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Steagul roșu și Dinamo București au luat un avans de două puncte
Viu disputată și cu rezultate inte

resante această penultimă etapă, în 
care :

• echipele gazdă au cucerit victo
ria ît£A cine* meciuri din cele șase 
disputate;

• învingătorii au -marcat 17 goluri 
din totalul de 22;

• Dinamo Bacău a reușit o 
formaoță remarcabilă, dispunînd 
Petrolul, laiul din candldații la

per- 
de 

pri-

FTf i

Gol ! De mingea venită din l/ură și a marcat.la ci fi. va metri, Ozon a reluat

• Dinamo București a intrerupt se
ria succeselor pe teren propriu a Mi
nerului, fiind 
gura echipă 
sare ;

• Metalul Tîrgovi.ște a 
și neașteptată rezistență 
roșu;

• C.C.A. a marcat un reviriment 
în joc, iar

• Rapid și Dinamo Pitești 
firmat ultima lor evoluție

In clasament. Steagul roșu 
meci mai puțin jucat) și 
București sînt la egalitate dc 
avînd acum un avans dc două puncte 
față de Petrolul. O schimbare în 
coada clasamentului: Dinamo Pitești 
a predat ■ echipei’U.T.A. „.lanterna ro
șie". In rest, urcări și coboriri cărora 
le va pune capăt —■ piuă la primă
vară — clapa de duminica viitoare, 
ultima din prima parte a campiona
tului categorici A

— totodată 
învingătoare

opus o vie
Steagului

au eon

(cu un 
Dinamo 
p ti fide,

ii!

Foto : T. Chiorcanu

Intr-un cadru Sestiv

Echipa Steagul roșu a primit 
trofeul turneului balcanic

BRAȘOV 19 (prin telefon). înain
tea începerii partidei cu Metalul Ttr- 
govișle, jucătorii Steagului roșu, cîșli- 
gătorii primei ediții a turneului bal
canic intcrcluburi, au primit trofeu! 
cu care a fost dotată competiția. Ali
ntați în fața tribunei oficiale, ei au 
primit felicitările adresate de FARUK 
1LGAZ (Turcia), secretarul comitetu
lui primei ediții a competiției, precum 
și urările sale de succes pentru activi
tatea viitoare Tot cu acest prilej, 
tov. Grigore Arjoca. secretar genera' 
adjunct al I .R.l ., a felicitat pe jucă-

torii și antrenorul echipei Steagul roșu, 
S. Ploeșleanti, pentru primul troleu 
ciștigat de o echipă romînească de 
club într-o competiție internațională, 
de fotbal.

Un grup de pionieri ai școlii elemen
tare nr. 27 din cartierul Noua, de 
lingă uzinele de autocamioane Steagul 
roșu, a felicitat pe jucătorii echipei, 
înmîuîndu-le buchete de flori. Miile de 
spectatori au aplaudat îndelung echipa 
Steagul roșu.

C. GRUIA -coresp. regional

LA BUENOS AIRES

Penultima
Dinamo Pitești—Jiul
Rapid -Știința Cluj
Mii ierul—Dinamo Bucuros 
Dina mo Bacău—Petrolul 
C.C A.-U.T.A.
St. roșu—Metalul

Jocul Știința Timișoara 
fost aniinaț.
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lui) : Petrolul—Rapid,
.roșu. Metalul—Jiul, 
reșli—Știința Timișoara, 
tești—Știința Cluj, Minerul—U.T.A.,
Dinamo Bacău—C.C.A.

1. St. roșu 11 8 2 1 27:12 18
2. Dinamo București 12 8 2 2 26:15 18
3. Petrolul 12 7 2 3 26:15 16
4. Progresul 11 6 1 4 22:11 13
5. Rapid 12 5 3 4 16:14 13
G. Dinamo Bacău 12 5 2 5 14:14 12
7 Știința Cluj 12 4 3 5 24:21 11
8. C.C.A. 12 4 3 5 25:22 11
9. Jiul 12 4 2 6 12:22 1010. Minerul 12 5 0 7 11:27 10

11. Știința Timișoara 11 4 1 6 14:19 9
12. Dinamo Pitești 12 3 2 7 13:20 813. Metalul 12 3 2 7 18:30 8
14. UT.A. 11 3 1 7 13:19 7

•TAPA VIITOARE (ultima a turn-
Progresul—St.

Dinamo Bucu- 
Dinamo Pi

k

t
U. R» S. S. Argentina 2-1 la fotbal

(Citiți cronica meciului în pag. a IV-a)

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE GHEATA 
A BUCUREȘTIULUI - KALEVAN PALLO 

5-3 (2-1
Simitâiă. știința București —

Hainan Patio 6 3 (4 1, 1-0, 1-2)
Numerosul public prezent ieri scării 

n tribunele, patinoarului artificial „23 
August" a îiilimpiiiat cu căldură pe 
•ei mai buni hocheiști ai noștri, care 
iveau să evolueze pentru prima oară 
n acest sezon pe...țeren propriu. Ală- 
uri de spectatori așteptam și noi cu 
mill interes și încredere jocul selcc- 
ionatei biictireșlene revenită recent 
in turneul efectuat în R. S. Ceho- 
lovacă unde, plecată să-se pregătească, 
ciișise să obțină o scrie de rezultate 
aloroase.
Trebuie însă să mărturisim de la 

iceput că de-a lungul celor 60 de 
îinute dc joc hochciștii noștri ne-au 
ferit prea puține faze de calitate, 
apt exprimat grăitor și de rezultatul 
trîns cu care s-a încheiat partida: 
—3 (2—1, 1—1, 2—1) și cu care ho-

M. COSTEA
C. ANTONESCU

((lottliriuare la pag. a 4-a)

PR AGA, 19 (prin telefon). In jocul 
retur cu campioana R.S. Cehoslovace, 
echipa noastră Grivița Boșie a obținui 
o frumoasă victorie care i-a asigura! 
calificarea în etapa următoare a „Cupei 
Campionilor Europeni*4. Desfășurată pe 
stadionul Ivia, partida a plăcut mult 
spectatorilor care au aplaudat evoluția 
rugbișlilor romîni, net superiori ad
versarilor. După 29 de minute de „lato, 
nări* înaintarea noastră joacă mai de
cis, trimite multe mingi înainte. în min. 
35. M. Ritsu ajunge în posesia balonului 
și, deși era urmărit de cîțiva adversari, 
reușește să înscrie o încercare : 
l'îbuleac nu transformă. După 
avem vîn tul din spate. Ca și în 
parte a jocului luăm majoritatea 
nelor la grămadă și, în plus, 
mereu mingi la tușă. La o grămadă, 
minge scoasă ajunge la Wușek 
după o cursă spectaculoasă ridică scorul

la 6-0 
gram a dă 
z.eaza o 
lovi In ră 
t ră.

3—0. 
pauză, 
prima 
balpa- 

cîșligăm
o 

care

(min. 51). In min. 55, la o 
în butul advers, arbitrul sesi- 
poxijie de ofsaid, și acordă 

de pedeapsă iii favoarea noas- 
Țibuleac execută excelent și în

scrie. In min >9, Oblenienco primește o 
pasă de la Stanciu, reușește să tri 
mită lui Irimeseu și acesta lui Wusck. 
care ridică scorul la 12—O.

Echipa gazdă a folosit aceiași jucă
tori ca în partida de la București cu 
excepția fundașului landa. Grivița ftoși? 
a prezentat următoarea formație: W.4- 
Cll , Manole, Șerban — Stoenescu. Ra
dulescu — M. BUSU, Picii, Iliescu — 
Stanciu, ORLEM ENC'O — Bostan, Iri
meseu, tPUSEK, ȚlRULEAC — Budu

A arbitrat foarte bine polonezul Zti- 
kow ski.

li. POPESCU
secretar general al l'.R.K.

EL£NA LEUȘTEANU Șl FREDERIC ORENDI
CAMPIONI ABSOLUTI LA GIMNASTICA

Reprezentativele tiuciireșiiuliii cișiigătoarc la Juniori

în timpul exercițiului la calF. O ren di (Dinamo) campion absolut al țării, 
cu minere.

După trei zile de întreceri dirze și 
spectaculoase șîmbălă s-au încheiat fi
nalele . campionatului individual 
maeștrilor și ale campionatului de ju
niori la gimnastică pe anul 1961. 
Spectatorii prezenți în sala Dinamo 
au aplaudat cu căldură evoluția celor 
mai buni gimnaști și gimnaste care 
au dat dovadă de un înalt nivel de 
pregătire. Titlul de campioană repu-

al

Foto: T. R«ibu

blicână
după o . ... _  ______
LEUȘTEANU. Ea a (ost urmată înde
aproape de Sonia lovan. In întrecerea 
maeștrilor victoria a revenit valorosu
lui gimnast FREDERIC ORENDI. 1h 
cadrul campionatului de juniori e 
comportare deosebit de frumoasă a« 
avut echipele Capitalei, iar la indivî-

la maestre a [ost ciștigat — 
luptă strînsă — de ELENA

(Continuare în pag. a 2-a)

Casa Centrală a Armatei, 
campioană republicană de floretă pe anul 1961

La individual, ION ZILAHI a reeditat performanța din anul trecut
Prima dintre cele pătai finale ale 

actualei ediții a campionatelor republi
cane dc scrimă — floretă bărbați — 
desfășurată sîmbătă și 
sala M.I.C. a confirmai 
viziunile noastre: marca 
asalturilor s-au ridicat Ia 
loarc tehnică, concurcnții au luptat pînă 
la epuizare, iar surprizele n-au lipsit. 
Spectatorii au avui pentru ce să sc de
clare mulțumiți...

duminică în 
integral pre- 
majoritate a 

o bună va-

Iilro (cel mai bun jucător al selecjionatei noastre) înlr-im „duel" cu Ilolopainen. 
loto; I. MihîtTcA

Prima zi a fost consacrată întrecerii 
pe echipe. S-au impus de la început 
florctiștii de la C.C.A., care au reușit 
să termine neînvinși turneul: 9—1 cu 
C.S.M. Crișana Oradea, 9—3 cu Știința 
Cluj și — prima marc surpriză ! — 
9—2 cu campioana de anul trecut, Pe
trolul Ploiești. Echipa C.C.A. (antrenori: 
M. Vîlcea și C. Ciocîrlie) merită feli
citări pentru maniera categorică în care 
a cîșligat, pentru dîrzenia și pregătirea 
sa generală, mult îmbuna lâ |ilă. ihnnl 
nr. 1 al formației militare n-a fost însă 
(așa cum nc-am fi așteptat) Ionel Drîm
bă, ci C. Nieolac, după noi cel mai activ 
trăgător din finala pe echipe. Celelalte 
rezultate : Petrolul Ploiești : 9—4 cu 
Știința Cluj și 9—5 cu C.S.M. Crișana 
Oradea; Știința Cluj: 9—5 cu C.S.M. 
Crișana Oradea. CLASAMENTUL GE
NERAL : 1. C.C./L (C. Nieolac. Drîmbă, 
Pocnaru, Zilahi) 3 v. — campioană re
publicană pe anul 1961 ; 2. Petrolul 
Ploiești 2 v.; 3. Știința Cluj 1 v. ; 4. 
C.S.M. Crișana Oradea 0 v.

