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Derbiul Capitalei și al campionatului

După un meci cu multe răsturnări in joc si de scor
C.C.A. A ÎNVINS PE DINAMO BUCUREȘTI CU 3-2 (2-2)

De necrezut! Voinescu a oprit mingea șutată de Varga de la 25 metri, pentru ca apoi s-o scape în poartă!

Da, acesta a fost un meci de fot
bal !

Intr-un decor de primăvară, neo
bișnuit pentru mijlocul lui noiem
brie, cei doi „eterni rivali sportivi", 
Dinamo și C.C.A., au reeditat unui 
din faimoasele lor derbiuri, care, 
de-a lungul anilor, au înscris o 
pagină specială în fotbalul nostru. 
Zecile de mii de spectatori, care au 
umplut pînă la refuz stadionul „23 
August", au „trăit" intens întîlnirea 
de ieri, minut cu minut, fază cu fa
ză, aplaudînd cînd o echipă cînd pe 
alta, în funcție de acțiunile pe care 
le iniția, de frumusețea lor. La sfîr- 
șitu! acestei partide de un rar di
namism, cu o desfășurare palpitantă 
și o evoluție pasionantă a scorului, 
parcă și spectatorii s-au simțit la 
fel de epuizați ca și cei 22 jucători, 
care au făcut cu adevărat risipă de 
efort în cursul celor 99 de minute 
de joc.

Am văzut și un meci de luptă, 
specific de campionat, dar cele două

Terminind la egalitate cit Ț.D.N.A.
I.F.K. Malmo s-a calificat în sferturile 

de finală ale C. C. E. la fotbal 
Echipa suedeză sosește astăzi la București

Aseară, pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia, echipa nr. 1 a fotbalului 
bulgar, Ț.D.N.A., a căutat din răs
puteri să remonteze minimum-ul handi
cap de un punct, în întîlnirea re
vanșă cu I.F.K. Malmd din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". După cum se știe, 
în primul meci desfășurat la Malmb 
gazdele învinseseră cu 1—0.

Partida de ieri a purtat deci acest 
caracter de mare luptă, cu nenumă
rate faze palpitante și cu multe mo
mente dramatice. Din primul minut 
Ț.D.N.A. a atacat în trombă, dar
I.F.K-  aplică cu succes apărarea su- 
pranumerică, punînd stavilă ofensi
vei dezlănțuite a gazdelor. în plus, 
portarul Christensson a manifestat o 
formă excepțională. Preocupați mai 
ales de apărare, fotbaliștii suedezi 
organizează totuși contraatacuri pe
riculoase soldate cu șuturi puternice 
și precise la poartă. Dar și portarul 
lui T-D.N.A., Naidenov, este în per
manență „la post".

Scorul a fost deschis de gazde. 
In min. 21 o combinație spectacu
loasă pune în poziție de șut pe Ța- 

echipe ne-au oferit și faze reușite 
de fotbal, curat, spectaculos. Pînă 
la urmă, din această întrecere în
cordată, care a cunoscut schimbări 
neașteptate în joc și în scor, a ieșit 
învingătoare echipa campioană,
C.C.A.  : 3—2 (2—2). O victorie fru
moasă, smulsă într-un final emoțio
nant de meci, după ce liderul cam
pionatului, neînvins pînă acum, tre
cuse la rîndul lui de cîteva ori pe 
lingă victorie.

Spectatorii au fost multă vreme 
sub impresia că Dinamo va cîștiga 
acest meci. De altfel, chiar în pri
mul minut de joc, o acțiune Țîrcov- 
nicu—Anghei—Ene II îl aduce pe 
acesta din urmă în poziție liberă de 
șut în careu, dar mingea a trecut 
pe lîngă bară, Dinamo pierzînd ast
fel ocazia de a deschide scorul. Di- 
namoviștii păstrează mai departe 
inițiativa, desfășoară un joc com- 
binativ, în permanentă mișcare, deo
sebit de rapid, căruia C.C.A. îi face 
față cu multă greutate. Ei se miș- 

nev, care marchează. Cu acest rezul
tat se încheie repriza. La reluare, în 
min. 52, se produce egalarea. O de
gajare a portarului suedez este pre
luată de Karlsson care îl deschide 
fulgerător pe Olafsson. Acesta, ne
marcat. înscrie fără efort. Toate în
cercările fotbaliștilor bulgari de a 
modifica scorul rămîn infructuoase. 
Cu acest rezultat de egalitate I.F.K. 
Malmo obține scorul general de 2—1, 
calificîndu-se în sferturile de finală 
ale competiției.

Arbitru! Malka (R.F.G.) a condus 
formațiile : Ț.D.N.A. : Naidenov— 
Slatkov, Manolov, Koșev—Kostadi- 
nov, Kovacev — Rankov, Tanev, Pa- 
naiotov, lakimov, Kolev. I.F.K. MAL
MO : Christensson—Hansson, Blom
berg, U. Nilsson—G. Nilsson, Borg- 
Dahl, Ljung, Olafsson, Karlsson, 
Nordkvist.

★
După cum se știe, I.F.K. Malmo va 

susține la noi două partide: miercuri 
cu Dinamo la București și vineri la 
Ploiești cu Petrolul

Fotbaliștii suedezi sosesc astă-sea- 
ră în Capitală.

Foto : I. Mihăică
cau cu atîta ușurință de-a lungul 
și de-a latul terenului, îneît în une
le momente parcă zburau pe lîngă 
adversari. In min. 12, Dinamo are 
o nouă ocazie : Eftimie, lansat de 
Ene II, pătrunde în careu, îl drib
lează scurt pe Apolzan, dar... trage 
afară.

Jocul se „liniștește" apoi puțin. 
C.C.A. încearcă cîteva acțiuni timi
de, care însă scot în evidență fap
tul că Dinamo se repliază foarte 
ușor, că opune un zid defensiv greu

JACK BERARIU, 
PETRE GAȚU

(Continuare în pag. a 3-a)

C. Baciu (Victoria) campion republican de ciclocros
H. Chelaidite (Victoria) învingător la juniori

Finala campionatului republican 
de ciclocros — care a avut loc ieri 
pe un traseu în jurul G.A.S. Roșia
— a început cu o surpriză pentru... 
spectatori. Anunțat inițial că va fi 
situat în jurul stadionului Voința, 
traseul a fost strămutat cîțiva... ki
lometri mai departe! Puținii specta
tori care au reușit să facă o adevă
rată „excursie" pînă la startul între
cerilor nu au avut însă ce regreta. 
Traseul a fost într-adevăr foarte fru
mos și în același timp foarte dificil 
(supunîndu-i pe competitori la un 
sever examen), iar întrecerile au sa
tisfăcut întrutotul exigențele specia
liștilor. Constantin Baciu (Victoria) 
a cîștigat într-un final dramatic o 
întrecere desfășurată sub semnul 
unei lupte îndîrjite în care primele 
„roluri" au aparținut învingătorului, 
pistardului Virgil Iordache (Dinamo) 
și tînărului D. Rotaru (C.C.A ); junio
rul H. Chelaidite (Victoria) — în
vingător în campionatul pentru ju
niorii de cat. I — s-a dovedit de 
departe cel mai bun om al catego
riei; V. Ghinea (Voința Ploiești) și-a 
înscris în palmares o prețioasă victo
rie în concursul republican pentru ju
niori de cat. a Il-a, iar ceilalți învin
gători (V. Bohm — Victoria — la 
tineret, D. Matei — Constructorul
— la semicurse și D. Danielopol — 
Constructorul — la cat. oraș) au 
muncit pînă la epuizare pentru ob
ținerea primului loc. Timpul frumos 
a fost un aliat prețios pentru con- 
curenții prezenți la finala camoiona- 
tului care au putut să-și desfășoare

BUDAPESTA 13 (prin telefon). — 
Turneul internațional de tenis de masă 
la care a luat parte majoritatea frun
tașilor acest tir sport din Europa a 
adus un dublu succes, pe deplin me
ritat, sportivei noastre Maria Alexan
dru. în vervă și luptînd cu o deose
bită voință, Maria Alexandru a reușit 
să cîștige două probe: simplu femei 
si împreună cu Geta Pitică și dublul 
feminin. Printre jucătoarele eliminate 
de Maria Alexandru se numără fina
lista campionatelor europene din acest 
an, Ilona Kerekeș precum și cea de 
a doua jucătoare maghiară Șarolta 
Mathe. Finala probei de simplu a dat 
loc la o luptă foarte îndîrjită, în care 
stăpînirea de sine și concentrarea ma
ximă și-au spus în cele din urmă cu- 
vîntul. Maria Alexandru a cucerit pri
mul loc învingîndu-și adversara cu 
3 -0 ( 22-20, 22 —20, 21 — 14).

Cel de al doilea succes romînesc a 
fost obținut de perechea Maria Ale
xandru — Geta Pitica care încă de 
vineri se clasase în finală. In ultima 
întîlnire, de duminică seara, jucătoarele 
noastre au primit replica puternicului 
cuplu englez Diana Rowe—Harrower. 
Avînd mereu inițiativa, Maria Alexan
dru și Geta Pitică au ieșit învingă
toare cu scorul de 3—0 (21 —14, 21 — 
15, 21-14).

în celelalte finale s-au înregistrat 
următoarele rezultate: simplu bărbați: 
Berczik — Foldy 3—0 (18, 12, 20), 
dublu bărbați: Berczik, Sido — Kern, 
Teran 3—0 (—13, 11, 11, 16). La ora 
cînd are loc convorbirea telefonică, se 
desfășoară finala de dublu mixt: Mo- 
soczi, Sido ■— Kunz, Weibici. După 
trei seturi primul cuplu conduce cu 
2—1.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante : simplu femei: turul I : Hei- 
rits (R..P.U)—Folea 3—2 (15—21, 
21—13, 21—13, 12—19, 11—5), Geta

Atletii de ia C.S.S. „Banatul" au obținut o frumoasă victoria
în fața puternicei formații de juniori 

a C. S. „Poionif1 Varșovia: 82-57
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Locuitorii frumosu
lui oraș bănățean și-au manifestat 
din nou dragostea fața de atletism 
cu ocazia primei întîlniri dintre 
C.S.S. „Banatul" și C.S. „Polonia" 
Varșovia, cînd aproape 5000 de 
spectatori au populat timp de două 
zile tribunele stadionului „23 Au
gust" din localitate. Cele 14 probe 
ale acestei inedite întîlniri — o 
adevărată premieră în materie — au 
fost dominate de atlețiî școlari din 
Timișoara, care, după ce în prima 
zi și-au asigurat un avantaj de 18 

întreaga gamă a posibilităților. 
Membrii secției de ciclism a clubu
lui sportiv Victoria au obținut trei 
victorii, dintre care două în pro
bele principale, dotate cu titluri de 
campioni ai țării, și pentru acest 
lucru merită felicitări deosebite. în 
general însă trebuie să adresăm fe
licitări marii majorități a cicliștilor 
care au dovedit în finalul acestui

