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și-au menținut titlurile de campioane ale Republicii Populare Romine
Elena Leuștean și Frederic Orendi sint noii/ campioni indiv’duali

anul 1960
Echipa feminină de gimnastică a clubului Știinfa București campioană a R. P. 

ț Romine pe

Tn sala FJoreasca, plină pînă ta 
refuz, a luat sfîrșit aseară ediția 
1960 a campionatelor republicane de 
gimnastică, consfințind victoria 
Științei și a Iui Dinamo (pe echipe). 
Elena Leuștean și Frederic Orendi 
[(individual).

De fapt, echipele campioane se

cunoșteau 
concursului, 
zentaseră exercițiile impuse. 
Știința cît și Dinamo luaseră a- 
vansuri s../___ ___
victoria. Știința totalizase 
puncte 
București

(Foto: I. Miliăică)
încă de Ia jumătatea 
adică după ce se pre- 

...........  Atît

serioase care le garantau 
■ •• 271,81

Dinamo 
afla la 40 puncte

(a doua clasată, 
se i"

în urmă), iar dinamoviștii con
duceau aproximativ cu aceeași 
diferență față de urmăritorii 
lor, sportivii de la C.C.A. : 405,93— 
372,62 p. Rămînea deci, pentru după- 
amiaza de ieri — cînd au evoluat 
aceste echipe fruntașe — numai 
spectacolul sportiv, care se anunța 
deosebit de valoros. Și, așteptările 
n-au fost înșelate. Fruntașii gimnas
ticii noastre ne-au oferit exerciții de 
o ridicată valoare tehnică, aplaudate 
îndelung de spectatori. Din nou în 
sala Floreasca iubitorii gimnasticii 
au „bisat" exercițiile Elenei Leuș
tean, Soniei Iovan, dar și a micilor 
sportivi din Craiova (Gh. Muta de 
13 ani, George Păunescu de 12 ani, 
Maria Andrioaie și Mariana Rusu 
din Bacă-u, mezinele întrecerilor).

întocmai ca la echipe, în între
cerea gimnaștilor campionul se con
turase chiar de la primele aparate. 
Frederic Orendi conducea după e- 
xercițiile impuse cu 1,50 p. Dar, la 
liber alese, Orendi și-a sporit avan
sul și a cîștigat net. In schimb, la 
femei, Sonia Iovan și Elena Leuș
tean au condus pe rînd în clasa
ment. înainte de bîrnă (din nou 
bîrna!) ultimul aparat al concursu
lui, Sonia Iovan' era în frunte. Evo
luează Leuștean. Ia o notă sub ceea 
ce așteptam de la ea (9). O ur
mează Sonia. Ea execută impecabil. 
Spre sfîrșitul exercițiului are o că
dere. Arbitrele dau nota corespun
zătoare și astfel, Sonia pierde titlul 
(pe care altfel l-ar fi avut din 
nou). Păcat! auzim în sală. Păcat, 
adăugăm și noi pentru că Sonia își

----- merita în acest an titlul cu priso-

La telefon, Helsingborg!
Au inceput campionatele internaționale de tenis de masă ale Scandinavi» 

Perechea romină Maria Alexandru—Geta Pitică in finală la dublu femei
Sîmbătă — prin intermediul firului 

telefonic — am luat legătură cu 
ilotul nostru, deplasat la Helsing
borg (Suedia) pentru al 
campionatele internaționale de 
de masă ale Scandinavici.

Conducătorul lotului, tov. 
lescu, și jucătoarea Geta 
ne-au pus imediat în temă, cu 
rie de lucruri legate de această 
importantă competiție internațională.

„Sîmbătă dtțpă-amiază s-a dat 
startul întrecerilor — ne-a spus la 
capătul firului telefonic tov. Nițu- 
iescu. Este o competiție grea, deoa
rece particiipă cele mai bune palete 
ale Europei, 15 țări și-au trimis re
prezentanții. Printre acestea, în a- 
fară de țara gazdă, se numără: 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, 
Anglia, Austria, R. F. Germană, 
R. D. Germană, Iugoslavia, R. P. 
Polonă etc. Campionatele se dispută 
ne echipe și individual. Echipa de 
Sete a țării noastre — la tragerea 
sorților — a căzut într-o serie difi- 

,cilă. Ziarele se ocupă cu interes de 
majoritatea echipelor, unele din ele 
dînd chiar diverse pronosticuri. 
Dintre jucătoarele și jucătorii străini 
care evoluează la aceste puternice 
campionate, remarcăm pțe Diana 
Rowe (Anglia), Tegner și Ander
son (Suedia), Simon (R.F.G.) —
fete — Stipek (R. S. Cehoslovacă), 
Markovic (Iugoslavia), Neider

Ian Ui-

sință. Dar, întrecerea e întrecere. 
Cele două prietene despărțite în cla
sament de... 5 sutimi, se felicită re
ciproc pentru performanta înregistra
tă pe echipe.

Aprecieri bune se cuvin și Emi-

ELENA MATEESCU

Petrolul a

(prin telefon de la 
nostru). — Echipa

TIRANA 27 
corespondentul 
Petrolul Ploiești a susținut la Ti
rana, în compania echipei Dinamo 

campionatului și 
primul meci din 

turneului pe caire-1 între-

— cîștigătoarea 
Cupei Albaniei 
cadrul 
prinde aici. Fotbaliștii romîni au 
jucat foarte bine și au obținut o 
victorie frumoasă la capătul unei 
totîlniri desfășurată în spiritul unei 
depline sportivități.

în primele 20 de minute gazdele 
au dominat, dar — deși au tras 
mult la poartă — n-au reușit să 
înscrie. După această perioadă, Pe
trolul contraatacă și în minutul 23 
Dridea înscrie primul gol, apoi do
mină în continuare și în minutul 
30 din nou Dridea concretizează : 
2—0. Este rîndul gazdelor să contra
atace, dar apărarea Petrolului face 
față. Se remarcă în mod special in
tervențiile spectaculoase ale porta
rului Ionescu. Pînă la pauză scorul 
rămîne neschimbat.

La reluare, gazdele iuțesc ritmul 
de joc, dar Petrolul se dovedește o 
echipă calmă și bine pregătită teh-

debutat cu o vîctorfe"
(2—0) cu Dinamo Tirana)

nic. Totuși, în minutul 60, Lubonja 
înscrie unicul punct al echipei sale. 
Deși scorul nu se mai modifică,-.Deși scorul nu se 
meciul continuă să fie foarte dis
putat, contraatacurile alternînd în- 
tr-un ritm susținut. Jocul dinamo- 
viștilor se caracterizează prin viteză; 
iar cel al petroliștilor prin factură 
tehnică ridicată. De remarcat o in
tervenție spectaculoasă a portairu* 
’ ' ’ 62,

(Ml*
lui Ionescu, care, în minutul 
respinge în oorner un șut foarte 
ternic al lui Jareci.

DINAMO : Beliu (Qosja)
Alluni, Merja, Goci — Duma, 
ria — Tallushi, Jareci, ~ 
Lubonja, Duro.

PETROLUL: Ionescu — Dumbra* 
vă, Cepolschi, Pali — D. Munteanu, 
Marcel, — Zahari-a, Tabarcea, Dri
dea, Badea. Chiriță.

Publicul albanez a aplaudat evo
luția frumoasă a echipei Petrolul și 
așteaptă cu nerăbdare cel de al doi- 
lea meci. Partizan Tirana — Pe
trolul, care va avea loc marți 29 
noiembrie.

Ve- 
Bushati/

VICTOR KRAJA

Tr. Macarie (Dinamo), Gr. Berenyi (Metalul) 
și Vasile Szabo (Dinamo) au cucerit titlurile

de campioni republicani ia motocros

la Helsmg- 
p art ici pa la 

tenis

Nițu- 
Pitică 
o se-

poartă tuturor oamenilor muncii și 
implicit și sportivilor țării".

In competiția 
jucătorii romîni 
adversar echipa 
au dispus cu 
lea meci, echipa 
învinsă de puternica reprezentativă 
a R. S. Cehoslovace cu 0—3, Reti— 
Miko 1—2, Cobîrzan — Stanek 0—2, 
Cobîrzan, Reti — Stipek, Stanek 
0—2.

Alte rezultate: R. P. Chineză— 
(Continuare în pag. 4)

(Continuare în pag. 4)

Starea proastă a traseului ultimei 
etape a campionatului republican de 
motocros a influențat vizibil compor
tarea concurenților. Deși erau anga
jați în întrecere cei mai buni spe
cialiști aj probei din țara noastră, 
totuși ieri am asistat la zeci și zeci 
de căzături — toate cauzate de no
roiul care a acoperit în întregime 
traseul. In aceste condiții victoriile 
repurtate de Mihai Dănescu (C.C.A.) 
— la 175 cmc, Grigore Berenyi (Me
talul) — la 250 cmc și Vasile Szabo 
(Dinamo) — la 350 cmc 
sînt și mai valoroase, ele 
fiind rodul unor eforturi 
deosebite. Felicitări tre
buie acordate tuturor a- 
lergătorilor care au reu
șit să tertnine această 
atît de dificilă compe
tiție.

Titlurile de campioni 
ai țării au revenit pe 
merit alergătorilor TRA
IAN MACARIE (DINA
MO) — 175 cmc, GRI
GORE BERENYI (ME
TALUL) — 250 cmc și 
VASILE SZABO (DI
NAMO) — 350 cmc.
După cum se vede, dina- 
moviștii au obținut — 
grație în special eforturi-

lor depuse în ultima etapă — un dublet 
succes. El reflectă valoarea deosebită 
a alergătorilor din această secție. Clin 
bul sportiv Metalul București a repura 
tat o prețioasă și meritată victorie 
prin maestru] sportului Gr. Berenyij

Numeroșii spectatori care s-au de-* 
plasat pe traseul din spatele st adio-* 
nului Constructorul, au fost ieri di*

HR1STACHE NAUM j

(Continuare In pag. 2)

Traian Macarie (Dinamo) în plină cursă...
pe echipe, sîmbătă 
au avut ca prim 

Danemarcei de
3-1. In al 
noastră a fost

care 
doi- 
însâ

Steagul roșu

Ultima etapă a adus schimbarea liderului în categoria Â la fotbal
Prima parte a campionatului de 

categoria A și B — a 
în mijlocul unui inte- 
Ultimele meciuri ale tu- 
au

fotbal 
luat sfîrșit, 
res general, 
rului, care

Echipa C.C.A. „campioană de
bună măsură scontate, au „pus punc
tul pe i" în problemele pe care ce
lelalte etape nu le-au putut lămuri. 