Dintre cei 16 concurcnți prezenți a 
doua zi în fața planșelor, în vederea „in
dividualelor , 8 au căzut în calificări. 
Printre aceștia — Sorin Pocnaru. Cil. 
Isopcscu și C. Paîsie. în schimb, în 
lupta directă pentru titlul de campion 
republican au intrat — alături de eon- 
sacrații Mureșanu, Zilahi, Drîmbă. Urav, 
A. Csiplcr (după baraj cu Pocnaru !), 
C. Nieolac — și doi floretișli mai puțin 
cunoscuți : Alexandru Pascu (Știința 
Cluj) — excelent și sîmbătă, la între
cerea pe echipe — și Nieolac Roosz 
(S.S.E. Satu Marc), trăgător cu un stil 
corect și o foarte bună pregătire fizică.

Inel, din prînjele. &șalluri ft-a yăzul

că principalii pretendent! la primul foc 
sînt Mureșanu și Zilahi (campionul ile 
anul trecut).

In asaltul direct dintre cei doi pro
tagoniști ai finalei cîștigă Zilahi, rceili- 
lind astfel performanta din anul trecui. 
Clasament general : 1. Ion Zilahi
(C.C.A.) 7 v.; 2. T. Mureșanu (Șliin|a 
Buc.) 6 v.; 3. I. Drîmbă (C.C.A.) 5 v.-, 
4. A. Csiplcr (Știința Bnc.) 4 S. 
Al. Pascu (Știința Cluj) 2 v.: 6. Z. 
Tra.v (Știința Cluj) 2 7. C. Nicohr
(C.C.A.) 1 v.; N. Roosz (S.S.E. Salo 
Marc) 1 v.

v.:

TIBER IU STAMA

© Federația romînă de scrimă anunță 
că concursul republican rezervat junio
rilor care urma să aibă loc în zilele de 
2;> și 26 noiembrie se amină pentru 
zilele de 23—24 decembrie.

Echipa feminină de handbal in 7 
Lokomotiv Rangsdorf 

este așteptată să sosească 
astăzi la Tg. Mureș

Miercuri va avea loc la Tg. Mureș , 
prima Intîlnire dintre Rapid Bucu
rești ji Lokomotiv Rangsdorf, con
țină pentru primul tur al „Cupei 
Campionilor Europeni" la handbal 
în 7 feminin. Echipa oaspe este 
așteptată să sosească la Tg. Mureș 
in cursul zilei de astăzi.



Cele două campionate în plină desfășurare
FEMININ
SERIA I

Dinamo București — Olimpia Bra
șov 3—0 (8, 8, 11)

C.S M.S. Iași — Metalul București
1—3 (7—15, 15—9, 11—15, 3—15)

Ști'mta Cluj — I.F.A. București 3—0 
(5, 6, II)

Voința M. Q'uc — C.S.M. Cluj 0—3 
(7, 12, 4).

CLASAMENT

3. Știința Galați
4. Minerul Orașul

Petru Groza
5. Știința Cluj
6. C.S.M.S. iași
7. Petrolul Ploiești
8. Știința Petroșani

SERIA
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II-A

(145:147)

(166:154) 
( 98: 63) 
(102:114) 
(123:164) 
( 74:149)
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A II-A
- Progresul Bucu-

1. Dinamo București 3 3 0 9:1 (148:108) 6
2. Metalul București 3 3 0 9:2 (154: 99) 6
3. Știința Cluj 3 2 1 7:4 (145:123) 5
4. I.F.A. București 3 2 1 6:4 (126:123) 5
5. C.S.M. Cluj 3 1 2 4:6 (117:123) 4
6 Olimpia Brașov 3 1 2 4:6 (112:116) 4
7. C.S.M.S. Iași 3 0 3 1:9 ( 95:145) 3
8. Voința M. Ciuc B 0 3 1:9 ( 85:145) 3

A
Dinamo București

București 3—-1 (15—17, 15—12, 15- 
15-9)'

C.S.O. Craiova — C.S.M. Cluj 3—0 
(8, 1'0, 15)

Tractorul Brașov — Știința Timi
șoara 2—3 (15—9, 15—10, 11—15, 
8—15. 17—19)

Farul Constanța — Flacăra 
București 3—0 (8, 11, 13)11

CLASAMENT
3
3
2

Progresul 
" " -2,

roșie

SERIA
C.P. București - 

rești 3—0 (4, 5, 8)
Rapid București — Farul Constanța 

3—0 (4, 10, 3)
C.SM. Sibiu — Sănătatea Bucu-' 

rești 3—0 (2, 10, 6)
CF.R. Timișoara — C.S.O. Craiova

3—1 (15—12,' 15—13, 4—15, 15—7).

1. Dinamo București
2- Știința Timișoara
3. Progresul București
4. Farul Constanța
5. C.S.O. Craiova
6. Tractorul Brașov
7. FI. roșie București
8. C.S.M., Cluj,

3
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3
3
3
3
3
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2
3
3
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r A’j sosit voleibaliștii 
din R.S.F.S.ft.

Încheierea sezonului internațional de 
volei pe 1961 este marcată de evoluția 
la București a echipelor reprezentative 
ale R.S.F.S. Ruse care vor întîlni 
(marți și joi în sala Dinamo) forma
țiile masculine și feminine ale R. P. 
Romine.

Sportivii din R.S.F.S.R. au sosit du
minică la ora prînzuhii în Capitală. 
Au făcut deplasarea o serie de jucă
tori și jucătoare mai puțin cunoscuți 
ca nume dar care, după cum ne-a in
format V. 1. Klesciov, unul dintre an
trenorii sovietici, au o bună pregătire. 
Echipa feminină a R.S.F.S.R. cuprinde 
pe: Kolmakova, Taniceva, Ovcearenka, 
Semenkievici, Kasaciovă, Plotnikova, 
Endrikova, Parsina, Scerbakova, Jib- 
kina, în timp ce Iotul masculin este 
alcătuit din: Ismaghilov, Bulatov,
Ivanoy, Djiagenov, Țelișev, Gorbaciov, 
Kalacișin, Klimov, Razumotici, Mar- 
cenko, Sibanov, Obidko. Loturile- sînt 
însoțite și de S. V. Popov, arbitru de 
categorie unională.

IERI ÎN CATEGORIA B
SERIA I

Știinta Galați — Ceahlăul P. Neamț
1- 0 (I—0)

Prahova Ploiești — C.S.M. Brăila
1-0 (1-0)

Rapid Focșani — Dinamo Galați
2— 2 (2—2) '

Dinamo Suceava — Foresta Fălti
ceni 1 —0 (0—0)

Carpați Sinaia — Flacăra Moreni
2—1 (1—0)

St. roșie Bacău — C.S.M.S. lași 
0—1 (0—0)

Poiana Cîmpîna — C.F.R. Pașcani
3—0 (2—0)

4. C.S.O. Reșița 12 6 1 5 23:21 13
5. C.F.R. Roșiori 12 6 1 5 17:16 13
6. Chimia Făgăraș 12 5 2 5 18:18 12
7. Tractorul Brașov 12 4 4 4 14:14 12
8. Metalul București 12 5 2 5 17:26 12
9. C.S.M. Mediaș 12 4 3 5 10:14 11

10. S.N.M. Constanța 12 4 2 6 13:16 10
11. C.S.M. Sibiu 12 4 2 6 14:20 10
12. Chimia Govora 12 4 2 6 16:15 10
13. Știința București 12 4 1 7 22:25 9
14. FI. Roșie Buc. 12 8 1 8 13:24 7

CLASAMENTUL

CLASAMENT
1. C.P. București 3 3 0 9:0 (135: 81) 6
2. Rapid București 3 3 0 9:1 (144: 77) 6
3. Farul constanța 3 2 1 6:3 (107: 85) 5
4. C.S.M. sibiu 3 2 1 6:4 (118: 93) 5
5- Progresul București 3 1 2 3:6 ( 91:109) 4
8. C.F.R. Timișoara 3 1 2 3:7 (103:137) 4
7. C.S.O. Craiova 3 0 3 3:9 (108:152) 3
8- Sănătatea București 3 0 3 0:9 ( 63:135) 3

MASCULIN
SERIA I

C.C.A. — Minerul Orașul Dr. Petru 
Groza 3—2 (15—11, 10—15, 15—10, 
10—15, 15—7)

Petrolul Ploiești — Rapid Bucu
rești 1—3 (13—15, 16—14, 6—15,
8—15).

Știința Petroșani — Știința Galați 
1—3 (10—15, 15—13, 10—15,’ 14—16).

Meciul Știința Cluj — C.S.M.S. lași 
w avea loc la 22 noiembrie a.c.

ELEONORA MIHALCA Șl DORIN GIURGIUCA 
CAMPIONI REPUBLICANI DE JUNIORI

1. Poiana Cimpina
2. C.S.M.S. iași
3. Prahova Ploiești
4. Dinamo Galati
5. Foresta Fălticeni
6. C.F.R. Pașcani
7. Carpați sinaia
8. C.S.M. Brăila
9. Știința Galați

10. Ceahlăul p. Neamț
11. Rapid Focșani
12. Dinamo Suceava
13. St. roșie Bacău
14. Flacăra Moreni

12 9 1 2 26: 9 19
12 8 2 2 35:10 18
12 5 6 1 18:13 16
12 6 3 3 23:18 15
12 6 1 5 15:12 13
12 5 2 5 16:18 12
12 5 1 6 27:31 11
12 4 3 5 14:17 11
12 4 2 6 19:22 10
12 4 2 6 18:22 10
12 3 4 5 16:22 10
12 3 2 7 17:26 8
12 2 4 6 13:26 8
12 2 3 7 13:24 7

ETAPA VIITOARE: Metalul Buc.— 
Q.F.R. Roșiori; C.SM. Sibiu — Trac
torul Brașov; Farul Constanța — 
C.S.O. Craiova; C.S.O. Reșița — 
S.N.M. Constanța; Chimia Govora — 
Știința Buc.; C.SM. Mediaș — Dina
mo Obor; FI. Roșie Buc. — Chimia 
Făgăraș.

Seria a lll-a

ORADEA 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). întrecerile celor mai buni 
juniori pentru desemnarea campionilor 
republicani la tenis de masă, la cele 5 
probe individuale, s-au încheiat dumi
nică la prînz.

