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Echipa feminină de handbal in 7 a R. P. Romine a învins 
>i a treia oară selecționata R. S. S. Ucrainene: 7-6 (5-3)

C. C. A. a cîștigat titlul de campioană 
a tării la rugbi pe anul 1961

Reprezentativele feminine de handbal 
i 7 ale R. P. Romîne și R.S.S. Ucrai- 
me v * "“'ntîlnit, sîmbătă seara. în 
apitaU, pehtru a treia oara în această 
iptămînă. Și, din nou, la fluierul final 

arbitrului G. Szolnoki (R.P.U.) — 
ai puțin inspirat în aprecierea unor 
ize decît în partidele precedente — ta- 
sla de marcaj a consemnat un scor fa-

aduce avantaj echipei sale : 1—2 (min. 
5). Au urmat cîteva momente de derută 
în apărarea echipei noastre, timp în care 
I. Hector se revanșează apărînd mingi 
grele și de-abia în min. 10, Judith 
Neako (de pe extremă) aduce egalarea : 
2—2. De acum înainte, sesizînd punc
tul slab al portarului echipei ucrainene 
(șuturile de pe extreme). jucătoarele 

los (min. 26 și 30), scorul devenind 
astfel egal: 6—6. Apoi, a urmat mo
mentul psihologic al partidei. /. Hec
tor apără excepțional un 7 metri tras de 
Korolevskaia și în fazele imediat urmă
toare Rjanskaia și Lobanova sînt elimi
nate pe două minute. In această situa
ție, echipa noastră nit scapă prilejul de 
a marca și în min. 33, reluînd specta
culos ot minge respinsă de Osatcina, 
Cornelia Conslantinescu aduce din nou 
avantaj formației rontîne (7—6), avan
taj pe care reușește să-1 păstreze pînă 
la sfîrșit, în ciuda puternicei presiuni 
exercitată de echipa oaspe.

Cele două echipe au aliniat următoa
rele formații : R. P. ROMÎNĂ : HEC
TOR—LEONTE, C. Constantinescu, Zieg
ler, ȘTEFĂNESCU, A. Fosile, NEMETZ, 
Frantz, Gheorghifă, Neako, E. Constan- 
tinescu; R.S.S. UCRAINEANĂ: Naza
renko (OSATCINA) —KOROLEVSKAIA, 
Maliarenko, VUNTESMERI, RJANSKAIA, 
Lobanova, Misina, Georgieva, Plakaso- 
va, Timbaliuk

ADRIAN VASILIU

Echipa C.C.A., campioană republicană pe anul 1961,
jocul cu Știința București

Mii de bucureșteni au venit ieri, pe 
un timp splendid, la stadionul Tinere
tului, să „prindă “ și acest ultim act al

FORMAȚIA ECHIPEI 
CAMPIOANE

AL. IONESCU, I. CĂPUȘAN, I. 
DANC1U—M. BLĂGESCU, C. PRE
DA—C. ENACIIE, ȘTEFAN CON
STANTIN, GH. BĂRBĂLAU-D. 
GUIȚĂ, A. NICA—P. CIOBĂNEL, 
NANU RADU, C. KRAMER. M. 
COJOCARU—AL. PENCIU.

Au mai jucat de-a lungul campiona
tului : P. MERGIIIȘESCU, S. ME
HEDINȚI. G. IATAN și N. MILEA.

campionatului republican de rugbi, să 
aplaude pe noii campioni sau — în e- 

la cîteva minute după 

ventualitatea unui joc egal sau a unei 
Infringed a liderilor — să ...dea fug» 
pe stadionul din Parcul Copilului unde, 
desigur, rugbiștii Griviței Roșii aștep
tau cu „sufletul la gură" acest rezultat 
hotărîțor pentru C.C.A. și pentru... ei.

C.C.A. a cîștigat însă în fața echipei 
Știința București și astfel, după șapte 
ani, a intrat din nou în posesia titlului 
de campioană a țării.

Jocul a avut un început destul de 
confuz, fără nici o fază interesantă, 
fără nici o acțiune clară. Știința Bucu
rești „anunțase* 4 însă chiar din aceste 
minute că va lupta pentru un rezultat 
strîns iar C.C.A., parcă puțin timorată 
de miza .jocului, îi făcea pe unii supor-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Jocuri de calitate și 17 goluri (!) în cuplajul 
de ieri de pe stadionul „23 August* 1

DERBIUL C. C. A.—DINAMO A INCINTAT DIN NOU PUBLICUL BUCUREȘTEAN
udith Neako și-a depășit adversara directă, aruneînd la poartă din pion ion. 

Fază din meciul R. P. Romînă—R.S.S. Ucraineană

rabii echipei romîne: 7—6 (5—3).
Dar, dacă în primele două meciuri dis- 
tate la Reșița handbalistele noastre 
au avut, în general, prea multe emo- 
impunîndu-se de fiecare dată prin- 

> ușoară superioritate tehnică, sîm- 
lă seară în schimb, spectatorii nre- 
iți în sala Dinamo au urmărit „cu 
rletul la gură**  o partidă în care iu- 
oarele romîne au obținut decizia... 
limită.
2hiar în primul minut de joc, Aurora 
>nte surprinde cu un șut plasat por
ul echipei ucrainene, deschizînd sco- 
: 1—0. Replica jucătoarelor ucrai- 

ce este promptă : în min. 3, cînd $tef 
eliminată pe două minute. Vunteș- 

'i obține egalarea și tot ea — după 
Irina Hector ratează un 7 metri —-

Un excelent rezultat al handbalistelor de la Rapid București

CAMPIOANELE NOASTRE AU ÎNVINS
PE LOKOMOTIV RANGSDORF (11-10)— 

.LIF1CÎNDU-SE PENTRU TURUL URMĂTOR AL C.C.E.
RANKFURT PE ODER 3 (prin te- Rangsdorf, contînd pentru primul tur 
n). In fața a peste 2.000 de spec- al „Cupei Campionilor Europeni".
>ri s-a desfășurat duminică după După o partidă extrem de disputată, 
ază, în localitate, returul meciului cu multe faze spectaculoase și de 
tre echipele feminine de handbal
7 Rapid București și Lokomotiv (Continuare in pag. a 4-a)

rima rundă a turneului internațional de șah
. Ciocîltea a debutat cu o victo- 
în 25 mutări la șahistul cehoslovac 
Warsalek. După o deschidere mai 

<nd liniștită, campionul nostru a 
nut dama pentru 2 nebuni, tranș
ai nd repede avantajul material în 
arie. In schimb. Fl. Gheorghiu n-a 
it să oprească presiunea pozițio- 
i exercitată de maghiarul I. Bi- 
și — in criză de timp — a pier- 
o piesă și partida. Rapid a cișii- 
și B. Malich (R.D. Germană) la 

Radulov (R.P. Bulgaria), după 
lai 21 mutări. Cea ma.i frumoasă 
idă a fost insă cea dintre șahiștii 
ini B. Soos și V. Georgescu Ul
ii a găsit frumoase căi combina

noastre se orientează mai bine în ac
țiunile de atac, acționează pe un front 
mai larg, terminînd fazele cu lovituri 
puternice din părțile laterale ale semi
cercului. Astfel, echipa R.P.R. mai mar
chează de trei ori prin A. Leonte (min. 
12 și 16) și H. Ziegler (min 14) din 
asemenea acțiinf, în timp ce oaspetele 
nu înscriu decît o dată prin Maliarenko 
(min. 15). Scor la pauză : 5—3 pentru 
echipa R.P.R.

La reluare, Ștef părăsește din nou te
renul pentru două minute și Rjanskaia 
reduce din handicap : 5—4 (min. 23) 
iar după ce Antoaneta Vasile mărește din 
nou avantajul echipei noastre (6—4 în 
min. 24), formația ucraineană atacă din 
ce în ce mai puternic, forțînd egalarea. 
Și ca urmare a unor acțiuni rapide si 
decise, Vunteșmeri marchează spectacu-

tive în jocul de mijloc, sacrificind 
temporar dama pentru atac decisiv. 
Georgescu a cîștigat la mutarea 25.

O singură remiză în această rundă.. 
După ce avantajul pozițional alternase 
de ambele părți,’Tarnowski (R.P. Po
lonă) și D. Drimer (R.P. Romînă) au 
convenit — la mutarea 35 — asupra 
rezultatului de egalitate.

Partida Mititelu (R.P. Romînă)— 
Stein (U.R.S.S.) a fost amînată din 
cauza întârzierii cu care a sosit oas
petele sovietic.

Azi după amiază (or^ 17), în aula 
Bibliotecii centrale universitare, se 
dispută a doua rundă

RD. V.