In categoria A, după o cursă pe 
care a condus-o tot timpul, Dina-adus rezultate în

Un Joc palpitant și o victorie meritată:

IHnaino București 3-1 (2-0)

(Iugoslavia), 
(R.F.G.), Larson (Suedia) 
huan (China) —

Primind vestea 
ide maestru al 
ria Alexandru a ținut să ne 
mită, cu ocazia convorbirii 
nice, gîndurile ei către cei de <*-■••• ■ - ... - . -•_*

băieți", 
atribuirii 
sportului,

titlului 
Ma- 

trans- 
telefo- 
acasă: 

Sînt foarte fericită și profund e- 
moționată primind această veste. 
Titlul de maestru al sportului ce mi 
s-a decernat, mă obligă la o mun
că mai intensă, mai susținută pentru 
creșterea măiestriei mele sportive. 
O să lupt, fără a-mi cruța efortu
rile, pentru a aduce patriei noi suc
cese de prestigiu. Mulțumesc din ini
mă partidului pentru grija ce o

BRAȘOV 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). — In fața a peste 15.000 
de spectatori, pe un timp frumos și pe 
un teren puțin alunecos, Steagul roșu 
a întrecut cu 3—1 (2—0) pe Dinamo 
București,

Localnicii au meritat victoria, deoarece 
în repriza I au jucat în viteză, cu pase 
în adîncime, folosind mult extremele. 
Ei au prestat un joc colectiv remar
cabil, au șutat des la poartă, s-au mișcat 
mult pe teren și au fost mai totdeauna 
primii la minge. In general, Dinamo u 
avut o slabă legătură între comparti- 
monte, apărarea a jucat cu greșeli (pe 
postul său, Popa a comis multe greșeli). 
Linia de halfi a bucureștenilor a jucat 
și ea slab, nereușind să facă legătură 
între apărare și atac.

Localnicii au inițiativa de Ia început 
și în min. 5 Seredai trage peste bară 
In min. 16, ei deschid scorul : Ilașoti 
îi pasează Iui Seredai aflat pe post de 
inter dreapta și acesta șutează de la 
13 metri, mareînd primul gol al partidei. 
In minutul următor, Selymcssi execută 
un corner și Eftimie reia puternic în 
bară, deși poarta era goală 1 In min. 
23. Proca pasează peste cap lui David

și acesta reia, de aproape, mult peste 
poartă. O acțiune a dinamoviștilor ini
țiată de Țîrcovnicu, care trece de doi 
adversari, se termină cu un șut al Iui 
Varga, dar mingea șutată de atacantul 
bucureștean întîlnește din nou bara. 
Urmează două șuturi pe lîngă poartă, 
ale lui Nunwei'ller IV și David, apoi 
cel de-al doilea gol al gazdelor. In min 
31, la o lovitură liberă în apropierea 
liniei de fund, Ilașoti trimite mingea 
pe sus în fa(a porții și David reia c» 
capul în plasă : 2—0. Pînă la sfîrșitul 
reprizei, mai sînt de reținut două șuturi 
pe lingă poartă ale lui Proca și Meszaroș.

In repriza a doua, jocul devine mii 
echilibrat, dar Dinamo inițiază mai multe 
atacuri In min. 46, Ghiță blochează 
nn șut al lui Ene II, iar după 3 minute 
Seredai și Eftimie lovindu-se reciproc, 
sînt eliminați de pe teren. In min. 55, Ene 
II singur cu portarul, trage în brațele lui 
Ghiță și apoi tot cl execută o lovitură 
liberă pe lîugă bară. Dinamo reduce 
scorul în min. 59, cînd la capătul unei 
combinafii V. Alexandru — Selymessi — 
Varga — Ene II, ultimul înscrie c« 
un șut pe jos, la coif: 2—1. După c«

62 Varga execută puțin pe lingă 
lovitură liberă de la 25 m, 

roșu înscrie al treilea gol (min. 
un corner, mingea trece pe la

în min. 
bară o 
Steagul 
63): la
2—3 jucători în careul dinamovist, 
NunweiUer III respinge cu capul în afara 
careului și Szigeti reia, de la 18 metri, 
tn poartă : 3—1. In min. 65. Fusulau 
trage afară. O fază pasionantă este cea 
din min. 66: Ene II îl depășește pc Za- 
haria, trage pe sub Ghiță, mingea se 
îndreaptă spre gol, dar în ultima instan
ță Zaharia degajează de pe linia porții. 
In min. 69, Dinamo are două atacuri pe
riculoase, lămurite pînă la urmă de GhitW. 
Apoi, dinamoviștii joacă patru minute 
în 9 oameni, prin accidentarea lui Popa, 
rare părăsește terenul între min. 71—75. 
Cozma apără apoi un șut de la 20 m al 
lui Ilașoti și tot el culege balonul, 
la o ezitare a lui Proca. In min, 88, 
Ia o centrare ’a lui Nunweiller IV, Ene 
II a reluat încet în bară, iar în 
mul minut la un corner, Gluțit a 
un șut dificil.

Meciul s-a desfășurat într-o
C.

toamnă”
mo a fost întrecut „pe potou" de 
C.C.A., datorită în primul rînd in
succesului liderului în meciul de la 
Brașov și apoi victoriei — așteptate 
— a echipei campioane în fața lui! 
Dinamo Bacău. In lupta pentru titlu 
intervine acum pauza de iarnă. In 
primăvară, însă ea va fi reluată 
cu însuflețire, în special de aceste 
două echipe care s-au dovedit în 
toamnă că au fost cele mai bune. 
In „coada" clasamentului, echipele 
și-au păstrat ordinea, dar diferen
țele de puncte nu sînt mari.

In categoria B, Metalul Tîrgo- 
viște (seria I) are un avans con
sistent de 4 puncte, Știința Craiova 
conduce de ~ “ -'• * ' ’
a Il-a, dar
pe — în 
Mare — au

puțin plutonul în seria 
în seria a 111-a 4 echi- 
frunte cu C.S.M. Baia 
același număr de puncte.

I

pcnulti- 
respin»

atmos-
COMARNISCH1

(Continuare in pag. JJ

REZULTATELE DE IERI

C.C.A. — Dinamo Bacău 
Steagul roșu — Dinamo Buc. 
Știința Tim. — Minerul 
Farul — Știința Cluj 
Corvinul - C.S.M.S.

CLASAMENTUL

2-0 (1-0)
3-1 (2-0) 
G—2 (5-0)
1-0 (1-0)
1-1 (0-1)

1. C.C.A. (2)
2. Dinamo Buc. (1)

13
13

10 0 3 38:19 20
8 3 2 28:12 19

3. Petrolul (4) 13 G 4 3 25:21 16
4. U.T.A. (3) 12 7 1 4 23:16 15
5. Dinamo Bacău (5) 13 7 0 6 22:19 14
6. Steagua roșu (9) 13 6 1 6 24:21 13
7. Progresul (6) 13 4 4 5 22:27 12
8. Minerul (7) 13 6 0 7 21:30 12
9. Rapid (8) 12 3 5 4 13:13 11

10. Stiinta Cluj (10) 13 5 1 7 23:27 11
11. Corvin-ul (11) 13 4 3 6 17:24 11
12. C.S.M.S. (12) 13 3 3 7 21:27 9
13. Știinta Tim. («> 13 4 1 8 24:31 9
14. Farul (14) 13 3 2 8 18:32 8
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în „Săptâmina economiei”
PRINTRE SPORTIVII DE LA „TIMPURI NOI” „Cupa F. R. Box”

Sîntem în marea hală a secto
rului prelucrător de la uzinele 
„Timpuri Noi“ din Capitală... Este 
pauza de prînz și ca deobicei în 
jurul frezorului Mircea Smedoiu 
s-au strîns mulți sportivi. Se dis
cută despre economii. Deci, des
pre ceva obișnuit, de fiecare zi. 
Cuvintele însă „materie primă", 
„preț de cost", „resurse interne" 
— de astă dată au fost înlocuite. 
In locul lor auzi „Jawă de 125 
cm", „televizor", „mobilă". Ați 
ghicit: se vorbește tot despre 
economii ; de data aceasta însă, 
despre cele personale, depuse pe 
libret C.E.C.

Ca pretutindeni în tara noastră, 
tinerii de la uzinele „Timpuri Noi" 
s-au deprins să devină buni gos
podari ai locului de muncă și au 
învățat să economisească, să-și 
gospodărească cu aceeași grijă și 
propriii lor banj cîștigați ca răs
plată a muncii depuse. Iar astăzi, 
cu prilejul „Săptămînii economiei", 
fac bilanțul și se consultă între 
ei asupra viitoarelor lucruri pe 
care le vor cumpăra.

Desigur, părerile sînt împărțite. 
Inovatorul Mircea Smedoiu, din 
echipa de popice a uzinei, susține 
că cel mai bun lucru este (el are 
pe libretul C.E.C. o sumă de lei 
2.800) să-ți cumperi o motocicletă 
in rate. Achiți pînă în aprilie 
toate ratele, iar în primăvară 
vorba aceea „ești călare pe si
tuație". Părerea modelierului în 
metal, Dumitru Rădulescu (fotba
list) este alta: mai în avantaj 
ești dacă îți iei acum în prag 
de iarnă, un televizor în rate — 
vizionezi toate spectacolele în casă 

iar ]a primăvară după ce ai

achitat aparatul îți cumperi o bi
cicletă... (el deja a făcut acest 
lucru).

Dar, dacă asupra cumpărături
lor părerile sînt diferite, în schimb 
toți sînt de acord că numai de- 
punînd economiile la C.E.C. poți să 
realizezi, în mod sigur, lucrul pe 
care-1 dorești. în acest scop, mulți 
dintre sportivii uzinei „Timpuri 
Noi“ și-au ales un mijloc foarte 
eficace de a-și depune economiile 
la C.E.C. Merceologul Ion Dobran 
— căpitanul echipei de șah — 
spre exemplu, a convenit cu man
datarul C.E.C. al uzinei să i se 
oprească automat din salariu (la 
fiecare chenzină) o anumită sumă 
de bani. Folosind acest sistem, 
căpitanul echipei de șah precum 
și alți membri ai asociației spor
tive „Timpuri Noi" sînt scutiți de 
a mai completa de fiecare dată 
formulare de depunere C.E.C'., re
ținerea făcîndu-se automat pe baza 
acceptării lor prealabile.

★
Avantajele pe care Casa de Eco

nomii și Consemnațiuni le oferă 
oamenilor muncii sînt multiple. 
Pusă în slujba poporului, ea în
deplinește astăzi o importantă 
funcție cu caracter politic-econo
mic și social-educativ.