Iată noii campioni ai țării pe anul 
1961 :

Simplu fete: ELEONORA MIHALCA 
(Voința Arad), antrenor Emil Procopcț: 
simplu buiefi: DORIN GIURGIUCĂ 
(C.S.M. Cluj), antrenor Farkas Paneth; 
dublu fete: ELEONORA MIHALCA 
(Voința Arad) — MARIANA JANDRES- 
CU (Progresul Buc.);

CLASAMENT
1. Rapid București 3 3 0 9:3 (174:121) 6
2. C.C.A. 3 3 0 9:3 (163:130) 6

In campionatul republican...
C.S.O. REȘIȚA — DINAMO BUCU- 

’ REȘTI 16—24

De remarcat victoria prin K.O. (r. II) 
a lui V. Mandreș (C.S.O.) asupri 
lui Dinu Roman (Dinamo) și meciul 
nul obținut de Șt. Mascovescu (C.S.O.) 
în fața lui D. Gheorghiu (Dinamo). 
Alte rezultate: L. Ambruș (D) b.p.
C. Buzuluc (C.S.O.), S. Crăciun (D) 
b.p. 1. Bărbulescu (C.S.O.), Gr. Du
mitrescu (D) b.p. C. Nedelcea (C.S.O ). 
M. Dumitrescu (D), egal cu D. Eni 
(C.S.O.), Gh. Ciurea (D) meci nu! cu
D. Sandru (C.S.O.) — decizia îl de- 
zavanta jează pe boxerul . reșițean. 1. 
Gheorghe (D) meci nul £cu I. Sib'ișah 
(C.S.O.), I. Monea (D) b.p. Gh. Si- 
mion (C.S.O.), V. Mariuțan (D) 
b.ab. II Dan Filip (C.S.O). (P. Boc- 
șanu și I. Plăvițu-coresp.).

A.S.A. MARINA CONSTANTA — 
C.S.M. GALAȚI 21 — 18

Intîlnirile au fost de un slab nivel 
tehnic, am remarcat însă combativita
tea boxerilor de la A.S.A. Marina, lată 
rezultatele tehnice: Gh. Gheorghe
(Marina) b.p. V. Manolache (C.S.M.), 
D. Răgălie (Marina) ciștigă fără ad
versar, St. Văcarii (M) b.p. Paul Pa
vel (C.SM), N. Popa (C.S.M.) bab. II

M. D'ncă (M), I. Olteanu (M) b.abll 
Stan Bogoi (C.S.M.), A\. Mirea (A\) 
meci nul cu Gh. Eremia (C.S.M.),
N. Stoenescu (M) b.ab 1 T. Mitrea 
(C.S.M.), V. Bogoi (C.S.M.) b.p. Gh. 
Lică (M), O. Cioloca (C.S.M.) b.ab II 
I. Leow (M). A. Cristea (C.S.M ) 
bab. 1 Gh. Olteanu (M). (Ch. Gol- 
denberg-coresp. )•

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 17—23

Bucureștenii au obținut o victorie 
meritată, deși la două meciuri gazdele 
au fost defavorizate de arbitraj. Este 
vorba' de intîlrîirile D. Fieraru (Pro
gresul) — Popa Georgică (St. r.) și 
M. Balaș (Pr.) —, M. Panait (St. r.) 
cîștigate de pligiliștii bucureșteni, în 
care decizii de egalitate ar fi fost mai 
juste. Alte rezultate: V. Turcu (St. r.) 
meci nul cu Al. Bariciu (Pr.), Ptiiii 
Nicolae (Pr-) b.p. Gh. Constantin 
(St. r.), M. Radu (St. r.) b.K O. II 
M. Soare (Pr.), St. Popoacă (St. r.) 
b.p. M Diamaiideseu (Pr.), M. Stoian 
(Pr.) b.p. P. Molnar (St. r.), Gh. 
Constantin (Pr.) b.p. N. Traian (St. r.), 
E. Schnap (Pr.) b. ab. II M. Spinii 
(St. r.), C. Peterman (St. r.) b.p. Gh. 
Roșsler (Pr.), (C. Gruia-coresp. re
gional).

Dublu băieți: GIURGIUCA — SUCIU 
(C.S.M. Cluj);

Dublu mixt: JUDITH KREZSEK — 
GIURGIUCA (C.S.M. Cluj).

Dacă în întrecerea băieților, așa cum 
anticipam, cucerirea primului loc n-a 
fost o problemă prea grea pentru Dorin 
Giurgiucă, în schimb la fete lupta pen
tru titlu a fost extrem de disputată și 
echilibrată.

Finala a oferit o partidă spectaculoasă 
(cea mai valoroasă din întregul campio
nat). Clujanca Judith Krezsek,*o au
tentică posesoare a prizei toc folosită 
de jucătorii asiatici, în mare vervă a 
atacai de la început punîndu-și în se
rioasă dificultate adversara. Ea a și 
cîștigat primul set Ia scor: 21—9. în 
seturile următoare însă tînăra Eleonora 
Mihalca (16 ani) își revine. începe să 
dirijeze bine mingile, folosește cu suc
ces „tăieturile“ variate și contrează cu 
siguranță din semizbor. Ea cîștigă două 
seturi la 16 și la 17.

Iată cîteva rezultate : SIMPLU FETE: 
semifinale: Krezsek — M. Jandrescu 
2—0 (12, 16), Mihalca — V. Jandrescu 
2—0 (15, 18) finala: Eleonora Mihalca
— Judith Krezsek 2—1 (—9. 16, 17); 
SIMPLU BĂIEȚI: sferturi de finală: 
Giurgiucă — Jude 2—0. Marton — 
Costin 2—0, Hidvegi — Demian 2—l, 
Szentivanyi — M. Antonescu 2—0 ; 
semifinale: Giurgiucă — Marton 2—0 
(10, 14), Szentivanyi — Hidvegi 2—1 
(—II, 7, 0) ; finala: Giurgiucă — Szen
tivanyi 2—0 (17, 14); DUBLU FETE: 
semifinale: Mihalca, M. Jandrescu — 
Sălăgeanu, Demetrovici 2—0, V. Jan
drescu, Krezsek — Ehrenfeld, Sugar 
2—0; finala: Mihalca, M. Jandrescu
— Krezsek; V. Jandrescu 2—0 (16, 27); 
DUBLU BĂIEȚI: semifinale: Giurgiu
că, Suciți — Demian, Costin 2—1, An
tonescu, Antonescu — Szentivanyi, Hid- 
vogi 2—\ \ finala : Giurgiucă, Suciu — 
Antonescu, Antonescu 2—0 (13, 15); 
DUBLU MIXT: semifinale: Krezsek, 
Giurgiucă — V. Jandrescu, Demian 2—0, 
M. Jandrescu. Costin — Mihalca, Szen
tivanyi 2—0; finala : Crczsek, Giurgiucă
— M. Jandrescu, Costin 2—0 (18, 13). 
Probele de consolare au revenit Iui Em. 
Magii iari (înfrățirea Oradea) la băieți 
și Alexandrinei Borș (Știința B. Mare) 
la fete.

CONSTANTIN COMARNISCIII

ETAPA VIITOARE: Carpați Sinaia— 
Dinamo Galați; C.S.M.S. Iași — Fo
resta Fălticeni; C S.M. Brăila — Ra
pid Focșani; Știința Galați — C.F.R. 
Pașcani; Flacăra Moreni — Poiana 
Cimpina; Ceahlăul P. Neamț — St. 
roșie Bacău; Prahova Ploiești — Di
namo Suceava.

C.S.O. Baia Mare (fost C.S.M.D. 
Baia Mare) — C.S.M. Crt,<Mia Ora
dea 1—0 (1-0)

C.F.R. Timișoara — Vagonul Arad 
3—0 (0-0)

Arieșul Turda — Mureșul Tg. Mu
reș 2—2 (2—1)

Rapid (fost I.R.A. Tg. Mureș) — 
Recolta Cărei 1 — I (1—1)

C.F.R. Arad — Ind. Sirmei Cimpia 
Turzii 1—0 (0—0)

A.S.A. Crișul Oradea — C.S.M. 
Cluj 1—0 (0—0)

Corvinul Hunedoara — A-S.M.D. 
Satu Mare 0—1 (0—0)

CLASAMENTUL

SERIA a ll-a

Stiinta Buc. — C.S.O. Reșița 3—I 
(2-1)'

Farul Constanța — Metalul Buc. 
7—0 (2—0)

Tractorul Brasov — C.S.M. Mediaș
1-0 (1-0)

C.F.R. Roșiori — FL Rosie Buc.
2—1 (1-0)’

C.S.O. Craiova —■ S.N.M. Con
stanța 3—0 (1—0)

C.S.M. Sibiu — Chimia Făgăraș
3-1 (1-1)

Dinamo Obor — Chimia Govora
1-0 (1—0)

1. C.S.O. Baia Mare
2. Mureșul Tg. Mureș
3. C.S.M. Cluj
4. C.S.M. Crișana Oradea
5. C.F.R. Timișoara
6. Ind. Sirmei C. Turzii
7. Recolta Cărei
8. Arieșul Turda
9. Rapid Tg. Mureș

10. A.S.A. Crișul Oradea
11. Vagonul Arad
12. C.F.R. Arad
13. A.S.M.D. satu Mare
14. Corvinul Hunedoara

CLASAMENTUL
1 C.S.O. Craiova
2. Farul Constanța
3. Dinamo Obor

12 7 3 2 22: 7 17
12 8 1 3 33:13 17
12 7 1 4 20:17 15

CR

12 7 S 2 22:11 17
12 7 3 2 27:20 17
12 C 4 2 1«:1Z 10
11 7 1 3 20:10 15
12 « 3 3 18:13 15
11 6 2 4 18:14 14
12 4 4 4 20:17 12
11 3 < 2 14:13 li
12 3 4 5 15:18 10
12 3 4 5 18:22 10
12 4 2 « 13:18 10
12 2 3 7 9:18 7
12 1 4 7 8:19 6
12 2 1 9 10:24 5

ETAPA VIITOARE: A.S.M.D. Satu 
Mare — Rapid Tg. Mureș; ' I. Sir
mei C. Turzii — A.S.A. ț^ișul Ora
dea; Mureșul Tg. Mureș — C.F.R. 
Timișoara: C.S.M. Crișana Oradea — 
Corvinul Hunedoara; C.S.M. Cluj — 
C.F.R. Arad; Vagonul Arad — Re
colta Cărei; Arieșul Turda — GS.O. 
Baia Mare.

