
ȘTAFETA PRILTLNILI
sosirea in Capitală

...Ne aflăm pe stadionul Republicii 
din Capitală. Este ora 17.45. Jerbele 
de lumini proiectate asupra stadionu
lui de puternicele reflectoare dau im
presia că sintem in plină zi. Porțile 
din dreapta ale tribunei principale 
se deschid larg și, in aplauzele entu
ziaste die celor citeva mii de spec
tatori aflăți pe stadion iși fac apa
riția solii sportivilor din regiunile 
Pknețti, Argeș și din orașul, Bucu
rești.

Zeci de motociclete se inșiruie pe 
pista de zgură roșie și se opresc in 
fața tribunei. După ce au străbătut 
sute de kilometri, purtătorii Ștafetei 
prieteniei romino-sovietice au adus 
in Capitală mesajele de prietenie sin
ceră ale sportivilor romini ce vor fi 
transmise prietenilor dragi, sportivi
lor sovietici.

Festivitatea de primire a purtători
lor Ștafetei este deschisă de tov. Pe
tre Capră, președintele consiliului oră
șenesc UCFS București. In cuvin- 
tul său, tov. P. Capră transmite căl
durosul salut al sportivilor bucureș- 
teni adresat tineretului sovietic.

A luat apoi cuvintul — in numele 
delegației sportivilor romini care la 
Ungheni vor preda Ștafeta sportivi
lor sovietici — maestrul sportului, 

' ^iotociclistul Mihai Pop.
Ștafeta prieteniei romino-sovietice a 

plecat ieri dimineață spre Ungheni.
R. C.

C In drum spre mgneni

FOCȘANI 4 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Tradiționalele 
mesaje de salut ale tineretului din 
patria noastră adresate gloriosului ti
neret sovietic cu prilejul zilei de 7 
Noiembrie, pornite din toate coifu
rile țării, se indreaptă in aceste zile 
spre Ungheni, unde vor fi predate 
reprezentanților tineretului Uniunii 
Sovietice. Duminică dimineață, din 
Capitală, a plecat spre Ungheni Șta-

ROMÎNO - SO VIETICE
feta purtătoare a mesajelor tinere
tului din majoritatea regiunilor țării.

La ora 15, după ce a străbătut re
giunile București, Ploiești și Galați, 
delegația de sportivi, in frunte cu 
maeștrii sportului Mihai Pop, Mihai 
Dănescu, Traian Macarie și Nicolae 
Buescu a ajuns la Focșani. Pe sta
dionul din localitate, in fața unui 
mare număr de spectatori a avut loc 
o festivitate, in cadrul căreia Șta
fetei centrale i-au fost înmânate me
sajele de salut ale tineretului din 
regiunile Galați și Dobrogea. Cu a- 
cest prilej, tinerii din regiunea Galați 
și-au exprimat sentimentele lor de 
adincă prietenie față de tineretul so
vietic, constructor al comunismului.

Aspect de la sosirea ștafetei pe stadionul Republicii.
Foto: V. Bageac

In cursul dimineții de luni Șta
feta iși va continua drumul spre 
Bacău, unde va lua Ștafeta prieteniei 
din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, iar apoi, in continuare, spre 
Iași, unde va sosi după amiază.

G. MACOVEI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA!
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Maria Alexandru și Geta Pitică au dominat campionatele 
internaționale de tenis de masă ale Austriei

INNSBRUCK, 4 (prin telefon). - 
In. localitate s-au desfășurat; sâmbătă 
și duminică întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
Austriei, la oare au participat și ju
cătoarele noastre, maestrete emerite 
ale sportului Maria Alexandru și 
Geta Pitică. Acest important concurs 
a fost dominat la probele feminine 
de jucătoarele românce iar la cele 
masculine de sportivii maghiari.

Dovedind o formă excelentă, ju- 
cînd cu multă voință și făcând do
vada frumoaselor lor calități cam
pioanele noastre mondiale au cuce
rit nu numai simpatia publicului — 
care le-a aplaudat minute în șir 
pentru adevărata demonstrație făcută 
— dar și două prețioase titluri de 
campioane internaționale de tenis de 
masă ale Austriei. Astfel la simplu 

PARTIDE INTERESANTE IN CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA FOTBAL
• FARUL A REVENIT PE PRIMUL LOC • FOSTUL LIDER ÎNVINS LA ARAD • JOCURI BUNE LA 
CONSTANTA, ARAD, PLOIEȘTI SI BUCUREȘTI • PATRU ECHIPE LA EGALITATE DE PUNCTE 
TN COADA CLASAMENTULUI • CINCI VICTORII LA „0" Șl UN SINGUR MECI LA EGALITATE

femei Maria Alexandru după ce a 
trecut pe rînd de Heintz (R.P.U.) cu 
3—0 (11, 11, 17) și de valoroasa Eva 
Fbldi (R.P.U.) cu 3-1 (14, 13, -18, 15) 
a învins în finală cu scorul categoric 
de 3—0 (19, 12, 21) pe Agnes Simon 
(R.F.G.), una dintre cele mai bune 
jucătoare ale Europei. în semifinale 
Simon învinsese și ea categoric, cu 
3—0 (17, 14, 7), pe maghiara Lucaei. 
La această probă Geta Pitică a de
pășit net pe austriaca Hapel (3—0) 
dar a cedat, în continuare, la Meiner 
(R.F.G.) cu 1-3.

Proba de dublu femei a adus o 
nouă victorie culorilor noastre, pe

STANCIU MARIN 
președintele F. R. T. M.

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, pe stadionul Dinamo:

Tineretul și-a dovedit... maturitatea
R. P. ROMTNĂ - PRAGA 14-6

aceeași formație din jocul cu 
lotîit republican dar, evident, cu mai 
multă voință de a învinge și cu o 
concepție de joc mai clară, rugbiștii 
cehoslovaci au căutat ieri, pe stadio
nul Dinamo, să se revanșeze în fața

0 spectaculoasă încercare realizată la 
colț de ari pa Balcon.

Foto: T. ChioTeanu

reprezentativei noastre de tineret. La 
sfîrșitul primei reprize scorul era însă 
categoric favorabil rugbiștilor romîni: 
14—3, ilustrînd o netă superioritate a 
speranțelor noastre. A fost o repriză 
de... aplauze, în care selecționata de 
tineret a făcut o adevărată demonstra
ție de rugbi deschis, frumos, specta
culos și eficace. In ciuda faptului că 
terenul alunecos a însemnat un obsta
col serios, linia de treisferturi a 
„zburdat" toată repriza, purtînd ba
lonul cu multă siguranță. Foarte bur, 
și jocul înaintării, care a ciștiga.t 
multe baloane la grămadă, cu toate 
că oaspeții aveau în grămadă un plus 
de peste... 150 kg!

Scorul a fost deschis în min 21 de 
Rahtopol, care a reușit o lovitură de 
picior căzută. A urmat o încercare rea
lizată de Giugiuc în min 23, dar cehii 
reduc prin Farkac. Este 6—3. Una din 
numeroasele acțiuni ale liniei de trei
sferturi, în care se intercalează cu

(14-3)
succes Nedelcu, îi prilejuiește lui 
Balcan o pătrundere de toată frumu
sețea și realizăm o nouă încercare 
(min 30). Rugbiștii noștri domină cu 
autoritate și reușesc să ridice din nou 
scorul prin Nica (încercare transfor
mată de Giugiuc în min. 37), promi- 
țind un... record de puncte pentru re
priza a doua. Din păcate, lucrurile nu 
s-au petrecut așa. La reluare, tinerii 
rugbiști romîni au intrat pe teren ex
cesiv de încrezători în forțele lor și 
total neîncrezători în posibilitățile 
adversarului. Ceea ce î-a făcut pe 
sportivii noștri să se mulțumească cu 
punctele obținute în prima parte a jo
cului. în schimb, reprezentativa orașu
lui Praga a mai realizat o încercare 
prin Vavra. Scor final: 14—6.

Trebuie spus că evoluția reprezen
tativei noastre de tineret în fața spor
tivilor cehoslovaci a relevat eforturile 
care se depun pentru buna pregătire 
a echipei noastre, valoarea sa ridica
tă. Este insă necesar ca jucătorii să 
dovedească mai multă modestie și să 
respecte cu strictețe îndrumările tac
tice date de antrenori (ceea ce n-au 
făcut în partea a doua a jocului, cînd

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

In turneul balcanic intcrcluburi

Steagul roșu—Sarajevo 3-1 (2-1)
Brașov 4 (prin telefon). întîlnirea 

de duminică a plăcut spectatorilor 
datorită faptului că ambele echiipe 
au practicat un joc rapid cu faze 
spectaculoase, atît în cîmp cit și în 
spațiul celor două careuri.

Steagul roșu a cucerit o victorie 
prețioasă și muncită în fața unui ad
versar valoros. Victoria este, în pri
mul rînd, urmarea voinței cu care 
au jucat brașovenii, reușind să cîș- 
tige majoritatea baloanetar. Ei au 
comis mai puține greșeli ca în alte 
jocuri.

Nu este mai puțin adevărat că de 
citeva ori în decursul partidei o se
rie de acțiuni au fost irosite de li
nia de atac a Steagului roșu. Aceste 
slăbiciuni se datoresc pripelii, mai 
ales la începutul reprizei secunde,

Etapa de ieri a categoriei A la fot
bal a readus pe primul loc forma
ția consitănțeană Farul și a compli
cați situația din coada clasamentului 
unde in momentul de față patru echi
pe se află la egalitate de puncte.

Ce a adus nou această etapă ? A 
confirmat valoarea crescândă a Fa
rului, a arătat un reviriment din 
partea textiliștilor arădeni (fapt în
trevăzut încă de duminica trecută) și 
a petroliștilor și a dovedit, o dată in 
plus, că jocul destructiv, apărările 
supranumerice preferate in deplasare 
simt sortite eșecului. Fapt îmbucură
tor nivelul mai ridicat al unor în
tâlniri, ca cele din Constanța, Arad, 
Ploiești și București. Notă discordan
tă meciul de la Bacău, unde coda
șele au practicat un joc de uzură.

Trebuie să mai subliniem rezulta
tul bun obținut de ieșeni in Capi
tală, chiar dacă atacanții de la 
Steaua au fost cei care prin ratările 
lor exasperante, au contribuit cel mai 
mult la acest meci nul.

