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scriincrii noștri învingători peste hotare

Bpre®e®itativele R. P» Bomme au realizat 
ei vectorii in „triunghiularul” de la Minsk!
ISK 26 (Prin telefon). Primele 
ri pe echipe (sabie, floretă — 
și fete) din cadrul „triunghiu- 
“ de scrimă R.S.S. Lituaniană— 
Romină—R.S.S. Bielorusă, care 
c în Sala sporturilor din loca- 
într-o atmosferă de mare interes, 
incis cu victoriile clare ale re
lativelor țării noastre, 
sabie, de pildă, sportivii romîni 
recut mai întîi echipa R.S.S Li- 
aă cu 12—4, într-un meci în 
nițiativa ne-a aparținut perma- 
Realizatorii victoriilor: Culcea 
iRitilă (4), Mustață și Rohoni 
I) Cu multă atenție a fost ur- 
intîlnirea dintre sabrerii romîni 

zidoruși (în primăvară, la Bucij- 
—8). Sportivii noștri, în mare 
au realizat o nouă victorie, cu 
de 9—7, prin Culcea (3 v), 

, Mustață și Rohoni (cite 2 v). 
lent s-a comportat și echipa 
etă — băieți, care a realizat 
ie cele mai categorice din ca- 
irneului : 14—2 cu R.S.S Li- 
îă (Poenaru și Drimbă cite 4 
reșanu și Csipler cîte 3 v.) și 
cu R.S.S. Bielorusă (Mureșanii,

Driinbă și Zilahi cîte 4 v. și Poenaru 
— o victorie).

După ce în primul meci, floretistele 
țării noastre au depășit net echipa 
R.S.S. Lituaniene — scor 16—0 — 
sportivele R.P. Romîne au întîlnit, în 
cel mai disputat meci al „triunghiu- 
larului", formația R.S.S. Bieloruse. 
Deși plecau mari favorite, romîncele 
s-au comportat inegal (Olga Szabo, 
spre exemplu, n-a obținut decît o vic
torie I) ele au trebuit să depună efor
turi ' susținute pentru a înregistra și 
cea de a doua victorie. Ele au rea
lizat, in final, un rezultat destul de 
concludent: 10—6. Cea mai bună
trăgătoare din echipa țării noastre a 
fost Maria Vicol, care a obținut 4 
victorii. Celelalte victorii se datoresc 
floretistelor Ecaterina Lazăr 
Ana Ene (2).

în ultima probă pe echipe 
spadă — sportivii romîni au 
comportare mai slabă, pierzînd 
întîlniri. Ei au fost întrecuți de spada
sinii R.S.S Lituaniene cu 10—6 (au
torii victoriilor noastre: Mureșanii — 
3, Stelian — 2 și Sinko — 1) și apoi 
de cei ai R.S.S. Bieloruse cu 12—4

(realizatorii echipei noastre: Stelian 
— 2, Mustață și Sinko — cîte o vic
torie).

Duminică au intrat în concurs și 
trăgătorii înscriși la individuale, în 
probele de sabie și floretă băieți. Tră
gătorii noștri s-au prezentat foarte 
bine, reușind să se califice „în cor- 
pore" în turneul final.

Luni, în ultima zi a ,,triunghiula
rului" vor avea loc individualele la 
floretă fete și spadă.

RUXANDRA iONESCU
antrenor

(3) și

— la 
avut o 
ambele

valoros rezultat al boxului nostru

A 26 (prin telefon de la tri- 
nostru special). Un eveniment 
care a reținut în ultima săp- 
atenția iubitorilor de sport din 

a fost întîlnirea internațională 
x dintre reprezentativele R.P. 
a și R.P. Romine.
,a țării noastre, superioară ca 
e fizică și tehnică, a realizat 

seara în sala Universiada o 
categorică, mai netă chiar de- 

•ată scorul : 7—3 I

FILMUL MECIURILOR

îemarea arbitrului internațional 
(U.R.S.S.), prima pereche de 

Ciucă și Panaiotov, urcă trep- 
jului. Asistăm la cîteva schim- 
■ la distanță, imprecise, nici 
intre pugiliști nevrînd să... 
acțiune mai hotărîtă. Tn re- 

■cundă, Ciucă iese la atac și 
i precis cîteva lovituri de 

obținînd astfel un mjc avan- 
laiotov, pe care reprezentantul 
l-a întrecut acum cîteva luni 
irești, atacă decis, în ultima 
punctînd mai clar, în timp ce 

Moșește laterale largi, neindi- 
comite totodată dese obstrucții 

I pierde partida.

Olteanu a încrucișat mănușile cu 
Gheorghiev. Boxerul nostru este cei 
care atacă hotărît chiar de la primul 
sunet de gong, impresionînd prin cla
ritatea loviturilor. Gheorghiev în
cearcă să-l țină la distanță pe boxe
rul nostru. El nu reușește să evite 
repetatele directe la plex pe care Ol
teanu i le trimite cu o mare precizie. 
De-a lungul partidei, reprezentantul 
nostru a folosit serii prelungite la 
corp și, în final, a cîștigat întîlnirea.

Gheorghiu și luseinov au furnizat 
o partidă bună ca valoare. Meritul 
revine îndeosebi boxerului nostru, 
luseinov l-a solicitat foarte mult pe 
Gheorghiu în reprizele a 2-a și a 3-a, 
însă stilul curat și eficace al romînu- 
lui a contracarat deseori acțiunile 
adversarului. Loviturile de întimpinare 
trimise de Gheorghiu, ca și eschivele

R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

C. C. A. — Grivița

Convocarea ședinței plenare 
a C. C. al P. M. R.

Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn a hotărît să convoace pentru ziua de joi 30 noiembrie a.c. 
ședința plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rotnin, 
cu următoarea ordine de zi :

1. — Darea de seamă a delegației Partidului Muncitoresc Romin 
la cel de-al XXll-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

2. — Examinarea prevederilor proiectului de buget al statului pe 
anul 1962.

Reprezentativele Franței și R. P. Romine
și-ais împărțit victoriile ia gimnastică
Elena Leușteanu și Frederic Orendi 

pe primele locuri la individual compus 
STRASSBOURG, 26 (prin telefon).

Sala de sporturi din marele parc al 
expoziției din orașul Strass'oourg a fost 
arhiplină în ziua de duminică, 5.000 
de spectatori au asistat la întrecerile 
de gimnastică dintre reprezentativele 
Franței și R.P. Romîne. Ei au avut 
prilejul să urmărească o competiție de 
un înalt nivel tehnic, mai ales ia 
echipele feminirte. Gimnastele noastre 
și-au confirmat valoarea și de data 
aceasta, făcînd o adevărată demonstra
ție de măiestrie. Trebuie subliniat că

gimnastele franceze au făcut un pro
gres mare, ridieîndu-se uneori aproape 
la nivelul gimnastelor noastre. Concu
rentele noastre, mai ales la exercițiile 
liber alese au făcut o risipă de ele
mente de rară frumusețe și au fost 
aplaudate îndelung pentru măiestria 
lor.
ghezi

Am auzit spectatori strassbour- 
spunînd — cu toate că în acest

TUDOR VORNICU

(Continuare în pag. a 4 a)

La încheierea turului categoriei A Ia Sotbal

In frunte, trei echipe la egalitate de 
dar Steagul roșu inai are un

A căzut cortina peste ultima etapă a 
turului campionatului categoriei A. Mai 
sînt de disputat trei restanțe, care însă 
nu pot aduce mari modificări clasa
mentului. Actualul lider — Steagul roșu 
Brașov — mai are de jucat două me
ciuri și, deci, toate șansele să rămtnă 
„campion de toamnă".

Etapa de ieri a fost destul de agitată. 
Dintre rezultate, surprinde cel mai mult 
înfringerea lui Dinamo București in fața 
Științei Timișoara. Alături, de studenții 
timișoreni, colegii lor tie la Cluj se nu
mără printre performerii etapei, reușind 
și ei să' cîștige în deplasare. Vn rezul
tat remarcabil este și cel al Jiului Pe
troșani, care a reușit un prețios meci 
egal la Tîrgoviște. La Ploiești, Bacău și 
Lupeni, victorii scontate ale echipelor 
gazdă, care astfel și-au îmbunătățit po
zițiile în clasament. Și în încheiere o 
caracteristică a etapei: zi... proastă
pentru echipele bucureștene, care au 
pierdut în toate cele trei jocuri susți
nute

REZULTATELE ULTIMEI
Petrolul—Rapid 
Metalul—Jiul
Dinamo Buc.—Știința Tim. 
Dinamo Pitești—Știința Cluj 
Minerul—U.T.A.
Dinamo Bacău—C.C.A. 
(Progresul—Steagul roșu —

CLASAMENTUL
1. St. roșu 11-8-2-1-27:12 18
2. Petrolul 13-8-2-3-29:16 18

3. Dinamo București
4. Dinamo Bacău
5. Progresul
6. Știința Cluj
7. Rapid
8. Minerul
9. C.C.A.

10. Știința Tim.
11. Jiul
12. Metalul

cuvlnt (lc
puncte,

spus...

ETAPE
3-1
3-3
0-1
1-2
2-1
2-0

(2-0)
(1-2)
(0-0)
(0-1)
(0-0)
(1-0)

amînat)

După un joc pasionant

6-0 (O-O)

18
14
13
13
13
12
11
11
11
9

13. Dinamo
14. U.T.A.

Pitești 13-3-2-8-14:22
12-3-1-8-14:21

viitoare
două din

(3

7

seDuminica 
vor disputa 
tanțe : U.T.A.—Steagul 
Timișoara—Progresul.

