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Pentru omenire nu există în zilele noastre- ; 
o sarcină mai urgentă decît lupta împotriva ; 
primejdiei unui război racheto - nuclear, pentru 
dezarmarea generala și totală, pentru menți- • 
nerea păcii. Nu există în zilele noastre o datorie ( 
«nai nobilă decît participarea la această luptă, <

Războiul nu este inevitabil, războiul poate ' 
fi preîntâmpinat, pacea poate fi apărată și con» 
solidată. ;

i (Din Apelul către popoarele din lumea întreagă adoptat de Con
sfătuirea de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste fi

1 muncitorești). '

Spartachiada de iarnă a tineretului Concursul international de tenis de masă de la Cluj

Cunoașfefi 
regulamentul ?

a-întrebarea ntt este, desigur, 
dresată activiștilor sportivi (deși 
în unele asociații nu toți activiștii 
sportivi ar putea răspunde afir
mativ) ci... viitorilor participant 
la întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului. Este drept că de 
de multe ori poți întîlni la sediul 
unei asociații sportive sau consi
liu U.C.F.S, " ' " ' ’
cu atenție 
notîndu-și cu grijă condițiile de 
participare, amănunte despre or
ganizarea întrecerilor sau indica
țiile tehnice. Alții însă consideră 
că este suficient să te pregătești 
pentru întrecere, neglijind cu to
tul cunoașterea prevederilor regu
lamentare. Oare nu din această 
cauză s-a întîmplat — de exemplu

— anul trecut 'ca la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă să se pre
zinte concurenți care au rămas... 
surprinși aflînd că ia schi se face 
o diferențiere precisă a distanțe-

tineri care răsfoiesc 
filele regulamentului,

Pe teme actuale
I

lor in-raport cu vîrsta sau că greu
tatea este un factor deosebit de 
important în competițiile de lupte? 
Sînt lucruri elementare dar 
noașterea lor poate duce - 
cum s-a întîmplat — la i 
surprize.

Așa s-a 
au pierdut 
știau că o 
tată, mulți

Îlificați pentru că au crezut că pot 
să... nu treacă priutr-una sau două 
dintre porțile puse pe traseu... E- 
xemplele pot continua. Necunoaște
rea regulamentului poate duce la 
o pregătire necorespunzătoare, la 
pierderea sau diminuarea șanselor 
într-o competiție satt alta, la des
calificare ca și la o slabă parti
cipare (ne referim în special la 
tinerii de la 10 ani în sus care

- uneori nu știu că pot participa ia 
aceasta competiție la anumite 
sporturi).

Așadar, tineri sportivi, începeți 
pregătirea _ .
iarnă cu studierea regulamentului. 
Este foarte important să faceți a- 
cest lucru dacă vreți să vă pre
gătiți bine și să... cîștigați.

Cunoscîud că popularizarea re
gulamentului competiției contribuie 
atît la pregătirea concurenților cît 
și la buna organizare a întreceri
lor, asociațiile sportive au dato"ia 
să ia măsurile corespunzătoare 
pentru ca un număr cît mai mare 
de membri ai U.C.F.S. să aibă po
sibilitatea de a face cunoștință 
din vreme cu prevederile pentru 
fiecare sport în parte. Să muncim 
astfel îneît la întrebarea: „CU
NOAȘTEȚI ----- -------
fiecare participant la 
Spartachiadei de iarnă 
lui să poată răspunde

■ necu-
— așa 
multe...

șahiști
că nu

făcut că mulți 
partida pentru 

piesă atinsă trebuie mu- 
schiori au fost desca-

pentru Spartachiada de

la întrebarea:
REGULAMENTUL ?“, 

întrecerile 
a tineretu- 

afirmativ.

D. O.

Echipa secundă de

Primul învingător pe Sabrieă
mușchiulare, ridică haltera ritmic, urmă
rit de zeci de perechi de ochi. Haltera 
pare o jucărie îii mîinile sale. Arbitrii, 
alenți, numără : 7, 8, 9, 10, 11... In 
sală, mirare... Mai cu seamă printre par
ticipant. Silviu Olteanu, din același sec
tor cu Gh. Dupleac, privește atent hal
tera și pe puternicul ei mînuitor. Are mo
tive : Olteanu ridicase bara de oțel de 
19 ori și se părea că va termina între
cerea pe primul loc. Dar Dupleac nu arc 
de gînd să abandoneze. Sudoarea îi curge 
de pc față, mușchii i se contractă. în
cearcă... Auzim vocea crainicului dc con
curs : 16, 17, 18 (Olteanu își trece ner
vos mîinile prin păr). 19. 20. In sală, 
exclamații, însoțite dc binecunoscutul 
,.sst“. „Recordul” lui Olteanu căzuse, 
dar tînărul Dupleac continuă să ridice 
haltera, de 30 de kilograme e drept, mai 
lent. 25, 26 și, cu o ultimă sforțare, 27. 
Obosit, el lasă haltera pe podea și pri
vește fericit pe cei din jur. învinsese. 
Era primul cîștigător pe fabrică în în
trecerile Spartachiadei de iarnă a tine
relului.

R.P.R.R. S. Cehoslovacă 3-0
jurul unei haltere se strînseseră 
trecute un mare număr de tineri.

In 
zilele 
Sirena fabricii abia vestise terminarea lu
crului și tinerii, voinici, și guralivi nevoie 
mare, se și prezentaseră în sala de sport 
de la !•’. C. „Gli. Ghcorghiu-Dej". După 
deschiderea oficială a Spartachiadei de 
iarnă, care se făcuse cu cîteva zile 
inte, începeau acum întrecerile în 
practic.

— Deocamdată, mi-a spus tov. 
Kădufă —- președintele asociației i 
tive Confecția, organizăm 
haltere și de șah.

Haltera, în jurul căreia tinerii se în
grămădeau, aștepta pe podea. In sfirșit, 
întrecerile încep. Kind pe rînd, sportivii 
o ridică — fiecare după puteri — și 
așteaptă emoționați verdictul juriului.

La un moment dat se apropie de hal
teră un tînăr robust, cu privirea hotă- 
rîtă. Arbitrul anunță că se numește 
Gheorghe Dupleac. Tînărul muncitor din 
sectorul 8 —■ tricotaje —- al fabricii 
privește atent bara de oțel cu cele două 
bile la capete, își șterge mîinile de pan
taloni și o prinde hotărît, ca într-un 
clește. Apoi, încordîndu-și toate fibrele

în întîlnirea feminină
• Oaspeții au cîștigat meciul masculin cu 5-1 • Maria Alexandra 

și Radu Negulescu învingători în turneele individuale

in li
ni oii

Tr.
spor- 

în treceri de

SLUJ II (prin telefon de la tri
misul nostru). — Desigur că fiecare 
din cei peste 1.000 de spectatori, pre- 
zenți sîmbătă după-amiază în sala 
sporturilor din localitate, nutrea, spe
ranța unor victorii a reprezentativelor 
noastre în întâlnirile cu echipele R. S. 
Cehoslovace, așteptîridu-se totodată să 
asiste la întreceri de calitate.

După cinci ore și jumătate de joc 
publicul părăsea însă sala concursului 
numai cu o parte din dorințele sale 
satisfăcute. Aceasta, pentru că singu
rul fapt pozitiv în întîlnirea bilaterală 
de tenis de masă a fost pentru noi 
victoria la scor (3—0) a formației 
feminine. în schimb echipa noastră 
masculină a suferit o înfrîngere ca
tegorică (1—5), tar nivelul general 
al ambelor confruntări a fost sub 
așteptăriR. &

întrecerile de trîntă nu au început. Dar tinerii din asociația sportivă Confecfla 
se pregătesc de zor pentru startul oficial Foto: T. Chioreanu

2—J (—âl, 14, 19). După un început 
timid, fiind condusă cu 16—12, Maria 
Alexandru a făcut apoi 4 puncte la 
rîrrd. Dar, ea s-a grăbit și Krotipova 
mai stăpână pe sine, a câștigat. In. 
următoarele două seturi reprezentanta 
noastră a dirijat mai bine mingile și 
cu atacuri alternate din ambele părți 
a terminat învingătoare în fața celei 
mai bune jucătoare cehoslovace. Krou- 
pova s-a prezentat cu o apărare sf- 
gură și cu o lovitură ofensivă din 
dreapta foarte periculoasă.

Alexandru, Pitică—Kroupova, Uhro- 
va 2—1 (—12, 17, 20). Schimburi de 
mingi confuze în majoritatea timpu
lui. în setul decisiv jucătoarele noas
tre au condus cu 14—9, 17—11, 20— 
16. Cîteva clipe de neatenție era să 
le coste însă setul și respectiv partida 
de dublu, cîștigată la consecutive.

■

au
se 

în-

s-a

R, P. ROMÎNA — R. S. CEHO
SLOVACĂ (FEMININ) 3—0

Succesul este pe deplin meritat, 
Maria Alexandru și Geta Pitică fiind 
.indiscutabil superioare adversarelor 
lor. Ambele noastre reprezentante 
reușit în finalurile de meciuri să 
concentreze mai mult și să iasă 

‘’vîngătoare.
De data aceasta, Geta Pitică

prezentat mai bine. A fost calmă și 
sigură în majoritatea acțiunilor. Nu 
cu aceeași convingere a jucat însă și 
la dublu undei împreună cu M. Ale
xandru, au făcut uneori greșeli inex
plicabile, ratînd mingi ușoare.

De la Maria Alexandru ne așteptam 
'la mai mult. Ea a cîștigat meciurile 
'susținute, însă nu a atacat cu hotă
râre și a avut scăderi de ritm.

Geta Pitică
2—0 (15—14). Jucătoarea 
condus în permanență în 
adversare tenace.

Maria Alexandra — Eva

Vendulka Svarcova 
noastră a 
fața unei

Kroupova

Selecționata divizionară de hochei a mvms S. K. Wismut
mai ușor fait

mai importantă partidă din 
turneului echipei S.K. Wismut 

și cea mai frumoasă dintre 
germani au întîlnit

Cea 
cadrul 
a fost 
ele. Hocheiștii 
aseară selecționata divizionară, o ve
ritabilă echipă reprezentativă, în fața 
căreia au trebuit să cedeze, fiind în 
unele momente depășiți net de viteza 
și forța de joc a selecționatei. Cu 
excepția reprizei secunde, cînd jocul 
a fost ceva mai echilibrat, datorită 
în special faptului că hocheiștii noș
tri au slăbit alura, în rest meciul a 
fost tot timpul la discreția jucăto
rilor romîni, care au ratat o sumede
nie de ocazii, care de care msi 
clare.

