
T.a început de n»u an un5ves?sitar...

Succes la învățătură și sport, dragi studenți!
Ca in fiecare început ele octom- 

rie, în anii luminoși de după Elibe- 
are, porțile institutelor noastre de 
ivățămînt superior se deschid larg 
i zeci de mii de tineri și tinere, fiii 
rednicilor oameni ai muncii de la 
oi. pășesc cu însuflețire pe drumul 
uceririi culmilor științei și culturii, 
ncepe un nou an universitar.
Partidul și guvernul s-au îngrijit 

ă-i asigure acestui tineret studios, 
oi și minunate condiții de pregătire, 
ă ne gîndim doar că numărul fa- 
ultăților și ai institutelor este aproa- 
e de 5 ori mai mare decît în anii 
îgimului burghezo-moșieresc, că nu- 
ărul studenților a ajuns la peste 70.000, 
ă acum avem un număr de 12 centre 
niversitare. față de 4 in trecut, si 
ste suficient să ne dăm seama de 
altul uriaș înregistrat și in acest im- 
ortant domeniu de activitate. Iar 
rndițiile propriu-zise de studiu, nici 
u suferă comparație, noile și moder- 
ele cămine, săli de studiu, cantine, 
iboratoare, biblioteci, baze sportive 
:c. rezervate studenților noștri, oglin- 
esc grija regimului nostru democrat- 
apular, dragostea oamenilor muncii 
in patrii noastră față de schimbul 
; nuine.
Plini de entuziasm și pasiune, ze- 

le de mii de studenți vor asalta cu 
mai multă rivnă cetățile științei 
culturii, răsplătind astfel grija și 

'agostea cu care ssnt înconjurați, 
ntem siguri că, îndrumați de or- 
ănizațiile de partid, de organizațiile 
T.M., de cadre didactice competente, 

de Asociațiile studenților, ei vor 
izui in permanență nu numai la 
inoașterea profundă a problemelor 
rict profesionale, ci se vor strădui 
i devină militanți activi în frontul 
instrucției socialismului și comunis
tului. cunoscători temeinici ai mar- 
sm-leninismului.
Convinși de viabilitatea dictonului 
ninte sănătoasă în corp sănătos", de 
icesitatea practicării organizate a cul- 
rii fizice și sportului, studenții no
ri vor păși cu același entuziasm și

pe terenurile și sălile de sport care 
ii așteaptă, folosind din plin admira
bilele condiții de pregătire ce le sint 
asigurate astăzi în regimul democrat- 
popular. Pe de altă parte, este de do
rit ca lectorii și asistenții din cadrul 
catedrelor de educație fizică ale in
stitutelor și facultăților, sprijiniți de 
Asociațiile studenților și organizațiile 
U.T.M., să fie preocupați cu insisten
ță de angrenarea permanentă a stu
denților intr-o activitate cit mai va
riată, mai bogată, pentru folosirea 
cit mai judicioasă a orelor de specia
litate, cit și a celor din afara orelor 
de curs propriu-zis. Pentru ca cele 
mai importante competiții studențești, 
campionatele republicane universitare, 
să găsească pe participant in plenitu
dinea posibilităților lor, trebuie să 
se muncească cu ardoare în vederea 
organizării din timp a primelor etape, 
De asemenea să se acorde o atenție 
deosebită și competițiilor interne, u- 
nele devenite tradiționale, mijlpace 
eficace de cuprindere in întrecerea 
sportivă a cit mai multor studenți și 
studente. Totodată, socotim că nu tre
buie neglijat nici începutul bun al 
gimnasticii de înviorare care se efec
tuează în căminele noastre studențești, 
cu rezultate tot mai bune.

Muncind conștiincios, cu convin
gere și pasiune, masele de studenți 
din țara noastră vor reuși să obțină 
rezultate și mai rodnice, și mai fru
moase in anul universitar 1961 —1962. 
Strălucitul succes, fără precedent, do- 
bîndit de reprezentanții sportului u- 
niversitar din R. P. Romină, la ul
tima ediție a Universiadei de vară 
de la Sofia, unde ne-am clasat pe lo
cul 2 pe națiuni, după studenții so
vietici, constituie un prilej de satis
facție, dar și un îndemn pentru noi 
performanțe, care să îmbogățească 
patrimoniul sportiv al patriei noastre.

La începutul unui nou an de invă- 
țămint superior, urăm studenților și 
studentelor din toate centrele univer
sitare, succes deplin la învățătură și 
sport!

Rezultate strînse în
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Tinerii boxeri romini iși continuă victoriile

R. P. ROMINĂ — R. P. POLONĂ 14-6
Tinerii noștri boxeri nu ne-au înșe

lat. așteptările. Comportîndu-se neaș
teptat de bine în fața unor adversari 
de valoare, ei au realizat simbătă 
seara pe stadionul Republicii o pre
țioasă victorie în fața echipei repre
zentative de tineret a R. P. Polone la 
un scor concludent: 14—6. Șapte din 
cei zece reprezentanți ai noștri au 
coborît învingători treptele ringului. 
Fără discuție boxul nostru are asigu
rat schimbul de mîine. Cînd spunem 
aceasta nu ne gîndim numai la vic
toria de sîmbătă seara, ci și la re
centele succese obținute de tinerii 
boxeri romini în țară ca și peste ho
tare. Pe de altă parte, ultima întil- 
nire ne-a dovedit că mai avem „go
luri" la categoriile mijlocie și semi
grea, Ivan și Monea comportîndu-se 
sub orice critică
' Prima victorie ne-a adus-o re.șițea- 
nul C. Ciucă, în partida cu excelentul 
Olcch. Departe de a se intimida de 
renumele adversarului, Ciucă a domi
nat autoritar aproape tot timpul me
ciului, determinîndu-i pe toți judecă
torii să-i acorde decizia : 2—0.

campionatul feminin de handbal

se hotărăște în sfîrșit să răspundă 
atacurilor adversarului, dar, de fiecare 
dată obstrucționează și primește un 
avertisment. învingător. Oltean»': 4—0.

Reprezentantul nostru la categoria 
cocoș, A. Olteanu, l-a „fugărit" tot 
timpul pe Rzeviewicz, care a refuzat 
permanent contactul cu boxerul ro

Schimb de lovituri între Stoenescu (dreapta) și Păpiolek
Foto: B. Ciobanii

oa București cele două derbiuri s-au încheiat la egalitate in timp ce la Timișoara,
Știința a învins la limită!

trage la poartă cu 
(Progresul)

neașteptatele răstur-
toată opoziția Antoanetei Vasile

Campionatul feminin

tau din meciul Progresul—I.T.B. Maria Ghiță (I.T.B.)
și a Elenei Roșu

disputa lor, prin 
nări de situații, a plăcut numeroșilor

spectatori prezenți 
ză pe terenul Progresul.

Mai întîi, de ce nu a mulțumit evo
luția handbaiistelor noastre fruntașe ? 
Pentru că ne aflăm la a V-a etapă' a 
campionatului și în jocul acestor for
mații se fac remarcate o serie de lip
suri serioase. Campioanele au jucat 
de fapt doar 15 minute din prima re
priză, pentru ca în partea a doua a 
meciului să se comporte inexplicabil 
de slab, în timp ce Știința a arătat 
mari slăbiciuni în atac (în prima re
priză) revenindu-și într-o 
măsură în partea a doua a

Și acum să vă relatăm 
desfășurat meciul. Studentele
put jocul furtunos și după 7 minute 
tabela de marcaj arăta scorul de 3—1 
în favoarea lor. Rapidul reușește să 
stăvilească iureșul echipei Știința, 
astfel că la mijlocul reprizei scorul este 
egal. Cîteva contraatacuri realizate 
de Maria Constantinescu și în min. 13

sîmbătă după amia-

oarecare 
întîlnirii. 

cum s-a 
au înce

mîn. E drept, în primele două re- 
orize, Olteanu nu au putut puncta 
prea mult, deoarece boxerul polonez 
s-a dovedit neîntrecut în deplasări de
rutante. In ultima repriză Rzeviewicz

Piotr Guttman, învingătorul lui Puiu 
Nicolae la „europenele" de la Belgrad, 
și-a dovedit și de data aceasta valoa-

(Continuare in pag. a 2-a)

IN ORAȘUL ROMAN $1 RAIONUL TG. OCNA A'J LUAT SFIRȘIT 
ALEGERILE ORGANELOR LOCALE ALE 0. C. F. S.

’rogresul — I.T.B. 5—5 (3—2).
bele echipe au greșit mult, atit în 
irare cît și în atac. Progresul, după 
a început meciul șovăitor, și-a re- 
it în finalul primei reprize și a 
ninat în avantaj. După pauză hand- 
istele de la Progresul au continuat 
joace bine (am remarcat în mod 

sebit verva de șut a Victoriței Du- 
rescu) și după ce I.T.B. a reușit 
egaleze, ele s-au distanțat condu- 
1, cu 5—3 (5 minute înainte de 
ninarea partidei). în perioada care 
armat însă, Progresul a comis o serie 
greșeli în apărare și... meciul s-a 
leiat la egalitate : 5—5. Au înscris 
Dumitrescu (3), A. Vasile, G. Mun- 
iu pentru Progresul și Ghiță (3), 
n, Răduică pentru I.T.B. A arbitrat 
unele greșeli Mihai Petrescu 
curești)

(Continuare in pag. a 4-a)

BACAU 1 (prin telefon de ia tri
misul nostru)'. Importantul eveni
ment pe care îl trăiește in aceste 
zile organizația noastră : alegerea 
organelor locale ale U.C.F.S. a stimu
lat din plin activitatea zecilor de 
mii de iubitori ai sportului din re
giunea Bacău, 
generale și al 
alegerea noilor 
țiilor sportive 
meroși membri 
niind avintul 
noaște 
a partidului — mișcarea 
sportivă, . ei . au vorbit cu 
despre frumoasele . succese obținute 
în activitatea sportivă locală. In »- 
celași timp au fost scoase în evi
dență importantele resurse locale exis
tente care pot contribui la realiza
rea unor noi și valoroase succese.

