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0 frumoasă și binemeritată victorie
asupra echipei R.P. Bulgaria 1-0 (0-0)
@ Scorul a fost stabilit în min, 80, prin golul 

marcat de Constantin ® Raport de cornere: 12*1 
pentru R* P. R* ® Netă superioritate a echipei 

noastre în repriza a doua
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Ștafeta Prieteniei Romino-Sovietice 
a fost predată sportivilor sovietici

Goool /
nile în
Constantin căzut la pămînt.

Constantin a înscris punctul victoriei în entuziasmul zecilor de mii de 
sus de bucurie, în timp ceNaidenOv privește decepționat, după balonul

Prin frumopsfl victorie obținută ieri 
pe stadionul „2:! August" asupra pu
ternicei reprezentative z R- !’■ Bulga
ria, echipa noastră națională a făcut 
un important pas înainte spre califi
care — atît de mult dorită — în tur
neul olimpic de Ir Roma. Ieri, fotba
liștii noștri au repurtat o bine me
ritata victorie cu I —0 (0—0), datorită 
căreia nu numai 
handicapul pe 
ment, dar au 
moral asupra echipei bulgare, 
zindii-'i perspective pentru 
meci din grupă, deși întîlnirea 
va avea 1 c. la Soiia.

1 ara îndoiala ca în jocul de 
cum s-a desfășurat, 
fi ('ezit de partea noa.-t: 
ca în prima 
avut o 
cată de im 
’mpiadn

are-i
ac 
vii 
oa .pe, 
ren i ;d s . 
peci dc egalitate, exprimat de altfel și 
de scor. Pe de alta pmte, linia de atac 
a echipei romîne n-a corespuns Î11 pri
ma repriza nici ca omogenitate și nici 
ca insistența ia poarta. In schimb, în 
repriza a doua, echipa noastră a ac
ționat mult mai omogen, cu in pro
nunțat echilibru între compartimente, 
cu 11,1 elan nestăvilit și — purtată de 
încurajări'e continue ah piiblic.u'ui — 
și-a obligat adversarul să intre în apă
rare și să cedeze finalmente.

In această a 
jtm dorhinat cu 
l.i iui capăt ia 
men'.e de marc 
tice chiar — în 
făcut ‘cir greu

că au remontat din 
eare-1 aveau în clasa- 
i eapatat tin ascendent 

i, desciu- 
ultimul 

decisivă

ieri, așa 
succesul nu puica 

j. E adevărat 
repriză echipa noastră a 

tare de emotivitate — provo- 
porian|a intilnirii — care a 

at-o să dea tot randamentul la 
dadea dreptul pregătirea sa. Din 

uită cauza, a ieșit mai mult în e- 
mța jocul organizat al echipei 

cmc nu s-a la al ușor depășită, 
ă dea întregii reprize un as-

punct de vedere fizic (lucru foarte im
portant, daca ținem seama de terenul 
extrem de greu, care a cerut eforturi 
mari), ci și din. punct de vedere al 
calității jocujui din repriza a doua, 
cînd a dezorganizat apărarea ermetică 
a oaspeților, împtmîndu-și superiorita
tea asupra unei echipe care are un 
prestigiu în fotbalul european. Mijlo
cașii noștri care, în mod surprinzător 
în prima repriza jucaseră prea retrași, 
după pauză au sprijinit în mod con
stant atacul, stabilind o foarte buna 
legătură între linia' de ftifid (ieri, exce
lentă în tot meciul) și linia de înain
tare. Aceasta din urmă și-a coordonat 
mai bine acțiunile, folosind mai mult 
jocul în mișcare și in egală măsuța 
cele doua aripi (l'ataru și llașoti), 
ceea ce a „plimbat" pe apărătorii bul
gari. Și totuși, linia de înaintare n-1 
satisfăcut întriitoful așteptările. In a- 
fară de faptul că Dinulescu a jucat în 
general slab și că (meteahnă veche) 
a ținut balonul, frînind multe acțiuni, 
ca și de faptul că Dridea (introdus în 
ultimul moment în ecjlipă) n-.a fost 
centrul atacant mobil și pătrunzător 
așteptat, nici ceilalți înaintași nu s-au 
ridicat la 
meciurile 
privat de 
mare. In 
rămîne o
pentru viitorul apropiat.

Echipa oaspe n-a reușit nici de data 
aceasta (și sperase mult 1) să obțină 
prima victorie la București. Tradiția a 
rămas în picio.are. N-a obțiqut rțici

nivelul comportării avute în 
de pregătire, ceea ce ne-a 
o victorie la un scor mai 

orice caz, linia de înaintare 
problemă a echipei naționale

Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovietice, 
entuziast mesaj al tineretului nostru 
adresat celur mai buni sportivi din 
lume, sportivii sovietici, a fost predată 
în ziua de 7 Noiembrie, la Ungheni. 
O delegație formată din sportivi de 
frunte ai țării noastre a părăsit lașiul 
în zorii zilei de 7 Noiembrie, îndrip-

Țtinduse către punctul de frontiară. 
j Este ora 9. Purtătorii Ștafetei Prie- 
yteniei Rommo-Sovietice trec punctul 
j>de frontieră, pășind pe pămîntul Mirii 
Țlări a Socialismului. Pregătit pentru 
ia sărbători eea de-a 42-a aniversare a 
ȚMarii Revoluții Socialiste din Octom- 
Ubrie, l'ngheniul este îmbrăcat în haine 
ide sărbătoare. Delegației noastre i se 
i face o caldă primire de către oamenii 
isovietici veniți să o întîmpine.
Ț In piața centrală a frumosului oră- 
£șel este adunată o asistență numeroasă. 
ySe dă semnalul de începere a demons- 
.♦trației. De la tribună rostește cuvîntul 
Țde deschidere tov. Ser gliei B.odnar, pri

mul secretar al Comitetului raional al 
p.C.U.S. Sjnt trecute în revistă minu
natele succese obținute de poporul so
vietic, realizările lui extraordinare în 

ma repriză oaspeții au atacat destul* de pupta pentru cucerirea Cosmosului, e- 
mult, accentul l-au pus totuși pe apă-Țtorturile pe care Partidul Comunist al 
rațe. Acțiunile lor ofensive au fost mailp'!jjllnij Sovietice, guvernul și poporul 
mult eontraatacuri, e drept foarte bine 
concepute și desfășurate. In momentele 
grele, aproape toată .echipa era în apă
rare, pentru ea — în c'rpa în care in
tra în posesia balonului — să iasă la + 
șontraatac, făcînd să se reliefeze pre-țț 
gătirea tehnică a jucătorilor. In ppimaî- 
repriză, jucătorii bulgari S-au deșcur-țț 
cat mai ușor pe terenul noroios, dar-- 
au fost lipsiți de finalitate, n-au avut" 
forță și nici precizie în șut. In repriza țț 
a doua ei au slăbit în fața presiunii " 
echipei noastre, lăsînd impresia tiriciȚ 
pregătiri fizice limitate.

Spuneam că meciul a prilejuit mo
mente de mare intensitate. Adăugăm 
că, așa cum era de așteptat, întîlnirea 4- 
a purtat amprenta unui meci de cam- Ț 
pionat,.în care se joacă pentru goluri. 
Poate și de aceea, jocul nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic superior. La im
portanța întîlnirii și la caracterul său + 
decisiv, trebuie adăugate și condițiile -- 
speciale de joc, care, de asemenea, au țț

spectatori. Jenei ridică mii- 
intrat in plasă. In fund. 

Foto OH. DUMITRU

punctul care ar fi scutit-o de j 
prea mari în meciul de la S.o-1 
nu se poate spune cp oaspeții j 

n-au luptat , mult pentru acest punct. J 
De altfel, s-a și văzut de la început că] 
țintesc spre un meci nul. Deși în pri-J

m.acar 
emoț i 
fia. Și

vada de necontestat a superiorității 
orînduirii socialiste.

In piața centrală își face apariția 
coloana motocicliștilor romîni. Maestrul 
sportului, Nicclae Bueseu duce la tri
bună Ștafeta Prieten iei R omîno-Sovie- 
tice. Mesajul este citit de tov. Cllt. Po^ 
membru în Biroul Comitetului de Or
ganizare al U.C.F.S. Printre altele, îa 
mesaj se spune :

. „Sportivii romîni salută cu satisfac
ție pe sportivii sovietici, cei mai bimi 
și mai apropiați prieteni, care au do- 
bîndit mari succese în mișcarea spor
tiva mondiala și din a căror experiență 
învățăm necontenit."

Ștafeta este predată tovarășului Ivan 
Kuskievict, președintele Uniunii asocia
țiilor sportive din R.S.S. Moldovenea
scă. In numele sportivilor sovietici, tov. 
Ivan Kuskievici a mulțumit sportivilor 
romîni pentru această nouă dovadă de 
prietenie. El a urat sportivilor romîni 
noi și importante succese.

A urmat
muncii din 
coloană a 
romîni

demonstrația oamenilor 
raionul Ungheni, a cărei 
fost încheiată de sportivii

. tl1★

In după anjlaza zilei de 7 Npiembrie, 
delegația de sportivi din R. P. Romîni 

întîlnit cu reprezentanți ai spor-

In piața centrală din Ungheni a sosit Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovictice, 
Foto; H. NAUM

doua repriză, în care 
insistență aproape de 
celalalt, au tost mo- 
intensitate — drama- 
care echipa bulgară a . 
față ofensivei noastre 1 

dezlănțuite" In orice caz, echipa bulga- ’ 
ra poate fi mulțumită ca a pierdut nu
mai cu 1—0. Și cînd facem această 
afirmație, nit ne referim la golul mar
cat de Tătarii și anulat pe motiv de 
oi aid, ci la numeroasele situații favo
rabile dc gol ale echipei noastre, ca 
și 1 i intervențiile salutare ale lui Lar
go v,:1 M'anolov și, 
Naidifibv.
că n’-'âr fi 
raport. ,de 
însă, aee .t

în ultima instanță, 
In alte împrejurări, poate 
alit de elocvent un simplu 

cornere. De data, aceasta 
12—1 (G—0) ilustrează atît

superioritatea fotbaliștilor noștri la 
poartă, cît și papica stîrmtș în apă- 

bulgară de acțiunile echipeirarea I 
noastre.