La fel ca și în prima partidă, se
lecționata a deschis scorul chiar în 
min. 4 la capătul unei acțiuni fru-

box a 0. R. S. S
a întrecut selecționata R. F. Germane cu 9-1

Boxerii din Uniunea Sovietică au 
început încă de pe acum pregătirile 
și întîlnirile de verificare în vederea 
campionatelor europene care vor avea 
loc anul viitor la Belgrad. O primă 
confruntare internațională, în scopul 
selecționării celor mai în formă pugi- 
îiști sovietici, a avut loc sîmbătă sea
ra în noul Palat al sporturilor din 
Kiev. în fața a 10.000 spectatori, se
lecționata secundă a U.R.S.S. a întîl
nit într-un meci amical reprezentati-

va R.F. Germane, care întreprinde un 
turneu în Uniunea Sovietică. Intîlni- 
rea s-a încheiat cu o netă victorie 
pentru boxerii sovietici: 9—1. De re
marcat că din echipa secundă au fă
cut parte numeroși boxeri tineri ca, 
de pldă, Sivko, Muha, Agheev, Nur- 
mahanov și alții.

Mîine seara, în Palatul sporturilor 
din Moscova, selecționata R.F. Ger
mane va primi replica primei repre
zentative a Uniunii Sovietices

arată scorul: 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)
moase: Ionescu a pasat în adînctaie să devieze în 
pucul lui Kalamar, care l-a intercep
tat și, după o cursă scurtă, a tras 
plasat, înscriind. Numeroșii spectatori 
prezenți — aproape 6.000 — au cre
zut că vor asista la o victorie la 
scor a selecționatei. Din păcate însă, 
jucătorii noștri au repetat greșeala 
din meciul de joi seara și fiind mai 
puțin insistenți în fazele de atac, au 
lăsat să le scape cîteva mari ocazii.- 
In finalul reprizei ei s-au văzut ega
lați, Steinbock profitând de o nea
tenție a apărării noastre și mareînd 
din apropiere.

Partea a doua a întâlnirii a fost cea 
mai echilibrată. Selecționata slăbește 
alura și hocheiștii germani revin în 
atac. Jocul însă, este ceva mai confuz 
și se comit numeroase neregularități, 
prompt sancționate de cei doi arbitri. 
Cinci jucători stau pe rînd pe banca 
eliminaților. La un moment dat, S.K- 
Wismut se afla doar cu trei jucători 
de cîmp pe gheață. în timp ce selec
ționata era cu efectivul complet și 
scorul totuși nu a fost modificat. 
Abia in cea de a IlI-a repriză, care 
a fost și cea mai frumoasă, jucă
torii noștri reușesc să-și concretizeze 
superioritatea. Ei au, de asemenea, 
ocazii una după alta, dar cînd ni
meni nu se aștepta, un șut de la 
treime a lui Ionescu face ca pucul 
să se odihnească în plasa porții lui 
Kinderman, ieri în formă excepțio
nală. Golul dă aripi echipei noastre 
care asaltează pur și simplu treimea 
formației oaspe. Minute întregi pucul 
se plimbă prin fața porții lui Kinder- 
man și în min, 51 Andrei reușește

plasă un șut de Ia 
Ionescu. Selecționatatreime al lui Ionescu. Selecționata 

mai domină un timp, apoi jocul se 
echilibrează, pentru ca ultimele mi
nute să aparțină echipei S. K. iWis- 
mut.

Cuplul de arbitri Liviu Sîngeorzan 
și Werner Geipel a condus foarte

R. P. ROMINA—R. S. CEHOSLOVA6Ă 
(MASCULIN) 1—5

Față de valoarea generală a sporti
vilor care s-au întîlnit înfrângerea 
este prea categorică. Așa cum au 
decurs însă partidele, jucătorii noștri 
nu puteau emite alte pretenții. Sin- 
guțul care a corespuns a fost Gheor- 
ghe Sobîrzăn. Cu o putere de luptă 
remarcabilă, sesizând părțile slabe ale 
adversarilor, Cobîrzan s-a arătat un 
bun tactician, obținînd singura victo
rie pentru culorile noastre.

O decepție a constituit-o comporta
rea lui Radu Negulescu. Acțtonînd 
mecanic, a intrat într-o suită nesfâr
șită și neindicată de atacuri din pri
ma minge, greșind exasperant de 
mult. Bl s-a dovedit foarte deficitar 
și în ceea ce privește puterea de lup-' 
fă, și pregătirea fizică generală. Cam
pionul nostru va trebui să reflecteze' 
foarte serios asupra comportării lui de 
sîmbătă. Nu se pot obține performant 
te la nivel internaițional decît print 
tr-o pregătire metodică si temeinică, 
o viață sportivă desăvîrșită.

Lipsit de încredere în forțele prori 
prii, Mircea Popescu s-a mulțumit să 
adopte o tactică de așteptare a greșe-i 
Iilor adversarilor. Și pentru că a-, 
cestea nu s-au produs, ei a pierdut I 
Și Mircea Popescu a vădit semne de 
oboseală, ca urmare a unei pregătiri 
fizice -cu totul insuficiente.

De la oaspeți cea mai bună irnpreț 
sie a lăsat-o tînăruil Jaroslav Stanek, 
Gu o energie inepuizabilă, Stanek 
a „bombardat" continuu terenul ad-: 
vers, deținând mereu inițiativa prin 
atacuri și contraatacuri cu direcții șl 
Intensități diferite.

BONSTiANTIN eOMARNISGHI 
(Cont lunare in pag. a 4-a)

(Contiunare în pag. a 4-a)

CALIN ANTONESCU

Vii atac al selecționatei Știința la poarta, echipei germaiș^
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Rapid pe primal loc in „Capa Victoria** 0 VALOROASA FINALĂ DE CAMPIONAT
T Fără îndoială că cel mai frumos 
meci din etapa de sîmbătă a „Cupei 
Victoria" a fost cel disputat între 
Progresul București și Petrolul Plo
dești. Bucureștenii au cîștigat cu 3—2 
.(16—18, 15—8, 15—7, 11—15, 15—13), 
după eforturi deosebite, cum rezultă 
— de altfel — și din scorurile celor 
cinci seturi. Se poate spune că Pro
gresul a cîștigat, datorită nenumăra
telor greșeli săvîrșite de oaspeți. In
tr-adevăr, aceștia din urmă au ratat 
copilărește mingi clare în deosebi 
din cauza neatenției. De altfel, în 
finalul ultimului set al meciului, 
Manta (de două ori) șl Busuioc (o 
dată) au greșit flagrant. Petrolul a 
arătat un joc îmbunătățit față de 
ultima sa apariție în Capitală. Echipa 
are o mișcare în teren destul de 
bună, un blocaj corect executat, dar 
totuși penetrabil, în timp ce atacul 
ni s-a părut punctul nevralgic. Cel 
mai buni jucători: Petric. Danieleanu 
și» Manta (care a realizat și lucruri 
frumoase, dar a și greșit de multe 
ori).

In prima partidă a programului, 
Rapid a- întrecut cu 3—0 (11, 9, 14) 
pe Victoria. Meciul nu a satisfăcut. 
S-a jucat lent, fără interes, ca la 
un antrenament, jucătorii ambelor 
formații uitînd iparcă de numeroșii 
spectatori prezenți în sala Dinamo, 
pentru a vedea un meci disputat. 
Am remarcat totuși jocul bun practi
cat de Cohn, Covrig (Victoria), Ni- 
colau, Plocon, Drăgan (Rapid).

Pentru voleibaliștii de la Dinamo, 
partida lor cu C.C.A. a fost o simiplă 
formalitate. Dinamo a cîștigat cu 
3—0 (0, 2, 5) pentru că a avut în 
fața șa o echipă alcătuită din patru 
juniori, plus Mincev și Stănculescu. 
C.C.A. are circumstanțe atenuante: 
Schăffer, Chiriță și Wolf sînt ple
cați cu echipa de tineret în Italia, 
C'laici și Butenco erau indisponibili. 
In aceste condiții credem că era mai 
bine ca partida să fi fost amînată.

MIRCEA TUDORAN
Tn urma acestor 

mentul arată astfel:

1. Rapid
2. Dma-mo
3. C.C.A.
4. Progresul
5. Victoria
6 Petrolul

rezultate, clasa

3 2 1 8:4 5
3 2 1 8:5 5
3 2 1 6:4 5
2 1 1 4:5 3
2 1J 3:5 3
3 0 3 3:9 3

în campionatul feminin

ECHIPELE BUCUREȘTENE DINAMO $1 RAPID
CONTINUĂ CURSA PENTRU LOCUL 1

r IAȘI: Țesătura—Sănătatea București 
.5—3 (15—11, 11—15, 5—15, 5—15). 
-TDeși învinse, ieșencele au realizat o par- 
itidă frumoasă. Ele au jucat mai bine în 
Iprimczle două seturi. Pe cel de al doilea 
îl și puteau cîștiga dacă se concentrau 
■nai mult (la un moment dat *au avut un 
Javăntaj de 3 puncte). Jucătoarele de la 
Sănătatea au arătat multă voință de a 
(învinge, practicînd un joc mai organizat. 
S-au evidențiat Wittgenstein, Dumitru 
[(Sănătatea), Todirașcu și Meissner (Țe
sătura). (Petre C o dr ea- coresp. reg.).

BUCUREȘTI : Metalub-C.S.M. Sibiu 
-3—2 (15—12, 15—12, 11—15, 13—15, 
\15—6). Sibiencele au constituit o plăcută 
surpriză prin jocul lor variat. Meciul a 
ifost deosebit de disputat, cu spectacu
loase răsturnări de situații. Notăm doar 
.(faptul că în primul set C.S.M. a condus 
*>u 12—9, în cel de al doilea cu 11—4 și 
!țn ultimul cu 6—3 ! Victoria obținută 
[ac Metalul (la carfe a jucat și Alexandra 
.Chezan) ap^are astfel ca, deosebit dc pre
țioasă. Echipa învingătoare a jucat mult 
inai bine ca în partida cu Dinamo, dis
cutată duminica trecută. Ambele echipe, 
Jși în deosebi sibiencele, au greșit foarte 
multe servicii în momentele hotărîtoare. 
S-au remarcat Elena Sterian, Ștefania 
®ogea, Magdalena Bentz (Metalul), Ilea- 
na Lăzărtiț, Ileana Roman I (C.S.M.). 
-A. arbitrat cu scăpări N. Beciu—Bucu
rești. (M. T.).

