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Ștafeta prieteniei romîno-sovietice
sosește astăzi la Ungheni

(prin telefon de Ia trimisul 
Ștafeta prieteniei romino- 
și-a continuat drumul spre 

de frontieră Ungheni. Sim-

AȘI 
tru). 
ietice 
ciul 
î dimineață, un grup compact de 
ocicliști a plecat din București, 
itre cei cărora li s-a încredințat 
dea de a purta pe traseul final 
eta se află maeștrii sportului 
olae Buescu, Milial Dănescu, Gheor- 
: loniță, Ludovic Szabo, Traian 
arie, Ștefan lancovici ș.a.
rimul popas — la Focșani. In 
a din centrul orașului au ieșit 
intimpinarea caravanei de moto- 
iști peste 1.000 de tineri și tinere 
pionieri, elevi, sportivi. Are Ioc 
scurt miting în cadrul căruia, 

astrul ș.wtului Gh. loniță preia 
etele regiunilor Constanța și 
iți. Mesajele citite de la tribună 

gfas prieteniei veșnice, de ne- 
incinat, care unește popoarele 
stre, transmit salutul fierbinte. 
:sat celor ce făuresc comunismul, 
prilejul celei de a 44-a aniversări 
larii Revoluții Socialiste din Oc- 
brie. Purtătorii ștafetelor rapor- 
â frumoasele succese obținute in 
rid „Lunii prieteniei romino-so- 
ice". Competiții de mase cu mii 
jarticipanți, zeci de duminici spor- 

organizate la sate, amenajări de 
baze .sportive simple prin munca 
ntară, entuziastă, a tineretului, 
rinstit sărbălorirea gloriosului Oc- 
irie.
icăul ne întimpină cu centrul să'i 
cu un cvartal minunat de blocuri, 

nea posomorită nu reușește să ră- 
că strălucirea și frumusețea cu- 
or de pastel, viu aprinse ale clă- 
;>r. Maestrul sportului M. Dănescu 
i ștafetele regiunilor Bacău și 
eș Autonomă-Maghiara.
iminică la prinz ștafeta a ajuns 
ași. Bătrinul oraș moldovenesc i-a 
ipinat sărbătorește pe sportivi, 
stadionul „23 August" din dealul 
>ului, in pauza meciului de fotbal 
M.S. lași — Dinamo Galați a 

loc — in fața a 12.000 spectatori 
nitingul preluării ștafetelor regiu- 

Suceava și lași. Maestrul spor- 
M:'' Buescu, care a primit me- 

e, a spus că purtătorii ștafetelor

centrale vor transmite gloriosului ti
neret sovietic, poporului sovietic, sen
timentele de prietenie și dragoste nu
trite de tineretul romin, de întregul 
nostru popor.

Astăzi la amiază, ștafeta va trece 
podul de pe Prut spre Ungheni.

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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trosni de iuțise „sa iniiinirinâin 7 Noiembrie

Campionatul republican
de șah a debutat

oinpctifii sportive 
în cinstea zilei 
de î Noiembrie

în... bloc. Primul loc a revenit 
de la școala profesională F.R.B., 
G he org he, reprezentanta raio- 

1 Mai. Pe locurile următoare.

Etapa finală pe Capitală a crosului 
de mase „Să intimpinăm 7 Noiembrie" 
a avut loc ieri dimineață pe frumosul 
stadion Voința. Lupta pentru întiie- 
tate a fost avîntată, plină de elan ti
neresc. După o frumoasă festivitate 
de deschidere, finala a fost inaugurată 
de proba junioarelor. Dat fiind că tre
buiau parcurși doar 600 de metri de 
teren variat, am asistat la o cursă 
„fulger", la capătul căreia departaja
rea în clasamentul individual s-a făcut 
cu dificultate, concurentele trecînd li
nia de sosire la mici intervale sau 
chiar 
elevei 
Maria 
nulul
alte două eleve, reprezentind sectorul 
„Invățămint mediu": Cecilia Bernat 
(șc. medie 2) și Doina Bîrsan (șa. med. 
12). Proba juniorilor atrage succesul 

STANȚA: INTILNIRE AMICALA parjea unui alt crosist din raionul
DE ȘAH

la clubului D.R.N.C. a găzduit 
irea amicală de șah dintre echi- 
regiunilor Dobrogea și Brașov, 

lîrea . desfășurată tur-retur s-a în- 
t cu victoria șahiștilor oaspeți:
I.

iu remarcat: Margareta Popescu, 
Kiss și Klaus Klein (Brașov).

Pelican, Paul Storojevschi și 
n Cadir (Dobrogea).

Decebal Toca, corespondent
BIRLAD: O INTERESANTĂ 

ÎNTRECERE DE VOLEI
ișul nostru a găzduit meciul 
dintre echipele masculine și I 

e ale Complexului școlar Bîrl 
■olii pedagogice din Galați. Ti- 
sportivi bîrlădeni au realizat o 
victorie : 3—0 la fete și 3—1 

ieți.
Eliade Solomon, corespondent

1 Mai și anume Ion Voivozeanu. După 
el cei mai buni s-au dovedit Vasile 
Ciociu (raionul 23 August) și Gheor
ghe Ene (raionul N. Bălcescu).

La scurt timp putem urmări între
cerea senioarelor. Cinstea de a se si
tua pe primul loc revine tinerei

atlete Cornelia Boicescu elevă la școala 
profesională de confecții „Drumul Serii" 
(raionul 1 Mai). Colega ei de școală, 
Nicoleta Marin, cucerește locul II, iar 
eleva școlii sanitare tehnice (raionul I. 
V. Stalin), Iris Bacinschi, sosește pe 
locul III, încheind plutonul fruntașelor.

In tine, e rîndul seniorilor. Și aci 
cîștigă tot un elev, Comeliu Bădiță, 
(grupul școlar Krețulescu — raionul T. 
Vladimirescu). Pe locul II sosește, 
Iosif Hecica student la Inst. Maxim 
Gorki (raionul V. I. Lenin) iar pe III, 
strungarul Ion Buitan (raionul Grivița 
Roșie).

Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești, organizatorul finalelor, a oferit 
primilor trei clasați la individual și 
pe echipe, diplome și frumoase cupe 
răsplătind astfel pe cei mai buni. 
Iată și fruntașii clasamentelor pe 
echipe junioare: 1. Invățămint mediu 
19 p., 2. raionul 1 Mai 41 p., 3. raionul 
T. Vladimirescu 42 p.; juniori: 1. ra
ionul 23 August 170 p., 2. Invățămint 
176 p., raionul 1 Mai 207 p.; senioare: 
raionul 1 Mai 16 p., 2. raionul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej 55 p.
V. I. Lenin 56 
1 Mai 173 p., 
Gheorghiu-Dej 
August 265 p.

In multe centre din țară s-a des
fășurat ieri etapa finală a tradițio
nalului cros de mase „Să întîmpinâm 
7 Noiembrie*. Iată-i pe juniorii 
bucureșteni in avîntată întrecere pen
tru desemnarea celor mai buni.

Foto: P. Romoșan

Simbătă după-amiază, finala cam
pionatului republican și-a trăit prima 
din cele 19 runde. Emoțiile finaliști- 
lor au început însă de dimineață, 
cînd participau la „proba" prelimi
nară a tragerii la sorți, care avea să 
stabilească confruntări importante 
chiar din prima zi de joc. Printre 
acestea, un adevărat derbi : Florin 
Gheorghiu-Theodor Ghițescu. Dar iată 
mai întîi ordinea concurenților pe ta- 
beala concursului : 1. Ciociltea, 2.
Georgescu, 3. Szabo, 4. Reicher, 5. Ra
dovici, 6. Fischer, 7. Mititelu, 8. Gheor
ghiu, 9. Bozdoghină, 10. Radulescu, 11. 
Pavlov, 12. Partos, 13. Ghițescu, 14. 
Weisman, 15. Giinsberger, 16. Botez, 
17. Pușcașu, 18. Soos, 19. Urseanu. 20. 
Drimer.

Un public numeros a asistat in fru
moasa sală a Consiliului local al Sin
dicatelor la întîlnirile primei runde. 
In centrul atenției, firește, partida in 
care deținătorul titlului Fl. Gheorghiu, 
avea ca adversar pe maestrul inter
național Th. Ghițescu. După ce a a- 
doptat o deschidere mai puțin obiș
nuită — Olandeza — Ghițescu (cu ne
grele) a inițiat acțiuni ofensive pe 
flancul regelui. Poziția pieselor sale 
devenea mai bună cu fiecare mutare, 
în timp ce Gheorghiu nu reușise să

(Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPA STEAGUL ROȘU VIRTUALA CIȘTIGATOARE
A TURNEULUI BALCANIC INTERCLUBURI LA FOTBAL

Ieri la Tirana: Partizan — Steagul roșu 0-0

de 
fe- 
lad

p.; seniori.
2. raionul
186 p., 3.

raionul 
raionul 

Gheorghe 
raionul 23

3.
1.

Ieri în categoria A Ia fotbal

PETROLUL A TRECUT PE PRIMUL LOC
Minerul — Metalul 2—0 (1—0), 
U.T.A. - Rapid 1-1 (0-0)
Dinamo București — Petrolul 

(0-1)
Dinamo Bacău — Știința Cluj 

(3-1).
Progresul — Dinamo Pitești 

(1-0).

0-2

Știința
Meciul 

minat.

Timișoara — Jiul 3—0 (1—0). 
St. roșu — C.C.A. a fost a-

CLASAMENTUL'

(2)
(O
Buc. (2)

:i Dridea în luptă pentru balonul pe care Datcti se pregătește să-l blocheze 
Toto.; T. Chioreanu

1. Petrolul
2. St. roșu
3. Dinamo ____ ... __ _
4. Progresul (4) 10 6
5. Dinamo Bacău (9) 10 4
6. Minerul (10) 10 5
7. C.C.A (6) 9 3
8. Știinfa Cluj (5) 10 3
9. Rapid (7) 10 3

10. Știlnfa Tim. (11) 10 4
11. Jiul (8) 10 5
12. U.T.A. (12) 10 3
13. Metalul (13) io 2
14. Dinamo Pitești (14) 10 2

ETAPA PUTOARE: Progresul
București (arb. P.
Cursaru — I’.___ ... _____ ...o_
Gh. Motorga, L. Ștefan — Buc.); Jiul — 
Dinamo Bacău (Gh. Vereș, N. Vizireanu, 
I. Csifo — Cluj; la tineret: C. Pop, Șt. 
Staron — Hunedoara, M. Ostaficiu — Deva); 
Metalul — Șliinfa Tim. (Șt. Nicolau, 
Dr&ghici, Gh. C__ I.
nerel:. N. Moroianu, M. Marinciu 
iești. 1. Catarambol — Cîmpina);
— Rapid (A. Bentu. N. 
Constantinescn
Teodorescu, C.
Buc.): Petrolul
ta. Șt. 
tineret:
rîțesca 
Martin,
Buc.; la tineret: C. Sîrbu; N.
Barna — Petroșani); Știința Cluj — Mine
rul (Tr. Cruceanu — Arad, I. Ritter — 
Timișoara, Fr. Hubert — Arad; Ia tineret: 
M. Bădulescu, I. Fîrtea — Oradea, I. To
dor — Cărei),

1 6
2 6
1 7

20:19 
13:13
11:15 
11:19
11:15
12:24
10:20

_ ... Dinamo
Malița, C. Dengbel, N. 

