
Un rezultat de prestigiu al rugbiului rominesc'
<a Bayonne: R. P. Romînă-Franța 5-5 (0-0)
® Rugbiștii noștri au condus cu 5-0 @ „XV"-Ie francez nu 

și-a putut lua revanșa O Cei 15.000 de spectatori au 
aplaudat jocul echipei noastre

BAYONNE, 12 (prin telefon). — 
irmintnd la egalitate — 5—5 — 
tîlnirea de la Bayonne, în care avea 

adversar echipa Franței, echipa de 
gbi a R. P. Romine, a obținut de 
pt o mare victorie: definitiva con- 
crare internațională. Invingînd cu 
i an în urmă la București echipa 
anței, realizînd astăzi acest rezultat 
celent aici, departe de patrie, în 
ndițiî dificile, cei 15 rugbiști romîni 
frunte cu Viorel Moraru, căpitanul 

tlipei, au făcut ca specialiștii din 
anța. Anglia și din îndepărtate țări 

Australia, Noua Zeelandă și altele 
jnȚele'>"ă că au în țață un adversar 
care trebuie să discute de la egal 
egal. Lucrul acesta îl recunoșteau 

lăzi după meci toți cronicarii de 
icialitate din Franța, l-a spus de mai 
dte ori și crainicul televiziunii, l-au 
irimat prin aplauze și ovații cei 
000 de spectatori veniți din tot sud- 
>tul acestei țări.
S minunat să asiști la un asemenea 
merit, să vezi cum sportivii romîni, 
ăsîndu-se impresionați de faima 
zersarilor lor, de faptul că jucau pe 
jnui acestora, că spectatorii — fi- 
c — îi încurajau pe ai lor, și punînd 
practică ceea ce au învățat, price- 
ea și stăpînirea de sine, măiestria 
acea dorință fierbinte de a apăra 
orile patriei, au obținut un rezul- 
atît de frumos. .

In lucru trebuie să știți : rugbiștii 
îîni au fost aceia care și-au impus 
ai, neîngăduind nici măcar o sin- 
fl dată faimoșilor Bouquet, Boni-

face, Dupuy și celorlalți să inițieze 
vestitele lor atacuri, fn nici un moment 
aceștia, renumiți prin pase încrucișate, 
acțiuni neprevăzute, nu și-au putut 
face jocul. înaintașii noștri, la tușă 
sau în grămada, în jocul deschis, au 
format un admirabil pachet de oameni 
curajoși, hotărît și tehnic, au făcut 
tot ce au vrut. Adversarii depuneau 
eforturi disperate dar, calmi, rugbiștii 
romîni înaintau în terenul advers 
făcînd un minunat joc de ansamblu. 
Singurul, de altfel, posibil și nece
sar pe un teren desfundat și cu o a 
doua repriză în care n-a încetat să 
plouă. încercarea ecliipei noastre a 
fost marcată de Morarii, tocmai după 
o asemenea acțiune de apropiere 
de terenul de țintă advers, cu 
o măiestrie de concepție și realizare, 
la 4 minute după începerea reprizei 
a doua. Teofilovici inițiază atacul și 
Moraru, hotărît, de la 20 metri se 
avîntă, pătrunde și înscrie. Penciu. 
remarcabil în tot cursul meciului prin 
lungi degajări în tușă, transformă. 
Peste 11 minute, la o minge care a 
sărit într-o direcție complet neaștep
tată, Marracq, aflat în apropiere, în
scrie și Lacaze transformă.

Pînă la sfîrșiful meciului rugbiștii 
romîni continuă să domine insistent.

După meci, jucătorii noștri au fost 
îndelung aplaudați. MICHEL CRAUS- 
TE, căpitanul echipei franceze, mi-a 
declarat : „Primul meu meci l-am jucat 
împotriva Rominiei. Am mai jucat de 
atunci de mai multe ori împotriva 
jucătorilor romîni și i-am admirat tot
deauna. După jocul de azi îi admir si 
mai mult. “
RUGBIUL 
CEI. MĂI 
TA DUPĂ
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HI nil! 101 Mici.. A RĂSTURNAT CARUL MARE!

ARIKUL TURDA A ÎNVINS RAPID BUCUREȘTI CU 2-1 (0-1)
Șl A CÎȘTIGAT „CUPA R. P. R.” IA FOTBAL

ARIS 12 (Agerpres). — 
omentatorul sportiv al agenției 
jnr-F~Presse“ transmite o cronică 
lilînă a meciului de rugbi Franța 
R. P. Romînă, disputat la Bayon- 
meci care a stirnit un mare in- 

s și s-a încheiat cu im rezultat 
iteptat 
ceze. In 
diferitele agenții sau publicate in 
ele franceze se pronostica o victo- 
sigură a echipei „cocoșului galic", 
■ndu-se in discuție numai... ma- 
a in care va fi obținută și scorul, 
nd excepțional, rugbiștii romîni au 
irnat calculele hîrtiei, au ținut in 
XV-le francez care, cu mari efor- 
a reușit 

si învins 
ia!.

pentru suporterii echipei 
avancronicile transmise

să egaleze pentru a nu 
gazonul stadionului mu-

★
(Agerpres). — 

agenției „France 
„In vestiarele e-

\RIS 12 
imentatorul 
se“ transmite : 
si de rugbi a Franței, după me
dul (5—5) realizat în compania 

>ei Rominiei, se manifesta o mare 
țiție. Lerou, unul din reprezen- 
i federației franceze a declarat că 
nii au fost într-o foarte buna 
iție fizică, și au făcut mari pro- 
;, mai ales in domeniul paselor și 
ei. El a căutat să scuze însuc- 

echipei franceze prin faptul că 
ul de joc era desfundat și balo- 
nu putea fi controlat așa cum 
ie".

AVEȚI O ECHIPĂ MARE, 
DV. ESTE LA NIVELUL 
BUN. VA SPUN ACE.ĂS- 
CE AM JUCAT ÎMPOTRI

VA CELOR MĂI BUNE ECHIPE 
LUME".

Arbitrul irlandez R. Williams a 
dus foarte bine formațiile: R. P. 
MINĂ : Teofilovîci, Căpușan, Drobotă— 
V. Rusu, Marinache —- Moraru, De- 
mian, Zlătoianu — Al. lonescu. Chi
riac — Sava, Wusek, Irimescu, Ciobă
nel — Penciu.

FRANȚA : Domenech, Ladouar, Ca- 
zals — Le Bourhis, Cassiede — Craus- 
te, Celaya, Marracq — Bouquet, La
croix — Dupuy, A. Boniface, G. Boni
face, Darrouy — Lacaze.

Meciul s-a desfășurat pe Stadionul Kepu- 
blicii din Capitală, în fața a peste 2D.D00 
de spectatori. Timp noros. teren alune
cos.

Au marcat: Georgescu (min. 24). si Bă
lutiu (min. 50 din 11 ns. si 51).

ÂRIEȘUL TURDA: suciu-Pantea, Ză- 
han, vădan—Luparu, Onacă—Mărgineanu, 
Pîrvu. Ursu. Bălutiu. Husar.

RAPID: Dungu—Greavu, Mo troc, Macri- 
Langa, Koszka—Kraus, Baîint, Ozon, 
Georgescu, Dulgheru (Văcaru),

S-au remarcat: Zăhan. Luparu, Mărgi
neanu. Pîrvu, Bălutiu (ccl mai bun de 
pe teren) si Husar de la învingători, 
Motroc (numai în repriza I) și Georgescu, 
doar pentru 
Rapidului.

A arbitrat 
rești.

Raport de
Arieșul

că a marcat unicul gol al

bine N. Mihăilescu - Bucii- 

cernere: 4-2 (2-0) nentru

DIN

con-
RO-

TUDOR VORNICU

Cînd la fluierul arbitrului N. Mihăi- 
lescu cele două echipe au apărut pe 
teren și căpitanul formației oaspe, 
Ursu, a înmîriat o frumoasă cupă de 
cristal lui Macri, un grup masiv de 
suporteri ai Arieșului, care au venit 
în București să-și susțină echipa fa
vorită în marea finală de pe Stadio
nul Republicii, au început să scan
deze :

„A-ri-e-șu-le din B,
Să iei Cu-pa R.P.R.!“
Desigur, mulți spectatori au zîm- 

bit. Optimiști mai erau cei din Turda I 
Dar numai după un sfert de oră de 
joc, fotbaliștii oaspeți începeau să

Hocheiștii noștri învingători la Poprad
LIBEREC 11 (prin telefon). 

cneiștil din Iotul reprezentativ al 
noastre au susținut vineri seara un 
meci la Poprad, în compania puterni
cei echipe locale Lokomotiv. Hoclie- 
iștii romîni au prestat cel mai bun 
joc din cadrul turneului și au obținut 
o frumoasă victorie cu 5—3 (2-1, 1—2, 
2—0). Intilnirea a fost vizionată de 
aproape 6.000 de spectatori.

Echipa romînă a atacat de la în
ceput și în min. 2 a deschis scorul 
prin Szabo I. Gazdele au egalat prin 
Gubanski (min. 8) dar după patru mi
nute selecționata romînă a preluat

Ho- 
țârii

conducerea prin golul înscris de Ca
zan, după o combinație cu Kalamar. 
Repriza a doua a început cu puter
nice atacuri ale gazdelor, care ega
lează (min. 3) prin Kenov. In această 
repriză mai înscriu, în ordine, Kala
mar pentru noi și Ghirko pentru for
mația din Poprad. In ultima repriză 
hocheiștii romîni marchează două go
luri (Ferenczi și Szabo II) prin care 
își asigură victoria.

Selecționata noastră a aliniat echi
pa : Sofian—Czaka, lonescu, Varga, 
Pană—Szabo II, Ferenczi, Szabo I, 
Takacs, Andrei, Biro, Cazan, Kalamar, 
Ciobotaru—Ioanovici, Otvbs.

otul reprezentativei țării noastre pentru meciul cu Franța: rlndul de sus (de la stingă la dreapta) : Al. Io- 
'U, Căpușan, Moraru, Preda, De mian, V. Rusu, Marinache, Drobotă Zlătoianu, Iordăchescu. Rlndul de jos 
la stingă la dreapta); Sava, Iri mescu, Costel Stăneșcu, Chiriac, Wu sek, Ciobănel, Țibuleac și Penciu, la 

care se mai adaugă Teojilovici, Foto: T. Chioreanu

După terminarea partidei, cei 11 jucători de la Arieșul și antrenorul lorf 
Ștefan Wetzer, sînt fericiți: Gupa este a lor!

