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Activitatea sportivă de performantă ■■ PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAL

ale duhurilor sportive
In întreaga țară 

se desfășoară în 
prezent plenarele 
cluburilor sportive. 
Ele constituie un 
prilej important de 
analiză a muncii 
depuse pentru dez
voltarea sportului 
sînt 
de 
care 
țire 
firesc să fie 
burilor sportive discută aspectele po
zitive și negative ale activității celor 
mai buni sportivi din țara noastră. 
Cu alte cuvinte, este vorba de tot 
ce are mai reprezentativ mișcarea 
sportivă din diferite regiuni 
ale țării, de prestigiul lor sportiv 
pe plan republican. In centrul dis
cuțiilor sînt puse problemele majore, 
privind munca de educație și in
struire a unor sportivi componenți 
ai loturilor reprezentative, chemați 
să reprezinte țara noastră în impor
tante confruntări internaționale. Iată 
dar suficiente motive pentru a putea 
afirma că aceste 'ședințe plenare con
stituie de fapt, unul din cele mai 
de seamă evenimente din viața clu
burilor noastre sportive.

Bilanțul pe care unele cluburi îl 
fac acum va fi un prilej de bucurie 
pentru toți activiștii acestor organi
zații sportive. Cu frumoase realizări 
se vor prezenta în fața maselor de 
iubitori ai sportului activiștii, tehni
cienii și sportivii cluburilor Dinamo 
București, C.C.A. și Știința Cluj, 
care prin munca for neobosită au 
contribuit, a ături de celelalte cluburi, 
la creșterea prestigiului sportiv inter
național al scumpei noastre patrii. 
Cline de îndreptățită mîndrie și satis
facție ne-au oferit tinerii fotbaliști in 
turneul U.E.F.A., handbalistele în
vingătoare pentru a doua oară în 
campionatul mondial, tinerii luptători 
cîștigători ai turneului de la Buda
pesta sau jucătoarele de tenis de 
masă care au cucerit victorii la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale R.P. Ungare. In timpul

MIRON OLTEANU 
vicepreședinte al Uniunii de Cul

tură Fizică și Sport

de performanță și 
atenție de masele 
sportului, 

cu

urmărite cu 
iubitori ai

mulți participă
la aceste dezbateri.

așa. Plenarele

dintre 
înstiifle- 

Este și 
clu-

JX). de ta Roma,” 
mase largj de oa- - - 
meni ai muncii ț; 

din toate colțurile-> 
țării urmăreau cu. 
dragoste evoluția ' 
sportivilor noștri • 
in această mare' 

sportivă interrtaționrtâ. • 
și sute de kilometri de-;

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. R. Romînă
■ ►

confruntare
Deși la sute , _ _ .
părtare, ei participau ca tot sufletul 
alături de sportivi ca lolanda Balaș, 
Dumitru Pîrvulescu, Ion Dumitrescu,' 
Ion Cernea sau Ion Monea Ia apriga 
dispută pe care aceștia o dădeau cu 
cei mai buni sportivi din lume. Vic
toriile lor erau victoriile mișcării 
sportive din țara noastră, erau vic
toriile sutelor de mii de oameni ai 
muncii care iubesc și înconjoară cu' 
toată căldura pe sportivii de frunte- 
ai țării.

In același timp însă, ședințele ple
nare constituie ‘și un bun prilej de a 
analiza profund și cu mult simț de; 
răspundere lipsuri e care au in
fluențat negativ creșterea și întărirea 
activității sportive de performanță. 
Ce contribuție au adus — de pildă 
— cluburile Rapid București, Pe-, 
trolul Ploiești, Metalul București și- 
altele la realizarea unuia din prin-; 
cipalele obiective ale Uniunii de Cui-- 
tură Fizică și Sport, acela de a dez
volta activitatea sportivă de perfor- 
manță la nivelul rezultatelor sportive 
europene și mondiale actuale? Cum 
justifică consiliile acestor cluburi și- 
ale altora care sînt în aceeași situa
ție, faptul că, în timp ce clubul Di-, 
namo București a dat lotului olimpic 
47 de sportivi, iar C.C.A. 24, contri-; 
buția lor a fost aproape nesemnifica
tivă. Ocup-îndu-se mai mult de pro-; 
bleme mărunte, legate de activitatea, 
unei echipe — de cele mai multe ori 
de fotbal — cea mai 
cluburilor au pierdut 
obiectivul principal, găsindu-se astăzi, 
într-o situație care este departe deț 
posibilitățile și condițiile create. S-a;‘ 
uitat faptul că principalul rol al cfa-
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mare parte a 
din vedere
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C. S. M. GALAȚI Șl METALUL BUCUREȘTI VICTORIOASE 
ÎN TURNEUL FINAL AL CUPEI F. R. BOX

expediată de I. Tur cuFăcînd ui pas înapoi, C. Rusu a evitat directa de stingă 
la stomac

„Gupei F. R.
G.S.M. Galați 
Gălățenii au fost conduși

(prin telefon de la tri-
Un public numeros

GALAȚI, 20 
misul nostru).
(cifrat la aproape 2000 de spectatori) 

"a urmărit aseară cu viu interes în- 
itîlnirea derbi din turneul final al

Fmal pasionant în turul categoriei A

pătruns în careu. dar, 
meciul Progresul-Farul.

Gol ? Ciosescu a
din

deși nu-l mai are in față decis peMindru. trage de la 3 metri in... bară! (Fază 
Cititi în pag. a 3-a cronicile meciurilor de fotbal din categoria A)

echipele 
Craiova, 

.cu 3—0 
încă înainte de începerea întâlnirilor, 
datorită absenței de la cîntarul ofi
cial a semiimijlociului Io-niță. Handi
capați de acest neprevăzut 0—3, ei 
au pornit hotărîți să schimbe rezul
tatul. Tînărul M. Vasiliu (C.S.M.) a 
furnizat o mare surpriză reușind să-l 
învingă pe Vasile Vintilă (D), boxer 
cu o mare experiență a ringului. Vin
tilă a dominat mal mult, dar atacu
rile sale au fost deseori sterile. Gălă-

R. CALARĂȘANU

Box” între 
ți Dinamo

(Continuare în pag. a 4-a)
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Un splendid succes

Echipa ds volei a R. P. Romine
a cîștigat turneul

international de la Parts
PARIS, 20 (prin telefon). In drum 

spre țară, echipa R. P. Române s-a 
oprit cîteva zile la Paris, unde a luat 
pante, alături de reprezentativele R.P. 
Ungare, R.P. Polone și Franței, la un 
turneu internațional masculin, orga
nizat de federația franceză de spe
cialitate.

Luptând cu multă însuflețire și 
voință pentru a obține un rezultat 
frumos, voleibaliștii noștri au îneîntat 
din nou privirile miilor de parizieni 
prezenți vineri, sîmbătă și duminică 
in sala „Pierre de Coubertin". Jocul 
lor eficace dar mai ales spectaculos, 
le-a adus primul loc în acest turneu 
important, aprecierile elogioase ale 
presei de specialitate din Franța și 
aplauzele publicului.

Primul meci, cel cu R.P. Ungară, 
a fost și cel mai greu. Victoria a fost 
cucerită cu prețul unor eforturi deo
sebite, după mai mult de două ore 
de joc. In setul al IV-lea, atunci cînd 
situația la seturi era 2—1 pentru vo
leibaliștii „ '
conduceau la un moment dat cu 11—8. 
Jucătorii noștri au știut însă să „în
toarcă" scorul, cîștigînd setul. Al cin
cilea ne-a revenit cu 15—10, după un 
joc foarte spectaculos.

Sîmbătă, 
ția Franței 
Roman nu 
Căierebețiu, 
seu, 
cum

unguri, adversarii noștri

românii au întâlnit forma- 
de care au dispus cu 3—l. 
a jucat, formația fiind: 

N’fcolau, Corbeanu, Ruse-
Pavel, Fieraru, Derzei. După 
se vede, nu a fost folosit nici

(Continuare in pag. a 4-a)

Termnind Sa egalitate cu rugbiștii de Ia C.C.A.: 0-0

C.F.R. Grîvița Roșie este virtuală campioană
Știința Timișoara învingătoare la București 1

r~~~ —

; Azi, la ora 16,
4
ț pe stadionul Republicii
4-
4
4
4
i

i

4
4
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UN MECI PASIONANT:
DINAMO—PETROLUL

Etapa de ieri a categoriei A con
tinuă astăzi cu un meci pasionant 
prin tradiția iui, dar care a cîștigat 
o notă în plus de interes pain vic
toria echipei C.C.A. la Cluj. Dste 
vorba de partida Dinamo Bucu- 
rești-Petrolul, programată pentru azi 
la ora 16 pe stadionul Republicii. 
După succesul de la Cluj, C.C.A. a 
totalizat 18 puncte, față de cele 17 
aie dinamoviștilor. 
a-și păstra poziția 
trebuie să cîștige 
mult cil cit în

Rezultă că pentru 
de lider, Dinam-o 
azi, cu atît mai 

ultima etapă va
juca în deplasare, la Orașul Stalin, 
în timp ce C.C.A. va susține acasă 
partida sa cu Dinamo Bacău. Deci,
în perspectivă o partidă viu diispu-
tată, în care adversarii vor folosi
cele mai bune formații.

In flsschidere, la ova 14.15, un
meci de juniori între Dinamo Bucu-
rești (reoenți învingători ai Petro-
lului Ploiești cu 4-0) și Metalul
Tîrgoviște.

Maturitatea tehnica și-a spus cuvmtui
Știința Cluj C.C.A.

Stadionul „Gh. Gheorghiu-Dct4»
Spectatori : aproape 20.000
Timp race, ploaie, teren desfundat.
Au maieat : Constantin (3). Tătaru 

și Alexan drescu pentru C.C.A. și 
Petru Emil pentru Știința.

Arbitru : Gh. Osiac. El a condus 
bine un med desfășurat într-o at
mosferă de deplină sportivitate.

Raport de comei»? : 4—4.
ȘTIINȚA : Moguț—Cîmpeanu, Geor

gescu, Cos tin—Petru, Popescu—CON
STANTIN, Marcu, Gane, Suciu, Mol-

VOINESCU- Zavoda H,
Staicu—Jenes, BONE—

CONSTANTIN. Alexan-

dovan.
C.C.A. :

APOLZAN, 
Cacoveanu, 
dres cu, Raksi, Tătaru.

