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DECRET 
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale ;;
In temeiul articolului 37 pct. I din Constituția Republicii Populare - 

Romine, ”
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine convoacă Marea-■ 

Adunare Națională în a doua sesiune ordinara a celei de-a patra legislaturi " 
in ziua de 20 decembrie 1961, orele 10 dimineața.

- ►
Președintele Consiliului de Stat 
GHEORGHEGHEORGHIU DEJ ”

București 8 decembrie 1961

Finala campionatului R. P. R. de box pe echipe

DINAMO-STEAUA 22-18

dxerii de la Dinamo București, echipă campioană republicană pe acest an, 
urid in fața obiectivului după meciul cu „Steaua". De la stingă la dreapta (ria
lul de sus): I. Mihalic, M. Dumitrescu, C. Stănescu, I. Moneg, 1. Asztalos, 
. Cazacu din secția de box a clubului Dinamo, C. Nour antrenor; (riadul de 
îs) : S. Crăciun, L. Ambruș, C. Gheorghiu fi Șt. Birsu. V. Mariutan, care cu 

cîteva clipe înainte a coborit din ring, nu apare in fotografie.

Ieri 
nală 
diipe. 
jtate, 
itîlnirea cu 
?easta, titlul de campioană.
Întîlnirile pugilistice dintre cele două 

uburi au fost întotdeauna mult gustate 
e public, datorită boxerilor de certă 
aloare care compun cele două echipe, 
radi (ia nu a fost dezmințită nici de 
stă dată și putem spune că, cu unele 
cccpții, întîlnirile au furnizat dispute 
iteresante. Ceea ce a fost deosebit 
isă, de astă dată, a fost replica neaș- 
plat de dîrză pe care boxerii tineri 
dosiți în ambele formații au dat-o unor 
>legi consacrați, ceea ce a făcut ca 
uite pronosticuri cu „soliști".

în sala Dinamo a avut Ioc gala 
a campionatului republican pe 
La capătul a 10 partide mult dis- 
Dinamo a ciștigat cu 22—18 

Steaua" și, o dată cu

folosim o expresie caracteristică fotba
lului, să stea multă vreme sub semnul 
incertitudinii. Este vorba îndeosebi de 
partidele Iuliu Asztalos (D) ■
Negrea (S) și V. Mariu|an (D) 
Trandafir (S) unde era 
înregistrăm surprize, ca 
de proporții.

Cînd tînărul Asztalos 
ring, antrenorul C. Nour
și-a pus prosopul la-ndemînă. Așadar, 
nu numai publicul obișnuit al galelor de 
box, dar însuși maestrul era de acord 
că Negrea 
schimb de 
dinamovist 
onorabil să 
prin neprezentâre. 
inițiativa este tînărul Asztalos. El se

Gh.
V. 

oît pe aci să 
să zicem așa.

Spartachiada de iarnă a tineretului
Știri din țară

bate de la egal la egal cu vicecampionul 
european, îl lovește variat și puternic 
la figură. De dat, dă și Negrea, dar 
stînjenit de Asztalos, care s-a „lipit" 
de el și nu-1 lasă să aplice loviturile 
preferate. în repriza a doua, după cc 
s-a mai scurs un minut Negrea dă, în 
sfîrșit, drumul la brațe, lovește puter
nic, într-un cuvînt e din nou... Negrea I

Cînd gongul anunță repriza a treia, 
arbitrul din ring arată lui Negrea...

M. COSTEA

(Continuare în pag. a 2-a)

BERLIN, 9 (Agerpres). Debutul e- 
chipei feminine 'de baschet Rapid 
București în ediția a lV-a a „Cupei 
campionilor europeni" s-a soldat cu o 
frumoasă victorie a campioanei R. P. 
Romine. Baschetbalistele de la Rapid, 
evoluînd în sala din Halle, au practi
cat un *-*—*- --=*—* ■- ------
căruia 
rie în 
mane, 
66—51

ARAD. Consiliul raional U.C.F.S. 
organizat în urmă cu cîteva zile, laa organizat in urma cu cîteva zile, ia 

casa culturală „Aradul Nou", deschi
derea festivă a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, pentru sportivii din co
munele și satele raionului. Cu acest 
prilej s-au disputat întreceri la patru 
discipline (haltere, șah, gimnastică și 

: au participattenis de masă) la care 
aproape 300 de tineri.

In cele trei categorii 
mai buni s-au dovedit 
gomir (Șiria), Pavel 
tnand) și Andrei Schmidt (Sofronea)

In C.C.E. la

Tbilisi

îa haltere cei
Mircea Dra- 
Lorincz (Zi-

La tenis de masă cele mai frumoase 
comportări le-au avut Ion Covaci (Pe
tica) și Elisabeta Kukucka (Nădlag). 
întrecerile șahiștilor au scos in evi
dență pe Teodor Hun (Șiria), Vasile 
Pap (Pîncota), Gheorghina Manole 
(Șiria) și Veronica Goczo (Dorobanți).

In concursul de gimnastică pe echi
pe, la care au evoluat 176 sportivi și 
sportive, la băieți cei mai buni au fost 
giranaștii din Dorobanți, iar la fete 
sportivele de la Știința Nădlag. Și 
o ultimă evidențiere: cea mai nume
roasă reprezentativă a fost aceea din 
Petica, ea fiind formată din aproape 
50 de sportivi.

ȘT. WEINBERGER-coresp.

baschet,

66-51

peste 1.000 de 
reușita evoluție

spectatori 
a echipei

au 
ro-

joc tehnic, în viteză, în urma 
au repurtat o categorică victo- 
fața campioanei R. D. Ger- 

Chemie Halle, cu scorul de 
(29—14). învingătoarele și-au 

manifestat superioritatea din primele 
minute, în care au luat conducerea, 
după care și-au mărit treptat avanta-

Steaua învinsa și la
jul. Cei 
aplaudat 
mine și în special pe jucătoarele Anca
Racoviță și Elena Ivanovici, care au 
fost, de altfel, și oele mai eficace, în
scriind cîte 20 și respectiv 12 puncte. 

Cele 15 puncte constituie un avan
taj substanțial pentru rapidiste in ve-

PETROȘENI. Zilele trecute asocia
ția sportivă Parîngul din Lonea a 
organizat primele întreceri din ca
drul Spartachiadei de iarnă. înainte 
de începerea concursului propriu-zis, 
în prezența a peste 200 de tineri, tov. 
irig. Gheorghe Feier, președintele aso
ciației, a prezentat o scurtă informare 
privind rezultatele obținute la diferite 
discipline de către sportivii asociației, 
subliniind îndeosebi comportarea bună 
a componenților secției de ciclism. Au 
urmat apoi întrecerile de șah, tenis 
de masă etc. S-au evidențiat cu acest 
prilej, printre alții, Constantin Codrea 
la șah, Ion Popa la tenis de masă ș.a.

(Continuare in pag. a 4-a) ST. BALOI-coresp.

Concursurile de notație din Capitală

va învinge după primul 
pumni. In plus, antrenorul 
pleca de la ideea că e mai 
piardă prin abandon, decît 

Dar... Cel care are

s-a urcat în 
de la Dinamo

— Miinc, pc patinoarul „23 August" (ora 19,30), primul joc —
Astă-seară, in jurul orei 19, vor sosi Joi seara (ora 19), se vor întîlni 

i Capitală pe calea aerului, jucătorii echipele R. P. Romînă și R. S. Ce-
■prezenta ntivei secunde de hochei pe hoslovacă B. 
teață a R. S. Cehoslovace, care sus- 
n două jocuri în țara noastră.
Federația de specialitate cehoslovacă 
anunțat lotul definitiv care face de- 

asarea :
Portari : Nadrchal și Vojta. 
Fundași : Lindauer, Biinter, Schmidt, 
zojse, Ăndras.
Atacanți : Mihalek, Bartha, Czernî- 
y-Klima, Kopal, Hrival-Vimr, Kepak, 
rik-Kordiak.
Vor mai face deplasarea antrenorii 
adik și Patalt.
Jucătorii noștri fruntași s-au pre- 
itit intens în vederea acestei duble 
tîlniri, dornici să dea o replică bună 
dutabilei formații cehoslovace, în rîn- 
il căreia se numără o serie de ju- 
itori care au figurat în prima gar- 
tură a R.S. Cehoslovace. Hocheiștii 
mini și-au încheiat pregătirile dumi
că seara, cînd —• pe patinoarul din 
ireul „23 August" — componenții lo- 
lui au făcut un joc de antrenament 
verificare, sub conducerea antrenori- 

r Flamaropol și Tiron. Iată compo- 
■nța lotului nostru:
Sofian. Pușcaș, Czaka, Ionescu, 
jrga, Pană, Szabo II, Ferenczi, Szabo 
Biro, Andrei, Takacs I, Cazan, Ka- 

mar, Ciobotaru, Otvoș, loanovici, 
trbu, Florescu.
Primul joc va avea loc mîine seara 
>ra 19,30) și va opune echipei B a 
S. Cehoslovace o selecționată divi
zară,

Start într-o probă rezervată copiilor.
Foto : T. Cliioreauu

Petrolul, lider al campionatului de fotbal!
Pînă la urmă, Steagul roșu n-a reu

șit să obțină punctul care să-i asi
gure primul loc în clasamentul turu
lui și, pierzînd partida de ieri cu Pro
gresul, a cedat „șefia" Petrolului, care 
are un golaveraj mai bun decît al 
echipei din Brașov: 1,81 față de 1,70. 
Victorioasă ieri, echipa Progresului a 
ciștigat un loc în clasament; acum se 
afiă pe locul 4, înaintea lui Dinamo 
Bacău.