Foto : T. Chioreanu
ce în ce mai mulți simpati-

tribune. Și, pe bună drep-
jucau de la egal la egal cu

'' ■■ ■. Ba,

aibă din 
zanți în 
tate I Ei =
redutabila formație a Rapidului, 
mai mult, în numeroase faze de cîmp 
îi întrecuseră pe adversarii lor din 
prima categorie. Iar în repriza a doua, 
după ce excelentul inter stingă al 
Arieșului, Băluțiu, a schimbat soarta 
mcciulni în favoarea echipei sale, toți 
spectatorii au trecut de partea acelora 
care jucaseră un fotbal mai bun, care 
dovediseră mai multă putere de luptă. 
:nt.r-un cuvînt de partea acelora care 
meritau din plin să cucerească pre
țiosul trofeu — Arieșul Turda.

Pentru a doua oara în istoria fotba
lului nostru, o echipă de categorie B 
reușește să răstoarne toate, pronosticu
rile, cîștigînd ’Cupa. Meritul fotbaliști
lor din Turda este cu atît mai mare, 
cu cît n-au obținut victoria datorită 
unui gol... norocos, ci ca urmare a 
unui bun joc colectiv, prin care și-au 
depășit net adversarii. Egalînd ime
diat după pauză, Arieșul nu s-a mul
țumit cu acest succes parțial, ci a con
tinuat să atace, a înscris și golul vic
toriei, apărîndu-se apoi organizat șf

TOMA RĂBȘAN

PRIMA VARA!...
Duminică n-a fost una din acele 

zile însorite care fac și din toamnă 
un anotimp frumos. Dimpotrivă ! Și 
totuși, pe stadionul Republicii, am in- 
tilnit primăvara... Fără nici un fel de 
exagerare. Primăvara cea adevărată, 
cu bujori în obrajii alitor și atitor co
pii, cu roșul aprins de mac al crava
telor pionierești fluturînd in ;-;nt. cu 
sute și sute de alte flori minunate...

Pe stadion a avut loc concursul de 
atletism al elevilor din clasele V—VII. 
O adevărată revărsare de tinerețe, 
voioșie și entuziasm. Am văzut intre- 
cindu-se, la 60 de metri și la arunca
rea mingii de oină, citeva sute 
elevi. I-am văzut străduindu-se 
„imite“ startul corect al atleților 
mari, să-și „arunce" trunchiurile 
firul sosirii. Ochii specialiștilor au
regtstrat cu nesaț fiecare amănunt al 
acestei întreceri inedite, iar sufletele

de 
să 

cei 
pe 
in-

R. VILARA

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA C.C.A.—CAMPIOANĂ A TĂRII LA HALTERE
Sîmbătă și duminică s-au destășu- 

rat în sala Floreasca II finalele cam
pionatelor republicane de haltere pe 
echipe. Victoria a revenit echipei 
C.C.A., care a cucerit pentru a opta 
oară titlul de campioană a R. P. 
Romine. Cu acest prilej, Balaș Fiți 
(C.S.M. Cluj) a obținut un valoros 
record la categoria ușoară, proba 
aruncat: 137,5 kg.

Iată clasamentul pe echipe :

Aseară, în campionatul de șah
Runda a 9-a: Gheorghiu—Georges

cu 0—1, Rădulescu—Urseanu 0—1, Vais- 
man—Giinsberger 1—0, Mititelu—Szabo, 
Radovici—Drimer, Fischer—Reicher, 
Pavlov—Soos remize. S-au întrerupt 
partidele Bozdoghină—Ciocîltea, Partos 
—Pușcașu, Ghițescu—Botez.

In clasament: Ghițescu (2) 6 p., 
Ciocîltea (2), Rădulescu (1) 51/, p., 
Soos 5 p., Mititelu (1) 4'/^ p., Geor
gescu (2), Reicher 4 p. etc.

1. CASA CENTRALA A ARMA
TEI (campioană a R.P.R.) 20 p., 2. 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 31 
p.. 3. DINAMO OBOR 35 p„ 4. C.S.M. 
CLUJ 41 p„ 5. OLIMPIA BRAȘOV 
41 p„ 6. RAPID BUCUREȘTI 44 p„ 
7. RAPID ORADEA 57 p.. 8. C.S.M. 
GALAȚI 63 p., 9. ȘTIINȚA CLUJ
66 p.

Iată cele mai bune rezultate pe ca
tegorii : cat. muscă: Ton Hortopan
(C.C.A.) 245 kg., Alfred Wagner (Olim
pia Brașov) 212,5 kg., Vaslle Gavra 
(Rapid Oradea) 195 kg., Nicolae Ni
cola (C.S.M. Cluj) 190 kg. ; cat. co
coș : Toma Alexandru (Dinamo Obor) 
275 kg., Ion Panait (C.C.A.) 272,5 kg., 
Ion Balmău (Rapid Buc.) 267,5 kg. ; 
cat. pană: V. Andronovjci (C.C.A.) 
272,5 kg., Ludovic Barabaș (C.S.M. 
Cluj) 265 kg., Dumitru Leica (Rapid 
Oradea) 257,5 kg. și Ion Lugojan (Fla
căra roșie Buc.) 257,5 kg., Petru Roș
ea (Dinamo Obor) 242,5 kg. ; cat. 
ușoară; Balaș Fiți (C.S.M. Cluj) 342,5 
kg., Nicolae Amzuică (Flacăra roșie

(Continuare in pag. a 2-a)



C. Dumitrescu (Flacăra roșie) — campion republican de ciclocros
La juniori victoria a revenit lui H. Che’aidite (Flacăra roșie)

„Cupa ziarului Sportul popular" a fost cucerită de S. Revenco (I. T. B.)
Cei aproape 100 de alergători parti- 

eipanți la finale s-au străduit . și au 
reușit să ofere numeroșilor spectatori 
laze disputate, interesante, pline de 
neprevăzut. Principal.^ cursă a zilei
— întrecerea seniorilor — a fost do
minată net de către reprezentantul Fla- 
cărei roșii — Constantin Dumitrescu. 
Plecat pe locul II, după Matei Kam
mer, el preia conducerea' după mai 
puțin de o jumătate de tur. C7 Ditmi- 
trascu își măreștemereu avansul ,.|uiia.. 
cind diferența dintre ci. și al doilea 
clasat ajunge la un minut.(turul IV). 
Apoi se menține în . frunte, _ c.i_i tui 
avans de 45—50 de secunde și câștiga 
detașat locul 1 și titlul de campion 
republican. Interesantă a fost lupta 
pentru jocurile următoare. Matei Kam
mer și N. Mușa, șțlați ,în. primiși 
tur în apropierea liderului, au cedat, 
iar M. VoinescU a suferit .consecutiv 
câteva'pane.'FJ. Criștescu n-a, rczistițt 
mai mult de două ture, în timp. ce 
C. Baciu a cedat doar spre final. Venit 
puternic din urmă clujeanul Szatmary 
a reușit să se instaleze in plutonul 
fruntaș, iar Gh. Neagoe — un proas
păt specialist al ciclocrosultii — a cu
cerit un frumos loc II. Iată clasamen
tul final: 1. C. Dumitrescu (FI. roșie)
— campion al R.P.R.; 2. Gli. Neagoe 
(C.C.A.) ; 3. Alcx. Szatmary (Voința 
Cluj) ; 4. Al. Mitef (Voința Buc.) ; 
5. M. Kammer (Ol. Br.); 6. V. Iorda- 
c.he (Dinamo).

Talentatul junior H. Chelaidite n-a 
lăsat să-i scape nici în acest an victo
ria la ciclocros. Clasament final : 
1. H. Clielaidite (FI. r.) — campion 
al R.P.R.: 2. S. Mihălteanu (FI. r.) ;' 
3. N. Ciumetc (I.T.B.).

Etapa de ieri
Seria I

St. roșie Bacău — Rapid Focșani 
2—2 (1 — 1).

Dinamo Galați — Prahova Ploiești 
4-1 (1-1).

C.S.M. Brăila — Ceahlăul P. Neamț 
2-1 (1-1).

Poiana Cîmpina .— Știința Galați 
2—1 (1—0).

Foresfa Fălticeni — Carpați Sinaia 
2—0 (1—0).

Dinamo Suceava — C.S.M.S. Iași 
3—5 (2—4).

C.F:R. Pașcani — Flacăra Moroni 
2—0 (2—0).

a categoriei B
8. C.S.M Mediaș
9. S.N.M. Constanta

10. Tractorul Brașov
11. Chimia Govora
12. C.S.M. Sibiu
13. Știința Buc.
14. FI. roșie Buc.

11 4 3 4 111:13 1
11 4.2 5 13:13 1
11 3 4 4 13:14 1
11 4 2 5 10:14 1
11 3 2 6 11:19
11 3 1 7 19:24
11 3 1 7 12:22

După cum se poate vedea 
campionatului republican

și in imaginea noastră, 
de ciclocros desfășurate 

obstacole dificile.

participanții la finalele 
ieri au avut de învins

Foto : Th. Roibu

CLASAMENTUL
1. Poiana Cîmpina 11 8 1 2 23: 9 17
2. C.S.M.S. Iași 11 7 2 2 34:10 16
3. Dinamo Galați 11 6 2 3 21:16 14
4. Prahova Ploiești 11 4 6 1 17:13 14
5. Foresta Fălticeni 11 6 1 4 15:11 13
6. C.F.R Pașcani 11 5 2 4 16:15 12
7. C.S.M. Brăila 11 4 3 4 14:16 11
8. Ceahlăul P. Neamț 11 4 2 5 18:21 10
9. Carpați Sinaia ' 11 4 1 6 25:30 9

10. Rapid Focșani 11 3 3 5 14:20 9
11. Știința Galați 11 3 2 6 18:22 8
12. St. roșie Bacău 11 2 4 5 13:25 8
13. Flacăra Moreni 11 2 3 6 12:22 7
14. Dinamo Suceava 11 2 2 7 16:26 6

Etapa viitoare: Știința Buc. — C.S.C 
Reșița (arh.. M. Vasiiiu și G. Stănesci 
Ploiești și M. Ioiiescu-TI.'goviștc); F; 
rul Constanța — Mefalul Buc. (G. f< 
nescinGălați, I. Frasin și C. Gheo: 
ghjță-Bacău); Tractorul Brașov - 
C.S.M. Mediaș (R. Pop, M. Macov 
și T. Cos ta n-Oradca); C.F.R. Roșiori- 
FI. roșie Buc. (I. .Bucur-Caransebe 
F. Uubert și T. Cruceanu-Arad 
C.S.O. Craiova — S.N.M. Constan 
(G. Osiâc, L. Ferenczi și C. Mold 
veanu-Timișoara); C.S.M. Sibiu 
Chimia Făgăraș (A. Nuty-ȘI.m"'Mai 
A. Galamboș-Baia Mare și 1. Todc 
Cărei); Dinamo Obor — Chimia G 
vora (O. Turcilu, G. Bîrsan-Gâlați 
V. fkitărăii-Brăila).