Buc.); la tineret: Nicu Virgil.

nu,
Șt.

.... ____ ”z.
Manole — Constanta; la ti- 

....................... - Plo- 
C.C.A.

N. 
M.— Buc.); 

Niculcscu, 
— Dinamo

Patkos, N. Macovci
V. Roșu, M. Dumitrescu,
- Buc.); U.T.A. -

R. Mărgărit, M,

Mihăilcscu’, 
la tineret: 

1. Petculescu 
Pitești (D. Cos- 

Oradea: la 
A. Chi- 

St. roșu (Em. 
Constantin — 

Lazăr, Fr.

TIRANA 5 
misul nostru 
namo“ a fost 
30.000 de spectatori a __
prezenți la meciul Partizan 
roșu, care prezenta o 
tanță pentru echipa noastră: o vic
torie sau un rezultat de egalitate i-ar 
fi consolidat poziția de lider, deve
nind virtuală ciștigătoare a primei 
ediții a turneului balcanic.

La capătul celor 90 de minute de 
joc, tabela de marcaj a rămas ne
atinsă: 0—0, astfel că azi de la 
17,25 (ora romînească) echipa Stea
gul roșu se poate 
gătoare 
manță 
citările.

După
au atacat periculos, silind apărarea 
Steagului roșu să se întrebuințeze 
foarte serios, echipa noastră a început 
să atace tot mai legat și în min. 10 
David, singur în fața porții, a tras 
alături I Atacurile alternează la cele 
două porți. Ghiță se remarcă prin 
intervenții sigure în min. II, 12 și 
23. Apoi e rîndul Steagului roșu să 
atace și in min. 33 portarul albanez 
blochează un șut al lui Hașoti, care 
se afla într-o situație foarte favo
rabilă de a marca.

în repriza a doua, cum era și de 
așteptat, atacurile echipei gazdă au 
devenit și mai periculoase, obligind

(prin telefon de la tri- 
special). Stadionul „Di- 
arhiplin astăzi. Aproape 
ctatori au tinut să fie 

St. 
mare impor-

a turneului 
pentru care

un început

considera cîști- 
balcanic, perfor- 

merită toate feli-

în care gazdele

echipa noastră să 
mult în defensivă 
posteze cu țîșniri 
aripi. Timp de 20 
rea noastră a fost 
cercare, dar a făcut față cu” succes 
presiunii, reușind să inițieze chiar 
contraatacuri care au periclitat poarta 
lui Maliqati. în min. 75 Fusulan a 
ratat o mare ocazie reluînd — de la 
2 m. — defectuos mingea centrată de 
David și dînd ocazie portarului al
banez să rețină.

Brigada de arbitri bulgari — Sta- 
vrov, Ciomakov și Tvetkov — a con
dus foarte bine, prompt și corect.

Echipele au aliniat formațiile ur
mătoare :

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Zbîr- 
cea, Zaharia, Nagy — Campo, Se- 
redai — Ilașoti, Năftănăilă, Fusulan, 
Meszaros, David.

PARTIZAN : 
Ndini, Merja — 
Seferai, Kraja, 
hari.

joace uneori maî 
și de aici să ri
pe contraatac pe 
de minute apăra- 
pusă la grea în-

Maliqati — Delialisî, 
Shllaku, Bukoviku —• 
Pano, Resmja, Jas-

MIRCEA COSTEA

CLASAMENTUL TURNEULUI 
BALCANIC

1.
2.

Steagul roșu 
Fenerbahce

3. Levski
4. Partizan
5. A.E.K.

6
8
6
6

4 112

3
2
2
1

3
4
2
2

0
2
2
3

Hocheiștii romîni iși continuă seria victoriilor
în R. S. Cehoslovacă

Confirmînd forma bună în 
află, hocheiștii romîni au 
sîmbătă seara o nouă și frumoasă vic
torie. Evoluind în localitatea Banska 
Bistrița ei au întîlnit o selecționată 
a regiunii, alcătuită din cei mai buni 
jucători ai formațiilor Ruda Hvezda 
Banska Bistrița, Dukla Zvolen și Dy
namo Zilina, pe care au întrecut-o cu 
scorul de 5-3 (4-2, 0-1, 1-0).

Meciul nu a avut un nivel tehnic 
prea ridicat, deoarece ploaia care a 
căzut tot timpul cît S-a desfășurat a-

care se 
oblinut

ceasta partidă a împiedicat pe ho
cheiștii celor două echipe să joace 
la adevărata lor valoare. Mai frumos 
s-a jucat în prima repriză cînd n-a 
plouat așa de tare și cînd reprezen
tanții noștrii au manifestat o eviden
tă superioritate. Ei au început jocul 
în iureș și chiar în primul minut au 
înscris... două goluri, opera lui Geza 
Szabo. Selecționata cehoslovacă re
duce din handicap prin Lehoczky;

(Continuare tu pag, a, 4-a)



Steagul roșu Brașov, campioană pe anul 1961 Etapa a x-a a categoriei
® Dinamo București - cea mai 
bună echipă de „ciasice" © 
C.C.A. București-prima echipă 

de „libere"

Pînă la ultimul meci al celei (le a 
eincea etape a returului campionatului 
republican pc echipe nu se Știa cine va 
fi noua campioană și nu sc cunoșteau 
echipele care aveau să retrogradeze. Și 
©a să fie în tonul întregului campionat 
din acest an, care a abundat ou sur
prize, ultima etapă ne-a adus un rezul
tat nescontat: echipa Steagul roșu Bra
șov, liderul acestui an, a fost depășită 
de către Casa Centrală a Armatei eu 
13—11 (clasice 5—7, libere 7—3). Ast
fel, la încheierea campionatului în frun
tea clasamentului se află trei echipe 
la egalitate de puncte. Avînd un nu
măr mai mare de victorii echipa meta- 
lurgiștilor brașoveni a cucerit pentru 
prima dată titlul de campioană a tării. 
Ținem să amintim că timp de 12 ani 
Dinamo București a deținut continuu 
acest titlu (întrecerile aveau loc numai 
la „clasice“). Dar și în acest an echipa 
dinamoviștilor a fost cea mai bună for
mație de „clasice" primind, de altfel, 
din partea F.R.L.-ului o cupă pentru 
buna sa comportare. C.C.A. București, 
așa cum am arătat dc altfel și la în
ceputul returului, a ținut să confirme 
că este imbatabilă la lupte libere. Locul 
I cucerit de ei. la această disciplină, 
ne dovedește seriozitatea cu care s-au 
pregătit sportivii militari.

Este demn de menționat și faptul că 
pentru prima oară în decursul celor 13 
ediții ale campionatului pe echipe lupta 
pentru întîietate a fost așa dc strînsft. 
Primele trei echipe (1. Steagul roșu 
Brașov. 2. Dinamo București, 3. C.C.A.) 
au fost „secondate" îndeaproape de alte 
echipe valoroase: Metalul „23 August". 
C.S.M. Galați. Progresul București etc. 
Acest fapt ne dovedește, o dată în plus, 
că nivelul luptelor din țara noastră este 
în continuă ascensiune.

în decursul ultimei zile a întreceri
lor au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice: grupa a IV-n: Steagul 
ro'șu Brașov — C.S.M. Galați 21—5 (cla 
sice 13—3. libere 8—2). cu Unio Me
teorul roșu Satu Mare 24—0 (16—0, 
8—0), cu C.C.A. 11 — 13 (7—5. 3—7). 
C.C.A. — Unio Meteorul roșu Satu Mare

CAMPIONATELE AU ÎNCEPUT SUB AUSPICII PROMIȚĂTOARE
Campionatele de volei au debutat 

cu î-artide care — în cele mai multe 
cazuri — au fost spectaculoase, dove
dind că majoritatea echipelor s-a pre
gătit cu atenție în vederea noilor în
treceri. Astfel, jocurile masculine Di
namo Orașul Dr. Petru Groza — Ra
pid București, Petrolul Ploiești — 
C.S.M.S. Iași, Tractorul Brașov — Fla
căra roșie București și meciurile fe
minine Farul Constanța — Sănătatea 
București, C.S.M. Sibiu — C.S.O. Cra
iova sau Știința Cluj — Dinamo Bucu
rești au fost printre cele mai aplau
date.

Au fost și echipe mai puțin bine 
pregătite, ca C.S.M. Cluj, C.S.O. Cra
iova. Știința Petroșani (masculin), 
C.S.M.S. Iași, C.F.R. Timișoara (femi
nin).

FEMININ, seria I: Știința Cluj — 
Dinamo București 1—3 (14—16, 12—15, 
15—12, 13—15). Studentele au jucat de 
la egal cu campioanele, con- 
ducînd in fiecare din ce’e patru se
turi. Forța de atac a dinamovistelor 
a fost însă hotărîtoare în obținerea 
victoriei. (Aurel Dumitriu — coresp.). 
Metalul București — C.S.M. Cluj 3—1 
(15—12, 9-15, 16—14, 15-4). Metalurgis
tele au obținut o victorie meritată. 
Atacul bucureștencelor a fo6t supe
rior celui al formației din Cluj, recu
noscută ca avînd două trăgătoare 
foarte hune. In general, ambele echi
pe au avut însă multe servicii și pre
luări greșite. (M. T.). Alte rezu'tate: 
Voința Miercurea Ciuc — I.F.A. Bucu
rești 1—3, C.S.M.S. Iași — Olimpia 
Brașov 0-3 (5. 10 10). Seria a ll-a: 
Farul Constanta — Sănătatea Bucu
rești 3—0 (5. 6. 5). Prostind un joc 
excelent, atît în atac cit și în linia a 
doua. Farul si-a depășit net adversa
rul. (E. Petre — coresp.). C.S.M. Si
biu - C.S.O. Craiova 3-1 (15-2, 4-15, 
15-3, 15-10). Voleibalistele din Craiova 
au pierdut primul set la 2, l-au eîsti- 
gat pe col de al doilea la 4, dar pînă 
la urmă experiența sibiencelor și-a 
spus cuvîntul. (I. Ionescu — coresp.). 
Alte rezultate: Rapid București — 
Progresul București 3—0 (12, 10, 1). 
S.F.R. Timișoara — C.P. București | 
»-3 (13. 12. 10).