Fără să țină seama de filele calendarului, care indica 
3 decembrie, vremea a ținut, parcă, să-și aducă și ea con
tribuția la reușita derbiului C.C.A.—Dinamo București, 
invitând — prin cerul senin și soarele cald, ca de pri
măvară — pe numeroșii spectatori bucureșteni să-și ocupe 
locurile obișnuite în tribunele stadionului „23 August". 
Așadar, o excelentă ambianță pentru intilnirea amicală 
a celor două valoroase formații bucureștene, a căror 
evoluție a confirmat largile posibilități de care ele dispun 
atit ca ansamblu, cit și ca valori individuale. Lipsit 
de miza meciurilor competiționale (puncte, loc în clasa
ment, calificare...), meciul de ieri dintre C.C.A. și Dinamo 
București i-a mulțumit pe deplin pe cei care au venit 
să vadă FOTBAL. Intr-adevăr, vom trăi... toată iarna

C.C.A. începe mai bine jocul și 
are o ușoară perioadă de dominare, 
dar Dinamo atacă totuși mai peri
culos și în minutul 17 deschide sco 
rul. Pîrcălab face o cursă pe aripă, 
centrează, V. Alexandru reia în zidul 
alcătuit de apărătorii militari, mingea 
îi revine și tot el șutează puternic: 
1—0. Trec doar două minute și la 
un nou atac pe partea dreaptă, Enell 
înscrie șutînd imparabil cu stîngul :

2—0. Dinamo atacă în continuare, dar 
parcă cu mai puțină insistență în fa
zele de finalizare. Se remarcă con
tribuția celor doi mijlocași (și in 
special a lui V. Alexandru) la ac
țiunile de atac. După jumătatea re
prizei, C.C.A. preia inițiativa și în 
minutul 36, la un corner. Jenei înalță 
balonul în fața porții de unde Tomeș 
înscrie cu capul : 2—1. In min. 39. 
asistăm la o fază de toată frumu

Atac al echipei C.C.A. la /toarta ditiamoinslă : Tomeș (căruia nu i se vede în fotografie decît .capul) a trimis balonul 
spre poartă dar Datcu respinge

1 Foto ; T. Chioieaau

cu amintirea plăcută a acestui spectacol fotbalistic de 
sfîrșit de sezon, Ia care nu știm ce să lăudăm mai întâi: 
acțiunile clare, curgătoare, desfășurate rind pe rind de 
cele două echipe, mergind din propriul careu și pină la 
poarta adversă, forța de finalizare a atacanților care au 
înscris opt goluri de toată frumusețea, încintarea pe 
care ne-a produs-o evoluția celor două tinere extreme 
Pîrcălab și Creiniceanu, pe care i-am dori jucînd la fel 
și in echipa reprezentativă, pasionanta evoluție a scorului 
(C.C.A. a cîștigat cu 5—3. după ce la un moment dat 
fusese condusă cu 3—1 !), deplina sportivitate în care s-a 
desfășurat întrecerea... Pentru toate cele de mai sus, pro
tagonistele derbiului de ieri merită toate felicitările

sețea : balonul circulă ca pe sfoară 
de pe aripa stingă pe cea dreaptă 
a atacului dinamovist, Pîrcălab cen
trează și Ene II înscrie cu capul, dar 
arbitrul anulează golul pentru ofsaid. 
Jocul c.ontinuă pasionant, dar scorul 
rămîne neschimbat deși Crișan (min.

RADU URZICEANU
GH. NICOLAESCU

(Continuare in nag. a 3-a)
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Dinamo Tbilisi a sosit in Capitală C. S. FI. Cluj și Olga Szabo campioane republicane
f Caipitaila găzduiește de duminică 
I seară cunoscuta echipă de baschet 

Dinamo Tbilisi care va întâlni. marți, 
in sala Dinamo, campiona țării noa
stre, C.C.A. Este prima partidă pe 
care jucătorii acestor echipe o vor 
susține in ediția 1961 — 1962 a „Cupei 
Campionilor Europeni".

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
baschetbaliștii sovietici am fost întâm
pinați cu căldură. L-am recunoscut 
imediat pe maestrul emerit a<l spor
tului Otar Mîhailovici Korkija, antre
norul echipei, pentru a treia oară 
oaspetele nostru. L-am rugat să ne 
spună cîteva cuvinte despre partida 
cu campionii noștri:

„Am mai fost în România de două 
ori, ca pivot al echipei pe care astăzi 
o antrenez. Cunosc destul de bine 
valoarea baschetului românesc. Măr
turisesc sincer că baschetul în R.P. 
Romînă a făcut pași mari înainte.

rie-am pregătit cu 
pentru partida de la

Iată de ce noi 
multă seriozitate . 
București. Sper ca spectatorii să asis
te la un meci dinamic, frumos. Ne 
vom strădui să avem o comportare 
cit mai bună. Nu mă îndoiesc cîtuși 
de puțin de replica dîrză pe care o 
vom primi de l-a campionii țării dv.“

Cel mai înalt jucător aii oaspeților 
este Dikidze (208 cm) — purtător al 
tricoului nr. 10. Iată lotul echipei 
(prima cifră reprezintă înălțimea în 
centimetri, a doua — numărul tri
coului) : Hazaradze (198—7), Mo- 
seșviili (195—5), Ugrehelidze (192— 
12), Minașvili (185—6, căpitanul echi
pei), Aciba (196—15), Alta-baev (182 
—9), Kiladze (177—13), Goghelia 
(196—8), Ințkirveli (178—11), Aba- 
șidze (190—4), Djaparidze (187— 
14). Toți jucătorii sînt maeștri ai 
sportului.

AURELIAN AXENTE

pe anul 1961, la floreta fete
CLUJ 3 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Rar ne-a fost dat s_ă 
asistăm la o finală atît de disputată, 
în care cîștigătorul a fost incert pînă 
aproape de... sosire. Remarca aceasta 
se referă în special la întrecerea pe 
echipe, unde luptau pentru titlu cu 
șanseile cele mai mari doar C.C.A. 
și C.S.M. Cluj (Progresul București, 
campioană pe 1960, descompletată 
prin absența Măriei Vicol, reținută la 
București pentru examene, a ieșit_ din 
rîndul echipelor pretendente Ia primul 
loc). Floretistele de la C.C.A. au inau
gurat concursul cu o victorie netă 
(9—3), ia Ș.S.E. Satu Mare, în timp 
ce C.S.M. Cluj a întrecut mai greu 
decit arată scorul (9—6) pe Progre
sul. în continuare C.C.A. realizează 
o nouă victorie categorică (9—2) la 
Progresul, iar C.S.M. Cluj reușește un 
8—8 cu Ș.S.E. Satu Mare. Glujencele 
au cîștigat totuși la tușaveraj. După 
felul în care evoluase, echipa C.C.A.

(care a avut în Grieb, Sachelarie și 
Bejan trăgătoarele cele mai active) 
părea virtuală cîștigătoare, clujencele 
comportîndu-se inegal. Meciul decisiv, 
C.C.A.—C.S.M. Cluj, a avut un în
ceput deosebit de echilibrat. în pri
mul asalt Szabo cîștigă cu 4—0 la 
Bejan. C.C.A. egalează prin Lăză- 
rescu (4—2 cu Valaskai). Pînă la 
5—5 scorul alternează. Bucureștencele 
sînt handicapate însă de căderea Ge
tei Sachelarie, care deficitară la pre
gătirea fizică, nu reușește să reziste 
în nici unul din cele patru asalturi 
astfel că C.C.A. realizează prin Grieb. 
Bejan și Lăzărescu doar șase vic
torii (două de fiecare) față de cele 
nouă ale echipei C.S.M. Cluj (Kap- 
debo 2, Valaskai 1, Szabo și Lazăr 
cite 3) care obține locul 1 și titlul de 
campioană republicană. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 2. C.C.A., 3. 
Ș.S.E. Satu Mare, 4. Progresul Buc. 
(in ultimul meci Ș.S.E. — Progresul 
9—7).

La individuale, în ealîficări. două 
surprize: eliminarea Getei Sachelarie 
și a Paulei Lăzărescu. Deși se părea 
că Olga Szabo nu prea are adver
sare de temut ea suferă totuși o în- 
frîngere, la Bejan (al doilea asalt) 
care face ca întrecerea să fie tot mai 
interesantă. Foarte bine trage în fi
nală Ecaterina Lazăr, care realizează 
același număr de victorii cu Szabo 
(6). Pentru desemnarea campioanei, 
Szabo și Lazăr susțin un asalt de ba
raj pe care prima îl cîștigă cu 4—1, 
cucerind astfel titlul de campioană a 
țării. Clasamentul: 1. Olga Szabo
(C.S.M. Cluj) 6 v d.b. : 2. Ecaterina 
Lazăr (C.S.M. Cluj) 6 v d.b. : 3. Ana

Ene (Progresul Buc.) 5 v; 4. Ceciil 
Neagu (Petrolul Ploiești) 3 v ; 5. G 
cheria Ștefănescu (Progresul Buc 
3 v: 6. Lidia Grieb (C.C.A.) 3 i 
7. Elena Bejan (C.C.A.) 1 v;
Suzana Tași (Ș.S.E. Satu Mare) 1

TIBERIU STAMA

D. MUSTAȚA (C.C.A.) ȘI ȘT1IN1 
BUCUREȘTI, CAMPIONI LA SAB

Tg. Mureș 3 (prin telefon). I 
public numeros a fost prezent tir 
de două zile la. finalele campiona 
lor republicane de sabie (individual 
pe echipe), care au avut loc în s; 
de festivități a întreprinderii „Elect 
mureș". In general, meciurile au fi 
foarte disputate și s-au soldat cu r 
meroase surprize, dar nivelul tehi 
al competiției a fost sub aștepte 
Ca o surpriză poate fi socotit loi 
6 ocupat în clasamentul individual 
Ladislati Rohoni. Dintre -,;e p
ticîpante, 
reușit să 
mâții cu 
organizarea foarte bună a campioi 
telor.

