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CLUJ 22 (prin telefon de la trimisul 
nostru). In ciuda norilor care ame
nințau cu ploaie după amiaza jocului 
internațional de tineret R. P. Romînă 
— R. P. Polonă, aproximativ 20.000 
de iubitori ai jocului cu balonul ro
tund din Cluj și orașele învecinate au 
ținut să asiste la această întîlnire. 
Terenul alunecos (dimineața plouase) 
nu a împiedicat cele două formații să 
practice un joc care să satisfacă exi
gența publicului spectator. Fazele spec
taculoase care au abundat la ambele 
porți, ritmul viu în care cele două 
echipe au acționat majoritatea timpu
lui și faptul că rezultatul întîlnirii a 
fost incert pînă în ultimul minut au 
făcut ca jocul —• fără'să entuziasme
ze — să se ridice totuși la un bun 
nivel tehnic. Victoria echipei noastre 
la scorul de 2—1 (1—1) este pe de
plin meritată și constituie o bună per
formanță, deoarece tinerii jucători ro
mîni au reușit să întreacă o formație 
valoroasă (în echipa oaspe au jucat 
3 fotbaliști care au făcut parte din 
lotul A al țării R. P. Polone), care 
.aVgptat de la primul și piuă la ulti- 

minut pentru a realiza un rezul
tat onorabil.

Faptul că formația noastră de tine
ret a fost alcătuită pe scheletul unei 
echipe de club (Știința Cluj-) a făcut 
ca ea să fie omogenă, să acționeze uni
tar și îndoiala unora că după vechiul 
obicei jucătorii Științei nu vor putea 
rezista decît o repriză a fost infirmată ' 
pe teren. E drept că în ultimul sfert 
de oră selecționata noastră a fost 
dominată, dar aceasta s-a datorat mai 
mult finișului extraordinar al iucăto- ; 
rîlor oaspeți care au făcut tot nosibibil [ 
pentru a egala.

Analizînd felul în care comparti-

meritele echipei noastre s-au achitat 
de sarcini, consemnăm faptul că în 
fiecare „linie" am avut cite un om de 
bază care a impulsionat jocul. Astfel, 
fundașul Georgescu, mijlocașul Koszka 
și înaintașul Ivansuc au constituit 
punctele cheie ale selecționatei romîne. 
Alături de ei trebuie remarcat porta-
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Iată un instantaneu ..prins" In un meci in nocturnă. Cu toată vremea
închisă de ieri. înaintarea liapidulai a știut să... găsească drumul spre poarta 

lui Toinesctt. In fotografic o acțiune a înaintării feroviare
Foto : C. Tudor
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S-a încheiat campionatul republican de oină

Combinatul Poligrafic București, 
cea mai bună echipă a țării

Timpul nefavorabil nu i-a „înspăi- 
mîntat" pe iubitorii sportului nostru 
național care au venit sîmbătă și 
duminică pe stadionul Tineretului din 
Capitală, să asiste la ultimele între
ceri ale campionatului republican pe 
anul 1961. Finalistele celei de a X-a 
ediții a acestei competiții au fost 
Avintul Frasin (reg. Suceava), Avin- 
tul Curcani (reg. București), Biruința 
Gherăești (reg. Bacău), Dinamo Să- 
sar (reg. Maramureș), Drum Nou Bou
reni (reg. Oltenia), C.P.B., Torpedo 
din regiunea Brașov și Victoria Cris- 
tești (reg. Cluj) care, cu excepția ulti
mei formații s-au prezentat intr-un 
evident progres, oferindu-ne întreceri 
viu disputate și spectaculoase. De-a 
lungul turneului, cea mai bună for
mație s-a dovedit a fi Combinatul 
Poligrafic București. Jucătorii bucu- 
reșteni : Marin Cristescu, Alexan
dru Ciobanu, Costel lancu, Constantin 
Dinu, Ion Vaida, Ion Sovu, Ion An-

ton, Ilie Dacău, Gh. Brandibur, Gr. 
Micu și Vasile Ghișa au învins dato
rită unei pregătiri tactice superioare. 
Ei au format o echipă omogenă, la 
fel de buni la „bătaie" ca și Ia „prin
dere". In plus, campionii țării au fost 
dotați cu o admirabilă putere de luptă 
în meciurile decisive. Revelația com
petiției a 
comuna 
formația 
cei mai 
pionilor, 
pe scurt, 
intîlniri i

i fost însă echipa Biruința din 
Gherăești. care împreună cu 
Avîntul Curcani au constituit 
periculoși adversari ai cam- 
Dar mai bine să vă redăm,

, filmul celor mai importante 
din cadrul turneului final.

PRIMA SURPRIZA

un meci în.care nu prea atr 
(13—6 cu Drum Nou Bou-

După 
strălucit 
reni) jucătorii din Gherăești au întâl
nit pe fosta campioană a țării Avîntul 
Curcani. Tncepînd jocul la „prindere* 
sportivii din Curcani au lovit pe pri-

K

M

Vestea că Arie.șul-Turda a scos din 
competiție și pe U.I.A. ajunsese pe sta
dionul .,23 August” încă înainte de în
ceperea partidei Rapid—C.C \. Așa in
cit. în minutul 75. cînd mingea șutată 
de Kraus s-a oprit pentru a doua oară 
în poarta C.C.A.. făcîndu-i pe cei I5.O(H 
dc spectatori să nu mai aibă nici un 
dubiu asuprii rezultatului celei de-a dou » 
ySjii-finale, emul galeriei rapid iste d<- 

tribuna a doua (anticipînd pentru 
echipa favorită o finală în orice caz mai 
ușoară decît ar fi fost in compania ară
denilor) a început să scandeze minute 
în șir ..rLitplă. luptă, C.F.R., să luăm 
Cupa R.P.R. !“

Nu vrem să facem nici un fel de 
anticipare asupra rezultatului finalei, 
dar trebuie să recunoaștem că ■— cei 
puțin în teorie — echipa care avea să 
părăsească învingătoare ieri terenul dc 
joc bucureștean putea spune că a făcui

► 3► Echipa de fotbal Sleagui 4
► roșu -Brașov a obținut o fru- 4
► moașă victorie în „Turneul 3
► balcanic intercluburi", între- 4
C* m I r _ v—

pasul <•<•! mai greu, spre cuc 
(oului. Această echipă a fost II 
ciupii Pctro’ul. .și Steagul roșu 
și peste cel dc al treilea obs 
în drumul sau spre finala.

Și poate că nici unul din 
anterioare nu se anunța mai g 
feroviari ca cel de ieri in care < 
ii os lansată în cursa pentru C 
i-ar fi adus un ..suflu “ recon 
necesar după comportarea mo 
campionat), urmărea poate ma 
oricînd victoria. Și. într-adevăr 
luptat mult ieri ; dar militar 
atac lipsit de verva lui de alt 
care s-a descurcat pe te renu’. 
de ploaie mult mai greu decît 
mentiil ofensiv advers, au t 
plece steagul; «lupă un meci I 
reușită au contribuit aproape 
măsură cu învingătorii.

Victoria Rapidului, meritată 
samblul comportării sale și 
prin jocul liniei de atac, s-a 
din primele minute, cmd ccf 
atacat derutant și au obținut
nere consecutive. Apoi, după un viguros 
contra-atac al nii’itarilor, terminat cu 
un „cap“ peste poartă, din apropiere, 
al lui Constantin. rapidiștii înscriu 
(min. 13) primul punct al partidei : 
Raliul șutează puternic de pe linia de 
16 in., Ivănescu intervine în traiectorie 
și balonul se oprește în plasă : 1—0 
Urmează un îndelungat joc de cîmp. ac
țiunile în apropierea porții suferind din

prin an
inai ales 

con turat 
triștii an

t cînd formația turcă Fener-1
► bahce-lstanbul cu 3-0. J
►
f (Citiți în pag. a IIl-a cronica
► misă de trimisul nostru).
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RADU URZICEANU

Fizică au

cauza stării terenului, mult influențai 
<le ploaia care n-a contenit decît spre 
sfîrșita] jocului. In min. 25 și 33. Ra
pid are totuși două mari ocazii ratate d- 
Kraus, din apropiere. Pînă la sfîrșitul 
reprizei, carnetul nostru de notite mai 
înregistrează un șut puternic, pc lingă 
bară, din poziție favorabilă, al lui Cri- 
șan. In repriza a doua, C.C.A. țoacă 
mai bine și domină. Crișan șutează tare 
de la 25 m dar balonul întîlnește bara 
transversală (min. 50), iar Dungu re
ține în ultima clipă balonul trimis cu 
capul spre poartă, de către Jenei, la 
un corner (min. 70). Apărarea ferovia
ră luptă din răsputeri. In aceste minute, 
militarii păstrează balonul timp înde 
lungat, dar insuficiența atacului lor iese 
mai mult ca oricînd în evidență. In min 
75. la un contraatac rapidist. Zavoda

Formatia C.P B. fotografiată ieri, după primirea tricourilor de campioni 
Foto : T. Chioreanu

concursul republican de gimnastică artistică și acrobatică

mul adversar intrat în teren, lăsînd 
impresia că vor cîștiga la scor. Dar, 
în continuare, respectind jocul grupe
lor și dovedindu-se neașteptat de buni 
la „bătaie", jucătorii din Gherăești au 
reușit să treacă aproape cu toții near 
tinși prin cele două culoare. Ei au

Numeroșii spectatori prezenți in sala 
Dinamo sîmbătă și duminică 
amiază au urmărit cu admirație 
luția celor mai bune echipe de 
nastică artistică și acrobatică

după 
evo- 
gim- 

din

4
4
4

trans- 4
4
4

&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<

Grația, perfecta sincroni
zare, admirabila plastică a 
echipei reprezentative de 
gimnastica artistică a In
stitutului de Cultură Fizică 
au impresionat nu numai 
pe orbit re, ci și pe nume
roșii spectatori care au 
răsplătit evoluția acestei 
valoroase formații cu ro
pote de aplauze.

F oto: T. Roibn

toată țara. Primul concurs republican 
la aceste ramuri sportive s-a bucurat 
de un deosebit succes. Frumusețea și 
spectaculozitatea exercițiilor i-a cuce
rit pc cer prezenți în sală. O compor
tare deosebit de frumoasă au avut 
echipele I.C.F și a Școlii sportive de 
elevi Arad la „artistică", I.C.F. și 
Dinamo București la „acrobatică", cla
sați de altfel pe primele locuri.