Seria a !i!-a

„Clipa ziarului Sportul popular", 
oferită primului clasat la categoria 
tineret a revenit alergătorului S. Re
venco (I.T.B.), iar primul loc in între
cerea juniorilor de cat. a Il-a a fost 
cucerit de Gli. Moldoveariu (Voința 
Ploiești).

HRISTACHE NAUM

ECHIPA C. C. A.
PENTRU A VUI-a OARĂ

CAMPIOANĂ

In campionatul feminin

L T. B. A ÎNVINS RAPID BUCUREȘTI 
DUPĂ PRELUNGIRI: 60-59 (30-34, 48-48)

MASCULIN
SERIA I

Știința Cluj — C.S.M. Galați 72—47 
(29—19) ; Dinamo Oradea—Progresul 
Bticurcști 65’—58 (29—27) ; C.C.A.— 
('«instructorul Arad 113—39 (44—17);

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—VOINȚA TG. 
MUREȘ 74—61 (31—35), Partida a 
plăcut prin dinamismul fazelor create 
do ambele formalii, precum și prin evo
luția scorului. In prima repriză, mure
șenii au fost mai buni, dovedind o pre- 
cisie mulțumitoare în aruncările dc la 
semi «listau ță. Ei au condus chiar pînă 
în min. 26 (II—41) cînd s-a produs 
turnura meciului. Studenții bucureșteni 
au început să se apere mai bine, au 
aruncat mai precis la coș și după ce au 
egala t, au cîștigat pe merit în final.

SERIA A II-A

Szoke 2, Szombathy 2 pentru Voința 
Tg. Mureș, fR. Bogdan — coresp.).

I.T.B. — Rapid București 60—59
(30—34, 48—48).

SERIA A ll-A
Blănuri Oradea—Știința București 

41.—-79 (17—38); Progresul București— 
Știința Cluj 42—63 (19—31) ; Voința 
Brașov—Voința București 65—32 (32— 
20) ; C. S. Mureșul Tg. Mureș—Voința 
Oradea 56—47 (22—27).

(Urmare din jmg. I)
Buc.) 332,5 kg., Siegfried Schuleri 
(Olimpia Brașov) 315 kg., cat. semi- 
mijlocie : Lisias Ionescu (Flacăra ro
șie) 345 kg., Gheorghe Ienci-u (C.C.A.) 
330 kg., Gheorghe Constantin (Olim
pia Brașov) 315 kg. ; cat. mijlocie : 
Vasile Rudan (C.C.A.) 320 kg., Cornel 
Bucur (Flacăra roșie Buc.) 320 kg., 
Vasile Ionescu (Rapid) 317,5 kg., Wer
ner Frantz (Olimpia Brașov) 317,5 
kg.; cat. semigrea : Tiber iu Roman 
(C.S.M. Cluj) 390 kg., Atila Vasar- 
helyi (C.C.A.) 355 kg., Iosif Vlădă- 
reanu (Flacăra roșie Buc.) 342,5 kg., 
Iosif Popovici (Rapid Oradea) 312.5 
kg. ; cat. grea : Lazar Baroga (C.C.A.) 
420 kg., Gheorghe Mincu (Dinamo 
Obor) 350 kg., Grigore Tofan (Rapid) 
342,5 kg., Isac Sterian (Flacăra roșie 
Buc.) 330 kg. ; cat. super grea : Silviu 
Cazan (C.C.A.) 417,5 kg., Nicolae Ma
tei (Dinamo Obor) 332,5 kg., Ion Cre- 
țu (Flacăra roșie) 325 kg.

Etapa viitoare: Știința Galați — Ceah
lăul P. Neamț (arh. I. Triștii și D. 
Constantinescu-Buc. și C. AÂarin-Bră- 
nești); Prahova Ploiești — C.S.M. 
Brăila (V. Dumitrescu, A. Pîrvu și C. 
Popescu-Buc.); Rapid Focșani — Di
namo Galați (F. Mntcescu, D. Dimu- 
lescu și M. Antonescu-Buc.): Dinamo 
Suceava — Foresta Fălticeni (N. Vi- 
zireanu, P. Sava și G. Hulpe-Cluj); 
Carpăti Sinaia — Fiacăra Moreni (S. 
Brasay. I. Soss și I. Chelemen-Tg. 
Mureș); Steaua roșie Bacău —- 
C.S.M.S. lași (G. Olteami, C. Sotir și 
1. Berdilă-Buc.); Poiana Cîmpina — 
C.F.R. Pașcani (A. lonesc.u-Buc. și P. 
Vamoș și I. B0nko-Tg. Mureș).

Seria a ll-a

Recolta Cărei — A.S.A. Crișul Or 
dea i —1 (0—1).

Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. C 
5—0 (3—0) !

Vagonul Arad — Corvinul Hui 
doara 1—0 (0—0).

Ind. Sirmei C. Turzii — C.F.R. 
mișoara 3—0 (0—0).

C.S.M.D. Baia Mare — I.R.A. 
Mureș 2- 0 (0—0).

A.S.M.D. Satu Mare — C.F.R. Ar 
0—0.

C.S.M. Crișana Oradea , — Arie 
Turda amîllat

Etapa echipelor bacureștene
Feminin Masculin

C.S.M. Mediaș — Chimia Govora 
2—0 (0—0).

FI. roșie Buc. — Știinta Buc. 2—0 
(2-0).

S.N.M. Constanța — C.S.M. Sibiu 
3-1 (2-1).

Chimia Făgăraș — C.S.O. Reșița 
5—2 (2—0).

Metalul Buc. — Dinamo Obor 2—1 
(1-1).

C.F.R. Roșiori — Farul Constanța 
0—2 (0—1).

Tractorul Brașov — C.S.O. Craiova
1—1 (1 — 1)

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Cluj 11 6 4 1 1«:11
2. Mureșul Tg. Mureș 11 7 2 2 25:11
3. C S.M. Crișana Oradea 10 7 1 2 20: !
4. C.S.M.D. Baia mare 11 6 3 2 21:1
5. Ind. Sirmei C. Turzii 11 6 2 3 19:1:
6. C.F.R Timișoara 11 5 3 V 15:1
7. Recolta Cărei 11 4 3 4 IV :1
8. Arieșul Turda 10 3 5 2 12:1
9. Vagonul Arad 11 4 2 5 13:1

10. I.R.A Tg. Mureș 11 3 3 5 14:1
11. A.S.A Crișul Oradea 11 2 4 5 17:2
12. C.F.R. Arad 11 1 3 7 8:1
13. Corvinul Hunedoara 11 2 1 8 10:2
14. A.S.M.D. Satu Mare 11 n 4 7 7:1

Rapid București—Voința Iași 58 52
(25—20) ; Dinamo Tg. Mureș-—Slea- 
gwl roșu Brașov 62—55 (29—34). A 
fost o partidă de un bun nivel tehnic. 
In reușita spectacolului au contribuit 
în egală măsură ambele echipe. Steagul 
roșu formează o echipă redutabilă, cu 
multe individualități. De altfel, brașo
venii au avut conducerea pînă în min. 
31. Uneori ei au condus chiar cu I 1 
puncte ! Dacă nu slăbeau spre sfîrșitul 
partidei ritmul de joc, puteau pleca de 
Ia Tg. M ureș cu o prețioasă victorie. 
Victoria gazdelor este meritată. (U. Ka- 
dar—coresp.).

DINAMO B UCU R EST I—ST H NȚ A
TIMIȘOARA 70—11 (27—22). Dinamo- 
▼iștii s-au reabilitat față de suporterii 
lor, obținînd o victorie categorică. 
Studenții nu au rezistat decît în prima 
repriză cînd au și condus la scor : 6—4 
în min. 5 și 20—10 în min. 16. După 
pauză, pivoții bueureșlenilor și-au făcut 
înoă din plin datoria. Ei au cules majo
ritatea mingilor de sub panouri, hotă
rî» d în mod categoric disputa cu ad
versarii lor»

FEMININ
SERIA I

Știința Timișoara—Agronwhia lași 
75—54 (33 — 20); Petrolul Ploiești — G.S. 
Crișana 51—50 (16 25); |\
in|a Tg. Mureș 48—44 (23—20). A fost 
mii meci în earc calmul și siguranța și-au 
spus euvîntul. A cîștigat echipa care a 
acționat mai bine sub propriul panou și 
pe contraatac. Cele 92 <le puncte au 

■fost înscrise <le : Izbiceanu 12, Voica 
10, Nagy 7, Tudor 7, Corcodcl 5, Dtsrof- 
lei 4, Vancea 3 pentru I.C.F. și Ady 14, 
Gwber 11. Demeter o, Gsomoss A. 7,

SERIA I: METALUL „23 AU
GUST" — VOINȚA MIERCUREA 
CIUC 3—0 (15—8, 15—7, 15—3).
Metalurgistele, cu Doina Popescu și 
Ștefania Bogea în nwe formă, și-au 
depășit net adversarele. Am remarcat 
de la Voința o singură jucătoare care 
a făcut fată partidei : Judith Kohn. 
I.F.A. — C.S.M.S. IAȘI 3—0 (15—7, 
16—14, 15—13). Ultimele două seturi 
au fost echilibrate. In primul, ieșen- 
cele au avut o'comportare ' slabă. 
OLIMPIA BRASOV — ȘTIINTA 
CLUJ 1—3 (9—15, 15—1, 8—15,
8—15). SERIA A ll-A: C.P.B. — 
SANATATEA BUCUREȘTI 3-0 (15—9, 
15—12, 15—8). Victorie meritată a
jucătoarelor l>oci»icșteiicc. S-au re
marcat de ta învingătoare Marfa Pin
tea, Nicul-ina Gabor și Magda Io
nescu, iar de la Sănătatea — Cristina 
To|xsetK*arHt. (C. GHEORGHE —• 
coresp.). PROGRESUL BUCUREȘTI 
— C.F.R. TIMIȘOARA 3—0 (15—5, 
15—9, 15—5). Începutul, partidei lăsa 
să se întrevadă o luptă foarte ‘ștrînsa: 
primul punct-fusese-realizat abia după 
șapte schimbări de , serviciu. Dar 
apoi... Jucătoarele bucureștence, mult 
mai exțierimentalie. au obținut .o vic
torie comodă. Subliniem comportarea 
foarte bună a Eugeniei Metopadov 
(Progr.) — atît la fileu, cit și în 
apărare. (A. A.). FARUL CONS
TANȚA — C.S.M. SIBIU 3—0 (8. 5. 
II). Sibieocete s-au prezentat destul 
de slab. Din atacul: gazdelor au ex
celai Ada Ionescu și Paula Costea. 
(E. PETRE — coresp. regional). 
C.S.O. CRAIOVA — RAPID BUCU
REȘTI 1—3 (9—15, 15—9 2—15,
5-15).

