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Dukla Praga 18-2 la box
Sîmbătă seara, în fața unui pu

blic numeros, în sala Floreasca 
s-a desfășurat întâlnirea amicală 
internațională de box dintre clubu
rile C.C.A. și Dukla Praga, înche
iată cu victoria categorică a boxe
rilor noștri. Intr-un singur meci au 
reușit să învingă oaspeții. Dar nu 
în cel indicat cu totul eronat de 
juriu (semiușoară) în care campio
nul pe 1960 al R.S. Cehoslovace 
losef Simek a fost tot timpul la 
discreția lui Vasile Czekely, ci la 
categoria grea, unde decizia acor
dată în favoarea luii V. Mariuțan 
(care îturi de M. Stoian. a com
pletai echipa 
C.C.A.), a fost 
nată.

pugilișt ilor de la 
de asemenea ero-

în ring s-au aliniatLa prezentare, 
două echipe ou caracteristici diametral 
opuse. In timp ce oaspeții erau tineri, 
gazdele — cu excepția lui Ovidiu 
Baciu — erau pugilișii cu vechi state 
de serviciu, participant — o bună 
parte dintre, ei — la importante com
petiții internaționale, inclusiv „europe
ne" și Olimpiade.

Așadar, experiența boxerilor noștri, 
superioritatea lor tehnică au avut cu- 
vînful hotărîtor. Oaspeții, dotați cu 
rezistența caracteristică tinereții, sînt 
posesorii unor modeste cunoștințe teh
nice, cu excepția Iui A. Bogi (mijlocie 
ușoară), care ne-a părut ceva mai 
bun, deși a fost învins prin abandon 
în repriza a treia de către Șerbu 
Neacșu. Execuțiile 
carea și orientarea 
deocamdată, de dorit. în schimb, au 
doved xitere de luptă și cu una- 
două epții. o rezistență de-a drep
tul surprinzătoare. Au fost printre ei 
unii care au primit lovituri puternice 
cît în... trei meciuri, dar au continuat 
■să stea în picioare, uneori chiar în- 
cercînd să forțeze, pînă Ia ultima lo
vitură de gong. Este cazul lui Slojs, 
Cibulka, Simek și Gozik 
numărat, și alții.

Cei mai mulți dintre 
1a C.C.A. s-au prezentat 
tiți și dacă în privința tehnicii, dife
rența de valoare era firească, tre-

tehnice, 
în ring.

care a fost

boxerii de 
bine pregă-

Nicolae Mîndreanu (dreapta) stopează directa de dreapta trimisă de Slojs, după 
care va iniția un nou atac. . Foto; T. Chioreanu

De fiecare dată cînd sînt organi- 
4- zate primele întreceri ale Spartachia- 
"dei tineretului în asociațiile spor
ii tive din raioanele Grivița Roșie sau 
■■Tudor Vladimirescu din Capitală, la 
"Sibiu sau la Brăila, în satele din
■ ► raionul Bacău sau Baia Mare, te im- 

>; \gresionează nu numai dîrzenia, buna 
«. pregătire a concurenților, ci și ca- 
"drul sărbătoresc în care se desfă- 
"șoară concursurile. Este un exemplu
■ ■care trebuie urmat de toate asocia- 
"țiile sportive!

Intr-adevăr, ce poate fi mai frumos 
l”la o asemenea competiție decît cli- 
iipele acelea cînd faci cunoștință cu 
■►cei care își vor măsura puterea și 
"îndemânarea. să privești grupul acela 
--de tineri frumos alintați, defilînd prin 
"fața spectatorilor care-i aplaudă din 
«► inimă. Deschiderea festivă a compe- 
■■tiției începe să intre în tradiția aceș 
"tor mari întreceri sportive de mase
■ ■și tot mai multe sînt asociațiile 
"sportive care, luînd din timp toate 
"măsurile, asigură concursurilor un 
■►cadru sărbătoresc corespunzător. Nu 
"o dată, înaintea întrecerilor sînt orga-
■ ►nizate scurte programe culturale,

spectatorii află cu bucurie, cîteva din
■ ►succesele activității sportive din uzi- 
"na sau satul lor. iau cunoștință de 
"programul întrecerilor sau ascultă —

și ei emoționați — marșul sportiv* 
Trebuie spus că multe asociații spor
tive se străduiesc ca, de la an lai 
an, să organizeze tot mai frumos; 
deschiderea festivă a Spartachiadei* 
Și aceasta contribuie în mod deo-' 
sebit la succesul competiției, la popu-> 
larizarea sportului.

Experiența muncii desfășurate anul! 
trecut a subliniat însă faptul că mai! 
sînt asociații sportive unde această 
problemă nu este privită cu atenția 
cuvenită. Activiștii sportivi se... gră/ 
besc să organizeze în fugă o între) 
cere, nu se îngrijesc nici de pavoa's 
zarea bazei sportive, nici de partici
parea concurenților la festivitatea de 
deschidere. Se mai întîmplâ uneori' 
— și aceasta se datorește numai 
dezinteresului manifestat de unele 
asociații sportive — ca la întrece
rile Spartachiadei să se prezinte ti
neri în costume de tot felul, cu zeci 
de culori, ceea ce dă un aspect 
neplăcut.

Se impune ca o dată cu preocuparea 
pentru buna organizare a concursu
rilor asociațiile sportive să acorde 
toată atenția și acestei probleme, să' 
muncească astfel îneît fiecare concurs 
șă însemne o adevărată sărbătoare 
sportivă.

VEȘTI DIN TARĂ

D. G.

buie să subliniem buna lor pregă
tire fizică în condițiile impuse de ad
versar.

Dacă în ceea ce privește desfășura
rea întîlniritor și evoluția scorului 
spectatorii au avut deplina satisfac
ție, în ceea ce privește perspectiva, 
nu avem motive șă fim liniștiți. E 
destul de aproaipe Olimpiada de la 
Roma, unde boxerii noștri (mulți de 
la C.C.A.) n-au obținut rezultatele 
scontate, iar cea de la Tokio nu e 
așa de departe după cum se c ide.

Iată de ce credem că, cunoscând po
sibilitățile boxerilor oaspeți, în ge
neral, era mai indicat să vedem în 
ring <je vîrsta lui
Ba-ciu. Și, din cite știm, cittoui 
dispune de elemente tinere, care ar fi 
fost bine să precumpănească în echi
pa de sîmbătă seară, pentru a-și ve
rifica pregătirea în această întâlnire 
amicală. Pentru că, oricât am fi de opti
miști, trebuie să admitem că la Tokio 
vor evolua mai mulți dintre oaspeții pe 
care i-am văzut învinși sîmbătă sea-

" • Nu de mult a avut loc la Curtea
■►de Argeș deschiderea festivă a întreceri- 
" lor din cadrul Spartachiadei de iarnă •a 
«► tineretului. Cu această ooazie, în sala 
""Casei raionale de cultură au avut loc 
«.concursuri demonstrative la trîntă, lial- 
" ►tere, tenis de masă etc. la care au par- 
" ticipat peste 100 de sportivi din asocia- 
■ ►țiile Știința, Horticultorul, Forcsta. Me- 
"seriașul și Acvila din orașul Curtea de 
.►Argeș, precum și o scrie de tineri din 
■►asociația sportivă sătească Ogorul, din 
"comuna Albești.
" întrecerile au fost urmărite cu un viu 

• aproape 600 de spectatori,ra, decît dintre gazdele care au ter-^interes de 
minat învingătoare. N -< «•-« u t 
tatea, de care țin seamă 
trasate sportukii nostru de . ___
manță, în funcție de nivelul interna- + tive Ogorul, varc « cwivur»ui
țional. Și acum, pe scurt, filmul me-^.de tenis de masă. întrecînd o scrie de

Ne obligă reali-care au admirat măiestria sportivilor. In
sarcinile jmod special s-a remarcat tînărul Dumi- 
.perfor-«► tru Duțeseu, membru al asociației spor- 

1. care a cîștigat concursul

citirilor:
Cat. MUSCA: dună obișnuitele două "Argeș.

MIRCEA COS TEA

(Continuare în pag. a 2-a)

sportivi valoroși din orașul Curtea de

A. MOMETE — corespondent

orașul lași întrecerile din cadrul■ ► • fn
"*■ Spartachiadei de iarnă sînt așteptate cu

mult interes. Datorită măsurilor organi
zatorice pe care le-a luat din timp co- 
misia orășenească de organizare a Spar
tachiadei, concurenții vor avea la dis
poziție condiții dintre cele mai bune de 
întrecere. Una din cele mai eficiente mă
suri este aceea a organizării unor centre 
de pregătire la anumite discipline spor
tive. Astfel de centre au fost organizate 
pentru tenis de masă, haltere și trîntă, 
în cadrul lor ac tivind unii dintre cei 
mai buni tehnicieni din oraș.

Datorită sprijinului primit din parted 
comisiei orășenești de organizare a Spar
tachiadei, asociațiile sportive ieșene vor 
realiza anul acesta succese mai mari în 
cadr.itl acestei frumoase întreceri sportive 
de mase. O parte din aceste asociații* 
cum ar fi Țesătura, Voința. Penicilina,- 
Dinamo etc*-s-au pregătit serios în ve* 
derea organizării primelor întreceri, asi* 
gurînd concurenților bune condiții dț 
participare.

C. ADUMITRESEI — corespondent
----------------------------------------------------

Florin Gheorghiu este noul campion de șah al țării

Toată lumea... la șam

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ
CAMPIOANA A R

PROGRESUL BUCUREȘTI
P. ROMÎNE

titlul individualMaria Vicol a cîștigat
fost
C.C.A.
siil București—C.S.M. Cluj 9—5; C.C.A.-

Floretistele din Capitală au dominat 
net finala campionatului republican des
fășurată sîmbătă și duminică în sala 
de la Ștrandul Tineretului. Și, ca ur
mare a acestei dominări, ambele titluri 
le-au revenit. Individual a cîștigat Maria 
Vicol (Progresul), iar pe echipe tot... 
Progresul. Dacă victoria individuală a 

nu are darul de a sur- 
a fost cea mai în formă 

în schimb, cea 
remarca-

rezultatele înregistrate în finală : 
.—Știința Tg. Mureș 9—0; Progre-

ELENA MATEESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Dacă n-am fi văzut cu ochii noștri, 
poate că nici noi n-am fi crezut I Sîm
bătă seara, la „finala finalelor de șah, 
care aducea. în fața mesei cu timpuri 
albe și negre pe campionul nostru re
publican Victor Ciocîltea și pe elevul 
ploieștean Florin Gheorghiu nu se putea 
intra în ‘ n 11 ‘ r*—i-
verși tare 
Chiar și 
mare de 
stradă !