REZULTATELE ETAPEI

Steaua — C.S.M.S. Iași 2—2 (1—1) 
Dinamo Bacău — Minerul 3—0

(0-0)
U.T.A. — Rapid 2—0 (1—0) 
Știința Cluj — Crișana 1—0 (0—0) 
Petrolul — Viitorul 3—0 (1—0) 
Farul — Progresul 4—0 (4—0)

CLASAMENTUL

1. Farul Constanța 10 6 2 2 26:14 14
2. Știința Cluj 10 6 1 3 16:13 13
3. Știința Timișoara 10 6 1 3 18:15 13
4. Rapid București 11 5 3 3 22:19 13
5. Dinamo București 9 4 4 1 13: 8 12
6. C.S.M.S. Iași 10 4 4 2 22:17 12
7. Petrolul Ploiești 10 5 1 4 24:11 11
8. Steaua 10 4 3 3 23:18 11

cînd în formație au avut loc unele 
modificări neinspirate. Treptat însă, 
și în această parte a jocului brașo
venii și-au revenit reușind să con
cretizeze printr-un gol superioritatea 
de moment.

Oaspeții au prezentat o formație 
bună, cu jucători experimentați, care 
dacă n-ar fi abuzăt de joc indivi
dual ar fi putut fructifica ocaziile 
avute, mai ales la începutul celei 
de a doua reprize. Inițiativa jocului 
au avut-o gazdele. Ele înscriu în 
miri. 3 prin Năftănăilă. Tot brașove
nii au și în continuare o serie de

C. GRUIA — coresp. reg.

(Continuare in pag. 3)

S. Progresul București li 3 11 18:17 10
10. Steagul roșu Brașov S 4 1 3 15:17 3
11. Viitorul
12. U.T.A.
13. Dinamo Bacău
14. Minerul Lupeni
15. Crișana Oradea

10 3 2 5 24:22 8
10 2 2 S 15:20 6
10 2 2 6 10:18 6
11 2 2 7 12:31 6
10 3 0 7 10:26 6

ETAPA VIITOARE

U.T.A. Arad — Știința Cluj. 
Dinamo Bacău — Petrolul Ploiești.

Întreceri viu disputate în finala pe Capitală

a crosului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie"
Pairtlicipartții la finalla pe Capitală 

a tradiționalului cros de mase „Să 
întâmpinăm 7 Noiembrie" au așteptat 
eu nerăbdare startul întrecerilor pro
gramate ieri dimineață în împreju
rimile Casei de cultură a raionului 
„23 August". La prima etapă a a- 
cestei mari competiții au participat, 
numai în București, peste 178.000 
tineri, dintre care 57.300 fete.

S-a dat startul în prima cursă, 
cea rezervată junioarelor. De-a 
lungul a 600 m s-au întrecut peste 
80 de concurente. Prima s-a cla
sat eleva Viorica Furnigă (Unirea). 
Pe cluburi: 1. Unirea (V. Fur
nigă, V. Scărlătoiu, I. Niță, M. 
Uțâ, G. Voicu și M. David), 2. 
Progresul. 3. Voința. Juniorii au 
avut de străbătut 1.500 m. Croitorul 
Florea Dumitru (Avîntul) care se 
afilă în primul săiu an de activitate 
sportivă, a reușit să cîștige con
cursul. învingătorul a fost urmat de

Un aspect din utlrecenea viu disputată a junirrp-.
Foto : T. lloibu

Crișana Oradea — Știința Timi
șoara.

Dinamo București — Steaua liw- 
rești.

C.S.M.S. Iași — Fan-ul Constanța.
Minerul Lupeni — Steagul roșu 

Brașov.
Rapid Bucureștii — Viitorul Bucu

rești.
Progresul București — etapă liberă.

Aurel Nițache (Progresul) și Io«i Bă- 
lașa (C. S. Școlar). Pe cluburi : C.S. 
Școlar (I. Bălașa, 1. Stroie, E. 
Cincu, V. Diaconescu, G. Negoicsou, 
P. Tripa), 2. Metailul și 3. Rapid.

Deosebit de dirză și atractivă a 
fost întrecerea senioarelor (păcat 
însă că majoritatea cluburilor ari 
prezentat la start formații incomplete, 
din care cauză nu s-a putut atribui 
locul 2 și 3 in clasamentul pe echi
pe). Proba a fost cîșfâgată, după 
parcurgerea celor 1.000 de metri, de 
muncitoarea Maria Necula (Progres 
sul), urmată de G. Negrilă (Metatul) 
și M. Gheorghiu (Olimpia). Pe olu- 
buri : 1. Metailul (G. Negrilă, E. Ka- 
dar, F. Gheorghe, M. Nacu, C. Dăs- 
călesou, N. Petrescu, S. Șupeailă). La 
seniori disputa pe cei 2.000 de metri 
a fost cîștigată de N. Mustață (Di
namo II). Pe cluburi: 1. Dinamo II. 
In clasamentul general locul I a re
venit clubului Metalul.

AUREL CR1ȘAN — coresp,
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LARUL Î$I CONFIRMI LOCUL ÎN CLASAMENT:
4-0 (4-0) CU PROGRESUL

de
au

CONSTANȚA 4 (prin telefon 
la trimisul nostru). Constănțenii 
început din nou să calculeze... Dar, 
spre deosebire de anii trecutelor lor 
„vizite" în categoria A, cînd în so 
coîeli intrau punctele acumulate ți 
ipotetice, ale lor și ale echipelor 
adverse în luptă, pentru evitarea re
trogradării, de data aceasta con
stănțenii fac calculele plutonului 
fruntaș! Și cu toate că antrenorul 
Botescu vorbește, cu o modestie sin
ceră, care-i stă bine, despre „puncte 
albe pentru zile negre", vrînd astfel 
să spună că nu țintește decît rămî- 
nerea în categoria A. noi — fără să 
semnăm pentru șansele Farului, în 
lupta pentru titlu din acest an — 
găsim că speranțele publicului din 
orașul de pe malul mării au totuși 
un suport destul de solid.

Acest suport nu-1 constituie noma! 
poziția Farului în clasament, — care 
după 11 etape nu mai poate fi so
cotită o simplă întîmplare — ci în
săși... soliditatea echipei pe care o 
îndrăgesc și pe care o susțin, e drept 
uneori cu prea multă aprindere.

Ieri, Farul ne-a arătat — într-o 
primă repriză de echipă matură, 
gură pe ea, căreia îi funcționează 
fel de bine „toate motoarele" — 
trebuie să ne obișnuim să vedem
unsprezece'e constănțean altceva de
cît ceea ce vedeam pini acum Farul 
joacă în acest campionat un rol frun
taș, pe care-I merită. Facem aceasta 
afirmație nu influențați de acest 4—0 
(care este prea sever în raport cu 
aspectul partidei), ei sub impresia 
jocului de ansamblu mai 
gazdelor. In meciul cu 
Farul ne-a plăcut prin 
său, prin contribuția egală
jucătorilor la buna funcționare a an
samblului, prin jocul său elastic, 
bine organizat Apărarea se plasează 
corect și intervine decisiv, halfii de
țin o formă remarcabilă (Stancu, 
Pleța și, alături de ei, Dinulescu au 
fost cei mai buni oameni ai echipei) 
iar atacul are viteză pe margini, 
masivitate și forță de șut in centru. 
Ii trebuie Insă mai multă precizie. 
Ieri, din 21 de șuturi numai 9 au 
mers pe spațiul porții

Constănțenii au început meciul în- 
tr-un ritm susținut pe care, ajutați 
și de vînt, nu l-au slăbit întreaga 
repriză. Ei au știut să profite de 
uluiala apărării oaspe, care timp de 
20 minute părea că nu-și găsește 
capul și golurile au căzut unul după 
altul. In min. 5 Mănescu centrează 
și Dinulescu schimbă direcția mingii 
cu o lovitură „artistică*, sus în col
tul porții: 1—0. In min. 17 Mănescu 
centrează din nou, Ciosescu țîșnește 
printre apărătorii bucureșteni și în
scrie cu un șut puternic: 2—0. 
minute mai tîrziu. Moroianu 
chează din apropiere, jos la

După ce 
trăseseră 
lui Ghi
dată în 
parte a 

ei și-au intensificat tirul, 
însă să și-l și regleze. De a- 
din cele 9 șuturi spre poartă, 
singur (Nisipeanu min. 56) a 
efectiv pe spațiul porții. Un

Un meci viu disputat: Steaua-C.S.M.S. 2-2 (1

si
la 
ci
13

bun al 
Progresul, 
echilibrul 
a tuturor

de nesigur, 
bucureștenii 
spre poarta 
de fiecare

(3—0) iar în min. 32 Biikossî îi pa
sează lui Dinulescu, care din în
toarcere înscrie un gol parabil: 4—0.

După pauză, vîntul a fost de par
tea oaspeților. Avînd acest aliat și 
jucînd cu mai multă atenție în apă
rare, Progresul a dominat, la un 
moment dat chiar autoritar, facînd 
să apară în evidență severitatea 
scorului. Atacul bucureștean a fost 
insă nepermis 
in repriza I 
doar de 6 ori 
bănescu (dar
afara barelor). în a doua 
jocului ei și-au 
tară 
ceea, 
unul 
mers 
serios handicap pentru bucureșteni 
l-a constituit și statura atacanților 
Lor. Baboe. Sandu, Smărăndescu I, 
Nisipeana și Pașcanu au fost mereu 
dominați fizic de apărătorii adverși. 
Astfel, nici cele 6 cernere din această 
repriză, executate la poarta lui Ghi- 
bânescu. n-au reprezentat un pericol 
real. Singurele momente de reținut 
din întreaga repriză secundă sînt: 
ocazia lui Nisipeanu (min. 75) cînd 
a comis henț în poziție de șut, in
tervenția salvatoare a lui Cosma, la 
un șut al lui Ciosescu în min. 82 și 
ocazia ratată de Moroianu în min. 87.

Raport de cornere Farul — Pro
gresul 7—7 (3—1). A arbitrat corect 
V. Paladescu (Galați).

Farul: Ghibănescu-Buzea, Brinzei, 
Fiorescu (Graef)-Stancu, Pleșa-Mo- 
roianu. Bukossi, Ciosescu, Dinulescu, 
Mănescu.