Peste arătura proaspătă este imposibil de rulat. Juniorii (imaginea reprezintă 
fază din disputa juniorilor) parcurg cu bicicletele pe umăr. această dificilă porfiujțgj

Pitică—Plut (R.P.F.I.) 3—1 (17,
—20, 5, 10), Maria Alexandru—Kiss 
3—0 (14, 4, 7), turul II: Ilona Ke
rekeș (R.P.U.) — Geta Pitică 3—0 
(15, 17, 18), Maria Alexandru —
Hop (R.P.U.) 3—0 (12, 7, 19), Mo- 
soczi (R.P.U.)—Heirits 3—2, sferturi 
de finală : Maria Alexandru—Mathe 
(R.P.U.) 3—2 (19, 16, —7, —20, 17), 
Mosoczi (R.P.U.) — Diana Rowe (An
glia) 3—1, Kerekeș — Bannach 
(R.D.G.) 3—2, Kunz (R.D.G.)— 
Schwartzova (R. S. Cehoslovacă) 
3—0; semifinale: Maria Alexandru
— Kunz 3—0 (16, 16, 12), Kerekeș
—Mosoczi 3—2 ; simplu bărbați: 
turul I : Rethi—Șandor (R.P.U.)
3—2 (—16, 16, —17, 19, 14), Negu- 
lescu—Haipert (R.P.U.) 3—1 (16,
13, —13, 18), turul II: Miko (R. S. 
Cehoslovacă)—Cobîrzan 3—2 (14,
— 16, 18. —13, 17), Stanek (R. S.
Cehos'ovacă)—Rethi 3—0 (14, 8, 10), 
Rozsas (R.P.U.) — Negulescu 3—1 
(12 —25, 13, 17), Berczik (R.P.U.)
—Larsson (Suedia) 3—2, semifinale: 
Foluy (R.P.U.) —Sido (R.P.U.) 3—1, 
Berczik—Rozsas 3—1 ; dublu mixt, 
turul I : Folea, Rethi—Grigassy,
lancso (R.P.U.) 3—0 (15, 14 17),
Pitică, Negulescu—Ugrai, Braun 
(R.P.U.) 3—0 (18, 16, 19), Alexandru, 
Cobîrzan—Heirits, Bahalmy (R.P.U.) 
3—2 (18. —18, 17, —18, 18), turul 
II : Krupova, Stanek (R. S. Ceho
slovacă)—Folea, Rethi 3—1, Pitică, 
Negulescu — Friesenhahn, Rozsas 
(R.P.U.) 3—2 (—21, —14, 14, 18.
12), Mathe, Fdldy (R.P.U.)—Alexan
dru, Cobîrzan 3—2 (13, —23, —15, 
18, 17), turul III : Kunz, Weibici 
(R.D.G.)—Pitică, Negulescu 3—0 
(8, 20, 9) ; dublu femei, semifinale: 
Rowe, Harrower (Anglia) — Mathe 
Schwartzova (R.P.U., R. S. Ceho
slovacă) 3—2.

puncte (51—33) au terminat învin
gători, mărindu-și avantajul — în 
a doua zi — la 25 puncte: 82—57. 
Această victorie este deosebit de va
loroasă datorită faptului că adver
sarii învingătorilor reprezintă echi
pa campioană de juniori a R.P. Po
lone pe anul în curs.

Iată și rezultatele tehnice: 
ZIUA I: tlO m. g: 1. M. Macovet 
15,2; 2. L. Moscaliuc 15,4; 3. R« 
Mierkiewicz 15,5; 4. A. Szimansky

NEAGOE MARDAN
(Continuare în pag. a 4-a) 

bogat sezon competițional o pregăti-' 
re foarte bună.

Start în finala campionatului repu-: 
blican pentru juniori de categoria L 
Harilaus Chelaidite — un tînăr care 
s-a afirmat puternic în ultimul timp

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a) j
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Juniorii și-au desemnat campionii

' F DTB W l

IERI, IN CATEGORIA B
f 'Contpărinți campionatul republican 
/de juniori încheiat aseară în sala de 
la ștrandul Tineretului eu ultimele e- 
diții ale acestei întreceri, putem spune 
— tară rezerva că am greșit — că el 
s-a ridicai din toate punctele de vedere 
la un nivel superior.

In inima zi au evoluat (lorcliștii și 
spadasinii întrecerile — îndeosebi cele 
ale •rimiloT — au fost de o rară fru
mușele \șa cum afirmau majoritatea 
tehnicienilor ptezenji în sala de concurs, 

’juniorii florelișli au servit un frumos 
exemplu de combativitate, de dîrzenie 
și df nivel tehnic, (iui? ...Seniorilor. In 
finală. mai eu seamă, cei opt trăgători 
au luptat ea niște... consacrați. Iar fru
musețea întrecerii a constat tocmai în 
neprevăzutul finalului. Pe rînd, Drîmbă, 
Falb și. mai spre sfîrșit Țiu, au can
didat la întâietate, secondați de Radocea. 
Dar. cu mai multă rutină (lucrul în 
cadrul lotului nostru reprezentativ și-a 
arătat roadele) Drîmbă a învins. Iată 
care este clasamentul acestei probe: 1. 
Ion Drîmbă (Stăruința Timișoara) 6 
v.; 2. hiliu Falb (Stăruința Timișoara) 
5 v.; 3 Mihai lin (Clubul sportiv școlar 
București) 5 v. ; 4. Adrian Radocea

Iată un moment din finala la floretă

SERIA 1
S.N.M. Constanța — C.F.R. Pașcani 

0-0
C.S.M. Brăila — Steaua roșie Ba

cău 1—0 (1—0)
Flacăra Morenî — Foresta Fălticeni

2-0 (1-0)
Dinamo Galați — Poiana Cîmpina

1—0 (0—0)
Dinamo Suceava — Unirea Iași 2—1 

(o—i)Rulmentul Bîrlad — Rapid Focșani 
1-2 (1-1)

Jocul Metalul Tîrgoviște —- Prahova 
Ploiești se dispută la 17 noiembrie.

4. A S. Acad. Militară
5. Chimia Govora
6. Știința București
7. Drubeta Tr. Severin
8. C.S.M Mediaș
9. Dinamo Obor

10. C.F.R Roșiori
11. Metalul București
12. Chimia, Făgăraș
13. Tractorul Or. Stalin
14. C.S C.F.R. Electro

putere Craiova

11 5 2 4 22:14 12
11 4 4 3 9: 9». 12
11 5 1 5 15:1411
11 4 3 4 14:20 11
11 4 3 4 11:20 U
II 2 6 3 15:16 10
11 3 4 4 8: 9 10
11 4 2 5 16:22 10
11 4 1 6 17:14 9
11 3 3 5 12:15 9

11 3 2 6 17:20 8

CLASAMENTUL

(Progresul București) 4 v. ; 5. Francisc 
Boga (Știința Tg. Mureș) 3 v.; 6. Ion 
L&iuloiu (Petrolul Ploiești) 3 v. ; 7. 
Petre llabala (CI. Sp. Șc. Cluj) 2 v; 
8. Beri Neiberg (CI. sp. șc. București) 
0 v.

Spada a fost cîșligată — cum era 
de așteptat — de Ștefan IIau kier. A- 
precieri bune se cuvin și spadasinilor 
Francisc Todor, Dumitru Popescu, Cris
tian Boiangiu, Nicolae Băliițescu și 
Ernest Husar. Clasamentul: 1. Ștefan 
llaukler (Meteorul Satu Mare) 6 v.; 2. 
Francisc Todor (Meteorul S. Mare) 5 
v; 3. Ernest Husar (Știința Tg. Mureș) 
4 v ; 4. Dumitru Popescu (Electroputere 
Craiova) 4: 5. Cristian Boiangiu (Pro
gresul București) 3 v ; 6 Teodor Za-

harta (Petrolul Ploiești) 3 v;. 7. Ni- 
colaic Băliițescu (CI. sp. șc. București) 
2 v. ; 8. Mihai Echimenko (Farul Con
stanța) 1 v.

Ziua a doua a întrecerilor a fost re
zervată probei de floretă fete și săbiei, 
încă de la primele dispute (din scrii) 
s-a văzut că nici fi ore li stele nu sînt 
inferioare — ca nivel tehnic — flore- 
tiștilor. Victorii la limită, baraje și 
...lacrimi (la 14, 15 ani e firesc) au 
caracterizat seriile și semifinalele. In 
ultimul act, finala, au rămas cele mai 
„mature”. Dar nici turneul final n-n 
putut stabili pe câștigătoare. Un nou 
baraj și iată care este clasamentul fio-

RAPID A ÎNVINS PROGRESUL: 22-18

băieți, clștigală de I. Drîmbă (stingă)[ 

rctci fete: 1 Ana Ene (Progresul 
București) 5 v (după baraj); 2. Eva 
Palko (Voința Cărei) 5 v (d.b.); 3. 
Suzana Tassi (Șc. sp. elevi Satu Marc)
4 v (d.b.) ; 4. Ecalcrina Tolh (Șc. sp. 
elevi Satu Mare) 4 v (d.b.) ; 5. Martha 
Hintz (Progresul Cluj) 3 v; 6 Lucia 
Enăchescu (Progresul București) 3 v; 
7. Elisabeta Kiss (Șc. sp. elevi Cluj) 
2 v; 8 Marina Stanca (Progresul Bucu
rești) 2 v.

La sabie a fost înregistrat următorul 
clasament : 1. Anton lerco.șan (CI. sp. 
șc. București) 6 v; 2. Ion Drîmbă 5 v; 
3. Zoltan Rohoni (CI. sp. șc. Cluj)
5 y; 4. Atila Turkaș (Meteorul Satu 
Marc) 5 v; 5. Ladislau Papp (C. S. 
Oradea) 3 v; 6. Ladislau Szentmartoni 
(Știința Tg. Mureș) 2 v; 7. Lucian Po
pescu (Muncitorul Lugojan) I v; 8. 
Tudor Boruzzi (Electroputere Craiova) 
1 y.

ELENA MATEESCU

1
4
4 :
3 :
3 :
4 :
4 :
3 <
4 ‘
1 I
2 I
5 1
3 '
3 ’

ETAPĂ VIITOARE": Flacăra
— Metalul Tîrgoviște, S.N.M. Constan
ța — Dinamo Suceava; Foresta Fălti
ceni — Rulmentul Bîrlad; Rapid Foc
șani — Dinamo Galați; Poiana Cîm
pina — Steaua roșie Bacău; Prahova 
Ploiești — C.F.R. Pașcani; Unirea Iași
— C.S.M. Brăila.