In* genera1, ne putem declara mul
țumiți de- felul cum s-a comportat e- 
cliipa noastră. Mai puțin în prima re- 
priz i- și mai mult în cea de-a doua, 
cînd 
mult, au foșt mai calmi șț 
pat forțele, 
zentativâ a arătat că știe sa joace un 
meci decisiv, ciim a fost acela de ieri, 
îmbucurător este faptul că „unspreze- 
£ele“ nostru a corespuns nu numai dm

jucătorii s-au concentrat mai 
ii-au regru- 

fortnația noastră repre-

inl|luențat și au împiedicat un joc de.,sovietic le fac pentru instaurarea unei 
Terenul a fosUjpăci trainice în lumea întreagă. Oa- 

..menii sovietici aplaudă cu însuflețire. 
"Cu aceeași căldură aplaudă și mem- 
ț țbyii delegației sportivilor din R.P.R., 
• -care șe bucură nespus de mult de vic- 
itoriile prietenilor lor și văd în ele do-

nivel tehnic niții bun.

PETRE GAȚU 
G. RADU

(Continuare în pag. a 3-a)

tulul sovietic, ai organizațiilor de mase 
și cu tineri din raionul Ungherți. A 
fost o întHnire caldă, prietenească. Gțl

-b HRISTACIIE NAUM 
(Continuare în pag. a 2-a) ]

Tovarășul Ian Balaș, vicepreședinte al Comitetului de organizare al 
U.C.F.S., felicitînd pe cunoscutul nostru jucător de tenis, Gheorghe Vizirii, 
cu prilejul decernării titlului de maestru emerit al sportului.

■ ' '------------------ -----.VAȘILE BAGEAQ

Sîmbătă la amiază a avut Ioc la se
diul Consiliului General al U.C.F.S., 
festivitatea de decernare a titlurilor de 
maestru emerit al sportului și maestru 
al sportului unor sportivi fruntași.

Festivitatea. a fost deschisă de către 
tovarășul Ion Balaș, vicepreședinte al 
Comitetului de Organizare aL.U.C.F.S. 
Apoi, tovarășul Emil Ghi.bu, ttiembirti 
în Biroul Comitetului de Orgșiuzare al 
U.C.F.S, și șeful secției tehnice , a 
U.C.F.Ș., a dat citire hotăyîri.i privi
toare la decernarea titlurilor ițe mțies- 
trțt emerit al sportului și maeștrii al 
sportului următorilor sport iyi fruntași :

MAESTRU EMERIT AL SPORTU
LUI : Gheorghe Viziri» (tenis de cîmp).

MAESTRU AL SPORTULUI: Eu
genia l\țlințe?mu (canotaj șcademic), 
Gheorghe Bățlțdeseu, Ion Ipșeșau, llie 
Alexandru, Petre Ivăijescu, Tudor Ris- 
toiu (handbal), Ștefați lancovjci (mo- 
tociclism), Zoltap C.zaka, Mihai FI4- 
tnaropql, Tpn Gațig?, Ion Ldrețțtz, Ște
fan î’etțr, Eugep Raduh, Nicfllae Zo- 
grafi (hochei pe gheață), Ștefan Ițme- 
getț ^natație), Alexandru Bădiță, Ale-

xandru Szabo (polo pe apă). Constan
tin Botez, Gheorghe Gavrilă, Cor iei 
l’artoș (șah), Virgil Atanasiu, Ion Al- 
bescu, Gheorghe Enache, Marin Fere- 
catu, Ștefan Popdvici (tir), Ion Roșu 
(parașutism) și Mihai Stoian (boi).

In humele Comitetului de Organi
zare ăl U.C.F.S., tovarășul Ion Balaș 
a felicitat pe cei cărora li s-.aii decer
nat înaltele distincții. Subliniind că, in 
ultima vreme, mișcarea nda,,tră spor- 
tiya a obținut' o. scșie de performanțe 
de prestigiu, tovarășul' lan Balaș a a- 
rțitat în cuvîiitut sau c.i eșțe jiece-ar 
să facem să sporească succesele dijbîn- 
dite piuă acum. Acordarea acestor 
distincții — a spus vorbitorul —să 
conștițuie un imbold către o țnițncă 
im?i intensă, mai sistematică, mai pli
nă de roade.

Sportivii fruntași, printre care și 
cei care au primit acum titlurile de 
maestru emerit al sportului și maestru 
al sportului, au datoria de a fi exem-. 
ple de comportate în muncă și pe "te-ț 
renurile de sport, pilde vii pentru în-i 
treg tineretul sportiv al patriei noastrej



VO IE I ■ JL

A ducea victorie consecutivă cu 5-0 Partide echilibrate in tamponatele republicane
a voleibaliștilor de la Rapid

etapei disputată ieri 
de volei ale echipe-

acteristica 
mpionatele 
in categoria A este faptul
8 echipe promovate anul acesta 
ărăsit terenul învinse. Este vor- 
e formațiile masculine Utilajul 
>ani, Știința Timișoara, Politeh- 
Orașul Stalin și Știința Galați, 

de echipele feminine Progre- 
îrgoviște, Petrolul Constanța, 

i Sibiu și Progresul București 
ele două promovate în . ' urma 
ilui de. baraj). De asemeni, se 
•emarcată a cincea victorie con
ică cu 3—0 a formației. înascu- 
:apid București. Iată cîteva amă- 
asupra jocurilor.
'ără îndoială, cel mai important 
disputat ieri în Capitală (și tot- 

c.el mai important din etsoă) 
Cetatea Bucur—Știința Cluj, 

trecutul campionat aceste ccht- 
furnizat partide spectaculoase, 
de ieri n-a făcut excepție. De 

mele mingi schimbate; specta- 
irezenți în sala Floreasca și-au 
da seama că vor asista ta cc-1 
rumos meci văzut în actualul 
în Capitală. Victoria a reV(?- 

leibaliștilor bucureșteni cu 3—2, 
upă multe emoții. Am admirai 
>u puterea de luptă și dorința 
e prezenta cît mai bine a spor- 
clujeni. Ei nu au putut fer- 

invingători pentru că echipa lor 
:ează în special pe doi jucă- 
ulevărați piloni ai formației: 
ețiu și Fieraru. Și ieri ei au 
ei mai buni jucători de pe 
Au fost prezenți atît în acțiu- 

■ atac, cît și în cele de apă- 
intribuind la realizarea mior 
eosebit de aplaudate. Dar jocul 
tijoș și nenumăratele mingi 
" de linia a două clujeană mi 
plini lipsurile atacului, j|in 
ce excepție Bărbuță. Meciul "a 
isionant și prin evoluția sco- 
Dacă Cetatea Bucur a cîști- 

Ușurință primul set, în cele- 
atru s-a dus o luptă acerbă, 
erea a trecut cînd .de o parte 
; cealaltă. In ultimul set stu- 
iu fost conduși cu 4—0, pentru 
■renul să se schimbe la 8—4 
ei. Efortul depus de Cherebe- 
Fieraru începe să se resimtă, 
jocul pe cont propriu dar nu 

iu randamentul obișnuit. In 
la Cetatea Bucur, Caius Mi- 
a jucat excepțional în acest 

id omul care a contribuit ce! 
ilt la ’ cucerirea victoriei.
i cînd s-a dat jos din scau- 
, arbitrul R. Florian părea la 
obosit ca și jucătorii pe care 
ius mat mult de două ore. Ei 
at bine în primele două seturi, 
a să greșească destul de 
ătoarele două. In setul 

a arbitrat foarte bine.
e: CETATEA BUCUR: 
Roman, Micul eseu,

Chezan-Păduretu. 
osenberg. ȘTIINȚA:

ță, Cherebețiu, Datu, Fierarii, Ionescu, 
Mureșan-Sido, Boldur, (M.T.).

• La Petroșani, Dinamo București 
a cîștigat cu 3—1 după un joc des
tul de slab ca valoare tehnică. Vic
toria dinamoviștilor ește meritată ț ei 
au jucat mai tehnic si atacul lor s-a 
comportat; mai bine aecît. cel șj’. echi-

CATEGORIA B, seria l! 
București—A.S.A. Marina ' 
3—0 (13, 6, 8), Feroviarul Constan
ța—Voința Bacău 3—2 (15—3, 10— 
15, 15—6, 6—15, 15—12), Voința Su
ceava—Știința București 3—2 (II— 
15, 12—15, 15—11, 17—15, 17—15). 
Scria a ll-a : I, G. Arad—A.S.A. Rm.

' Voii*ța 
Constanța

Fază din meciul Cetatea Bucur— Știința Cluț (3—2). Blocajut lui to- 
nescu și Cherebețiu (Știința) a respins „bomba" lui Roman (Cetatea 
Bucur). (Foto: B. CIOBANU)

pei locale, care a făcut greșeli ele
mentare. S-au remarcat Păunoiu, Cris
tea, Mihăilescu (Dinamo), A. Gorno- 
viegami, Brandenburg, Crivăț (Utila-

FEMININ: Metalul M.I.G. Bucu
rești—Progresul Tîrgoviște 3—1 (15—

mult 
al 

Iată 
Ru- 

Nicolau, 
Pelin, Pa - 

Bărbu-

3, 15—9, 14-16, 
București—Voința 
8, 15—11, 13—15, 
București—Dinamo 
(15, 9, 3), Știința 
rești 1—3 (6—15, 
15), Someșul Cluj—Voința Orașul 
Stalin 3—0 (7, 12, 4), Știința Timi
șoara—Petrolul Constanta 3—2 (15— 
II. 13—15, 11-15, 15—10, 15—3).