CLUJ : C.S.M.—Progresul București 
33—0 (12, 11, 12). O partidă de nivel 
Ttelinic satisfăcător, în care victoria a re- 
'prenit pe merit sportivelor din Cluj. Jucă
toarele de la Progresul au luptat cu mul
tă dîrzenie pentru un rezultat eît mai 
./frumos, dar în cele din uirmă au cedat 
țSn fata jocului mai bun la fileu al gaz- 
vilelor. Cele mai bune jucătoare au fost 
Domnica Costîc. Elena Simionescu, Con- 
ăstanța Loghin (C.S.M.), Anca Claici, 
3Blena Florca, Elisabeta Radu (Progre
sul). (A. Dumitriu și Șt. Tămaș-corcsp.).

BRAȘOV: Olimpia-Dinamo București 
<0—3 (2, 3, 9). Cu excepția ultimului set, 
în care au avut mai mult curaj în atac.

restul întîlnirii tinerele jucătoare de

O frumoasă fază la fileu, din meciul Rapid-Victoria (3—0)

„Cupa regiunii Ploiești” a revenit formației 
bucureștene Victoria

La sfîrșitul săptămînii trecute orașul 
Ploiești a găzduit „Cupa regiunii 
Ploiești" la volei masculin. S-au în
trecut echipele bucureștene Victoria și 
Progresul, Tractorul Brașov, Știința 
Galați, Farul Constanța și, bineînțe
les, echipa organizatoare, Petrolul 
Ploiești.

împărțite în două serii a cîte trei, 
echipele participante s-au arătat des
tul de bine pregătite și au realizat 
următoarele rezultate: seria I: Trae- 
torul — Progresul 3—1, Tractorul — 
Farul 3—0, Progresul ■— Farul 3—1 ; 
seria a Il-a: Victoria — Știința 
3—0, Victoria — Petrolul 3—1, 
Petrolul — Știința 3—1. Au avut loc 
apoi meciurile finale, în care s-au în- 
tîlnit echipele clasate pe aceleași locuri 
în cele două serii. Iată rezultatele:

la Olimpia n-au reușit să opună cam
pioanelor o rezistență mai serioasă. Au 
jucat bine Florina Teodorescu, Doina 
Ivănescu, Lia Vanea .de la Dinamo, An
gela Dancu și Rcnate Missinger de la 
Olimpia. A condus bine C. Căpățînă— 
Buzău. (Gh. Măzgăreanuycwesp.).

BUCUREȘTI : Rapid—Combinatul po
ligrafic 3—1 (15—8, 10—15, 15—9, 
15—7). O victorie obținută pe merit de 
feroviare, care însă au jucat mai puțin 
bine decît în ultimele etape. Nici despre 
jucătoarele de la C.P.B. nu putem spune 
că s-au prezentat în plenitudinea mij
loacelor lor. De altfel, meciul a fost nein
teresant, cu mult mai puține faze spec
taculoase decît îii partida Metalul—C.S.M. 
Sibiu, care avusese loc înainte. Și jucă
toarele de la Rapid și cele de la C.P.B. 
au arătat deficiențe la primirea balonu
lui. Partida a fost condusă corect de ar
bitrul Ei CostoitPBuourești. (-M. Tudor).

CLUJ : Știința—Farul Constanța 3—1 
(15—5, 15—9, 11—15, 15—12). In re
venire dc formă, voleibalistele de la .Ști
ința au obținut o victorie meritată. Cele 
mai bune jucătoare : Georgeta Ozum, 
Doina Tărășan (Știința), Elisabeta Colo- 
șie, Paula Costea (Farul). (A. Dumitri u 
și Șt. Juma?-coresp.).

HIP
Timpul de ieri n-a fost îngăduitor. A 

plouat cu scurte intermitențe și alergările 
s-au disputat pe teren greu. Rezultatele 
înregistrate sînt totuși mulțumitoare. în
trecerile au fost animate și au dat loc la 
lupte susținute. In premiul Aprantiilor 
Tarantella condusă de Ichiincscu a efec
tuat un parcurs fără greșeală și a depă
șit în linia dreaptă pe Novac și Demon. 
Victorii meri lorii au obținut Harpagon 
care și-a creat un avantaj decisiv. Buiaii 
cîștigător al probei rezervate cailor de 
trei ani și Pamfil la largul său pe teren 
moale.

IATĂ REZULTATELE:
I. Rajah (Vasile Gh.) ; Kiparos, Vînt 

dc vară. Cota : 3,50—26,90 lei.
Ii. Harpagon (Crăciun I.), Stegar, A-

Victoria — Tractorul 3—1, Progresul 
— Petrolul 3—2, Știința- ■— Farul 
3—1. Ordinea finală a echipelor este 
deci următoarea: 1. Victoria Bucu
rești, care a primit din partea orga
nizatorilor „Cupa regiunii Ploiești" ;
2. Tractorul Brașov; 3. Progresul 
București; 4.. Petrolul Ploiești; 5. Ști
ința Galați; 6, Farul Constanța,

Dinamo Craiova continuă să ocupe primul loc 
în clasamentul „Cupei r. R. Bor

— Ieri, la Craiova, dinamoviștii au întrecut formația C. S. M. Galați cu 25-1-T
CRAIOVA 11 (.prin telefon). — Un 

mare număr de spectatori au fost 
prezenți ieri dimineață în sala
S.T.U.C. din localitate pentru a a- 
sista la întîlnirea dintre echipele Di
namo Craiova și CS.M. Galați. Par
tidele au fost în general viu dispu
tate, ambele formații dovedind o 
bună pregătire.

Întîlnirea dintre V. Vintilă (D) și 
V. Manol-ache (CSM), cîștigată de 
boxerul craiovean. a oferit celor pre- 
zenți momente de mare intensitate. 
Vintilă a dovedit o bună pregătire 
fizică și a acționat cu lovituri va
riate. Folosind îndeosebi directe și 
contre la figură, 1. OIa.ru (D) a cîș
tigat prin abandon în repriza a 
-treia întîlnirea cu S. Bogoi. La. ca
tegoria pană, A. Farcaș (D) a în
crucișat mănușile cu N. Popa (CSM).

Tn primele două runduri dinamo- 
vistul a boxat excelent, cu lovituri 
rapide care l-au surprins deseori pe 
Popa.' Spre 1 surprinderea generală, 
juri-ul a pronunțat o decizie de ega
litate care nedreptățește vădit pe 
craiovean.

St. Gojian (CSM) a avut o misi
une ușoară în meciul cu Gh. Bu- 
z-atu (D), meci pe care l-a cîștigat 
prin k.o. în prima repriză. Buzatu a 
recepționat o puternică lovitură la 
ficat și nu a mai putut relua lupta. 
O victorie rapidă a realizat și P.

Și acum, clasamentul.,..
In urma întîlnirilor disputate ieri, 

clasamentul competiției dotate cu 
„Cupa F. R. Box"

.1. Dinamo Craiova
2. Metalul Buc.
3. C.S.M. Galați
4. C.S.M. Cluj

rată astfel :
-1 3 0 1 94:63 6
4301 90:70 6
4112 71:85 3
4013 60:97 1

ISM
driatica. Cola : 2,60—58,60—9,20. Or
dine triplă : 134,50 Ici.

III. Buian (Crăciun). Fauna, Muna 
Cota : 2,60—27.60—9,00 lei.

IV. Pamfil (Avram G.), Fantezia, 
Haga. Cota: 10,40—17,40—29,40 lei. 
Ordine triplă : 6080,60 lei.

V. Tarantella (Ichiincscu). Demon,
Novac. Cota : 37,10—128,60—209,90
lei.

VI. Vișeu (Marcu). Dafin, Florinei. 
Cota: 5,10—45,60—404,10, lei. Ordine 
triplă : 896,50 lei.

VII. Jibou (Ștefănescu), Priveliștea, 
Orșova II. Cola : 6,10—53,10—168.40.

VIII. Tarcău (Oană I.), Băltăreț, Vîr- 
tej VI. Cota : 8,70—102,50—284,10 lei. 
Ordine triplă : 848,40 lei.

CLUJ 11 (prim telefon de la tri
misul nostru). Sîmbătă după-amiază 
iau luat sfîrșit întrecerile pentru de-' 
;semnarea campionilor R.1J. Romîne 
la lupte clasice seniori. Meciurile 
s-au ridicat la un nivel tehnic supe
rior, dînd loc la dispute deosebit de 
dîrze și dinamice. Se poate spune 
că această finală a avut nivelul teh
nic cel mai ridicat din ultimii ani. La 
aceasta au contribuit atît luptătorii 
-care au luat parte la Jocurile Olim
pice de la Roma, cît și -numeroșii ti- 
•neri care au obținut dreptul de a 
participa la aceste finale.

In general s-a observat tendința 
îmbucurătoare de a se folosi mai mul
te procedee tehnice în lupta de sus. 
De asemenea, trebuie să menționăm 
faptul că au fost folosite cu succes 
numeroase c-ontra-procedee. Lupta de 
la parter, care nu a constituit întot
deauna factorul determinant al întîl- 
nirilor, a abundat în procedee tehnice 
din cele maj variate. Atitudinea pa
sivă, lupta la marginea saltelei, cît 
și o serie de obstrucții au fost de 
data aceasta evitate de sportivi, care 
nu și-au cruțat eforturile în lupta 
pentru titlul de campion al țării. Eli
minări ale sportivilor pentru abateri 
de genul celor arătate mai sus au 
fost foarte rare.

Am remarcat pentru combativitatea 
de care au dat dovadă în decursul 
celor două zile de întreceri pe N-ico- 
1-ae Cristea (București), Ion Cernea 
(București). Mihai Sultz (București), 
Marin Bolocan (Reșița), Gheorghe 
Toth (Timișoara), Francisc Ballo 
(Tg. Mureș),

Cel mai bine pregătit sportiv al 
finalelor a fost Ion Țăranu (Bucu
rești). iar cele mai multe procedee 
tehnice le--a întrebuințat Marin Cris
tea (București).

T ■ . -

Deca (D) în meci-ul cu V. Mami-r 
(CSM). Numărat de arbitrul din 
ring, Mamir a fost salvat de un 
out sigur prin aruncarea prosopului 
de către secundul din colț.