Cronica acestui meci o vom în
cepe cu cî-teva aspecte culese în ca
bina Științei, la 15 minute după 
fluierul final. Antrenorul studenți
lor, Andirei Șepci, „dărfmat", șe

dea pe o bancă în mijlociri jucăto
rilor care se îmbrăcau, și încet, par
că pentru sine, spunea: „Apărarea 
este de vină. Emil Petru a 
mereu înainte, golurile le-am 
fără prea multă opoziție”.

Stoperul Georgescu dădea
cația, ca unul care vrea să scape de 
vină, că trei goluri au fost para-

jucat 
primit

expfi-

(1-2)
conducătorii echi

pe» Știința îi critica pe băieți: „Ați 
avut numai elan, ceea ce nu e sufi
cient.."

Aceste frînturi de discuție, oulese 
fai cabina învinșilor reflectă în bună 
parte conxporta.rea „ll“-lui clujean. 
Deci, pentru viitor este necesar la 
această echipă mai mult accent pe 
consolidarea apărării și îmbinarea 
elanului cu o tehnică mai bună.

★
Meciul a început cu dominarea 

gazdelor, care din primele minute 
pun stăpânire pe joc, atacă insistent, 
dar linia de fund a C.C.A. oprește 
cu promptitudine și cu prudență 
elanul cvintetului ofensiv clujean, 
așa îneît puține faze sînt finalizate. 
In acest timp, C.C.A. construiește 
contraatacuri în special pe aripa 
stângă. Pînă la sfîrșitul reprizei, deși 
bucureștenii conduc 
tul jocului arată o 
tate între cele două

In partea a doua,
iește atac după atac și învingînd 
dificultățile terenului desfundat, face

bile. Unul
1-5
dintre

cu 2—1 aspec- 
sensibilă egali- 
forniații.
C.C.A. eonstru-

TOMA RABȘAN

{Continuare. in pag, a 3-a)

Rezultatele tehnice aie etapei a 
XX-a: C.F.R. Grivița Roșie — C.C.A. 
0—0, Dinamo — Știința Cluj 6—3 
(6—3), Progresul — C.S.M.S. Iași 
3—6, Constructorul — Știința Timi
șoara 0—6 (0—3), Metalul — Petro
lul Ploiești G—3 (6-0), Știința Pe
troșani — Știința Buc. (amînat).

• Partida CJF.R. Grivița Roșie •— 
C.C.A. a fost așteptată cu un interes 
major, pentru că se înfruntau cele 
mai bune echipe din țară. Pe de o 
parte, C.F.R. Grivița Roșie (care de 
trei ani în șir obține tricourile de 
campioni, iar anul acesta nu a gus
tat încă din cupa înfrîngerii în com
petiția oficială), iar pe de alta 
C.C.A. (ou un „15“ în mare formă, 
clasat pe locul secund. în imediata

vecinătate a liderului, cu justificate 
aspirații la titlu și gata oricînd să 
profite de orice slăbiciune a acestuia).

Erau deci, față în față două e- 
chipe care-și dispută de ani de zile 
supremația pe terenurile noastre de 
rugbi. Cine va învinge? se întrebau 
— pe drept cuvînt — amatorii de 
rugbi. Din nou C.F.R.? Sau poate că 
militarii ypr pune în fine capăt și” 
rului cu totul neobișnuit al succese-: 
lor feroviare?

La un asemenea joc mergi firește; 
„cu sacul mare" și 
siști la un spectacol 
desfășurarea întregii

D.

(Continuare în

-

te aștepți să a- 
deosebit, în care 
gome a cunoș«
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După o fază la margine, KtSiet" ^iAriesS) talentatul rnijtocaț Tâ ,'gfimadâ 
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Activitatea sportivă de performanță în dezbaterea
ședințelor plenare ale cluburilor sportive
(Urmare din pag. 1)

burilor este pregătirea sportivilor 
fruntași, rol care nu poate fi înde
plinit fără o judicioasă selecționare 
și promovare a cadrelor tinere, fără 
o permanentă preocupare față de 
creșterea și educarea lor și, mai ales, 
fără o intensă 'Și științifică muncă 
de instruire dusă la nivelul celor 
mai avansate metode de antrenament.

Un rol important In eliminarea a- 
cestor lipsuri îl pot avea ședințele 
plenare ale cluburilor sportive. Or
ganizate și pregătite cu toată aten
ția, aceste dezbateri trebuie să pro
moveze un ascuțit spirit critic și au
tocritic, canalizind discuțiile spre cele 
mai arzătoare prob'eme ale clubului 
respectiv: O atenție deosebită va 
trebui să fie acordată problemelor 
privitoare la procesul de instruire, 
educare și antrenament care se des
fășoară în secții.e clubului. Cu a- 
cest prilej cei mai buni antrenori 
și activiști au datoria să vorbească 
despre metodele lor, despre munca 
desfășurată cu sportivii fruntași și 
despre rezultatele obținute. Va fi un 
folositor schimb de experiență, care 
va contribui în mod direct la îmbu
nătățirea aspectului calitativ al mun
cii de instruire și antrenament. De 
asemenea, un loc principal în discu
tarea activității fiecărui c'ub sportiv 
trebuie să-l ocupe problema con
solidării lui organizatorice. Legătu
ra vie, permanentă cu asociațiile 
sportive aderente, activizarea con
siliului clubu'ui, creșterea număru
lui de membri susținători, dintre 
care mulți pot și trebuie să fie atrași 
în diferite acțiuni obștești — iată 
aspecte importante ale muncii noas

tre de zi cu zi. La încheierea lucră
rilor acestor ședințe, consiliile clu
burilor au datoria să elaboreze pla
nuri de măsuri, în care să fie prevă
zute — ca urmare a discuțiilor și 
propunerilor făcute — sarcini con
crete privind dezvoltarea și întărirea 
activității sportive de performanță. 
Numai în acest fel vor putea ajunge 
toate cluburile sportive să-*și elimine 
lipsurile și să-și poată organiza în 
așa fel activitatea îneît să aducă un 
aport din ce în ce mai mare la rea
lizarea sarcinilor trasate de partid 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
pe linia ridicării continue a nivelu
lui performanțelor sportive din țara 
noastră.

lnvățînd din experiența înaintată 
a sportului sovietic — cel mai avan
sat din lume — folosind experiența 
noastră proprie și tradițiile unor clu
buri în anumite discipline sportive 
(Reșița și Galați — lupte și box. 
Cluj și Timi’șoara — atletism și 
natație etc.) activiștii și tehni
cienii cluburilor sportive trebuie 
să-și înzecească eforturile pentru 
asigurarea creșterii permanente a 
măiestriei sportivilor fruntași la ni
velul performanțelor mondiale actuale. 
Condiții materiale există, antrenori și 
tehnicieni calificați și cu experiență 
sînt mulți în activitatea noastră spor
tivă. Ce se cere? Muncă, mult mai 
multă muncă creatoare, bazată pe 
cunoa’șterea profundă a principiilor 
științifice și procedeelor avansate de 
instruire și antrenament sportiv, 
unirea eforturilor pentru realizarea 
sarcinilor, planificarea și organizarea 
judicioasă a activității. Pe această 
cale vom contribui la ridicarea miș
cării noastre sportive, la creșterea 
prestigiului sportiv internațional al 
scumpei noastre patrii, Republica 
Populară Roinînă !

F= Igl.ftMefllddl =—
După un meci pasionant

Știința București a întrecut echipa C. C. A.!
MASCULIN

Ș l-l IN ȚA BUCUREȘTI—C.C.A. 59-54 
(24—26). După o luptă pasionantă, 
echipa studenților bucureșteni a reușit 
surpriza etapei, învingînd campioana 
țării, C.C.A., ai 59—54 ( 24 —26). 
Știința a făcut o partidă excelentă, 
datorită în special jocului bun în apă
rare prin care a anihilat acțiunile o- 
fensive ale militarilor. Luptînd cu o 
energie exemplară, studenții au învins 
într-un final care părea pierdut. Con
duși cu 54—49 (min. 38) și cu Ra
dulescu, Popper, Pruncu și Niculescu 
descalificați pentru cinci greșeli per
sonale, se părea că pierduseră me
ciul. Totuși, ei au găsit resursele ne
cesare pentru a egala și a învinge 
într-un final dramatic. Baschetbaliștii 
de la C.C.A. s-au comportat foarte 
slab, fiind neatenți și insuficient de 
combativi. Au marcat: Nosievici 17, 
Barau 14, Radulescu 10, Popper 6, 
Pruncu 6, Niculescu 4, Sterescu 2, 
pentru Știința și Novacek 21, Fodor 
10, Nedef 10, Niculescu 9, Folbert 2, 
Cimpoiaș 2, pentru C.C.A. Arbitrii 
Șt. Roșu și M. Tănăsescu au condus 
cu greșeli, fără a influența însă rezul
tatul. ,

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
TG. MUREȘ 58—56 (29—25). Bucureș- 
tenii au cîștigat la mare luptă un meci 
deosebit de important. Mai siguri în 
apărare și avînd în Dinescu un excelent 
realizator, feroviarii au reușit să în
treacă puternica formație mureșană. Vic
toria lor se datorcștc, de asemenea, unui 
splendid efort colectiv spre sfîrșitul 
meciului, cînd s-au distanțat la 7 punc
te diferență de adversarii lor, avantaj 
care s-a dovedit în cele din urmă liotă- 
rîtor. Merite deosebite în obținerea vic
toriei au Costescu, Popescu și Predulea. 
Mureșenii nc-au părut mai puțin siguri 
ca de obicei și, în plus, nu au știut să 
folosească avantajul înălțimii în lupta 
sub panouri. Au înscris : Dincscu 22, 
Popescu 14, Costescu 8, Ianculescu 5, 
Florcscu 4, Predulea 3, Popovici 2 pen
tru Rapid și Buzan 15, Mitclman 11, 
Toth 9, Borbely 8, Brezsau 7, Erdbgh 
4, Barezi 2 pentru Dinamo.

ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M. GALAȚI 
93—56 (43—26). Studenții au obținut 
prima victorie în acest campionat. Ei 
s-au. apărat foarte bine, iar în atac au 
folosit cu mult succes contraatacul. Au 
marcat : Demian 20, Sarosi 16, Vizi 
14, Stroe 11, Albu 10, Till 10, Popescu 
4, Doca 4, Ionescu 2, Zeriu 2 pentru 
Știința și Stoica 16, Chenț 14, Vasiliu 
12, Stanciu 10, Pasciuc 4 pentru C.S.M. 
:<# Danci u — coresp).

ȘTIINȚA CRAIOVA — STEAGUL 
ROȘU~ €R. -STALW 74—62 (31—26>. 
Ucși au cîștigat această partidă) studen

ții craioveni n-au impresionat. Ei au 
dovedit multe slăbiciuni în apărare 
(dovadă numărul mare de puncte pri
mite), iar în atac au acționat mai mult 
prin Ilofman și Ionescu. Au înscris : 
Ilofman I 24, Ionescu 22, Popa 13, 
Viciu 11, Stoica 2, Ilofman II 1, Stinghie 
1 pentru Știința și Schimon 17, Szabo 
12, Dumitrescu 11, Negrea 10, Szoke 6, 
Bîrsan 4, Zereleș 2 pentru Steagul roșu 
(P. Săndulescu — coresp.).

VOINȚA IAȘI — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 63—59 (23—28). După un joc 
deosebit de interesant, baschetbaliștii 
ieșeni, mai combativi, au obținut •* 
victorie meritată. Deși au fost conduși 
timp de 50 de minute, localnicii an 
avut resurse frumoase, reușind să ega
leze și să cîștige într-un final pasio
nant. (A. Scăunaș — coresp.).

★
Aleciul Dinamo Ora-dea — Dinamo 

București se joacă astă-seară la Ora
dea

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 76—41 (37—21). Răpi- 
distele au obținut o nouă victorie la scor, 
arătînd o formă mulțumitoare. învin
gătoarele au avut cele mai bune jucă
toare în Ferencz, Lupan, C. Gheorghe și 
A. Racoviță.

PETROLUL PLOIEȘTI — C. S. ORA
DEA 44—45 (22—23). La capătul unui 
joc de uzură, gazdele au fost nevoite 
să părăsească terenul învinse. Ele au 
dovedit slăbiciuni în ceea ce privește 
aruncările Ia coș, fiind — în același 
timp — deficitare și la capitolul pregă
tire fizică. Jucătoarele echipei orădene, 
mai tehnice, au obținut victoria în ulti
mele secunde. (St. Ionescu — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
ORADEA 64—53 (33—14). A fost un 
joc viu disputat, de un bun nivel teh
nic, care a revenit pe merit echipei gaz
dă. Au marcat: Demeter IT, Gruber T2, 
Romfeld 9, Szabo 9, Csomob 7, Antal
4, Balaș 4, Szombathelyi 2 pentru local- 
nice și Barsi 26, Pap 9, Csak 6, Csoma
5, Radu 3, Cociubei 2, Stamatiu 2 pen
tru echipa oră cl cană.

C. S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
VOINȚA OR. STALIN 61—38 (30—17). 
Spre deosebire de prima partidă, întîlni- 
rea a fost de un nivel mediocru. Mure- 
șencele nu au întîmpinat o rezistență 
prea serioasă, obținînd o victorie clară. 
Voința Or. Stalin a acționat confuz și 
greșit din punct de vedere tactic. De 
menționat că în min. 37 Ilanelore Krauss 
a fost eliminată din joc pentru lovirea 
intenționată a unei adversare. (Ioti Păuș 
— coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
CLUJ 71-40 (29—16).

CONSTRUCTORUL - I.C.F. 51-47 
(26-26).

în categoria B

Metalul Tîrgoviștc, Dinamo Pitești șl Jiul Petroșani 
conduc in cele trei scrii

Seria I
REZULTATE

Flacăra Moreni — 
viște 2-4 (0-2) 

S.N.M. Constanța —
2-0 (1-0) »-•

Foresta Fălticeni 1
5-0 (2-0)

Rapid Focșani
1-1 (1-0)' >1 ' ■

Poiana Cîmpina - — 
Bacău 5-0 (2-0)

Prahova Ploiești — 6.F.R.
2-2 (0-2) 4;. >

Unirea Iași — C.S.M. Brăila 
CLASAMENT

1. Metalul Tîrgoviște (1)
2. Dinamo Galați (2)
3. C.S.M. -------
4. Poiana
5. Rapid
6. C.F.R.

Metalul Tîrgo-

Dinamo Suceava

Rulmentul

Dinamo

Steaua

2 5 5 10:15
327 10:25
237 15:21
147 13:24

Brăila (3) 
Cîmpina (7)

Focșani (4) 
Pașcani (6)

7. Flacăra Moreni (5)
8. Dinamo Suceava "
9. Prahova Ploiești

10. Steaua roșie
Bacău (9)

(8) 
(10)

12
12
12
12
12
12
12 
12
12

10 1
6 5
5 5
5 4
5 4
4
5
4
4

5
3
3
2

11. S.N.M. Constanța (12) 12
12. Rulmentul Bîrlad (11) 12
13. Foresta Fălticeni (14) 12
14. Unirea Iași (13) 12

Etapa viitoare: Metalul
C.S.M. Brăila, Unirea Iași ---------
Fălticeni, Dinamo Galați—-Prahova
Ploiești, Poiana Cîmpina—S.N.M. Con
stanța, C.F.R. Pașcani — Dinamo 

Galați Suceava, Rulmentul Bîrlad—Flacăra
Moreni, Steaua roșie Bacău—Rapid 

roșie Focșani.
Seria a ll-a
REZULTATE

Metalul București — Dinamo Pitești 
1-2 (

G.F.I .
Drubeta Tr. Severin 3—2 (3—1)

A.S. Academia Militară — Chimia
Govora 3—0 (1—0)

Tractorul Orașul Stalin
Roșiori 2—0 (0—0)

Chimia Făgăraș
2—0 (2—0)

9
8
7 
6

Tîrgoviște- 
și—Foresta

Știința Craiova

Știința București

Bîrlad

0-0

17:13 
22:15 
20:19 
13:20 
20:21

21
17
15
14
14
13
13
11
10

(1-1)
.R. Electroputere Craiova

G.F.R.

Dinamo Obor
12 4 5 10:28 103

Din nou jocuri frumoase și rezultate 
neprevăzute în campionatul feminin

Nici o minge nu e pierdută! Jucătoarele de la Metalul au „scos“ duminică 
totul. Iat-o in fotografie pe Sonia Braga (nr. 5) asistată de Magdalena Bentz, 

solvind o minge trasă de Magda Ionescu (C.P.B.)
Oampionatul feminin de volei a 

continuat cu o etapă la fel de intere
santă ca și cea precedentă. Din nou 
au abundat surprizele.

BUCUREȘTI : Sănătatea — Olimpia 
Orașul Staiin 2—3 (13—15, 15—12,
7—15, 15—7, 8—15). învingătoare în 
cinci seturi, Olimpia a ratat însă 
victoria în numai trei seturi 1 Intr-a
devăr, Olimpia a condus în setul al 
doilea cu 12—3 și nimeni nu credea 
că jucătoarele de la Sănătatea vor 
reuși să refacă handicapul. Dar, pro- 
fitînd și de unele greșeli ale adver
sarelor lor, Sănătatea se apropie tot 
mai mult, egalează la 12 și cîștigâ 
setul cu 15—12 1 Pînă la urmă însă, 
bucureștencele n-au putut ține pasul, 
în concluzie, un meci plăcut, cu faze 
spectaculoase, disputat. S-au remarcat 
Angela Dancu, Renate Mischinger, 
Mariana Bărbos (Olimpia), Marga
reta Wittgenstein (Sănătatea).'

BUCUREȘTI : Progresul — Farul 
Constanța 1—3 (15—8, 9—15, 12—15. 
10—15). Progresul a început bine ca 
de obicei și a oîștigat primul set. 
Apoi, bucureștencele n-au mai conti
nuat în același ritm, dînd posibilitate 
jucătoarelor din Constanța să puncte
ze mai mult la fileu șj să realizeze 
— în cele din urmă — o victorie 
meritată. Prima după patru înfrîn- 
geri I S-au remarcat in special Ada 
lonaș și Elisabeta Goloșic (Farul), 
Anca Claici, Eugenia Meiopadov 
(Progresul).

BUCUREȘTI : Dinamo — Știința

Cluj 3—0 (10. 8, 12). învingătoarele 
au evoluat mai bine decît pînă acum, 
înscriindu-și în palmeres încă o vic
torie la zero. S,au impus : Doina Ivă- 
nescu (excelentă în atac), Tinela Ple- 
șoianu, Lia Vanea (Dinamo), Doina 
Tărășan (Știința).

BUCUREȘTI : Metalul — Combina
tul Poligrafic 3—0 (12, 11, 15). Meta
lul, comportîndu-se pe linia ascen
dentă din ultimele jocuri, a furnizat 
surpriza etapei. Deși mult mai ruti
nate, jucătoarele de la C.P.B. au ac
ționat în acest meci cu timiditate. In 
plus, n*au mai avut aceeași forță în 
atac, remarcată în jocurile disputate 
pînă acum. S-au evidențiat: Doina 
Vințan-Popescu, Constanța Caracaș, 
Sonia Braga, Cecilia Capcalo (Meta
lul), M.iria Ursulescu (C.P.B.). (M.T.)

BUCUREȘTI : Rapid — C.S.M. 
Cluj 3—1 (12—15, 15—8, 15—7,
15—3). Feroviarele au început slab, 
dar pînă la urmă și-au revenit, cîș- 
tigind consecutiv trei seturi. Clujen- 
cele au fost de nerecunoscut, mai ales 
în ultimul set. S-au evidențiat : Ana 
Păunoiu, Sonia Colceriu (Rapid), 
Domhica Costîc, Elena Simionescu 
(C.S.M.). (Aurelian Axente, coresp.)