Rezultate tehnice: GIMNASTICA 
ARTISTICA, pe echipe: 1 I.C.F.
București 
de elevi 
sportivă 
211,67 p, 
haela Filip-Solomonov (I.C.F.) 39,15 
p, 2—3. Ana Cătineanu și Ileana Iosif 
(I.C.F.) 38,30 p. Pe probe: exerciții 
fără obiect: 1. Mihaela Filip-Solomo
nov 9,90 p, 2. Ana Cătineanu 9,75 p, 3. 
Ileana Iosif 9,65 p ; exerciții cu mingi:

Mihaela Filip-Solomonov 9,60 p, 
Cătineanu și Ileana Iosif 

1—2. Mi-

tehnice :
pe echipe:

246.00 p, 2. Școala sportivă 
Arad 219,97 p, 3. Școala 

de elevi nr. 2 București
Individual compus: 1. Mi-

1.
2—3. Ana
9,35 p; exerciții cu corzi:
haela Filip-Solomonov și Ileana Iosif
9,80 p, 3. Ana Cătineanu 9,65 p; 
exerciții liber, alese: 1. Mihaela Filip- 
Solomonov 9,85 p, 2. Ana Cătineanu 
9,55 p, 3—4. Ileana Iosif și Magda

(Continuare in pag. a 2-a)
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Boxeri romîni
peste hotare

SELECTIONATA SINDICALA 
„METALUL" ÎNVINGĂTOARE 

LA HELSINKI

HELSINKI, (Agerpres). Selecționata 
sindicală de box „Metalul", care se află 
în turneu în Finlanda, a susținut vineri 
la Helsinki o întîlnire cu reprezentativa 
asociației sportive Tul. Boxerii romîni 
au cîștigat cu scorul de 6—1.

Rezultate tehnice: Ciucă b. p. Paavo; 
Olteanu b. p Kempainen ; Pătrașcu b. p. 
Savalaincn ; Dinu b. ab. Koviu ; Marin 
pierde la puncte la Rounala ; Ivan b. ab. 
Pakkancn ; Glieorghioni b. p. Vcsmancn.

Următoarea întîlnire a echipei romîne 
va avea loc în orașul Vaasa, cu o selec
ționată locală.

DINAMO BUCUREȘTI DEBUTEAZĂ 
ASTA-SEARA LA BOLOGNA

BOLOGNA 22, (Agerpres). Pugiliștii 
clubului Dinamo București au sosit sun- 
bată dimineață la Bologna, unde au fost

(Continuare în pag. a 4 a)



C.C.A. a cucerit „Cupa 25 octombrie“ 
la atletism și haltere

rece nu 
celor 12 
rezultate 
de club, 
ciocanu-

Sîmbătă și duminică stadionul Re
publicii din Capitală a găzduit con
cursul atletic organizat de clubul 
sportiv C.C.A., dotat cu „Cupa 25 oc
tombrie". Timpul ploios și 
a putut împiedica pe atleții 
cluburi să obțină cîteva 
bune, recorduri personale și

De exemplu, la aruncarea
lui juniorul Uiaș Constantinescu 
(Progresul) a realizat o aruncare de 
49,45 m. Cu acest rezultat el 
ținut un record al clubului și 
cord personal. Apoi juniorul 
Ducu a sărit la înălțime 1,94 
alt rezultat bun este cel al lui Virgil 
Manolescu (Dinamo) la disc : 51,92 m.

Lupta pentru primul loc s-a dat 
între patru echipe : C.C.A., Știința,
Dinamo și Clubul sportiv' școlar. în 
prima zi a condus Știința. în ziua a 
doua însă, C.C.A. și-a asigurat un a- 
vans și a cîștigat „Cupa 25 Octom
brie".

Iată rezultatele primilor trei cla
sați : 100 m plat senioare : 1. Palade 
Georgeta (Știința) 13,2 ; 2. 
hai (Progresul) 13,3 ; 3.
Stancu. (C.C.A.) 13,4 ; 80 m g. : 1. Flo
rentina Stancu (C.C.A.) 12,6 ; 2. L. 
Jung (C.C.A.) 12,7 ; 3. Eugenia Pro
topopescu (Voința) 15,4 ; înălțime f. :
1. Rozalia Ciungan (Știința) 1,45 m.
2. Olga Borangic (Știința) 1,45 m: 3. 
Eda Knal (Știința) 1.45 m, greutate

Anca Gurău (Prog.) 13,70 ;
12.01 ;

a ob- 
un re-
Eugen

m. Un

Maria Mi- 
Florenlina

2.
3

f. : 1.
Marga Witgenstein (Prog.)

Sîrbu (Metalul) 11,24; lun-Aurelia
gime f..: 1. Florentina Stancu (C.C.A.) 
5:18 ; 2.
ința) 4,97 m, 3. L.
4,81 m ; disc f. : 1. Elena Kosak (Ști
ința) 37,65 m, 2. Niculina Barbu (Ra
pid) 37,15 ; 3. Ana Nylos (Dinamo) 
33,80 ; 60 m plat fetițe : 1. Magda
lena Trușcă (C.S.S.) 8,6 ; 2. Elena
Stamate (Voința) 8,8; 3. Ana Stan 
(C.S.S.) 8.8 : înălțime fetițe : 1. Ana 
Stan (C.S.S.) 1,36 ; 2. M. Turcanu
(Voința) 1,33 ; 3. Cristina Niculescu 
(Dinamo) 1,30. 1000 m plat b. : 
Belecsazi (Din.) 2:31,5; 2.
ghian (C.C.A.) 2:32,8 ; 3. Ovidiu Lupii 
(C.C.A.) 2:34,3 ; triplu salt : 1. S. Cio
chină (Șt.) 15.05 ; înălțime juniori :
1. Eugen Ducu (Progresul) 1,94 m ;
2. V. Păltineanu (C.C.A.) 1,85 ; cio
can : 1. N. Rășcănescu (C.C.A.) 57,10 ; 
2. C-tin Mușat (Știința) 56.28 ; 3. Iliaș 
Constantinescu (Prog.) 49,45 ; disc b. : 
1. V. Manolescu (Din.) 51,92 ; 2. V. 
Sălăjan (Din.) 51,62 ; greutate b. : 1. 
A. Raica (Prog.) 15.55 ; 60 m plat 
copii: 1. D. Popa (C.S.S.) 7,7 ; 2. I. 
Devesel (C.S.S.) 8,2 ; 3. Gh. Sergentu 
(Din.) 8,2 ; lungime copii : 1. I. De
vesel (C.S.S.) 5.69 m ; 2. Gh. Petrescu 
(C.S.S.) 5,65 ; 3. Aris Rapas (C.S.S.) 
5,60. Clasament general pe echipe : 
1. C.C.A. 335 p. 2. C.S.S. 333,5 p, 3. 
Știința 304 ; 4. Dinamo 215,5 ; 5. Pro
gresul 213, 6. Voința 103.

Alături de sportivii bucureștent au 
mai participat și 11 atleti din Plo
iești.

NICOLAE

Eugenia Protopopescu , (Vo-
m, 3. L. Jung . (C.C.A.)

1. St 
Gh. Bo-

D. NICOLAE-coresp.

• Concursul
•îmbată în sala

de haltere organizat 
Floreasca II, în cin-

ECHIPELE FEMININE RAPID Șl PROGRESUL LA EGALITATE: 4-4
stea zilei de 25 Octombrie, a luat 
sfîrșit cu victoria echipei C.C.A., care 
a totalizat 10 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Flacăra roșie 
(17 p), Dinamo Obor (21 p), Electra 
(34 p) și Rapid II (39 p). Cele mal 
bune rezultate le-au obținut Dragoș 
Niculescu 262,5 kg la „cocoș“, Emil 
Romoșan 285 kg la „ușoară“ (Flacăra 
roșie), Ion Panait 285 kg la ,,pană“, 

Vasarhely 355 kg la „semigrea" 
kg la 
kg la

A.
(C.C.A.), Gh. Mincu 342,5 
„grea", Alexandru Toana 285 
„pană“, Vasile Popa 290 kg 
șoară“ (Dinamo Obor) ș.a.

COMPETIȚIA DE TENIS 
CONTINUĂ AZI

întrecenle de tenis organizate 
C.C.A. s-au desfășurat numai sîmbă- 
tâ, duminică ele neputînd continua 
din cauza timpului nefavorabil. Iată 
cîteva rezultate tehnice : dublu băr
bați, turul I : Părăușanu, Ungureanu- 
Turdeanu, Mita 6-3, ab. ultima pe
reche, Burciu, Basarab - Modeanu, 
Pascal 6-3, 6-0, C. Popovici, Dron - 
I. Năstase, Dimache 6-3, 4-6, 7-5;
simplu bărbați, sferturi de finală : 
Georgescu - C. Popovici 6-3, 
semifinale : Mărmureanu - D. 
6-1, 4-6. Meciul va continua
Simplu femei, sferturi 
Doboșiu - Andruță 2-6, 
Sanda Ciogolea - Caria 
6-2. Jocurile se vor

6-3, 
Viziru 

azi. 
de finală: 

6-0, 
Klahre 

disputa 
de la ora 9,30 (restanțe la dublu 
bați) și ora 15 (semifinale de simplu 
masculin): Georgescu - Dron, Mărmu- 
reanu - D. Viziru și semifinalele de 
dublu bărbați).

CUPLAJUL BUCUREȘTEAN...
...din campionatul feminin de hand

bal în 7 a avut ca „meci vedetă" 
partida dintre Rapid și Progresul. In 
prima repriză, jocul a fost destul de i— ...... 5_ ... a- .. (joua par(e jn.

cauza terenului 
Rezul- 
ce la
3—2, 

dintre

echipe. Punctele primei re- 
tost înscrise în ordine de 
(P), Elena Iledeșiu (R), 

Dumitrescu (P), Constanța

Alte rezultate din campionat: Mu
reșul Tg. Mureș — S.S.E. Petroșani 
6—6 (3—4) ; Tractorul Brașov — 
C.S.S. Banatul 8—5 (4—4) ; Știința 
Timișoara—C.S.M. Sibiu 5—8 (2—2).

bun dar în cea de-a 
trecerea a suferit din 
complet desfundat de ploaie, 
latul de egalitate, 4—4, după 
palizii Progresul conducea cu 
reflectă iust raportul de forțe

cele două 
prize au 
Ella Țicu 
Victorița
Dumitrescu (R) și Antoaneta Vasile
(P) din 7 metri. După o lungă pau
ză (provocată de o ploaie violentă), 
feroviarele au egalat și au luat con
ducerea prin două goluri înscrise din 
unghi dificil de Maria Constantinescu.