Și, să 
unuia din cele mai 
valoros fără îndoială, plin de subtilități 
tactice, cu inepuizabile exprimări artis
tice, dar care, totuși, pînă acum, nu a 
generat o atît de mare efervescență în 
rîndurile spectatorilor. In timp ce în sală 
o tăcere deplină învăluia disputa de pe

Aula Bibliotecii Centrale Uni- 
din Piața Palatului Republicii, 
spațiosul hol al clădirii era o 
capete, ce se revărsa pînă in 

nu uităm, acolo avea loc finala 
„liniștite” sporturi,

Măriei Vieol 
prinde — ca 
trăgătoare a anului 
de la echipe este cu alît mai 
bilă cu cît ne gîudim că formațiile C.S.M. 
Cluj și C.C.A. 
retiste mai rutinate care 
mai multe pretenții, 
de la Progresul 
atît formei bune 
comportării foarte 
care s-a remarcat, 
întregului an.

Echilibrul de valoare a fost la echipe 
evident Pentru întîietate concurau 
C.C.A.. C.S.M. Cluj și, cum am mai 
spus. în mai mică măsură Progresul. De 
altfel, toate aceste echipe au înregis
trat în turneul final cîte 2 victorii. Dar 
Progresul a stat mai bine la tușe. Omo
genitatea formațiilor a și asigurat — de 
fant — spectaculozitatea întrecerilor 
care au plăcut mult. Ecltipa campioană 
a fost alcătuită din următoarele trăgă
toare : Maria Vicol, Ana Ene, Glicheria 
Șlefănescu și Doina Alexandrcscu. CLA
SAMENTUL : I. Progresul București; 2. 
C.S.M. Cluj (Olga Szabo. Ecaterina La
zar, Julia Valaskay. Judith Kapdebo): 
3. C.C.A, (Lidia Gribb. Paula Roman. 
Ceorgeta Sachelaria. Elena Melak): 4. 
Meteorpl roșu Satu Mare, lată care au

erau alcătuite din flo- 
puteau emite 

Și totuși, sportivele 
au cîștigat, datorită 

a Măriei Vi col cît și 
frumoase a Anei Enc, 
de altfel, de-a lungul

In derbiul etapei a VIII-a a campionatului de baschet

Știința Cluj a învins pe Rapid București
cu 74-62 (36-32)

Dinamo Tg. Mureș învinsă la Oradea, iar C.C.A. învingătoare 
la Craiova

MASCULIN

ȘTIINȚA CLUJ — RAPID BUCU
REȘTI 74—62 (36-32). Echipele 
Știința Cluj și Rapid București au 
oferit un spectacol baschetbaliste de 
cea mai bună calitate, pe măsura 
valorii acestor două formații. Pă
trunderile și contraatacurile specta
culoase. aruncările precise de la dis
tanță și de la semidistanță au făcut 
ca la sfîrșitul partidei cei peste 2.000 
de spectatori prezenți în Sala Spor
turilor din 
del ung pe 
echipe.

Studenții

oarece au trecut mai ușor peste 
momentele dificile ale meciului.

Au înscris: Demian 27, Albu 14. 
Till 17, Vizi 10, Stroe 6, pentru 
Știința. Costescu 5, Dihescu 22, Po- 
povici 12, Cr. Popescu ‘ ~
și Tursugian 3, pentru

Meciul a fost condus 
șescu și M. Szalteleki. 
bitrat bine, fluierînd 
competentă. în timp ce

localitate să 
componentii

aplaude în- 
celor două

11. Ganea 9 
Rapid.
de C. Armă- 
Primul a ar- 
atent și cu 
M. Szalteleki 

a sancționat cu întîrziere și a dat 
desecțri decizii în compensație (A. 
DUMITRIU-coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — C.C.A.

podium, în hol. îndărătul ușilor „fere
cate", iubitorii șahului puteau comenta 
cu toată ardoarea mișcările protago
niștilor, retransmise pe panou, cu miini 
înfrigurate... Fiecare mutare aducea în 
suflete speranțe sau decepții, era înso
țită de un freamăt al comentariilor de o 
diversitate captivantă. Desigur, cum se 
întîmplă în sport, simpatiile erau îm
părțite. Pe. de o parte, susținătorii lui 
Ciocîltea (și el destul de tînăr în ciuda 
numelui său consacrat de mulți ani), iar 
pe de. altă parte, tnflăcăratii simpati- 
zanți ai foarte tînărului Florin Cneor- 
ghiu (16 ani și jumătate!), dintre care 
mulți veniseră special de la Ploiești pen
tru a afla cu o clipă mai. devreme re
zultatul.

Nu vă spunem un secret că sîntem 
dăruiți „cu trup și suflet" folbaluluL 
Și lotuși, sîmbătă seara, l-am „trădat 
pentru șah. Partida, caracterizată prin 
atacuri și contraatacuri neașteptate, ne 
făcea să uităm de ambianța specifică a 
meciurilor de fotbal sau, dimpotrivă, să 
ne aducem aminte de ea...

Dar finala a fost fără... final. Muta
rea în plic pe care Florin Gheorghiu o 
înmîna arbitrului însemna amînarea cu 
24 de ore a epilogului, spre ușoara de
cepție a spectatorilor, care ar fi vrut să 
cunoască, în sfîrșit, numele învingătoru
lui.

...L-au cunoscut abia aseară. Cu toate 
resursele pe care le-a aruncat în luptă 
pentru a obține punctul care iar fi adus 
cununa de campion, Victor Ciocîltea n-a 
putut smulge din mîinile tînărului dar 
tenacelui său adversar decît o jumătate 
de punct. Și cu aceasta, Florin Gheorghiu 
a devenit campion de șah al Republicii 
Populare Romîne. Cel mai tînăr cam
pion pe care îl cunoaște istoria șahului 
de la noi !

O

întîmplat într-urf
numai un.a dintre par-:

au meritat victoria, de- (Continuare fn pag. a 3-a)

primă și evidentă concluzie:

JACK BERARIU 
NEAGOE MARDAN

(Continuare in pag. a 2-a)

din

Rareori s-a 
turneu de șah 
fidele rundei să capteze întreaga a- 
tențic a spectatorilor, făcînd ca ce
lelalte să se desfășoare anonime și 
să treacă aproape neobservate.

Așa s-a petrecut sîmbătă, cînd mii 
de ochi priveau tabla pe care se de
monstra disputa dintre Giocîltea și 
Gheorghiu, derbiul finalei campiona
tului. Poziția în clasament a celor 
doi fruntași obliga pe Ciocîltea s_ă 
joace numai „la câștig". Victoria îi 
era absolut necesară pentru a-și păstra 
titlul. Și rtu-i putem reproșa campio
nului (atunci mai era campion) că 
nu ar fi încercat totul ca s-o obțină.-

Primele mutări au adus spectatori-: 
lor și prima surpriză. Pe tablă apă
ruse configurația clasică a „partidei 
spaniole", una dintre cele mai vechi 
deschideri, ale cărei variante jucate 
în concursuri se numără cu miile. Va 
reuși oare Gheorghiu să se descurce 
în acest „labirint"? Ploieșteanul s-a a- 
rătat bine înarmat teoretic. Partida 
de sîmbătă a avut o desfășurare iden
tică cu una jucată între Tal și, San- 
guinetti, la Olimpiada de la Muncheti

VALERIU CHIOSE /

(Continuare >n pag. a 2-a)
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Florin Gheorghiu este noul campion al țarii in
(Urinare din pag. I)

din 1959, în care argentinianul reușise 
să obțină remiză. Ciocîltea și-a dat 
seama curînd că adversarul său este... 
în temă. Tocmai de aceea a părăsit 
calea de joc folosită de campionul lu
mii, a'egînd o altă continuare.

Intențiile celor doi adversari s-au 
cristalizat repede. Albul pregătea ata
cul pe aripa regelui, în tim.p ce ne
grul căuta contrașanse pe cea a da
niei. Cine va ajunge primul la țintă? 
l.a un moment dat se părea că Victor 
Ciocîjtea va reuși să deschidă pozi
ția pentru a-și face loc spre regele 
advers. Dar, pe neașteptate, a urmat 
contralovitiira lui Gheorghiu pe flan
cul damei. Negrul a sacrificat calita
tea 1 Partida se desfășoară în conti
nuare pe „muchie de cuț't". Partenerii 
nu fug de complicații, le caută chiar. 
(Era cit pe aci să uităm să vă 
spunem că între timp Radovici făcuse

Toata lumea...
la

din pag. I)(Urmare

auzecilor de mii de tineri care 
acest splendid sport al mintii, 
s-a ridicat un autentic talent, 
cu perseverentă și de-aci încolo.

rindurile 
îndrăgit 
șahul,
'Muncind __ .
el se poate alătura în curînd la pleiada de 
jucători fi jucătoare care a ridicat în 
ultima vreme prestigiul șahului nostru 
in arena internațională.

!Și o a doua concluzie: pasiunea pen
tru sport este în plin mers. După fotbal 
și box. după hochei și handbal, după 
volei și rughi, șahul și-a confirmat ma
joratul. intrînd în inimile noastre, ale 
tuturor.

a 15-a remiză cu Nagy. Ultima, pen
tru că turneul s-a terminat...).

Gheorghiu forțează schimbul dame
lor apoi, amenințînd cu pionul său 
înaintat, recîștigă calitatea. Dar re
miza pe care o dorea atît era încă 
departe. A urmat un final complicat 
de figuri ușoare în care pionul de
părtat al lui Ciocîltea dădea griji lui 
Gheorghiu. Partida s-a întrerupt. Po
ziția a fost comunicată telefonic la 
Ploiești și șahiștii fruntași ai orașu
lui... n-au dormit în noaptea de sîm
bătă spre duminică. Căutau calea de 
remiză pentru Florin. O găsise însă 
și singur mezinul finalei. A doua zi 
(lupă trei ore de tentative Ciocîltea 
s-a convins că nu există posibilități 
de cîștig. A oprit ceasul și, în ova
țiile spectatorilor, sub lumina orbi
toare a reflectoarelor cinematografiei, 
a felicitat primul ])e noul campion. 
Cel mai tînăr din cîți a cunoscut șa
hul nostru. Dar, demn să poarte a- 
cest înalt titlu. In aceeași seară, cînd 
i-au fost înmînate tricoul și medalia 
de campion, s-a anunțat că Florin 
Gheorghiu a îndeplinit norma de mae
stru al sportului.

Rezultate tehnice.
Bondoc
Szabo 0—1, Nagy
Mititelu
Georgescu ’/2— 
nescu 
■A-'/z,

BUCUREȘTI: Metalul — Progre
sul 3-1 (15—3, 17—15, 11 — 15,
16—14). Deși s-au comportat ceva 
mai bine decît în ultimele partide 
disputate în Capitală, jucătoarele de 
la Progresul nu le-au putut împiedica 
pe cele-de la Metalul să obțină o 
victorie meritată. Cele mai bune vo
leibaliste de pe teren: Ștefania 
Bogea, Magdalena Bentz, Cecilia 
Capcalo (Metalul), Eugenia Metopa- 
do-v, Elena Florea (Progresul). Ar
bitrul Mircea Popescu — București 
a condus corect. (M. T.).

