
In ajutorul consiliilor asociațiilor sportive

Spartachiada de iarnă a tineretului
Cum se organizează întrecerile de tir și trîntă
Interesul pentru actuala ediție a 

Sparlachiadei de iarnă a tineretului 
este din ce in ce mai mare. Tot mai 
multe sînt scrisorile care ne sosesc la 
redacție și în care sîntem solicitați 
să dăm lămuriri și amănunte asupra 
organizării întrecerilor care vor în
cepe la 1 decembrie. Astăzi vom răs
punde la două întrebări privind 
organizarea întrecerilor de tir și trintă.

P. Dumitrescu - Ploiești: CUM SE 
VOR DESFĂȘURA PROBELE DE 
TIR ? Regulamentul întrecerii prevede 
în etapa pe asociație concursuri la 
poziția culcat rezemat (50 m). Se vor 
trage 3 focuri de reglaj și 5 de efect, 
în etapa pe grupe de asociații la a- 
ceeași probă se vor trage 3 focuri de 
reglaj și 10 de efect. De aici se vor 
califica pentru etapa raională acei 
sportivi care au ciștigat faza pe grupe 
de asociații și au totalizat 60 de puncte 
(fete) și 65 de puncte (băieți).

La etapa raională concurenții vor 
lua loc la standurile de 50 m și vor 
trage din poziția culcat nerezemat. Ei 
vor avea dreptul la 5 focuri de reglaj 
și 10 focuri de efect. învingător va ti 
declarat acel concurent care a totalizat 
cel mai mare număr de puncte. Țintele

folosite trebuie să aibă un diametru de 
162,4 mm.

M. Rezeanu - Cluj: CARE ESTE RE
GULAMENTUL DE DESFĂȘURARE 
A ÎNTRECERILOR DE TRÎNTA ? La 
concursurile de trîntâ sînt admiși acei 
tineri care au cel puțin 16 ani. Catego
riile de greutate la care se desfășoară 
întrecerile sînt: pină la 55 kg, pină la 
61 kg, pină la 68 kg, pină la 76 kg. 
pină la 84 kg și peste 84 kg.

Concursurile se desfășoară în toate 
etapele după sistemul eliminatoriu. 
Durata unei întîlniri este de 8 minute, 
împărțite în două reprize a cite 4 mi
nute cu o pauză de 1 minut între ele.

Va fi declarat învingător concurentul 
care pe parcursul celor 8 minute acu
mulează un număr mai mare de puncte 
sau care reușește să-și fixeze adver
sarul cu umerii pe saltea mai mult de 
5 secunde (tuș). Prinderile între concu- 
renți se fac astfel : corpurile sînt apro
piate în poziție aproape verticală ; 
mina stingă va fi trecută peste umărul 
drept al adversarului, iar mina dreaptă 
Pe sub brațul sting al acestuia in așa 
fel ca mîinile să se prindă la spate. 
Menținerea prizei nu este obligatorie 
după începerea luptei.

Echipa Știința I. C. F. și Mihaela Filip - Sotomonov
cișiigătoare ale concursului republican

de gimnastică artistică
Finala concursului republican de 

gimnastică artistică, desfășurată du
minică în sala Floreasca. s-a bucurat 
de un deosebit succes. Această com
petiție a tinereții și a frumuseții i-a 
cucerit pe deplin pe spectatori care 
au aplaudat cu căldură evoluția ce-

toatălor mai bune 10 echipe din 
țara. O comportare deosebit de fru
moasă a avut formația Știința I.C.F. 
Studentele bucureștene, reeditind per
formanța de anul trecut, au ciștigat
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O „cu-mpănă^ grațioasă și sigură executată de gimnasta Ana Cătineanu (I.C.F.)
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A început campionatul republican feminin de baschet
S. S. E. Constanta a învins la scor pe Progresul București!

SERIA IXIV-tea campionat republicanAl 
feminin de baschet a început ieri, 
prin cete opt partide desfășurate in 
Capitală, la Constanța, Brașov, Tg. 
Mureș, Timișoara și Iași, 
ridica la un nivel tehnic 
majoritatea meciurilor au 
librate, viu disputate, 
luptind din toate puterile pentru vic
torie. Dintre rezultate, merită a fi 
menționată, in primul rînd, perfor
manța echipei S.S.E. Constanta, re
cent promovată in prima categorie 
a țării, care a învins la o diferență 
concludentă o formație mult mai 
experimentată. Progresul București. 
Campioana țării, Rapid București, și 
principalele ei rivale Știința Bucu
rești și Știința Cluj, au realizat re
zultate favorabile și prin comportarea 
lor au arătat că și în această ediție 
vor fi principalele candidate la titlu. 
Iată acum rezultatele de ieri și cîteva 
scurte comentarii :

Fără a se 
prea înalt, 
fost echi- 

jucâtoarele

S.S.E. CONSTANȚA - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 64-44 (23-19). Ti
nerele componente ale echipei din 
Constanța au debutat în categoria A 
cu o victorie muncită și pe deplin 
meritată. Ele au condus în perma
nență, iar în repriza secundă s-au 
detașat. Echipa Progresul a prezen
tat un lot de numai opt jucătoare, 
iar în repriza a doua, prin elimina
rea a șase dintre ele, a rămas pe 
teren doar cu două ! Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Elena 
Hristu 30, Stela Mihai 13, pentru 
S. E. E. și Niculina Grigorescu 22, 
pentru Progresul. (CORNEL POPA — 
coresp.).