MASCULIN: Utilajul Petroșani-Di- 
namo București 1—3 (14—16, 15—12, 
5—15, 4—15), Tractorul Orașul Sta
lin—Știința Timișoara 3—1 (15—12,
15—12, 5—15, 15—11), Cetatea 
Bucur—Știința Cluj 3—2 (15—8, 13— 
15, 16—14, 6—15, 15—12), Rapid 
București—C.C.A. 3—0 (5, 13, 8).
Victoria București—Politehnica Ora
șul Stalin 3—2 (15—11, 12—15, 15—
8, 7—15, 15—6), Constructorul Bucu
rești—Știința Galați 3—1 (15—4, 15—
9, 13-15, 15—7).

15—11), C.
Sibiu 3—1 (15—

15—9), Progresul 
București 0—3

Cluj—Rapid Bucu- 
15—6, 6—15, 11 — 
............ i Orașul

Vîlcea 3—0. (8, 1, 10), Dinamo Tg. 
Mureș—Șoimii Orașul Dr. Petru Gro
za 3—2 (15—13, 15—9, 14—16, 10— 
15, 15—13), C.S.M. Baia Mar,e-Mpi- 
fflo Oradea TTȚÎ5—0, 7^15,* 15- 
15, 1’3—15), Voința Sibiu—C.S. Cra
iova 3-1 (15—8, 4—15, 17—15, IS
IS).

întrecerile etapei de duminică din 
cadrul campionatelor de baschet, au 
fost interesante, dino Ioc la meciuri 
disputate în majoritatea cazurilor ter
minate la diferențe mici de scor, lată 
rezultatele înregistrate :

FEMININ
VOINȚA TG. MURES — BANATUL 

TIMIȘOARA 50—32 (21 — 17)
Gazdele au dominat, jucînd mai teh

nic decît în meciurile precedente. Bas
chetbalistele clubului sportiv școlar 
Banatul din Timișoara, deși demons
traseră în etapa precedentă o formă 
bună, învingînd în Capitală pe Voința 
București, nu ait avut suficientă rezis
tență și calm în cea de a doua 
priză.

G. S. TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 38-40 (17—20)

Echipe de forțe apropiate, cele două 
adversare de duminică au desfășurat 
un joc de bună factură, foarte dispu
tat. Acest succes dificil, dar prețios 
pentru bucureștence, se datorește a- 
vantajului de înălțime, rutinei forma
ției feroviare și mai cu seamă preciziei 
aruncărilor de la semidistanță.

I. Pău? — coresp.
ȘTIINTA CLUJ — C. S. ORADEA 

" " (27—26)
pe punctul de a in
succes în actualul 
lipsa de calm către

re-

44—46
Clujencele erau 

scrie primul lor 
campionat și doar 
sfîrșitul partidei le-a făcut să piardă 
după ce au condus o bună parte din 
timp. De remarcat nivelul tehnic bun • 
al întîlniril.

Tiberiu iancu — coresp.
MASCULIN

ȘTIINTA TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 42—41 (15-26)

A fost un joc dinamic, spectaculos, 
foarte pasionant care s-a soldat cu o 
victorie _la lintiță, djir Igarte^ impor
tantă penTru sfudențt. Feroviarii au 
condus în prima repriză la o mare di
ferență de scor (25—1), lăsînd impresia 
că vor cîștiga detașat. Deși localnicii 
n-au marcat decît un singur punct timp

de 13 minute, ei s-an pus totuși „pe 
picioare". La reluare, dînd dovadă de 
o mare putere de luptă și siguranță 
în acțiuni, ei refac punct după punct 
terminînl învingători.

N. Nestor — coresp.
DINAMO ORADEA — DINAMO 

BUCUREȘTI 60—56 (35—25) *
Meci de factură tehnică mediocră. 

Gazdele au jucat sub posibilități, fără 
convingere, și s-ar putea spune că atf 
„trăit" pe teren în repriza a doua în 
urma punctelor acumulate în prima. 
Bucureștenii au avut un start slab, 
dar și-au revenit după primele 20 de 
minute, au egalat și au luat chiar con-, 
ducerea, la trei puncte. în min. 38. 
Cu mari eforturi, orădenii au putut să 
se impună pînă la sfîrșit. S-au remar
cat Niculescu, Paraschivescu și Dtt- 
deșcu de la oaspeți, Vanya, Giurgiu 
și Szuhai de la localnici.

Zoltan 5mger — coresp. j
★

Din jocurile disputate în Capitală 
cel mai interesant a fost oferit de echi
pele masculine Știință București și 
Știința Cluj, cîștigat dc bucureșteni cu 
scorul de 61-59 (25-38). Datorită pre
ciziei în aruncările de la distanță și 
semi-distanță din prima repriză, stu
denții clujeni și-au asigurat un avan
taj consistent, insuficient însă pentru 
victoria finală. In partea a doua a 
meciului baschetbaliștii de la Știința 
București și-au ținut mai sirius adver
sarii, au atacat mai organizat și au 
refăcut handicapul, realizînd o victorie 
muncită și meritată. In deschiderea a- 

formațiiie 
și Voința 
joc colec- 
cu scorul 
rezultate : 

Progresul (mase.) 79-54 
(41-27)’, Metalul M.I.G.—Dinamo Tg, 
Mureș 51-70 (19-36).

★
Azi de Ia ora 18,30 se dispută în 

sala Floreasca două meciuri în cadrul 
campionatului republican feminin : Vo
ința București—Constructorul București 
și I.C.F.—Știința București.

iiiiiiivna .ți 111 c i 11 a i a. aii uc.m 
cestei partide s-au întilnit 
feminine Progresul București 
Orașul Stalin. Practicînd un 
tiv bucureștence'e au învins 
de 45-38 ( 20-15). Celelalte 
C.C.A.

Clapă cu multe surprize în campionatul republican
In etapa de ieri a campionatului re

publican, în cadrul grupei de 1a Bucu
rești, cel mai puternic „cvartet" l-au 
constituit „greii". Infrîngerea lui Fran- 
cisc Bolla (Voința Tg. Mureș) de către 
Gh. Popovici (Dinamo Buc.) constituie 
desigur o mare surpriză. Trebuie să 
subliniem că dinamovistul a obținut 
victoria în min. 4 printr-un procedeu 
mai puțin folosit de el, „tur de cap".

I

Frieteniei Romino-Sovetice 
predată sportivilor sovietici 
(Urmare din pag. 1) 
lej am stat de vorbă cu atle- 
Delazart. El mi-a spus : 

ic și prețuiesc mult pe spor- 
lîni. Ei obțin an de an tot 
te succese în arena interna- 
succese care tac să creasca 
prestigiul Republicii Populare 
Numele unor sportivi romîni, 

trăgătorul Ștefan Petrescu, 
jh. Negrea, jucătorul de polo 
ian, baschetbalistul A. Folbert 
:i bine cunoscute. Avînd o pli
ază de mase, sportul romî- 
jresează continuu. Noi, spor
nici, urmărim cu dragoste a- 
imoasă evoluție și urăm spor- 
mîni succese de seamă. Do 
tntîlnim, pe stadioane și te re
port, cît inai des pe sportivii 
>e prietenii romîni, pe care-i 
i-i stimăm."
le cu prietenii sovietici. 
ină seara, cînd Ia liv' ,au 
irlandelor de b'"' . ‘“!a 
.pârlim. » trebuit

. etrecutâ In cîntece 
.castă dupâ-amiază a fost 

le plăcută. Vorbind despre ea, 
sportului Nicolae Buescu spu- 
■am întilnit deseori cu spor- 
tK’i și de fiecare dată despăr- 
ost grea. Astăzi, cînd i-am 

prilejul celei de-a 42-a ani- 
Marii Revoluții Socialiste din 
, am simțit cu și mai multă 
incera lor prietenie. De cîte 
părți de prieteni ai un sen- 
regret, dar te luminează și 

siguranța că în curind îi vei

Aseară, la Floreasca

cel mai spectaculos meci al campionatului
Programul handbalislic de aseară a 

oferit, în deschidere, numeroșilor spec
tatori prezenți în sala Floreasca, pri
mele meciuri feminine din cadrul cam
pionatului republican — faza orașului 
București: Cetatea Bucur—Confecția 
și Știința—Constructorul. In ambele 
partide, atît Cetatea Bucur cit și Știin
ța au cîștigat la scor, cele două for
mații fiind cu mult superioare adver
sarelor lor.

Primul joc masculin al seriei a pus 
față în față formațiile C.C.A. si Poiji. 
tehnica. In ciuda 'tuturor 
n!or care indicau o ^orie {^J,difi. 
îebit d. ■10r- rnecit'1 a fost de°-

. echilibrat, cu multe faze spec- 
.uculoase, care au „încălzit" deseori pe 
spectatori. Cele două echipe au acțio
nat rapid, au tras mult 1^ puarță rea- 
Jîzînd un spectacol din acelea pe car? 
le-am dori cît mai des. O surpriză deo
sebit de plăcută — evoluția Politeh
nicii. Studenții hu s-au intimidat nici 
un moment de-a lungul întregii par
tide de valoarea adversarilor cu care 
se întreceau, fiind cît se poate de a- 
proape de a realiza o mare surpriză. 
Și așa, infrîngerea lor fa un singur 
punct diferență (21-22) în fața,puterni
cei formații militare constituie totuși 
o performanță la realizarea căreia în
treaga echipă are merite egale.

Scorul meciului s-a menținut tot 
timpul strîns pînă în minutul 45 cînd 
C.C.A. înscrie de 3 ori într-tin minut, 
luînd un avantaj hotărîlor (21-17). Re-

venirea studenților din ultimele minute 
nu poate decît reduce din handicap, 
victoria revenind militarilor cu scorul 
de 22-21 (14-13).

In ultimul meci al programului Ra
pid a întrecut Știința cu scorul de 
25-16 (11-10).

Iată celelalte rezultate: Cetalța 
Bucur—Confecția 20-6 (10-3), Știința 
— Constructorul 20-8 (9-3).

■ X. v.