Runda a 19-a. 
Ghițescu 0—1, Nacht — 

Radovici %—*/2> 
Halic ‘/2, Pavlov — 

Pușcașii — Troia- 
1—6,' Bălanei' — Nicoleanu 

Ungureanu — Rădulescu 
*/2—*/2’. Ciocîltea — Gheorghiu */2—'/2.

CLASAMENTUL FINAL:
1. Gheorghiu 12‘/2 p, 2. Ciocîltea 12 

p, 3—4. Soos, Szabo ll*/2 p, 5. Pavlov 
11 p, 6—7. Mititelu, Radovici 10*/2 p, 
8. Ghițescu 9'/2 p, 9—10. Georgescu, 
Pușcașii 8‘/2 p, 11—12. Ungureanu, 
Halic 8 p, 13—15. Nacht, Nagy. Ră
dulescu 7'/2 p, 16—17. Bălănel, Tfoia- 
nescu 7 p, 18. Nicoleanu 6‘/2 p, 19- 
Bondoc 6 p.

C.S.M
15—8, 
tehnic, 

mult aplaudat de o sală arhiplină.; 
Localnicele au cîștigat pe merit, fă- 
cînd dovada unei mai mari puteri 
de luptă și a unei pregătiri tehnice 
mai bune. Ele au făcut însă destul 
de multe greșeli la blocaj. C.S.M. 
Cluj a practicat un joc frumos, lip
sit însă de hotărîre în momentele 
decisive. Dintre cele patru seturi, uL 
timul a fost cel mai palpitant: după 
ce clujencele au co-ndus cu 5—0, 9—4 
și II—5, Farul a avut o puternică 
revenire, egalînd la 14 și cîștigînd 
apoi. S-au remarcat: Elisabeta Go- 
loșie, Ada Ionaș (Farul), Elena Si- 
mionescu. Domnica Costîc (C.S.M. 
Cluj). Bun arbitrajul lui M. Zelinski 
— București. (E. Petre-coresp.).

BUCUREȘTI: Dinamo — Comb. 
Poligrafic 3—0 (13, 11, 11). Frun
tașa clasamentului 
torie clară, mai 
scorurile celor trei 
meritul că în setul

CONSTANȚA: Farul — 
Cluj 3—1 (15—12, 13—15,
16—14). Meci de ridicat nivel

a obținut o vic- 
ușor dealt arată 
seturi. C.P.B. are 
al treilea a reușit

C. C. A.-Dukla Praga 18-2
ta-culoase. După ce în prima repriză 
face greșeala să se „arunce" la atac, 
ceea ce-i convine adversarului, Șerbii 
ÎL trimite pe Bogi la podea în repriza 
a doua, în 
ta la cap.
dar Șerbii 
eficacitate, 
risipei de 
trenor, în 

fără stabilitate, alunecă de două ori dreaptă.

(Urmare din pag. I) 

minute de „încălzire", M. Dobrescu l-a 
trimis la podea pe Jan Molnar, după 
9 serie încheiată cu croșeu de stînga 
la figură. K.O.

Cat. COCOȘ : N. Mindreanu a boxat 
hotărît, a lovit variat cu ambele brațe 
în „trombe'1, cu deosebire în primele 
două reprize. I. Slojs, rezistent, dar 
i..... 
lovituri primite, a terminat’ repriza a 
treia cu serioase resurse. Cîteva din 
loviturile pc care a încercat să le 
aplice nu și-au ajuns însă ținta, dato
rită eschivelor 
îndeosebi cele 
de Mîndreanu,

Cat. PANA: 
priză își studiază adversarul care se 
dovedește mobil, periculos pe contra
atacurile cu stînga, E. Cișmaș se a- 
rată în repriza a d -na deosebit de 
activ. Lovește încontinuu, hotărît (ce 
păcat că loviturile 
tarii). Tn cea de 
Cib ilka începe să 
reușește să-l țină 
un bogat avantaj 
merit — victoria

Cat. SEM-IUȘOARA: 
meciului lui V, 
ar înfățișa, desigur, 
loviturilor existente, 
tehnic (ca în meciul acela cu Mihalic. 
Vă amintiți?) 
amănunt, dar 
N-a făcut un 
fulgerătcY, la 
teva croșeuri 
repriza a doua, i-au 
Czekeli, că meciul... 
și în repriza a treia a făcut într-ade- 
văr o frumoasă demonstrație. Cu atît 
mai mirt a surprins decizia acordată 
lui Simek. la puncte!

Cat. UȘOARA: Despre întîlnirea 
dftitre O. Bacul și I. Kubik se poate 
spline numai că a fost un meci urît, 
datorită obstrucțiilor repetate ale lui 
Kub'k, acceptat’, spre regretul nostru, 
de O. Baciu. Victoria la puncte acor
dat.: tmăriilui nostru boxer, este rodul 
boxului său mai curat, loviturilor sale 
mai clare.

Cat. SEMJMI.ILOGIE: M. Stoian 
și-a făcut re'ritrarea nrintr-o victorie 
la puncte asupra lui St Neenoek. No
tăm, pentru început, tendința sa către 

x ofensiv, lovilurife ,.de sus în 
executate cu ambele brațe, pre- 
și precizia eu care a oprit prin 

_ — _ț---- 1 J—t de pe-

reușite — ne-au plăcut 
rotative — executate 

care cîștigă la puncte. 
După ce în prima re-

sale nu sînt mai 
a treia repriză, Șt. 
țină, iar Cișmaș nu 
la distanță, dar are 
care-i aduce — pe 

la puncte.
Un film al 

Czekeli cu 1. Simek 
întreaga gamă a 

în box. Atent,

Czekeîi și-a pregătit în 
repede, fiecare acțiune, 
păs de prisos, a lovit 

figură și ficat. Cele cî- 
la cap recepționate în 

reamintit lui 
nu s-a terminat

im b x
.jos"
.cum ,?l ,,^.,.,0 ...
contra eficace atacuri deosebit 
rici'loase-

’Cat. MIJLOCIE UȘOARA:
Neaoșii a întîlnit în A. Bbgi 
versar tehnic, posesorul unui 

ubox clar, în linie și al unor
Jin-doiuri).deosebit de soec-

Șerbii 
un ad- 
stil de 
lovituri

urma unui croșeu de dreap- 
Acesta se ridică, reia lupta, 
ne parc tot mai lipsit de 
resinițindu-se de pe 

efort.
urma

tirma 
e oprit de a-n-
răni la pleoapa
. iumgnma lui
a 'făcut dovada

lx>gatei sale experiențe a ringului.
Eschive spectaculoase, avalanșe de lo
vituri variate, derutante, stîngi „pla
sate", au fost mult aplaudate de pu
blic. Tiță cîștigă la puncte (după ce-1 
trimisese pe Gozik la podea în re
priza a doua) datorita unei prea mari 
încrederi de sine în ultima repriză, 
cînd a ratat copilărește atacuri care 
trebuiau să-i aducă victoria prin k.o. 

Gat. SEMIGREA: în primul săli 
meci de după Olimpiadă, Gh. Negrea 
a învins prin abandon (repriza a 
doua) pe V. Svoma. pe care-1 trimi
sese la podea de doua ori în urma 
unor lovituri Ia ficat. Negrea a do
vedit că rămîne totuși un boxer cu 
reale posibilități, care se cer com-ple- 

pregă-

I. Gozik, Vasile

Bogi 
unei

Tiță

tate cu o serioasă muncă de 
tire, neîntreruptă.

Cat. GREA: V. Mariuțan 
gratulat cu victoria la punote 
lui O. Blaha, după un box 
dezordonat.

a fost 
asupra 
confuz,

★
Astă-seară boxerii de la Dukla Pra- 

ga^ vor evolua la Constanța. Ei vor 
întîlni în Sala sporturilor din locali
tate selecționata regiunii.

ac.fiane.
3—0)

Doina Ivănescu a fost ieri una dintre cele mai bune jucătoare de la Dinamo, 
lat-o (în fotografia noastră) în plină

C.P.B.,
(Fază din meciul Dinamo—-

să remonteze de Ia 4—14 la 11—14. 
S-au remarcat îndeosebi Doina Ivj- 
nescu și Lia Vanea, cele două trM 
gătoare ■ • •
condus
Buc.

ȘTIINȚA GALATI ȘI VOINȚA
AU CUCERIT „CUPA

telefon). Vineri, 
s-a disputat în 

IlI-a ediție a

GALAȚI 18 (prin 
sîmbătă și duminică 
localitate cea de a ... , ...... .
„Clipei Dunării". Trofeele au fost cu
cerite de echipa feminină Voința 
Miercurea Ciuc și de Știința Galați, 
clașată pe primul loc în turneul mas
culin.

Dacă întrecerea 
a fost mai slabă 
ca participare, în 
trei săptămîni înainte de 
campionatului, echipele masculine s-au 
arătat bine pregătite oferind numero
șilor spectatori întîlniri extrem de. 
spectaculoase.

Pentru multi, victori^ finala - -°-L1- mp.1 „*■■--- ------------- *-----
Studenții au însă 
puternică și bine 
cîștigat pe merit, 
jocul din linia a 
clasată pe locul 
la înălț'mea învingătorilor. Deși nu 
a beneficiat de aportul lui Crivăț, a- 
tacul echipei din Petroșani s-a com
portat foarte bine. Sub așteptări au 
evoluat Victoria București și Tracto
rul Brașov, în timp ce Petrolul Plo
iești și Farul Constanța au fost de
pășite de nivelul competiției.

Iată rezultatele și clasa me-ntefe:
FEMININ: Voința Miercurea Cine 

— Reprezentativa orașului Galați 3—1; 
Voința AJiercurea Ciuc - 
Brăila 3—0; Reprezentativa 
Galați — Voința 
meritul: I. Voința
2. Reprezentativa
3. Voința Brăila

MASCULIN,

echipelor feminine 
ca nivel tehnic și 

schimb, cu aproape 
începerea

Uaiap ar parea surprinzătoare, 
anul acesta o echipă 
pregătită cu care au 
Punctul forte a fost 

doua. Jiul Petroșani, 
secund, s-a ridicat

Voința 
orașului 

Brăila 3—1. Clasa- 
Miercurea Ciuc 4 p; 
orașului Galați 3 p; 
2 p.

seria I : Știința —
Farul 3-0 (4, 2, 13); Știința — Vic
toria 3—1 (18—13, 19—21, 1G—14,

TIBERIU ROMAN și BALAȘ FIȚI
au corectat cinci recorduri republicane

Ierî seară, în cadrul unui concurs trei recorduri la categoria semimijlo- 
desfășuraț în sala Ciulești, la care cie. Cel mai valoros este acela de la 
au participat merfibrii lotului republi- .tpțal: 380 kg. (v.r. 372,5 kg.). Cele- 
cari, halterofilii Tiberiu Roman și Ba-,'jaite două recorduri, sînt la „împins" 
laș Fiți au corectat cinci recorduri,, .122,5 kg. (v.r. 120 kg.) și la „snw.’s" 
ale țării. 1112,5 kg (v.r. 110 kgj. Toate vechile

Tînărul, ,BAL,A§ FIȚI a participat;^recorduri aii aparținut lui T. Ijpman. 
celelalte rezultate.: .