Progresul : Cosma-Nedelcu, Cari- 
caș, Panait-Ioniță, Știrbei-Oaidă 
(min. 60 Pașcanu), Smărăndescu I, 
Nisipeanu, Sandu, Baboe.

RADU URZICEANU
La tineret Farul — Progresul 0—1 

(®-0).

JOC
DINAMO

Două 
mar- 
colț.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12 REZULTATE EXACTF

I. Steagul roșu — 
(Turneu Balcanic} 
Farul — Progresul

Petrolul Viitorul

c 
R 
T 
E

De la Iași la București sînt 408 remarcabil rezultat de egalitate, care 
kilometri. Drum lung, fără doar și în condițiile unui meci în deplasare 
poate, chiar dacă n-ai pornit să-1 faci echivalează cu o victorie. Și, trebuie 
pe jos, ci ți-ai luat pentru aceasta să precizăm, nu e vorba de un punct

Foto: T. Roibu

2—2 / Malelanu a reluat mingea respinsă de O joc, înscriind cel de-al doilea 
gol al echipei Steaua.

Sarajevo
3— 1 1

(Cat. A)
4— 0 1 

(Cat. A)
3—0 1

Știința Cluj — Crișana (Cat. A) 
1—0 1 

Steaua — C.S.M.S. Iași (Cat. 
A) 
Dinamo Bacău 
(Cat. A) 
Crișul Oradea 
Turda (Cat B)

2— 2 x
Minerul
3- 0 1
Arieșul

1— 1 x
VIII. Metalul Trg. — C.S.O. Galați 

(Cat. BJ 0—0 x
A.S.M.D, — Jiul (Cat. B) 

0—0 x
Modena — Milan (Camp, ita
lia h) 2—2 x
Palermo — Mantova (Camp

. italian) 1—0 I
XII Roma — Bologna (Camp, ita

lian) 3—1 1
Sp U.T.A. — Rapid (Cat. A)
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Milea, care a reluat imp; 
întoarcere. Tot atît de spe 
marcat și Steaua, două n 
tîrziu, adică în min. 55 : 
din viteză Cacoveanu, care 
ral a acționat bine ieri, a r 
stantin cu capul de aproa 
pins Ojoc, dar Mateianu, 
fază", a trimis balonul în

De aici încolo, meciul s- 
rat în nota clară de supe 
echipei Steaua, care a avi 
legătură între compartim; 
acționat organizat, constru 
acțiuni frumoase (mai ales 
stantin și Jenei), încheiate 
pe poartă. Din păcate, impi 
mai Raksi, în min. 58, 59 și 
de trei ori alături, din pozi 
de favorabile ! Sau ce s 
despre Tătaru, care a coi 
greșeli și i-a fost, la rind 
greu să găsească poarta ?

Disputat într-o notă de s 
— excepție a făcut uneor 
care se bazează prea mult 
în forță — meciul ne-a of 
jul de a aplauda fără rez 
trajul lui Petre Sotir (Med 
te mobil (el a alergat pe te 
pe tot atît cit și jucătorii 
echipe), Petre Sotir a fost 
pe fază, a putut vedea tet 
cizii sigure, competente. £ 
ționat just faza din min. 
n-a fluierat ofsaid, cur?"' 
unii spectatori, — nici nu 
vorba de așa ceva fiindcă n 
nise de la un adversar — ci < 
nesportiv al unui inaia* 
strigase unui apărător?

.accelerat". Vreo 70—80 
pe care 

păreau de zece ori mai 
n-au pregetat să facă a- 
venind să-și susțină echi- 
meci în

net în
care pronosticu- 
favoarea adver-

că. la 
gîndit

începutul 
cu un

meciu- 
pic de

un bilet la 
de ieșeni — după „galeria' 
o făceau 
multi ! — 
cest lucru, 
pa intr-un
rile înclinau 
sărilor.

Mărturisim 
lui, ne-am
„.compătimire la acest entuziast grup 
de suporteri care, judecind după pri
mele faze — nu trecuseră decît 8 
minute și Steaua avusese de trei ori 
ocazia să înscrie, de două ori prin 
Constantin și o dată prin 
aveau toate perspectivele 
la o înfringere la 
lor de la C.S.M.S. 
pe Alecsandri, 
atunci la-ntors

Dar iată că
deznodămînt decît cel la 
să ducă superioritatea teritorială și 
ocaziile de marcare pe care le-a avut 
echipa bucureșteană. Luptind din răs
puteri, alergînd după fiecare minge 
pînă la ultima picătură de energie, 
ieșenii au realizat pînă la urmă un

Raksi — 
să asiste 
fotbaliști-scor a

Și, parafrazîndu-1 
lungăce 

acasă... 
întîlnirea

pare calea

a avut alt 
care păreau

DE UN NIVEL
BACAU-MINERUL

BACAU, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Am convingerea că 
acei suporteri înflăcărați care la 
terminarea partidei Dinamo Bacău — 
Minerul Lupeni — 3—0 (0—0) — 
și-au manifestat bucuria aprinzind 
torțe și scandînd „Bine băieți’" au 
fost mulțumiți numai pe jumătate: 
de victoria echipei lor favorite, nu 
însă 
dicâ, 
făcut 
care
clasament

derbiul echipelor codașe nu 
decît să confirme locurile 

le ocupă cele două formații 
Intr-adevăr, meciul

formații 
a 

execuțiilor tehnice de- 
trimiterii fără adresă a

au meritat însă pe de
și ea putea fi realizată 
și mai categoric. Dina- 
luptat din răsputeri oa 
au atacat continuu, do-

și de nivelul tehnic arătat A- 
a 

pe 
in 
a

fost sub orice critică în ceea ce pri
vește factura de joc. o partidă în 
care components ambelor 
s-au întrecut parcă într-o cursă 
greșelilor, a 
lectuoase, a 
paselor.

Localnicii 
plin victoria 
la un scor 
moviștii au 
să învingă,
minînd cu autoritate. Păcat că ei au 
acționat negindit, fără să țină sea
ma că echipa adversă se apără în 
9 și 10 oameni. Din această cauză 
majoritatea mingilor trimise spre 
poarta oaspeților se loveau regulat 
de fotbaliștii de la 
în propriul careu.

Băcăoanii nu au 
— pentru a desface
oaspe — deschiderile pe aripi, 
dacă au făcut-o uneori, ceilalți jucă
tori dinamoviști s-au înghesuit 
careul Minerului, n-au încercat să 
demarce. Astfel a fost posibil 
scorul să. se mențină alb timp
48 de minute, tu toate că Dinamo 
a presat ți'a beneficiat și de lin pe- 
nalti (min. 16) ratat de Grarti. 
Abia după marcarea primului gol 
de către Iancu (min. 48) în urina 
unei Combinații cu Nemeș și Meder, 
gazdele au devenit mai periculoase 
și scorul a fost majorat după 4 mi-

Minerul, masați

folosit suficient 
apărarea echipei 

iar

în
se 
ca 
de

TEHNIC
LUPENI

SLAB
3-0 (0-0)

nute
fulgerător. După ce Dinamo a avut 
o bară și alte ocazii favorabile, re
zultatul final a fost pecetluit în 
min. 79. cînd Nemeș a executat o 
lovitură liberă de la 20 de metri, 
mingea a ajuns la extrema Ciripoi 
și acesta a executat un șut prin 
întoarcere, Mihalache a respins, dar 
Gram, atent a reluat mingea de a- 
proape in plasă: 3—0 pentru Di
namo.

Oaspeții au intrat de la început 
pe teren cu intenția fermă de a se 
apăra. Centrul înaintaș Staudt l-a 
dublat pe Dan, jucînd ca al doilea 
stoper, iar în atac nu au lăsat de- 
cit unul sau doi jucători. Așa se 
explică faptul că abia în min. 70, 
portarul dinamovist Ghiță a fost 
pus pentru prima și ultima oară la 
încercare. Cu jucători — e adevărat 
dîrji, — dar cu o tehnică rudimen
tară și cu o tactică pur defensivă, 
Minerul nu poate aspira la mai 
mult. Fotbaliștii din Lupeni trebuie 
să lucreze serios pentru însușirea 
procedeelor tehnice și a unei con
cepții de 
pot spera 
poziții pe

Brigada
Ștefan Munteanu (la centru), Ca- 
meliu Prelici și Gh. Popovici (la 
tușă) — a condus bine următoarele 
formații :

Dinamo Bacău: 
Gross, Cincu-Stoica, 
]escu (din min. 33, Nemeș), Iancu, 
Gram, Meder, Ciripoi.

Minerul Lupeni : Sziklay 
Mihalache)-'Mihăilă, Dan, 
nu-Szoke, Sima-Cotroeză, 
Staudt, Ion C. Ion (min. 
Drăgoi.

CONSTANTIN COMARNISCH1

prin Gram, în urma unui șut

joc 
la 

care 
de

activ. Altfel, ei nu 
îmbunătățirea actualei 
o ocupă în clasament, 
arbitri bucureșteni —

Ghiță-Giosan, 
Vătaîu-Rădu-

(min. 56, 
Izghirea-

Comșa,
60, Pop).

La tineret: Dinamo Bacău — Mi
nerul Lupeni 3—0 (0—0).

cu 
întîmplare. 
au obținut 
deschis, la 
în momen- 
a gazdelor.

smuls în urma unei apărări disperate, 
cu trei sferturi din echipă retrasă 
în propria-i jumătate de teren, 
mingi aruncate înainte, la 
Meritul oaspeților este că 
acest punct printr-un joc 
care nu au renunțat nici 
tele de evidentă presiune
In felul acesta, C.S.M.S. a contribuit 
alături de Steaua la realizarea unui 
meci interesant, de un bun nivel teh
nic în unele momente, în ciuda te
renului greu, alunecos, mustind de 
apă, care împiedica controlul balo
nului.