Iată acum clasamentele : INDP 
DUAL: 1. D. Mustată (C.C.A.) 7 
2. O. Vintilă (C.C.A.) 6 v., 3.
Szantai (C.S.M. Cluj) 5 v„ 4. 
Bădescu (C.C.A.) 3 v., 5. Em. A 
(C.S.O.) 3 v„ 6. L. Rohoni (Știi 
Buc.) 2 v., 7. N. Culcea (C.C.A.) 2 
8. Gh. Alexe (C.C.A.) 0 v. PE ECHII 
1. Știința Buc. 
Manoliu, Turcu) 
1 v„ 3. C.C.A. 1

doar Știința 'București 
întreacă toate cele trei f 

care s-a întîlnit. De remar

(Rohoni, Mureș
3 v., 2. C. S. Ora
v., 4. C.S.M. Cluj 1

KADAR — coresț

In campionatul republican feminin

MASCULIN

C. C. A. a cișhgat titlul
de campioana a țarii pe anul 19(

o nou.1 încercaeJț,-realizată

înainte de sfîrșitul \part

Campionatele republicane de baschet 
• au continuat sîmbătă și duminică cu 
j meciurile etapei a Vl-a, penultima din 
i tur. Iată rezultatele întrecerilor și 
citev-a scurte comentarii:

(Urmare din pag. 1) ,

SERIA I
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA CLUJ 59-71 (26-32). Fă- 
cîn-d un joc sub posibilități, Știința 
Cluj nu a reușit să se distanțeze de
cît în ultimele 7 minute. Atanasiu de 
la Progresul a fost un excelent vîrf 
de contraatac, surprinzând deseori 
apărarea oaspeților. Scorul a fost 
strîns pînă în ultimele minute, când 
cluien-ii au acționat cu mai multă 
hotărâre și atenție, înscriind atît de 
ia semidistantă și distanță; cât și-de 
sub panou. Progresul s-a comportat 
bine, așa cum ne-a obișnuit de altfel 
în toate partidele din acest campionat.

C.S.O. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 44—73 (19—30). Dina- 
moviștii s-au comportat excelent, im
presionând prin precizia aruncărilor 
la coș de la semidistantă și de la 
distanță. Diferența mare de scor se 
datorește și jocului slab al gălățe- 
nilor care s-au comportat sub posi
bilități. (A. SCHENKMAN — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — DI
NAMO ORADEA ■ ~
Jocul a avut loc la 
Știința Timișoara — 
putat marți (55—58).

STEAGUL ROȘU 
ȘTIINTA BUCUREȘTI 65—60 (27— 
27). Meciul a fost frumos, echilibrat 
și a plăcut prin dîrzenia ambelor 
formații. Steagul roșu a cîștigat în 
final, deoarece jucătorii au fost mai 
insistenți in atac, iar în apărare au 
fost mai organizați. Cei mai buni 
jucători: Dumitrescu și Frantz, de 

i Ja Steagul roșu, Paraschivescu și 
Costescu, de la Știința. (C. GRUIA — 
coresp. regional).

45—83 (12—40) 
Oradea. Meciul 
C.C.A. s-a dis-

BRAȘOV

VOINȚA TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 61—75 (31—33). Publi
cul a aplaudat cu multă căldură spec
taculoasa desfășurare a partidei care 
a plăcut prin dinamismul fazelor. Mu
reșenii s-au ridicat deseori la ni
velul valoroșilor lor adversari. Cei

I

Practicați
sporturile de iarnă
in vacanțe ideale!

Agențiile și filialele

organizează

TABERE
pentru elevi:

t și studenți $
in stațiunile de munte t
Se asigură transportul, masa și f 
cazarea la hoteluri, vile sau cabane <

, IXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXLi

O spectaculoasă dispută între două jucătoare ale echipelor Voința București și 
l'oinla Oradea, care, s-au intllnit duminică dimineață In sala Dinamo din București 

l'oto : T. Ituibii

mai butii: Popovici, Dragomirescu, 
Dinescu (Rapid), Gruber, Lengel, 
Koble (Voința). (V. KADAR-coresp.).

VOINȚA IAȘI—C.S.O. CRAIOVA 
68—61 (24—30). Echipa locală a
cîștigat cu greu în final, cînd oas
peții, veniți cu un lot restrins, au 
rămas în 3 jucători (miri. 39). Cra- 
iovenii au acționat calm și organiza! 
in prima repriză, reușind să con
ducă în special datorită acțiunilor 
eficace ale lui Viciu. In ultimele 10 
minute C.S.O. pierde cîțiva jucători 
și cedează. (E. URSU-coresp.).

A.S.A. BACAU — DINAMO 
MUREȘ 50—80 (15—40).

i, reușind să con- 
datorită acțiunilor

TG.

atac, ele nu au reușit decit rareori să 
pătrundă șub panou din combinații co
lective, majoritatea aruncărilor la coș 
fiind urmarea unor acțiuni individuale.

I.T.B. — ȘTIINTA TIMIȘOARA 
63—42 (32—20). Echipa I.T.B nu a 
avut nici un moment emoții. Timișo- 
rencele au avut din nou o evoluție 
plăcută, coiifirmind Irumoasele pers
pective ce le au. -

VOINȚA TG MUREȘ — PETRO
LUL PLOIEȘTI 51—42 (25—15).

CRIȘANA ’ORADEA - AGRONO
MIA IAȘI 77—19

SERIA

73— 
cam-

FEMININ
SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — I.C.F. 
38 (29—20). Derbiul seriei I a
pionatului feminin s-a încheiat cu ca
tegorica victorie a echipei Rapid. Ju- 
cînd destul de dezorganizat în prima 
repriză, campioanele au trecut în par
tea a doua a meciului la aplicarea a- 
părării agresive, prin care s-au dis
tanțat fază de fază. Studentele de la 
I.C.F. s-au apărat dîrz, dar în repriza 
a doua nu au reușit să se descurce 
în fața presingului, dovedind în a- 
ceastă privință o slabă pregătire. Iii

(44—10).
A II A

ȘTIINTA CLUJ — VOINȚA 
ȘOV 56—47 (22—22).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
ORADEA 42—60 (13—33).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 62—37 (37
—23).

BLANURI ORADEA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 38—65 (10—21).

BRA-

teri să-și manifeste nemulțumirea. După 
primele zece minute, tribunele au început 
însă să se „încălzească". A venit și 
șutul lui Penciu caro a trimis balonul 
în... bară, apoi o pătrundere periculoasă 
a lui Ciobănel, frumoasele acțiuni create 
de Leonte (excelent in aceasta partidă). 
Nagel și 
subliniau 
tru jocul 
In ntin.
treisferturi unde este prezent și Penciu, 
excelentul fundaș al C.C.A. primește 
balonul, pătrunde mult fentîndu-și ad
versarii și-l „găsește" liber pc Cojocarii 
care, după o scurtă cursă, reușește să 
înscrie o încercare. Penciu nu transformă 
și scorul rămîne astfel 3—0. jocul de
vine mai dinamic și, în ciuda faptului 
că Penciu ridică scorul la 6—-0 în urma 
unei lovituri de pedeapsă executată în 
ntin. 31, de la 40 m. Știința București 
oferă adversarului aceeași replică fru
moasă, dîrză, contraatacînd periculos 
pe aripa dreaptă.

După pauză Știința practică în con
tinuare jocul bun din prima repriză dar 
rugbiștii militari sînt din ce în ce mai 
siguri și pun stăpînire pe joc. Handica
pul celor 6 puncte din prima parte a 
jocului este greu de refăcut, mai ales 
că acum jucătorii de la C.C.A. desfă
șoară atacuri susținute și folosesc mai 
mult și mai bine linia de trisferturi. 
Una din aceste acțiuni se încheie, de

Dorn Pavel și... aplauzele care, 
satisfacția spectatorilor pett- 
practicat de cele două echipe. 
19, la o acțiune a liniei de

Un remarcabil succes

pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

la concursul Pronosport nr. 50 — eta
pa din 3 decembrie 1961 —

I. U.T.a. - Steagul roșu (cat. A)
II. Știința Tlm. — Progresul (cat. A)

III. C.S.M. Crișana — Arieșul (cat. B) 
C.S.M.S. Iași - For. Fălt. (cat. B) 
Inter. - Bologna (camp, italian)

1 
1 
1 
1

_______ ____  ____ _  1
Fiorentina - Torino (camp, italian) 1 
Padova — Atalanta (camp, italian) x ’----- . -------- . ------- ț

1 
1 
1

— - . 1Iată cum arată o variantă cu 12 pro
nosticuri exacte la extragerea din urnă 
pentru concursul din 3 decembrie : I — 
î, ii - x, m - 2, rv - 1, v - î, vi - i, 
vn - 2, vni - î, ix - î, x - i, xi -1, 
XII - x.

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ 276.000 variante.

rv. 
V.

VI. 
VII. 

vni. Juventus — Lanerossi (camp, it.) 
IX. St. Etienne — Reims (camp, fr.) 
X. Toulouse — Monaco (camp, fr.) 

XI. Strasbourg - Nice (camp, fr.) 
XII. C.C.A. — Dinamo București

al dinamoviștilor bucureșteni in „Cupa Vulcan"
In organizarea asociației sportive 

Vulcan, în colaborare cu clubul ra
ional Progresul, s-au desfășurat du
minică dimineață întrecerile tradițio
nalei competiții de cros dotată cu 
„Cupa Vulcan1*.  Competiția a avut loc 
in incinta și împrejurimile stadionu
lui Progresul din Capitală. La între
ceri au luat parte peste 80 de con- 
curenți.

