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Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

z"

Crasul „Să Mimpinăm 7 
precedente, din

Partkipare numeroasă
Sighișoara

în raionul

In raionul Sighișoara tradiționalul 
cros ,,Să întîmpinăm 7 Noiembrie" a 
reunit la start mii de tineri și tinere. 
In faza pe asociație a crosului, numai 
mină la 13 octombrie au participat 
peste 7.000 de tineri.

Pentru buna desfășurare a crosu
lui, consiliul raional UCFS a instruit 
din timp consiliile asociațiilor spor
tive asupra felului cum trebuie orga- 
aj^ată prima etapă a acestei compe
tiții. De asemenea, profesorii de edu
cație fizică au fost îndrumați să se 
ocupe de tinerii din cite una sau 
două asociații sportive. In mod deose
bit s-a evidențiat profesorul de edu
cație fizică tov. Gheorghe Babeș, care 
s-a ocupat de asociația sportivă de la 
Centrul școlar din Dumbrăveni, 
de la primele antrenamente el 
străduit să dezvolte la elevii săi
gostea pentru atletism. Felul cum s-a 
desfășurat antrenamentul, i-a atras 
pe tineri. Cei care veneau după amia-
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Partide disputate și din nou o schimbare dt lider 
in campionatul categorici A ia fotbal

zâ la antrenamente, a doua zi deve
neau ei înșiși propagandiști ai atle
tismului, sfătuindu-i și pe alții să par
ticipe la cros. La această asociație la 
faza I au participat peste 500 tineri 
Și tinere.

întrecerea cooperatorilor din 
Bacău

în parcul Bistrița

membrii asociației sportive 
din localitate. Merite deosebite 
mobilizarea membrilor la a- 

competiție sportivă de masă 
acordate grupelor sportive

De curind, 
orașul Bacău s-a desfășurat o frumoa
să întrecere de cros, la care au par
ticipat 
Voința 
pentru 
ceasta 
trebuie
de pe lingă cooperativele meșteșugă
rești : „Progresul", „Arta croitorilor” 
și altele.

La start s-au prezentat 296 de con- 
curenți dintre care s-au remarcat F. 
Martin, I. Catană, I. Mancaș, C. Popa 
și alții.

EUGEN TEIRAU-coresp.

șoreni, învingători în Capitală, la egalitate de puncte cu liderul

© Dinamo București învingătoare în deplasare

(Citiți în paginile 2 fi 3 cronici 
detaliate asupra meciurilor de ieri]

® Rapid București pe primul loc în clasament @ Studenții timi
Noiembrie". La start juniorii, câștigătorii etapei 
raionul Nicolae Bălcescu din Capitală

Rapid — Știința Cluj 1—• (L—•)
Progresul — U.T.A. 2—1 (2—1)
Vii torul — Știința Tiiru 1—3 (1—1)
Crișana — Dinamo Buc. 1—3 (9—4)
Mmerul — Steaua 1—1 <•—•)
C.SAl^. Iași — Dinamo
Bacău 2—2 O—S)

Jocul Steagul roșu — Fam; a fost
aminat. iar Petrolul a avut etapă
liberă.

ION TRUJAN-coresa

fiin

CLASAMENTUL

1. Rapid Mii! *2rI7  13 I
2. Știința Timișoara It 4 1 3 13:15 13 (
3. Dinamo București 944 1 13: 8 C {
4- Farul 9 5 2 2 2204 12 l
5. C.S.M.S. 9 4 3 2 28:15 11 ț
6. Șuima Claj 9 S 1 3 1S:13 11 ț
7. Steaua 9423 21:14 N |
€. Procresttf 14 3 4 3 14:13 » t
9- Petrolul 9 4 1 4 2101 9 *

10. St. tomi 3413 15:17 9 }
11. Vii*»  rui 9 3 2 4 M -B 8 '
12. Minerul 12 2 2 4 12:28 4 '
13. Crișana 9 3 8 4 1955 4 ’
14. U.T.A. 9 12 4 mt 4 |
15. Dinamo Bacău 9 1 2 4 7:13 4 J

ETAPA VIITOARE
Farul Constanța — Progresul Bucu- j 

resti
U.T. Arad — Rapid București 1
Dinamo București — St. roșu Bra- t

șov.
știința Cluj — Crișana Oradea 
Petrolul Ploiești — Viitorul Bucu

rești
Steaua București — C.S.M.S. Iași 
Dinamo Bacău — Minerul Lupeni 
știința Timișoara, etapă liberă.

Surpriza returului campionatului de lupte pe echipe

STE AU A-DIN AMO 20-10!
x

Momentud psihologic a= nJiinirit 
dintre cede două fruntașe, Dinamo și 
Steaua, a fost la categoria ușoară, ia 
lupte clasice. Piuă atunci, toate cal
culele hîrtiei s-au confirmat. Condu
cea Steaua cu 4—2. Dinamoviștii și 
antrenorii lor, Dumitru Cuc și praf. 
Victor Dona, știau că nu vor mai 
trebui să cedeze «ici un punct în plus, 
deoarece la lupte libere nu vor putea 
țpecupera.

Acest lucru îl știa și Mihai Sultz, 
reprezentantol dinamovist la categoria 
mai sus .amintită. Cel puțin așa ne-a 
făcut impresia cinei s-a prezentat la 
șaitea. încrezător în forțele sale, el 
asculta indicațiile antrenorul uă zîtnbi-nd 
ușor. Avea în fața lui pe Sirnion Po
pescu, un luptător valoros, dar nu 
printre primii din țară, așa cum era 
el. In plus, avea o bogată experien
ță a întâlnirilor dificile.

Pe saltea s-a întîmplat însă un lu
cru neașteptat. Toate atacurile lui 
'Mihai Sultz, bine pornite, se loveau 
de garda impecabilă a sportivului mi- 
Mtar. Ne-a a.tras atenția faptul că 
Simion Popescu folosea un picior in
vers de atac în fața lui Mihaî Sultz 

^?»i acesta nu observa acest „amănunt"! 
Militarului îi era suficient, și chitar îl 
nvantaja un rezultat de egaditate, în 
schimb diniacnovistului îi trebuia ne
apărat o victorie. Sultz nu a reușit 
acest lucru. Amîndoi au primit trei 
avertismente și au fost! eliminați pen
tru pasivitate.

Așa a pierdut Dinamo două puncte 
prețioase care ar fi dat sportivilor de 
pe Șos. Ștefan cel Mare un .alt mo
ral. După acest meci parcă le-a pie
rii elanul. Așa putem să ne explicăm 
rezultatul de 8—6 pentru dinamoviști 
performanță sub posibilitățile lor. La 
„libere" : 12—2 pentru Steaua.

Iată — pe scurt — filmul întîlmi- 
iilor: LUPTE CLASICE. Cat. 52 kg. 
Ambii adversari au fost mobili și 
plini de inițiativă. In repriza a doua, 
Dumitru Pirvulescu se detașează și 
învinge la puncte pe dinamovistul 
C. Turturea. C. Marin (cat. 57 kg) 
execută trei „șuruburi". Cu ultimul 
învinge la tuș pe Victor Popescu (D). 
Subtil, inventiv și hotărît Ion Cernea 
(D) învinge l.a tuș pe V. Cotnari, care 
s-a temut de adversar. Iosif Moca (S) 
a știut să evite atacurile lui Dumi
tru Gheorghe (cat. 78 kg.) și a reu
șit un rezultat de egalitate. In condi-

Portarul Suciu va reține balonul. Pentru orice eventualitate, Pal il du
blează— (Fază din jocul Știința Timișoara — Viitorul (3—1)

Foto : T. Chioreanu

Maria Alexandru și Radu Negulescu—virtuali campioni 
ai țării la tenis de masă

Ion Focaru (D) s-a apărat prea mult, 
suficient ca Gh. Tăpăioagă (S) să 

„sărind" de pe saltea.

ții normale .acest lucru este sub po
sibilitățile sale, dar militarii eu fost 
deciși să nu riște nimic. La „mijlo
cie" Glieorglie Popov ici (D) căuta tot 
timpul să-și aplice procedeul decisiv, 
saltul, iar adversarul său Petre Stroe 
se apăra hotărît. A învins, numai la 
puncte, dinamovistul. La cat. 97 kg 
întîlnirea dintre lori Țănamu (D) și 
Carol Badea (S) a dat naștere la 
multe discuții. Arbitrii și-au exprimat 
astfel părerile: doi pentru decizie de 
egalitate și unul pentru Ion Țăranu. 
Pe saltea cel care a încercat patru 
procedee tehnice și a avut tot atîtea 
eșecuri a fost luptătorul militar. Ion 
Țăranu a avut o fixare la marginea 
saltelei, dar arbitrii nu au considerat-o 
perfect valabilă și astfel dinaimovlstul 
a trebuit să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate, sub posibilită
țile sale.

In această clipă scorul era de 6—61 
Victoria dinamovistă este adusă de 
N. Mart in eseu (cat. grea) oa.re-1 în
vinge pe T. Tarbă.

OTTO BENKO

(Continuare tn pag. a 4-a)

a evitat lupta două minute din zece !, 
învingă. în fotografie, Focaru se apără

Penultimul act ai ediției din acest an 
a campionatului republican individual de 
tenis de masă sa încheiat cu succesul 
binemeritat al jucătorilor MARIA A- 
LEXANDRU și RADU NEGULESCU la 
probele de simplu femei și simplu 
bărbați. Datorită punctaj’ului acumulat 
în cete trei concursuri ale etapei finale 
a campionatului, ei se pot considera 
de pe acum cîștigători ai titlurilor re
publicane, indiferent de rezultatele pe 
care le . vor obține în ultimul concurs 
din decembrie. Victoriile maestrei eme
rite a sportului și campioanei mondiale 
Maria Alexandru și ale maestrului spor
tului Radu Negulescu stat urinarea se
riozității și a participării lor conștiente 
la procesul instructiv-educati v. Cel doi 
cîștigători au făcut dovada unui bogat 
bagaj’ de procedee teluiice ofensive și

Foto: T. Rpibu

MARIA ALEXANDRU RADU NEGULESCU

defensive, au aplicat cu consecvență cele 
mai nimerite teme tactice în funcție de 
adversarii întâlniți, au luptat cu o dîr- 
zenie deosebită.