Campionatul de tineret

Elena Leușteanu
(Urmare din pag. 1)

dual Suzana Bodor și Nicolae Berea 
care au cucerit titlurile de campioni. 
Rezultate tehnice:

CAMPIONATUL INDIVIDUAL 
AL MAEȘTRILOR

FEMININ, individual compus : 1. ELe- 
na Leușteanu (Știința Bac.) — campioa
nă absolută a R.P.R. 74,998 p, 2. Sonia 
Sevan (Știința Buc.) 74,865 p. 3. Emilia 
Lită (Dinamo Buc.) 73,098 p. Pe apara
te, sol : 1. Elena Leușteanu — campioa
nă a R.P.R. 19,009 p. 2. Sonia lovan 
18,633 p, 3. Emilia Li*ă IC,600 p; bîrnă : 
L Sonia lovan — campioană a R.P.R. 
18,732 p, 2. Elena Leușteanu 18,400 p, 3. 
Utta Por cc ea nu (Știința Buc.) 18,333 p ; 
paralele : 1. Elena Leușteanu — campioa
nă a R.P.R. 18,699 p, 2. Sonia lovan 
18,6*0 p, 3. Utta Poreceanu 18,433 p ; să
rituri : 1. Elena Leușteanu — campioană 
a B.P.R. 18,800 p, 2. Sonia lovan 18,500 
p, 3. Emilia Liță 18,500 p.

MASCULIN, individual compus : 1.
Jhrederic Orcndi (Dinamo Buc.) -> cam-

și Frederic Orendi campioni absoluți
pion absolut al R.P.R. 111,30 p, 2. Gbeoi> 
ghe Tohăncanu (Dinamo Buc.) 106,35 p, 
3. Alexandru Szilagyj (Dinamo Buc.) 
104,40 p. Pe aparate, sol ; 1. Gh. Tohă- 
nsanu - campion al R.P.R. 18,75 p, 2. 
AI. Szilag.yi 18,60 p, 3. Frederic Orendi 
18,45 p; cal cu minere : 1. Frederic O- 
rendi - campion al R.P.R. 18,60 p, 2. Gh. 
Tohăncanu 17,35 o. 3. Cezar Cernusca 
(Vagonul Arad) 17,30 p; bară : 1. Frede
ric Orendi — campion al R.P.R. 18,95 p,
2. AI. Szilagvi 17,10 p, 3. Gh. Tohăncanu 
16.65 p: sărituri : 1. Frederic Orendi — 
campion ai K.P.R. 18,90 p, 2. Al. Szila- 
gyi 18.90 P, 3. Gh. Tohăncanu 18.65 p : 
paralele : i. Al. Szilagyi — campion al 
R.P.R. 18.55 p, 2. Cezar Cernusca 17,85 p,
3. Frederic Orendi 17,60 p; inele : 1. Fre
deric Orendi — campion al R.P.R. 18.80 p, 
2. Gh. Tohăncanu 18.40 p, 3. AI. Szilag.yi 
15,80 p.

CAMPIONATUL DE JUNIORI

FEMININ, pe echipe: 1. București I — 
campioană de junioare a R.P.R. 313,220 
p, 2. Fanat 336,323 p. 3. Dobrogea 334.454 
p. Individual compus, cat. maestre : 1. 
Suzana Bodor (Buc.) = campioană de

junioare a R.P.R. 70,565 p, 2. Ana Măr- 
gineanu (Buc.) 70,398 p, 3. Cristina An- 
drița (Buc.) 63,165 p; cat. I sen : 1. Ana 
Moldoveanu (Dobrogea) 70,931 p, 2. Mar
gareta David (Buc.) 69,998 p, 3. Viorica 
Pleavă (Buc.) 69,664 p; cat. « n-a sen. : 
1. Maria Frănkel (Banat) 68,264 p. 2. Ro- 
dica Apăteanu (Buc.) 66,864 p. 3. Doina 
Botez (Brașov) 66,830 p: cat. I jun. : 1. 
Lucia Chirjfă (Buc.) 61,198 p, 2. Mariana 
Rusu (Bacău) 59,898 p. 3. Maria An- 
drioaiei (Bacău) 59.064 p; cat. a II-a jun.:
1. Gabriela Loghln (Buc.) 50,733 p. 2. Ma
ria Bcndreecu (Buc.) 49,231 p. 3. Maria 
Farkas (Crișana) 48,599 p.

MASCULIN pe echipe: 1. București I
- campioană de juniori .» R.P.R. 506.35 p,
2. Mures-Autonomă Maghiară 495.40 p,
3. Brașov 476,65 p. Individual compus, 
cat. a ll-a sen. : 1. Nicolae Berea (Buc.)
— campion de juniori al R.P.R. 108,19 p» 
2. Ion Cristache (Buc.) 108,05 p, 3. Șer- 
ban Popescu (Buc.) 167,90 d: cat. I jun 
1. Costache Harisis (Buc.) 83,25 p. 2. Ni
colae Berlia (Buc.) 83,00 n, 3. Ion popov 
(Buc.) 80,îu p; cat. a II a jun. : i. petre 
Mihaiuc (Buc.) 74,40 p, 2. Gabriel Gaeli- 
de (Buc.) 73,10 p, 3. Petre Mărcut (Olte
nia) 71,70

C.C.A. — U.T.A. 7—3 (6—1). Echi
pa bucureșteană a obținut o victorie 
confortabilă, ca rezultat al dominării 
din prima repriză. Textiliștii au avut 
o puternică revenire în repriza secun
dă. Au înscris: Donciu (min. 1, 3, 9), 
Ivănescu (min. 16, 42), Varga (min. 
43) și Alexandrescu (min. 52) pentru 
C.C.A. și Posler (min. 38 din 11 m), 
Dvorjac (min. 55 din 11 m) și Voros 
(min. 86) pentru U.T.A.

C.C.A.: Eremia-Dumbravă. BOROS, 
Măndoiu-IVĂNESCU, Cicu-Cacoveanu. 
DONCIU, Alexandrescu, Varga, Stfi- 
noaia.

U T.A.: Posler-Penzes. Pop, Sighefe- 
Tudose, Elek-Voros, PETSCIIOWSKI, 
DVORJAC, Gal, Stan.

Rapid — Știința Cluj 1—0 (1—0) 
Rapidiștii au obținut greu victoria, 
înaintașii Științei au ratat nume

roase ocazii. Un rezultat de egali
tate ar fi oglindit fidel raportul de 
forțe de pe teren. A înscris: Dobre în 
min. 25 din 11 metri

RAPID: TODOR-Teciu, DAN COE, 
Oprea-Gherghina. CI.MPOCA-Dulgheru, 
DOBRE, Chirii. Dinu, Văcarii.

STIINTA: RINGHEANU-MARDAN, 
SUCIU, Timbuș-Rusu, POP-CONȘTAN- 
T1N, Toma, Szabo, Brelan, Bocriu.

Gh. Cioranu-coresp.

Dinamo Pitești — Jiul 6—1 (3—0). 
Victorie meritată a echipei piteștene 
în urma unui joc frumos. Au înscris: 
Bîzgu (min. 19), Alexe (min. 27), 
Duminică (min. 32, 55, 66) și Ghinca 
(min. 61), respectiv Ghibea (min. 82) 
pentru Jiul.

DINAMO: Matache-Mateî, APOS
TOL, Badca-Stănescn. DUMITRESCU- 
Cîrciumărescti, DUMINICA, Ghinea, 
BIZGU, Alexiu.

JIUL: Zamfir-Buză, Frank, Sîrbu- 
lescu-Marton. Mateoiu-IONICA, G1TI- 
BEA, Sardi, Melente, Halasz.

Dragomir Roșianu-coresp.

Minerul — Dinamo București 2—3 
(2—0). Au înscris: Frățilă de două ori 
și Ion Ștefan pentru Dinamo și Sotir 
și Kiss din 11 metri pentru Minerul.

DINAMO: Niculescu-Petrescu, Ma 
ghiaru, Șerban-Constantin, Nunweillei 
VJ-Cristoloveanu, Frățilă, Dumitrescu 
Nuțu, Ion Ștefan.

MINERUL: Kiss-Sebdk, Zamșa, Tei 
că-Adam, Nițu-Sotir, Hălăgeanu, Po
pescu, Precup, Dan I.

Ion Ciortea-coresp.

Dinamo Bacău — Petrolul Ploieșt 
2—2 (1—1). Intilnirea a plăcut. Stoi 
ca (Dinamo) a ratat un 11 metri. Ai 
înscris: Botez (min. 2) și Drago 
(min. 77 din 11 metri) pentru Dinam< 
și Bulea (min. 23) și Dănăilă (min 
80) pentru ploîeșteni.

DINAMO: Bîlc-Popa, Naumeef, Dră 
goi-Samson, Stoica-Botez, Cozmănesct 
Avram II, Corobană, Strobiș.

PETROLUL: Maroși 1-Pabonțu, Fio 
rea, Chițulescu-Dumitrașcu, Ionescu 
Mănescu, Maroși II, Dănăilă, Moldo 
veanu, Bulea.

llîe lancu și Gh. Dalban-coresp.

Steagul roșu — Metalul 9—1 (3—1] 
Au înscris: Lupeanu (min- 15, 20 ; 
49), Necula (min. 47 și 89), Criste 
(min. 73 și 82), Monea (min. 88] 
Drăghici (min. 4) pentru Steagul roși 
Enache (min. 22) pentru Metalul.

STEAGUL ROȘU: Hajdu Bîrsar 
Grecea. Oancea-Marc, Filimon-Monei 
Damian, Necula, Cristea, Lupeanu.

METALUL: Drăghicioiu-Dacoș, PrJ 
zaru, Stănescu-Nițescu II. Olteanu-Bo 
dea. Enache, Moisescu, Dobre, Chi 
riță.

Petre Dumitrescu-coresp.
CLASAMENTUL

1. Rapid 12 8 3 1 26: 5 1
2. Progresul 11 8 2 1 31: 9 ]
3. C.C.A. 12 8 2 2 36:13 J
4. Dinamo Pitești 12 7 2 3 21: 7 1
5. St. roșu 11 6 3 2 31:14 1
6. Jiul 12 6 1 5 15:31 ]
7. Dinamo Bacău 12 4 4 4 15:18 1
8. Petrolul 12 4 3 5 29:28 ]
9. Știința Timișoara 11 3 4 4 33:23 ]

10. Minerul 12 4 1 7 12:18
11. U.T.A. 11 3 1 7 20:25
12. Știința Cluj 12 2 3 7 12:33
13. Dinamo București 12 2 2 8 13:23
14. Metalul 12 1 1 10 5:52



Steagul roșu și Dinamo București au luat un avans de doua puncte
C. C. A. a întrecut clar U. T. A.: 4-2 (1-1) Succes asigurat din prima repriză

Cînd in minutul 40 (scorul era 1—1) 
a o centrare a 
-a plimbat în 
nai iutii Sasu, 
ă tragă, mulți 
nat că această 
.momentul psihologic 
desfășurarea anterioară și ulterioară 
i partidei a arătat, însă, că chiar dacă 
extiliștii ar fi preluat conducerea (de 
iitfel au și condus cu 1—0) ei nu ar 
i putut opri iureșul impus de fotba- 
iștii de la C.C.A. și tot ar fi pierdut, 
um s-a și intîmplat.