MASCULIN, seria I: Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza — Rapid Bucu
rești 2—3 (15-11, 9—15, 13-15, 16-14, 
10—15). Mecj cu desfășurare dramati

Un campion, olimpic: O. Pîrvulescu (St. roșu Brașov) și un campion balcanic
M. Cristea (C.C.A.) în plină întrecere. Rezultatul: meci nul

Foto : P. Romoșan

24—2 (14—2. 10—0), cu C.S.M. Ca
lați 14—4 (8—4, 6—0). C.S.M. Ga
lati — Unio Meteorul roșu Satu Mare 
12—12 (8—6, 4—6).

Grupa I: Dinamo București — A.S.M. 
Lugoj 21—3 (11—3, 10—0). cu C.F.R. 
Timișoara 21 — 3 (15—1. 6—2), cu
C.S.M.D. Baia Marc 24—2 (16—0.
8—2). A.S.M. Lugoj — C.S.M.D. Baia 
Mare 8—12 (8—4. 0—10 !). cu C.F.R. 
Timișoara 20—4 (14—0 !. 6—4). C.F.R. 
Timișoara — C.S.M.D. Baia Mare 13—13 
(li—5. 2-8).

în cadrul etapei restanță au fost în
registrate următoarele rezultate: C.F.R. 
Timișoara — Vagonul Arad 12—12 
(8—6, 4—6), cu Metalul București
3—19 (1—13, 2—6), cu C.S.M. Reșița 
12—12 (8-8, 4—4).

Au retrogradat: Voința Tg. Mureș și 
C.S.M. Crișana Oradea.

OTTO BENKO

că. A scos in evidență forma bună a 
echipei locale și faptul că echipa cam
pioană s-a prezentat sub așteptări. De 
altfel. Rapid putea pierde acest meci. 
Plocon. Fieraru, Drăgan, Pavel (Ra
pid), Starinschi, Zamola, Bărbucean. 
Novac (Dinamo) au fost cei mai buni. 
(Mihai Domițian — coresp.). C.C.A. — 
Știința Galați 3-0 (10, 9, 11). Studenții 
au avut o excelentă linie a doua, im- 
presionînd prin mobilitatea în teren, 
în echipă lipsesc însă trăgătorii ! E- 
chipa invingătoare, în nota jocului 
practicat obișnuit. (M. T.). Alte rezul
tate : Petrolul Ploiești — C.S.M.S. 
Iași 2—3 (75-5, 10—15, 11-15, 15-10. 
10—15). Știința Cluj — Știința Petro
șani 3—0 (5, 3, 2). Seria a Il-a : C.S.O. 
Craiova — Dinamo București 0—3 (7. 
12, 11). începutul jocului a fost domi
nat de echipa oaspe. în următoarele 
două seturi, gazde’e au opus o rezis
tentă mai dîrză, dar pînă la urmă di- 
namoviștii au obținut victoria destul 
de ușor (D. Drăniceanu și St. Gurgui 
— coresp.). Alte rezultate : Progresul 
București — Farul Constanța 3—0 (9. 
4, 12). Știința Timișoara — C.S.M.
Cluj 3—0 (7, 7, 5). Tractorul Brașov — 
Flacăra roșie București 3—1 (15—7,15—9,
4-15,  15-12).

Campionatul
(Urmare din pag. 1)

obțină eontrajoe pe flancul damei, 
unde își deplasase majoritatea forțe
lor, Pătrunzînd cu turnurile pe coloa
na „e* și apoi, cu ajutorul unui spec
taculos sacrificiu de figură, Ghițescu 
a lansat un atac deeisiv asupra pozi
ției regelui advers. La mutarea 41, 
tînărul campion a trebuit sâ se recu
noască învins.

Momente interesante au abundat și 
în celelalte întîlnirî ale rundei. Boz- 
doghină părea că va cîștiga dama în 
partida cu Partos, dar a greșit, fiind 
apoi învins în final Și Fischer a 
avut atac puternic în fața lui Giins- 
berger, pe care nu l-a condus insă 
cu exactitate, fiind întrecut la sfîrși- 
tul celor cinci ore de joe. M. Rădu- 
lescu a ciștigat o frumoasă partidă

CLASAMENTUL

1. Poiana Cîmpina 10 7 1 2 21: 8 15
2. C.S.M.S . iași 10 6 2 2 29: 7 14
3. Prahov?1 PI. 9 3 6 0 13: 9 12
4. (Dinamo Galati 10 5 2 3 17:15 12
5. Foresta Fălt. 10 5 1 4 13:10 11
6. c.f.r. :Pașcani 9 4 2 3 14:12 10
7. Ceahlăul 10 4 2 4 17:19 10
8. Carpați Sinaia 10 4 1 5 25:28 9
9. C.S.M. Brăila 10 3 3 4 12:15 9

10. Știința Galați 10 3 2 5 17:20 8
11. Rapid Focsani 10 3 2 5 12:18 8
12. Flacăra Moreni 10 2 3 5 12:20 7
13. St. roșie Bacău 10 2 3 5 11:23 7
14. Dinamo Suceava 10 2 2 6 13:21 6

Campionatul republican continuă
• La Cluj, echipa C.S.M. din loca

litate a obținut victoria în fața for
mației C.S.M. Reșița, cu 23—16.

• 2000 de spectatori au asistat sîm- 
bătă seara la intîinirea dintre for
mațiile C.S.M. Galați și Steagul roșu 
Brașov. Scor : 23—16 pentru gălățeni. 
Cel mai frumos meci al galei a fost 
— după cum ne comunică corespon
dentul nostru A. Schenkman — cel 
dintre Paul Pavel și Popa Georgică 
în care primul a boxat excepțional și 
a cîștigat prin abandon în repriza se
cundă.

Cupa F. R. Box
• în cadrul Cupei Federației, sîm- 

băta seara s-au întîlnit în sala Combi
natului poligrafic București echipele 
l.T.B. și C.S.M. Brăila, care și-au îm
părțit victoriile: 20—20.

• Duminică dimineață a avut loc în 
aceeași sală partida dintre echipele Fla
căra roșie Buc. și C.S.M.S. Iași. Întîl- 
nirea s-a încheiat cu un rezultat sur
priză (oaspeții au învins cu 21—J9), dar 
meritat. Cea mai frumoasă partidă au 
fumizat-o „muștele" Mircea Mihai (Fla
căra roșie) și Emil Iliescu (C.S.M.S.). 
în schimb. întîlnirile dintre A. Mocioacă 
(FI) și Gh. Burdujan (C.S.M.S.). I. 
îstrate (FI) — Gr. Verepceanu 
(C.S.M.S.) au fost de slabă factură, la 
aceasta contribuind și arbitrajele. Ast
fel, în meciul dintre N. Bătrînu (FI) și 
P. Iavdosin (C.S.M.S.) arbitrul P. Du
mitru (Cîmpina) a tolerat boxul nere- 
gulamentar prestat de ieșean, care a 
lovit tot timpul cu antebrațul și cu mă
nușa deschisă.

Rezultate tehnice: M. Mihai (FI) b.p 
E. Iliescu (C.S.M.S.). Șt. Dnmitrache 
(Fl) b.p. V. VLnhu (C.S.M.S). C. Calen- 
ciuc (C.S.M.S.) egal cu M. Ghencea 
(FI). Gh. Vieru (C.S.M.S.) b. dese. C. 
Calciu (FI). Gh. Burdujan (C.S.M.S) 
b.p. A. Mocioacă (Fl). V. Sășcanu 
(C.S.M.S.) b.p. St Pavel (FI). E. Spul
ber (C.S.M.S.) b.p. Al. Eftimiu (FI), 
1. Isț rate (FI) b.nb. Gr. Verepceanu 
fC.SM.S.). P Iavdosin (C.S.M S.) b.p 
N. Bătrînu (Fl). T Bătrînu (FI) b.p. 
T. Dumitroaia (C.S.M.S.).

N TOC ACE K — coresp..

republican
pozițională la Pavlov. Partidele Szabo 
—Soos. Mititelu — Weisman, Rejcher 
— Puțcașu și Georgescu — Urseanu 
s-au terminat cu remiza.

La întrerupere, Radovici are avan
taj în fața lui Botez.

Ciocîltea n-a jucat cu Drimer, a- 
cesta urmind să sosească luni de la 
Budapesta, unde a luat parte la Tur
neul Maroczi.

★
Aseară s-a disputat runda a 2-a. 

Ora tîrzie la care iau sfirșit partidele 
(22) nu ne permite sâ consemnăm 
deeît rezultatele tehnice : Ciocîltea — 
Georgescu 1—0, Weisman — Gheorghiu 
V2—*/2> Gunsberger — Mititelu * 1/2, 
Pușcașii — Radovici tlș—'fs, Soos — 
Reicher */2—>/7. Ghițescu a întrerupt 
cu avantaj la Bozdoghină.

STIINTA TIMISOARA - JIUL PETRO
ȘANI 5-1 (1-1). Studenții timișoreni, ac- 
tionind după pauză cu pase precise, 
și-au depășit net adversarii care au 
practicat un joc fără orizont. Golurile 
au fost înscrise de către Mateon (min. 
32) pentru Jiul si Girleanu (min. 57. 75. 
87), Dragos, (min. 18. 32). pentru timișo
reni

STIINTA : Gavrilovicl - Pantiș. Jenei, 
Naca - Roman. Marian - Ciacîr. Gîr- 
leanu, Iordăchescu Vîlcov. Dragoș.

JIUL: Zamfir - Frank. Strbulescu, 
Chită - Rakosl, Zamfir Gh. - Ionică. 
Melinte. Mateon. Ghibea. Manea

CORNEL POPA - coresp.

MINERUL LUPENI - METALUL TIR- 
GOVISTE 3-0 (1—0). Minerul a fost mal 
eficace. Au înscris : Sima II (2) si Pră- 
zaru (autogol). CsergO (Minerul) si Dobre 
(Metalul) au fost eliminați de oe teren 
pentru lovire reciprocă.

MINERUL • Klss - Sebiic. Zamșa Pop- 
laru - Nită. Sima II - Sotir, Csergd 
Grigore. Precup. Dan I.

METALUL : Drăghiciolu - Prăzaru,
loneacu, Stftnescu — Dacos. Olteanu — 
Bantea. Stiber. Enaehe. Dobre. Nitescu.

I. C1ORTEA - coresp.

OINAMO BACAU - STIINTA CLUJ 
3—1 (1—1). In repriza a doua, localnicii au 
dominat si l-au obligat pe oaspeți să se 
apere Au marcat : Nemes si Drăgoi <3). 
reopeetiv pop.