Reamintim că la București, duminică 
va avea loc meciul amical Dinamo 
București—C.C.A., organizat de ziarul 
nostru.

decembrie) 
cele trei res- 

roșu și Știința

Surpriza etapei:

Dinamo București — Știința Timișoara 0-1 (0-0)
Ca și anul trecut — în prima parte a 

campionatului — dinamoviștii bucureș- 
teni s-au „împotmolit" tocmai în ultimi 
etapă. Numai că, dacă cu un an în urmă 
insuccesul . (1—3 la Brașov) era 
cum așteptat, de astă dată abia 
găseai pe vreunul care să-și dea 
tul studenților - timișoreni.

oare- 
dacă 

credi-

Pentru bucureșteni, în balanța apre
cierilor atîrnau foarte greu ultimele doii« 
partide și în special cea de duminica 
trecută, cînd dinamoviștii au întrecut fără 
drept de apel o formajie (Minerul l,u-

G. N1COLAESCU

Foto; T, Roibu

petuos al înaintașilor echipei C.C.A. este oprit printr-un oportun „mark“ 
al lui Țîbuleac

la rugbi
Cînd. purtat 

oameni, Penciu
pe brațe de sute 

încerca desigur

(Continuare în pag. a 3-a)

o 
imensă bucurie iar colegii lui de echi
pă se îmbrățișau pe teren și primeau 
felicitările adversarilor, fiecare din 

specta- 
că s-a

(!) de 
îndoială,

un meci 
puternic

mare, o 
în evi-

• cei aproape.,', 5.000 
tori’ regretau, fără 
sfîrșit jocul.

Intr-adevăr, a fost 
„finală" care a scos
dență valoarea ridicată a rugbiului 
nostru. Felicitări se cuvin ambelor 
echipe, tuturor jucătorilor de la C.C.A. 
și Grivița Roșie, care au luptat cu 
toată energia pînă in ultimul minut 
al partidei pentru a oferi spectatori
lor un joc de calitate, de bun nivel 
tehnic. Și, în ciuda „mizei", a încordă- - 
rii firești unui joc atît de important,’ 
care deschidea larg drumul spre tit
lul de campioană a țării, ei au reușit, 
cu mici excepții, să 
care va fi, desigur, 
mentat favorabil.

DAN

furnizeze un meci 
multă vreme co-

GIRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

In special în repriza a Il-a Curcan a avut multe intervenții salvatoare. Iată-l în 
fotografie prinzînd cu siguranță balonul, deși este jenat de Țîrcovnicu.

Foto: P. Romoșan

CEA MAI DISPUTATĂ EDIȚIE A CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE LUPTE CLASICE—SENIOR!

CRAIOVA 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Era de așteptat ca 
actuala ediție a campionatelor R.P.R. 
de lupte clasice (seniori) să fie mai 
disputată ca în anii trecuți. Și scriem 
acest lucru gîndindu-ne Ia faptul că 
pe saltele erau prezenți 5 medaliați o- 
limpici și mondiali, precum și 2 cam
pioni balcanici. Campionatele din a- 
cest an s-au ridicat la un nivel excep
țional, întrecînd cu mult edițiile din 
ultimii ani.

Dinamismul, dîrzenia, tehnica deo
sebită, precum și tactica aplicată de

sportivi le-a adus acestora răsplata 
aplauzelor publicului și bunele apre
cieri ale specialiștilor. De Ia început 
ținem să subliniem că nici unul din
tre campionii din anul trecut nu a 
reușit să-și mențină titlul. (Ion Cer
nea, Valeriu Bularca și Gheorghe Po- 
povici au concurat anul acesta la alte 
categorii).

Cea mai mare surpriză a campio
natelor a furnizat-o Iosif Moca

OTTO BENKO
(Continuare în pag. a 4 a)



f 'VO LE I

Surpriza in campionului feminin Categoria B

C.S.M. Sibiu Rapid București 3-01! Poiana Cimpina, Farul Constanța
FEMININ, seria I

lași 
pri- 
su- 

reu-

Voința M. Ciue — C.S.M.S. 
S-l (15-10, 15-11, 9-15, 15-12). In 
rode două seturi gazdele au fost 
perioare și jucînd mai hotărît au

să le cîștige. In al treilea, ele au 
oondus cu 4-0, dar scăzînd ritmul de 
joc au fost egalate la 7 și, în cele din 
armă, l-au pierdut. Ultimul set a fost 
yi cel mai frumos, cu atacuri de am
bele părți ale fileului, jucătoarele de 
hi Voința arătindu-se mai bine pregă
tite. (Bel a Sebok — coresp.).

blocajul și dublajul funcționînd impe
cabil. Rapidistele au fost nesigure în 
tot cursul jocului și în același timp ner
voase. O atitudine nesportivă au avut 
jucătoarele feroviare Alexandrina Bere- 
zeanu și Elena Isac. Ele s-au adresat 
ireverențios arbitrului H. Lungu (Craio
va) care a condus excelent. (Mircea 
Lupiițiu — coresp.).

Alte rezultate: Farul Constanța — 
C.F.R. Timișoara 3-0 (8,2,6), C.S.O. 
Craiova — C.P. București 3-2 (7-15, 
15-10, 15-8, 13-15, 15-9). Meciul Sănă
tatea — Progresul a fost amînat.

ritâ frumuseții ei. Voleibaliștii de la 
C.C.A. s-au distanțat abia în final, 
pentru că Petrolul a dat o replică ex
celentă. Cel mai palpitant a fost se
tul al patrulea, în care petroliștii, la 
scorni de 13-13 au cedat pasid datorită 
lipsei de pregătire fizică. In ultimul, 
gazdele sînt epuizate (G.C.A. con

duce cu 9-0). A arbitrat bine C. Fren- 
țiu — Sibiu. (Amalia Kreiss — ooresp.).

Alte rezultate: Rapid — Știința Ga
lați 3-0 (7, 10, 7). C.S.M.S. Iași 
Știința Petroșeni 3-0 (4. 4, 7).

Și C. S. M. Grăsana Oradea pe primul
l

Seria a II-a

Finala campionatului
republican

Alte rezultate : I.F.A. București — 
Dinamo București 0-3 (8, 8, 12), C.S.M. 
Cluj — Olimpia Brașov 3-2 (15-7, 13- 
15, 15-10, 11-15, 15-9). Meciul Meta- 
hri București — Știința Cluj a fost 
aninat.

SERIA
REZULTATE

Carpați Sinaia — Dinamo Galați 
3—2 (1—0)

C.S.M.S. Iași —
amînat

C.S.M. Brăila —
1—1 (0—0) 

Știința Galați —
3—2 (2—1)

Flacăra Moreni —
1—2 (1—0) 

Ceahlăul P. Neamț 
cau 1—0 (1—0)

Prahova Ploiești —
3—0 (0—0)

Foresta

Rapid

Poiana

Focșani

Pașcani

Cimpina

— St. roșie Ba-

Dinamo Suceava

CLASAMENT

C.S.M. Sibiu — Rapid Buc. 3-0 (7,9, 
1^1! Cea mai mare surpriză de pînă 
«cum a campionatului feminin. Jucînd 
jtste așteptări, echipa locailă a reușit 
«fi cîștige net datorită jocului foarte 
bun atît la fileu cît și în linia a doua.

1. Poiana Cimpina
2. C.S.M.S. Iași
3. Prahova Ploiești
4. Dinamo Galați
5. Foresta Fălticeni
fi. Carpați Sinaia
7. știința Galati
8. Ceahlăul P. Neamț 

C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Brăila 
Rapid Focșani 
Dinamo Suceava 
Steaua roșie Bacău 
Flacăra Moreini

10 1
8
6
6
fi
6
5
5
5
4
3
3

2 
6
3
1 
1
2
2
2
4

2
4
3

2
2
1
4
5 
fi 
fi 
fi 
fi
5
5
8
7
8

2S:lo 
35:10 
21:13 
25:21 
15:12 
30:33 
22:24 
10:22 
18:21 
15:18
17:23 
17:20 
13:27 
14:28

21
18
18
15
13
13
12
12
12
12
11
8
8
7

SERIA ci ll-a
REZULTATE

Buc. — C.F.R. Roșiori 2—3

a luat sfirșit
Ultimele partide întrerupte, desfășu- 

sîmbătn, s-au soldat c-u rezultatele 
«••etate. Giinsberger și Radovici au 
«•«venit asupra remizei fără să mai reia 
jetwl. Soos și Radulescu au realizat 
avantajul de un pion, cîștigmd la Geor- 
gem și, respectiv, Drimer, în timp ce 
Botez a valorificat poziția sa superioară 
In partida neterminală eu Reicher.

Iată «cum clasamentul final al cam
pionatului republican 
1961 :

1. Ciociltea 15 p. 
aampion republican. 2, 
2. Ghtorghia 12 p.. 4 — 5. Drimer, Gear- 
goaea ll‘/-> p., 6. Soos 11 p., 7 — 8. W- 
tilala, Rădulesrn 16*/j p., •• II. Giins- 
torgar. Rssdoviev, Faisman 10 p., 12—14. 
Moțez, Bnsdoghirtn. Ursremn 81/. p.,
15—16. PmIoș, Sziibo pi, 17. Jtci- 
oImt 7 p., 18. Bailor t>['2 P-, 10. Fischer 
•țl, p., 20. Pușcașii tlf, p.

de șal»

din G posil
Chiț eseu 14

C. C. A
(Urmare din pag. I)

Cur&eanu (Dinamo) în fdiu atac. (Fază din meciul Dinamo — barul 3-—1).

Foto: P. Romoșan

Tractorul Brașov

C.S.O. Craiova

S.N.M. Constanța

MASCULIN, seria I Seria a II a

CLASAMENT

1. Farul Constanta
2. C.S.O. Craiova
3. Dinamo Obor
4. C.S.O. Recita
5. C.F.R. Roșiori 
ș. Tractorul Brașov

Mediaș 
Făgăraș 
Govora 
Sibiu 
Constanta 
Buc.

BUC.