Fără îndoială, Steaua putea să cîș- 
tige acest meci, fiindcă în afara ce
lor trei ocazii de care am amintit mai 
sus, ea a mai avut — le-am numă
rat — încă 7 situații clare de gol! 
Bucureștenii n-au reușit să înscrie 
punctul victoriei nici măcar în min. 
84, cînd mingea lovită bine cu capul 
de Constantin părea că se va duce 
în plasă. Căzut, tînărul portar al 
oaspeților, Ojoc, care a fost cel mai 
bun jucător al acestui meci, a oprit 
ca prin minune și acest șut De alt
fel, în ciuda jocului 
in cîmp, Steaua s-a 
ori în situația de a 
rind pentru egalare.
șenii au fost cei care au condus, în- 
tîi cu 1-0 și apoi cu 2-1. Intr-adevăr, 
în min. 25 tabela de marcaj arăta 1-0 
pentru C.S.M.S. Viorel Popescu cen
trase înalt în fața porții și Pop, pro
stind și de ezitarea apărării adverse, 
înscrisese printr-o lovitură cu capul. 
Steaua a egalat în min. 34, prin Tă
taru, după o fază in care mingea, 
se plimbase clipe de-a rîndul 
fața porții lui Ojoc, părea că 
să mai intre niciodată în plasă.

Opt minute după începerea repri
zei a H-a, C.S.M.S. avea să capete 
din nou un avans de un gol, la un 
corner executat de Pop, interceptat 
cu capul de Voica și... definitivat de

bun desfășurat 
văzut de două 

lupta în primul 
Pentru că ie-

care
prin
n-o

5 “r fie
să... lase mingea, încercind 
deruteze. Urmarea : lovite 
indirectă. Dorim să-I reved 
curînd, bineînțeles, în ace 
dițiuni.

STEAUA : Voinescu — 
Cojocaru, Staicu — Jenei, ( 
Cacoveanu, Constantin, R 
teianu (Tătaru), Tătaru (Cr<

C.S.M.S. : Ojoc — Scări; 
Dragomirescu (Alexandresce 
nileț,
cescu,

Popescu — Pop, Vo 
Constantinescu, Mile;

JACK

La 
(0-0).

tineret: Steaua — C.S

------------- 3

ClND %

stadion plin a izl 
în clipa în care „[

Un 
urale 
au apărut pe teren. E ușor 
văzut în această afluență 
un vot de încredere dat CA.' 
TULUI și, în același timp, 
de stimulent pe care public 
tean înțelege să o practice

Petrolul a răsplătit din 
crederea publicului său. Pi 
de minute au purtat arnpn 
joc de clasă, în care vitez 
elementul hotărîtor, Viitoru 
cu greu față „seriilor" ploie

La Cluj, victorie la limita
Știința — Crișana 1-0 (O-O)

CLUJ 4 (prin telefon). La prima ve
dere, rezultatul întîlnirii lasă să se 
întrevadă că a fost un meci echilibrat, 
între două echipe de valoare apropia
tă. In realitate — și vom argumenta 
cu ajutorul cifrelor — situația de pe 
teren a fost diametral opusă. Din 90 
de minute, Știința a dominat 75, 
uneori cu autoritate. Studenții au șu
tat de 28 de ori la poartă (de 16 ori 
în cadrul porții și au avut și două 
bare), pe cînd oaspeții doar de 7 ori. 
In sfîrșit, raportul de cornere a fost 
de 12—3 pentru Știința. Și totuși a- 
ceastă evidentă superioritate a forma
ției clujene s-a soldat cu un singur 
gol. Explicația constă în faptul că 
atacanții clujeni s-au pripit în fazele 
de finalizare, au tras imprecis și fără 
forță, ratînd copilărește și cîteva 
mari ocazii._

Oaspeții, hotărîți să primească cît 
mai puține goluri, s-au apărat în 7 
și uneori chiar 8 oameni, folosind din 
cînd în cînd contraatacul. N-a lipsit 
mult ca unul din aceste contraatacuri 
(repriza I) să se soldeze cu un gol 
(Vlad II a pătruns în careu oblîgîn- 
du-1 pe Ringheanu să respingă în ul
timă instanțe în corner).

întîlnirea poate fi caracterizată ca 
un joc de luptă desfășurat însă în li
mitele unei perfecte sportivități, cu 
dese acțiuni purtate în viteză și pre
sărat cu laze de bună calitate.

"Unicul gol al partidei a fo 
în min. 62. Matei face 
extremă, pătrunde in careu și 
ză pe jos, iar Marco de la : 
metru, introduce balonul i 
Dintre ratările clujenilor rem 
cea a lui Adam din min. 
pătruns în careu și avînd în 
pe Szilagyi, a tras pe lingă 
min. 65, același jucător are 
ocazie, dar șutul său puter 
nește bara. In sfirșit, tot Ad 
în meciul de ieri a ratat c 
trei meciuri, a pierdut o 
ocazie de a mări scorul (1 
după o centrare a lui Suci

Arbitrului M. Popa (Buc.) 
condus cu mici scăpări ce n 
ențat însă rezultatul, i s-a 
următoarele formații :

ȘTIINȚA: Ringheanu (M< 
min. 62) — Kromeli. Co6tin, 
nu — Georgescu, Popescu - 
Marcu, Gane (Suciu din 
Adam, Matei.

CRIȘANA: Szilagyi — B< 
lomon, Ksszegi — Bodc £z 
— Szucs, David, Vlad II (Pt 
min. 68), Szakacs I, Harșani

VICTOR MOREA — coresț 
La tineret: Știința —

2—0 (0—0).



în revenire dc forma

T.A. a dispus de
AD 4 (prin telefon de la tri- 

1 nostru). La sfîrșiiul celor 90 
minute de joc publicul arădan 
uda îndelung cele două echipe 
ru valorosul spectacol fotbalis- 
rătat și pe arbitrii care au con- 
în mod exceptional această par- 

. Au fost aplauze bine meritate, 
ru că de mult nu s-a văzut la 

un joc atîf de bun ca acela 
azi, dintre Rapid și U.T.A. Un 
enea joc în care abundă fazele 

taculoase, în care jucătorii luptă 
ardoare dar în limita unei per- 

sportivităti pentru obținerea 
riei doresc să vadă mereu en- 

aștii iubitori aj fotbalului, iar 
sîntem bucuroși să consemnăm 

tenea fapte. Rapid și U.TA. au 
ășurat un joc în viteză, tehnic, 
combinații bine gîndite, iar ma- 
tatea acțiunilor s-au terminat cu 
ri la poartă. Antrenorul fero
ilor, Nicolae Roșculeț, l-a felicitat 
cabină pe antrenorul arădanilor, 
f Petschowski, pentru jocul bun 
echipei sale, dar la reușita parti
de azi au merite nu numai gâz

ei și feroviarii.
învins U.T.A. cu 2-0 (1—0) 

tru că textiliștii au insistat mai 
lt în fata porții și au făcut o a- 
ărată risipă de energie. întreaga 
r0 a luptat cu multă ardoare 
tru obținerea victoriei. In apă- 
!, Coman a avut intervenții sa
re. fundașii și mijlocașii au ju- 
fără greșeală, Koszka a fost în 

măruntă unde trebuia și a îm- 
s ’fracul, în care tînărul Leac și 
spltial Sasu și Floruț au fost 
ebit de activi. După jocul de 

, arădenii au dovedit că știu să 
ce și bine, să obțină rezultate 
e, dar pentru aceasta trebuie să 

ste o colaborare perfectă între 
renori și jucători, să dispară jo- 
individual. „Dacă U.T.A. va juca 

viitor așa cum a jucat azi — ne 
nea după joc Nicolae Roșculeț 
ea va ieși fără dificultate din zona 
iculoasă".
e ce a pierdut jocul Rapid ? Pen- 
că majoritatea acțiunilor au fost 

site de un joc colectiv. Kraus, Io- 
scu au luat de multe ori jocul pe 
nt propriu și au pasat numai atunci 
d intervenea un jucător advers, 
oviarii au controlat individual 
i bine balonul, dar în fața porții 
-t—

Al DIU'HL

Rapid cu 2-0 (1-0)
s-au demarcat mai greu. Apărarea a 
rezistat asalturilor insistente ale ară
denilor, dar cu cit trecea timpul, 
se simțea că ea va ceda pasul. Așa 
s-a și întimplat. Și golul al doilea 
a venit inevitabil, după care oas
peții n-au mai insistat. In plus nu 
trebuie trecut cu vederea că ferovia
rii au tras de două ori în bară, iar 
la scorul de 0—0 Ionescu și Năstu- 
rescu, singuri în fata porții, au tras 
alături.

Din echipa feroviară o impresie 
bună au lăsat în mod deosebit por
tarul Niculescu, Lupescu și Motroc, 
Langa, Năsturescu, Kraus. Desigur 
că la jocul reușit al ambelor echipe 
a contribuit și faptul că jucătorii au 
respectat indicațiile date înainte de 
meci de antrenori. U.T.A. : „să tină 
balonul, să combine cit mai mult in 
adincime și în viteză". -Rapid : „joc 
pe extreme și trecerea rapidă din a- 
părare în atac". Iată acum cîteva 
faze mai importante: în minutul 5 
IZmescu singur cu portarul trage a- 
lături, în min. 31, Kraus trage pu
ternic de la 10 metri și balonul lo
vește în muchia barei. Două minute 
mai tîrziu Florut nimerește bara ca 
în minutul 38 scorul să fie deschis 
de Sasu dintr-o lovitură de la 11 
metri. Neacșu a făcut hen{ 
arbitrul a dictat 11 metri, 
mat de Sasu. In repriza a 
min. 70, Florut îl deschide 
care înscrie printr-un șut 
de aproape în colțul stîng 
2—0. Două minute mai tîrziu Ionescu 
trimite mingea în bară. In ultimul 
sfert de oră inițiativa aparține 
mult echipei gazdă, dar Sasu 
tează două ocazii. Raport de 
nere 6—5 (2—3) pentru U.T.A. 
bitrul Gavrilă Pop-Brașov a 
excelent formațiile:

U.T.A.: Coman-Sziics,
Neamțu-Mețcas. Koszka-Leac, 
Tîrlea, Floruț, Toma.

Rapid : Niculescu-Lupescu, Motroc. 
Dan-Neacșu, Larga-Năsturescu, Geor
gescu (din min. 69 Codreanu). Io
nescu, Dinu, Kraus.

în careu, 
transfor- 
doua. în 
pe Sasu. 
puternic 

al porții

mai 
ra- 

cor- 
Ar-

condus

Capaș, 
Sasu.

ION OCHSENFELD

La tinere*: U.T.A. — Rapid 0—1 
(0-0).