IN CAMPIONATUL MASCULIN

O fază din meciul Rapid—Știința Galati. Un atac al studenților e respins de 
apărarea echipei feroviare

încheiat campionatul republican
(Urmare din pag. 1) oprit

Foto : Gh. Amuza

cîștigat cu categoricul scor de 17—5, 
reducînd astfel șansele sportivilor din 
Curcani în lupta pentru titlu.

FRASIN IȘI CONFIRMA 
VALOAREA

din Frasin care în meciul 
nu au acționat cu toată

Sportivii 
cu C.P.B. 
energia, și-au confirmat în rest valoa
rea. In confruntarea cu Biruința Qhe- 
răe.ștî ei au fost la un pas de a pro
duce o nouă surpriză. Rezultatul a 
fost mult timp incert și cu o mai mare 
atenție" în jocul la „prindere" ar fi 
putut obține o victorie. Scor: 10—6 
în favoarea echipei Biruința Gherăești.

UN MECI ÎN... ÎNTUNERIC

Cu mult interes a fost așteptată 
îritîlnîreă dintre Avîntul Curcani și 
C.P.B. (în caz de victorie Avîntul re
venea din nou în cursa pentru titlu). 
Din păcate însă, înaintea meciului a

început o ploaie puternică care a 
pentru cîtva timp întreaga activitate 
pe cele două terenuri. Se părea (mai 
cu seamă că se apropia înserarea) că 
jocul va fi amînat. Dar, dacă ploaia 
a fost îngăduitoare (a încetinit iar la 
jumătatea partidei a stat) organiza
torii au fost însă de neînduplecat. 
Astfel că acest joc s-a desfășurat în 
condițiuni improprii (spre sfîrșit 
aproape că nu se mai vedea mingea). 
Totuși, rivalitatea sportivă dintre aceste 
două echipe fruntașe a dat loc la o 
dispută atractivă, pasionantă. Cu tot 
jocul bun practicat în ultima repriză 
de C.P.B. la „bătaie" (Crislinescu și 
Cdiișa au realizat cite două puncte 
din loviturile peste 60 m) sportivii din 
Curcani ar fi meritat să cî.știge dar 
arbitrul 1. Veresejan (Cluj) le-a anulat 
4 puncte valabile. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 10—7 în favoarea bucu
reștenilor.

Progresul egalează în ultimul minut 
prin Antoaneta Vasile (din 7 metri), 
după ce aceeași jucătoare șutase de 
două ori, de la distanță, în bară. Ni- 
ciuna din cele două echipe nu ni s-a 
părut însă bine pusă la punct cu pre
gătirea, ceea ce a făcut 
„derbi" să fie sub nivelul 
lor.

în deschidere, Știința n-a 
bleme în fața neomogenei 
I.T.B.-ului, în care Ileana 
Aurora Bran și Lala Vasiliu au făcut 
tot ce-au putut pentru a împiedica 
un scor de proporții. Studentele au 
cîștigat cu 10—0, prin punctele în
scrise de Aurora Leonte (4), Elena 
Constantinescu (2), Irina Hector (2. 
ambele din 7 metri), Cornelia Con
stantinescu și Maria lonaș.

ca acest 
așteptări-

avut pro- 
echipe a 

Cazacii,

R. U.

O VICTORIE CLARA

DINAMO A ÎNTRECUT LA LIMITA PE C.C.A.: 14-12
Tradiționalele întîlniri dintre lup

tătorii de la Dinamo și C.C.A. nu 
au produs niciodată atîtea emoții în- 
flăcăraților suporteri ale celor două 
echipe fruntașe. Cînd unii, cînd alții 
preluau conducerea dar nu reușeau 
să cîștige un avantaj substanțial 
care ar fi clarificat oarecum învin
gătorul înainte de sfîrșitul întilnirii. 
Spire surpriza tuturor, dinamoviștii 
au reușit să „smulgă" patru puncte 
de la militari in întrecerea de libere 
prin I. Cirstoiu și , Alex. Chircă. în 
momentul cînd, la semigrea, Gh. Po
povici l-a învins cu destule emoții 
pe P. Tarbă scorul era de 12—12. 
Victoria sau înfrîngerea urma să fie 
decisă de întilnirea dintre Nicolae 
Martinescu (Dinamo) și Nicolae 
vel (C.C.A.) Militarul a atacat 
primele secunde. O acțiune, încă 
și toți înclinau într-o victorie a 
tătorilor de la C.C.A. Martinescu,
calm, reușește însă să’ cucerească 
două puncte prețioase. Pînă la urmă 
dinamovistul învinge la puncte și a- 
duce astfel victoria echipei sale.

Iată rezultatele intîlnirii : LIBERE 
57 kg. I. Vasile (C.C.A.) învinge ful
gerător, prin tuș, pe Al. Ruzsi (D.) ; 
63 kg. V. Popescu (D.) a încercat to
tul să obțină o victorie în fața lui 
Alex. Geantă (C.C.A.). învinge însă 
la puncte Alex. Geantă. 70 kg. Tînă- 
rul I. Cîrstoiu (D.) învinge prin des
calificarea lui Fr. Gyarmati (C.C.A.) ; 
78 kg. P. Cîrciumaru (C.C.A.) înv. la 
tuș pe P. Enache (D.) ; grea Alex. 
Chircă (D.) înv. la tuș pe Fr. Sziies

(C.C.A.) ; CLASICE 52 kg. Militarii 
cuceresc două puncte prin depășirea 
categoriei săvîrșită de concurentul dj- 
namovist ; 57 kg. M. Cristea (C.C.A.) 
depășește, destul de dificil, la punc
te, pe Gh. Szabad (D.) ; 63 kg. M. 
Sultz (D.) înv. la pct. pe P. David 
(C.C.A.) ; 70 kg. I. Cernea (D.) înv. 
la pct. pe S. Popescu (C.C.A.) ; 78 kg. 
P. Stroe (C.C.A.) înv. la tuș pe F. 
Ciorcilă (D.) ; 87 kg. I. Moca (C.C.A.) 
a ratat de puțin o victorie în fața 
lui I. Țăranii (D.). Pînă la urmă în
vinge, la 
vist.

In rest 
rezultate :

Oradea 17-7 (clasice 9-5, libers 
cu C.S.O. Craiova 22-4 (13-.1,
C.C.A.—C.S.M. Crișana Oradea 
(10-4, 8-2), cu C.S.O. Craiova
(14-2, 8-2), C.S.O. Craiova-C.S.M

In meciul decisiv care urma să 
semneze pe campioana țării s-au 
tîlnit Biruința Gherăești și C.P.B. 
Jocul a satisfăcut așteptările. Expe
riența și o evidentă superioritate în 
jocul la „bătaie" și-au spus cuvîntul 
aducînd bucureștenilor o victorie meri
tată : 8—4 pentru C.P.B.

Clasamentul final : 1. C.P.B. 21 p 
— campioană a R.P.R., 2. Biruința
Gherăești 19 p, 3. Avîntul Frasin 17 p, 
4. Avîntul Curcani 15 p, 5. Torpedo 
14 p, 6. Drum Nou 11 p, 7. Dinamo 
Săsar 10 p, 8 Victoria Cristești 7 p.

de- 
în-

limită, luptătorul dinamo-

s-au obținut următoarele
Dinamo Buc.—C.S.M. Cri-

Pa- 
din 
una 
lup- 
mai

șana
8-2),
9-1).
18-6
22-4
Crișana Oradea 13-11 (7-7, 6-4). Am 
notat buna comportare a următorilor 
sportivi : M. Bădiță, Papagiladis și 
M. Martinescu (C.S.O. Craiova), L. 
Kiss, V. Bunta, S. Szasz, I. Cefan 
(C.S.M. Crișana Oradea).

Arbitrajele au corespuns în gene
ral. S-au remarcat, Gh. Tătaru (Si
naia), I. Rath (Buc.) și I. Staicu (Si
naia). Șt. Babin (Galați) și 
(Buc.) au fost nesiguri în 
deciziilor.

Dintre surprizele etapei notăm în- 
frîngerea lui N. Martinescu, de către 
V. Bunta (Oradea).

P. Vatrici 
acordarea

OTTO BENKO

C.C.A. — DINAMO BACĂU 20—17 
(11—5). După 6 minute de „studiu", 
Nodea înscrie de trei ori consecutiv 
și anunță o superioritate care avea să 
se mențină pînă la sfîrșitul jocului. 
Băcăoanii au rrpostat deseori cu mult 
curaj, dar în cele din urmă au cedat 
în fața unui adversar care, deși vizibil 
incomodat de terenul ud, a marcat 
totuși o suficientă superioritate teh
nică. Au înscris Bulgaru 5, Miiller 5, 
Nodea 4, Teilman 
pentru C.C.A., 
Lticaci. 3, 
2 și Koch

Marius 
pentru

4, Oțclea și Cîrciu 
Pană 4, Blaga 3, 
2, Martini 2. Dian 
Dinamo (I. Cli.).

BUCUREȘTIR XPID
GALAȚI 8—7 (4—4). Al doilea joc 
al „matineului" din Ciulești s-a des
fășurat pe un teren și mai dificil, f - 
torită ploii tot mai intense. Joc ecii. 
librat, Tinăra formație a studenților 
gălățeni a condus cu 3—1 și 4—2, a 
terminat la egalitate prima parte a 
jocului, dar a pierdut de justețe, co- 
mițîrid mai multe greșeli elementare 
(in momentele decisive), care au fost 
valorificate de jucătorii rapidiști, mai 
organizați, 
lentă și 
pusă de 
(Știința) 
denților.
Rușcă,
ner (cite 2 puncte 
și Opriș 2, Ciolan 
Nițescu pentru gălățeni. (I. Cil.).

Alte rezultate: Rafinăria Teleajen 
— Dinamo București 9—13 (3—8).

ȘTIINȚA

Menționăm că mișcarea 
„circulația" telefonată im- 

conducătorul de joc Ciolan 
a frinat uneori elanul stu- 
Au înscris Constantinescu, 

Simion Pompiliu ‘și Haus- 
— pentru Rapid) 
2, Nicol ici 2 și

CAMPIONATUL MASCULIN 
DE HANDBAL IN II

Petrolul Ploiești — C.S.M.S, Reșița 
7—8 (5—4) ; Voința Sibiu — Texti
la Cisnădie 11—13 (8—8); Victoria 
Jimboiia — Voința Sighișoara 10—10 
(5—5) ; Steaua roșie Bulgăruș — 
Recolta Hălchiu II—8 (6—3).