Se apropie meciurile cu Turcia

LOTURILE A ȘI

plin activitatea zecilor 
sportului din

In cadrul adunărilor 
i conferințelor pentru 

consilii ale asocia- 
au luat cuvintul nu- 

ai. U.C.F.S. Subli- 
uriaș pe care îl cu- 

sub conducerea înțeleaptă 
noastră 
mindrie

B S-AU ANTRENAT IERI ÎMPREUNA

In regiunea Bacău au avut 
pînă azi 415 adunări generale și 
ferințe pentru alegerea noilor 
silii ale asociațiilor sportive. In zi
lele care urmează se vor desfășura 
și celelalte aproape 100 adunări și 
conferințe. Un succes deosebit au 
repurtat orașul Roman și raionul l'g. 
Ocna care pînă la 30 septembrie au 
încheiat lucrările alegerilor in toate 
asociațiile sportive. In orașul Roman 
au avut loc 24 de adunări ale gru
pelor sportive, 3 conferințe și 22 
dunări generale de alegeri în cadrul 
asociațiilor sportive. Cu acest prilej 
a luat ființă o nouă asociație S|x>r- 
tivă și au devenit membri U.C.F.S 
încă 234 tineri și tinere. Alegerile 
au stimulat munca consiliilor asocia
țiilor sportive pentru întărirea bazei 
materiale, astfel că au fost 
6327 lei cotizații U.C.F.S 
sportivi au depus 3500 ore 
patriotică la amenajarea bazelor spor
tive. In raionul Tg. ** 
35 adunări ;' 
alegerea noilor 
țiilor sportive au participat aproape 
7000 de membri U.C.F.S. Sportivii 
au îrrtîmpinat alegerile cu

Ocna,

loc 
con- 
eon-

s-

încasați
Tinerii 
muncă

la cete
și 3 conferințe pentru 
— consilii ale asoeia-consilii ale

ființa București — Rapid Bi:cu- 
i 8—8 (4—8). Partida dintre aceste 
ă formații feminine fruntașe, care 
reprezenta țara noastră în „C.C.E." 
limit, după cum era și de așteptat, 

interes deosebit. Evoluția celor 
i echipe nu a avut darul însă să 
mulțumească, în ciuda faptului că

Cu o săptămînă înaintea partidelor 
cu Turcia, loturile noastre reprezenta
tive, A și B, au făcut un antrenament 
comun (ieri pe stadionul „23 August"), 
al cărui scop a fost omogenizarea, pre
cum și încercarea unor formule în 
unele compartimente pentru a face o 
ultimă comparație între ca.ndidații la 
posturile respective. (Ivan — Macri, 
Nunweilier III — Motroc, Dridea — 
Ene II, Popa — Zavoda 11, Tabarcea — 
Petru Emil, A. Munteanu — Raksi). 
Și din aceste puncte de vedere, antre
namentul a fost destul de concludent. 
Jucătorii au acționat relaxat, au jucat 
de data aceasta, fără să se menajeze 
în mod disciplinat și sportiv, evitînd 
orice situație care ar. fi provocat acci
dentarea vreunui partener De aici a 
rezultat și un spectacol sportiv destul 
de plăcut, mai ales în repriza a doua, 
la care a contribuit desigur și faptul 
că echipele s-au dovedit de forțe apro
piate. Jocul a fost curat, suficient de 
cursiv, cu faze de poartă uneori deo
sebit de pasionante, ca intr-uri meci de

Deși căzut la pămiut, totuși portarul Minden reușește să evite un gol aproape 
sigur, deviind mingea in corner. Pentru orice eventualitate insă, Soare ti luase 

locul iu poartă. Fază din partida Lotul A—Lotul B I—0.
Foto : T, -Cftiorcanu(Continuare in pag. a 3-a)

noi rea
lizări. Cele 2000 de ore de mutică 
patriotică pentru amenajarea bazelor 
sportive au adus o economie de apro
ximativ 10 000 lei. In această ac
țiune fruntașe sint asociațiile sportive 
Minerul Salina Tg. Ocna, Foresta 
Onești, Cașin Oituz ș.a.

In orașul Onești s-au desfășura* 
pînă acum 20 adunări generale. îrt 
următoarele 2—3 zile vor avea loc 
și celelalte 3 adunări generale. Demne 
de remarcat sint succesele obținute, 
în această perioadă, de sportivii din 
orașul Onești. In luna septembrie au 
devenit membri ai U C.F.S. încă 2089 
oameni ai muncii, iar cotizațiile în
casate se ridică Ia suma de lei 8.160.

Printre raioanele 
mără și Tg. Neamț 
nerale din 40) și 
36).

Ca și in celelalte 
alegerile organelor locale ale 
se bucură de succes și în 
Bacău.

fruntașe se nu- 
(32 adunări ge- 
Buhuși (30 din

regiuni ale țării,
U.C.F.S. 
regiunea

H. NAUM



CIÎĂDENII—ÎNVINGĂTORI LA SCOR... C. f. R. Ori vița Roșit continua
PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA CLUJ 3—5 (1—1, 1 — 1, 1 — 1, 0—2)

Studenții clujeni au obținut o victo
rie meritată. Ei și-au impus superio
ritatea, însă, abia în ultima repriză. 
Dacă nu făceau cîteva greșeli elemen
tare spre sfîrșitul partidei, atit în atac 
cît și în apărare, bucureșțenii puteau 
obține un rezultat ce| puțin egal. Au 
înscris Daroczî, Urcan (2), Danciu, 
Magyari pentru oaspeți și Antonescu, 
R. Ionescu si V. Medianu pentru gazde.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2—3 (1 — 1, 1 — 1. 0—0. 

0—1 )
in ultima repriză ambele echipe au 

jucat mult timp în patru oameni deoa
rece Popa, Mocaiiu, Opriș (Rapid). 
Caminschi, Ganga și Măriuță (Știința) 
au fost eliminați de arbitrul E. Benia
min (Buc.) — corect și autoritar. Au 
înscris Chirvăsuță (2) și Măriuță pen
tru Știința, V. Țăranu și Ion Popa 
pentru Rapid
DINAMO BUCUREȘTI — C.C.A. 7—3 

(3—1, 1—2,'0—0, 3—0).
Dinamoviștii au muncit mult pentru 

victorie. Deși scorul e atît de sever, 
militarii au avut o comportare fru-

S’xnbătă și duminică, Ia Timișoara

Două importante competiții internaționale
Tn calendarul competițiilor inter

naționale de atletism stau înscrise, 
pentru sfîrșitul acestei săptămîni, două 
importante întîlriiri. Este vorba de 
meciul triunghiular al echipelor femi
nine ale R. P. Romine, Italiei și R. P. 
Ungare și de întilnirea echipelor 
masculine de tineret ale R. P. Ro
mine și R. P. Ungare. Ambele competi
ții se vor desfășura, slmbătă și dumi
nică, pe stadionul C.E.R. din Timi
șoara

Iubitorii atletismului din Timișoara, 
care n-au mai avut de mulți ani pri
lejul să asiste la un concurs inter
național, vor fi acum răsplătiți din 
plin. Ei vor avea ocazia să urmă
rească evoluția unor atlete de mare 
valoare, considerate ca fiind printre 
cele mai bune din lume. Este vorba 
de recordmana mondială lolanda Ba
laș, și de Maria Diaconescu, Lia Ma- 
noliu, Ana Roth, Florica Grecescu 
care vor face parte din formația 
noastră, Olga Kazi, Jolan Kontsek, 
Judit Bognar (Ungaria), Sandra Va
lenti, Letizia Bertoni, Marinella Bor- 
toluzzi, Elivia Ricci (Italia).

Sportivii bucureșteni au cucerit 
„Cupa Clubului sportiv școlar Cluj"

CLUJ 1 (prin telefon). Cei mai buni 
atleți, membri ai cluburilor sportive 
școlare din București, Timișoara, Cluj, 
Brașov și Tg. Mureș au participat 
slmbătă și duminică la întrecerile 
unui concurs dotat cu „Cupa Clubului 
sportiv școlar Cluj". Timpul nefavo
rabil (ploaie și vînt) a influențat rezul
tatele.

Iată cele mai bune performanțe în
registrate: BĂIEȚI: 100 m: D. Com- 
șa (Br.) 11,0, Gh. Zamfirescu (B)
11,1; 200 m: Gh. Zamfirescu 22,5; 
400 m: Gh. Zamfirescu 51,8, E. Sima 
(C) 53,3; 800 m: I. Bolohovschi (B) 
2:04,2; 1.500 m: M. Bota (T) 4:19,5; 
110 mg: Ad. Schneider (T) 15,4, Al. 
Cristea (B) 15,5; 400 mg: Ad. Schnei
der 59,6, E. Simionescu (B) 60,6;
1.500 m obst : Gh. Szabo (C) 4:47,1; 
4x100 m: București 45,6; lungime: 
Th. Cștănescu (B) 6,67 ; triplu : Cătă- 
nescu 13,96; înălțime: Ad. Trifu (B) 
1,85; prăjină: E. Simionescu (B) 
3,95; greutate (0 kg): Gh. Vcliciu 
(B) 13,85; disc (1,5 kg): M. Pasca 
(B) 50,11 ; ciocan (0 kg): AL Pascu 
48,52; suliță: D. Marian (T) 55,65; 
PETE : 100 m: L. Vcsclinovici (T) 
13,1 ; 200 m: L. Vcsclinovici 26,6; 
400 m: A. Cimponeriu (T) 62,6;
800 m : G. Zigler (T) 2:28,7 ; 80 mg : 
El. Vasi (T) 12,7 (in scrii 12,3) ;
4x100 m: București 52,5; lungime: 
M. Lupii (B) 5,29; înălțime: El. Vîrlan 
(B) 1,47; greutate: L. Orosz (Br.) 
10,54; disc: R. Moțiu (T) 32,95; 
suliță: R. Bucea (T) 41,63.

In urma rezultatelor obținute clasa
mentul general are următoarea înfăți
șare: I. CSS București 428 p (Băieți 
281 și fete 147) ; 2. CSS Banatul 
Timișoara 320 p (163 si 157); 3. CSS 
Cluj 299 p (197 și 102) ; 4. CSS 
Lucea'ărul Brașov 293 p (149 și 144); 
CSS Harghita Tg. Mures 104 p (57 și 
47).