LA MINOE...
olul — Viitorul 3-0 (1-0)
inutul 
ecutat 
ungfnd în careu după ce a tre- 
t ușor

astfel fratelui său prilejul de 
înscrie primul gol, care a dezlăn 
it echipa. Dacă în primele 20 de 
inute scorul n-a urcat la

3—0, asta se datorează 
ilimetrice și unui reflex 

lui Suciu. care a întins , 
ltima soluție I) la un șut al lui 

ridea, scăpat singur. Meritul prin- 
pal în această parte a jocului re
ne fraților Munteanu, care au le
at fazele cu multă fantezie, au ope- 
t în mare viteză, au renunțat to
ii la cunoscutele lor ornamente 
utile, au dat drumul la minge și 

demonstrat — într-un cuvînt — 
n plus de școală fotbalistică fată 
e toți ceilalți jucători de pe teren. 
Viitorul n-a demobilizat, a răs- 

uns frumos, s-a „lipit" de adversar, 
tr-un „pressing" prelungit (fără 

a frînat întrucitva elanul 
loieștenilor, dar această apărare — 
eși activă — a tăiat și mai mult 
ripile propriului atac.
La reluare Petrolul forțează rit
ul timp de 10 minute. In min. 51, 
ridea și Anton Munteanu întind 
n frumos covor de pase pînă în 
reu. Dridea profită de ezitarea 

parării bucureștene și înscrie pe 
ub Suciu. Viitorul nu cedează nici 
a 2—0, contraatacă și e pe punctul 

în
se-

2, Dumitru Munteanu a 
un dribling de kinogramă.

de patru adversari și a ofe-

cel pu- 
ratărilor 
salvator 
piciorul

e a înscrie, dar Sfetcu salvează 
orner, la un interval de cîteva 
unde, două goluri ca și făcute.
Din nou atacă Petrolul. In min. 79 

uciu respinge cu pumnii și Dridea, 
mintindu-și că se întocmește și un 
lasament al golgeterilor, înscrie ele- 

peste cap. Ulti- 
scurg sub sem-

ant, printr-un șut 
mele 11 minute se 
nul împăcării.

Ambele echipe au 
Ivan s-a apropiat _____ ,
bucureșteanul Anton Ntcolae (debu
tant la Viitorul) a fost secondantul 
lui Petescu. Ploieștenii au lost însă 
rrVilt mai supli în aplicarea schemei, 
din care n-au făcut un șablon. Rînd 
pe rînd, Tabarcea. A. Munteanu și 
chiar extremele au preluat funcțiile 
mijlocașului, combinînd și constru
ind îmnreună cu Dumitru Munteanu, 
asigurînd o circulate rapidă la mij-

jucat 1+4+24-4. 
de Fronea, iar

locul terenului. Nu același lucru pu
tem spune despre Viitorul, care l-a 
retras permanent pe Popescu pe li
nia lui Gergely, lăsînd sarcinile 
ofensive unui cvartet în care Matei 
a manifestat multă timiditate, Du- 
mitriu a fost lipsit de reacție, Pav- 
lovici s-a agitat (mai mult decît 
ceilalți) pe un spațiu destul de larg, 
fără să-și găsească întotdeauna locul, 
iar Sorin Avram a jucat fără nerv 
într-un post care nu-i convine. Și 
asta în timp ce cei patru petroliști 
din atac au avut aproape în per
manență concursul unui al cincilea 
(într-o rotație continuă), cu un „cui" 
(Dridea) înfipt mereu în țesutul 
apărării și cu un Badea a cărui rază 
de acțiune 5-a întins deseori pînă în 
propriul careu de joc. Moldoveanu, 
mai puțin jucat, a avut și el unele 
pătrunderi Dericuloase, care lasă să 
se întrevadă calități de extremă.

Petrolul a obținut o victorie clară, 
la un scor meritat, într-un joc în 
care adversarul a încercat deseori 
să preia inițiativa. Să nu uite, însă, 
petroliștii că miercuri vor juca în 
„Cupa orașelor tîrguri", în turul al 
doilea I In vederea acestui joc se 
impune prelungirea capacității ofen
sive maxime la mai mult decît cele 
30 de minute (ale jocului de ieri) 
și extinderea frontului de 
Moldoveanu. pentru a da 
cvintetului și diversitate 
De asemenea, se impune o 
organizare a celor „patru 
(dacă aceasta va fi din 
mula), pentru că în jocul de ieri 
s-au creat unele fisuri care, împo
triva unui atac mai agresiv, ar putea 
să se transforme în spărturi.

Arbitrul Cornel Nițescu (Sibiu) a 
condus bine. El a apreciat calitatea 
jocului și a intervenit minim, avînd 
și suportul sportivității celor două 
echipe.

Petrofu! : Sfectu-Pohonțu, 
Fiorea-Dumitru Munteanu, 
dea, Tabarcea, Dridea. Anton Mun
teanu. Moldoveanu. Viitorul : Suciu- 
Pal, Petescu. Răcelescu-Gergely, An
ton Nicolae-Matei (din min. 60 Ște- 
fănescu). Dumitriu, Pavlovici, Po
pescu, Sorin Avram.

IOAN CH1R1LA
La tineret : Viitorul — Petrolul 

1—0 (0-0).

atac spre 
echilibru 

acțiunilor, 
mai bună 
pe fund" 
nou for-

Fronea,
Ivan-Ba-

IERI, ÎN CATEGORIA B
DOUA ECHIPE DIN GALATI 

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI 
SERIEI I 

UN NOU LIDER IN SERIA 
A DOUA: C.S.M. SIBIU 

CRIȘUL ORADEA TSI MENȚINE 
POZIȚIA ÎN SERIA a lll-a

SERIA I
METALUL TIRGOVIȘTE — C.S.O. 

GALAȚI 0—0

Știința Galați — Carpați Sinaia 
2—1 (0—0)

I.M.U. Medgidia — Prahova Plo
iești 3—0 (1—0)

C.S.O. Brăila — C.F.R. Pașcani 
1—2 (1—2)

Flacăra Moreni — Foresta Fălticeni 
2—1 (0—0)

Poiana Cîmpina •— Flamura roșie 
Tecuci 1—0 (0—0)

Ceahlăul P. Neamț — Rapid Foc
șani 2—1 (0—0)

CLASAMENT
1. C.S.O. Galați 10 5 5 0 20:10 15
2. Știința Galați 10 6 2 2 20:15 14
3. Metalul Tirgoviște 10 5 3 2 22: 7 13
4. Prahova Ploiești 10 5 2 3 14:12 12
5. C.S.O. Brăila 10 5 1 4 20:14 11
6. Foresta Fălticeni 10 5 1 4 18:14 11
7. I.M.U. Medgidia 10 5 0 5 21:13 10
8. Carpați Sinaia 10 3 3 4 12:12 9
9. Flacăra Moreni 10 3 3 4 15:16 a

10. Ceahlăul P. Neamț 10 4 1 5 15:24 !)
11. C.F.R. Pașcani 10 4 1 5 13:22 9
12. Poiana Cîmpina 10 3 2 5 12:21 8
13. Rapid Focșani 10 3 1 6 11:18 7
14. FI, roșie Tecuci 10 0 3 7 9^4 3

Clasamentul cuprinde și rezultatele 
jocurilor dintre C.S.O. Galati — 
C.F.R. Pașcani (3—0) și Metalul Tîr- 
goviște — Foresta Fălticeni (3—0) 
din etapa a Vil-a (14 octombrie). 
Fiind suspendate, echipele C.F.R. Paș
cani și Foresta Fălticeni au pierdut 
din oiiciu aceste partide.

Etapa viitoare (11 noiembrie): Fo
resta Fălticeni — C.S.O. Galați, Știin
ța Galati — Poiana Cîmpina, Prahova 
Ploiești — Ceahlăul P. Neamț, C.S.O. 
Brăila — Carpați Sinaia, C.F.R. Paș
cani — Flacăra Moreni, FI. roșie Te
cuci — I.M.U. .Medgidia, Rapid Foc
șani — Metalul Tirgoviște.

SERIA A ll-a
C. S. M. Sibiu — C. S. M. Reșifa 

1-0 (0-0).
Dinamo Obor — Metalul București

2— 0 (l-O).
C.F.R. Roșiori — Unirea Rm. Vil-, 

cea 2-2 (1-1).
Tractorul Brașov — Dinamo Pitești 

1-0 (0-0).
Chimic Făgăraș — C.S.O. Craiova

3— 1 0—0).
C.S.M. Mediaș — Progresul Alexan

dria 5—0 (3—0).
Știința București — Drubeta Tr. 

Severin 2—1 (1—0).

CLASAMENT
1. C.S.M. Sibiu 10 7 2 1 25:12 16o Metalul București 10 C 2 2 14: C 14
3. Dinamo Pitești 10 5 3 2 19: 9 13
4. C.SM. Reșița 10 3 2 3 22:13 n
5. Chimia Fâgâraș 10 C 0 4 20:10 12
6. Unirea Rm. Vilcea 10 4 3 3 13:10 11
7. C.S.O. Craiova 10 2 5 3 16:15 9
8. C.S.M. Mediaș 10 3 3 4 19:19 9
9. Dinamo Obor 10 3 3 4 14:17 9

10. Stiinta Buc. 10 3 3 4 18:24 9
11. C.F.JL Roșiori 10 3 3 4 13^2 9
12. Tractorul Brașov 10 3 1 6 12:17 7
13. Drubeta> Tr. Severin 10 1 3 6 13:20 5
14. Progresul Alexandria 10 1 3 6 9 .27 5

Etapa viitoare: Progresul Alexan
dria — Metalul București, C.S.M. Re
șița — Tractorul Brașov. Dinamo Pi
tești — Chimia Făgăraș, Știința 
București — C.S.M. Sibiu, Unirea 
Rm. Vilcea — C.S.M. Mediaș. Dinamo 
Obor — C.F.R. Roșiori, Drubeta Tr. 
Severin — C.S.O. Craiova.