Echipele Institutului de Cultură Fizică au cîștigat
concursul republican de gimnastică artistică și acrobatică

(Urmare din pag. 1)

Kornacs (Șc. sp. de elevi Arad) 9,50 p.
Exerciții de ansamblu: 1. I.C.F. Bucu
rești 57,00 p, 2—3. Școala sportivă 
de elevi Arad și Școala sportivă 
elevi nr. 2 București 52,02 p.

de

GIMNASTICA ACROBATICA, 
echipe: I. I.C.F. București 379,10
2. Dinamo București 358,75 p, 3. Com
binata Cluj 356,05 p. Individual com
pus: 1. Al. Szilagyi (Dinamo) 55,75 
p, 2. Nicolae Covaci (I.C.F.) 55,30 p,
3. Carol Bedo (I.C.F.) 55,20 p. Pe 
probe: sol: 1. Al. Szilagyi 19,15 p,

pe
P.

2. Nicolae Covaci 18,90 p, 3. Ion 
Cristache (Dinamo) 18,75 p; linia 
acrobatică : 1—3. Al. Szilagyi, Nicolae 
Covaci și Carol Bedo 18,20 p; 
turi: 1. Petre Miclăuș (I.C.F.) 
p, 2—3. Al. Szilagyi și Carol 
18,40 p. Piramide: 1. Mureșul 
va 114,10 p, 2. I.C.F. București 
p, 3. Combinata Cluj 101,40 p.

sări-
19,10
Bedo
Lipo-

104,70

O’onospbrt

Progresul București și Olimpia Brașov
au cucerit „Cupa Carpaților

BRAȘOV 22 
doua ediție

(prin telefon). Cea de 
masculină a „Cupeia

Carpaților" a revenit formației bucu- 
reștene Progresul. In general echi
pele au arătat o pregătire satisfăcă
toare, acum, înainte de campionat.

Iată rezultatele tehnice și clasamen
tul turneului masculin : Tractorul— 
C,C.A. 3-1 (17-15, 12-15, 15-10, 15-5), 
Progresul—Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza 3 0 (9, 9, 16), C.C.A. - Petro
lul 3-1 (15-11, 15-8, 13-15, 15-9), Ști
ința Cluj — Tractorul 3—2 (13—15, 
15-9, 10-15, 15-8, 15-12), C.C.A. -
Dinamo 3 2 (15—6, 12—15, 13—15, 15— 
12, 15—11), Tractorul — Petrolul 3—1 
(15-8, 15-12, 11-15, 15-8), Știința Cluj 
-Progresul 3—2 (15—9, 15—8, 6—15,

11—15, 15—10), Dinamo — Petrolul 3—0 
(5, 8, 6), C.C.A. - Știința Cluj 3-1 
(13-15, 15-12, 15—12, 15-5), Progresul 
—Tractorul 3-1 (15-8, 8-15, 15-10,

U

Clasament: 1. Progresul Buc.
Tractorul Brașov 8 p( 3. C.C.A.

5. Dinamo

15-13).
9 p, 2.
8 p, 4. Știința Cluj 8 p,
Orașul Dr. Petru Groza 7 p, 6. Petro
lul Ploiești 5 p.

Paralel cu întrecerea masculină a 
avut ioc și prima ediție a „Cupei Car- 
paților" rezervată echipelor feminine, 
încheiată cu victoria formației Olim
pia Brașov. Rezultate tehnice : Olim
pia 
(6, 4.
(18-16, 11-15, 18-16, 15-10), Olimpia— 
Voința Miercurea Ciuc 3—0 (7, 7, 13), 
I.F.A.—Voința 3-1 (15-17, 15-5, 15-10, 
15-4), Olimpia—C.S.M. 3 2 (6-15, 15-7, 
15-10, 10-15, 1 
limpia Brașov
5 p, 3. I.F.A. 
Miercurea Ciuc

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul nr. 44 din 22 oct. 1961:

I. R. P. Ro-mînă — R- P. Polonă 
(tineret)

H. R. p. Polonă — R- P- Rornină 
(juniori)

HI. R. P. Ungară — Olanda (camp, 
mond.)

IV. Steagul roșu — Fenerbahce 
Istanbul (Turneul balcanic)

V. S.K.A. Rostov —
(Camp. U.R.S.S.)

VI. Dinamo Tbilisi —
(camp. U.R.S.S.)

VII. Torpedo Moscova
(camp. U.R.S.S.)

i

i

X

1
Spartak Erevan 

anulat 
Spartak Moscova 

x
- T.S.K.A.

1
VIII. Flacăra Moreni — Prahova Ploiești 

x
1

(cat. B) 
IX. Farul —

X.

Brașov—I.F.A. București 3—0
l, 11), C.S.M. Sibiu-I.F.A. 3-1

9). Clasament: 1. O- 
6 p, 2. C.S.M. Sibiu 
Buc. 4 p, 4. Voința 
3 p.

C. GRUIA-coresp. reg.

XI.

XII.

C.S.M. Reșița (cat. B)
C.S.M. Sibiu — Dinamo Obor 
(cat. B) 2 

A.S.M.D. Baia Mare — Ind. Sîrmei
C. T. (cat. B) 1

C.S.M. Crișana — Recolta Cărei
(cat. B)

acest concurs au fostLa
ximativ 322.000 variante.

*

Așa arat-s o variantă cu 
exacte la concursul (Prono 
ciul de Cupă C.C.A. 
IU 2 ; IV - ; V - 
VIU 0-1 ; IX - ; X

1
depuse apro-

10 rezultate 
Unic) la me- 

- Rapid : I 2 ; II 2; 
; VI 0-2 ; VH 0-1J



Turneul balcanic intercluburi IERI ÎN CATEGORIA B
STEAGUL ROȘU A ÎNVINS CU 3-0 (3-0) PE FENERBAHCE

31 A TRECUT DIN NOU IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
RAȘOV 22 (prin telefon de la 
tisul nostru). — Intîlnirea Steagul 
1 — Fenerbahce Istanbul a fost 
■ptată, pe bună dreptate, cu un 
interes. Ea avea un caracter de- 

t pentru echipa din Brașov care 
pentru a-și netezi drumul spre pri- 

loc și pentru a cuceri astfel pri- 
ediție a turneului balcanic — tre- 

i să obțină neapărat victoria, azi, 
ora unui adversar puternic (echipă 
id multi internaționali), care la 
lui lui avea de apărat poziția de 
r al clasamentului.
erspectiva unei lupte sportive pa
iante și a unei victorii a echipei 
ovcnc a atras pe stadionul „Trac- 
1" aproape 10.000 spectatori, 
ictoria la acest scor concludent 

pe deplin meritată și ea s-a în- 
ăzut încă din primele minute de

La juniori

P. Polonă — R. P. Romînă 2-1 (2-0)
YDGOSZCZ 22 (prin telefon). In 
ența a 10.000 de spectatori, pe un 
■ frumos și teren bun, s-au întilnit 
zi în localitate într-un meci ami
de fotbal selecționatele de juniori 
Ț'. P. Polone și R. P. Romine. Sco- 
final al partidei a fost de 2-—1 
0) în favoarea fotbaliștilor tării 
iă.
cu! a fost frumos, iar inițiativa 
parținut în majoritatea timpului 
Oiștilor romînf, care au fost aplau- 
în numeroase rînduri, pentru acțiu- 
lor spectaculoase.

îmele minute aparțin juniorilor 
■iezi, însă treptat echipa noastră 
îge tracul începutului și construieș- 
ot mai multe atacuri la poarta 
■rsă. în min. 6 Frățilă trage 
mic, dar șutul său este reținut 
mortar. înaintarea noastră se infil- 
;ă tot mai mult în dispozitivul de 
are al gazdelor, dar în min. 8, 
18 și 23 Haidii, Frățilă, Voinea și 
urescu ratează ocazii favorabile, 
irul Tabor apărînd excepțional. în

27, Haidu primește o minge fa- 
bilă și, cu capul, o trimite peste 
iru1 lăzut la pămînt. De pe linia 
i insă stoperul Mickalik respinge. 
1 minute mai tîrziu Năsturescu 
; în bara transversală, ratînd din 
deschiderea scorului. Lucrul acesta

frumoasă victorie a echipei noastre 
ife tineret: R.P.R. —R.P.P. 2-1 (1-1)

(Urmare din pag. 1)

Datcu, foarte sigur în intervenții, 
gescu, pe lîngă faptul că l-a mar
line pe Sykta (un jucător cu mare 
•iență), a contribuit mult și la 
Știrea atacurilor. Koszka a fost 
■nt pe tot terenul, coordonînd bine 

coechipierilor, ivansuc a „tras" 
și simplu după sine tot atacul, 
indu-și cursele cu centrări precise 
ituri periculoase. Mai putem evi- 
a aportul consistent al lui Mate- 

precum și debutul promițător al
Wițaru.
speții nc-au impresionat prin vi- 
lor și promptitudinea cu care in- 
în posesia balonului. Extremul 

a Faber, de pildă, e un jucător 
asă, bun tehnician și cu o viteză 
antă. A dat mult de furcă lui 
lely. Stoperul Pierzyna, sigur în 
zenții, la fel ca și mijlocașul Sass. 
cașul Nicroba, la fel de bun În 
ire și atac, a șutat des la poartă, 
mortarul Kostka — o revelație, 
lipa noastră a început jocul cu 
ri vijelioase și chiar în primul 
l portarul polonez reține un șut 
i Mateianu îndreptat spre „păian- 
ca în minutul 5 să-i dea de lucru 
lui Ivansuc. Koszka, apoi iarăși 

iatiu, trag periculos la poartă. în
10, la un contraatac, portarul

i e ccl care se remarcă, respin- 
niingca trasă dc Nicroba. Jocul

ie mai echilibrat, dar atacurile 
iezilor sini destui de palide. In 
27 Marcu și Mițaru se invită 
pe celălalt să tragă la poartă și 
ocazia să deschidă scorul. Acest 
însă nu întîrzie mult și peste 

nute, ivansuc execută o centrare
ii și Mițaru trage în bară, apoi 
;) reia mingea în plasă : 1—0. 
■ază o perioadă de dominare a 
iezilor, o bară a lui Ivansuc, 
. 40) și golul egalizator înscris 
iyga (min. 45) din 11 m, acordat 
la un fault comis de Georgescu

joc. Steagul roșu a început partida 
într-o alură extrem de rapidă, des- 
fășurînd un joc combinativ și eficace. 
După două situații ratate de David în 
primele două minute, o nouă acțiune 
în min. 7 a pornit de la Ghiță, care 
a degajat pe partea stingă a echipei 
(în general foarte activă) ; David a 
sprintat scurt și a trimis mingea lui 
Fusulan, iar acesta lui Meszaros. Ne- 
cati l-a faultat insă la circa 20 me
tri de poartă, Nagy a executat repede 
și puternic lovitura liberă, pe jos, pe 
lingă zid, mingea a lovit bara și a 
deviat. în poartă: 1—0. Iureșul brașo
venilor continuă și în min. 12 scorul 
a devenit 2—0: o-acțiune pornită de 
data aceasta de pe dreapta, duce ba
lonul de la Hașoti la Năftănăilă. apoi 
la Fusulan 'care-1 lansează „printre” 
pe Ațaszaros, aflat pe post de centru

il realizează fotbaliștii polonezi prin 
extrema dreaptă Biliara, care reia în 
plasă printr-un șut de la 20 m. După 
două minute, extrema stingă a polone
zilor, Ilerba, urcă scorul la 2—0. Cu 
acest rezultat ia sfîrșit prima repriză.