Oamenii muncii știu că la Casa 
de Economii și Consemnațiuni, 
banii sînt în deplină siguranță și 
sporesc prin dobînzi sau cîștiguri, 
știu că păstrarea economiilor la 
C.E.C. înseamnă o contribuție în 
plus la opera de construire a 
socialismului, o împletire armo
nioasă a intereselor generale cu 
cele particulare.

tn

■ Metalul București
încurajați de victoria cucerită sîm-

f<băta trecută în fața puternicei echipe 
Dinamo Craiova, boxerii de la C.S.A1.
Galați au venit în Capitală deciși să 
obțină un rezultat cît mai strîns (și 
poate chiar e victorie) în întîlnirea

a cîștigat—dar cu ajutorul arbitrilor
cu nietalurgiștii bucureșteni. Firește 
că misiunea lor nu era deloc ușoară, 
ținînd seama de faptul că boxau pe... 
terenul metalurgiștilor: sala de festi
vități ă uzinelor „23 August". Spec
tatorii au părăsit nemulțu-

cîteva
Cea mai rapidă victorie a galei de ieri a obținut-o Ghețu Velicu, in fața lui 
Cristea. fatâ-l pe gălățean (stingă) cu
cu podeaua

Adolf 
clipe înainte de a face cunoștință 

Foto: B. CiohanuV. TOFAN

CAMPIONATUL FEMININ ÎN PLINA DESFĂȘURARE
BUCUREȘTI : Metalul—Rapid 2—3 poziție foarte bună de tras, Sonia 

<15—4, 15—12, 6—15, 9—15, 11—15). B raga (Metalul) trimite mingea în 
De foarte multă vreme amatorii 

de volei din Capitală nu au mai asis 
tat la un meci feminin de volei atît 
de disputut și de o valoare atît de ri- 
uicată ca acesta. Arătindu-se într-o 
continuă creștere de formă, jucătoa
rele de la Metalul (categoric, această 
echipă — deși alcătuită din aceleași 
jucătoare pe care le cunoaștem — 
este cu două clase peste valoarea ară
tată la sfîrșitul campionatului trecut) 
au dat feroviarelor o replică hotărîtă, 
si puțin a lipsit ca să obțină victo
ria. In primele două seturi, luată prin 
surprindere de iureșul metalurgistelor, 
Rapid, care a apărut pe teren și cu 
Natalia Cernat în formație, nu a putut 
acționa la valoarea cunoscută.

De-abia din cel de al treilea 
echipa din Giulești, avînd în 
spectrul înfrîngerii, a jucat cu mai 
multă hotărîre, dar atacurile deosebit 
de puternice ale feroviarelor s-au 
lovit de excepționala apărare a meta 
lurgistelor S-a iucat minute întregi 
pînă cînd să se schimbe serviciul sau 
să se realizeze un punct.

O desfășurare palpitantă o are și 
ultimul set. Metalul conduce cu 6—0 
La acest scor, Rapid are serviciul, dat 
o bombă a unei jucătoare de la Me
talul este retriinisă cu multă greutate 
în terenul sportivelor de la Metalul 
de Elen» Codoi (Rapid). Deși are o

set 
față

fileu : 6—1. După părerea noastră, a 
fost momentul psihologic al meciului. 
Rapid egalează la 8, scorul devine în 
continuare 11—8 pentru Metalul dar 
feroviarele, avînd-o pe Sonia Colceriu 
la serviciu, realizează 7 puncte la 
rînd — obținînd astfel — cu 
greutate — victoria.

Merite egale revin tuturor jucă
toarelor care au evoluat ieri 
neață în saîa „23 August". S-au re
marcat însă în mod deosebit Ana 
Păunoiu, Sonia Colceriu (Rapid), Ce 
cilia Capcalo, Ștefania Bogea (Meta 
Iul). Se cuvin felicitările și celor doi 
antrenori, Nicolae Meadu (Rapid) și 
Dinu Nicolau (Metalul), pentru modul 
în care au pregătit echipele, ca și ar
bitrului I. Niculescu.

multă

dimi-

MIRCEA TUDORAN
IAȘI: Țesătura—Progresul Bucu

rești 1—3 (4—15, 4—15, 16—14.
8—15). Practicind un joc cu acțiuni 
variate la fileu și terminate cu lovi
turi puternice, Progresul a cîștigat 
pe merit. (C. Adumitresei și I. Baciu 
— coresp.).

CLUJ : C S.M.—Dinam© București
I— 3 (10—15, 5—15, 16—14, 8—15). 
In primele două seturi dinamovistele 
s-au comportat excelent. Gazdele au 
avut o puternică revenire doar în se
tul ai III-Iea. (A. Dumitriu și Șt. Tă- 
maș — coresp.)

BRAȘOV: Olimpia—C. P. Bucu
rești 1—3 (11—15, 15—9, 12—15,
II— 15). Numai în setul al doilea, pe 
care l-a și cîștigat. Olimpia a luptat 
cu hotărîre. In rest, brașovencele au 
comis multe greșeli, în special la pri
mire. C.P.B. a realizat o victorie me
ritată datorită jocului bun la fileu și 
rutinei. (P. Dumitrescu -— coresp.).

CLUJ : Știința—C.S.M. Sibiu 3—1 
(11 — 15, 15—6, 15—7, 16—14). Si- 
biencele au dat o replică hotărîtă stu
dentelor, care, mai sigure, la fileu, 
și-au impus superioritatea. (A. Dumi
triu și Șt. Tămaș — coresp.)

CONSTANȚA: Farul—Sănătatea 
București 3—0 (13, 12, 3). Echipa lo
cală și-a adjudecat o victorie meritată, 
folosind perioadele de cădere ale 
bucureștencelor (în primele două se
turi) și impunîndu-se categoric în 
cel de al treilea, printr-un joc tehnic 
și variat. (E. Petre — coresp.)

echipa lor favorită, Me- 
București, a obținut victoria cu

miți : 
talul 
scorul de 22—18, dar atît gazdele cît 
și oaspeții au rămas datori în ceea 
ce privește calitatea meciurilor. In
tr-adevăr, în majoritatea partidelor, 
boxerii au pus accent pe combativitate. 
Celălalt capitol, al tehnicii, al spec
taculozității, a fost trecut pe planul 
al doilea. Dacă mai adăugăm la a- 
cestea și greșelile de arbitraj, rezultă 
că reuniunea, în ansamblu, nu a sa
tisfăcut.

Andrei Olteanu (M) — unul dintre 
boxerii care a avut o comportare 
bună — a trebuit să depună multe 
eforturi pentru a-1 întrece pe gălă- 
țeanul Nicolae Munteanu (C.S.M.). 
Acesta din urmă a fost egal meta-

lurgistului, în primele două reprize 
dovedind mult curaj. Abia în repriz; 
a treia Olteanu, mai tehnic, a reuși 
să se impună datorită atacurilor sal( 
insistente, și să obțină decizia oi 
merit. O partidă dîrză au furnizat Șt 
Bogdan (M) și S. Bogoi (C.S.M.) 
După-o primă repriză în care Bogdar 
acumulase un ușor avantaj, în urmă 
toarca, gălățeanul se orientează ma 
bine și plasează numeroase directed! 
stînga la față. Arbitrul din ring Pa 
raschivescu (Constanța) greșește, pur- 
tînd prea multe discuții cu boxerii 
ceea ce face ca electiv lupta să durezi 
foarte puțin. El era. cît pe-aci s; 
dea un avertisment lui Bogdan (îr 
rep. a Il-a) dar, influențat de publii 
nu a mai avut curaj. Metalurgistu 
forțează în repriza a treia, dar uzea 
ză de trucuri, „ține" deseori, fap 
pentru care primește — în sfîrșit — 
un avertisment. Decizia de egalitati 
îl nedreptățește, după părerea noastră 
pe boxerul din Galați. Dar cea ma 
gravă eroare de arbitraj s-a comis îr 
partida dintre II. Low (M) și Ș: 
Cojan (C.S.M.). Low a boxat cura 
jos, ca de obicei, dar a primit nume 
roase directe de dreapta în plin. Ir 
repriza a doua, ambii boxeri sînt ni 
punctul de a 
Cojan inițiază 
orientate tactic 
datorită tirului 
un avertisment 
arbitrului Gh.
vituri după breck, dar în repriza ; 
treia, cel care comite astfel de gre 
șeii, este metalurgistul. De data a 
ceasta însă, Gh. Dumitrescu nu ma 
dă dovadă de aceeași promptitudini 
în dictarea avertismentului. Sfîrșitu 
meciului aparține gălățeanuliii, a că 
rui victorie nu mai putea fi misă îr 
discuție. Juriul însă a preferat să ni 
aibă „bătăi de cap" și a acordat ric 
cizia de egalitate. O decizie — m 
spunea după îneci antrenorul Luciat 
Popescu — departe de a reflecta rea 
litatea. ALTE REZULTATE. M. Cns 
tea (M) b.p. V. Manolache (C.S.M.) 
N. Popa (C.S.M.) b. dese. Ill E. Dint 
(M); D. Done (M) b. ab. III. V 
Filiuță (C.S.M.) ; Gh. Dumitru (M 
b. p. Gir. Eremia (C.S.M.) ; V. Bo 
goi (C.S.M.) b. p. V. Badea (M) 
V. Manrir (C.S.M.) b. p. V. Vî'var 
(M); V. Ghețu (M) b. ab. 1. A 
Cristea (C.S.M.).

R. CALĂRĂȘANU

cădea. In continuare 
atacuri rapide, bim 
și acumulează puncte 

său precis. El primești 
— just — din parte; 
Dumitrescu pentru io

Tr. Macarie, Gr. Berenyi și Vasils Szabo au cuc?rî
titlurile de campioni republicani la molocros

(Urmare din pag. 1)

mineață martorii unor 'dispute îndîr- 
jite care au solicitat concurenților 
eforturi maxime. Surprizele care au 
marcat întrecerile au dat un plus 
de atractivitate ultimului spectacol 
sportiv pe care l-au oferit motoci- 
cliștii în acest sezon. La 350 cmc, 
probă în care pornea ca mare fa-

II I P I S M
’ MIERCURI, ALERGĂRI DE TRAP

Miercuri după-amiază sint programate 
alergări de trap cu startul primei curse 
la orele 13,15. Se dispută șapte probe, 
din care două sînt rezervate mînjilor. 
Caii de 3 ani șl mai vîrstnici se în- 
tîlnesc in trei competiții pe distanța 
de 2IO0 metri la care iau parte nu
meroși concurenți.