7. C.S.O.
8. Chimia
9. Chimia

10. C.S.M.
11. S.N.M.
12. Metalul
13. Știința
14. Fl. roșie Buc.

SERIA a

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
8
7
7
4
5
5

4
4
4
4
4

1
3
1
1
1
5
3
2
2
3
2
2
1
1

3
3
4
5
5
4
5 
fi 
fi 
fi
7
7
8
8

lll-a
REZULTATE

A.S.M.D. Satu Mare — Ra 
Mureș 2—0 (1—0)

Ind. Sîrmii C. Turzii — A.S 
șui Oradea 4—0 (2—0)

Mureșul Tg. Mureș — C.F.l 
șoara 0—1 (0—1)

C.S.M. Cri.șana Oradea — < 
Hunedoara 2—1 (0—1)

C.S.M. Cluj —. C.F.R. 
(0-0)

Vagonul Arad — Recolta 
(3-0)

Arieșul Turda — C.S.O. 
2—0 (2—0)

CLASAMENT

Ar;

Ca

Ba

Dinamo Orașul Dr. Petru Groza — 
Știința Cluj 3-1 (15-12, 15-7, 12-15,
15-12). Joc foarte disputat, caracteri
zat prin faze spectaculoase create de 
ambele echipe. Jucînd mai eficace în 
atac, echipa locală a realizat o victo
rie meritată. Conducînd cu 2-0 la se
turi, Dinamo a socotit că meciul e ca 
și c.îștigat 
slab în a 
pierzi nd 
echipe au 
Domițian

și de 
doua 

satul 
greșit

— coresp.).

aceea s-a comportat 
jumătate a partidei. 
a-1 treilea. Ambele 

multe servicii (M.

Ploiești — C.C.A. 2-3Petrolul
15-11, 16-14, 13-15, 915). Partida 
gazdele au pierdut) va rătnîne 
tată pentru spectatorii ploie.șteni

(7-15,
(deși 
neui- 
dato-

•jijfti i ■ I rnr nrp

Dinamo București —• Farul Constanta 
3-1 (15-12, 15-13, 1015, 15-5). Ncți- 
riînd seama de progresele arătate în ul
tima vreme de sportivii constănțeni, vo
leibaliștii de la Dinamo au socotit — 
probabil — că meciul va fi o formali
tate. Realitatea a fost cti totul alta : 
Farul s-a comportat la înălțimea aștep
tărilor, în timp ce dinamovi.știi au fă
cut uneori greșeli de începători. Să a- 
mintim doar nenumăratele „duble" și 
„ținute" la primirea serviciului. Arbi
trul Dinu Nicolau — București a 
șit de multe ori. (M. T.).

Metalul
(2-2)

C.S.M.
1-1 (0-1)

Farul Constanta
1—0 (1—0)

C.S.O. Reșița —
3—1 (0—1)'

Chimia Govora — Știința București
2—1 (0—0)

C.S.O. Mediaș
3-1 (1-1)

FI. roșie Buc.
5—0 (3—0)

C.S.M.
C.S.O.
C.S.M.
Mureșul Tg. Mureș 
C.F.R. Timișoara 
Ind. Siimii C. Turzii

7. Arieșui Turda
8. Vagonul Arați
9. Recolta Cărei

10. Rapid Tg. Mttre$
11. A.s.A. Grisul Oradea
12-13. C.F.R. Arad
12-13. A.S.M.D. s. Mare
14. Corvinui Hunedoara

1. 
2.
3.
4.
5.
fi.

Crișaxia Oradea
Baia Mare 
Cluj

8
7 
fi
7
7
7
4

1
3
5
3
3
2 
fi
2

12 
J3
13
13
13
13
12
13

13 4 4
13 3 4
13 3 4
13 2 4
13 2 4
13 2 1

gre-

Alte rezultate : C.S.M. Cluj — 
căra roșie București 0-3 (12, 12, 
Meciul Știința Timișoara — Progr 
a fost a minat.

Fla-
12). 

resul

Dinamo Obor Meciul C.S.M. Cri.șana Or
Chimia Făgăraș' Arieșul Turda se va disputa 1 

3 decembrie.

Ieri în campionatul de fim
DINAMO Bl Cl RI.SII SUINI \

TIMIȘOARA 4 ............................. .
viștii au 
timișoreni 
în plus, 
nesigură.
Stoenescu
namo, Roman (din 11 m) și■ Tăuase 
pentru Stiinta.

DINAMO:
Maghiarii, Serban
Nunweiller VI —
nescu,

ȘTIINjA:
Marian.
Ci aci 1 i r,
Dragoș.

2 (3—2). Dinămo-
ciștigat pe merit. Studenții 
au ratat multe ocazii și. 

apărarea lor a fost uneori 
Au înscris I’rățilă (2), 
și V- Angliei pentru Di-

Nictilescu — Petrescu,
— V. Constantin, 
V. Angliei, Stoc- 

L'rățilă, Varga, Dumitrescu. 
’Ț* Gavrilovioi — Pantiș, C.
Bolescn — Roman, Timișan— 

Tănase. F’eodot. Viîcov,.

Gri vița Roșie: 6-0 (0—0) Aurelian Axen-le-coresp.

Țibuleac. O remarcă 
jocul bun al lui Al.

a lui
pentru
Acum C.C.A. esfe echipa care 
dar care reușește să și con-

Brima repriză ă început cu „iure
șul" rugbiștilor de la Grivița, în rin
gurile cărora se remarcă Viorel Mo
nom. Urmează o lovitură de picior 
căzută care trimite balonul în... bară, 
«Mnd emoții suporterilor echipei C.C.A. 
|4 epoi... eliminarea lui Căpușan. Un 
motiv in plus pentru ca pachetul de 
înaintași al Gri viței Roșii să forțeze 
focul pe înaintare și „grămezi" unde 
dțtigă majoritatea băloanelor. Dar, 
Buni scapă mingea dintr-o poziție 
toarte favorabilă, iar Țîbuieac este 
yiecat în clipa cind era p:
* a înscrie. Se joacă aproape tot 
•mpul pe înaintare; lupta pentru c»ș- 
Bgarea terenului .se duce, metru cu 
gutru „Treisferturile" militarilor nu 
otat deloc fol.Tsite. Grivița Roșie do- 

• Mână, atacă mai mult și C.C.A. se a- 
pteă cu indirjire. După mai bine de 
M minute de joc Penci-u, pornit dirt 
apropierea butului propriu, trece 
dribling printre adversari și șutează 
balonul înainte creând o fază de rară 
Opectaeulozitațe. A fost prima acțiune 
hotărită de atac a rugbiștilor de la 
C.C.A. și, după părerea noastră, un 
Moment „cheie" al întregului joc. Ac
țiunea lui Penctu a dat un plus de 
««raj echipei, a sporit încrederea în 
posibilitatea obținerii victoriei. Din 
■cest moment. C.C.A. joacă mult mai 
activ, cu mai multă vigoare. înainte 
de sfîrșitul primei reprize este elimi
nat și Manole astfel că cele două e- 
chipe joacă acum cu cite 14 oameni 
fi fără... ta loner i !

După pauză am notat, printre altele, 
lovitura de pedeapsă executată de 
Penciu la 10—15 cm... sub bară, marea 
ocazie ratată de Cojocaru care, la 
doi metri de but, a scăpat mingea 

, «Mn mină ji, din nou, o frumoasă pă-

trundere 
specială. 
Ioneseu. 
clomină.
cretizeze. In min. 63 Bărbățău înscrie 
o încercare In coiț și C.C.A. conduce 
cu 3—0. Cinci minute mai tvrziu, sezi- 
sînd ...foairle bine avantajul uinfului, 
Penciu reușește să ridice scorul prin- 

.tr-o lov-iftură de picior căzută, reali
zată cu măiestrie de la aproximativ 
40 m: 6—0. In min. 75 Ștefan Constan
tin., la 3 metri de butul advers arc o 
ezitare și în loc să trimită balonul 
unuia din cei trei coechipieri care, îl 

puflcțul . așteptau, a preferat să încerce o lo
vi tură de picior căzută, lateral, fără 
nici o . șansă de reușită.
. Jocul cîștigă tot mai mult în dina

mism, 5n spectaculozitate. Scorul însă 
nu mai suferă nici o modificarc. C.C.A. 
obține astfel o victorie meritată, pen
tru care a muncit mult.

Arbitrul N. GalUțMvschi a trecut cu 
în . succes acest „examena condus bine, 

dovedind 
în luarea

pe nlru ca, 
de rugbi — 
tanță deosebită — să se bucure de o 
programare corespunzătoare.

de-ucum înainte, jocurile 
în special cele cu im por-

ALTE REZULTATE ALE ETAPEI

I.T.B.—RAPID 11— 0 (3—0); STI- 
’ INȚ.V BUCUREȘTI — D1NĂMO 
’ BUCUREȘTI 6—0 '(3—0); OLIMPIA 

BRASOV—C.S.M.S. 1AS1 3—6 (0—6); 
' ȘTIINȚA CLUJ—METALUL BUCU- 
' REȘTI 0—5 (0—0): STIINTA PE-

TROSEN1—PROGRESUL ' BUCU
REȘTI 3—0 (3-0).

IN JOCUL DE BARAJ PENTRU 
CATEGORIA A: ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA—A. S. TECUCI 9—6 (3—0).

MINERUL LUPENI — U T. ARAD
■ 0—0. Rezultatul . nedreptățește echipa 

gazda, care a domine majoritatea 
timpului.

MINERUL : Kiss —• Gheresteș, 
Zamșa, Teică — Sebeț,' Sălăjami — 
Sotir, Nisipeanu. Iloda, Nițu, Precup.

U.T.A.: W'eiidiolt — Bauer, Sigliete, 
Ttalose — Pop, F.lek — Vereș, Dvor- 
zsak. Vaczi, Gali, Stan.

• Staicu Băkd-coresp.
DINAMO BACĂU — C.C.A. 1—2 

(0-1). Echipa C.C.A. s-a dovedit 
mai bine sudată și a câștigat pe merit 
prin punctele înscrise de Cicu (min. 130 
și. 68). Pentru _ '.bcămici” a ' înscris 
Gross din 11 metri (min. 79).

DINAMO: B.îlc — Popa, Gross, 
Naiancef — Șanison, Stoica — Mi- 
haiache, Comănescu Drăgoi, Avrarii II, 
Coroabă.

multă siguranță și hotărire 
deci zii l-or.