SERIA I: ȘTIINTA GALAȚI — 
ȘTIINȚA CLUJ 3-1 (10—15, 15—13, 
15—11, 16—14). Puterea dc luptă 
a decis echipa învingătoare. 
S-au remarcat Kramer de la 
gazde, și Dăbală de la oas
peți. (G. ARSENIE — coresp.). DI- 
NAMO ORAȘUL DR. PETRU GRO
ZA — PETROLUL PLOIEȘTI 3-0 
(6. 5, 8). Dinamoviștii au învins des
tul de ușor. Ei au confirmat forma 
bună în care se află. (M. DOMIȚI \N 
— coresp.). C.S.M.S. IAȘI — C.C.A. 
1—3 (6—15. 15—8. 13—15, 8—15). 
RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINTA 
PETROȘANI 3—0 (3, 5, 7). Rapidjștii 
au obținut o victorie ușoară hi fața 
unei formații slab pregătite. S-au re
marcat Pavel, Fienaru și Plocon de 
la Rapid, Vasiiiu si Uorincaru de la 
Știința. (GHEORGHE CIORANU — 
coresp.).

SERIA A ll-A: DINAMO BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRAȘOV 
3—0 (9, 9, 5). In oiuda scorului se
ver culcare au pierdut, jucătorii din 
Brașov au făcut o partidă bună. De 
.multe ori au fost aplaudați . pentru 
jocul prestat. Dinamoviștii au cîștigat 
datorită jocului. mai organizai la fi
leu. S-au remarcat E. Derzei și l\V., 
Schreiber (Dinamo), I. Ghînzeriuc 
(Tractorul). C.S.M. CLUJ — FARUL 
CONSTANTA 2—3 (15-11, 9-15,6-15, 
15—10, 10—15). PROGRESUL BUCU
REȘTI — FLACĂRA ROȘIII BUCU
REȘTI 3—2 (15—11, 10—15, 15—10. 
10—15, 15—12). Victoria a reve
nit intr-tin fina1! dramatic echipei 
Progresul dar ea putea reveni la fel 
de bine și celor de Ia Flacăra ro- 
șie. (GH. C.).

CLASAMENTUL
1. C.S.O. Craiova 11 6 3 2 19: 7 15
2. Farul Constanta 11 7 1 3 26:13 15
3. C.S.O. Reșița 11 6 1 4 22:18 13

4. Dinamo Obor 11 6 1 4 19:17 13
5. chimia Făgăraș 11 5 2 4 17:15 12
6. Metalul Buc. 11 5 2 4 17:19 12
7. C.F.R. Roșiori 11 5 1 5 15:13 11

Etapa viitoare: CSMD Baia Mare 
CSM Crișana Oradea (arb. C. 
țescu și 1. Palade-Sibiu și P. S< 
Mediaș); CFR Timișoara — Vag< 
Arad (1. Dobrîn, F. Barna și N. 
zăr-Petroșarii); Arieșul Turda — M 
șui Tg. Mureș (S. Stanică, I. Di 
trescu și S. Ene-Buc.); IRA Tg. 
re.ș — Recolla Cărei (I. Nemeș-Tu 
I. Cîmpeanu-Beclean și I. Baran 
Cluj); CFR Arad — Ind. Sirmei 
Szucs, T. Vecan și 1. Deak-Orad 
ASA Crișul Oradea — CSM Clu; 
Constantin, 1. Bădica și F. Heiuș- 
șov); Corvinul Hunedoara — Aî 
Satu Mare (C. Petrea, G. Poptjvh 
Gh. Vasilescu-Buc.).

Campionatul echipelor de tineri
PETKULVI.—DINAMO PITEȘTI 0- 1 

(0—0). — In ciuda terenului desfun
dat de ploaie, echipele au prestat un 
joc destul de tehnic. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Duminică (min. 
62) de la 25 in.

ȘTI INȚA (’.LU J — M INE KUL 2—1 
(2—0). — Joc dc nivel bun. Știința 
a dominat, dar a ratat multe ocazii. 
Minerul a jucat bine în cîmp ; atacul 
însă a fost lipsit fie vigoare. Au mar
cat : Szabo (2), respectiv Precup.

METALUL TIRGOVISI'E—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 0—7 (0—2). — Timișo
renii au jucat foarte bine și au marcat 
prin Gîrleanu, Vîlcov (2), Dragoș, Cia- 
cîr. I‘antici și Marian.

STE4GUL ROȘU—C.C.A. 1-0 (1-0). 
Punctul victoriei a fost marcat de Cris- 
tea în min. 42. Ambele echipe au ratat 
numeroase ocazii.

JH L—DINAMO BACĂU 3 -1 (1-0). 
— Joc în general frumos. An marcat: 
Sardi (2) și Manea, respectiv Zamfir 
(autogol).

PROGRESUL—DINAMO BUCUREȘTI 
2—0 (1—0). — Joc placul, vin dispu
tat încheiat cu victoria primei echipe 
prin punctele marcate de Marin

6. Jiul 11 6 1 4 14:
7. Dinamo Bacău 11 4 3 4 13
8. Știința Timișoara 11 3 4 4 33
9. Petrolul 11 4 2 5 27

10. Minerul 11 4 1 6 10
11. U.T.A. 10 3 1 6 17
12. Știința Cluj 11 2 3 6 12
13. Dinamo București 11 1 2 8 10
14. Metalul 11 1 1 9 4

7^1
i î

CLASAMENTUL

1. Progresul
2. Rapid
3. C.C.A.
4. Dinamo Pitești 
*. St. roșu

1182131:1111
10 7 2 1 25: 5 16
10 7 1 2 29:10 15
11 6 2 3 15: 6 14
10 5 3 2 22;13 13

Așa arată o varianta eu 12 rez 
la concursul Pronosport nr. 47, 
din 12 noiembrie 1961 ;

I. Franța — R.P. Romînă (rugbi 
II. Turcia — U.R.S.S. (camp, mori

III. R.P. Bulgaria — Franța (camp, 
molid.)

IV. Rapid — Ariesul (finala Cupei 
R.P.R.)

V. Jiul — Dinamo Bacău (eat. A
VI. Metalul Tîrgovifjte — Știința 

Timișoara (cat. A)
VII. Petrolul — Dinamo Pitești (e; 

A)
VIU. Știința Clui — Minerul (cat. A 

IX. Mureșul Tg. Mureș - CSM CI 
(cat. B)

X. CFR - Farul (eat. B)
XI. Dinamo Suceava — CSMS Iași 

(cat.
XII. Industria Sirmei C.T. - CFI 

Timișoara (cat. B)

La acest concurs au fost depuse 
ximatlv 410.000 variante.



Din nou schimbare de lider: conduce Steagul roșu
Sîmbâtâ și duminică 
in calcțiorid Aiaîothal

(0-0) 
(0-1)
(1-0) 
(1-3)

STEAGUL ROȘU A DOMINAT NET, REZERVELE LA FEL DE BUNE CA TITULARII!
Steagul roșu - C.C.A. 
Progresul — Dinamo Buc. 
Jiul — Dinamo Bacău 
Metalul — Știința Timișoara 
Petrolul — Dinamo Pitești 
Știința Cluj — Minerul

1-0 
1-4 
1-0
4-3
0-0
4-1 (4-0)

CLASAMENTUL

1. St. roșu (2) V
2. Petrolul (1)
3. Dinamo Buc. <3)
4. Progresul (4)
5. Știința Cluj (8)
6. Dinamo Bacău (5) 

.7. Jiul (11)
8. Minerul (6)
9. C.C.A. (7)

10.. Rapid (9)
Timisoara (

12. Metalul (13)
13. U.T.a. (12)
14. (Dinamo Pitești (14)

(10)

11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11

2
2
2
1
3
2
2
0
3
3
1
2
1
2

24:10
25:12
23:15
22:11
24:20 11
11:13 10

16
16
16
13

1
2
2
4
4
5
5 .12:19
6 11:24
4 20:18
4 13:13
6 14:19
6 16:27
6 11:15
7 10:20

în paranteze,locurile ocupate de echipe 
după etapa precedentă.

ETAPA VIITOARE:
Dinamo Pitești — Jiul
Rapid — Știința Cluj
Minerul — Dinamo București
Diuamo Bacău — Petrolul 
C.C.A. — U.T.A.
Știința Timișoara — Progresul 
Steagul roșu — Metalul
Joi se dispută restanța C.C.A.—Rapid

C. 0. A. DECIT CU 1-0 D.'namo București - Progresul 4-1

S-o spunem de la început : rezultatul 
înregistrat sîmbătă în „restanța" de la 
Brașov face excepție de la regula după 
care nn >3-—0“ se traduce, în limbaj 
fotbalistic, prin întrecere echilibrată, 
dusă aproape de la egal la egal. Intr-a- .....................
tît de accentuată a fost presiunea exer- tuși extremă. Atacurile 
citată la poarta lui Voinescu, în cea de lor" îi obligă pe nT" 
mai mare parte din timp. ■ G'rișan la

„Duelul" dintre atacul gazdelor și ■ ceea, ce < 
apărarea bucureștenilor „ridică tribune- . apărare.

chiar din minutul 1 : Ilașoti execută, ...niarcMă 
o lovitură de. colț și Mesza'ros, . de colț (

ca
cu

le 
înalt, 
venit 
capul 
continuare „stegarii" < 
joc combina tiv, acționmd 
în mișcare ; atacurile — 
la mijlocul terenului — 
desfășurîndu-se cînd pe 
pe aripi. Ilașoti și, în sp 
bazează însă de dribling.

Este un mecanism bine pus la punct 
echipa antrenată de S. Ploieșleanu (care, 
în linii mari, evoluează de ani de zile 
în aceeași alcătuire) și jocul ei are cursi
vitate. Apărarea oaspe(ilor face eforturi 
să stăvilească iureșul dezlănțuit de. a- 
tacul gazdelor,

cu
In
un

nici un moment, pentru că propriul său 
atac nu este în stare să „fină“ <le loc 
mingea. ■ Constantin, coordonatorul ata- 

' oului, nu Se simte Jn-largul său între 
trei jucători noi (sîmbătă a debutat și 

, Iacob). și lingă Raksi, care nu este to
tuși extremă. Atacurile repetate ale gaz- 

. mijlocașii Jenei și
sarcini mai mult defensive, 

la o ruptură între atac și 
pofida' insistentei dominări 

ti'11. ,.ralK5>.rlțIX<Jcytțurilpr 
8—1) și pe. spațiul porții 

— gazdele nu reușesc să înscrie 
această primă repriză.
reluare, C.C.A, arc inițiativa 
cîteva minute, . dar acțiunile ei 

ite dc consistență. Apoi gazdele 
ă energic, forțînd deschiderea 

Acum acțiunile lor ofensive

Jiul a întrecut la
pe Dinamo Bacău 1-

n-arc timp să „respire porții lui V.ninescu ; 1Kusulan 1In f teazLi dc
1 a 8 metri , mingea ajunge totuși la
llașol i care Insă a lunecă, ratînd u-se

limită astfel o ni;
62 sini tot

ire ocazie. Minute 
alîlea momente de

■le 57, 
in a re

60,
tril-

suine, ca re anun(ă țîi golul. 11 va în-
scrie David în min. 70 cînd primiri d o

PETROȘANI 12 (prin telefon). Me
ciul Jiul—Dinamo Bacău — scor final 
1 0 (1—0) — a fost așteptat cu mult
interes (au asistat peste 8.000 de spec
tatori) pe de o parte, datorită partidelor 
frumoase pe care gazdele le-au făcut a- 
casă în ultimele clape, iar pe dc altă 
parte, popularității de care se. bucură e- 
chipa. din Bacău în orașul nostru.