La reluare, echipa noastră domină 
autoritar. în minutul 68 Haidu, care 
a primit o pasă bună de la Mureșan, 
driblează pe Wilim și marchează pe 
lîngă portar: 2—1. în minutul 70 
o acțiune pe aripa stingă a echipei 
noastre se încheie cu un nou gol neacor
dat de arbitru. Cu rezultatul de 2—1 
in favoarea formației de juniori a 
R I’. Polone a luat sfîrșit această 
partidă, condusă de arbitrul bulgar 
Dionev. Echipa noastră a jucat bine, 
dar a păcătuit prin aceea că nu a con
cretizat în faza de finalizare. Au evo
luat următoarele formații : R. P. PO
LONĂ : Tabor — Wilim, Mickalik, Ked- 
zia — Masik, Pacialek — Buiara, 
Sadowski, Marx, (Petaszewski), Banas, 
Ilerba; R. P. ROMINÂ: Duca — 
Măndoiu, Chirner, Szabo, — Jamaiski 
(Tuz), Cicu — Năsturescu, Avram, 
Voinea (Mureșan), Frățilă. Haidu.

B. PĂTRUȚESCU 
secretar general adjunct al 
Federației Romine de Fotbal

asupra extremului Sykta. După pauză 
asistăm la două ratări ale lui Jvan- 
suc, apoi în min. 57 la golul victo
riei : Mateianu îl deschide în diago
nală pe Mițaru (complet liber) care 
înscrie dintr-un unghi dificil, 2—I. 
In continuare jocul se echilibrează, 
iar în finalul întîlnirii, ultimele 15 
minute, oaspeții domină dar nu reu
șesc să treacă de apărarea fermă a 
echipei noastre, în care se remarcă 
Datcu prin două intervenții salutare.

Brigada arbitrilor bulgari — A. 
Savrev, D. Todorov și D. Haigarov — 
a condus competent formațiile: R. P. 
ROMINÂ: DATCU — Kromely, Tîlves- 
cii, GEORGESCU — Petru Emil, 
KOSZKa - IVANSUC, Marcu (Mate
ianu), Gane, (din min. 55 Marcu), 
MATEIANU (din min. 55 Sasu), 
MIȚARU. R. P. POLONĂ: KOSTKĂ 
— Gmoch, Pierzyna, Rewiiak — NIE- 
ROBA, SASS — Sykta, Lerch Gasz 
(din min. 60 Bogusewski), MYGA, 
HĂBER.

Victorie clară 
(Urmare din pag. 1)

11 e obligat să acorde corner. Ozon se 
pregătește să execute spre poartă, dar 
în ultimul moment își schimbă intenția 
și trimite în urmă, spre Macri care ocupa 
o poziție mult avansată. Fundașul ra- 
pidist pasează lui Kraus și acesta, aflat 
pe partea slîngă a terenului, trage pu
ternic, din afara careului. în colțul de 
sus al porții : 2—0. Militarii atacă și 
după acest gol, dar cu vigoare scăzută. 
In schimb, la o lovitură liberă execu
tată de Ozon, Voincscu respinge grea 
în... bara dc sus de unde balonul revine 
în teren și faza rămîne fără urmări. In 
echipa învingătoare, ccl mai bun a fost 
Ncacșu, pe care colegul său de compar
timent, Langa, l a secundat cu succes.

și acesta înscrie imparabil. Steagul 
roșu se mai menține în atac cîteva 
minute, apoi, mulțumit de rezultat, 
slăbește alura, permițînd oaspeților 
să atace mai organizat. Linia de fund 
a gazdelor respinge însă calm acți
unile. Un corner la poarta lui Ghiță 
rămîne fără rezultat, iar in min. 33, 
Hilmi trage alături dintr-o situație fa
vorabilă. Jocul este egal, dar în ul
timele minute Steagul roșu atacă din 
nou mai insistent și în min. 37 în
scrie ultimul gol. Meszaros îl lan
sează pe David, care, în plină viteză, 
driblează pe Atilla și-i pasează lui 
Meszaros venit după el ; acesta deși 
este atacat și împins de Ozer, in că
dere reușește totuși să tragă pe lingă 
portarul Sukrii și marchează : 3—0.

Repriza a doua a fost mai echili
brată, ba chiar în unele perioade ini
țiativa a aparținut oaspeților, care au 
jucat mai relaxat și mai bine decît în 
prima repriză. Meciul era pierdut 
pentru ei, dar voiau să împiedice o 
înfringere la un scor mai mare. Și 
au reușit, deși Steagul roșu a avut 
mai multe situații de gol (Năftănăilă 
min. 52 și min. 57, Seredai min. 56. 
Fusulan inin. 58 și 83 — bară —- 
Hașoti min. 62). Șuturile înaintașilor 
nu și-au atins însă ținta și in plus 
apărarea echipei Fenerbahce a fost 
mai sigură în intervenții. Atacul oas
peților, bine condus de Seref, a pus 
la grea încercare poarta lui Ghiță îo 
min. 55 și 57 (la două cornere), pre
cum și în finalul meciului, rezultatul 
însă a rămas neschimbat

Steagul roșu a făcut în ansamblu 
un meci bun, in cursul căruia a avut 
mai mult inițiativa și a fost supe
rioară tehnic și tactic. Foarte bună 
apărarea imediată in întregime. Linia 
de halfi a muncit mult în apărare și 
in atac, iar ia înaintare Meszaros, 
Fusulan și David au fost cei mai ac
tivi și mai eficace. Oaspeții au avut 
în Seref, Hiltni, Necati, Ozer și por
tarul Sukrii (repriza a doua) cei mai 
buni oameni. Arbitrajul — Pelomis. 
Zogas și Apostolu (Grecia) bun.

STEAGUL ROȘU: Ghiță - Zbir- 
cea, Zaharia, Nagy — (Sampo, Se
redai — Hașoti, Năftănăilă, Fusulan, 
Meszaros, David.

FENERBAHCE: Sukrii — Atilla. 
Ozer, Ozcan — Mecati, Hiisein — 
Selim (Mustafa din min. 35), Can, 
Seref, Kadri. Ulmi.

PETRE GAȚU
★

»u»a jectu nl«
aamentul iiwmluț 1 
M prezinU m«M :

< ieri la Brașov, ela- 
baJMMrtc intercluburi

1. Steagul row * 3 2 0 11: 5 S
X Feoer«>abee i:< 1 »:ii 8
B. Kjeweki • 2 2 2 11: 7 6
4. A.K.K. <112 3:12 3
L Partem 1113 2: c 3

SURPRIZA LA ORADEA:
ARIEȘUL TURDA —U.T.A. 3 0 (1-0)
ORADEA, 22 (Pri» telefon de te tri

misul nostru). Capa nu și-a dezmințit 
■ici de astă dată remimele de compe
tiție a surprizelor fi ne-a oferit azi 
ocazia de a vedea o echipă de cate
goria B învingtad de o manieră cate
gorică o formație din categoria A. Sur
priza este de proporții, deoarece nici 
cei mai înflăcărați suporteri ai echi
pei din Turda nu sperau într-un astfel 
de rezultat.

Cum se explică totuși victoria fot
baliștilor de ta Arieșul î In primul 
rînd prin valoarea certă a jocului 
prestat de ei. Superiori din punct de 
vedere tactic (foarte bine adaptată față 
de posibilitățile echipei, așezarea pe

a lui Rapid
Din atu, Omb a fee* cel mai In vervă 
Mențiuni fi fentra Creavu, Motroc, 
Kraus. La C.C.A., Întreaga apărare a 
jucat bine, dar din atac doar Constantin 
a fost mai periculos.

Arbitrul N. Mihăileecu a condus satis
făcător.

RAPID : Dungu—Greavu, Motroc, Ma
cri—Neacșu, Langa—Kraus, Balint. 
Oson, Georgescu, Dulgheru (din min 
74 I. loneseu).

C.C.A. : Veinescu—Zavoda II, Apo'- 
san, Ivinescu—Jenei, Bone—Stănoaie 
(din min. 68 Raksi), Crișan (min. 68 
Constantin), Constantin (min. 68 Var
ga), Raksi (min. 68, Crișan), Tătarii.

Raport de eomete : Rapid—C.C.A. 
5—5 (4—1).

SERIA I SERIA A ll-A
C.S.M.S. Iași—Rapid Focșani 2—1 (1—0) 
St. roșie Bacău—Știința Galați 1—0 

(1-0)
Ceahlăul P. Neamț—Carpați Sinaia 

3-2 (1-0)

Dinamo Galați—C.S.M. Brăila 1—1 
(1-0)

Flacăra Moreni—Prahova Ploiești
1-1  (0-0)

C.F.R. Pașcani-Foresta Fălticeni t—0 
(0-0)

CLASAMENTUL

Dinamo Suceava—Poiana Cîmpina 1—2 
(1-2)

1. Poiana Cîmpina g C 1 1 17: 6 13
2. C.S.M.S . Iași 1(02 28: s 12
3. Prahova Ploiești 8 3 5 0 13: 9 11
4. C.F.R. 1Pașcani 8 4 2 2 14:11 10
5. Foresta Fălticeni 8 4 13 9: 6 9
6. Dinamo Galați 8 4 13 13:12 9
7. Ceahlăul P. Neamț 13 2 3 12:14 8
8. C.S.M. Brăila 8 2 3 3 10:14 7
9. Ștlinta Galați 8 2 2 4 14:11 6

10. Dinamo Suceava 8 2 2 4 11 13 6
11. Rapid ]Focșani 8 2 2 4 9:13 6
12. Carpați Sinaia 8 2 15 15:24 5
13. Steaua roșie Bacău 8 13 4 8:16 5
14. Fiacăra Moreni 8 13 4 6:17 5

ETAPA VIITOARE : Dinamo Galați
—Foresta Fălticeni (arb. : A. Bentu,
I. Triștu, C. Niculescu II—Buc.) ; 
C.S.M. Brăila—Flacăra Moreni (M. Ro
taru, Gh. Ivanovici, I. Harnagea—Iași); 
Poiana Cîmpina—Ceahlăul P. Neamț 
(Șt. Stanică, Șt. Ene, I. Dumitrescu— 
Buc.) ; Carpați Sinaia—Știința Galați 
(Ad. Macovei, I. Frasin—Bacău, V. Ola- 
ru—P. Neamț) ; Rapid Focșani—C.F.R. 
Pașcani (R. Mărgărit, I. Boșnegeanu, 
C. Petrea—Buc.) ; St. roșie Bacău—Di
namo Suceava (P. Costandatos, Gh. 
Vasilescu I, Gh. Motorga—Buc.) ; Pra
hova Ploiești—C.S.M.S. Iași (Em. Mar
tin, S. Mindreș, N. Marin—Buc.)