ConMeram că parogramarea

O'onosport
1VOTA.

jocului C.C.A. — Gritnța Roșie pe te
renul C.C.A. trebuia privită cu mai 
multă importanță de căire organiza
tori. Biletele puse in vinzare au fost 
in număr foarte redus iar după epui
zarea lor porțile stadionului au fost 
eiiăva vreme... închise, erei-ndu-se ast
fel aglomerație și busculade. De ase
menea. in timpul pauzei, mai rnulți 
spectatori au intrat pe teren, iar de 
citeva ori arbitrul a trebuit să opreas
că meciul pentru a-i invita 
tutori să elibereze porțiunile 
pierea liniei de tușă.

Considerăm că F.R.R. va
studieze fi si aa măsurile

pe spec- 
din arpro-

trebui să
necesare

e-
VIII. Tractorul

1

r. 
ii.

III.
IV.

V.

VI.

Petrolul — Rapid (cat. A) 
Dinamo Bacău — C.C.A. 
(cat. A)

Minerul — U.T.A. (cat. A)
Dinamo București ■ 
mișoara (cat. A)
Metalul Tîrgoviște
(cat. A)
Dinamo Pitești — Știința Cluj 
(cat. A)

Jiul

1

l
1

2

I

IX.

X.

XI.

VII. Arirșul — C.S.O. Baia Mare 
(cat. B)
C.S.M. Sibiu —
(cat. B)
Flacăra Mo reni —
Cbnpitia (cat. B)
Mureșul Tg. Mureș 

Tiinișoaira (cat. B) 
Carpați Sinaia — 
Galați (cat. B)

XII. Vagonul Arad —
Cărei (eat. B)

— C.F.R.

Dinamo

Recolta

T-a acest concurs au fost depuse 
ximativ 403.000 variante.

9

1

1

C.C.A.: Toma Dumbi 
liăilescu II, Măndoîu — 
Crenguț — Totan. Donciii 
Cieu, . lacob.

Gli. Darban și llie lan
PETROLUL PLOIEȘTI -

1 I (0 1) Au marcat Nea
82) .și respectiv Dinii (min. 
min. 75 la o ciocnire fu Coc, 
s-a accidentat părăsind de 
renul.

PETROLUL: 1ONESCU - 
Cepolsehi, 
NEACȘU 
nescu,

RAPID : 
Mihai — 
Leaheviei, 
carii.

C. lordăchescu si Ion I

I-’lorea — D 
Mii rosî II, Df 

DAN Al I.A. Moldovea 
TODOR — T 
Gherghina, CIM 
Dobrc, Chiru, L

METALUL TIRGOV ISTE 
PI TROȘENI " ” - ' 
al partidei a 
din 11 metri (min. 65). De 
că în min. 85 Rakosi a fo 
pentru atitudine nesportivă.

METALUL : Drăglneeani 
zării, l’răiwiea. Stăn'escu 
Nițescit — Boldea, Oteanu, 
Stiher, Dobre.

JIUL: Hentzel — Șerb; 
Buzeâ — Mateon, Martin 
Melintc, Șârdi, Ghibea, I

M. Av

I -0 (0—0). U
fost înscris

DINAMO PITEȘTI —
CLUJ 4 -2 (3--I). Joc
care gazdele au dominat 
în prima repriză. Au marc 
(3) și Alexîu, respectiv 
Timbus.

DINAMO: Matache — 
postal. Badea — Stane 
nesc’ii — Gîrciumăresci 
Bizgu. Duminică, Alexîu.

ȘTIINȚA: Rîngheanu
Rush, Movcian — I>răghi< 
Toma, Timbuș, Szabo, F

D. Ș tatăl
CCASAMENTU

4 
2 
2 
2
3 
1
4 
4 
4
2 rZ
2

1. Rapid
2. C.C.A.
3. Progresul
4. Dinamo Pitești
5. St. rosti
6. Jiul
7. Petrolul
8. Dinamo
9. Știința

10. Minerul
11. U.T.A.
12. Dinamo
13. Știința Cluj
14. Metalul

Bacău 
Timiș.

Bite.

8
9
8
8
6
6
4
4
3
4
3
3
2
2 J



Surprize înjiltima etapă a turului categorieiJ la fotbal
Petrolul a cîștigat cu 3-1 (2-0) meciul cu Rapid— 

dar a avut emoții în repriza a doua
DINAMO PITEȘTI A DOMINAT, IAR ȘTIINȚA CLDJ

A... CIȘTIGAT CU 2-1 (1-0)

Mai erau citeva minute de joc in 
meciul de ieri de la Ploiești și Pe
trolul lupta din greu pentru a men
ține scorul dc 2—1, gîndindu-se, poate, 
cu ciudă la cei care avuseseră ideea 
să facă meciul de fotbal dc 90 de 
minute și nu dc... 85 de minute, de 
pildă. Dar iată. în min. 87, risipin- 
du-se toți norii îndoielii, odată cu 
golul înscris de Dridea II : 3—1. Cum 
se spune, meciul era acum jucat...

Dacă rezultatul partidei a stat, sub 
sertmul îndoielii piuă aproape de sfîr- 
siy. fără discuție că privind în ansam
blu întîlnirea. Petrolul merita totuși 
să o cîștige și ciliiar cu mai puține... 
emoții. Ploicștenii au avut o clară sî.1-

perioritate în prima repriză, marcată 
nu numai prin cele două goluri în
scrise de Dridea I (min. 1 la o în
vălmășeală și min. 34 din 11 metri, 
după un fault comis asupra sa de 
Greavu), dar și prin alte faze de joc 
frumos „lucrate", prin acțiuni rapide 
și variate, cărora apărarea bucurește- 
nilor le-a făcut cu greu față. „Mo
toarele" Petrolului în această parte a 
jocului an fost frații Mținleanu, inepui
zabili în mijlocul terenului, totdeauna 
bine plasați și prompți -în a-și trece 
echipa din apărare in atac. Din pă
cate, numai aripa stingă a ploiește- 
nilor acționează în plin", in timp_.ce 
Badea ■ sosește tîrziu la , faze, iar . Dri-

BACAU 26 (prin telefon). — Ultima 
etapă a turului a înregistrat pe sta
dionul 23 
mai mare 
mai reușit 
zonului.

Entuziasmul și aplauzele de la sfir- 
șitul intîlnirii ale celor peste 13.000 
de spectatori, au confirmat părerea 
unanimă că băcăoanii au obținut o 
notă bună la toate capitolele: o con
diție fizică inepuizabilă, care le-a 
permis să susțină timp de 90 de mi
nute un ritm ridicat de joc, căruia e- 
chipa C.C.A. nu i-a putut face față 
decit in repriza a doua; o legătură de
săvârșită între compartimente 
strată printr-un continuu 
inapoi, în care echipa a 
un tot ; o bună orientare 
desfășurarea acțiunilor pe 
țiul defensiv al adversarilor.

Chiar în primul minut de joc, Gram, 
în luptă cu Cojocaru, reușește să-l 
fenteze pe acesta și din colțul careu
lui de 16 m șutează precis și înscrie: 
1—° A urmat apoi o avalanșă de oca
zii pentru dinamoviști și un duel in
tre o înaintare in mare vervă și o 
apărare disperată. Scorul insă nil a 
fost majorat deoarece la aceasta s-au 
opus: „barele" din min. 6 și 15, Voi- 
neseu careț în formă excepțională, a 
salvat goluri gata făcute în min. 7. 
20, 36, 38 și arbitrul C. Geană — Bra
șov oare, în min. 15 a anulat un 
perfect valabil înscris de Public 
corner, cu concursul apărătorilor 
la C.C.A.

Bucureștenit au reușit să echilibrez* 
jocul abia la reluare. Deși în cimp 
ei au fost egali dinamoviști-lw, în 
partea a doua a jocului, nu au putui 
realiza nimic deoarece, în careu, ata- 
-canții bucureșteni. sever păziți, nu au 
reușit să realizeze decit... cornere și 
citeva șuturi imprecise la poartă, al* 
lui Tătara. Tot dinamoviștii mai au 
ocazii de a majora acocul și în min. 1 
50 la capătul unei acțiuni Gram -

August din localitate 
număr de spectatori și 
spectacol fotbalistic al

cel 
cel 
se-

ilu-
joc înainte- 
acționat ca 
tactică prin 
întreg spa-

Sffl] 
din 

d<'

Sorin Avram — Nemeș, înscriu prin 
acesta din urmă: 2—0.

La sfirșitul meciului 
chipci Casei Centrale a 
Popescu, â caracterizat _________ .. .
fel: „Jocul a fost de un bun nivel teh
nic. Băcăoanii, care au acționat iu 
special in prima repriză pe un front 
larg, au imprimat jocului mult dina
mism. Localnicii au meritat victoria, 
filndu-ne superiori sub- aspect tehnic 
Și ca orientare tactică".

DINAMO BACAU: Bucur — Giosanu, 
LAZAR, Cincu - RADULESCU, VA- 
TAFU - 
min. 84 
Public.

C.C.A.: 
Cojocarii, 
șan) — Raksi (CACOVEANU), Constan
tin, Tomeș, Cri șan (Raksi), Tătaru.

antrenorul e- 
Armat-ei, Gicii 
întîlnirea ast-

Sorin Avram. PANAIT (din 
Cirnaru), GRAM, Nemeș,

VOINESCU - Zaroda 11, 
Staicu, — JENEI, Bone (Cri-

GH. DALBVN și ILIF. lANCU-corcsp.

dea I e mai lent și mai puțin inspi
rat ca deobicei. In general însă în 
această parte a meciului se joacă uu 
fotbal destul de bun, la care contri
buie și apărarea Rapidului, in frunte 
cu Motroc, care intervine cu siguranță, 
cu mult calm.