După desfășurarea celor 6 
ale concursului locul întîi în 
mentul general a fost ocupat
chipa clubului Dinamo. Iată rezulta
tele înregistrate: junioare cat. a II-a 
(600 m): 1. Doina Bîrsan (Dinamo), 
2. Maria Sebe (Voința), 3. Greta Schel 
(D) — echipe : Dinamo 8 p ; junioa
re cat. I (800 m) : 1. Maria Gheorghe 
(D), 2- Cornelia Boicescu (D), 3. Ilea
na Pavelescu (D) — echipe: Dinamo

probe 
clasa- 
de e-

6 p; juniori cat. a Il-a (1.500 m) : 
I. Victor Raica (D), 2. Cornel Teodo- 
tov (Prog.), 3. I. Osaiam (D) — echipe: 
Dinamo 10 p ; juniori oat. I (2200 m): 
1. C-tin Voivozeanu (D), 2. Cornel 
Tatu (CSS), 3. Gh. Constantin (D) — 
echipe : Dinamo 9 p; senioare (1200 m): 
1. Nicoleta Marin (D), 2. Niculina Mi- 
rică (D), 3. Maria Babaraica (ITB) — 
echipe: Dinamo 9 p; senioare (1200 m): 
1. Alex. Amăutu (Met.), 2. Nicolae 
Siminoiu (Rapid), 3. Th. Haș (D) — 
echipe : Dinamo 14 p, Vulcan 40 p.

După cum se vede sportivii clubului 
dinamovist au înregistrat un succes 
remarcabil ciștigînd la individual 5 
din cele 6 probe iar pe echipe ocu- 
pînd primul loc în toate cursele

NICOLAE*  D. NICOLAE, coresp.

altfel, cu o nouă încercaș-ț-realizată 
Enache în min. 60, pentrirV. x>t el. 
3 minute înainte de sfîrșitul V part 
să ridice scorul la 12—0. Penciu tr; 
formă impecabil și C.C.A. cîștigă 
14—0 această partidă în care însă 
nil nu reflectă eforturile pe care mili 
au trebuit să le depună pentru a-și 
gura victoria, Știința Bucuroșii fiind 
adversar redutabil care a confirmat 
ma bună din ultima vreme.

A arbitrat bine Cornel Munteariu
La sfîrșitul partidei, după ce a 

mit... îmbrățișările jucătorilor mili 
antrenorul Cosmănescu ne-a si 
„încerc astăzi o nespus de mare buci 
cînd C.C.A cîștigă titlul de câmpii 
a tării. întrecerea a fost deosebit 
grea ți aceasta pentru că fiecare 
a avut o importantă deosebită, pentr 
valoarea rugbiului nostru a crescut i 
Echipa a depus multe eforturi pent 
realiza acest rezultat și promitem 
ror iubitorilor de rugbi că și în t 
ne vom strădui să le oferim 
calitate"
CELELALTE JOCURI ALE 

ETAPE
• DINAMO—METALUL 

GUST 6—6 (6—3). Dinamoviștii 
niți ca favoriți au întîmpinat o 
ziție dîrză din partea metalurgii 
bucureșteni, care s-au ridicat de t 
ori la valoarea partenerilor de 
Dinamo a deschis jocul pe trei 
turi, partida ciștigînd în valoare.

• PROGRESUL—RAPID 
(3—0). După un început promi 
Progresul 
lipsit de 
șutate in 
pe linia 
echipe au 
du-le decît în 1 
tatul de pe teren

jncur

ULTI

23

s-a complăcut intr-ui 
orizont, cu multe ba 
margine și multe g 
de treisferturi. Ai 

părut obosite, neinte 
mică măsură

V.

• GRIVITA ROȘIE—ȘTIINTA 
TROȘENI 9—3 (6—3). Student 
cep „tare" încă din primele m 
oblîgînd pe rugbiștii de la Grivi 
riposteze cu același joc. Astfe 
un contraatac, Wusek cu Irit 
reușesc să cîștige teren. Din 
moment Grivița ia jocul în 
creând faze rapide și spectaci 
și după cîteva minute înscrie 
încercare prin Wusek. Către sf 
reprizei Țîbuleac mai înscrie 
cercare și cu un minut înainte 
se încheia prima repriză Uree! 
scrie o lovitură de picior căzu

Despre repriza secundă putem 
că numai începutul a plăcut, 
Wusek marcă spectaculos : 9—3

N. 
ȘTIOLIMPIA BRAȘOV 

CLUJ 0—0.
C.S.M.S JAȘI—i.T-B. Q-Q j



Cine va lider la Restanțele de ieri din categoria B
Victoria de ieri a echipei U.T.A. asu

pra liderului, Steagul roșu, a readus pe 
tapet problema primului loc in turul 
campionatului categoriei A. După in
succesul de ieri, St. roșu se menține 
pe primul loc grație unui golaveraj 
infim: 1,86 față de 1,81 al Petrolului. 
Urmează ca problema liderului să fie 
rezolvată de ultima restanță a primei 
părți a campionatului : Progresul — 
Steagul roșu. Pentru a-și menține ac
tualul loc, echipa din Brașov are nea
părat nevoie de victorie sau, cel puțin, 
de un meci nul. In cazul unui nou in
succes (cu 1—0, 2—1, 3—2), fotba
liștii din Brașov își vor strica golave
rajul și de acest lucru va profita Pe
trolul. Va avea acest final neprevăzut 
sezonul de toamnă? Să așteptăm ultima 
restanță...

Ultima mai bună ca prima!,,. SERIA I SERIA a iil-a

U. i A. a învins la 
3-1 (1-0), pe

(prin telefon de la tri-

un scor concludent 
steagul roșu

I

C.S.M.S. IAȘI — FORESTA
FĂLTICENI 5—1 (4—0)

C.S.M. CRIȘANA ORADEA —
ARIEȘUL TURDA 3-0 (1-0)

CLASAMENTUL
1- St. „ro^u 12 8 2 2 28:15 18
2. * 4 13 8 2 3 29:16 18
3. Dinamo Buc. 13 8 2 3 26:16 18
4. Dinamo Bacău 13 6 2 5 16:14 14
5. Progresul 12 6 1 5 22:12 13
6. Știința Cluj 13 5 3 5 26:22 13
7. Rapid 13 5 3 5 17:17 13
8. Știința Tim. 13 6 1 6 16:19 13
9. Minerul 13 6 0 7 13:28 12

10. C.C.A, 13 4 3 6 25:24 11
11. Jiul 13 4 3 6 15:25 11
12. U.T.A. 13 4 1 8 17:22 9
13. Metalul 13 3 3 7 21:33 9
14. Dinamo Pitești 13 3 2 8 14:22 8

ARAD, 3 
misul nostru). Ceea ce nu au reușit 
să facă fotbaliștii de la U.T.A. la 
București, în meciul cu C.C-A., le-a 
reușit pe deplin în jocul restanță cu 
Steagul roșu. Spunînd acest lucru nu 
ne referim la faptul că i-au învins 
pe lideri, ci la modul cum au îmbinat 
jucătorii arădani cunoștințele lor teh
nice cu elanul și puterea de luptă — 
capital la care în trecut erau defici
tari. Dacă pînă acum i-am cunoscut 
pe jucătorii arădani ca pe niște în
drăgostiți ai fotbalului, care se des
part cu greu de minge, dar pe care 
dacă o pierd nu mai luptă ca s-o re
capete, de astă dată i-am văzut lup- 
tînd pînă la fluierul final, fără a con
sidera nici o minge pierdută. Acest 
lucru le-a asigurat, de altfel, o pre
țioasă victorie la un scor concludent, 
în fața unei formații valoroase, după 
un meci dinamic, presărat cu multe 
faze spectaculoase.

Primul sfert de oră aparține bra
șovenilor, care în min. 8 ratează prin 
Năftănăilă. U.T.A. începe nervos și

A doua victorie
a Științei: 1-0 cu Progresul

consecutivă

TIMIȘOARA (prin telefon). In ciuda 
terenului desfundat, jocul dintre Știința 
Timișoara și Progresul București a o- 
ferit — celor peste 15.000 de spectatori — 
o partidă plăcută prin nivelul său teh
nic bun, ca și prin ardoarea cu care 
a lost disputată. Din păcate au fost 
însă prea puține faze de gol. După jo
cul prestat, Știința a meritat victoria 
cu toate că golul care i-a adus victoria 
a „căzut" dintr-o greșeală elementară 
a lui Mîndru. In minutul 8 portaful 
bucureștean a degajat greșit pînă la 
Manolache care, de la 18 metri, a re
luat diji voie la colțul de sus al porții.

G. ele au prestat un joc mai legat 
și TireA precis decît bucureștenii. Pro
gresul a folosit în această partidă o 
tactică nouă : a jucat cu tonă vîrfuri 
de atac (Dinulescu și Oaidă), cu multe 
schimburi de locuri, care au dat de 
lucru apărării timișorene. In ultimele 
20 de minute ale partidei Progresul a 
forțat egalarea, dar înaintașii săi n-au 
reușit să concretizeze nici una din oca
ziile avute.

Iată acum citeva aspecte din desfă-

șurarea meciului: în min. 18 și 20 
Marin ratează ocazii bune. In min. 38 
Petescu execută o lovitură liberă de la 
25 m pe care Mîndru o reține. In pe
nultimul minut al reprizei Marin este 
din nou pe punctul de a înscrie, dar 
Curcan salvează în ultima instanță. In 
repriza secundă două ocazii clare sînt 
de reținut: în min. 67 Lereter trage 
cu capul obligîndu-l pe Mîndru să se 
întrebuințeze serios, iar după un mi
nut, de la 5 m, Baboie șutează puternic 
în... brațele lui Curcan.

Arbitrul A. Pop (Oradea) a condus 
foarte bine.

ȘTIINTA: Curcan — JENEI, TUR- 
CAN. HĂLMAGEAN — Petescu (din 
min. 60 Igna), Tănase — Igna (Gîr- 
leanu), LAZAR, Manolache, LERETER, 
Mitaru.