A doua surpriză și cea mai mare, fur
nizată de „grei" este rezultatul de ega
litate obținut pe merit de metalurgistul 
Alexandru Șuii în fața aceluiași Gheor- 
ghe Popovici. Consemnăm și progresul 
evident realizat de „greul" lugojan, 
Mezinca. Mai bine pregătit ca în eta
pele anterioare, atît teluric cit și tac
tic, el s-a comportat mulțumitor.

Dinamo București — cîștigătoarea 
grupei — a întilnit o rezistență neaș
teptată, nereflectată însă în rezultate, 
din partea celorlalte echipe. Dinamo- 
viștji au cucerit în multe întîlniri vic
toria la o mare diferență. C. S. Meta
lul M.I.G., prin cele două victorii ob
ținute în dauna Voinței Lugoj și a 
Voinței Tg. Mureș, a reușit să-și con
solideze poziția în clasament. Lupta 
între ultimele clasate a fost cîștigată 
de Voința Tg. Mureș. Iată rezultatele : 
Dinamo Buc. cu Metalul M.I.G. 15—1, 
cu Voința Lugoj 15—1, cu Voința Tg. 
Mureș 
ta Tg.
12-4; 
Lugoj
1. Cernea, M. Soltz și Marin Belușică 
(toți Dinamo Buc.), I. Zentai (Tg. Mu
reș), I. Cristea, I. Pană (Meta’ul 
M.I.G.) și H. Stdckl (Lugoj). (O.B.)

16—0; Metalul M.I.G. cu Voin- 
Mureș 11—5, cu Voința Lugoj 
Voința Tg. Mureș cu Voința

9—7. S-au evidențiat D. Cuc,

Sala'CONSTANȚA 8 (prin telefon). 
Sporturilor a găzduit întrecerile etapei 
a Il-a, grupa I. Remarcăm buna com
portare a echipei C.C.A. București, 
care cu o formație bine pusă la punct, 
a obținut trei victorii categorice. In 
rest, s-au înregistrat rezultate foarte 
strînse. S-au evidențiat P. Popescu, D. 
Crăciun și Marinescu (toți C.C.A.), 1. 
Popescu, N. Popescu și Marin Bolocan 
(toți Reșița), N. Elefterie (Cet. Bucur) 
și Ion Marinache (Constanța). Rezul
tate: C.C.A. cu Cet. Bucur 14—2, eti 
A.S.A. Marina 13—3, cu C.S.M. Re
șița 11—3; C.S.M. Reșița cu Cet, 
Bucur 10—4; A.S.A. Marina cu C.S.M.' 
Reșița 9—7; Cet. Bucur cu A.S.A. 
Marina 8—6. (C. Goldenberg, coresp.)

LUGOJ 8 (prin telefon). Sala Tea
trului, plină pînă la refuz, a găzduit 
întrecerile din grupa a IV-a. Localnicii 
au reușit excelenta performanță dc a 
învinge pe toate celelalte participante.

Rezultate: C.S.M. Lugoj cu Cons
tructorul Cluj 14—2, cu C.S.M. Baia 
Mare 14—2, cu Rapid Oradea 
Constructorul Cluj cu Rapid 
10—6, cu C.S.M. Baia Mare 
C.S.M. Baia Mare cu Rapid 
9—7. (Ion Leș, coresp.)

lăți cam arați an Isletiâ Ca 12 «xullațe 
exacte la ceacarsal Pronosport ar. 45 (etapa din 
8 noiembrie).
I. R P. Romîni—R. P. Bulgaria (Preliminării tur

nai olimpic) 1

Marți, alergări de galop.
Din cauza timpului nefavorabil, reu

niunea de galop de 1a Băne^să din 
ziua de 8 noiembrie, 1959 s-a amînat 

noiembrie 1959 lapentru marți 
13.

Programul

10

i rămas neschimbat.
*

noiembrie e >te progra-

a

10-6 ;
Oradea
8-6;

Oradea

n. R. r. Ungari (A) — R. F Germani (A) 1
III. C_F.lt. Cili-—Corvinul Hunedoara (cat. B.) 2

IV. Recolta Cărei—Ind. Sirmei C. Tonii (cat. B.) x
V. C.F.R. Arad—C.S. Tg. Mureg (cat. B) 1
VI. Brubeta Tr. Severin—Știința Tim. (cat. B) 2
............ ------ - -........................- i

1 
1
1 
X 
X

III. C-F.R. Cluj—Corvinul Hunedoara (cat. B.)
IV. Recolta Cărei—Ind. Sirmei C. Twnii (cat. B.)
V. C.F.R. Arad—C.S. Țg. Mure? (cat. B)

VII. Metalul Otelul Roșu—Dinamo Pitești (cat. B)
VIII. Știința Craiova—Flacăra (cat. B)
IX. C.S.M. Reșița—Carpați Sinaia (cat. B)
X. C.F.R. Pașcani—Unirea Iași (cat. B)
Xf. S.N.M. Constanța—Victoria Suceava (cal. B) 
HU. Fores ta Fălticeni—Dinamo Galați (cat B)

La acest concuri au fost depuse aproximativ 
492.0C0 variante.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nqsport. ............. - ...........

Miercuri II . _
mată o reuniune de trap. Pe program 
figurează 74 concurenți în 7 alergați.

A'ergarea principală este premiul 
Rezi, în care participă: Lac 1700 
(Szabo I.), Hamefal 1700 (Tănase), 
Licurici 111 1700 (Tigăeru D), Nă
răvaș 1700 (Dinu Tr.), Cuța 1720 
(Mărcii Tr.), Simfonist 1740 (Ichim 
C.), Zvon II 1740 (Teofil St.), Sin
gurel 1760 (Brailowsky), Eronin 1760 
(Mihțilescu), Pogorîșl 1780 (Strijiniuc 
M.L

‘Altă alergare de seama este premiul 
Racheta, cu următorii concurenți : Vi
neții 1700 (Teofil St.), Elefant 1700. 
(Ghinca Gh.), Sena 1700 (Ichim C),

Chiostec 1700 (Bonțoi V.), Jovin 1700 
(Oană I.), Triumf 1720 (Crainic Tr), 
Lustragiu 1760 (Mihăilescu), Omar 
1760 (Tănase Gh.).

Celelalte alergări se remarcă prjn- 
tr-un mare număr de concurenți, 3 ar 
lergări cu cile 12 cai, și una cu II. ,

Rezultatele alergărilor de simbătâ Ji 
7 Noiembrie 1959

I. Ecaferina (Pașcă F), Helga, Fie
răstrău, Cota : 1,70—22,80 lei.

II. Ancorat (Teofil), Hlamida, Viola, 
Cota: 2,00—79,30—11,00 lei. Ordinea 
triplă : 1770,90 lei.

III. Zori de zi (Bonțoi V), ITăsi- 
net, Vișeu. Cofa: 3,20—5,90—13,30tei.

IV. Luminiș (Teofil), Hermina, Ză
duf. Cota : 2,50-7,50—12,50 lei.

V. Vije'ioasa (Toderaș I.), Oradea, 
Bereta. Cota: 3,80-11,00—7,60 lei,

VI. Neva (Teofil St), Minerva, Prir 
veliștea. Cota : 1,40—16,20—6,80 lei.

VII. Minciuna III (Tigâerti D.), Cas
tan Caliban II. Cota: 9,70—60,80 — 
35,70 lei.



'eprezentativa R. P. Romîne a obținut o frumoasa și binemerita ta victorie
(Urmare din pag. I)

se 
se

i, alunecos, cu băltoace în care 
a mingea, iar pe măsură ce 
, a devenit noroios.
e altfel, starea terenului a generat 
nele neregularități ; dar nu e mai 
n adevărat că și jucătorii (și mai 

oaspeții care —- atunci cind au 
it că meciul este pierdut — n-au 

să-și stăpînească nervozitatea) au 
is o serie de faulturi 
necesare intervențiile

care au 
repetate

fă- 
ale

crat. Păcat Tnsă că ieșirea de nervo
zitate din min. 82 a privat echipa de 
aportul său pînă la urmă. Dintre înain
tași ani reținut doar pe Tătaru și într-o 
măsură pe Constantin și Hașoti. Inte
rni nostru dreapta n-a mai fost însă 
coordonatorul și creatorul cunoscut. De 
Dridea și Dinulescu am vorbit mai 
înainte.

Din echipa oaspe, cel mai bun a 
fost mijlocașul Largov, un demn urmaș 
al lui Boșcov. Foarte buni au fost și

★ ★

p ©
că fotbalult 

alt sport, este

c«a
T ncă o dată s-a văzut 
mai mult ca 9>u'(țre 
o întrecere în care intri in joc pu- 

■'a de luptă, voința de a învinge^ dă- 
rea pini la ultima picătură de ener- 

7 e hui ca singură ar fi searbădă, ca 
o floare artificială fără parfum dacă 
\r fi însuflețită pusă în mișcare 
aceste calități morale !

cri, pe stadionul ,,%3 Aupust" n-n 
t o simplă întrecere sportivă între 
ă sisteme de joc, între două tactici, 
a fost (r confruntare intra două voinți. 

un tereșț moale *a o pastă*. în care 
oarele jucătorilor se incleiau mereu 
intr-o marc de gumarabică, și unde 

rciijjibndui devenise aproape 
problemă de virtuozitate — ambele 
ipe au trebuit să facă apel la toate 
tățile lor morale, la întregul lor po- 
ial. Și repriza a doua, prin drama- 
iul ci. prin efortul continuu al celor 
fotbaliști, de a atinge la fluierul 