SIBIU: C.S.M. — Țesătura Iași 
3—0 (1, 4, 11). Gazdele au obținut o 
victorie confortabilă. Sibiencele au ac
ționat cu succes la fileu și au avut 
servicii foarte puternice. S-au remar
cat : Elena Roman I, Lidia Pavel, 
Silvia Buruete (C.S.M.), Cornelia 
Frim (Țesătura). (V. Vlădoianu și M. 
Lupuțiu, coresp.)

im ii ip
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Caii tineri sînt bine reprezentat! în aler
gările de miercuri. Ei iau parte la șase în
treceri, din care doua sînt rezervate mînji- 
lor. Trei anii au la dispoziț’e două probe 
pe 2100 metri și elemente de seamă ca Băs- 
măluța, Blanca, Frăsinet, Pamflet, își apără 
șansele contra trăpașilor vîrstnici. In pre
miul Lidio, una din cursele mixte, concuJ 
rează:

1700 Orient II (Mihăilescu), Pamflet 
(Marcu Tr.), Garoafa (Onache), Narcis ('Ni- 
culae Gh.) 1720 Pîrjol (Cîrligel), Elegant 
(Bonțoi Gh.), Licurici III (Tigăeru), Hime
ra (Bontoi V.), 1740 Jalea (Avram G.),
Frăsinet (Szabo), Eviva (Ștefănescu), 1760 
Winetu (Ciobanu Gh.).

IERI LA TRAP
Alergările de ieri s-au disputat pe teren 

greu. Băltăre{ și-a adjudecat proba princi

pală, depășind la luptă pe Pogorîșî, și pe 
Eronin care a condus cursa pînă după intra
rea în linie dreapta.

IATA REZULTAȚELE ÎNREGISTRATE;
I. Lolrioara (Ghinea Gb.), Nuca, Zalău. 

Cota: 2,70 — 18.10 lei.
II. Vipera (Marcu Tr.), Nemesis, Distinsa. 

Cota: 2,90 — 102,40 — 14,90. Ordinea tri
pla: 986,20 lei.
III. Harcov (Gheciu R.), Chiostec, Vulcan. 

Cota: 3,10 — 25 80 — 26 lei.
IV. Hoțoaica (Ghinea Gh.), Atlet, Zori de 

zi. Gota: 4,20 — 99,30 — 34 lei. Ordinea 
triplă: 747,80 lei..

V. Băltăreț (Tănase Gh.), Pororîși, Ero
nin. Cota: 3,00 — 17,60 — 62,20.
VI. Pavel (Oană f.) Vîrtcj VI, Vifora. Co

ta: 4,80 — 44,40 —- 26,30 lei.
VII. Harpagon (Ciobanu Gh.), Fluturaș, Olaf- 
Cota; 9,40 — 58,20 — 80,70,

C.S.M. Mediaș
1—0 (0—0)

G.S.M. Sibiu
0-1 (0-0)

CLASAMENT
1. Dinamo Pitești (2)
2. Știința Craiova (1)
3. A.S. Academia

Militară (4)
4. Știința ~
5. C.S.M.
6. C.S.M.
7. Chimia
8. Chimia _ ...
9. Tractorul

Or. Staiin (13)
10. Drubeta Tr.

Severin (7)
11. CF.R. Electropu

tere (14)
12. Dinamo Obor (9)
13. C.F.R. Roșiori (10)
14. Metalul București (11)

Etapa viitoare: Dinamo
C.S.M. Mediaș, Știința Craiova — 
Dinamo Pitești, Știința București — 
Ohimia Făgăraș, Drubeta Tr. Severin
— C.S.M. Sibiu, Tractorul Or. Staiin
— Metalul Buc., Chimia Govora _ —
C.F.R. Electroputere Craiova, ~ ~
Roș ori — A-S. Academia

Seria a lll-a
REZULTATE

București (6) 
Sibiu (3) 
Mediaș (8) 
Govora1 (5) 
Făgăraș (12)

2 2
2 4

12 7
12 6

16
14

12 6
12 6 1 5
12 5 3 4
12 5 3 4
12 4 4 4
12 5 1'6

1 4

U 4 3 5

12 4 3 5

14:15

16:23

20:22 
15:18
8:11

17:24

14
13
13
13
12
11

11

11

10 
10 
10
10

C.F.R. 
Militară.

Industria Sîrmei Oîmpia Turzii —
Recolta Cărei 4—0 (3—0)

Arieșul Turda — C.F.R. Timișoara 
1—2 (1—2)

C.S.M. Reșița — Aurul Brad 2—0 
(1-0)

Dinamo Săsar — Mureșul Tg. Mu
reș 3—2 (1 — 1)

Gloria Bistrița — AMEFA Arad 
2—2 (I —I)

C.S. Oradea — G.S.M. Cluj 3—2 
(2-2)

Jiul Petroșani — G.S.M. Baia 
Mare 0—0

CLASAMENT
1. Jiul Petroșani (3) 12 6 4 2 17: 8 16
2. Dinamo Săsar (2) 12 7 2 3 21:15 16
3. Ind. Sîrmii C.T. (4) 12 6 3 3 27:14 15
4. C.S.M. Baia Mare (1) 12 6 3 3 13: 7 15
5. C.S. Oradea (6) 12 7 1 4 21:14 15
6. C.F.R. Timișoara (9) 12 6 1 5 23:13 13
7. Mureșul Tg.

Mureș (5) 12 4 5 3 21:15 13
8. Arieșul Turda (7) 12 5 3 4 16:15 139. C.S.M. Cluj (8) 12 5 2 5 14:22 12

10. C.S.M. Reșița (11) 12 4 3 5 12:16 11
11. A.M.E.F.A. Arad (12) 12 3 4 5 11:17 10
12. Recolta Cărei (10) 12 3 4 5 9:19 10
13. Gloria Bistrița (14) 12 1 3 8 8:24 5
14. Aurul Brad (13) 12 1 2 9 8:22 4

Etapa viitoare : Gloria Bistrița ■
Dinamo Săsar, G.S.M. Baia Mare ■
Industria Sîrmei C. Turzii, C.S. Ora
dea — Recolta Caret, C.S.M. Cltîj — 
C.S.M. Reșița, Jiul Petroșani — Mu
reșul Tg. Mureș, AMEFA Arad — 
C.F.R. Timișoara, Aurul Brad — Arie
șul Turda.

Otonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte Ia concursul PRONO
SPORT nr. 47 de ieri 20 noiembrie:

I. R. P. Ungară — Austria 1 
II. Dinamo București —• Petro

lul — se dispută astăzi
III. Știința Cluj—C.C.A. 2
IV. U.T.A. — Steagul roșu 1
V. Progresul — Farul 1

VI. C.S.M, Sibiu—Știința Buc. 2
VII. Minerul — Corvinul 1

VIII. Știința Tim.—C.S.M.S. Iași 1
IX. Milan — Inter 2
X. Sampdona — Napoli x

XI- Bari — Spăl 1
XII. Florentina — Lazio 1

Operațiunile de triere și omologare 
ale acestui concurs au loc mîine, 
după disputarea meciului Dinamo 
București — Petrolul, care are loc 
astăzi.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 48

— Etapa din 27 noiembrie 1960 — 
I. Steagul roșu — Dinamo Buc.

II. Valenciennes — Rennes
III. Rapid — U.T.A.
IV. Farul — Știința Cluj
V. Corvinul — C.S.M.S. Iași

VI. C.C.A. — Dinamo Bacău 
VII. Știința Tim. — Minerul

VIII. Roma — Juventus
IX. Napoli — Milan
X- Torino — Fiorentina

XI. Lyon — Toulouse 
XII. Nancy — Monaco

Meciul II, Petrolul — Rapid, a 
fost înlocuit cu meciul de rezervă 
A: Valenciennes — Rennes.
Astăzi și mîine, ultimele zile la 

Pronoexpres
Astăzi și mîine, ultimele zile cînd 

mai puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronoexpres de miercuri 
23 noiembrie care are un report de 
26.358 lei la categoria I. Totodată, 
nu uitați să cumpărați buletinele- 
abonament pentru concursurile Pro
noexpres din luna decembrie.



Final pasionant în turul categoriei A
REZULTATELE DE IERI

Știința Cluj—G.G.A.
U.T.A.—Steagul roșu
Știința Timișoara—G.S.M.S.
Progresul—Farul
Minerul—Corvinul

1-5
3-0
3-2
1-0
3-0

CLASAMENTUL
1. C.C.A. (2) 12 9 0 3 36:19 18
2. Dinamo Buc. (1) 11 7 3 1 21: 9 17
2. U.T.A. (4) 12 7 1 4 23:16 15
4. Petrolul (3) 11 5 4 2 20:12 14
5. Dinamo Bacău (5) 11 6 0 5 21:17 12
I. Progresul (9) 12 4 4 4 19:22 12
7. Minerul (11) 12 6 0 6 19:24 12
8. Rapid (7) 11 3 5 3 13:12 11
9. Steagul roșu («) 12 5 1 6 21:20 11
0. Știința Cluj (8) 12 5 1 6 23:26 11
1. Corvinul (10) 12 4 2 6 16:23 10
2. C.S.M.S. (12) 12 3 2 7 20:26 8
3. Știința Tim. (14) 12 3 1 8 18:29 7
1. Farul (13) 12 2 2 8 17:32 6

JOCURILE URMĂTOARE

București—PetrolulAzi : Dinamo
etapa a Xll-a)

Miercuri : Dinamo Bacău—-Rapid
etapa a Xll-a)
Joi : Petrolul — Progresul (etapa 
XIII-a).
Duminică : C.C.A.—Dinanio Bacău,

teagul roșu — Dinamo București, 
arul—Știința Cluj, Rapid—U.T.A., 
ființa Timișoara—Minerul, Corvinul- 
- C.S.M.S. (etapa a XlII-a).

U.T.A. a cîștigat in repriza in care a fost dominată
— U. T.A. —Steagul roșu 3-0 (3-0) —

ARAD 20 (prin telefon de la tri- în poziția de Jnter stingă primește 
misul nostru). —- C‘ ‘ 
Stavru a fluierat sfîrșitul meciului 
u.t.a. — T „ ’ ■; *. ( '
victoria gazdelor cu scorul de 
(fixat la pauză), cei i.
6.000 de spectatori au aplaudat fre- repriză care a aparținut net oaspeți

lor s-a. încheiat cu un avantaj de 3 
goluri 'de partea fotbaliștilor de la 
U.T.A. De remarcat faptul că în a- 
ceasta parte a jocului, doar 4 șuturi 
au nimerit cadrul porții lui Ghiță 
care, după părerea noastră, se face 
vinovat de primirea ultimelor două 
goluri.
REPRIZA A II-A: U.T.A. DOMINA 

AUTORITAR DAR NU MAI 
ÎNSCRIE

La reluare, gazdele atacă susținut 
dorind să-și păstreze avantajul și 
eventual să majoreze scorul. Capas 
și Petschovski desfășoară o activi
tate laborioasă la mijlocul terenului, 
de unde alimentează atacul cu nume
roase mingi. In min. 75 Ghiță se 
remarcă respingînd penaltiul exe
cutat de Pîrcălab.