în premiul Mîndra, o întrecere foarte 
deschisă, sînt înscriși : 2100 Legendar
(Florea I.), Hațegana (Dinu Tr.), Pam
flet (Marcu), 2140 Adrian (Terehov N.), 
Frăsinet (Szabo A.), Zdravăn (Popescu 
Gh.), Eviva (Ștefănescu), Sulamita (Ghi
nea Gh.), 2160 Ancorat (Teofil St.' — 
lipan (Mihăiiescu S.).

IERI, LA TRAP
Vîrtej VI a cîștigat alergarea ] 

pală a programului de ieri. A 
net de Rotaș și Rotofei. O performanță 
valoroasă a înregistrat Triumf în pre
miul Leandru. A depășit pe Vnaf ' 
yifora, care i-au opus rezistență.

IATĂ REZULTATELE :
(Szabo I), Hedera.

4.20 lei - 36,40 
Muna, Buian. Cota: 
17,30 lei.
169,80 lei.

Gh.), 
42.40

:.), Tu-

princi- 
dispus

și

I. Mugurel 
mantie. Cota :

II. Zara (Oană I), 
4.50 - 43,30 - 
Ordine triplă ;

III. Tgoist (Ghinea Gh.), Lustragiu, 
Paf. Cota : 7,40 - 42,40 - 79,30 lei.

IV. Fierăstrău (Bonțoi Gh.), Harcov, 
Fantezia. Cota : 6.40 — 38 — 27,90 lei. 
Ordine triplă : 232,70 lei.

V. Dafin (Niculae Gh.), Vulcan, Raza. 
Cota : 3.70 - 35 - 22,20 lei. 
Vîrtej VI (Avram G.), Rotaș, 
tofei. Cota : 1.20 - 14.30 - 9,20 
Triumf (Moldovan Gh.), Vraf, 
fora. Cota : 9,50 - 55,70 - 20,40 
Mezin (Cîrligel N.), Distinsa, 
gar. Cota ; 3,40

Ro- 
lei.

vi.
VII.

Vin.

Ro
lei. 
Vi
le). 

Ste- 
29,20 - C8,20 lei.

METALUL T1RG0V1ȘTE, ȘTIINȚA CRAIOVA Șl C.S.M. BAIA
LA TERMINAREA TURULUI CAMPIONATULUI

Seria I

REZULTATE

Metalul Tîrgoviște — C.S.M. Brăi
la 4-1 (2-1).

Unirea Iași — Foresta Fălticeni 
4—0 (1—0).

Dinamo Galați - 
iești 2—0 (0—0).

Poiana Cîmpina 
stanța 1—0 (u—0).

C.F.R Pașcani —
4—1 (2—0).

Rulmentul Bîrlad 
reni 3—1 (3—0).

Steaua roșie Bacău — Rapid 
șani 1—0 (0—0).

Prahova Plo-

S.N.M. Con-

Dinamo Suceava

Flacăra Mo-

Seria a ll-a Seria a !il-a

REZULTATE REZULTATE

CLASAMENT

1. Kntalul Tirgoviște (1)
2. Dinama Galați (2)
3. Poiana cîmpina (4) 
I. C.F.R. Pașcani (C)
5. C.S.M. Brăila (3)
6. Rapid Focsani (5)
7. Flacăra "-------
8. St. roșie Bacău
9. Dinamo Suc-ava

10. Prahova Ploiești
11. Ruimetuul Biriad
12. S.rNf.M. Constanța
13. Unirea Iași (14)
14. Foticsta Fălticeni

Moreni (7) 
(10) 

(8) 
O) 

(12) 
(11)

(13)

Foc-

Chimia Fă-

Dinamo Obor — C. S. M. Mediaș 
4—0 (3—0).

Știința Craiova — Dinamo Pitești 
3-1 (1-0).

Știința București
găraș 5-2 (3-2).

Drubeta Tu-rnu Severin — C.S.M. 
Sibiu 2—3.

Tractorul Brașov — Metalul Bucu
rești 3—0 (1—0).

Chimia Govora — C.F.R. Electro- 
putere Craiova 4—0 (0—0).

C.F.R. “ - - .........................
Militară

Roșiori — A. S. Academia 
2—0 (2—0).

Bistrița Dinamo

Baia Mare

Gloria
0—0.

C.S.M.
Sîrmei Cîmpina Turzii 1—0

C. S. Oradea — Recolta 
3-1 (3-0).

C.S.M. Cluj
1-1 (1-0).

Jiul Petroșani — Mureșul 
Mureș 1 — 1 (0—0).

A.M.E.F. Arad — C.F.R. 
șoara 0—0.

Aurul Brad — Arieșul Turda

C.S.M.

Săsar

Industria
(1-0).

Cărei

Reșița

Tg.

Timi-

0—0.

CLASAMENTCLASAMENT
1. Știința Craiova (2) 13 7 2 4 18: 9 16

13 11 1 1 48:13 23 2. Dinamo Pitești (1) 13 7 2 4 21:17 16 1. C.S.M. Baia Mare (4) 13 7 3 3 14: 7 17
13 7 5 1 17: 8 19 3. Știința București (4) 13 7 1 5 21:16 15 2. Jiul Petroșani (1) 13 6 5 2 18: - 17
13 a 4 3 21:13 16 4. C.S.M. Sibiu (5) 13 6 3 4 18:17 15 3. C. S. Oradea (5) 13 8 1 4 24:15 17
13 5 5 3 26:16 15 5. A.S. Acad. Mi’.it. (3) 13 6 2 5 25:16 14 4. Dinamo Săsar (2) 13 7 3 3 21:15 17
13 5 5 3 13:11 15 6. Chimia Govora (7) 13 5 4 4 13:12 14 5. Ind. Sirmei C. T. (3) 13 6 3 4 2^15 15
13 5 4 4 17:14 14 7. Tractorul (9) 13 5 3 5 17:15 13 6. C.F.R. Timișoara (6) 13 6 2 5 23:13 14
13 5 3 5 21:22 13 8. C.S.M. Mediaș (6) 13 5 3 5 12:24 13 7. Mureșul Tg. Mureș (7) 13 4 G 3 22:16 14
13 4 4 5 11:28 12 9. Dinamo Obor (12) 13 3 G 4 19:18 12 8. Ariesul Turda (8) 13 5 4 4 16:15 14
13 4 3 6 14:24 n 10. C.F.R. Roșiori (13) 13 4 4 5 10:11 12 9. C.S.M. Cilii (9) i:; 5 3 5 15:;3 13
13 4 2 7 20:23 10 11. Chimia Făgăraș (8) 18 5 1 7 21:19 11 10. C.S.M. Reșița (10) 13 4 4 5 13:17 12
13 4 2 7 13:26 10 12. Drubeta Tr. (10) 13 4 3 C 18:26 11 11. A.M.E F. Arad (11) 13 3 5 5 11:17 n
13 2 5 6 10:16 9 13. C.F.R. Electroputere 12. E-eco’ta Caval (12) 13 3 4 6 10:22 10
13 2 4 7 17:24 8 Craiova (11) 13 4 9 7 20:26 10 13. Gloria Bistrița (13) 13 1 4 8 8:24 6
13 2 3 8 15:25 7 14. Metalul Buc. (14) 13 4 2 7 17:27 10 14. Aurul Brad (14) 13 1 3 9 8:22 5

vorit Gh. ioniță (C.C.A.), cursa 
avut 6 desfășurare dramatică. P 
linia de start publicul i-a atras aten 
ția lui Mircea Cernescu ca — î 
timpul turului de recunoaștere — 
făcut o pană de cauciuc la roata di 
spate. Nemaiputînd să repare i 
cele cîteva secunde pînă la dare 
startului el a pornit în întrecere • 
după 5—600 m a oprit la narcul d 
mașini pentru a repara. Gh. loniț 
a preluat conducerea cursei, dar spr 
sfîrșitul primului tur — la porții 
din contrapantă — Vasile Szabo (î 
mare vervă) trece de el.si se insta 
lează în fruntea cursei. Puțin mr 
tîrziu Gh. foniță cade și astfel dis 
tanța se mărește, pînă la sfîrșit s 
mai petrec cîteva schimbări de locui
— ca urmare a
dar acestea nu-l privesc pe dinamc 
vistul Vasile Szabo care conduc 
autoritar, cîștigă faza și cu aceast 
și titlul de campion al țării.

La 175 cmc Tr. Macarie (Dinamo 
se prezenta cu șanse certe. Și loci 
4 îi era suficient pentru a pute 
deveni campion ! De aceea el a făct 
o cursă tactică (bine încadrat d 
colegii săi de club) și a căutat s 
nu cadă sau să producă tnrin foi 
țâre) o defecțiune mașinii. Mihai D; 
nescu și Mihai Pop și-au dispuți 
primul loc în fază succedîn-du-se 
conducerea cursei. In final a cîștigs 
Mihaj Dănescu. dar titlu] de can 
pion a fost cucerit de Traian Ms 
carie (clasat pe locul III în etapă
— un tînăr și talentat alergător.

Grigore Berenyi (Metalul) și-a îr 
cheiat cu succes evoluția din aces 
campionat la clasa 250 cmc. De; 
lupta din această fază a fost deosebi 
de grea pentru el (îl concurau ale' 
gători valoroși ca Gh. Ioniță, Vasii 
Szabo, Gh. Ion etc) a reușit totu; 
să 
să 
de 
în 
a

unor căzături

încheie învingător întrecerea ; 
cucerească astfel pe merit titlu 
camoion al țării. El l-a întrecu 
turul VIII pe Vasile Szabo (car 

condus, dar care pe o porțiuni 
dificilă a căzut) si nu a mai pierdu 
conducerea cursei în ultimele dou. 
ture. Clasamentele etapei și clasa 
mentele generale vor fi publicate îi 
numărul de marți al ziarului noștri



TB H L

Echipa C. C. A. „campioană de toamnă11
C.C.A. a jucat mai bine și a cîștigat: 2-0 (1-0) 

cu Dinamo Bacău
’ Pe stadionul „23 August1- erau încă 
zece minute de joc din prima repriză 
a meciului C.C.A.—Dinamo Bacău, 
cînd dintr-un grup de spectatori, 
strînși în jurul unui aparat de radio 
cu transistor!, a țîșnit știrea că la 
Brașov Steagul roșu avea un avans de 
două goluri asupra lui Dinamo Bucu
rești. In cîteva clipe, vestea a făcut 
ocolul marelui stadion, dînd o miză și 
mai mare partidei ce se desfășura în 
momentele acelea în București.