VOINȚA BRAȘOV - UNIREA 
BUCUREȘTI 37 - 39 (14-25). Deși 
în cele două formații au evoluat
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In campionatul republican de rugbi
Kerestesi a încercat zadarnic să împie
dice aruncarea la coș a rapidistei Flo- 
rescu. (Fază din meciul Rapid-Crișana)

Grivița Roșie-Dinamo 6-3 (3-0) Foto: St. 1’etricS

Progresai a învins
După „deschiderea* cuplajului bucu- 

reștean de ieri, antrenorul metalurgiști- 
lor, AL Carnabel, părea destul de ne
căjit că jucătorii Metalului nu reușise
ră să cîștige decît un punct (și cîtă 
nevoie ar fi avut măcar de... două !) 
în întâlnirea cu Progresul. Intr-adevăr, 
Metalul a ratat ocazia de a-și crea o si
tuație mai bună în întrecerea directă cu 
Știința — învinsă la scor de. Steaua — 
pentru evitarea retrogradării dar, în 
schimb, a cucerit multe aprecieri elo
gioase din partea spectatorilor, cărora 
nu le-au „scăpat* evidentele progrese 
realizate de această echipă (joc deschis, 
orientare clară în acțiuni etc.).

începutul partidei aparține metalur- 
giștilor, surprinzător de ofensivi. La 
una din aceste acțiuni, balonul ajunge 
la fundașul Progresului, Alexandre seu, 
care îl scapă și Famiciov înscrie o în
cercare : 3—0. Negulescu ratează trans
formarea d intr-o poziție extrem de fa-

Metalul cu 12-6
vorabilă. A fost un moment destul de 
important al acestui joc. Redutabila for
mație a Progresului este surprinsă de 
jocul bun al adversarului și înaintașii 
se ...ceartă destul de des. Către sfîr
șitul primei reprize, gazdele se pun însă 
pe picioare și practică un foc colectiv, 
din ce în ce mai frumos. Giiigiivc reali
zează o încercare de toată frumusețea 
și apoi, după pauză, Făgărâșanu — ri
dică scorul la 6—3 pentru Progresai. 
Jocul „încălzește* tribunele. Iacob reu
șește o lovitură de picior căzută (9—3), 
Stolnicii înscrie o încercare (9—6) dar, 
din nou, Giugiuc — ieri în vervă deo
sebită — stabilește scorul final printr-o 
lovitură de picior căzută : 12—6. 0 par
tidă frumoasă, de luptă, în care s-a 
jucat deschis, ambele formații având

DAN GIRLEȘTEANU
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Ieri, în campionatul categoriei A la fotbal
«OOOOOOOOOOOOOO»

REZULTATELE DE IERI
Viitorul București

Constanța 3-1 (0-0).
Progresul București

Bacău 2—0
St. roșu

2-0 (2-0). 
Petrolul

Iași 1—1 (1—1).
§ CLASAMENTUL

(1-0). 
Brașov

Ploiești

Farul

Dinamo

U. T. Arad

C. S. M. S.

disputa

1. Farul 12 6 3 3 29:19 15
2. C S M.S. 12 4 6 2 25:20 14
3 Știinfa Timiș 11 6 2 3 16:16 14
4. Petrolul 12 5 3 4 25:12 13
5. Dinamo Buc. 10 4 5 1 15:10 13
6. Rapid 12 5 3 4 23:22 13
7. Știinfa Cluj 11 6 1 4 16:18 13
8. Viitorul 12 5 2 5 30:24 12
9. Steaua 11 4 4 3 25:20 12

10. Progresul 12 4 4 4 18:17 12
11. St. roșu 10 5 1 4 17:20 11
12. U.T.A. 12 3 2 7 20:22 8
13. Minerul 12 3 2 7 15:31 8
14. Dinamo

Bacău 12 2 3 7 10:20 7
15. Crișana 11 3 1 7 11:27 7

lase vaEtapa viitoare
28 noiembrie, după următorul pro
gram : St. roșu 
name Bacău —
- Rapid, C. S. M. S.
U.T.A.
namo București — Știința 
Meciul Steaua — Petrolul 
amînat, deoarece în aceeași 
trolul va juca la Leipzig 
meciului din cadrul „Cupei Ora- 
șelor-Tîrguri“.