PROGRESUL: Mindru — SMA- 
RANDESCU II. IONIȚA, Nedelcu — 
Știrbei, Pașcanu — Baboie 
70 Oaidă), Oaidă (Voinea), 
Smărăndescu I. Marin.

de-abia în minutul 15 înaintașii săi 
produc emoții apărării oaspeților: 
Czako, singur în fața porții, trage pe
ste bară- Treptat, U.T.A. își organi
zează mai bine jocul și în min. 30 
Nagy este nevoit să salveze de pe 
linia porții. Peste două minute, 
un șut al lui Capaș este reluat 
printr-un plonjon spectaculos, cu 
capul, de Czako, direct in plasă. Este 
1—0 și jocu! devine mai dinamic.

După pauză jocul ciștigă în spec
taculozitate. U.T.A. are primul sfert 
de oră în care domină copios, dar ra
tează ocazii după ocazii. In min. 48 
Czako șutează din apropiere în bară 
și în min. 61 Meszaros îl imită. In 
min. 64 U.T.A. majorează scorul: cen
trarea lui Selymesi fiind reluată din 
„voie" de Czako in plasă.

In min. 67 Steagul roșu 
bună ocazie, dar in min. 74 
Ivăncescu înscrie șutind cu 
la 25 m. Mingea a ricoșat din bară, in 
poartă- In min. 83 este înscris ulti
mul gol al partidei. Selymesi șutează 
în bară, mingea . revine în teren și 
Pop o trimite fulgerător în plasă.

Victoria textiliștjlor este meritată. 
Steagul roșu a jucat permanent cu 
mijlocașii retrași, nereușind să sus
țină atacul. Raport de cornere: 10—6 
pentru U.T.A.

Arbitrul E. Martin (Buc.) a condus 
corect și autoritar.

U.T.A. : ComanSziics, BACUȚ, 
NEAMȚU—Capaș, Mefcaș—SELYMESI, 
Sasu, POP, Florut, CZAKO.

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Ivăncescu, 
ZAHARIA, Nagy—Campo 
Seredai—HAȘOTI (Campo), 
FUSULAN (MESZAROS), 
(Hașoti), David.

Gazdele au jucat la adevărata 
valoare doar o repriză, în care — de 
altfel —■ au și înscris de 4 ori, prin 
Alexandrescu (min. 9 și 12), Danileț 
(min. 18) și Matei (min. 20 din 11 
metri). După pauză, ieșenii au slăbit 
alura iar spectacolul fotbalistic a fost 
de nivel mai scăzut. Au mai înscris Da
nileț (min. 73) pentru C.S.M.S. și Mol- 
doveanu 
(E. Ursu

lor

(min. 71) pentru Foresta. 
și Gh. Vasiliu, coresp.).

CLASAMENTUL
Cîmplna

Peste 10.000 de spectatori au asistat 
la acest meci restanță. Echipa gazdă 
a practicat un joc în viteză, cu des
chideri lungi pe extreme, a insistat în 
fața porții și a avut o apărare sigură. 
Arieșul nu a mai arătat puterea de 
luptă pe care a dovedit-o în meciurile 
de cupă. După al doilea gol, jucătorii 
săi au început să acționeze nervos. 
Punctele au fost înscrise de Petrică 
(min. 15), Harșanyi (min. 50) și Ne-, 
meth (min. 59). (Ilie Ghișa 
Jilău, coresp.)

și Alex.

AL.

AL. GROSS-coresp.

Ieri, în campionatul de tineret
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—PROGRE

SUL 4—3 (1—2). Partida echipelor de 
tineret a prilejuit un joc Irmos, cu 
numerose faze de goL Cele 7 goluri 
au fost înscrise de : Vîlcov (min. 13 
șl 55), Ceacîr (min. 50) și Roman (min- 
56) pentru Știința, Stolcescu (min. 19 
și 65) șl Mihai (min. 37) pentru Pro
gresul.

I. Joana-corespondent

UTA-STEAGUL ROȘU 3-0 
Joc frumos, dominat de 
pa din Arad. Au marcat

(1-0). 
echi- 
Gall,

la 11 m prin Lupeanu.

CLASAMENTUL

Petschovski III, și Dvorjak (din 11 m). 
In min. 85 Steagul roșu a ratat o lo
vitură de

1. Rapid 13 8 4 1 27: 6 20
2. C.C.A. 13 9 2 2 38:14 20
3. Dinamo Pitești 13 8 2 3 25: 9 18
4. Progresul 12 8 2 2 34:13 18
5. St. roșu 12 6 3 3 31:17 15
6. Jiul 13 8 1 6 15:32 13
7. Știința Tim. 13 4 4 5 39:30 12
8. Petrolul 13 4 4 5 30:29 12
9. Dinamo Bacău 13 4 4 5 16:20 12

10. U.T.A. 13 4 2 7 23:25 10
11. Mureșul 13 4 2 7 12:18 10
12. Dinamo Buc. 13 3 2 8 17:25 8
13. Știința Cluj 13 2 3 8 14:37 7
14. Metalul 13 2 1 10 6:52 5

pierde o 
fundașul 
efect de

(Zbircea),
Năftănăilă,

Meszaros

INOVAN

1. Poiana _ _____
2. C.S.M.S. Iași
3. Prahova Ploiești
4. Dlnamo Galați
5. Foresta Fălticeni
6. Carpați Sinaia
7. știința Galați
8. Ceahlăul P. Neamț
9. C.F.R. Pașcani

10. C.S.M. Brăila
11. Rapid Focșani
12. Dinamo Suceava
13. steaua roșie Bacău
14. Flacăra Moreni

CLASAMENTUL
13 10 1 2 28:10 21 1. C.S.M. Crișana Oradea 13 9 1 3 25:11 19
13 9 2 2 40:11 20 2. C.S.O. Baia Mare 13 7 3 3 22:13 17
13 6 6 1 21:13 18 3. C.S.M. Cluj 13 6 5 2 19:13 17
13 6 3 4 25:21 15 4. Mureșul Tg. Mureș 13 7 3 3 27:21 17
13 6 1 6 16:17 13 5. C.F.R. Timișoara 13 7 3 3 19:15 17
13 6 1 6 30:33 13 6. Ind. Sîrmii C. Turzii 13 7 2 4 23:14 16
13 5 2 6 22:24 12 7. Arieșul Turda 13 4 6 3 16:16 14
13 5 2 6 19:22 12 8. Vagonul Arad 13 5 2 6 18:18 12
13 5 2 6 18:21 12 9. Recolta Cărei 13 4 4 5 20:22 12
13 4 4 5 15:18 12 10. Rapid Tg. Mureș 13 3 4 6 15:20 10
13 3 5 5 17:23 11 11. A.S.A. Crișul Oradea 13 3 4 6 18:26 10
13 3 2 8 17:29 8 12-13 C.F.R. Arad 13 2 4 7 10:19 8
13 2 4 7 13:27 8 12-13. A.S.M.D. Satu Mare 13 2 4 7 10:19 8
13 2 3 8 14:26 7 14. Corvinul Hunedoara 13 1! 1L 10 11:26 5

Un frumos cuplaj in Giulești
feri dimineață, pe stadionul din Giu

lești s-au disputat două întîlniri care 
au prilejuit dispute frumoase. In des
chidere, Rapid-tineret a întrecut pe 
Știința București cu 1—0 prin golul 
marcat de Chiru. Prima formație a 
Rapidului a avut ca partener pe Meta
lul București. După 45 de minute, Ra
pid conducea cu 2—0 prin punctele 
înscrise de Georgescu și Balint. La re
luare însă, metalurgiștii au profitat de 
pe urma unor greșeli elementare ale a- 
părării rapidiste și au egalat prin 
Melschi și Meț.

RAPID: Dungu — Langa, Motroc, 
Macri — Neacșu, Koszka — Kraus, 
Balint, I. Ionescu (Leahevici), Geor-, 
gescu, C. Ionescu.

METALUL : I. Vasile (Niculescu)' 
— Ștefănescu (Szabi), Tudor (An
ton), I. Popescu (Tudor) — Anton 
(Stere), Buzatu (Tîrțău) — Coteț 
(Iancu), I. Popescu (Buzatu), I. Ene 
(Iancu), Ion C. 
lescu (Meț).

Ion (Melschi), Nicun

K. IOKACEK, coresp.

In intilnirea experimentală de ieri, C.C.A. a întrecut la tineret 
joc spectaculos

In ceea ce privește renunțarea la 
ofsaid insă, nu putem face nici un 
fel de apreciere, in primul rînd pen
tru că echipele nu au folosit cum tre
buie acest avantaj. Am putea spune 
chiar că în meciul de tineret de ieri, 
in care se juca fără ofsaid. — para
doxal I — jucătorii celor două echipe 
s-au afflat de mai puține ori in 
„afară din joc" decît colegii lor diri 
primele echipe, care aveau în față 
această opreliște. Motivul nu-i greu 
de ghicit: obișnuiți ani și ani de zile 
cu această regulă de joc, jucătorilor 
le-a venit foarte greu să facă ab
stracție de ea și să se orienteze tactic 
altfel decît pînă acum. Totuși, orien- 
tîndu-se mai bine jucătorul toia de 
la C.C.A. a căutat mai ales in re
priza a 
avantaj 
In rest 
aproape

Dacă 
neral un 
avut satisfacția de a asista la o în
trecere fotbalistică spectaculoasă, în 
ritm rapid —• in ciuda terenului alu
necos —, bogată în faze de poartă 
și în goluri, cele mai multe înscrise 
din acțiuni colective bine concepute. 
Meritul este al ambelor echipe. în rm- 
duriie cărora activează o serie do 
elemente talentate, cu perspectivă car 
Cicu, Toia, Totan, Mihăilescu II, 
Maghiarii, Nunweiller VI. Dumitrescu 
și Ene III (fratele lui Ene II). Mai! 
bine pregătită fizic și cu un joc de 
ansamblu mai bun, C.C.A. a cîștiga’S 
pînă la urmă cu 5—4, după ce Di-, 
namo a condus pe rînd cu 1-0, 2-1*  
3-2 
0-1 
6) 
2-2 
trescu (min. 50), 3-3 Toia (min. 57)’*.  
3-4 Ene III (min. 60), 4-4 Giurcuț 
(min. 82) și 5-4 Varga (mm. 85)’, 
A condus

C.C.A.: 
lescu II, 
(Donciu) 
tan (Varga), Toia, Donciu (Giurcuț)’* 
Iacob.

