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Reprezentativele de popice ale R. P. Romine 
și R. P. R Iugoslavia și-au împărțit victoriile

R. P. R. — R. P. F. I. (feminin) 2473-2451 ; R. P. F. I. — R. P. R. (masculin) 5230-5010

Spartachiada de iarnă a tineretului
Aspecte din prima etapă

Tînara jucătoare Maria Stanca a debutat excelent îji echipa noastră națională. 
Ea a egalat recordul republican la proba clasică de 100 bile mixte, doborînd 

445 popice, lat-o în plin efort

Prima întîlnire directă dintre re
prezentativele noastre de popice și 
cele ale R.P.F. Iugoslavia ne-a adus 
satisfacția unui succes de prestigiu la 
tete (echipa iugoslavă a cucerit anul

Două noi recorduri 
republicane la aviație
Prot'itînd de aceste zile frumoase, 

maestrul sportului la aviație — aero- 
modelism. Ionel Georgescu, a stabilit 
două performanțe remarcabile în ca
drul unor tentative de record.

Astfel, la categoria aeromodele 
(zbor liber, echipate cu motor de cau- 
■ciuc, viteză în linie dreaptă) el a 
reușit să dezvolte o valoare de 34,28 
km/h, ceea ce reprezintă un nou re
cord republican la această categorie. 
Vechiul record îi aparținea tot lui și 
era de 20 km/h.

Cel de al doilea record republican 
î-a stabilit la categoria aeromodele 
(zbor liber, echipate cu motor meca
nic, viteză în linie dreapta). Noul 
record este de 64 km/h.

0 ETAPĂ CU
In campionatele republicane de baschet

REZULTATE NORMALE
MASCULIN

VOINȚA IAȘI — C.C.A. 68—77 
(35—45). A fost un joc dinamic, viu 
aplaudat, al cărui rezultat final însă, 
a fost viciat de arbitrajul slab prestat 
de cuplul bucureștean Berger-Cuni 
cer, care a dat adesea decizii ero
nate. Echipa bucureșteană, deși a cîș 
tigat, s-a comportat cu mult sub va
loarea sa obișnuită. Localnicii au fă
cut în general o partidă bună, dar 
au ratat multe acțiuni. (P- Codrea— 
corespondent regional).

DINAMO ORADEA — C. S. M. 
GALAȚI 104—57 (38—21). Jucînd
foarte bine în repriza secundă, dina- 
moviștii au înregistrat cel mai mare 
scor din acest campionat. Sebestyen 
(34), Suhai (18) și Mocoș (16) au 
fost cei mai buni jucători ai echipei 
cîștigătoare. (Al. Jilău — corcsp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 71—60 (35—25). După 
o perioadă de dominare a oaspeților, 
gazdele și-au revenit treptat, preluînd 
inițiativa. Avînd în Hofman și Io- 
nescu doi buni realizatori, craiovenii 
au reușit să-și păstreze avantajul a- 
cumulat la pauză, obținînd o victorie 
prețioasă. (R. Schulț și V. Pain — 
coresp.).. RAPID BUCUREȘTI — STI1NTA

Foto: I. Miliăică 
acesta „Cupa Europei") și o compor
tare satisfăcătoare la băieți.

UN MECI DRAMATIC
Echipele feminine care și-au dis

putat întîietatea sîmbătă după-amiază 
pe arena Cimentul din Capitală au 
satisfăcut pe deplin așteptările nume
roșilor spectatori, dintre care mulți 
s-au mulțumit să urmărească partida 
(timp de mai bine de patru ore) de 
afară, privind prin ferestre tabela 
de marcaj și drumul bilelor spre 
popice. Jocul a fost aprig disputat 
încă de la primele schimburi. Echipa 1 
noastră, după ce a luat un ușor a- ! 
vantaj, a fost nevoită spre sfîrșit 
să-l cedeze, ajungînd chiar să fie | 
condusă; apoi, printr-un final de-a 
dreptul dramatic a reușit să obțină 
o victorie pe care de fapt o merita. 
Și acum vom trece în revistă c'teva 
dintre cele mai interesante momente 
ale întîlnirii.

După ce au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări, pe piste 
și-au făcut apariția jucătoarele Erica 
Arion (R.P.R.) și Mara Erski 
(R.P.F.I.). Cunoscuta noastră spor-

RUCUREȘTI 59—55 (30—29). După 
un meci cu o desfășurare palpitantă, 
rapidiștii au realizat o nouă victorie, 
datorită căreia continuă să candideze 
la cucerirea primului loc la încheie
rea turului campionatului republican, 
întrecerea a fost foarte disputată 
deoarece studenții bucureșteni au re
ușit să echilibreze mult timp partida, 
cedînd de-abia în final atacurilor 
impetuoase ale baschetbaliștilor de 
la Rapid. In general, echipa Rapid 
a fost superioară în jocul pozițional 
și prin contraatacuri, iar Știința și-? 
bazat acțiunile mai mult pe pivoți și 
pe aruncări de la semidistanță.

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 54—49 (29—25). 
Ambele formații au jucat confuz, cu 
multe greșeli tehnice și tactice. Mai 
deciși în acțiunile lor de atac din ul
timele minute, dinamoviștii au reușit 
să termine învingători

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO TG. 
MUREȘ 68—61 (32—24).

FEMININ

CONSTRUCTORUL — VOINȚA 
ORADEA 66—57 (27—31). Formația 
orădeană a debutat în Capitală prin-

(Conlinuare in naa. a 2-ai..... 

tivă a început puțin emoționată, dar 
treptat-treptat și-a regăsit ritmul 
și într-un duel atractiv cu adversara 
ej a reușit să aducă eejiipei un a 
vantaj de 8 popice. Cu această „zes
tre" a intrat în schimbul 2 Maria 
Stanca, debutantă in echipa repre
zentativă, care pur și simplu a entu 
ziasmat publicul. Avînd în Iusti Ro 
zman o parteneră în vervă deosebită, 
Maria Stanca s-a impus printr-o mare 
precizie în lansarea bilei, realizînd 
cel mai mare procentaj al zilei: 445' 
p.d. (record R.P.R. egalat). în con- i 
tinuare maestra sportului Margaret: 
Szemani a majorat avantajul echipei 
noastre la 49 p.d. Cu toate că Ecate- 
rina Wentzel-Antonovici și Jlonp Ne- j 
meth au avut o comportare bună, ele 
au fost depășite de puțin de adversare
le lor și avantajul nostru s-a micșorat 
Tabela de marcaj indica la ultima' 
pereche scorul de 2077—2050 p.d 
pentru R.P.R. Va putea Elena Pre ' 
deanu să mențină avantajul de 27 p. 
în fața experimentatei iucătoare iugo
slave Barbara Buli-ci ? Iată însă că 
după primele 25 de bile jucătoarea 
noastră pierde 24 puncte. Lipsită de' 
stăpinire de sine, Elena Predennu . 
ratează copilărește în continuare 11' 
bile din cele 25 la prima manșă de 
„izolate" și astfel adversara ei reu
șește să egaleze și cu 50 de bile 
înainte de terminarea meciului echipa 
sa să preia conducerea cu 15 p. Cele 
două sportive schimbă pistele în timp, 
ce nimeni nu mai spera în revenirea 
jucătoarei noastre și mai ales în ob
ținerea victoriei. Și totuși... Au urmat'

TR IOANIȚESCU |

(Continuare în pag. a 4-a) ’

Progresul-Empor posîoeh 1-0 (0-0)

O intervenție spectaculoasă a portarului Schrăblet. Va Ji gol? Nu! Mingea 
expediată de Oaidă va întîlni bara, revenind în teren. Fază din meciul Progresul— 

Empor Rostock. (Citiți cronica în pag. a 3-a)
,F0.102 B, Ciobanu

Au început primele întreceri. Membrii asociației sportive Metalosport se întrec 
la șah Foto: B. Ciobanu

RECORDUL ASOCIAȚIEI...

® Câteva vo-ci s-au unit cu cea a 
arbitrului, care număra :

— Douăzecișinouă I Treeeizeci 1 Trei- 
zeciși... unu 1

Bărbatul din mijlocul cercului lăsă 
apoi jos greutatea și zîmbi fericit.

— Bravo Marine 1 se auziră cîteva 
glasuri.

— Ai stabilit un record al asocia
ției — îl felicită tov. Carol Geiser, 
membru în consiliul de conducere al 
asociației sportive Metalosport din 
București, pe „halterofilul" Marin 
Banu. Se desfășurau primele întreceri 
în cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, la proba de haltere. Rînd 
pe rînd, au ridicat Stelian Ceaușescu, 
Miron Posmagiu, Walter Ghering și 
mulți alții. Acum Marin Banu a stabi
lit „recordul". Iată că vine la rînd 
Gheorghe Rabiciuc de la cooperativa 
„Artă și Precizie". Deși este mult mai 
ușor decît Marin Banu (nu are decît 
75 kg), Gheorghe Rabiciuc reușește 

să doboare proaspătul record și. aso
ciația poate să înscrie în cartea sa de 
evidență o nouă performanță: de, 
35X25 kg, adică 875 kg cu o mină.

LA MASA DE ȘAH...
• In sala de alături se întrec șa

hiștii. La o masă o femeie mai în 
vîrstă. Este harnica muncitoare Maria 
Ulea de la cooperativa „Chimica". 
La 53 de ani, ea este o pasionată șa- 
histă. Nu trece competiție să nu par
ticipe. Acum se întrece cu o tînără 
de 18 ani, Niculina Niculici, practi
cantă la cooperativa „Radioprogres". 
Alături, la alte 8 mese joacă coope
ratorii de la „Metalocasnica", „Meta
lica", „Chimica", „Radioprogres" și 
„Artă și Precizie".