DINAMO ; Bile - Naumcef Gross, 
Popa — Samson. Stoica — Mihalacbe. Co- 
mănescu. Drăgoi. Nemeș. Corobană

ȘTIINTA : Ringheanu - Mardan. Rusu. 
Sueiu - Drăghici, Deneș - Timbuș, 
Toma Pop. I. Constantin. Boeru.

IL1E IANCU - coresp.

U.T.A. - RAPID 0-2 (0-0). (Deși au do
minat in prima repriză, rapidlștii n-au 
înscris decit în cea de-a doua parte a 
jocului ctad. paradoxal, au dominat tex- 
tiUștii. A înscris C. Ionescu (min. 05 si 
80).

U.T.A. : Weihler - Sighete, Pop, Tu- 
dose — Seres. Elek — Veres, Dvorzac, 
Popa, Gali, stan.RD. V.

SERIA I

Ceahlăul P. Neamț — Rapid Focșani
5-2  (2—0)

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

Prahova Ploiești — C.F.R. Pașcani
5— 0 (3—0) — meciul s-a jucat a- 
mical pentru că oaspeții n-au prezen
tat carnetele de legitimare.

Știința Galați — C.S.M. Brăila 1—0 
(0-0).
Flacăra Moreni — St. roșie Bacău
6— 1 (2—0)

Carpați Sinaia — Dinamo Suceava 
6—1 (1—0)

Foresta Fălticeni — Poiana Cîmpina
2—1 (2—1)

ETAPA VIITOARE: St. roșie Bacău 
— Rapid Focșani (arb. T. Firan, M. 
Antonescu, N. Crețu — Buc.) ; Dinamo 
Galați — Prahova Ploiești (C. Geană, 
1. Bădica — Brașov, 1. Palade — Si
biu) ; C.S.M. Brăila — Ceahlăul P. 
Neamț (C. Alexandru — lași, C. Da- 
neș — Pașcani, 1. Radu — Birl.ad) ; 
Poiana Cîmpina — Știința Galați (P. 
Vamoș, 1. Soos, 1. Benko — Tg. Mu
reș) ; Foresta Fălticeni — Carpați Si
naia (1. Baranyay, Ad. Doja, V. Me- 
saroș — Cluj) Dinamo Suceava — 
C.S.M.S. lași (Gh. Dulea, V. Dumi
trescu, T. Tutoveanu — Buc.) ; C.F.R. 
Pașcani — Flacăra Moreni (V. Riva, 
1. Simion, Gh. Gherman — Buc.).

^FRIA A ll-A
Flacăra roșie București — C.S.AL Si

biu 1—0 (1—0).
C.S.O. Craiova — C.F.R. Roșiori 

3—0 (0—0).
Chimia Govora — S.N.M. Constanța 

2—1 (0—1).
C.S.M. Reșița — Dinamo Obor 1—0 

(1-0)
Metalul București — Tractorul Brașov
1-1 (0-1)
Farul Constanța — C.S.M. Mediaș 

5—0 (1—0)
Chimia Făgăraș — Știința București 

3—2 (2-1)

clasamentul

1. C.S.O. Craiova 10 6 2 2 18: 6 14
2. Farul Constanța 10 6 1 3 24:13 13
3. C.S.M. Reșița 10 6 1 3 20:13 13
4. Dinamo Obor 10 6 1 3 18:15 13

ÎNTRECERI DISPUTATE ÎN CAMPIONATUL DE TINERET

5. C.F.R. :Roșiori 10 5 1 4 15:13 11
6. Chimia Făgăraș 10 4 2 4 12:13 10
7. Chimia Govora 10 4 2 4 10:12 10
8. Metalul București 10 4 2 4 15:18 10
9. Tractorul Brașov 10 3 3 4 12:13 9

10. C.S.M. Mediaș 10 3 3 4 8:13 9
11. S.N.M. Constanta 10 3 2 5 10:12 8
12. C.S.M. Sibiu 10 3 2 5 10:16 8
13. Știința București 10 3 1 6 19:22 7
14. Flacara roșie Buc. 10 2 1 7 10:22 5

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Mediaș — 
Chimia Govora (arb. P. Molnar — Sighet, 
A. Galambos — B. Mare. Gh. Stefănescu
- Viseu) ; FI. roșie Buc. - Știința Buc. 
(N. Chelemen, I. Boșnegeanu - Buc., C. 
Marin — Brănești) : S.N.M. Constanta — 
C.S.M. Sibiu (Gh. Bădulescu. M. Sado- 
veanu. Gh. Lungan — Buc.) : Chimia Fă
găraș - C.S.M. Reșița (A. pop. AI. Toth; 
N. Csato — Oradea) ; Metalul Buc. — Di
namo Oiv • Buc. (D. Rusu. P. Costanda- 
tos. S. Mîndres - Buc.) : C.F.R. Roșiori
- Farul Constanta (S. Petre, S. Popa, 
M. Ispas — credias) : Tractorul Brasov — 
C.S.O. Craiova (Ad. Macovel, C. Bnbu- 
ruz — Bacău. V. Oiaru — P. Neamț).

SERIA A III-A

Arieșul Turda — Vagonul Arad 2—0 
(1-0).

ASMD Satu Mare — Recolta- Cărei 
1-2 (1-0).

CSM Crișana Oradea — Mureșul 
Tg. Mureș 5-2 (3-1).

CFR Arad - CSMD Baia Mare 1-3 
(1-0).

CSM Cluj — CFR Timișoara 3-2 
(2-0).

Corvinul Hunedoara — ASA Cri- 
șul Oradea 0—1 (0—0).

IRA Tg. Mureș — Ind. Sirmei 
C. Turzii 1-2 (0-1).

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Cluj 10 0 4 0 18: 0 16
2. C.S.M. Crișana Or. 10 7 1 2 20: 9 15
3. Mureșul Tg. Mureș 10 6 2 2 20:18 14
4. C.S.M.D. Bala M. 10 5 3 2 19:11 13
5. C.F.R. Timiș. 10 5 3 2 15:12 13
6. ind. Sîrmei C. T. 10 5 2 3 16:13 12
7. Arieșul Turda 10 3 5 2 12:11 11
8. Recolta Cărei 10 4 2 4 18:15 10
9. I.R.A. Tg- Mureș 10 3 3 4 14:15 9

10. Vagonul Arad 10 3 2 5 12:15 8
11. A.S.A. Crișul Or. 10 2 3 5 16:21 7
12. Corvinul Hunedoara 10 2 1 7 10:22 5
13. C.F.R. Arad 10 1 2 7 8:18 4
14. A S.M.D. Satu M. 10 0 3 7 7:19 3

ETAPA VIITOARE: Recolta Cărei 
— ASA Crișul Oradea (arb. Gh. Osiac, 
G. Blau, C. Moldoveanu — Timișoara); 
Mureșul Tg. Mureș — CSM Cluj (Ma.- 
rin Niță, Gh. Olteanu, C. Sotir - 
Buc.); Vagonul Arad — Corvinul Hu
nedoara (N. Mogoroașe, FI. Dumitriu, 
V. Grigorescu — Craiova); Ind. Sirmei 
C. Turzii — CFR Timișoara (Gh. Po- 
povici, C. Petrea, Gh. Vasilescu — 
Buc.); CSMD Baia Mare — IRA Tg. 
Mureș (I. Chirițescu — Buc., C. Mi- 
hăilescu — Brașov, E. Kiss — Sf. 
Gheorghe); ASMD Satu Mare — CFR 
Arad (M. Grădinaru, Gh. Ivanovici, 
I. Hamagea — Iași); CSM Crișana 
Oradea — Arieșul Turda (V. Drug, — 
But., G. Farcaș — S. Mare, I. Mucă — 
Giurgiu).

RAPID : Todor — Teclu, Coe Dan. Mi
hai — Gherghina, Dobre — C Ionescu, 
I. Ionescu. Chiru. Dinu, Văcaru.

ST. IACOB — coresp.

PROGRESUL BUCUREȘTI - DINAMO 
PITEȘTI 1—0 (1—0). Victori» Progresului 
este meritată, pentru eă a dominat mai 
mult. Dinamovlstii au contraatacat une
ori foarte periculos. La un astfel de con
traatac (în min. 88) Pîntea (D) a fost 
faultat în careu. Arbitrul Gh Geangu a 
acordat însă lovitură liberă de la 20 m 
(!). El a procedat just atunci cînd l-a 
eliminat ne Valcan (D) pentru injurii 
aduse adversarului si arbitrului. Unicul 
gol al meciului a fost înscris in min. 
29 de Georgescu.

PROGRESUL : Cosma — Ghege. Adam, 
Drăgan - Dinu, Pascanu — Mihai, Smă- 
răndescu I. Georgescu. Marian Sandu.

DINAMO : Matache-Matei. Valcan. Ba- 
dea-Stănescu. Dumltre»cu-CIrciumăres- 
cu. Stefănescu, Pîntea. Bîzgu. Duminică.

DINAMO BUCUREȘTI - PETROLUL 
PLOIEȘTI 2—2 (2-1) Meci frumos. în
cheiat cu un rezultat de egalitate echi
tabil. Au marcat: Stoenescu si Dumi
trescu (Dinamo). Dănăilă si Marosy II 
(Petrolul).

DINAMO : Niculescu - Serban, Ma- 
gheru. Petrescu — constantin. Nunweiller 
VI - Ion Stefan. Nutu. Stoenescu. Du
mitrescu. Goleac.

PETROLUL: Marosy I - Chlțulescu, 
Ionescu. Florea — Alecu. Dumitraseu — 
Dănăilă, Marosy n, Drăgan, Moldo
veanu. Bulea.