■/ scopul propus — noi de a obține 
oria ca aerul necesară pentru roti
re, iar bulgarii meciul egal care să 
dea tihna necesară pentru reintilntrea 

primăvară de la Sofia — a consti- 
intr-adevăr un spectacol de mure 

iune, pe care nu-l uiți atît de ușor, 
icoedarea a fost cu atît mai mare 

une — Și cu siguranță și pe le- 
cu cit cu fiecare minut care se 
ofensiva echipei noastre creștea, 

iunea pe care o exercita la poarta 
Naidenov devenea din Ce în ce mai 

’rnică. Echipa noastră ataca dezlăn- 
cu toate forțele ei. ru toată ar- 

rea ei tinerească. Moralmente. în a- 
e clipe de intensă dominare în care 
ier ele veneau aproape unul după al

in care apărarea oaspeților făcea

------------- —_—
rului. Sarcina arbitru’ui I. Posa 
4 destul de dificilă, în condițiile 
sc de ieri. El a avut multe inter
ii bune și se poate spune că a ț.'- 
bine jocul in mînă. Cele două eli- 
ri dictate, au fost juste. Credem 
că a greșit sancționîndti-1 pe Tă- 
pentru poziție de ofsaid, ceea ce 

s la anularea unui gol.

eforturi istovitoare pentru a opri atacu
rile noastre dezlănțuite, noi cîștigasem 
de-acum acest meci. Lipsea doar acea 
formalitate, care să ridice tribunele in 
picioare „• GOLUL ! Dar dg cțte ori la 
fotbal, o echipa sau alta, indiferent de 
prestigiul fi de superioritatea ei în foct 
nu se împiedică de această i,mică for
malitate De cite ori nu-și vede toate 
speranțele spulberate, din cauză că min
gea aceasta mititică fi îndărătnică nu 
vrea măcar o singură dată să-fi facă 
loc în poarta aceea înaltă de peste 2 m. 
fLJfi^de

Ș’i, tejl, minutele" Se scurgeau. topind 
parcă inimile spectatorilor, cure aștep
tau cu înfrigurare golul — victoria. Cu 
zece minute înainte de sfîrșit tabela de 
afișaj mai arăta încă 0-0 lăsînd impre
sia că nimic nu se mai poate schimba. 
Și, totuși... Mult așteptatul gol a venit. 
In clipa cind mingea trimisă de Con
stantin a ajuns in plasă, 80.000 de oa
meni și-au regăsit parcă respirația, Cjș- 
tigasem ! Și era drept să cîștigăm !

-..In pauză, atunci cind încă nu se 
știa nimic, crainicul a anunțat orele de 
plecare a trenurilor cu excursioniștii ve- 
nifi la acest 
Orașul C 
Craiova...

Acum, cind meciul re terminase, 
victoria le încălzea sufletele, ei se puteau 
îndrepta bucuroși, cu Pași ușori, spre 
gară. Parafrazîndu-I pe Alecsandri, nu 
greșim de loc cind afirmăm că fiecare 
din ei gîndeâ : „Mai scurt îmi pare dru
mul, acum la-ntors

meci : din Dorohoi.
Stalin... Din Constanța..

acasă'

CUM AU JUCAT...

că Voinescu n-a avut prea mult 
iertt (iar atunci cind a intervenit 
st bun), aceasta se datorește în 

răsură ,,trio“-ului de fundași: 
-Caricaș—Soare, care s-a com- 

t foarte bine. O notă în plus insă 
cuvine lui Soare care a făcut cel 
bun meci al s u din acest sezon, 

ne-a părut mai slab ca de obi- 
și-a revenit însă în repriza a 
Nunweiller a plăcut foarte mult, 

intindu-ne forma care l-a consa-

V.

Din 
Din

cind

GRADINARU 
J. BERARIU

V v <

’■țj ••’îs -Nvw , v
.

z » Li - - ■ -

Apărarea echipei bulgare face față cu greu atacurilor inițiate de înaintașii noștri. In 
ir-un salt spectaculos degajează balonul din fața lui Constantin.

Filmul jocului
fluierul arbitrului

Posa, asistat la
și G. Sziklosi

s-au aliniat pe teren

maghiar ,'a- 
tușe de X,

(ambii din

★ •—■——. — - —
Naidenov, Manolov și Panaiotov. Tî- 
nărul lakimov s-a dovedit un real ta-, 
lent; el nu are însă capacitatea fizică 
necesară susținerii unui joc așa greu. 
Renumitul Kolev a făcut de cîteva ori 
dovada călită‘..ior sale tehnice, dar n-a 
fost ceeea ce aștepta publicul nostru de 
la el. Restul jucătorilor, satisfăcător 
(Ra karov, Diev, Kovacev, Dimitrov) 
sau slab (Milanov).

Preliminariile turneului olimpic 
Grupa a III-a (Europa) 

CLASAMENTUL
1. U.R.S.S..
2. R. P. Bulgaria
3. R. P. Romînă
Ultimul meci la 1

fia : R. P. Bulgaria—R.

4 I 
3 1
3 1
mai

2
1
1
1960, la

P. Romînă.

3:2
2:2
1:2

4
3
3
So-

La 
nos 
Balla 
R.P. Ungară) i 
următoarele formații:

R.P. --------- -
Caricas, 
Hașoti, 
cu. Tătaru.

R.P. BULGARIA: Naidenov—Ra
karov, Manolov, Dimitrov—Largov, 
Kovacev—Milanov, Kolev, Panaiotov, 
lakimov, Diev.

Lovitura de începere aparține bul
garilor, dar ei pierd balonul și chiar 
în primul minut asistăm la un cor
ner la poarta echipei oaspe. Juca, 
torii au de luptat un numai cu ad
versarii, ci și cu terenul desfundat 
și — de aici — inevitabilele pase 
defectuoase din ambele părți. Trep
tat, însă, jucătorii se acomodează cu 
terenul și în minutul 6 atacanții 
noștri construiesc o acțiune de o 
rară frumusețe: mingea se perindă 
de la Nunweiller Ia Tătaru. apoi la 
Dinulescu, care îl pune în poziție de 
șut pe Dridea. Mingea trasă de cen
trul nostru atacant a ocolit de puțin 
poarta lui Naidenov ! Peste 6 mi
nute. o altă acțiune clară a echipei 
romîne: după o combinație Nun- 
weilIer-Tătaru-Dinulescu-Tătaru.
mul șutează sec, Naidenov însă in
tervine în ultima instanță și boxează 
mingea. In min. 12, la o lovitură 
liberă executată de Rakarov, Pana
iotov scapă de apărători, dar nu 
are timp să traga pentru că Voi
nescu intervine prompt. Fazele se 
succed cu repeziciune de la o poartă 
la alta. Bulgarii joacă elastic, re- 
pliindu-se repede în caz de pericol 
în apărare, dar ies cu aceeași repe
ziciune la atac, in min. 17, masivul 
Diev trece de Soare, dar trage im
precis. După o acalmie de cîteva 
minute, în min. 30, la o lovitură li
beră trasă de Hașoti, se produce de. 
rută în rîndurile apărătorilor bulgari.

ROMI NA: Voinescu—Popa, 
Soare—Jenei, Nunweiller— 

Constantin, Dridea, Dinules-

Naidenov părăsește 
ajunge în 
la 8 metrj 
gol?
ta... 
faza,

poarta, mingea 
fața lui Tătaru, care de 
trage nestingherit. Va fi 
Mingea trece peste poar- 
In min. 37 se 

la poarta noastră: 
lui Kolev, Diev din 
poarta părăsită de Voi- 

min. 40 Dinu'escu, d...

..împinși" 
locași,

ulti-

Nu !! 
goală ! 
dar... 

centrare a 
trage peste 
nescu 1 In 
poziție favorabilă, șutează alături. 
De remarcat că în această perioadă, 
mijlocașii noștri au jucat oarecum 
retrași...

După felul cum echipa noastră în
cepe jocul, în repriza c d: 
vede că antrenorii au sezisat 
lucru, 
pe Jenei îi 
Se schimbă 
pînă acum 
pe măsură 
centuează superioritatea echipei ro. 
mîne. Chiar în primele minute, asis
tăm la două situații clare de gol. 
In min. 47. Naidenov scapă o minge 
trasă cu capul de Constantin și Dri
dea de la 5 metri șutează lingă 
poartă. In min. 52, șutul lui Dinu
lescu este devftt în corner de por
tarul echipei bulgare. Este al 7-'ea 
corner acordat în 
nefructificat însă. Nu 
un 
un 
lui Nunweiller. fn 
servit de Constantin, 
rabil în colțul 
arbitrul dictează 
perioadă scurtă 
echipa romînă 
iar stăpînire pe

repetă 
la o 
voie

din

Pe

în repriza a doua se 
acest 

Nunweiller și în special 
vedem mai des în atac, 
și aspectul jocului. Dacă 
lupta a fost echilibrată, 
ce trece timpul, se ac 

echipei

favoarea noastră 
a trecut decît 

minut și iarăși beneficiem de 
corner, urmat de o „bombă" a 

min. 55, Tătaru, 
șufează impa- 

opus. Surprinzător, 
ofsaid. Urmează o 
de joc confuz, dar 
își revine și pune 
joc. Atacanții noștri.

minute

fotografie Manolov, pnn- 
(Foto: TEODOR ROIBU)

din urmă de cei doi mif. 
iau pur și simplu cu asalt 

poarta apărată de Naidenov. Jucăto
rii bulgari, depășiți din punct de ve
dere fizic, recurg la faulturi repe
tate. In min. 68 Dridea părăsește 
terenul pentru 2 minute, fiind lovit, 
iar în min. 70 la un fault al lui 
Panaiotov asupra lui Soare, arbitrul 
îl elimină pe jucătorul bulgar, ca*e 
mai înainte fusese avertizat pentru 
joc periculos. Un minut mai tirziu, 

mai mareDinulescu ratează cea 
ocazie a meciului : nestingherit de- 
nimeni, interul nostru ezită să tragă 
și se bîlbîie în fața porții părăsita 
de Naidenov! Golul însă „phitoșie 
în aer“. Bulgarii se apără din răspu
teri. Pe rind, Dinulescu, Hașoti, Popa 
(I), Soare (!) încearcă poarta. în
miii. 80, asalturile echipei noastre 
sint încununate de succes. La o lo* 
vitură liberă executată de Hașoti, 
mingea ajunge la lenei, care șutează 
în direcția porții, intervine Constantin 
și din voie (cu spate’e la poartă), 
prelungește mingea în plasă: I—Of 
Oaspeții încearcă cîleva contraatacuri. 
La un asemenea contraatac, Kovacev 
îl faultează pe Voinescu. Se produce 
o învălmășeală și Nunweiller îl lo
vește pe Kovacev, fapt pentru care 
este eliminat din joc. Din acest mi
nut, Constantin accidentat și el. tre
ce pe extremă ca figurant Totuși, 
echipa noastră este cea care domină 
și apărătorii bulgari 
acorde, pe rind, frei 
însă nti mai poate

sint nevoiți să 
cornere. Scorul 

fi modificat.