Arbitrul N. Stavru (Constanța) a 
condus satisfăcător formațiile:

U.T.A.: Faur-Sziics, BACUȚ If, Se- 
res-Capas, PETSCHOVSKI-PIRCĂ- 
LAB, Tăucean, POP, FLORUȚ, Cza- 
ko.

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Zbîrcea, 
Zaharia, Bîrsan-SZIGETf, SEREDA1- 
HAȘOTI, FUSULAN, Proca, Mesza- 
ros, David.

GH. NICOLAESCU

Meci disputat la Timișoara

Cînd arbitrul N. o pasă de la Fiorul pe care o pre- 
sfîrșitul meciului lungește cu efect în colțul opus: 2—0. 

Steagul roșu, consemnînd Cu 2 minute mai tîrziu, apărarea de- 
-J-*— —- 3—0, rutată a oaspeților primește încă un

aproximativ, gol înscris de Czako. Și iată cum o

netic succesul ob(inut de formația lor 
favorită, dar și jocul dinamic, spec
taculos, de bun nivel tehnic furnizat 
de cele două echipe în ciuda terenu
lui alunecos.
REPRIZA

ȘI
Scorul < 

te de la 
Pîrcălab 
verticală, 
unde Tărrcean reia în plasă: 1—0. 
Oaspeții ripostează și mulțumită jo
cului bun prestat de interi și de Se- 
redai (maj ales) se instalează în 
jumătatea de teren advers. Acțiunile 
lor au cursivitate, plac ochiului, dar 
cele mai multe dintre ele se opresc 
în apropierea zonei de finalizare. 
Sînt și cazuri, mai rare, cînd ata- 
canții oaspeți se găsesc în fața ulti
mului apărător, dar se pripesc și ra
tează cu ușurință (în min. 7 Mesza- 
ros a șutat de la aproximativ 8 metri 
în portar). Joeui continuă să se des
fășoare în nota evidentă de superio
ritate a oaspeților, dar Seredai (min. 
12) și Proca (min. 15) ratează oca
zii bune de egalare. Contraatacurile 
gazdelor Sînt rare *și 
pînă în min. 38, cînd

k I: OASPEȚII DOMINA 
U.T.A. MARCHEAZĂ

este deschis la puține minu- 
începerea jocului. In min. 3 
șutează slab jos în bara 
mingea revine în teren de 

reia în plasă:

TIMIȘOARA 20 (prin telefon). Intil- 
nirea dintre Știința Timișoara fi 
C.S.M.S. Iași, deosebit de importantă în 
lupta peiitiru evitarea ultimelor locuri ale 
clasamentului, a suscitat un interes deo
sebit în raidurile spectatorilor timișo
reni. Pe un teren desfundat, care a 
cerut jucătorilor eforturi mari, cele două 
echipe an oferit totuși celor 6000 de 
spectatori, prez.en|i pe stadionul „23 Au
gust”. un ioc disputat, care a dat ta 
cele din urmă cîștig de cauză timișore
nilor: 3—2 (3—1).

In repriza I studenții timișoreni au 
dominat copios, dar la scorul de 2—0 
ei au scăzut alura și nu au mai insistat 
in fazele finale ale acțiunilor de atac, 
ratînd numeroase ocazii prin Gîrleanu, 
Lereter și Manolache. In acest fel sco
rul de 3—1 cu care a luat sfîrșit prima 
parte a jocului nu reflectă fidel rapor
tul de forțe de pc teren. In partea a 
doua a meciului întîlnirea a fost mult 
mai echilibrată. Ba mai mult chiar, 
C.S.M.S. lași, profitînd de faptul că 
timișorenii — deficitari în ceea ce pri
vește pregătirea fizică — nu insistă, 
revine în atac și inițiază o serie de 
acțiuni periculoase la poarta echipei

gazdâ. Ei reduc din handicap, dar nu 
pot egala, astfel ei partida s-a încheiet 
cu victoria Ia limitl a studenților timi
șoreni.

Iată cum s-au marcat cele 5 goluri : 
min. 25 Ia un corner executat de T.lnase, 
Manolache a reluat precis cu capul des- 
chiztnd scorul; min. 30 o combinație 
Manolache-Gîrleanu-Lereler se termin:! cu 
un șut puternic al ultimului, care În
scrie ; min. 36 Matei reduce din handi
cap, primind o pasă de la Milea : min 
Feodot execută o lovitură liberă de 
35 m și șutul Iui nu poate fi re|inut 
Florea ; min. 56 Unguroiu marchează 
gol frumos, printr-un șut plasat, 
min. 82 Matei a însoris un gol, dar
bitrul nu a acordat pe motiv dc ofsaid.

Arbitrul Romulus Sabâu (Cluj) a con
dus bine formațiile :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: PAIN — 
Tartan, HALMAGEAN, Codrcanu — 
IGNA, Tănase — Gîrleanu, Feodot, 
MANOLACHE, Lereter, R. Lazttr.

C.S.M.S. : FTosea — Scarlat. Motoc, 
Dragomirescu — ALEXANDI1ESCU. DON 
— Demien, Matei, UNGUROIU, AVAS1- 
LICIIIOAIE. 
P. VELȚAN

42 
la 
de 
un 
In 
ar-

Milea.
și ION IOANA, coresp.

Minerul-Corvinul 3*0 (1*0)

nepericuloase... 
Pîrcălab aflat

RUPĂ 0 LIPEA DÎR7A, PE UN
PROGRESUL A OBțlNUT 0 VICTORIE NER1IATA 1-0 (0-0)

TEREN ORIU,

Toamna și-a făcut apariția destul 
: tirziu pe terenurile de sport din 
tpilală, dat* iubitorii fotbalului, răs- 
(ați duminici de-a rîndttl cu zile 

adevărată primăvară, cu meciuri 
sfășurate sub razele calde ale soa- 
lui, au fost 
rea ei și atț 
bunele stadionului Republicii. Pe 
en, ploaia .căzută continuu, de cu 
apte Și pînă ța ora începerii me
tilii Progresul — Farul, își lăsase, 

asemenea, din plin, amprenta : te
iul era alunecos, greu, plin de 

ace care „stopau" balonul mai 
. decît cei mai tehnici jucători...

In aceste condițittni, desigur că jo- 
I n-a putut avea un nivel tehnic prea 
icat. Meciul a fost totuși plăcut 
urmărit prin ardoarea cu care au 

dat cei 22. de fotbaliști, prin atacu- 
: și contraatacurile periculoase care 
fost inițiate în repetate rîndttri, ca 
prin... festele pe care terenul le 
ea, pe rînd, cînd înaintașilor în 
:iție clară de șut, cînd apărătorilor 
a să intervină la minge. A fost un 

de uzură, care era evident că va 
cîștigat pînă la urmă de echipa 
e va avea mai multă...
e va t 
cu mai 
a fost Progresul, care a obținut

■ictorie meritată, în repriza a doua 
avînd inițiativa în majoritatea 

ptiltii.
nainte de pauză, jocul a fost echî- 
at, Farul mareînd chiar o mică 
erioritate teritorială. Echipa con- 
tțeană, împrospătată cu doi tineri 
itori din regiune, fundașul dreapta

parea surprinși de ve- 
tremurat de zor ieri în

Republicii.

„benzină", 
ajunge spre finalul meciu- 
ii multe forțe. Această echi

Buzea și stoperul Danciu, a practicat 
un joc destul de bun, desfășurat cînd 
pe o parte cînd pe alta a terenului, 
înaintarea a avut cîteva ocazii de 
marcare, pe care Ie-a pierdut însă, 
mai ales din cauza încetinelii Iui Cio- 
sesett. Progresul, bine organizat în 
apărare în această perioadă cînd juca 
'mnotriva vîntului, a lansat contra
atacuri căre i-.au dat multe emoții lui 
Ghibăneșcu, în min. 12 cel puțin, când 
șutul lui Dînulescu a întîlnit bara și 
în min. 40, cînd Baboie n-a tras de
cisiv o minge trecută prin fața în
tregii înaintări a Progresului, situația 
părînd iremediabil pierdută.

In repriza a doua, aspectul jocului 
se schimbă complet, nu însă înainte de 
a se ivi pentru constănțeni cea mai 
mare ocazie de a deschide scorul și 
— poate — de a da alt curs meciu
lui. în min. 52, singur cu Mîndru, 
Ciosescu trage însă în bară de la 
cîțiva metri I De aici încolo, jocul nu 
prea mai are istoric. El se rezumă la 
o dominare insistentă a bucureșteni- 
lor, care fac însă greșeala de a nu 
trage la poartă de la distanță, deși 
mingea grea și alunecoasă nu prea 
putea să fie „controlată" de portari. 
Aceeași greșeală o săvîrșiseră, de-alt- 
fel, și oaspeții în prima repriză. Pînă 
la sfîrșit a fost nevoie de interven
ția... apărării, pentru ca golul care 
„plutea în aer", dar în plasă nu ajun
gea, să se producă totuși: în min. 73, 
Soare a centrat și loniță, peste un 
buchet de jucători, a înscris imparabil 
cu capul. Progresul a atacat în conti
nuare, deși din min. 75 echipa nu 

mai conta efectiv decît pe 10 oameni,

Smărăndescu, accidentat, trecînd sim
plu figurant pe extremă.

Arbitrul Stelian Mataiser (Graiova) 
a condus foarte bine următoarele for
mații :

Progresul : MINDRU — Soare, GA- 
RIOAȘ, Nedelcu — IONIȚA, PAȘGA- 
NU, Oaidă, Smărăndescu I, DINU- 
LESCU, Mafteuță, Baboie.