Virtuali campioni sînt și NEGULES
CU și RETHI la dublu bărbați. Cei 
doi jucători au alcătuit un cuplu omo
gen, prin excelență ofensiv, care cu un 
antrenament îndelungat pot aspira la 
rezultate frumoase și pe plan interna
țional.

La probele de dublu femei și dublu 
mixt întrecerea pentru desemnarea cam- 
jiionilor republicani rămîne deschisă și 
ea va fi tranșată în ultimul concurs.

în afara învingătorilor, merită subli
nieri pentru comportarea avută Ella 
Constantinescu, Cobîrzan, Sentivani, Iu- 
dilh Krezsek și Rethi, ultimul, în accen
tuată revenire de formă.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante : SIMPLU FEMEI, sferturi de 
finală : Maria Alexandru — Marta Tom- 
pa 3—1, Iudith Krezsek —- Geta Pitică 
3—2, Catrinel Folea — Maria Biro 
3—2, Ella Constantinescu — Mariana 
Jandrescu 3—0, semifinale : M. Alexan
dru — 1. Krezsek 3—1 (—16, 18, 19. 
17), E. Constantinescu — C. Folca 3—0 
(4, 22, 15), finala: M. Alexandru (Pro
gresul București) — E. Constantinescu 
(Voința București) 3—1 (18, 10, —13, 
12)-. SIMPLU BĂRBAȚI, sferturi de 
finală: Negulescu—Ionescu Soare 3—0, 
Cobîrzan — Sîndeanu 3—0, Sentivani
— Giurgiucă '3—2, Rethi — Gantner 
3—1, semifinale: Negulescu — Cobîr
zan 3—2 (—8, 10, 19, —20, 10), Rethi
— Sentivani 3—1 (19, 19, —18, 10), 
finala: Radu Negulescu (CSM Cluj) 
-—- Adalbert Rethi (CSM Cluj) 3—0 
(14, 12, 16) ; DUBLU FEMEI, finala : 
E. Constantinescu, M. Tompa (Voința)
— M. Alexandru, G. Pitică (Progresul 
București, Unirea București) 3—2 (20, 
9, —12, —16, 10) ; DUBLU BĂRBAȚI, 
finala: Negulescu, Retlii (CSM Cluj)

(Continuare tn pag. a 4-a)



care în repetatede locuri,

un viu interes,

Reîntîlnire nedoritâ cu stadionul 
Sin Giulești, cu acest stadion de 
15.800 
rînduri s-a dovedit necorespunzător
pentru organizarea meciurilor mai 
importante de categoria A. Federația 
Romînă de Fotbal n-a ținut însă sea
ma de acest lucru și ca atare n-a 
avut nimic de zis împotriva progra
mării partidei Rapid — Știința Cluj 
pe acest teren, deși era evident că 
întîlnirea va suscita 
că iubitorii fotbalului, și mai ales su
porterii Rapidului, vor veni în nu
măr mare să-și susțină echipa favo
rită, în fața căreia, prin victoria a- 
supra clujenilor,- se deschidea pers
pectiva ocupării primului loc în cla
sament. La vina Federației Romîne 
de Fotbal se adaugă, firește, vina 
mai serioasă a clubului Rapid pentru 
felul cum organizează jocurile de fot
bal pe acest stadion, pentru lipsa de 
respect față de public, față de banii 
lui. Nici noi, la „masa presei" — 
oricum mai privilegiați decît alți 
spectatori care au stat ciorchine pe 
scări și n-au văzut nimic — nu 
ne-am putut îndeplini misiunea, fiind

Viitorul domină SI... pierde: 1 — 3
cu Stiinta

Aseară, pe drumul de la stadionul Re
publicii la redacție, ne revenea mereu 
in minte titlul cronicii noastre de săp- 
tămtna trecută, de la meciul Steaua — 
Viitorul: „Steaua a cîștigat cu 4—2 un 
meci in care a dominat... Viitorul". Și 
ne gîndeam că înlocuind doar numele 
echipei învingătoare și cifrele scorului, 
avem un titlu care se potrivește ca o 
mănușe și cronicii noastre de la „vedeta" 
cuplajului de ieri după-amiază, in care 
— deși a avut aproape permanent iniția
tiva — echipa Viitorul a părăsit terenul 
învinsă tot cu două goluri diferență și 
tot fără drept de apel : 1-—3 cu Știința 
Timișoara I

Intr-adevăr, Viitorul a dominat ieri. 
Jn repriza a doua, chiar autoritar, ca și 
duminica trecută. Și pentru cit paralelis
mul dintre cele două jocuri să fie și 
mai perfect, și de data aceasta ata- 
can ții echipei bucureștene au avut în 
față un portar „în zi mare", poate mai 
puțin strălucit dectt Voinescu, dar — 
în orice caz — la fel de bine inspirat 
în intervenții de ultima clipă, salutare. 
Dar — și ieri, ca și în meciul cu 
Steaua — explicația incapacității de fi
nalizare a atacanților tinerei echipe bucu- 
re.ștene nu trebuie căutată doar în opo
ziția fermă a portarilor adverși sau în 
soliditatea apărărilor pe care le-au avut 
în față. Este vorba aici de o cauză in
ternă, care ține mai mult de structura 
echipei, de orientarea atacului său, fie 
că vorbim de compartimente ca atare, 
fie că vorbim de fiecare jucător în parte. 
Viitorului îi lipsește forța de șut ! A- 
ceastă echipă se prezintă ca un boxer 
care știe să facă „scrimă pugilislică" 
spectaculoasă, se mișcă ușor în ring, își 
pistonează mereu adversarul dar... n-are 
cel mai important atribut al boxerului : 
punch-ul 1 Pe un asemenea boxer, un 
adversar care știe ce vrea și care știe 
să lovească cum trebuie, chiar numai 
din cind in cind, nu e greu să-l scoată 
din luptă sau cel puțin să-l întreacă la 
puncte. Ieri, Știința Timișoara a fost 
tocmai boxerul pe care l-am descris mai 
sus. Timișorenii au avut o apărare bine 
organizată, calmă, hotărită, pe care n-au 
derutat-o hărțuielile atacului advers. Oas
peții au făcut un joc prudent de apă
rare dar cind au ieșit la atac și-au pre
gătit bine acțiunile și folosind la maxi
mum viteza celor două aripi, impetuo
zitatea și demarcările neobositului Ma- 
nolache. pe care l-a completat foarte 
bine Popa (o adevărată revelație), au 
dat bătaie de cap apărătorilor de la 
Viitorul. In acest fel, el au reușit să 
șuteze la poarta lui Suciu de IU ori (9 
șuturi pe spațiul porții, dintre care 3 
goluri), tot de atttea ori ca și Viitorul 
(10 șuturi care l-au solicitat pe Urzi- 
ceanu, dintre care un singur gol). Ast
fel incit, dacă sub aspectul dominării 
teritoriale balanța a înclinat de partea 
gazdelor, în schimb, sub aspectul tra
sului la poartă, studenții nu le-au fost 
cu nimic inferiori acestora. Ba i-au în
trecut chiar in ceea ce privește clarita
tea acțiunilor, lucru normal dacă ne 
gtndirn că — ieșind din apărare în atac 
cu pase rapide, bine calculate — ei gă
seau în fața lor un cîmp de acțiune mult 
mat vast decît Viitorul, care avea mereu 
în față o pădure de jucători. Revenind 
la Viitorul, trebuie să subliniem necesi
tatea ca această echipă să se orienteze

Rapid — Știința Cluj 1— 0
puși în mod practic în imposibilitate 
de a vedea o serie întreagă de faze. 

Am insistat pe latura organizatorică 
a meciului Rapid — Știința Cluj pen
tru că ea a format principalul obiect 
de discuție al spectatorilor, în lipsa 
unor elemente care să-i determine să 
se ocupe de joc în sine, de nivelul 
lui tehnic. A fost un meci slab, pe 
care l-au „salvat" într-o oarecare 
măsură ritmul viu în care s-a jucat, 
ardoarea cu care rapidiștii au luptat 
pentru fiecare minge. Fără îndoială, 
nici terenul, plin de gropi, n-a putut 
constitui un factor favorabil pentru 
realizarea unui joc de calitate, min
gea fiind greu de condus și pasele 
căpătînd adesea direcții neașteptate. 
Dar pot fi puse oare numai pe so
coteala terenului zecile de pase fără 
adresă — sau cu adresă precisă : la 
adversar! — ale fotbaliștilor care au 
evoluat jeri și în special ale celor de 
la Știința ? Sau jocul dezordonat, 
fără nici o concepție, plin de neregu- 
larități la care am asistat cea mai 
mare parte din timp ?

In ceea ce privește rezultatul teh
nic al partidei — 1—0 pentru Rapid

Timisoara
către un joc mai simplu, mai incisiv 
în atac, mai „pe gol". In linia de înain
tare a acestei formații se simte lipsa 
unui șuteur. Poate că a fost o greșeală 
ieri și folosirea în prima repriză a lui 
Pavlovici pe aripa stingă, unde randa
mentul lui a fost nul. Frații Dumitriu 
și Matei combină frumos, sînt jucători 
„de cîmp", dar sînt prea „amorezați" 
de minge. Mai multă viteză la înaintare 
(ieri s-a simțit serios lipsa lui Haidu), 
mai multă explozie în fazele finale, un 
înaintaș cu șut, iată ce mi se pare că 
i-ar trebui acestei echipe, pentru a scoate 
și rezultate la valoarea jocului său.