Paul Pavel (CSM) a obținut o 
meritată victorie în meciul cu Marin 
Marinescu (D), Vasile Ionescu (D) 
La învins pe D. Boiangiu (CSM), 
M. Ionescu (D) a obținut decizia în 
partida c-u Gh. Eremia (CSM), care

Andrei Olleanu (Buc.) (dreapta) și Atila Verdeș (C.S.M. Cluj) au furnizat 
o întîliure interesantă, tn care victoria a revenit boxerului bucureșteau j

Metalul București—C. S. M. Cluj 26-14
Rezultate tehnice: M. Cristea (M) 

b.p. S. Costesou (C.S.M.), A. OI- 
teanu (M) b.p. A. Verdeș (C.S.M.), 
D. Minea (M) b.p. V. Teodorescu 
(C.S.M.), Dănilă Done (M) b.p. M. 
Miclăuș (C.S.M.), A. Nagy (C.S.M.) 
b. dese. I. Gh. Dumitru (M), V. 
Mîrza (C.S.M.) b.p Dănilă Enuț (M), 
D. Rizea (M) ».p. I. Botezan
(C.S.M), V. Badea (M) b.p. A. 
Girsik (C.S.M.), Ghe-tu Velicu (M) 
b. ab I L Csako (C.S.M), D. 
Trandafir (M) b. ab. 1 E. lanovici 
(C.S.M.).

Sîmbătă seara, în sala de festivi
tăți a uzinelor „23 August", a avut 
loc întîlnirea dintre echioele Metalul 
București și C.S.M. Cluj, în cadrul 
„Cupei F.R. Box". Gazdele, cu un 
lot maj bine pregătit au obținut vic
toria la un scor concludent: 26—14. 
Partidele au plăcut în deosebi dato
rită dîrzeniei cu care au luptat spor
tivii celor două formații.

Dacă despre felul în care s-au pre-: 
zentat sportivii la aceste finale avem 
numai cuvinte de laudă, nu același 
lucru putem spune despre arbitraje, 
care -nu au reușit să se ridice la nw 
velul acestor importante întreceri.

Iată, primii trei clasați la fiecare 
categorie:

Cat. muscă: 1. GHEORGHE SZA- 
BAD (Dinamo București), campionat
R.P.R.; 2. C. Ofițerescu (Steagul!
Roșu Brașov); 3. N. C'ristea (Meta
lul București).

Cat. cocoș: 1. ION CERNEA (Di
namo București), campion al R.P.R.;
2. M. Cristea (C.C.A.), 3. C. Tănase 
(C.S.M. Galați).

Cat. pană: 1. VASILE MICULA 
(A. S. Muncitorul Lugojean), cam
pion al R.P.R.; 2. Al. Geantă 
(C.C.A.); 3. M. Sultz (Dinamo Bucu
rești).

Cat. ușoară: 1. GHEORGHE DU- 
MITRU (Dinamo București), campion 
al R.P.R.; 2. M. Bolocan (C.S.M.- 
Reșița) ; 3. H. Mavridis (Aletalul
București).

Cat. semimijlocie: 1. VALERIU
BULARCA (Steagul Roșu Brașov)',- 
campion al R.P.R.; 2. Gh. Toth
(C.F.R. Timișoara); 3. A. Varga (C.Sj 
Oradea).

Cat. mijlocie: 1. NICOLAE BACIU 
(Steagul Roșu Brașov), campion al 
R.P.R.; 2. M. Belușică (Dinamo 
București); 3. C. Badea (C.C.A.).

Cat. semigrea: 1. ION ȚARANU 
(Dinamo București), campion al 
R.P.R.; 2. I. Ionescu (C.S.M. Reși* 
ța); 3. Gh. Gaidoș (C.S.M. Cluj).

Cat. grea: 1. GHEORGHE PO-i 
POVICI (Dinamo București), cam
pion al R.P.R.; 2. Fr. Ballo (C.S. 
Mureșul Tg. Mureș); 3. T. Tarbă 
(C.C.A).

OTTO BENKO

a fost depășit categoric îndeosebi în 
lupta corp la corp. La categoria grea
I. Ferentz (D) a trecut mai ușor 
decît se credea de O. Cioloca (CSM), 
Gălățeanul a fost avertizat pentru 
box obstructionist. C. Iordache (D) 
a obținut decizia fără luptă, adver- 
sarul său absentînd.

C. GHEORGHE
V. SĂNDULESCU 

corespondenți

In meciul cu Dănilă Enuț, clujeanul
V. Mîrza a făcut o adevărată de
monstrație de scrimă pugilistică. 
Deși are numai 17 ani, Mîrza a ser-i 
vit experimentatului boxer metalurgist 
o -replică la care acesta, desigur, nu 
se aștepta. Talentatul sportiv clujean- 
a obținut o categorică victorie la 
puncte.

In limitele categoriei mijlocie, V. 
Badea (M) și A. Girsik (C.S.M.) au 
furnizat u-n meci foarte disputat. în 
care au abundat loviturile puternice. 
Badea a căutat lovitura decisivă,- 
dar Girsik a contrat la timp, stăvi
lind multe din atacurile metalurgistu
lui. Boxerul de la Metalul a termi
nat maj bine ultima parte a rundu
lui trei, fapt care a determinat juriul 
să-i acorde victoria la puncte. Cre
dem totuși că un rezultat de egali
tate ar fi fost cea mai bun: decizie 
în acest meci.

henț ,

OIa.ru


Iera, în Parcul Copilului Echipele continuă activitatea cu jocuri amicale
Selecționatele A și B au realizat un joc frumos C.S.M.S. IAȘI — C.C.A. 2—2 (1—0)

Federația română de rugbj a luat 
i lăudabilă inițiativă, orga.nizînd — 
după închiderea activității compefițio- 
iale — un meci de verificare între 
două selecționate, alcătuite din cei 
mai buni rugbiști ai țării. In echipa 
A, selecționerii i-au menținut, în 
principiu, pe acei care au învins Fran
ța, în timp ce în formația B și-au 
găsit locul o serie de elemente tinere 
cu deosebite perspective de progres. 
Echipele au apărut pe teren în ur
mătoarea alcătuire :

ECHIPA A: 
sck, Irimes'Cu,

Penciu—Barbu, Wu- 
Săv.a—Chiriac, ' Stă- 

nesou—Moraru, Demian, Zlătoianu—
Preda, Mladin—Teofilovici, Găpușan, 
Vicol.

■’EOHIPlA B: Nagel — Teodorescu, 
Gordoș, Căliman, Ciobănel—Mateescu, 
Leonte—lonescu, Stoica, Iliescu —V. 
Rusii, Rădulescu—Ghiță, lordăchescu, 
Judorache.

nice (a plouat tot timpul partidei) am 
asistat la unul din cele mai bune 
meciuri de rugbi din acest sezon, 
ceea ce confirmă faptul că rugbiștii 
noștri se orientează tot mai mult spre 
un joc ofensiv, modern, în permanentă 
mișcare. De ambele părți s-au inițiat 
numeroase faze de atac, foarte bine 
concepute și de mare spectacol, re
zultat al unei tehnici individuale în 
continuă creștere.

Echipa A, cu o înaintare mai bună, 
mai tehnică, s-a impus printr-un joc 
superior în grămezile ordonate și în 
cele spontane. De asemenea, 80 la 
sută din baloanele în margine 
aparținut datorită serviciilor lui 
mian. La talonaj mingile s-au 
părțit.

In echipa B compartimentul

i-au 
Dc- 
îm-

trei- 
sfertirrilor a acționat cu multă sigu
ranță...

Cei mai buni jucători ai trialului:

Faasă din meciul de rugbi dintre selecționatele A jitii

' In repriza a doua s-au făcut uncie 
schimbări. Astfel, în formația A Anas
tasie Toma i-a luat locul lui Vicol, 
Iliescu pe cel al lui Zlătoianu, iar 
Oblemenco și Cordoș au jucat în lo
cul lui Chiriac și respectiv Wusek. 
La B au mai apărut Grun, Țibuleac, 
Marinescu și Dinescu.

Scorul a fost favorabili echipei A, 
care a învins cu 15—8, după ce la 

uză „secunzii" conduseseră cu 8—3. 
In ciuda terenului foarte greu și a 

condițiilor atmosferice cu totul nepriel-

Penciu (cu cîteva atacuri excepțio
nale), Preda, Căpușa n, Stănescu, Sava 
(rep. II) și Damian (rep. I) din echi
pa A și Leonte, Nagel, Cordoș, Teo- 
dorescu, Rădulescu, lordăchescu, Ilies
cu, V. Rush, Căliman din formația B.

(D. G.)
• Din nou Constructorul s-a do

vedit a fi cea mai bună echipă de 
juniori din țară, întrecînd în finala 
„Cupei de toamnă" echipa Rapid cu 
scorul de 6—0 (0—0) la capătul unei 
partide de înaltă factură.

figll = l: m Hjlajjl

t

IAȘI 11 (prin telefon). — Cînd 
în min. 57 Voica înscria al doilea 
gol (primul îl marcase tot el în min. 
31), nici unul din cei peste 8.000 de 
spectatori prezenți în tribunele sta
dionului din Dealul Copoului nu se 
mai îndoia de victoria localnicilor. 
Era 2—0 și așa cum acționau ieșenii 
(cu pase în adîncime, care-i adu
ceau deseori în fața porții lui Toma) 
se părea că vor cîștiga la diferență 
categorică. t)ar, n-a fost așa, căci 
un contraatac al oaspeților s-a sol
dat cu un gol neașteptat: Donciu 
(care a debutat cu succes în linia de 
atac a C.C.A.) a înscris plasat în 
min. 78. Apoi, peste 8 minute, Tă- 
taru a transformat impecabil o lo
vitură liberă de la 20 m. Și meciul 
s-a terminat la egalitate.

Cum au jucat' echipele? C.C.A., 
beneficiind de o mai bună pregătire 
tehnică, a putut să remonteze o di- .,
fereriță care, la un moment dat, pă- dinamoviștilor și 
rea hotărîtoare pentru soarta me
ciului. Au jucat bine: Bone, Donciu 
și Tăitaru. La C.S.M.S. trebuie să re
marcăm buna pregătire fizică a ju
cătorilor, din rîndurile cărora s-au 
evidențiat Milea, Dănulescu și Voi
ca. Unguroiu și Matei au jucat sub 
posibilitățile lor.

C.S.M.S. : Ursache (Florea) — 
Scarlat. Dănulescu, Aur — Drago- 
mirescu, Don — Demien, iMatei, Voi
ca, Unguroiu, Milea. Au mai fost 
folosiți : Dram, Humă (un junior cu 
reale posibilități) și Moțoc.

C.C.A.: Toma — Zavoda II, Apol- 
zan, Staicu — Ivănescu, Bone — 
Cacoveanu, Donciu, Alexandrescu, 
Raksi, Tătara.

|u (Szucs), Băcuț II, Sereș — Ca
pas, Petschowski — Pîrcălab, Chitic, 
Pop, Floruț (Metcas), Czako (Neam- 
tu).