Steagul roșu deschisese fotbaliștilor 
de la C.C.A. drumul spre locul de 
lider, dar aceștia nu reușiseră încă șă 
obțină un cît de mic avantaj asupra 
Bui Dinamo Bacău. Și dintr-o clipă în 
alta arbitrul trebuia să fluiere sfîrșitul 
reprizei. Este drept că C.C.A., prin- 
tr-un joc mai organizat la centrul te
renului, printr-o desfășurare mai bună 
a acțiunilor de atac, își crease cîteva 
faze de gol, dar poarta lui Bucur 
rezista încă. In min. 5 Bucur res
pinsese cu picioarele din fața lui 
Alexandrescu ; în min. 27, la o învăl
mășeală, mingea a fost disputată de 
un pachet de jucători la un metru 
de poarta oaspeților, iar în min. 33 
Tătaru reluase cu capul peste poartă 
mingea ricoșată din bara transversală. 
C.C.A. ar fi putut marca, fără în
doială, și în min. 16, dar Alexan
drescu, în plină acțiune, a fost faultat 
în careu, fără ca arbitrul să penali
zeze infracțiunea. In general însă, în 
această parte a jocului, dacă în ac
țiunile liniei de înaintare băcăoane 
nu văzusem nici o ideie tactică, ata- 
canții complăcîndu-se în acțiuni indi
viduale și anihilîndu-și aproape toate 
atacurile prin poziții repetate de of- 
side. în schimb apărarea se remarcase 
prin intervenții precise, printr-un joc 
sigur, aproape fără greșeală, cu tot 
terenul greu, alunecos.

Dar, golul pe care C.C.A. îl me
rita cu prisosință față de jocul de 
ansamblu evident mai bun, a venit 
totuși. In min. 45, Tătaru a central 
și Constantin, care a urmărit faza, 
a zburat printre apărătorii dinamo- 
visti. înscriind cu capul.

La reluare, CC.A. asaltează timp 
de un sfert de oră poarta lui Bucur, 
fără insă să reușească să disloce sis
temul defensiv al oaspeților, care se 
anără supranumeric, cu interii retrași 
pînă în preajma careului de 16 metri. 
In min. 60 se pare totuși că C.C.A. 
va tranșa definitiv meciul, dar Con
stantin, pătruns în careu, trage pe 
lîngă poartă. Pe neașteptate, aspectul 
jocului se schimbă apoi. C.C A slă
bește ritmul și Dinamo atacă acum 
susținut, nu însă și îndeajuns de clar

O centrare precisă a lui Tătaru și Constantin a reluat în plasă deschizînd scorul 
(Foto: B. Ciobanu)

II,

fi și mai mare 
greu n-ar fi con-

Cffionosport
toate 

Prono- 
1960:

Iată cum arată o variantă cu 
rezultatele exacte la concursul 
sport nr. 48 din 27 noiembrie

1960

I. Steagul roșu — Dinamo 1
II. Valenciennes - Rennes 1

III. Rapid — U.T.A. se dispută azi
IV. Farul - Știința Cluj 1
V. Corvinul - C.S.M.S Iași X

VI. C.C.A. — Dinamo Bacău 1
VIL Știința Timișoara — Minerul 1

VIU. Roma - Juventus 1
IX. Napoli — Milan 2
X. Torino — Fiorentina X

XI. Lyon — Toulouse 1
XII. Nancy — Monaco 2
La acest concurs s-au depus aproxi-

mativ 578.090 variante.
Operațiunile de triere și omologare

ale acestui concurs au loc mîine, de
oarece meciul III Rapid—U.T.A. se
dispută azi.

CONCURSULUI
49 DFN 4 DEC.

Interna zlonale
— Atalanta 

Napoli 
Catania - Roma 
Bari — Padova 
Lazio — Spăl
Fiorentina - Udinese
Angers - Lens
JSTancy — Nimes

Le Havre
- St. Etienne
- Valenciennes

PROGRAMUL 
PRONOSPORT NR.

I. Bologna -
U. Sampdoria

III. Lecco —
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X. Rennes —
XI. Limoges 

XII. Grenoble

DIN NOU UN PREMIU MARE 
PE BULETIN ABONAMENT 

PRONOEXPRES

deDupă cum ați citit și în numărul 
sîmbătă, unul dintre cele trei premii 
de cîte 30.126 lei omologate la ultimul 
concurs Pronoexpres a fost obținut pe 
buletin abonament.

Așa dar concursul nr. 47 a demon
strat încă o dată că Pronoexpresul o- 
feră aproape în permanență premii fru
moase. Iată de ce, este de așteptat ca 
si concursul nr. 48 să ofere premii la 
fel de atrăgătoare. Nu trebuie să uitați 
însă că marți este u'tima zi cînd mai 
puteți iuca ia Pronoexpres.

Rubr’că redactată de 
Pronosport.

I. s. Loto-

pentru a reuși altceva decît să dea 
puțină emoție spectatorilor și, bine
înțeles, celor de la C.C.A. Un șut pu
ternic al lui Publik este oprit de 
Voinescu. Oaspeții mai presează 
cîteva minute, dar golul lui Con
stantin — tot cu capul, la un corner •— 
în min. 80 elimină orice semn de în
trebare, 
C.C.A.

A fost
namo a dat multă vreme o replică 
dîrză în cîmp, dar n-a putut face 
mai mult în fața unei formații care 
a fost evident ^uperioară, deși n-a 
jucat în tot cursul meciului la va
loarea ei reală.

Arbitrul Nicolau Stavru (Con
stanța) a condus bine. El ar fi tre
buit însă să nu se... sperie de sancțiuni 
decisive și să fi acordat deci „11 me
tri" la faultul comis asupra lui 
Alexandrescu.

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, 
APOLZAN, Staicu — Jenei, BONE —• 
CACOVEANU, CONSTANTIN. Ale
xandrescu, RAKSI, Tătaru.

DINAMO: BUCUR — GIOSANU, 
LAZAR, GROSS — Vătafu, C1R- 
NARU — Drăgoi. RADULESCU, 
Gram, Ciripoi, Publik.

JACK BERARII!

TIMIȘOARA 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Stadionul „23 August”. 
8.000 spectatori. Teren complet desfun
dat. Ceață deasă. Timp rece.

Au marcat : Lereter (min. 8 și 43), 
Manolache (min. 28 și 37), și Gîrleanu 
(min. 41 și 58) pentru Știința, Țurcan 
(min. 49) și Creinieeanu (min. 85) pen
tru Minerul.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Pain — Geor
gescu, Țurcan, Neacșu — Igna, Tănase 
— Gîrleanu, R. Lazăr, Manolache, Le
reter, Mițaru.

MINERUL: Kiss — Plev, Dan
Cheresteș — Miliăilă, Mihai, Cucu, Ni- 
sipeanu, Szoke, Țurcan, Creinieeanu

„Păcat că s-a terminat turul campio
natului ! Spun aceasta pentru că echipa 
noastră și-a revenit abia acum, în ulti
mele meciuri” — ne-a declarat antrenorul 
Silviu Bindea după meciul pe care Știin
ța Timișoara l-a cîștigat net în fața 
echipei Minerul.

Știința a arătat ieri că într-adevăr 
se află în revenire de formă. Datorită 
paselor precise și preciziei în șuturi în 
fazele dc finalizare, cvintetul ofensiv 
■al gazdelor a făcut de nu mai puțin dc 
cinei ori „șali-mat” apărarea formației 
oaspe. Fără îndoială că în această parte

Un

a jocului scorul putea 
dacă terenul extrem de 
stituit o. piedică în fața atacanților e- 
cltipei gazdă. In repriza secundă, aspec
tul jocului s-a schimbat. Pe de o parte 
mulțumiți de rezultat iar pe de allă 
parte extenuați în urma eforturilor de
puse, studenții nu au mai alcătuit acea e- 
chipă combativă și insistentă în fața 
porții ca în prima parte a meciului. In 
contrast cu Știința, în prima repriză 
mai ales Minerul a jucat slab, fără vlagă, 
fără nerv. Kiss a fost complet neinspirat. 
Dan II, Plev și Cheresteș s-au mișcat 
foarte greu. Trebuie totuși să subliniem 
un fapt semnificativ. La 5—0 pentru 
Știința formația oaspe nu și-a pierdut 
capul organizîndu-și jocul. Avînd uneori 
inițiativa în repriza secundă Minerul a 
marcat, două goluri și nu a primit decîl 
unul.

Arbitrul M. Cruțescu (Buc.) a condus 
în general bine o partidă ușoară sub 
aspectul sportivității jucătorilor, dar 
extrem de dificilă dacă țir.em seama 
de starea proastă a terenului și vizi
bilitatea foarte scăzută produsă de ceața 
deasă care a acoperit terenul.

ION OCHSENFELO

meci al ocaziilor ratate

pecetluind victoria echipei

un meci destul de bun. Di-

cîmp, dar n-a putut face

Un joc de

Corvinul — C. S. M. S Iași 1-1 (0-1)
HUNEDOARA 27 (prin telefon de la 

trimisul nostru) — Așa cum începuse 
meciul, se părea că gazdele vor obține 
o victorie ușoară. Chiar în primul minut, 
Florea este nevoit să acorde corner» 
pentru ca în continuare inițiativa să fie 
tot de partea hunedorenilor. Rind pe 
rînd, Constantinescu, Zanca și Zapis or
ganizează acțiuni cărora apărarea ieșe
nilor le face față cu greu. Superiori
tatea Corvinului este incontestabilă. Pop 
trage puternic peste bară, iar în min. 

Constantinescu ratează cea mai mare24

(Urmare din pag. 1)

de extremă tensiune și a (ost 
capăt la altul cu

pre- 
nu-

feră
sărat de la un
meroase faulturi și atitudini nesportive, 
de ambele părți. Atmosfera încărcată în 
care s-a disputat meciul a dus la cli-

ridicată valoare tehnică

Farul—Știința Cluj 1—0 (1—0)
>

CONSTANTA- 27 (prin telefon). — 
Fără îndoială, spectatorii meciului 
disputat azi în localitate au avut 
toate motivele ca la sfîrșitul jocului 
să izbucnească în aplauze. Confrun
tarea dintre cele 
rit un spectacol : 
merită felicitări 
formații. Ei au 
bună, desfășurată 
precise, deschideri 
și cu șuturi pe poartă.

Fiind mai buni decît studenții clu
jeni, mai ales în prima repriză, lo
calnicii nu numai că au terminat 
învingători cu scorul de ț—0 (1—0) 
— prin golul înscris de Moroianu 
(min. 30) — dar au demonstrat o 
reală schimbare în bine. Echipa, în 
ansamblu, a apărut mai proaspătă, a 
jucat mai ordonat, 
văzut că 
rilate. O 
Ciosescu

— prin lipsa 
Foarte bine s-a 
Stancu și noii 
Danciu, au con-

două echipe a ofe- 
frumos, pentru care 

jucătorii ambelor 
realizat o partidă 
în viteză, cu pase 
și centrări corecte

iar atacul s-a 
gîndește, acționînd cu cla- 
notă discordantă au creat 

— prin încetineala sa —

și uneori Moroiantt 
de orientare tactică, 
comportat apărarea, 
promovați, Buzea și
stituit prin jocul lor o invitație de 
continuare 
echipei.