Ocupîndu-ne acum de citeva momente 
mai importante ale jocului, vom începe 
prin a arăta că în prima repriză, deși 
jocul s-a desfășurat mai mult în tere
nul Științei, raportul de camere a fost 
de... 6—1 pentru oaspeți. Și aceasta pen
tru că studenții cind au atacat, au ata
cat sănătos ! Ei nu s-au lăsat intimi
dați de golul primit în minutul 13 (Du
mitriu I a șutat de la 18 metri, sus, la 
colț) și utilizînd mult extremele au 
obținut egalarea în min. 32, prin Mi- 
țaru, care a șutat pe jos, în „colțul 
lung", din colțul careului. Repriza se
cundă a început cu o ocazie rarisimă: 
in poziție net favorabilă, de la 4 metri 
de poartă (I), Matei a ridicat mingea 
peste bară 1 Un gol de toată frumuse
țea, am putea spune tipic pentru meciul 
de ieri, a fost cel cu care timișorenii 
au luat conducerea. In plină dominare a 
gazdelor, apărarea Științei respinge o 
minge care ajunge la Popa, acesta face 
o cursă pe aripă, păstrează balonul atit 
cit a fost necesar ca coechipierii săi 
să iasă la contraatac, centrează în fața 
careului advers și Bîtlan, venit lansat, 
reia fulgerător de la 20 de metri: 2—1 
pentru Știința, în min. 51. Din minutul 
următor, atacul gazdelor își schimbă 
alcătuirea: Matei, Dumitriu II, Pavlo
vici, Avram, Mureșan. Dominarea bucu- 
reștenilor se accentuează; portarul Urzi- 
ceanu tși dovedește elasticitatea și priza 
la balon. In min. 77, tot pe contraatac, 
oaspeții înscriu din nou : Igna îi pa
sează lui Popa, acesta șutează, balonul 
ricoșează din Suciu și Manolache înscrie: 
3—1. Viitorul atacă acum dezlănțuit. In 
min. 85, la o fază prelungită in careul 
Științei, portarul respinge de două ori, 
pentru ca al treilea șut să fie respins 
de Rotescu. Iar în min. 88, din situație 
bună, Mureșan trage in bară. Scorul 
rămîne astfel 3—1 pentru timișoreni, care 
au jucat ieri calm, organizat, elastic. 
Echipa a lăsat o bună impresie prin 
omogenitatea și puterea ei de luptă. Pă
cat insă că timișorenii, ca și gazdele, 
de altfel, au comis multe faulturi.

Arbitrul Al. Toth a condus corect. El 
a greșit însă, de cîteva ori, în aprecie
rea faulturilor.

ȘTIINȚA TIM. : Urziceanu — Ilîrșn- 
va, Țurcan, Botescu — Lereter, Tănase 
— Igna, Bîtlan, Manolache, Popa, Mi- 
țaru.

VIITORUL : Suciu — Pal, Petescu, 
Rădulescu — Ștefănescu, Neșu — Ma
tei, Dumitriu II, Avram, Dumitriu 1 
(Mureșan din min. 52), Pavlovici.

La tineret. Știința Timișoara — Viito
rul 4—3 (3—2).

RADU URZ1CEANU

(1 — 0)
— el nu reflectă decît la minimum 
diferența care a existat totuși pe te
ren între o echipă și alta. Fără să 
aibă prea multă clar-viziune în joc, 
cu un Ionescu care a driblat pentru 
satisfacerea orgoliului său personal 
și nicidecum pentru a cîștiga o po
ziție bună pentru el sau pentru 
coechipieri, Rapidul a „controlat" 
meciul, datorită, în special, lui Lan- 
ga, Neacșu, Motroc și Năsturescu, a 
avut inițiativa cea mai mare parte 
din timp și putea cîștiga la un scor 
categoric. în schimb, Știința Cluj n-a 
arătat nimic, a jucat la întîmplare 
(nu spunem la nivelul unei echipe 
de B, fiindcă nu vrem să jignim pe 
nedrept echipele din această catego
rie) așteptînd de undeva o... minune. 
Dar, cum nici la fotbal, joc cu sur
prize, nu există totuși „minuni", clu
jenii n-au putut obține altceva decît 
această înfrîngere la limită, ceea ce 
în condițiile de joc de ieri, a fost a- 
proape un... succes. Și el s-a datorat, 
în exclusivitate, portarului Ringhea- 
nu, care a intervenit decisiv în cîteva 
rînduri, salvînd goluri ca și făcute, 

începutul meciului n-avea să ne 
trădeze slăbiciunile Științei Cluj, care 
ar fi putut eventual să conducă cu
1— 0 dacă arbitrul C. Denghel (Plo
iești) ar fi avut curajul să sancțio
neze faultul în careu comis asupra 
lui Adam în primul minut de joc. 
Dar, curînd. s-a văzut că oaspeții nu 
pot conta pe nici unul din cei 5 îna
intași, iar în apărare nu au pregătirea 
fizică necesară și deci forța de luptă 
decît Costin și Popescu. La Rapid a 
existat mai multă omogenitate între 
compartimente și înlăuntrul lor, ast
fel că echipa a putut stăpîni jocul. 
Mai ales după deschiderea scorului 
(min. 27: Ionescu, cu spatele la poar
tă, prin întoarcere) gazdele au pre
luat cu totul inițiativa, dominînd din 
ce în ce mai evident și avînd multe- 
multe ocazii de marcare, prin Iones
cu, Georgescu și Kraus. Dar dacă ra- 
pidiștii au lăsat să le scape aceste o- 
cazii, e bine pentru ei că s-au ales 
doar cu... emoția la cele cîteva con
traatacuri ale Științei, dintre care 
cel din min. 29 (Adam singur cu 
portarul) și cel din... penultimul mi
nut de joc au 
rezultat.

Arbitrul C.
văzut de cele 
infracțiunile din cîmp, iar pe cele din 
careu a preferat să nu le vadă, ca 
să n-aibă... bătaie de cap. Și Rapi
dului el ar fî trebuit să-i acorde un 
11 metri, la un fault comis de porta
rul Ringheanu, după cum se impu
nea sancționarea lui Dan Coe, care 
la o fază petrecută în apropierea 
porții lui Niculescu, a ținut mingea 
cu picioarele.

RAPID: Niculescu — Lupescu,
Motroc. Dan Coe — Neacșu, Langa — 
Năsturescu, Georgescu (Codreanu), 
Ionescu, Dinu, Kraus.

ȘTIINȚA CLUJ: Ringheanu — 
Cromeli, Costin, Cîmpeanu — Geor
gescu, Popescu — Cucu, Marcu, 
Adam, Suciu, Matei (Pop).

La tineret: Rapid —
2— 2 (1—1).

fost cît pe ce să aibă

Denghel (Ploiești) a 
mai multe ori pe dos

Știința Cluj

BERARIUJACK

Victorie dificilă la Iași: 3—2 (1—2) cu Dinamo Bacău
IAȘI, 28 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Oricît s-ar părea de ciudat 
„derbiul" moldovean a căpătat chiar 
din primele minute trăsăturile unei 
finale de cupă. Băcăoanii posesori a 
patru puncte și ai... lanternei roșii au 
aruncat în luptă toate resursele lor, 
la care ieșenii au reacționat nervos, 
surprinși de vitalitatea adversarului, 
pe care îl considerau cea 
dintre victime.

Rezultatul ? Un joc de 
deosebită, in care mingea

mai sigură

nervozitate 
„la firul 

ierbii" a fost o raritate, iar stopul im
precis (pînă în picioarele adversaru
lui) a devenit elementul „tehnic" cel 
mai frecvent. în această luptă de uzu
ră extremă, băcăoanii au înregistrat 
un plus : Vătafu și-a amintit că, în 
fond, se joacă fotbal și a izbutit să 
asigure echipei sale o scurtă superio
ritate la mijlocul terenului, trimițînd 
o serie de mingi utile tripletei, în care 
Gram s-a achitat cu folos, iar Iancu 
a fost foarte activ.

în min. 24 Iancu 
Ieșenii au ripostat 
a pierdut o ocazie 
continuat cu mingi furișîndu-se printre

a deschis scorul, 
dezordonat, Voica 
clară și jocul a

Un atacant de la U.T.A. și cinci apărători de la Progresul in fața pa 
fidel cit de greu s-a putut trece de apărarea supraaglomerată a bucure!

- U.T.A. (2-1)

★

Bucureștenii au cîștigat prin<

PROGRESUL —U. T.
Ieri, pe stadionul Republicii, U.T.A. 

a pierdut un meci pe care Progresul 
nu merita să-l ciștige. Cind afirmăm 
acest lucru ne referim la jocul plin 
de promisiuni al textiliștilor de la în
ceputul partidei și la neta lor domi
nare din repriza secundă (să nu mai 
socotim și „barele" lui Toma și Leac). 
Care au fost atunci cauzele noului in
succes înregistrat de formația arădea
nă, de astă dată intr-un meci în care 
nu a fost inferioară adversarului ? 
Punem această întrebare, deoarece e 
îngrijorător regresul echipei arădene, 
o formație cu tradiție in fotbalul nos
tru.