CLASAMENTUL

1. Rapid 10 7 2 1 25: 5 16
2. Progresul 10 7 2 1 29: 9 16
3. C.C.A. 9 7 1 1 29: 9 15
4. Dinamo Pitești 10 5 2 3 14: 6 12
5. Steagul roșu 9 4 3 2 21:13 11
6. Dinamo Bacău 10 4 3 3 12:J3 11
7. Jiul 10 5 1 4 11:24 11
8. Petrolul 10 4 2 4 27:25 10
9. Minerul 10 4 1 5 9:13 9

10. Știința Timișoara 10 2 4 4 26:23 8
11. U.T.A. 10 3 1 6 17:18 7
12. Știința Cluj 10 1 3 6 10:31 5
13. Dinamo București 10 1 2 7 10:19 4
14. Metalul 10 1 1 8 4:36 3



Petrolul din nou in fruntea clasamentului
Joc echilibrat dar. Progresul In derbiul etapei,
a învins pe Dinamo Pitești

timp, din cronicile me-n ultimul
•ilor susținute de Dinamo Pitești 
deplasare nu a lipsit următoarea 
îarcă: „pîteștenii au jucat bine dar... 
:st „dar" nu poate lipsi nici din 
nica de față deoarece în ciuda 
rului de 2—0 (1—0) în favoarea 
(greșului echipa din Pitești a jucat 

la egal la egal' cu bucureștenii. 
-înd această afirmație nu ne re
in numai la aspectul jocului în 
ieral (perioadele de dominare au al
iat), ci și la fazele de gol „Iu
te" de cele două înaintări: Dinamo 
ratat- mari ocazii, iar Pro
stii dqiia.
’rogiesui, fără să se ridice la ni- 
iil primelor sale partide de cam- 
nat, a jucat organizat și a cîștigat 
orită, în "—-------:—*~! :“
orilor săi.
îă, apărarea a reușit să 
te momentele dificile, iar 
, bine susținută de Maior 
elent ia intercepții și în 
curilor), a silit linia de 
iștenilor să se întrebuințeze serios, 
drept că atacul bucureștean a ac- 
îat mai puțin clar decît în trecut, 
- și așa l-a obligat pe Niculescu 

scoată de două ori mingea din 
să: în min. 35 a înscris Voinea 
o învălmășeală survenită în urma 
ii lovituri de colț (la acest gol 
iștenii au protestat nejustificat, cum 
altfel au mai procedat și în alte 

zii), iar în min. 65 Oaidă a șutat 
ernic cu stîrigul de la 20 de metri 
bară, de unde mingea a ricoșat în 
irtă. A fost un gol splendid I 
Xșadar, două goluri 
prindere, care însă 
nul echipei oaspe.
inte de primul gol a ratat o ocazie 
n Halagian (min. 18), s-a străduit 

înscrie dar nu a reușit, deși in 
n. 52 Ghinea s-a aflat singur în 
eul mic (el a șutat lingă bară),

special, experienței ju- 
Cu Caricaș în formă 

treacă 
înainta
ta fost 
inițierea 
fund a

iar în min. 73 Halagian a tras în 
(mingea a revenit în fața lui 
peanu care a „expediat-o“ 
poarta... goală). Progresul, la rindul 
său a ratat în min. 57 prin Oaidă 
(singur în fața porții a ezitat să 
tragă) și în min. 77 prin Stoicescu 
(vrînd să înscrie spectaculos a pier
dut balonul copilărește). Rezultatul 
final 2—0 pentru Progresul București.

Meciul a avut un nivel tehnic me
diocru, dar s-a desfășurat în limitele 
sportivității. A condus bine I. Ritter 
(Timișoara).

PROGRESUL: MÎNDRU — Smă- 
răndescu 11, CARICAȘ, Soare—MAIOR, 
loniță — Oaidă, Stoicescu, VOINEA, 
Mafteuță (din min. 65 PROTOPO- 
PESCU), Dinulescu. (Marin nu a 
jucat, fiind suspendat de club pentru 
viață nesportivă).

DINAMO: NICULESCU — Vul- 
peanu, BARBU, Haimovici — Flo- 
rescu, Radu — Dima (din min. 45 
Ghinea), CORNEANU, Constanti- 
nescu, HALAGIAN, Lovin.

AL. 1 NO VAN

bară 
Vul- 

lingă

Ploieștenil au obți- 
puncte, cu atît mai 
ele au fost „scoase" 
încă de la unul din

bucureștean,

Prezentînd o formație mai omoge
nă, desfășurînd un joc mai bine or
ganizat și beneficiind de un atac care 
a știut să-și croiască mai bine drum 
spre poarta adversă, Petrolul Ploiești 
a repurtat ieri o meritată victorie in 
derbiul etapei : 2—0 în partida cu Di
namo București, 
nut astfel două 
prețioase cu cît 
în deplasare și
concurenții direcți la șefia clasamen
tului. Dar, și mai mult decit satisfac
ția punctelor cîștigate, contează pen
tru ei — desigur — meritul de a fi 
cîștigat o dată in plus simpatia și 
aprecierile publicului
obișnuit cu evoluții de calitate din 
partea echipei petroliste.

De altfel, întîlnirea de ieri a fost 
tn general de bună calitate. (Prima 
repriză poate primi chiar un califica
tiv foarte bun). S-a jucat rapid, am 
asistat la multe acțiuni colective bine 
concepute și desfășurate, n-au lipsit 
momentele de tensiune Ia cele două 
porți și — lucru pe care dorim să-l 
subliniem în mod deosebit — cele două 
echipe și-au disputat șansele în mod 
corect, n-am înregistrat decît faulturi

marcate 
nu au 

Dinamo, care

ir ei capete și intre ele... balonul ! (Fază din jocul Progresul -— Dinumo Pitești) 
Foto: P. Ronioșan

s

obișnuite, de joc, pe care arbitrul s-a 
priceput să le sancționeze prompt, așa 
incit jocul poate primi o notă bună 
nu numai la capitolul nivelului tehnic 
ci și la cel al sportivității.

Scriam mai sus că Petrolul a cîști
gat pentru că a prezentat un „11“ mai 
omogen, mai echilibrat. Intr-adevăr, 
echipa ploieșteană n-a avut lacunele 
din tabăra adversă (unde a apărut 
evidentă insuficiența celor doi interi) 
și cu aceasta a dominat mijlocul te
renului, mai ales în prima repriză 
care în ansamblu a aparținut învin
gătorilor. Superioritatea oaspeților, 
evidentă din primele minute, este pe 
punctul de a fi concretizată în minu
tul 14, cînd însă Nunweiller III sal
vează de pe linia porții, la un șut al 
lui Dridea. Atacurilor puternice ale 
Petrolului, Dinamo le răspunde cu un 
joc bun în apărare și contraatacuri 
purtate mai ales pe dreapta, unde 
Pîrcălab nu confirmă însă speranțele 
pe care coechipierii și le pun în el, 
trimițîndu-i cele mai multe mingi. în 
min. 23, Dinamo are o mare ocazie, 
dar Sfetcu blochează la picioarele lui 
Eftimie, aflat singur în careu. După 
3 minute. Dridea reia de aproape, cu 
capul, peste bară, la o centrare a lui 
Neacșu iar în min. 33 centrul atacant 
ploieștean înscrie primul gol : Zaha- 
ria execută o lovitură liberă din mar
ginea careului, la Marin Marcel, care 
trimite pe sus în fața porții și Dri- 
dea trimite cu capul, peste Datcu. în 
plasă : 1—0. Pină la sfîrșitul reprizei, 
de notat o mare ocazie a gazdelor : 
Ene II reia cu capul, la o lovitură 
liberă de pe dreapta, dar Neacșu res
pinge cu genunchiul, de pe linia 
porții.

Repriza a 
frumos atac 
ruia Dridea 
tîn<l de la 6 
este acum mai echilibrat, dar dorința 
de egalare a dinamoviștilor îi face să 
lupte cu mai multă dîrzenie și obțin 
cîteva cornere. Atacurile gazdelor sînt 

ușor de oprit, deoarece Ene II,

doua debutează cu un 
petrolist, la capătul că- 
ratează copilărește, șu- 
metrj peste bară. Jocul

Frățilă și Eftimie abuzează de driblin
guri și joacă toți... centru-atacant! O 
splendidă acțiune este cea din min. 
71 cînd Pîrcălab centrează din viteză 
și Frățilă reia cu capul din săritură, 
dar mingea șterge bara. Apoi (min. 
71) Pîrcălab scapă singur pe centru, 
dar Ionescu blochează. Chiar în minu
tul următor. Popa driblind inutil, gre
șește, Dridea ciștigâ balonul pe care-1 
pasează lui Borfaș și ploieșteanul în
scrie ușor, de la cîțiva metri : 2—0.

Din acest moment jocul se desfă
șoară aproape „în sens unic" : spre 
poarta oaspeților. Aceștia însă se apă
ră calm și asaltul dinamoviștilor, ta 
care participă Nunweiller III trecut 
half dreapta și Ivan ajuns extrem 
stingă, se lovește de un zid de netre
cut. Din min. 72,, Dinamo domină 
net, dar... tocmai in această perioadă 
ocaziile sale de gol sînt mai puțin, 
clare, jocul inghesujndu-se pe centru, 
unde acționează acum și Pîrcălab, care 
schimbase locul cu Eftimie, acciden
tat. Din echipa învingătoare, cei mai i 
buni au fost frații Munteanu și Ma
rin Marcel. Aceștia, împreună cu Ta- 
barcea, au merite în buna organizare I 
a jocului echipei lor. Au mai 
bine Pal și Fronea. Dinamo a 
bine în apărare (Nunweiller III. 
weiller IV. 
puțin rv’ p.tncsnti care n-au 
loc combinativ

Arbitru) Alexandru Toth 
bine. EI a sancționat 
infracțiuni. Manieră 
uneori, dar care ieri 
fuze citeva cazuri in 
aplicarea lecii avantajului.

PETROLUL - Sfetcu (Ionescu) — Pal, 
Fronea. Neacșu — D. Munteanu, Ma
rin Marcel - Zaharia. Tabarcea, Dri
dea. A. Munteanu. Bor.taș.

DINAMO BUC. : Datcu - Popa, 
Nunweiller III, Ivan — V. Alexandru 
(din min. 59 Constanți nescu), Nun
weiller IV — Pîrcălab, Ene II, Frățilă, 
Eftimie, David.

jucat | 
jucat 
Nun- 
preaIvan), dar a contat

jucat de

a condus 
mai miciși cele

de arbitraj bună 
l-a făcut să re- 
care se impunea

BUC. :

RADU URZICEANU

Dinamo Bacău a ootinut o victorie clară in fața Științei Cluj
cu Metalul Tîrgoviște

xUPENI 5 (prin telefon).
’loaia care n-a încetat tot timpul 
tidei a influențat mult jocul. In 
mele minute oaspeții au fost aceia 
e s-au remarcat printr-un 
i și periculos. Șuturile lui 
c și Chiriță au fost însă 

ușurință de Mihalache.
dele și-au revenit și în min. 8 Creini- 
nu — după un schimb cu Sz6ke — 
jutat puternic, dar Barac a salvat 
pe linia porții. In min. 25 Mazilu 

e trîntit in careu de Moisescu și 
îaltiul este impecabil transformat 
Creiniceanu: 1—0. Minerul a atacat 
continuare dezlănțuit, linia de 

fi alimentînd în permanență înain- 
ea, însă același Creiniceanu a ra- 
două mari ocazii.