Se părea că partida nu va avea 
istorie, mai ales că și începutul repri
zei a 11-a se desfășoară tot în fa
voarea gazdelor. In min. 50, un șut al 
lui A. Muntcanu trece... bolid pe lingă 
poarta lui Dungii, dind bătăi de inimă 
acestuia. Dar, brusc, Petrolul „cade" 
și Rapid. începe să aibă, inițiativa. In 
special din min. 63, cind Kraus, prin
tr-un șut din voie, . reduce diferența 
de scor la un singur punct, feroviarii 
atacă puternic, silindu-i. pe ploieșteni 
să treacă de-a binelea in apărare. Ozon 
pierde o bună ocazie dc a egala in 
min. 74. In general însă, .în raport cu 
presiunea exercitată, Rapid iși creează 
prea puține faze de goh înaintarea 
oaspeților, cu un Ozon în zi slabă, 
n-are cîrmaci, atacă mult dar nu în
deajuns de clar în fazele finale, pentru 
a pune in real pericol |ioarta lui 
Sfetcu. Totuși, minutele trec greu pen
tru petroliști, cărora numai golul lui 
Dridea II, despre care am vorbit la 
începutul cronicii, le ia o piatră de pe 
inimă.

Arbitrul C. Nițescu (Sibiu) a con
dus competent următoarele formații :

PETROLUL : Sfetcu—Marin Marcel, 
FRONEA. PAL—I). MUNTEANU. Ta- 
barcea—Zaharia, Badea, Dridea I. A. 
MUNTEANU, DRIDEA II.

RAPID: DUNGU—Greavu.
TROC, MACRI—KOSZKA, 
Kraus, Balint, (Ion lonescu), 
GEORGESCU, C. IONESCU.

JACK BERARII!

PITEȘTI, 26 (prin telefon). Cei < 
10.001) de spectatori prozeliți la intil- i 
nire au părăsit stadionul complet de- ■ 
zamagiți de infringerca dinamoviști- j 
lor, care — deși au dominat aproape 
75 de minute — nu au reușit să stră- i 
pungă apărarea supranurncrică a stu
denților. După golul înscris in miim- 1 
tul 3 (Petru Etnii șutează in bară, 
mingea ricoșează în spatele portarului : 
Niculescu și intră în plasă) oaspeții ! 
au luptat pentru menținerea rezulta- | 
tului, acționind in ambele reprize prin 

■ cbntraațacuri sporadice. Dacă totuși.
rezultatul lc este favorabil, aceasta se : 
datorește pe de o parte experienței și . 
calmului cu care au .acționat în mo- < 
montele dificile, iar pe de. altă parte - 
nesiguranței apărării imediate a clina- 
moviștilor. In plus localnicii au ușurat I 
sarcina apărării clujene prin jocul lent 1 
în faza de finalizare și șuturile inipre- i 
cise trase la poarta lui Moguț.

Din punct de vedere tehnic, partida : 
nu a corespuns așteptărilor, ambeie : 
echipe jucind sub nivelul posibilită- i 
ților. Pe parcursul intîlnirii s-au comis 
multe infracțiuni de ambele părți, ceea

ce a scăzut din spectaculozitatea me
ciului. Egalarea a survenit in minu
tul 73 prin autogolul lui Kromely, iar 
golul* victoriei a fost înscris în min. 
78 dc Petru Emi*l, complot liber, la 
un corner executat de Ivănsuc. Dc 
reținut că în min. 83 dina mov ist ni 
Lovin a executat slab o lovitură dc la 
11 metri, permițînd 
advers să respingă, 
la Butnarii care a 
poartă ! Reprobabilă 
tori.'or dc Ia Știința, 
îndelung la decizia 
acordat lovitura de la 11 m.

Arbitrul 1. Ritter (Timișoara) a 
condus in general bine.

DINAMO : Niculescu — Vulpeanu,
Barbu, Haimovici—RADU, FLORE- 
SCU—Pintea (din min. 55 Halagian), 
Constantinescu, Lovin, Corneanu, But
narii.

ȘTIINȚA: MOGUȚ—Nacu, George
scu, Mardan—Kromely, Popescu—Ivan- 
suc, P. 
dovan.

astfel portarului 
Mingea a revenit 

reluat pe lingă 
atitudinea jucă- 

care au protestat 
arbitrului, care a

Emil, Marcu, Mateianu, Mol-

AL. MOMETE și I. CUI LI BAR 
coresp.

Victorie meritată la Lupeni

Metalul Tirgoviște a

Minerul — U. T. A 2-1 (0-0)
LUPENI 26 (prin telefon). Ultima 

partidă din. aees-t sezon a adus specta
torilor din localitate o frumoasă siilis- 
fac fie : echipa lor, jucînd eu multă am
biție, a obținut o meritată victorie cu 
2—1 (0—0).

Jocul a început tntr-un ritm vioi, dar 
nervos. Din această cauză in primele 
minute partida a avut uu nivel tehnic 
mai scăzut. în această perioadă, oas
peții au dominat în cimp, dar nu au pu
tut trece de cvpărctrea fermă a Mineru
lui. A tacit rile echipei arădene au fost 
respinse cu regulari tal a de apărătorii 
de la Minerul, în frunte cu Dan II si 
Sfanciu.

După pauză în echipa gazdă s-a efec
tuat o schimbare: Mi Iuți y a trecut în 
linia de atac, ceea ce face ca acest corn-- 

ineficacității. îrw-' pas time,nt să devină mult nuti activ. în
: formei slabe a apă-, plină dominare u jucătorilor de la Mi-

rării. imediate, în frunte cu portarul nerul, însă, oaspeții au deschis scorul.
Andrei, eare din cinei șuturi pe poarta în min. 68, o acțiune pe contraatac a

. lui Czako a fost . oprită , /triu .fault, de
Slanciu. Lovitura liberă a fost execu
tată precis tot. de Czako. icu .^asu a re-' 
luat din ugnopiere.. în jnntrtă. După acest- 
gol,, gazdele .au .atacat dezlănțuit, eyer- 

.. citind, o puternică presiune la poarta

MO-
Nea șu — 

Ozon,

egalat in minutul 90
3 3 cu Jiul Petroșeni

TIRGOVIȘTE 26 (prin telefon), mut. rînd din cauza 
Timpul excelent și terenu-1 foarte bun 
au oferit celor doua formații’ posibili-' 
tatea desfășurării unui- j(>c de cali
tate. Deși in primele minute jucătorii 
oaspeți au inițiat atacuri furtunoase 
.și au -reușit chiar’ să înscrie ■ în’ mi-? 
nulul 5 țkiii -Pavlovici,x fotbaliștii» de 
la Melahbb nu s-au descurajat. Ei-și-au 
revenit . curind. înaintarea a construit 10, min., la 
acțiiwxi frumoase, ia-r mijlocașii, Nițe-

- seu și Petrescu,- an .acopenii-. supra/ața 
din fața careului de 16 m. Acțiu
nile 'n-.au ’fost concretizate ,însă, îna
intașii ratind numeroase ocazii. Este 
adevărat că și portarul C-rîsnic (în 
forma foarte bună) a apărat' goluri min, 82, Al. Lazăr 
ca și făcute.

Metalul a ratat

oaspeților. în min. 
joarte bine executat 
produs învălmășeală și fundașul Sziics a 
comis henț. Penal țiul a fost ratat de 
Grigore, care a tras în brațele portaru
lui. După trei minute însă, a 
egalarea: Grigore l-a deschis bine pe 
Mihaly și acesta a înscris spectaculos 
cu capul. Fotbaliștii de la U.T.A. 
cearcă apoi să .Jragă* de timp. Simu
lările lui Comun și Czako sînt averti
zate de arbitru. Cu 
de sfîrșilul pariide.i se repetă faza 
a adus egalarea și 
înscris cu cupid.

Pa <1 u re arui
bine.
SZIKLU
H _ Mihăilă. MIH4LT 

Szoke) ■— CUCII, Szoke 
Mill 4LY), OLTEANU, 

min. 6B GRICOBE),

72. la un corner 
de Olteanu, s-a

survenit

n tragă* de 
și Czako 

cinci minute înainte 
care 

nou Mihaly «din

( București) «

Dinamo București —Știința Timișoara 0-1 (0-0)
(Lrjvw*re din pag. 1)

neînvinsă „acasă
4a t ieri bucii reșlenii j>e&te 
de netrecut ?. Nicidecum.

, fără discuție, 
acestei nesperate 
recunoscut că 
n-a mal semănat 

două etape.
și ' ( poate de 

este.
antrenorului Tr. Iouescu una din 

nescrise ale fotbalului,- 
o echipă- care <‘h?tigă (printr-un 

calitate și nu întâmplător) nu 
schimbată, chiar d-acă cupi'indea 

rezerve“. Cu toate acestea, ieri F>i-

peni) 
Au 

ch i pă 
țti timișoreni au, 
lor în obținerea 
rii, dar trebuie 
namo București 
Dina mo din ultimele 
ea formulă de (tehipă 
ceea) niet ca- jue. Nu-i 
st răina 
legile 
că reia 
j or de 
tiwbnie

în acest sezon, 
o e- 

Stu den- 
meritele 

victo- 
îeri Di- 

cu... 
Nici

'-a- 
desig;ur,

po 1 ri v i t

A a»p&rut numărul 22 revvUeî Uuefcrata

SPORT
Spieuun
— i-a

din iiinKHMUI revistei : 
Baycwine : C»*rMMWsriM-*

(Arupiti fotxvreixvr'a < l*-*rw* țnmnirea iii-
lernixtionaUi d* v-imibi R.r.R. — Franța).

— Zațl.ldii. ifeatii ne tmtnwe !
— După 15 ani (wportal ta «coala me

die mixtă n,r. s jnn Necutce).
— Inaomniri de la Cupa Agriculturii. -
— Un record original.
— Alegerile U.C.F.S. 

mancă.
— Rubrica fotbal: Rravo, Steagul rotu; 

Și aemn pa teren riciiMMi. la Milano: 
Mttwlria eliciarlbM' liirilani; finatițti la a 
Vil-a .-vbtîe a camptonatuiui nvoiwtial: 
Ungaria.

— Pagina corespondenților.
— M-agarin sportiv — cuvinte inemei- 

*ate — carnet extern — mtoidowxm.