Egalitatea de puncte intre primele 
trei clasate deschide frumoase perspec
tive returului. Pînă atunci iată clasa
mentul turului categoriei A și al cam
pionatului de tineret:

TINERET 7. Știința Tim. 13 4 4 5 39:30 12
8. Petrolul 13 4 4 5 30:29 12

1. Rapid 13 8 4 1 27: 6 20 9. Dinamo Bacău 13 4 4 5 16:20 12
2. Progresul 13 9 2 2 39:14 20 10. U.T.A, 13 4 2 7 23:25 10
3. Steaua 13 9 2 2 38:14 20 11. Minerul 13 4 2 7 12:18 10
4. Dinamo Pitești 13 8 2 3 25 : 9 18 12. Dinamo Buc. 13 3 2 8 17:25 8
5. St. roșu 13 6 3 4 32:22 15 13. știința Cluj 13 2 3 8 14:37 7
6. Jiul 13 6 1 6 15:32 13 14. Metalul 13 2 1 10 6:52 5

In ultima restanță a categoriei A

Victorie în minutul 90:
Progresul — Steagul roșu 2-1 (1-0)

tineri înotători din Capi- 
și juniorii, au luat star- 

cadrul 
orașului

CATEGORIA A

1. Petrolul 13 8 2 3 29:16 18
2. St. roșu 13 8 2 3 29:17 18
3. Dinamo Buc. 13 8 2 3 26:16 18
4. Progresul 13 7 1 5 24:13 15
5. Dinamo Bacău 13 6 2 5 J6:14 14
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. Steaua 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

Dinamo Piteșțji 13 2 2 8 14:22 3

Dacă ar trebui să caracterizăm în 
cîteva cuvinte partida de ieri de pe 
stadionul „23 August", în care s-au 
întîlnit Progresul și Steagul roșu, a- 
tunci credem că cel mai nimerit cali
ficativ ar fi acela de „meciul indolen
ței și al ocaziilor ratate". Intr-atît de 
supărătoare pentru cei 10-12.000 de 
spectatori (care au înfruntat frigul și- 
ora neobișnuită) au fost 
doare cu care cele două 
„disputat" șansele și — 
ineficacitatea liniilor de
nici una din echipe n-ar fi vrut să 
cîștige... Șl aceasta, tocmai într-un

lipsa de ar- 
echipe și-au 
mai ales — 
atac... Parcă

meci care se anunța atractiv, în care 
era în joc primul loc în clasament. 
I-arn nedreptăți și pe jucătorii de la 
Progresul și pe cei de la Brașov, dacă 
le-am face unora mai multe imputări 
decît celorlalți pentru nereușita spec
tacolului fotbalistic de ieri. Adevărul 
este că și unii și alții — membri ai 
unor echipe fruntașe, cu pretenții in 
fotbalul nostru — au prestat același joc

Cei mai 
tală, copiii 
tul sîmbâtă și duminică în 
campionatului de hală al 
București, organizat de comisia oră
șenească de specialitate.

Din ansamblul rezultatelor se des
prind acelea realizate de Henriette 
Țincoca (1:17,3 - 
Trohani (1:10,3 - 
Reznicenco 
Munteanu (23,1 
Mărdărescu (26,6 — 33 
nel Georgescu (49,6 — 
Al. Bota (1:11,9 - 100 
Săruleanu (51,9 — 66 
Preda (20,3 — 33 m liber), 
(20,5 — 33 m liber).

Iată acum rezultatele
NIORI CAT. I. 100 m 
Țăranu (Rapid) 1:04.6 :
(CI. Sp. șc.) 1:05,3; 100 m fluture: 
B. Mihăilescu (Dinamo) 1:11,9. JU
NIORI CAT. A II-A : 100 m liber :
1. C. Georgescu (Știința) 1:03,5; 2. 
VI. Moraru (CI. Sp. șc.) 1:04,9; 3. D. 
Berger (CI. Sp. șc.) 
ture: 1. C. Cismaru
2. V. Einhorn (CI.
1. Belciug (CI. Sp.
spate: 1. Al. Bota (CI. Sp. șc.)
1:11,9 ; COPII. 66 m spate: 1. C. Geor
gescu (Știința) 49,6; 2. VI. Moraru 
(CI. Sp. șc.) 51,2 ; 3. I. Berindei (Prog.) 
52,8 ; 66 m bras : 1. Gr. Săruleanu
(CI. Sp. șc.) 51,9 ; 2. G. Malarciuc 
(CI. Sp. șc.) 52,5; 33 m bras : 1. I. 
Kende (CI. Sp. șc.) 26,3 ; 2. R. Pe
trescu (S. S. E. II) 26,8; 3. I. Fili- 
mon (S.S.E. II) 28,1; 33 m liber: 1. L 
Preda (CI. Sp. șc.) 20,3; 2. I. Kende 
(CI, 
(S.S.E.
100 m 
1:12,3; 
1:17,3 ; 
(Rapid) 1:27,7; 
II-A: 100 m liber: 1. A. Trohani 1:10,3;
2. C. Balaban (Dinamo) 1:13,1; 3. M.

GH. Bl.
(Continuare in pag. a 2-a)

100 m spate). Anca
100 m liber), Zoe 

(56,0 — 66 m bras), Monica
33 m liber), Anca 

m bras), Cor-
66 m spate), 

spate), Gr. 
bras), Ion 
Ion Kende

m 
m

tehnice: JU- 
liber: 1. V.
2. G. Novac

1:09,0 ; 100 m flu- 
(Progresul) 1:18,1;

Sp. șc.) 1:22,9 ; 3. 
șc.) 1:29,6 ; 100 m

Sp. șc.) 20,5; 3. V. Bivolu
II) 21,6. JUNIOARE CAT. Is 
liber: 1. H. Țincoca (Dinamo) 
100 m spate: 1. H. Țincoca 
100 m fluture: 1. M. Rotaru 

JUNIOARE CAT. A

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a ,

Geta Pitică și Maria Alexandru 
campioane internaționale 

de tenis de masă ale R. P. Polone 
(Citi/i amănunte in pag. a 4-a)



tampionafclc republicane de Tupfe libere seniori

O finală viu disputată In campionatul masculin
•''CONSTANȚA 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Sîmbătă și duminică, 
Sala sporturilor a găzduit campionatele 
republicane de lupte libere seniori, la 
care au participat sportivi din 14 re
giuni ale țării.

Cele mai disputate categorii au fost 
cele de 63 kg și 78 kg. Alex. Geantă 
(Steaua), Alex. Radu (Metalul Buc.) 
și 1. Bădiță (C.S.O. Craiova), de valori 
egale, au oferit o frumoasă finală la 
categoria pană. La fel s-au comportat 
și sportivii de la categoria de 78 kg. 
Intr-adevăr, întîlnirea dintre St. Tampa 
(St. roșu Brașov) și C. Uibariu (C.F.R 
Timișoara) a ridicat tribunele în picioa
re. Timișoreanul s-a accidentat însă 
în această întîlnirc și nu a mai puiul 
lua parte la lupta pentru titlu.

Iată primii clasați : 52 kg 1. A. MAR 
MARA (Rapid Rac.) campion al R.P.R.
2. N. Crișan (St. roșu Brașov), 3. G. 
Vlad (Petrolul Ploiești), 4. N. Bobei 
(Rapid Buc.), 5. 1. Paulovici (Unio
Meteorul roșu Salu Mare), 6. Gh. Tă- 
păloagă (CFR Tim.); 57 kg 1. I. VAS1- 
LE (Steaua), campion al R.P.R., 2. 1). 
Crăciun (Metalul Buc.), 3. 1. Ian căit 
(St. roșu Brașov), 4. Gh. Gogii (Carpați 
Sinaia), 5. C. Rădulesou (Cauciucul 
Onești), 6. A. Bălan (C.S.O. Baia Mare); 
63 kg 1. ALEX. GEANTĂ (Steaua), 
campion al R.P.R., 2. M. Bădiță (C.S.O. 
Craiova), 3. Alex. Radu (Metalul Buc.),
4. Șt. Isfachc (Steaua). 5—6. M. Sac- 
kcly (Vagonul Arad), A. Crabineanu 
(C.S.M. Reșița) ; 70 kg 1. P. C1RC1B-

-■------- l@Hd.-1 îlIV.I3t =—
Finalele campionatelor republicane de spadă

STEftUA, CAMPIOAMĂ Șl iN ACEST AN!
C. Stelian pe primul ioc la individual

G AL AȚI 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Echipa de spadă 
Steaua (D. Ionescu, R. Dobrescu, 
C. Steliam, Lăudodu, Marines
cu) a reeditat, dar nu după pu
ține emoții, performanța de anul tre
cut de la Ploiești, cîștigînd pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pioană a țării. Scrimerii de la Steaua 
au avut de susținut un examen greu 
chiar în primul meci, cel In care au 
întâlnit formația C.S.M. Cluj. Bucu- 
reștenii au condus cu 3—1, au fost 
egalați la 5, apoi, chiar conduși cu 
&-5 și 7—6 dar pînă la urmă spor
tivii de la Steaua egalează și cîștigă 
prin Stelian meciul pe linia de... 
Bosire. în ultimul asalt al meciului 
(Sicilian — Sinko) clujeanul a con
dus cu 4—0 însă Stelian a egalat și 
a reușit tușa decisivă în ultimul mi
nut de joc. Un meci cu adevărat 
dramatic 1

C.S.M. duj (Gurath, Haukler, Pre- 
zenski, Sinko) au ocupat locul II 
după ce a trecut pe lingă o mare 
victorie în meciul cu Steaua. Scri- 
meoi clujeni au demonstrat că ră
mân aceiași sportivi valoroși, capabili 
de rezultate bune (mai ales Gurath 
$i Sinko).

Știința București n-a mal strălucit 
ca duminica trecută la Tg. Mureș, 
In proba de sabie. Echipa a mani
festat lipsuri la capitolul omogeni’ 
tate, tragind uneori și timorați. Ul
tima participantă la finală, Știința

Finala campionatului R.P.R. de box
(Urmare din pag. 1)

prosopul pe care anin* norul Nour l-a 
trimis pe ring, pe bună dreptate, deoarece 
elevul său nu mai avea practic nimic 
de făcut.

Cea de a doua surpriză era pe cale 
să o facă Trandafir în meciul cu Mariu- 
țan. „Intr-o repriză îl dă gala pe Tran
dafir !u se auzea prin sală. Diferența 
de valoare era evidentă. Dar... un cro
șeu de dreapta la bărbie îl trimite la 
podea pe... Marințan, care e numărat. 
Stupoare în sală ! încă o lovitură, și 
apoi alta, î.l pun pe Mariuțan în difi
cultate, î| fac să nu poală riposta.

In repriza a doua. în loc să insiste, 
să folosească terenul cîșiigal. Tran
dafir... reintră în normal și-i dă astfel 
posibilitatea lui Mariufan să-l trimită 
de două ori la podea.

Este eu totul regretabil că antrenorul 
Fiat, cînd și-a văzut elevul în inferiori
tate categorică, după prima cădere, nu a 
repetat exemplul colegului său Nour, 
și nu a aruncat prosopul. Arbitrul Marin 
Stăncseu a lăsat să continue o luptă 
inegală, uitînd — de asemenea — o ce
rință elementară a eticei arbitrului de 
box.