Atacul remaniat al echipei bucu- 
eștene s-a „plimbat" în voie printre 
ipărătorii neinspirați și greoi ai echi- 
.ei oaspe, creînd faze rapide și ocazii 
proâpe li- fiecare incursiune, la poar- 
a adversă. Atacanții arădeni au jucat 
u schimb lent, fără nerv și fără ho- 
ărîre. Chiar și cel de al doilea gol al 
extiliștilor (min. 85) exemplifică a- 
est lucru: rînd pe rînd, trei atacanți 
iu preferat să paseze în situația 
Iară de șut, pînă cînd — în sfîrșit — 
'loruț s-a decis să tragă și mingea 
leviată din pictorul lui... Pop a intrat 
n plasă. Primul gol fusese înscris de 
’op (min. 10), la un corner, cu aju- 
orul lui... Cojocaru care vrînd să in

tervină a împins mingea în plasă cu 
-mărul.

C.C.A. șî-a întrecut adversarul în 
oate compartimentele obținînd o vic- 
orie clară, în urma unui bun joc de 
nsamblu. Atacurile sale au fost bine 
prijinite de linia de mijlocași în care 

excelat Jenei. De altfel, mijlocașul 
rcapta a fost coautor la cel de 
oilca și al patrulea gol: în min.

pătruns în careul advers pasînd 
taksi care a marcat nestingherit.

lui Seiymesi mingea 
fața porții goale și 
apoi Pop au ezitat 
spectatori au excla- 
ocazie ratată a fost 

al meciului.

ti tac la poarta echipei arâdene: Faur intervine in ultimă instanță și respinge 
balonul din fa/a lui Crișan.

Foto: T. Chioreanu

al
47 
lui 
In

min. 79 el a făcut o altă incursiune, 
deschizîndu-1 pe Tătarii, care, printr-un 
șut sec, a pecetluit scorul întîlnirii. 
C.C.A. a mai marcat prin Tomeș (min. 
20) și Constantin (min. 60), care a 
introdus mingea în poartă dintr-un 
unghi extrem de dificil.

Din echipa C.C.A. în afară de Jenei, 
ne-au mai plăcut în mod special To
meș (prezent la toate acțiunile), Raksi 
și Constantin (în repriza secundă).

0 VICTORIE FRUMOASĂ OBȚINUTĂ IN 10 OAMENI!
Rapid — Șt'ința Cluj 1-0 (1-0)

pare că fotbaliștii de la Rapid 
pus în gind să facă totul pentru

Se 
i-au 
a înflăcărații lor susținători să uite 
pozna" de duminica trecută. E drept 
ă o „lovitură" atit de puternică se 
ine minte multă vreme, dar, oricum, 
'ictoria obținută joi în meciul cu 
l.C.A. și mai ales comportarea for- 
oației feroviare în întilnirea de ieri 
u Știința Cluj sînt de natură să mai... 
lescrețească frunțile numeroșilor sim- 
>atizanți ai acestei echipe.

Dind dovadă 
uptă, rapidiștii 
ea mai mare 
0 oameni, nu
ceste condițiuni dificile minimul a- 
antaj de un gol, dar să lase impresia 
ă din echipă nu lipsește nimeni, să 
ibă inițiativa, să fie chiar pe punctul 
le a înscrie din nou. Fără îndoială, 
irima repriză a întîlnirii a avut o 
tesfășurare mai interesantă, a oferit 
aze mai bune de fotbal, dar, în. ceea 
e îi privește, feroviarii și-au cîștigat 

a
orga- 
făcut

de o mare putere de 
au reușit ieri, jucînd 
parte a meciului în 
numai să mențină în

, în partea 
jocul lor 
care au

u deosebire meritele, 
loua a meciului, prin | 
dzat, prin calmul cu 
ață situației.

începutul partidei a 
antajul echipei bucureștene. care a 
tacat fără răgaz, imprimînd jocului 
in ritm foarte viu. In min. 10, Ozon 
iu mai poate fi oprit decît prin fault, 
n careu. Arbitrul, cum era și normal, 

fluierat, dar n-a acordat „11 metri", 
j lovitură liberă de la... 16 metri ! 
lupă ce in min. 13 feroviarii pierd o 
nare ocazie de a marca (C. Ionescu, 
u capul, a trimis pe lingă poartă 
ningea centrată de Balint), două mi- 
mte mai tirziu Kraus șutează în bară, 
ie unde balonul revine la Ozon. Șut 
i... 1-0. Echipierii Rapidului combină 
rumos, în viteză, „acoperă" tot tere- 
tul.

Din min. 25, jocul se echilibrează 
nsă, iar apoi asistăm chiar la o pre- 
iune a clujenilor. Gane pierde o 
nare ocazie, nereușind să intercep- 
eze centrarea lui Moldovan, iar în 
oin. 31, după o învălmășeală care 
lărea că nu se mai termină, Kromely 
rage fulgerător, pe lingă poartă. Ina- 
ntarea Științei nu acționează cu su- 
icientă siguranță, iar Mateianu mai 
nult încurcă decit ajută. Rapid se 
vede"
Iar are totuși prilejul de 
n min. 33. Șutul lui Ozon 
nsă, bara I

După pauză ținînd seama 
ă Știința își revenise și

fost net în a-

mai puțin- în finalul reprizei, 
a înscrie, 
întilnește

de faptul 
că avea

Dinamo Bacău — Petrolul 3-1 (3-0)
oprite la marginea careului. Ei rea- 

onoare"-- îri 
Scor final t

acum în față un adversar în inferio
ritate numerică, se putea presupune 
că oaspeții vor fi în permanență în 
atac. Dar n-a fost de loc așa. Clujenii 
au jucat fără vlagă, fără curaj, de 
parcă ei ar fi fost în 10 oameni. Ra
pid s-a apărat sigur cînd a fost cazul, 
contraatacînd periculos și apoi luind 
chiar inițiativa. Bucureștenii au un 
„final" tare, aplaudat de public. Ei 
sînt gata să majoreze scorul, atit în 
min. 84 (prin Kraus), cit și în min. 
87 (prin Balint, care a șutat în bară).

Arbitrul Stelian Mataiser (Craiova) 
a condus slab următoarele formații:

RAPID : Dungu-MIIIAI, MOTROC, 
Greavu (Langa) - NEACȘU, KOSZCA 
— Kraus, BALINT, Ozon (El a jucat 
pînă în min. 37, cînd a fost eliminat 
după cum ne-a declarat Stelian Ma
taiser — pentru injurii aduse condu
cătorului de 
Ionescu.

ȘTIINȚA :
GEORGESCU,
Popescu—Ivansuc, Marcu, Gane, Mate
ianu, Moldovan.

Tătarii pare că-și revine în formă. 
De la U.T.A. nu putem remarca decît 
pe Coman (a făcut cîteva plonjoane 
foarte curajoase în picioarele adver
sarilor, lovindu-se ctiiar la unu] din 
ele), Capaș și oarecum pe Sasu (pen
tru insistența în joc).

Gavrilă Pop (Brașov) a condus sa
tisfăcător un meci care nu i-a rid:cat 
prea multe probleme. Credem însă că 
a greșit în min. 65, cînd nu a sancțio
nat un henț în careu al lui Tomeș.

C.C-A.:Voinescu-Zavoda II, Cojocarii, 
Staicu-Jenei, Bone-Raksi (lacob). 
Constantin, Tomeș, Crișan (Raksi), 
Tătara

U.T.A.: Coman (Faur)-Sziics, Băcuț, 
Neamțu-Capaș, Mețcas (Vaczi)-Pop, 
Sasu, Țirlea (Mețcas), Floruț, Seiy
mesi.

BACĂU 19 (prin telefon). După 
cum începuse Dinamo jocul, după do
minarea vijelioasă din prima jumătate 
a reprizei întîi. ca și după rezultatul 
de 3—0 la pauză, miile 
din tribunele stadionului 
sperau că echipa lor va 
torie la scor. Dar n-a

Chiar de la începutul 
cu! dinamovist — bine 
Gram și susținut în permanență de 
halfi (care s-au dovedit a fi inepui
zabili) — i-a silit pe ploieșteni să 
facă un joc de apărare. Rezultatul: 
un lung șir de faze și ocazii create 
de dinamoviști, derută în apărarea 
oaspeților și... trei goluri, marcate de: 
Publik (min. 10), care a reluat peste 
Ionescu _ ieșit in întîmpinare. Nemeș 
(min. 35), ta o învălmășeală, și Gram 
(min. 40), printr-un șut de la 18 
metri.

După pauză, însă deși se vedea că 
ploieștenii joacă sub posibilități, di
namoviștii nu mai insistă și se lasă 
antrenați într-un joc de cîmp, mono
ton, cu rare faze de poartă. Petroliștii 
joacă mai organizat decît In prima 
parte, dar ei nu reușesc să pericliteze 
poarta lui Bucur.

de spectatori 
„23 August" 

realiza o vic- 
fost așa... 
partidei, ata- 
coordonat de

Acțiunile lor sînt

lizează totuși “„golul de 
minutul 87 prin Badea.
3-1 (3—0).

Dinamoviștii au _____
torită puterii de luptă 
preocupării pentru joc ofensiv, ___
{estate în prima repriza, cînd au creat 
acțiuni bine gindife, larg desfășurate 
pe aripi și cu multe șuturi pe poartă. 
Ploieștenii au decepționat. Cu o apă
rare penetrabilă și un atac lipsit de 
vigoare s-au comportat cu mult sub 
nivelul așteptărilor, A arbitrat corect 
I. Pișcarac (București)

DINAMO: Bucur — Giosanu, Lazăr, 
Cincu — Radulescu, Vătafii — Sorin 
Avram, Panait, Gram. Nemeș, Publik.

PETROLUL: Ionescu (Sfetcu din 
min. 46) — Pal, Fronea. Neacștt (M. 
Marcel din min 46) — D. Munteanu, 
M. Marcel (A Munteanu din min 46) 
— Badea (Bontaș), Tabarcea. Dridea, 
A. Munteanu (Badea), Bontaș (Dri- 
dea II).

S-au remarcat: întreaga echipă di- 
namovistă, mai puțin interii, iar de 
la ploieșteni A. Munteanu și Bontaș.

GH. DALBAN și ILIE JANCU, 
cores p.

meritat victoria da- 
dîrzeniei și 

, mani-

joc). GEORGESCU, C.

MOGUȚ-KROMELY,
Costin—PETRU EMIL,

JACK BERARIU

AL. 1NOVAN

DINAMO BUCUREȘTI
MINERUL A PIERDUT

A JUCAT BJNE ȘI
PRIMUL MECI 99ACASA“

LUPENI 19 (prin telefon). Deși Mi
nerul a pierdut cu 3—0 (1—6). la 
sfîrșitul întîlnirii, ropote de aplauze 
au fost adresate conducătorului par
tidei, Macovei Adrian — Bacău, pen
tru felul autoritar și competent cum 
a arbitrat.