Un lucru e cert: majoritatea com
ponențelor echipei din Arad sint des
tul de bine pregătiți din punct de ve
dere tehnic. Aceasta s-a observat mai 
ales in prima repriză cind atacanții de 
la U.T.A. au executat citeva pase și 
lansări din void „ca la carte", cind 
prin combinații subtile au ajuns din 
2—3 pase in poziții favorabile și au 
și șutat destul de precis. In repriza 
secundă echipa oaspe s-a... instalat 
pur și simplu în jumătatea de teren 
a Progresului. Chiar și fundașii Băcuț 
și Sziics (mai ales ultimul) au venit 
deseori în apropierea careului advers. 
Dar ce folos, dacă nu au reușit să în
scrie nici măcar golul egalizator, la 
care — după aspectul general al 
cului — aveau tot dreptul!...

La un moment dat, cind U.T.A. 
mina insistent cineva din tribună 
marcă : „Lipsește din jocul arădanilor 
clarviziunea lui... Petschovski". Da ! La 
U.T.A. lipsește un coordonator în joc. 
Aceasta e insă numai una din cauzele 
insuccesului de ieri. Adevărul e că in 
repriza secundă arădenii au jucat pe... 
dos: au declanșat atacurile rapid, a- 
jungînd din citeva pase in apropierea 
careului advers și aici, în loc să acce
lereze, au inceput să paseze in ritm 
de... vals. O altă greșeală de căpete- 

jo-

do- 
re-

picioarele jucătorilor. în min. 30 Gram 
a încheiat una din puținele faze clare 
ale jocului, reluînd o centrare a lui 
Ciripoi : 2—0.

Avînd în față spectrul celei mai ne
așteptate dintre înfrîngeri, ieșenii au 
pornit la atac, operînd în același timp 
o schimbare : C. Popescu l-a înlocuit 
pe Smărăndescu II. Dar sudura dintre 
atac și apărare n-a putut fi realizată 
fiindcă cei doi Popescu și-au asumat 
mai ales roluri defensive. Totuși, în 
min. 38, Voica a cules o minge trimi
să de C. Popescu și a redus scorul. A 
urmat o perioadă de atacuri ieșene 
fără un plan tactic evident, lichidate 
cu ușurință de apărătorii băcăoani. 
„Spațiul nimănui" de la mijlocul tere
nului s-a mărit, ca la un joc de hand
bal în 11. Remarca unui spectator din 
tribună ni se pare foarte sugestivă : 
„Și-i cu tîrgu’șela pi teren !"

Băcăoanii cedează treptat și 
să mențină rezultatul, mai 
urma accidentării lui Gram, 
de Popa. Tactica se dovedește a fi 
încă o dată infructuoasă. în min. 61 
Pop demarează și Danileț înscrie pla
sat, aducînd egalitatea care părea să

încearcă 
ales, in 
înlocuit

nie a fost faptul că față de apărare! 
supraaglomerată a ProgresuluV^Unl 
au folosit jocul pe aripi. Și nu s-al 
putut „plinge" că cele două extremi 
(Toma și Leac — un jucător proveni 
din regiune) nu au corespuns. încă I 
deficiență a jucătorilor textiliști îl 
general și a atacanților în special I 
fost lipsa de combativitate în fața pori 
ții. Or, fără aceasta toate combinațiill 
spectaculoase rămin sterile în fața ul 
nei apărări decise. I

Am vorbit mai pe larg despre jocil 
arădenilor, deoarece învingătorii nl 
au arătat nici măcar atit cit cei cari 
au plecat de pe teren învinși. Atactl 
Progresului, cu excepția lui Baboia 
care a muncit mult, și a tinărului Sanl 
du, a fost ca și inexistent. Semnificai 
tiv e faptul că un jucător lent ca Băl 
cuț II a reușit să „țrnă" două... extrel 
me, pe Copil și pe Oaidâ, postați al 
mindoi pe aripa dreaptă. De făptuirii 
vingătorii nici nu au reușit să nscril 
decit cu concursul unor Impre^rărtl 
independente de ei. Apărarea Progres 
sului a fost depășită la rindul ei dl 
cîteva ori în repriza întii. In cea dl 
a doua, insă, a rezistat atacurilor adl 
verse deoarece, cu ajutorul mijlocal 
șilor și al interilor s-a „fortificat" il 
așa măsură incit și un... tractor ar f| 
pătruns greu pînă la poarta lui Cosm-J 
De ce această precauțiune exagerat! 
în dauna jocului ? Progresul a „tnril 
tat" parcă pe adversar să atace ! Dii 
cauza lipsei de pregătire fizică oara 
sau, pur și simplu, pentru menținere! 
rezultatului in orice chip ? Nu știnl 
motivul, dar sintem convinși că o inal 
intare chiar mai slabă decit d 
textiliștilor, dar cu mai mult nerv, a] 
fi putut intoarce rezultatul jocului.! 
Merită totuși să remarcăm ceva dii 
jocul bucureștenilor: rarele, dar ex 
trem de periculoasele lor contraatacul! 
din ultima parte a meciului.

Scorul a fost deschis in primul ml 
nut de joc : o pasă a lui Știrbei (ul 

consfințească un rezultat mulțumftol 
pentru ambele echipe. Iată, însă, că ii 
min. 88 se produce faza care avea si 
decidă victoria echipei gazdă. La < 
centrare, portarul băcăoan Ghiță sara 
fiind obstrucționat de un adversar a 
respinge balonul, care este reluat dl 
Voica în poartă. La protestele jucăto 
rilor băcăoani, arbitrul Al. Ionescț 
(București) — care fusese în imediat: 
apropiere a fazei — se consultă ci 
arbitrul de tușă (stîrnind astfel și ma: 
multă nedumerire) și menține decizia 
Victoria revine astfel echipei ieșene 
Din cei 22 de jucători cu greu puterr 
menționa pe cineva. Totuși, pe alocur 
au ieșit din anonimat Vătafu, Iancu 
Pop și Dragomirescu. Arbitrul Al. Io- 
nescu a arbitrat satisfăcător pînă ir 
minutul 88.

Iată formațiile :
C.S.M.S. IAȘI : Ojoc — Scarlat. Mo

toc, Dragomirescu — V. Popescu. Smâ- 
răndescu II (C. Popescu) — Pop, Dani- 
leț. Constantinescu, Voica, Milea.

DINAMO BACĂU : Ghiță — Giosa- 
nu, Gros, Cincu — Stoica. Vătafu-4- 
Rădulescu, Iancu, Gram (Popa). Me- 
der, Ciripoi.

IOAN CHIRILA



O fază care ne arată 
din meciul Progresul

Foto: T. Chioreanu

Iui Neamțu

Un rezultat echitabil: 
Minerul—Steaua 1—1 (0 —0)

0 frumoasă victorie internațională a fotbaliștilor ploieșteni

Petrolul-Salgotarjan 4-2 (3-1)

|1 (2-1)
Uorclonator) i-a găsit pe San- 
Uabfife'fa 3—4 metri in spa- 
■orilor arădeni in poziție de 
B-feitru! M. Rotaru crezînd 
■i sint... apărători (altfel nu
■ prara lui greșeală) nu a o-

Baboie a înscris nestin- 
Bte un minut, Toma l-a „ser- 
Babil pe Mcțcaș. care, talo- 
Birbei a pătruns in careu și 
■n min. 24. la un contraatac 
I secunde mai înainte șutul
■ zguduit bara), Neamțu vrea 
I cu capul balonul „acasă" 
I intră in poarta părăsită de 
|b privirile stupefiate ale a- 
I arădeni: 2—1!
I M. Rotaru (Iași) a condus 
I un meci care nu i-a pus 
[deosebite.
ESUL: Cosma — Nedelcu, 
pare — Ioniță, Știrbei — Co- 
I (fiaru, Sandu (din min. 81, 
I, Bahoie.
I ramoti — Szucs, Capas, 
L- Neamțu, Vați — Leac, Meț- 
la, Floruț (din min. 80 Pet- 
III), Toma.

ret: Progresul — U.T.A. 4—1

AL. INOVAN

LUPENI 28 (prin telefon de la tri
misul nostru). O zi frumoasă de toam
nă îmbietoare pentru fotbal... Dar cu 
toată această ambianță, jocul dintre 
Minerul și Steaua nu s-a ridicat la un 
nivel corespunzător. Motivele sînt mul
tiple și le vom enumera chiar la în
ceputul cronicii noastre. In prima re
priză au abundat mingile aruncate în 
afara terenului, faulturile. In asemenea 
condiții, jocul s-a întrerupt de nenumă
rate ori. Așadar cei aproape 5.000 de 
spectatori au asistat mai mult la... lo
vituri libere sau la aruncări de la tușă, 
în loc să urmărească un joc cursiv, 
cu acțiuni spectaculoase. Nu putem 
trece cu vederea numeroasele faulturi 
care nu fac cinste celor două formații. 
Ion C. Ion 1-a „jenat" pe Voinescu 
(min. 4) și jocul s-a întrerupt pentru 
un minut. Apoi Izghireanu l-a faultat 
pe Cacoveanu, ca numai peste cîteva 
minute Cacoveanu să-l faulteze pe Ion 
C. Ion. și acesta drept răspuns să-l 
lovească cu pumnul. Spre sfîrșitul re
prizei notăm alte faulturi. Comșa asu
pra lui Raksi și Tcmeș asupra lui 
Comșa. Este firesc ca în asemenea 
condiții jocul din prima repriză să nu 
fi corespuns. Cineva din tribună spunea 
că ambele echipe joacă cu prea mult... 
elan. Noi am putea adăuga la această 
observație „blîndă", că în lupta pentru 
marcarea unui gol, jucătorii au uitat 
de sportivitatea pe care trebuie s-o 
arate în timpul meciului, oricît de 
îndârjită ar fi lupta, oricât de prețioasă 
ar fi victoria.