AL. INOVAM

î.M.S. lași, Știința Timișoara și Corvinul Hunedoara 
itinuă să conducă în cele trei serii ale categoriei B la fotbal

SERIA A ll-A SERIA A IH A
:a Focșani—C.S.M. Rădăuți 2—1

_ (1-1) 
ava Ploești—Victoria Buzău 3—0 

(2-0) 
a Bistrița—Știința București 0—2 

(0—1) 
Pașcani—Unirea lași 1—0

(1-0) 
Constanța—Victoria Suceava

1-1 d—0) 
Fălticeni—Dinamo Galați 2—2 

(2-1) 
Iași—Rulmentul 

11 no-

»

4.

4a

citii 
d va 
ie.

C.S.M.S.
avea loc miercuri

CLASAMENTUL

Iași 
Galați 
Ploești

Suceava

5.M.S.
namo 
ihova 
ctoria 
ința București 
N.M. Constanța 
Imjntul. pîrlad 
resta T?y,i---- 5
»irea
F.R. 
oria 
lirea
5.M. 
ctoria

Fălticeni 
Iași 
Pașcani 
Bistrița 
Focșani 
Rădăuți 

Buzău

APA VIITOARE:
ova Ploești, Dinamo Galați— 
4. Constanța, C.S.M. Rădăuți— 
!. Pașcani, Foresta Fălticeni—U-

Focșani, Șt ința București— 
4.S. Iași, Victoria Buzău—Gloria 
ița. Rulmentul Bîrlad—Victoria 
r-va,

Metalul

Metalul

GF.R.

Drubeta

Știința

Poiana

GS:M.

Tîrgoviște—C.S. Craiova 1—2
(1-0)

Oțelul Roșu—Dinamo Pitești 
3—0 (3—0) 

Timișoara—A.S. Pompierul
București 2—0 (2—0) 

Tr. Severin—Știința Timișoara 
0-1 (0-0)

Craiova—Flacăra Moreni 2—0 
(2-0) 
M.l.G.Cînipina—Metalul

București 0—0
Reșița—Carpați Sinaia 6—0 

(4-0)
CLASAMENTUL

in 9 10 35: « >9 1 Știința Timișoara îl 3 2 1 28: 9 18
H 7 2 2 21:11 16 2. Dinamo Pitejti 11 7 i 3 22:17 15
11 4 5 2 19:13 13 3. Poiana Cîmpina H 5 4 2 17:12 14
11 5 2 4 14:14 12 4 Tîacara Moreni H 6 1 4 16:15 13
11 5 1 5 20; 12 H 5. C.F.R Timișoara H 4 4 3 21:13 12
n 111 15.14 li 6. Știința Craiova 11 5 2 4 14:15 12
10 5 1 4 11:14 11 7 Metalul Tjrgoviște 11 4 2 5 17:18 10
11 3 4 4 13:15 10 8. C.S, Craiuva 11 3 4 4 16:18 10
11 4 2 5 H:I3 10 9 .A.S Pompierul Buc. li 4 2 5 13:19 10
11 3 3 5 8:15 9 10. C.S.M. Reșița li 4 1 6 22:21 9
li 3 2 6 11:15 11. Drubeta Tr. Severin 11 2 5 4 11:13 9
II 1 6 4 11:21 3 12. Metalul M.l.G. Buc. 11 4 1 6 10:16 9
11 3 2 6 13:33 8 13. Metalul Oțelul Roșu 11 3 2 6 16:25 8
11 1 4 6 9:1» 6 14. Carpați Sinaia li 1 3 7 12:24 5

Unirea lași__ ETAPA VIITOARE: Flacăra Moreni
—Dinamo Pitești, C.S. Craiova—C.S.M. 
Reșița, Metalul M.l.G. Buc.—Drubeta 
Tr. Severin, Carpați Sinaia—Știința 
Craiova, A.S. Pompierul Buc.— Poiana 
Cîmpina, Ști'nța Tim șoara—Metalul 
Tîr^vlște, A'otalul Oțelul Roșu— 
GF.R. Timișoara. _

C.F.R. Cluj—Corvinul Hunedoara 0—1 
(0-0)

A.S.A. Sibiu—Chimia Făgăraș 4—0 
' (2-0)

C.S. Oradea—A.M.E.F.A. Arad 2—1 
,Recolta Cărei—Industria Sîrmii Cîm- 

pia Turzii 0—0
C.S.M. Baia Mare—Tractorul Orașul 
Stalin 3—2 (1—2)
C.F.R. Arad—C.S. Tg. Mureș 1—0

(1-0) 
Cluj 2-0 

(1-0) 
îs 
13 
13 
13 
13 
13 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
a 
7 

ETĂPA VIITOARE: Rapid Cluj-Trac- 
. torul Or. Stalin, A.M.E.F.A. Arad—
Recolta Cărei, Chimia Făgăraș—Gaz 
Metan Mediaș, Corvinul Hunedoara— 
C.S.M. Baia Mare, Ind. Sîrmii C. 
Turz'i—C.F.R. Arad, A.S.A. Sibiu— 
C.F.R. Cluj, C.S. Tg. Mureș — C.S. 
Oradea

Citiți tn numărul nostru de mîine 
amănunte în legătură cu desfășurarea 
jocurilor de ieri din categoria B,

Gaz Metan Mediaș—Rapid

CLASAMENTUL
11 6
10 4
11 4
10 6
11 6
11 5
II 4
11 5
II 3
li 2
11 3
11 3
11 3
It 3

1. Corvinul Hunedoara
2. A.S A. Stbiu
3. C.S.M. Baia Mare
4. C.S. Oradea
5. A.M.E.F.A. Arad
6. Recolta Cărei
7. Tractorul Or. Stalin
8 C.F.R Cluj
9. Gaz Metan Mediaș

10. Ind. Sîrmii C.
11. Rapid Cluj
12. C.F.R. Arad
13. Chimia Făgăraș
14. C.S. Tg. Mureș ~

Turzii

2
1
2

...Entuziasmul jucătorilor noștri era 
de nedescris.- Cu toții- se felicitau și 
se îmbrățișau. De aceea, nc-a fost 
greu să stăm de. vorbă cu ei.

Primul căruia i-ain cerut impre
siile a fost antrenorul principal al 
lotului, AUGUSTIN BOTESCU :

— Băieții au trecut azi cu succes 
un examen greu. Victoria se dato
rează elanului de care au dat do
vadă cu toții, jocului omogen și pro
gresului tehnic.

— Dar despre oaspeți ?
— Fotbaliștii bulgari rămîn aceiași 

tehnicieni buni, așa cum i-atn cu
noscut In ultima vreme.

— Și arbitrii ?
— Poșa a condus in genera! mu1- 

țumitor, dar a greșit mult prin a- 
nularea golului marcat de Tătaru. 
Golul a lost perfect valabil

In discuție intervine TATARU:
— Să vedeți cum a fost. Am pri

mit mingea de la Constantin, AAf 
TRECUT DE RAK.AROV și am în
scris. Și Rakarov a recunoscui că 
am trecut de el avînd mingea. Atunci 
cum putea să fie ofsaid 7 Și 1—0 
e bun. dar 2—0 era mai just...!

Antrenorul secund al Iotului, IL1E 
OANA, este și el foarte mulțumit 
de joc.

— Pe ane să evidențiez ? Pe toți, 
dar — vorba aceea — unii pot fi 
numiți cei mai bum dintre cei buni: 
Nunweiller și Soare.

In „tabăra" "bulgarilor domnea li
niște si calm. Antrenorul federal 
STOIAN ORMANDGIEV ne răspunde 
cu amabilitate:

— Terenul a fost greu. Dacă era 
uscat, echipa noastră făcea un îoo 
mai bun. Nu vrem să ne scuzăm, 
dar trebuie să amintesc că formația 
noastră a fost dezavantajată arin 
faptul că în ultimele 2(J minute am 
jucat fără Panaiotov și cu Raka'oir 
accidentat din prima repriză. Despr» 
romîru, numai cuvinte de laudă. Fe
licit in primul rind pe entuziaștii 
spectatori romlni care au dai adevă
rate aripi echipei gazde. Mi-a plăcut 
combativitatea jucătorilor voștri, ela
nul lor, dirzenia in luptă, apărarea 
excelentă, precum și cele două ex
treme foarte combative. Rezultând 
este just, normal, chiar dacă 
irul a anulat, pe bună dreptate, 
părerea mea, golul înscris de 
taru.

Și acum e rîndul arbitrilor:
— Nu e ușor să conduci un 

in care miza este atît de mare —ț 
ne spunea arbitrul principal, Poșa< 
Am fost bine intenționat atunct cind 
am anulat golul lui Tătaru: l anț 
văzut un metru in ofsaid... De allfet 
și colegul meu de pe tușă Sziklosi. 
mi-a semnalat faza. Pe cei doi jucă* 
tori i-am eliminat pentru faulturi inJ 
tenționaie șipentru o menține disci-i 
plina și ordinea pe teren.

La ieșirea din vestiare, cei mai 
devotați suporteri așteptau, ca d<4 
obicei, să-i aplaude pe c.. mai bnniț 
Ei își manifestau și în acest tel 
bucuria acestei frumoase victorii a 
reprezentativei țării noastre.