" CAT. J----- -  '

CAT.

unui concurs trei recorduri la categoria semimijlo-

de data aceasta (pentru prima oără) . 
la o caJegorie șuperipară, semiușoară,- 
în cadțui căreia, a debutat cu succes 
prin cdrfettărea!‘N două recorduri: 323.“ 
kg. la total (v.r. 315 kg. — Ion Birau 
— 195$) 'și f80?Hg. la „aruncat" (v.r. fotul de 
122,5 kg. — N. Amzuică — 1959). CAT.

TIBERIU ROMAN „ roalî^t olt» .ur 1^

Ușoara : .1,.. nîc. . A/njiucă 
2. Niță Rană 29Q' kg; ." 

MIJLOCIE : Gr. Tofan"'(din 
tineret) 2^?^g;;
SEMIGREA: Lazăr Daroga

principale de la Dinamo. A 
bine arbitrul V. Voicu —■

MIERCUREA CiUC
DUNĂRII"

15—11); Victoria — Farul 3—0 (7, 
5, 10). Seria a II-a : Jiul — Tractorul 
3-2 (11 — 15, 15—13, 15—13, 14—15, 
15-6); Jiul — Petrolul 3—0 (7, 11, 
4); Tractorul — Petrolul 3—2 (15—8, 
15—9, 10—15, 13—15, 15—9). Pentru 
definitivarea clasamentului, . s-au îYitil- 
nit echipele clasate pe aceleași locuri 
în seriile rcsjjeetive, înregjstrîndii-se 
rezultatele: locurile 1—2: Știința — 
Jiul 3—1 (15—10, 15—9, 5—15, 15— 
13); locurile 3—4: Victoria — Trac
torul 3—2 (12—15, 15—8, 15—7, ll- 
lS, 15—12); locurile 5—S: Farul — 
Petrolul 3-2 (9-15, 15-7, 16-18. 
15-11, 15-11).

.. t„ i----- - -nrascuiMi s-ăii remarcat'
Iorga, Iordache (Știința), Gornovicea- 
nu, Vasiliu (Jiul), Da.bre (Victoria), 
Chinzeriuc (Tractorul), Jablonski (Fa
rul), Manta (Petrolul). Partidele au 
fost corect arbitrate de A. Mihăescu 
(București), Z. Ciobanu și A. Codau 
(Galați).

A. SCHE.NCKMANN, coresp.

Foto : T. B<.
SIBIU: C.S.M. — Olimpia Brasov 

3—2 (18—16, 15—11, 11 — 15, 11 — 15, 
15—8). în primele două seturi gaz
dele joacă mai bine, în special în 
atac. în al treilea ele conduc cij 
11—4, fac însă unele greșeli Ln pre
luări, fapt 
încurajate 
\ oleibaliște 
și pe cel

de care profită Olimpiii, 
de setul cucerit, tinerele 
din Brașov și-l adjudecă 

de a! patrulea. Abia în 
ultimul C.S.M. Sibiu își revine și 
joacă la adevărata sa valoare. Arbi
trul R. Florian — Buc. a condus 
corect. (C. Pitarii și M. Vlădoianu- 
coresp.).

BUCUREȘTI : Sănătatea — Rapid 
0—3 (3. 1!, 6). îpaintea jocului de
cisiv cu Dinamo (care va avea loc 
sîmbătă) echina feroviară a jucat 
destul de slab. 
Rapid a jucat la valoarea sa 
De remarcat că cele două 
pe care se bazează atacul 
rapidiste (Ana Păunoiu și 
Cernat) au greșit cel mai m 
gura care a jucat bine: A. 
Maricuța. S-au mai remarcat Ale
xandrina Berezennu și. Soni-a Colceriu 
de la Rapid, Mioara Bodeanu de la 
Sănătatea. A condus satisfăcător Ion 
Cobor, — București, 
coresp.).

IAȘI : Țesătura — 
(14, 8, 7). Nici de 
c 'te n-au reușit un 
Preluările greșite, 
tuoase și blocajul penetrabil au fost 
factorii care le-au aduș — în prin
cipal — înfrîngerea. A arbitrat co
rect C. Căpățîna — Buzău. (P. Co- 
drea și A. Scăunaș-coresp.).

cu Dinamo (care va 
echio-a feroviară

Doar în primul set 
reală, 

jucătoare 
echinei 
Natalia 

Sin- 
.meta

■bi

(Vasi'e Dumitru-

Ca în fiecare an, ziarul nostru deschide o anchetă cu tema „Care 
sî-nt cei mai buni 10 sportivi romîni ai anu'ui"?

Cititorii noștri sînt invitați să ne trimită răspunsurile lor la această 
întrebare, pînă la data de 25 decembrie ă.c„ pe adresa: z’arul „Sportul 
popular", strada Vasile Conta nr. 16, etaj IV, cu mențiunea pe plic 
„Pentru anchetă" Rezultatul anchetei îl vom publica în numărul nostru 
festiv de Anul Nou.

■jV
Recomandăm celor ce trimit răspunsuri ca, în determinarea ordinei 

celor 10 sportivi pe care-i socotesc cei mii buni ai anului să țină 
seama de: valor rea performanțelor sau recordurilor realizate de ei in 
acest an, clasarea la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale sau 
europene la care au participat locul ocupat și comportarea avută în 
diferite concursuri internaționale sau întîîniri interțări, contribuția la 
succesul formației din care fac parte (în cazul celor de la sporturile 
pe echipă), constanța în obținerea rezultatelor, precum și întreaga lor 
comportare pe terenul de sport.

Indicarea celor mai buni 10 sportivi romuri ai anului se va face în 
ordinea valeții. Nu se vor indica mai mulți sportivi pe același loc.

Așteptăm, așadar, dragi cititori, răspunsurile dv.

Alergările de ieri au oferit întreceri 
animate. In cursa doi anilor Rodia și 
Mureș s-au luptat toată lina dreaptă. 
Pe linia sosirii Rodia și-a învins ad
versarul cu un cap. De menționat că 
și-au îmbunătățit recordul carierei. So
siri strînse s-au înregistrat în toate 
probele. In premiul Opera patru 
au terminat intr-o lungime, Afia pre- 
cedînd pe Coieta, Pîrjol -și Priveliștea, 
iar în premiul Peștera. Bib*ta a depă
șit pe pot .iu pe Adriatica, angajată în t 
îluplă cu Nemvsis și Mezina.

Iată rezultatele :
I. Rodia
, ,C.ota ; lei.

II. Răboj m-ătn r
Cota :

.1

H S M
III. Legețidar (Elorea I), Orient n,

Vinovat. Cota : 4,00 — 32,10 —
41.20 Iei.

IV. Afla (Marcu Tr.), Coleta, Pîrjol. 
Cota : 2,60 - 9,80 - 29 lei.
Ordine triplă : 67,30 lei.

V. Lustragiu (Mihăilescu), Pamflet;
Ancorat. Cota : 2,70 — 10,60 —
10,70 lei.

VI. Bibița (Solcan G.), Adriatica, Me
zina. Cota : 3,30 - 79 - 10,30 lei. 

VII. Vîrtej VI (A.vram G.), Hbțu, Tar- 
eău. Cota : 2.00 - 48,20 - 8,40 lei. 

(Avram G.), Mureș, Elegia, t VIII. Hrisov (Dinu Tr.), Parrțfil, Tuli- 
. ■ ... pan. Cota : 4.so - 200,90 1R.50 lei.

ITeofl). Romică, Distinsă.” Ordine triplă: 332,20 lei.*'
8.30 — 101 — 17.50 lei. Rcun'unea viitoare; duminică 25 do

s-au
cai



Lotul reprezentativ A I Lotul de juniori—Progresul București 1-1 (0-1)
a jucat ieri la Tîrgoviște: 2-1 cu Metalul

Pregătirile lotului reprezentativ A 
au continuat ieri, printr-un joc de an- 
renament pe care fotbaliștii noștri 
runtași l-au susținut la Tîrgoviște, 

m compania liderului primei serii a 
:ategoriei B, Metalul din localitate. 
Rezultatul : 2—1 (2—0) pentru lot. 
Replica foarte bună pe care metalur- 
jiștii au servit-o selecționatei a făcut 
:a antrenamentul să fie util, să-și 
stingă scopul.

Firește, ca în toate jocurile de acest 
el. nu s-a urmărit rezultatul. Obiec- 
ivul antrenorului federal Gh. Po- 
sescu, care a condus echipa, a fost 
unogenizarea anumitor compartimen- 
e compuse din jucători de la echipe 
liferite, îmbunătățirea jocului de an
samblu.

Socotim 
pent ar fi 
nai mulți 
ei n-ar fi

mult la poartă (17 lovituri dintre 
care o bară, prin Seredai) dar destul 
de imprecis. La un nou fault în ca
reu (comis de data aceasta de loniță, 
în dauna centrului atacant lîrgoviș- 
tean) arbitrul Mihai Popa a acordat 
cuvenita lovitură de la 11 metri, pe 
care Răzvan Tomescu a transformat-o 
sigur: 2—1 (min. 86).

Deși nu se juca pentru rezultat, 
jenați parcă de o victorie cu numai 
2—1 în acest meci, selecționat)ii ii au 
început să forțeze jocul, dar n-au mai 
putut trece de apărarea calmă a lo
calnicilor, care au avut și de astă- 
dată în tînărul Andrei un portar de 
nădejde.

Metalul a aliniat echipa : Andrei— 
R. Tomescu, Matei, Popescu—Nițescu, 
Prandea—Moisescu, Paleru, Cazacu, 
Prodanciuc, Stiber (Neagu, Sercar'u). 
In deschidere, Metalul Tîrgoviște (ju
niori)—Metalul Doicbști 3—0.

In cadrul pregătirilor pentru turneul 
U.E.F.A. din anul viitor, lotul de juniori 
a susținut ieri un îneci de verificare cu 
echipa de categoria A Progresul Bucu
rești. Antrenorii care se ocupă dc pre
gătirea tinerilor fotbaliști s-au fixat, în 
urma mai multor meciuri de trial, asu
pra a 16 juniori cu care vor lucra de 
acum înainte pentru a forma o echipă 
omogenă, bine pregătită din toate punc
tele dc vedere. Cuvintele tov. Ola 
de altfel, semnificative în acest 
,,Am ajuns să formăm o echipă. 
14—15 jucători care pol da un 
ment bun, într-un viilor apropiat”.