Victoria obținută 
fost însă mult mai 
scorul. In această 
Minerul Lupeni a 
joace cu o formație 
apărare și atac a
manent, datorită faptului că cei doi

de dinamoviști a 
grea decit arată 
dificilă întîlnire 

fost obligat să 
improvizată. Intre 
fost un gol per-

In meciul cu Metalul Tîrgoviște

Steagul roșu a înscris golul victoriei in mii». 87
Scor: 3-2 (1-1)

BRAȘOV, 19 (prin telefon). — Par
tida Steagul roșu — Metalul Tîrgoviște 
era cit pe ce să se termine cu o surpriză. 
Intr-adevăr, cu cîtcva minute înainte de 
sfirșit, scorul era egal — 2—2 ! Iar 
cei care au condus de două ori. cu 1—0 
și apoi cu 2—1, au fost oaspeții. Este 
drept însă că Steagul roșu venea după 
multe meciuri disputate la intervale 
scurte și jucătorii erau deci obosiți.

Steagul roșu a cucerit pînă la urmă 
o victorie meritată și totodată două 
puncte prețioase care o mențin lider ai 
clasamentului. Linia de atac a acționat 
in viteză, cu numeroase schimburi de 
locuri, reușind să domine majoritatea 
timpului și încercînd de nenumărate ori 
poarta apărată cu mult succes

mai ales 
s-au re
de timp, 
frumoasa

de Andrei.

stea numai în

Dinamo Pitești confirmă
3 0 (1-0) cu Jiul

RIMNICU VILCEA, 19 (prin tele
fon). Peste 6.000 de spectatori, dintre 
care mai mult de 2.000 de piteșteni, au 
aplaudat îndelung victoria concludentă 
a dinamoviștilor, care în ascedență de 
formă au practicat cel mai bun joc 
din turul campionatului. Meciul a fost 
dinamic, cu acțiuni bine 
cu schimburi de locuri 
multe... ocazii, ratate 
dinamoviști. Fotbaliștii 
jucat în prima repriză 
egal cu adversarii lor 
finalitate in acțiuni i-a 
luri.

Dinamoviștii au inițiativa la înce
putul jocului. Apoi Jiul revine în a- 
tac, ratînd o mare ocazie în min. 14 
prin Ciurdărescu. Peste un minut di
namoviștii au ocazia să înscrie dar 
Gram este la post. In continuare, ata- 
canții ambelor echipe ratează. Minu
tul 35 aduce primul gol : la o com
binație spectaculoasă între Radu, Cor- 
neanu și Constantinescu ultimul mar
chează.

începutul reprizei a doua găsește

concepute, 
atac și 
special 
la Jiul 
la egal

cu 
de 
au 
la 
de

în
în 
de 
de
însă lipsa 
privat de go-

• •

timppe Jiul în atac. După puțin 
dinamoviștii preiau inițiativa pe 
nu o mai cedează pînă la sfîrșitul 
meciului și înscriu încă două goluri. 
In minutul 62 Constantinescu îl „pune“ 
într-o situație favorabilă pe Lovin, 
care marchează de la 3 m. Cu 5 mi
nute înainte de sfîrșitul jocului ace
lași Constantinescu centrează și min
gea ajunge la Butnaru, care de la 
15 m marchează cel mai frumos gol 
al partidei. In această parte a jocu
lui Jiul a ratat mari ocazii prin Ga
bor (min. 71) și Ciornoavă (min. 87).

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) a con
dus corect următoarele formații :

DINAMO : Niculescu-Vulpeanu,
BARBU, Haimovici-Floreșcu, RADU- 
Pintea, CONSTANTINESCU, Lovin, 
Corneanu (din min. 78 Ștefănescu). 
BUTNARU.

JIUL: GRAM-Rakosi (din min. 46 
Ghifă), Tilvescu, Cazan-Crișan, Zam- 
fir-Manea, CIURDĂRESCU, PAVLO- 
VICI, GABOR. Ciornoavă.

însă 
care

D. ROȘlANU-coresp.

Metalul Tîrgoviște a lăsat o impresie 
frumoasă prin jocul deschis pe care l-a 
practicat o bună parte din timp. Oaspeții 
au acționat de multe ori pe aripi, cu 
pase lungi la „întîlnire", creîndu-și cîte
va situații favorabile de șut, 
în prima repriză. După 2—2 
tras însă în apărare, trăgând 
ceea ce a făcut să scadă din 
impresie pe care o lăsaseră.

Chiar de la început, cele două linii de 
atac se remarcă prin acțiuni la poartă. 
Scorul este deschis abia in min. 22. 
La un schimb de mingi Niculescu—Cru- 
țiu ultimul trimite lui Al. Lazăr care 
înscrie dintr-un unghi dificil. Steagul 
roșu preia ofensiva și obține patru lo
vituri de colț. în min. 30 Hașoti exe
cută un corner ușor la Campo, reesta 
trimite în careul de 16 m și Servilii 
reia cu capul: 1—1. Pînă la sfîrșit cei 
care au inițiativa sînt localnicii.

La reluare, chiar în primul minut. 
Metalul ia conducerea ; mingea, pornită 
de la centru, ajunge la Al. Lazăr cate 
șutează în bară, balonul revine în teren 
și Cruțiu trimite mingea cu capul in 
plasă : 1—2. Din acest moment începe 
iureșul Steagului roșu care obține ega- 
larea prin Sercdai în min. 55. Apoi 
după alte numeroase ocazii ratate „sie 
gării" reușesc să înscrie și punctul vic
toriei. în min. 87, prin Năftănăilă. In 
toată repriza a doua, Metalul Tîrgoviște 
a avut (în afară de golul înscris de 
Cruțiu) doar două acțiuni periculoase 
Mircea Crădinaru (Iași) a conclus sub 
orice critică. Departe de faze, neatent, 
a dat numeroase decizii inverse, care 
însă n-au influențat rezultatul.

STEAGUL ROȘU : Chilă — Campo 
(din min. 50 Ivăncescu), ZAIl IRIA. 
Nagy — SEREDA!. Szigeti (din min. 50 
Campo) — IlAȘOTI NÂFȚÂNÂII.Â 
Fusulan, Meszaros, DAI'II).

METALUL: ANDREI — BARAC, 
Popescu, Georgescu — NIȚESCV, Pran- 
dea — AL LAZ AR, MUREȘ AN (din 
min. 65 Prodanciuc), Cazaca. Niculescu, 
Cruțiu.

halfi au trebuit să 
apărare.

Bucureștenii s-au 
bine în cîmp, au ieșit 
apărare în aiac și au 
un bun coordonator 
au practicat un joc rapid, corect, in 
limitele sportivității. >

In min. 30, în plină dominare a’ 
minerilor. Coman luftează și Eftimie 
care urmărea mingea, pătrunde în 
careu și înscrie: 1—0. In continuare. 
Minerul forțează egalarea, dar Dina-, 
mo se apără bine și organizat. Iri 
min 43 gazdele ratează o mare oca-, 
zie: Cucu scăpat de sub supraveghe
rea lui Ivan, driblează pe Nunwcille» 
111 și, de la 4 metri, șutează de lingă 
poartă...

In partea a doua a meciului asistăm 
la un joc frumos, cu faze spectacu
loase. In min. 60 Eftimie profită dini 
nou de o greșeală a apărării Mine
rului și ma jorează scorul: 2—0 Echipa 
din Lupeni pune stăpînire pe joc. da» 
în min. 66 la un contraatac pe par
tea stingă. Miliară trimite în corne» 
(deși nu era atacat de nimeni). Lo
vitura de colț este executată irepro
șabil de Eftimie și Țîrcovnicu în
scrie cu capul cel de-a.i treilea gol 
al partidei. Pînă ia sfîrșitul meciului 
Minerul atacă insă nu poate modifica 
scorul

DINAMO BUCUREȘTI: DATCU — 
Popa, Nunweiller III. Ivan — Con- 
stantinescu, Nunweiller IV — Stoe-. 
nescu (din min. 55 Pircălab). ȘTE
FAN. EFTIMIE, ȚÎRCOVNICU Da
vid

MINERUL: Mihatache (din min. 7S 
Sziklay) — CllERESTEȘ (din min. 
46 Nisipeanu), Coman, Vasiu — Mi- 
hăila, MIIIALY — CUCU. Nisipeanu 
(din min 46 Mazilit), SZOKE, Gri- 
gore, OLTEAN U.

ION CIORTEA, coresp.

orientat foarte 
cu ușurință din 
avut în Eftimie 
al atacului. Ei

C. GRUlA-coresp. regional

onosport
Așa aialS o variantă eu 12 rezultate 
exacte la concursul PRONOSPORT nr.

48 din 19 noiembrie :
I. Rapid—Știința Cluj (cat. A) 1! 

II. Dinamo Bacău — Petrolul 
tegoria A) 
Minerul—Dinamo Buc. (cat. 

(cat. A) 
Jiul (cat.
— C.S.M.

III.
IV. C.C.A. — U .T A
V.

VI.

VII.

X.

XI.
XII.

A)

Dinamo

A)

Forcsta
1’

1

Dinamo Pitești — 
C.S.M.D. B. Mare 
Crișana (cat. B) 
Rapid Focșani - 
Galati (cat. B)
Ai'i șnl — Mureșul (cat. B) 
(.1 R. Aia»? — Ind. Sî rinei 
C. T. (cat. B)
Dinamo Suceava
(cat. B)

St. roșie Bacău — C.S.M.S. 
Iași (cat. B)

A.S, Crișul — C.S.M. Cluj 
(cat. B)
acest concurs au fost depuseLa

proximativ 377.000 variante.

2

1
»■



In finala campionatului republica

Intr-unui din cele mai importante 
meciuri ale etapei campionatelor re
publicane de baschet s-au întîlnit la 
■București formațiile masculine Rapid 
și Dinamo Tg Mureș. Feroviarii,. ne- 
învinși piuă in prezent, au făcut o 
partidă de zile mari. învingînd la scor 
echipa miireșană: 92—67 ( 50—32),
Cti excepția primelor minute, baschet- 
baliștii de la Rapid și-au 
adversarii, evoluînd cu 
demnă de reținut.

Dinamoviștii mureșeni 
• parare toarte slabă, iar

dominat net 
o ușurință

au avut 
în atac

o
au 

contat mai mult pe aruncările de la 
semidistanță ale lui Erdbgh si Toth 
(a. v.)

Cea mai importantă partidă a eta
pei a fost găzduită aseară de sala 
Dinamo din Capitală, unde C.C.A., 
campioana țării noastre, a dispus de 
■Știința Cluj, neînvinsă pînă ieri, cu 
95—73 ( 47—39). Întrecerea a fost
deosebit de disputată în prima re
priză. in care formațiile au dominat 
alternativ. Militarii au condus în mi
nutul 5 cu 18—12. pentru ca în mi
nutul 11 avantajul să treacă de par-

tea studenților cu 26—20. Treptat, 
baschelbaliștii de la C.C.A. refac din 
handicap și în minutul 15 conduc cu 
35—32 De aci, diferența în favoarea 
echipei C.C.A se menține multă vre
me mică; pentru ca în repriza se
cundă campionii să se distanțeze și 
să ciștige destul de categoric.