SERIA A lll-a
Crișul Oradea — Arieșul Turda 

1—1 (I—0)
C.F.R. l.R.T.A. Arad — C.S.O. Ti

mișoara 0—0
C.S.O. Baia Mare — Iod. Sîrmii 

C. Turzii 5—1 (1—0)
Mureșul Tg. Mureș — A.S. Cugir 

0—0
Unirea Dej — Vagonul Arad 1—1 

(1-0)
Recolta Cărei — C.S.M. Cluj 2—2 

(2-1)
A.S.M.D. Satu Mare — Jiul Petri- 

la 0—0
CLASAMENT

1. Crișul Oradea 10 6 3 1 17: 7 15
2. Jiul Petrila 10 3 6 1 14: 6 12
3. C.S.M. Cluj 10 4 4 2 18: 9 12
4. A.S.M.D. Satu Mare 10 5 2 3 8: 8 32
5. Arieșul Turda 10 3 5 2 11: 8 11
6. C.S.O. Timișoara 10 5 1 4 15:20 11
7. C.S.O. Baia Mare 10 5 0 5 19:15 10
8. Vagonul Arad 10 3 3 4 10: 9 9
9. Mureșul Tg. Mureș 10 3 S 4 10:13 9

10. Ind. Sîrmii C. Turzii 10 3 3 4 14:19 9
11. A.S. Cugir 10 3 2 5 13:18 i
12. Unirea Dej 2 4 4 11:17 8
13. Recolta Cărei 10 2 3 5 16:21 7
14. C.F.R. l.R.T.A. Arad ie 2 3 5 5:11 7

Etapa viitoare : C.S.O. Timișoara — 
Ind. Sîrmii C. Turzii, Arieșul Turda 
— Unirea Dej, A.S. Cugir — Crișul 
Oradea, C.S.M. Cluj — C S.O. Baia 
Mare, Recolta Cărei — C.F.R. l.R.T.A. 
Arad. Jiul Petrila — Mureșul Tg. Mu
reș, Vagonul Arad — A.S.M.D. Satu 
Mare.

Steagul roșu — Sarajevo
(Urmare din pa/-. 1)

ocazii (Hațoti min. 6, Selymesi min. 
13, Campo și Necula min. 15, ambii 
singuri cu portarul).

Egaiarea survine în min. 25 la un 
contraatac in care Arslanagic, bine 
servit de Radicevic, înscrie. In min. 
34, după o perioadă de joc încîlcit, 
Selymesi, lansat de Campo, șutează 
cu boltă, spectaculos: 2—1 pentru 
Steagul roșu.

La reluare oaspeții preiau iniția
tiva, dar nu concretizează datorită 
abuzului în driblinguri. Ei ratează in 
min. 60 prin Falak, care singur în 
fata porții trage alături. Treptat, jo
cul se echilibrează și după ce Campo

3-1 (2-1)
in min. 70 și Selymesi in nun. 72 și 
76 „încearcă" portarul iugoslav, ta 
min. 76 Năftănăilă pecetluiește sco
rul final : 3—1.

A arbitrat competent Alexander 
Monastiriotis (Grecia) ajutat ]a tușe 
de N. Marin și M. Mihăiîescu.

ST. ROȘU BRAȘOV: Haidu — 
Jenei, Postolache, Nagy — Bărbu-v 
lescu (Campo), Szigeti — Hașoti. 
Năftănăilă, Necula (Fusulan)', Campo 
(Necula), Selymesi.

SARAJEVO : Djuric — Stipic (Vu-ț 
jovic), Fazlagic, Biogradlic — Crnon 
gorac, Prlaka — Blazevic, MiokJ 
Ferhatovici. Arslanagic (FalakJ^ 
RadicievicL

Dinamo București—Selecționata olimpică 
a R. P. Bulgaria 1-2 (1-1)

Cu o echipă alcătuită din jucători ro- 
buști și destul de buni tehnicieni „spe
ranțele44 fotbalului bulgar au obținut o 
victorie la limită, dar meritată, în fața 
dinamoviștilor bucuxeșteni. Echipa noas
tră a dominat ceva mai mult în clmp, 
a atacat destul de des și în ritm susținut 
(raport de cornere 7—4 pentru Dinamo), 
(iar nu destul de clar pentru a putea 
trece de apărarea fermă a oaspeților 
care, mai ales la mingile înalte, au fost 
superiori dinamoviștilor. înaintașii bucu
reșteni nu au reușit să-și fructifice do-

lovitură liberă și Nunveiller TII real 
spectaculos cu capul, în plasă.

Repriza secundă începe sub nota dri 
dominare a oaspeților. In min. 7 Gaid®J 
rov trece de apărători și centrează W 
partea opusă, lui Vasiliev II, care r»4 
tează. Peste trei minute același Gaidaroați 
pasează precis lui Haralanibiev care Um 
scrie din apropiere : 1-—2. Pînă la sf&n* 
șitul partidei mai asistăm la o ratare 
lui Țîrcovnicu și a lui Ene II și 
contraatacuri spectaculoase, dar fără 
zultat ale echipei bulgare.

Portarul echipei bulgare respinge în ultima instanță un șut periculos sub 
privirea unui coechipier din apărare. Fază din meciul Dinamo București — 

Selecționata olimpică a R.P. Bulgaria (1—2).

Foto: T. Roibii

minarea teritorială datorită și combina
țiilor inutile In fața porții.

Meciul, m general, a plăcut mai mult 
datorită acțiunilor de cîmp. cele de 
poartă fiind destul de Tare; apărările au 
intervenit la timp, nedînd răgaz înainta
șilor să producă acele emoții care să 
«încălzească* tribunele.

In min. 7 Vasiliev II. impetuosul cen
tru înaintaș al bulgarilor a „păcălit* 
prin driblinguri scurte pe Nunveiller III, 
apoi pe Iran, (care au căzut la pămlut) 
și printr-un șut sec a deschis scorul 
0—1. Pînă la golul egalizator am asis
tat la o... dublă ratare a lui Țîrcovnicu 
și Ene II, care au lăsat să le treacă 
„pe sub nas* o pasă bună expediată de 
Varga și la o presiune de cîteva minute 
a înaintașilor bulgari la poarta apărată 
de Uțu. In min. 44 Varga execută o

In acest meci o impresie neplăcută a 
eut fundașul Popa, un jucător cu expe*
riență, care «i-a permis totuși să încenri 
driblinguri în careu, pierzînd pînă la urării 
mingea sau trimițînd-o în corner. Dc ariț 
menea. Varga a greșit ținînd exageari 
balonul.

M. Cruțescu (București) a condu< 
bine echipele :

SEU OLIMPICĂ A R.P. BULGARI^ 
Mihailov (Pasa’.ov) — GAGANELOW 
(Stankov). VUȚOV, Apostolov — W* 
mitrov. Stomov — Romanov, Haralaa* 
birv. VASILIEV II. Pesev, Vasiliev 9 
(GAIDAROV).

DINAMO BUCUREȘTI; Uțu (DatmW 
— Popa, Nunveiller III. Ivan — A1Q 
VASILE. NUNVEILLER IV — PircălaiU 
Varga. Ene II (Frățilă), ȚîrcovnicJ 
David.

AL. INOVAN

C. S. 0. Galați a patra echipă calificată.
în semifinalele campionatului

CONSTANȚA 4 (prin telefon). — De
semnarea celei de a patra semi finaliste a 
campionatului republican pe echipe a 
dat ciștig de cauză formației gălățene 
C.S.O. Intîlnirea dintre Progresul Bucu
rești și C.S.O. Galați, disputată sîmbătă 
seara, a fost așteptată cu interes de 
amatorii sportului cu mănuși din Con
stanța, deoarece în ambele formații evo
luau boxeri fruntași ca Bariciu. Puiu, 
Fieraru, frații Bogoi, Paul Pavel, Cojan 
ș.a. Dar, spre surprinderea spectatorilor, 
în majoritatea meciurilor tehnica a fost 
lăsată în afara ringului. In dorința de 
i se califica cu orice preț în semifinalele 
acestei competiții, boxerii ambelor echipe 
au practicat un box confuz, obstructio
nist. loviturile cu mânușa deschisă și ți
nerile repetate abundînd.

La toate acestea se adaugă și calita
tea slabă a arbitrajelor care, pe alocuri, 
au fost influențate de publicul spectator.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
putării meciurilor: Al. Bariciu (P.) b.>< 
M. Vasiliu (C.S.O.) — decizie total neju>* 
tă, care îl favorizează pe boxerul de ari 
Progresai; N. Puiu (P.) b.p. N. BB* 
leann (C.S.O ). P. Pavel (C.S.O.) 
Gh. Stăncuț (P-), N. Popa (C.S.O.) b^
D. Fieraru (P ), P. Anghel (P.)
S. Bogoi (C.S.O.). M. Tache (G.S.OJ4 
b.p. A. Gănescu (P.), Gh. Constantini 
(P.) b.p. V. Bogoi (C.S.O.), Șl Cojan 
(C.S.O.) b. ab. II M. Constantin (P.)t
E. Schnap (P-) egal cu V. Mamir 
(C.S.O ), O. Cioloca (C.S.O.) b. ab. II 
Gh. Florea (P.).

Rezultat final: 21—19 pentru G.S.O. 
Galați. Astfel, formația gălățeană se ca
lifică. alături de echipele Steaua. Dinamo 
și C.S.O. Craiova în semifinalele cam
pionatului republican pe echipe care se 
vor disputa la 25 noiembrie

GH. GOLDENBERG coresp.



Turneul internațional de baschet a fost cîștigat de echipa R. P. Romîne
Și în ziua a Iî-a a turneului In

ternațional de baschet din Capitală, 
formația de tineret a țării noastre 
((antrenor Gr. Costescu) a lăsat o 
burtă impresie, cîștigînd de justețe 
în fața echipei R. D. Germane : 70— 
56 (35—28). Intîlnirea a fost echili
brată, diferența de scor nedepășind 
niciodată mai mult de 3—5 puncte. 
'Oaspeții au condus pînă în min. 9 
W16—11). De aici înainte însă, bas- 
chetbaliștii romîni au preluat iniția
tiva și nu au mai cedat conducerea 
pînă la sfîrșit. Au înscris: Cimpoiaș 
9, Viciu 10, Vasilescu 10, Dudescu 4, 
Gh, Hofmann 16, Diaconescu 8 și 
Cimpeanu 13 pentru echipa de tine- 
jret a R.P.R. și Pileitz 4, Voigt 4, Ku
lik 13, Huss 10, Straube 2, Ribitzki 

bls Uhlig 10, Benne 8 și Schulze 14 
pentru formația R. D. Germane. Au 
condus corect Geza Pastor (R.P.U.) 
și A. Berger (R.P.R.).