Trandafir a abandonat la sfîrșitul re
prizei, din... proprie inițiativă.

După această 4e«criere a... surprizelor, 
Bereninr la ordinea categoriilor..

AIA RU (Steaua), campion al R.T.li, 
2. II. Mavridis (Metalul Buc ), 3. M. 
Gessuer (Vagonul Arad), 4. 1. Cîrstoiu 
(Dinamo Buc.), 5. Seitoincr (Cauciucul 
Onești), 6—9. Șt. Tapazi (C.S.M. Cri 
șaua Oradea), 1’. llusu (Carpați Sinaia), 
M. Oprea (Progresul Buc.), Gh. Ora- 
mescu (C.S.M.S. Iași) ; 78 kg 1. ȘT 
TAMPA (St. roșu Brașov), campion al 
R.P.R., 2. C. Badea (Steaua), 3. 1 
Geambaz.u (Vulturul Tulcea), 4. K. Mate 
(C.S.M. Cluj), 5. C. Uibariu (C.F.R. 
Timișoara), 6. Enache Iordache (Di
namo Buc.) ; 87 kg 1. I. POPESCU 
(C.S.M. Galați) campion al R.P.R., 2.
1. Keffer (Vagonul Arad), 3. A. Balogh 
(Unio Meteorul roșu Salu Mare), 4. Ft 
Drașcoban (Voința Baia Mare), 5—7 
D. Carpen (Petrolul Ploiești), M. Sein- 
teie (Progresul Buc.), Deack Geza (St. 
roșu Brașov) ; 97 kg 1. FK. BOLEA 
(I oinla Tg. Mureș), campion al R.P.R.,
2. Gh. Crișan (C.S.O. Baia Marc), 3. 
A. Mttng (St. roșu Brașov), 4. Alex
( liircă (Dinamo Buc.), 5. I. Cutupănașu 
(Dinamo Buc.), 6. Șt. Coordoneann | 
(C.S.M. Galați): grea 1. I. HERMAN 
(St. roșu. Brașov), campion al R.P.R.,
2. V. Coustantincscu (Petrolul Ploiești),
3. P. Dașcăti (Vagonul Arad), 4. P. 
Boșcenko (Vulturul Tulcea), 5. Adalbert 
Mate (Minerul Pclrila), 6—3. Alex 
Intre (Voința Tg Mureș), P. Prisăceanu 
(Metalul Buc.), V. llrcliorcț (C.S.M 
Galați).

P. ROMOȘAN

Tg. Mureș, nu s-a apropiat decît ra
reori de valoarea echipelor finaliste. 
Rezultate tehnice : Steaua : cu C.S.M. 
Cluj 9—7, cu Știința Tg. Mureș 9—0, 
cu Știința București 9—4. C.S.M. Cluj: 
cu Știința Tg. Mureș 9—5, cu Știința 
București 9—6. Știința București — 
Știința Tg. Mureș 9—2. Clasament :
1. Steaua 6 p —campioană a R.P.R. 
pe anul 1961, 2. C.S.M. Cluj 4 p, 3. 
Știința București 2 p., 4. Știința Tg. 
Mureș 0 p.

★
La individual, primul care „cade" 

este Lăudoiu (Steaua) dar fără a 
trage in concurs : a clacat în între
cerea pe echipe. In calificări sint 
eliminați Haukler, Sinko și Mari
nescu. In turneul final lupta se dă in 
principal între C. Stelian, C. Lichi- 
ardopol și E. Huszar. C. Stelian se 
comportă însă foarte bine, intrecînd 
ambii adversari, pierzind doar la Do
brescu. De remarcat „turul de forță" 
al lui Lichiardopol, locul II, obținind 
astfel cea mai bună performanță a 
sa ca spadasin. Clasament : 1. C.
Stelian (Steaua) 6 v — campion R.P.R. 
pe 1961. 2. C. Lichiardopol (Progr.) 
5 v, 3. E. Huszar (Șt. Tg. Mureș) 
5 v, 4. D. Ionescu (Steaua) 4 v, 5.
R. Dcbrescu (Steaua) 3 v, 6. L. Or
ban (C.S.M. Cluj) 2 v, 7. C. Paisie 
(Petrolul PI.) 2 v, 8. Z. Nagy (Unio
S. Mare) 1 v.

TIBER IU STĂM A

MUSCA: I.. Imbruș (D) meci nul cu 
M. Dobrescu (S). Cunoștințe vechi, cei 
<loi protagoniști au făcut o partidă in- 
tiresiuilâ. După o primă repriză în care 
Ambruș are. un ușor avantaj, lovind, mai 
clar și folosind falitul că Dobrescu se 
„aruncă*, asistăm la o lecție de. pugilat, 
in care „veteranul" M. Dobrescu a do
vedit că e lotuși prematur să „dea in 
primire" mănușile.

Eschive spectaculoase, serii sufocan
te la cap și figură, fac ca balanța să 
încline categoric de partea sa în re
priza a doua și a treia, Ambruș gre
șește tactic. El se bagă în lupta la corp, 
acceptlnd maniera „cine dă mai mult", 
care-i convine de minune lui Dobrescu 
și care i-a adus acestuia majoritatea 
victoriilor în bogata sa carieră sportivă.

Sîulem do acord cu publicul specta
tor că decizia de meci nul acordată de 
juriul . de arbitri tiu are nimic comun 
cu realitatea din ring, chiar dacă avem 
în vedere că, obosit, M. Dobrescu a 
slăbit ritmul iu finalul partidei.

COCOȘ: N. Mindreanu (S) b.p. $• 
Crăciun (D). In compania unui boxer 
linăr, vioi, mușcliinloș și cu reale po
sibilități, N. Mindreanu a cîștigat la 
limită, după trei reprize dîrz disputate, 
în care ne-a confirmat calitățile sale 
tehnice și seriozitatea cu care privește 
orice adversar.

Rapid București învinsă de Știința București!
MASCULIN, SERIA i

C.S.M. GALAȚI — CONSTRUCTO
RUL ARAD 95-68 (32—29)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 61—48 (29-21).

SERIA A II A
RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA

lntr-o poziție dezechilibrată, Dinescu aruncă totuși lu coș insă va rata. Fază 
din jocul Rapid Rucurești — Știința București.

Foto: T. Chiorcaim

BUCUREȘTI 61—64 ( 32—38) 1 Par
tida dintre cele două formații bucu- 
reștene, disputată sîmbătă seara în 
sala Giiilești, s-a încheiat cu un rezul
tat la care — de ce să n-o spunem 
— nu se așteptau iniei cei mai înflă
cărați suporteri ai studenților.

Știința a atacat de la început nă
valnic, făcindii-.și adversarul aproape... 
groggy. Grigore Costescu — fost ju
cător al Rapidului și deci un bun cu
noscător al slăbiciunilor formației fe
roviare — a „tras" după el întreaga 
echipă, și-a servit partenerii admirabil, 
înscriind în același timp multe puncte 
prețioase. Și, în min. 12, Știința con
ducea cu 30—151 De la acest scor, 
rapidișlii, aflați sub spectrul unei 
infringed categorice, și-au „strins rîn- 
durile“ în apărare, și-au marcat cu 
mai multă atenție adversarii, iar în 
atac au început să joace mai organi
zat. In felul acesta, spre sfîrșitul pri
mei reprize și, apoi după pauză, ei au 
redus încetul cu încetul din handicap, 
reușind chiar cgalarea, datorită efor
turilor deosebite ale lui Radu Popovici 
și Dinescu. Era mill. 31 (52—52) și 
se părea că Rapidul va reuși în sfirșit 
să-și impună superioritatea sa tehnică. 
Dar baschetbaliștii Științei au fost de 
altă părere... Antrenorul lor. Lucian 
Vasilescu, a făcut o serie de schim
bări prompte și Judicioase, al căror 
efect s-a văzut clar în final. Barau, 
Paraschivescu, Popper și același Cos
tescu au luptat cu o dîrzenîe rar în- 
lîlnită sub panouri (in aceasta constă 
și cheia succesului lor) și au găsit mai 
întotdeauna drumul cel mai scurt spre 
coșul advers. Adică, exact ceea ce a 
lipsit echipei Rapid în meciul de sîm-

PAN.i: C. Gheorghiu (D) meci nul 
eu E. Cișniaș (S). „Dacii Cișniaș ar lovi 
mai tare..." spunea un coleg de la masa 
presei. Intr-adevăr, este regretabil că 
acest boxer talentat nu are putere 1« 
pumni, evoluțiile sale incîntînd prin teh
nică. stil curat, intr-un cuvint priit ceea 
ce se cheamă „scrimă pugilistică", dar 
excelînd prin ineficacitate. C. Gheorghiu 
a boxat în general bine, dacă ținem seu 
mu că a avut in fală un adversar difi
cil și că in acest sezon a fost foarte 
solicitat. Tehnică, rapiditate și prom 
ptitudine — acestea sint binecunoscutele 
sale „atu"-uri. Semnalăm insă că incepe. 
să facă abuz de „figurație* și că după 
fiecare lovitură cămine deschis, țintă 
ușoară /teatru uu adversar cu pumn nu- 
ternie.

SEM1-UȘOARĂ : Gh. Angliei (S) b.p. 
S. Rirsu (D). La capălul a nci reprizo. 
Angliei își adjudecă victoria la puncte, 
datorită stilului său ofensiv, cu lovituri 
fulgerătoare, bine plasate. De la Bîrsn 
am reținut „rcplicele" de ta începutul re
prizei a treia, cw«l Angliei începe să dea 
semne de oboseală.

1/.ȘO.4RȚ.- I. Mihaile (D) b.p. O. 
Baciu (S). Miludic a avut o sarcină 
foarte dificilă, în fața unui boxer re
cunoscut pentru boxul său rudimentar, 
obstritcțiiuusl și periculos, nu o dată 
criticat/ de presa iioastvâ. 

bată, care — iu plus — a ratat multe 
aruncări de la sentidislanță. (AD. V.).

C.S.O. CRAIOVA — DINAMO TG. 
MUREȘ 69—55 (31—25). După o re
priză foarte disputată, craiovenii au 
reușit ca în cea de. a doua să se de
tașeze și să cîștige fără emoții. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise de 
Hoffman 22, Clonda 18, Vicht 16 pen

tru craioveni și Borbelv 17, Toth 14,
Brejan 13 pentru mureșeni. (R. 
SCHULTZ și ST. GURGUI coresp ).