AUREL PALADE-URSU, coresp.

Un nou atac al echipei dinamoviste la poarta militarilor, un nou gol... (Fază 
din meciul de polo Dinamo—C.C.A. 7—3).

Foto : M. Com-aroni

moașă. Au înscris Șt. Kroner (5), L. 
Berea, I. Kovacs ' pentru Dinamo, A. 
Kocsis (2), W. Tonsch pentru C.C.A. 
Bun arbitrajul lui Gh. Dumitru (Buc.).

In întilnirea formațiilor de tineret 
ale R. P. Romîne și R. P. Ungare 
vor lua parte o serie de atleți va
loroși (conform regulamentului au 
drept să participe tineri pînă la 23 
de ani) ca : E. Kineses, A. Barabaș, 
campioni balcanici — I. Dăndărău, 
V. Sălăjan, S. Ciochină, A. Stama- 
tescu, D. Dragan etc. l'ormația ma
ghiară va fi stabilită în cursul zilei 
de astăzi.

R.P.Romînă*~R.P. Polonă 14*6
(Urmare din pag. 1 )

rea. El a folosit o gamă variată de 
lovituri, a eschivat minunat, obligîn- 
du-1 pe Pătrașcu să se recunoască în
vins : 4—2. Pătrașcu a boxat crispat 
și doar în repriza secundă s-a hotarît 
să iasă la atac, dar și de data acea
sta destul de timid.

Dinu și Dasal au ținut încordată 
atenția spectatorilor, datorită lovituri
lor extrem de puternice pe care le-au 
schimbat. Campionul nostru a trecut 
corzile ringului decis să cîștige. In 
consecință, chiar de la primele schim
buri s-a văzut superioritatea boxeru
lui nostru, ale cărui croșec upercutate 
și-au greșit ținta doar rare ori. Dasal 
însă contrează puternic aproape cu 
regularitate, astfel că repriza ia sfîr- 
șit cu un infim avanta j pentru Dinu, 
în continuare (și îndeosebi în ultima 
repriză) Dinu domină autoritar, dintre 
loviturile trimise de el distingîndu-se 
în mod deosebit o directă de dreapta 
la față extrem de puternică. Dasal re
curge la obstrucții și în cele din urmă 
pierde meciul : 6—2.

Disputa dintre Marin Ion și Szado 
ne-a prilejuit multe momente emoțio
nante. Mai înalt și rapid în exec.uții, 
Szado a luat un mic avantaj la înce
putul partidei. Treptat însă, boxerul 
romîn trece la atac, și marchează re
petate lovituri la față. Timp de două 
reprize Marin a punctat în permanen
ță, îneît cei prezenți în jurul ringului 
se întrebau dacă nu cumva a obosit 
plasînd atîtea lovituri, mai cu seamă 
că Szado, de o rezistență impresio
nantă, venea tot timpul peste boxerul 
nostru. Ultima repriză avea deci să 
hotărască soarta partidei. Marin a 
continuat să puncteze, deși adversarul 
său s-a ținut scai dc cl. Victoria a 
aparținut, firește, boxerului romîn, 
care a făcut unul dintre cele mai bune 
meciuri din activitatea sa sportivă: 
8—2.

Vasile Mirza a obținut decizia în 
meciul cu Grzesiak, dar trebuie spus 
că nu s-a comportat la valoarea obiș
nuită. încet în acțiuni, cu o apărare 
deficitară, reprezentantul nostru a re
cepționat multe lovituri: 10—2.

N. Stoenescu a dovedit o tehnică 
mai bună decît adversarul său Pa- 
piolek, a acționat mai decis și a ob
ținut victoria : 12—2. In schimb, Ion 
Monea a deziluzionat. Mijlociul nos
tru a acționat fricos, deși a avut in 
față un tînăr (Siodla), ..cu mai puțină 
experiență decît el. Timp de două re

N.. R. Din nou semnalăm că l.E.B.S. 
nu se îngrijește de buna desfășurare 
a jocurilor de polo de la ștrandul Tine
retului. Și de data aceasta spectatorii 
au stat în picioare aproape trei ore.
Am fi curioși să aflăm dacă l.E.B.S. 
vinde la polo bilete cu locuri... în 
picioare ! Se pare că nu... Atunci ? Nu-î 
aceasta o lipsă de respect față de 
public ?

C. S. CRISANA ORADEA — I. C. 
ARAD 7—1 (2—0, 3—1, 0—0, 2—0)

Gazdele puteau obține o victorie 
și mai categorică, dar au ratat foarte 
multe ocazii, printre care și o lovitură 
de la 4 metri prin Voicu. Au înscris 
Ctilîneac (2), Rujinski (3), Csordas 
și Hcdesi pentru învingători, respectiv 
l.aszo. (1LIE GH1ȘA -coresp. reg.).

CLASAMENT
1. Știința Cluj 13 10 1 2 65:32 21
2. Dinamo București 10 10 0 0 66:19 20
3. C.S. Crisana Oradea 11 8 1 2 63:29 17
4. C.C.A. 12 7 0 5 44:36 14
5. Mureșul Tg. Mureș 12 5 1 6 40:56 11
6. Știința București 10 4 1 5 26:45 9
7. I.C. Arad 13 3 0 10 39:75 6
8. Progresul București 12 2 0 10 42:63 4
9. Rapid Buc. 13 2 0 11 31:61 4

prize Siodla a dominat și a punctat 
foarte clar, Monea nereușind să gă
sească antidotul pentru a stăvili ofen
siva adversarului. Abia în repriza a 
3-a el atacă hotărît, dar fără să mai 
poată recupera. învingător, Siodla : 
12—4.

Chiar în primul minut al partidei 
dintre Ivan și Pilcwski, boxerul nostru 
a recepționat o lovitură de dreapta 
extrem de puternică, care l-a îngenun- 
chiat. După ce e numărat, Ivan în
cearcă să reia lupta, dar împleticin- 
du-se, antrenorul Chiriac îi aruncă pro
sopul : 12—6. La fel de repede s-a 
încheiat și meciul greilor M. Gheor- 
ghioni — Furmankiewicz, meci în care 
reprezentantul nostru a manifestat o 
netă superioritate, obligîndu-și adver
sarul să abandoneze : 14—6.

R. CĂLARAȘANU

Asi și mîisne în campionatul republican

Dinamo-€.LA. și (LR. Timișoara-Stoigul roșu Brașov
Foarte echilibrată, întilnirea din 

grupa 1 dintre Progresul și C.C.A. a 
fost decisă abia de partida de dublu 
mixt Julieta Namian, Cristea — Cris
tina Doboșiu, D. Viziru (6—1, 6—0) 
și astîel victoria a revenit Progresului 
cu scorul de 8—7. Rezultate tehnice : 
Bosch — C. Năstase 6—2, 6—3, 6—3, 
Georgescu — D. Viziru 4—6, 6—1, 
9—7, 6—4. Meciul a dat loc la o 
luptă dîrză nu însă și spectaculoasă, 
pentru că ambii tenismani s-au com
plăcut într-un joc de așteptare, de pe 
linia de fund a terenului. In orice 
caz, din partea tînărului D. Viziru am 
fi dorit mai multă inițiativă și atacuri 
la fileu. Bosch — D. Viziru 6—4, 6—4, 
6—4, Georgescu — C. Năstase 0—6, 
2—6, 6—1, 8—6, 2—6, Mărmureanu

— C. Popovici 2—6, 0—6, 2—6. Joc 
fără istoric din cauza apatiei cu care 
a acționat învinsul. Boaghe — Verone 
6—1, 9—7, 6—0, Mărmureanu — Ve
rone 7—5, 6—4, 6—2, Boaghe — C. 
Popovici 6—4, 4—6, 6—1, 0—6, 1—6, 
Andreescu — I. Năstase 6—2, 1—6, 
0—6, Julieta Namian — Eleonora Ro-

să conducă dar numai cu un punct!
DINAMO A REALIZAT SCORUL 

CAMPIONATULUI: 96—3!...

Partida Dinamo București — Olim
pia Brașov nu a fost precedată de 
nici un £el de incertitudini. Victoria 
rugbiștilor bucureșteni nu putea ti 
pusă la îndoială iar in ceea ce pri
vește scorul rămînea de văzut doar 
cît de mare va fi diferența, de punc
te. După primele 15 minute de joc 
Dinamo conducea cu 21—0, anunțind 
o nouă... ploaie de puncte. Și, intr- 
adevăr, la sfîrșitul reprizei tabela 
de marcaj arăta : 47—0, cele mai mul
te puncte fiind realizate de Balcan, 
Dragomir, Sebeș și Giugiuc. După 
pauză, dinamoviștii practică același 
joc de continuu atac — mult aplau
dat de public — care-i apropie tot 
mai mult dc... suta de puncte. Dia
conescu, Tutuianu, Zlătoianu și cei
lalți rugbiști bucureșteni înscriu insă... 
numai pînă ce scorul ajunge Ia 961 
Intre timp, Olimpia a reușit o în
cercare. Meciul — fără să se ridice 
la un nivel tehnic superior din cauz» 
slabei pregătiri a formației brașo
vene - a plăcut spectatorilor.

D. G.

C.C.A. — ȘT1INTA PETROȘANI 
6—3 (3—3)

Meciul s-a caracterizat printr-un 
joc viu, desfășurat într-o notă de 
deplină sportivitate. Studenții au 
căutat să realizeze un scor cît mai 
strins și, practicînd un joc activ, pe 
înaintare, au reușit să mențină tot 
timpul echilibrul de valoare. Dato
rită acestui joc, nesesizat de adversari 
linia de troacari a C.C.A.-ului nu 
și-a putut spune cuvîntul hotârîtor de- 
cît o singură dată, în repriza secun
dă, cînd Penciu marcă spectaculos. 
Punctele au fost înscrise de Ureche 
(lovitură de picior căzută) pentru 
Știința și Penciu (o încercare și o 
lovitură de pedeapsă transformată) 
pentru militari. S-au evidențiat : Ma- 
teescu — activ pe tot terenul — st 
Ciornei, de la Știința, Penciu și Me
hedinți de la C.C.A.