DINAMO: Uțu — Stoenescu, Ma. 
ghiaru, Panait — Constantin (Nuțu)*  
Nunweiller VI — Dumitrescu (Go, 
liac), .Varga, Ene III, Frățilă, I, Șfe>< 
fail 1

P. GAT0i S 
„ i BERARW J

(din min. 
Dinulescu

regional

Fază din par- 
Foto : T. Chioreanu

Cicu (C.C.A.—tinerel) a ratat un 11 m în reprizu a doua, după ce transformase 
altul în prima repriză. Șutul lui a fost apărat de portarul Ufu. 
tida C.C.A.— Dinamo (tineret) 5—4

Meciul din „deschiderea" oupla- 
jului de ieri de pe „23 August", 
deși punea față în față formațiile de 
tineret, deci de rezerve, ale echipelor

Derbiul C.C.A.—Dinamo a îneîntat 
din nou publicul bucureștean

re-
cu

de
ce

(Urmcure in pag. 1)

Tomeș 
celor

aduce

40). V. Alexandru (min. 42) și 
(min. 45) încearcă vigilența 

doi portari.
Primul minut de după pauză 

un nou gol : Anghel centrează și
Țîrcovnicu sare împreună cu Ivă- 
nescu și Ivănescu înscrie în proprie 
poartă : 3—1 pentru Dinamo. Deși 
- e adevărat — ne aflam doa>r la în

ceputul reprizei, secunde, era greu dc 
presupus că C.C.A. va întoarce scorul 
în favoarea sa. Și totuși acest lucru 
s-a întîmplat. Jucîndu-se deschis și 
în continuare, liniile de atac și-au 
putut crea situații peste situații. Mai 
voluntari în acțiuni, căutînd cu mai 
multă insistență poarta și întîlnind o 
apărare lipsită deseori de fermitate, 
atacanții de la C.C.A. au înscris în 
continuare de 4 ori, în timp ce dina- 
moviștii, deși își creează și ei multe 
ocazii, n-au mai fructificat niciuna.

Seria golurilor echipei C.C.A. în a- 
ceastă repriză a fost deschisă în min.

48 de Creiniceamu care a ajuns singur 
in fața porții și a trimis balonul jos, 
la colț, pe lingă Datcu. După alte 
două minute Constantin egalează cu 
un șut-bombă de la 14—15 metri. 
Dinamoviștii reacționează cu prompti
tudine și Ene II, Eftimie și Țîrcov
nicu dau emoții lui Voinescu. Pi 
min. 65, Creiniceanu pătrunde pînă 
în apropierea liniei de fund, centrează 
înapoi, prin fața porții, și — stu
poare I — deși acolo nu se găsea 
nici un atacant militar, Ivan — în- 
tr-un moment de uluială — trimite 
balonul de jș cîțiva metri în... propria 
poartă : 4—4’ pentru C.C.A. După alte 
ocazii ratate la ambele porți, în min. 
74, Constantin fixează scorul jocului 
la 5—3, reluînd cu capul o minge 
centrată de pe dreapta de Tătaru, 
care-1 înlocuise cu puțin înainte pe 
Cacoveanu. In continuare, de reținut 
un „II metri" executat de Creini
ceanu și apărat de Datcu, în min.
82. Dinamo atacă acum mai mult, Pircălab. Țîrcovnicu, Ene II, ’Eftimie, 
dar confuz, Atacanții-au colaborează V, Anghel (mia. 66, David),

destul între ei și apărarea adversă 
anihilează toate tentativele de redu
cere a scorului.

In acest meci, în care — repetăm 
— toți jucătorii celor două echipe 
au dat satisfacție, am remarcat pe 
cîțiva în mod deosebit. Pe aripi, 
Pîrcălab și Creiniceanu, ambii cu 
multă personalitate în joc, au fost 
mult aplaudați. Pentru activitatea 
neobosită în mijlocul terenului, s-au 
remarcat Jenei, Țîrcovnicu, V. Ale
xandru și Tomeș. Din apărări, ne-au 
plăcut debutantul Dumbravă și cei 
doi portari.

Arbitrul M. Popa o condus bine 
echipele:

C.C.A.: Voinescu—Dumbravă, Cojo- 
caru, Staicu (Ivănescu)—Jenei, Cri- 
șan—Cacoveanu (min. 67 Tătaru), 
Constantin, Tomeș (Voinea), Raksi 
(Tomeș), Creiniceanu.

DINAMO BUC.: Datcu — Popa. 
Nunweiller III, Ivan — V. Alexandru 
(min. 55 Nunweiller IV), Ștefan—

C.C.A. și Dinamo București, a stirn.it 
un interes la fel de mare ca și par
tida dintre primele garnituri.' Ama
torii de fotbal au fost foarte curioși 
să vadă cum „arată" un meci fără 
veșnic controversatul ofsaid și cu 
punerea mingii în joc de la tușă 
piciorul și nu cu mina.

Mărturisim că am fost la fel 
curioși ca spectatorii să vedem în
măsură renunțarea la ofsaid va avea 
o repercusiune — bună sa-u rea — 
asupra desfășurării jocului. Cît pri
vește cea de a doua „inovație" a 
meciului de ieri, executarea autului 
cu piciorul, desigur că ea nu putea 
avea decît un efect bun, cum de alt
fel s-a și văzut în cursul jocului. 
Toate execuțiile cu piciorul de la tușă 
au creat probleme pentru echipa în 
apărare, mai ales atunci cînd ele 
erau efectuate din dreptul careului. 
In felul acesta dinamismul jocului a 
crescut, fazele de poartă au devenit 
mai numeroase, apărările au fost so
licitate în mod deosebit. într-un cu- 
vînt, dintr-o „armă de apărare", din- 
tr-o soluție de moment pentru a ieși 
dintr-un impas, aruncarea mingii în 
aut s-a întors ca un bumerang îm
potriva apărărilor. Nu e de mirare 
deci, că dintre toate 
regulament propuse 
executarea autului cu 
cel mai mult atenția 
naționale fotbalistice.
noastră, fotbalul nu ar avea decît de 
qîștiga'ț din aplicarea ei,

modificările de 
în ultimii ani, 

piciorul a atras 
forurilor inter- 
După părerea

doua să beneficieze de acest 
care a și dus la două goluri, 
meciul a avut o desfășurare 
„normală"...

spectatorii nu au văzut în ge- 
„joc nou", în schimb au

și 4-3. Au marcat în ordine i) 
Varga (min. 5), 1-1 Cicu (min, 

din 11 m, 1-2 Ene III (min. 23)',
Donciu (min. 37), 2-3 Dumi-,

bine Gh. Dulea.
Eremia — Alexe, Mîhăii-, 

Măndoiu — Cicu, Giurcuț 
— Stănoaia (Lăcătuș), Teh,

stirn.it


Faza din meciul Combinatul Poligrafic'—Farul Constanța (1—3)
Fol»: T. Roibu

Echipele feminine C. S. 0. Craiova și Farul Constanta 
au furnizat surprizele etapei la volei

Un excelent rezultat al handbalistelor 
de la Rapid București în „C.C.E.“

FEMININ
SERIA I

Dinamo Buc. — Metalul Buc. 3—2 
(15—5, 15—5. 12—15, 9—15, 15—6). 
Victoria dinamovistelor putea fi ot>- 
ținută mai categoric dacă nu ar fi fost 

, introduse în formație, în setul 3, cîteva 
( rezerve care n-au reușit să țină pasul 
.cu adversarele și au pierdut setul. In 
j continuare, deși titularele au reintrat 

■ în echipa campioană, jucătoarele meta- 
I lurgiste încurajate de setul ciștigat, 
j se apără prompt, atacă mai eficace 
j și reușesc să egaleze situația la se- 
[ furi. In ultima parte a meciului însă 
i dinamovistele dovedind o pregătire 
) generală mai bună, domină și obțin 
l victoria.

Olimpia Brașov — I.F.A. Buc. 3—0 
I" (3, 9, 10). Gazdele au avut partida 
. la discreție, fiind superioare și la fi- 
I leu și în apărare. De remarcat că 
; bucureștencele au jucat foarte ner- 
i vos greșind la multe preluări și avînd 
î un blocaj defectuos. (Gh. Corcodel — 
I coresp.).

Alte rezultate: Știința Cluj — Voința 
Miercurea Ciuc 3—0 (3, 14. 5), 
C.S.M.S. Iași — C.S.M. Cluj 1—3 
(11 — 15, 14—16, 15—13, 14—16).

SERIA A Il-A
1

Combinatul Poligrafic Buc — Farul 
Constanța l—3 (14—16, IO—15, 15— 
10, 4—15). Victorie pe deplin meritată 
a voleibalistelor din Constanța, care 
marchează un net progres față de ulti- 

1 ma lor evoluție in Capitală, acum 
două săptămini. Farul a avut un atac 

: cu mult superior bucur . tencelor, atac 
în care Ada lonaș, Elisabeta Goloșie 
și Paula Costea au fost principalele 
realizatoare.