ÎNTRECERILE TINERILOR 
METALURGIȘTl

• Sala clubului uzinei „Semănă
toarea" a găzduit, sîmbătăl i după a- 
miază, festivitatea de deschidere a 
primei etape a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. A urmat o demonstrație de 
box, la care și-au dat concursul, pe 
ringul improvizat, următorii boxeri ai 
uzinei: Constantin Roșu în compania 
Iui Ion Ion, Vasile Matei cu Lucian 
Teodor și Ilie Monea cu Marin Do
garii. Peste scurt timp, în sala de a-i 
lături, au început întrecerile de șah.

O CHEMARE LA ÎNTRECERE
» întreprinderea noastră — a spus 

tov. Traian Răduță, președintele aso
ciatei sportive a fabricii de confecții 
„Gh. Glieorghiu-Dej“ —- va participa 
la numeroase probe sportive în cadrul 
Spartachiadei de iarnă. Vrem să ob
ținem cea mai frumoasă mobilizare la 
gimnastică, sport care a cucerit sim
patii unanime la noi." Numeroșii ti
neri care au asistat la deschiderea 
festivă a întrecerilor, ce a avut loc 
sîmbătă după-amiază la clubul fabri
cii, au subliniat cu aplauze cuvintele 
de mai sus. Muncitorii și muncitoarele 
din sectorul IV au răspuns cu entu
ziasm și au propus o întrecere în 
ceea ce privește numărul de partici
pant mobilizați pe sector. Sala de 
sport a găzduit, la terminarea festivi
tății, primele întreceri de tenis de 
masă și șah.

— b —

Voivodina din Novisad 
sosește mîine in Capitală 

Meciul cu selecționata divizionară 
se va disputa in nocturnă?

In cadrul pregătirilor lotului re pre* 
zentativ miercuri sc va disputa la Buca* 
rești meciul internațional de fotbal din
tre selecționata noastră divizionară «î 
echipa iugoslavă Voivodina din Novisad. 
Fotbaliștii oaspeți vor sosi mîine în Ca
pitală.

Partida se va disputa pe stadionul 
Republicii. Este probabil ca ca să aibă 
loc de la ora 16, îirmînd să înceapă la 
lumina zilei și Să se termine la lumina 
reflectoarelor. In mod definitiv se va ști 
după sosirea echipei iugoslave, căreia 
i se va propune disputarea partidei în 
nocturnă.
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In „Cupa F. R. Box“

Dinamo Craiova — Metalul București 22-18
CRAIOVA 4 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Metalul București 
a gustat — la Craiova — pentru 
prima oară din cupa înîrîngerii în 
competiția organizată anul acesta de 
F. R. Box. Spectatorii au avut prh 
lejul să asiste la întîlniri de o rară 
dîrzenie, foarte spectaculoase și fi
nalmente au putut aplauda cu sa
tisfacție victoria pe deplin meritată 
a dinamoviștilor craioveni, victorie 
obținută mai ușor decît arată scorul 
de 22—18.

Cei mai buni oameni ai învingă
torilor au fost : V. Vintilă, A. Far- 
kaș, M. Godeanu, M. Ionescu și P. 
Deca. Prima victorie a dinamoviștr- 
lor a fost obținută de către V. Vin
tilă care a avut o comportare foarte 
bună în fața lui Marin Cristea. Cra- 
ioveanul a plasat multe directe de 
stînga la figură precum și serii la 
corp, cărora Marin Cristea le-a răs
puns cu croșeuri upercutate. Lupta 
se îndîrjește în repriza a Il-a cînd asis
tăm la lovituri dure de o parte și 
de alta. Metalurgistul, în dorința de 
a reface din handicap, uzează de 
toate mijloacele — inclusiv cele ne- 
permise — fapt pentru care este fă- _ 
cut atent de către arbitrul din ring. 
In finalul meciului Vintilă reușește 
să se impună prin atacuri viguroase 
și obține pe merit decizia de învin
gător la puncte.

Andrei Olteanu (M) lasă impresia i 
chiar din primele minute că va cîști
ga meciul cu M. Marinescu (D) mai 
cu seamă că acesta răspunde cu ti
miditate atacurilor decise ale meta
lurgistului. Dar în repriza următoare 
asistăm la o revenire deosebit de 
frumoasă — surprinzătoare — a 
craioveanului. Toate loviturile aces
tuia merg cu precizia unui ceasornic, 
ceea ce întărește convingerea că Ma
rinescu este un boxer pe
poate conta. El a obținut în final 
decizia Ia puncte.

D. Done a confirmat din 
cendența de formă pe care o înregis
trează în ultimul timp reușind să-și 
asigure victoria în partida cu V. lo- 
nescu, pe care a avut-o la discreție.

Partida dintre Enuț (M) și M. Io
nescu (D) a prilejuit o luptă epui
zantă. Victoria a revenit — surprin
zător, dar pe merit — boxerului cra- 
iovean care și-a depășit adversarul 
în lupta corp la corp.

Multe discuții s-au purtat în jurul 
deciziei din meciul care a opus cra

ioveanului Gh. Buzatu pe V. Badea. 
Decizia corpului de judecători a fost 
de meci nul, dar noi considerăm că 
adevăratul învingător este boxerul lo
calnic îndeosebi pentru modul cum 
a acționat în finalul meciului cînd 
a punctat clar și a prestat un box 
mai tehnic.

Marea surpriză a galei s-a produs 
în limitele categoriei semi-grea. A- 
ceasta a furnizat-o P. Deca care a 
reușit să-l depășească pe Ghețu Ve- 
licu. Craioveanul a primit calm a- 
tacurile metalurgistului pe care dese
ori le-a stopat cu directe de stînga. 
Deca nu s-a angrenat în lupta de 
uzură care-i convenea lui Ghețu și a 
obținut o victorie de prestigiu.

O altă surpriză a reuniunii o fost în- 
frîngerea rutinatului Ion Ferentz (D) de 
către... D. Trandafir (M). Victoria lui 
Trandafir nu poate fi pusă în dis
cuție. El a dovedit curaj și o bună 
orientare în ring. Alte rezultate: A. 
Farkaș (D) b. p. D. Minea (M) ; M. 
Godeanu (D) egal cu Gh. Dumitru 
(M) ; H. Low (M) b. p. C. Bîlă (D).

R. CALARAȘANU

care se

nou as-

__L... = WOTTiUM -
IERI, IN CAMPIONATUL FEMININ

Iată în fotografia noastră o fază din meciul Rapid—Olimpia Brașov (3—0)

Foto: B. Ciobanu

C.F.R. GRIVITA ROȘIE PENTRU A PATRA OARĂ CONSECUTIV
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ

Rezultatele tehnice ale ultimei 
etape : Metalul—Știința Petroșani 
8-0 (5-0) ; C.F.R. Grivița Roșie— 
Știinta București 5-3 (0-3) ;
C.C.Â.—Dinamo 6-3 (3-0) ; Știința 
timișoara — C.S.M.S. Iași 3-0 
(3-0) ; Petrolul Ploiești—Construc
torul 3-22 (0-11); Știința Ului— 
Progresul 3-0 (0-0).

O 1957, 1958, 1959, 1960... Ferovia
rii au ținut să nu-și dezmintă faima 
din ultimii ani, cucerind sîmbătă șl 
cel de al patrulea titlu consecutiv. 
Este o performanță unică in analele 
rugbiului nostru, pentru care sporti
vii de la C.F.R. și antrenorul lor, 
inimosul Viorel Moraru, merită toate 
laudele.

Desigur, problema locului 1 nu se 
punea atunci cînd ceferiștii au sus
ținut ultima lor întîlnire cu Știința 
(ei erau anticipat campioni, deoarece 
chiar în caz de înfrîngere aveau o

0 ETAPĂ CU REZULTATE NORMALE

victorie directă asupra celei de a doua 
clasate — C.C.A. — care în cel mai 
fericit caz putea doar s-o egaleze). 
Feroviarii au jucat în consecință re
laxat, oarecum fără interes. Ei au 
avut de întîmpinat o foarte dîrză re
zistență din partea studenților bucu- 
reșteni, care au dominat mai bine de 
jumătate din meci. Aceștia 
dus 50 de minute cu 3-0 
lovitură de picior căzută), 
presia că pot cîștiga, mai 
chipa campionilor nu prea
Totuși, ceferiștii — care presau în a- 
cest moment — au o acțiune peri
culoasă pe linia de treisterturi. Oble- 
nrneo și-a dublat aripa (deci atacul 
era supranumeric) și a recentrat ba
lonul spre butul Științei, unde se a- 
fla înaintarea feroviarilor. Balonul are 
o traiectorie curioasă, îl „evită" pe Di- 
neșcu (Știința) și cade în fața lui 
Picii — aflat în evidentă poziție de 
ofsaid — care nu are altceva de făcut 
decît să-l culce între buturi. Și astfel, 
ceferiștii egalează, pentru a lua apoi 
avantaj prin Țibuleac care a trans
format încercarea. Scor: 5-3.

In continuare, studenții joacă la fel 
de bine, luptă de la egal, dar i'ntre- 
cuți. la capitolul talonaj nu-și pot va
lorifica verva și fantezia liniei de 
treisferturi, în care ca de obicei ex-

au și con- 
(Nagel, o 

lăsînd im- 
ales că e
„mergea".

celează Leonte, Nagel și Teodorescu 
(Ei ratează de altfel două lovituri de 
pedeapsă din poziții favorabile).

In felul acesta ceferiștii au ieșit în 
cele din urmă învingători (de data 
aceasta cu concursul arbitrului V. 
Vardella), terminînd campionatul cu 
un bilanț excepțional: 20 de victorii 
și doar 2 meciuri' nule.

Am remarcat forma bună a lui V. 
Aforaru, G. Stănescu, Picii, Stanciu, 
Oblemenco. Din echipa studenților 
i-am mai reținut, în afară de cei trei 
citați, pe Tudorache, Iliescu și Di- 
nescu.