Cereți chla-r ari aeeet interesant n-u
măr la cMoeewtt* de dlfuauw a preeei.

Audenjtn î»4

Arbitrul V. 
condus foarte

MINERI I. :
COM4N. II IN 
(din min. 
(din min.
Ptiraschiv 
Sirnn II.

V.T.A.:
II. Neumhi — Capaș, Mețcaș — Sely- 
me.si. Ș IS'f’, Pop (din min. 59 ȚiRI.E.4), 
FI;ORt Ț, C/4KO.

— ST INCIU,

46
46
( din

a primit trei goluri I
Scorul a fost . deschis deci, 

5 de Paylovici. După aceea, 
au -insistat 
înșeris cu .capul, în min.

un . contraatac al 
ților, apărarea meta»lurgiștilor 
și Pavlovici înscrie printr-im șut de 
la 16 ni. La reluare, în min. 55. Pa
vlovici se accidentează . și părăsește, 
terenul. Dominarea echipei gazde este 
din ce în ce mai insistentă și în 
miu. 62, AI. Lazăr transformă impe
cabil o lovitură de pedeapsă, egalînd. 
După 5 minute, apărarea gazdelor 
este din nou surprinsă și Ciornoavă îl 
deschide pe Ciurdărescu care, prin
tr-un șut sec. marchează, pe.sub Andrei: 
3—2 pentru Jiul. Ultimul ‘punct al 
partidei este înscris în miu. 90, atunci 
cind nimeni nu se aștepta de Cruțiu, 
care- a reluat o •'•cenlrare—a •'■lui Mu- 
reșaJi. •

Arbitrajul lui Va si le Dumitrescu
(B i ic i ireș ti) — corect și a w t< >r it a r.

METALUL: Andrei-Barac, Pope
scul, Georgescu—NIȚESCU, PETRI - 

Lazăr, MUREȘAN, Cazacii. 
, " i min. 60 Proda-nciuc). 

Cruțiu. - .. . • f
JIUL : Crisnic—Fra«nk. T|L.VESCU, 

Ca/jam Zanifir, Crișcwi— Manea.- CII R- 
DARESCU, Pavlovici (din min. 55 
Gli. Maxwui'Han), Gabor, Giornoavă.

în min. 
, gazdele 

în a4ac și,. Nici ti eseu a 
30. După 

oaspe- 
ezită

I. CIORTEA — coresp.

Cîteva amănunte interesante în legătură 
cu meciul l’royresul-Leixoes

Fotbaliștii echipei Progresul

iirtHio a apărut pe 
modificată iuiz4adu-se--prea -inuk. pe - va
loarea uuor nume „sonore*. Și greijelilc 
se. plătesc. Atacul a fost ohm^rti men
iul defi ci tar, iKjrfcwaind, dorit spora-die.. 
să depășească apărarea timișorenilor.

Cind a venit .țolul lui Manolache (în _
min. 57, prifftr-utt șut puternic de 4 la SCU—AL. I 
25 m), maintășii dinamoviști au ripos- Niculescu (din 
lat energic, dăi- sub -fir-esyinea- timpu.hu 
au acționat nervos^ controlat; făTft* o- 
rientare, lucru - inadm^ibil*5 lă jneă’tori 
intenta ținu aii ca H. Ef-tinrie sau
Pîrcălab. •* - . <

In schimb, din 'acet 'moment, oaspeții 
au ac(ionat eu mai 'mult-'elim (Hăl- 
măgranu însă’ a abuzat de durități’- în 
dorința de a-i anihila pe‘. Pîrcălah) si 
în plus tu adoptat o baelieă potrivita 
posibilită ți loc lor: au pa.*at mult la 
mijlocul terenului, {mindu-și as-tfel 
adversarul "departe de poartă. De altfel, 
cei doi halfi și, împreună cu ei, Rcmus 
Lazăr (un. bun cnonEwator) și Turcan 
au fost și (iei mai buni- oameni 
den ților, pilonii ciwe 
trea ga echipă.

Puține lucruri bune 
joc. Confuz, cu multe „ , ................
mai aleș tactice, el n-a depășit nici 
moment un nivel mediocru, 
hai Vasiliu (Ploiești) 
șeii si s-a

DINAMO: 
WKILLER III, îvan 
well Ier IU — Pircălab, 
ȚÎKCOVNICU, AwmZ.

ȘTIINȚA: CURCAN 
CAN, Ilălmăgeauu — 
NAȘE — Igna, R. 
LACHE,

teren cu o formație

M4Ș-U AVANLJ
corespoțideiit

s-ău 
înapoiat siinbătă seara de Ia Lisabona, 

.unde..— cum se știe — in primțil/'lor 
meci în „Cwț>a oîștîgătbrilbr de cupe" 
au reușit un frumos rezultat dc ega
litate : 1 — 1 cu echipa Leixoes din
Porto. TrRr-o convorbire cu secretarul 
clubului . Progresul, tov. I. Simion, 
care a însoțit echipa în. Portugalia,, 
am aflat . citeva anîănimte... interesante 
iu legătură cu întiliiîrea dc joi seară.

.A fost un meci greu . pentru 
-..ne-a .spus tov. I. Simion 
putat in epodițiuui speciale, (n 
mul ritțd, partida a început la o oră 
cu totul neobișnuită pentru uoi : la 
11,30 seara (ora portugfteză 9,30). 
fu al doilea rant, s-a jucat pe ploaie, 
pc un leren desfundat. Cu toate 
acestea, starea terenului ne-a avan
tajat. Jucătorii noștri s-au descurcat 
mult mai ușor, au fost de o prospețime

noi 
dis'? 
pri-

■ 1 sun
au’ susfimit ta-

de spus despre 
greșeli tehnice ți 

........... i un
Arbitrul Mi

ji condus cu gre- 
dovedit lipsit ilc autoritate. 

Datca — POPA, NUN- 
- .Ștofntl. Nan- 
Kne II. Eftimie,

— Jenei. TUR- 
PETESCU, TĂ- 

Igna. R. 1A7.ĂR, MANO- 
I^rttee, Milara.

f962 fa'■

cultura fizico
SI SPORT

neașteptată, acoperind terenul greu 
și terminind meciul in atac. In ge
neral. congHirtarea echipei noastre și-a 
atras aprecieri frumoase din partea 
presei portugheze de specialitate, care 
— printre allele — a subliniat va
loarea și forța de luptă a apărării, 
cel mai bun oompartimeot »l echipei.

Jocul a prezentat aspecte diferite 
și pasionante. In prima repriză, ini
țiativa a aparținut majoritatea timpu
lui echipei noastre, mai ales după 
marcarea golului, cind superioritatea 
sa a fost evidentă. La reluare, d upă 
un început egal s-a produs egalarea 
dintr-un gol marcat din ofsaid clar, 
după cum au remarcat și ziarele. Din 
acest 
timp de 15 'minute o puternică pre
simte la poarta noastră, dar apărarea 
a rezistat cu succes, in frunte cu 
Garieaș și Mindcu, care a salvat pc'm- 
tr-un reflex extraordinar un gol ca și 
făcut. Apoi, jucătorii portughezi. au 
slăbit alura din cauza efortului pe 
un teren care nu le convenea (desfun
dat și mai mare decit cel de la Porto)' 
și noi am preluat inițiativa, atacind 
tot mai puternic și ratind trei ocazii 
clare, cu care am fi putut ciștiga 
meciul. Oaidă și Marin, singuri cu 
portarul, au tras in el !

Cei mai buni jucători ai noștri au 
fost Caricaș, loniță. Marin și Proto- 
popescu. Toți insă au luptat cu multă 
ardoare pentru un rezultat bun, ceea 
ce au și reușit. Leixoes este o echipă 
tehnică, insă cu compartimente inegale 
ca valoare : apărarea este inferioară 
atacului. In general, port ugliezii 
joacă rapid, au multă explosivitate și 
aplică schimbul de locuri'.

Reamintim că returul partidei Pro
gresul — Leixoes va avea loc joi 3Q 
noiembrie in Capitală.

nioftierit, Leixoes • x exercitat-

timpu.hu


— <W1T: M HjITi — Sahistdc sovietice pc primele

Jocuri viu disputate în etapa de ieri trei locuri ale Turneului candidatelor
MASCULIN

(
DINAMO BUCUREȘTI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 08-67 (23- 
i 29). Spectatorii prezenți simbătă 
seară în sala Dinamo an. asistat la 
un meci disputat, cu o evoluție pal
pitantă a scorului. Sesizîtid starea de 
nervozitate a dinamoviștilor, baschet- 
baliștii de la Progresul au atacat 
'dezlănțuit în prima repriză, în care 
au dominat destul de categoric con- 
'ducînd cu 8—10 puncte. în repriza 
a doua, ambele echipe au făcut risipă 
'de energie, iar Dinamo, profitînd de 

i ieșirea de pe teren a lui Carabelian 
J '(5 greșeli personale), a egalat și a
■ luat un avantaj de 2—4 puncte pe 
i care l-a păstrat pînă aproape de final

Progresul deși a pornit în această 
partidă ca „învins" sigur, și-a impus 

: jocul, a aplicat o apărare retrasă, 
i împiedicînd pe Giurgiu și Cernea să-și 

facă jocul sub panou. Deși învingători, 
dinamoviștii s-au comportat slab, 
inexplicabilă fiind ineficacitatea ~ în 
aruncările la coș. De remarcat că în 
ultimele secunde Progresul a bene
ficiat de două aruncări libere cu care 

; er fi putut egala. Dar, graba de a
■ pătrunde spre panou a jucătorului 

Răducanu după executarea celei de
1 a doua aruncări, i-a adus anularea 

acesteia. Cei mai buni : Kary, Cara
belian, de la Progresul, Giurgiu și

■ Spiridon, de la Pinamo. (Cristian 
Popescu-coresp.).