-—

CURS DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR
In scopul ridicării nivelului profe

sional al antrenorilor șt a măiestriei 
gimnaștilor fruntași, Federația de spe
cialitate organizează în perioada 11-28 
decembrie un curs de perfecționare, 
condus de antrenorul sovietic Kon- 
stantin Karakașianț. La acest curs 
vor participa antrenorii lotului, spor
tivii din lotul masculin al R.P.R. de 
gimnastică, antrenori de cluburi și 
asociații sportive.

Cursul cuprinde lecții teoretice și 
metodice (în perioada 15-28 decem
brie) și lecții practice cu gimnaștii. 
Iată și tematica acestor lecții: teore
tice și metodice: metodica generală 
a antrenamentelor în gimnastica spor
tivă; bazele tehnice ale mișcărilor la 
aparate de gimnastică, acrobatică și 
sărituri; metodica dezvoltării calită
ților fizice; metodele de învățare a 
mișcărilor din gimnastica sportivă; 
metodica antrenamentului cu junjori 
și copii ; tehnica și metodica învățării 
exercițiilor la acrobatică, bară, para
lele, inele, cal și sărituri cu sprijin ; 
tehnica și metodica învățării exerci
țiilor la aparate pentru copii ; prac
tice : învățarea exercițiilor impuse ; 
studierea și învățarea mișcărilor grele

pe echipe
SEMI-MIJLOCIE : W. DunuUescu (D) 

b.p. I. Marcu. (S). Un meci fără istoric, 
în care un rezultat nul ar fi fost mai 
aproape de calitatea boxului practicat 
de cei doi.

MIJLOCIEMtCÂ: C. Stănescu (b) 
b.p. I. Pițigoi (S). Plecat favorit. Stă- 
îiescu putaa obține o victorie ușoară. 
A făcut însă greșeala să se ducă dujnl 
adversar, în loc să-l aștepte, pe ^.contre'*, 
ori de cite ori acesta se arunca în atac 
Din această pricină, ani asistat la două 
reprize confuze (a doua și a treia), 
avi ud impresia că ne aflăm la o veri
tabila gală de... lupte și nu la una 
de box.

MIJLOCIE : I. Monea (D) b.ab. r. I 
A. Ghirșik (S). în evidentă inferiori
tate, tînărul Ghirșik s-a ghemuit la 
podea după un pute ni ic upercut primit 
în plex și a fost numărat. Antrenorul 
Fiat a aruncat prosopul îndat* ce s-a 
reluat lupta.

în concluzie, o gală interesuntă prin 
bmui pregătire a majorității boxerilor 
care au urcat iu ring, prin situațiile de 
neprevăzut care au suscitat interesul 
publicului spectator.

La sfirșit, tov. Marin Nicolaa, secre
tarul general al F.R.R., a înmuiat echipei 
Dinamo cupa campioanei R.R.R. pe echi
pe, iar echipei ^Steaua1* cupa acordată 
peulrtt locul II,

VOINȚA TG. MUREȘ — A.S.A. 
BACĂU 59—46 (25—27). Tinerii bas- 
chetbaliști din Bacău au avut o evo
luție foarte reușită îndeosebi în prima 
repriză în care au dominat categoric. 
Ei au condus majoritatea timpului cu 
6—8 puncte (16—8, 24—16), mureșenii 
trebuind să depună eforturi serioase 
pentru a încheia repriza la nunwi 
două puncte. In partea a doua a me
ciului Voința a forțat ritmul și a reușit 
să cîștige. Cei mai buni jucători: He- 
jas, Bay, Koble (Voința), Dimamea, 
Debreczeni, Ionescu (A.S.A. Bacău). 
(V. KADAR-coresp.).

VOINȚA IAȘI — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 90—76 (43—3CD

FEMHNIN. SERIA I
VOINȚA TG. MUREȘ — CRIȘ'ANA 

ORADEA 50—37 (21—14)
SERIA A ll-A

VOINȚA BRAȘOV — MU^VșUL 
TG. MUREȘ 48—37 (23—-23). După 
o repriză egală, bra.șovenvele preiau 
inițiativa și reușesc să obțină o fru
moasă și meritată victorie. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 

Krauss 22, Gundisch 10, Cucuruz 7 
pentru brașovenec, Fogarasi 17, Pir- 
can 6 pentru mureșence. (GH. COR- 
CODEL-coresp.).

BLANURI ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 47—51 (15—25).
Bucureștencele au condus în perma
nență. In repriza secundă echipa Blă
nuri s-a apropiat piuă la două puncte, 
dar a ratat numeroase aruncări libere 
a căror transformare era esențială pen
tru realizarea victoriei. (ILIE GHIȘA 
și AL. JILÂU-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ—VOINȚA BUCU
REȘTI 103—47 (48—24).

pentru exercițiile liber aleee:. lecții 
de pregătire fizică generală ' .spe
cială; prelucrarea noului program de 
clasificare.

Concursurile 
din Capitală 

(Urmare din pag. 1)
Zarkievici (Prog.) 1:15,4 ; 700 m flu
ture: 1. A. Sterner (I.T.B.) 1:44,5;
2. M. Ciogolea (Rapid) 1:47,7 ; 3. A.
Davidovici (I.T.B.) 1:59,0 : 700 m
spate : 1. M. Dimescu 1:27,5 : 2. G. 
Tărnăuceanu 1:29.0 ; 3. M. Ciogoiea 
1:34,3. FETITE. 66 m spate: 1. G. Tăr
năuceanu 50.5; 2. E. Botezatu (Prog.)
56.6 ; 3. Dana Tomov (Steaua) 56.6 : 
66 m bras : 1. Z. Rezndcenco (CI. Sp. 
șc.) 56,0 ; 2. V. Novac (CI. Sp. șc.) 
57,5; 3. Marina Marin (S.S.E. II) 61,4. 
33 m bras: 1. A. Mărdărescu (Steaua)
26.6 ; 2. M. Wichy (S.S.E. II) 27,3;
3. R. Uschersobn (Prog.) 27,4; 33 m 
liber: 1. M. Munteanu (Prog.) 23,1: 
2. E. Botezatu 23,6; 3. A. Sterner 
(I.T.B.) 24.4.

Etapa a Ii-a a acestei competiții 
se desfășoară la efirșitul aceste» săp- 
tămîni, după care se va întocmi și 
clasamentul general pe echipe. Spe
răm ca defecțiunile de organizare, 
evidențe in acest prim concurs, vor 
fi analizate în cadrul ședinței co
misiei orășenești peniU-u ca întrecerile 
viitoare să se desfășoare în condiții 
prielnice.

■* /
Tot sîmbătă și duminică bazinul 

de la Floreasca a găzduit concursul 
de verificare a înotătorilor fruntași 
din București. Iată citeva rezultate: 
MASCULIN. 100 m liber: 1. hm.
Voicu (Dinamo) 1:01,5. 400 >n liber: 
1. G. Gotter (Dinamo) 4:58,7 ; 2. C. 
Mocan,u (Rapid) 4:58.8. 1500 m liber: 
1. C. Mocanu 19:52,7 ; 200 m bras : 
1. Al. Schmaltzer (Steaua) 2:51,2. 
200 ni flutmre : 1. Al. Popescu (Di
namo) 2:37,3. 200 m spate : 1. D. Ca- 
minschi (Știința) 3:30,8. FEMININ : 
100 m liber: 1. A. Trohani (CI. Sp. 
șc.) 1:10,3; 400 m liber: 1. A. Tro
hani 5:40,6 ; 2. C. Baiaban (Dinamo) 
5:43,6; 200 m bras : 1. Sanda Iordan 
(Dinamo) 3:03,6; 2. Zoe Reznicenco (CI. 
Sp. șc.) 3:10,2 ; 3. FI. Ramboeec (CI. 
Sp. șc.) 3:11,0: 10.0 m fluture: 1. Mă- 
riuca Rotaru (Rapid) 1:23,2; 2. Nieo- 
leta Gordin (Rapid) 1:24,6; 100 m
spate: 1. Henriette Țincoea (Dinamo) 
1:17,3 ; 2. Monica Dimescu (€1. Sp. 
șc.) 1:24,8.



Jocuri inimoase și rezultate
In „prima manșă" a întrecerilor organizate in cinstea

Ieri s-au disputat primele întreceri organizate in cinstea zilei de 30 Decem
brie. Ele vor continua joi la Constanța (Farul — Progresul București) și la 
Brașov (St. roșu — Mureșul Tg. Mureș). Duminică 17 decembrie se va 
disputa returul celor 13 meciuri.

Iată rezultatele înregistrate ieri:
DINAMO GALAȚI—RAPID 

BUCUREȘTI 1—2 (1—0)
în fața a 8.000 de spectatori, cele 

ouă echipe au practicat un fotbal 
xX'taculos și de bună factură teh- 
ică. Ele au avut perioade egale de 
ominare și poate că un rezultat de 
galitate ar fi fost, mai just. Gălă- 
■nii: au luptat cu o dîrzenie extraor- 
mară pentru a contracara superiori- 
tea tehnică și frumoasele combinații 
e rapidiștilor bueureștcni. Au în- 
:ris: Daraban (min. 11) pentru Di- 
mio Galați și C. lonescu și Lupeș 
mtogol.) pentru Rapid.
DlNAMQ GALAȚI : Adamache—Pra- 
a, Hulea, Lupeș—Dogim, Oprea— 
litrașcu, Gheorghe Ion, Daraban, M-i- 
i. Voicu I (Lambrachis).
RAPID : Todor—Teciu, Dau Coe, 
ihai—Neacșu, Langa—Kraus, Balint, 

ealievici, Georgescu, C. lonescu. 
. Schenkman și V. Paladescu-coresp.

C.S.O. CRAIOVA — DINAMO 
PITEȘTI 2—0 (1—0)

CRAIOVA 10 (prin telefon). Pesto 
OOO de spectatori au aplaudat vic- 
>ria localnicilor asupra echipei de 
itegorie A — Dlnamo Pitești. Craio- 
onii au avut în permanență inițiativa. 
>cul a fost de un bun nivel tehnic, 
namic, cu multe faze spectaculoase 

o la o poartă la a........................
arbu, autogol în mi 
antinescu (C.S.O.)
Arbitrul Vasilc D.unii 
condus bine

C.S.O.:
ță (Bîtlan),
ITLAN (Cîrșova)-Ganga, CONSTAN- 
INESCU, Popa (Anton), PANA, Ones 
i’ischlcr).
DINAMO: N1CULESCU (Matache)- 
ulpeanu, Barbu, Dumitrescu (Haimo-

vici)-Florescu, RADIJ-Ștefănescu (Du
minică), CORNEANU, Lovin, Constan- 
iinescu (Bisgu), Gliinea.