® Și pentru C.C.A. campionatul s-a 
nefiind 
realizat 
partidă 
pe me- 
Penciu

încheiat fără emoții, locttl II 
pus în discuție. Militarii au 
în compania lui Dinamo o 
plăcută, pe care au cîștigat-o 
rit prin punctele înscrise de 
(6), respectiv Nngy (3).

D. CALLIMACHI

SIBIU: C.S.M. — C.S.M. Cluj 3—9 
(16, 16, 12). Partida s-a caracterizat 
printr-o palpitantă evoluție a scorului, 
mai ales în primele două seturi. In pri
mul, clujencele au condus cu 6—0, iaa 
în cel de al doilea cu 9—1, dar de fie
care dată echipa gazdă a știut să remon
teze diferenja. Ambele echipe au făcut 
greșeli atît la preluări cît și ca orien
tare în joc. Jucătoarea Domnica Costîc 
(C.S.M. Cluj) a protestat mereu la de
ciziile arbitrului I. Veresejan — Cra
iova, deși acesta a condus corect. (K. 
Vlădoi anu și M. Lupuțiu — coresp).

CONSTANȚA: Farul — Țesătura Iași 
3—0 (0, 6, 6). Raportul de forțe dintre 
cele două echipe — oglindit de altfel 
și de scor — iese în evidență și din ur
mătoarele cifre: Farul a avut 31 de a- 
tacuri reușite, 6 nereușite, 4 preluări 
defecutoase și 4 servicii greșite, în timp 
ce Țesătura a greșit de 22 ori la pre
luări, a avut 24 acțiuni de atac nereu
șite, 7 reușite și 18 servicii greșite. A 
arbitrat bine V. Voicu — București (L. 
Brukner —. coresp.)

BUCUREȘTI: Progresul — Știința Cluj 
1—3 (15—10, 12—15, 8—15, 1—15). 
După un început timid, clujencele și-ara 
revenit pe parcursul celor 4 seturi. Deși 
a cîștigat, Știința încă nu s-a prezentat 
la valoarea reală a jucătoarelor. Astfel, 
n-a lipsit mult ca Progresul să cîștige 
și al doilea set, în care a și condus 
cu 9—4. S-au remarcat Anca Claici (Pro
gresul), Mihaela Bărbulescu (Știința).

BUCUREȘTI: Sănătatea — Combina
tul Poligrafic 0—3 (6, 13, 4). învin
gătoarele au avut meciul la discreție. 
Doar în al doilea set Sănătatea a opus 
o rezistență mai dîrză. S-au evidențiat 
Elena Florea (C.P.B.) și Margareta 
Wittgenstein (Sănătatea).

BUCUREȘTI: Dinamo — Metalul 3—0 
(10, 2, 8). Toți spectatorii prezenți ieri 
dimineață în sala Dinamo așteptau cu 
mult interes această partidă. Interesa 
îndeosebi evoluția metalurgistelor, care, 
în ultimele două etape, avuseseră o com
portare foarte bună. Dar, conform pro
verbului (de atîtca ori verificat) „la 
pomul lăudat...", meciul s-a redus la o 
simplă formalitate: dinamovistclc au.
tranșat în favoarea lor această partidă 
în numai 45 dc minute. Așteptatul duci 
dintre atacul formației Dinamo și apă
rarea Metalului s-a încheiat cu victoria 
categorică a dinamovistelor. Doina Ivă- 
nescu și Li a Vanca (Dinamo) au fost 
cele mai bune jucătoare (M. T.)

BUCUREȘTI: Rapid — Olimpia Bra
șov 3—0 (8, 8, 6). Meciul a fost la 
discreția ceferistelor care au realizat 
multe puncte din atacurile variate ale 
Anei Păunoiu și Nataliei Ceniat. Olim
pia are meritul că a luptat mult pentru 
un rezultat cît mai frumos. (Vasile Du
mitru — coresp.)

(Urmare din pag. 1)

tr-o partidă foarte bună. Luptînd cu 
multă însuflețire, în atac și apărare, 
baschetbalistele de la Voința au con
dus cea mai mare parte din meci, 
uneori la diferențe apreciabile (17—4 
și 25—14). Rutina bucureștencelor și-a 
spus pînă la urmă cuvîntul și, astfel, 
Constructorul a repurtat victoria după 
un meci în care, în general, s-a com
portat totuși slab.

VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 34—79 (21—37). Supe
rioare din toate punctele de vedere, 
baschetbalistele bucureștene au re
purtat o victorie ușoară. Tînăra e- 
chipă locală a comis numeroase gre
șeli. (C. Gruia — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA I.C.F. 
BUCUREȘTI 44—37 (18—14). încă 
din primele minute clujencele au re
ușit să-și creeze un avantaj pe care 
l-au menținut tot timpul partidei, în 
ciuda revenirii puternice din ultimele 
minute a formației bucureștene. în
vingătoarele au avut cele mai bune 
jucătoare în Rodica Pop șî Virginia

Jujescu. (1. Tiberiu și H. Danciu — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — PE
TROLUL PLOIEȘTI 68—33 (31 — 19). 
Localnicele au obținut o victorie u- 
șoară. Au marcat: Madarasz (12), 
Fogarassy (18), Pircan (6), Toth (6), 
Balaș (11), Gagyi (4), Ady (11) pen
tru Mureșul și Wilems (1), Cerviș 
(3)', Brînzei (7), Popescu (10), Voi- 
ca (5), Mateescu (2), Nancu (1), 
Schăffer (4) pentru Petrolul.

VOINȚA TG. MUREȘ — C. S. 
ORADEA 69—66 (33—39). A fost un 
meci viu disputat, de un bun nivel 
tehnic. Deși au fost conduse pînă la 
mijlocul celei de a doua reprize, ju
cătoarele mureșene au avut o reve 
nire puternică cîștigînd în cele din 
urmă la limită. (Ion Păuș — co
resp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PRO 
GREȘUL BUCUREȘTI 45—34 
(9—18). După o repriză în care an 
fost de nerecunoscut, baschetbalistele 
de la Știința, mai experimentate, au 
obținut o victorie clară.

• PE "i-
GHEAW

Selecționata divizionară-Selecționata Capitalei
Aseară pe patinoarul artificial a a- 

vut loc un nou meci de verificare a 
hocheiștilor noștri fruntași. Cu a- 
ceaștă ocazie Selecționata divizio
nară a întîlnit Selecționata Capitalei 
compusă din jucători de la C.C.A. și 
din rezervele lotului divizionar. Vic
toria a revenit primei formații cu 
scorul de 11-4 (5-1, 3—2, 3-1).

Au marcat Takacs I (4), Andrei (2), 
G. Szabo (2), I. Szabo, Cozan II și 
Nagy, respectiv Cozan I (2), Ciorba 
și Otvos. Iată formația Selecționatei 
divizionareSOFIAN (Stafie) — 
TakacsVII, Țiriac ț< VARGA, HOLLO 
— I. SZABO, FERENCZI, G. SZA
BO; Biro, Nagy( Takăcs I ; Cozan II, 
Calamar, Andrei,

CLASAMENTUL FINAL
1. C.F.R. Gr. Roșie 22 20 2 0 356: 60 64
2. C.C.A. 22 19 2 1 301: 47 62
3. Di na m.o 22 13 3 6 192:120 51
4. Știința Cluj 22 12 3 7 121:100 49
5. C.S.M.S. Iași 22 10 3 9 106:108 45
6. Știința Buc. 22 10 1 11 165:167 43
7. Știința Petroșani 22 7 4 11 80:168 40
8. Metalul 22 8 0 14 93:117 38
9. Constructorul 22 7 1 14 98:200 37

10. Progresul 22 6 3 13 97:130 37
11. Știința Timișoara 22 6 1 15 34:149 35
12. Petrolul Ploiești 22 2 1 19 61:358 27

0 nouă schimbare in fruntea clasamentului
— Conduc Pavlov și Cioeăltea —

H I P I S M
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

In programul alergărilor de miercuri 
caii de 2 ani figurează în două probs 
ps distanța de 1600 metri, grupați după 
recorduri. Mînjii mai participă și într-o 
cursă alături de elementele vlrstnice, 
fiind reprezentate prin Perinița, Garo- 
na, Onor. Pe parcursul de 2100 metri 
se dispută premiul Oleanca. In această 
alergare iau startul ;

2100 Avint III (Szabo I.), 2120 Pam
flet (Marcu Tr.), Coleta (Toderaș I.), 
Hrisov (Dinu Tr.), 2140 Adrian (Vasile 
Gh.), Eviva (Ștefănescu). Sulamita (Ghi- 
nea Gh.), Atlet (Avram G.), 2t<50 An
corat (Teofil St.), Zdravăn (Popescu 
Gh.), Tulipan (Mihăilescu).

ieri la ALERGĂRILE DE TRAP

Cinci partide au luat sfîrșit slmbătă 
în timpul regulamentar de joc. Intr-un 
mod cu totul inexplicabil Bălănel a ce
dat la Bondoc într-o poziție, e drept 
ușor inferioară, dar care permitea încă 
o luptă îndelungată. Ilalic l-a învins 
frumos pe Georgescu, dezlănțuind un a- 
tao imparabil la rege. Partidele Nacht- 
Pușcașu, Radovici-Nicoleanu și Miti- 
tclu-CiocîItea s-au terminat remize, ulti
ma după numai 17 mutări. Patru parti
de s-au întrerupt, iar una (Drimer-Troia- 
nescu) nu s-a jucat. Colegiul de ar
bitri ne-a comunicat că Drimer s-a retras 
din turneu pe motiv de boală.

Din marele număr de întrerupte și a- 
minate, ieri dimineața s-au jucat numai 
trei partide. Rădulescu n-a observat pier
derea unui turn și a fost învins de 
Pușcașu, iar Gheorghiu într-o poziție su
perioară a ratat cîștigu] la Bondoc. 
Troianescu a făcut eforturi să realizeze 
pionul în plus din partida cu Nagy, 
ceea ce a fost însă imposibil din cauza 
nebunilor de culori diferite. Ambele 
partide au luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate.