După aspectul general al întîlniriî, 
echipa Jiul — din care au lipsit Cră
ciun și Martinovici — a meritat totuși 
victoria, datorită superiorității din pri
ma repriză. Scorul putea fi mai mare, 
dacă linia de atac a gazdelor ar fi in
sistat în fazele de finalizare. .

In repriza secundă, jocul s-a 
șurat de la egal la egal. Spre 
a fost umbrit de
ale jucătorilor Cosmoc (eliminat de pe 
teren în min. 60), Cîmaru și Publik.

Unicul gol al partidei a fost înscris

desfă- 
sfîrșit el 

gesturile nesportive

de Pavlovici îii min. 
combinații ou Gabor, 
faze mai importante 
ceea din min. 28, cînd Gabor, executând 
o lovitură liberă de la 18 m a 
mingea în bara transversală ! 
clare au ratat Matron 
Ciurdă re seu (min. 56), 
47), Cincu (min. 43), 
70 și 85).

Arbitrului Gh. 
condus corect, i

JIUL: Gram
Romoșan, TILVESdlJ, Cazan 
CR1ȘAN—Pavlovici (M a te on), 
reseu, Matcon (Pavlovici min. 
fir), Gabor. CIORNOAVĂ.

DINAMO BACĂU : Ghiță
Bucur) — Giosanu, LAZĂR, Cincu—Ră- 
dulescîi, VĂTAFU — Avram, Panait, 
GRAM, Ciripoi (min. 59, Cîmaru), Pu
blik.

ION ZAMORA, corespondent

17, în urma 
Printre celelalte 
menționăm pe a-

Vereș 
s-au al

(min.

unei

trimis 
Ocazii 

(min. 1 și 66), 
Gram (min. 40, 
Publik (min.

(min. 35,

Arieșul Turda a învins

pasă la întîlnire, a pătruns spre centru 
în careul de pedeapsă și a șutat sus, 
la colț, fără speranță pentru Voinescu. 
Apoi, 9 minute mai târzi-u, același David 
a expediat balonul în bară transversală. 
Schimbarea produsă în atacul oaspeți
lor (din min. 63 în unuă’toar<a com
ponență: Iacob, Constantin, Varga, Bone, 
Tomeș) nu contribuie la o mărire de 
randament a formației militare. Reținem 
totuși ocazia ratată de Constantin (min. 
81) care, scăpat singur, nu arc forța 
necesară, să finalizeze și trimite alături.

A fost un joc plăcut, desfășurat în 
limitele sportivității, pasionant prin 
lupta care s-a dat între atacul gazde
lor și apărarea bucureștenilor. Zaharia 
Drăghici (Constanța) a condus bine.

STEAGUL ROȘU: Ghiță —lvăncescu, 
Zaharia, Nagy—campo, seredai— 
Ilașoti, Năftănăilă, Fusulan, MESZA- 
ROS, DAVID.

C.C.A.: VOINESCU—Zavoda II, APOȚ- 
ZAN, IVĂNESCU—Jenei, Crișan—Raksi 
(Iacob), Constantin, 
(Bone), IACOB

Varga, TOMEȘ
(Tomeș).

Rapid București cu 2-1
G. NICOLAESCU

Nemulțumiți, la un moment dat, de 
nivelul tehnic al meciului Dinamo 
București — Progresul — și aceasta 
se datora jocului slab al fotbaliștilor 
de la Progresul — spectatorii s-au 
mai... îmbunat pînă la sfirșit, partida 
oferindu-le cîteva compensații :, schim
bări neașteptate în desfășurarea jocu
lui, perspectiva ca .echipa considerată 
iremediabil învinsă să răstoarne situa
ția și apoi „finalul* impetuos al echipei 
dinamOViste, marcat cu aplauze și cu... 
goluri I

In momentul începerii1 meciului, în 
nici un caz nu putea fi fayorită Dina
mo, care intrase pe. ter.en fără patru 
titulari (Varga, Pîrcălab,. En'e H și Al. 
Vasile), linia de atac'în special părîrid 
în felui acesta mult slăbită. Dar, de 
la primele schimburi de mingi, lucru
rile s-au lămurit: înlocuitorii s-au do
vedit destul dc buni (Ștefan, .mai. ales), 
Țîrcovnicti și Eftimie se arătau a fi 
niște „dispeceri" de mîna întîi, iar 
apărarea, în nota ei obișnuită, bineîn
țeles că prezenta suficiente garanții. 
Dimpotrivă, Progresul vădea sensibile 
scăderi în toate compartimentele. Chiar 
apărarea făcea greșeli, iar înaintarea, 
cu doi interi lenți și cu tui Oaidă care 
nu mai... sperie pe nimeni, nu putea, 
desigur, să străpungă apărarea adver
să. In asemenea condițiuni, cea mai 
mare parte din prima repriză s-a des
fășurat sub semnul tutei clare supe
riorități dinamoviste, reflectată însă pe 
tabela de afișaj numai prin golul în
scris în min. 29, de David, ia o în
vălmășeală. O ocazie mai bună de 
gol o avusese Dinamo în min. 13, dar 
mingea boxată de Miridru s-a... răz- 
gîndit pe drum și în loc să ajungă în 
plasă, a ieșit... peste bară 1

In finalii' primei reprize, Progresul 
iese din acalmia în care se complăcuse 
atîta vreme și obține cinci cornere, 
dintre care ultimul era cit pe ce să 
aducă golul egalizator. In această 
perioadă Progresul a avut și o „bară".

La reluare. Progresul începe „tare", 
atacă insistent și jocul devine mai in
teresant mai ales din min. 65, cînd 
Progresul obține egalarea : Popa a 
atins balonul cu mîna în careu și 
loniță a transformat, nu fără emoții 
însă, penalti-ul acordat de arbitru: 
mingea a trecut foarte aproape de 
Da teu 1 Urmează cinci minute dina
mice, cu atacuri de o parte și de alta, 
mai multe chiar de partea Progresului. 
Dar în min. 26, amatorii de surprize 
nu mai pot spera la nimic: e 2—1 
pentru Dinamo, prin golul înscris de 
Eftimie. In continuare, Dinamo joacă 
din ce în ce mai bine, marchează încă

două goluri (min. 80 și 88) tot prin i 
Eftimie, obținînd astfel o victorie cate-! 
gorică, pe deplin meritată.

De la Dinamo s-au evidențiat Țîrcov- 
nicu, Eftimie, Ștefan, Nunweiller llli < 
și Ivan. Progresul a contat integrat 
doar pe Mîndrti și loniță. CaricaȘ, re-, 
marcabil în unele momente, a fost însă ' 
alteori un pericol pentru echipa sa,' i 
prim tendința de a se juca „de-a fotba-ci 
lul“, de a dribla în careti, în generați 
prin lipsa sa de seriozitate. >

Arbitrul P. Malița (Ploiești) a con-ii 
dus satisfăcător următoarele ■ formații J 1

DINAMO: Datcu — Popa, Nun-î ' 
weiller 111, Ivan — Ștefan (Constan-. I 
tinescu), Nunweiller IV — Dumitrescu,’.! 
Frățilă (Ștefan), Eftimie, Țlrcovnicu, ț 
David.

PROGRESUL: Mindru — Smărăn- 
descu II, Caricaș, Soare — loniță : 
Maior — Oaidă, Smărăndescu I (Pro- ’ 
topopesc.u), Voinea, Dinulescu, Ba-i 1 
boic.

JACK BERARIU !

DOUĂ REPRIZE DIFERITE!
Știinfii Cluj - Minerul 11 (10)

(Urmare din 1)

contra-atacînd periculos. Fără îndoială, 
întreaga echipă merită felicitări pen
tru însuflețirea eu care a jucat, pen
tru curajul cu care și-a apărat șansele, 
ca și pentru fazele frumoase de fotbal 
pe care ni Ic-a oferit de-a lungul a- 
cestui meci urmărit, cum se spune, cu 
„sufletul le gura". A fost cea mai pa
sionantă finală dc Cupă din ultimii 
arii 1
• l’ăcăt că Rapid nu și-a adus contri
buția la reușita spectacolului. Bucu- 
reștenii s-au prezentat ia un nivel 
inadmisibil pentru o formație din 
„A“ și n-au practicat lin joc ia va
loarea lor deed 15—20 de minute, 
înaintarea Rapidului a greșit decisiv, 
nemsistînd suficient după ce a des
chis scorul. Atunci a pierdut de fapt 
Rapidul șansa de a cîștiga meciul. 
Egalați și apoi conduși, rapidiștii și-au 
pierdut calmul, au început să atace 
îri trombă, dar fără claritate, s-au e- 
nervat pe măsură ce constatau că 
minutele zboară și Arieșul nu vrea 
cu nici un chip să se dea bătut. Ari
pile Kraus și Dulgherii au fost ani
hilate eompict de apărătorii . adverși, 
iar Ozon a ezitat tot timpul să tragă, 
preferind să trimită mingea partene
rilor săi, și cirtd trebuia si cînd nu.

PE SCURT DESPRE 
DESFĂȘURAREA JOCULUI

La cîteva secunde după fluierul de 
începere, atacanții Rapidului ajung :<1 
fata porții Arieșului și balonul centrat 
de Dulgherii ricoșează din bară în aut 
de poartă. Fă se mențin cîteva mințile 
tn atac, după care jocul se echili
brează. Oaspeții pun stăpînire pe joc 
și Luparu apoi Băluțiu încearcă poar
ta Iui Dungii. Spre mijlocul reprizei 
bucureștenii pretau inițiativa și atacu
rile ior se succed minute in șir la

poarta celora din Turda. In minutul 
24, după o combinație frumoasă între 
Ozon-Balint-Georgescu, ultimul trage 
plasat de pe linia de 16 metri. Suciu 
atinge mingea dar nu o poate reține 
(1—O). După gol, fotbaliștii’din Turda 
par cîteva minute resemnați permițînd 
gazdelor să domine clar timp dc cî
teva minute, dar fără eficacitate. 
Georgescu și Balint ratează copilărește 
ocazii excelente. La sfirșitul reprizei 
situația de pe teren se schimbă. De 
data aceasta oaspeții au inițiativa, con
duc bine balonul, produc panică în 
careul Rapidului.