MIERCURI: DOUĂ RESTANTE 
IN CATEGORIA A

Im ziua de miercuri 25 octombrie la 
Cluj și Petroșani se vor dispute două 
din restanțele categoriei A. Este vor
ba de meciurile Știința Cluj-Metalul 
Tirgoviște (echipele A și de tineret) 
și Jiul-Steagul roșu (numai echipele 
A, deoarece cele de tineret au jucat 
la 28 septembrie și a eiștigat St. rovu 
cu 3-0).

teren : 1—3—3—3) fotbaliștii din Tur
da au suplinit diferența de valoare 
tehnică individuală prin elan și viteză. 
Extremele Husar și Mărgineanu au de
pășit cu regularitate greoaia apărare 
arădană, iar retragerea centrului ata
cant Ursu între mijlocașii Luparu și 
Onacă (inepuizabili, prezenți mereu în 
apărare și atac), a dat posibilitate A- 
rieșului să stăpînească mijlocul tere
nului. In al doilea rînd, victoria lor 
se explică și prin evoluția sub orice 
critică a formației din Arad care, cu 
excepția primelor minute cînd a și 
ratat o mare ocazie prin Țîrlea (a tras 
în bară de la cîțiva metri) a fost de 
nerecunoscut. După ratarea lui Țîrlea 
(min. 25) a intervenit un episod ne
așteptat : Mețcas intervine greșit și 
înscrie în propria-i poartă (min. 29) 
și Arieșul a prins aripi, în timp ce 
U.T.A. a început să joace din ce în ce 
mai nervos, mai lent și, din păcat? 
mai dur.

Credeam că pauza va folosi jucăto
rilor arădeni. Dar spre surprinderea 
tuturor, inițiativa au avut-o tot fotba
liștii de la Arieșul. Textiliștii continuau 
să comită greșeli elementare: pase ia 
adversar sau în aut, bîlbîieli în apă
rare. Scorul a fost majorat din două 
ezitări de acest fel, prin Băluțiu 
(min. 71) și Ursu (min. 79).

Arbitrul D. Costa-Oradea a condus 
formațiile : ARIEȘUL : Arghiseanu — 
Pantea, ZAHAN, VĂDAN — LUPARU, 
ONACA — MĂRGINEANU, Pîrvu, 
Ursu, Băluțiu, HUSAR. U.T.A. : Co- 
man — Sziics, Băcuț II, Neamțu — 
Capaș, Sereș — Selymesi, Mețcas, 
Țîrlea, Floruț Czako,

G. ANTONESCU

Farul Constanța—C.S.M. Reșița
4-0 (4-0) >

Flacăra roșie București—Chimia Govora
2-2  (0-0)

C.F.R. Roșiori—Știința București
3-2  (1-0)

Chimia Făgăraș—Tractorul Brașov
2-0 (1-0)

Metalul București—C.S.O. Craiova
0-3 (0-1)

C.S.M. Mediaș—S.N.M. Constanța 0-#
C.S.M. Sibiu—Dinamo Obor București

1-4 (0-3)

CLASAMENTUL
1. Dinamo• Obor 8 6 0 2 18:14 12
2. C.S.O. Craiova 8 5 1 2 14: 5 11
3. C.F.R. Roșiori 8 5 1 2 15: 8 11
4. Farul Constanța 8 5 1 2 18:11 11
5. C.S.M. Reșița 8 5 0 3 18:12 10
6. Metalul BUC. 8 4 1 3 14:16 9
7. C.S.M. Medias 8 3 2 3 8: 8 8
8. Chimia Făgăraș 8 3 1 4 9:11 7
9. C.S.M. Sibiu 8 3 1 4 10:15 7

10. S.N.M Constanța 8 2 2 4 8:10 6
11. Tractorul Brașov 8 2 2 4 9:12 6
12. Chimia Govora 8 2 2 4 7:11 1
13. Știința BUC. 8 2 1 5 15:18 5
M. Flacăra roșie Buc. 8 1 1 6 9:21 8

ETAPA VIITOARE : S.N.M. Con-
stanța—Flacăra roșie Buc. (Gr. Bîrsan, 
O. Turcitu, Gh. Ionescu-Galați) ; Trac
torul Brașov—C.F.R. Roșiori (Ad. 
Varga, V. Mesaros— Cluj, T. Cimpeanu 
—Beclean) ; Știința București—Farul 
Constanța (P. Malița, C. Denghel, N. 
Moroianu—Ploiești) ; C.S.M. Sibiu— 
C.S.M. Mediaș (A. Pop, D. Costa, N. 
Csato—Oradea) ; Chimia Govora—Me
talul București (V. Joja—Arad, L. Fe- 
renezi—Timișoara, I. David-Lugoj) 
C.S.O. Craiova—C.S.M. Reșița (C. Pre-
Uci, M. Sadoveanu, V. 
Dinamo Obor—Chimia 
Cursaru—Ploiești, Gh.
I. Catarambol—Cîmpina).

Riva—Buc.) J 
Făgăraș (N. 
Comănescu.

SERIA A III-A
C.S.M.D. Baia Mare—Ind. Sîrmei Q. 

Turzii 2-0 (1-0)
C.F.R. Arad—A.S.A. Crișul Oradea

1-1 (0-0)
C.S.M. Cluj-I.R.A. Tg. Mureș 6-1 (3-0)
C.S.M. Crișana Oradea—Recolta Cărei

4-1  (3-0)
C.F.R. Timișoara—Corvinul Hunedoara

2-1 (2-0)
Mureșul Tg. Mureș—Vagonul Arad 

1-0 (0-0)
A.S.M.D. S. Mare—Arieșul Turda amf- 

nat pentru 26 octombrio

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Cluj 8 5 3 0 15: 4 18
2. C.S.M. Crișana Or. 8 6 1 1 15* 6 ÎS
S. Mureșul Tg. Mureș 8 6 1 1 16:11 11
4. C.F.R. Timișoara 8 4 3 1 12: 9 11
1. C.S.M.D. Baia Mare 8 4 2 2 14: 8 >•
I. md. Slrmej C. T. 8 4 1 3 14:12 •
7. Arieșul Turda 7 2 4 1 10: 9 •
8. I.R.A. Tg. Mureș 8 3 2 3 11:11 •
9. Recolta Cărei 8 2 2 4 14:14 0

10. Vagonul Arad 8 2 2 4 8:10 •
u. A.S.A. Crișul Oradea 8 1 2 5 13:19 4
12. C.F.R. Arad 8 1 2 5 6:13 4
18. Corvinul Hunedoara 8 1 1 6 8:20 1
14. A.S.M.D. Satu Mare 7 0 o 5 3:13 S

ETAPA VIITOARE : Corvinul Hu- 
nedoara—C.F.R. Arad (St. Brassayj 
L Kelemen, I. Soos—Tg. Mureș) ; Mu
reșul Tg. Mureș—C.S.M.D. B. Mare 
(V. Pădureanu, Tr. Floreanu, Fr. Ma- 
teescu—Buc.) ; Vagonul Arad—A.S.M.D, 
S. Mare (N. Constantinescu—Buc., Tr.' 
Vecan, T. Costan—Oradea) ; Recolte 
Cărei—Arieșul Turda (I. Constantin^ 
Z. Chifor—Brașov, A. Kantor—Sighi
șoara) ; A.S.A. Crișul Oradea—I.R.A.' 
Tg. Mureș (M. Vasiliu, Cristescu Brăi
la, Gh. Stănescu—Ploiești) ; Ind. Sir- 
mei C. Turzii—C.S.M. Cluj (G. Popj 
C. Geană, P. Bodea—Brașov) ; C.F.R. 
Timișoara—C.S.M. Crișana Oradea 
(Cr. Popescu, Al. Ionescu, D. Dinu- 
lescu—Buc.).

De la Feelera(ia
Romînă de Fotbal
Luînd în discuție lipsurile manifes

tate în organizarea mcoiului Dinamo Pi- 
tești-Rapid București, disputat la Pi
tești, precum și actele dc indisciplinl 
petrecute în această întîlnire. Federația 
Romînă de Fotbal a hotărît următoarele :

1. Ridicarea dreptului dc organizare 
pe teren propriu pe timp de două etape 
echipei Dinamo Pitești.

2. Sanctionarea cu un ultim avertis
ment pentru joc periculos a jură tori lot 
Alexandru Constantinescu. Martin llai- 
movici și Eugen Bulnaru de la Dinamo 
Pitești. Pentru atitudine nesportivă au 
fost de asemenea sancționați cu un uliim 
avertisment jucătorii Victor Comeanu de 
Ia Dinamo Pitești și Constant in Teciu 
de la Rapid.

Colegiul central al arbitrilor va luaî 
In discuție arbitrajul prestat în acest 
meci de Stavru Nicolau, luînd măsurile 
care ae impun.



On grup de atleti sovietici Petrolul P' oîești joacă astăzi

hitilnirc internațională 
înaintea jocului cu franța

a evoluat la Tokio la Baku, iar joi la Tbilisi

In cadrul mlenseior pregătiri jte 
care le fac rugbiștii noștri fruntași 
jtt vederea partidei de la Bayonne cu 
echipa Franței (12 noiembrie) va 
avea ioc. la 5 noiembrie, un joc in
ternațional intre lotul nostru și for
mația reprezentativă a R. D. Germa
ne. Aceasta mtilnire este așteptată cu 
interes deosebii și va ajuta ia o ul
timă verificare a jucătorilor romini 
înaintea meciului cu naționala Fran
ței. Jocul se va desfășura la Bucu
rești și, după toate probabilitățile, va 
fi condus de un arbitru cehoslovac.