Tîrgoviște
Galați (2)

1. Metalul
2. Dinamo _ y ,
3. C.S.M. Brăila (3)
4. Rapid Focșani (6)
5. Flacăra Moieni (7)
6. C.F.R. Pașcani (5)
7. Poiana Cîmpina (4)
8. Dinamo Suceava (11)
9. St. roșie Bacău (8)

10 Prahova Ploiești (9) 
ÎL Rulmentul Birlad (11)
12. S.N.M. Constanța (12)
13. Unirea Iași (13)
14. Foresta Fălticeni (14)

(1) 10
11 
11
11
11 
11
11 
11 
11
10
11
11
11 
11

1 
1
2
3
3
3
3
4
4
5
6
5
7
7

14: 7 16 
12: 7 14 
16:12 13 
18:15 13 
20:13 12 
15:13 12 
13:18 11 
10:23 10 
18:14 9 
10:20 8
8:15 7 

13:24 5 
10:21 5 
Moreni

SERIA A H-a
Știința București — Tractorul Ora

șul Stalin 1—0 (1—0)
Știința Craiova — Chimia Govora

3— 1 (0-1)
Dinamo Obor — Drubeta Tr. Severin

4— 1 (2—1)
Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu
5— 0 (1-0)

Dinamo Pitești — A. S. Academia 
Militară 1—0 (1—o).

C.F.R. Roșiori — C.S. C.F.R. Elec
troputere Craiova 1—0 (1—0)

C.S.AT Mediaș — Metalul București 
2-1 (2-1)

CLASAMENTUL
1. știința Craiova 11 e 2 3 15: 7 14
2. Dinamo Pitești 11 6 2 3 21:13 14
3 C.S.M. Sibiu ’ 11 5 3 3 15:14 13

ETAPA VIITOARE: Metalul Bu
curești—Dinamo Pitești, C.S. C.F.R.; 
Electroputere Craiova—Drubeta ?/- 
Severin, A. S. Academia Militară— 
Chimia Govora, Tractorul Orașul 
Stalin—C.F.R. Roșiori, Chimia Făgă-: 
raș—Dinamo Obor, C.S.M. Mediaș?— 
Știința Craiova, C.S.M. Sibiu—Știința 
București.

SERIA A ill-a
C.F.R. Timișoara — Gloria 

trița 4—0 (3—0)
C.S.M. Cluj — Industria Sîrmej 

C. Turzii 2—1 (1—0)
AMEFA — Dinamo Săsar 1—2 

(1—0)
Recolta Cărei — C.S.M. Reșița 

2-1 (1-0)
Aurul Brad—Jiul Petroșani 0—2 

(0-0)
C.S.M. Baia Mare — S- Om» 

dea 1—0 (0—0) “ ,•
C. S. Mureșul Tg. Mureș — Anew 

șui Turda 4—1 (3—0)
CLASAMENTUL

1. C.S.M. Baia Mare (4)
2. Dinamo Săsar (5)
3. Jiul Petroșani (6)
4. ind. Stemei C. T. (1)
5. C.S. Mureșul (7)
6. C.S. Oradea (2)
7. Arieșul Turda (3)
8. C.S.M. Cluj (8)
9. C.F.R. Timișoara (9)

10. Recolta Cărei (12)
H. C.S.M. Reșița (10)
12. A.M.E F.A. (11)
13. Aurul Brad (13)
14. Gloria Bistrița (14)

11 6 2 3 13: 7 14
11 6 2 3 18:13 14
10 5 3 2 14:
11 5 3 3 23:14
11 4 5 2 19:12
11 6 1 4 18:12 13
11 5 3 3 15:13 13
11 5 2 4 12:19 12
11 5 1 5 21:12 11
10 3 4 3 9:12 10
11 3 3 5 10:16 9
11 3 3 5 9:15 9
11 1 2 8 8:20 4
11 1 2 8 6:22 *

ETAPA VIITOARE: Industria
Sî-rmei C. Turzii—Recolta Cărei, Arie-: 
șui Turda—C.F.R. Timișoara, C.S.M»: 
Reșița—Aurul Brad, Dinamo Săsar— 
C.S. Mureșul Tg. Mureș, Gloria Bis-: 
trița—A.M.E.F.A-., C. S. Oradea— 
C.S.M. Cluj, Jiul Petroșani—C.S.AL 
Baia Mare.

Ieri dimineața. în sala Florcasca s-au 
întîlnit în ea Irul Cupei F. R. Box pugi
liștii formațiilor bucurcștene Rapid și 
Progres"!. Boxerii ranidiști au obținut 
o frumoasă victorie, cîstîgînd cu scorul 
de 22—18.

Surpriza galei a furnizat-o E. Sehnapp 
(P) care a reușit să-l învingă la puncte 
pe -cunoscutul boxer răpi di st Petre Za- 
baria. Aresta, urmărind de la început 
lovitura decisivă, a boxat descoperi», 
faut <lc care Sehnapp a profilat din 
plin. Boxerul de la Progresul a punctat 
mult la figură eu directe de stingă, 
terminînd meciul învingător.

Nu mai puțin surprinzătoare a fost 
victoria prin abandon obținută de Gh 
Tănase (R) în fața campionului nostru 
la categoria ușoară Marin Ion (P).

In limitele categorici muscă, D. Da- 
videscu (R) a practicat un box spec
taculos. în linie, care a plăcut foarte 
mult spectatorilor. El a obținut decizia 
la puncte în fața lui Al. Bariciu (P).

Dînd o decizie de egalitate în meciul 
C. Rusu (P) — Gh. Predescu (R),
arbitrii judecători au comis o greș» all 
grosolană, deoarece sportivul de la Pro
gresul punctase mult mai mult în toate 
cele trei reprize ale întîlnirii.

O frumoasă comportare a avut și ra- 
pidistul C. Stănescu, care l-a întrecut 
Ia puncte pe Ch. Constantin (P).

lată celelalte rezultate: R. Serbau 
<R) incei nul cu I. Stoica (!’), D. 1‘ic- 
raru (!’) b.p. V. Dobrc (li), M. Stoîan 
(R) b.p. A. Gahescu (P), T. Crîngașu 
(R) b. dese. I I. Dobre (P), Gh. Rosier 
(P) b.p. N. Motoc (K).

P. HENȚ

CORVINUL HUNEDOARA -
R.A.M. 22-15

Peste 1:000 de spectatori au asistat 
la victoria pugiliștilor din Hunedoara 
repurtată în fața sportivilor din R.A.M. 
Intîlnirilc s-au soldat cu următoarele 
rezultate : M Bucși (R.A.M.) b.p. T. 
Semene seu (Hun.), I. Florincan (Hun.)
m.n. P. Gyurka (R.A.M.), I. Kurto 
(R.A.M.) b.k.o. I Tr. Sărățeanu (Hun.), 
N. Ichim (Hun.) b.ab. II P. Banga 
(R.A.M.). I. Safciu (Hun.) b.p. I. 
Szigcti (li.A M.). I). Radu (Hun.) b.p. 
K Nagy (R.A.M.), A. Gali (R.A.M.) 
b.ab. a 11 l-a Gh. Orian (Hun.), C. 
Coiicsag (R.A.M.), N. Tudor (Hun.) 
fi M. Gheorghi.oni (Hun.) cîștigă fără 
adversar..
VOICU ALBU și G. MORARU-coresp.

SEI FiCTîONATA CONSTANTA 
- DINAMO CRAIOVA 23-17
In înlîlnirea cu boxerii dinamoviști i 

din Craiova pugiliștii constănțeni au 
obținut victoria cu . scorul de 23—17. 
lată rezultatele tehnice : C. Dumitrescu 
.(Craiova) b.p. A. Nuri (Constanța),

D. Răgălic (Constanța) b.p. V. Vintilă 
(Craiova), Șt. Văcaru (Constanța) m.n. 
A. Farkaș (Craiova), T. Pintilie (Con
stanța) b.p. V. Ioncscu (Craiova), 1. 
Dinu (Constanța) b.p. O. Mărăcincanu 
(Craiova), C. Tudor (Constanța) m.n. 
C. Bilă (Craiova), Gh. Buza tu (Craiova) 
b.k.o. II C. Ncagu (Constanța), P. 
Dcca (Crai ova) b.p. I. Fiți goi (Constau* 
ța), T. Stuparu (Craiova) b.p. I. L<»w 
(Constanța), I. Rahău (Constanța) m.
n. I. Fcrentz (Craiova).

C. GOLDENBERG — coresp.

C.S.M. GALATI - CIMPULUNG 
MUSCEL 28-11

Confirmînd forma bună din ultima 
vreme, boxerii gălățeni au cîștigat deta
șat înlîlnirea cu pugiliștii de la Cîmpu- 
lung Muscel. Rezultate tehnice : M. 
Vasiliu (C.S.M.) m.n. Gh. Badiu 
(Clung), N. Munteanu (C.S.M.) m.n. 

"M. Ion (Clung), N. Popa (C.S.M.) b.ab. 
1 V. Popescu (Clung), V. Filiuță 
(C.S.M.) b.p. A. Pițigoi (Ciung), S. 
Bogoi (C.S.M.) b.p. Gh. Maidan' 
(Ciung), Gh. Ercmia (C.S.M.) b.p. FI. 
Mihalachc (Clung), M. Ioniță (C.S.M.) 
b.p. P. Iordache (Clung), V. Bogoi 
(C.S.M.) b.p I. Ivan (Ciung), St. 
Gojan (C.S.M.) cîștigu fără adversar, 
A. Gristca (C.S.M.) b.ab. I I. Grăjdan 
(Ciung).

V. PALADESCU, coresp. regional

C. Baciu (Victoria) campion republican de ciclocros
(Urmare din pag. 1)

— pleacă în fruntea plutonului se
condat de Tr. Cojocneanu, un alt ju
nior foarte talentat. Acesta din urmă 
sparge însă și este ajuns și întrecut 
de N. Chiriacescu. Liderul termină 
primul tur cu un avans de 55 sec, 
iar turul II cu un avans de 1:05. 
In ultimul tur Tr. Cojocneanu revine, 
îl întrece pe N. Chiriacescu și se 
clasează pe locul II-

Finala seniorilor — proba „vede
tă" a zilei — a avut o desfășurare 
deosebit de animată. La încheierea 
primului tur în frunte se află doi 
alergători : Constantin Baciu și V. 
Iordache, la 30 sec. W. Egyed și M. 
Kammer, apoi un pluton și de abia 
în al doilea, situat la 50 sec de 
fruntași, se află M. Voinescu — 
campionul de anul trecut al pro
bei (imediat după plecare acesta a

Rezultate sirpriezătoare în campionatul feminin
• C.S.M. CLUJ SI FARUL CONSTANTA ÎNVINSE PE TEREN PROPRIU • SĂNĂTATEA BUCU

REȘTI, LA PRIMA VICTORIE
CLUJ : C.S.M. — C.P. București 

2—3 (16—14, 8-15, 7—15, 17—15, 
11 —15). Deși a fost extrem de dis
putata, întîlnirea nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic superior. Jucătoarele 
de .la Combinatul Poligrafic au avut 
permanent inițiativa și au cîștigat 
pe merit. Voleibalistele de la C.S.M. 
s-au comportat mai slab decît se 
aștepta. (A. Dumitriu și Șt. Tâ
rna? — coresp.)