La începutul reprizei a doua, din 
nou Arieșul este în superioritate, Vîr- 
ful de atac, Băluțiu, duce după el 
toată înaintarea. In min. 5 Langa a- 
tinge balonul cu ruina în careu. Arbi
trul Mihăilescu dictează lovitură de 
pedeapsă, |K- care o transformă Bă
ltițiu: (1—!). Nu trec nici 60 de sec. 
și același Băluțiu înscrie spectaculos 
din apropierea porții în urma unei 
pase primite de la Mărgineanti. Pînă 
în ultimele minute superioritatea în 
cîmp este de partea oaspeților. Ei pun 
mai mult accent pe apărare, fără să 
dăuneze însă calității jocului. In final, 
bucureștenii atacă insistent, dar înain
tarea se bazează doar pe Georgescu 
și Balint care nu fx>t’ depăși însă pe 
adversarii lor direi-ți, Chiar și Macri 
trece la. înaintare, în locul-lui Văcarii 
dar fără riici un folos. De altfel, el a 
fost eliminat din joc în min. 88 pentru 
un fault asupra lui .Vădan, Fluierul 
final îi găsește pe rapidiști în . plină 
ofensivă respinsă însă cu deosebită 
promptitudine dc apărarea Arieșului.

După terminarea jocului, Ursii, că
pitanul echipei Arieșul Turda a pri
mit din partea Federației Romîne de 
Fotbal valorosul trofeu, Cupa R.P.R., 
care pentru un an de zile va merge 
la Turda. Fotbaliștii de la Arieșul au 
cișligat-o cu cinste 1

DE LA 1-3
TIRGOVIȘTE 12 (prin telefon). — 

Primele minute ale întîlriirii Metalul 
Tirgoviște — Știința Timișoara se 
caracterizează printr-un joc de studiu. 
Ambele echipe caută să se acomodeze 
cu terenul 'alunecos. Treptat, jocul de
vine mai vioi și se desfășoară la un 
nivel tehnic satisfăcător. Metalurgiștii 
au inițiativa și construiesc o serie de 
iatacuri, însă ezitările înaintării local
nice pc de o parte, și forma bună a lui 
Curcan, pe de altă parte, împiedică 
'deschiderea scorului. Iu min. 5 și 15 
Cazacii și Lazăr trimit balonul în bra
țele portarului timișorean. In min. 20 
Lereter trage peste bară. In același 
minut Mănolache înscrie imparabil :
1— 0 pentru Știința Timișoara. Metalul 
contraatacă și obține un corner, în 
min. 22. Niculescu execută și minge i 
este preluată de Cazacu care înscrie 
cu capul pe lingă Curcan : 1 — 1. Oas
peții revin în atac și in min. 30 urcă 
scorni. Portarul gazdelor, Andrei, iese 
inoportun înaintea Iul Manolache și 
acesta reușește să înscrie cu capul :
2— 1. Peste șapte minute Remus Lazăr 
profită de neatenția aceluiași Andrei, 
și scorul'devine ■ 3—1 pentru sltidenți.

In repriza a doua metalurgiștii atacă 
insistent, 'domină. In min.. 65" ei reu
șesc să reducă handicapul prin Caza
cii. Atacurile gazdelor sînt-cu. greu 
oprite de timișoreni. în min. 72 Co- 
dreanu oprește mingea cu mina în careu 
și arbitrul acordă 11 rn. Lovitura de 
pedeapsă este ratată însă, de Cazacii. 
Peste 3 minute, portarul timișorean. 
Curcan, se accidentează la o ciocnire 
cu Cazacu și este înlocuit de Ehăehes- 
cu. Imediat se execută o lovitură de 
la 18 m în favoarea gazdelor. Alex. 
Lazăr trimite mingea in fața porții și

La Tirgoviște

LA 4-3!...
Nițescu înscrie egalînd : 3—3. Meta- 
lurgiștii au o perioadă de dominare. 
Oaspeții se apără supratmmeric dar 
nu reușesc să-l împiedice pe Cazacu 
de a marca în min. 86 golul victoriei: 
4—3. Arbitrul Stavrii Nicolau (Con
stanța) a condus bine.

METALUL : Andrei — Tomescu, 
POPESCU, Georgescu — NIȚESCU, 
Petrescu (Barac) — Alex. Lazăr, MU- 
RESANU, Crutiii, Niculescu, CA
ZACU.

ȘTIINȚA: CURCAN (Enăchescu)— 
Codreanu. Turcan, Uălmăgeanu—Pe- 
tescu, TANASE—Igna, R. Lazăr, AAa- 
nolache, LERETER, MIȚARU.

MIȘU AVANU—coresp.

Nu-i suficient
Petrolul Ploiești —

PLOIEȘTI 12 (prin telefon). Tactica 
adoptată de piteșteni pentru obținerea 
unui rezultat de egalitate le-a reușit. 
Deși fotbaliștii Petrolului au dominat 
mai mult (raport de cornere : 17—3, 
Ia pauză 8-1). totuși nu au reușit să 
învingă. Aceasta se datorește în pri
mul rînd atacanților, care nu au în
cercat poarta de la distanță, iar pe 
de altă parte formei excepționale a 
portarului oaspeților, Niculescu. Am
bele echipe au avut numeroase ocazii 
de a înscrie, însă au ratat copilărește 
(s-a tras afară sau în brațele porta
rilor). Gazdele au ratat prin Badea, 
A. și D. Munteanu, Dridcă I și Bon- 
taș. Piteștenii au avut in Constant.i- 
nescu, Lovin și Corneanu pe cei mai

CLUJ 12 (prin telefon). Intîlnirea j 
dintre Știința Cluj și Minerul Lupeni, j 
încheiată cu scorul de 4—1 (4—0), |
a avut două aspecte diametral opiise. 1 
In prima repriză clujenii au acționați 
colectiv, practicînd un joc tehnic. . 
înaintașii lor au reușit să construiască} 
numeroase faze spectaculoase, mai ales j 
pe partea dreaptă. Ei au dovedit și o 1 
bună frecvență în șuturi, iar patru j 
din cele opt șuturi expediate în cadrul' 
porții au fost goluri.

In repriza a doua am avut impresia: , 
că în locul Științei pe teren ar fi in. j 
trat o altă echipă. Lipsa dc pregătire i 
fizică s-a manifestat mai ales în faptuli 
că înaintașii clujeni n-au mai venit1} 
în ajutorul apărării, astfel că echipă i 
s-a rupt în două. Golul creat intre i 
apărare și atac a fost folosit cu succes . 
de halfii oaspeților care au stăpînfti 
mijlocul terenului.

Față de repriza înt:i, cînd oaspeții 
au recurs la un joc defensiv, cu contra-, 
atacuri rare, în partea a do» cei de( 
Ia Minerul au reușit să domine mail 
mult. Păcat însă că ei au acționat1! 
doar pînă in apropierea careului de 
16 m.

Scorul a fost deschis chiar în primul 
minut. Ivansuc execută un corner 
Petru Emil înscrie cu capul : 1—(>. 
După 12 minute Ivansuc centrează’ 
puternic și Marcu reia cu capul : 2—O. 
Mateianu (min. 16) și Marcu (min. 
28) ratează două ocazii bune. In min. 
33 o acțiune Gane—Ivansuc se încheie 
cu o centrare precisă a ultimului lăl 
Marcu, care ridică scorul la : 3—0. In 
min. 40 Mateianu execută o lovitură! 
liberă de la 20 m. F.I pasează însă lui! 
Gane și acesta lui Ivansuc. Mingea 
șutată puternic ricoșează din Nisipea- 
nu în gol : 4—0. După pauză Szok® 
trage în bară o lovitura liberă. Irt: 
min. 57 Cucu pătrunde în careu și< 
înscrie pe lingă Moguț: 4—1.

Arbitrul Traian Crticeanu (Arad) și-a 
făcut un frumos debut într-un joc de 
categoria A. El a condus formațiile s 
ȘTIINȚA: MOGUȚ—Kromcly, Geor
gescu, Costin—Petru Emil, Popescu— 
IVANSUC, Marcu, GANE, MATEIA
NU, Moldovan; MINERUL: AAihala- 
che (din min. 46 Sziklay) — Cheres-i 
teș, COMAN, Mihaly (NISIPEANU)—. 
MIHAILA, Nisipeanu (Mihaly)—CUCU, < 
Szdke, Grigore, Țtircan, Mazilu (din 
min. 46 Sima II).
V. MORI . A și NI. TODOR AN-coresp.,

să domini!.,.
Dinamo Pitești 0 0
periculoși atacanți. A fost un meci de | 
uzură, în care ambele echipe au lup
tat pentru victorie. Brigada din Oradea, 
condusă de Dumitru Costa, a arbitrat 
corect și autoritar.

PETROLUL : IONESCU-Pal, FRO-
NEA, Neacșu —D. Munteanu, MARIN î 
MARCEL—BADEA, Tabareca (din min. j 
74 Bontaș), Dridea f, A. Munteanu,1! 
Bontaș (din min. 74 Dridea II).

DINAMO : NICULESCU-Vulpeanu,t 
Barbu, Haimovici—Florescu, Radu—i 
Dima (din min. 58 Ghmea), CONSTAN- ( 
TINESCU, LOVIN, CORNEANU, But-yi 
naru. /1

ILIE RADULESCU — coresp.



Curse interesante 
la motociclism

La un pas de a fi aminate din cauza 
timpului nefavorabil, întrecerile moto- 
cic.liste. programate pe pista stadionu
lui Dinamo, nu numai că au avut loc, 
dar s-au și bucurat de un succes pe 
deplin meritat.

Cei peste 5000 de spectatori care au 
asistat la alergări au aplaudat cu 
entuziasm evoluția motocicliștilor 
bucureșteni în cadrul a trei probe: 
dirt-track. o cursă de urmărire pe echi
pe (deosebit de reușită) și un concurs 
cu obstacole. Una mai spectaculoasă 
ca cealaltă, întrecerile motocicliste au 
scos în evidență pe de o parte buna 
dispoziție de concurs a motoci- 
cliștiior noștri, ținuți o bună 
bucală de timp departe de activitatea 
competitions lă, iar pe de altă parte 
priza de care se bucură această dis
ciplină :n rîndurile marii mase de 
amatori de întreceri sportive.

Dintre concurenții care au evoluat 
s-au remarcat în mod deosebit Al. 
Sinea (Voința), M. Pop (Dinamo), C. 
Dițescu (Metalul) la probele de dirt- 
track și 1 Popa (Dinamo), E. Zeiler 
(Metalul), T. Popa și M. Cernescu 
(Dinamo) în cursele cu obstacole. 
Cursa de urmărire pe echipe a fost 
cîștigată de formația compusă din 
M. Voicu, St. lancovici, T. Popa și 
E. Zeiler.