In general, ambele echipe au ma
nifestat o bună pregătire în atac, 
unde acțiunile tactice s-au dovedit 
bine puse la punct, pivoții și jucătorii 
de cimp adueîndu-și pe find contri
buția la înscrierea punctelor. O sur
priză plăcută a prodiis-o Nosievici, 
jucător considerat ca foarte individua
list. In această partidă grea, Nosie
vici s-a încadrat de minune în com
binațiile colective ale formației C.C.A., 
fapt care a contribuit din plin la 
sporirea eficacității întregii echipe. 
Studenții clujeni au menținut impresia 
bună creată în meciurile anterioare, 
jucînd multă vreme de la egal cu 
valoroșii lor adversari.

Singurul punct negativ al întrecerii 
a fost comportarea sub posibilități a 
ambelor echipe in apărare, unde nu 

și

19); Crișana Oradea — Știința Timi
șoara 59—50 (25—18); Rapid Bucu
rești — Petrolul Ploiești 103—30 
(40—10).

SERIA A II-A: Știința Cluj — 
Blănuri,Oradea 101—41 (47—17); Vo
ința Oradea —■ Progresul București 
40—45 (15—21); Voința București — 
Mureșul Tg. Mureș 32—52 (14—38), 
Știința București Voința Brașov 
69—27 (25—10).

HOCHEI

„Duelul44 Ciocîltea — Ghițescu continuă
Lupta de turneu își are trăsăturile 

ei specifice, uneori aspre. Victoria ob
ținută vineri iii fața lui Ciocîltea și 
ascendentul moral ce-1 oferea, n-au 
scutit pe Ghițescu de neplăceri, chiar 
în următoarea zi a întrecerii.

A fost o rundă de mare tensiune. 
In timp ce în partida cu Georgescu, 
rocada lui Ghițescu era supusă unui

Selecționata Bucureștiului—Kalevan Pallo
5-3 (2-1, 1-1, 2-1)

(Urmare din pag. l-a)

Ech'pa de fotbal
Moldova Chișinău in turneu 
la Galați, Iași și Suceava

' Cunoscuta echipă sovietică de .fotbal 
, Moldova din Chișinău va întreprinde, 

■ în curind un turneu în țara noastră. 
Fotbaliștii sovietici vor susține trei 
meciuri, după următorul program :

23 noiembrie la Galați cu Dinamo.
26 noiembrie la lași cu C.S.M.S. 

(mcciul.de campionat dintre eeliipa me- 
șeană și Foresța Fălticeni a fost a- 
niînat la 3 decembrie).

29 noiembrie ia Suceava cu Dinamo.

s-a luptat suficient nici în cîmp 
” nici sub panou.

-Arbitrii S. Ferencz .și Gh. Roșu 
condus bine o partidă desfășurată in
tr-o notă de perfectă sportivitate, 
(d. st.)

Și acum, iată celelalte rezultate teh
nice:

MASCULIN, SERIA I : Știința Ti
mișoara — Dinamo Oradea 81—48 
(35—22);. .Dinamo București — Con
structorul Arad 85—26 (46—13); Pro
gresul Bucurcști-C.S.M. Galați 71—62 
(30—28) SER+A A II-A: Voința Tg. 
Mureș — C.S.O. Craiova 64—57 
(39—28): Voința lași — Știința Bucu- 

..rosti 64—53 (36—23).
FEMININ. SERIA I: Voința Tg. 

Mureș — I.T.B. 30—56 (11—26): A- 
gronomia lași —- l.C.F. 36—48 (13—

a u

în campionatul categoriei A
' METALUL „23 AUGUST" — 
C.S.M.S. IAȘI 0—5 (0—0). După o 
repriză strinsă, in cea de a doua par
te echipa gazdă își organizează jocul 
mai bine reușind să domine teritorial 
multe minute în șir. Această dominare 
însă a fost facilitată și de faptul că 
ieșenii s-au prezentat slab la capitolul 
condiție fizică. In această situație 
oaspeților nu le-a rămas altceva de 
făcut decit să se apere și să încerce 
rare contraatacuri. La un astfel de 
contraatac Gidei reușește o încercare 
‘dc toată frumusețea pe care Rozenberg 
o transformă cu ușurință. Metalul re
vine in atac, insă, cu toate insistențele 
nu reușește să schimbe scorul. După 
aspectul partidei, ei ar fi meritat cel 
puțin un meci egal. Bun arbitrajul 

Tui D. Cocor.
' DINAMO - I.T.B. 11—3 (8-3). 
Partida nu s-a ridicat la un nivel teh
nic superior, ambele echipe părînd obo- 

■■ sîte mai ales in repriza a doua. Di
namoviștii 
jocului mai

ni- 
au cîștî'gat clar datorită 
organizat al treisferturilor. 

V. Hossu-coresp.

renul (greu, alunecos) și timpul 
gtiros (cu lapoviță și ploaie) au 
fhiențat oarecum desfășurarea partidei.

A condus corect M. Puica (Buc) 
V. Cacoveanu, coresp.

RAPID - ȘTIINȚA PETROȘANI 
6—0 (0—0Ț Meciul de ieri de pe 
Ciulești, dintre Rapid și Știința Petro
șani, a dat cîștig de cauză rapidiști- 
lor, in urma unui joc de uzură pe 
înaintare și pe alocuri confuz. Doar 
spre sfirșitul reprizei a doua am putut 
nota citeva faze mai interesante cînd, 
de altfel, D. Marinescu înscrie o fru
moasă lovitură de picior căzută. Iar 
cîteva minute înainte de sfirșitul par
tidei I. Mihai transformă o lovitură 
de pedeapsă stabilind scorul final. In 
încheiere, cu părere de rău trebuie să 
consemnăm indisciplina 
dat dovadă rugbi.știi de 
vociferînd nejustificat pe 
astfel o impresie urită 
celor care au asistat la
tidă.

fri- 
in-

de care au 
la Petroșani 
teren lăsînd 
în mijlocul 

această par-

N. B.

' i
ȘTIINȚA CLUJ 

;(0—3). La cep?1'.' 
cu ardoare, rugbiștii de Ia C.C.A. au 
reușit să obțină o victorie meritată 
datorită siguranței și sobrietății in 
joc. Clujenii au făcut o partidă fru
moasă, o bună perioadă de timp jucînd 

’de la egal la egal cu adversarii. Te-

I — C.C.A. 0-G 
capătul unui joc disputat I. T. B. a ciștigat 

campionatul de juniori

Petrol-Chimie București
s-a calificat in categoria A

Partida dintre formațiile Farul Con
stanța și Petrol-Chimie București care 
avea să desemneze echipa ce va juca 
la anul' în categoria A, a suscitat un 
interes deosebit

Despre meci putem spune că a avut 
ctouă reprize distincte în ceea ce pri
vește raportul de forțe de pe teren. 
Prima, cînd echipa constănțeană a do
minat copios reușind însă să maree 
numai trei puncte prin Giuglea și a 
doua, cînd bucureștenii trecînd la atac 
au spulberat pur și simplu apărarea e- 
chipei oaspe. In această parte a jocului 
am putut urmări evoluția unor jucă
tori cu deosebite calități: Kopelman, 
Benu, Mătieș, Pirvulescu care au fost 
factorii principali ai victoriei echipei 
bucureștene. Punctele au fost marcate 
de Kopelman (5), Buculei (3) și Beiui 
(3). Arbitrul Soculescu a condus cu 
scăpări.

Frumoasa competiție rezervată celor 
mai tineri rugbiști a luat sfîrșit ieri, 
odată cu finala — viu disputată —■ 
dintre I.T.B. și „Școlarul" București, 
formalii care s-au dovedit a fi. într-a- 
devăr, cete mai valoroase. Pornită fa
vorită, echipa ITB era... condusă după 
cîteva minute de joc prin lovitura dc 
pedeapsă excelent executată de Z. Prcotu. 
Formația Clubului sportiv școlar opune 
o dirză rezistentă și dă multe emoții 
suporterilor rngbi.ș.lilor de la ITB care 
umpluscră la refuz una din tribunele 
stadionului „Parcul copilului". Nica c- 
galează însă repede și priina repriză se 
termină eu scorul dc 3—3. Cea de a 
doua parte a jocului oferă spectatorilor 
același spectacol plăcut cu multe faze 
spectaculoase. Se joacă deschis (mai 
mult ITB), într-un ritm susținui. ITB 
ataci! mai insistent și reușește să con
cretizeze dc 
realizate dc Jarnea și Bogoi. Rezultat 
final : 
frumoasă 
pioană dc juniori 
acest an.

două ori prin încercările

9—3, caic aduce echipei IȚB o 
cupă și titlul dc echipă cani- 

a fării noastre pe

lată „XV“-le echipei campioane: Goga, 
Crin eseu, Boboc — lariica, Dcciu — 
V. I’olizu, II. Bolizii, M. Hulo — Boian- 
gian, Nica — Niculescu, 1. liniă, Slroe, 
Bogoi — Dobrin.

A arbitrat D. Manoileanu.

V. H. D G.

cheiștii noștri nu au nici un motiv să 
fie mulțumiți.

Este foarte adevărat că oaspeții s-au 
prezentat ieri seara hotărîți să obțină 
un rezultat bun în fața selecționatei 
bucureștene, realizînd de altfel cel mai 
valoros joc din cele trei pe care le-au 
susținut. Totuși, aceasta nu poate scu
za comportarea necorespunzătoare a 
echipei noastre. Ne referim în mod 
deosebit la jocul îricîlcit, lipsit de ori
zont al jucătorilor romîni, la îmbulzea
la lor cînd' pe o parte, cînd pe alta a 
glieții, la exasperanta lor ineficacitate. 
Dacă asemenea lucruri ar fi fost poate 
de înțeles la vreunul din cei trei-pa- 
tru tineri din echipă nu le putem ex
plica totuși cînd ne gîndim la hocheiști 
cu experiență ca Czaka, Takacs I, 
Varga, Ionescu și, în mod special, fra
ții Szabo care în acest meci au excelat 
în... ratări I

Că echipa noastră are serioase po
sibilități o știm și ne-a dovedit-o in 
cele cîteva perioade de dominare în 
care și-a sufocat adversarul în pro
pria lui treime. Din păcate aceste pe
rioade de netă dominare au fost și 
puține... și scurte. Ele s-au terminat 
de cele mai multe ori cu pierderea 
unor ocazii extrem de favorabile. Ce 
poate fi mai concludent decît faptul, 
că pe rînd frații Szabo au fost singuri 
cu portarul finlandez și nu au reușit 
să înscrie. Forma bună a portarului. 
Iluusko, ca și propriile greșeli au făcut

ca în cele din urmă jucătorii noștri 
să se 
ceasta este, în principal, 
bei lor comportări.