In ceea 
jeni, ej 
cunoscute, 
au fost întrecuți, în repriza a doua 
au păstrat inițiativa mai mult dar 
atacanții n-au știut să fructifice oca
ziile avute.

Arbitrul Nicolae Mihăilescu — 
București — a condus bine.

FARUL : Ghibănescu-BUZEA, DAN
CIU, Florescu-STANCU, Bibere-Moro- 
ianu. Sever, OLARU, Ciosescu, VA- 
S1LESCU.

ȘTIINȚA CLUJ: 
peanu, 
EMIL, 
Gane, Mateianu, Constantin.

a acțiunii de primenire a

ce privește studenții clu- 
au demonstrat calitățile 
După ce în prima repriză

NICOARA-Cîm-
MUREȘAN, Costin-PETRIJ 
POPESCU-Suciu. MARCU,

PETRE ENACHE-coresp. reg.

Astăzi, ultimul meci... al ultimei etape

STADIONUL GIULEȘTI
Amînat din necesități de program, 

meciul dintre Rapid și U.T.A. se dis
pută astăzi după amiază pe stadio
nul Giulești, cu începere de la ora 
14.30. Intîlnirea este foarte impor
tantă pentru cele două echipe. O vic
torie a Rapidului îi poate asigura 
acestuia o îmbunătățire a poziției în 
clasament ; în schimb, succesul ară
denilor le-ar aduce acestora locul 
trei, ocupat în prezent de Petrolul. 
Pe lîngă importanța
punct de vedere al clasamentului, 
jocul promite și un spectacol fru-

întîlnirii din

mos și... dă speranțe suporterilor 
pidiști că, în sfîrșit, echipa lor 
marca măcar azi un gol, dacă 
chiar mai multe...

U.T.A.

ra- 
va 
nu

a sosit în 
nu și-a alcătuit încă 
trenorii N. Dumitrescu si I. Rein
hardt au două probleme: Coman sau 
Faur în poartă, Mețcas sau Tăucean 
inter dreapta ? Ei se vor decide as
tăzi. Nici Rapid nu și-a anunțat for
mația, descompletată prin eliminarea 
lui Ozon în jocul de la Bacău,

Capitală, 
formația.

dar 
An-

ocazie, la o acțiune a lui Zapis și Zanca. 
Ieșenii, care pînă atunci fuseseră ne- 
voiți să joace mai mult în apărare, 
inițiază contraatacuri timide și nu trag 
deloc la poatră. Totuși, în min. 25 ei 
sînt cei care deschid scorul: după un 
schimb cu Matei, Milea depășește iu 
viteză apărarea gazdelor și înscrie de 
aproape: 1—0 pentru C.S.M.S. Acesta 
a fost, de rapt, primul șut pe poartă 
al oaspeților. Imediat după aceea, Mol
nar, accidentat, trece extrem stingă, 
cui său fiind luat de Pop. Ieșenii

lo- 
par

minarea de pe teren a lui Seredai și 
Eftimie. DupS părerea noastră Insa, 
mai trebuiau eliminați din joc și Bîrsan 
(care în prima repriză a aruncat cu 
mingea în capul lui Selymessi, în cea 
de a doua a avut o atitudine perma
nentă de provocare, iar în min. 75 l-a 
bruscat, pe Țîrcovnicu) precum și Nua- 
weiller IV (care în repriza a doua, min. 
81. l-a lovit intenționat pe Fusulan).

La terminarea meciului, pe culoarul de 
ieșire, unul dintre organizatorii localnici 
a avut o ieșire huliganică, lovind pe 
jucătorii dinamoviști Popa și Țîrcovnicu.

Arbitrul Osiac — Timișoara a avut 
de condus un meci foarte greu. El a ar
bitrat btne următoarele formații :

Steagul roșu: Ghiță — Sbîrcea, ZA- 
IIARIA, Bîrsan — Seredai, Szigeti — 
HAȘOTI, FUSULAN, Proca, MESZA- 
ROȘ, DAVID.

DinamoCozma — Popa, Nunweiller 
III, PANAIT — Alexandru, Nunweiller 
IV — Selymessi, Varga, ENE II, Țîr
covnicu, Eftimie,

hotărîți să păstreze avantajul 
joacă prudent în apărare : șase 
de cîmp sînt menținuți 
propria jumătate dc teren, 
oaspeților începe însă să inițieze con
traatacuri din ce în ce mai periculoase, 
care surprind, mai întotdeauna, apărarea 
descoperită și nesigură a hunedorenilor.

După pauză, gazdele sînt decise să 
modifice rezultatul, dar atacurile lor 
continuă să fie anihilate de apărarea 
supranumerică a C.S.M.S. In min. 55 
Zapis, ratează o marc ocazie, șutind im
precis, 
Zanca.
excesiv și ratează copilărește ocazii clare. 
Uneori se joacă numai în careul oaspe
ților. Golul egalizator, care plutea de 
mult timp în aer, este înscris în min. 
62. Zanca reia cu capul o minge primită 
din Ir-o lovitură de colț executată de 
Constantinescu.

Mulțumite parcă de acest 1—], echi
pele slăbesc, spre sfîrșit. tempo-nl și 
jocul se desfășoară mai mult la centrul 
terenului. Totuși, contraatacurile ieșe
nilor continuă să fie periculoase. Matei 
și Milca ratează ocazii favorabile in min. 
78 și 82. Rezultatul de egalitate reflectă 
desfășurarea partidei, care, deși nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic superior, a 
fost interesantă datorită luptei în care 
s-au angajat cele două echipe pentru 
obținerea victoriei.

A condus, în general corect, I. Gheor- 
ghiță (Buc.). următoarele formații : 
CORVINUL: Niculescu — Coiciu, NA- 
CU, TĂTARU — Balint, Molnar — 
CONSTANTINESCU. Anton, Zapis. Pop, 
ZANCA. C.S.M.S. : Florea — SCARLAT, 
MOȚOC, Dragomirescu — Alexandrescu, 
Don — DEMIEN, MATEI, Unguroiu. 
Avasilicliioaie, MILEA.

luat și 
jucători 

permanent în 
Înaintarea

după o pasă excelentă a lui 
înaintarea Corvinului combină

C. MACOVEI

Meci internațional de surJo-muți

R.P.R.—IUGOSLAVIA 1-4 (0-2)
Numeroși au fost spectatorii care, 

în ciuda timpului închis și rece, au 
venit mai devreme pe stadionul „23 
August" pentru a asista și la „deschi
dere" : întîlnirea internațională din
tre reprezentativele de surdo-muți ale 
R. P. Romîne și R. P. F. Iugoslavia. 
Și dacă pînă la- urmă rezultatul n-a 
avut darul să-i satisfacă (oaspeții au 
învins pe merit cu 4—1, la pauză 
2—0), în schimb au urmărit o întîl- 
nire interesantă, în care echipele și-au 
disputat șansele cu o deosebită ar
doare și amîndouă la un loc au luptat 
cu toată energia cu terenul greu și 
alunecos. Și-a impus 
iugoslavă care — fiind 
mai echilibrată, tehnică 
a dominat terenul, cu 
prima repriză. Oaspeții 

• prin joc și rezultat la

jocul echipa 
mai omogenă, 
și eficace — 
deosebire în 
s-au situat 

r__  _ T_ _______ înălțimea re
putației de care se bucură în fotbalul 
practicat de fotbaliștii surdo-muți, în 
urma celor două victorii finale în 
„Olimpiada tăcerii", ceea ce echiva
lează cu titlul de campioni mondiali. 
Ei și-au manifestat superioritatea teh
nică încă din prima repriză cînd au 
și marcat două goluri prin Tvetkovici 
(min. 7) și .Valcici cu concursul ju-

cătorului romîn Jercan (min. 35) mă- 
rindu-și avansul în a doua prin Se
les (min. 64) și Iovanovici (min. 85).

Echipa noastră s-a străduit să se 
ridice la nivelul oaspeților și în bună 
măsură a reușit. Dezavantajată de fi
zic (oaspeții sînt toți înalți și atleți) 
și acționînd dezorganizat în prima 
repriză, dar comițînd și greșeala de 
a juca pe sus, ea a pierdut multe 
mingi. După pauză însă, a reușit să 
lege jocul și să construiască acțiuni 
mai periculoase, dînd un aspect mai 
echilibrat întîlnirii. înaintașii însă, au 
tras puțin la poartă. Unicul punct l-a 
înscris Nemet în min. 86, după ce 
fuseseră ratate alte cîteva ocazii.

A condus bine Marin Niță.
R. P. R.: Călăceanu—Irimia, PAN-: 

TICI, Jercan (MOROIANU)—MO- 
ROIANU (Lungu), Dcboș—Miloș 
(Kulcsar), Munteanu, Popescu (MI-; 
TACHE), M1TACHE (Cotoară), Ne
met.

IUGOSLAVIA : Orlovici—Sremce- 
vici, DRAGHICEV1CI, Lazici—Mili- 
șovljevici, DEDICI—TVETKOVICI, 
Vasici, SELES, Valcici (Pccinik), IO-: 
VANOVICI.

(i>- 8 ) L



î FOTBAL PE GLOB
Jocuri spectaculoase și echilibrate in etapa a V-a 

a campionatelor republicane
Știința Craiova

Ca ți în «tapete precedente, ma
joritatea jocurilor desfășurate ieri 
în cadrul etapei a V-a a campiona
telor republicane de baschet au o-

învinsă la scor
FEMININ

I.C.F. — Mureșul Tg.
51—52 (23—21). A fost un

R.

Tn

de C.S.M. Galați!
Tg. Mureș 47—41 (15—25), Și

P. BULGARIA — TURCIA
2—1 (0—1)

ALTE REZULTATE 
INTERNAȚIONALE

meciul desfășurat ieri la Sofia, 
; - reprezentativa R. P. Bulgarța a ob- 
" ținut a doua victorie consecutivă la 
--distanță de cîteva zile. Fotbaliștii 
"bulgari au întrecut naționala Tur- 

* ■-.clei cu 2—1 ' " ' -------
în - - sesetă

2—1, după ce la-pauză fu- 
conduși de oaspeți prin go-

Mureș
__  . _r____  . , , meci 

ferit întreceri echilibrate și specta- cu o evoluție a scorului de a dreptul 
culoase. ilustrînd buna pregătire și 
evidentul echilibru <1- 
echipe.