P. VELȚAN 
corespondent

DÎNAMO OBOR — RAPID BUZĂU 
1-1 (1-0)

BUZĂU 11 (prin telefon). Cu toa
te că a plouat în tot timpul meciului, 
cei peste 3,000 de spectatori prezenți 
pe stadionul din Crîng au rămas pî- 
nă. Ia șfîrșitul partidei, pentru a ur
mări jocul frum06 prestat de cele 
două echipe.

încă din primele minute dinamo- 
vișții iau inițiativa și. ca urmare reu
șesc să deschidă scorul în minutul 
13 prin Niculescu: Prima repriză a 
aparținut în întregime oaspeților.

In repriza secundă buzoienii intră 
hotărîți pe teren, întreprind nume
roase acțiuni periculoase la poarta 

i egalează în minu-

jucători orădeni au intîlnit formația 
de categorie B, C. S. Oradea. „Ve
teranii", jucînd mai tehnic și luptînd 
cu multă voință au cîștigat la scor: 
3—0. Au marcat: Vaczi (2) și Bodo. 
Cel mai bun de pe teren a fost ve
chiul internațional Vaczi. Iată forma
ția „veteranilor" : Jang — Melan, 
Zilahi, C. Pop — Juhasz (1. Barta), 
Bodo (Cuc) — C. Barta, Spielman 
(Fcrenczi), Vaczi, ~ 
Kovacs (Schertz).

Tudose (Bodo),

M. POP
corespondent

CĂLĂRAȘI —

P. CODREA și 
A. SCAUNAȘ

corespondenți

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — U.T.A.
6—2 (2—1)

TIMIȘOARA 11 (prin telefon). — 
Jocul a fost la discreția gazdelor, 
înaintarea studenților, în vervă deo
sebită, a acționat în viteză, căutînd 
în permanență drumul cel mai scurt 
spre poarta adversă. Oaspeții s-au 
acomodat greu cu terenul alunecos. 
Au marcat: Lereter (2), Mițaru
(2), R. Lâzăr și Manolache pentru 
învingători, Pîrcălab din 11 m și 
Petschowski, di.. 
Ia 20 m, pentru învinși, 
ratat un 11 m. A arbitrat I. 
(Timișoara).

ȘTIINȚA: Pain — Țurcan, 
Neacșu (Georgescu) — Igna, 
se — Gîrleanu, (Petescu), R. 
Manolache, Lereter. Mițaru.

U.T.A. : Comun (Faur) —

din lovitură liberă de 
Lereter a 

Ritter

Jenei,
Tăna-

Lazăr,

Neam-

(. S. M. Calați- Dinamo București 30-29 (15-12)!
MASCULIN

G S. M. GALAȚI—DINAMO BUCU
REȘTI 39—29 (15—12) ! La oapăiul 
unui joc foarte slab, nervos, cu multe 
greșeli de ambele părți, formația locală 
a. realizat cea mai mare surpriză a cam
pionatului, întrecînd echipa dinamoviș- 
Ților bucureșteni. ScQrul. a avut o evolu
ție interesantă. După ce la pauză gălă- 
țenii conduceau cu ' 15—12, în min. 2o 
conducerea a aparținut dinamoviștilor 
cu 24—15, pentru ca în min. 32, .cele 
două echipe să fie la egalitate (25—25). 
în final, gazdele s-au detașat la'39—29, 
scor cu care s-a încheiat partida. Bun 
arbitrajul prestat de cuplul bucureșlean 
Dinescu—Tănăsescu. (A. Schbnkman- 
corcsp.).

C.C.A. — ȘTIINȚA .CLUJ 78—68 
(45 - 35). Derbiul eta.pei a Vil-a a 
campionatului republican masculin a 
corespuns pe deplin așteptărilor. Echi
pele C.C.A. și Știința Cluj, fruntașe 
ale baschetului din Țara noastră, au 
realizat o partidă excepțională. Ară- 
țînd că și-au eliminat multe din de
ficiențele manifestate în primele etape 
ale acestui campionat, baschetbaliștii 
de la C.C.A. și de Ia Știința Cluj au 
practicat un joc în viteză, cu arun
cări . de la șemidistanță multe și 
precise, cu acțiuni poziționale rapide 
și eficace, datorită cărora au fost 
realizate faze de mare spectacol.

C.C.A. și-a asigurat un avantaj de 
zece puncte în prima repriză, care 
a fost splendidă. Duelurile Novacek- 
Demian — plvoții echipei —, Albu- 
Fodor sau Niculescu-Vizi, avantajul 
alternînd fază de fază, nivelul tehnic 
ridicat au stîrnit deseori aplauze la 
„scenă deschisă". Intre minutele 17— 
20 militarii au profitat de o scădere 
a studenților și s-au distanțat de la 
33—33 la 45—35. In partea a doua 
a meciului Știința Cluj a făcut efor-

In derbiul etapei C. C. A. —Știința Cluj 78-68 (45-35) 
turi pentru a remonta, dar dîrzenia 
și rutina jucătorilor de la C.C.A. a 
adus acestora o meritată victorie prin 
care reintră în lupta pentru primul 
loc.

Scorul de 78—68 (45—35) a fost 
re'a-lizat^ de: 
Cimpoiaș 13, Fo-dor 11, Niculescu* 11, 
pentru C.C.A. și de: Albu 17, De 
mian 17. Vizj 12, Till 8, Bugnariu 6, 
Stroe 4, Zeriu 2U lonescu 2, pentru 
Știința Cluj. S-au'evidential No'vacek, 
Niculescu, Podor,' Cimpoiaș și 
deosebi Folbert, care a făcut 
cele mai biin^ partide- din 
ani, Demian, Albu, Vizi. Till 
năriu..’

Arbitrul I. Pctruțiu a condus cu 
competență și hotărîre, dar nu a fost 
suficient ajutat de colegul său I. Deak. 
care a fluierat rareori. D. ST.

RAPÎD BUCUREȘTI—VOINȚA IAȘI 
91—65 (49—23).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
ORADEA 57—55 (25—26).

DINAMO TG. MUREȘ — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 85—61 (41—26). ’

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 67—57 (28—25).

FEMININ
PETROLUL PLOIEȘTI — VOINȚA 

BRAȘOV 58—66 (24—21 ; 54—54).
La capătul unei partide care a necesitat 
și prelungiri, baschetbalistele Voinței, 
mai experimentate, au reușit să-și adju
dece o victorie meritată. De menționat 
că cu 48 de secunde înainte dc șfîrșitul 
jocului, gazdele conduceau cu 58—52, 
dar Ilaneiore Kraus a înscris pe rînd 
două lovituri libere și două coșuri, adu- 
cînd echipei sale egalarea în momentul 
cînd arbitrii fluierau terminarea celor 
40 de minute. (Amalia Kreiss-coresp.)- 

ȘTIINȚA CLUJ — MUREȘUL TG.
MUREȘ 65—49 (29—24) 1

Novacek 28. Folbert 15,

RAPID BUCUREȘTI—CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 64—53

VOINȚA ORADEA—ȘTIINȚA
REȘTI 47—69 (25—31).

C. S. ORADEA—PROGRESUL
REȘTI 67—58 (30—30).

VOINȚA TG. MURES—I.C.F.
REȘTI 55—42 (30—27).

(26—23).
BUCU-

BUCU-

BUCU-

în 
una din 

ultimii 
și Bug-

tul 70 prin Radu. 
Partida a fost 

Aurel Ștefănescu.
MARIN

condusă corect de

DUMITRU -coresp.

C. S. ORADEA — DINAMO GALAȚI
2-1 (1-1)

ORADEA 
Peste 5.000 
duminică la
C. S. Oradea și Dinamo Galați. In- 
tîlnirea celor două formații a prile
juit un joc frumos, aplaudat de spec
tatori. Victoria a revenit echipei lo
cale cu scorul de 2—1 Au marcat: 
Szakacs I (min. 14) și Tomes (min. 
77), respectiv Matei (min. 21). S-au 
evidențiat: Tomes. Băcuț și Dulghe- 
ru de la orădeni, Szekely, Voiau și 
Weber de la Dinamo.

11 (prin telefon). — 
de spectatori au asistat 
meciul amical dintre

C. S. ORADEA — „VETERANII" 
DIN ORADEA 0—3 (0—1)

Joi s-a desfășurat în localitate o 
interesantă partidă de fotbal : foștii

NOTE,
PREGĂTIRILE

LOTULUI REPREZENTATIV

Săptămîna aceasta vor avea loc 
noi antrenamente ale latului repre
zentativ. La aceste pregătiri vor lua 
parte jucătorii folosiți In partida cu 
Vojvodina, plus Toma, Uțu, Ioniță, 
Bone, V. Anghel. Țîrcovnicu ș.a.

CE AM REȚINUT DIN JOCUL 
ECHIPEI EMPOR?

Din meciurile susținute la noi de Em- 
por Rostock, am reținut cileva aspecte 
care merită să fie luate în discuție. Și, 
fiind vorba de meciuri internaționale 
— deci un prilej de schimb de experien
ță — ne vom opri asupTa unor amănun
te în legătură cu jocul prestat de oaspeți.

Fără îndoială că Empor Rostock fără 
patru titulari (reținuți în lotul R.D.G.) 
nu a produs- o impresie deosebită. To
tuși am remarcat tendința oaspeților ilc 
a juca mingea direct. Au fost perioade 
cînd balonul se plimba de la un coechi
pier la altul fără a fi oprit inutil. Dacă 
formația nu a fost totuși eficace aceasta 
se datorește faptului că jucătorii ger
mani nu au fost destul de combativi în 
fața porții. In apărare însă, ei s-au do
vedit a fi agresivi și rar excepția fun
dașului dreapta Schmidt au folosit corect

ENERGIA I.G.O.
PROGRESUL BUCUREȘTI’ 1—1 

(0-0)
CALARAȘI 11 (prin telefon). — 

Partida amicală dintre Energia I.G.O. 
din localitate (fruntașa clasamentului 
seriei a doua a campionatului regio
nal) și Progresul București s-a termi
nat la egalitate: 1 — 1. Golurile au 
fost înscrise de Mafteuță (min. 60) 
respectiv Degeratu (min. 89).

Progresul a folosit următoarea for
mație : lonescu — Drăgan, Caricaș, 
Smărăndescu t II—Maior, Știrbei—Oai- 
dă, Georgescu, Dinulescu, Mafteuță, 
Barboie.