Meciul de ieri a confirmat în 
măsură cele dc mai sus. Tinerii
li.ști nu s-au lăsat de loc intimidați de 
renumcle adversarilor lor, luplînd cu 
mult curaj, cu ambiție, fiind pc alocuri 
egali jucătorilor Progresului. l’enlru 
stadiul actual dc pregătire, juniorii au e- 
voluat la un nivel satisfăcător din toate 
punctele de vedere. Nu numai că nu re* 
zistat ritmului rapid impus dc adversari, 
dar adeseori ci au fost aceia care au im
primat acțiunilor o viteză sporită. Apă
rarea a rezolvat destul de bine proble
mele ivite în cursul jocului, orientîn- 
du-se corect.

sînt,
sens :
A veni 

randa-

m a re
fotba-

că acest joc de antrena- 
fost și mai util, dacă cei 
dintre jucătorii selecționa- 
acționat uneori prea... eco- 

îomic, dacă ar fi jucat cu mai multa
•onvingere, dacă ar fi dat mai mult 
lin potențialul de care fiecare este 
:apabil. Acest aspect s-a vădit în 
ipec’al în repriza primă cînd a jucat 
)rima garnitură și cînd superiorita- 
ea selecționatei în jocul de cîmp ca 

• i în fazele de poartă a fost mai 
nare decît cele două goluri pe care 
e indica tabela de marcaj. Atacanții 
nsă au acționat prea muit individual, 
•u căutat să marcheze fără a pregăti 
ndeajuns fazele de gol, s-au pripit 
i, din această cauză au ratat... în 
iceastă primă repriză, apărarea ime- 
liată a fost destul de mult pusă la 
ncercare de impetuoșii atacanți tîr- 
jovișteni, care au tras la poartă de 
0 ori, față de cele 12 șuturi ale se- 
ecționatei. La un moment dat, Popa 
*.-a putut opri decît prin fault o pă- 
rundere a lui Cazacu, dar — execu- 
înd tot el lovitura de la 11 metri — 
ent-ui atacant al Metalului a trimis 
ningea pe iîngă poartă.

RADU URZ1CEANU

S-au evidențiat îndeosebi : Radulescu, 
Adamache, și I. Popescu, debutant ea 
fundaș dreapta, Ilălmăgcănu a fost și el 
bun, dar trebuie să renunțe definitiv la 
unele intrări necorecte cu corpul. Linia 
de atac, în două formule, deși a arătat 
și lucruri bune, trebuie să mai lucreze 
încă destul de mult pentru corectarea 
deficiențelor semnalate: șuturi puține și 
slabe Ia poartă, combinații excesive In 
careu pasc înapoi Beneficiind de Gane 
și Năftănăilă. înaintarea din repriza a 
doua a jucat mai bine datorită însă și 
faptului că în linia de mijloc intraseră 
D. Popescu și Pașcanu, care au 
tot timpul atacul înainte.

Ținînd scama că a întîlnit o 
din categoria A, care a utilizat

echipă 
pc cei 

mai buni jucători ai săi. se poate spune 
că juniorii au jucat satisfăcător, dînd 
antrenorilor prilejul ca pentru viitor 
să-și concentreze atenția asupra proble
melor de omogenizare, individualizare 
etc. Firește, interesează și rezultatul : 
1—1, după ce la pauză Progresul con
ducea cu 1—0. De remarcat că ambele 
goluri au fost înscrise în min. 1. ale 
celor două reprize, de către Protopopescu 
și respectiv Tome.ș (lotul de juniori). 
Au jucat formațiile: Lotul de juniori :

„băieții
Asistind la

cu timp le
Duminică după amiază a fost 

Un cadru neprielnic pentru un 
al „veteranilor". Dar cele cîteva mii 
de spectatori, adevărați îndrăgostiți 
ai fotbalului, care au stat nemișcați 
în tribunele stadionului Dinamo, nu au 
avut ce regreta. Durați de joc ei nu 
au simțit frigul care se lăsase.

Această partidă dintre foștii jucă
tori, 
tară,

frig... incursiunile

antrenorii clin Capitală și din 
a fost și o încheiere — neoft-

jocul „veteranilor**

a Ib e și inimi tinere
lui Bogdan, Lungu, T.

meci lordache, Paraschiva, pasele în „cru
ciș" ale lui Coco Dumitrescu, pion- 
joanele lui Marki...

„Mulți fotbaliști de categoria A ar 
putea învăța tehnică de la Filoie, 
Marian, Fabian..." — a remarcat cineva 
din tribune. Da, ar putea! Și de ce 
nu învață? Doar toți cei 22 de „ve
terani", care multe minute ne-au în- 
clntat prin execuțiile lor tehnice

Adamache (Duca) — I. Popescu, lhll- 
măgcaiiu, Radulescu — Pojoui (D. Po- 
puseu). Bîtlan (Pașcanii), Avram, Frățilă 
(Năftîînăila), Adam (Ganc), Tome.ș. Scli- 
mesi II; Progresul: Mîndru (Niculescu) 
— Smarandcseu (Nedelcu), Nedelcu (Ca- 

— Maior, Știrbei — Cpieea 
Protopopescu (Dinu- 
(Georgescu).

ricaș), Soare 
(OaidS), Sandu, 
lescu), Mafteulă 
(Maf tenii!)

MeeiuH

Cruți u

C MACOVEI

amseale
PETROLUL PLOIEȘTI — MF.IALUL 

BUCUREȘTI 4—0 (1—0)
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). Gaz

dele, cu un atac în care au excelat 
Dridea și Chiriță, au cîștigat cu sco
rul de 4—0. Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de: Dridea (min. 13 
și 63), Chiriță (min.-51) și Babone 
(min. 88). Oaspeții au avut cîteva 
contraatacuri periculoase, dar Gepol- 
schi și Dumbravă le-au oprit cu suc
ces pe linia de 16 ni.

Petrolul a întrebuințat formația : 
Ringeanu (Ionescu) — Dumbravă, Ce- 
polschi. Pal — Marin Marcel, Tahăr- 
cea — Badea (Babone), A. Muilteahu, 
Dridea, D. Munteanu, Chiriță. (1LIE 
RADULESCU, corespondent)

(Această 
ază s-a petrecut în min. 27, la 11 mi
ni le după ce Tătaru deschisese scorul 
lintr-o pasă primită de la V. Anghel). 
Scorul primei reprize a fost fixat de 
Constantin care a reluat cu capul o 
■entrare venită tot de la V. Anghel 
min. 34). In această repriză a jucat 
ormația : Voinescu—Popa, Nunweil- 
er III, Staicu—Jenei, Bone—Anghel, 
Constantin, Ene II, Țîrcovnicu, J 
am.

Ehină pauză. în selecționată s- ăcut uneîe schimbări, ei:rr-m 1 
;e teren în formula : Toma—Popa, 
oniță, Panait—Seredai, Nunweiller 
V—Pîrcălab, Constantin, Marcu, Ef- 
imie, Tătaru. Firește, echipa selecțio
nată a continuat să aibă avantajul 
.eritorial dar n-a putut face jocul pe 
:are-l reclama valoarea componenți- 
or ei, din cauză că jucătorii nu s-au 
dăruit cu toată convingerea jocului 
iar unii au căutat să se evidențieze 
prin... joc individual. In această a 
doua repriză, selecționata a tras mai

i1

Pentru
a ..... 1961

*

1

*

(

Muncind cu mai multă dragoste și 
răspundere în direcția ridicării cali
tative a fotbalului nostru, ei — îndru
mătorii tinerilor fotbaliști de azi — 
vor fi și pe această cale pe deplin 
satisfăcuți.

Și acum rezultatul: Antrenorii din 
Capitală — Antrenorii din provincie 
6—6 (5—6). După executarea a cite 
5 lovituri de la 11 metri rezultatul 
a devenit 10—9 pentru „Capitală", 
in cursul jocului au marcat: Nicușor 
(2), E. lordache (2), P. Moldoveana 
și Lungu, respectiv Marian (2), 1. 
Covaci (2), Paraschiva și Zilahi.

MĂGURĂ CODLEI — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 2—4 (0—3)

CODLEA 18 (prin telefon). In ca
drul pregătirilor |>e care le fac în ve
derea viitoarelor întîlniri internațio
nale, jucătorii de la Steagul roșu au 
susținut o reușită partidă în compa
nia echipei Măgura din localitate. Au 
înscris: Mirceiu (2) pentru gazde și 
Meszaros (2), Hidișan și Szigeti nen- 
tru oaspeți. Steagul roșu a folosit 
următoarea formaȚe: Gliiță (Cernea- 
nti) — Sbîrcea, Zaharia. Bîrsa'i — 
Hidișan, Filimon — Hașoti, Szigeti, 
Litpeanu, Meszaros, Damian. Au mai 
fost folosiți și Grigore, Crețea. (CR. 
PETREANU, corespondent)AL. INOVAN

ȘTIINȚA CLUJ A ÎNVINS PE RAPID BUCUREȘTI

rapide între-

72—74 (34—34). 
s-au remarcat de 
tiunile lor bine 
Hoffman, care a 
jucător de pe

abonați-vă din timp 
Ia presa sportivă:

Sportul popular
Revista CULTURĂ

FIZICĂ ȘI SPORT
Revista ilustrată

SPORT

la

Un duci spectaculos între Marki

cială — a sezonului fotbalistic, 
epilog cum nu se poate mai

și Drăgan. Fază din

Un 
bine 

ales, care a coincis cu consfătuirea 
pe țară a antrenorilor, cu analiza 
activității depuse în sezonul de toam
nă. Cu munca lor de „laborator" ne 
vom ocupa cu altă ocazie. Acum do
rim să-i felicităm pentru demonstrația 
lor practică, pentru unele faze de 
joc, care au cules aplauze la scenă 
deschisă, pentru faptul că inima lor 
este și azi tinără ca și acum un de- 
ceniu-două, cînd au reprezentat culo
rile noastre naționale în țară și .străi
nătate. Păcat că puțini tineri fotbaliști 
au văzut ieri șutul la „păianjen" al 
lui Marian, golul marcat cu capul de 
la 16 metri de Zilahi, pasele de pre
cizie milimetrică ale lui /. Covaci

meciul „veteranilor” 
Foto : 11. Nandy

răspund de instruirea 
Răspunsul la această 

acestor 
cu Umple albe: inima lor

antrenori, ei 
noii generații, 
întrebare ni l-a dai jocul 
„băieți" 
bate la fel pentru fotbal și azi, ca și 
acum 10—20 de ani! Și dacă fiecare 
tînăr fotbalist ar îndrăgi în aceeași 
măsură jocul cu balonul rotund atunci 
am vedea mai puține pase greșite, 
mai puține șuturi imprecise pe tere
nurile de fotbal.

De la „veteranii" noștri cerem un 
singur lucru: la anul să se preo
cupe și mai mult de pregătirea ti
nerilor pe care îi au sub îndrumare. 
Marian să „împrumute" la cit mai 
mulți înaintași șutul lui necru
țător, Nicușor iii imprime clar
viziunea lui la cit: mai mulți interi, 
iar Marki să inițieze pe cit mai mulți 
portari în „tainele" plonjoanelor pe 
cit de spectaculoase pe aht de utile..