în meciul principal s-au întâlnit 
prima reprezentativă a țării noastre 
cu selecționata secundă a R.P.F. Iu
goslavia. Deși au terminat învingă
tori cu scorul de 62—54 (26—25),
jucătorii noștri nu au impresionat, 
singurii care au corespuns fiind Ne
def, Demian și oarecum Spiridon. 
Scorul a fost în majoritatea timpu
lui echilibrat, in min. 37 tabela de 
marcaj indicînd egalitate perfectă: 
50—50 Din acest moment, echipa 
noastră înscrie 8 puncte consecutive 
prin Nedef, Albu și Gheorghe Vale- 
riu. care s-au dovedit hotărîtoare în 
obținerea victoriei. Punctele au fost 
marcate de: Novacek 9, Demian 12, 
V. Gheorghe 2, Spiridon 8, Nedef 
\17, Albu 8, Visnar 2, Kiss 4 pentru 
echipa R. P. Romîne și de: Cermak 
4, Rascovici 6, Cvetcovici 18, Raz- 
niatovici 8, Vicentik 6, Logar 12, 
pentru formația R.P.F. Iugoslavia (B). 
Bun arbitrajul cuplului Al. Dănflă 
— Gh. Dinescu (R.P.R.).

In ultima zi a turneului interna
țional de baschet, desfășurat în sala 
Dinamo, echipele țării noastre au 
ifost învinse. Selecționata de tineret a 
IR. P. Romine a avut de înfruntat e- 
Ichipa secundă a R.P.F. Iugoslavia, 
lîn fața căreia a luptat din toate pu
itorii? pentru a contracara evidentul 
avantaj de înălțime al oaspeților. 
Pînă la urmă, aceștia au invins cu 
70—59 (44—28). Au marcat: Mar- 
celis 3, Cermak 11, Rajkovici 19. 
Cvetcovici 12, Raznjatovici 7, Vicen- 
'tik 10, Logar 8, pentru R.P.F. Iu- 
igoslavia-B și Cîmpeanu 7, Hoffman 
7, Vasilescu 2. Dragomirescu 6, Bîr- 
san 7, Dudescu 9, Cimpoiaș 11, Vi
ciu 6, Diaconescu 4, pentru echipa de 
tineret a R P. Romine.

Prima reprezentativă a țării noas-

R. P. ROMÎNÂ (TINERET)-PRAGA 
14-6, LA RUGBI

(Urmare din pag. 1)

adversarul a „scos" cu regularitate 
oameni din grămadă, împiedicînd ac
țiunile noastre de atac). In orice caz, 
jocul de ieri ne-a dat un răspuns îm
bucurător la întrebarea : CARE ESTE 
VALOAREA SCHIMBULUI DE 
MIINE AL RUGBIULUI NOSTRU?

Selecționata de tineret a prezentat 
Formația : Vanghele, Iatan, Baciu, 
Goga, Stoica, Iliescu, Moromete, Mol- 
'doveanu — Pi'lă, Giugiuc — Drago- 
mir, Rahtopol, Nica, Balcan — Ne- 
Welcu. Au mai jucat: Dăiciulescu, 
iMarici, Niculescu. Foarte buni: Iafan, 
Uiescu, Pilă, Giugiuc, Nica, Rahtopol 
și Balcan.

LOTUL REPUBLICAN — 
COMBINATA ȘTIINȚA-UNIREA 
în cadrul pregătirilor pentru meciul 

feu Franța, lotul republican a susținut 
ieri, pe stadionul’Republicii, o nouă 
partidă de verificare. în compania 
unei combinate a echipelor bucureș- 
tene Știința și Unirea, lotul republi
can a prestat un joc frumos, tehnic, 
bine orientat tactic, reușind să înscrie 
68 de puncte, fără să primească nici 
unul.

Maria Alexandru și Geta Pitică au dominat campionatele 
internaționale de tenis de masă ale Austriei
(Urmare din pag. 1)

rochea Maria Alexandru, CMa Pitică 
cîștigînd dar in. finală, cu scorul de 
3—0 (19. 13, 19), in fața cuplului Si
mon, Hart (R.F.G.). In semifinale: 
Alexandru, Pitică — Miiller, Meiner 
(R.F.G.) 3—1 și Simon, Hart — Foldi, 
Heiritz 3—2. De menționat că la du
blu mixt Geta Pitică jucind cu aus- 
triacui Wegratz a invins în semifi
nale, cu 3—2, pe Rozsas. Lucaci 
(R.P.U.) dar a cedat in finală, după 
o partidă disputată, la Fahazi. Heiritz 
cu scorul de 3—0 (19, 19, 17). '

tre, care a cîștigat turneul, a făcut greșeli ale baschetbaliștilor romîni, 
însă unul din cele mai slabe meciuri au atacat cu multă hotărîre și au 
din ultimii ani. Subapreciindu-și ad- practicat o apărare foarte activă.

Fază din tntîlnirea dintre reprezentativa secundă a R.P.F. Iugoslavia și selec
ționata de tineret a tării noastre

versarii, baschetbaliștii romîni au 
jucat în apărare sub orice critică, 
fiind depășiți cu regularitate, iar în 
atac jocul nu s-a închegat în nici 
un moment, totul bazîndu-se pe ac
țiuni individuale. Mai mult chiar, din 
pricina neatenției au fost ratate o se
rie de ocazii clare, uneori chiar de 
sub coș. Spre deosebire de reprezen
tanții noștri, componenții echipei 
R. D. Germane au luptat cu multă 
energie pentru fiecare minge, au fost 
foarte atenți, folosind numeroasele

Din activitatea federației internaționale de popice
• Campionatele mondiale șl europene vor avea loc din 4

în 4 ani • Întîlniri înterfărî ale echipelor de tineret • O nouă com
petiție: din 1964 se va organiza „Cupa Campionilor" • Noi țări și-au 

cerut afilierea la F. I. P.

în ziua de odihnă din cadrul recen
telor campionate mondiale de popice 
s-au ținut în sala hotelului Dien din 
Bratislava lucrările conferinței secției de 
asfalt a F.I.P. Au participat reprezen
tanții forurilor de specialitate din Aus
tria, R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă, 
R.P.F. Iugoslavia, Franța, Elveția, R. P. 
Ungară, R. P. Romînă și R. F. Germană. 
Cei de față au discutat o scrie de pro
bleme referitoare la condițiile tehnice de 
joc. S-a aprobat propunerea delegatului 
R.S. Cehoslovace privitoare la uniformi
zarea arenelor și a foilor de arbitraj, s-a 
discutat despre automatizarea ridicării 
popicelor și s-a stabilit ca în cel mai 
scurt timp conducerea federației interna
ționale să definitiveze, pe baza propune
rilor făcute, regulamentul jocului și să-1 
difuzeze în țările afiliate.

Discuții rodnice s-au purtat asupra îm
bunătățirii calendarului competițional. 
S-a hotărît ca întrecerile campionatelor 
mondiale și ale campionatelor europene 
să fie organizate din patru în patru ani, 
la o diferență de doi ani între ele. 
Aceste confruntări internaționale vor avea 
Ioc întotdeauna în cursul lunii iunie. S-a 
precizat luna cu scopul ca țările parti
cipante să-și poată planifica calendarul 
competițional și pregătirile. La cererea 
federației de popice din R. P. Ungară 
s-a aprobat ca viitoarea ediție a campio
natelor europene să aibă loc Ia Buda
pesta, în anul 1964. Băieții vor evolua 
pe o arenă cu patru piste, iar fetele pe 
o arenă cu două piste. Se va alcătui nu
mai un singur clasament, pe țări.

In ceea ce privește întîlnirile bilaterale 
și intercluburi, acestea se vor perfecta, 
de acum înainte, numai prin intermediul 
federațiilor naționale. In cadrul întîlni- 
rilor interțări Congresul a aprobat și or
ganizarea unor jocuri între echipe de 
tineret, ale căror jucătoare și jucători 
să nu depășească vîrsta de 21 de ani. 
Se va juca la proba de 100 bile mixte 
De asemenea, s-a stabilit ca începînd din 
anul 1964 să se dispute o competiție de
numită „Cupa campionilor", rezervată

La simplu bărbați după ce am 
asistat la surpriza infrîngerii lui 
Berczik de către Andreadis cu 3—0 
(9, 20, 16) am urmărit în continuare par
tide spectaculoase, încheiate cu vic
toria maghiarului Faihazi asupra co
legului său Roszas cu scorul de 3—0. 
în semifinale: Fahazi — Andreadis 
3—1 și Roszas — Sandor 3—2. In fine, 
la dublu bărbați victoria finală a re
venit txrt jucătorilor maghiari, Fa
hazi, Sandor întrecînd pe Andreadis, 
Miko (R.S.C.) cu 3-2.

Scorul final al partidei: 68—66 
(33—31) pentru R. D. Germană. Au 
marcat: Pleitz 4, Kulik 16, Danzke 
12, Ribitzki . 13, Uhlig 6, Kuhl 3, 
Schulze 14, pentru R. D. Germană; 
Novacek 14, Demian 11, Tedula 1, 
Giurgiu 2, Gheorghe 3, Spiridon 5, 
Nedef 8, Albu 14, Visner 8, pentru 
R. P. Romînă.

Clasament final al turneului : 1. 
R. P. Romînă 4 p, 2. R.P.F. Iugo
slavia 4 p, 3. R. P. Romînă — tine
ret 2 p, 4. R. D. Germană 2 p.

echipelor masculine ș; feminine. Tși vor 
disputa întîietatea anual formațiile de 
club, care au cucerit titlul de campioană 
a țării respective.

I*a actualele lucrări ale secției de 
asfalt a forului internațional s-au aprobat 
cererile federațiilor de specialitate din 
Honduras, Brazilia și Norvegia, de a 
deveni membre ale F.I.P.

PE SCURT
Primul meci din Cadrul celei de-a 

4-a ediții a „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin s-a dis
putat în orașul Taita între echipa 
maghiară Spartakus și campioana 
Austriei, W. A. T. Âtzgersdorf. Au 
învins handbailișiii maghiari eu 
25—15 (12—3). In turul doi, Spar
takus va juca la București cu Di
namo.

Echipele masculine de handbal ale 
R. F. Germane și Republicii Arabe 
Unite s-au întiloit la Berlin într-un 
meoi prin care jucătorii egipteni și-au 
inaugurat turneul în Europa. Medul 
s-a terminat ou scorul de 19—11 
(7—4) in favoarea echipei germane.

Disputat în orașul Carcassonne, 
meciul de rugbi XIII între reprezen
tativele Angliei și Franței a fost cîș
tigat de rugbiștii englezi cu 23—17 
(5—8).