Rezultatul de 1—1 cu care s-a ter
minat partida este echitabil, lucru sub
liniat de altfel, în declarațiile date 
după meci, și de cei doi antrenori ai 

i echipelor, Gh. Popescu și V. Lazăr. In 
j prima repriză, Minerul a avut o ușoară 
superioritate teritorială, datorită apor
tului incontestabil pe care l-au dat mij- 

j locașîi și Ion C. Ion. Tactic însă Mi- 
i nerul a greșit hotărâtor. Deși înainte 
| de meci antrenorul V. Lazăr a dat in- 
: dicațij precise echipei sale și anume 
' să folosească la maximum extremele, 

scoțând apărarea oaspeților din dispo
zitiv. elementul acesta tactic nu a fost 
respectat. Dimpotrivă, atacanții au în
grămădit jocul pe centrul terenului, fo
losind pasele scurte și ușurînd în acest 
fel sarcina echipei militare. In această 
parte a jocului. Steaua a avut perioade 
in care și-a organizat mai bine și mai 
clar contraatacurile, periclitând poarta 
lui Sziklay. Dintr-o apărare supranu- 
merică. Steaua a trecut rapid la atac, 
intrând în terenul advers cu 5—6 ju
cători. In min. 15, Tătaru a centrat

Cine trage la poartă cîștigă
Crișana— Dinamo București 1 — 3 (0—0)

KA 28 (prin telefon de la
■ nostru). Au avut dreptate
■ i arădeni. Înaintea meciului,
■ de vorbă cu cițiva dintre 
Mi echipei Crișana, care du" 
■e duminică vin în tribunele 
■lor. Nimeni nu întrezărea 
■echipei lor in întîlnirea cu 
I Și nu din pesimism. Adu- 
Kumente care le dădeau tot 
■să vadă o nouă infringere a
■ Oamenii erau nemulțumiți 
■i nesportivă pe care o duc 
Uitori ca Harșanyi și Toth. Ei 
B Jb slabul interes pe care 
B îi depun in pregătirea Ier 
B și fizică. Și au avut drep- 
frtida la care am asistat, a 
Braț valabilitatea acestor afir- 
lConducerea clubului Crișana 
Izi să țină seamă de ele și să 
r.si curind posibil măsuri.
I înfringerea de săptămîna tre
ia Lupeni), fotbaliștii orădeni 
Ircat să se reabiliteze în par- 
I Dinamo București. După 10 
I de tatonări, de studiu reci- 
n care echipele desfășurau un 
[centru, cu pase fără adresă și 
Ite auturi, jucătorii de la Cri- 
p năpustesc pur și simplu în 

dinamoviștilor. Stăpînesc cu 
hte jocul, mijlocașii Bodo și 
distribuie mingi utile și vin 
| in ajutorul atacului. Păcă- 
insă, ca și coechipierii lor, în 
rarea jocului pe centru, cău- 
prea mult pe Harșanyi. Ocazii 

•ta lui Uțu se creează din plin 
t sînt irosite de fiecare dată, 
l&Fnu sint finalizate. In minu-

Harșanyi are, cea mai mare 
a meciului: primește mingea 

le metri de poarta lui Uțu, îl

driblează pe NunweiUer IV, care 
cade, și singur in fața porții se pri
pește ca un copil și trage neinspirat 
iar Uțu deviază mingea in corner. 
Orădenii continuă să preseze, își 
creează situații favorabile dar nu trag 
la poartă. Deși repriza I le-a apar
ținut cu autoritate, înaintașii au tras 
doar de două ori la poartă. In schimb 
dinamoviștii, care in prima parte a 
meciului au pus accent pe apărare 
— mijlocașii au jucat retras pe linia 
fundașilor, iar extremele mult in 
urmă — sînt cei care trag mai mult 
la poartă, ca urmare a unui joc sim
plu, cu deschideri lungi.

In repriza secundă rolurile se 
schimbă. Oaspeții ies la atac, desfă
șoară un fotbal larg cu schimburi de 
mingi, de pe o parte pe alta, cu fo
losirea judicioasă a extremelor, îna
intarea avind ca coordonator pe 
Varga. Numai că, ritmul lasă foarte 
mult de dorit. Se joacă parcă cu în
cetinitorul. Dinamo este interesat si 
treacă minutele, iar Crișana este la 
capătul resurselor fizice. Orădenii, 
parcă anchilozați, joacă acum la in- 
timplare. Mijlocașii nu se mai văd 
(din minutul 51 Vlad are o întinde
re și părăsește terenul). La această 
cădere a gazdelor se mai adaugă una 
de ordin psihic: în minutul 53, după 
o frumoasă combinație intre Ene și 
Varga, ultimul — primind mingea la 
circa 25 de metri de poarta lui Szi
lagyi — înscrie la păianjen cu un șut 
imparabil, un gol „de zile mari": 
1—0. Acest gol i-a demobilizat pur 
și simplu pe orădeni.

înaintarea oaspeților începe să șu- 
teze la poartă de la distanță, șuturi 
pe care Szilagyi se mulțumește să le 
respingă. Acest lucru însă îl va 

bine, dar balonul, care a trecut prin 
fața lui Tomeș, a fost reluat pește 
poartă de Cacoveanu. Apoi Raksi (min. 
35) reia cu capul peste poartă, pentru 
ca după cîteva minute, Constantin din
tr-o lovitură liberă să-l oblige pe 
Sziklay să acorde corner.

In repriza a doua aspectul jocului se 
schimbă. Asistăm la un joc mai des
chis, elastic, în care acțiunile sînt mai 
frumoase și mai spectaculoase. Fazele 
au abundat de la o poartă la alta și 
spre lauda celor două echipe, de astă- 
dată se demonstrează că se poate juca 
și fără faulturi și obstrucții. Gazdele 
au avut un ușor avantaj, au atacat 
mai mult, dar și de data aceasta ac
țiunile lor au fost nesigure. In min. 
53, Steaua deschide scorul. Mihăilă 
pierde balonul în favoarea lui Tătaru, 
acesta centrează lui Raksi, mingea 
trece prin fața lui Dan II și Izghireanu 
și balonul ajuns la Cacoveanu este 
reluat de acesta în gol. Nu trec decit 
7 minute și Minerul egalează. Ion C. 
Ion centrează și Cotroază înscrie de 
aproape. (Voinescu, mai atent, putea 
să iasă din poartă și să rețină balo
nul). In min. 78 Raksi îl deschide fru
mos pe Constantin, care de aproape 
ratează o ocazie mare. O situație ase
mănătoare ratează însă și Drăgoi 
(min. 80), pentru ca în ultimele minute 
inițiativa să aparțină mai mult gazde
lor, care însă jju mai pot înscrie. In 
ultimele minute de joc ratează Ion C. 
Ion care trage alături. Cu excepția 
unor mici greșeli în aprecierea faultu
rilor, arbitrul Romulus Pop (Oradea) 
a condus, în general, mulțumitor. El 
a mai greșit însă în ceea ce privește 
cronometrarea timpului. De la echipa 
Minerul au jucat foarte bine cei doi 
mijlocași. Sima și Szoke, aripa drep- 
tă a atacului (Cotroază — Comșa) și 
interul stînga Ion C. Ion. Din echipa 
militară cei mai buni au fost Cojocaru, 
Jenei, cu mare putere de luptă. Con
stantin care a acoperit o mare parte 
din teren, Cacoveanu și Tătaru. prin 
acțiunile lor periculoase și forța de 
pătrundere.

Minerul: Sziklay — Mihăilă, Dan 
II, Izghireanu — Szoke, Sima — Co
troază. Comșa, Staudt (min. 62 Oltea- 
nu). Ion C. Ion, Drăgoi.

Steaua: Voinescu — Ivănescu, Co
jocaru, Hălmăgeanu — Jenei, Crăciun 
— Cacoveanu, Constantin, Raksi, To
meș (min. 65 Mateianu), Tătaru.

La tineret: Steaua — Minerul 4—3 
(0-0)

ION OCHSENFELD

costa scump. In minutul 59, Ene II, 
deși jenat de Solomon, șutează; 
Szilagyi respinge dar... la Tircovnicu 
care înscrie în poarta goală. Același 
lucru se petrece peste două minute. 
După o cursă scurtă, Ene II centrea
ză destul de slab, Szilagyi din nou 
respinge și același Tircovnicu trage, 
mai intii în bară apoi în gol.

La 3—0, Dinamo nu mai insistă și 
orădenii preiau inițiativa. Încep să 
construiască atac după atac dar nu 
reușesc să marcheze. Golul lor va fi 
înscris de... Vasile Alexandru. In 
minutul 81, după mai multe șuturi 
la poartă, e rîndul lui Bodo să tragă. 
Mingea expediată de el este deviată 
de mijlocașul dinamovist în poarta 
lui Uțu. Orădenii mai au o ocazie de 
a înscrie (min. 85): Harșanyi depă
șește pe NunweiUer IV, care îl prin
de de picior pe linia de 16 metri. 
Arbitrul clujean I. Cîmpeanu, care 
a condus meciul cu unele scăpări, 
acordă, și nu știm de ce, lovitură li
beră in favoarea dinamoviștilor.

Așadar, 3—1 pentru Dinamo Bucu
rești după un joc în care Crișana a 
avut mai mult timp inițiativa (raport 
de cornere 10—2 pentru orădeni) dar 
nu a reușit să fructifice ocaziile 
avute.

DINAMO: Uțu — Popa, NunweiUer 
IV, Ivan — V. Alexandru, Ștefan — 
Frățilă, Varga, Unguroiu (Ene II), 
Țîrcovnicu, David.

CRIȘANA: Szilagyi — Bocoș, Solo
mon, Szakacs II — Bodo, Vlad I (Pe- 
trică) — Toth, Szucs, Harșanyi, Sza
kacs I, Koszegi.

La tineret: Crișana — Dinamo 
București 1—1 (1—0).