N. B.

METALUL „23 AUGUST" — STIINTA 
BUCUREȘTI 8—6 (3-6)

Doar prima repriză a fost echili
brată. După pauză, beneficiind de 
o pregătire fizică mult mai bună, 
metalurgiștii au dominat categoric. 
Victoria lor este pe deplin meritată. 
Punctele au fost realizate de Craicr» 
veanu (lovitură de pedeapsă) o încer
care realizată cu întreaga grămadă, și 
Negulescu (transformare) pentru Me
talul, iar pentru studenți a însori» 
Tudorache (două lovituri de pedeap
să). G. Eftimesscu (Buc) a arbitrat cu 
scăpări care n-au influențat însă re
zultatul-

A. Aurelian, coresp.

SURPRIZA LA IAȘI : C.S.M.S. — 
C.F.R. GRIVIȚA’ROȘIE 0—0

IAȘI, 1 (prin telefon). Rugbiștii din 
localitate au realizat, în compania 
echipei campioane, una dintre cele 
mai bune partide din actualul cam
pionat. In prima repriză, oaspeții au

șianu 6—4, 6—1. De data aceasta Ju
lieta Namian a jucat bine, degajat și 
a cîștigat ușor în fața Eleonorei Ro- 
șianu, mult prea nervoasă și inegală. 
Mariana Oargă — Alexandra Mihai 
6—2, 4—6, 3—6, Cristea, Georgescu 
— C. Năstase, D. Viziru 6—1, 6—2, 
3—6, 3—6, 6—2. In special Georgescu 
a făcut o partidă foarte bună, M. 
Oargă, Fătu — A. Mihai, I. Năstase 
3—6, 4—6, Mărmureanu, Boaghe — 
Popovici, Verone 6—2, 3—6, 6—1, 0—6, 
ab. Mărmureanu-Boaghe.

Astfel, după primele două întîlniri 
ale turneului final. Progresul și C.C.A. 
au cile o înfrîngere, în timp ce Dinamo 
este neînvinsă. Deținătoarea titlului de 
campioană republicană va fi cunoscu
tă marți după amiază cînd se va termi
na partida Dinamo — C.C.A., care 
începe azi de la ora 14,30. Continua
rea a fost fixată pentru mîine de la 
ora 8,30 și 14,30.

întrecerea pentru locurile 4—6 este 
și ea interesantă. întilnirea C.F.R. Ti
mișoara — C. S. M. Cluj a luat slîr- 
șit cu victoria timișorenilor cu 9—0: 

dominat fără să poată însă concreti
za. La reluare, gazdele sînt cele care 
preiau inițiativa atacând periculos 
buturile adverse. Datorită terenului a- 
lunecos (a plouat tot timpul meciu
lui), majoritatea acțiunilor s-au des
fășurat pe înaintare. S-au remarcat 
pachetele de înaintași ale ambelor 
echipe. Foarte bun arbitrajul Iul V 
Vardela (București).

Gh. Vasiliu, coresp.

I.T.B. CONFIRMA: 6—3 (0—0) 
CU PROGRESUL

Așadar, victoria din etapa prec— 
dentă, în deplasare Ia Cluj (8—3) n-a 
fost întimplătoare. Jucînd pe teren 
propriu, rugbiștii de la I.T.B., mai 
hotăriți, mai organizați, au obținut 
din nou victoria și în fața Progre
sului. Progresul ne-a decepționau 
echipa — în ansamblu — trece prin- 
tr-o evidentă criză de formă, comite 
greșeli nescuzabile (mai ales în a* 
parare). Ea n-a știut să ’Va'.brifie» 
nici un moment atu-ul unei grămezi 
mai puternice, după cum acțiunile 
pe treisferturi (rare, timide) au lost 
lipsite de continuitate. Realizatori : 
Tutuianu (lovitură de pedeapsă 1» 
urma unei greșeli comise de Reus) 
și Sava (încercare—ratată de Tutuianu 
— după o spectaculoasă intercepție, 
în urma unei bîlbîieli a apărării Pro
gresului) și, respectiv, P. Niculescu 
(lovitură de pedeapsă). De remarcat 
că I.T.B. a ratat două lovituri de pe
deapsă prin Coravu. Evidențiați : 
Teofilovici, Tutuianu, Dobrin și Sava 
de la I.T.B., Niculescu și Vicol de la 
Progresul.

T. S.

LA CLUJ: ȘTIINTA — RAPID 
6—6 (3—3)

CLUJ 1 (prin telefon) Știința n-a 
reușit să încheie in favoarea sa nici 
cea de a doua partidă jucată — con
secutiv — acasă : după un meci de 
slab nivel tehnic, rugbiștii clujeni 
au „scos" — destul de greu — un 
rezultat de egalitate în compania 
formației Rapid...

Meciul a fost lipsit de spectacol, 
ambele echipe căutind sâ realizeze 
un profit, mai mult din acțiuni spe
culative. Așa se face că de-a lungul 
celor 80 de minute, nici una din for
mații n-a reușit să înscrie din încer
cări, nu și-au pus în valoare liniile 
de treisferturi.

Cele 6 puncte ale Științei Cluj au 
fost marcate de Gherasim (în urma 
transformării a două lovituri de pe
deapsă). Rapidiștii au înscris prin Tur- 
bac (o lovitură de pedeapsă) și Mari
nescu (din lovitură de picior căzută).

N. Todoran, coresp.

CLASAMENTUL 
GENERAL DUPĂ ETAPA A XV1II-A

1. C.F.R. Grivița R 18 16 2 0 268: 67 52
2. C.C.A. 18 16 1 1 278: 38 51
3. Dinamo 18 11 3 4 239: 77 43
4. C.S.M S. Iași 18 7 5 6 103: 74 37

5—7. Știința Petroșani 18 8 1 9 94:108 35
Știința Cluj 18 7 3 8 108: 93 35
I.T.B. 18 7 3 8 89:109 35

8. Progresul 18 6 4 8 78: 62 34
9. Știința Buc. 18 7 2 9 69:113 33

10. Met. 23 August 18 5 5 8 77:101 33
11. Rapid 18 3 1 14 93:145 25
12. Olimpia Brașov 18 0 0 18 33:542 17

luhasz — Sopa 6—4, 6—1,, 4-6, 6—3,
M. Sorin — Kadar 6—0, 6—1, 6—4,
luhasz — Kadar 6—3, 6—4, 6—1,
M. Sorin — Sopa 6—4, 6—2, 6—1.
Spătaru ■— Beke 6—3, 6-1, 6—4,
Leihnam — Covaci 1—6, 3—6, 1—6.
Spătaru -— Covaci 6—3, 6—1, 6—1,
Leihnam — Beke 2—6, 6—4, 6—2
6—0, Cristoloveanu — Kakucs 6—1
6—3, Olga Gorog — Silvia Bogdar 
6—3, 3—6, 5—7, Maria Porumb — 
Vera Rado 0—6, 1—6, luhasz, M. So
rin — Sopa, Baia 2-—6, 6—4, 6—3 
6—2, Spătaru, Leihnam — Beke, Co
vaci 5—7, ab. prima pereche, M. Po
rumb, Cristoloveanu — V. Rado, Ka 
kucs 6—2, 1—6, 3—6, Leonti, Schi 
por — S. Bogdan, Baia 6—4, 2—6 
3—6.

Astăzi de la ora 14,30 și mîine di 
la ora 8,30 și 14,30 se va desfășur; 
ultima partidă : C.F.R. Timișoara — 
Steagul roșu Brașov.

Toate întîlnirile acestui campiona 
republican pe echipe mixte se dispuți 
pe terenurile centrului de anlrenamen



Poiana Cîmpina, CF.R. Roșiori și Mureșul Tg. Mureș 
în fruntea clasamentelor categoriei B

Actualități din fotbal
CINE ARBITREAZĂ MECIUL 

CU TURCIA?

Seria I
Flacăra Moreni-Dinamo 

Suceava 0-0

pur și simplu 
apărarea acesto- 
în formă bună, 

ocazie a ratat-o în 
min 89 Lalu (Dinamo) care a tras 
afară, deși poarta era goală... (R. 
SAVULESCU și I. SAVU — coresp.).

C.S.M.S. lasi-C.S.M. Brăila 
6-0 (2-0)

Ieșenii au prestat un joc de cali
tate, mai ales în repriza a doua. Au 
înscris Matei (min. 21, 64 și 90) și 
Voica (min. 5, 67, 80). Ambele echipe 
au ratat cite o lovitură de la 11 m 
prin Milea și Coteț. Cel mai bun de 
pe teren a fost Matei. S-au mai re
marcat : la ieșeni Voica, Ursache 
și Popescu. (P. CODREA și A. SCAU- 
NAȘ — coresp.).

Ceahlăul P. Neamț-Foresfa 
Fălticeni 1-1 (0-1)

Echipa gazdă a dominat categoric 
(raportul de cornere le este favorabil 
cu 12-3), însă a trebuit să se mulțui 
mcască cu un rezultat de egalitate 
datorită ineficacității liniei de atac. Au 
înscris Angliei (min. 44) și Vintilă 
(min. 70). (C. NEMȚEANU — coresp.).
C.F.R. Fascctni-Carpați Sinaia 

' 4-0 (3-0)
Feroviarii au jucat bine în majori

tatea timpului și au obținut o victorie 
meritată prin golurile înscrise de Si
mina (min. 24), Rozolea (min. 27), 
V. Panait (min. 29) și Andrieș (min. 
56). (C. ENEA — coresp.).
Steaua roșie Bacău-Prcshova 

Ploiești 1-1 (1-0)
Deși a plouat, 

mulți speptatori. 
mai bine în prima repriză. Oaspeții 
s-au apărat organizat și au atacat, 
sporadic. Rezultatul este just. Au în
scris Bejan (min. 3) pentru gazde și 
Babone (min. 72) pentru

(IL1E 1ANCU —
Știinta Galati-Dinamo 

2-3 (1-2)
Zece mii de spectatori au 

lerbiul orașului : Știința — 
Oinamoviștii au obținut o victorie me- 
itată, într-un joc spectaculos, cu laze 
linamice la ambele porți. Mai multe 
rcazii de gol au avut dinamoviștii, 
:are — de altfel — au dominat și 
najoritatea timpului. Au înscris Dudaș 
(min. 6), Matei (min. 22) și Ștefă- 
îescu (min. 63) pentru Dinamo și 
Zgardan (min. 23) și Păun (min. 49) 
lentru Știința. (A. SCHENKMANN- 
oresp.).
lapid Focsani-Poiana Cîmoîna 

1-2 (1-1)
Oaspeții au jucat foarte bine și dacă 

erenul nu era alunecos scorul putea 
ua proporții. Focșănenii au jucat foarte 
tab, mai ales în atac.