G. St.

Lupta se complică in finala 
campionatului republican

Duminică dimineața finala campiona
tului republican avea un nou candidat 
la primul loc, pe M. Rădulescu —• 5-*/a 
puncte dîn 7 posibile. In mai puțin de 
24 de ore, acesta a înregistrat 2 vic
torii. Primul punct i-a revenit conform 
așteptărilor, în partida întreruptă cu 
Giînsberger, iar al doilea a fost obținut 
sîmbătă seara, în runda a 8-a, în fața 
lui Soos. Acesta a încercat fără succes 
să complice pe cale tactică o poziție din 
jocul de mijloc, în care avantajul stra
tegic al negrului a fost concretizat cu 
precizie și siguranță de Bădulescu.

Ce fac Ghițescu și Ciocîltea ? Ambii 
sînt frînați momentan dc unele „ratări* 
care pot fi foarte importante pentru 
desfășurarea viitoare a luptei. Ghițescu 
— cu 6 puncte din 7 partide — părea 
sîmbătă că-și va continua seria victo
riilor, obținînd în fața lui Gunsberger 
avantaj decisiv în finalul de dame re
zultat după interesante complicații tac
tice. O. mică inexactitate (cu consecințe 
mari...) l-a adus însă într-o poziție dc 
excepție, în care are regele expus la 
șahurilc adversarului, motiv pentru care 
înclinăm să credem că partida se va 
încheia cu remiză, după întrerupere.

ca mpionottil republican pe echipe

Interesantă a fost și întîlnirea dintre 
V. Ciocîltea și Fl. Gheorghiu. Intr-o po
ziție cu continuări foax-te greu de apre
ciat, Ciocîltea a ales calea trecerii în- 
tr-un final de cai, în care este redus la 
defensivă. Materialul pe tablă este însă 
egal, la întrerupere. Ieri dimineața, Cio
cîltea a remizat întrerupta cu Radovici, 
totalizând astfel 51/* puncte din 7.

Alte rezultate din runda a 8-a, de 
sîmbătă : Rcicher—Radovici 0—1, Sza
bo—-Fischer 0—1, Pușcașu—Pavlov 
V3—-V2, Urseanu—Bozdoghină Va—V?» 
Din întreruptele programate duminică 
dimineața : Szabo—Drimer 0—1, Szabo— 
Reicher l/2—Vî*

RD. V.

De la Federația ronână 
de gimnastică

Se aduce la cunoștința tuturor con
siliilor regionale U.C.F.S. și comi
siilor regionale de gimnastică că fi
nalele campionatelor republicane de 
gimnastică — juniori și maeștri — 
vor avea loc în zilele de 16, 17 și 
18 noiembrie în București.

Echipele de juniori și maeștri vor 
fi prezente în Capitală în ziua de 
15 noiembrie, in loc de 16 noiembrie, 
cum a fost programat inițial. Ședința 
tehnică va avea loc la 15 noiembrie, 
ora 13,00.

METALUL 23 AUGUST—METALUL BOCȘA 26-14
Ieri dimineață metalurgiștii bucu- 

reșteni au avut de înfruntat asaltul 
unui adversar (Metalul Bocșa) mult 
mai decis decît se așteptau. Gazdele 
au ciștigat întîlnirea cu scorul de 
26—14, dar pentru aceasta a trebuit 
să depună mult, foarte mult efort. în 
general, meciurile au fost mai echili
brate decît la prima evoluție a tine
rilor boxeri din Bocșa care, vineri 
seara, s-au întîlnit cu cei de la CC.A.

Dintre partidele disputate au plăcut, 
pentru dîrzenia și claritatea acțiuni
lor, cele in care au evoluat perechile 
Enuț—Cîmpeanu, Olteanu—Gh. Ionel și, 
într-o măsură, întîlnirea dintre „greii" 
Basarab și Dănilă. Cîmpeanu a obținut 
o victorie muncită, pe deplin merita
tă, in fața lui Dănilă Enuț, impresio- 
nind prin promptitudinea cu care a 
răspuns la atacurile adversarului. Greu’ 

,iT. Basarab a făcut o bună impresie 
datorită ținutei sale corecte și îndeo
sebi loviturilor clare și eficace pe care 
ie-a folosit.

REZULTATE TEHNICE : M. Cristea 
'(Metalul 23 August) b.p. Al. Goncea 
‘(Metalul Bocșa) ; A. Olteanu (Met. 23 
August) b.ab. I Al. Coman (Met. 
Bocșa) ; V. Neicea (Met. Bocșa) egal 
cu Gh. Palangă (Met. 23 August) ; 
R. Nadler (Met. Bocșa) egal cu I. 
Gropșan (Met. 23 August) ; Gh. Dumi
tru (Met. 23 August) b.p. Gh. Marcel

(Met. Bocșa) ; N. Cîmpeanu (Met. 
Bocșa) b.p. D. Enuț (Met. 23 August); 
I. Olteanu (Met. 23 August) b.p. Gh. 
Ionel (Met. Bocșa) ; D. Rizea (Met. 
23 August) b.p. P. Osman (Met. 
Bocșa) ; V. Ghețu (Met. 23 August) 
b.ab. I P. Hammer (Met. Bocșa), T. 
Basarab (Met. 23 August) b.p. N. Dă
nilă (Met. Bocșa), r. c.

Marina Constanta —
Dinamo București 17-23
CONSTANȚA (prin telefon). Boxerii 

marinari au opus o dîrză rezistență pu- 
giliștilor dinamoviști din București pier- 
'zînd la un scor strîns. A fost o gală 
bună, cu multe surprize plăcute pentru 
cei peste 3.000 spectatori. Astfel, la ca
pătul unui meci interesant, cu schimburi 
de lovituri foarte puternice, Gh. Li că 
(Marina) ba întrecut categoric la puncte 
pe dinamovistul Iuliu Astaloș. De ase
menea, constănteanul Barbu Victor l-a 
învins la puncte pe. Gr. 'Dumitrescu (Di
namo). Tot ca surpriză notăm victoria 
lui Boman Dinu (Dinamo) asupra lui 
Șt. Văcaru (Marina).

C. GOLDENBERG — corcsp.

Etapa pe Capitală a campionatelor republicane de cros
In împrejurimile stadionului ITB s-au 

desfășurat duminică dimineață întrece
rile fazei pe Capitală a campionatelor 
republicane de cros. Au luat parte peste 
130 de concurent! care au oferit între
ceri - interesante si viu disputate. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate: JUNI
OARE CAT. A II-A (609 m) : 1. D. Bîr- 
san (Dinamo). 2. Mirela Nicoară (Rapid).
3. Geta Sei (Dinamo): echipe: 1- Dinamo, 
2. Rapid, 3. Voința: JUNIOARE CAT. I 
(800 m): 1. M. Gheorghe (D), 2. O. Să- 
vescu (CSS). 3. C. Boicescu (D); echipe:
1. Dinamo. 2. CSS. 3. Metalul: JUNIORI 
CAT. A II-A (1.700 m): 1; V. Raica (D).
2. I. Buruiană (SSE 2). 3. N- Geac (Met.); 
echipe: 1. Metalul. 2. CSS. 3. SSE 2;

JUNIORI CAT. I (2.500 m): 1. C. Voivo- 
zeanu (D), 2. C. Tatu (CSS), 3. I. Volo- 
hos-chi (CSS): echipe: 1. CSS, 2. Dinamo, 
3. ITB; SENIOARE (1.500 m): 1. A. Weiss 
(O). 2. N. Marin (D). 3. M. Baba raica 
(ITB), 4. I. B aci n schi (D), 5. N. Mirică 
(D); echipe: 1. Dinamo: SENIORI (7000 
m): 1. T. Strzelbiscki (Rapid) 25:19,6; 2. 
N. Siminoiu (Rapid) 25:40,0; 3. C- Dinu 
(Met.) 25:40,4; 4. Al. Amăutu (Met.) 25:57,0: 
5. R. Iliescu (Prog.) 26:02,0; 6. M. Baba- 
raica (ITB); echipe: 1. Metalul 23 Au
gust. 2. ITB. 3 Progresul.

De subliniat organizarea excelentă asi
gurată de comisia de atletism a orașu
lui București.

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

PRIMĂVARĂ!...
(Urmare din pag 1)

lor au tresăltat de bucurie. „Am văzut 
in rîndul acestor copii talente vigu
roase, spunea entuziasmat antrenorul 
federal Gh. Zimbreșleanu. Am și re
ținut numele a peste 50 dintre ei care, 
în puțini ani, vor forma cu siguranță 
viitorul lot al juniorilor noștri cei mai 
de frunle“...

Primăvara atletismului nostru are 
deci sumedenie de flori minunate ! Ră
mâne numai ca vrednicii grădinari — 
profesorii de educație fizică și antreno
rii — să se aplece asupra lor cu și mai 
multă dragoste și să se folosească de 
toată priceperea pentru a le crește 
așa cum se cuvine !

Dinamo București a invins ușor
pe Tatran Preșov: 23-13 (11-6)
DHminicâ, la Ploiești, Tatran 

Rafinăria Tclcajcn
Sîmbătă seara, campionii noștri nu 

au avut probleme prea dificile în 
partida cu Tatran. După ce au tem
perat primele atacuri deslănțuite de 
jucătorii din Preșov (aceștia au con
dus în min. 7 cu 2—1), dinamoviștii 
au intrat în ritmul lor normal de joc, 
impunîndu-și superioritatea. Și, înce
tul cu încetul — ca urmare a unor 
acțiuni bine gindite — Hnat, Ivănescu 
sau Mozer au făcut pe Kunay sau Ma- 
tușcin să scoată de mai multe ori, pe 
rînd, mingea din poartă.

Partida Dinamo—Tatran s-a înche
iat cu scorul de 23—13 (11—6) în fa
voarea bucureștenilor, rezultat ce re
flectă în mare măsură diferența de 
valoare ce există intre cele două for
mații. Dinamoviștii au inițiat a- 
tacuri variate, cînd pe extreme, cînd 
in fața semicercului, nedind prilej a- 
părării oaspe să răsufle. Circulația 
balonului a fost rapidă, prilejuind 
astfel pătrunderi decise și eficace. Iar 
dacă la toate acestea campionii noștri 
ar fi adăugat mai multe contraatacuri 
(nu au făcut decît 3), evoluția lor ar 
fi căpătat calificativul cel mai bun.

Echipa cehoslovacă s-a ridicat de 
multe ori, în decursul celor 60 dc mi
nute, la valoarea echipei dinamoviste, 
dar handbaliștii din Preșov au conta* 
prea mult pe Seruga și Lukosik. cau> 
au fost, însă, sever marcați.