(Urmare din pag. I)

Studenții craioveni 
la început prin ac- 
coordonate de Gh. 

fost cel mai bun 
teren, răspunzînd 

prompt contraatacurilor 
prinse de baschetbaliștii de la C.C.A. 
De altfel, scorul a fost 
piat 
una 
mult 
rul 
minutul 
pentru Știința, militarii profită 
o perioadă de cădere a localnicilor 
și se distanțează la 6 puncte. Ști
ința revine însă și în minutul 35 
scorul devine egal: 64—64. Intr-un 
final dramatic, cu faze uimitor de 
rapide de la un coș la altul, C.C.A. 
încheie meciul victorioasă cu 74—72.

Cele 146 puncte ale partidei au 
lost înscrise de: Novacek 26, Fodor 
21, Niculescu 13. Folbert 6. Nedelea 
2, Nedef 2, Cimpoiaș 2. Testiban 2, 
pentru C.C.A. și de Hoffman 31, Că
pitan 14, Viciu 11, Ionescu 10, Stoica 
4, Cornier 2, pentru Știința. (V. 
SANDULESCU-coresp.).

DINAMO ORADEA — DINAMO 
TG. MUREȘ 69—63 (38—24). Echi-

în 
din 
de 

se

foarte apro- 
în care niciprima repriză,

echipe nu a condus cu mai 
4 puncte. După pauză, sco- 
menține echilibrat pînă în 
28, cînd la scorul de 49—47 

de

pa Dinamo Oradea a acționat în 
prima repriză în viteză, cu reușite 
contraatacuri și pătrunderi. Contra
atacurile formației Dinamo Tg. Mu
reș au avut drept rezultat reducerea 
scorului, dar nu au putut aduce vic
toria baschetbaliștilor mureșeni, deși 
au luptat din toate puterile. Au ar
bitrat bine M. Bercuș și Z. Dyossegi.

Scorul a fost realizat de : Mocoș 
21, Szcbestien 18 Suhal 16 Vania 
6, Hupoiu 4. Bihon 4 pentru Dinamo 
Oradea și de Mittelman 19, Brezan 
11, Borbelv 10, Bokor 6 Balint 6, 
Toth 5. Berekmeri 4, Buzan 2 pentru 
Dinamo Tg. Mureș. (I. GH1ȘA și AL. 
JILĂU-coresp.).

VOINȚA IAȘI — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 73—70 (34—35). Tn sfîrșit,
baschetbaliștii ieșeni au jucat la va
loarea lor. realizînd o victorie mun
cită și meritată. Voința a acționat 
mai organizat, ma) ales în perioadele 
hotărîtoare. Oaspeții 
ioc 
(P

au prestat un 
condus deseori.

139.889 lei, report la concursul Prono expres de miercuri

Abonamentele se 
oficiile poștale, 
poșta'i și difuzorii volun
tari din întreprinderi și 
instituții

fac 
factorii

Concursul Pronoexpres de miercuri 
21 decembrie se bucură de unul din
tre cele mai frumoase reporturi din 
ultima perioadă de timp: 139.889 lei 
la categoria 1, ceea ce este egal cu 
anticiparea unui premiu sau premii- 
record la această categorie. Este bine 
deci să intrați în întrecerea pentru 
obținerea frumoaselor premii ce șe 
anunță prin cit mai multe șanse, adică 
prin cît mai multe variante depuse 
la acest concurs. Vă reamintim că 
marii cîștigători au obținut importan
tele premii pe buletine . combinate 
(colective) și pe schema reduse. Ur- 
mați-le exemplul I .vj

Nu uitați insă că depunerea vâri- (Uctinese-Boiogna),
antelor mai poate fi făcută numai dova) VI1 (Nimes-ăeims) 

d!“
concurs Pronoexpres promițătorul, _ exacte la aceste meciuri#

REZULTATELE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOSPORT

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul special Pronosport 
de ieri, 18 decembrie :

I.
II.

III.
IV.
V.

vi. 
VII. 

VIII.
IX. Racing — 
X. Le Havre

XI. Grenoble 
XII. Nancy —
Variante depuse •

v î
Din cauza ninsorii și a

< nice care au căzut ' ieri,
VI_

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 52 

ETAPA DIN 23 DECEMBRIE 1960

frumos și au
CODREA-coresp. regional).

★
. R. înainte de începerea meciu

lui, secretarul general' al F.R. Bas
chet — tov. C. Moisescu — a avut 
o atitudine reprobabilă față de cores
pondentul regional al ziarului nostru 
— Petre Codrea —, permițîndu-și 
să-I apostrofeze și să-I amenințe.

Considerăm că tov. C. Moisescu, 
activist sportiv cu muncă de răs
pundere, trebuie să-și revizuiască ati
tudinea sa pe terenurile de sport. 
De asemenea, este necesar ca aba
terea secretarului general al F. R- 
Baschet să formeze obiectul unei dis
cuții serioase a biroului federal

N.

Internazionale — Juventus 
Roma — Milan
Spăl — Fiorentjna 
Udinese — Bologna 
Catania — Sampdoria 
Atalanta - Padova 
Nimes — Reims. 
Sedan — Monaco

Angers
— Toulouse
- Byon • 
st. Fransais

^toximativ
ploilor 
meciurile : IV
(Atalanta—Pa- 

nu s-au
din concurs, 

primesc pronosticuri

1
X
1 

anulat
1 

anulat 
anulat

1
1
1
x
1

938.000
puter-

I. Juventus — Sampdoria (camp, 
italian)

II. Bologna — Torino (camp, italian)
III. Lecco — Roma (camp, italian)
IV. internazionale — Spăl (camp, ita

lian)
V. Napoli — Atalanta (camp, italian)

VI. St. Franțais — Nimes (camp, fran- 
. cez)

Vii. Toulouse — Sedan (camp, francez) 
VIII: Troyes — Nice (camp. francez)

IXi-, Limoges - Le Havre (camp, fran- 
,, cez)

X: Valenciennes — St. Etienne (camp.
• francez)

Xfe Monaco — Lens (camp, francez) 
Xrij Rouen Rennes (camp, francez)

iweciul vil," Lyon — Racing, a fost în
locuit > fcu meciul de rezervă A : Tou
louse.’ Ș- Sedan.

★
Tragerea cupoanelor cîștigătoare a 

concursului . special Pronosport din 18 
deceihIjiSe .Vă"<iwea loc marți, 20 decem
brie, la ora 9 în București, călea Vic
toriei nr. g.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 64—58 (26—31).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
C.S.M GALAȚI 86-57 (48-33).

FEMININ
MUREȘUL TG. MUREȘ — C. S.

ORADEA 56-61 (28—21).
STIINTÂ CLUJ — VOINȚA ORA

DEA 51—50 (25-24).
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

I.C.F. 60—42 (23—24).
RAPID BUCUREȘTI — PETRO

LUL PLOIEȘTI 90—28 (30—20). .
VOINȚA TG. MURES — CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 44—52 
(14-22).

VOINȚA BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 40- 68 (21-28)..



AO LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE TENIS DE MASA

de intre-capătul a cinci zile 
campionatele republicane de 
de masă au luat sfîrșit. După

AU FOST DESEMNAT! CAMPION!? REPUBLICAN! LA LUPTE LIBERE
t

La 
ceri, 
tenis 
ce joi seara au fost cunoscute echi
pele campioane, ale țării: Construc
torul București (femei) și C.S.M. 
Cluj (bărbați), duminică la prînz au 
fost desemnați și campionii R. P. 
Romîne Ia cele cinci probe indi
viduale. Titlurile au revenit urmă
torilor: Ella Constantinescu (Voința 
București} la simplu femei, Matei 
Gantaer (Constructorul București) la 
simplu bărba(i, Ella Constantinescu- 
Marta Tompa (Voința București — 
C.S.M. Cluj} Ia dtib'.u feminin. 
Gheorghe Cobîrzăn-Tibcriu Covaci 
(C.S.M. Cluj —' Voința Arad) la 
dublu masculin și Maria Alexandru- 
Gheorghe Cojțirzan (Progreșn! Bucu
rești — C.S.M. Cluj) la dubiu mixt.

Competiția a scos în evidență în 
afară de cîștigători și buna compor
tare -a juniorului Adalbert Rethi, și a 
tînărului Nicolae Angelescu. revela
țiile întrecerilor din sala Floreasca. 
Primul s-a calificat în finala probei 
de simplu bărbați, eliminind pe rînd, 
din acest concurs (ultimul din cele 
patru ale etapei finale), pe: Sin- 
deanu. Pesch, Covaci și pe fostul 
campion republican Radu Negulescu. 
iar Angelescu l-a învins de o manieră 
en’uziasmantă pe Mircea Popescu. De 
asemenea și junioarele Mariana Jan 
drescu. Eleonora Mihalca și Victoria 
Jandrescu s-au arătat în progres. 
Cele trei junioare au făcut, printr-un 
joc ofensiv, multe clipe grele unor 
sportive cu experiență ca Maria Biro. 
Marta Tompa și Catrinel Folea. Cu 
toate acestea însă, nivelul general al 
jocurilor a fost nesatisfăcător.

'ată rezultatele mai importante ale 
celui dc al patrulea concurs al etapei 
finale precum șî clasamentele delin'- 
tive ale campionatelor republicane 
individuale:

SIMPLU FEMEI, turul
— Miha’ca 3—2; sferturi 
Constantinescu — L. Cobîrzan 3—0: 
Biro - Pitică 3—2 (19: —11: -7 
21—20; 6);. Folea - Tomna 3—2 
(—19. IO. 81. —16. 15); Alexandru
— Răduică 3—I; semifinale: Con
stantinescu — Biro 3—2 (—13. —10: 
19—16; 9; 18— 8); Alexandru —
Folea 3—0 (17. 14, 12); finala:
Constantinescu — Alexandru 3—0 
(14. 10, 14). Clasament general: 1. 
Constantinescu 40 p.; 2. Alexandru 
20 p.; 3. Folea 12 p.: 4. Biro 11 p.; 
o Pitica 10 p.; 6. Tompa 8 p.; 7. 
Slăvescu 6 p.; 8—9. L. Cobîrzan și 
Rîduicâ cîte 5 ,p.; .10 -12.. Mihalca, 
M Jandrescu șl Novac cîte 4 p.

SIMPLU BĂRBAȚI, turul III: An
gelescu — Popescu 3—2 (8. —11, 
—17 22. 6); sferturi de finală: Co
bîrzan — Naumescu 3—0;
— Artgelesctr 3—f (9. 5, —17, 16); 
Rethi — Covaci 3—I (18, 17, —15. 
9): Neguiescu — Bottner 3—1 (13. 
-—19 IO. H); semifinale: Gantner
— 'ebîrzan 3—0 (19. 19 21); Rethi
— Negufescu 3-t (15. 17. —18, 15):
.....................  Rethi 3-1 (15,

-18. 15). Clasament general: 1.
P-I 
p ; 
P-; 
p-; 
p.