Gazdele au asaltat 
poarta oaspeților, dar 
ra s-a dovedit a îi 
Cea mai mare

Ia meci au asistat
Băcăoanii au jucat

oaspeți 
coresp.) 

Galați

urmărit 
Dinamo.

Progresul
Chaux de

CLASAMENTUL
1. Poiana Cîmpina 5 4 1 0 13: 3 9
2. Foresta Fălticeni 5 3 11 8: 4 7
3. C.F.R. Pașcani 5 3 1 1 12: 7 7
4. C.S.M.S. Iași 5 3 0 2 20: 5 6
5. Știința Galați 5 221 13:10 6
6. Prahova Ploiești 5 1 4 0 9: 8 6
7. Dinamo Galați 5 3 0 2 10: 9 6
8. C.S.M. Brăila 5 212 8:10 5
9. Rapid Focșani 5 1 2 2 5: 6 4

10. Dinamo Suceava 5 1 2 2 6: 9 4
11. Ceahlăul P. Neamț 5 1 2 2 5: 9 4
12. Carpați Sinaia 5 113 10:18 3
13. Flacăra Morenî 5 023 2:14 2
14 St. roșie Bacău 5 0 1 4 6:15 1

pentru lovire reciprocă. (L. Bruckner, 
coresp.)

C.S.M. Sibiu-C.S.M. Reșița
2-1 (2-0)

au atacat puternic din prî- 
prin Dom-

II-a
2-3 (1-2)

Seria a
Flacăra roșie-Farul
Farul, cu echipa completă, a obținut

victoria Ia limită și cu destule emoții, 
după ce a ratat numeroase ocazii, prin
tre care și un 11 metri. Bucurcștcnii au 
deschis scorul prin Radu Tudor, au 
egalat după pauză prin Coicca și au 
fost pe punctul dc a înscrie, la 2—2, 
încă un gol, dar Ghibănescu a salvat 
plonjînd în picioarele lui Scîntcie. Fla
căra a luptat cu ardoare, dar de multe

Localnicii 
mele minute și au înscris 
brovschi (m. 4) și Recelescu (în pro
prie poartă, min. 12). Reșițcnii au re
dus scorul prin Pătrașcu (min. 74). 
(I. Pantelimon, coresp.)

C.F.R. Roșiori-Chimia Făgăraș 
' 3-0 (0-0)

Localnicii au fost superiori și puteau 
învinge la un scor și mai mare, dar 
portarul oaspeților, Popa, a apărat foarte 
bine. Au marcat: Tăbîrcă 
din penalti — și min. 67) 
(min. 88). (G. Stănescu, 
coresp.)

C.S.O. Craiova-Dinamo Obor
4-0 (2-0)

Victorie meritat!, «cerul este însă 
sever. A« marcat: Mihăiescu

(min. 52 — 
și Mihalache 
A. Popescu,

O fază spectaculoasă din meciul Flacăra roși»—Farul (2—3)
Foto 1 B. Ciobanii

(m. 25), Bîtlan (m. 35), Constantinescu 
(m. 57) si Pană (m. 58). (D. Drăni- 
ceanu, Th. Derdan, coresp.)

joc,

pc- 
tre-

de o 
scoru- 
•le la

ori a depășit nota regulamentară de 
recurgînd la durități.

Arbitrul Petre Badea (Brașov) a 
nalizat toate infracțiunile, dar ar fi 
huit să fie mai hotărît, pentru a pune 
ordine pe teren.

POMP1LIU VINT1LA
.Vletalul „23 AugusF'-C.S.M.

Mediaș 3-0 (1-0)
A fost un joc foarte frumos. 

Lună valoare tehnică, in ciuda 
lui sever, med ieșenii au jucat
egal la egal cu un adversar în mare 
fvZmă. In prima repriză, oaspeții au 
șutat dc la distanță, spre deosebire de 
gazde care, uneori, au pasat prea mult, 
uitînd că trebuie să mai încerce și poar
ta... Cea mai 
doua a 
înscris L.
(min. 57) și Tîrțău (min. 64). (A. A- 
xente — coresp.).
S.N.M. Constanța-Stiinta Bucu

rești 1-2 (0—2)
Bucureștenii au prestat un bun joc 

colectiv și au dovedit multă siguranță 
atît în atac cît și în apărare. Au mar
cat : Gibea (min. 13) și Dumitrescu 
(min. 30) pentru oaspeți, respectiv Ma
xim (min. 70). In min. 58, Bărbiile seu 
(St.) și Firică (SNM) au fost eliminați

Chimia Govora-Tractorul 
Brașov 2-0 (0-0)

Localnicii au dominat de la început 
dar au deschis scorul abia în min. 52 
prin Lupașcu. După două minate, Ste- 
lian a înscris cu capul : 2—0. Victoria 
gazdelor e deplin meritată. Din min. 62, 
oaspeții au jucat în 10 oameni, Vătafii 
fiind eliminat pentru indisciplină. 
(D. ‘

eliminat pentru i 
Roșianu, coresp.)

CLASAMENTUL

mare parte a reprizei a 
aparținut metalnrgiștilor. Au 

Ene (min. 4) Ion (3. Ion

1.
2.

C.F.R. Roșiori
CJS.O. Craiova

3. C.S.M. Reșița
4. Farul Constanta
5. C.S.M. Sibiu

6—7. Dinamo Obor
6—7. Metalul București
8-9. C.S.M. Mediaș
8—9. S.N M. Constanța

10. Tractorul Brasov
11. Știința București
12. Chimia Făgăraș
13. Chimia Govora
14. Flacăra r. București

5 3 1 
■ 31 
53 0
5 3 0
5 3 0
5 3 0
5 3 0
5 3 1
5 3 12
5 2
5 2
5 2
5 1
5 0

1
1
2
2
2
2
2
2

1 2 
0 3 
0 3
1 3 
0 5

In turul al ll-lca al „Cupei cîștigătorilor de cupe"

Fonds (Elveția) - Leixoes (Portugalia)
avut loc la Londra 
a meciurilor din e- 
finală

Vineri seara a 
ragerea la sorți 
apa optimilor de 
igătorilor de cupe", la 
;um se știe, și echipa 
jresul. Aceasta a fost 
ocuri preliminarii. In 
itt decis ca reprezentanta noastră să 
intîlnească echipa învingătoare din 
neciul Chaux de Fonds (Elveția) — 
Leixoes (Portugalia). în primul joc 
(intre aceste echipe victoria a 
evenit elvețienilor la scorul de 6—2 
returul se dispută la 4 octombrie). 
Zum echipele ieșite primele din urnă 
irganizează jocurile și cum Progresul 
i ieșit a doua, înseamnă că primul 
ncci se va disputa în Elveția sau in 
’ortugalia, afară de cazul — permis 
le regulament — cînd intervine un 
cord între echipe privind schimbarea 
ocalității de disputare a primei întil- 
îiri.

Iată celelalte 7 meciuri: Ajax Am- 
terdam (Olanda) — Dozsa Ujpest 
ludapesta (Ungaria), Leicester City 
Anglia) — Atletico Madrid (Spa
tia), Olimpiakos Pireu (Grecia — 
>ynatno Zilina (Cehoslovacia), Dum- 
erline (Scoția) — Vardar Skoplje 
Iugoslavia), Fiorentina (Italia) —

a „Cupei cîș- 
care participă, 
noastră Pro- 
exceptată de 
optimi, sorții

Rapid Viena (Austria), Werder Bre
men (R.F.G.) — Aarhus GF (Dane
marca) și Swansea Town (Țara Ga
lilor) sau Motor Jena (R. D. Ger
mană) — echipa învingătoare tre
buie desemnată pînă la 18 octombrie 
— cu Alliance Dudelange (Luxem
burg.

Meciurile trebuie disputate pînă la 
30 noiembrie.

Seria a IlI-a
Arieșul Turda-A.S.A. Crișul 

Oradea 3-1 (0-0)
Aproape 6.000 ife iubitori ai fotba

lului au asistat la o partidă în care 
localnicii au cîștigat mai greu decît 
arată scorul, deși raportul de cornere 
le-a fost net favorabil (16—3). Din 
min. 33 însă, Arieșul a jucat în zece 
oameni, în urma eliminării Fui Luparu 
pentru joc periculos. In plus atacanții 
au fost impreciși în trasul la 
Au înscris: Husar (min. 70), 
(min. 70), Pîrvu (min. 85) 
Arieșul și Podaru (min. 78) 
Crișul. (I. Pataki-coresp.).
Mureșul Tg. Mureș-A.S.M.D. 

Saiu Mare 2-1 (1-1)
Meciul, desfășurat pe un teren greu, 

alunecos, a prilejuit un joc viu dispu
tat : oaspeții au luptat din răsputeri 
pentru un rezultat cît mai bun, iar 
gazdele pentru victorie. Mureșul a

Ploiești (cat. B)

Așa arată un buletin cu 12 rezultate VI.
exacte la concursul Pronosport nr. 41
din 1 octombrie. VII.

I. Spartak Moscova—Torpedo Mos- VIII.
cova (camp. U.R.S.S.) 1

11. S.K.A. R o st ov—Din a m c> Kiev IX.
(oamp. U.R.S.S.) 2

X.III. Dinamo Tbilisi—Spartak Erevan
(camp. U.R.S.S.) 2 XI.