T. Ștelănescu, coresp.
C.S.M. BRĂILA — ȘTIINTA GALATI 

5—1 (2-0)
BRĂILA 10 (prin telefon). Gazdele 

au desfășurat un joc frumos, domi
nând majoritatea timpului. Studenții au 
jucat sub așteptări, avînd un atac 
steril. Au marcat: Tudor Vasilc (min. 
9 și 35), Coman (min, 46), Militam 
(min. 50) și Vasilache (min. 78 din 
11 fn) pentru C.S.M., respectiv Zgar- 
dan (min. 60).

N. Costin. coresp.
POIANA CIMPINA — METALUL 
TIRGOVIȘTE-tineret 6—0 (3—0)
CIMPINA 10 (prin telefon). Cu 

toate că timpul a fost foarte rece, peste 
1500 de spectatori au asistat la un 
joc frumos, cîștigat la scor de gazde. 
Au înscris: Gogoașe 
teanu (min. 5 și 34), 
lordache (min. 70) 
(min. 80).

Eugen

zilei de 30 Decembrie
INDUSTRIA SIRME1 CIMPIA 

TURZI1 —ARIEȘUL TURDA 3—0 
(»-0)

C. IURZII 10 (prin telefon).
un timp friguros, în fața a peste 
3000 spectatori, cele două echipe au 
oferit uri joc dinamic, spectaculos, în 
care gazdele au dominat mai mult și 
au cîștigat pe merit.

In prima repriză, localnicii au ata
cat cu toată echipa, 
apărat supraniimeric. Adam (i.S.) 
ratat copilărește trei

t gol. In min. 43 însă, Chețan a reușit 
,, să deschidă scorul. In partea a doua 

a jocului, partida și-a păstrat aceeași 
fizionomie, cei care au atacat mai 
mult fiind tot fotbaliștii de la C. Turzii. 
De data aceasta însă, ei au avut mai 
multă eficacitate și au înscris de două 
ori prin Adam în min. 66 și 70.

Arbitrajul lui 1. Cîmpeanu (Cluj) 
foarle bim

iar Arieșul s-a
I ~ . a 

ocazii clare de

Petru Țonea-eoresp.

1), Mun-(min.
Ba nu (min. 52), 
și Bălăceanu

Stroe, coresp.

TRACTORUL BRASOV — PRAHOVA 
PLOIEȘTI î—0 (1—0)

BRAȘOV 10 (prin telefon). In ciuda 
timpului rece, cele două formații au 
practicat un 
nivel tehnic.
jucătorii de la Tractorul au cîștigat 
prin golul înscris de Nemeș (min. 32)

Progresul — Steagul roșu
Victorie în minutul

Miluirii, sub privirile lui Nede.lcu. 
Foto : T. lloibu

Xăftănăilă șuleuză spre poarta lui

joc frumos, de un bun 
Mai insistent! în atac, (Urmare din png. 1)

Ita. Au înscris
1. 35 și Con- 
n min. 85.

litrescu-Bucureșfi 
următoarele formații: 

Urziceanu (Siigar)-Celeru, 
DUMITRESCU-Deliu,

C.S.O. CRIȘĂNA ORADEA — .U.T.A.
2—1 (1 — 1)

ORADEA 10 (prin telefon). Ambele 
echipe au prestat un joc rapid, cu 
deschideri lungi pe extreme. A cîștigat 
echipa locală datorită faptului că ata
canții săi au insistat mai mult în fața 
porții. Localnicii au folosit în acest 
meci cinci jucători tineri, care au co
respuns. Au marcat: Harșani (min. 18 
și 68) respectiv Czako (min. 20). 
S-au remarcat Harșani, Neșu și Kos- 
zeghi de la C.S.O., Czako și 
la U.T.A.

I. Ghișa

un

Pop de

și Al. Jilău, coresp.

Jocuri amicale

Petrolul — Steaua 4-2 (0-0)
PLOIEȘTI 10 (prin telefon). — In- 
nirea a fost vizionată de multi spec- 
tori cu toate că nu avea vreo miză. 
. prima repriză jocul s-a desfășurat 
ai mult pe centru, cu puține faze de 
>1, iar tabela de marcaj a rămas ne- 
himbată. In partea a doua a jocului, 
nbeîc echipe au prestat un joc tehnic, 
namic, în care au abundat fazele de 
>1, precum și golurile. Semnalul l-a 
it Petrolul prin Dridea 1 care a în- 
ris în min. 62. In continuare, Pe- 
olul acționează mai clar, dar un șut 
icruțător, de la distanță, al lui Jenei 
ce inutilă intervenția lui Sletcu. 
upă o scurtă acalamie urmează trei 
inute care aduc tot atîtea goluri : în

77 Badea înscrie de 
min. 78 Voinea reclii-

țjE’onosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul
te la concursul PRONOSPORT

din 10.XII.1961 :
I. Atalanta—Roma (camp, ha
it)
II. Torino—Milan (camp, ita-
•>)
III. Sampdoria—Bologna
lian)
IV. Udinese — Juventus
lian)
V Fiorentina — Lecco
lian)
VI. Palermo — Lanerossi 
lian)
VIL Venezia — Padova
Jian)
VIII. Spăl — Mantova
lian)
IX. lnternazienale —- 
amp. italian)
X. Brescia — Genoa
lian)
XI. Messina
lian)
XII. Progresul — Steagul roșu 
amp. cat.

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

Catania

(camp.

nr.

x

x
o

1

1

x

1

x

A)

Bari (camp.
1

1

1

12 
din

arată o variantă cu 
exacte la extragerea 
concursul PRONOSPORT

lată cum 
onos ticuri 
nă pentru

51, etapa din 10 decembrie:
I — 2, II — 2, III — 2, IV — X,
— I, VI — X, VII — 2, VIII — 2,
— 1, X — 1. XI — 2, XII — 1.

La acest concurs au fost depuse a- 
zximativ 270.000 variante.

minutele 76 și 
două ori, iar în 
ce din handicap. Peste trei minute Ba- 
bone execută o lovitură de la 17 m, 
balonul lovește bara, revine în teren 
și Dridea 1 înscrie.

PETROLUL : Sletcu 
NEA, Neacșu 
Marcel — ZAHARIA. Badea! 
DEA 1 (Babone min. 84), A. MUN- 
TEANU, Bontaș (Babone, Bontaș).

STEAUA : Eremia — Zavoda II 
(Dumbravă), Cojocarii, Ivănescu — 
JENEI, Crișan (Crăciun) — Cacovea- 
nu (Tătarii min. 74), CONSTANTIN, 
TOMEȘ (Voinea), Raksi (Tomes). 
Tătaru (CREINICEANU).

A. Vlăsceanu și Gh. Alexandrescu 
coresp.

PETROLUL PLOIEȘT1-TINERET — 
STEAUA-TINERET 4 2 (1-1). — Sco 
rul reflectă just situația de pe teren. 
Au marcat Maroși II (min. 28), Dă 
năilă (min. 80), Ene Niculae (min. 65 
și 85) pentru Petrolul Ploiești și res
pectiv Varga (min. 17 și 57).

C. lordăcliescu și C. Negulescu 
coresp.

Pal. FRO-
TABARCEA, Marin

DRI-
i

C.S.O. REȘIȚA—MINERUL LUPENI 
3—0 (2—0)

REȘIȚA 10 (prin telefon). Pe 
teren desfundat, în fața a 3.000 de
spectatori, echipa reșițeană a obținut 
o victorie concludentă, după un joc 
în care a luptat cu multă ardoare. 
Prima repriză a aparținut localnicilor, 
care au înscris prin Sferlogca (min. 
12) și Pătrașcu (min. 40). După pau
ză au dominat mai mult fotbaliștii din 
Lupeni, dar aceștia n-au avut eficaci
tate. Ultimul gol al partidei a fost 
marcat de Sfețlogea în min. 82. Ar
bitrul V. Joja (Arad) a condus sa
tisfăcător.

P. Bocșeanu și I. Plăvițiu, coresp.
DINAMO BACĂU — C.S.M S. IAȘI 

3—1 (1 — 1)
BACĂU 10 (prin telefon). Aștep

tată cu mult interes de publicul spec
tator, întilnirea nu a corespuns. Deși 
au cîștigat la un scor concludent, fot
baliștii băcăoani nu au dat satisfacție, 
după cum nici ieșenii nu au evoluat 
la valoara lor. Autorii golurilor: Pu- 
blik (min. 10), Nemeș (min. 81) și 
Gram (min. 89), respectiv Voica (min. 
9). Față de aspectul jocului însă, un 
rezultat de egalitate era mai just.

DINAMO: Bucur (Ghiță)-Giosanu, 
Lazăr, Cincu-Rădulescu, Vătafu-Soriri 
Avram, Panait, Gram, Nemeș, Publik

C.S.M.S.: Florea-Searlat, Moțoc,
Dragomirescu-Popescu, Humă-Matei 
(Demien), Alexandrescu, Voica 
lei), Danieleț (Aii), Dascălii.

Ilie lancu-coresp.

lipsit de vlagă, au ratat cu aceeași 
dezinvoltură situații din cele mai lim
pezi de a marca. Finalmente, a cîști- 
gat Progresul, dar fără a avea mai 
multe merite decît învinșii, care — la 
rîndul lor — au trecut de mai multe 
ori pe lîngă victorie în repriza a doua, 
care le-a aparținut autoritar.

Jocul a început cu atacuri debor
dante ale bucureștenilor. Revenit in 
centrul liniei de atac a echipei sale, 
Dinulescu anunță din primele minute 
„o partidă mare", pe care insă, o dată 
cu trecerea timpului, o va dezminți... 
In minutele 2, 3 și 5 el se găsește 
singur în centrul careului advers, dar 
de fiecare dată trimite slab balonul,

I» jsatca rmdtari
în unnă rezultatului meciului 
dintre Steagul roșu și Progresul 
echipa Petrolul a ieșit campioa
nă de toamnă.

Sleagul și Progresul 
Merită, mâi vere, 
Să le dea Petrolul
O sondă... de bere I

(Ma-

reg.

CLUJC.S.O. BAIA MARE—ȘTIINTA
1-4 (1-1)

BAIA MARE 10 (prin telefon). Joc 
interesant, cu multe faze de gol la 
ambele porți. Autorii golurilor: Ivan- 
suc (min. 5), Petru Emil (min. 83 și 
85) și H. Moldovan (min. 89), res
pectiv Szakacs (min. 32).