Farul: GHIBANESGU - BUZEA, 
DANCIU, Florescv — STANGU, Bi- 
bere — Nunu, Corneanu, Olani, Gio- 
sescu, VASILESCU.

JACK BERARIU

LUPENI, 20 (prin telefon). — La 
apariția jucătorilor pe teren, a înce
put să ningă. Acest lucru, precum și 
faptul că pînă la începerea partidei a 
plouat continuu, a făcut ca terenul să 
fie complet desfundat. Totuși, astăzi 
am avut ocazia să asistăm la un joc 
bun, la care a contribuit în primul 
rînd echipa gazdă.

Jocul începe într-un ritm viu. Am
bele echipe luptă pentru fiecare min
ge, însă localnicii, superiori în atac, 
asaltează poarta apărată de Nebela. 
In această primă repriză, Minerul 
reușește să facă combinații de toată 
frumusețea, practicând un joc simplu, 
cu pase în adîncime, mai ales pe ex
treme. Corvinul se apără supranume- 
ric, dar atacul minerilor funcționează 
foarte bine. Hunedorenii au greșit în 
această parte a jocului foarte multe 
pase, iar înaintarea a tras imprecis 
la poartă. In min. 26, Szoko înscrie 
primul punct pentru echipa din Lu- 
peni dintr-o lovitură liberă de la 
circa 30 m. Din acest moment, minerii 
insistă în atac și numai datorită in

tervențiilortervențiilor inspirate ale portarului 
Nebela, scorul nu ia proporții.

După pauză, Qorvinul își revine și 
preia inițiativa. Localnicii dau semne 
de oboseală după efortul făcut in pri
ma repriză, astfel că poarta apărată 
de Kiss este periclitată în cîteva rin- 
duri. Din min. 60 însă, minerii pun 
din nou stăpînire pe joc și reușesc să 
înscrie prin Cucu (min. 67), care șo
fează spectaculos în poartă dintr-o 
centrare a lui Greiniceanu. Autorul 
celui de al treilea gol al partidei este 
tot Cucu (min. 84).

Arbitrul Emil Martin — București, 
a condus cu scăpări, următoarele foi- 
mații:

Minerul: KISS - Plev, COMAN, 
DAN II — MIHAILA, Mihaly — 
GUCU, Nâsipeanu, SZOKE, Turcan, 
GREINICEANU.

Corvinul: NEBELA — Coiciu, NA- 
GU, TATARU — Popescu, Molnar — 
Gonstantinescu, Anton, ZAPIS, Pop, 
Zanca.

ION 61ORTEA, coresp.

Numai o repriză s-a jucat fotbal
Rapid București—Pecsi Dozsa 3-0 (1-0)

Știința Cluj—C.C.A. 1-5 (1-2)
(Urmare din pag. 1)

trei ori „șah-mat" apărarea stu- 
ților, și — în numai 6 minute — 
oduce de trei ori balonul în 
rta apărată slab de Moguț. Spre 
;itul meciului, înaintașii clujeni 
aază, construiesc cîteva faze pe- 
loase, dar cei trei fundași ai 
A.-ului și în ultima instanță Voi- 
u anihilează dorința echipei du

de a reduce din acest scor 
te sever.

notă bună învingătorilor, pentru 
ul că au reușit să contracareze 
ul adversarilor — jocul ofensiv 
științei din prima repriză — și 
știut să pună în aplicare bagajul 
de cunoștințe tehnice și tactice 
-.audiții de joc nu tocmai bune, 
au practicat un fotbal frumos, 
ru care la sfîrșitul meciului au 

aplaudați de spectatori.
★

tă cum s-au marcat cele șase go-

in. 13: Popescu comite un fault

ia 20—22 de metri, în colțul careu
lui. Tătaru execută lovitura liberă și 
Constantin, cu capul, deviază de 
aproape mingea în plasă: 1—0.

Min. 23: Petru preia, la marginea 
careului, o pasă de la extremul 
dreapta Constantin și șutează puter
nic, la colț, fără ca Voinescu — 
mascat de 2—3 coechipieri — să mai 
poată interveni: 1 — 1.

Min. 25: Tătaru centrează din a- 
propierea fanionului de colț și Con
stantin reia cu capul și mingea intră 
pe jos în plasă; 2—1.

Min. 68: Tătaru schimbă locul cu 
Raksi, îl driblează ușor pe Georgescu 
și de la 14—-15 metri trage plasat 
în colțul drept: 3—1.

Min. 70: Raksi centrează și Ale- 
xandrescu reia (șut cu boltă) peste 
Moguț: 4—1.

Min. 74: De la 16 metri, dintr-un 
unghi dificil, Constantin trage în 
bară și mingea ricoșează în plasă: 
5—1,

Cu un salt acrobatic portarul echipei

Insfîrșit, după... 466 de minute de 
joc Rapid București a „spart gheața" 
și a marcat într-un meci internațional 
golul așteptat timp de 5 etape de cam
pionat de suporterii săi. Dar, după cum 
a început, sîmbătă, partida cu Pecsi 
Dozsa (în primul minut oaspeții au dez
lănțuit lin atac rapid urmat de un șut 
fulgerător al lui Opava, care a

maghiare reține o centrare periculoasă 

întîlnit bara) nimeni nu putea pre
vedea că Rapid va cîștiga me
ciul și încă la un scor concludent 
(3—0). Giuleștenii însă, nu s-au lăsat 
intimidați dc acest început furtunos al 
echipei oaspe și încetul cu încetul și-au 
impus jocul. îiicercînd tot mai periculos 
poarta apărată de internaționalul Danka. 
In min. 15, de exemplu, Ozon a obli-

gat pe portarul lui Dozsa să facă un 
salt acrobatic pentru a-și salva poarta. 
Golul, nu a întîrziat totuși mult. Peste 
un minut Ozon, bine plasat, a primit o 
minge wla picior" obligînd pe Danka să 
scoată balonul din plasă. In continuare 
am asistat la un joc vioi, cu faze spec
taculoase la ambele porii.

După pauză ne așteptam să asistăm 
la același joc vioi și acțiuni clare cu 
care ne-au îneîntat uneori fotbaliștii ce
lor două echipe în prima repriză. Aștep
tările nu au fost însă confii >ate. Atît 
rapidiștii, cît și jucătorii oaspeți au 
intrat pe teren nervoși, ceea ce și-a pus 
amprenta pe joc. în continuare am asis
tat la faze confuze, la ciocniri, uneori 
foarte dure cum a fost faultul lui Danka 
asupra lui I. Ionescu (min. 59), sancțio
nat cu lovitură liberă de la J 6 m, 
transformată impecabil peste „zid" de 
Ozon. Același Ozon a stabilit scorul fi
nal în min. 71 cînd, după un „sprint” 
de la mijlocul terenului, a marcat dri- 
blînd și portarul... In rest de menționat 
doar gestul nesportiv din min. 81 al lui 
Farkas, care lovindu-1 intenționat pe 
Georgeiscu l-a scos pe acesta din joc. 
Farkas a fost eliminat de pe teren.

In acest joc, feroviarii au folosit doi 
jucători noi: pe fundașul Deciu (prove
nit de la Aeronautica) și pe extrema stin
gă C. Ionescu (de la Bumbacul), care 
— în 'general — au corespuns.

Arbitrul M. Popa a condus satisfăcă
tor. A greșit însă la faza premergătoare 
primului gol, greșeală inadmisibilă 
la un arbitru de talia lui : în urma sem
nalizării arbitrului de tușă el a dictat 
lovitură de colț ; jucătorii bucureșteni 
au continuat însă să joace și arbitrul — 
neatent — crezînd că lovitura a fost 
executată — nu a mai oprit jocul.

RAPID : TODOR — Deciu, MOTROC, 
Macri — Neacșu, KOSZKA, COPIL, 1. 
Ionescu, OZON, Georgescu, Văcarii (G. 
Ionescu)

DOZSA: DANKA — Farkas, Kocsis, 
Bendes — Seredi, HEGYI, Komondi, 
OPAVA (Faludi), Gsupăk, Pecsi, FA- 
LUDI (Kovâcs).

AL. 1NOVAN



C. S. M. GALATI $1 METALUL BUCUREȘTI VICTORIOASE
IN TURNEUL FINAL AL CUPEI F. R. BOX

Inaugurarea sezonului de hochei și patinaj 
a prilejuit numeroase surprize plăcute

(Urmare din pag. 1) 

țeanitl s-a deplasat și a punctat ex
celent cu directe și ,,un-doiuri“. El a 
reușit să-l trimită pe Vintilă la podea 
în prima repriză.

Paul Pavel (C.S.M.) a avut ca ad
versar, în limitele categoriei pană, pe 
Andrei Farcaș (D). Gălăteanul nu a 
dat randamentul său obișnuit pe de o 
parte datorită faptului că el este un 
veritabil „cocoș", iar pe de altă parte 
ca urmare a formei excelente a dina- 
movistul craiovean. Directele și uper
cuturile de dreapta ale lui Farcaș au 
funcționat ireproșabil. Lovituri extrem 
de dure s-au schimbat în partida din
tre N. Popa (C.S.M.) și V. Ionescu 
(D). După un ușor avantaj în prima 
renriză, Popa a atacat decis și a pla
sat numeroase croșeuri de dreapta pe 
care dinamovistul le-a recepționat din 
plin. Tehnica superioară a lui Popa a 
decis ca victoria să fie de partea sa. 
Gh. Premia (C.S.M.) și M. Ionescu 
(D) au furnizat o partidă fără deose
bite atribute de ordin tehnic, dar pa
sionantă prin dîrzenia celor doi bo
xeri. Premia a început foarte bine și 
a terminat prima repriză în avantaj, 
după ce era gata-gată să-și expedieze 
adversarul la podea. In repriza urmă
toare insă, acțiunile ambilor comba
tanți pierd din claritate. Gălățeanul a 
cucerit o victorie muncită.

in. ultima întilnire, A. Cristea 
(C.S.AL) a fost învins de I. Ferentz 
(D). Cristea a dovedit încă o dată 
ca nu se ^noate acomoda cu stîngaci, 
el neputrnd nici de data aceasta să 
lovească cu claritate. In schimb, drep
tele adversarului său au funcționat

cu precizia unui ceasornic, lăsînd să 
se vadă că Ferentz este pe cale de a 
reveni la forma sa bună. ALTE RE
ZULTATE: S. Bogoi (C.S.M.) b.p. 
M. Godeanu (D) ; V. Bogoi (C.S.M.) 
agal cu P. Deca (D). Șt. Cojan 
(C.S.M.) b. k. o. rep. I Tr. Stuparu 
(D); M. Marinescu (D) b. p. N. 
Munteanu (C.S.M.).