Jupă pauză jocul s-a desfășurat 
i mult la poarta oaspeților, care 
pund prin contraatacuri, uneori pe- 
iloase. In min. 60 o combinație 
3U — Țurcan — Creiniceanu îl pune 
acesta din urmă în poziție favo- 
ilă, dar șutul lui este respins de 
drei în corner. Cinci minute mai 
iu, portarul echipei locale, Miha- 
he, se remarcă blocînd cu curaj 
ninge în picioarele lui Chiriță. In 
i. 83 Coman l-a faultat pe Cruțiu 
40 m de poartă. A executat Cruțiu 
mingea expediată de el s-a oprit 
plasă. Arbitrul nu a acordat insă 

.deoarece Prodanciuc 
rid. La această fază 
’talul) comportindu-se 
față de arbitru, a fost 
teren. De altfel, oaspeții au pro

bat mereu la deciziile arbitrului. 
iă minute mai tîrziu gazdele ri- 
j scorul: Cucu face o cursă pe ex- 
nă ii pasează lui Creiniceanu care 
trează in fața porții, de unde Tur- 

reia cu capul în plasă (2—0).
irbitrul Radu Mărgărit (București) 
ondus bine.
tlNERUL: Mihalache - CHERE- 
3S, COMAN, Dan II - MIHAILA, 
Î1ALY — Cucu, Mazilu, SZOKE, 
Paraschiv (din min. 46 Turcan), 

BINICEANU.
1ETALUL: Andrei — Moisescu, 
PESCU, Barac - PETRESCU, 
XNDEA - Al. Lazăr, PRODAN- 
1C, Cruțiu, Niculescu, Chiriță.

joc sim- 
Prodan- 
respinse 
Treptat,

se afla în 
Al. Lazăr 
nediscipli- 

eliminat de

J. C10RTEA-coresp.

Just rezultat de egalitate la Arad
ARAD 5 (prin telefon). Două lovituri 

libere de la 16 m. executate impa- 
rabil de Sasu și Ozon au hotărît 
soarta partidei U.T.A. — Rapid, cele 
două echipe împărțindu-și punctele: 
1—1 (0—0). Cei peste 8.000 de spec
tatori au asistat la o întrecere viu 
disputată, la un fotbal de calitate.

Prima repriză se desfășoară 
semnul egalității. Atît localnicii cît 
și oaspeții dominînd alternativ, 
min. 1 de joc, Țîrlea singur cu Dungu, 
trage pe lingă poartă. In minutul 
următor, Balint ratează și el într-o 
situație asemănătoare. O ocazie foarte 
mare o au textiliști în min. 23, cînd 
Czako trage în portarul Dungu, min
gea îi revine și tot înaintașul arădan 
reia în bară. Peste 5 minute, Geor
gescu expediază o „bombă", dar 
Coman salvează în ultimă instanță. 
Apoi (min. 33), Sasu șutează de la 
5 in. in brațele lui Dungu.

La reluare, U.T.A. reintră 
cîștige, preia conducerea jocului 
creează numeroase acțiuni peri-

sub

In

să
Și

decisă

culoase la poarta feroviarilor. La o 
asemenea acțiune, în min. 54, Greavu 
comite henț la marginea careului 
16 m, lovitura transformată 
Sasu: 1—0. După ce in min. 65 
72 textiliștii ratează prin Floruț 
Sasu, în min. 7' '----- --------------

de 
de 
Și 
Și 

74, feroviarii reușesc 
să egaleze. Ei beneficiază de o lovi
tură liberă de la 16 m. transformată 
de Ozon. El a trimis mingea pe lingă 
zid, în colțul porții, prinzind pe picior 
greșit pe Coman : 1—1. Pină la sfîr- 
șit, toate încercările de modificare a 
scorului rămîn zadarnice.

Arbitrul Gavrilă Pop (Brașov) a 
condus bine următoarele formații:

U.T.A.: COMAN — SZUCS,
Băcuț II, Neamțu — Capaș, Metcas 
(din min. 18 VAȚ!) — Pop, SASU. 
Țîrlea, Floruț, Czako.

RAPID: Dungu — Greavu, Motroc, 
MACRI — Langa, KOSZKA — Kraus, 
BAL1NT, OZON, Georgescu, Dul- 
gheru (din min. 73 Leahevici).

ST. lACOB-coresp.

BACĂU 5 (prin teieion). Jucătorii 
dinamoviști și o dată cu ei și specta
torii băcăoani au făcut o întoarcere 
de 180 grade față de acum trei săp- 
tămîni: primii au realizat „acasă" o 
frumoasă și concludentă victorie — 
4—1 în fața Științei Cluj — iar se
cunzii i-au aplaudat cu dărnicie pen
tru cea mai frumoasă partidă ce li 
s-a oferit în acest sezon. Intr-adevăr, 
Dinamo Bacău nu numai că și-a im
pus o superioritate netă reflectată 
prin cele 4 goluri, 2 bare, 6 mari o- 
cazii ratate și 12 cornere, dar maniera 
de joc a atacanților acestei echipe a 
lăsat să se întrevadă chiar de la în
ceput că formația gazdă pune accen
tul în principal pe factorul ofensiv. 
Halfii au împins jocul înainte, atacan- 
ții au acționat pe un front larg, fazele 
de poartă au fost finalizate cu prompti
tudine, iar șuturile au mers de cele mai 
multe ori pe spațiul porții 
20 de ’ ’ '
cău a atacat în iureș. In această pe
rioadă a și realizat două goluri (Pa- 
nait — min. 13 — și Publik din 11 m 
— min. 16). Clujenii își revin 
greu. Ei reușesc să echilibreze jocul 
mai ales. cînd. după reducerea scoru
lui (Marc.u, min. 36) își regăsesc 
cadența. Totuși, in finalul reprizei, 
Dinamo preia inițiativa și in min. 41 
Publik exeeutind impecabil o

Primele 
minute mai ales, Dinamo Ba-

cu

lovi-

Știința Timișoara a câștigat mai greu
decit arată scorul: 3-0 eu Jiul

TIAAIȘOARA 5 (prin telefon). Stu
denții timișoreni au obținut o victo
rie la scor in fața echipei din Petro
șani, după un meci însă viu disputat. 
Victoria gazdelor s-a conturat abia 
pe la mijlocul reprizei secunde, cînd 
scorul a fost modificat de două ori, 
în urma unor acțiuni bine concepute 
și spectaculos finalizate. Pină atunci, 
cu toată dominarea manifestată, stu
denții au înscris o singură dată, în 
min. 21, cînd Crăciun „l-a luat în 
brațe" pe Lereter, în careu. Remus 
Lazăr a transformat impecabil lovi
tura de pedeapsă. Remus Lazăr a fost 
de altfel cel mai bun jucător al în
vingătorilor.

In rest, în prima parte a jocului, 
am consemnat ratări ale ambelor

(min. 13). 
(min. 34). 

pe specta-
19), Pavlovici
a emoționat
a fost nevoie de o iu- 
ultimă instanță a lui 

pentru a salva un gol

de oră al celei de a 
a aparținut oaspeților, 
lor au eșuat în fața

cvintete ofensive: Lereter 
Mițaru (min.
Ultima fază 
tori deoarece 
tervenție, de 
Hălmăgeanu 
gata făcut

Primul sfert 
doua reprize 
dar acțiunile 
careului. O singură fază „mai caldă" 
în acest interval: Hălmăgeanu acor- 
dînd corner, în min. 48, a trimis 
mingea cu capul în bara porții lui 
Curcan. Știința revine în atac și în 
min. 61 
gol prin 
întețesc și după ce R. Lazăr irosește 
o situație favorabilă, șutind pe lingă

reușește să înscrie al doilea 
Mițaru. Atacurile gazdelor se

scorul 
captd.

poartă, timișorenii majorează 
(min. 67), Lereter înscriind cu

Jocul a fost presărat cu multe ne- 
regularități comise de ambele echipe 
Aceasta s-a datorat și 
Ștefan Patkos (Oradea), care fără 
să influențeze rezultatul, n-a reușit 
să asigure jocului o conducere fermă 
autoritară.

Știința Timișoara: Curcan 
dreanu, Țurcan, 
tescu, Tănase — 
nolache, Lereter,

Jiul Petroșani: Gram — Romoșan, 
Tilvescu, Cazan — Crăciun, Crișan — 
Martinovici, Ciurdărescu, Pavlovici, 
Gabor, Ciornoagă.

arbitrului

Co
li ălmăgea nu — Pe- 
Igna, R. Lazăr, Ma- 
Mițaru.

PAVEL VELȚAN-coresp.

tura de colț trimite mingea direct îtj 
poartă.

După pauză, atacurile alternează de 
la o poartă la alta. Dinamo manifestă 
însă mai multă claritate și eficacitate, j 
Clujenii în schimb, deși pătrund des
tui de des spre poarta lui Ghiță șu
tează imprecis sau sint deposedați de 
balon. Echipa gazdă acționează folo
sind des aripile în care Publik nn 
poate fi oprit decît prin trimiterea 
mingilor in corner. Și ca urmare, Pa- 
nait „șterge" bara transversală (min. 
50) cu un șut puternic, Gram ratează 
de la 2 metri (min. 60) pentru ca 
apoi Ciripoi, în min. 62 să stabilească 
scorul final : 4—1.

Întreaga echipă dinamovistă a con
tribuit la 
Arbitrului 
a condus 
țiile :

Dinamo 
Lazăr, Cincu—Rădulescu, 
Avram, Panait, Gram, Ciripoi, Publik.

Știința Cluj: MOGUȚ—Kromely, 
Georgescu. Costin—Petru Emil, PO
PESCU—IV ANSUC, Marcu, Gane, 
Maleianu, H. Moldovan.

realizarea acestei victorii. 
Gh. Dulea (București) care 
corect i s-au aliniat forma-

Bacău : Ghiță—Giosanu,
Vătafu—

GH. DALBAN și I. lANCU-coresp.

©onosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE LA CONCUR
SUL 
DIN

PRONOSPORT NR. 46, ETAPA 
5 NOIEMBRIE 1961:

Dinamo București—Petrolul (cat. 
U.TA.
Dinamo Bacau

Al
Știința Timiș.
Progresnl — Dinamo Pitești
Minerul Lupeni — Met.

(ca<. .A)
C.S.M Cluj - CT’.H. Timiș.
Foresta Ka/ticeni — Poiana Cîmpina 

(cat. B) 1
C.S.M.S. lași — Dinamo Galați (ca1\

Te. Mnrcș — lnd. Si rinei C. T. 
B) 2
Reșija — Dinamo Obor (cat.

XII. A.S.M.D. Satu Mare — Recolta Că
rei (cat. B) 2

La acest concurs au fost depuse aproxi
mativ 362.000 variantei

I. 
11. 

111.
IV.

V.
VI.

A) 2 
X 

(cat.
1 
1

A) 1

i

I
t1

Vil. 
VIII.

IX.
B)

l.B.A. 
(cat.

XI. C.S.M.
B)

X.