V. Săsăranu-coresp. reg.
JIUL PETROȘENI — C.F.R. TIME 

ȘOARA 3-0

pe lingă poartă. Apărarea oaspeților, 
incomodată de terenul alunecos, trece 
prin momente grele, ca acela din mi
nutul 13 cînd — la o fază de gol pre
lungită — Oaidă, Marin și Stoicescu 
pierd pe rînd ocazia de a deschide 
scorul. Superioritatea bucureștenilor e 
concretizată de-abia în minutul 23 cînd, 
primind o pasă de la Dinulescu, Stoi
cescu trimite balonul pe jos, la colț, 
în plasă, sub privirile lui Ghiță care 
credea că mingea va ieși în aut. După 
acest gol, Progresul joacă mai lent, 
atacul nu mai leagă acțiuni pericu
loase. Totuși bucureștenii ar mai fi 
putut înscrie. în min. 30 cînd, din cen
trarea lui Stoicescu, Dinulescu a re
luat cu capul de la 5—6 metri în... 
portar și în min. 35 cind Marin, ajuns 
singur în fața lui Ghiță, a 
șuteze, simulînd apoi că... e 
In ultimele ]5 minute ale

ezitat să 
lovit (!). 
reprizei,

„Cupa Campionilor Europeni" la rugbi

Grivița Roșie în drum spre ••• finală!
In timp ce toate celelalte echipe 

fruntașe de rugbi au încheiat activita
tea competițională oficială din acest 
an. GR1V1ȚA ROȘIE continuă să se 
pregătească intens în vederea impor
tantelor confruntări cuprinse în calen
darul sportiv al acestei ■ ultime luni a 
anului.

Peste cîteva zile, la 17 decembrie, 
rugbiștii noștri vor susține, la Rabat, 
primul joc în compania campioanei 
Marocului, partidă ce se dispută în ca
drul semifinalelor „Cupei Campionilor 
Europeni". Despre viitorii adversari ai 
echipei noastre se cunosc foarte pu
ține lucruri. ASPTT Rabat a constituit, 
pînă acum, una din surprizele compe
tiției eliminînd campioanele Portuga
liei (Benfica Lisabona), Spaniei (U.S. 
Samboyana) și R.E. Germane 
Rucklingen Hanover).

După cum se știe, în cazul 
victorii în cele două partide pe 
le va susține cu ASPTT Rabat, 
pa noastră urmează să întîlnească în 
finala „Cupei Campionilor Europeni"

Așadar,

(R.C.

unor 
care 
echi-

campioana Franței, Beziers. /, L. 
Grivița Roșie, echipa care a adus iu
bitorilor de rugbi din țara 
multe satisfacții, are din nou prilejul 
să se impună pe plan internațional. 
In vederea jocului de la Rabat rug
biștii de la Grivița Roșie desfășoară 
pregătiri minuțioase, pentru ca echipa 
să nu poată fi surprinsă de adversarul 
atît de puțin cunoscut și pentru a reuși 
să treacă peste handicapul creat de de treislerturi. 
diferența de climă. Rugbiștii Griviței 
Roșii sînt dornici să realizeze o per
formanță cît mai frumoasă și vor lupta, 
desigur, cu toate forțele pentru a tre
ce peste „hopul" de la Rabat.

In cadrul pregătirilor efectuate în 
ultima vreme, Grivița Roșie a întîlnit 
formația bucureșteană I.T.B., de care 
a dispus cu 38-0 (17-0) după un joc 
în care pachetul de înaintași a exce
lat. O formă deosebită dețin Viorel 
Moraru, Țibuleac, Rusii și Irimescu. 
De remarcat că alături de jucători ex
perimentați, în formația Griviței Roșii 
vor evolua și tineri care s-au afirmat

noastră

puternic în ultima vreme : O. Radules
cu și N. Baciu. De la ultimele antre
namente a lipsit talentatul „centru" 
Wusek care, fiind ușor accidentat, va 
relua pregătirile în aceste zile. Astfel, 
echipa noastră va prezenta lin „XV" 
complet în care „atu“-ul principal îl 
constituie capacitatea de efort maxim 
a jucătorilor, experiența internațională 
ca și valoarea „grămezii" și a liniei

I

In legătură cu jocul de la 17 de
cembrie, antrenorul N. Pădureanu, care 
ajută Ia pregătirea echipei noastre, 
ne-a declarat următoarele: „Grivița 
Roșie s-a pregătit cu toată seriozita
tea. Au fost încercate noi scheme tac
tice, s-a insistat cu rezultate bune pen
tru lichidarea carențelor observate la 
ultimele jocuri de campionat și acum ju
cătorii se află în formă. Se remarcă la 
fiecare jucător dorința de a fi cit mai 
util echipei, care este hotărită să evo
lueze cu succes la Rabat și... mai de
parte".

oaspeții au avut și ei bune situații de 
gol. Dar în min. 30 a ratat Fusulan, 
în min. 34 Mîndru a boxat ia un șut 
plasat al Iui Seredai, iar in min. 43, sin
gur la 10 metri, Fusulan a șutat pe 
jos, pe lingă bară

Repriza a doua a debutat cu atacuri 
repetata ale oaspeților, la fel de fur
tunoase ca cete ale Progresului la în
ceputul partidei. Și după ce în min. 
47 a ratat Fusulan, in min. 48 Caricaș 
a degajat de pe linia porții, iar în 
același minut, la o lovitură liberă de 
pe partea stingă, mingea s-a plimbat 
prin fața porții lui Mîndru, iată că 
în min. 49 a venit egalarea : Năftă- 
năilă a șutat de la marginea careului, 
mingea a lovit bara din stingă lui Min
dru și a ricoșat in poartă : 1—1. In con
tinuare, Steagul .roșu domină terenul. 
Apărarea gazdelor respinge mereu a- 
tacurile adverse, dar atacanții (Oaidă., 
Dinulescu. Marin. Smărăndescu I) 
pierd mingea de la prima pasă. Stea
gul roșu are mult mai mult timp ba
lonul, dar îl plimbă inexplicabil prin 
fața careului sau joacă cu pase exa
sperante înapoi, fără a încerca pă
trunderile pe aripi care constituie de 
obicei principala armă de atac a a- 
cestei echipe. Introducerea lui Voinea 
în atac aduce un reviriment în jocul 
gazdelor și în min. 67, Stoicescu e pe 
punctul de a marca, dar — deși com
plet liber — intervine defectuos cu 
capul și balonul iese in aut. Timpul 
se scurge in nota de dominare a bra
șovenilor, care joacă mai tehnic însă 
țin și pasează mingea excesiv sau 
se încurcă unul pe altul în fazele de 
poartă. In ultimele minute, cînd am
bele echipe păreau mulțumite cu re
zultatul de pe tabela de marcaj, mii 
de spectatori părăseau stadionul, con
vinși că nimic important nu se mai 
poate intîmpla. Iată însă că în min. 
90, Marin șutează la poartă din mar
ginea careului, Ghiță nu poate reține 
balonul care sare în picioarele lui 
Voinea și acesta, venit în viteză, in
troduce mingea de la cîțiva metri în 
plasă. Balonul este pus la centru (nu 
înțelegem de ce arbitrul Ad. Macovei 
a fluierat reluarea jocului cînd nu 
mai puțin de 4 atacanți de la Pro
gresul, care se îndreptau agale spre 
centru, se mai găseau încă în terenul 
advers!), Fusulan pătrunde pînă în 
careu 
(care 
lîngă

Cu
care cu greu am putea face remarcări. 
O mențiune merită doar „bătrînuT* 
Știrbei și vigurosul Stoicescu (de la 
Progresul), Năftănăilă și David (de 
la Steagul roșu).

Cu excepția greșelii arătate, Ad. Ma
covei (Bacău) a condus bine.

PROGRESUL : Mîndru-Smărăndescu 
II, Caricaș, Nedelcu-Ioniță, Știrbei- 
Oaidă, Stoicescu, Dinulescu, Smărăn
descu I (min. 60 Voinea), Marin.

STEAGUL ROȘU : Ghiță-Ivăncescti, 
Zaharia, Nagy-Campo, Seredai-Hașotijj 
Năftănăilă, Fusulan, Mesaroș, DavidlJ

și șutează slab, pe lingă Mindru 
i se culcase la picioare) și... pe 
bară !.,.
aceasta a luat sfîrșit un joc în

LA TINERET:
PROGRESUL—STEAGUL ROȘU

5—1 (4—0)

D. GIRLEȘTEANU

Ieri, pe terenul II din Parcul „28 
August", în ultima partidă a turului 
campionatului de tineret, Progresul a 
întrecut Steagul roșu Brașov cu 5-1 
(4-0).

Punctele au fost marcate de Geor
gescu (2), Baboie, Protopopescu (1 
Mafteuță, respectiv Damian.



Geta Pitică si Maria Alexandru au cucerit titlul
IN PENULTIMA ETAPĂ A TURULUI CAMPIONATELOR REPUBLICANE... de campioane internaționale de tenis de masă

FEMININ. SERIA 1
C.S.M.S. lași — Știinta Cluj 0-3 

<4, 11. 4). Victorie pe deplin meritată 
de clujence, care, jucînd mai legat și 
eficace, s-au impus net. învingătoarele 
au întîmpinat rezistență doar în setul 
2. S-au remarcat Ana Mocanu, Geor- 
geta Ozum, Marcela Cucu (Știința), 
Paula Pîslaru, Călina Roman 
(C.S.M.S.). (1. Baciu — coresp.).

Metalul Buc. — Olimpia Brasov 3-2 
(8-15, 15-2, 15-5, 12-15, 15-10). Par
tidă echilibrată, în care brașovencele 
au fost cît pe ce să iasă victorioase, 
ele avînd mult timp conducerea în ul
timul set. lntîlnirea nu s-a ridicat to
tuși la un nivel satisfăcător, inconstan
ța echipelor și neplăcutele serii de gre
șeli sau neatenții spunîndu-și cuvîn- 
tul. Jucătoarele care au dat cel mai 
bun randament au fost Alexandra 
Chezan (Metalul) și Renate Mischin- 
ger (Olimpia).