C.S.M. CLUJ — METALUL 
BUCUREȘTI 16—24

CLUJ, 20 (prin telefon). Sîmbată 
seara aproape 2000 de spectatori au 
urmărit în sala sporturilor din loca
litate întîlnirea dintre echipele C.S.M. 
Gluj și Metalul București. Buna pre
gătire fizică și experiența oaspeților 
au contribuit ca victoria să fie de 
partea lor. Clujenii, cu o echipă mult 
mai tînără, au luptat totuși cu dîr- 
zenie, reușind să furnizeze, în com
pania oaspeților, meciuri spectacu
loase. REZULTATE TEHNICE: M 
Cristea (M) b.p. E. Ohioreanu 
(C.S.M.); A Olteanu (M) b.p. V. 
Teodorescu (C.S3L); D. Mi nea (M) 
b.ab. 1 Șt. Vituș (QS.M.); D. Done 
(M) b.p. G. Simonca (G.S.M.); V. 
Mirza (C.S.M.) b.p. Șt. Bogdan (M). 
A fost cel mai frumos meci al galei. 
Clujeanul s-a comportat excepțional și 
a câștigat detașat la puncte. Gh. Du
mitru (M) b. ab. 1 Al. Balaș (C.S.M.); 
H. Lov (M) b. K.O. I G. Deak 
(G.S.M.); A. Ghirșik (C.S.M.) b.p. 
V. Badea (M); E. Ioanovici (C.S.M.) 
b. dese. II V. Vîlvari (M); V. Giiețu 
(M) b. ab. I L. Tiberiu (C.S.M.).

V. CACOVEANU — coresp.

de puc
pe Takacs II din

Foto V.

Fază la poarta selecționatei divizionare. Fundașul Varga deposedează 
echipa Capitalei

mai

D nano București a învins C.C.A. ia box
M rcea Dobrescu și Ludovic Ambruș la egalitate, 

după un meci excepțional
Rezultate tehnice : iD. Anghel (D) b.p. 

V. Corșatea (C.C.A.) ; C. Rusu (D) b.p. 
T. Turcu (C.C.A.) ; FI. Ilie (C.C.A.) med 
nul cu G. Dumitru (D) ; M. Dobrescu 
(C.C.A.) meci nul cu L. Ambruș (D) ; C 
Toma (D) b.p. N. Mîndreanu (C.C.A.) ; 
C. Gheorghiu (D) b.p. E. dșmaș 
(C.C.A.) ; V. Czekell (C.C.A.) b.p. P. Vi
zitiu (D) : O. Baciu (C.C.A.) b.p. L 
Milita 'u (D) ; Al. Podaru (C.C.A.) b.p. 
Gh. Ilie (D) ; C. Stănescu (D) b.p. N. 
Șerbu (C.C.A.) ; v. Mariutan (D) b. 
ab. IT D. Trandafir (C.C.A.).

Ieri dimineață, sala Flweasca a 
fost arhiplină. Numeroși amatori de 
spectacole pugilistice au fost pre- 
zenți la întîlnirea amicală dintre 
boxerii cluburilor bucureștene C.C.A. 
și Dinamo.

Cel mai bun meci al reuniunii l-au 
furnizat sportivii de categorie muscă 
M. Dobrescu și L. Ambruș, ambii 
prezentîndu-se într-o formă excep
țional i. De la primul schimb de lo
vituri, cei doi boxeri au lăsat să se 
vadă că doresc să facă un meci 
mare. Și au reușit. In primul rund, 
gama variată de lovituri, eschivele

și orientarea tactică perfectă a celor 
doi pugiliști, au ridicat tribunele în 
picioare. Repriza a doua a fost de-a 
dreptul extraordinară. In primul mi
nut, Dobrescu expediază cu adresă 
un croșeu de dreapta la figură și 
Ambruș, prins pe picior greșit, este 
gata, gata să iasă printre corzile 
ringului. Arbitrul se pripește și-l nu
mără. Ambruș reia lupta și Intr-un 
schimb fulgerător, Dobrescu recep
ționează o lovitură la cap, înge
nunchează, dar își revine foarte re
pede și faptul trece neobservat de 
arbitru. Ultima repriză se desfășoară 
tot atît de echilibrat, cei doi boxeri 
terminînd meciul în aplauzele spec
tatorilor entuziasmați. Decizia de 
egalitate este justă.

Gala a luat sfîrșit cu victoria 
boxerilor dinamoviști care s-au pre
zentat mai bine pregătiți. Rezultat 
final: 25—19 în favoarea echipei 
Dinamo.

P. HENȚ

ECHIPA DE VOLEI A R.P. ROMÎNE 
A CÎȘTIGAT TURNEUL INTERNATIONAL 

DE LA PARIS
(Urmare din pag. 1)

Păunoiu, care este bolnav. Cele
disputate seturi au fost al doilea și 
al patrulea, în care francezii au con
dus multă vreme.

Ieri, formația R.P. Romîne a dis
putat finala turneului cu echipa R.P. 
Polone, neînvinsă și ea după primele 
două zile de concurs. Roman, Nicolau, 
Corbeanu, Pavel, Derzei, Cherebețiu, 
Fieraru au întrecut pentru a 
oară, în decurs de o lună și 
tate, pe voleibaliștii polonezi. 
3—1. Pe lîngă un atac în care 
Iau și Roman s-au arătat în 
formă, voleibaliștii noștri au avut și 
o apărare foarte bună.

Iată rezultatele tehnice:
VINERI : R.P. ROM! NA — R.P. 

Ungară 3—2 (15—11, 10—15, 10—15, 
15—12, 15—10), R.P. Polonă — Fran
ța 3—1 (15—8, 15—11, 12—15.
15-11).

SIMBATA: R.P. ROMiINA — Fran
ța 3-1 (15-7, 9-15, 15-7, 15-12), 
R.P. Polonă — R.P. Ungară 3—2 
(15-13, 15—11, 10—15, 13—15,
15-8).

DUMINICA: R.P. ROMÎNA — 
R.P. Polonă 3-1 (15—12, 7-15.
15—7, 15—10), R.P. Ungară — Fran-

Bageac
Deschiderea oficială a sezonului de 

hochei și patinaj, desfășurată sîmibătă 
seara într-un cadru festiv, ne-a pri
lejuit o serie de frumoase surprize. 
In primul rînd pe aceea că la ora 19, 
cînd în sunetele marșului sportivilor, 
coloana de patinatori își începea de
filarea, tribunele pationaruluj artificial 
din parcul „23 August" erau aproape 
pline. Un număr mare de spectatori 
bucureșteni au ținut să fie prezenți la 
această festivitate. Ei n-au avut mo
tive să regrete deplasarea făcută la 
patinoarul artificial. Incepînd cu de
monstrațiile de patinaj artistic și vi
teză, făcute de un grup de sportivi 
fruntași și terminînd cu meciul de 
hochei, programul a plăcut, datorită, 
în special, lucrurilor noi și frumoase

arătate atît de patinatori cât și < 
liocheiști.

La patinaj artistic, evoluția Grist 
nei Patraulea, a lui Radu Ionian : 
în mod special, a tinerei Elena Mc 
au fost răsplătite cu îndelungi apia 
ze. Grația și siguranța cu care i 
patinat, elementele noi, moderne, i 
troduse în demonstrațiile făcute, r 
mul în care au evoluat, iată ceea 
a surprins în mod plăcut pe toți c 
prezenți sîmbătă seara la patinoar 
artificial. O impresie deosebită a 1 
cut și cuplul Dana Gheorghiu 
Sandu Dragoș în vârstă — împreun; 
— de 15 ani...

A urmat meciul de hochei pe ghe 
ță. Se întîlneau selecționata divizi 
nară (de fapt echipa reprezentativ 
și o selecționată a Capitalei, în coi 
ponența căreia intrau numeroși ju< 
tori din lotul reprezentativ. Nici t 
cheiștii nu s-au lăsat mai prejos, al 
tind că sânt în progres față de ar 
trecut. In unele momente — deși 
aflăm abia la începutul sezonului 
selecționata divizionară a arătat 
știe să joace în mare viteză, cu i 
țiuni colective foarte eficace, la < 
pătai cărora s-au înscris goluri spec 
culoase. Liniile de atac au apărut m 
mai sudate, astfel că de multe i 
echipa a acționat ca un tot unit 
O mențiune pentru selecționata Ca 
talei, care a dat o replică dîrză, ri 
cându-se de multe ori la nivelul ; 
lecționatei divizionare.

Victoria a revenit selecționatei di 
zionare cu scorul de 13—2 (4- 
5—0, 4—1) prin punctele înscrise 
Nagy (3), I. Szabo 
Takacs I, G. Szabo, 
mar, Czaka pentru 
zionară și de Cazan 
lecționata Capitalei, 
bitrii I. Florescu șa

(3), Andrei (' 
Cazan II, Ka 

selecționata d 
I (2) pentru

Au condus ;
Fl. Marinescu

(c. a.)
patra 
jumă- 
Scor : 
Ni co
rn are Bsgată activitate internațională la hochei

iu—iu—•

ța 3—0 (12, 14, 12).
Clasamentul final:

3
2

1. R.P. Română
2, R.P. Polonă

3
3

3. R.P. Ungară 3 1 
- - ■ 3 ~4. Franța o

0 
1
2
3

9:4
7:6
7:6
2:9

(171:148)
(169:159)
(170:171)
(125:157)

6
5
4
3

Voleibaliștii romîni sosesc luni sea
ra la București.

• Miercuri este așteptată să so
sească la Moscova cunoscuta echipă 
canadiană de hochei pe gheață ,,Cha- 
tam Marrcons". Hocheiștii canadieni 
vor 6usține 7 întîlniri, dintre care 3 
cu selecționata Uniunii Sovietice. In 
actualul sezon echipele de hochei din 
U.P.S.S. au un bogat sezon inter
național. Prima reprezentativă a țării 
va întreprinde în luna ianuarie un 
turneu în Suedia, selecționata de 
tineret va susține 5 meciuri în S.U.A. 
iar diferite echipe de club vor evo
lua în RjP. Romînă, Suedia și R.S. 
Cehoslovacă.