Arbitrul I. Covaci (Buc.) și-a făcut 
un promițător debut internațional, 
conducînd autoritar

★
Duminică dimineața, la Ploiești, Ta

tran Preșov a primit replica formației

Preșov a întrecut
CU 16-10 (8-6)

Rafinăria Teleajen în cel de al doilea 
med al turneului pe care 11 între
prinde în țara noastră.

In ciuda terenului alunecos (s-a ju
cat în aer liber) partida a plăcut prin 
spectaculozitatea fazelor desfășurat» 
la ambele porți, cît și prin dîrzenia cu 
care formațiile au luptat pentru vic
torie. Cu excepția ultimelor minut» 
ale primei reprize și începutul celei 
de a doua părți a jocului, întîlnirea a 
fost extrem de echilibrată. Pînă atunci 
scorul a evoluat în favoarea ambelor 
echipe : 1—0, 3—2, 4—3 pentru Tatran 
și 2—1, 5—4, 6—5 pentru Rafinăria. La 
scorul de 6—7, Paraschiv ratează sin
gur la semicerc o excelentă., c.-jazte, 
pentru ca atacul următor să .xuUvâ 
handbalișlilor cehoslovad pentru pri
ma oară un avantaj de două goluri 
(a înscris Lukosik). Repriza s-a în
cheiat cu scorul de 8-6 pentru Tatran. 
La reluare, Lukosik și Frolo măresc 
avantajul oaspeților la 10—6 și în con
tinuare. cu toate eforturile gazdelor, 
handbaliștii de la Tatran iși majo
rează avansul în final la 6 goluri. 
Scor final : 16—10 (8 6) pentru Ta
tran. Punctele au fost marcate dc: 
Lukosik 4, Eibl 4, Frolo 3, Seruga 2, 
Poljak, Jevcak și Murgon pentru Tatran 
și Rotam 3, Paraschiv 2, Iconaru 2, 
Iliescu 2, Nețoi pentru Rafinăria. A 
condus bine D. Tircu (Buc.).

A. VASILIU

Astă-seară, începînd de la ora 18, 
•ichipa C.C.A. va întîlni pe Tatran 
Preșov in sala Dinamo.

Tinerii handbaliști bucureșteni 
pe locul II in turneul de la Praga

In turneul internațional de handbal 
în 7 masculin desfășurat sîmbătă și 
duminică la Praga, echipa de tineret 
a orașului București a înregistrat un 
frumos succes, ocupînd locul secund 
în clasamentul general. După ce a 
obținut o serie de victorii (printre 
care și cu 7—3 în fața formației dane
ze Roskilde), echipa romînă a cedat 
greu în partida decisivă puternicei 
formații cehoslovace, Dukla Praga, 
cîștigătoarea turneului. Dukla Praga 
a învins formația de tineret a orașului 
București, la limită cu scorul de 8—7.

NONA GAPRINDAȘVSLI
VRNJACKA BANJA 12 (prin tele

fon). — După 10 runde, în turneul 
candidatelor la titlul mondial de șah, 
pe primul loc continuă să figureze 
tînăra șahistă sovietică Nona Ga- 
prindașvili, singura concurentă neîn
vinsă pînă acum. Cîștigînd consecu
tiv la Alexandra Nicolau și Milenka 
Lazarevici, fruntașa clasamentului are 
acum 8 puncte din 9 partide, un scor 
excepțional!

O slăbire de potențial manifestă

FOTBAL
REPREZENTATIVA U.R.S.S., 

IN TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL

MOSCOVA 12 (prin radio). Pe sta
dionul „Mihat Pașa" din Istanbul s-a 
disputat duminică după-amiază ultimul 
meci al grupei a cincea europene a 
preliminariilor campionatului mondial. 
Intr-un meci decisiv s-au întîlnit se
lecționatele Turciei și Uniunii Sovie
tice. înaintea începerii jocului stadio
nul era arhiplin, numeroși doritori să 
asiste la această partidă răminînd in 
afara tribunelor stadionului. In urma 
unui joc în care reprezentativa 
U.R.S.S. a fost mai bună și a dominat 
majoritatea timpului, victoria a revenit 
fotbaliștilor sovietici cu scorul de 
2—1, scor fixat în prima parte a în- 
tîlnirii. In min. 12 centrul atacant so
vietic Gusarov deschide scorul, pentru 
ca 6 minute mai tîrziu Mamîkin să 
înscrie- din nou, cu capul. Inițiativa a- 
parține in continuare oaspeților, dar 
în min. 45, la o învălmășeală în fața 
porții lui Iașin, reduc din
handicap : 2—1 pentru selecționata 
U.R.S.S. In cea de a doua parte a 
meciului ambele formații depun efor
turi pentru modificarea scorului, dar 
nici una dintre echipe nu mai înscrie. 
Cîștigînd toate cele patru meciuri dis
putate (golaveraj 11—3), reprezenta
tiva U.R.S.S. s-a calificat pentru tur
neul final al campionatului mondial 
cu 8 puncte. Iată formația aliniată 
ieri: Iașin — Dubinski, Maslenkin,
Cioheli — Voronin, Netto — Metre- 
veli, Ambarțumian, Gusarov, Mamî
kin, Meshi.

R. P. BULGARIA — FRANȚA 
1—0 (0—0)

SOFIA 12 (prin telefon). — Timp 
de 89 de minute tabela de marcaj în 
meciul R. P. Bulgaria — Franța con- 
tînd pentru preliminariile campionatu
lui mondial, a indicat scor alb. In 
ultimul minut de joc al partidei, la un 
atac al fotbaliștilor bulgari, arbitrul

PE GLOB
acordă lovitură liberă la 20 m de 
poarta echipei franceze. Din această 
fază selecționata Bulgariei obține vic
toria, cîștigînd cu 1—0 prin golul în
scris cu capul de către Iliev.

Echipa oaspete venise la Sofia ho- 
tărîtă să obțină un rezultat de ega
litate. Din această cauză, francezii au 
jucat mai mult defensiv, cu o apă
rare supranumerică. Echipa bulgară, în 
schimb, a- jucat mai bine în atac, a 
construit faze periculoase la poarta 
franceză, obținînd în final o victorie 
meritată. In acest fel', situația în 
grupa a doua este următoarea : echi
pele R. P. Bulgaria și Franței au acu
mulat cite 6 puncte și vor susține un 
meci de baraj pentru desemnarea cîști- 
gătoarei grupei. In vederea acestui al 
treilea meci Franța — Bulgaria fede
rația franceză a propus orașele Berna 
sau Milano, iar federația bulgară ora
șele Budapesta sau Viena.
ELVEȚIA — SUEDIA 2—1 (0-1)
Intr-un al treilea meci, de baraj, 

pentru cîștigarea primului loc în 
grupa întîi europeană a prelimina
riilor campionatului mondial, ieri, în 
Berlinul occidental, reprezentativa El
veției a întrecut cu 2—1 (0—1) se
lecționata Suediei, calificîndu-se pen
tru turneul final din Chile. In felul 
acesta, numărul echipelor calificate 
pentru fitȚala campionatului mondial 
din Chile a ajuns la 12: Chile, Bra
zilia, Argentina, Columbia, Uruguay, 
R. P. Ungară, R. F. Germană, Anglia, 
Italia, Mexic, Uniunea Sovietică și 
Elveția.

MAROC — SPANIA 0—1

In primul meci contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial, la 
Casablanca, Spania a întrecut cu 1—0 
echipa Marocului. Returul va avea 
loc la 23 noiembrie la Madrid, iar 
învingătoarea în acest meci tur-retur 
se va califica pentru turneul final din 
Chile.

La Turneul Când Matelor

—8 PUNCTE (DIN 9)!
jcampioana romînă, Alexandră Nico

lau. După înfrîngerea neașteptată din 
întrerupta cu Tatiana Zatulovskaia — 
într-o poziție care promitea cel puțin 
remiză — ea a pierdut altă partidă, 
în runda 10-a fiind învinsă de Valen
tina Borisenko (U.R.S.S ). în schimb, 
o comportare din ce în ce mai bună 
înregistrează cealaltă reprezentantă a 
R. P. Romîne, Elisabeta Polihroniade. 
Ea a ciștigat două partide la rînd, la 
cunoscuta jucătoare franceză Chaude 
de Silans (depășită în criză de timp) 
și poloneza Henrietta Konarkowska,

Clasamentul după 10 runde : Ga- 
prindașvili 8, Karakas și Lazarevici 
6 (1), Volpert 6, Nedelkovici 5l/? (1), 
Polihroniade și Borisenko 5‘/2, Nico
lau 5, Konarkowska 4‘/2, Rinder și 
Zatulovskaia 4, Zvorilcina 3'/2 (2), 
Gresser, Silans și Lame 3. Heemskerk 
2*/2 (1), Hundswen 2. Concurentele
scrise cu litere cursive au disputat 
cite 9 partide.

Au fost fixate normele minime 
pentru „europene!e“ de atlet sm 

din 1962
AMSTERDAM 12 (Agerpres). - Co

misia europeană de pe’ lingă Fede
rația internațională de atletism, în
trunită la Amsterdam, a stabilit per
formanțele minime pe care vor trebui 
să le realizeze concurenții pentru a 
fi admiși in finalele diferitelor probe 
la campionatele europene din 1962, de 
la Belgrad. Aceste „minime" au fost, 
mărite în mod sensibil, în raport cu 
cele fixate la J. O. de la Roma.

Masculin : înălțime 2,03 m (2,00 m) ; 
lungime 7,50 (7.50 m) ; triplu salt
15,50 m (15,50 m) ; prăjină 4,40 m 
(4,40 m) ; greutate 17,00 (16,75) ; disc 
53,00 m (52,00 m) ; suliță 75,00 m 
(74,00 m) ; ciocan 62,00 m (60,00 m).

Feminin : înălțime 1,67 m (1,65 m) : 
lungime 6,00 m (5,80 m) ; greutate 
15,00 m (14,50 m) ; disc 48,00 m (47,00 
m) ; suliță 50,00 m (48,00 m). In paran
teză sînt trecute performanțele mi
nime cerute Ia Olimpiada de la Roma.

Comisia a omologat totodată mai 
multe recorduri europene stabilite în 
anul 1961. Printre acestea notăm per
formanțele de 8,19 m — Ter Ovane- 
jsian (U.R.S.S.) la lungime ; 19,57 m 
la greutate. Arthur Rowe (Anglia) : 
50,1 sec. la 440 yarzi garduri, Salvatore 
Morale (Italia) ; 10,6 sec. la 80 m gar
duri, Irina Press (U.R.S.S.) ; 39,4 sec 
ștafeta 4X100 m bărbați U.R.S.S. ; 
44.5 sec ștafeta 4—100 m femei U.R.S.S,
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