I. OCHSENFELD

arbi- 
după 

Tă-

nuicl

IntHmrea internațională a echpeior 
de surdo-muți R.P. Rsmkii—R. P. Bdpr a
întîjnirea interna ională dintre echi

pele de surdo-tnuți ale P.P. Romîne și 
R. P. Bulgaria, care inițial a fost pro
gramată pentru duminică pe stadionul

„23 August", s-a amînat din cauza 
terenului desfundat de oloaie. MccinK 
se disputa <nz;, ne stadionul Repu
blicii, cu începere de la ora 1-1,30.



te • nimrnrte
Lotul reprezentativ învingător

în jocurile de verificare
€. F. R. Grivița Roșie și Dinamo calsîicaț

în finala 9$Cuf>ei R. P. R.**
reprezentativ a susținut 

ica doua jocuri de 
u ei selecțio- 

C'uâ In ambele 
revenit lotului re-

Le u’ nostru 
sâmbătă și dum 
verificai e î.n corn- ania 
inie C.C.A. -Știința 
in. 1 iri. victoria a 
pmzentativ, care a dovedii o liana pre
gătire Majoritatea jucători or sînt in 
progres, aplicind l;ii:e schemele tactice 
și dc’.ejind o înclinare pozitiva către

s-a de (ușurat în 
a irzinelor „Tim- 
reuniime de box 

Sîatu’ui popular 
i cele 12 meciuri 
d'sputat doar 

s-au prezentat 
Radu Davi- 

ia
i.m 

mai

Si o . eara : 
sala d’ esiivitați 
puri iui" prima 
cîi cadrul „Cupei 
a' Capitalei". Din 
p: u'-ate s-an
de rece doi boxeri 
bo':’.:’.’i iar al treilea, 
do; iei, a lipsit nejustilicat de 
re. mine. Pe viitor se irrlpune 
coit:ol medica! mai riguros și 
mult 
te. 
btma

locul bărbătesc, in viteză. Primul meci, 
cel de sîmbătă, a fost cîștigat cu 5-2 
(1-2, 2-0, 2-0), punctele fiind marcate 
de Fcrenczi (2), Kalamar, Ionescu și 
Takacs I, respectiv Lorincz și Takacs, 

îniîln.'rea de duminică seara s-a 
soldat cu o victorie și mai netă : 8-1 
(3-0, 3-0, 2-1), autorii golurilor fiind: 
Biro (2), Szabo I, Szabo II, Andrei, 
Ionescu, Czaka și Naglii, respectiv 
Botar.

In acele întâlniri, lotul a folosit 
pe următorii jucători : Sofian—Varga, 
Hollo I, Czaka, Ionescu, Hollo II, 
Szabo I, l’erenczi, Szabo II, Takacs I, 
Xaglii, Biro, Cozan II, Kalamar, An
drei, Peter.

Ideca unor jocuri de verificare de a- 
cest fel (două meciuri în două zile) 
este foarte bună, deoarece echipa 
noastră va susține, în turneul în care 
va pleca în curînd, partide în condiții 
asemănătoare.

Rugbiștii de la C.F.R. Grivița Ro
șie au învins o tradiție care voia, par
că, să ne arate ecliipa feroviara — in 
mod exclusiv — drept o specialistă a 
jocurilor d£ campionat, căreia nu-i 
convin deloc meciurile de „Cupa". 
Ieri regula, devenită în ultimii ani a- 
proape generală, a fost anulată. Jucă
torii ceferiști au avut marea satisfac
ție de a întrece, în cea de a Xl-a ediție 
a marii competiții, tocmai acea for
mație — C.C.A. — care s-a impus cel 
mai mult în meciurile de cupa, con
sacrata — de altfel — și de cele 6 
succese, obținute în edițiile precedente.

Cîștigîiid partida cu scorul de 11-0 
(3-0), ecliipa C.F.R. a realizat o vic
torie categorică, și nici un moment 
pusă în dubiu. Rugbiștii feroviari au 
exploatat cum nu se poate mai 
terenul greu și alunecos, jucând în 
joritatea timpului pe înaintare. A 
o tactică potrivită, ce a permis 
chefului de înaintași feroviari — 
atunci cînd joacă grupat și decis 
foarte greu de învins — să domine 
terenul de la un cap la altul. Atacu
rile în forță ale înaintașilor (asemă
nătoare unui adevărat „tăvălug"), în

care jocul „la mină" a alternat cu 
driblingurile (recomandabile pe terenul 
ud, cînd balonul nu se poate controla 
ușor) și-au dovedit din plin eficacita
te a.

Echipa militarilor — întrecută în 
compartimentul grămezii, depășită in 
„margine" și cu o linie de treisferfiiri 
care nu a intrat în „luptă" (la sfâr
șitul partidei unii atacanți militari ar
borau un echipament complet imacu
lat) — nu putea face mai mult, în 
ciuda eforturilor evidente, dar izolate

schimbă și după ce Pencil! rate 
transformarea a două lovituri de 
deapsă din unghiuri, e adevărat, gr 
ceferiștii preiau inițiativa și mai rr 
chează doua încercări. Prima | 
Costel Stăneseu, după o grămadă c 
a avut loc la 5 m. de butul forma 
C.C.A. Țibnleac transformă încercai 
ureînd scorul la 8-0. După cîteva 
nute ceferiștii mai înscriu o încerc 
prin Morarii, după un atac al g 
mezii. Scor final: 11-0.

Em. Valerin s-a achitat cu bine

viitor
1 ma i

răspundere din par- 
factorilor interesați in 

a reuniunilor din 
importante competiții, 

au fost dîrz disputate, 
au dat ioc la lupte pasionante 
deseori de un nivel tehnic scă- 
unii boxe-i

pe duritatea 
fizică și, în

unora

simț de 
fu I uror i 

desfășurare 
cadrul acestei

Meciuri’e 
Eie 
însă 
zid. 
mu i t 
di ți a 
pregătire a 
s-a făcut observată, 
trei meciurile dintre

pimînd accent mai 
loviturilor. Con- 

general, slaba 
dintre pugiliști 
Au plăcut to- 

C. Brezcami

(Me'uihi') A. Țene (Titani.') și Gr. 
Dumitrescu ( timpuri noi) — C. Nea- 
gu (Șc. sportiva de tineret).

Rezultate tehnice : V. Dorobanții 
(Pasteur) b. p. 1. Truemel (I.S.B.), 
C. Vadiira (Dinamo) b. p. G. Gre- 
cemrn (Bumbacul), Al. Tatu (Tita
nii) cișiiga prin Reprezentarea ad- 
vci-am'iii), \. Tuliga (Semănătoa
rea) b. p. Gh. Nița (Recolta), C. 
Brezeami (.Metalul) b. p. A. Tene (Ti
tanii). v. .............. ....................
St. Puică 
Dumiirescu (timpuri noi) 
Ixe ::gu (Șc. : 
(Titanii) b. p 
toarca), R. 
Roșie) cîștigă 
ad-versariiuii, C. 
I.C.I.) b. p. S. Slelian 
Stan (Dinamo) cîștigâ 
zentarea adversarului, F. 
comotiva Gr. Roșie) b. 
Burlan (Pasteur).

Mîine seară, î 
19, va avea loc 
dona reuniune 
S.P.C.". Programul galei cuprinde 12 
meciuri.

Maței (Semănătoarea) b. p 
(Șc. sp. de tineret), Gr.

i ' . b. p. C,
sp. tineret), D. Minea 
p. G. Iancu (Semănă- 

Șerban (Locomotiva Gr 
prin neprezentarea 

Diiinitru (C.F.R. - 
(I.R.E.B.), B. 
prin nepre- 
Onisei (Lo- 
K.O. II S.

îneepînd
: în ■* 

în

1 de 
aceeași 
cadrul

V. UUAUTRESCU — corespondent
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C.C.A a cîșlig&t „Cupa 7 Noiembrie Unul din puținele atacuri ale mili tarilor pornit aici de hkerghișei 
după o „iiiargiue". Ffrto : li. NANDînotătorii de la C.C.A. au cucerit 

„Cupa 7 Noiembrie" cu care o fost do
tat concursul desfășurat sîmbătă și ieri 
la bazinul acoperit de la l-'loreasca. 
Axând un lot mai omogen și mai bine 
pregătit, ci s-au clasat pe locul 1 în 
majoritatea probelor, totaljzînd la sfâr
șitul întrecerilor 194 de puncte față de 
115 p. acumulate de Cetatea Bucur, a 
doua_ clasata. De remarcat timpul de 
2:46,7 realizat de juniorul N. Biirduia 
(C.C.A.) în proba de 200 m fluture, 
ca și acel 27,4 olrținut de micuța Adri
ana ~ 
33,33 m fluture, lată rezultatele teh
nice: ZIUA I: masculin: 100 m liber: 
I. Nagv (C.C.A.) 59,9; 100 ni spate: 
I. Nagy 1:14,0; 1-00 rn bras copii: VI. 
Vine a (C.C.A.) 1:29,8 ; *>6,66 m bras: 
A. Nicolau (Rapid) 52,9. 66,66 m 
spate : L. Berea (Dinamo) 50,4. Femi
nin: 400 m liber: Ingrid Wăchter 
(Știința) 5:32,6. 200 m bras : Vasilica 
lureiuc (Din.) 3:17,3. 66,66 m spate : 
Cristina Balaban (Dinamo) 67,5.

Davidoviei (Constructorul) pe

/

In preliminariile turneului olimpic

R. P. Polonă — Finlanda 
6-2 (4-2)

(prin telefon). In 
preolimpic, s-a 

stadionul Chorzow, în 
30.000 de spectatori, 
echipele R.P. Polone

ca
di s-

polonezi an învins cu 
prin punctele marcate 

Hachorek, Sykta și Sa-

VARȘOVIA 
drul turneului 
putat ieri pe 
fața a peste 
meciul dintre 
și Finlandei.

Fotbaliștii
6—2 (4—2), 
de Polii (3),
rinski, respectiv Esterlund și Pelto- 
nen. De remarcat că finlandezii au 
condus cu 1—0 și că scorul s-a men. 
ținut egal (2—2), pînă în ultimul 
rninut al primei reprize, cînd gaz
dele au marcat două goluri.