Progresul Buc. — C.S.O. Craiova 
1—3 (19—17, 13—15, 2—15, 12—15). 
Sosite duminică dimineața din turneul 
întreprins în U.R.S.S., voleibalistele de 
la Progresul — prezente pe teren cu 
o formație din care lipseau patru ti
tulare — nu au putut face față tine
relor lor adversare. Acestea din urmă, 
deși au avut mult trac în primul set, 
.și-au revenit pe parcursul intîlnirii, 
preluînd inițiativa și păstrînd-o în con
tinuare aproape tot timpul. Craioven- 
cele au avut o excelentă realizatoare 
în talentata jucătoare Ileana Enc.u- 
lescu.

Rapid Buc. — Sănătatea Buc. 3—0 
(14, 10, 9). De semnalat un singur 
fapt: deși Sănătatea a condus în pri
mul set cu 14—11, a cedat la 14! 
Partida a fost slabă ca valoare teh
nică.

La 18 ianuarie

Tragerea la sorti 
a finalistelor campionatului 

mondial de fotbal
SANTIAGO 2 (Agerpres). — Comi

tetul de organizare a celui de-al 7-lea 
Campionat mondial de fotbal a hotărît 
ca tragerea la sorți a celor patru 
grupe de cite patru echipe să aibă 
■loc la 18 ianuarie Ia Santiago de 
Chile. Din cele 16 echipe care vor 
participa la turneul final sînt cunos
cute pînă acum 15: U.R.S.S., R P. 
Ungară. R. S. Cehoslovacă, Anglia, 
Iugoslavia, Italia, Spania, Elveția. 
R. F. Germană, Argentina, Uruguay. 
Columbia, Mexic, Brazilia și Clii'e 
Cea de-a 16-a finalistă va fi cunoscută 
în urma disputării meciului de baraj 
dintte selecționatele R. P. Bulgaria și 
Franței, meci care va avea loc la 16 
decembrie la Milano.

C.F.R. Timișoara — C.S.M. Sibiu 
3—0 (15, 6, 14). Sibiencele au fost 
surprinse de jocul plin de vigoare al 
timișorencelor, de puterea lor de luptă. 
De pildă, în setul J, învingătoarele 
au condus cu 8—0. au fost egalate la 
10—10, dar au găsit suficiente resurse, 
la capătul unor faze dinamice, să 
cîștige. O luptă asemănătoare pentru 
victorie s-a dat și îd setul 3. (N. Mi- 
hăilescu — coresp.).

MASCULIN
SERIA I

Știința Petroșeni — Dinamo Orașul 
Dr Petru Groza 1—3 (9—15, 15—6, 
7—15, 8—15). O frumoasă și meritată 
victorie a oaspeților. Dinamoviștii au 
știut să treacă peste momentele difi
cile din setul al doilea și și-au impus 
superioritatea în urma unui joc mai 
legat, dovedindu-se în general mai 
bine pregătiți decit adversarii lor. Vo
leibaliștii Științei — tineri neexperi
mentați, n-au putut face față situațiilor 
ivite pe parcursul intîlnirii. (Staicu 
Băloi — coresp.).

Știința Galați — C.S.M. lași 3—0 
(II, 7, 10). Forța de atac a gălățe- 
nilor a decis rezultatul în fața unor 
adversari care au evoluat cu mult 
sub așteptări. Cei mai buni: Kramer, 
Brandenburg (Galați) și Moșesc u 
(Iași). (A. Schenkman — coresp.).

Știinta Cluj — Petrolul Ploiești 3—1 
(15—11, 15—10, 6—15, 16—14). Intîl- 
nire de un nivel tehnic satisfăcător, 
la care au asistat aproximativ 1.500 
spectatori. Atacul superior al localni- 
n ici lor a reușit să învingă rezistența 
voleibaliștilor ploieșîeni. (A. Dumitriu 
— coresp.).

Rapid București — C.C.A. 3—1 
(15—9, 15—10, 8-15, 15-4). Victorie 
meritată a campionilor, care, în repe
tate rinduri și-au atras aplauzele spec
tatorilor datorită subtilităților arătate 
în atac, și jocului bun al apărării.

SERIA A ll-A
Farul Constanta — Știinta Timișoa

ra 3—1 (15—8, iO—15, 15-4», 15—10). 
Farul a ciștigat mai greu decît arată 
scorul. Ia mare luptă. Constănțenii au 
fost mai buni în atac, spre deosebire 
de adversarii lor. (C. Goldenberg — 
coresp.).

Alte rezultate: Tractorul Brașov — 
C.S.M. Cluj 3—0 (5. 6. 8), Dinamo 
Buc. — Flacăra roșie Buc. 3—0 (6, 
11, 14), Progresul București —
C.S.O Craiova 3—0 (7, 1, 10).

• Comitetul de organizare a com
petiției de fotbal „Cupa cupelor”, în
trunit joi la Budapesta, a procedat ia 
tragerea la sorți a sferturilor de fi
nală. întîlniriie se vot disputa astfel: 
Dinamo Zilina (R. S. Cehoslovacă)— 
Florentina (Italia); Motor Jena (R. D. 
Germană) sau Alliance Dudelange 
(Luxemburg) — Leixoes; Ujpesti 
Dosza (R. P. Ungară) — Dunferline 
(Scoția) ; Werder Bremen (R. F. Ger
mană) — Atletico Madrid (Spania).

( S-a hotărît totodată ca finala să aibă 
| loc la 10 mai în orașul Glasgow.

• Cu prilejul campionatelor de tir 
jale asociației Spartak, care au loc în
prezent la Suhumi, cunoscutul trăgător 
luri Nikandrov a stabilit un nou re
cord unional în proba de talere arun
cate din șanț, realizind 295 taJere din 
300 posibile.

• In cadrul competiției, de fotbal 
„Cupa orașelor tirguri”, la Bratislava 
a avut loc joi partida de baraj dintre 
formațiile M.T.K. Budapesta și Loko
motiv Leipzig. Au ciștigat jucătorii din 
Budapesta cu 2—0 (1—0).

• Corespondentul din Washington al 
agenției TASS transmite câ Asociația

D. H. f. K. Leipzig- 
Dinamo bucurești 9-7 (6-2) 

in C. C. E. !a handbal in 7 masculin
LEIPZIG 3 (prin telefon). — Intîl- 

nirea din cadrul primului tur al 
„Clipei Campionilor Europeni” la hand
bal in 7 masculin, care a opus dumi
nică seara, în localitate, echipele 
D.H.f.K. Leipzig și Dinamo București 
s-a terminat cu surprinzătoarea infriri- 
gere a campionilor noștri la scorul de 
7-9 (2-6).

Jucătorii germani au atacat puternic 
în primele minute, luînd un avantaj 
care s-a dovedit în ceie din urmă ho- 
tărîtor. In min. 4, D.H.f.K. a "condus 
cu 4—0! Dinamo București înscrie pri
mul gol de-abia în min. 15, prin Mo- 
zer și tot el ratează două minute mai 
tirziu o lovitură de la 7 metri I La 
sfîrșitul primei reprize, scorul a fost 
favorabil echipei gazdă cu 6—2.

După pauză, echipa noastră își re
vine și atacă puternic. Avansul luat, 
insă de jucătorii de la D.H.f.K. se do
vedește hotărîtor și, astfel, dinamo
viștii au fost nevoți să părăsească te
renul învinși. Arbitrul F. Bocek (R. S. 
Cehoslovacă) a anulat dinamoviștilor 
două goluri perfect valabile la scoru
rile 8—5 (min. 48) și 9—7 (min. 56) 
pentru D.H.f.K. și nu a fluierat joc 
pasiv atunci cînd echipa studenților a 
„ținut” mingea în atac 4, 5 și chiar 
10 minute (I). Golurile echipei noa
stre au fost marcate de: Mozer 4, 
Ivănescu 2, și Hnat.

TUDOR VASILE

„Cupa Campionilor Europeni” la rugbi

Gritița Roșie va juca la 17 decembrie la Rabat
A fost stabilită, de comun acord, rocului, ASPTT Rabat. Rugbiștii 

data primului din cele două jocuri romîni vor întîlni echipa din Rabat 
pe care Grivița Roșie le va sus- la 17 decembrie, urmînd ca după 
ține, în „Cupa campionilor euro- desfășurarea acestui joc să se ho- 
peni” la rugbi, cu campioana Ma- târască și data meciului revanșă.

Turneul internațional de hochei
pe gheață de

KATOWICE 3 (prin telefon). — 
în localitate a început simbătă seara 
un interesant turneu internațional de 
hochei pe gheață, la care participă și 
echipa reprezentativă a țări.i noastre, 
în prima zi a turneului s-au întîlniț 
echipele Banik Ostrava (R.S.C.) și 
Gornik Katowice. Victoria a revenit 
hocheiștilor cehoslovaci cu scorul de 
5-3 (0-2, 5-0, 0-1).

în cea de a doua partidă a tur
neului, disputată duminică, au jucat

Vești din turneul balcanic 
de fotbal

Clubul Fenerbahce Istanbul a pro- 
pas clubului Dinamo București, ca 
primul lor meci din cadrul ediției a 
doua a turneului balcanic interclu- 
buri să aibă loc la 17 decembrie la 
Istanbul. In același timp, clubul turc 
a propus dinamoviștilor un al doilea 
joc, amical, la 19 sau 20 decembrie. 
Bucureștenii au acceptat propunerea. 
Cum se știe, cele două echipe, fac 
parte din seria a Il-a a turneului, 
împreună cu Levski Sofia și Dinamo 
Tirana.