O notă bună pentru arbitrajul atent 
și autoritar al Cuplului cehoslovac.

★

Sîmbătă seară hocheiștii finlandezi 
au primit replica echipei Știința Bucu-

enerveze, să se pripească și a- 
cauza sla-

SELECȚIONATA BUCUREȘTI : 
Pușcaș-Czaka, Ionescu; Varga. Pa- 
nă-Szabo I, Fer*nczi, Szabo II; 
Biro, Andrei, Takacs I; Ioanovici 
(Otvos), Kalamar, Ciobotaru.

KALEVAN PALLO: Htnisko-Vai- 
nikaincn, Lcmmetynen; Pulkinen, 
I I;ini;'il;iincn-I lelen 1, Rcpo, Holo- 
painen; Piipari, Văisănen, Mono- 
hen; Poloncn, Korhonen, Helen II.

Arbitri: ADAMEC și DVORSKY 
(R.S.C.).

Au marcat: Kalamar (3), Ciobo- 
taru (11), Takacs 1 (22), Kala
mar (45), Biro (57) respectiv Pii
pari (14), 
(50).

Monbnen (32), Repo
»

rești. Jucînd 
cial în prima 
de ta Știința 
frumoasă victorie internațională 
trecînd echipa Kalevan Pallo cu 6—3 
(4—1, 1—0, 1—2), Intîlnirea a fost 
arbitrată de Pitkanen (Finlanda) și 
I. Florescu (R.P. Romînă).

foarte agresiv, în spe- 
repriză, tinerii jucători 
București au reușit o 

în-

atac dezlănțuit, poziția lui Vais 
se destramă încet în fața presiunii 
cruțătoare a lui Cioc..Ițea. După 3 
și jumătate de joc, confirmările i 
întîrziat: Ghițescu era învins, Cioc 
învingător. Tot atît de rapid tf 
stabilit rezultatul partidei Drimer-I 
cașu, in care primul a ciștigat.

Evident, cea mai interesantă par 
de sîmbătă seara a fost cea di 
Georgescu (c.u alb) și Ghițescu. t 
prins cu o mutare neobișnuită în 
rianta Scheveningen a apărării ; 
liene, Ghițescu a fost obligat la 
fensivă, fiind în continuare pute 
atacat pe flancul regelui. După o 
rie de bune mutări de apărare, 
n-a mai găsit insă continuările exa 
grăbind sfirșitul partidei, incheiată 
mutarea 28, in momentul cînd Georj 
cu amenința cu mat imparabil.

In alte împrejurări, dar tot cu < 
cursul învinsului, s-a încheia* , și , 
tida Ciocîltea-Vaisman, nrimul at 
la mutarea 33 cîștig de damă sau r

Alți candidați la primele locuri 
făcut remize in runda XIV. Mititel 
terminat egal cu Gheorghiu, inti 
final, cu material echivalent. Rado 
și Radulescu s-au grăbit cu cons 
narea remizei la mutarea 21, ceea 
le-a adus un avertisment, din pa 
arbitrilor concursului pentru lipsă 
combativitate! Mai... prudenți, Rek 
și Pavlov au așteptat mutarea 30 f 
tru a înscrie rezultatul de egalii 
așa Cum cere noul regulament. In f, 
remiză au făcut Urseanu și Cîriins’. 
ger. iar Bozdoghină (cu negrul) 
ciștigat la I ischer.

Două partide, s-au întrerupt.. S 
are avantajul la Botez, iar Szabo 
Partos.

Rezultate înregistrate domini 
Gheorghiu-Fischer 1-0, Pavlov-Sz 
0-1, Botez-Pu.șcașu 1-0, Partos-Ur: 
nu 0-1, Soos-Vaisman ‘A-'/z (part, 
trerupte) ; Ghițeșcu-Szabo 1-0, Bo 
Urseanu 0-1, Partos-Rcichcr 0-1, 
vlov-Radovici 'A-’/j. Rădulescii-Fise 
'/z-'A- La întrerupere, Ciociltea 
ușor avantaj la Giinsberger, iar Ghc. 
gliiir final superior la Drimer.

In clasament: Ciociltea (I), C 
țescu I0'/2 p, Drimer (1). Radule 
9 p. Radovici 8>/? p, Gccgcscu ( 
Mititelu (1) 8 p, Ghec."-'mi, Gunsb 
ger (1) 71/, p. etc.

RADU VOII

U. R. S. S. Argentina
FOTBAL PE GLC

2-1 (2-0)
BUENOS AJRES 19 (Agerpreș).
Echipa de fotbal a U.R.S.S. și-a. în

ceput turneul în America de Sud cu 
un răsunător succes, reușind să. în
vingă cu 2—1 (2—0) puternica for
mație a Argentinei, care de mulți ani 
nu a mai pierdut pe teren propriu. 
După cum transmite corespondentul 
agenției France l’resse toate recordu
rile de rețetă au fost bătute sîmbătă 
pe stadionul River Plata în tribunele 
căruia se aflau 110.000 de spectatori, 
cu 4 ore înainte de începerea partidei.

Acest meci conta ca revanșă a pri
mei confruntări dintre cele două echi
pe, disputată în iunie la Moscova și 
încheiată cu un rezultat de egalitate: 
0—0. Dar de data aceasta, cu toate 
că jucau în deplasare, în condiții cli
materice neobișnuite pentru ei, fotba
liștii sovietici au reușit să întreacă o 
formație cotată printre favoritele vii
torului turneul al campionatului mon
dial din Chile.

Prima repriză s-a desfășurat în 
nota de accentuată dominare a echi
pei sovietice. Jucătorii acesteia au eta
lat o tehnica remarcabilă dominîndu-și 
adversarul printr-o rapiditate dc exe-. 
cuție uluitoare. A surprins pe spej 
cialiști faptul că fotbaliștii sovietici 
au jucat mai iute decît cei argenti
nieni, îndeosebi aripile Metreveli și 
Meshi care nu au putut fi ținute de 
fundașii echipei gazde. Scorul a fost 
deschis în minutul 24. Netto a lansat 
un atac pe aripa stingă, Meshi a pa-.

truns piuă in careul advers și i-a 
pasat lui Ponedeliiik, care a înscris 
imparabil Au trecut numai două mi
nute și interul dreapta Ivanov a în
scris plasat, reluînd o centrare a lui 
Metreveli. După pauză argentinienii 
dau dovadă de o mai bună coeziune 
și contraatacă periculos. Portarul la- 
șin a apărat însă extraordinar. Echipa 
Argentinei nu a reușit să reducă sco
rul decît, în minutul 89 prin Belen, 
cînd MaSiacenko l-a înlocuit în poartă 
pe lașin.

Corespondenții agențiilor internațio
nale de presă subliniază faptul că 
spectatorii argentinieni i-au aplaudat 
furtunos ta sfirșitul intilnirii pe jucă
torii sovietici.

Arbitrul chilian Robles a condus 
următoarele formații: U.R.S.S.: la
șin — Diibinski, Masleakin, Cioheli 
— Voronin, Netto — Metreveli, Iva
nov. Ponedelnik. Mirukin Meshi; AR
GENTINA: Roma — Delgado, Vidai, 
Simeone — Griguel, Sachi — Cor- 
balta, Pizzuti, Martinez, Șanfiiippo, 
Belen.

De la Buenos Aires 
a plecat la Santiago 
miercuri cu Chile.

tus Torino — Real Madrid; F.C. ' 
renberg 
Benfica 
Șervet te 
dra.

Aceste 
loc înainte de 28 februarie 1962.

• Duminică la Zagreb intr-un n 
internațional amical de fotbal ech 
Iugoslaviei a învins cu scorul de 2 
(1—1) echipa Austriei. In jocul 
la Linz. dintre echipele reprezentat 
secunde, scorul 
(3-3).

• Cunoscuta 
fotbal Torpedo 
turneu in țările 
băfă la Rangoon cu 4—0 (3—0) 
lecționata Birmanîei. Fotbaliștii 
vietici vor pleca in Cambodgia p 
tru a susține două inlilniri.

sau Fenerbahce Istanbul 
Lisabona; Dukla Praga ■ 
Geneva — Tottenham L

intilniri urmează să a

ecliipă sovietică 
Moscova, aflată 
Asiei, a învins si

echipa U.R.S.S. 
unde va juca

prin tragere la• Au fost stabilite , 
sorți intilnirile din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal lată 
rilor: Standard Liege 
Rangers sau Vorwărts

ordinea jocu-
— Glasgow 

Berlin; Juven-

Presa franceză se pronunță pentru admiterea echipei
de rugbi a R.P.R. in „Turneul ce'or 5 națiuni<4

PARIS 18 (Agcrprcs). Presa sportivă 
franceză continuă să comenteze rezul
tatul egal realizat de echipa de rugbi 
a R.P Romine in meciul cu echipa 
Franței, desfășurat la Bayonne. Sub 
semnătura lui Marcel llansenne, zia
rul „L'Equipe" pledează pentru admi
terea echipei romine la turneul „celor 
5 națiuni", care ar deveni astfel tur
neul „Celor 6 națiuni", arătind că

prezența rugbișlilor romîni ar consti
tui un punct de atracție în calendarul 
clasic al inlilnirilor internaționale de 
rugbi. Același ziar subliniază că Ale
xandru Penciu a devenit, în urma 
intilnirii de la Bayonne, fundașul nr. 
I al rugbiultii european. Penciu — 
scrie „L'Equipe" a reușit un adevărat 
record in meciul de la Bayonne... o 
tușe de 75 m.

Trei șahiste sovietice pe primei 
locuri in turneul candidatelor

VRNJACKA BANJA 19 (prin tf 
fon). — Cu trei runde înainte dc s 
șit, turneul candidatelor la titlul mi 
dial feminin dc șah continuă să a 
Iruntașă pe tînăra șahistă soviet 
Nona Gaprindașvili. Ea are 101/, pun 
și o partidă întreruptă (în poziție' 
proximativ egală) cu jucătoarea 
goslavă Vera Nedelkovici. Pc urn 
toarele două locuri, în clasamăn 
după 14 runde, figurează. alte rep 
zentante ale U.R.S.S. 
risehko arc 9'/, p, iar l.arisa 
8'/2.

In ■ runda 13-a, campioana 
Romîne, Alexandra Nicolau a 
pe șahista iugoslavă Milcnka 
revici. După o partidă frumos 
Alexandra Nicolau a terminat învihj 
toare. Ea are acum 6 p. (și o întrcri 
tă egală cu maghiara Eva Karaka 
figurînd pe locurile 8-9 ale clasami 
tului, împreună cu filisabeta Polih 
niade. Aceasta a făcut remiză cu K 
Zvorîkina (U.R.S.S.) și a întrerupt 
poziție ceva mai slabă cu Tatiana z 
tulovskaia (U.R.S.S.).

Valentina I
Volp
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