IAȘI : Țesătura — Dinamo Bucu
rești '6—3 (15, 6, 5). Campioanele 
au avut un meci relativ ușor. Ele 
nu s-au întrebuințat decît în primul 
set, cînd echipa locală a opus o re
zistență dirza. In rest, preluările 
deficitare și blocajele defectuoase 
făcute de jucătoarele de la Țesătura, 
au permis dinamovistelor să obțină 
victoria (în mai puțin de 45 minu
te). S-au remarcat : Florina Teodo- 
rescu, Lia Vanea (Dinamo), Emilia 
Todirașeu (Țesătură). Arbitrul dele
gat nu s-a prezentat și meciul a 
fost condus de H. Segal-lași. (R.

căzut și a pierdut timp prețios pînă 
a putut să reia cursa). C. Baciu 
sparge în turul doi, schimbă bicicle
ta și continuă cursa alături de V. 
Iordache — care a preluat conduce
rea. Din spate a revenit exceptional 
D. Rotaru. El a întrecut o serie de 
concurenfi și se află acum pe locul 
III la 35 sec. Pe locurile următoare: 
Kammer, Mitroi, Bărbulescu, Voi
nescu, Egyed etc. In ultimul tur V. 
Tordache sparge și rămîne. C. Baciu 
se află singur în frunte cu un a- 
vans de 10 sec. fată de D. Rotaru 
(’), la 20 sec. se află V. Iordache, 
la 25 sec. AL Kammer ș.a. Venit 
puternic din urmă D. Rotaru atacă 
poziția liderului. Reușește să-l ajun
gă dar chiar în acest moment cade 
și ratează posibilitatea de a-și dis
puta sprintul final alături de C. 
Baciu.

Reprezentantul clubului Victoria, 
C. Baciu, are meritul de a fi fost 

Bogdan și I. Hincu — coresp.)
BUCUREȘTI ; Metalul — Olimpia 

Orașul Stalin 3—0 (4, 8, 6). In
ciuda scorului categoric cu care au 
pierdut, jucătoarele de la Olimpia 
au făcut o partidă curajoasă. Vic
toria metalurgistelor este meritată ; 
ele au fost superioare în pregătirea 
fizică și tehnică. S-au remarcat : 
Magdalena Bentz, Elena Sterian, 
Ștefania Bogea (Metalul), Renate 

Mischenger, Elisabeta Mihoc.
CONSTANȚA: Fa; ul — C.S.M. 

Sibiu 2-3 (15-5, 10-15, 15—11,
8—15, 13—15). Constanțencele s-au
prezentat foarte slab, greșind multe 
servicii și practicind un joc fără 
orizont în apărare. Jucătoarele de la 
C.S.M. au luptat mult pentru vic
torie. A arbitrat foarte bine Ray
mond Florian-București. (E. Petre 
— coresp.)

CLUJ ; Știinta — Rapid Buc. 1—3 
(6—15, 1.4—16,’ 15—13, 10—15). Joc 
de nivel tehnic mediocru, în care 
rapidistele au fost totuși mai bune.

permanent în fruntea cursei și de a 
fi acționat calm în situațiile dificile 
cînd era condus sau talonat de ad
versari puternici. El a meritat din 
plin victoria pe care a obținut-o.

Clasamente. Seniori (16 concurenți) :
1. CONSTANTIN BACIU (VICTORIA) - 
campion republican — a parcurs 24 km 
(3 ture a 8 km) în 43:15; 2. D. Rotam 
(C.C.A.) 43:20; 3. V. Iordache (Dinamo) 
43:28; 4. M. Kammer (Olimpia. Or. Stalin) 
43:49; 5. AL Mitroi (C.C.A.) 43:58; C. M. 
Voinescu (Dinamo) 44;45; 7. E. Bărbu
lescu (Dinamo) 44:54; 8. W. Egyed (O- 
limpia (Or. Stalin) 45:12; 9. D. Stan (C.C.A ) 
45:50; 10. M. Viciraru țC.C.A.) 45:54; li. 
P. Șoltuz (Olimpia Or Stalin) 45:54; 12. FI. 
Cristescu (Dinam-o) 47:32; juniori cat. I 
(31 conc.) : 1. H. CHELAIDITE (VICTO
RIA) — campion republican — a parcurs 
15 km (3 ture a 5 km) in 31:29; 2. Tr. 
Cojocneanu (Dinamo) 32:34; 3. N. Chi
riacescu (Constr.) 32:42; 4. St Padiu (Șc. 
sp. Petrolul PI.) 32:43; 5. I Szekelyi
(Voința Cluj) 33:38; 6. St. Marceff
(Constr.) 33:55; juniori cat. a Il-a (34 
conc.) ; 1. N. Ghinea (Voința Ploiești); 
tineret (8 conc.) : 1 V. Bbhm (Victoria); 
semicurse (8 conc.) : 1. D Matei (Con
str.); oraș (11 conc.) : L D. Danielopol 
(Constr.).

In primele seturi ele au condus de,’ 
tașat. Studentele au echilibrat si
tuația, fără a reuși însă să puncteze 
mai mult. (A. Dumitriu și Șt. Tă- 
maș — coresp.)

BUCUREȘTI : Sănătatea — Pro
gresul Buc. 3—2 (16—14, 2—15, 
15—13, 12—15, 15—2). Fără în
doială, rezultatul constituie o sur
priză — în special pentru cei care 
nu au fost la joc. Jucătoarele de la 
Sanătatea au început însă meciul 
în forță, și, deși au pierdut cel de 
al doilea set la 2, nu s-au descurajat 
și au jucat mai departe cu aceeași 
dîrzenie și însuflețire, reușind o 

victorie meritata. Meciul a plăcut 
datorită echilibrului de forțe și pa
sionantei evoluții a scorului. S-au 
remarcat : Dumitru Ionela, Marga
reta Wittgenstein, Cristina Tomșe- 
neanu (Sănătatea), Anca Claici 
(Progresul). A condus bine arbi
trul Milan Stănescu (M. T.).

H I P I S M
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Miercuri după-amiază au loc întreceri 
interesante pe distanțele de 1700 și 2100 
metri la care iau parte numeroși con
curenți. Caii de 3 ani sînt grupați în 
premiul Holmen și se găsesc angajați 
alături de elementele vîrstnice și în alte 
trei curse. In premiul Havaletta, una 
din aceste probe, sînt înscriși ;

2100 Birlic II (Avram G.), 2120 Ancorat 
(Teofil St.), Cdleta (Toderaș I.), 214a
Zdravăn (Popescu Gh.), Vișeu (Marcu 
Tr.), Sulamita (Ghinea Gh.), Tarantella 
(Brailowsky), 2160 Tulipan (Mihăilescu).

IERI LA TRAP

Alergările de ieri au fost viu dispu
tate. In probele mixte caii de doi anî 
Focos și Garona au obținut frumoase 
victorii asupra adversarilor lor vîrstnici. 
Ei și-au corectat recordurile parcurgînd 
kilometrul în 1’32,9, respectiv 1’32,1.

IATA REZULTATELE ÎNREGISTRATE J

I. Tisa (Toderaș I ), Vînt de vară, Ha- 
ria'na. Cota : 4,30 lei — 17,10 lei

II. Olac (Dinu Tr.). Stegar, Zara. Cotai 
17,30 - 93,40 - 104.20 lei. Ordine triplă: 
263,70 lei.

III. Focos (Marcu Tr.), Ancuta, Cocora; 
Cota : 2,30 - 8.80 - 49,20 lei.

IV Garona (Ciobanu), Blam,- Fluturaș. 
Cota : 2,10 - 34,90 - 15,90 lei.

V. Luminiș (Teofil), Morala,- Straja. 
Cota : 4,60 - 33.80 - 30,40 lei.

VI. Vulcan (Bonțoi V.), Nun Mare, 
Rigoletto. Cota : 8,90. - 105.40 - 98,90 lei.

VII. Demon (Tigăeru), Vraf, Hoțoaica. 
Cota : 19,70 - 71,50 - 86,60 lei..
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S-a redeschis lupta pentru primal loe in categoria A
r-" 1

REZULTATELE DE IERI
C.C.A.—Dinamo București 3-2 

(2-2).
Rapid—Progresul 0-0.
C.S.M.S.—Steagul roșu 2-1 (1-0). 
Știința Cluj—Minerul 7-2 (3-2). 

Petrolul — Știința Timișoara 3-1 
(0-1).

Dinamo Bacău—Fanil 4-1 (2-0).
Jocul Corvinul—U.T.A. (4-1) s-a 

disputat joi.
CLASAMENTUL

Știința Ti-

1. Dinamo Buc. (1) 11 7 3 1 21: 9 17
2. C.C.A. (2) 11 8 0 3 31:18 16
3. Petrolul (4) 11 5 4 2 20:12 14
4 U.T.A. (3) 11 6 1 4 20:16 13
5.* Dinamo Bacău (7) 11 6 0 5 21:17 12
6. Steagul roșu (5) 11 5 1 5 21:17 11
7. Rapid (6) 11 3 5 3 13:12 11
8. Știința Cluj (10) 11 5 1 5 22:21 11
9. Progresul (9) 11 3 4 4 18:22 10

10. Corvinul (11) 11 4 2 5 16:20 10
11. Minerul (8) 11 5 0 6 16:24 10
12. C.S.M.S. (12) 11 3 2 6 18:23 8
13. Farul ’ (13) 11 2 2 7 17:31 6
14. Știința Tim. (14) 11 2 1 8 15:27 5

ETAPA VIITOARE: 
mișoara—C.S.M.S., Progresul—Fa
rul, Știința Cluj—C.C.A., Minerul— 
Corvinul, U.T.A. — Steagul roșu, ■ 
Dinamo București — Petrolul. Ale-' 
ciul Dinamo Bacău—Rapid se va 
disputa la 23 noiembrie.

9

Un scor care putea Si mai mare

C.S.M.S. lași — Steagul roșu 2-1 (1-0)
IAȘI 13 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — G.S.M.S. a obținut 
victoria cu 2-1 în meciul cu Steagul 
roșu abia în min. 81, dar după aspec
tul jocului scorul putea fi cu mult mai 
mare. Timp de aproape 60 minute e- 
chipa gazdă a luptat pentru fiecare 
minge, supunînd la grea încercare for
mația din Orașul Stalin. Dacă scorul 
nu a luat proporții, aceasta se dațo- 
rește pripelii, nervozității și impreci
ziei în șuturi a înaintașilor ieșeni. Nu 
am fost deloc mulțumiți de compor
tarea echipei Steagul roșu. Cu excep
ția primelor 10 minute, cînd au fost 
combativi, și a unor „zvîcniri" din re
priza a doua, oaspeții s-au comportat 
sub valoarea lor. De aceea, n-am pu
tea evidenția pe nimeni din echipa 
oaspe. Mai mult, apreciem ca nega
tivă comportarea lui Bîrsan, Seredai 
și Campo, care au recurs deseori la 
.faulturi și au protestat în mod repetat 
la deciziile arbitrului.