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA CLUJ
1—3 (0—2)

11 (prin telefon). Deși tim-SIBIU
pul a fost nefavorabil (a plouat în 
timpul partidei), peste 4.000 de spec
tatori au fost prezenți la întilnirea de 
fotbal dintre C. S. M. Sibiu și Știința 
Cluj. Formația studenților clujeni s-a 
dovedit mai tehnică. Oaspeții au ata
cat mai mult și au reușit să înscrie 
de trei ori în poarta apărată de Mun- 
tca.nu, în timp ce localnicii n-au pu
tut să străpungă decît o singură dată 
apărarea ferma a clujenilor. Au mar
cat: Suciu (min. 32), Moldovan (min. 
44), Munteanu (min. 87) pentru Știin
ța Cluj și Dragoman (min. 55) pen
tru C. S. M. Sibiu.

M. VLÂDO1ANL1 și 
C. PITARIU — coresp.

ȘTIRI
corpul la iinervențiiie pentru balon. Un 
lucru demn de reținut : jocul Dră ba
lon al unor fotbaliști de la Eirpor Ros
tock. Și aici o mențiune specială se cu
vine interului stingă, Ernst, care s-a de- 
niarcaț îa așa fel incit a fost prezent 
pe toate posturile liniei dc atac, fiind 
de obicei „liber" și gata să primească o 
pașă ae la coechipieri. De menționat că 
Ernst, care s-a dovedit un foarte bun 
tehnician, cu multă fantezie în joc, a 
lost promovat dintr-o echipă de categoric 
inferioară.

Am făcut aceste scurte aprecieri re
marci pe marginea jocului echipei Em
por, în speranța că concluziile le vor 
trage jucătorii și specialiștii care au 
asistat la meciuri.

AL. 1.

® In numărul de sîmbă.tă, la pagi
na „Sport Magazin", referindu-r* 
la o fază neobișnuită pe terenuri'3 
noastre de fo-tbal (un fundaș executa 
din afara careului o lovitură liberă 
directă. înapoi, spre propria sa poar
tă, și mingea india în plasă) nu am 
dat un răspuns exact. Intr-un ase
menea caz, se acorda corner. Din- 
tr-o lovitură liberă directă nu se 
poate înscrie un punct valabil decît 
în poarta adversă.

Duminică, concurs special la Pronosport
• Premii suplimentare în valoare de peste 300.000 lei • In fruntea listei: un autoturism „Wart
burg" și 72 de călătorii la Sofia, de Revelion • Participarea la concurs se face pe buletine 

gratuite
Stade Fran cais (camp.

francez)
o variantă cu ia rezul-
coneursul Pronosport 
decembrie:

★
R.P. Bulgaria
__1 -
R.P. Bulgaria

—
(tin.) - Italia
la pauză —
(tin.) - Italia

final
Franța (tin.) — Grecia (A)
Marseille
Toulon -

loc unul dintre 
concursuri Pro- 

con cursul ■ special
Duminică va avea 

cele mai importante 
nosport ale anului: ___ _ __ _______
dotat eu premii suplimentare în valoa
re peste 306.000 lei. Fiecare variantă 
depusă la acest concurs participă cu două 
șanse: și. la. premiile în bani și la cele 
în obiecte. Lista premiilor acordate 
din fond .suplimentar este deosebit de 
atractivă. In fruntea ei se află un 
autoturism „Wartburg" și 72 de călă
torii la Sofia cu ocazia Revelionului. 
Interesant de remarcat că fiecare cu
pon cîștigător de călătorie la Sofia dă 
dreptul la două locuri. Vor fi atribuite 
deci 36 premii a cîte două călătorii, în 
total 72 de călătorii. Participarea la 
concursul special se face pe buletine 
gratuite.

Concursul special se bucură de 
program foarte interesant. Iată-1:

I. Internazionale — Juventus 
(camp, italian)

Milan (camp, italian) 
„ _ Fiorentina (camp, italian)

Catania — Sampdoria (camp, 
italian)

Atalanta — Padova (camp, italian) 
Nimes — Reims (camp, francez) 
Sedan — Monaco (camp, francez) 

Angers (camp, francez) 
Havre — Toulouse (camp, 

francez)
XI, Grenoble - Lyon (camp, francez)

XII. Nancy
• Așa arată 

tate exacte la 
de ieri 1150

nr.

un

II. Roma
III. Spai
IV. Udinese — Bologna (camp, italian)V _ - - - -

VI. 
VII. 

VIII.
IX. Racing 
X. Le "

I. Franța (A)
— pron. la pauză 

Franța (A)
— pron. final 

R.P. Bulgaria
— pron.

R.P. Bulgaria
— pron.

n.
III.
IV.

Premii in bani:
1 variantă a 125.000
Il-a:

I:Categoria
Categoria

20.413 lei;
Categoria

1.203 lei;
Categoria

393 lei;
Categoria

cite 82 lei;
Categoria

cite 26 lei.
Fond de

Premii in bani și obiecte
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
La categoria premii în bani parti

cipantul D.

11 variante a
lei; 
rlta

a ni-a: 201 variante a ctt»

variante aIV-a eîte781a(A)
X

(A) 
1

(tin.)
2 

(tin.) 
X 
x
2 
2

X
X

1 
anulat

2
373.000.

a V-a: 3.753 variante
VI-a; 16.430a

premii: 1.727.256
variante
lai.

v.vi.
VII.

VIII. Metz
IX. Lille
X. Montpellier

XI. Bordeaux -
XII. Besancon -
Variante depuse: aproximativ
Meciul XI — Bordeaux — Aix — difi- 

putîndu-se înainte de închiderea con
cursului a fost anulat. Toate varian
tele primesc pronostic exact la acest 
meci.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul special Pro- 
noexpres din 7 decembrie au fpst Sta
bilite următoarele premii:

— Sochaux
- Nantes 
Strasbourg 
Cannes

Roubaix 
Aix 
Beziers

I:
a
a
a

categoria
— ~. r- 

obțlnut pe un

1 variantă;
Il-a: 27 variante; 
HI-a: 205 variante;
IV- a: 1.195 variante;
V- a: 3.978 variante, 

premii în
Moșcdu din. Cernavodă a 

buletin___  __________ combinat (co
lectiv): 1 premiu I si 6 premii Oe okfa 
a IH-a, in total 132.218 tei.

La categoria premii în obiecte parti
cipantul Gheorghe Ionașcu dim Iași, 
folosind o schemă redusă, a obținut: 
1 premiu I, un premiu II, 
III, șase premii IV, șapte 
total 19 premii.

Nu uitați ! Numai astăzi 
puteți depune buletinele 
cursul Pronoexpres de miercuri 14 de
cembrie, care beneficiază de un report 
excepțional; 109.175 id l

Iași,

patru premii 
premii V, in

și inline mal 
pentru con-



Echipcfe mascufne de handbal in 7 ale R. P. Rotrane ȘÎR. 9. Germane 
au terminat la egalitate: 11-11 (7-5)

In jocul feminin: R. D. G.'—R. P. R. 12-7 (5-2)

FOTBAL PE GLOB

BERLIN 11, (prin telefon). Duminică 
au avut loc la Berlin și Frankfurt pc 
Oder întâlnirile dintre reprezentativele 
masculine și feminine de handbal în 7 
ale R. P. Romîne și R. D. Germane.

Partida masculină, desfășurată la Ber
lin, a prilejuit un joc foarte disputat, 
terminat cu un rezultat de egalitate :
11— 11 (7—5). Scorul final al meciului 
nedreptățește formația noastră, care a 
avut în permanență inițiativa, conducîml 
uneori cu 2—3 puncte diferență. Numai 
revenirea foarte puternică a gazdelor din 
ultimele 10 minute a făcut ca jocul să 
se termine cu un rezultat egal. Formația 
noastră, pe linia ascendentă a jocului 
de la Praga, a lăsat o frumoasă impre
sie spectatorilor berii nezi.

Arbitrul cehoslovac Bocck a condus 
următoarele formații : R. P. ROMINĂ— 
Red!—Bădulescu, Ivănescu. Hnat. Cos- 
tache II, Bulgarii, Coman, Nodea. Moser, 
Pall, Thelman; R. I). GERMANĂ — 
Bcier—Tiedemann. Leonhardt, Jlaber- 
hauffe, llebler, Papusch, Kretzschmar, 
Pahlitzsch. Dr. Niescher, Ilirscli, Stubbe. 
Au înscris : Bădulescu 3, Ivănescu 3, 
Nodea 2, Bulgaru 2 și Hnat pentru 
echipa noastră. Papusch 4, Haberhanffc 
4, Pahlitzsch, Stubbe și Tiedemann pen
tru gazde. O comportare frumoasă au 
avut Rodi, care a apărat și o lovitură de 
la 7 metri. Ivănescu, Bădulescu. Hnat, 
Nodea și Bulgaru.

Iu jocul feminin desfășurat tot astăzi, 
— și nu ieri cum fusese prevăzut ini
țial — la Frankfurt pc Oder, victoria a 
revenit formației germane cu scorul de
12— 7 (5—2). Jucătoarele noastre au 
evoluat slab și de data aceasta, fiind 
departe de valoarea lor obișnuită. Arbi-

PetrolH Ploiești a cîștigat titlul de campioană 
la floretă bărbați!

La individual, titlul a revenit
TG. MUREȘ 11 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
întrecerile finale pe echipe și indivi
dual pentru titlul de campioni la 
floretă bărbați. Finala campionatului 
pe echipe a luat sfîrșit cu un rezul
tat surpriză: titlul de campioană a 
revenit formației Petrolul Ploiești, 
care a întrerupt astfel șirul victorii
lor echipei C.C.A. (In caz de 
victorie formația militară ar 
fi cîștigat a 10-a oară consecu
tiv titlul de campioană a R.P.R. 1) 
Iată ordinea în care s-au clasat cele 
șase echipe participante. la finală: 1. 
Petrolul Ploiești (Tudor Hie, V. Che- 
laru, Gh. Isopescu, C. Paise); 2. 
C.C.A. (i. Zilahi, S. Poenaru, Gh. 
Matei, Constantin Nicolae); 3. Știin
ța Tg. Mureș (A. Csipler, Fr. Boga, 
I. Hovanyi, Al. Dienes); 4. Știința 
Cluj; 5. Stăruința Timișoara; 6. C.S. 
Oradea. De remarcat că Stăruința 
Timișoara nu a reușit să se calitice 
în turneul final disputat de primele 
patru echipe.

Se anunță un finiș strîns 
în campionatul republican de sah

ișunda a XlV-a a adus prima în
frângere a liderului clasamentului, 
Florin Gheorghiu, redeschizînd lupta 
pentru primul loc care se anunță pa
sionantă la finișul campionatului.

In partida cu Georgescu, Gheorghiu 
a jucat riscant, a sacrificat o calitate 
pentru Un pion în speranța obținerii 
atacului. Tînărul șahist ploieștean 
n-a continuat însă de maniera cea mai 
bună, și-a supraevaluat poziția și, 
comițînd o greșeală gravă, a pierdut 
o piesă, fiind nevoit să se recunoască 
învins.