— Pupid (cat. A)
Șliinia Cluj

Jiul țeat. A)
(cat.
Tîrgoviște

1
(cat. B) 1
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In cadrul pregătirilor pentru jocul cu Franța Echipele Știința Cluj învingătoare
in cele mai importante meciuri ale etapei

Ultima „repetiție" înainte de jocul 
de la Bayonne — intîlnirea rugbiști- 
lor noștri cu reprezentativa R. D. 
Germane —- a fost reușită din toate 
punctele de vedere. Echipa noastră 
s-a prezentat în real progres față de 
evoluția din meciul cu Spartak AZKG, 
iar oaspeții, în ciuda scorului, au fă
cut un joc frumos, deschis. In prima 
repriză, rugbiștii noștri au „mers" ex
celent atit pe înaintare cit și pe trei- 
sierturi, deslășurînd un joc eficace, 
bazat pe tactica cea mai potrivită. 
Spre deosebire de partida cu Spartak 
AZKG, in meciul de ieri pachetul de 
înaintași a funcționat organizat, adu- 
c-.ndu-și un aport substanțial la rea- 
iizirea celor 18 puncte. înscrise în 
: . parte a jocului. De data acea- 
s ;;. jucătorii noștri au muncit mai 
mult pentru balon, au dovedit mai 
multă orientare tactică și au făcut 
mai puține greșeli de execuție tehnică 
ca în partida cu rugbiștii cehoslovaci. înscrie spectaculos o nouă încercare

Foto: T. Chiorcanu

Feminin

SERIA I

Voința Tg. 
resști 40—75 
Știința Timișoara 64—50 (29—27) ;
Agronomia lași — Petrolul Ploiești 
51—39 (16—16); C.S.M. Crișana
Oradea — I.T.B. 46—45 (22—22).

SERIA A II-A

LC.F.

Masculin

SERIA I

ARBITRUL MECIULUI 
FRANȚA — R.P. ROMINA 

I PARIS 4 (Agerpres). — Intîlnirea 
Internațională de rugbi Franța — 
R.P. Romînă, care va avea loc la 
12 noiembrie la Bayonne, va fi ar- 

ibitrată de irlandezul R. C. Williams, 
fAcesta a condus și meciul Franța — 
Scoția din turneul „Celor 5 națiuni".

Primul care reușește să înscrie este 
Sava (min. 12) excelent deschis pe 
partea dreaptă de Chiriac : 3—0. 
Penciu ratează transformarea. In min. 

514 Demian interceptează o minge _ la
■ mijlocul terenului, urmează un schimb 
rapid între înaintași, balonul îi revine

Hui Demian care înscrie o încercare 
din plonjon, ridicînd scorul la 6—0. 
•Publicul prezent în tribunele stadio
nului Republicii (peste 3.000 de spec- 
itatori) aplaudă jocul practicat de 
[rugbiștii noștri. Jucătorii germani 
jpierd tot mai mult inițiativa și echipa
■ noastră își impune net superioritatea. 
[Al. Ionescu — foarte activ în tot tne- 
ciul — pătrunde prin apărarea adver- 

Isă, pasează lui Marinaclte și acesta 
lînscrie din nou: 9—0 (min. 24). Sco- 
Irul este majorat în min. 31 de Chi- 
Iriac printr-o lovitură de picior căzută 
rai apoi de Demian care înscrie o în- 
tcercare, pentru ca Moraru să stabi
lească scorul reprizei la 18—0 în min. 
[39, reușind o lovitură de picior că-

zută. La reluare, oaspeții se apără 
mai organizat și numai după 10 mi
nute lrimescu reușește să înscrie o 
încercare la care o contribuție însem
nată a 
mescu 
minute 
sistăm 
lrimescu, 
într-o poziție favorabilă de a înscrie 
și fundașul nostru — care în această 
partidă n-a reușit nici o transformare 
— realizează o încercare în urma 
căreia scorul devine 27—0.

Din echipa noastră am reținut jocul 
bun al lui Teofilovici, Demian, Al. 
Ionescu, Chiriac, Ciobănel și lrimescu, 
iar de la oaspeți ne-au plăcut îndeo
sebi, Kluge, Kantak și Gratow.

Arbitrul cehoslovac Stastny, ajutat 
de G. Eftimescu și N. Cervinschi, a 
condus următoarele formații: R. P.

avut 
înscrie 
înainte 

la o 
care

și Zlătoianu. Tot Iri- 
în min. 75. Cu patru 
de sfîrșitul jocului, a- 
cursă frumoasă a lui 
îl găsește pe Penciu

ROMINA: Teofilovici, 
botă—Marinache, V.
Demian, Zlătoianu—Al. 
riac—Ciobănel, Wusek, 
—Penciu. R. D. GERMANĂ: Gratow, 
Mishalzek, Hebrecht—Tauber, Wadas— 
Gâlker, Kleier, Kluge—Kantak, Bren- 
ke—Jurgens, Missigerschi, Smidt,
Luka—Gotsch.

DAN GIRLEȘTEANU

Căpușa n, Dro- 
Rusu—AAoraru, 
Ionescu, R. Chi- 
Irimescu, Sava

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 51—34 (17—14). A fost un 
meci dinamic și spectaculos. După 
o repriză echilibrată, clujencele au 
jucat excelent. Ele au avut în Sanda 
Dumitrescu o foarte bună realizatoare, 
cîștigînd pe merit, 
trescu 16, Pop 11, 
Jujescu 6, Szilagy 
Cluj și Niculescu 
rescu 2, Predescu 
zescu 4, Danciu 2,
tru Știința București. (N. Todoran- 
coresp.).

Progresul București — Mureșul Tg.
Voința 
50—40 

Blănuri

Au înscris : Dumi- 
Bugar 8, Godri 8, 
2 pentru Știința 
10, Antal 6. Flo- 
2, Simon 4, Ri- 
Haralambie 4 pen-

Mureș 40—58 (24—23) ;
Oradea — Voința Brașov 
(24—21): Voința București — 
Oradea 36—38 (21—17).

Știința Timișoara — Constructorul 
Arad ’ 80—48 (32—18) ; C.S.M.
Galați — Dinamo Oradea 79—72 
(34—35) ; Progresul București — 
C.C.A 55—79 (27—36).

Derbiul etapei, desfășurat aseară in 
sala Dinamo, s-a soldat cu victoria 
clară a echipei Știința Cluj, care a 
învins pe Dinamo București cu 70—61 
(36-31). Conduși la începutul primei 
reprize, studenții clujeni au jucat din 
ce în ce mai bine și după ce au ega
lat au luat avantaj pe care și l-au 
mărit. Acționînd mai clar și mai efica
ce în atac, unde tînărul pivot De
mian a arătat că a făcut un mare salt 
calitativ, apărindu-se dirz și fără faul
turi (Știința a jucat cu cinci jucători 
tot meciul, fără ca vreunul ^să fie 
eliminat), clujenii au dominat lestul 
de categoric și au făcut un spectacol 
frumos, apreciat de public. Dinamo- 
viștii au fost depășiți în apărare, iar 
în atac s-au bazat mai mult pe ac
țiuni individuale, care nu au dat 
roade. Au marcat: Albu 17, Bugnariu 
12, Demian 25, Stroe 4, Vizi 12, pen
tru Știința și Negoiță 4, Kiss 14, Spi
ridon 8. Caragheorghe 3, Vasilescu 8, 
Cernea 4, Giurgiu 20, pentru Dinamo.

SERIA A II-A

Timișoara a cîștigat „Cupa celor 4 orașe"
telefon). In Io
la sflrșitul săp-

Ia 
de

Rapid învingător 
la Dimitrovo 

j DIMITROVO, 5 (prin telefon de 
corespondentul nostru). Echipa
rugbi Rapid București a susținut du
minică primul joc la Dimitrovo cu 
formația Minior din localitate. Jocul 
s-a desfășurat pe un timp nefavorabil 
'(a plouat tot timpul). Mai bine pregă
tiți din punct de vedere tehnic și cu 
o orientare de joc superioară, rugbiștii 
romîni au cîștigat intîlnirea cu 26—8. 
Rugbiștii bulgari au oferit o replică 
dîrză, s-au dovedit bine puși la punct 
cu pregătirea fizică dar deficitari la 
capitolul tehnică. Pentru Rapid au în
scris : Floarea, Trandafirescu, Mari
nescu (translormare), Trache, Turbad 
(transformare) Floarea. Marinescu, 
Spirea, Turbad (transformare).
’ Marți seara, în nocturnă. Rapid va 
juca cu Lokomotiv-Sofia, campioană 
a R. P. Bulgaria

TOMA HRISTOV

Metalul „23 August" 
a cîștigat „Cupa 7 Noiembrie"

Iubitorii sportului cu balonul oval 
au avut ocazia ieri să urmărească 
două interesante întreceri. Prima 
fiind întilnîrea lotului republican cu 
echipa R.D. Germane iar cea de a 
doua finala „Cupei 7 Noiembrie" 
disputată intre formațiile Metalul 
București și Dinamo. In prima parte 
a jocului metalurgiștii au avut tot 
timpul inițiativa și au luptat cu ar- 

cît mai 
reușit de 
de Blum 

de picior 
transfor- 

Partea a doua a jocului a 
impresionat intr-adevăr publicul spec
tator, dînd o notă deosebită finalei 
din acest an. Dinamoviștii atacă in
sistent căutînd să folosească și cea 
mai mică fisură în echipa metalur- 
giștilor, care se apără cu îndîrjire. 
Totuși Giugiuc reușește o lovitură de 
picior căzută micșorînd avantajul 
acumulat de echipa Metalul. Urmează 
o încercarr a lui Balcan și apoi a 
lui Țuțuianu și o dată cu aceasta 
pentru cîteva momente este spulbe
rată victoria metalurgiștilor. Dar 
Afetalul insistă cu aceeași hotărîre 
și iată că Cernat aduce punctele vic
toriei în ultimele minute de joc: 
11—9 (8—0) pentru Metalul. S-au 
remarcat Manole și Blum de la Me
talul, Giugiuc și Rahtopol de la 

Dinamo.

TG. MUREȘ 5 (prin 
calitate s au desfășurat 
tămînii trecute întrecerile ultimei etape 
a competiției „Cupa celor 4 orașe". In 
urma rezultatelor obținute clasamentul 
general are următoarea înfățișare: I. Ti
mișoara 768.5 p, 2. Cluj 696,5 p, 3. 
Oradea 533,5 p, 4. Tg. Mures 302,5 p.