Iată
scurte

de valoare dintre

rezultatele 
comentarii :

tehnice și cîteva

MASCULIN

C.S.M. Galați — Știința Craiova 
61—40 (25—18). Gălățenii au rea
lizat o mare surpriză, învingînd la 
scor una din pretendentele la locu
rile fruntașe ale clasamentului. _ E- 
chipa C.S.M. Galați s-a apărat 
foarte bine (Stanciu l-a anihilat pe 
Gh. Hoffman, principalul realizator 
al ccaiovcnilor), l-a folosit cu suc
ces pe Stoica, pivotul formației, și 
a avut multă precizie în aruncările 
de la semi-distanță, îndeosebi prin 
Vasiliu. Studenții din Craiova au 
acționat nervos, precipitat, pierzînd 
majoritatea mingilor în lupta sub 
panouri. (A. SCHENKMAN — co- 
resp.).

Știința Timișoara — Știința Cluj 
66—57 (32—24). După o partidă

disputată într-un ritm rapid și pre
sărată cu acțiuni spectaculoase, stu
denții timișoreni au realizat o fru
moasă victorie cu 66—57 ( 32—24). 
(M. LUCA — coresp.).

Steagul roșu Brașov
Oradea 59—56 (24—24). Cu toate că 
nu a jucat la valoarea sa reală, 
chioa Steagul roșu a realizat

dramatică. Mureșencele au condus în 
minutul 8 cu 15—2 (1), pentru ca 
în minutul 20 conducerea să fie pre
luată de studente cu 23—21. Bas
chetbalistele de la I.C.F. continuă 
dominarea și majorează scorul, rea- 
lizînd în minutul 30 o diferență de 
15 puncte: 42—27! De aici, Mureșul 
are o puternică revenire, aplică cu 
strictețe apărarea agresivă și re
montează ajungînd oa în minutul 
40 să egaleze: 51—51. Un fault e- 
fectuat de Nagy permite oaspetelor 
să înscrie un punct prin Bafasz, 
astfel că victoria revine în ultimele 
secunde Mureșului cu 52—51 (21 — 
23). Prin comportarea avută de-a 
lungul meciului studentele ar fi me
ritat victoria. Rezervele nu au putut 
suplini însă titularele eliminate pen
tru comiterea a cinci greșeli perso
nale (Chelaru, Simon și Izbiceanu), 
facilitînd astfel rezultatul favorabil 
înregistrat de Mureșul Tg. Mureș.

Progresul București — Voința

acest joc evoluția scorului a fost"iui marcat în min. 19 de centrul 
pasionanta. Progresul a condus cu--atacant Metin. Punctele învingători- 
9 4 (nun. 8) și 13—8 (min. 10)," lor au fost înscrise în repriza se- 
pentru ca Voința să egaleze șr sa„Cun(j5 prin Kolev (min. 51) și Iliev 
preia conducerea, distanțîndu-se la- - (m;n gij
im moment dat la 15 puncte (mi-'’’ « - ...........................
nutul 20 scor 25—15). In repriza a 
II-a, Progresul aplică apărarea

A arbitrat danezul Leo Helke. Au 
jucat formațiile : R. P. BULGARIA:

H-a, Progresul aplică apararea a-"Najdenov — Metodiev, Manolov, Di- 
gresivă și reface punct după punct,.. mitrov — Largov, Kovacev — Iliev, 
ajungînd ca în minutul 26 să ega---Abadjiev, ~ ■ ■ •• - ■
leze și apoi să preia conducerea pc,.TURCIA: turgay — txact, nrguu, 
care nu o mai cedează pînă la sfîr--- ismaîi — Ahmed, Mustafa — Hilmi,
teze și apoi să preia conducerea pe

, Sokolov, Iakimov, 
TURCIA: Turgay — Naci,

șitul meciului. Astfel, Progresul a 4 
obținut o frumoasă victorie, primaI 
de altfel în acest campionat.

Voința Brașov — Știința
53—58 (23—27),

C. S. Oradea — Voința
74—52 (29—23).

Constructorul București — 
lui Ploiești 61—35 (23—18).

Suad, Metin, Cean, Lefter.
• Meciul reprezentativelor 

de, disputat la Istanbul, t

Dinamo

e-
chipa Steagul roșu a realizat o 
victorie muncită și meritată datorită 
modului în care a acționat în fi
nalul partidei. Oaspeții au depus o 
rezistență dîrză și deși au fost con
duși cu 14—24. au reușit să egaleze. 
In repriza a II-a, conducerea au 
avut-o tot localnicii, dar orădenii au 
egalat din nou. In minutele decisive 
baschetbaliștii de la Steagul roșu 
au folosit cu succes contraatacurile 
și înălțimea jucătorilor, terminînd 
victorioși. (GH. MĂZGĂREANII — 
coresp.).

Dinamo Tg. Mureș — Voința Iași 
84—54 (39-22).

lul Ploiești

Meciurile 
Știința — 
și C.C.A,

★

Kolev; 
Ergun,

• secun- 
a revenit

Clujformației turce cu 3—1 (2—1). Au
"marcat: Birol, Senol și Aidin pen- 

Oradea”țru Țurcja g și lordanov pentru 
R. P. Bulgaria B.Petro

(fem.),: Știința — Rapid
Dinamo București (m)-- 

— Rapid (m) se dispută" 
mîine de la ora 17 
reasca.

Primele două meciuri ale hocheiștilcr 
canadieni la Moscova

i

t

A început finala campionatului republican

• La Hamburg s-a desfășurat re*
turul întîlinirii dintre echipele S. V< 
Hamburg și Young Boys Berna, 
contînd pentru optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni"; 
După cum se știe, primul meci re* 
venise hamburghezilor la scor sur-' 
prinzător: 5—0. Pe teren propriu
ei n-au putut face decît meci nul: 
3—3! S. V. Hamburg se califică 
pentru sferturile de finală ale com* 
petiției cu scorul general de 8—3.

• întîlnirea internațională dintre 
reprezentativele Israel și Cipru, des
fășurată ieri la Ierusalitp, a fost 
cîștigată de gazde ou scorul de 
6-1 (3-0).

PE SCURT
• In cadrul unui concurs atlctid 

desfășurat la Tbilisi, studenta Tamara 
Tugusi a obținut o performanță re
marcabilă la aruncarea discului: 
54,32 m. Proba de 100 m plat a fost 
cîștigată de tînărul atlet Z. Djaraș* 
neli în 10,4.

• La 4 decembrie va avea loc lai 
Fukuoka (Japonia) o mare întrecere 
internațională de maraton. La cursă 
vor participa printre alții și cunos- 
cuții atleți europeni Kantorek (R.S. 
Cehoslovacă), Kotila (Finlanda) șî 
Toggerson (Danemarca).

• In Palatul Sporturilor din Roma 
s-a desfășurat meciul de box dintre 
campionul european al categoriei se- 
mimijlocie. italianul Duilio Loi și 
Maurice Auzel (Franța). După 15 re* 
prize victoria a revenit la puncte 
lui Loi care în felul acesta și-a 
trat titlul.

în cala FIn-X Echipa canadiană dc hochei pe gheață 
'I„Chatam Maroons44, cîștigătoarca „Cupei
’"“Allan44, a întîlnit în primul meci al tur- 

-------------------„^neului pe cared întreprinde în U.R.S.S., 
______--------- ■"‘■o seleefionată a cluburilor din Moscova.
--------------- întîlnirea s-a desfășurat la Palatul Spor- 
---------- seturilor din Moscova, în fața a 12.000

’ ” spectatori și s-a încheiat cu scorul de 
-►5—3 (3—1, 1—0, 1—2) în favoarea 
*“ hocheiștilor canadieni.■< ►
■■ Ieri, cele doua echipe s-au întîlnit 

. ■ n ■ "din nou. Dc data aceasta selecționataTroianescu șt Pavuav" Mosct>ve- g o])ț.nut o v;ctorie condu. 
"dentă: 11—2 (1—0, 5—1, 5—1). In 
.. acest meci o deosebita impresie a lăsat 
-■linia Maiorov — Starșinov —■ Aleksan-

păs-
pe Nicoleanu.
au căzut de acord asupra remizei 
după numai 16 mutări. Prin mo-men-L 
te grele au trecut Ciocîltea și Dri-" 
mer în întîlnirile cu Urigureanu șiX^ 1,,alwov ~ ^‘noY “ %eKS«n’ respectiv Nagy. Emoția debutului i-a"dr(>v c?re a maresț cele ms. multe dm 
împiedicat, probabil, pe cei din urmă^ 
să aplice... lovitura decisivă. La în--- 
trerupere, situația de pe tablă este" 

minute ca să-l învingă oarecum stabilizată. Nacht a cîștigat-- 
Partida lor constituie un cu negrele la Georgescu. Radovici" 
modul cum se conduce și Soos dețin poziții ușor superioare-.

la Radulescu și respectiv Halic. Dar," 
realizarea avantajului este mai multZ 
deoît problematică. S-a amînat partida • ► 
Ghițescu—Mititeii! precum și cea din-" 
>tre Nicolau și Konarkowska

Aseară s-a jucat runda a doua. "
Iată rezultatele tehnice : Rădulescu - „ „ „ , , „ _> r> r-i.-

—Ciocîltea 1—0, Pavlov—Nicoleanu ..finale : R. S. Cehoslovaca—R. P. Cht- 
1—0, Mititelu—Szabo 1—0, Radovici "neză 3—1, Iugoslavia—Suedia 3—1. 
—Drimer 1—0, Nagy—Halic Vs—‘/^Duminică scara — la ora convorbirii 
Bondoc—Georgescu ‘/2—>/s. Celelalte--noastre telefonice — se disputa fi- 
partide s-au întrerupt. Florin Gheor-;;nala, opunînd echipele R. S. Ceno- 
ghiu deține avantaj decisiv la Puș-««slovace ț R-P^F» + Iugoslavia^ 
cașu. """

Astăzi dimineață vor fi reluate-- 
partidele neterminate din runda I.

Prima rundă a campionatului re
publican de șah a furnizat o sur
priză de proporții. Tînărul jucător 
ploieștean. Florin Gheorghiu, în 
vîrstă de 17 ani, a reușit să-l învin
gă de o manieră strălucită pe maes
trul internațional I. Bălănel. multiplu 
campion al țării.