DINAMO ORADEA —C.C.A. 69—81 
’(32—37). După un meci de ridicat 

| nivel tehnic, foarte spectaculos, cam
pionii țării au repurtat o meritată 

1 victorie. Ei au practicat un joc rapid, 
I cu pase subtile, multe din acțiuni
■ fiind aplaudate „la scenă deschisă" 
1 de către public. Orădenii au luptat 
! cu multă însuflețire fiind multă vreme

egali cu valoroșii lor adversari. Eli
minarea lui Sebestyen în minutul 36, 
la scorul 66—64 pentru C.C.A., a 

• scăzut însă potențialul orădenilor, care
ta»-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentativele Franței 
și R. P. Romine și-au împărțit victoriile

(Urmare din pag i)

oraș gimnastica se bucură de o veche 
tradiție — că nu și-au putut imagina 
exerciții executate cu atita măiestrie și 
grație.

La băieți întrecerea a fost strînsă. 
Echipa Franței, mal omogenă și cu 
o mai mare experiență în concursuri 
internaționale, a cîștigat la o mică 
diferență : Franța 277,80 p. ; R.P. Ro- 
mtnă 275,20 p. Un succes frumos a 
obținut reprezentantul nostru, Frederic 
Orendi care prezentîndu-se bine pre
gătit și lucrînd calm, și-a adjudecat 
victoria la individual compus, întreeîn- 
'du-l pe francezul Mohamed Lazhari. 
Orendi s-a clasat pe primul loc la 4 
Win cele 6 aparate, fiind întrecut numai 
la sol de Gh. Tohăneanu și la cal 
de Mohamed Lazhari.

Rezultate tehnice: bărbați, pe 
echipe: Franța — R.P. Romînă 
277,80—275,20 p. Individual compus :
1. Frederic Orendi (R.P.R.) 57,15 p.
2. Mohamed Lazhari (Franța) 56,40p.
3. Jean Guillou (Franța) 56,35 p.
Pe aparate, sărituri: 1—2. Frederic
Orendi și Anton Kadar (R.P.R.) 9,45p; 
cal cu minere: 1. Mohamed Lazhari
9,55 p. 2. Frederic Orendi 9,45 p; 
inele: 1—2. Frederic Orendi și Jean 
Guillou 9,55 p. 3. Gh Tohăneanu 
(R.P.R.) 9,45 p! sol: I. Gh. Tohă
neanu 9,65 p. 2. Andin (Franța)
9,55 p; paralele: 1. Frederic Orendi
9,55 p. 2. Mohamed Lazhari 9,50 p; 
bară: 1. Frederic Orendi 9,65 p. 2. 
Jean Guillou 9,60 p.

Femei, individual compus: 1. Elena 
Leușteanu (R.P.R.) 76,55 p. 2. Sonia 
Iovan (R.P.R.) 75,90 p. 3. Emilia Liță 
(R.P.R.) 75,60 p. 4. Elena Niculescu 
(R.P.R.) 74,65 p 5 Anny Ange-De- 
mortiăre (Franța) 74,55 p. Pe apa
rate sol: 1. Elena Leușteanu 19,35 p; 
bîrnă: 1. Sonia Iovan 19,30 p; pa
ratele: 1. Elena 'Leușteanu 19,20 p; 
sărituri: 1. Elena Leușteanu 19,35 p. 
Reprezentativa noastră a cîștigat între
cerea pe echipe, punctajul încă nu 
s-a calculat pînă la închiderea ediției.

Meci internațional fem.'nin de handbal
Selecționata feminină de handbal în 

7 a țării noastre își inaugurează, astăzi 
la Reșița, activitatea internațională din 
acest sezon, în compania reprezentativei 
R.S.S, Ucrainene. După cum se știe, 
handbalistele sovietice se află de cîleva 
zile în țara noastră, timp în care au 
susținut două meciuri (la Brașov și 
la Tg. Mureș) realizând două frumoase 

au cedat ritmul. (Mie Ghișa-coresp. 
regional).

Celelalte rezultate: SERIA 1:
C.S.M. Galati — Știinta Timișoara 
78—69 (28—29), Știința Cluj — Con
structorul Arad 122—35 (57—12) ț 
SERIA A II-A : Steagul roșu Brașov— 
Voința Tg. Mureș 93—64 (47—26),
Dinamo Tg. Mureș — Voința lași 
67—61 (38—35), C.S.O. Craiova —
Rapid București 60—57 (29—19),
Știinta București — A.S.A. Bacău 
104—38 ( 36—12).

FEMININ
MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 43-50 (14-17). Intîl- 
nirea a plăcut prin dinamismul cu 

Efortul vădit al Mirelei Bucevschi (Voința) s-a dovedit tardiv, deoarece Irina 
Boldog a reușit să arunce la coș. Fază din meciul Progresul București — Voința 

București

care au jucat ambele echipe. Scorul 
strîns a contribuit și el la interesul 
pentru această partidă în care bucu- 
reștencele au fost mai hotărîte sub 
panou, cîștigînd majoritatea „duelu
rilor". Știința București a cîștigat pe 
merit, deoarece a practicat un joc

Un valoros rezultat al boxului nostru
(Urmare din pag. I)

sale au impresionat pe spectatori. 
Gheorghiu obține o victorie clară.

La scorul de 2—1 pentru echipa 
R.P. Romîne, spectatorii au început 
să încurajeze frenetic pe gazde. In 
această situație au urcat pe ring 
semiușorii Dinu și Anghelov. Emoția 
se putea citi clar pe fața boxerului 
nostru care, în prima repriză n-a avut 
nici o acțiune caracteristică. In re
priza următoare însă. Dinu pornește 
hotărît la atac, dar întîmpină o re
zistență deosebită, Anghelov răspun
zând îndeosebi cu contre. In ultima 
repriză a întîlnirii, campionul nostru 
domină neț . și expediază cu precizie 
o gamă de lovituri spectaculoase. An
ghelov recepționează o directă de 
dreapta chiar în vîrful bărbiei, se 
clatină, arbitrul Pospișil (R.S.C.) se 
pregătește să-l numere dar... se răz- 
gîndește și dictează continuarea luptei. 
Dinu domină autoritar, în timp ce 
Anghelov comite obstrucții după ob- 
strucții. Spre surprinderea generală, 
arbitrul îl avertizează pe... Dinu pen
tru atacuri cu capul I ? I Cu toate 
acestea, Dinu a cîștigat clar partida.

In urmă cu cîteva luni, la cam
pionatele europene de box de la Bel
grad, Al. Mițev a pierdut prin out 
întîlnirea cu Mihalic. Era, deci, de 
așteptat ca boxerul bulgar să lupte 
cu hotărîre pentru a se revanșa. 
Mițev însă, probabil că nu a... uitat 
loviturile puternice ale lui Mihalic și, 
în consecință, s-a ferit tot timpul să 
ia contact cu adversarul. In aceste 
condiții, toți judecătorii au acordat 
deciza boxerului nostru.

Mirza a produs o mare surpriză în 
întîlnirea cu experimentatul S. Mițev. 
Boxînd. cu un calm deosebit, calculîn- 
du-și fiecare acțiune și plasînd lovituri 
extrem de puternice, Mîrza a reușit 
să obțină o frumoasă victorie.

Disputa dintre Stoenescu și Nikolov 
a durat doar un minut și jumătate:

Azi Ia Reșița

in 7: R.P.R.—R.S.S. Ucraineană
victorii. Aceasta înseamnă că partida se 
anunță foarte echilibrată, jucătoarele 
noastre fruntașe avînd o sarcină destul 
de grea.

Meciul va avea Ioc în sala de sport 
din localitate, care a fost reamenajată 
recent și va fi arbitrat ele Geza Szolnoki 
(R. P. Ungară). 

mai complet. Cele mai bune: Antosch, 
Predescu (Știința), Pircan, Fogarasi 
(Mureșul). (V. Kadar-coresp.).

VOINȚA ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 42—44 (22—28). Intr-un final 
dramatic. Voința Oradea a ratat de 
puțin victoria în fața redutabilei for
mații clujene. Deși au condus în per
manență, clujencele au fost egalate 
în minutul 39: 42—42. Localnicele 
au ratat însă cîteva ocazii prin Sta- 
matiu, Borși și Radi, iar Știința a 
fructificat un contraatac prin care a 
cîștigat întîlnirea. (llie Ghișa-coresp. 
reg.).

Celelalte rezultate: SERIA I:
Agronomia Iași — Voința Tg. Mureș 
45—60 (20—33), I.C.F. ' — Crișana

Oradea 50—42 (23—17), Știința Ti
mișoara — Rapid București 34—55 
35— 58 (14—25); SERIA A II-A: 
(14—21), Petrolul Ploiești — I.T.B. 
Voința Brașov — Blănuri Oradea 
61—56 (30—26), Progresul București— 
Voința București 39—20 (18—6).

o stingă fulgerătoare la plex l-a tri
mis pe Nikolov la podea : k.o. I

Ion Monea a fost de departe supe
rior lui Manolov. Boxerul bulgar a 
fost trimis de două ori în corzi și 
tot de atîtea ori la podea, fără ca 
să fie însă numărat. In ultima re
priză, Monea a avut de făcut față 
atacurilor dezlănțuite ale lui Manolov, 
dar s-a apărat foarte bine, obținînd 
decizia.

Negrea a luptat cu Stankov, pe care 
l-a dominat autoritar în toate repri
zele. Atacurile boxerului nostru au 
fost oprite prin obstrucții evidente, 
fapt care l-a făcut pe arbitrul din ring 
să-i atragă deseori atenția, fără să-i 
dea însă avertismentul cuvenit. Stan
kov a fost declarat învingător, dar 
după părerea noastră decizia este 
eronată.

în ultimul meci al galei, greul 
bulgar Pandov a fost creditat cu o 
victorie asupra lui Mariuțan, deși a 
fugit tot timpul și n-a reușit să tri
mită decît 2, 3 lovituri...