Aseară s-a iucat runda a IX-a.
Din nou am asistat la partide de 

mare luptă. Ciocîltea a condus exce
lent atacul și l-a învins pe Soos. 
Szabo a cîștigat intr-un stil foarte e- 
nergic la Radulescu. Prima victorie în 
turneu a obținut Troianescu, cîșțigător 
in fața vltif Halic. In criză de timp și 
într-o poziție inferioară, Nacht n-a 
văzut pierderea damei cedînd la Pav
lov. ’ Pri:itr-o frumoasă combinație de 
mat, Ungureanu l-a întrecut pe Nagy.

Partida Gheorghiu — Radovici s-a 
terminat remiză după ce primul avu
sese avantaj.

In partidele întrerupte Bondoc de
ține poziție superioară la Pușcașu, 
Ghițescu la Georgescu, Bălănel la 
Mititelu.

Iată clasamentul după nouă runde 
(partidele jucate de Drimer au fost 
anulate) :

Pavlov (1), Ciocîltea 5>/2 p., SZA
BO (1), Mititelu(2), Nacht 5 p„ 
Gheorghiu (2), RADOVICI 4'/2 p„ 
Soos (3), Ungureanu (1) 4 p„ Puș
cașu (1), Troianescu, HALIC 3*/2 p. 
etc. (Jucătorii scriși cu majuscule au 
o partidă mai puțin.)

Astăzi este zi de odihnă pentru 
participanți.

Winetu a cîștigat alergarea din gru
pa 2100 metri și a înscris cel mai bun 
record înregistrat ieri. A parcurs kilo
metrul în 1’28,1. In proba doi anilor a 
învins Sutaș, care și-a ameliorat recor
dul cu 2,3 secunde.

IATA REZULTATUL ;

I. Sutaș (Tigăeru), Romana, Ancuța. 
Cota : 6,00 — 22,50 lei.

II. Fauna (Tănase), Adriatica. Vipera.
Cota : 2,70 - 34,80 - 9,70 Iei. Ordine
triplă : 51,30 lei.

III. Olteț (Olteanul. Priveliștea, A fia. 
Cota : 9,10 - 47,30 - 43,90 lei.

IV. Fantezia (Buțan N.), Dafin, Pa
vel. Cota : 2,60 - 27 - 34,80 lei.

V. Winetu (Teofil), Lustragiu, Tarcău. 
Cota : 9,90 - 33,50 - 47,50 lei.

VI. Paf (Tigăeru), Frăsinet, Zori de 
Zi. Cota : 5,60 - 225,20 - 110,10 lei.

VII. Holtei (Marcu Tr.), Demon, Haga. 
Cota : 4,70 - 28,50 - 45 lei.

VIII. Horațiu (Tănase Gh.), Buian,- 
Zara. Cota : 2,60 - 18,60 - 20,50 lei.

Revista Sport nr. 23
Mîine dimineață, la toate centrele 

de difuzare a presei va fi pus în 
vînzare nr. 23 al revistei ilustrate 
„SPORT".

Din cuprinsul revistei spicuim:
— In prag de sezon cu selecționa

ții hocheiului.
— Vă prezentăm echipa de fotbal 

Minerul Lupeni.
— O fată curajoasă - reportaj cu 

parașutista Elisabeta Popescu.
— Asistentul Ion Motroc.
— Schema tactică.
— Tirul cu arcul.
— A.S. Ancora — Galați.
— Materiale auxiliare în antrena

mentul atletic.

— In familie, un fotoreportaj cu 
atieții școlari.

— Reportaje de călărie, gimnasti
că, canotaj, motocros.

— Magazin sportiv: Despre fotbal 
și fotbaliști, Șahul de-a lungul 
veacurilor, Mașina lui Campbell 
înainte și după tentativă, Poșta re
dacției, Cuvinte încrucișate etc.

In acest număr cititorii pot găsi 
cea de a treia întrebare din cadrul 
interesantului concurs foto-ghicitoa- 
re inițiat de revista SPORT.

Nu uitați, cumpărați chiar mîine 
acest interesant număr de revistă.

î
1



Surprize în etapa de ieri a Cupei R. P. R.
Ieri s-a disputat o nouă etapă a Cupei R.P.R. la fotbal. Partidele 

au fost, în general, viu disputate și s-au terminat cu unele rezultate 
surpriză. De remarcat că numeroase echipe de categoria B au fost 
eliminate de formații din campionatele regionale

Iată amănunte asupra meciurilor:

VOINȚA BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 2—1 (1—0)1 
După ce joi jucătorii de la Voința 

au întrecut formația A. S. Acade
mia Militară, ieri dimineață, pe sta
dionul Voința, ei au eliminat din 
competiție o altă echipă de „B“ : 
Flacăra Moreni. Peste 2500 specta
tori au aplaudat din nou victoria 
jucătorilor de la Voința, care au avut 
inițiativa majoritatea timpului. Vo
ința are meritul de a fi cîștigat un 
meci în care a jucat numai în 10 
oameni (Briceag, accidentat în prima 
repriză, a ieșit de pe teren) și cu 
Blujdea lovit. Scorul de 2—1 nu re
flectă întocmai situația de pe teren, 
deoarece învingătorii au ratat nume
roase ocazii de a înscrie.

Flacăra Moreni a jucat mult sub
nivelul unei echipe de categoria B, 
cu pase la întîmplare. Scorul este 
deschis în min. 32: Guian comite 
henț în careu. Lovitura de 11 m 
este executată impecabil de Blujdea 
și... 1—0 pentru Voința ! Oaspeții
egalează în min. 52 prin Iordănescu : 
I—1. In continuare, gazdele inițiază 
acțiuni frumoase, dar nu reușesc să 
finalizeze. In min. 89 însă, Voința 
beneficiază de un nou penalti. Cons
tantin Gheorghe de la Moreni opreș
te mingea cu mîna în careu, iar 
Blujdea transformă lovitura de la 11 
m. : 2—1.

S-au remarcat : Ciocănel, Niță, 
Pană. Neagu și Tudor Marin de la 
învingători, Capoianu și Iordănescu 
de la învinși. De semnalat atitudinea 
antrenorului de la Moreni. Rudi Wet- 
zer, care, în cabină, a adus injurii 
arbitrului P. Badea (Brașov) care 
a arbitrat foarte bine. (N. Tokacek — 
corespondent).

C.S.M. CLUJ — IND. SÎRMEI 
CÎMPIA TURZII 2—3 (1—2)

CLUJ 4 (prin telefon). Echipa din 
Cîmpia Turzii a reușit să se califice 
pentru turul următor al „Cupei

Pronosport
Iată cum arată o variantă cu toate 

rezultatele exacte la concursul Prono
sport. nr. 49 din 4 decembrie 1960.

I. Bologna—Intemazionale 1
II. Sampdoria—Atalanta 1
III. Lecco—Napoli 1
IV. Catania—Roma X
V. Bari—Padova 1
VI. Lazio—Spăl
VII. Fiorentina—Udinese
VIII. Angers-Lens 1
IX. Nancy-Nîmes X
X. Rennes—Le Havre 1
XI. Limoges-St. Etienne X
XII. Grenoble-Valenciennes X
...și iată programul concursului Pro

nosport nr. 50 din 11 decembrie I960.
I. Franța (A)-R.P. Bulgaria (A) pron. 

pauză.
II. Franța (A)-R.P. Bulgaria (A) pron.

final. ,
III. R.P. Bulgaria (tin.)-Italia (tin.)

pron. pauză.
IV. R.P. Bulgaria (tin.)-Itaiia (tin.)

pron. final.
V. Franța (tin.)-Grecia (A).
VI. Marseille-Sochaux (camp, francez 

div. II).
VII. Toulon-Nantes (camp. francez 

div. II).
VIII. Metz-Strasbourg (camp, francez 

div. II).
IX. Lille-Cannes (camp, francez div. 

H).
X. Montpellier—Roubaix (camp, fran

cez div. II).
XI. Bordeaux - Aix (camp, francez 

div. II).
XII. Besancon-Beziers (camp. fran

cez div. II).
3 autoturisme („VOLGA", ,,SKODA* 

sau „WARTBURG"). SCUTERE. MOTO
CICLETE și alte premii numeroase la 
concursul special PRONOEXPRES din 
7 decembrie 1960.

Au mai rămas numai 2 zile, azi și i 
miine în care mai puteți juca pentru j 
concursul special Pronoexpres din 7 ' 
decembrie.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
uosport.

Locațiune de bilete
9 Pentru jocul de totbal Selecțio

nata divizionară A — Voivodina No- 
visad care va avea loc pe stadionul 
Republicii în ziua de 7 decembrie a.c. 
avînd mi deschidere jocul Progresul— 
Selecționata de tineret, biletele se pun 
în vînzare începînd de azi la casele 
obișnuite.

© Pentru turneul echipei de hochei 
pe ghiață S.K. WISMUT din KARL 
MARX STADT, care va avea loc pe 
patinoarul artificial din parcul 23 
August în zilele de 8, 10 și 11 decem
brie a.c., biletele se pun în vînzare 
începînd de azi la casele obișnuite. 