CONSTANTIN ALEXE

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). — 
Azi după-amiază, echipa Petrolul a 
obținut în fața cunoscutei formații 
maghiare Salgotarjan, din divizia Ă, 
o meritată victorie: 4—2 (3—1). Me
ciul nu s-a ridicat însă la valoarea 
celor două echipe. Jucătorii noștri 
au păcătuit prin aceea că toate acți
unile le-au deslășurat pe centru, ne
glijând jocul eficace pe aripi (în a- 
ceastă partidă, trei din cele patru 
goluri au fost marcate din centrări 
de pe extreme). Scorul putea să fie 
și mai mare dacă atacanții nu dri
blau „la infinit* * și dacă ar fi fost 
o perfectă înțelegere între Dridea I 
și A. Munfeanu.

SERIA I
CSO Galați — Flacăra Moreni 3—I 

(2-0)
CFR Pașcani — Știința Galați I—3 

(1-D
Prahova Ploiești — CSO Brăila 2—I 

(0-1)
Metalul Tîrgoviște — Ceahlăul P.

Neamț 6—1 (1—0)
Rapid Focșani — Poiana Cîmpina

4—1 (2—0)
Carpați Sinaia — IMU Medgidia 2—1 

(1—0)
Fores’a Fălticeni — Flamura roșie 

Tecuci 3—0 (1—0)

viște — CSO Galați, Știința Galați — 
Carpați Sinaia, I.MU Medgidia — Pra
hova Ploiești, CSO Brăila — CFR 
Pașcani. Flacăra Moreni — Foresta 
Fălticeni, Poiana Cîmpina — Flamura 
roșie Tecuci, Ceahlăul Piatra Neamț 
— Rapid Focșani

SERIA a ll-a

Metalul București — Tractorul Brașov 
1—0 (1—0)

Dinamo Pitești — Știința București 
4—2 (3—2)

C.S.M. Sibiu — Dinamo Obor 3—1 
(1-D

Unirea R. Vîlcea — Drubeta T. Seve
rin 1—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Progresul Alexan
dria 3—0 (3—0)

C.S.M. Reșița — C.F.R. Roșiori 5—0 
(2-0)

C.S.O. Craiova — C.S.M. Mediaș 
4-1 (1-1)

• Iată cum arată o variantă cu 12 
rezultate exacte la concursul Prono
sport nr. 43 din 28 octombrie a.c.»

1. Rapid — Știința Cluj 1—0 1
2. Viitorul — Știința Tim, 1—3 2
3. C.S.M.S. Iași — Din. Bacău 3—2 1
4. Crișana — Dinamo Buc. 1—3 2
5. Minerul — Steaua 1—1 x
6. C.S.O. Craiova — C.S.M. Mediaș

4—1 1

12. Internazionale — Atalanta 1—2 2 
Variante depuse, aproximativ 220.000

• Nu uitați concursul SUPLIMEN
TAR Pronosport din 1 noiembrie a.c. 

lată programul acestui concurs ;

Echipa oaspe a practicat un joc 
modern, tehnic, dar jucătorii ei au 
fost impreciși în șuturile la poartă.

Primele două goluri ale gazdelor 
au lost create de extrema Badea 
(min. 5 și 34) care a centrat impe
cabil, iar Dridea I, cu capul, a in
trodus balonul în poartă. In min. 

Ieri în categoria B
• Trei echipe le egalitate pe primele locuri în seria I • Metalul Bucu
rești se menține lider in seria a ll-a • Crișul Oradea a luat 3 puncte 

avans în seria a lll-a.

CLASAMENTUL

1. CSO Galați 8440 17:10 12
2. Prahova Ploiești 9 5 2 2 14: 9 12
3. Știința Galați 9 5 2 2 18:14 12
4. Foresta Fălticeni 8 5 1 2 17: 9 11
5. CSO Brăila 9 5 13 19:12 11
6. Metalul Tîrgoviște 8 4 2 2 19: 7 10
7. Carpați Sinaia 9333 11:10 9
8. IMU Medgidia 9405 18:13 8
9. Flacăra Moreni 9234 13:15 7

10. Rapid Focșani 9315 10:16 7
11. CFR Pașcani 8314 11:18 7
12. Ceahlăul P. Neamț 9315 13:23 7
13. Poiana Cîmpina 9225 11:21 6
14. Flamura r. Tecuci 9036 9:23 3

ETAPA VIITOARE: Metalul Tîrgo

IP‘ IR <0> N <0> § IP’ <0> R ir

7. Vagonul Arad — Crișul Oradea
0-1 2

8. C.F.R. Pașcani — Știința Galați

9. Mureșul Tg. Mureș — Arieșul
Turda 1—0 1

10. Torino — Juventus 0—1 2
11. Sampdoria — Milan 2—1 1

37, oaspeții reduc din handicap prin 
Gerencser. Tabarcea ridică scorul la 
3—1, printr-un șut puternic, pe jos 
(min. 43). La reluare oaspeții ra
tează o ocazie clară de gol. In min. 
50 Dridea primește centrarea lui Mol- 
doveanu și înscrie. In ultimele se
cunde de joc fundașul D. Nicolae de 
la Petrolul înscrie în proprie poartă.

A arbitrat bine Mircea Cruțescu —■ 
București. Jocul s-a desfășurat în- 
tr-o notă de perfectă sportivitate.

PETROLUL: lonescu — Pahonțu 
(D. Nicolae), Fronea, Florea — D. 
Munteanu (Dumitrașcu), llvan — 
Badea. Tabarcea (Mureșan), Dridea I, 
A. Munteanu, Moldoveanu.

SALGOTARJAN: Cserhati — San
dor, Ferencz, Olah — Szojka (Kris- 
ka), Salgo — Toth, Laszlo (Toldi), 
Kraicsi, Gerencser, Tuliga.

A. VLĂSCEANU și
GH. ALEXANDRESCU, coresp.

CLASAMENTUL

1. Metalul Buc. 9 6 2 1 14: 4 14
2. C.S.M. Sibiu 8 6 1 1 21: 9 13
3. Dinamo Pitești 9 5 3 1 19: 8 13
4. C.S2W. Reșița 9 5 2 2 22:12 12
5. Unirea Rm. Vîlcea 9 4 2 3 11: 8 10
6. Chimia Făgăraș 9 5 0 4 17:15 10
7. C-S.O. Craiova 9 2 5 2 15:12 9
8. C.F.R. Roșiori 9 3 2 4 11:20 8
9. C.S.M. Mediaș 9 2 3 4 14:19 7

10. Dinamo Obor 9 2 3 4 12:17 7
11. Știința Buc. 9 2 3 4 16:23 7
12. Tractorul Brașov 9 2 1 6 11:17 5
13. Progresul Alexandria 9 1 3 5 9:22 5
14. Drubeta T. Severin 8 1 2 5 9:15 4

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Sibiu — 
GS.M. Reșița, Dinamo Obor — Meta
lul București, C.F.R. Roșiori — Unirea 
R. Vîlcea, Tractorul Brașov — Dinamo 
Pitești, Chimia Făgăraș — C.S.O. 
Craiova, C.S.M. Mediaș — Progresul 
Alexandria, Știința București — Dru
beta T. Severin.

SERIA a lll-a
Unirea Dej — ASMD Satu-Mare 0—0 
Vagonul Arad — Crișul Oradea 0—1

(0—1)
Mureșul Tg. Mureș — Arieșul Turda 

1—0 (1—0)
CSM Cluj — CFR IRTA Arad 3—1 
CSO Timișoara — Recolta Cărei 4—1 

(2-0)
Jiul Petrila — CSO Baia-Mare 1—0

Ind. Sîrmii Cîmpia Turzii — AS Cugir 
1-1 (1-0)

CLASAMENTUL

1. Crișul Oradea 9 6 2 1 16: 6 14
2. Jiul Petrila 9 3 5 1 14: 6 11
3. CSM Cluj 9 4 3 2 16: 7 11
4. ASMD Satu Mare 9 5 1 3 8: 8 11
5. Arieșul Turda 9 3 4 2 io: 7 10
6. CSO Timișoara 9 5 0 4 15:20 10
7. Ind. Sîrmii C. Turzii 9 3 3 3 13:1- 9
8. Vagonul Arad 9 3 2 4 9: 8 8
9. CSO Baia-Mare 9 4 0 5 14:14 8

10. Mureșul Tg. Mureș 9 3 2 4 10:13 8
11. A S Cugir 9 3 1 5 13:18 7
12. Unirea Dej 9 2 3 4 10:16 7
13. Recolta Cărei 9 2 2 5 14:19 6
14. CFR IRTA Arad 9 2 2 5 5:11 6

ETAPA VIITOARE: Crișul Oradea 
— Arieșul Turda, CFR IRTA Arad —• 
CSO Timișoara, CSO Baia Mare — 
Ind. Sîrmii Cîmp. Turzii, Mureșul Tg. 
Mureș — AS Cugir, Unirea Dej — 
Vagonul Arad, Recolta Cărei — CSM 
Cluj, ASMD Satu Mare — Jiul Pe
trila

1. Spania — R. P. Romînă
2. Spania — R. P. Romînă
3. Milan — Bologna
4. Milan — Bologna
5. Spăl — Fiorentina
6. Lanerossi — Juventus
7. Genoa — Internazionale
8. Atalanta — Mantova
9. Modena — Sampdoria

10. Napoli — Catania
11. Torino — Venezia
12. Palermo — Roma

pron. final 
pron. pauză

pron. final 
pron. pauză

Rețineți! Numai pînă miercuri seara 
vă puteți depune buletinele pentru con
cursul suplimentar.

• Incepînd cu concursul Pronosport 
nr. 44 din 4 noiembrie a.c., se acordă, 
din fond suplimentar, PREMIUL SPE
CIAL de 50.000 lei.