IV. Știința Galati—Dinamo Galati
(cat, B) 2 XII.

V. Steaua roșie Bacău— Prahova Le
X

poartă. 
Băluțu 
pentru 
pentru

Sibiu—G.S.M.

Obor
1

Reșița
1

C.S.O. Craiova—Dinamo
(cat. B) 

G.S.M.
(cat. B)

G.S.M. Crifaiv*—In4. Sîrmei C.T.
(cat. B) X

Chimia Govora—Tractorul
(cat. B) 1

Internaționale—Milan (camp, ita
lian) 2

Torino—Juventus (camp, italian) 1

Lanerossi—Roma (camp, italian) 2 
acest concurs au fost depuse apro

ximativ 234.000 variante.

atacat mai mult, dar a ratat nume
roase situații clare prin Nagy, Seiy- 
mesi și Hajdu (acesta singur cu por
tarul, in față a tras în bară). Fotba
liștii din Satu Mare s-au apărat cu 
indirjire și au contraatacat, deseori, 
periculos. Au marcat Nagy II (min. 6) 
și Solyom (min. 73) pentru Mureșul 
și Dezso (min. 41) pentru A.S.M.D. 
(V. Kadar-coresp.L

Vagonul Arad-C.S.M. Cluj 0-0
Joc echilibrat. Oaspeții au acționat 

mai bine în cîmp, iar gazdele au fost 
mai agresive în fața porții, dar au 
ratat ocazii clare prin Chitic, Macavei, 
Dușan (bară). (S. lacob-coresp.)

C.F.R. Timisoara-I.R.A. Tg. Mu
reș 2-1 (1-0)

Chiar din prima clipă fotbaliștii fe
roviari au trecut la ofensivă și după... 
10 secunde de joc ionescu, deschis de 
Serfozo, înscrie primul gol. Tot Iones
cu e cel care, la începutul reprizei a 
doua, în min. 46, marchează și cel de 
al doilea gol pentru C.F.R. In ulti
mele 20 minute însă, oaspeții au o 
puternică revenire dar ei nu reușesc 
să marcheze decît un singur gol (min. 
80) prin Szigyarto. ■ (Al. Gros-coresp. 
reg.l

C.S.M.D. Baia Mare-Corvinul 
Hunedoara 5-0 (1-0)

Fotbaliștii băimăreni au practicat un 
fotbal excelent, avînd în permanență 
inițiativa și o înaintare deosebit dc 
eficace. Au marcat: Roman (min. 41), 
Gergely 111 (min. 67), Toma (min. 
74), Trifu (min. 76) și Tătarti (min. 
83, în propria poartă). (V. Săsăranu- 
coresp. reg.)
C.S.M. Crișana-lndustria Sir mei 

C. Turzii 0-0
7.000 de spectatori orădeni au asis

tat lâ un joc steril și de uzură, mai 
mult pe mijlocul terenului. Din min. 
68 Ind. Sîrmei a jucat în 10 oameni, 
deoarece Copil II a fost eliminat pen
tru atitudine nesportivă. (Ilie Ghișa și 
Al. Jilău-coresp.)

Recolta Carei-C.F.R. Arad 5-C 
(2-0)

După un început slab, gazdele au 
pus stăpînire pe joc și au marcat prin 
Horilă (min. 30), Koch (min. 34 și 
60), Fichor (min. 55) și Ionescu (min. 
76). (Tr. Szilagyi-coresp.)

CLASAMENTUL
1. Mureșul Tg. Mures 5 4 1 0 10: 6 9
2. C.F.R, Timișoara 5 3 2 0 10: 6 8
3. C.S.M. Cluj 5 2 30 4: 1 7
4. C.S.M.D, Baia Mare 5 3 1 1 11: 3 7
5. C.S.M. Crișana 5 3 11 6: 3 7
6. Arieșul Turda 5 2 3 0 10: 5 7
7. Vagonul Arad 5 2 21 6: 4 6
8. Recolta Cărei 5 2 1 2 11: 6 5
9. Ind. Sîrmei C. Turzii 5 2 12 7: 8 5

10. I.R.A. Tg. Mureș 5 1 2 2 5: 5 4
11. Corvinul Hunedoara 5 1 1 3 5:12 3
12. C.F.R. Arad 5 0 1 4 3:11 1
13. A.S.M.D. Satu Mare fi 0 14 1: o 1

14. A.S.A. Crișul Oradea 5 005 7:17

Am anunțat că partida internațio
nală de Ia București, R. P. Romînă
— Turcia va fi condusă de o „bri
gadă" de arbitri italieni. Federația] 
italiană de specialitate a comunicat 
forului nostru numele acestor arbitri. 
Ei sînt: Râul Righi (din Milano) — 
la centru — și Fiorenzo Samani (din 
Trieste) și Alessandro Dragostini (din 
Roma) — la tușă.

Meciul dintre echipele B va fi con
dus de trei arbitri greci. Numele lor 
nu sînt încă cunoscute.

LOTUL DE TINERET JOACĂ LAI 
CONSTANTA

Joi 5 octombrie, orașul Constanța 
va găzdui un interesant meci: Farul
— Lotul de tineret al R.P.R. Tinerii 
noștri fotbaliști se pregătesc pentru 
partida cu reprezentativa de tineret 
a R. P. Polone de la 22 octombrie 
(la București). Intîlnirea lor cu for
mația constănțeană va constitui a 
bună verificare. In acest meci, fotul 
de tineret va folosi echipa : Andrei 
(Urziceanu) — Georgescu, Hălmă- 
geanu, Nedeleu — Petescu, Zamfir— 
Jiul (Adam) — Igna (Mihalache — 
Dinamo Bacău), Năftănăilă (Matei
— C.S.M.S.), Varga—C.C.A. (Gane), 
Stoicescu (Progresul), Sasu (Mițaru).

® Partida dintre echipele de tineret 
ale R. P. Romine și R. P. Polone va 
fi condusă de arbitrii bulgari At. Ki- 
riakov — Ia centru — D. Kaigarov 
și D. Todorov — la tușă

TURNEUL ECHIPEI IUGOSLAVEI 
NOVISAD

b„,„„aiuia aceasta ne va vizita for-* 
mația iugoslavă Novisad, anul a-, 
cesta promovată în prima categorie a 
campionatului Iugoslaviei. Joi 5 oc
tombrie, Novisad va juca Ia Ploiești 
cu Petrolul, iar duminică 8 octom
brie la Bacau cu Dinamo, In actualul 
campionat, Novisad a reușit citcva re-, 
zultate remarcabile printre care două 
meciuri nule, cu Voivodina (1—1)5 
și Partizan — campioana țării — 
(0—0). In „Cupa orașelor expoziții", 
Novisad a făcut 0—0 cu Milan la Mii 
lano și a cîștigat cu 2—0 meciul re-i 
tur la Novisad.

INDUSTRIA SÎRMEI 
IN IUGOSLAVIA

La invitația clubului Radnicki diri 
Sombor (Iugoslavia), o echipă romi-, 
nească și anume Ind. Sîrmei Cîmpia 
Turzii va susține două întilniri în Iu-, 
goslavia : la 3 octombrie la Subotița' 
sau Vîrșeț și la 5 octombrie la Sonii 
bor, cu Radnicki.

ȘEDINȚA DE ANALIZA
CU ANTRENORII DIN CAT. A1

Astăzi, de la ora 3 dim. la federația* 
de fotbal are loc o ședință de analiză! 
cu antrenorii primi și secunzi ai e- 
chipelor din categoria A. Se va facet 
o analiză a campionatului (categoria1 
A și tineret) după 7 etape Și vor fi 
date îndrumări metodice.

Loturile A și B s-au antrenat ieri împreună
(Urmare din pag. 1) 

campionat. Din păcate însă, înaintașii 
și-au creat puține situații de tras la 
poartă (au încercat în schimb mereu 
pătrunderi individuale), iar atunci 
cînd au șutat au fost impreciși ori s-au 
izbit de forma excelentă a celor doi 
portari Voinescu și Mîndru. De altfel, 
aceasta și explică faptul că în acest 
meci, cum am spus frumos, s-a mar
cat un singur gol și acela din 11 m. 
(Constantine în prima repriză la un 
lienț comis de Popa). Astfel că lotul 
A a cîștigat partida cu 1—0.

In prima repriză, lotul A a folosit o 
formație care are multe șanse să de
vină aceea definitivă pentru meciul cu 
Turcia : Voinescu — Greavu, Nunwei- 
ller III, Ivan — Jenei, Nunweiller IV 
— Pîrcălab, Constantin, Ene II, Sere- 
dai, Tătaru. După pauză, Motroc l-a 
înlocuit pe Nunweiller III, Macri pe 
Ivan și Dridea pe Ene II. O foarte 
bună formă au arătat Voinescu, mij
locașii Jenei și Nunweiller IV. De ase
menea, au avut o comportare bună 
Ene II, Greavu (repriza a doua), Sere- 
dai (prima repriză) și Pîrcălab, deși 
acesta a fost foarte puțin jucat după 
pauză. Tătaru și Dridea încă nu se 
apropie de randamentul lor obișnuit. 
Nunweiller III și Ivan ni s-au părut 
mai buni decît Motroc și Macri. Lotul

A inai cuprinde pe Dungu, V. Alexatii 
dru, Țircovincu și Hașoti

Lotul B s-a arătat destul de omogeni 
și capabil de un joc și mai bun. In 
prima repriză a jucat echipa: MIN-, 
DRU — Popa, Caricaș, Soare — TAi 
BARCEA, KOSZKA — Oaidă, MESZAi 
ROS, Marcu, A. Munteanu, CZAKO. 
In a doua s-au operat cîteva schimi 
bări: Zavoda II l-a înlocuit pe Popa 
și a dovedit mai multă siguranță, Pe
tru Emil pe Tabarcea care însă a datl 
un randament' superior, Mateianu pe 
Marcu în postul de centru unde a ac-» 
ționat mai clar, iar Raksi pe A. Muiii 
teanu dînd înaintării mai multă corni 
bativitate, iar extremei Czako mă® 
multe mingi. De menționat că în rei 
priza a doua, lotul B a jucat dc lat 
egal la egal cu lotul A și puțin a lipi 
sit să egaleze și chiar să cîștige (Ma
teianu a tras de două ori în bară, iar 
Oaidă a ratat alte două ocazii bune). 
Lotul B este completat cu portarul 
Uțu, Fronea și Ivansuc, care nu au 
jucat ieri (ultimul nu s-a prezentat 
deoarece a avut examen).