In luna noiennbrie sportivii sovie
tici și americani vor face un schin b 
de vizite. Echipa de hochei pe gliea'ă 
„Brockton", cha

sosi peste 
.pentru a , . _____
prietenești la Palatul Sporturilor cu 
formațiile sovietice Dinamo Moscova, 
Lokomotiv, Arip le Sovietelor și 
T.S.K.MiO. Int.îlmrile dintre liocheiștii 
amerce: și sovietici au. devenit tra
diționale. In sezonul trecut selecționa
ta de hochei a U.R.S.S. a întreprins 
un turneu de opt meciuri în S.U.A., 
iar cc.hi.pa hociieiștilor americani a 
jucat la Moscova: după terminarea 
cam[)ionatelor mondiale.

In cea de-a dotia jumătate a lunii 
noiembrie vor pleca în S.U.A. eclii-

campioana S.U.A., va 
o săptimînă la Moscova 

susține mai multe întilniri

care 
ede

66.66 m bras : Lucia H'ilerin (C.C.A.) 
61,2. 4x100 m liber : Știința 5:1-9,0. 
ZIUA A II-A : masculin. 400 m liber : 
Șt. Kroner (Dinamo) 4:58,2. 200 m 
bras: I. Co.ndiescu (C.C.A.)
100 m fiber capii : A. Nicolail (Rapid) 

fluture : C. Georgescu
33,33 m bras : E. Di- 
32,2. 33,33 m spate: 
25,0. 4x200 m liber : 

Feminin.
Ingrid Wachter 1:11,5. I
Vasilica lureiuc 1:23,5. 
Ingrid Wachter 1:20,9.
Lucia Hi’erin 1:35,8.
Cristina Balaban 30,7.
Monica Munteanii (Cet. Bucur) și Ioa
na Dumitrescu (Cons-tr.) 31,6.

SĂRITURI : 1. Alex. Gabor (Recolta) 
83,71 ; 2. N. Tucă (Rec.) 73,13. 3. N. 
Ttițulescu (Rec.) 65,15.

Clasamentul general : C.C.A. 194 p., 
Cetatea Bucur 115 p., Dinamo 102 p., 
Rapid 85, Știința .61, Constructorul 44, 
Șc. sportivă U.C.I'.S. 22, Recolta (nu
mai cu săritorii) 16 p., Voința 3 p.

1:10,2. 33,33 m 
(Știința) 25,0. 
nescu (C.C.A.) 
C. Georgescu 
C.C.A. 10:02,9.

TH
<

2:52,5.

1.00 m liber
100 m fluture :
100
100

33,33
33,33
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■ • :

ale unui Peneiu, Barbu sau Căpușan. 
Ape tor cauze se adaugă și faptul că 
C.C.A. a jucat 55 minute în 14 oameni. 
Ciobănel fiind eliminat, pe drept de ar
bitru, pentru lovirea adversarului.

In prima repriză feroviarii, benefi
ciari ai majorității babanelor, au do
minat, plimbînd mult mingea în sco
pul găsirii unui „culoar liber". C.C.A. 
se apără însă destul de organizat și 
scorul rămîne alb mai bine de 30 mi
nute. Iată însă că la un asemenea a- 
tac feroviar, balonul a iiuige la Morarii, 
care intră în dispozitivul militarilor, 
afrăgîndu-și asupra sa grosul adver
sarilor. Urnieaza o pasă lungă, către 
aripă, la Rotam. Acesta (din ce în ce 
mai decis în ultii.mil timp) pătrunde 
fulgerător pe centru spre buturi'e echi
pei C.C.A. O schimbare de direcție 
salutară încheie acest frumos' atac, 
care se soldează cu o încercare, în
scrisă la colț : 3-0 (min. 33).

La re'uare aspectul jocului nu se

o misiune grea, conducând echipe 
C.F.R. Grivita Roșie: Bl'DA -P/<Y’ 
RU, Țibuleac, Wu.ck, BOSTAN- 
menco, STANESCU—MORARI I, Rn 
PICI,'—GRIGORIU, Stoenescu-CC 
I ER, Stanciu, Șerban. C.C.A. : PE 
Cil i—Cojocarii, Kramer, Nanii, Ciol 
nel—Nica, Merghișeseii—ȘTEFAN, 
nescu, Enaclie — BARBU, Arsene—D.i 
cin, CĂPUȘAN, Zalman.

D. CALL I MAC HI

o La Sibiu, rugbiștii d'namoviști 
ob.imttt o merita’a victorie înfrccîi 
în scmifinaJe'e „Cupei R.P.R.", eclii 
locala A.S.A. cu 8-3 (5.-0). Gazde 
deși învinse, au făcut o partidă pi 
mițătoare. Au marcat: Zlâtoiauu 
Doruțiu (cite o încercare) și titi 
nescu (o transformare) pentru Dii 
mo și respectiv Prodan (o lovitură 
pedeapsă pentru A.S.A.). (!LIE I 
NESCU, corespondent).
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Turneul jucătorilor de ten’s ds masă 
din R. P. Chineză în Europa

La sfîrșitul săptăniînii trecute o de
legație de 11 jucători de tenis de 
masă ai R. P. Chineze au părăsit 
Pekinul, cu destinația Europa. Pri
mul popas pe care tenismanii clîinezi 
îl vor face pe continentul nostru va fi 
la Budaipesta, unde sînt programate o 
serie de întîlniri între reprezentati
vele R. P. Ungare și R. P. Chineze.

Din Iotul jucătorilor de tenis de 
masă chinezi se d.iștinge tînărul .Li 
Fu-iun — în vârstă de 17 ani —• 
care cu prilejul recentei Spartachiade 
de ia Pekin l-a eliminat în sferturi 
de finală pe campionul mondial Iun 
Go-tuan. Răcind pereche ou jucătoa- 
rea Gin Ciu-hui, Li Fu-iun a câști
gat finala probei de dublu mixt în

pelc dc baschet (masculină și femi
nină) ale U.R.S.S. Baschetbalistele 

sovietice vor susține șase întihiiri la 
New York, S;m Francisco, Philadclfia 
și alte orașe. Pînă acum echipele mas
culine ale S.U'.A. și U.R.S.S. s-au în
tâlnit de 5 ori, la Jocurile Olimpice, 

~................. " ' anul
victor, a

la Campionatele mondiale și 
trecut la Moscova, Do 41 ori 
a revenit echipei S.U.A. Anul acesta, 
la campionatele mondiale <Je la 
Santiago de Chile reprezentativa so
vietică ' a îlivi'ns-o pe cea americană. 
Echipele feminine s-au îutdnit de 3 
ori. In primul iiicct. disputat la Rio 
dc Jane.ro cu prilejul campionate <ir 
mondiale, a ciștigat ecliipa S.U.A., 
iar in ultimele două victoria a revenit 
baschetbalistelor sovietice, (/Igawcs)

aceste întreceri. Se remarcă de ase
meni jucătorul!
sedă o tehnică 
atac irezistibil.
parte actualul
Go-tuan.

Flit Ke-unii, care jx>- 
avans'itii și un stil de 
Di.il delegație nu face 
campion mondial Iun

(Agerpres)

Leningrad •— Hamburg 
16-4 la box

Intr-un meci 
disputat la 
lecjâonată 
învins cu scorul de 
orașului Hamburg, 
pre ae a lăsat campionul 
Șatkov care l-a învins net 
pe Vol pert.

internațional de b 
Hamburg, ecliipa 

a orașului Leningrad 
ech'i16—4

O exce’entă
europe 
la puni.

După ce a condus cu 4-
Eckipa c!e fotoa! a R. P. Ungare a Ji 

Je cea a
tspv

R. F. Oermane cu 4—3 (f—O 

drib'eaz â cinci adversari, mărește șc 
ruj (min. 43) iar numai peste doî 
mințite Sandor înscrie din nou. Oa 
peții ' reduc scorul pri i SeeUr (mi 
74), iar apoi Tichy transfer aia im p 
nal.i (min. 80). Celelal e dină pune

BUDAPESTA 8 (prin telefon).
Iu lipirea dintre re prezentativele 

R. P. Ungare și R.F. Germane nu a 
corespuns decit în parte așteptării >r. 
Victoria cu 4-3 (1-0») oîtliuiit ; de fot- 
balișitii maghiari este pe deplin meri
tată, însă jocul echipei vestgermane a 
fost departe de a' putea fi niirnlt mul
țumitor..

Fotbaliștii echipei gazdă, au predat 
un joc exce'e it pîn;i în min.'80 cîud 
scorul lie era favorabil cu 4-1 1 Ataca.fi-, 
ții maghiari au fost în mare vervă, 
apărarea nu a permi , oaspeților să 
apropie decât, rareori 
Grdsics. In ultime'e IC 
vînd vâatoria asigurată 
Ungare sc; de ritmul de 
echipei R.F'. Germane 
trei ori.

Scorul a’ fost deschis de Tichy 
mia. 15. După pauză, Albert, după

i;ir
se
Iui
a-

de poarta 
.lintițe —

— echipa R.P. 
joc, permi.înd 

desă înscrie

în
ce

a'e ve ‘germanilor au fost îi,crize
Seeler (min. 81) și Briills (min. !

Acbilrid Saar (U.R.S.S.) a con 
-'urrrHtoare’e formații :

R.f’.U. : Grosics—M'trai, 
roși—BunJzsak (Bozsi'D, 
,S-ndar, 
Tichy,

R. F. Germană : Tilliovski—Stollei 
werk, Erliar Jt. Jusko viak—Beniuau 
Szymaniak — Rahn, Schmidt, Seek 
Brițjls, Sed.l.

LA SAARBROCKEN : R.F.G. (B) 
R.P.U. (B) 2-1 (0-0).

LA D OSGYOR : R.P.U, (tiieie')- 
R F.G. (tineret) 2-2 (1-2).

Slnos, S
Kot sz •

Gbrbcs (Bund :s?.l<), Alb«
Sriucsak.

ultii.mil
Jane.ro