R.P.R." întrecînd — după un joc de 
un nivel tehnic destul de bun — for
mația locală C.S.M. In ciuda terenu
lui înghețat și a temperaturii sub 0°, 
meciul a fost viu disputat, ambele 
formații luptînd mult pentru victorie. 
Au înscris: Jac (min. 7 și 47), Adam 
(min. 12) pentru Industria Sîrmei, 
Kunkuti (min. 24, din 11 m) și Ru- 
zici (de la Cîmpia Turzii, autogol 
în min. 87) pentru C.S.M. Cei mai 
buni jucători de pe teren au fost Jac 
și Adam (Industria Sîrmei), Kunkuti 
și Chircoșa. (A. Dumitriu — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
POIANA CÎMPINA 4—0 (3—0)
Prima repriză a aparținut în între

gime gazdelor. Metalurgiștii bucu- 
reșteni au jucat mai clar, pe cînd 

Blujdea transformă pentru a doua oară lovitura de la 11 m, asiguri rid victoria 
echipei Voinfa în meciul cu Flacăra Moreni

(Foto: H. Nandi)

oaspeții s-au încurcat în combinații 
inutile. In partea a doua, jocul a fost 
mai echilibrat; de altfel, Poiana a 
ratat cîteva ocazii clare de a reduce 
handicapul.

Scorul partidei a fost stabilit de 
T. Constantin (min. 6) și Gh. Dan 
(min. 18, 32, 69).

Arbitrul Ion Mucă (Giurgiu) a con
dus satisfăcător pînă în min. 84, cînd 
Dan l-a faultat grosolan pe Filip 
(Poiana). Arbitrul a lăsat infracțiu
nea nesancționată. Drept „răspuns", 
după cîteva secunde, Filip l-a bruscat 
pe Dan. Atunci arbitrul i-a eliminat 
pe Dan și... Bălăceanu (Poiana), pe 
care l-a confundat cu Filip I (Aurelian 
Axente — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA - DRUBETA
TR. SEVERIN 1—0 (0—0)

Reșița, 4 (prin telefon). Gazdele 
au cîștigat pe merit, mai ușor decît 
arată scorul. C.S.M. a dominat tot 
timpul, dar a ratat mult. In minutele 
44, 55 și 60, șuturile atacanților reși- 
țeni s-au oprit în bară. Unicul gol 
a fost marcat de Sporea, în min. 74. 
Raport de cornere : 22—3 pentru 
C.S.M. Reșița. In min. 70 Bratu (Re
șița) a salvat de pe linia porții. 
S-au remarcat: Apro, Bratu, Schiopu, 
Sporea de la gazde, portarul Mîrlici, 
Pistrițu și Vlad de la Drubetă. (Paul 
Bocșanu, coresp.).

Selecționata divizionară A—
Selecționata de Tineret 6-0 (4-0)

Selecționata divizionară A a sus- 
ț'nut ieri un meci de verificare în 
compania Selecționatei de Tineret. 
Partida s-a încheiat cu o victorie la 
scor, 6—0, a Selecționatei A, care a 
înscris prin Ene II (2), Constantin 
(2), Eftimie și Buzea (autogol). Iată 
formațiile celor două echipe :

Selecționata A : Voinescu (Coman) 
— Greavu, Nunweiller 111, Staicu — 
P. Emil (Jenei), Seredai (Bone) — 
Pîrcălab, Constantin, Ene II (Marcu), 
Eftimie (Raksi), Creiniceanu (Tătaru).

Selecț'onata de Tineret: Andrei — 
Gross (Buzea), Motroc (Dan),, Surdan 
(Tătaru) — Popescu (Alexandrescu), 
Nunweiller IV — Constantin (Cluj), 
Varga, Matei, Unguroiu, Czako.

A.M.E.F. ARAD — C. S. ORADEA 
1—2 (0—1)

Arad, 4 (prin telefon). Orădenii au 
jucat, timp de 70 de minute, mai le
gat, cu combinații spectaculoase, de- 
pășindu-și adversarul din toate punc
tele de vedere. Scorul a fost deschis 
de Tomeș în min. 6 iar în min. 53 
Dulgheru a înscris al doilea gol al 
oaspeților. In acest interval, C.S O. 
a ratat numeroase ocazii de gol. în 
ultimele 20 de minute, arădenii își 
revin și reduc handicapul prin Cio- 
bota (min. 75). S-au remarcat: Kos- 
zegy, Iacob și Szakacs I (CSO), 
Kocsik, Dodeanu și Papiu (AMEFA). 
(Șt. Iacob, coresp.).
ARIEȘUL TURDA — GAZ METAN 

MEDIAȘ 1—0 (1—0)
Turda, 4 (prin telefon). In prima 

repriză au dominat localnicii, dar 
înaintarea lor s-a dovedit ineficace. 
Unicul gol al partidei a fost marcat 
în min. 30 de Pop la o învălmășeală. 
A doua jumătate a partidei marchea
ză revenirea oaspeților care presează 
puternic. Ei obțin 4 cornere, rămase 

însă fără rezultat. Cea mai mare 
ocazie a partidei este ratată în min. 
60 de Bona. El a driblat întreaga 
apărare și apoi — singur în fața 
porții — a tras pe lingă bară I... A 
arbitrat foarte bine D. Rusu (Bucu
rești). (1. Pataki — corespondent).
LAMINORUL ROMAN — FORES1A 

FĂLTICENI 2—0 (2—0) I
Roman, 4 (prin telefon). Echipa 

Laminorul Roman, care activează în 
campionatul regional, a realizat as
tăzi — grație jocului foarte bun pe 
care l-a prestat — cea de a doua vic
torie din cadrul „Cupei R.P.R." in 
fața unei echipe de categorie B. 
învingătorii au înscris prin Veghi 
(min. 15) și Anghel (min. 17). In 
min. 52, jucătorul Pisică de la Fores
ts Fălticeni a fost eliminat pentru 
injurii la adresa arbitrului întîlnirii. 
(llie Iancu — coresp. regional).

MINERUL DEVA — C.F.R 
TIMIȘOARA 1—3 (0—0, 1—1)

Jocul a avut o desfășurare drama
tică. Echipa gazdă a dominat la în
ceputul partidei și a reușit să ia 
conducerea — în repriza a doua — 
prin Belea, care a înscris în min. 
56. Ineficacitatea înaintării și forma 
excepțională a portarului Boroș (Ti
mișoara) au făcut însă ca acesta să 
fie singurul gol al echipei locale. 
Timișorenii, mai tehnici, își asigură

în legătură cu această partidă, an
trenorul federal Angelo Niculescu ne-a 
declarat următoarele: „In prima re
priză, Selecțiowata A a desfășurat un 
joc în viteză, destul de bine orientat 
tactic. Tn repriza secundă ritmul s 
fost mai lent."

Miercuri, în meciul cu Voivodina 
Novisad, Selecționata A va conta pe 
aportul jucătorilor întrebuințați ieri, 
plus Popa și Hașoti. Antrenorii îneă 
nu s-au fixat asupra formației. Selec
ționata de Tineret, care va juca 
miercuri în deschidere Cu Progresul, 
va folosi echipa care a evoluat ieri 
în prima repriză, cu o singură' modi
ficare : poarta va fi apărată de Datcu. 
Andrei fiind rezervă 

victoria și totodată calificare în etapa 
următoare a Cupei printr-un joc mai 
bun spre sfîrșit. Ei egalează în min. 
80 prin Manciu, iar în prelungiri în
scriu încă două goluri prin Dragoș 
(min. 110) și Feniaț (min. 118). De 
remarcat că din min. 75 oaspeți; au 
jucat în 10 oameni, lonescu, acciden
tat, părăsind definitiv terenul. Gali 
(Tim.) a ratat o lovitură de la 11 m, 
respinsă de portarnl echipei gazdă. A 
condus foarte bine arbitrai P. Sotir 
— Mediaș. (Gh. Cforatta — coresp.).
RULMENTUL BlRLAD - STEAUA 

ROȘIE BACAU S—1 (3—1)
Btrlad 4 (prin telefon). Din pri

mele minute, oaspeții au inițiativa, 
stăpînesc jocul și după ce Sorin A- 
vram ratează o situație clară de gol 
(min. 9), Comănescu deschide scorul 
în min. 13. Metalurgiștii din Bîrlad 
își revin și reușesc să egaleze prin 
Manolache (min. 23). Localnicii pre
iau inițiativa și pînă la sfîrșitul 
primei reprize măresc scorul prin 
golurile înscrise de Berce» (min. 
27 și 32).

Repriza a doua aparțin» tot bîriă- 
denilor, care domină cu autoritate, 
fără însă să concretizeze. (E. Solo
mon — coresp.).
S.N.M. CONSTANȚA — DINAMO 

GALAȚI J—2 (I—0)
Constanța, 4 (prin telefon). Ambe

le formații au dovedit lipsuri în pre
gătirea tehnică, în special dinamo- 
viștii. care s-au prezentat destul de 
slab. Apărarea lor a fost penetrabi- 
lă, iar atacurile, individuale, au fost 
destrămate cu ușurință de apărarea 
sigură a constănțenilor.

Deși a marcat trei goluri prin Co- 
man (min. 21), lonescu (min. 51) 
și Vultur (min. 60), atacul constăn- 
țean a fost din nou compartimentul 
slab — Ernest și Mocanu jucînd 
la un nivel foarte scăzut

Gălățenii au înscris prin Dărăban 
(min. 55) și Dogan (min. 66). (L. 
Bruckner — coresp.).
TRACTORUL BRAȘOV — MUREȘUL 

TG. MUREȘ 0—1 (0—0, 0—0)
Brașov, 4 (prin telefon). Meciul 

a fost foarte frumos. în ciuda faptu
lui că s-a disputat pe o vreme proas
tă și pe un teren alunecos. Gazdele 
au dominat în majoritatea timpului, 
au ratat multe ocazii de gol, dar 
mureșenii s-au apărat organizat și 
cu mult calm. Singurul gol al parti
dei a fost marcat de Kover în min. 
115.

S-au remarcat: Vakarcs II, Ghir- 
ling, Vass și Hajdu de la Învingă
tori și Oană, Chiujdea, Iacob, Bin
der de la localnici. (Gh. Măzgăreanu, 
corespondent).