Lui Iuliu Szabo i-au fost suficiente 
doar 40 de 
pe Bondoc, 
exemplu de 
un atac în 
rămas fără 
altă partidă 
în care Pușcașu, după 
complicații, a reușit să-1 depășească

punctele învingătorilor. (Agerpres).

dd 
mas-, 
echî- 
3-2

• Intr-un meci internațional 
volei disputat la Tirana, echipa 
culină a R.D. Germane a învins 
pa R.P. Albania cu scorul de 
(9—15, 15—13, 4—45, 15-7, 15—10)<

Au început campionatele internaționale
centru împotriva regelui 
adăpostul rocadei. O 

decisă sîmbătă a fost cea 
interesante

DOUĂ SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN CAMPIONAT:
Știința Chj-C.F.R. Grivița Roșie 3--3 și C-S-M-S- Iași-Dinamo 10-3

Rezultate tehnice (etapa a 
XXI-a): Știința Cluj — C.F.R. 
Grivița Roșie 3—3 (3—3); Știința 
București — Petrolul Ploiești 
30—S (8—5); Progresul — Ști
ința Timișoara 3—0 (3—0); Me
talul— Constructorul 3—0 ('—0); 
C.S.M.S. lași — Dinamo 10—3 
(5—3); Știința Petroșani — C.C.A. 
0—16 (0—6). Știința Petroșani — 
Știința București 6—3 (J—0) — 
restanță din etapa a XX-a.

© CLUJ 27 (prin telefon). — Știința 
Cluj și-a păstrat aureola de echipă 
neînvinsă pe teren propriu termi
nînd la egalitate, după un meci de 
o factură tehnică ridicată, cu cam
pioana țării, C.F.R. Grivița Roșie. 
Partida a plăcut celor peste 3.000 
de spectatori prin dinamismul ei. 
Iată acum cîteva momente mai im
portante din acest meci. Chiar din 
min. 3, Țîbuleac transformă o lovi
tură de pedeapsă : 3—0 pentru C.F.R. 
încurajați de acest avantaj, oaspeții 
domină. Astfel Irimescu este placat 
în ultimă instanță de Cătănici (min. 
15). Dar Știința revine în atac, 
creînd faze spectaculoase mai ales 
pe înaintare. Clujenii nu mai pierd 
inițiativa pînă la sfîrșitul reprizei. 
La un atac al liniei de treisferturi 
Gherasim este placat la un metru de 
butul ceferist. Din min. 32 gazdele 
joacă în 14 oameni (Cătănici fiind 
eliminat de pe teren pentru discuții 
purtate cu arbitrul C. Galicovschi). 
Cinci minute mai tîrziu. studenții 
egalează prin Crișan, care transformă 
o lovitură de pedeapsă la un ofsaid 
comis de Irimescu. La reluare, 
mină ceferiștii care au ocazia 
modifice scorul în două rînduri 
Țîbuleac ratează (șutind o dată 
bară!). Către sfîrșitul intîlnirij jocul 
se îndîrîcște (min. 66 mai sînt eli
minați Hagiu — Știința — și Pos- 
moanu — C.F.R.). Meciul se încheie 
în avantajul echipei gazdă, care ra
tează prin Căliman o frumoasă încer
care. Cei mai buni: Paloș anu, H. 
Pop. L Pop, Demian și Alexandrescu

do- 
să 

dar 
în

de tenis de masă ale Scandinaviei
(Urm-are din pag. /)

Austria 3—0, Iugoslavia—Norvegia
3—0, Suedia—Polonia 3—0. în semi-

se disputa fi-

Rusu, Stă-
Irimescu de Ia 
coresp.).
Știința București 
poftă de joc în 
compania Petro-

de la Știința, Moraru, 
nescu, Mladin și 
C.F.R. (V. HOSSU

A Rugbiștii de la 
au dovedit, o mare 
partida susținută în 
lului. Dînd curs fanteziei și jucînd 

realizat faze 
si de mare 
rîndul lor, 
folosind cu 
„la mînă“,

relaxat, studenții au 
de un bun nivel tehnic 
spectacol. Petroliștii, Ia 
au jucat curat, deschis 
pricepere atît acțiunile 
cît și loviturile scurte de picior in
dicate pe un teren greu. Pregătirea 
lor fizică insuficientă, ca și superio
ritatea tehnică evidentă a bucurește- 
nilor au decis însă, în cele din urmă, 
rezultatul. Au marcat: Tudorache 
(5), Leonte (2), Teodorescu, Ghiță, 
Borilă, Dinescu, Iliescu, Grigoriu, 
Luscal (cîte 3) și Roibu (2), res
pectiv Grădișteanu o încercare trans
formată de Beloaie. (D. C.).

• Progresul a scăpat de retrogra
dare întrecînd de puțin Știința Ti
mișoara prin încercarea realizată de 
Emil Dumitrescu.
• Acționînd mai calm Metalul a 

întrecut Constructorul printr-o lovi
tură de picior căzută realizată de 
lancu, scăpînd la rîndu-i de retro
gradare.

• La Petrila (din nou studenții' 
nu au avut acces pe terenul din Pe
troșani !) C.C.A., pe linia bunei com
portări din ultimul timp, a depășit 
la scor formația Știința. Au marcat:' 
lonescu (3), Ciobănel (3), Căpușan 
(3) și Penciu (7). Știința, cu o for
mație incompletă, a jucat curajos. 
(I. TUDOR, coresp.).
• La Iași, joc spectaculos. Gaz

dele au cîștigat pe merit prin încer
cările realizate de Huțanu și Drobotă 
(a transformat de două ori Stoian). 
Pentru Dinamo a înscris lonescu (lo
vitură de pedeapsă). De remarcat că 
bucureștenii au avut trei eliminați: 
Graur (pentru lovire intenționată), 
Nagy și Iordăchescu (pentru proteste 
repetate la adresa arbitrului). A con
dus N. Popa (București) (GH. VA- 
SILIU, coresp.).

4- Jucătoarele noastre au început în- 
+ trecerea, în probele individuale. La 
"simplu, Geta Pitică s-a calificat pen- 

bwi an.i.zâ y; Joacă ™„d. a m-.jj&yțK,& kS

* bm,f
Intîlmrile au loc în Aula B.C.U." Maria Alexandru—Doris Kalweit

♦ (R.d.G.) 3—0; Sferturi de finală:

Nicolau—Konarkowska.

din Plata Palatului Republicii.

Echipele de gimnastică
(Urmare din pag. 1)

liei Liță (aceeași gimnastă con
stantă), care a ocupat locul III 
(deși ieri, a lucrat la ultimele a- 
parate accidentată), lui Gh. Tohă- 
neanu, Utei Poreceanu, lui Ștefan 
Hărgălas, ca și echipelor C.C.A., 
Dinamo, Clubul sportiv școlar Bucu
rești, Victoria București, Voința 
Cluj, Farul Constanța.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
BĂRBAȚI — sol: 1. Gh. Tohăneanu 
(Dinamo București) 18,90 p; 2. Frederic 
Orendi (Dinamo București) 18,75 p. 
3. Ștefan Ilărgălaș (Victoria București) 
18,55 p; cal: 1. Fr. Orendi 19,25 p; 2. 
CezaS Cernușca (Dinamo (București) 
19,15 p; 3. Ștefan Ilarko (C.C.A.) 18,85 
p; bară: 1. Fr. Orendi 19,15 p; 2. Gh. 
Stanciu (C.C.A.) 18,60 p; 3. Qli. To-

Dinamoviștii bucureșteni au cîștigat din nou întrecerea echipelor masculine, lată-i 
după victoria înregistrată ieri Foto: I. MihăicX

Geta Pitică—Diana Rowe (Angliaji 
3—1 (18, 11—21, 12, 9), Maria Ale
xandru—Agnes Simon (R.F.G.) 0—3 
(14, 10, 10), Hu Ke-min (R. P. Chi-> 
neză)—Bucholz (R.F.G.) 3—0, Ma
Kuan-hun (R. P. Chineză)—Ramberg 
(Danemarca) 3—0.

Perechea romînă Maria Alexandru, 
Geta Pitică s-a calificat pentru finala 
probei de dublu femei, după ce 
întrecut (în turul II) pe Gomula, 
Bucholz (R.F.G.) cu 3—0, iar în 
semifinală pe Rowe (Ang.), Tegner 
(Suedia) 3—0. Adversarele noastre 
în finală sînt Hu Ke-min, Ma Kuan- 
hun (R. P. Chineză).

Luni încep și întrecerile individ 
duale masculine.

hăncanu 18,30 p; paralele: 1. Fr. Orendi 
19,10 p; 2. Gh. Stanciu 18,85 p; 3. 
Cezar Cernușca 18,25 p; inele: 1. Ion 
Zamfir (Dinamo București) 19,20 p;
2. Șt. Ilărgălaș 19,05 p; 3. Fr. Orendi 
18,90 p; sărituri: 1. Fr. Orendi 19,10 
p; 2. St. IlSrgălaș 19,05 p; 3. Gh. To- 
hăneanu 19,05. Individual compus: 1.- 
Frederic Orendi campion absolut de gim
nastică al R.P. Romîne pe anul 1960. 
114,20 p; 2. Gh. Tohăneanu 110.30 p;
3. Gh. Stanciu 110,25 p. ECHIPE: 1. 
Dinamo București (Fr. Orendi, Gh. T<w 
hăncanu, Tiberiu Drumuș, Cezar Cer
nușca. Ion Zamfir, antrenor Fr. Kociș) 
820,97 p; 2. C.C.A. 777,21 p; 3. Vic
toria București 663,58 p. Femei: soft 
1. Elena Leuștean (Știința București)
19.25 p; 2. Sonia Iovan (Știința Bucu
rești) 19,20 p; 3. Emilia Liță (Dinamo 
București) 18.95 p; bîrnă: 1. Elena 
Leuștean 18,30 p; 2. Sonia Iovan 17,85 
p; 3. Uta Poreceanu (Știința București) 
17,60 p; sărituri : 1. Elena Niculcscut 
(Știința București) 19,00 p; 2. Uta Po
receanu 18,55 p; 3. Atanasia Ionescu- 
Zîmbreșteanu 18,55 p; paralele: 1. So
nia Iovan 18,75 p; 2. Emilia Liță 18,70 
p; 3. Elena leuștean 18,50 p; individual 
compus : 1. Elena Leuștean campioană 
absolută de gimnastică a R. P. Romîne 
pe anul I960, 74,30 p; 2. Sonia Iovan
74.25 p; 3. Emilia Liță 73,50 p; echipe: 
1. Știința București (Elena Leuștean, 
Sonia Iovan, Uta Poreceanu, Atanasia 
Ionescu-Zîmbreșteanu, Elena Niculescu, 
Iulia Podoreanu, antrenor Caius Jianu) 
540,88 p; 2. Dinamo București 452,78 
p; 3. Voința Cluj 397,47 p.
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