In primele minute ale meciului, Stea
gul roșu atacă mai mult și Proca ra
tează două ocazii bune (min. 
Apoi jocul se echilibrează și 
tinimre C.S.M.S. domină. In

5 și 6). 
în con- 
min. 28

goluri in partida de la Cluj

Știința Mineral 7-2 (3-2)

se înscrie primul gol. Dernien execută 
o lovitură liberă, iar Matei, care a 
urmărit, reia cu capul în plasă: 1-0. 
Repriza a doua începe cu atacuri spec
taculoase la ambele porți. Acțiunea 
Matei—Dernien (min. 47) se termină 
cu un șut puternic al ultimului. Apoi, 
o centrare a lui Hașoti este respinsă 
cu greu de apărarea echipei gazdă. 
In min. 60, la un contraatac, echipa 
din Or. Stalin egalează: Hașoti trece de 
Dragomirescu (care a încercat să-l 
faulteze, dar n-a reușit) și înscrie de 
la 5 m : 1-1. In min. 67 Steagul roșit 
are posibilitatea să majoreze scorul, 
dar Proca trage alături după ce tre
ce de fundași. Cu 9 minute înainte de 
siîrșit o minge respinsă de apărarea 
oaspeților este reluată de Don cu e- 
fect. Balonul pare să iasă din teren, 
dar, după ce descrie o traiectorie cu
rioasă, intră în plasă: 2-1,

Arbitrul M. Cruțescu a condus co
rect o partidă dificilă. El a sancționat 
prompt și autoritar toate infracțiunile. 
I s-au aliniat următoarele formații:

C.S.M.S. : Florea — Scarlat, Mo- 
țoc, DRAGOMIRESCU — ALEXAN- 
DRESCU, DON — Dernien, Matei, 
UNGUROIU, Avasilichioaie, Milea.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Zbîr- 
cea, Zaharia, Campo — Bîrsan, Sere- 
dai — Hașoti, Fustilan, Proca, Mesza- 
roș, David.

Progresul la fel de
Să nu fi fost meciul vedetă în- 

tr-atit de reușit, îneît să pasioneze 
și pe cei mai exigenți spectatori, 
poate că am fi fost mai îngăduitori 
cu aprecierile asupra „deschiderii" de 
ieri, de la „23 August", dintre Rapid 
și Progresul. Dar așa, derbiul etapei 
și al campionatului a pus și mai 
mult în contrast evoluția modestă a 
echipelor Rapid și Progresul.

Căci spre deosebire de jocul fur
nizat de cele două protagoniste la 
titlu, meciul din „deschidere" a a- 
bundat în neregularități (în special 
în prima repriză), fapt care a in
fluențat în bună măsură desfășura
rea acțiunilor.

Intr-adevăr, preocupați mai mult 
de rezultat decît de joc, fotbaliștii 
celor două formații au încheiat dis
puta lor cu un meci nul, din multe 
puncte de vedere. Scorul alb oglin
dește fidel raportul de forțe de pe 
teren ; echipele și-au împărțit peri
oadele de dominare teritorială, oca
ziile de gol, precum și... numărul 
faulturilor. Am fi nedrepți, însă, dacă 
nu am pomeni și de aspectele pozi
tive ale acestui joc. Au existat și 
unele perioade de fotbal adevărat, 
cu atacuri și contraatacuri fulgeră
toare la ambele porți, care au soli
citat pe 'portari și care au stirnit 
emoții în rîndurile spectatorilor. Ne 
referim la ultimele 10 minute ale 
primei reprize. In numai două minute 
(min. 35 și 36) Todor și apoi Greavu 
au avut două intervenții de ultimă

ineficace ca și... Rapid

CLUJ 13 (prin telefon). — Specta
torii clujeni, aproape 20.000, au avut 
duminică o după-amiază plăcută pe sta
dionul „Gh. Gheorgliiu-Dej”. O după- 
amiază cu mult soare și cu 9 goluri în 
90 de minute, dintre care 7 înscrise de 
echipa favorită. lntra|i pe teren, fără 
Mateianu și lvansuc, studenții au privit 
cu toată seriozitatea întilniren cu per
formerii etapei trecute. Localnicii și-au 
organizat judicios fiecare atac, s-au 
repliat cu ușurință și n-au permis ala- 
canților adverși să-și desfășoare* în voie 
jocul, orientat în mare parte spre cele 
două extreme : Crcinlceanu și Cucii.

Practicînd mai. mult ca oricînd un 
joc colectiv, cu participarea întregii e- 
chipe la organizarea acțiunilor, studenții 
au obținut o victorie categorică. Echipa 
din Lupeni a rezistat ritmului de un rar 
'inamism, impus de gazde, pînă spre 
sfîrșitul primei reprize. In repriza a

doua oaspeții au fost depășiți net. 
Cursele pline de fantezie ale inepuiza
bililor Constantin și Marcu au făcut 
„mat" apărarea echipei din Lupeni lip
sită uneori de siguranță. Golurile au 
fost marcate de Petru Emil (min. 4), 
Marcu (min. 9, 21), II. Moldovan (min. 
48 și 73), Constantin (min. 60) și Cane 
(min. 62), pentru învingători, Mihaly 
(min. 4) și Szoke (min. 13), pentru 
Minerul. Arbitrul Vasile Drug (Bucu
rești) a condus cu scăpări următoarele 
formații :

Știința: Moguț — CI M PE A NU, Geor
gescu, Costin — P. EMIL, POPESCU 
— CONSTANTIN, MARCU, Cane, Su- 
ciu, 11. Moldovan.

Minerul: Kiss — Plev, Contau, Dan 
II — Mihăilă. MIHALY — Cucii, Nisi- 
peanu, SZOKE, ȚURCAN, Creiniceanu.

TEOF1L BALAJ — coresp.

C.C.A. a învins pe Dinamo București

I. OCHSENFELD

Mindru intervine spectaculos la o centrare culegind balonul clin fața lui Koszka.
Nedelcu și Joniță sini gata să intervină iar Greavu (in postul de extremă) 

privește cu atenție faza
Foto : I. Mihăică

Victorie meritată la Ploiești

instanță. In min. 37, portarul fero
viarilor s-a remarcat din nou res
pingând șutul lui Oaidă și reținînd 
apoi pe cel al lui Dinulescu. Contra
atacul Rapidului a găsit pe picior 
greșit apărarea adversă și Văcaru a 
ratat una din cele mai mari ocazii : 
de la numai cîțiva metri extrema 
stingă feroviară s-a pripit și a tras 
în picioarele lui Caricaș, aflat pe li
nia porții... părăsită de Mindru 1

Pauza s-a dovedit a fi un bun... 
sfătuitor pentru ambele formații, cal- 
mîndu-i oarecum pe jucători. In re
priza a doua ei s-au arătat mai preo
cupați de joc și au căutat partenerul 
mai bine plasat cu șanse de a con
cretiza. De ce nu au finalizat, însă ? 
înaintarea Rapidului (după părerea 
noastră într-o formulă neinspirată cu 
Ozon pe extrema dreapta) cu aripa 
stingă schiopătînd (Greavu, accidentat, 
a schimbat cu Văcaru) a acționat din 
ncxi lent în jurul careului, aniinînd 
astfel de cinci etape înscrierea unui 
gol... Progresul a ieșit mai ușor din 
apărare în atac, acționînd simplu pînă 
la... linia de 16 metri, unde cvintetul 
ofensiv a fost destul de ușor depo
sedat de balon.

Și totuși a lipsit foarte puțin ca și 
această partidă să aibă un învingă
tor : în min. 57, Progresul a beneficiat 
de o mare ocazie: o lovitură de la 
11 m (în urma unui henț comis în 
careu de ATotroc) pe care insă, Caricaș 
nu l-a fructificat, trăgînd slab și dînd 
astfel prilejul lui Todor să respingă.

Nu putem încheia fără a sublinia 
unele intrări brutale ale lui Macri, 
și atitudini nesportive ale lui Oaidă, 
Caricaș, Todor, dezaprobate, pe bună 
dreptate, de spectatori și fără a atrage 
atenția antrenorilor celor două formații, 
că au datoria să imprime fotbaliștilor, 
pe care îi au sub îndrumare, o mai 
mare disciplină în joc și respect față 
de spectatori.

E. Bucșe (Sibiu), după un început 
mai timid, timp în care a apreciat 
greșit unele infracțiuni, și-a revenit și 
a condus satisfăcător următoarele for
mații :

RAPID: Todor — GREAVU (Vă
caru), MOTROC, Macri — Neacșu 
KOSZKA’ — Ozon, Bălint, lonescu, 
GEORGESCU, Văcaru (Greavu).

PROGRESUL: MINDRU — Nedelcu, 
CARICAȘ, Soare — lomță, PAȘCA- 
NU — OAIDĂ, Smărăndescu I, DI
NULESCU, Mafteuță, Baboie.

(Urmare din pag. 1)

de trecut. Pe neașteptate, jocul ia 
un curs dramatic. In min. 15, Ia un 
corner acordat de Popa și executat 
de Tătaru, Alexandrescu, deși flan
cat de Nunweiiler IV, reia scurt cu 
capul, trimițînd mingea în plasă ; 
1—0 pentru C.C.A. ! Acest gol, ne
scontat după desfășurarea de pînă 
atunci a meciului, departe de a tăia 
elanul dinamoviștilor, produce un 

reviriment extraordinar in rîndurile 
lor. Echipa trece la o ofensivă ire
zistibilă și după numai două minute 
egalează, ce e drept cu largul con
curs al portarului Voinescu. Varga 
execută o lovitură liberă de la circa 
25 m, pe jos, Voinescu prinde min
gea dar o scapă în poartă (!) : 
1 — 1. Dinamoviștii se mențin în 
atac, asaltează poarta lui Voinescu, 
spre care lansează acțiuni după ac
țiuni, inițiate din mijlocul terenu
lui, pe care-1 stăpînesc total. In de
curs de numai două minute, „alb- 
roșii" ratează un penalii prin Efti- 
mie în min. 18 (Voinescu a apărat 
jos în colț, răscumpărîndu-și gre
șeala comisă la golul ega izator) și 
înscriu al doilea gol în min. 19 prin 
același Țîrcovnicu, care a reluat cu 
efect o minge centrată de Ene II 
și atinsă și de Jenei. Tribunele vi
brează de dinamismul jocului. Di
namo acționează ca o mașină, iar 
apărarea echipei C.C.A. este com
plet depășită. Voinescu intervine cu 
mult curaj în min. 21 în picioarele 
lui Eftimie și deviază mingea în 
corner. Iureșul dinamovist mai du
rează cîteva minute, după care slă
bește dînd răgaz echipei C.C.A. să 
respire și chiar să atace. In această 
perioadă de joc splendid, dinamo
viștii puteau tranșa meciul în favoa
rea lor. Nu au insistat însă sufi
cient, s-au mulțumit cu faptul că 
stăpînesc jocul, că domină.