PENICILINA IAȘI — DINAMO 
SUCEAVA 4—1 (0—1)1

Iași, 4 (prin telefon). Echipa Peni
cilina din campionatul regional a 
întrecut cu un scor concludent pe 
Dinamo Suceava din categoria B. 
In prima repriză, oaspeții au |ucat

Progrcsul-Empor Rostock 1-0 (0-0)
De la bun început trebuie si subliniem 

că deși Progresul a învins o formație 
care a evoluat Ia un nivel mai bun decît 
acum 3 zile, jocul echipei bucureștene 
nu a satisfăcut exigențele celor apro
ximativ 10.000 de îndrăgostiți ai fot
balului, care s-au deplasat la „Ciulești”. 
Partida, în general, s-a situat la un nivel 
tehnic mediocru, abundtad ta faxe con
fuze și pase fără adresă. Iar daci spec
tatorii nu au plecat acasă nemulțumiți, 
aceasta se datorește unor faze palpitante 
la ambele porți, care au wrai „încălzit” 
tribunele.

In prima parte a jocului oaspeții au 
fost cei care au dat emoții spectatori
lor In min. 35. de exemplu, Bialas de 
două ori s-a aflat în situație clară dc 
a înscrie, ratînd însă. In același minut 
extrema dreapta SchaRer, de la eîțiva 
metri, a șutat în brațele Ini Mîndru. In 
aceea stă repriză Progresul a avut o sin
gură ocazie în min. 40, cînd centrarea 
precisă a lui Oaidă l-a găsit pe Dinu- 
lcscu pe picior greșit. După pauză jo
cul a devenit mai vioi datorită intro
ducerii lui loniță și Pașcanu ta formația 
bucureșteană. In special ultimul a ali
mentat mereu atacul eu mingi utile și 
a destrămat multe încercări de contra
atac ale oaspeților. Golul „plutea In 
aer” chiar de la reînceperea jocului. Și 
în min. 47, după ce portarul a respins 
in ultima instanță un șut a lui Dinu- 
lescu, balonul s-a perindat în fața porții 
ajungînd la același Dinulescu, care de 
istă' dată, nu a mai greșit adresa și a 
marcat din apropiere. Progresul a con
tinuat să atace dezlănțuit. Fotbaliștii 
de la Empor Rostock au fost nevoiți 

mai bine Și în min. 5 au deschis 
scorul prin Lalu. După pauză, ie
șenii joacă mai organizat și înscriu 
de patru ori, prin Chirilă, Harasim, 
Iepure și Florescu. A condus bine 
Vasile Olaru (P. Neamț). (Șt. Tă- 
bușcă. coreso.).
C.S.M. SIBIU — JIUL PETROȘANI 

2-1 (1-1, 1-1)
Sibiu, 4 (prin telefon). Echipa 

gazdă și-a apropiat victoria după 
prelungiri, la capătul unei partide 
viu disputate, care a depășit de 
multe ori limitele sportivității. Au 
marcat: Dragoș (min. 15) și Recer 
(min. 119) pentru gazde și Cosmoc 
(min. 10) pentru Jiul printr-un șut 
de la 40 metri. S-au remarcat E. 
Nagy, Foaie, Lutch, Schwenn (C.S.M. 
Sibiu) și Cosmoc, Crăciun, Ciurdă- 
rescu, Crîsnic (Jiul). Gh. Stânescu 
(Ploiești) a condus cu scăpări. (C. 
Pitaru și M. Vlădoianu — coresp.)j

C.F.R. ELECTRO CRAIOVA — 
DINAMO PITEȘTI 2—1 (1-0)
Craiova, 4 (prin telefon) Echipa 

gazdă a dominat timp de 70 de mi
nute. Oaspeții au evoluat mai slab 
decît duminica trecută, cînd au avut 
ca adversar formația Știința. Tn 
min. 76, Halagian (Dinamo) a fost 
eliminat de pe teren deoarece a in
sultat pe conducătorul jocului. Au 
marcat Bratu (min. 36) din lovitură 
de la 11 m și Valter (min. 58) pen
tru învingători și Ghinea (min. 87) 
de la învinși. A arbitrat bine I. Bos- 
negeanu — Buc. (Th. Ștefănescu — 
coresp.).
DUNAREA GIURGIU — DINAMO 

OBOR 1-0 (0—0) I
Giurgiu, 4 (prin telefon). 3000 de 

spectatori au asistat la un joc dina
mic, cu faze spectaculoase și de un 
bun nivej tehnic. Gazdele, în vervă 
de joc, au dominat majoritatea tim
pului } de altfel, raportul de cornere 
le este favorabil (8—1). Scorul par
tidei a fost stabilit de Iorgulesca 
(min. 74). S-au remarcat: Drăgă- 
nescu, Pană_ Ghiță. Năsturescu de 'a 
Dunărea și portarul Datcu de la Di
namo Obor. Bun arbitrajul lui N. 
Mogoroașă (Craiova). (Traian Bar- 
bălată — coresp.).
UNIO SATU MARE — DINAMO 

SĂSAR 2—1 (1—0)1
Satu Mare, 4 (prin telefon). Ju

cînd cu multă voință, localnicii au 
reușit să elimine pe Dinamo Săsar. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Nemeth și Vadasz ; pentru 
dinamoviști a marcat Negrâu. Pârtii 
da s-a disputat pe un teren desfun
dat (V. Săsăranu, coresp.).
RAPID MIZIL — C.S.M. BRAILA 

4—0 I I
Mizil, 4 (prin telefon). Echipa lo

cală a repurtat o victorie netă Ia 
capătul unui meci foarte spectaculos. 
Au înscris: Rînceanu (2), Stoian și 
Ivan.

să se maseze în careu pentru a-și feri 
poarta de noi goluri. Perioadele de 
„cădere" ale jucătorilor oaspeț1 au 
alternat cu reveniri surprinzătoare cînd 
au fost la un pas de egalare. (In min. 
65 Bialas a tras în bară, iar peste un 
minut tot el a ratat din apronicre). Cele 
mai mari ocazii ale meciului au fost 
însă ratate de Oaidă. In min. 80 el *a 
tras pe lîngă poarta goală o minge res
pinsă de portarul Schrobler. Ca să se... 
întreacă pe sine, extremul dreapta il 
Progresului a repetat figura" în ace
lași minut, șutind peste poarta goală 
o minge revenită din bară !

Fluierul arbitrului a pus Qapăt unui 
meci în care Progresul — după jocul 
prestat în repriza secundă — putea cîști- 
ga la scor, dar tot așa de bine putea 
fi și... egalată. De remarcat că în acest 
meci Progresul a promovat în jocuri 
internaționale doi juniori, — pe^Gcorgescu 
și Ion Sandu, — care însă — trecînd 
prin emoțiile debutului — nu au reușit 
să-și demonstreze posibilitățile.

Arbitrul I. Chirițcscu a condus în ge
neral bine; el nu a sancționat însă un 
henț în careu comis de Caricaș în prima 
repriză.

PROGRESUL: Mîndru — NEDELCU, 
Caricaș (IONIȚĂ), Soare — Maior, Știr- 
bei (PAȘCANU) — OAIDĂ, Georgescu 
(Protopopescu, Ion Sandu), Dinulescu, 
Mafteuță. BABOIE.

EMPOR ROSTOCK: SC11R0BLER — 
Schmidt, POSCHEL, Wruck — Pankau, 
Minuth — Schaller (Leeb), BIALAS, 
Madcja, ERNST, Sollncr.AL. INOVAN



te

Selecționatele de handbal în î ale D. S. Cehoslovace 
învingătoare în întîlniriie eu echipele B. P. Romîne

BRATISLAVA 4 (prin telefon). 
Echipele reprezentative de handbal 
în 7 ale R.P. Romîne au susținut du
minicii seara primelj jocuri internațio
nale din acest sezon. Partenerele for
mațiilor noastre au fost puternicele 
reprezentative ale R.S. Cehoslovace, 
care ocupă un loc de frunte în arena 
handbalului mondial : echipa feminină 
este actuala deținătoare a titlului 
mondial, nr cea masculină vicecam- 
ptoană mondială.

Formațiile noastre au pierutd am
bele jocuri.

In meciul f 
marcat primul gol. A fost însă și sin
gurul moment în care am condus la 
scor. In continuare, l.„..,*.t
noastre au jucat foarte crispat, ner
vos, permițînd gazdelor, în special în

minm, echipa noastră a

handbalistele

repriza secundă, să stăpînească jocul. 
O comportare foarte slabă au avut ex
tremele (Roth, M. Ghiță și C. Dumi
trescu), dar, în special, Irina Nagy, 
care a primit multe goluri din șuturi 
parabile de la distanță, lată și evo
luția scorului : 1—0, 1—4 — la pauză 
— 2—6, 2-8, 4—8, 5—10, 5—12, 
7—12 și în final 7—14. Au marcat: 
Mateju 3, Matulova 2, Dvorakova 2, 
Hottskova 5, Kernerova 1, Svermova 1, 
pentru gazde și Ștarck 3, Cătineanu 2, 
A. Vasile 1 și V. Dumitrescu 1, pen
tru echipa noastră. Arbitrul polonez 
Z. Ryszard a condus bine următoarele 
formații :

R.P. ROMINA: Nagy (L. Anca) — 
Roth, Ștefănescu, Ștarck, V. Dumitre
scu, Cătineanu, M. Ghiță, A. Vasile, 
Niculescu, C. Dumitrescu.

au acționat foarte 
fiind lipsite de va
in plus, principalii 
Bulgaru, Hnat și 
dat randainentui 
aruncărilor lor la

Vești despre campionatul mondial
de handbal în 7 masculin

• Zilele trecute a avut loc trage
rea la sorți a seriilor campionatului 
mondial de 
care va avea loc în luna 
anului viitor în R.F. Germană, 
componența lor:

SERIA 1 - 1 Suedia; 2. R.P. 
gară sau Iugoslavia; 3. Brazilia.

SERIA A II A - !. Echipa unită 
a Germaniei; 2. Frar.ța, Portugalia 
sau Spania: 3. Belgia, Luxemburg sau 
Olanda.