• Echipa canadiană de hochei 
„Winnipeg Marroons" va întreprin
de în cursul lunii decembrie un tur
neu de 8 jocuri în R.S. Cehoslovacă. 
Oaspeții vor întîlni cele mai bune

echipe din orașele Praga, Brno, B 
tislava și vor susține două întîlt 
cu reprezentativa de tineret a R. 
Cehoslovace.

® Echipa de hochei a Suediei 
susținut două întîlniri cu selection 
Finlandei Primul joc. a avut loc 
Tampere, sub ploaie, pe o ghe 
foarte grea. Oaspeții au învins 
6—3 (1—1, 3—2, 2—0), impunîndi 
superioritatea abia în repriza a II 
Revanșa s-a desfășurat la Helsi 
și s-a soldat din nou cu victoria s 
(iezilor, care au prestat de data 
ceasta um joc spectaculos, rapid 
atletic. Cel mai bun de pe teren 
fost veteranul „Tumba" Johr 
care a înscris 2 goluri și a 
creatorul altor 4 Scor final: 7 
(3—0, 3—0, 1—1).

FOTBAL

C. F. R° Grivița Roșie campioană virtuală la rugbi
s Urmare din pag. 1,

Ulițelor tehnico-tactice să fie un lucru 
absolut normal. Din păcate, ieri a- 
ceasta nu s-a întâmplat. Nu am asis
tat li un joc „mare". Pentru că par
tida dintre C.F.R. și C.C.A. s-a re
zumat la o luptă, ce-i drept titanică, 
pe înaintare (treisferturile prea puțul 
folosite au înghețat literalmente) la o 
încleștare bărbătească, dar confuză, 
în care fazele de rugbi curat au lip
sit anroape cu desăvîrșire. Desigur, 
această stare de lucruri are și 
explicații. In primul rînd vremea ne
favorabilă: a plouat în tot timpul 
desfășurării partidei, ceea ce a în
greunat terenul și a creat jucătorilor 
mari dificultăți în controlarea balo
nului. Apoi, și-a făcut loc nervozi
tatea firească înt'-o asemenea situa
ție. Cînd în joc este o miză mare, 
echipele noastre acționează, de obi
cei, „prudent", preferind să cuce
rească mai degrabă punctele din 
clasament decît... aplauzele spectato
rilor. In line, și o explicație de ordin 
tactic: ,,15-le" C.F.R.-ului „mergea" 
la joc închis, pentru că chiar în si
tuația, unui rezultat egal era campion. 
A abordat deci meciul cu prudență, 
pentru a fi la adăpost de o eventuală 
surpriză. Bineînțeles, formația mili
tară trebuia să privească jocul din- 
tr-un cu totul alt unghi. Orice balon 
trobuia imediat deschis (chiar în 
condițiile atmosferice grele de ieri) 
cu curaj, cu orice risc. „Cine nu 
riscă nu cîștigă" spune un proverb, 
a cărui valabilitate echipa militară 
l-a simțit pe propria-i piele.

.-■artida a luat sfîrșit printr-un e- 
c.hitabîl rezultat de egalitate (0—0). 
De altfel, acest meci nul, pare-se, a 
mulțumit ambele tabere, pe ceferiști 
pentru că ei au realizat anticipat (nu 
credem să mai piardă meciul de la 
Cluj, cu Știința) deosebita performan
ță de a cuceri consecutiv cel de al 
patrulea titlu de campioni, iar pe 
militari fiindcă ei au demonstrat ieri 
că nu sânt inferiori campionilor (în 
tur au pierdut la o diferență minimă: 
0—3).

Prea multe faze interesante nu au 
fost în acest joc. Semnalăm doar o 
foarte frumoasă acțiune pe „cont 
propriu" a mijlocașului militar Mer- 
ghișescu, care s-a strecurat prin în
treg dispozitivul feroviar (el a fost 
însă blocat cu balonul), și cîteva ac
țiuni colective ale celor două pache
te de înaintași bine conduse de că
pitanul echipei feroviare Moraru și 
respectiv Blăgescu. Datorită terenu
lui greu, militarii au ratat prin Pen- 
ciu 5 lovituri de pedeapsă, iar fero
viarii 2 prin Țibuleac.

Arbitrul C. Diamandi a condus 
cu multă autoritate și competen
tă un joc dificil. I s-au aliniat for
mațiile: C.F.R.: BUDA — Bostan, I- 
rimescu, Wusek, Țibuleac — Oble- 
menco, Stănescu — MORARU, RU
SU, PICU — MLAD1N, Posmoșanu 
— Cotter, Stanciu, Șerban. C.C.A.: 
PENCIU — CIOBĂNEL, Kramer, 
Nanu, Coțocaru — Nica, MERGHI- 
SESCU — Enaclhe, Șt. Constantin, 
Ionescu — PREDA, Arsene — Dan- 
ciu, CAPUȘAN, BLĂGESCU.

® Dinamo a realizat în compania 
Științei Cluj o partidă agreabilă și 
de un destul de bun nivel tehnic. Di- 
namoviștii au cîștigat norocos prin 
cele 6 puncte realizate de Nagy: 3 
din lovitură de pedeapsă și 3 dintr-o 
încercare (a urmărit cu atenție un 
balon scăpat de clujeni). Studenții 
din Cluj s-au reabilitat parțial după 
slaba lor evoluție de acum o săptă- 
mînă, cînd au cedat la scor în fața 
echipei C.C.A. Ei au jucat curat și 
puțin a lipsit să termine Ia egalitate. 
De altfel, au meritul de a fi des
chis scorul printr-o admirabilă în
cercare reușită de Crișan (ieri fun
daș) la capătul unei acțiuni colective 
a liniei de treisferturi clujene. S-au 
remarcat; Zlăioianu, Ilie, Giugiuc, 
Nagy și Sebe (Dinamo), respectiv 
Gherasim, Crișan, GebefUgi și Hagiu.
• Știința Timișoara a realizat o 

surpriză de proporții, întrecînd Con
structorul la București. Gazdele, cu 
o echipă mai experimentată (în care 
și-a făcut reintrarea și Teofilovici) au 
jucat dezlînat fiind surprinse de ela
nul și combativitatea adversarilor.

CLASAMENT

1. C.F.R. Gr. Roșie 20 19 1 0 348: 54 59
2. C.C.A. 20 17 2 1 279: 44 56
3. Dinamo 20 13 3 4 186:104 49
4. Știința Cluj 20 11 2 7 115: 97 44
5. C.S.M.S. Iași 20 9 3 8 96:102 41
6. Știința Buc. 19 9 1 9 129:151 38
7. știința Petroșani 19 G 4 9 74:141 36
8. Constructorul 20 6 1 13 76:194 33
9. Progresul 20 5 3 12 94:127 33

10. Metalul 20 6 0 14 82:117 32
11. Știința Timișoara 20 5 1 14 81:146 31
12. Petrolul Ploiești 20 2 1 17 53:336 25

IN PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL

Ieri s-au disputat noi întîlniri din 
cadrul preliminariilor campionatului mon
dial, ediția 1962. I,a Bruxelles s-au în 
tîlnit selecționatele Belgiei și Elveției, 
care fac parte din grupa 1 împreună cu 
Suedia. Oaspeții au obținut victoria cu 
4—2 (1—1). La Atena, în cadrul gru
pei a 111-a, reprezentativa R. F. Ger
mane, a obținut cea de a doua victorie 
(recent a învins cu 4—3 Irlanda de 
Nord) întrecînd echipa Greciei cu 3—0. 
Acumulînd 4 puncte, fotbaliștii din 
R.F.G. și-au asigurat — după toate

PE SCURT
® Echipa selecționată de box a 

R.F. Germane va susține la 10 și 
13 decembrie la Kiev și, respectiv, 
Moscova două întîlniri în compania 
pugiliștilor sovietici. Federația de 
specialitate din R. F. Germană a 
selecționat pe următorii boxeri: Frie
drichs, Rascher, Radke, Schmitt, Jo
hannes, Dieter II, Gohlke, Niederau, 
Schultz și Morwinski. Rezervele echi
pei sânt: Andresen și Brandenburger.

• Campionatul mondial feminin de 
patinaj viteză se va desfășura în 
zilele de 11 și 12 februarie 1961 la 
Tensberg. Acesta este unul din cele 
mai vechi orașe ale Norvegiei. Fon
dat în anul 871, Tensbergul are o 
Vârstă de peste un mileniu.

© Jucătorii de tenis de masă din 
R.S. Cehoslovacă se pregătesc în ve
derea participării la campionatele in

probabilitățile — calificarea pentru 
neul final al campionatului mondir'

o La Budapesta s-au întâlnit 
în cadrul unui îneci amical seta 
natele A ale R.P. Ungare și Ansi 
Fotbaliștii maghiari au repurtat 
toria cu scorul de 2—0 (0—0). 
Linz, reprezentativa de tineret 
Austriei a întrecut cu 3—2 pe ce 
R.P. Ungare.

• Intr-un meci amical, desfăș 
la Lagos, selecționata Nigeriei a 
trecut cu 2—1 (1—0) pe cea a 
publicii Arabe Unite.

ternaționale ale Scandinavici 
vor avea loc între 27 și 29 noien 
în orașul Helsinborg. Echipa < 
slovacă este alcătuită din Vlado ? 
Josef Posejpal, Jaroslav Stanek 
Ladislau Stipek.

• După trei runde în turneul 
ternațional de șah de la Lenin 
conduce marele maestru sovietic , 
Taimanov cu 21/» p.

• Federația cehoslovacă de 
clism a alcătuit lotul definitiv 
se pregătește în vederea Cursei 1 
Din lot fac parte Revay, H 
Koneckny, Malten, Novak, Has 
Smisek, Fagala, Keych și P 
Antrenamentele echipei vor âncei 
1 decembrie în localitatea Stara 
leslav.

Redacția și administrația: București, st?, Vasile Conta nr. 16, tetelon Il.lU. 05, Interurban 72, np, i—2 STAS 3432. Întreprinderea Poligrafică Nr, 2, sir. Brezoianu 23—25,