II : Tompa 
de finală :

Gantner

Negulescu — Rethi. Clasament gene
ral : 1. Cobîrzan — Covaci 34 p.; 
2. Negulescu — Rethi 32 p.; 3. Po
pescu — Bottner 26 p.; 4. Gantner
— Naumescu 24 p.; 5. Sîndeanu — 
Nazarbeghian 16 p.; 6. Pesch — Is- 
covici 8 p.; 7. Bodea — Zaharia 6 p.

DUBLU FEMEI, finala: Constan
tinescu, Tompa — Pitică, Folea 3— 1 
(15, 12. —13, 12). Clasament gene
ral : 1. Constantinescu — Tompa 44 
p.; 2. Pitică — Folea 26 p.; 3. Biro
— L. Cobîrzan 20 p.; 4. Alexandru
— M. Jandrescu 14 p.; 5. Mihalca
— Proconeț 8 p.; 6. Răduică — 
Novac 6 p.

DUBLU MIXT, semifinale: Ale
xandru. Cobîrzan — Tompa, Rethi 
3—0; Pitică, Gantner — Biro. Negu- 
Igscu 3—1; finala;, 
bîrzan — Pitică, C 
10, —19. 14). Clasament
1. Alexandru — Cobîrzan 44 p.; 
Pitică — Gantner 36 d.; 3. Constan
tinescu — Ponescu 20 p.; 4. Folea
— Naumescu 12 p.; 5—6. Biro — Ne
gulescu și Tompa — Rethi cîte 9 p.: 
7. V. Jandrescu — Sîndeanu 4 p.

Așa. cum se știe, întrecerile cam
pionatelor republicane individuale au 
contat și pentru .Cupa F.R.T.M.". 
Trofeul a fost atribuit clubului ai 
cărui sportivi au totalizat cele mai 
multe puncte. Clasament general: 1. 
C.S.M. Clui 222 p.; 2. Constructorul 
București 192 p.; 3. Voința București 
129 p.: 4. Progresul București 120 
p.: 5. Voința Arad 48 p.; 6. Dinamo 
București 30 p.; 7. Isvorul Bocșa
Vasiovei 10 p.; 8. C. S Școlar Bucu
rești 6 p.; 9. Orizontul București 4 
p.; 10. Tehnometal Timișoara 4 p.

Sîmbătă dimineața s-a încheiat 
concursul de tineret. Iată rezultatele 
tehnice și clasamentele : simplu ju
niori categoria pină la 15 ani : I 
Hidvegi (Cluj) cu Lăzărici (Bocșa 
Vasiovei) 2—0. Marton (Craiova) 
2—0 Simiu (Bocșa Vasiovei) 2—0. 
Munteanu (Arad) 2—0. 
cu Marton 2—1, Simiu 
teanu 2—1; 3. Marton cu 
Munteanu 2—0. 4. Simiu 
teanu 2—1. Categoria peste 15 
seria 1: 1. Costin Monei (București),
2. Demian (Arad). 3. M. Antonescu 
(București), 4. Abraham (Oradea), 
5. Blănaru (București); seria a ll-a: 
1. Giurgiucă (Cluj), 2. Haas (Timi
șoara). 3. D. Antonescu (București), 
4. Demetrovici (Bocșa Vasiovei), 5. 
Opran (București). Finala: Giurgiu
că — Costin Monel 2—0 (13, 7).

Ieri și alaltăieri, la Sinaia și la Tg. 
Mureș, s-au desfășurat finalele cam
pionatelor republicane individuale de 
lupte libere seniori

MULTE SURPRIZE LA SINAIA

; Alexandru, Co- 
Gantner 3—1 (19. 

genera’: 
2.

Lăzărici 
I, Mun- 
iu 2—0, 
5 Mtrn- 

ani :

finala : Gardner
47.
Gentner 26 p.-_ 2. Cobîrzan 24 

Negulesctr 22 p.; 4. Rethi 20 
Co vad 10 p.; 6. Bottner 8 
Popescu 8 6.; 8. Naumescu 6

9. H. Trupei 6 p.; 10. Iscovict 4
DUBLU BARBAȚI, finala: Negu- 

lescu, Rethi — Cobîrzan. Covaci 
3—2 (—15, 13. 17. —18. 18). Deși 
a oierdnt această, finală, cuplul Co 
b’rzan — Covaci a cucerit titlul de 
campion repttbEcan avînd adiționat 
în toate cele patru concursuri ale 
etanei finale un număr de puncte 
superior celui acumulat de perechea

3.
5.
7.

Noii joc de verificare
a selecționatei aoastre de hochei

ve-Continuîndu-și pregătirile în 
alerea îtitîlrririi cit reprezentativa ma
ghiară. selecționata de hochei 
gheață a țării noastre a disputat ieri 
seara mi nou meci de verificare. De 
.această dată, adversara selecționatei 
noastre a fost o. echipă mult mai pu
ternică decît în: celelalte jocuri dis
putate anterior, o formație alcătuită 
•riin jucători de lat C.C.A. și Voința 

" Miercurea Ciuc.
Deși învingătoare ctt scorul de 5—0 

Î2—0. 2—0. 1—0). selecționata țării 
noastre nu a lăsat o- impresie 
bună, arălîndu-se din nou deficitar» 
la capitolul tactică.

Jocul a fost viu disputat și a per- 
■mis să se constate că din punct de 
-vedere fizic și tehnic evoluția h<>- 
cheiștilor noștri poate fi considerată 
mulțumitoare. Este de remarcat de 
asemenea că în lipsa lui Czaka (su
ferind). Tiriac a corespuns în postul 
de fundaș Cele cinci goluri au fost 

.marcate In ordine de Nagy, Takacs I, 
G. Szabo. Varga și Ferenczi.

pe

prea

Sutele de spectatori prezenți în salat 
Casei de cultură din Sinaia, care s-a 
dovedit și de data aceasta neîncăpă
toare, au asistat la întreceri dîrze și 
uneori spectaculoase. Nivelul tehnic 
atins de concttrenți, care s-au prezen
tat cu un , bagaj" de procedee mai 
sărac ca în alți ani, poate fi calificat 
doar ca „suficient". Procedeele de „li
bere" au fost de multe ort însoțite de 
mult prea cunoscutele „șuruburi**, 
„centuri laterale", „tur de cap" etc, 
procedee consacrate însă în practica 
luptelor clasice. Este deosebit de sem
nificativ faptul că lui Nicolae Baciu, 
campion republican de lupte clasice, 
nespeciaiist în luptele libere, nu i-a 
lipsit mult să cucerească și acum ti
tlul categoriei mijlocii.

O performanță d:oscbită a realizat 
juniorul Gavril Dohi. Dublul campion 
de juniori din acest an („libere" și

„clasice**), Gavril Dohi, a reușit să 
cucerească și un titlu la seniori. La 
categoria mijlocie, unul din favoriți, 
Gh. Marinescu (Rapid Buc.) a fost 
eliminat din turul II. El a fost în
vins la puncte de către C. Uiubariu 
(C.F.R. Timișoara), apoi învins de 
C. Torok (Știința l.C.F. Buc.) la tuș!! 
O altă surpriză a furnizat I. Keffer 
(U.V.A. AMEF Arad) care l-a în
vins la tuș pe Caro! Badea (C.C.A.) 
clasîndu-se astfel pe locul IV. Asupra 
comportării altor sportivi, asupra or
ganizării excepționale, cît și asupra 
arbitrajului prestat vom reveni în- 
tr-tin număr apropiat.

Iată-i pe primii trei clasați la cele 
patru categorii : COCOȘ: 1. G. Dohi 
(C.S.M. Baia Mare), - — •
(AÎetalul Buc.), 
roșu Brașov) ;
Tampa (St. roșu 
ciumaru (C.C.A.),
Galați) ; MIJLOCIE: 1. C. Uiubariu 
(C.F.R. Timișoara), 2. N. Baciu (St. 
roșu Brașov), 3. Gh. Gaidoș (C.S.M. 
Cluj); GREA: I. Gh. Crișan (C.S.M.

Baia Mare), 2. N. Pavel (C.C.A.), 3. 
Herman (St. roșu Brașov).i.

OTTO BENKO

TINERETUL SE IMPUNE

r

2. D. Crăciun 
3. I. Ghincea (St. 
UȘOARA: 1. Alex. 
Brașov), 2. P. Gîr- 
3. L. Marin (C.S.M.

I.

11! 7-W
Uri

A luat sfîrșit campionatul feminin
de șah al U. R. S. S

MOSCOVA 
natul unional 
șurat la Riga 
campioană a țării nu este cunoscută : 
pe primele locuri s-au clasat la ega
litate, cu cite 13 puncte, Valentina 
Borisenko (Sverdlovsk) și Tatiana 
Zatulovskaia (Baku). Cele două șa- 
histe vor susține un meci de baraj 
în luna ianuarie la Moscova, 
trei a fost ocupat de 
— 12 puncte, urmată

(Agerpres). — Campio- 
feminin de șah desfă- 
a luat sfîrșit, dar noua

Locul 
Larisa Volpert 
de Nona Ga-

prinda.șvili cu 11 >/2 puncte. De re
marcat că fosta campioană mondială 
Olga Rubțova s-a clasat pe locui 12.

Campionatul U.R.S.S. a ținut loc și 
de turneul zonal ; Borisenko, Zatu'.ov- 
skaia și Gaprindașviii, calif icîndu-se 
pentru turneul candidatelor. Alte două 
șâhiste sovietice: Larisa Volpert și 
Kira Zvorîkina vor lua parte la acest 
turneu, pe baza rezultatelor înregis
trate în ultimele concursuri interna
ționale

Declarația Uniunii șahiștilor din Olanda
HAGA (Agerpres). — Uniunea șa

hiștilor din Olanda a adresat de cu- 
rînd guvernului olandez. Federației 
internaționale de șah, precum și fe
derațiilor de șah ale tuturor țărilor 
o declarație în legătură cu actul ar
bitrar al autorităților olandeze care 
au refuzat viza de intrare marelui 
maestru W. Uhiman (R.D. Germană). 
După cum se știe, acțiunea autorită
ților olandeze a dus la eșuarea tur
neului zonal de șah de la Beng En 
Dai.

Uniunea șahiștilor din Olanda cere

pe această cale ca guvernul olandez 
să acorde pe viitor viză de intrare 
tuturor șahiștilor mai ales că peste 
puțin timp, potrivit unei hotărîri ante
rioare a F.I.D.E., Olanda va organiza 
două mari competiții internaționale: 
campionatul mondial de șah al junio
rilor și Olimpiada feminină de șah.

Echipa feminină de floretă Progresul București
campioana a R. P. R

(Urmare din pag. I)

Meteorul 9—7; C.S.M.—C.C.A. 9—3; 
Progresul—Meteorul 9—2; C.S.M.—Me
teorul 9—^5; C.C.A.—Progresul 8—8 (a 
cîștigât la o tușă C.C.A.).