SERIA A 111-A - 1 R.S. Ceho
slovacă sau R.P. Polonă; 2. R.P.R. 
sau U.R.S.S.; 3. Japonia.

SERIA A IV-A — ! Norvegia, Da
nemarca sau Finlanda; 2. Austria 
sau Elveția; 3. Islanda.

Jocurile vor 
torul 

/Seria
2 la 
heini;
3 cu 
SERIA A III-A 
cu 2 Ia Ravensburg, 2 cu 1 la Frei
burg; Seria a IV-a — 1 cu 3 la Hass
loch, 3 cu 2 la Wiesbaden, 2 cu 1 
ta Hassloch.

Primele două clasate din fiecare 
se.ie se vor califica pentru semifina
le astfel: grupa A — echipele clasate 
pe primul loc in seria I și a III-a și 
cele clasate pe Ijcttl doi în seria a 
Il-a și a IV-a; grupa B -- echipele 
clasate pe primul loc în seria a Il-a

handbal în 7 masculin, 
martie a 

lată

a IV-a împreună cu 
locul doi în seria I și

cele clasate 
a III-a. Me- 
5 și 9 mar-

Un-

avea loc după urtnă- 
program între 1 și 3 martie:
1 — I cu 3 la Stuttgart, 3 cu 
Karlsruhe și 2 ca 1 la Bietig- 
Sena a H-a — 1 cu 3 la Berlin,

2 la Wulisburg, 2 cu 1 la Kiel;
1 cu 3 la Ulm, 3

Ș> 
pe 
ciurile vor avea loc între 
tie.

• Au fost definitivate 
citirilor preliminare dintre formațiile 
R.P. Romîne și U.R.S.S.: 5 ianuarie 
Ia Moscova (arbitru Mihal — R. D. 
Germană) și 15 ianuarie' la Bucu
rești (arbitru Gregoric —• R.P.F.I.).
• In preliminariile seriei a III-a 

s-au înregistrat, pînă în prezent, ur
mătoarele rezultate: Franța — Spa
nia 12—12 (4—4) la Madrid, Franța 
— Portugalia 16—7 (6—2) la Bor
deaux și Spania — Portugalia 18—6 
(13—8)’ lâ Porto.

• Alte rezultate din seria I — Da
nemarca — Finlanda 26—15 (13—7) 
la Copenhaga și Danemarca — Nor
vegia 22—13 (9—6) la Oslo. In a- 
ceste . jocuri reprezentativa Danemar
cei a folosit următorul lot: Leif Ge- 
vald, Bent Mortensen (portari), Mo- 
gens Olsen, Jdrgen Peter Hansen, Per 
Theilmann, Gert Andersen, Mogens,

■ Cramer, Preben Marott, Max Nielsen, 
Thorkyld Rydhal și John Bernth.

• Au fost stabilite și datele jocu
rilor din seria a Vl-a și a Vll-a: 
Austria — Elveția 10 decembrie la 
Viena și 7 ianuarie la Basel; R. P. 
Ungară — Iugoslavia 11 decembrie 
la Zagreb și 23 decembrie la Tata- 
banya.

datele me-

R.S. CEHOSLOVACA: Hermankova 
(JANECKOVA) — Dvorakova, Male- 
rova, MATEJU, KERNEROVA, Sver- 
ntova, KOUSKOVA, MATULOVA, T«- 
pikova, Bartosekova.

In excelentă formă, handbaliștii 
cehoslovaci au fost superiori jucăto
rilor noștri, obtinînd o victorie la scor: 
21 — 12 (13— 6).

Jucătorii romîni 
rigid, acțiunile lor 
rietate și fantezie, 
noștri realizatori, 
Ivănescu nu au 
scontat, majoritatea
poartă oprindu-se în blocajul advers 
sau în brațele portarului Arnost, care 
a și apărat foarte bine. De asemenea, 
în apărare, reprezentanții noștri au 
dovedit cunoscutele lor lipsuri: insufi
cientă mobilitate și repliere destul de 
înceată, fapt care a făcut, 
ca handbaliștii cehoslovaci 
prindă adesea prin acțiuni 
atac.

Au jucat formațiile :
R.P. ROMINA: Redl — 

SCU, * 
MAN.N, , , ____ ,
Bulgaru, Costache I.

R.S. CEHOSLOVACA: ARNOST — 
HAVLIK, Frollo, Herman, Csermak. 
SEROGA, Trojan, LUKASIK, MAREȘ, 
Rada.

Au marcat: Havlik 5, Frollo 4, Her
man 2, Csermak 2, Seroga 2, Tre- 
jan 2, Lukasik 2, Mares 1, Rada 1 
pentru echipa cehoslovacă și Bădule- 
scu 4, Costache II 2, Moser 2, Thel- 
niann 2, ivănescu 1, Hnat 1, pentru 
formația noastră. De notat că Bulgaru 
a ratat și o lovitură de la 7 metri. 
Foarte bun arbitrajul prestat de da
nezul K. Knudsen.

Jucătorii noștri vor pleca în cursul 
zilei de luni la Praga, unde vor sus
ține noi întîlniri cu handbaliștii ceho
slovaci.

de altfel, 
să-i sur

pe contra-

BADULE-
Costache II, Moser, THEL-

Ivănescu, Hnat, L. Popescu,

ANUL ATLETIC 1961...
Nici nu s-a încheiat încă anul 1960 în afara unui mare număr de concursul 

și de pe acum a și fost schițat cadrul internaționale, la o scrie de înlîlni 
general de activitate a atletismului în deosebit dc importante ca: Crosul Ba 
anul care vine.

Ediția a VII-< a Campionatelor eu
ropene de atletism se va desfășura între 
12 și 16 septembrie 1962 pe stadionul 
Armatei populare iugoslave din Belgrad. 
In legătură cu viitoarea ediție a euro
penelor s-a stabilit ca participarea pe 
probe să se facă după „sistemul” utili
zat, cu atîta succes, la J.O. de la Ro
ma. Adică : fiecare țară are dreptul să 
înscrie, pentru fiecare probă în parte, 
cîte trei concurenți (pînă acum aveau 
drept de participare numai cîte doi a- 
tleți). Unul dintre ei poate fi înscris 
fără nici un fel de restricție, în timp 
ce pentru ceilalți doi se cere să înde
plinească anumite performanțe standard. 
Tabelul acestor performanțe standard 
va fi întocmit în cadrul Congresului Co
misiei europene din I.A.A.F. care va 
avea loc la 19 martie la Paris. In pro
gramul tehnic al Campionatelor europene 
dc la Belgrad figurează următoarele 
probe: bărbați: 100 m, 200 m, 400 m,- 
800 m, 1.500 m. 5.000 m, 10.000 m, 110 
mg, 400 mg, 3.000 m obs., maraton, 4x100 
m, 4x400 m, lungime, triplu, înălțime, 
prăjină, greutate, disc, suliță, ciocan, 
decatlon, 20 și 50 km marș (ambele pe 
șosea); femei: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 80 mg, 4x100 m, lungime, înăl
țime, greutate, disc, suliță, pentatlon. 
Standardurile dc participare vor trebui 
6ă £ie realizate în sezonul anului 1961 
și în cel al anului 1962.

1961 UN AN BOGAT IN COMPETIȚII

Cu ocazia ședinței de calendar a Co
misiei europene de atletism, care a avut 
loc recent la Atena, au fost stabilite 
datele unui mare număr de meciuri și 
concursuri internaționale pentru anul 
viitor. Cel mai important dintre toate 
este desigur meciul (ediția a III-a) 
dintre reprezentativele Uniunii ^Sovietice 
și S.U.A. care va avea loc la Moscova 
(15—16 iulie).

Ia 1961 atleții noștri vor lua parte,

canic (9 aprilie) la Sofia ; meciul R. 1 
Bulgaria — R. P. Romînă, bărbați j 
femei (15—16 iulie) la Ruse ; Jocuril 
Balcanice (15—17 septembrie) la Be 
grad ; triunghiularul R. P. Romînă — 
Italia — R. P. Ungară, femei (8 octoir 
brie) într-o localitate din țara noastr 
ineă nedesemnată. l'ldiția a Xllla 
tradiționalelor noastre campionate iniei 
naționale se i 
intre 25 și 27

In calendar 
niori ediția a 
R. P. Polonă
R. P. Romînă
nan, triunghiularul echipelor de tinere. 
R. P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia —
R. P. Ungară (30 sept. — 1 oct.) 1;
Timișoara. O competiție foarte impor 
tantă așteptată cu mult interes este primi 
edifie a Jocurilor Balcanice pentru junior 
și junioare care se Va desfășura la Clu 
Ia 19—20 august.

va desfășura la Bucureșt 
’ august.

mai figurează pentru ju 
i Vll-a a triunghiularulu

— R. S. Cehoslovacă — 
(2, 3 septembrie) la Poz

• 0 competiție de fotbal 
pentru echipe din țările balcanice

ISTANBUL (Agerpres). — Ditpi 
cum transmite corespondentul agenție 
B.T.A., reprezentanții federațiilor dc 
fotbal din R.P. Bulgaria, R.P. Romînă, 
R.P. Albania și Turcia au căzut de 
acord să se organizeze un turneu dc 
fotbal la care să participe echipele 
clasate pe locul doi în campionatele 
țărilor balcanice. La acest turneu, pro
iectat pentru luna ianuarie a anului 
1961, urmează să participe echipele 
Levski (R.P. Bulgaria). Fenerbahce 
(Turcia), Steagul roșu (R.P. Romînă), 
Partizan (R.P. Albania). Prima întîl
nire se va disputa între echipele Lev
ski și Fenerbahce, la 8 ianuarie în 
orașul Istanbul.