Participanții vor indica pe buletinele 
de joc, în mod obligatoriu, un al trei
sprezecelea pronostic (cel pentru me
ciul care în afișele și fluturașii de etapă 
este trecut cu inscripția „Sp.“ adică 
„meciul special").

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Aminț-aț ,de vizita celor peste 1500 
de sportivi', studenți bucureșteni, sta
dionul Progresul și-a îmbrăcat haina 
de sărbătoare cu vestă roșie de zgură 
și manșete albe de var. Ieri, cind au 
sosit, studenții, i-a întîmpinat cu tra
diționalul ,J3ine ați venit!" și, în ca
litate de gazdă i-a condus pe aleile 
frumos pavoazate cu lozinci și ima
gini din activitatea eportivă, spre te
renul central. Aici, va avea loc des
chiderea festivă a activității sportive 
universitare pe anul 1962/i963. Iată 
că studenții s-au încolonat și in tem- 
poul marșului sportivilor încep de
filarea...

Secretarul Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din București — 
Paul D'mculescu — declară deschisă 
activitatea sportivă universitară pe 
anul 1962—63 și urează studenților 
succes la învățătura și sport. încep 
întrecerile sportive...

Iutii, finala crosului — pe centru 
universitar — „Să întimpinăm 7 No
iembrie”. Un pocnet de pistol și zeci 
de studente iau startul. Sportivele pă
răsesc stadionul, urcă un dimb, apoi 
altul, coboară. Cursa e frumoasă, 
..tribunele” sint în picioare : „Hai Ro- 
dica !“, „Bine Rodica !“ Ultima sută 
de metri... Spectatorii își intensifică 
încurajările. Din nou se aude: „Hai 
Rodica!“, „Acum, Rodica!" Si, Rodica 
Munteanu de la I.C.F. trece prima 
linia de sosire. Studenții însă con
tinuă : „Hai Rodica, trage Rodica"!

— A terminat cursa — îl anunț pe 
un student de lingă mine.

— N-a terminat, abia acum intră 
pe turnantă...

— Cine frate, Rodica ?
— Rodica.
— Păi n-ați incurajat-o pe cea care 

a ieșit prima ?
— Și pe ea, dar și pe ultima.

— Tot Rodica o cheamă ?
— Tot Rodica Inga de la „ Peda

gogie".
Cu așa suporteri să tot concurezi! 

Bravo Rodica Inga ! Nu-f nimic, la 
viitorul cros ai să mergi mai bine!

La băieți, finala pe centru univer
sitar a crosului „Să întimpinăm 7 No- 
iemnrie" este câștigată de Cornel 
Tatu de la „Chimie industrială". Ur
mărim în continuare finala „Cupei 
anului I" la atletism. La suta de me
tri pe locul I se clasează Cornel

Stroie de la I.C.F. (11 sec.) la mare 
luptă cu colegul său, ; etiopianul 
■Sora Jarso ,(11,2). Apoi, meciurile de 
fotbal din cadrul campionatului uni
versitar inter-institute. Pe celelalte te
renuri de sport au loc întreceri de 
handbal, tenis de cîmp, baschet, volei, 
demonstrații de gimnastică artistică, 
acrobatică și judo. Unele mai pasio
nante decit altele. Studenții sportivi 
bucureșteni au luat un start bun!

V. TOFAN

Deschiderea festivă a activității sportive universitare pe anul 1962—1963: 
prin fața tribunelor trec studenții sportivi de la Institutul Politehnic 

din București
Foto : P. Stan

Maria Alexandru și Radu Negulescu virtuali campioni 
ai țării la tenis de masă

.« In drum spre Mada
Lotul de fotbal al B. P. Rondai 

se antrenează azi la Paris
PARIS, 28 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — După o că
lătorie de aproape șase ore, lotul re
prezentativ de fotbal al R. P. Ro- 
mîne a sosit duminică Ia amiază la 
Paris. Aici vom rămîne pînă luni la 
amiază, cind vom continua drumul 
spre Madrid, punctul final al călă
toriei noastre- Zborul a decurs in 
bune condițiuni. Jucătorii noștri au 
p foarte bună dispoziție.

La Paris, pe aeroportul Le Bourget, 
delegația noastră a fost întîmpinată 
de un reprezentant al federației fran
ceze. De altfel F.F.F. s-a ocupat cu 
multă grijă de găzduirea echipei 
noastre în timpul șederii la Paris. 
Prin amabilitatea federației franceze 
jucătorii noștri au avut posibilitatea 
să asiste imediat după sosire la me

ciul de campionat Stade Franțais I 
Strasbourg (2—1), Ia Parc des Prl 
ces. Un joc frumos, viu disputat, I 
care am reținut tehnica individual 
jocul în mișcare, cu muite demarca 
al fotbaliștilor celor două echipe. I 
ceștia au jucat supraaglomerat în I 
parare, ieșind însă la atac în mod <1 
ganizat și construind acțiuni specii 
culoase, de regulă încheiate cu șl 
furi. I

Seara, conducerea delegației noastl 
a fost invitată de Federația francez 
de fotbal reprezentată de dl. Pieri 
Delauney. Luni dimineața lotul I 
va antrena pe stadionul „Puteaux 
iar după-amiază după cum am spu 
va pleca pe calea aerului la MadriJ

PETRE GAȚU

Din nou victorie in scoția

R. P. Romînă—Scoția 7—j

Surpriză în campionatul 
republican de lupte

(Urmare din pag. 1)
LUPTE LIBERE : Gh. Tăpăloagă 

(S) aduce prima victorie a militari
lor la cat. 52 kg în fata lui 1. Foca- 
ru. La cat. 57 kg se produce o mare 
surpriză, Ion Vasile (S) este învins 
ia puncte de către D. Carabineanu. 
Așteptată cu vădit interes, îotîlnirea 
dintre Alex. Radu (D) și P. Poale- 

‘l ogi (S) s-a ridicat la un nivel teh
nic satisfăcător. învinge la pct. Poa- 
leiungi. Cat. 70 kg: Fr. Ghiarmati (S) 
înv. pct pe Ștefan Dan (D). P. Cir- 
ciumaru (S) înv. pct. pe Grigore Cri- 
șa<n (D). La cat. 87 kg A. Balogh 
(S) învinge prin descalificare pe 
Alex. Chircă. „Semigreul" N. Pavel 
trece greu de H. Turan (D) iar la 
grea Șt. Strngu (S) înv. Ia pct. pe 
1. Cumpănașu (D).

(Urmare din pag. 1)

— Sentivani, Bodea (CSM Cluj) 3—0 
(15, 16, 23); DUBLU MIXT, sferturi de 
finală : E. Constantinescu, Bottner — 
I. Krezsek, Giurgiucă 3—2, G. Pitică, 
Negulescu — E. Mihalca, Gantner 3—0, 
M. Biro, Sentivani — C. Folea, Rethi 
3—0, M. Alexandru, Cobîrzan — M. 
Tompa, Angclescu 3—0, semifinale : 
E. Constantinescu, Bottner — G. Pitică, 
Negulescu 3—1 (—14, 14, 18, 15),
M. Alexandru, Cobîrzan — M. Biro, 
Sentivani 3—0 (13, 11, 6), finala : M. 
Alexandru, Cobîrzan (Progresul Bucu
rești, CSM Cluj) — E. Constantinescu, 
Bottner (Voința București) 3—1 (19, 
—17, 12, 17).

Clasamente după al treilea concurs 
al etapei finale a campionatului repu
blican individual: SIMPLU FEMEI: 
1. Maria Alexandru 30 p., 2. Ella Con
stantinescu 18 p.. 3. Catrinel Folea 12 
p., 4. I. Krezsck 9 p., 5. G. Pitică 7 p., 
6—8. M. Tompa, M. Biro, M. Jandres- 
cu 6 p. ; SIMPLU BĂRBAȚI : 1. Negu
lescu 30 p., 2. Cobîrzan 12 p., 3—5. 
Rethi, Gantner, Giurgiucă 10 p., 6—8. 
Sentivani, Angclescu, Sîndeanu 7 p. ;

DUBLU FEMEI: 1. M. Alexandru — 
G. Pitică 32 p., 2. E. Constantinescu — 
M. Tompa 28 p., 3. C. Folea — M. Biro 
18 p., 4. E. Mihalca — M. Jandrescu 
14 p., 5. L. Slăvescu — Șt. Procopeț 
10 p ; DUBLU BĂRBAȚI : 1. Negulescu
— Rethi 36 p., 2. Sentivani — Bodea 
20 p., 3. Gantner — Covaci 18 p., 4. 
Giurgiucă — Cobîrzan 16 p., 5. Sîndeanu
— Bottner 10 p. ; DUBLU MIXT: 1. 
M. Alexandru — Cobîrzan 30 p., 2. E. 
Constantinescu — Bottner 26 p., 3—4. 
C. Folea — Rethi și E. Mihalca — 
Gantner 16 p., 5—6. G. Pitică — Ne
gulescu și M. Biro — Sentivani 10 p.