C.S.M. Cluj — I.F.A. Buc. 3-0 (3, 
4, 0)

Voința M. Ciuc — Dinamo Buc. 0-3 
(9. 5. 12)

SERIA A II-A
C.S.M. Sibiu — Comb Poligrafic 

Buc 3-2 (10-15, 10-15, 15-8, 15-10,
15-11). Meci spectaculos, urmărit cu 
mult interes de public. Echipa gazdă, 
după un început slab, și-a revenit și 
printr-un frumos efort de voință (ac- 
ționind mai sigur la fileu și mai a- 
tent in apărare) a reușit să ciștige 
trei seturi consecutive (I Pantelimon, 
coresp )

Farul Constanța — Progresul Buc. 
3-0 (4. 3. 13) Aproape 3000 de spec
tatori au aplaudat comportarea bună a 
voleibalistelor din Constanța, care au 
avut in permanență inițiativa. (E. Pe
tre — coresp.)

Sănătatea Buc. — C.S.O Craiova 
1-3 (10 15 15-10. 12-15. 12-15) De re
marcat puterea de luptă, voința de a 
învinge a craiovencelor care deși mai 
tinere și neexperimentate, s-au impus

ÎN C.C.E. LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

derea returului care se va desfășura 
la 31 ianuarie 1962, la București.

★
TBILISI, 9 (Agerpres). In al doilea 

meci al întîlnirii dintre echipele Di
namo Tbilisi și Steaua București din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la baschet masculin, sportivii sovie
tici au repurtat victoria cu 82—77 
(45—28). De remarcat că baschetba- 
liștii de la Steaua, după prima repri
ză in care s-au comportat mai siab, 
au refăcut handicapul, ajungînd la 
scorul de 57—58 și 64—67 In final, 
echipa Dinamo Tbilisi s-a dovedit î isă 
mai sigură și in ciuda acțiunilor e- 
ficace ale lui Novacek, Nosievici și 
Fodor, a învins Deoarece Dinamo a 
cîștigat și partida de la București 
(77—76) această formație s-a califi
cat pentru turul următor al competi
ției.

loihdlisti roinlni peste hotare 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — 

CHIMIE HAILE 1-1
Știința Timișoara și-a început sămbatd 

turneul în K.D. Germană, jucînd la 
flalle eu formația de primă categorie 
Chem ie Halle. După un joc disputat, 
în cursul căruia fotbaliștii timișoreni au 
avut o comportare bună, echipele au 
terminat la egalitate: 1—1. Scorul a 
fost deschis în min 8 de Igna (Știin
ța). Gazdele au egalat prin Stref. cu 
opt minute înainte de sfîrșilul partidei 
(Agerpres).

Concursul internațional de gimnastică
de la

PRAGA, 10 (prin telefon). Vineri, 
sîmbătă și duminică s-a desfășurat la 
Praga campionatul individual de gim
nastică al maestrelor din R S Ceho
slovacă, la care au tost invitate și 
gimnaste din Austria, R. D Germană, 
R. P Polonă și R. P. Romîhă. Dintre 
cele 25 de concurente, 18 au fost ceho
slovace. Țara noastră a fost repre
zentată la acest concurs de Atanasia 
Zîmbreșteanu și Suzana Bodor. Pro
gramul competiției a cuprins exerciții 
impuse și liber alese, precum și un 
concurs pentru primele locuri pe apa
rate.

întrecerea a fost cișligată de Utle 
Starcke (R.D.G.). Titlul de campioană 
a R. S. Cehoslovace a revenit Hannei 
Rujickova. Gimnastele noastre s-au 

categoric. Cea mai bună jucătoare a 
învingătoarelor: Steliana Donose.

Rapid Buc. — C.F.R. Timișoara 3-0 
— meci cîștigat în urma neprezentării 
echipei C.F.R.

Fază din partida Sănătatea Buc. — C.S.O. Craiova, întîlnire care a deschis 
programul voleibalistic de ieri din Capitală.

Foto : T. Chioreanu

MASCULIN. SERIA I
Dinamo Orașul Dr. Petru Groza — 

Știința Galați 3-1 (17-15, 15-7, 12-15.
15- 7). O întîlnire deosebit de specta
culoasă, de un bun nivel tehnic, am
bele echipe adueîndu-și contribuția la 
reușită îndeosebi seturile 1 și III 
(cînd Dinamo a condus cu 6-0, a fost 
egalat la 10, apoi 12-12, ca pînă la 
urmă studenții gălățeni să ciștige se
tul) au fost mult aplaudate. Dintre cei 
mai buni menționăm pe Gornoviceanu, 
Adamovici, Perțache (Minerul), Kra
mer, V. Petrișor (Știința). (M. Domi- 
țian — coresp.).

Rapid Buc. — C.S.M.S. lași 3-0 
(6, 5, 8).

Petrolul Ploiești — Știinta Petro- 
șeni 3-1 (15-11, 15-6, 12-15, 15-10).

Steaua — Știinta Cluj 3-2 (15-13,
16- 14, 11-15, 16-18, 16-14).

SERIA A ll-A
Știinta Timișoara — FI. roșie Buc. 

3 1 (10-15, 15-3, 16-14, 15-7). Bucu- 
reștenii au căutat să suplinească lip
sa lor de forță în atac prin mingi puse 
și liftate, fapt care a surprins pe ti
mișoreni. dar numai în primul set. In 
continuare studenții, printr-o apărare 
mai atentă și un atac eficace, au ob
ținut victoria. S-au remarcat: Mușat, 
Coste, Cohn (Știința) și Dragomir. 
Sușelescu (FI. roșie). (N. Mihăilescu 
coresp.).

C.S.O. Craiova — Farul Constanța

FOTBAL
• Echipa selecționată de fotbal 

a R. P. Ungare și-a început turneul 
in America de Sud întîlnind la San
tiago reprezentativa Chile. Fotbaliștii 
chilieni, care au fost învinși pe teren 
propriu de echipa U.R.S.S. (1—0). au 
repurtat de data aceasta o surprinză
toare victorie cu scorul de 5—1 (2—0). 
Jucătorii maghiari au avut în primele 
35 de minute trei mari ocazii de a 
înscrie pe care le-au ratat din apro
pierea porții. Echipa maghiară a avut 
următoarea componență : Grosics, Ma- 
trai, Sipos. Dalnoki, Bundzsak, Șoly- 
mosi, Gorocs, Bozsik, Albert Tichy, 
Fenyvessi.

• Intr-un mec.i amical disputat ia 
Paris, reprezentativele Franței și Spa
niei au terminat la egalitate 1—I.

Praga
comportat sub așteptări, prezentîndu-se 
slab pregătite la exercițiile impuse. 
Atanasia Zîmbreșteanu a primit nota 
0 la sărituri impuse, aflîndu-se astfel 
după prima zi de concurs pe ultimul 
loc. In cea de a doua zi — la exer
cițiile liber alese — ambele gimnaste 
s-au prezentat mai bine.

Rezultate tehnice: 1. Utte Starcke 
(R.D.G.) 75,864 p. 2. Hanna Rujickova 
(R.S.C.) — campioană absolută a
R.S Cehoslovace — 74 , 998 p. 3. Eva 
Bosakova (R.S.C.) 74,965 p. 4. Vera 
Ceaslavska (R.S.C.) 74,865 p. 5.
Kcmiralova (R.S.C.) 74,498 p. 6. Sin- 
delarova (R.S.C.) 73,965 p... 20. Su
zana Bodor (R.P.R.) 69,865 p...
22 Atanasia Zimbreșteanu (R.P.R.) 
62,865 p.

3-1 (15-11, 815, 15-9, 16-14). Meci fru
mos, victorie meritată. In setul 4 
craiovenii deși conduși cu 14-6, au 
reușit totuși să ciștige. Cei mai buni > 
Crivăț, Mitran (C.S.O.), Darîngă și

Mihalcea (Farul). (Dorina Drănicea- 
nu — coresp.).

C.S.M. Cluj — Dinamo Buc. 0-3 
(6, 11, 10).

Tractorul Brasov — Progresul Buc.
1-3 (15-13, 12-15, 12-15, 10 15).

AI V-lea turneu internațional de șah al R.P.R

MITITELU L-A ÎNVINS Pt STEIF4
— Partide de luptă in runda a VIII-a —

Sîmbătă dimineața, Mititelu a în
scris o victorie de prestigiu, cîștigînd 
partida întreruptă din prima rundă c.u 
Stein. Avantajul calității într-o poziție 
cu un număr egal de pioni pe același 
flanc părea greu de realizat. Maestrul 
romîn a găsit o continuare interesantă 
profitînd — e drept — și de apărarea 
nu tocmai exactă a adversarului său. 
La 45 de minute după reluare Stein 
s-a recunoscut învins. Tarnowski a 
cedat fără joc la Stein, Malich a cîș
tigat în cîteva mutări la Marsalek. 
iar Gheorghiu și-a realizat avantajul 
de un pion în partida cu Soos, pe 
care a încheiat-o spectaculos, cu un 
sacrificiu de damă.

După-amiază, în runda a 7-a, au 
luat sfîrșit trei partide, toate cu 
același rezultat. Mititelu cu Soos, Ra-

PE CLOB
• Echipa maghiară de fotbal Fe- 

rencvaros Budapesta a plecat intr-un 
turneu de 15 zile în America de Sud. 
Fotbaliștii maghiari urmează să sus
țină jocuri în Argentina, Chile și Uru
guay.

• La Luxemburg, reprezentativa se
cundă a Franței a învins cu 2—0 
(1—0) selecționata Luxemburg.

• Echipele maghiare de fotbal au 
susținut două meciuri internaționale: 
Tatabanya a dispus cu 1—0 de Loko
motiv Leipzig, iar Gyor a întrecut cu
7—2 pe Ruch Chorzow (R.P. Polonă).

PE SCURT
• Intr-un meci internațional de 

hochei pe gheață, desfășurat la Sto
ckholm, echipa Suediei a învins cu 
scorul de 4—3 echipa R. S. Ceho
slovace. Aseară în revanșă, R.S. Ceho
slovacă—Suedia 5—1.

• Echipele selecționate de rugbi in 
13 ale Franței și Noii Zeelande s-au 
întilnit sîmbătă din nou la Paris. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate: 5-5 (5-0).
• Boxerul maghiar Laszlo Papp tși 

continuă seria victoriilor. Recent, 
într-un meci amical disputat la Koln 
el a dispus prin k.o. în rundul doi 
de francezul Michel Francois.

• Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport din R P. Bulgaria a acordat 
titlul de maestru emerit al sportului 
jucătorilor de fotbal Naidenov, Diev. 
Rakarov, precum și săritorului cu pră
jina Hlebarov, care a cișfigat me
dalia de aur la Universiada de Ia 
Sofia.

ale R. P. Polone
Geta Pitică $i Polakovic au ciștigat titlul la dublu mixt

VARȘOVIA 10 (prin telefon). — 
Deschise vineri după amiază, campio
natele internaționale de tenis de masă 
ale R. P. Polone, la care participă 
jucători și jucătoare din șapte țări, 
au ajuns duminică spre prînz în faza 
de încheiere, semifinalele și finalele 
tuturor celor cinci probe, lată rezul
tatele mai importante: SIMPLU FE
MEI, turul I: Maria Alexandru—Radz- 
van (R.P.P.) 3—0, Geta Pitică—Mi- 
chno (R.S.C.) 3—0, Catrinel Folea— 
Pyka (R.P.P.) 3—0, turul II: M. Ale
xandru—Karlikova (R.S.C.) 3—1, G. 
Pitică—Stiebner (R.D.G.) 3—0, Hei- 
rits (R.P.U.)—C. Folea 3—0, sferturi 
de finală: M. Alexandru—Noworila 
(R.P.P.) 3—1, G. Pitică—Bannach
(R.D.G.) 3—1; SIMPLU BĂRBAȚI,
turul I: Giurgiucă—Gracz (R.P.P.) 
3—0 (w—o), Dembowski (R.P.P.) — 
Sîndeanu 3—0, turul II: Giurgiucă— 
John (R.D.G.) 3—0, turul III: Giur
giucă—Stanek (R.S.C.) 3—1. In în
treaga sa evoluție de la Varșovia, 
campionul de juniori al țării noastre, 
Giurgiucă, a făcut o frumoasă impre
sie prin numeroasele sale lovituri de 
topspin și efecte diferite cu care și-a 
pus în derută toți adversarii. Cel pu
țin Stanek, un jucător cunoscut și eu 
o bună carte de vizită s-a aflat în 
neputință de a contracara acțiunile 
variate și curajoase ale învingătorului 
său. In partida următoare din sfer
turi de finală, cu toate că a pier
dut, Giurgiucă a arătat posibilită
țile lui, liind învins ia mare luptă de 
maghiarul Fahazi cu 3—1. In același 
tur, Pleuse (R.D.G.) a dispus de 
suedezul Bengstom cu 3—0, polonezul 

dulov cu Bilek și Stein cu Marsalek 
au căzut de acord să împartă punctul. 
Complicații interesante au fost numai 
în întîlnirea dintre Radulov și Bilek, 
dar la mutarea 30 egalitatea era evi
dentă. Radovici l-a dominat pozițional 
pe Malich și a întrerupt într-o poziție 
superioară. Gheorghiu are calitatea mai 
puțin la Tarnowski, compensată însă 
de doi pioni liberi, avansați. Cu turn 
și pion contra damă Drimer va trebui 
să caute căi de remiză în întrerupta 
cu Georgescu. Ciocîltea a fost liber în 
runda a 7-a.

Duminică s-a desfășurat cea de a
8-a  rundă a turneului internațional.

Din nou o partidă bună a jucat re
prezentantul nostru Corvin Radovici. El 
„a împresurat” pozifia lui Radulov, și-a 
creat un pion liber a cărui înaintare a 
devenit imparabilă.

Drimer n-a reușit să-i opună rezis
tență Iui Bilek. pierzind în 22 de mu
tări. Stein a cîștigat Ia Georgescu prin
tr-o combinație simplă, dar Inimoasă, 
în urma căreia rămînea cu un cal în 
plus. După complicații interesante s-a 
încheiat remiză partida Gheorghiu — 
Malich.

Ciocîltea deține un final superior în 
întrerupta cu Mititelu. Iar Tarnowski 
avantaj material decisiv la Soos.

In clasament, după opt runde conduce 
In continuare Bilek cu 6 p. (din 8 par
tide), urmat de Stcin și Malich cu 5 p. 
(din 7), Radovici 4*/2 (din 6), Mititelu 
4'/2 (din 7).

Astăzi este zi liberă. Marți se joacă 
ntnda a 9-a.

Cehoslovacă B — Port Arthur Bearcats (Canada)
3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

PRAGA 10 (prin telefon). — Selec
ționata secundă de hochei pe gheață a 
R.S". Cehoslovace a întilnit sîmbătă 
seara la Praga echipa canadiană P. A. 
Bearcats, aflată în turneu prin Euro
pa. La capătul unui meci viu dispu
tat, de înalt nivel tehnic, jucătorii gaz
dă au obținut victoria cu scorul de 
3-2 (1-0, 1-1, 1-1). Selecționata ceho
slovacă a aliniat următoarea formație: 
Nadrhal — Lindauer, Biinter; Schmidt. 
Svojse — Mihalek, Bartha, Cernicky; 
Klima, Skopal, Hrival; Wimr, Kepak, 
Jirik. Dintre componență echipei se
cunde a R.S. Cehoslovace o bună im
presie au lăsat prin jocul practicat 
portarul Nadrhal, precum și jucătorii 
de cimp. Schmidt, Svojse, Mihalek,

Calinski de Schneider (R.D.G.) cu 
3—1, iar cehoslovacul Polakovic de 
Kusinski (R.P.P.) cu 3—0, DUBLU 
FEMEI; turul I: M. Alexandru, G. Pi
tică—Lisovka, Kririck (R.P.P.) 3—0, 
Folea, Rougagnou (R.P.R., Franța)— 
Vietowka, Guzik (R.P.P.) 3-—0, sferturi 
de finală: M. Alexandru, G. Pitică— 
Lausch, Stiebner (R.D.G.) 3—0, Kunz, 
Kalweit (R.D.G.)—Folea, Rougagnou 
3—1, semifinale: M. Alexandru, G. 
Pitică—Bannach, Hollman (R.D.G.) 
3—0 (13, 17, 8), Kunz, Kalweit
(R.D.G.)— Mathe, Heirits (R.P.U.) 
3—2; DUBLU BĂRBAȚI, turul 1: 
Giurgiucă, Sîndeanu—Gracz, Peod- 
wary (R.P.P.) 3—0, turul II: John, 
Viebig (R.D.G.)—Giurgiucă, Sîndeanu 
3—2; DUBLU MIXT, turul I: M. Ale
xandru, Giurgiucă—Lisovka, Kriger 
(R.P.P.) 3—0, Folea, Sîndeanu—
Radzko, Zawisza 3—1, G. Pitică, Po
lakovic (R.P.R., R.S.C.)—Michno, Her
man (R.S.C.) 3—1; turul 11: Alexan
dru, Giurgiucă—Lida, Sumski (R.P.P ) 
3—0. Pitică. Polakovic—Noworita, 
Dembowski (R.P.P.) 3—1, Kunz,
Pleuse (R.D.G.)—Folea, Sîndeanu 
3—1, sferturi de finală: Pitică, Pola
kovic—Malhe, Sandor 3—2, Heirits, 
Fahazi (R.P.U.)—Alexandru, Giur
giucă 3—2.

Duminică după-amiaza și seara au 
avut loc ultimele întîlniri din cadrul 
competiției. Cu acest prilej, sportivele 
noastre Geta Pitică și Maria Alexan
dru au obținut un frumos succes, cu
cerind titlul de campioane internațio
nale ale R.P. Polone la proba de du
blu femei, iar Geta Pitică împreună cu 
cehoslovacul Polakovic a cîștigat' și 
titlul la dublu mixt. Iată ultimele re
zultate înregistrate : SIMPLU FEMEI, 
semifinale: M. Alexandru — Heirits 
(R.P.U.) 3-0 (16, 14. 5), Mathe
(R.P.U.) — G. Pitică 3-1 (-14. 11, 16, 
14), finala: Mathe (R.P.U.)—M. A- 
lexandru 3-0 (11, 11. 10): SIMPLU 
BĂRBAȚI, semifinale: Calinski (R.P.P.)- 
Polakovic (R. S. C.) 3-2, Pleuse
(R.D.G.) — Fahazi (R.P.U.) 3-2. fi
nala: Calinski (R.P.P.) — Pleuse 
(R.D.G.) 3-2; DUBLU FEMEI, finala: 
M. Alexandru, G. Pitică — Kunz, Kal
weit (R.D.G.) 3-1 (-20, tf, "* 16); 
DUBLU BĂRBAȚI, finala: Stanek, Po
lakovic (R.S.C.) — John, Viebig
(R.D.G.) 3-0; DUBLU MIXT, semi
finale: Pitică, Polakovic (R.P.R.,
R.S.C.) — Kunz, Pleuse (R.D.G.) 3-1, 
Kalweit, Schneider (R.D.G.) — Hei
rits, Fahazi (R.P.U.) 3-0, finala : G. 
Pitică. Polakovic (R.P.R., R.S.C.) — 
Kalweit, Schneider (R.D.G.) 3-0 (19. 
8, 13).

Campionatul de șah 
01 LR.S.S.

BAKU (Agerpres). — După consu
marea a 15 runde, în campionatul 
unional de șah conduce marele maes
tru Boris Spasski cu 10'/2 puncte șt 
o partidă amînată. El este urmat de 
Polugaevski 9‘/2 puncte (o partidă 
amînată), Holmov 9‘/2 puncte, Aver
bach 9 puncte, Bronștein și Taima- 
nov cu cîte 8‘/2 puncte fiecare. Par
tidele întrerupte s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Keres — Koț
1—0; Baghirov — Polugaevski 0—1; 
Averbach — Holmov remiză ; Gur- 
ghenidze — Vladimirov 1—0 ; Vasiu- 
kov — Holmov 0—1. In rundele ur
mătoare Spasski va avea de jucat cu 
Tal, Averbach și Vasiukov. Duminică 
a fost zi de repaus, campionatul re- 
luîndu-se astăzi cu runda a 16-a.

ia hochei pe gheață
Bartha, Cernicky, Skopal. Arbitrul el
vețian Olivieri, care a condus partida, 
a declarat că echipa secundă a R.S. 
Cehoslovace are mulți jucători talen- 
tațî, care oricînd pot aspira la un loc 
în prima reprezentativă. Cele cinci go
luri ale meciului de sîmbătă au fost 
înscrise de către Mihalec (2) și Klima 
pentru gazde, respectiv Dubois și Ior- 
gensson pentru canadieni.

Meciul revanșă disputat duminică 
seara la Olomouc s-a încheiat cu re
zultatul de 3-1. (3-0; 0-0; 0-1) pentru 
echipa canadiană.

JAN POPPER 
corespondentul ziarului nostru 
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