F. I. D. E. a anulat concursul de șah
de la Berg en Dai din Olanda
Turneul zonal se va desfășura intr-o altă țară cu participarea 

tuturor șahiștilor calificați —

Reprezentativa studențească mascu
lină de volei a R.P. R'mîne a susți
nut în ultimele trei zile tot atîtea par
tide în cadrul turneului internațional 
universitar de ta Praga. Din neferi
cire, sportivii noștri au pierdut toate 
meciurile. A--ttel, R.P. Polonă ne-a în
vins cu 3-1 ('4-16, 15-3, 15-5, 15-13), 
R.P. Bulgaria toi cu 3-1 (15-8, 15-9, 
15-17, 15-10), tar aseară voleibaliștii 
noștri au pierdut înFlnirea cu R.S. 
Cehoslovacă la același scor de 3-1

Iată alte rezultate din acest tur
neu : R.S. Cehoslovacă — R.D. Ger
mană 3-1 (15-13, 12-15, 15-8, 15-7), 
R.P. Bulgaria—Belgia 3-0 (6, 5, 8), 
Italia—R.D. Germană 3-2, R.P. Po
lonă—R.P. Bulgaria 3-0.

(Agerpres)

HAGA (Agerpres). — In urma ho- 
tărîrii federației internaționale de șah, 
turneul zonal de la Berg en Dai 
(Olanda) a fost întrerupt la cea de a 
6-a rundă, urmînd să se desfășoare 
într-o altă țară în condiții normale și 
cu participarea tuturor șahiștilor cali
ficați. După cum se știe, la acest tur
neu participau numai 10 jucători, alți 
8 retrăgîndu-se din competiție în 
semn de protest față de actul discri
minatoriu al autorităților olandeze, 
care au refuzat viza de intrare ma
relui maestru W. Uhlmann din R.D. 
Germană. La început Federația inter-

națională, contrar statutului, a încu
viințat t’nerea turneului. Acest fapt a 
stîrnit însă numeroase proteste prin
tre șahiștii din întreaga lume. Fede
rațiile de șah din U.R.S.S., R.S. Ceho
slovacă și a’te țări au luat poziție 
împotriva acestei hotărîri și au cerut 
Federației internaționale să nu recu
noască valabilitatea turneului de la 
Berg en Dat Zilele trecute, președin
tele F.I.D.E., F. Rogard, a comunicat 
oficial suspendarea turneului.

PE SCURT
• Reprezentativa de fotbal a R.D 

Germane a întîlnit ieri la Tunis se
lecționata Tunisiei. Manifestînd o su
perioritate evidentă, fotbaliștii oaspeți 
au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(1-9).
• Intîlnirea de tenis de masă din

tre echipele orașelor Budapesta șl 
Canton s-a terminat cu victoria spor
tivilor oaspeți : 5—1 Ia bărbați si
3—0 la fete. Din echipa orașului Can
ton cel mai bun jucător a fost tînă-

T~.t Kuo-siun, care l-a învins cu 
campionul Europei, Zoltan 

Meciul a avut loc la Can-

rul Ten
2—1 pe 
Berczik. 
ton.

® Continuîndu-șl turneul în R.P. 
Chineză, echipa de fotbal Stal (R.P 
Polonă) a susținut 
lecționata orașului 
chinezi au obținut 
de 3—1 (2—0).

o întîlniire cu se- 
Șanhai. Fotbaliștii 
victoria cu scorul

Reprezentativele de popice ale R. P. Romîne

ULTIMEL E ȘTIRI
9

ULTIMELE DOUA MECIURI
ALE HOCHE1ȘTILOR CANADIENI 

IN U.R.S.S,
lecționata R.D. Vietnam a întrecut cu
3—1 (2—0) reprezentativa R.P. Mon
gole

Boxerii de Ia Voința 
in R. P.

și R. P. F. Iugoslavia și-au împărțit victoriile

Polonă
(Urmare din pap,. 1)

Capitala, îndrep-au părăsit
spre R. P. Polonă, boxerii

Aseară 
tîndu-se 
clubului Voința, care vor susține, după 
cum se știe, două întîlniri: La Wro- 
clav și Bydgosz. Au făcut deplasarea 
următorii-. I. Toma, Gh. Laclie, I. 
T.trctt, G. Simonka, C. Gherasim, O. 
Baciu, V. B/goi, I. Asztalos, P. Za- 
hrria și I. Petrov .Lotul esțe însoțit 
de arbitrii Petre Epureanu și Dumitru 
Dimulescu ,

Ech na de polo Rapid București 
pleacă in R. D. Gemenă

Echipa de polo Rapid București, care 
a cîștigat recent campionatul european 
feroviar desfășurat la Bruxelles, pleacă 
miercuri în R.D Germană. Feroviarii 
bucureșteni vor susține două întîlniri cu 
Lokomotiv Karl Marx Stadt, în zilele 
de 10 și 11 decembrie a.c.

20 minute în care toată sala a trăit 
fiecare mișcare a sportivei noastre. 
O dezechilibrare, un pas greșit, o 
deviere cît de mică a degetelor, ar 
fi făcut ca bila să treacă pe lîngâ 
tintă. Dar încordîndu-și toate forțele, 
Elena Predeanu a avut o puternică 
revenire lansînd ultimele 50 bile cu 
o precizie matematică. Ea și-a depă
șit adversara în manșa a doua 
39 p.d. Scor final : 
pentru R.P.R.

Arbitrul maghiar 
condus următoarele

R.P.R.: Erica Arion (412), Maria 
Stanca 
(422), 
(394),
Predeanu (396). R.P.F.I. : Mara Erski 
(404), Iusti Rozman (434). Gorinca 
Erski (392), Franciska Kavcic (403), 
Zita Pipinic (417), Barbara Bulici 
(401).

R.P.R. - R.P.F.I.
5010—5230

(MASCULIN)
P.O

cu
2473—2451 p.d.

Gyuia Ujfalvî a 
formații :

(145) Margareta Szemani 
Ecaterina ' Wentzel-Antonovici 
Ilona Nemeth (404), Elena

Confruntarea băieților desfășurată 
duminică pe aceeași arenă a fost 
echilibrată pînă la schimbul 3, cînd. 
cu toate că eram conduși cu 49
puncte, speram într-o comportare fru
moasă a celorlalți componenți ai e- 
chipei noastre. Dar Francisc Micola 
și — în mai mică măsură — Ale
xandru Andrei s-au comportat sub 
nivelul posibilităților lor reale. Slab 
a jucat Ladislau Galo, de la care 
așteptnm cel mai mult. In schimb 
Cică Andrei a debutat promițător în 
.ebhipa națională, 
slavi s-au impus printr-o 
înaltă în lansarea bilei Ș> multă si
guranță în mișcări. Și acum iată for 
mafiile celor două reprezentative: 
R.P.R. ■ L. Galo (819), Gică An
drei (842), Fr. Micola (809), I. Mi- 
co'roiu (8ă3), A. Andrei (837), P. Pur- 
ie (850), R.P.F.I.: E. Kobal (816), 
J. Juricevic (894), M. Sterjoi (849), 
J. Slibar (894). L. Grom (899), D. 
Smoleanovicj (878).

Popicarii iugo- 
tehnică

Echipa canadiană de hochei pe 
gheață, Chatam Maroons și-a încheiat 
turneul întreprins în Uniunea Sovie
tică, cu meciurile susținute vineri în 
compania echipei Himik Voskresensk’ 
și aseară, cu T.S.K.A. Moscova. Atît 
vineri, cît și aseară, hocheiștii cana
dieni au fost nevoiți să părăsească 
terenul învinși. Himik Voskresensk a 
obținut o victorie de prestigiu, între- 
cînd pe echipa canadiană cu scorul 
de 4—3 (2—1, 1—2, 1—0), în timp 
ce echipa T.S.K.A. a cîștigat cu sco
rul de 5—2 (2—0, 3—1, 0—1). In 
felul acesta, hocheiștii canadieni au 
obținut o singură victorie în turneul 
efectuat la Moscova, un meci au ter
minat la 
cunoscut

TRADIȚIONALUL MARATON 
DE LA FUKUOKA

In localitatea Fukuoka (Japonia) 
s-a desfășurat ~ 
tradiționalului 
ziartti „ Asahi", 
venit atletului Barrey Magee (Noua 
Zeelandă), clasat pe locul 3 la Jocu
rile Olimpice de la Roma, cu perfor
manță de 2 h 19:04,0. Pe locul 2 a 
sosit finlandezul Rotila în 2 h 19ț21,0, 
pe locul trei Kantorec 
slovacă) în 2 h 20:41,0, 
4 ' '

ieri a XlV-a ediție a 
maraton organizat de 

Această ediție a re

japonezul Nako

(R.S. Ceho- 
iar pe locul

UN

egalitate. iar de cinci ori au 
înfrîngerea.

GENE FULLMER ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL

TURNEU DE FOTBAL 
LA HANOI

meci pentru titlul mondial 
categoria mijlocie, desfășu- 
Angeles, Gene Fullmer, de-

In capitala Republicii Democrate 
Vietnam, Hanoi, a început un turneu 
de fotbal care angrenează echipele 
reprezentative ale Republicii Populară 
Chineze, Republicii Populare Demo
crate Coreene, Republicii Populare 
Mongole, precum și Republicii Demo
crate Vietnam. In prima întîlnire, se

Intr-un 
de box la 
rat la Los 
ținătorul titlului, a terminat la egali
tate după 15 reprize cu Ray Sugar 
Robinson. Este pentru a șaptea oară 
cînd Robinson încearcă să-și recuce
rească titlul, deși el a ajuns la vîrsfa 
de 40 de ani. De remarcat că unul 
din arbitri l-a dat învingător pe Ro
binson, pentru boxul său mai tehnic 
și mai clar.

gedacpa șt administrata; București, str, Vasile Conta nr. 16, teleion ll.lu. 05 Interurban 72. nr. 1—2 SI AS 3432. Întreprinderea Politxraltcă Nr. 2. str Brezotanu 23—25.