CEA MAI DISPUTATĂ EDIȚIE A CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE LUPTE CLASICE-SENIORI
(Urmare din pag. 1)

(C.C.A.), care învingîndu-1 pe Nicolae 
Baciu (campion în 1960) a reușit să 
cucerească pentru întîia oară titlul 
de campion republican. O surpriză 
plăcută a oferit și Nicolae Martines- 
cu de la categoria grea, care în luptă 
cu adversari de valori apropiate și 
bine pregătiți, a reușit să se impună, 
devenind și el campion al țării. Spre 
deosebire de edițiile anterioare, tit
lurile au fost împărțite între sportivi 
aparținînd tnai multor cluburi sau 
asociații. ‘

In alta ordine, de idei, notăm exce
lenta pregătire a luptătorilor care 
s-au străduit, fiecare, să finalizeze 
procedeele aplicate și să obțină vic
torii cit mai clare, adesea prin tuș. 
Buna pregătire tehnică a fost de cele 
mai multe ori dublată de acțiuni tac
tice corespunzătoare. Merită să fie 
evidențiați dintre consacrați: I). Pîr- 
vulescu, M. Sultz, I. Cernea, V. Mi
cuța. V. Bularca, V. Onoiu, Gh. Po- 
povici, precum și tinerii V. Vlădescu, 
N. Baciu, N. Popescu, M. Bolocan, P. 
Stroie, P. Nicolae, N. Martinescu etc.

Iată primii trei clasați în ordinea 
categoriilor:

In ultima rundă, 
a făcut remiză cu

în localitatea Vrnjacka Banja din 
R.P.F, Iugoslavia a luat sfîrșit simbătă 
seara turneul candidatelor la titlul mon» 
dial feminin de șah. în ultima rundă, 
fruntașa clasamentului Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) care nu mai putea fi 
deposedată de primul loc, a făcut re
miză cu șahi sta franceză Chaude de 
Silans. Campioana romînă Alexandra Ni- 
colau a remizat, după întrerupere, par
tida cu prima jucătoare iugoslavă Vera 
Nedelkovici. O frumoasă victorie a ob
ținut Elisabeta Polihroiiiade, învingă
toare asupra Lisei Lane (S.U.A.). Vic
torii au înscris șahistele sovietice Kira 
Zvorîkina (la Konarkowska) și Tatiana 
Zatulovskaia (la Heemskerk).

în urma disputării ultimelor partide 
întrerupte clasamentul final al turneului 
este următorul : 1. Nona Caprindașvili 
(U.R.S.S.) 13 puncte (din 16 posibile);
2. Valentina Borisenko (U.R.S.S.) 11 p;
3. Kira Zvorikina (U.R.S.S.) 10 p ;
4—6. Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.)> 
Vera Nedelkovici și Milenka Lazarevici 
(ambele Iugoslavia) 9^2 p: 7.—9. Ale
xandra Nicolau (R. P. Romînă), Larisa 
Volpert (U.R.S.S.) și Eva Karakas 
(R. P. Ungară) 9 p; 10. Elisabeta Po- 
lihroniade (R. P. Romînă) 8 p; 11. 
Henrietta Konarkowska (R. P. Polonă) 
7 p; 12—14. Chaude de Silans, Gisela 
Gresser și Lisa Lane (ambele S.U.A.)

Moldova Chîșinău a întrecut pe C.S.M.S. lași cu 3-1 (3-1)
IAȘI 26 (prin telefon). —
Fotbaliștii de la Moldova Chîșinău au 

oferit spectatorilor ieșeni un spectacol 
de bună calitate. Acțiunile lor simple 
ți eficace, efectuate în plină viteză, au 
derutat pe gazde, care — de altfel — 
•-au prezentat Ia un nivel de nerecu- 
noscut. Jucătorii sovietici au pnmit nu
meroase aplauze Ia scenă deschisă. Ie
șenii au jucat bine doar un sfert de orii 
la începutul reprizei a doua (cînd su 
rata două ocazii prin Voica și una prin 
Motoc).

Punctele au fost marcate de Gorșkov 
(min. 2), Ținkler (min. 15) și Mironov 
(min. 32) pentru oaspeți, Alexandrescu 
(min. 10) pentru C.S.M.S.

C.S.M.S. : Ursache (Florea, min. 20) 
— Scarlat, Moțoc, Dragomirescu — V, 
Popescu, Don — Matei, Alexandrescu 
(Demien, min. 60), Voica, Danilcț 
(Humă, min. 81), Aii.

MOLDOVA : Scepovalenko — Burd, 
Larin, Zeleneaev — Kolbasiuk, Esin —

A 14-a finalistă la turneul final 
al campionatului mondial de fotbal
Invingînd la Seul cu 3—1 (2—0) e- 

chipa Coreei de Sud, selecționata de 
fotbal a Iugoslaviei s-a calificat pen
tru turneul final al celui de al 7-lea 
campionat mondial de fotbaL Pînă

52 kg: D. PIRVULESCU (St. roșu 
Brașov), — campion al R.P.R. — 2. Gh. 
Szabad (Dinamo Buc.), 3. C. Ofițe- 
rescu (St. roșu Brașov).

57 kg: M. CRISTEA (C.C.A.) - cam
pion al R.P.R. j 2. M. Sultz (Dinamo 
Buc.); 3. I. Toma (Meteorul roșu Satu 
Mare).

63 kg: I. CERNEA (Dinamo Buc) — 
campion al R.P.R.; 2. V. Micula
(A.S.M. Lugoj); 3. P. Popescu (C.S.M. 
Reșița).

70 kg: V. BULARCA (St. roșu Bra
șov) — campion al R.P.R.; 2. M. Bolo
can (C.S.M. Reșița); 3. I. Bîrz (C.S.M. 
Cluj).

78 kg: I. MOCA (C.C.A.) — campion 
al R.P.R.; 2. N. Baciu (St. roșu Bra
șov); 3. Gh. Gaidoș (C.S.M.D. Baia 
Mare).

87 kg: V. ONOIU (C.S.M. Cluj) - 
campion al R.P.R.; 2. I. Radu (St. roșu 
Brașov); 3. T. Cain (Vulturul Tulcea).

97 kg: GH. POPOVICI (Dinamo 
Buc.) — campion al R.P.R.; 2. N. Pa
vel (C.C.A.); 3. F. Jula (Meteorul roșu 
Satu Mare).

Categ. grea: N. MARTINESCU (Di
namo Buc.) — campion al R.P.R., 2. 
T. Tarbă (C.C.A.); 3. M. Martinescu 
(C.S.O. Craiova).

Alexandra Nicolau 
Vera Nedelkovici

6 p; 15—16. Fanny Heemskerk (Olanda) 
și Maria Rinder (R. F. Germană) 5l/n 
p; 17. Sei Hundsuren (R. P. Mongolă) 
2'/s p-

Ocupînd primele trei locuri în cla
samentul competiției, reprezentantele 
Uniunii Sovietice au obținut un frumos 
succes, denio-nstrînd din nou superiori-* 
tatea șahului sovietic.

(ampionatul de ș<ili 
al ll.R.S.S.

Campionatul unional de șah a con
tinuat cu disputarea partidelor .-din 
cea de a 6-a rundă. Liderul clasalfasș- 
tului, Boris Spasski, a jucat cu albele 
împotriva lui Holmov și după muta
rea a 15-a, avînd avantajul unui pion, 
se părea că va obține victoria. Hol
mov s-a apărat însă cu mare preci
zie și a forțat remiza prin șah etern. 
Polugaevski a cîștigat la Nejmetdinov,- 
Șamkovici la Gipslis, Averbach, cu 
negrele, la Scianovski. S-a terminat 
remiză partida Ghurghenidze — Bron- 
ștein. înaintea rundei a 7-a conduce 
Spasski, cu 5 puncte.

Ținkler (Mironov, min. 46), Mironov 
(Ținkler), Gorșkov, Dobrovski, Korotkov 
(Kobileanski, min. 77).

P. CODREA și A. SCAUNAȘ 
corespondenți

Leîxoes Porto pleacă astăzi 
spre București

LISABONA 26 (Agerpres). - pă 
cum transmite corespondentul agen
ției France Presse. echipa portughe
ză, Leixoes Porto, va pleca la 27 no
iembrie spre București, in vederea 
meciului retur pe care-1 va susține 
cu echipa Progresul în optimile de 
finală ale „Cupei cupelor". Lotul e- 
chipei portughead va cuprinde 14 ju
cători: Rodolfo, Rosas (portari), San
tana, Jacinto, Raul I, Raul II (fun
dași), Ventura, Pacheco, Moreira (mij
locași), Madeiros. Osvaldo, Olivera* 
Gomez, Patela (înaintași).

acum sînt cunoscute 14 din cele 16 
finaliste: U.R.S.S., R.P. Ungară, Italia; 
Anglia, R.F. Germană, Iugoslavia.; 
Elveția, Spania, Argentina, Columbia. 
Uruguay, Mexic, Chile, Brazilia. 
Celelalte două formații participante 
la turneul din Chile vor fl desemnate 
în urma disputării meciurilor de ba
raj: R.S. Cehoslovacă — Scotia (Bru
xelles — 29 noiembrie) și R.P. Bulga
ria — Franța (Milano — 16 decembrie).

• In cadrul competiției de fotbal 
„Cupa Africii inter-țări" echipele Ni
geriei și Tunisiei s-au intîlnit pe sta
dionul din Lagos. Au învins fotba
liștii nigerieni cu 2—1 (1—1).

PE SCURT
® Turneul international masculin de 

handbal în 7 desfășurat la Oslo a”lost 
cîștigat de echipa Norvegiei, care a în
vins în finală cu 14—12 selecționata 
Danemarcei.

9 In cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" Ia tenis de masă, la Bruxelles 
s-au întîlnit echipele „La palette" cam
pioana Belgiei, și Sparta Varșovia, ju
cătorii polonezi au cîștigat cu scorul 
de 5—1. Kucinski și Calinski au obți
nut cîte două victorii, Roslan o victo
rie la Delabarre și o înfrîngcrc la 
Bertrand.

® Continuîndu-și turneul în U.R.S.S. 
echipa cehoslovacă de handbal în 7 
Spartak Risen a întrecut cu 23—12 for
mația Trud Moscova, campioana unio
nală.
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