Iată acum ciștigătorii ultimei etape: 
BĂRBAȚI: 100 m: Vasca (O) 11,5;
200 m: W. Keller (T) 23,5; 400 m: 
S. Szabo (O) 51,5; 800 m: S. Szabo (O) 
1:58.8; 1.500 m: V. Popa (T) 4:09,3; 
5 000 m: I. Pricop (T) 15:14,8; 110 
mg: I. Mesaroș (T) 15,7; 400 mg: I. 
Mesaroș (T) 56,6; 3.000 m obst.: V. 
Caramihai (6) 9:32,2; lungime: M. A-

xente (G) 6,73; înălțime: G. Porumb 
(G) 1,91; prăjină: E. Lupșa (T) 3,70; 
greutate: St. Pemeki (Tg. M.) 14,44; 
disc: K. Sokol (C) 44,88; suliță: Gh. 
Popescu (G) 69,42; ciocan: Gh. Szasz 
(O) 50,83; 4x100 m: Timișoara 44,8; 
4x400 m: Timișoara 3:33,6; FEMEI; 
100 m: A. Beșuati (G) 12,8; 400 m: V. 
Pazmany (O) 61,8; 800 m: A. Negru 
(G) 2:27,0; 80 mg: A. Zgăvîrdea (T) 
11,7; lungime: A. Zgăvîrdea 5,22; înăl
țime: 1. Tomcsik (O) 1,48; greutate: 
M. Szabo (T) 11,45; disc: El. Soos (6) 
38,63; suliță: L. Anca (T) 37,97:
4x100 m: Cluj 51,6.

I. PAUȘ, coresp. regional

STEAGUL ROȘU BRAȘOV . — 
C.S.O. CRAIOVA 67—58 (31-4*9).
Gazdele au cîștigat pe merit în fața 
valoroasei formații craiovene. Bra
șovenii au luptat mai mult sub pa
nouri și au folosit cu succes contra
atacul. De notat că jucătorul Ionescu 
de la C.S.O. s-a accidentat în min 13 
și a reintrat în repriza secundă fără 
însă a mai aduce echipei sale aștep
tatul aport. Au marcat: Dumitrescu 
16, Frantz 15, Esigman 10. Birsan 8, 
Doca 8, Szabo 4, Zereles 4. Simon 2 
pentru Steagul roșu și Hoffman 20, 
Ionescu 11, Viciu II, Clonda 9, Leonte 
6, Popa 1 pentru C.S.O. A condus 
bine cuplul bucureștean Tănăsescu- 
Bercuși. (C. Diaconescu-coresp.).

Voința Tg. Mureș — Voința lași 
58—49 
Rapid 
Știința 
Mureș

(44—24) ; A.S.A. Bacău L- 
București 45—95 (21—48) r
București — Dinamo Tg.

74—73 (28—29, 64—64).

doare pentru a acumula 
multe puncte, ceea ce au și 
altfel prin punctele realizate 
(o încercare și o lovitură 
căzută) și Negulescu (o 
mare).

N B.

S T II R II IE X ir IE R IE
Doua, victorii ale Alexandrei Nicolau

la turneul candidatelor
VRNJACKA BANJA 5 (prin tele, 

fon). — Campioana de șah a R. P. Ro
mine, Alexandra Nicolau. a obținut doua 
frumoase victorii în cadrul turneului 
candidatelor la titlul mondial. In runda 
a 5-a Alexandra Nicolau a întrecut-o 
pe redutabila șahistă olandeză Fanny 
Ileemskerk. iar în cea următoare ea a 
cîștigat o dificilă partidă în fața fostei 
campioane sovietice Larisa Volpert, co
tată printre primele jucătoare dc șah 
din lume. In întrerupta cu poloneza 
Henrietta Konarkowska, campioana noa
stră a obținut remiza.

Satisfăcător se comportă și cealaltă 
reprezentantă a R. P. Romine. Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat în fața Măriei

• Atlețiî sovietici care se află în- 
jtr-o vizită în Japonia au evoluat din 
jnou, în orașul Senday (la 250 km 
la nord de Tokio). Din păcate, vremea 

[a fost foarte nefavorabilă: ploaie și 
■temperatură scăzută. Valeri Brumei 
[a obținut la săritura în înălțime 2,05 
jm, întrecîndu-l cu 15 cm pe concu- 
rentul clasat pe locul II. Campionul 
^olimpic Vasili Rudenkov a realizat la 
[aruncarea ciocanului 63,31 m, iar at
letul japonez clasat pe locul secund 
a obținut o performanță de 58,49 m. 
Anatoli Mihailov a realizat cel mai 
bun timp înregistrat vreodată pe sta
dioanele Japoniei in proba de 110 mg: 
14.0 sec.

• A început „Cupa campionilor 
europeni" la handbal masculin, ediția 
1961/1962. In primul meci, disputat 
la Amsterdam, echipa Niloc, campioa
na Olandei, a învins cu 27—10 
(12—3) formația „Foia d’Esch" — 
Luxemburg.

• Cel de al patrulea campionat

de lupte japoneze (sambo) al Uniu
nii Sovietice, desfășurat la Tbilisi, a 
fost cîștigat de selecționata R.S.S. 
Gruzine. In întrecerile individuale au 
fost desemnați campioni la opt cate
gorii de greutate.

• După șapte runde în turneul in
ternațional de la Zevenaar (Olanda) 
conduce Matanovici (Iugoslavia) cu 
5 1/2 p, urmat de Boboțov (R. P. 
Bulgaria) și O’Kelly (Belgia) cu cite 
5 p fiecare.

• Campionatele mondiale de schi, 
probe alpine, se vor desfășura în 
Franța, la Chamonix, între 10—18 fe
bruarie 1962. La această ediție a în
trecerii s-au înscris 31 de țări, prin
tre care U.R.S.S., Austria, R.P. Po
lonă, R. S. Cehoslovacă. R. P. RO
MINA, Suedia, S.U.A., Argentina. Ca
nada, Japonia.

• Pugilistul belgian Pierre Cos- 
semyns și-a păstrat titlul de cam
pion european al categoriei cocoș, în-

vingîndu-1 pe șalangerul său italia
nul Pierro Rolle. La sfîrșitul celor 
15 reprize o parte din spectatori a 
luat cu asalt ringul, încercînd să-l 
lovească pe arbitrul meciului, luxem
burghezul Walter, care era păzit de 
zece agenți de poliție.

• Uniunea internațională de ciclism 
a omologat recordul mondial în proba 
de 200 m lansat stabilit pe teren a- 
coperit de italianul Beghetto, cu 
timpul de 11,4 sec.
• In ultima rundă a turneului de 

șah de la Budapesta, Drimer a fost 
învins de Bronstein. Clasamentul fi
nal: Korcinoi (U.R.S.S.) II 1/2 (din 
15), Filip (R. S. Ceh.) și Bronstein 
(U.R.S.S.) 9 1/2, Taimanov, Sima- 
ghin (U.R.S.S.), Deiv și Portisch 
(R.P.U.) 9, Uhlmann (R.D.G.) 8 1/2, 
Barcza (R.P.U.) 8. Bilek (R.P.U.) 7. 
Donner (Olanda) 6 1/2, Bisguier 
(S.U.A.) 6, Kluger (R.P.U.) 5. Haag 
(R.P.U.) 4 1/2, Drimer (R.P.R.) și 
Pogacs (R.P.U.) 4.

Hinder (R. F. Germană) și a făcui re
miză cu prima jucătoare iugoslavă, Vera 
Nedelkovici.

lală alte rezultate mai importante: 
Silans — Karakas 0—1, Konarkowska — 
Lazarevici 1—0, Zatulovskaia — Bori
senko 0—1. Zvorîkina — Gaprindașvili 
’A—*/2, Gresser — Ilundsuren 0—1 
(runda a 5-a); Karakas — Konarkowska 
*/2—*/2. Lazarevici — Ileemskerk 1—0, 
Borisenko — Zvorîkina 0—1. Rinder — 
Gresser */2—*/2, Ilundsuren — Silans 
J/2—*/2 (runda a 6-a).

In fruntea clasamentului se află trei 
jucătoare cu cite 4*/2 puncte: Nona Ga
prindașvili (U.R.S.S.), Milcnka Laza
revici (Iugoslavia) și Eva Karakas 
(R. P. Ungară). P rima are însă o par
tidă mai puțin jucată. La jumătate punct 
distanță urmează Alexandra 
(R.P.R.) — 4 p. Vera 
(lug.) are 31/? p (din 5). 
Borisenko (U.R.S.S.) 3*A 
au Elisabeta Polihroniade
Henrietta Konarkowska (R. P. Polonă).

Hocheiștii romîni 
își continuă seria victoriilor 

în R. S. Cehoslovacă
(Urmare din pag. 1)

Cazan înscrie și scorul este 3-1.

al lui Czaka trimite pucul in 
și repriza se încheie cu sco- 
4-2 pentru echipa noastră. In 
secundă inițiativa au avut-o

Nicolau 
Nedelkovici 

iar Valentina 
p. Cite 3 p 
(R.P.R.) și

FOTBAL
• Reprezentativa R. P. Polone a 

susținut ieri la Katowice un meci in
ternațional în compania selecționatei 

~................... i au
de

dar
In min. 15, scorul se reduce, deoare
ce Mareș (Sel. B. Bistrița) marchea
ză, dar in același minut un șut ful
gerător 
poartă 
rul de 
repriza
mai mult gazdele care au redus din 
handicap prin Orszak (min. 32). In 
ultima parte a meciului selecționata 
noastră a jucat mai bine, a dominat 
mai mult și în min. 55 Andrei a pe
cetluit scorul final.

Programul după care se desfășoară 
turneul hocheiștilor noștri în R.S. 
Cehoslovacă a suferit o modificare. 
Ei nu vor mai juca la Zilina decît 
marți seara, cînd vor întilni echipa 
locală Dynamo. Pînă atunci își vor 
continua antrenamentele pe patinoa
rul acoperit din Zilina.

PE CfKHJ
Fotbaliștii 
cu scorul

• La Londra, formația West Ham 
United a dispus cu 4—0 (3—0) de 
echipa suedeză F. C. Malrnoe.

• Torpedo Moscova, care va sus
ține patru întilniri în Indonezia, a so
sit la Djakarta.

• In luna ianuarie a anului viilor 
Hoflved Budapesta va întreprinde un 
lung turneu in America Centrală și 
America de Sud, urmînd să joace cu 
echipe din Costa Rica, Brazilia, Mexic, 
Uruguay și Cuba. La acest turneu va 
participa și cunoscutul jucător Boz- 
sik, selecționat de 97 de ori în echipa

sovietici au obținut victoria 
de 2-1.

Danemarcei. Fotbaliștii polonezi 
terminat învingători cu scorul 
5—0 (2—0).

• în cadrul optimilor de finală 
„Cupei campionilor europeni", F. 
Austria a întilnit pe teren propriu 
deținătoarea titlului, Benfica I 
bona. Partida s-a încheiat cu un 
egal : 1 — 1. Returul va avea loc 
Lisabona.

• In cel de al doilea meci al 
neului pe care-1 întreprinde în R.P.D. 
Coreeană, Avangard Harkov a întîl- 
nit la Vousan o selecționată locală, reprezentativă a R. P. Ungare.

ale
C. 
pe 

Lisa- 
scor 

: la

tur-
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