Scăpată din „cleștele" dinamovist, 
C.C.A. începe să atace și după ce 
Raksi ratase o ocazie bună în min. 
38, cu două minute înainte de sfîr- 
șitul reprizei a obținut egalarea din- 
tr-un II m. Constantin l-a trimis 
printr-o fentă pe Uțti într un colț 
și a tras plasat în colțul opus.

Repriza a doua n-a mai avut in
tensitatea primei, dar a adus o du
blă surpriză : dinamoviștii păreau 

acum că au plumb în picioare re- 
simțindu-se de pe urma efortului 

depus înainte de pauză, în timp ce 
C.C.A. reluase lupta cu o vitalitate 
de necrezut. Pînă și apărarea, care 
dăduse multe emoții echipei și su
porterilor în prima parte a jocului, 
intervine acum sigur, sprijinind ast
fel lupta înaintării, purtală cu mij
loace tehnice remarcabile, cu mult 
calm. Mijlocașii alimentează me
reu atacul, mai ales Bone. Timp 
de 25 minute, jocul se desfășoară 
în nota de superioritate a campio
nilor, dar Uțu nu-i pus totuși la 
încercare. In două situații favora
bile echipei C.C.A.. Panait și Popa 
intervin la timp, degajînd sau blo- 
cînd mingea.

Și, în acest meci cu atîtea întor
sături, iată încă una: Dinamo re
vine în atac! Urmează 11) minute 
de presiune dinamovistă în cursul 
căreia lui Voinescu și coechipierilor 
săi le bate inima tare de tot, mai 
ales că în min. 77, 78, 79 și 80 min
gea se plimbă amenințătoare prin 
fața porții lor. Varga ratează cea 
mai bună ocazie trăgînd de la cîți- 
va metri afară.

Va fi meci nul? Nu! Pentru că 
în finalul partidei, care aparține 
echipei C.C.A., aceasta desfășoară 

același joc organizat de la începu
tul reprizei, mareînd golul victoriei 
în min. 81, prin Constantin, care a 
reluat cu capul o centrare a lui Tă
taru și fiind pe punctul chiar de 
a urca scorul la 4—2 prin Raksi.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
notă de deplină sportivitate și a fost 
condusă bine și autoritar de arbi
trul N. Mihăilescu (ajutat la tușă 
de Gh. Dulea și I. Triștu).

C.C.A. : Voinescu—ZAVODA II,
Apolzan, STAICU—Jenei, BONE— 
Cacoveanu, CONSTANTIN, Alexan
drescu, RAKSI, Jătaru.

DINAMO : Uțu—Popa, NUN-
WEILLER III, PANAIT—Alexandru, 
NUNWEH LER IV—Anghel, VAR

GA, Ene II, ȚÎRCOVNICU, Eftimie.

Petrolul—Știința Timișoara 3-1 (0-1)
PLOIEȘTI 13 (prin telefon). — 

Starea de nervozitate a dominat cele 
90 de minute în dauna unui joc fru
mos, așteptat cu încredere de spec
tatorii ploieșteni. \mbele echipe s-au 
angrenat încă de la început intr-un 
joc steril, lipsit de dinamism, de faze 
de fotbal adevărat. Cele două echipe 
s au complăcut în această situație, 
mai ales în repriza I, cînd au prestat 
un joc de slabă factură tehnică și 
tactică. Totuși, petroliștii au reușit 
unele acțiuni frumoase prin Dridea, 
Tabarcea și Zaharia, respinse însă cu 
regularitate de portarul Ruin, în 
mare formă.

In plină perioadă de dominare a 
ploieștenilor. la un contraatac pe ari
pa stingă, R. Lazăr pasează lui I.e- 
reter, care înscrie: 1—0 pentru Știin
ța în min. 20. Aceasta a fost de alt
fel singura acțiune mai organizată a 
Științei. In continuare, înaintașii pe
troliști au atacat mai insistent, fără 
însă a putea străpunge apărarea er
metică a oaspeților. Din min. 28 și 
pînă în min. 52 gazdele au jucat în 
10 oameni, Florea fiind accidentat. 
De altfel, oaspeții au recurs adesea 
la neregularități, pentru a-și menține 
rezultatul favorabil.

După reluare, același joc confuz 
din ambele părți. Timișorenii conti
nuă să recurgă la durități, iar Dri- 
dea este nevoit să părăsească de cîte
va ori terenul. Totuși, centrul ata
cant petrolist reușește în min. 67 să 
aducă egalarea echipei sale, iar 8 
minute mai tîrziu Guriță înscrie din 
nou pentru Petrolul : 2—1. Din acest 
moment gazdele reușesc să-și facă 
jocul lor obișnuit, stăpînind tot tere
nul. In min, 78, la o greșeală a por
tarului Pain, Dridea ridică scorul la

3—1 pentru Petrolul. De notat că în 
min. 80 Manolache a fost eliminat 
de pe teren. De asemenea, în ulti
mele 10 minute de joc și portarul 
Pain a avut o ieșire nesportivă, lo- 
vindu-1 intenționat pe Dridea.

Arbitrul N. Vizireanu (Cluj) a 
condus foarte slab. El a tolerat mul
te atitudini nesportive ale jucătorilor 
timișoreni, a dat adesea decizii ero
nate și nu s-a aflat mai niciodată pe 
„faza de joc".

PETROLUL : Sfeicu—.Dumbravă, 
Cepolski, Florea—A. MUNTEANU, 
M. Marcel—ZAHARIA. TABARCEA, 
DRIDEA, Badea, Guriță.

ȘTIINȚA : PAIN—Turcan, HA.L- 
MAGEANU, Codreanu—1GNA, Tă- 
nase—Petescu, Vîlcov, Manolache, 
Lereter, R. Lazăr.

FL. ALBU — coresp.

©fonosport
Iată cum arată un buletin PRONO

SPORT cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 46, etapa din 13 noiembrie 
1960 :

I. C.C.A—Dinamo București 1
II. Rapid—Progresul X
III Corvinul—U.T. A. 1
IV. C.S.M.S. Iași-Steagul roșu 1
V. Știința Cluj-Minerul 1
VI. Petrolul—Știința Timișoara 1
VII. Dinamo Bacău—Farul 1
VIII. C.S.M. Baia Mare—C.S. Oradea 1
IX. Lazio—Roma 2
X. Torino—Juventus X
XI. Padova—Intemazionale 1
XII. Bologna—Soal 1

Au fost depuse aproximativ 597.000 
variante.

AL. 1 NOV AN
G. NICOLAESCU

Dinamo Bacău—Farul
Constanța 4-1 (2-0)

BACAU 13 (prin telefon). Dinamo
viștii băcăoani au reușit să ofere ce
lor cîteva mii de spectatori satisfacția 
celui mai bun joc practicat m aetii.S-1 
sezon fotbalistic. Linia de tnaintaie a 
corespuns integral și putea reuși iirf 
scor mai mare decît 4—I (2—0). Cei 
cinci atacanți, serviți de mijlocași, ait 
știut să desfășoare un ioc pe spații 
largi pc extreme, cu treceri ray de de 
balon și multe șuturi la noartâ. Ei 
au finalizat patru din acțiunile lor. 
In min. 38, la o fază în care balonul 
a fost aprig disputat, Gram în luptă 
cu doi apărători reușește să-i depă
șească și să șuteze, deschizînd astfel 
scorul. Trei minute mai tîrziu, ace
lași Gram se desprinde de lîngă Brîn- 
zei și cu toată opoziția acestuia tri
mite din nou în plasă "balonul, revenit 
din bară unde îl expe’bse Gros. In 
min. 61, Drăgoi a majorat scorul 
mareînd cu capul, iar peste 10 minute 
Ciripoi a înscris al 4-lea gol.

Constănțenii au luptat curajos și 
organizat doar primele 30 de minute 

•cînd au reușit să mențină scor.il alb. 
După pauză, Farul a redat aproape 
complet, „pîlpîind" doar la începutul 
acestei reprize, cînd a marcat un gol 
prin Ciosescu, cit capul, în min. 55. 
Apărarea Farului a încercat să stă
vilească prin schimbarea lui Brînzei 
cu Stâncii atacul dinam v Milor, dar 
a recurs și la finer, o* rtmeții și 
faulturi, unul dintre ele: <n careu a 
supra lui Drăgoi (min 80) nu a fost 
sancționat de către arbitrul Gavrilă 
Pop (Or. Stalin), care în rest a ar
bitrat bine.

DINAMO: Ghiță — -Giosantt, Lazăr, 
Gros .— Vătatu, Cîrnaru — Drăgoi, 
Radulescu, Gram, Ciripoi, Public.

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Brînzei (Stâncii), Florescu — Datcu, 
Stancu (Brînzei) — Moroianu, Sever, 
Ciosescu, Niculescii, Vasilzscu.
ILIE 1ANCU, Gh. DALBAN, coresp.

scor.il


C.C.A. a realizat scorul etapei în dauna Științei Cluj (29-3) 
iar Știința Petroșani surpriza zilei: 3-3 cu Dinamo

INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

U.T.A. a învins Szeged) E.A.K. cu 2-0 (1-0)

I
X ® Rezultate tehnice : C. C. A.— 
f Știința Cluj 29—3 (16—0), Conș- 
î tractorul—C. F. R. Grivița Roșie 
♦ 3—13 (3—8), Dinamo—Știința Pe- 
Y troșani 3—3 (O—O), Știința Timi- 
J șoara—Metalul 0—11 (0—0), Pe- 
f trolul — Progresul 6—5 (6 — 5),

I C. S. M. S. Iași—Știința București 
I 9—0 (3—0).

» Cu totul remarcabilă a fost evo
luția „cincisprezecelui" militar în 
partida cu Știința Cluj. Sub absolut 
toate aspectele rugbiștii de la C.C.A. 
au îneîntat. Faptul că au plimbat 
permanent balonul de pe o parte pe 
alta a terenului (și nu s-au angajat 
înlr-o luptă pe înaintare care ar fi 
fost — poate — favorabilă clujeni
lor) a dus la sufocarea oaspeților, 
care după 20 de minute au fost li
teralmente k. o. 1 Remarcăm cu deo
sebită satisfacție numeroasele atacuri 
supranumerice ale liniei de treisfer- 
turi militare (cu Penciu intercalat).