Ultimele jocuri de verificare vor 
avea loc miercuri (lotul B) și joi (lo
tul A). In puținele zile care au rămas 
pînă la meciurile cu Turcia este ne
cesar să se pună accent la antrena
mente pe îmbunătățirea jocului înain
tărilor mai ales în faza de finalizare.

(P- g )



A început „Cupa Dinamo"
Amatorii de volei din Capitală an 

,fost prezenți în număr mare în sala 
^Dinamo pentru a asista la întrecerile 
dotate cu „CUPA DINAMO". Au par

ticipat echipele Dinamo, Dinamo 1, 
C.C.A., Flacăra roșie și Progresul. 

.Rapid nu s-a prezentat în meciul cu 
Progresul. Iată rezultatele înregistrate:

Dinamo — Dinamo I 3—1 (15—12, 
12—15, 15—11, 15—9). Victoria pri
mei echipe este pe deplin meritată.

C.C.A. — Flacăra roșie 3—2 (17—15, 
3—15, 15—7, 11 — 15, 15—13). După o 
luptă epuizantă de-a lungul a cinci 
seturi, militarii au obținut o victorie 
care la un moment dat părea să revină 
’jucătorilor de la Flacăra roșie.

Rapid — Progresul 0—3 (neprezen- 
tare).

★
I/Otul feminin de volei al R.P.R. a sus

ținut o întîlnire de verificare în compa
nia formației de juniori a clubului Ra- 
pid, de care a di&pus cu 3—0 (15—12. 15—9, 
15—5). O bună dispoziție de joc au ma
nifestat jucătoarele Doina Ivănescu, Lia 
Vanea. Eiisabeta Goloșie, Sonia Colceriu, 
Domnica Costîc. Lotul R.P R. a folosit 
următoarele jucătoare : Doina Ivănescu, 
Ana Mocanu, Lia Vanea, Eîisabeta Go- 
loșie. Tinela Pleșoianu, Sonia Colceriu, 
Viorica Herișanu, Florina Popovici, Da
niela Golim aș, Alexandrina Berezeanu, 
Domnita Costîc si Renate Mtechenger.

GH. CIORANU-coresp.

In campionatul republican pe echipe

Progresul București
ORADEA 1 (prin telefon). In sala 

de sport a Școlii medii nr. 1 din loca
litate s-au desfășurat întîlnirile cam
pionatului republican pe echipe. între
cerile au fost de un nivel tehnic foarte 
bun. Luptătorii s-au acomodat cu noul 
regulament, fant care a contribuit la 
creșterea spectacolului sportiv. Au fost 

; obținute următoarele rezultate: Stea- 
( gul roșu Brașov — C.S.M. Crișana 
j Oradea 19—5 (Fb-re 8—2, clasice 

11—3), cu C.S .M.D. Baia Mare 17—9 
j (4—61 1, 13—3), cu Voința Tg. Mureș 
22—2 (6—2, 16—0), C.S.M. Crișana— 

' C.S.M.D. Bala Mare 13—131 I (4—6, 
9—7) cu Voința Tg. Mureș 16—61 
(6—4, 10—2), C.S.M.D. Baia
Mare — Voința Tg. Mureș 13—II 
(4—6, 9—5). Au avut a comportare 
excepțională V. Bularca și D. Pîrvu- 
lescu. Am notat și buna formă a lui 
Kellerman și G. Toros (Baia Mare), 
Pinck și Rugan (Oradea), Olteanu și 
Matyas (Tg. M). La libere au luat 
„note" bune: Bălan și Dohi (B.M.),

Rezultate strînse 
în campionatul feminin

(Urmare din pag. 1)

Rapid conduce cu 6—3. Pînă la pauză 
handbalistele feroviare majorează sco
rul la 8—4 ceea ce lasă impresia că 
meciul este încheiat. în repriza secundă 
însă Știința luptă cu mai multă ambi
ție, acțiunile ofensive ale acestei for
mații sînt mai a'gresive, mai elicace, 
astfel că cu 10 minute înainte de ter
minare. scorul este din nou egal : 8—8. 
In perioada care a urmat inițiativa a 
avut-o Știința, care a ratat cîteva 
mari ocazii prin Ungureanu. Au mar
cat : Hector (2), Ștefănescu (2), Leon- 
te. Ungureanu, El. Constantinescu, 
Puica Constantinescu pentru. Știința 
și Boțan (4), Maria Constantinescu 
’(3), Dumitrescu pentru Rapid. A ar
bitrat bine Petre Tîrcu (București).

CALIN ANTONESCU

Știința Timișoara — C.S.S. Banatul 
0—8 (6—4). Derbiul echipelor timișo
rene a avut un nivel tehnic ridicat, 
ambele formații luptînd cu multă ar
doare pentru victorie. Studentele au 
știut să profite de numeroasele greșeli 
comise de jucătoarele de la Banatul 
și astfel au cî.știgat la limită. Este 
adevărat că echipa Știința a mani
festat mai multă forță în atac și mai 
multă precizie în aruncările la poartă, 
elemente care au fost determinante în 
realizarea acestei victorii.

C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mureș 
12—5 (4—3). După o repriză egală 
în ceea ce privește raportul de forțe 
.'(scorul a fost favorabil sibiencelor), în 
partea a doua a întîlnirii gazdele și-au 
revenit și atacînd mai decis, șutînd 
mai mult și mai sigur la poartă au 
reușit să obțină o victorie pe deplin 
meritată. Scorul, chiar dacă pare oare
cum sever, reflectă raportul de forțe. 
!Au înscris : Dobre (4), Birtehner (3), 
J’fieyl (2), Walzer (2), Dăndler pentru

C.S.M. si Incze (3), Preda, Covrig 
pentru Mureșul. (ILIE IONESCU, co
resp.).

S.S.E. Petroșani — Tractorul Bra
șov 7—3 (4—3). Un mare număr de 
spectatori an aplaudat victoria echipei 
gazdă. In repriza secundă formația din 
Petroșani a jucat foarte bine și a 
reușit să termine învingătoare. Rezul
tatul deși pare surprinzător este totuși 
pe deplin meritat. Bun arbitrajul lui 
P. Cîrligeanu (Buc.).

Campionatul masculin, seria 
a li-a

Tehnometal Timișoara — C.S.O. 
Craiova 19—19 (8—9). Meciul din
tre aceste două formații fruntașe ale 
clasamentului a prilejuit o luptă strîn- 
să. Handbaliștii din Timișoara au prac
ticat un handbal mai modern, mai 
eficace. Pe de altă parte echipa din 
Craiova a constituit pentru publicul 
timișorean o adevărată surpriză. Nu
mai nervozitatea din ultima parte a 
întîlnirii i-a împiedicat pe craioveni să 
realizeze un rezultat mai strîns. (ION 
IOANA cores p.).

Voința Sibiu — Știința Timișoara 
14—16 (7—6). Jocul a avut o desfă
șurare dramatică. Mai atenți și mai 
preciși în aruncările la poartă studenții 
timișoreni au câștigat pe merit. Vom 
nota că Voința a ratat două lovituri 
de la 7 m. prin Stoica Și Schuman. 
Excelent arbitrajul lui I. Covaci (Bucu
rești). (ILIE IONESCO, coresp).

Dinamo Tg. Mureș — Știința Petro
șani 17—13 (8—7).

Dinamo Brașov — LT.B. 10—6 
(2—3). Abia în ultima parte a întîl
nirii au reușit dinamoviștii să-și asi
gure victoria. Ambele echipe au jucat 
dur.

Tn seria I a campionatului masculin 
s-a disputat un singur joc: Tractorul 
Brașov — Știința București 16—11

învinsă de trei ori!
Kiss (Oradea) și Bolla și Hathazi 
(Tg. M). 1. GHIȘA — coresp. reg.

BUCUREȘTI. Grupa din Capitală 
a fost viu disputată între cele patru 
participante. Arbitrajul — sub orice 
critică. Nivelul tehnic cu mult sub 
posibilități, realizîndu-se foarte puține 
procedee clare. Au fost obținute urmă
toarele rezultate tehnice: C.C.A. — 
Metalul Buc. 16—6 (8—2, 8—4), cu 
A.S.M. Lugoj 17—9 (8—2, 9—7), cu 
C.S.M. Cluj 16—6 (10—0, 6—611), 
Metalul Buc. cu A.S.M. Lugoj 14—8 
(6—2, 8—6), cu C.S.M. Cluj 20—4 
(8—2, 12—2), A.S.M. Lugoj — C.S.M. 
Cluj 13—13 (6—4, 7—9).

TIMIȘOARA 1 (prin telefon). Sur
priza etapei a Il-a a avut loc în loca
litate unde formația fruntașă Progre
sul București a pierdut toate cele trei 
întîlniri 1 Luptătorii din Capitală s-au 
prezentat slab pregătiți. între ei și 
arbitri au avut loc numeroase discuții. 
Au fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice: C.S.M. Galați — C.F.R. | 
Timișoara 13—9 (clasice 9—5, libere 
4—4), cu C.S.O. Craiova 16—6 (10—4, 
6—2), cu Progresul Buc. 14—10 (8—6, 
6—4), C.F.R. Timișoara — C.S.O. Craio
va 16—8 (12—4, 4—4), cu Progresul 
Buc. 18—8 (10—6, 8—2), C.S.O. Craio
va — Progresul Buc. 14—10 I 1 (8—61, 
6—4 1). Arbitrajul a corespuns în tota
litate. Cu prilejul acestei etape s-au 
evidențiat următorii sportivi : Ion Po
pescu și I. Tănase (Galați), C. Uiba- 
riu și Al. Tolh (Timișoara) și Marti- 
nescu (Craiova).