PAR 1IDE FRUMOASE 
IN .CUPA 7 NOIEMBRIE

Jocurile de sîmbătă și duminică au 
subliniat incă o dală utilitatea aces
tor întreceri intre echipele fruntașe 
din București In ciuda timpului ne
favorabil. formațiile participante la 
cea de a II-a etapă a „Cupei 7 No
iembrie" au realizat partide frumoase, 
viu disputate

DINAMO - GRIVHA ROȘIE: 
6—3 (0-6)

Cu țoale câ din ambele echipe lip
seau o scrie de jucători fruntași, com- 
poner.ți ai lotului reprezentativ pen
tru meciul cu Franța, ntîlnirea din
tre Dinamo și Grivița Roșie a fost 
urmărită cu mult interes. Terenul 
singurul .. vinovat că această partidă, 
disputată cu dirzenie și presărată cu 
mutic laze spectaculoase nu s-a ri
dicai și la un nivel tehnic corespun
zător Dinamo a dominat mai mult 
în prima parte a locului., dar apăra
rea Gri viței Roșii a luptat 
însuflețire lăeind ca prima 
se termine cu un scor alb. 
s-a jucat mai deschis, la 
după ce Giugiuc a reușit 
de picior căzută iar Traian a 
transformind o lovitură de pedeapsă. 
Balcan realizează o încercare pe par 
tea stingă aducînd victoria dinamo- 
viștilor

din-

este

cu multă 
repriză să 
La reluare 

mină, și 
o lovitură 

egal at

CC A

V HOSSU coresp

O—l

pe stadionul C.C.A.. a avut 
dintre Metalul „23 August" 

terminat cu un rezultat 
a plăcut spectatorilor mai 

tazeie create de. jocul- îna- 
au avut posibilita- 

victoria dar, în min 65

Sîmbătă. 
loc meciul 
și C C.A., 
alb Jocul 
ales prin 
iritărilor Militarii 
tea să obțin 
au ratat o lovitură de pedeapsă favo
rabilă prin Ștefan Constantin S-au 
remarcat: Nica si. Gavris (C.CA) și 
Chirvase și Manole (Metalul) 

LIVIl’ BORȘ — coresp.

ȘTIINȚA BUC. — I.T.B.: 6—0 (6—0)
Studenții au meritat victoria dato

rită înaintării care a acoperit mai 
bine terenul. Tînăra echipă a I.T.B 
s-a apărat cu dirzenie dar n-a reușit 
să obțină suficiente baloane pentru 
a-și pune în valoare linia de treisfer- 
turi. Au înscris: Ciuliani (lovitură de 
pedeapsă) și Nagel (lovitură de pi
cior căzută).

N. TOKACEC — coresp.
LOTUL R.P.R. — PROGRESUL: 

11-0 (3-0)
In continuarea meciurilor de veri

ficare, lotul republican a avut în for
mația Progresul un partener tenace 
care a luptat mult pentru a da o re
plică frumoasă selecționabililor. Jocul 
s-a menținut egal în prima parte. La 
reluare, maturitatea și orientarea spre 
un joc eficace a rugbiștilor din lot, 
au făcut ca partida să cîștige în spec
taculozitate. Această superioritate s-a 
concretizat și prin punctele înscrise 
(autori Wusek — 3 încercări, dintre 
care una la centru transformată de 
Penciu) ca și prin dominarea terito
rială care, spre sfîrșitul partidei, a 
fost totală. In această partidă s-au 
remarcat dintre selecționabili Demian 
— sigur în margine și în repliaj — 
Penciu, Zlătoiann și Wusek.

- Atlețli
Rudenkov 

Japonia 
concursuri, 

și în duoă- 
evoluat pe 

din marile stadioane ale capi- 
japoneze. Deși se resimțea in 
unei lungi și obositoare călă- 

Valeri Brumei a sărit 2.15 m

so-
Și 
să

TOKIO, 22 (Agerpres). 
vietici V. Brumei, V, 
A. Mihailov, invitați in 
participe la mai multe 
au sosit sîmbătă la Tokio 
amiaza aceleiași zile au 
unul 
talei 
urma 
torii
din cea de-a doua încercare. Ruden- 
kov a cîștigat proba de aruncarea 
ciocanului cu 62,92 m, iar Mihailov 
a sosit primul în proba de 110 m 
garduri, fiind cronometrat în 14,3 
sec.

O convorbire 
rul 1 lie Oană 
să cunoaștem cîteva amănunte și com
pletări în legătură cu meciul pe care 
Petrolul l-a susținut și cîștigat vineri 
la Erevan, în fața echipei locale Spar
tak. In general, Petrolul a făcut un 
meci bun, practicînd mai ales în re
priza a doua un joc de calitate, mult 
apreciat de spectatorii din Erevan. 
Fotbaliștii ploieșteni au început parti
da emoționați. Intîlneau o formație 
care, pe lingă faptul că se calificase 
in turneul final al campionatului unio
nal, cîștigase toate jocurile interna
ționale susținute pe teren propriu.

telefonică cu antreno- 
ne-a dat posibilitatea

Șahul peste hotare
DOI LIDERI IN TURNEUL 

DE LA BUDAPESTA

Marele concurs din Capitala R. P. 
Ungare a continuat cu desfășurarea 
partidelor întrerupte și a rundei a 
Vl-a. Korcinoi a salvat finalul cu 
Uaag și a cîștigat la Kliiger. Simt- 
ghin l-a întrecut pe Pogatsch, iar 
Donner pe Bisguier. Pentru a doua 
oară s-a întrerupt partida Pogatsch— 
Uaag. In runda a Vl-a a fost înre
gistrată o mare surpriză : marele
maestru Korcinoi a fost întrecut de 
Dely. Simaghin l-a învins pe Bis- 
guicr, Uhlman pe Donner, Barcza pe

Drimer, Tairnanov pe Bilek. Partidele 
Kliiger — Pogatsch, Filip — Bron
stein și Uaag — Portisch au fost re
mize. După șase runde, 
clasamentului se află
Portisch
Bronstein,
3'A.
Haag (1), 
gatsch (1), 
ner 1 */3 p.

Dely,

în fruntea 
Korcinoi și 

urmează Filip, 
p., Tairnanov 
Simaghin 3.

Po-

cu 4‘/2 p, 
Uhlman 4

Barcza,
Bisguier, Bilek 2*/2,

DRIMER, Kliiger, Don-

Astfel că primele 20 de minute au 
parținut localnicilor, care au ak 
insistent, trăgînd la poartă periei 
în min. 5, 8 și 18 și obținind d- 
cornere. Apoi, jucătorii Petrolului s 
regăsit și în min. 21 au obținut 
corner, în urma căruia Dridea I a t 
chis scorul cu un șut dintr-o spe< 
culoasă 
ționat 
egalat prin Agopian, 
greșeli 
insă, 1 
cerea prin golul marcat de 
o frumoasă combinație 
teanu. Repriza 
atacuri din partea echipei Spar 
care a și egalat în min. 49 prin 
ratunian. Petrolul însă, care în ace; 
repriză a prestat un joc tehnic, 
multe combinații. în special pc 
pletă, a preluat inițiativa și în r 
69 a înscris golul victoriei prin 
haria, după o combinație cu Drid 
și Badea. Meciul, desfășurat in 
notă de perfectă sportivitate, a 
excelent condus de arbitrul Arhii

Astăzi, Petrolul joacă la Baku 
Neftianik, iar joi — printr-o mo- 
care a programului — la Tbilisi 
Dinamo. Echipa ploieșteană- va 
ca sîmbătă spre țară

întoarcere. Gazdele au 
imediat la acest 

în 
i comise de Fronea. 
Petrolul a luat din

n 
gol și 
urma 1 
In min. 
nou cor 
Badea d 

cu A. M 
a doua a -început

TOLUȘ CONDUCE DETAȘAT FOTBAL PE GLO
D. G.

Una din numeroasele faze spectaculoase cu care au fost răsplătiți din plin spec
tatorii prezent) la jocul de antrenament dintre lotul republican și Progresul 

Foto : T. Chioreanu

I

Campionatul republican pe echipe
Sîmbătă s-au disputat întilnirile din 

cadrul etapei a V-a a campionatului 
republican pe echipe, seria A.

REȘIȚA. In localitate a avut loc 
întilnirea dintre echipele C.S.M. și 
Progresul București. A fost o luptă 
echilibrată. Bucureștenii au reușit, da
torită unui plus de experiență, să ter
mine învingători, cu scorul de 22—18. 
Scorul putea fi și mai strîns dacă ar
bitrii ar fi acordat o decizie de ega
litate in partida dintre C. Rusu (Pr.) 
și D. Eni (C.S.M.), în loc să acorde 
victoria boxerului de la Progresul, 
victorie needificatoare după părerea 
noastră.

Iată celelalte rezultate tehnice : Al. 
Bariciu (Pr.) b.p. C. Buzuluc (C.S.M.), 
N. Puiu (Pr.) b ah. 1, I. Munteanu

riiinc scară

I.T.B.-FLACĂRA ROȘIE
IN PRIMA ETAPA A RETURULUI

CUPEI F. R. BOX
Mîine seară se va disputa în salt 

Combinatului Poligrafic București o 
teresanlă întîlnire pugilistic!) între 
Hiipcle cluburilor bucurcștene I.T.B. 
Flacăra roșie, care sini angajate

1 ^mare din pap. li

întîmpinați cu căldură de reprezentanții 
clubului italian Sempre Avanii Evoluția 
boxerilor romini este așteptată cu mare 
interes la Bologna. In prima întî’nire. 
echipa Dinamo va întîlni astă seară la 
Palazzo dello Sport reprezentativa ora
șului Bologna In centrul atenției se si
tuează în special meciurile N Mîndrcanu- 
Mangiarotti și V Mariuțan-Dante Cane.

In această primă întîlnire echipa dina- 
movistă va
L. Amhruș. N Mîndreanu. C. Gheorghiu. 
Stan Bîrsu. I Mihalik. Die Gheorghe. C. 
Stăncscu 1. Monea. I. Asztalos și V. 
Ma riufan.

După meciul de la Bo’ogna echipa Di
namo va evolua joi seara la Modena 
în compania selecționatei acestui oraș. 
Sîmbătă 28 octombrie pugiliștii dina- 
moviști vor susține ultima întîlnire în 
orașul Pesaro.

alinia următoarea formație :

După remiza în partida cu Fichtl 
victoria obținută în runda a II-a 
Kostro, marele maestru sovietic

el să mai poată fi 
două runde pe care 
turneul. Mititelu a 
ori partida cu Mi-

a 10-a, ultima data

b.p. 
M.) 
dis- 
(G.) 
(G.)Gîrbu (Tg. M.), N. Popa

Scherer (Tg. M.), C. Concsag 
b.ab. 3. M. Ioniță (G.), V. Bo- 
b.ab. A. Torok (Tg. M.), S.