■ ZZHE ........... ..
Ohamo Tg. Mureș a întrecut din nou pe C.C.A.: 52-47

MASCULIN

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
ORADEA 65—61 (23—36). Ca urmare 
a unui joc bine orientat tactic, cu pă
trunderi spectaculoase și eficace in care 
au excelat in special Ilupoiu și Vanya, 
dinamoviștii orădeni au dominat per- 
mân ut prima parte a jocului. In re
priza secundă, introducerea lui Rădu- 
li-si-u a întărit apărarea studenților. 
Bucureștenii au avut o revenire puter
nică, au egalat și au luat conducerea 
în :nin. 31 (43—42), cîștigînd într-un 
final viu disputat. Cu toate că a obținut 
victoria, Știința nu este încă pusă Ia 
punct, iar echipa orădeană nu posedă 
în momentul de față decît 5 jucători 
de o valoare mai ridicată. Au Înscris i 
Nosicvici 18, Niculescu 14, Barău 12, 
Pruncii 8, Rădulescu 8. Sterescu 3, Po- 
per 2 pentru Știința și Sebeslycn 19, 
Beretkv 14, Vanya 10, Mokoș 9, Ila- 
poiu 6. Suhai 2, Dolhau 1 pentru Di
namo

IHNAMO BUCUREȘTI — STTINTA 
CRAIOVA 68—67 (33—32, 61—61) 
Cele două formații s-au angajat din 
primtiț minut într-o splendidă întrecere, 
care a ținut încordată, în permanență, 
atenlia numeroșilor spectatori. Au clș- 
tigai dinamoviștii printr-o lovitură li
beră transformată în ultimele secunde 
de ioc de Parascltivescu. Ei au avut o 
apărare extrem de mobilă, greu de trecut 
și au acționat cu mai multă stăpînlrc 
în momentele decisive.

DINAMO TG. MUREȘ — C.C.A. 
52—47 (24—18). Ca și în campiona
tul trecut, dinamoviștii au reușit, la 
capătul celui mai frumos joc văzut în 
localitate în ultimii ani, să întreacă e- 
chipa noastră campioană. Ei au gîndit 
cu multă chibzuință fiecare atac, au ac
ționat mai calm, spre deosebire de mi
litari, care după eliminarea lui Novacek 
pentru 5 greșeli personale (min. 25) 
au jucat foarte nervos. Cu excepția 
minutului 34, mureșenii au avut în per-

C. S. S. „Banatul" a obținut o frumoasă victorie 
in fața puternicei formații de juniori 

a C. S. „Polonia" Varșovia: 82-57 la atletism
(Urmare din pagina l-a)

15,6. Suliță: 1. w. Sokol 56,35 m;
2. R. Tzytzko 53,06 m; 3. B. Marian 
52,99 m; 4. A. Ugniewsky 46,75 m. 
Lungime: 1. I. Delkov 6,80 m, (rec. 
reg. jr) ; 2. P. Astafei 6,63 m; 3. 
R. Mierkiewicz 6,47 m; 4. J. Sze- 
winsky 6,25 m. 400 m: W. Kleber 
51,5; 2. J. IMichniewicz 51,6; 3. S. 
Szabo 51,6; 4. R. Constantinescu 
56,0. Ciocan: 1. I. Bog 54,93 m, 
(performanță superioară recordului 

republican de juniori) ; 2. St. Vasile 
48,43 m; 3. C. Wojtynski 45,13 m;
4. A. Fuksiewicz 37,75 m. 100 m: 
1. A. Stamatescu 11,1; 2. J. Koff- 
mann 11,4; 3. L. Sniadowar 11,5;
4. G. Tavie 11,5. 1500 m: 1 F. Ba
ban 4:16,9; 2. C. Perju 4:19,4; 3. 
W. Szerepkowsky 4:46,8 ; 4. T. Nowak 
(descalif.). 4x100 m : 1. C S „Po
lonia" 44,1 ; 2. C.S.S. „Banatul" 
45,4.

ZIUA a Il-a : 200 m. g. : 1. R. 
MUrkiewicz 25,7; 2. A. Szimartsky 
27 't; 3. E. Jerger 27.4 ; 4. L. Mos- 
kaliuc 29,0. înălțime: 1. V. Pălti- 

decizia acestor atacuri și rapiditatea 
excepțională cu care s-au descurtat 
militarii în grămezile spontane. Au 
marcat: Penciu (14), Cojocaru (6), 
Ciobănel (6), Ionescu (3). Forma ex
celentă în care se află echipa C.C.A. 
ne face să așteptăm cu și mai multă 
nerăbdare confruntarea de duminică 
cu formația campioană C. F. R.

Știința Cluj s-a prezentat în schimb 
foarte slab. Faptul e cu atît mai re
gretabil cu cit clujenii și-au cîștigat 
în lumea rugbiului un frumos presti
giu prin evoluțiile lor anterioare. Așa 
cum au jucat ieri (fără o bună pregă
tire fizică, indolenți, neserioși, cu 
grave lacune în apărare, neînțelegîn- 
du-se între ei) rugbiștii clujeni nu au 
făcut cinste culorilor clubului. Sin
gurii care au luptat mai mult au fost 
Ionică Pop, autorul singurei încer
cări, Hossu, Sălăjan și Dernian (doar 
în ultimele 10 minute). Foarte bun 
arbitrajul lui C- Diamandi.

D. CALIMACHI

® Fără a face un joc pe măsura 
posibilităților ei, și mat ales foarte 
departe ca valoare de partida cu 
Dinamo din etapa precedentă, C.F.R. 
Grivița Roșie a întrecut pe Construc
torul la un scor concludent (13—3). 
Inițiativa a aparținut la început 
Constructorului care deschide scorul 
prin P. Niculescu (a transformat o 
lovitură de pedeapsă). Către sfîrșitul 
primei reprize, feroviarii pun stăpî- 
nire pe joc. Ei egalează prin Țîbu- 
leac (lovitură de pedeapsă) și apoi 
își asigură conducerea printr-o fru
moasă încercare al cărei autor este 
V. Moraru. (încercarea este ulterior 
transformată de Țîbuteac). La re 
luare ambele echipe au prilejul să 
înscrie. Feroviarii își măresc avanta
jul în min. 55 prin Cotter, care in
terceptează un balon degajat defec
tuos de Leați și îl culcă în terenul 
de țintă al Constructorului. (Trans
formă Țîbuleac). Arbitrul V. Rangu, 
care a debutat cu acest prilej în me
ciurile din campionatul republican, a 
condus cu unele scăpări care n-au in
fluențat însă rezultatul.

T. ST AMA
® Rezultatul dintre Dinamo și 

Știința Petroșani reflectă fidel situa
ția de pe teren. Studenții din Pe
troșani au avut o înaintare care a 
scos majoritatea baloanelor la gră
mezile ordonate și spontane. Numai 
lipsa de rutină și pripeala în momen
tele decisive au făcut ca rezultatul fi
nal să nu le fie favorabil. Dinamo a 
prezentat o echipă greșit alcătuită, 
din care au lipsit- mai mulți titulari. 
Scorul a fost realizat de Nagy (Di
namo) și respectiv Mateescu, ambii 
transformînd cîte o lovitură de pe
deapsă. Corect arbitrajul lui N. Fu- 
lea. AL- CARNABEL, coresp.

Campionatele mondiale de volei

Formația Uniunii Sovietice a întrecut cu 3-0 
pe campionii lumii, voleibaliștii cehoslovaci!

R. Română a învins Franța cu 3-0
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

Cel de al doilea meci decisiv din 
cadrul turneului final masculin de 
volei a opus echipele selecționate ale 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace. Spe
cialiștii prezenți la Rio considerau 
că acest meci va prilejui o luptă 
strînsă, rezultatul său urmînd să 
hotărască echipa care va intra în 
posesia titlului mondial. Voleibaliștii 
cehoslovaci, deținătorii titlului de 
campioni ai lumii, s-au comportat

FOTBALIȘTII MAGHIARI 
ÎNVINGĂTORI ÎN TREI MECIURI

Selecționatele de fotbal ale R. P. 
Ungare și R. P. Polone au susținut 
ieri patru întîlniri dintre care trei 
s-au încheiat cu victoria echipelor 
maghiare iar una a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate.

La Budapesta, în fața a 40.000 de 
spectatori, s-au intîlnit selecționatele 
„A" ale celor două țări. Prestînd un 
joc de înaltă factură și fiind supe
riori în toate compartimentele fotba
liștii maghiari au învins cu un scor 
concludent: 4—1 (2—0). In special 
linia de atac a gazdelor a funcțio
nat foarte bine. Fotbaliștii polonezi 
s-au regăsit într-o oarecare măsură 
în partea a doua a meciului. Au mar
cat: Monostori II (2), Gorocs, San
dor, respectiv Pohl.

Echipele secunde s-au întîlnit la 
Katowice. Meciul a luat de asemenea 
sfîrșit cu victoria reprezentativei ma
ghiare. care a cîștigat cu 5—2, după 
ce condusese la pauză cu 5—0. Au 
marcat Pal II, Taliga, Mahos (2) și 
Vasas pentru oaspeți, Polok II și 
Sorkovski.

In meciul echipelor de tineret, dis
putat la Krakovia, a fost înregistrat 
un rezultat de egalitate (l — 1). Se
lecționatele de juniori au jucat la 
Budapesta. A cîștigat echipa gazdă 
cu scorul de 2—1 (0—0).

ARAD 13 (prin telefon). Peste 10.000 
de spectatori au asistat la partida in
ternațională de fotbal U.T.A. — Szegccli
E.A.K.  terminală cu victoria pe deplin 
meritată a gazdelor cil scorul de 2—0 
(1—0). Textiliștii au practicat un joc 
în permanentă mișcare și au căutat tot 
timpul drumul cel mai scurt spre 
poartă. Linia de atac, utilizând cele 
două extreme, Pîrcălăb și Czako, a con
struit numeroase acțiuni spectaculoase 
și periculoase. Oaspeții au arătat o bună 
tchnâcă individuală dar atacanții au 
pasat prea mult șutind rar la poartă.