Clasamente „Cupa FRTM**, concursul 
al III-lea al etapei finale: 1. CSM Cluj 
81 p., 2. Voința București 41 p., 3. 
Progresul București 31 p., 4. Unirea 
București 26 p., 5. Voința Arad 11 p. : 
după trei concursuri: 1. CSM Clu j
218 p., 2. Voința București 125 p., 3. 
Unirea București 99 p., 4. Progresul 
București 26 p., 5. Voința Arad 11 p.;

GLASGOW (Agerpres). — în orașul 
Ayr echipa selecționată de box a R.P. 
Romine a întîlnit sâmbătă seara în 
meci revanșă reprezentativa Scoției. 
Din nou victoria a revenit boxerilor 
■români cu scorul de 7—3 (primul meci 
fusese cîștigat cu 6-4). Cele mai fru
moase comportări le-au avut N. Puiu 
(cocoș) și H. Low (mijlocie-mică), 
.care au cîștigat înainte de limită 
întâlnirile cu F. Lynch și respectiv

Aitken. M. Nicolau (semigrea) l-a 
vins prin, abandon pe Thomson. î
celelalte rezultate înregistrate:
că: G. Ciucă b.p, A. Armstrong I
pană: E. Armstrong b.p. C. Gheorl 
ghiu; semi ușoară: I. Dinu b.p. Jl 
Lynch ; ușoară : Mcbeth b. descali 
fteare I. Mihalik; semimijlocie: Mț
Culloch b.p. C. Anton ; mijlocie- 
Manea b.p. Doherty; grea: V. Ma
țan b.p. Adamson.

închiderea festivă a campionatelor mondiale de volei
Distincții acordate jucătorilor romini

MOSCOVA (Agerpres). — In Pala
tul Sporturilor din Moscova a avut loc 
festivitatea dc închidere a campionate
lor mondiale de volei. Echipele clasate 
pe primele locuri au primit medalii, di
plome și diferite premii oferite de zia
rele și organizațiile sportive din Mos
cova. în afara medaliilor dc bronz, câș
tigate de echipa masculină, sportivilor 
romini li s-au atribuit și alte distincții. 
Jucătorul Fieraru a primit premiul „Spar- 
tak“ pentru cel mai bun jucător din 
apărare, iar echipa feminină un premiu 
special pentru cele mai bune jocuri fă
cute în compania echipelor fruntașe.

Luînd cuvîntul, președintele Federației! 
internaționale de volei, Paul Liha util 
(Franța), a felicitat echipele feminine 
ale Japoniei, U.R.S.S. și R.P. Polone, 
precum și echipele masculine ale U.R.S.S., 
R.S. Cehoslovace și R.P. Romine care 
și-au cîștigat la aceste campionate drep
tul de a participa la Jocurile Olimpice 
de la Tokio. Președintele federației a 
subliniat că întrecerile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și sin^ 
patie, ceea ce corespunde ideal <rilS 
olimpice ale întăririi prieteniei 
tivii din întreaga lume.

★

Pregătiri ale rugbiștilor francezi

Gh. Voiculescu (Steaua) campion orășenesc
de viteză

Ieri dimineață, pe stadionul Uni
rea, s-a desfășurat ultima fază a cam
pionatului de viteză pe zgură. Cu un 
plus de voință și atenție, Gh. Voi
culescu (Steaua) a ieșit învingător 
în faza a 4-a și prin punctajul acu-

RADIOCLUBUL CENTRAL pri
mește înscrieri pentru cursul de 
radioamatori ce va începe la 1 
noiembrie 1962.

Cei care doresc să urmeze aceste 
cursuri se pot înscrie, pină la 30 
octombrie 1962, la sediul RADIO- 
CLUBULUI CENTRAL din str. Dr. 
Siaicovici nr. 44.

Informații se pot lua zilnic în
tre orele 8,00—15,00 la telefon 
27.05.13.

pe zgură
mulat și-a adjudecat titlul de cam
pion orășenesc ai anului 1962 la vi
teză pe zgură. Iată rezultatele teh
nice înregistrate în ultima fază: 1. 
Gh. Voiculescu 6 p., 2. Al. Sinea
(Voința) 5 p., 3. IM. Alexandrescu 
(Metalul) 4 p., 4—5. N. Dițescu și 
N. Burcă (Met.) 2 p„ 6—7. R. Jurcă 
(Steaua) și AL Pop (Unirea) 1 p.

★
în continuarea reuniunii de ieri s-a 

disputat „Cupa 7 Noiembrie" oferită 
de clubul sportiv Metalul. Pentru cu
cerirea cupei au luptat primii 6 din 
clasamentul general care au alergat 
5 manșe de calificări. Primii 4 clasați 
s-au întrecut în manșa finală, care a 
revenit proaspătului campion, Gh. 
Voiculescu. Iată clasamentul : 1. Gh. 
Voiculescu, 2. Al. Sinea, 3. Al. Pop. :

PARIS (Agerpres). —■ Cercurile 
sportive franceze acordă o importan
ță deosebită apropiatei irriilniri inter
naționale de rugbi dintre echipele 
Franței și Romîniei. Selecționerii și 
antrenorii echipei franceze urmăresc 
cu atenție comportarea jucătorilor în 
meciurile de campionat, iar ziarele 
publică numeroase comentarii și re
portaje pe marginea acestui eveni
ment. Forma bună arătată de noii se
lecționați : Razat, Arino, Lirat, Mas 
este considerată ca un prim motiv de 
satisfacție că echipa întinerită a Fran
ței va face un joc bun la București. 
Fundașul Jean Pierre Razat a decla
rat că va face totul să nu deziluzio
neze în meciul de la 11 noiembrie, 
deși se teme că tracul debutului va 
fi un handicap pentru el.

Mari speranțe iși pun selecționerii 
în Maurice Lirat (linia a doua), un

pentru partida de la București
jucător cu o mare vitalitate și cu ca
lități fizice excepționale. El este înalt 
de 1,91 m și cinhărește 95 kg. Gomen- 
tîod alcătuirea echipei franceze, H. 
Garcia scrie în ziarul „l’Equipe": „Cu 
o „grămadă" care va fi in ansamblu 
mai puternică decit anul trecut și o 
linie de trei sferturi formată în jurul 
fraților Boniface, atacul francez va 
trebui să se arate la înălțimea posi
bilităților sale, cu condiția să fie ser
vit cu baloane. Forma lui Cambera- 
bero (uvertură) și temperamentul nou
lui fundaș Razat, trebuie să permită 
construirea unui stil de atac compa
rabil celui care a făcut forța echipe
lor Agen și St. Montois. Acest stil va 
trebui să relanseze 15-le francez pe 
drumul rugbiului modern, ca pe vre
mea lui Mias, cind tehnica colectivă 
a înaintașilor atrăgea admirația celor 
mai mari tehnicieni din lume".

Sîmbătă la prînz s-au înapoiat în 
țară, venind de la Moscova, repre
zentativele de volei ale R. P. Ro- 
mîne, participante la campionatele 
mondiale de volei desfășurate în Uni
unea Sovietică. După cum se știe, 
la această competiție echipa noastră 
masculină s-a clasat pe locul 3, cu
cerind medalia de bronz, în timp ce 
selecționata feminină a ocupat un 
meritoriu loc 4.
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• V. Ciociltea pe locui III
Turneul internațional de șah, des

fășurat Timp de două săptămini în 
orașul Tolbuhin, s-a terminat cu un 
frumos succes pentru șahistul ro- 
mîn B. SOOS. El a ocupat împreună 
cu danezul Petersen locul 1—2, cu 8 
puncte. Din cele 11 partide susținute, 
Soos a cîștigat 6, a făcu» patru re
mize și a pierdut o singură partidă. 
După Victor Ciociltea. maestrul B. 
Soos este al doilea șahist romin care 
cîștigă anul acesta un turneu în R.P. 
Bulgaria.

Clasamentul final:, 1—2 SOOS 
(R.P.R.); Petersen (Danemarca) 8 
puncte; 3. Perez (Cuba) 6,5 puncte; 
4—7 Bausa (Uruguay), Estrada 
(Uruguay), Batczîkliev și Kaiikmado-

a șahiștilor romini peste hotare

Tolbuhin 
in turneul de la Belgrad 

zov (R.P. Bulgaria) cite 6 puncte; 
8—9 Piskov și Karastofcev (R.P. Bul
garia) cite 5,5 puncte etc,

★
In turneul internațional de șah de 

la Belgrad s-au jucat partidele între
rupte. Iată rezultatele înregistrate : 
Ciociltea—Fogehnan V2—’/2; Czemiak— 
Johanesen '/2—’/2; Sokolov—Janosevici 
1—0; Ivkov—Czerniak 1—0; Fogelman— 
Johanesen 0—1. S-a întrerupt pentru 
a doua oară partida Janosevici—Mă
riei. In clasament conduce Gligorici 
cu 8 puncte urmat de Ivkov 7,5, CIO
CILTEA 6, Janosevici 5,5 (1) puncte 
etc. In ultima rundă Ciociltea a făcut 
remiză cu Măriei.

fotbal pc glob
CEHOSLOVACIA — POLONIA 

2—1 (2—0)

La Bratislava s-au întîlnit ieri în- 
tr-un meci amical reprezentativele de 
fotbal ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Polone. Victoria, cu 2—1 (2—0), a 
revenit fotbaliștilor cehoslovaci. Pen
tru gazde a înscris Lala (min. 39) 
și Scherer (43), iar pentru polonei 
a marcat Lentner (min. 88). Fotba
liștii cehoslovaci âu evoluat, în ge
neral, mai slab decit în ultimele par
tide internaționale, iar în repriza a 
doua oaspeții au jucat foarte activ, 
au înscris un gol și nu a lipsit mult 
să obțină chiar egalarea.

UNGARIA — AUSTRIA 2—0 (1—0)

Peste 60.000 de spectatori au ur
mărit duminică pe Nepstadion din 
Budapesta întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele selecționate 
ale R. P. Ungare și Austriei. Gaz
dele au dominat majoritatea timpului 
terminînd învingătoare cu scorul de 
2—0 (1—0).

La Viena s-a disputat meciul dintre 
reprezentativele secunde. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu 
4—1 (2—1)

e Aproape 20.000 spectatori au 
fost prezenți duminică la meciul in
ternațional de fotbal Suedia — Da
nemarca, desfășurat la Stockholm. 
Au cîștigat cu 4—2 (2—2) fotbaliștii 
suedezi.
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