Iuliu Szabo, jucînd energic împo
triva lui Ungureanu, a obținut victo
ria, reducînd astfel la numai */2 
punct diferența față de fruntaș. 6 
bună partidă de atac a condus Tro- 
ianescu împotriva lui Nicoleanu. Sa- 
crificînd la momentul oportun calita
tea, maestrul internațional a decis 
disputa în favoarea sa.

Patru partide s-au terminat la e- 
galitate > Radulescu — Mititelu, Ra
dovici — Pavlov, Halic — Bălanei și 
Ghițescu — Ciocîltea. Intîlnirea Soos 
— Bondoc s-a întrerupt iar cea din
tre Nagy și Nacht a fost amînată.

Duminică dimineața s-au jucat în
treruptele. Soos a cîștigat la Pavlov, 
Ghițescu la Ungureanu, iar Georges
cu la Troianescu. Cu remiză s-au ter
minat partidele Rădulescu — Bondoc 
și Halic — Ungureanu.

Scria_ confruntărilor decisive a con
tinuat în runda a XV-a. In centrul 
atenției au stat trei partide. Dar, nu
mai una din ele a cunoscut deznodă- 

trul Zemek (R. S. Cehoslovacă) a con
dus bine următoarele formații : R. P. 
ROMINĂ—Nagy (Anca)—A. Vasilc, 
V. Dumitrescu, Starck, A. Niculescu, 
.1. Ștefănescu, M. Ghiță, Roth. Ziegler, 
Nemetz, Cătineanu; R. D. GERMANĂ;

Concursul international de tenis de masă de la Cluj
(Urmare din pag. 1)

Căpitanul formației oaspe, experi
mentatul Ladislav Stipek, a folosit 
o gamă variată de procedee tehnice. 
C6t despre Josef Posejpal și el s-a 
arătat un jucător tenace, cu o lovitură 
de forhand sigură și eficace.

Cobîrzan — Stipek 2—0 (21. 12). 
Condus cu 12—6, 16—9, 19—13 și 
20—17 reprezentantul nostru s-a con
centrat la maximum și după o prea
labilă și atentă pregătire a mingilor, 
el a recuperat punct după punct prin 
atacuri surprinzătoare, dar sigure, din 
stînga. Scorul a ajuns egal 20 și 
continuînd cu aceeași tactică, Cobîr- 
zan a cîștigat setul cu 23—21. Setul 
următor a avut același aspect ca ma
nieră de joc, cu singura deosebire 
că de data aceasta Cobîrzan a avut 
tot timpul conducerea.

Neguiescu—'Posejpal 1—2 (—17, tl, 
—6). După revenirea puternică din 
setul II, se părea că Neguiescu nu 
poate scăpa victoria. Dar în setul III 
el a atacat tot timpul fără rost și de 
17 ori (!) mingea lovită de el a atins 
banda fileukii și a căzut... în afara

lui Iosif Zilahi (C. C. A.)
Rezultatele turneului final: PETRO

LUL PLOIEȘTI: 9-5 cu G.G.A., 9-4 
cu Știința Tg. Mureș, 9—3 cu Știința 
Cluj ; C.C.A. : 9—5 cu Știința Tg. 
Mureș, 9—1 cu Știința Cluj; ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ — ȘTIINȚA CLUJ 9-1.

întrecerile individuale au început și 
ele cu o surpriză: Ilie Tttdor, cam
pionul R.P.R. pe anul 1959, a fost 
eliminat în serii 1

De altfel și în turneul final unii 
dintre favoriți au trebuit să se mul
țumească cu locuri modeste în clasa
mentul celor mai buni floretiști ai 
țării. Titlul de campion a fost cîști
gat de Iosif Zilahi (C.G.A.) cu 6 vic
torii. Pe locurile următoare s-au cla
sat: 2. Gh. Isopescu (Petrolul) 5 v.;
3. A. Gsipler (Știința Tg. Mureș) 4 
v.; 4. I. Falb (Stăruința Timișoara) 
4 v.; 5. S. Poenaru (G.G.A.) 3 v.; 6.
T. Mureșanu (Știința Buc.) 3 v.; 7. 
I. Hovanyi (Știința Tg. Mureș) 2 v.; 
8. Al. Pascu (Știința Cluj) 1 v.

I. PAUȘ, corespondent

mîntul în cursul serii. Mititelu a con
dus magistral atacul împotriva rege
lui lui Soos, a sacrificat dama, anun
țând un mat imparabil.

Sub semnul unei mari tensiuni s-au 
desfășurat partidele Gheorghiu—Troia
nescu și Ciocîltea—Szabo. Albele au 
avut majoritatea timpului inițiativa, 
dar apărarea a fost și ea la înălțime 
în aceste întîlniri. Ambele s-au în
trerupt în poziții care necesită ana
lize ample pentru a putea fi apreciate. 
La prima vedere se pare că Gheor
ghiu și Ciocîltea dețin un ușor avan
taj.

Radovici a cîștigat la Nacht, an-un- 
țîndu-se și el candidat la primul loc. 
Este de altfel singurul concurent neîn
vins al finalei. Dar și un veritabil 
„recordman" al remizelor: 11 1 Ghi
țescu a cîștigat la Bălanei iar Un
gureanu a remizat cu Georgescu. 
Pavlov a fost liber.

Iată poziția fruntașilor clasatțientu- 
lui: Gheorghiu (1) 9 p., Mititelu (o 
partidă mai mult) 9 p., Szabo (1) 
8*/2 P-, Radovici 8‘/2’ p., Giocîltea (I), 
Pavlov (1) 8 p„ Soos (2) 7>/2 p., 
Ghițescu (1) 7 p. etc.

★

A început și meciul de baraj Nico- 
lau—Teodorescu. Prima partidă (cu 
albele) a cîștigat-o Nicolau. Cea de 
aseară s-a întrerupt într-o poziție su
perioară (2 pioni în plus) pentru Mar
gareta Teodorescu.

Zwinscher—Nocka, Biener, Urban, Gieske, 
Lembe, Wacker, Krause, Schanding, 
Zimmerman, Noack. Punctele echipei 
noastre au fost marcate de : Starck 2, 
M. Ghiță 2, A. Vasile, Cătineanu și Ne
melz.

meșei ! A fost un moment important 
al întregii întîlniri 1

Popescu—Stanek 0—2 (—13, —13). 
Stînd tot timpul în apărare, Popescu 
nu a putut stăvili avalanșa de atacuri 
a sportivului cehoslovac.

Neguiescu—Stiipek 0—2 (—21, —14). 
Contrar unei logice elementare și a 
indicațiilor primite de la antrenorul 
Paneth, Neguiescu a accelerat con
tinuu cadența loviturilor, lucru ce i-a 
convenit însă de minune lui Stipek, 
cu jocul său specific din semizbor.

Cobîrzan—Stanek 1—2 (14, —12,
—15). A fost un meci de mare luptă. 
In setul decisiv, cu un plus de efort 
de concentrare, Cobîrzan a reușit să 
reducă din handicap, dar avantajul 
luat de Stanek (15—7, 15—11, 16—13, 
18—14) a fost suficient să-i asigure 
victoria.

Popescu—«Posejpal 0—2 (—18, —16). 
O întrecere echilibrată în care învin
gătorul și-a menținut mereu un avan
taj minim, realizat prin atacuri sus
ținute în fața unui adversar prea de
fensiv, nesigur și nehotărît în acțiuni.

TURNEELE INDIVIDUALE

In cursul zilei de duminică s-au 
desfășurat îri sala „Janos Herbak" 
meciurile din cadrul turneelor indivi
duale Ia care au participat titularii și 
rezervele formațiilor R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace. De la întreceri a 
lipsit însă Cobîrzan care s-a îmbolnă
vit.

Turneele au oferit unele meciuri in
teresante și de un bun nivel tehnic. 
Ele s-au încheiat cu victoria meritată 
a reprezentanților noștri Mari-a Ale
xandru și Radu Neguiescu.

Iată rezultatele tehnice: SIMPLU 
FEMEI : 1. Maria Alexandru 10 p.
cu:Uhrova 2—0 (10, 18), Jandrescu 
2—0, Pitică 2—0, Svarcova 2—0 (15, 
17), Kroupova 2—0 (21, 21); 2. 
Geta Pitică 9 p. cmSvarcova 2—0 
(20, 11), Jandrescu 2—0, Kroupova 
2-0 (18, 17), Ulirova 2—0 (12, 20);
3. Vendulka Svarcova 8 >p. cu.’Krou- 
pova 2—0, Uhrova 2—0, Jandrescu 
2—0; 4. Eva Kroupova 7 p. cu.Jan- 
drescu 2—0; 5. Mariana Jandrescu 
5 P-

SIMPLU BĂRBAȚI : 1. Radu Negu
iescu 11 p (setaveraj 11:3) cmPosej- 
pal 2—0 (12, 13), Svarc 2—0, Po
pescu 2—0, Rethi 2—0, Stipek 2—1 
( — 15, 15, 18), Stanek 1—2 ( — 18, 15, 
—6) ; 2. Jaroslav Stanek 11 p (11:5) 
cu:Popescu 2—1 (19, —16, 13), Po
sejpal 2—0, Rethi 2—0, Stiipek 2—0, 
Svarc 1—2; 3. Svarc 11 p (10:6) 
cmPopescu 2—0, Rethi 2—1, Stipek 
2—1, Pose jpal 2—0 (neprez.) ; 4. 
Rethi 9 p. cu:Posejpal 2—1 (15, —12,
15) , Popescu 2—0, Stipek 2—0 (16,
16) ; 5. Stipek 8 p. cu:Posejpal 2—0 
(neprez.), Popescu 2—1 ; 6. Popescu 
7 p. cu.-Posejpal 2—1 ; 8. Posejpal 
4 p. (după partida cu Rethi, suferind 
o criză de rinichi s-a retras din con
curs).