Pe scurt m

(Urmare din pag. 1)

bună calitate, echipa Rapid București a 
reușit o frumoasă victorie cu scorul de 
11 —10 (4—4). Reprezentantele noa
stre au confirmat din plin că victoria 
din primul joc de la Tg. Mureș nu a 
fost deloc întîmplătoare și, impunîn- 
du-se și de data aceasta printr-un joc 
mai calm, mai organizat în atac au 
reușit să obțină o strălucită califi
care pentru turul următor cu un gol
averaj general de 18—13.

Succesul handbalistelor de la Rapid 
București în această întîlnire a fost 
obținut cu prețul unor eforturi destul 
de mari. Echipa germană, care a ali
niat de data aceasta cea mai bună 
garnitură, a jucat mult mai bine decît 
la Tg. Mureș și, în plus, a fost pu
ternic încurajată de numeroșii specta
tori prezenți la meci. Cu toate acestea, 
rapidistele s-au apărat cu mult calm, 
iar în atac și-au construit fiecare ac
țiune cu multă atenție. De altfel, ele 
au condus în permanență cu un gol 
sau două diferență, tabela de marcaj 
indicînd o singură dată scor egal, în 
minutul 20: 4—4. Iată, de altfel, și 
cum a evoluat scorul: 1—0, 1—1, 
3—1, 4—2 (pînă în min. 19), 4—4 (la 
pauză), 6—4, 7—5, 8—6, 9—7, 10—8 
și în final 11—10. Punctele au fost

la Katowice
Banik Ostrava și selecționata noa
stră. Deși au fost superiori în viteză, 
dominînd majoritatea timpului, ho- 
cheiștii romîni au părăsit terenul în
vinși, datorită, în special, unor gre
șeli de apărare și a ineficacității ac
țiunilor ofensive. Meciul a luai sfîr- 
șit cu victoria formației Banik Ostra
va cu scorul de 4-2 (3-0, 1-0, 0-2). 
Pentru selecționata romînă au înscris 
Varga (min. 44) printr-un șut golf 
și G. Szabo (min. 53). De notat 
faptul că hocTieiștii noștrii au avut 
cîteva bare.

Mîine (n.r. azi) selecționata țării 
noastre întîlnește echipa campioană a 
R.P. Polone, Gornik Katowice.

Zakopane se pregătește 
pentru „mondialele66 de schi
Cunoscuta stațiune de sporturi de 

iarnă Zakopane, din R.P. Polonă, va 
găzdui între 18 și 25 februarie cea 
de a XV-a ediție a campionatelor 
mondiale de schi pentru probele nor
dice (sărituri și fond).

Pentru a face față noilor condiții 
în care se desfășoară marile întreceri 
de schi — concurenți numeroși, excep-

• In campionatul unional de șah, 
la 1 decembrie a fost zi de partide 
întrerupte și aminate. Marele maestru 
Spasski, cu doi pioni în plus, n-a ob
ținut decît remiză în fața lui Nejmet- 
dinov. Smîslov a adus prima înfrân
gere în turneu tînărului maestru 
Șamkovid, Polugaevski a ciștigat la 
Hasin. S-a terminat remiză partida 
dintre Baghirov și Keres. Primul loc 
în clasament este ocupat de Spasski 
7,/2 puncte, urmat de Holmov și Șam- 
kovici cu 61/, puncte fiecare, Smîslov 
totalizează 5!/2 puncte, la fel cu fostul 
campion mondial Mihail Tal, care mai 
are însă și o partidă amînată- Singu
rii jucători neînvinși după 10 runde 
sînt Spasski și Tal.

• In orașul canadian Toronto se va 
disputa luni seara meciul pentru tit
lul mondial de box la categoria grea 
între Floyd Patterson, actualul deți
nător al titlului, și șalangerul său 
Tom Mac Neeley, un tînâr de 24 de 
ani încă neînvins.

• In cadrul competiției de baschet 
„Cupa campionilor europeni", la Am
sterdam s-a disputat prima întîlnire 
dintre echipele Alsace de Bagnolet 
(Franța) și Wolves (Olanda). Au în
vins baschetbaliștii francezi cu sco
rul de 52-40 (26-20). 

înscrise de: Constanța Dumitrescu 4, 
Maria Constantinescu, Ana Boțan 3, 
Elena Hedeșiu 2 și Florica Coșug 
pentru Rapid și Noack 7, Weinhdffer, 
Globisch, Lehmann pentru Lokomotiv.

Arbitrul cehoslovac Dolezal a condus 
foarte bine următoarele formații:

RAPID BUCUREȘTI : Ilanek — 
DUMITRESCU, CONSTANT! NESCU, 
BOȚAN, Coșug, Hofbauer, Keul, HE
DEȘIU, Boian, Miclea. LOKOMOTIV 
RANGSDORF : Christeleit (Gropler) — 
NOACK, SCHENATZKI, Lehmann, 
Scholz, Mayer, WEINHOFFER, Glo
bisch. Schilk, Schneidewind.

Cei mai buni 10 sportivi 
ai anului 1961 

Iolanda Balaș (pe loc.' * * —

atletică de amatori din S.U.A. a sta
bilit ca viitorul meci dintre echipele 
de atletism ale S.U.A. și U.R.S.S. să 
se dispute în localitatea Palo Alto 
(California) în zilele de 21 și 22 iu
lie 1962- Acesta va fi cel de-al patru
lea meci între atleții sovietici și ame
ricani.

• In meci retur pentru optimile de 
finală ale „Cupei cupelor” Ujpesti 
Dozsa Budapesta a învins pe Ajax 
Amsterdam cu 3—1 (1—0). Echipa 
Ujpesti Dozsa s-a calificat în sfertu
rile de finală

• Intr-un meci amical de baschet, 
disputat la Viena, echipa austriacă
S.K.M.V. a învins cu scorul de 132— 
33 (42—16) formația Genclik Spor din 
Ankara.

• Meciul retur pentru competiția de 
fotbal „Cupa cupelor” disputat între 
echipele Dinamo Zilina și Olimpiakos 
Pireu s-a soldai cu scorul de 1—0 
(1—0). în favoarea jucătorilor ceho
slovaci-, care s-.au calificat astfel pen
tru sferturile de finală.

prima în lume în domeniul 
sportului feminin

Agenfia sportivă „Internazional 
Sport Korrespondenz" din Stuttgart a 
dat publicității rezultatul definitiv al 
anchetei la care au participat ziare 
din 27 de țări, cu scopul desemnării 
celor mai buni sportivi din lume pe 
anul 1961. După cum se știe, marea 
majoritate a voturilor au fost acor
date atletului sovietic Valeri Brumei, 
recordman mondial la săritura în 
înălțime- In clasamentul celor mai 
buni 10 sportivi din lume, pe locul 
6 figurează Iolanda Balaș, recordma
nă mondială la săritura in înălțime. 
Pe baza punctajului obfinut atleta ro- 
mină este prima din lume in dome
niul sportului feminin.

Iată clasamentul celor mai buni 
sportivi ai anului, stabilit în urma 
anchetei făcute de „Internazional 
Sport Korrespondenz":

1. Valeri Brumei (U.R.S.S) atle
tism, 113 puncte; 2. Ralph Boston 
(S.U.A.) atletism, 36 puncte ; 3—4 Ma
nuel Dos Santos (Brazilia) natație, 31 
puncte: 3—4. Jay Silvester (S-U.A.) 
atletism, 31 puncte; 5. '(&. . Ja-
stremski (S.U A.) natație, 30 pun -te;
6. Iolanda Balaș (R.P. Romînă) atle
tism, 20 puncte; 7. Wilma Rudolph 
(S.U.A.) atletism, 15 puncte; 8. Iuri 
Vlasov (U.R.S.S.) haltere, 13 puncte; 
9. Jacques Anquetil (Franța) ciclism^ 
12 puncte; 10- Irina Press (U.R.S.S.) 
atletism, 10 puncte. Au mai obținut 
voturi ciclistul belgian Rik Van Looy, 
schiorul francez Perrilat și fotbalistul 
brazilian Pele.

(Agerpres)

țional de bine pregătiți, sărituri care 
ating cifre impresionante, spectatori 
în număr mare atît din țară cît și de 
peste hotare etc. — forurile sportive 
din R.P. Polonă au făcut pregătiri in
tense. S-a terminat construcția tram
bulinei de sărituri (înaltă de 90 m), 
lingă trambulină s-a construit un fru
mos stadion de iarnă cu tribune, unde 
se va da startul și vor avea loc sosi
rile la probele de fond. Intr-un ritm 
accelerat se lucrează la moderniza
rea șoselei ce urcă la Zakopane. S-au 
construit noi hoteluri și cabane, ast
fel că stațiunea poate găzdui 10.000 
de persoane. Printre noile clădiri ri
dicate la Zakopane se află o centrală 
telefonică, casa presei, restaurante, 
bufete expres, precum și amenajări 
speciale pentru transmisii radio și te
leviziune.

Pregătirile reprezentativei 
de hochei pe gheață a U.R.S.S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Primul 
meci de selecție al echipei de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. s-a disputat la 
Palatul sporturilor din Moscova între 
două formații alcătuite din cei mai 
buni jucători sovietici. Formația B. 
în poarta căreia a apărat Nikolai Pu- 
cikov, a învins echipa A cu 5—3 
(0—1; 2—2: 3—0). Au marcat Pe
tuhov, Halaicev, Cistovski și Volkov 
(2) pentru echipa B, frații Maiorov 
și Nikitin pentru echipa A. La 5 și 6 
decembrie selecționata U.R.S.S. va 
susține două meciuri la Moscova cu 
reprezentativa Suediei.
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