(C.S.M.), V. Mandriș (C.S.M.) b.p. D. 
Fieraru (Pr.), D. Diamandescu (Pr.) 
b.p. I. Bogdan (C.S.M.), M. Stoian 
(Pr.) b.p. D. Sandru (C.S.M.), I. Sibi- 
șan (C.S.M.) b.p. M. Balaș (Pr.), St. 
Mașcovescu (C.S.M.) b.p. Gh. Constan
tin (Pr.), E. Schnapp (Pr.) b.ab. 2. 
V. Badea (C.S.M.), D. Filip (C.S.M.) 
b.p. V. Netea (Pr.)
P. BACȘAN și I. PLAVIȚU -coresp.

TG, MUREȘ. Echipa locală Mure
șul a opus o slabă rezistență forma
ției C.S.M. Galați, în fața căreia a 
cedat cu scorul de 10—26. REZULTATE 
TEHNICE: V. Manolache (G.) 
I. Kerekeș (Tg. M.), P. Banga (Tg. 
b.p. N. Munteanu (G.) — cel mai 
putat meci al reuniunii ; P. Pavel 
b.ab. C. 
b.p. M. 
(Tg. M.) 
goi (G.)
Bogoi, Gh. Eremia, V. Mamir, și O. 
Cioloca au cîștigat prin neprezentarea 
adversarilor !

ION PAUȘ-coresp.
CONSTANȚA. Marina—Steagul roșu 

Brașov 19—21. Rezultatul constituie o 
surpriză, brașovenii cîștigînd datorită 
pregătirii fizice superioare. Iată re
zultatele tehnice : V. Turcu (St. roșu) 
b.p. V. Tamea (Marina), D. Răgălie 
(Marina) b.p. Gh. Constantin (St. roșu), 
M. Radu (St. roșu) b.p. V. Barbu (Ma
rina), St. Văcaru (Marina) b.p. C. Po- 
poacă (St. roșu), Gh. Cojocaru (St. ro
șu) b.p. I. Olteanu (Marina), N. Sto- 
enescu (Marina) b.ab. 1 M. Panait (St. 
roșu), I. Ghiba (Marina) egal cu N. 
Traian (St. roșu), I. Low (Marina) 
b.ab. 2 N. Spînu (St. roșu), C. Peter
man (St roșu) b.ab. 2. Gh. Olteanu 
(Marina).

CH. GOLDENBERG-coresp

in- 
e- 
?i 
în 

Cupa F. Ii llox Programul galei anunță 
întîlniri disputate. Vor urca în ring, 
printre altele, următoarele perechi : 
Gh Stăncuț (I.T.B.) — Mircea Mihai 
(Flacăra roșie). Șt Cizmârescu (I.T.B.) — 
Șt. Dumitrache (Flacăra roșie), M Pir
eu (I.T.B.) —C. Calciu (Flacăra roșie), 
I Iriza (I.T.B.) — M Gltencea (Flacăra 
roșie). Șt. Comarmu (I.T.B.) — Șt 
Pavel (Flacăra roșie). Nicu Constantin 
(I.T.B.) — Ion Istrate (Flacăra roșie). 
lîâtrinu Tunase (Flacăra roșie) — Ni- 
colae Ulejan (I.T.B.), Gala va începe 
la . ora 19.

• Prezidiul central al Uniunii aso
ciațiilor și 
U.R.S.S. a 
emerit al 
Plukfelder,
chetbalistului 
echipei 
noi campionilor europeni".

organizațiilor sportive din 
acordat titlul de maestru 
sportului halterofilului R. 
campion mondial, și bas- 

V. Zubkov, căpitanul
T.S.K.A., ciștigătoarea „Cu-

1

© Boxerul italian Duilio Lot și-a 
păstrat titlul de campion al lumii la 
categoria semimijlocie. terminînd la 
egalitate 
(S.U.A.)

cu șalengerul său Perkins 
într-un meci de 15 reprize.

de-a® Cea 
ției cicliste 
Lombardiei" a 
gătorul italian

55-a ediție a competi- 
internaționale „Turul 
fost eîștigată de aler- 
Vito Taccone, care a

Și 
la
Toluș a mărit la U/2 p. avansul ce-1 
deținea în fruntea clasamentului. Este 
puțin probabil ca 
ajuns în ultimele 
le programează 
întrerupt de două 
nev din runda
în poziție clară de remiză, și a ter
minat la egalitate cu Grabcdwski. O 
surpriză : victoria lui Stoppel obținută 
în fața lui Fichtl in runda a 11-a. 
înaintea ultimelor două runde (în 
care Mititelu intilnește consecutiv pe 
Sliwa și Lengyel), clasamentul este 
următorul : Toluș 9 p, Lengyel 7’/2 P. 
Minev (1). Grabcewski 7 p, Fichtl 
6'/2 p. MITITELU (1), Drozd 5>/2 p 
Zinn, Podolski 5 p, Kostro. Stoppel 
4 p, Bednarski 3*/2 p, Sliwa (1) 3 p, 
Brzoska (1) 2‘/2 p

'intilniri internaționale :
R. 

a învins cu 3—1 (0—0) se 
R. D. Germane ; 
a întrecut ieri
(1—0) echipa 

într-un
preliminariile

i

selecțioi 
la Stocklfi 

Norvegiei, . 
meci con 
campionat 

F. 
Greciei

R. P. Ungară—Olanda 3—3. 
„Nepstadion" din Budapesta, ecl 
R. P. Ungare a intilnit in meci r< 
pentru preliminariile campionat 
mondial formația Olandei. Par 
s-a încheiat cu un rezultat de 
tate 3—3 (2—2). încă înaintea ace 
meci reprezentativa R. P. Ungare 
calificată pentru turneul final 
campionatului mondial.

Alte
Wroclav reprezentativa A a 
Polone 
ționata 
Suediei 
cu 2-0
la Augsburg, 
pentru 
mondial, selecționata R. F. Gern: 
a învins echipa Greciei cu 
(2—0). Din această grupă, pentru 
neul final din Chile s-a calificat 
chipa R. F. Germane.

© Echipa suedeză Hammarby 
continuat turneul în U.R.S.S.. îi 
nind la Leningrad formația Admi 
teeț. Gazdele au obținyt victoria 
scorul de 3—1. 1.

SELECȚIONATELE DE BASCHET ALE R.S.F.S.R.
ÎNVINGĂTOARE

BRAȘOV. 22 (prin telefon). In ca
drul manifestațiilor sportive organizate 
în cinstea ..Lunii prieteniei romîno 
sovietice- s-au disputat două partide de 
baschet în orașul nostru între selecțio
natele R.S.F.S.R. și alo orașului Bra
șov. încheiate cu victoriile echipelor oas- 
pc. In partida feminină, baschetbalistele 
sovietice au obținut o victorie c’ară în 

orașului Brașov cu 
Ele an dominat auto- 
primelor minute cînd 
un oarecare echilibru.

selecționatei
79—29 (32—16). 
ritar. cu excepția 
pe teren a existat
Sportivele clin R.S.F.S.R. au demonstrat 
un joc variat în care aruncările .de la 
distanță au alternat cu pătrunderi și an
gajări de pivot A excelat KAZARNOV- 
SK \1A. care a realizat 18 din cele 22 
puncte numai prin aruncări de la dis
tantă Au mai înscris : TEPLICI1 11. 
LABCEVA 9. Pîrkova 0. Bakal 8 Za 
moris 7. Cianova 6. Oscepkova 4. Anti- 
bina 3 Pentru Brașov au marcat : 
KRAUS 12. POP 4. Antoseh 4 Pupa 
3. JI’JESCU 2. Motoi 2. Sim»»n 2 An 
mat jucat : Dumitrescu. Vogel, Gundisch. 
Partida a fost condusă de A. Tuaev

PE SCURT
6h 
La

realizat pe 253 kin timpul de 
06:21,0 (medie orară 35,604 km).
3 sec. a sosit Masigr-n (Italia). Nen- 
cini (Italia) si Anquetil- (Franța) s-au 
clasat pe locurile 14 și respectiv 
cu o intirziere de peste 3 min.

17.

de© Echipa selecționată masculină 
volei a R. P. Ungare, jucînd sub 
denumirea de reprezentativa orașului 
Budapesta, a intilnit selecționata ora
șului Șanhai. Voleibaliștii chinezi au 
obținut victoria cu scorul de 3-2. A- 
ceasta este prima infrîngere suferită 
de voleibaliștii maghiari din cele U

(R.S.F.S.R.) și C. Negrea (It.P.ll.) 
Întilnirea masculina îmre acelcaș 

cliipe a prilejuit un joc frumos. de 
loarc tehnică ridicată. în care selecție 
orașului Brașov a opus o dirză r 
ten (3 pînă în min 30 de joc etnd sc 
a devenit egal : 33 — 33. Pînă in
moment scorul le-a fost favorabil 
șovenilor. care în min. 13 conduceai 
20—10, In min 30. după cinci gr 
personale pivotul Zereles a fost el im 
astfel că gazdele rămîn fără iue. 
înalț; și permit oaspeților să se dii 
țeze : 61 — 46 (25—27). In finalul 
tidei. selecționata orașului Brașov a 
nifestat și lipsuri în pregătirea li 
Au marcat : R.S.F.S.R. : EDELEV
KANDEL 13. SALIMOV 8. Senir 
Eremcv 6. Juk 4. Slcdcnko 4. Tk 
2; BRAȘOV: NAGY 11 DUMIT1 
CU 8. ES1GMAN 6. Zereles 4 S|H> 
4, Bîrsan 4. Doca 4. Szabo 2 Au 
dus bine 1. Zelenov 
Stroc (R.P.K.).

(R.S.F.S.R.) «

P.
C.

DUMITRESC 
DfACONESC 
corespondenți

întîlniri susținute pină acum în I 
Chineză

® Cea de-a 54-a conferință a 
derației internaționale de av 
(F.A.I.) a reunit la Monte Carlo 
prezentanții a 35 de țări. Ca pi 
dinte a fost ales Jacques Allez (F 
ța). In biroul federației a fost 
printre alții V. Kokinakj (U.R.l 
Delegatul U.R.S.S. a propus corr 
sportive F.A.I. să se organizeze 
regularitate campionatele mon 
de parașutism și planorism.

© Intr-un meci internațional 
box, echipa de amatori a Hali- 
invins cu scorul de 7—3 echipa 
landei.
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