Primul gol a fost înscris în min. 9, 
clini Pop l-a lansat pe Czako și acesta 
a marcat imparabil. In min. 38 Dezsiifi

METALUL TÎRGOVIȘTE A REUȘIT
UN FRUMOS REZULTAT: 1-1 (0-1) CU PECSI DOZSA
TÎRGOVIȘTE 13 (prin telefon). Cei 

peste 8.000 de spectatori, cifră record 
în orașul nostru, au aplaudat atît jocul 
gazdelor cît și al oaspeților în întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre Pecsi 
Dozsa și Metalul Tîrgoviște. Jocul spor
tivilor maghiari a fost dinamic, tehnic, 
cu multe deschideri rapide pe extreme. 
Oaspeții au concretizat această superio
ritate în minutul 15 prin Sziîcs. Conduși 
cu 1—0, fotbaliștii de la Metalul joacă 
din ce în ce mai bine. Multe din com
binațiile lor se termină prin șuturi pu
ternice trase la poarta lui Danka, dar 
portarul maghiar, într-o formă excepțio
nală, reușește să oprească de fiecare dată 
balonul. De altfel, întreaga apărare a 
echipei I’ecsi Dozsa a jucat bine stă
vilind atacurile periculoase ale lui Ca- 
zaou și Mureșanu. In repriza a doua

sub așteptări și au fost învinși cu 
un scor categoric: 3—0 (12, 10, 4). 
Echipa sovietică a confirmat forma 
bună demonstrată în meciul cu selec
ționata R. P. Romîne și s-a impus 
prin jocul său variat, puterea de 
luptă și calități tehnice.

Formația R. P. Romîne a întîlnit 
reprezentativa Franței, pe care a 
învins-o cu 3—0 (5, 9, 9). Jucătorii 
francezi, care participaseră la o ex
cursie în apropiere de Rio, s-au pre
zentat pe teren cu o întîrziere de 
20 minute și erau cît pe aci să piar
dă prin neprezentare. Ei au făcut un 
joc mai slab decît în meciul cu 
R. P. Poloni permițînd echipei ro
mîne să aibă partida la discreție, cu 
toate că a prezentat o formație cu 
multe rezerve: Mihăilescu, Pavel,
Corbeanu, Miculescu, Derzei, Fierarii.

Alte rezultate, la băieți : R. P. 
Ungară—Japonia 3—0 (12, 13, 10), 
R. P. Polonă—S.U.A. 3—1 (15—12. 
15—10, 10—15, 15—10).

în campionatul feminin, vineri s-a 
disputat un singur meci: Japonia— 
Brazilia 3—1 (15—8, 6—15, 15—7,
15-7).

Sîmbătă, campionatele mondiale 
au continuat în mijlocul aceluiași 
mare interes. S-au înregistrat și o 
serie de surprize. Astfel, formația 
masculină a Braziliei a întrecut R. 
P. Ungară cu 3—2, iar echipa femi
nină a Japoniei a înregistrat o nouă

Pe scurt
♦ Ieri s-a desfășurat la Budapesta 

întîlnirea internațională de baschet 
dintre echipele feminine ale R.P. Un
gare și Franței. Meciul s-a încheiat 
cu victoria gazdelor la scorul de 62—49 
(28—22).

♦ In cadrul lucrărilor sesiunii Co
misiei europene a Federației Interna
ționale de Atletism desfășurate la Ate
na, au fost omologate o serie de re

a trimis balonul în bară. Ultimul punct 
al partidei a fost realizat în min. 69. 
Czako a scăpat singur, a șutat, portarul 
maghiar a respins mingea care a ajuns 
la Pîrcălăb și acesta a înscris.

Arbitrul Mihai Popa (București) â 
condus foarte corect următoarele ccliipc:

U.T.A. : Faur (Coman) — Sziîcs, 
Băcuț II, Scrcș (Ncamțu) — Capaș, 
Petschovschi — Pîrcălăb, Tăucean, Pop 
(Dragomir și Roman), Floruț, Czako.

SZEGEDI E.A.K.: Meszaroș — Pataki 
(Bliak), Porturi), Bcnak (Vass) — Ki> 
vary (Szalar), Dezsofi — Rcmcnyik, 
Nemeș, Ilajos, Polyvas (Pclo), Nyari.

ȘT- IACOB — corespondent

echipa localnică își impune jocul șt 
începe să domine categoric. Fotbaliștii 
tîrgovișteni se remarcă prin jocul lor 
tehnic, prin marea lor putere de luptă. 
In urma unui atac, Metalul egalează 
în minutul 73 prin Stiber.

Confirmînd buna formă în care se 
află. Metalul a reușit un rezultat f1 * * 4 * * * * * * 11 
prestigiu în fața unei echipe de prii, 
ca/Lcgonie din R.P.U. Arbitrajul lua 
Andrei Rădulescu (București) a fost 
bun. Formații : METALUL : Urcu (An
drei Marin) — Barac, MATEI, Eugen — 
PALERU, Brandea (Moicescu) — Sitaru, 
MURESAN, Cazacii, Prodaneiuc, Șliber. 
DOZSA : Danka — Farkaș, KOCSIS, 
BE N DES — Szcrcdi, Csupak — KO- 
MONDY, Krepan, Opava, Sziîcs, Ko
vacs.

mancuță conducerea la scor, victoria lor
fiind pe deplin meritată. Au înscris:
Toth 18, Mitelman 9, Erdogli 12, Buzan
4, Berekmeri 4, Borbely 2, Balint 3 
pentru Dinamo și Niculescu 11, Ncdef 
8, Fodor 6, Folbert 6, Cimpoiaș 6, Ne- 
delea 4, Novacek 6 pentru C.C.A. (V 
KADAR .— coresp. rcg.).

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN 
— ȘTIINȚA CLUJ 66—58 (36—27).

ȘTIINȚA TIMISOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 66—57 (32—17).

C.S.M. GALATI — VOINȚA IAȘI 
56—41 (22—20).

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA TG. 

MUREȘ 87—37 (43—19). Campioanele 
au obținut o victorie categorică. Cele 
mai bune jucătoare ale învingătoarelor 
au fost Ferencz, Racoviță și Sidea. (A 
AXENTE — coresp.).

VOINȚA ORAȘUL STALIN — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 40—50 
(13—21). Echipa bucureșteană. mai ex
perimentată, a reușit să anihileze pe 
principala realizatoare a Voinței, II. 
Kraus, cîștigînd pe merit. (P. DUMI
TRESCU — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 47—45 (15—27). Jucînit 
mai bine în repriza secundă, studentele 
au obținut o frumoasă victorie la Ii-' 
mită în fața unei echipe care a ratat 
mult. (I. TIBERIU și II. DANCIU — 
coresp.).

VOINȚA ORADEA — PETROLUL 
PLOIEȘTI 41—36 (22—13). Joc de slab 
nivel tehnic. Au marcat: Borzsi 18, Papp
11, Caăk 5, Arbore 3, Penez 3, Stamatiu 
1 pentru Voința și Voica 12, Jurcă 7, 
Popescu 5, Schaffer 4, Nancu 4, Cervis 
2, Brînzei 2 pentru Petrolul.

C.S. ORADEA — ȘTIINȚA I.C.F. 
BUCUREȘTI 72—56 (30—25). A fost 
o partidă interesantă terminată cu vic
toria echipei mai eficace. (M. POP —• 
coresp.).

C. S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 33—57 (10—27)

nean-u 1,90 m; 2. M. Macovei 1,80 
m; 3. L. Fidusiewicz 1,70 m; 4. J. 
Fidusiewicz 1,65 m. Disc: 1. I. Bog 
47,86 m; 2. K. Sokol 46,75 m; 3. 
A. Fukiewicz 41,98 tn; 4. A. Pug- 
niewsky 40,61 m„ 800 tn: 1. §.
Szabo 1:58,7; 2. A. Ryszkowski
1:59,3 ; 3. F. Baban 1:59,3; 4. T. 
Novac 2:04,2. Greutate: 1. A. Pug- 
niewsky 14,85 m; 2. I. Bog 14,22 
m; 3. W. Sokol 13,55 tn; 4. A. Fu
kiewicz 12,59 m. 200 m: 1. A. Sta- 
matescu 22,8; 2. J. Szewinski 23,0;
3. J. Koffmann 23,7; 4. G. Tavie 
24,1.

In afara probelor din concursul 
propriu-zis au avut loc și cîteva 
probe în cadrul cărora s-au înregi
strat două rezultate promițătoare.

Astfel, la aruncarea suliței fete, 
Rodica Bucea (C.S.S. „Banatul") a 
stabilit cu 41,26 m un nou record re
publican de juniori categoria a Il-a 
iar- ștafeta de 4x100 m băieți a at- 
leților de la C.S. „Polonia" (într-o 
tentativă de record) a realizat tim
pul de 3.28.6

M1ȘU AVANU — coresp.

victorie, dispunînd cu 3—1 de R.
S. Cehoslovacă.

Iată rezultatele tehnice: MASCU
LIN : R. S. Cehoslovacă—Franța
3—0 (8, 8, 10), Brazilia—R. P. Un-: 
gară 3—2 (15—8, 14—16, 13—15,
15—11, 15—7), S.U.A.—Venezuela 
3—0 (8, 13, 11). FEMININ: Japonia 
—R. S. Cehoslovacă 3—1 (15—13,
13—15, 15—6, 15—1), R. P. Polonă 
—S.U.A. 3—0 (13. 8, 3).

Duminică spre luni au avut loc 
partidele masculine Japonia—Franța,
S.U.A.—R.P Ungară și Venezue
la—R. P. Polonă. In noaptea de luni 
spre marți se vor disputa meciurile 
R. P. Romînă—R. S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S.—Brazilia. In campionatul 
feminin mai este de jucat o singură 
întîlnire : U.R.S.S.—Brazilia.

Iată clasamentele înaintea ultimelor
jocuri:

MASCULIN
1. U.R.S.S. 8 8 0 24; 4 (403:273) 16
2 R.S. Cehoslovacă 8 7 1 21: 5 (364:247) 15
3. R.P. Romînă 8 7 1 22: 7 (411:270) 15
4. R.P. Polonă 8 5 3 18:14 (415:361) 13
5. Brazilia 8 4 4 17:14 (398:374)
6. S.U.A 8 4 4 14:17 (360:386) 12
7. R.P. Ungară 8 3 5 15:15 (352:372) 11
8. Franța 8 17 6:21 (245:387) 9
9. Japonia 8 17 5:21 (271:349) S

10. Venezuela, 8 0 8 0:24 (162:352) 8
FEMININ

1. Japonia 5 4 1 13: 5 (246:186) 9
2. U.R.S.S. 4 4 0 12: 3 (211:163) 8
3. R S. Cehoslovacă 5 3 2 10: 7 (210:204) 8
4. R.P. Polonă 5 2 3 8:11 (224:225) 7
5. Brazilia 4 13 6: 9 (158:177) 5
6. S.U.A. 5 0 5 1:15 (145:239) î

corduri ale Europei. BĂRBAȚI. 200 m 
(cu turnantă completă) Berutti (Italia) 
20,6 sec.; 200 m fîn linie dreaptă) 
Seye (Franța) 20,5 sec; greutate — 
Rowe (Anglia) 18,60 m; prăjină — 
Pretissger (R.D.G.) 4,65 m; ștafetă 
4X^00 m — echipa unită a Germaniei 
3:02,7. FEMEI. 200 m — Birckemayer 
(R.D.G.) 23,4 sec; 800 m — Lîsenko 
(U.R.S.S.) 2:04,3.
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