L. MAKAI-coresp.
(în ziarul nostru de mîine vom 

transmite detalii asupra desfășurării 
întîlnirilor și rezultatele grupei de la 
Arad).

1 n cei 12 ani care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Chineze, 
marele popor chinez a străbătut un drum încununat de însemnate succese. 
Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, a Comitetului său Central, în 

piuit 
J ntînd

frunte cu tovarășul Mao Tze-dun, oamenii muncii din 
adinei transformări revoluționare în toate domeniile 
cu entuziasm pe calea construirii socialismului.

Însemnate realizări au fost înfăptuite în R. P. 
culturii fizice și sportului, care au luat un avînt de 
milioane de oameni. Mișcarea sportivă din R. P. Chineză are asigurată o puter
nică bază materială. Mărturie sînt miile de stadioane și baze sportive răspîndite

uriașa (ară au 
vieții sociale,

Chineză și în 
mase în țara

domeniul 
celor 650

în toate regiunile țării. Parcul sportiv din Pekin acoperă o suprafață totală 
de 12.000 m.p. In fotografia noastră, un aspect al marelui stadion central din 
capitala R. P. Chineze.

Voleibaliștii de la C. S. 0. Craiova învingători cu 3-0
in partida cu Ciam Villa d’Oro

CRAIOVA 1 (prin telefon). Vineri 
seara, in fața unei săli arhipline volei
baliștii echipei locale C.S.O. au întâl
nit formația italiană Ciam Villa d’Oro 
Modena. Comportîndu-se foarte bine 
atît în apărare cit și în atac, craio- 
venii au ciștigat cu 3—0 (8, 14, 8). 
Oaspeții au condus în setul al doilea

cu 13—6 și 14—11, dar atacul lor nu 
a reușit — în final — să treacă peste 
blocajul gazdelor. Cei mai buni jucă
tori: Crivăț, Mitran, Cojocarii (C.S.O.), 
Bortolomasi, Barone, Martini (Ciam). 
A arbitrat I. Amărășteanu-Craiova.

V. SĂNDULESCU-coreso.

ST IIJRl n E M T E IRl E
FOTBAL

(8-8).

Federația internațională de hochei 
a dat un vot de blam echipei R. f. Germane

MOSCOVA (Agerpres). — Comite
tul executiv european al Federației 
internaționale de hochei pe gheață, 
întrunit la Moscova, a dezaprobat a- 
titudinea echipei K. F. Germane pen
tru refuzul său de a juca cu echipa 
R.D. Germane la campionatul mon
dial de hochei pe gheață care a avut 
loc în Elveția in acest an. Comitetul 
executiv a avertizat federația de ho
chei din R.F. Germană că dacă va 
mai comite o asemenea discriminare 
se vor lua măsuri împotriva ei, mer-

gind pînă la excluderea din federa
ție. Acest lucru a fost comunicat 
corespondentului TASS de John A- 
hearna (Anglia), vicepreședinte al 
Federației internaționale de hochei 
pe gheață.

La lucrări s-a discutat despre cam
pionatele mondiale de hochei pe 
gheață care vor avea loc la Colorado- 
Springs (S.U.A.). Toți membrii comi
tetului executiv s-au pronunțat pen
tru modificarea parțială a regulamen
tului jocului de hochei pentru amatori.

DINAMO KIEV DIN NOU 
PE PRIMUL LOC

Stadionul central V. I. Lenin din 
Moscova a fost ieri din nou arhiplin: 
se întîlneau aici într-un meci deo
sebit de important din cadrul turne
ului final al campionatului U.R.S.S. 
cele mai populare echipe moscovite 
— Spartak și Torpedo. Chiar de la 
început ambele formații s-ău anga
jat într-o luptă îndârjită pentru ob
ținerea victoriei. La pauză Spartak 
conducea cu 2—0, dar la reluare Tor
pedo reușește să egaleze. Cine va 
cîștiga acest important derbi ? —
se întrebau cei pestb 100.000 de 
spectatori. Spre sfîrșitul meciului 
Krutikov, din linia de apărare a 
echipei Spartak, se infiltrează pînă 
spre careul formației Torpedo și în
scrie prin surprindere. Cîștigînd me
ciul cu 3—2, Spartak și-a conso
lidat locul III pe care-1 deținea, apro- 
piindu-se la numai un punct de Tor
pedo. De remarcat că în turneul 
final, după șase meciuri, Spartak nu 
a pierdut nici măcar un punct 1 De 
această înfrîngere a liderului a pro-

Tragere la sorti in „Cupa 
campionilor europeni"

LONDRA 30 (Agerpres).— Sîm- 
bătă la Londra au fost stabilite prin 
tragere la sorți întîlnirile din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal. Iadă 
programul jocurilor: F.C. Austria Vi- 
ena—Benfica Lisabona ; Besiktas Is
tanbul—F.C. Niirenberg ; Partizan 
Belgrad—Juventus Torino ; Feiyencord 
(Olanda)—Tottenham Londra ; Odense 
(Danemarca)—Real Madrid; Standard 
Liege—Valkeakoson (Finlanda) ; Vor- 
wărts Berlin sau Lindfield (Islanda) 
cu Glasgow Rangers; Servette Ge
neva—Dukla Praga.

Programul sferturilor de finală va 
fi alcătuit Ia 18 noiembrie la Milano 
prin tragere la sorți. Finala com
petiției urmează să se dispute la 2 
mai 1962 în orașul Amsterdam.

PE GLOB
fifat Dinamo Kiev care, învingătoare 
cu 4—2 la Rostov în meciul cu 
S.K.A., a trecut din nou în fruntea, 
clasamentului. Alte lrezultatc: Di
namo Tbilisi—Spartak Erevan 1—2, 
Avangard — T.S.K.A. 0—0.

1. Dinamo Kiev 26 16 7 3 52:24 39
2. Torpedo 26 18 2 6 63:30 38
3. Spartak Moscova 26 16 5 5 55:30 37
4. T.S.K.A. 26 15 4 7 57:38 34

MILAN—INTERNAZIONALE: 3—1

Etapa a Vll-a a campionatului 
italian desfășurată ieri s-a caracte
rizat prin înfrîngerea fruntașelor cla
samentului. Astfel, în derbiul milanez 
echipa Milan, după două înfrîngeri 
consecutive, s-a reabilitat, întrecînd 
cu 3—1 pe Internazionale, care suferă 
astfel primul eșec. Un alt derbi loca! 
s-a desfășurat la Torino. In mod 
surprinzător, Torino a întrecut pe 
Juventus cu 1—0. Alte rezultate: 
Catania—Fiorentina 3—1, Lanerossi 
—Roma 0—1, Lecco—Atalanta 0—1, 
Mantova—Padova 1—0. Sampdoria 
—Palermo 0—2, Spăl—Bologna 1—2, 
Venezia—Udinese 2—1. în clasament: 
Inter și Atalanta — cite 10 p, ur
mate de Milan, Sampdoria. Bologna 
și Lanerossi cu cite 9 p. fiecare.

PE SCURT
e Proba de spadă pe echipe din 

cadrul turneului internațional de 
scrimă al cluburilor armatelor prie
tene a fost cîștigată de echipa Legia 
Varșovia, care a totalizat 4 victorii. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
Honved Budapesta cu 3 victorii* 
Ț.S.K.A. Moscova 2 v., C.C.A. Bucu
rești 1 v. și Vcrwărts Berlin 0 v.

• După prima zi, în întîlnirea at
letică R.P. Ungară — Suedia, care 
se desfășoară la Budapesta, sportivii 
maghiari conduc cu 55—51. Iată cî
teva rezultate: 400 m Johansson (S) 
47,3; 1500 m Szentgali (U) 3 :46,0; 
5.000 m Iharos (U) 14 : 18.8; prăjină 
Miskei (U) 4.30 m ; lungime Kalocsai 
(U) 7,48 ; suliță Kulcsar (U) 78,41.

• La 3 octombrie încep la Tbilisi 
campionatele unionale de atletism, 
care vor reuni pe cei mai buni at- 
leți din U.R.S.S. Cu un interes ma
jor este așteptată proba de săritură 
în înălțime, în care recordmanul 
mondial V. Brumei poate corecta din 
nou performanța supremă. Cu inte
res va fi urmărită evoluția altor re
cordmani și recordmane ca P. Bolot
nikov, K. Buhanțev, Tamara Press. 
Tatiana Seelkanova ș.a.

înaintea ultimei runde

Tal (13J4 P-) conduce în turneul de la Bled
Turneul internațional de șah de la 

Bled se apropie de sfîrșit. Rundele 
a XVII-a și a XVIII-a au complicat 
și mai mult lupta pentru primele 
locuri în clasament. Tal a obținut 
victoria in partida cu Pachman, a- 
cesta recunoscindu-se învins după 
întrerupere fără a mai relua jocul. In 
penultima rundă, excampionul lumii 
a remizat cu Portisch, în numai 15 
mutări. Două întrerupte are fostul 
lider al turneului, americanul Fis
cher. Celei cu Keres i se adaugă a- 
cum partida cu Petrosian, în care 
Fischer deține avantaj pozițional. 
Fischer a remizat cu Najdorf în run
da XVII-a. Cu șanse continuă să 
concureze iugoslavul Gligorici, care

a ciștigat la Udovcici și a făcut remi
ză cu Keres (18 mutări).

Alte rezultate : Gheller—Bisguier
0—1, Ivkov, — Portisch 1—0, Matano- 
vici—Darga */2 — */,, Bertok—Parma 
’/a—*/2, Tri funovici—Donner 
Olafsson — Germek l/2 — </2, Keres- 
Petrosian */2—*/2 (runda a XVII-a) ; 
Parma- Trifunovici >/2—>/2, Pachman- 
Olaffson 1/2~‘/2 (runda a XVIII-a).

In emisiunea sa sportivă de asea
ră postul de radio Moscova anunță 
următoarele rezultate al partidelor 
întrerupte : Fischer—Keres */2*
Fischer—Petrosian 1—0, Petrosian— 
Udovcici 1—0.

Clasamentul înaintea ultimei runde : 
Tal 13</2, Fischer 13, Gligorici 12</2, 
Keres și Petrosian 11%.
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