Selecționata divizionară de hochei a învins S. K. Wismut
(Urmare din pag. 1)

corect șî atent următoarele formații: 
SELECȚIONATA DIVIZIONARA: 

Sofi-an-Ionescu, Cz-aka, I. Szabo, Fe- 
renezi, G. Szabo-Varga. Hollo, Biro,

S. K. Wismut învingătoare in meciul cu combinata Știința:
2-1 (0-0, 24, 0-0)

Scorul strîns (caracteristic unei întîl- 
niri de... fotbal) cu care s-a încheiat 
cea de a doua partidă susținută în țara 
noastră de formația Wismut din Karl 
Mărx Stadt reflectă în bună măsură 
aspectul general al acestui meci dîrz dis
putat și echilibrat. Victoria hocheiștilor 
germani este meritată, pentru că ei ati 
dovedit mai multă continuitate în joc 
și în puținele ocazii clare de gol pe care 
le-au avut, au acționat mai calm, reu
șind să concretizeze două din ele. Este 
adevărat că jucătorii de la Știința au 
dominat mai mult, 'au fost mai insistenți, 
dar...atît. Acțiunile lor au fost lipsite 
ile claritate. Ei nu reușeau, în cel mai 
bun caz, decît să maseze pc hocheiștii 
germani în propria lor jumătate de teren.

LOKOMOTIV MOSCOVA — 
SELECȚIONATA JAPONIEI 10—3

In ultimul meci al turneului în 
Japonia, echipa Lokomotiv Moscova 
a întâlnit la Tokio selecționata țării 
gazdă. Manifestând o superioritate 
netă, fotbaliștii sovietici au obținut 
o victorie categorică cu scorul de 
10—3 (4—2).

ECHIPA R. P. CHINEZE
A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA 

HANOI

Turneul de fotbal de la Hanoi, la 
care au participat selecționatele 
R. P. Chineze, R. D. Vietnam, R.P.D. 
Coreene și R. P. Mongole s-a în
cheiat cu victoria reprezentativei 
R. P. Chineze, care n-a suferit nici 
o înfrângere. în ultimul meci ea a 
întrecut cu 4—3 echipa R. D. Viet
nam. Alte rezultate: R.P.D. Coreea
nă — R. P. Mongolă 10—1.

FRANȚA — R. P. BULGARIA
3—0 (0—0)

Pe stadionul „Colombes" din Pa
ris s-a desfășurat ieri după-amîază 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele Franței și 

R. P. Bulgaria, contînd pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a Il-a europeană, din 
care mai face parte și Finlanda), 
Miza mare a partidei face ca în pri
ma repriză ambele echipe să nu evo
lueze la nivelul lor. Se joacă cris
pat, se greșește și se ratează mult 
După ce francezii manifestă o oare
care superioritate la început, treptat 
echipa bulgară echilibrează jocul, 
iar spre sfîrșitul roprizei domină: 
lord anov (min. 37), Abadgiev (min. 
40) și Kolev (min. 42) pierd ocazii 
favorabile. La reluare, francezii im
pun un ritm rapid acțiunilor și do
mină insistent. Apărarea bulgară 
este solicitată tot mai mult, iar în 
min. 55 este nevoită să cedeze. Rod- 
zik, venit în terenul echipei bulgare 
la o lovitură de colț, pasează min
gea lui Visnieski, care reia în plasă 
de la aproximativ 25 metri, fără ca 
Naidenov să poată interveni: 1—0. 
Acest rezultat nu se menține însă 
decît 4 minute deoarece. încurajați 
de golul marcat, înaintașii francezi 
îl obligă pentru a doua oară pe Nai
denov să scoată mingea din plasă. 
Al doilea gol este înscris dintr-o 
fază oarecum similară cu prima : 
se execută o lovitură de colț la care 
sar mai mulți jucători: mai bine 
plasat, Marcel, căpitanul echipei 
Franței, venit în sprijinul înaintării 
sale, înscrie imparabil. (Min. 57 — 
2—0). înaintarea bulgară își bazează 
acțiunile pe contraatacuri, care nu 
sînt însă periculoase, deoarece apă
rarea în formă a francezilor le des
tramă în afara careului. Cei care 
înscriu sînt din nou francezii: în 
min, 79 la un atac al echipei gazda 
Fontaine trage puternic spre poartă. 
Mingea lovește bara și revine în te
ren, de unde Cossou o trimite precis 
în plasă: 3—0, scor cu care ia sfîrșit 
meciul. Arbitrul italian Bonetto a 
condus următoarele formații: FRAN
ȚA : Bernard — Wendling, Bieganski, 
Rodzâk — Senac, Marcel — Wis- 
niescki, Fontaine, Douis, Planloni, 
Cossou; R. P. BULGARIA: Nai
denov — Metodiev, Manolov, Dimi
trov — Largov, Kovacev — Abad
giev, Iliev, Iordanov, Kolev. în urma 
acestui rezultat, iată cum arată cla
samentul seriei a doua europene a 
preliminariilor campionatului mon
dial :

Nagy, Takacs I-Cazan II, Kalamar, 
Andrei-Țiriac.

S. K. WISMUT: Kinderman-W. Hei- 
nicke, Kossack, Honig, Rudert, Gunt- 
iier-G. Heinicke, R. Heinicke, Vogel, 
Konietzna, Steinbock.

Aici, jucătorii combinatei fiind prea ner
voși și acționînd din această cauză la 
întîmplare, ratau ocazie după ocazie. 
De altfel, golul marcat de jucătorii noș
tri a fost realizat de un fundaș.

Cele trei goluri ale meciului au fost 
marcate în ordine .de : min. 26 — Tiriac 
printr-un șut de la distanță; min. 34 — 
Konietzna, la o învălmășeală în fața por
ții lui Pușcaș și min. 38 — Schrober, 
care a profitat de o „bîlbîială” a apărării 
noastre.

Cuplul de arbitri FL Marinescu și W. 
Geipel, în total dezacord, a acționat cu 
multă subiectivitate, intervenind unul 
la deciziile celuilalt și provocînd în a- 
cest fel o serie de neînțelegeri.

1. Franța 2 2 0 0 5:1 4
2. Finlanda 1 0 0 1 1:2 0
3. R. P. Bulgaria 1 0 0 1 0:3 0

ITALIA — AUSTRIA 1—2 (1 — 1)

La Napoli s-au întâlnit sâmbătă 
într-un meci amical selecționatele 
Italiei șt Austriei. Confirmând rezul
tatele bune obținute în acest an, re-1 
prezentativa Austriei a reușit din 
nou o victorie de prestigiu, întrecînd 
echipa italiană cu 2—1 (1—1). Par
tida, desfășurată pe un teren umed, 
a fost urmărită de aproape 100.000 
de spectatori. Austriecii au deschis 
scorul în min. 8 prin Hof, iar Boni- 
perti, 10 minute mai târziu, aduce 
egalarea pentru Italia. In cea de a 
doua repriză oaspeții (min. 53) mai 
înscriu un gol prin Keltenbruner: 
2—1. Au jucat formațiile: ITALIA: 
Buffon — Lost, Castellet'ti, Guar* 
nacci — Salvadore, Trappattoni — 
Mora, Boniperti, Brighentti, Angeliloj 
Petris; AUSTRIA: Schmied —
Trubrig, Stotz, Swoboda — Hannappi, 
Barschaudt — Nemetz, Hof, Bouzek 
(Keltenbruner), Seneckowitz, Zech- 
meister.

ALTE REZULTATE 
INTERNAȚIONALE

• La Sofia s-a desfășurat întâlni*
rea de tineret R. P. Bulgaria —* 
Italia, încheiată cu un rezultat de 
egalitate: 4—4. De notat că la
pauză oaspeții conduceau cu 4—(),■ 
fotbaliștii bulgari reușind să remon-i 
teze întreg handicapul în repriza 
secundă.

• Intîlnirea de tineret Franța -J 
Grecia, desfășurată la Nice, s-a în 
cheiat Ia scor alb: 0—0.

® Echipa Minior Dimitrovo, in 
turneu în R. P. Albania, a jucat 
la Tirana cu formația „17 Noiem
brie". Victoria a revenit fotbaliștilor 
albanezi cu scorul de 3—1 (2—0).

• In competiția internațională 
„Cupa orașelor-expoziții", echipa en
gleză Birmingham City a întrecut 
S. K. Copenhagen (Danemarca) cu 
5—0, califictndu-se. cu scorul gene
ral de 9—4, pentru semifinale.

PE SCURT
• Federația unională de pentatlon 

modern a publicat lista celor mai 
buni 10 pentatloniști sovietici pe anul 
1960: 1. I. Novikov; 2. Hanno Selg; 
3. Boris Pahomov; 4. N. Tatarinov 
5. A. Tarasov; 6. E. Sdobnikov;
S. Fotișov; 8. V. Jdanov; 9. A. Pev- 
țov; 10. I. Deriughin.
• După turneul întreprins în U.R.S.S..

echipa canadiană de hochei pe gheață 
„Chatham Maroons" a plecat la 
Stockholm unde a susținut o întîlnire 
amicală cu selecționata Suediei care 
se pregătește pentru campionatele 
mondiale. Meciul s-a terminat cu sco
rul de 3—1 (1—0 1 — 1, 1—0) în
favoarea hocheiștilor canadieni.

• Proba de spadă din cadrul con
cursului internațional de scrimă, des
fășurat la Viena, a fost cîștigat de 
tînărul sportiv maghiar Krausz, care 
a totalizat 6 victorii. Pe locurile 
următoare s-iau clasat Geuter (R.Fț 
Germană) — 5 victorii; Cipriani (Ita
lia) 4 victorii; Sakovits (R.P. Un
gară) 3 victorii; Bred (Italia) 3 vic
torii.

• Echipele de tenis de masă ala 
orașului Budapesta, aflate în turneu 
în R.P. Chineză, au susținut întîh 
niri amicale cu reprezentativele ora* 
șului Sanhai. La masculin, echipa din 
Sanhai a întrecut selecționata Buda* 
.pestei cu 5—3. Tînărul jucător chinez 
Su In-sen l-a învins cu 2—0 pe cam* 
pionul european Zoltan Berczik și cu 
același scor pe fostul campion mon* 
dial F. Sido. Intîlnirea dintre echî* 
pele feminine a revenit sportivelor 
maghiare cu 3—0.

• O delegație sportivă sovietică 
condusă de Piotr Parîșev și Via* 
dimir Krîjițki a plecat Ia Bru* 
xelles, pentru a participa la 
Congresul Federației Internaționale de 
călărie. Reprezentanții sportului hipic 
din U.R.S.S. vor susține menținerea 
și pe viitor a tuturor probelor de 
călărie în programul Jocurilor Olim
pice.

• Sîmbătă noaptea, la New York, 
a avut loc meciul profesionist de box 
pentru campionatul lumii la categoria 
semimijlocie între Kid Barret, deți* 
nătorul titlului, și Frederico Thomp* 
son. Cîștigînd întîlnirea la puncte 
Barret și-a păstrat titlul de campion.

® La Bordeaux s-a desfășurat 
meciul de rugbi XIII dintre repre
zentativele Franței și Angliei. Vie* 
toria a revenit oaspeților la scor ca
tegoric: 21 —10 (5—6).
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