Turneul individual a ținut mai puțin 
încordată atenția ăpcclâtorilor pentru că, 
chiar de la jumătatea lui, Olga Szabo a 
înregistrat o înfrîngere Ja Lidia Gribb. 
Apoi, spre final, este învinsă și de Ma
ria Vicol. Cu două înfrîngeri ca a ieșit 
din lupta pentru primul loc. Dar ultimul 
asalt era gata-gata să răstoarne o si
tuație ce părea stabilită și care asigu-

Echipa C.C.A. și Constantin Stelian au cîștigât 
titlurile de campioni ai R.P.R, la spadă

rase Măriei Vicol titlul. Se întîlncau Li
dia Gribb și Ana Enc. In caz dc victo
rie a Lidici Cribb, Maria Vicol — care 
fusese învinsă de Paula Roman — făcea 
baraj cu aceasta. Gribb a condus cu 
2—0 dar a fost învinsă cu 4—2. Astfel. 
Maria Vicol — care avea o singură în- 
frîngerc — a devenit campioană a tării 
pe anul în curs. CLASAMENTUL: 1. 
Maria Vicol 6 v; 2. Olga Szabo 5 v.; 3. 
Lidia Gribb 5 v; 4. Ana Ene 5 v; 5. Eca- 
lerina Lazăr 2 v; 6. Paula Roman 2 v; 
7. Tulia V alas bay 2 v: R. Glicheria Ste- 
funescu l v

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon de la tri
misul nostru) Sîmbătă, în prima zi a 
finalelor campionatului republican de 
spadă, s au desfășurat întrecerile pe e- 
cltipc. Dimineața, în calificări, meciul 
cel mai disputat a fost cel dintre Pro
gresul București și Știința Tg. Mureș. 
Inițiativa a aparținut aproape tot timpul 
echipei din Tg. Mureș care a condus cu 
5—2 și 8—7 In ultimul asalt. Tcodo- 
rescu cîștigă la Horvath, scorul devine 
8—8 și Progresul (care avea o situație 
mai bună Ia tușă) cîștigă. La fel de 
dramatică a fost și intîlnirea dintre 
C.C.A. 
turneul final. Sătmărenii s-au 
reușit să ia un avantaj 
8—5. Militarii se regăsesc, fac trei 
tocii consecutive și cîștigă la 
In celelalte meciuri C.C.A. ■— 
venit campioană a R.P.II. — 
destul de ușor. Rezultatele din 
final: C.C.A.—C.S.M Cluj 
C.C.A. — Progresul 9—6: Progresul —
C.S.M 9—7: Progresul — Meteorul 13;—3: 
C.S.M.—Meteorul 9—3. Echipa cam
pioană a fost alcătuită din următorii 
spadasini : Constantin Stelian, Gheorgbo

a fost și
și Meteorul roșu Satu Mare din 

impus, au 
substanțial : 

vie
ți tușă, 

care a de- 
a cîștjgit 

turneul 
11-5:

Lăadoiu, Dan lonescu, Răzvan Dobrescu. 
Locti 1 II a revenit echipei Progresul 
București, iar locul III formației din 
Cluj, C.S.M.

In turneul individual întrecerea a fost 
la fel de pasionantă,; Chiar din calificări 
a căzut unul din favoriți : Oscar Tlieimei- 
ner.

Finala a reunit peCcei mai buni 8 spa
dasini. Forma bună' a 
asigurat primul loc. El 
victorii 
surprinzător de Sinko cu 5—0 ! In felul 
acesta Sinko a 
tru primul loc. 
tras cu aceiași 
Ier. Stelian ii 
timp ce Sinko

CLASAMENTUL:'

lui Stei ian i-a 
a înregistrat 4 

consecutive. (Apoi a fost învins

intrat și cl iii lupta pen- 
Amîndoi mai aveau ile 

adversari : Toth și llauk- 
învinge pe amîndoi, în 
pierde la Ilauklcr.

1. C. Stelian 
(C.C.A.) 6 v.. 2. A. Sinko (C.S.M. Cluj) 
5 v . 3. Răzvan Dobrescu (C.C.A.) 4 v., 
4 Gh. Lăudoiu (CC.A.) 3 v.. 5. St Totlt 
(Meteorul roșu) 3 v., 6. St. Ilauklcr 
(Meteorul roșu) 3 v.. 7. Nicolac Dan 
(Știința București) 3 v., 8. I.. Orban 
(C.S.M. Cluj) 1 Iv.

TIBERIU STAMA

TG. MUREȘ 18 (prin telefon). In 
finalele care au avut loc în localitate, 
elementele tinere alt fost acelea care 
au imprimat o notă de dîrzenie și di
namism întrecerilor. Iată primii trei 
clasați la cele patru categorii: 
MUSCA: 1. V. Vlădescu (Dinamo 
Buc.), 2. Alex. Rttzsi (Dinamo Buc.), 
3. I. Bobei (C.C.A.); PANA: 1. Alex. 
Geantă (C.C.A.), 2. FT. Gyarmati (Vo
ința Tg. Mureș), 3. Alex. Radu (Se
mănătoarea Buc.); SEMIMIJLOCIE: 
1. C. Hathazi (Voința Tg. Mureș), 2. 
Șt. Tampa (St. roșu Brașov), 3. M. 
Gessncr (U.V.A. AMEF Arad) ; 
SEMIGREA: 1. Fr. Ballo (Voința Tg. 
Mureș), 2. P. Gagyi (Voința Tg. Mu
reș), 3. N. Mariinesctt (Dinamo Ga
lați).

I. PAUȘ — coresp.

PE SCURT
© Intr-un meci contînd pentru pre

liminariile campionatului mondial de 
handbal în 7, selecționata Olandei a 
întrecut pe cea a Luxemburgului cu 
scorul de 22—12 (12—4). Partida

desfășurat în orașul Einhover.
La Berlin s-a desfășurat întîlni- 
amicală de hochei pe gheață din- 
echipele S. K. Einheit și Vbrbs

s-a
O

rea 
tre 
Meteor (Budapesta). Echipa din R.D. 
Germană a obținut o victorie la scor: 
11—0 (3—0, 2—0, 6 -0).
• La cel de al 8-lea tur ciclist al 

Egiptului, care va avea loc în luna 
ianuarie, selecționata R.P. Polone va 
fi alcătuită din următorii alergători: 
Glowaty, Piechaczek, Kjolak, Wil- 
czewski. O altă echipă poloneză va 
participa la începutul lunii aprilie a 
anului viitor la Turul ciclist al Tu
nisiei.

© Intrecînd cu 10—2 echipa Epitek 
Budapesta, formația B.V.S.K. a trecut 
pe primul loc în clasamentul campio
natului R.P. Ungare de hochei pe 
gheață.

ULTIMELE ȘTIRI
BORIS ȘAHLIN PENTRU A PATRA 

OARA CAMPION ABSOLUT 
DE GIMNASTICA AL U.R.S.S.

lificîndu-se astfel pentru turneul final 
al campionatului mondial din anul 
1962, care va avea loc în Chile

In noul Palat al sporturilor din 
orașul Kiev s-a desfășurat timp de 
maj multe zile camnionatul unional 
absolut de gimnastică pe anul 1960, 
competiție la care au participat peste 
300 de soortivi din diferite orașe 
ale U.R.S.S., printre care campionii 
olimpici Larisa Latînina și Boris 
Șahlin, precum și Polina Astahova. 
Sofia Muratova, Iurii Titov și alții.

Campionul olimpic Boris Șahlin 
a cucerit pentru a patra oară titlul 
de cel maj bun gimnast al Uniunii 
Sovietice. El a ocupat primul loc cu 
114,45 p._ urmat de Iurii Titov
—114,15 p. și Iurii Makurin cu 
113,075 p. De remarcat că toți acești 
gimnaști fac parte din asociația spor
tivă Burevestnik din Kiev.

FRANȚA — R P. POLONA 
(MASCULIN) 67—64 LA BASCHET

Reprezentativele masculine de bas
chet ale Franței și R. P. Polone s-an 
întîlnit într-un meci amical la Paris. 
Baschctbaliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 67 —64 (38—35).- 
Cele mai multe puncte au fost rea
lizate de către Bengnot (16) —
Franța și Nartovski (21) — R. P< 
Polonă

SELECȚIONATA DE VOLEI 
ORAȘULUI MOSCOVA ȘI-A ÎN
CHEIAT TURHEUL IN INDIA

SÂNTE GAIARDONI: 11,4 SEC
PE 200 M

pista
Sport

Sânte
a egalat recordul mondial pe
acoperită în proba de 200 m

acoperită de la Palazo 
din Milano ciclistul ita- 

Gaiardoni. campion olim-

Pe 
dello 
lian 
pic. 
pistă
lansat: 11.4 sec. Performanța aceasta 
fusese realizată anterior de către 
compatrioții săi Bianchetto și Be- 
ghetti

ARGENTINA — A TREIA FINA
LISTA A CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE FOTBAI

Din cele peste 50 de țări înscrise 
în preliminariile campionatului mon
dial de fotbal Argentina este prima 
care se califică pentru turneul final 
în urma victoriilor realizate în cele 
două întîlniri cu Ecuadorul. După 
cum se știe în primul meci argen

tinienii cîștigaseră cu 6—3. Intîlnirea 
i, retur, desfășurată sîmbătă seara la 

Buenos Aires, a revenit gazdelor cu 
scorul de 5—0 (1—0), Argentina ca-

i
I

După cum am mai anunțat, selec
ționata de volei a orașului Moscova 
se află în turneu în India. In cel 
de-al doilea meci, susținut în orașul 
Allahabad cu o selecționată locală, 
voleibaliștii sovietici au repurtat o 
nouă victorie cu scorul de 3—1. In 
ultimul meci ei au întîlnit în orașut 
Calcutta reprezentativa Indiei și mt 
cîștigat cu scorul de 3—2 (15—7. 
6—15, 15—4, 16—18, 15—12). După 
aceasta, selecționata de volei a ora
șului Moscova va efectua un turneu 
în Japonia

A FOST ALCĂTUITA ECHIPA 
DE HOCHEI PE GHEATA 

‘ ~ UNGAREA R P

pe gheață a R. P.

Baban, 
Patocs (fundași); 
Boroczi, Karasz.

Poszonyi (portari);
Kertezs, 
Ldrincz.

Simon, Bankuti, Kenderessy,

Echipa de hochei
Ungare, care va întîlni la 21 și 22 
decembrie la București selecționata 
R. P. Romine a fost alcătuită astfel: 
Verdes.
Koutny,
Balogh,
Gri m m,
Zsitva și Zima (înaintași). Dună în- 
tîlnirile de la București, reprezenta
tiva R. P. LIngare se va deplasa la 
Sofia, unde va susține două întîlniri 
cu echipa R. P. Bulgaria.

jțcaacjia fi administrația: București, str, Vasile Conta nr. tb, telefon ll.lu. Uî> Interurban 72, nr. 1—2 SIAS 3432. Întreprinderea Poligralicâ Nr, 2, «tr- Brezoianu 23—25.