Conținutndu-și turneul în R. P. Bul
garia echipa de lupte clasice Loco- 
motiv Leipzig a evoluat în orașul 
Stara Zagora în compania selecționa
tei locale. Victoria a revenit gazde
lor cu 4—3

Selecționata de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. își continuă pregătirile 
în vederea apropiatului turneu pe 
care-1 va întreprinde în Canada. Din 
lot fac parte cunoscuții jucători frații 
Evgheni și Boris Maiorov, Viaces- 
lav S'tarșinov, Stanislav Petuhov, Vla
dimir Iurzinov, Alexandr Almetov. în 
postul de portar a fost selecționat tâ
nărul Boris Zaițev de la Dinamo 
Moscova, iar ca înaintași Victor Ko-

Selecționata R. P. Romine de hochei 
pe gheată învingătoare 

In R. S. Cehoslovacă
Selecționata romînă de hochei pe 

gheață aflată în turneu în R. S. 
Cehoslovacă a jucat ou reprezenta
tiva orașului Banska Bystrica obți- 
nînd victoria cu 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost înscris de Andrei.

Margareta Perevoznic 
de șah

BRAȘOV 4 (prin telefon de ia trimisul 
nostru). După 15 runde de dîrză între
cere, se cunoaște numele noii campioane 
de șah a țării. Este maestra sportului 
Margareta Perevoznic, echipieră a clubu
lui Petrolul din Ploiești. Rezultatul final 
al întrecerii nu este o surpriză, el venind 
să întregească o serie întreagă de suc
cese și afirmări în țară și peste hotare 
ale talentatei jucătoare ploieștence.

Decizia în turneul final s-a produs cu 
o zi înainte de închidere, sîmbătă. Di
mineața s-au jucat întreruptele din runda 
a 13-a și prin înfrîngerea Alexandrei Ni- 
co-ian în partida cu Rodica Manolescu, 
egalitatea din fruntea clasamentului a 
fost restabilită. Atît Margareta Pere
voznic. cît și Alexandra Nicolau tota
lizau cîte 10 puncte. în seara aceleiași 
zile, runda a 14-a, penultima. în timp 
ce Margareta Perevoznic cîștiga — nu 
fără emoții — în fața Rodicăi Ghișa, 
într-un final de nebuni de aceeași culoare, 
pe tabla partidei Nicolau — Pogorevici, 
lupta lua întorsături dramatice. După 
ce în deschidere avusese o poziție bună 
mutările sale au devenit tot mai puțin 
precise .și în fața jocului dîrz și atent 
al Măriei Pogorevici, aspectul partidei 
s-a schimbat to tail. A urmat o defensivă 
fără speranță a albului, în care Măriei 
Pogorevici nu i-a fost greu să-și con
cretizeze superioritatea cîștigînd doi pioni 
și partida.

Prin aceasta lupta în campionat era 
practic încheiată. Margareta Perevoznic 
avea acum un punct avans, suficient pen
tru obținerea primului loc în clasament. 
Rămînea deschisă însă lupta pentru ur
mătoarele locuri, atît Margareta Teodo- 
rescu cît și Elisabeta Polihroniade a pro* 
piindu-se sensibil de fruntașe prin noi 
victorii (Margareta Urzică si respectiv 
Sanda Voicu). Dar iată primele în cla
samentul dinaintea ultimei runde, de 
duminică : 1. Perevoznic 11, Nicoiau 10, 
Teodorescii 9*/2, Polihroniade și Pogo
revici 9.

Alte rezultate de sîmbătă: Samarian
— Rădăcină 1—0, Ghișa—Makkay 0—1, 
Makkay — Voicu 1/2—V2 (partide între
rupte); Samarian—Makkay */2—V2, Simu
— Rădăcină 0—1, Turturea — Manoles
cu 1—0, Dezmireanu — Baumstark 
(/2—*/2 (runda a 14-a).

După cum era de așteptat, în ultima 
rundă Margareta Perevoznic nu și-a asu
mat riscul, făcînd remiză rapidă cu 
Tereza Urzică. I-a fel s-a soldat și în-

novalenko și Aniaitoli Firsov, de ase
menea debutanți în prima reprezen
tativă. Antrenorii echipei sînt Cemî- 
șev și Taras a ov. După turneul în Ca
nada, echipa U.R.S.S. va susține în
tâlniri cu selecționatele R. S. Ceho
slovace, S. U. A. și Suediei.

în primul meci al turneului pe ca- 
rel întreprinde în Bulgaria, echipa 
masculină de volei a R. P. Chineze 
a întâlnit la Sofia selecționata țării. 
Au cîștigat voleibaliștii bulgari cu 
3—0 (15—9, 15—7, 15—13).

Un frumos concurs demonstrativ de gimnastică
In fața unui public numeros, care 

nu și-a precupețit aplauzele, s-a des
fășurat sîmbătă și duminică după 
amiază concursul demonstrativ al 
gimnaștilor și gimnastelor din lotu
rile reprezentative ale Japoniei și 
ale țării noastre. Evoluția oaspeți
lor, din rîndurile cărora au făcut 
parte campioni mondiali și olimpici,

O sută de ani de sport în Cehoslovacia
De curînd, în Cehoslovacia a 

fost sărbătorit un eveniment deose
bit. Mișcarea sportivă din această 
țară și-a aniversat cel de al 100-lea 
an de existență. în special după eli
berarea țării activitatea sportivă din 
țara prietenă a cunoscut un avînt 
deosebit.

O grijă deosebită se manifestă In 
R.S. Cehoslovacă față de atragerea 
tineretului în activitatea sportivă. La 
jocurile sportive rezervate tineretului 
au participat în acest an aproape 
3.000.000 de tineri. în prima jumătate 
a acestui an au luat ființă 173 de a- 
sociații sportive și aproape 1.000 de 
noi secții pe ramură de sport. Nu
mărul antrenorilor și instructorilor

este noua campioană
■ V ■■ a tarn

Klnirea dintre Alexandra Nicolau și Sul 
zana Makkay. I

RADU VOIA I

Finișul slab al Alexandrei Nicolatl 
a permis ca ea să fie egalată în cla-l 
sament de Margareta Teodorescul 
care — la a treia victorie consecti-l 
tivă — a învins-o pe Natalia Sal 
marian. Iată alte rezultate din ui-l 
tima rundă : Baumstarck — Polihrol 
niade 0—1, Manolescu — Desmireal 
nu 1—0, Rădăcină — Turturea 0—11 
Voicu — Ghișa 1—0, Pogorevici —1 
Simu întreruptă într-o poziție avan-l 
tajoasă albelor. I

CLASAMENTUL: 1. Margareta!
Perevoznic 11 */2 p (din 15 posibile)! 
2—3. Margareta Teodorescu, AlexanJ 
dra Nicolau 10*/2, 4. Elisabeta Poli-I 
hroniade 10, 5. Maria Pogorevici '•) 
(1), 6. Tereza Urzică 8*/2, 7. Mariaj 
Desmireanu 7%, 8—10. Rodica Ma-I 
noleseu, Suzana Makkai, Doina Tur
turea 7. 11—13. Gertrude Baum
starck, Natalia Samarian, Elena Ră
dăcină 6‘/2, 14. Sanda Voicu 4*A, 
15. Rodica Ghișa 4, 16. Veturia Sirau 
2*/2 (1),

FOTBAL PE GLOB A
Duminică s-au disputat două me

ciuri de fotbal în cadrul „Cupei Eu
ropei inter-țări". La Belgrad, Iugo-; 
slavia a cîștigat cu 3—2 (2—1L in- 
tîlnirea cu reprezentativa Belgi^wiu 
marcat Skoblar (2), Vasovici.Jtes- 
pectiv Stockman și Jourion. Retu
rul va avea loc la sfîrșitul lunii la 
Bruxelles. In orașul iMalmoe echipe
le Suediei și Norvegiei au susținut 
meciul retur. Rezultatul a fost egal: 
1—1 astfel că echipa Suediei, care 
cîștigase cu 2—1 prima întîinire, s-a 
calificat pentru turul doi al compe
tiției.

La atletism
India—R.F.G. 98-92!

La Delhi s-a desfășurat recent un 
meci atletic între echipele masculine 
ale Indiei și R.F. Germane. Victoria 
a revenit atleților indieni cu 98—5)2 
puncte. Deși echipa germană a 
incompletă, rezultatul nu esteJH® 
puțin surprinzător. La ștafeta 'de 
4x400 m echipa Indiei alcătuită din 
Jagdish, Darligil, Makar și Milka 
Singh s-a clasat pe locul întîi cu 
timpul de 3T0”7/10. Selecționata R.F. 
Germane alcătuită din valoroșii atleți 
Zanz, Haas, Haldorf și Reske a ocu
pat locul doi cu 3T0”9/10. Milka Singh
— 47”6/10 Ja 400 m plat, Schuman — 
20"8/10 la 200 m plat, Parh Singh
— 8’5” la 3 000 m obstacole, He- 
bant 10”3G0 la 100 m au înregistrat 
alte performanțe bune în acest meci 
care a relevat marele progres al at
leților indieni. Ștafeta de 4x100 m 
a fost cîștigată de Germania în 
40”3/10. Echipa Indiei a realizat 
41"l/10.

în frunte cu Yukio Endo, Takashi 
Mitsukuri și Haruhiro Yamashita, a 
constituit nu numai un minunat 
spectacol sportiv, ci și un foarte bo
gat prilej de învățăminte pentru ti
nerii noștri sportivi. Trebuie arătat 
că reprezentanții noștri au avut și 
ei o comportare frumoasă, dovedind 
că sînt în evident progres.

a crescut în ultimul an cu aproape 
8.000, iar cel al arbitrilor cu circa 
3.000. în prezent, în R.S. Cehoslovacă 
activează 7.667 asociații sportive. 
Cele mai populare discipline sportive 
sînt următoarele: fotbal, 292.297 
sportivi legitimați, hochei pe gheață 
(61.702), volei (52.439), tenis de 
masă (38.813), atletism (37.946), 
schi (35.623), șah (25.865), tenis 
(25.529), baschet (24.659) și handbal 
(20.765).

De un frumos succes se bucură în
trecerile sportive de mase. Astfel, in
signele de schior și înotător au fost 
obținute de aproximativ 90.000 de ti
neri.
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