— Progresul, Di- 
Crișana, Minerul 

Viitorul, 
Știința Timișoara, Di- 

Cluj. 
va fi 

zi Pe- 
returul

• Farul, deși învins, continuă să fie lider ® Viitorul a realizat un joc bun și o victorie con
cludentă • La Brașov și Ploiești rezultatele au fost stabilite în prima repriză • Meciul Progre- 

sul-Dinamo Bacău nu a satisfăcut

ua corner, Chibăttescu boxează balunut. (l'ază din meciul Viilorul-Farul J 1)

Tinerii boxeri romîni 
și-au început turneul 

in R. P. Polonă
R. P. Polonă—R. P. Roinniă LJ

VARȘOVIA, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Sala Gwardia din 
capitala R.P. Polone a fast duminică 
dimineața arhiplină. Amatorii de 
box au urmărit cu deosebit interes 
evoluția tinerilor boxeri polonezi si 
romîni, care se prezentau la această 
întilnire cu frumoase cărți de vizită. 
Pentru selecționata noastră de tine
ret meciul <fe astăzi a fost deosebit 
de dificil, deoarece gazdele au aliniat 
o veritabilă reprezentativă Ă, doar 
Walașek și Petrzikowski lipsind din 
această echipă. De asemenea, trebuie 
să spunem că boxerii polonezi s-au 
prezentat foarte bine pregătiți și 
și-au luat revanșa, la scorul cu <we 
au pierdut anul trecut la București: 
7—3. In ceea ce privește rezultatul 
final, menționăm că în meciul Marin 
Ion — Kulej, decizia l-a favorizat 
pe boxerul polonez.

ZBIGNEW OLECH l-a intîlnit 
pe ■ Davideecu. Intîlnirea a fost la 
început echilibrată, însă în continua
re pugilistul polonez l-a forțat pe 
Davidescu să adopte o tactică defen
sivă. Deși boxerul nostru s-a depla
sat derutant, Zbignew a atacat prin 
serii scurte 'și eficace la față. In ul
tima repriză Davidescu a plasat lo- 

j vituri clare, dar „sclipirea" sa din a- 
I ceasta repriză nu a fost suficientă 
i pentru obținerea victoriei, aceasta 

fiind acordată pugilistului polonez. 
Crudu a avut ca adversar pe ZY- 
DACZEK, cel mai bun component al 
formației poloneze. Spre sfîrșitul re
prizei întîi, Crudu a recepționat un 
puternic croșeu de dreapta la figură 
și a fost trimis la podea, situație care 
s-a repetat și în repriza a doua. 
Foarte mobil și speculind fiecare 
greșeală a adversarului, Zydaczek a 
ciștigat pe merit. In schimb, A. OL- 
TEANU, a făcut un meci de zile mari 
cu Gutman, clasat pe locul trei la 
„europenele" de la Belgrad. Pugi
listul romîn a cucerit o splendidă 
victorie la puncte.

DASAL l-a întrecut pe Pătrașcu, 
Neașteptat de bine s-a comportat 
Marin Ion în meciul cu KULEJ. n- 
celași Kulej care l-a învins la D;- 
mmoviada de la Lodz pe Mihabk. 
Marin a blocat perfect aproape toaie 
loviturile adversarului și. deși în re-

R. CALARAȘANU
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Viitorul, pe un drum bun: 3-1 (0-0) cu Farul
Nu știm dacă operatorul stafiei de 

radio-amplificare de la Stadionul Re
publicii este sau nu un simpatizant 
al echipei Viitorul, dar un lucru e 
cert: că el a fost bine inspirat Și 
— în orice caz — pe placul unei 
mari majorități a spectatorilor, atunci 
cind, la ieșirea de pe teren a echi
pelor Viitorul și Farul, a salutat vic
toria tinerei echipe bucureștene cu 
acordurile cunoscutului marș .Băieții 
noștri". Mulfi bucureșteni, simpati
zând ai ciștigătorilor turneului 
U.E.F.A., folosesc atunci ciad vor
besc despre Viitorul, acest apropiat, 
părintesc, amical .băieții noștri” și 
desigur că sunetele voioase ale me
lodiei au făcut ca aplauzele adresate 
lor, la sfirșitul meciului, să fie ți 
mai însuflețite.

Și pe bună dreptate! Viitorul a 
făcut din nou un meci bm, a jucat 
frumos (ca și in jocul anterior, cu 
Rapid) și a repurtat o victorie de 
prestigiu in fața liderului: 3—1. Un 
rezultat perfect meritat, explicabil 
prin superioritatea bucureștenilor in 
toate compartimentele, pnn schim
barea intervenită in orientarea in 
joc a acestei echipe. Viitorul pără
sește jocul lent, excesiv combinația, 
țiinat, abandonează driblingurile ne- 
sfirșite ți teama de a trage la poartă 
și pășește către o concepție mai a- 
propiată de fotbalul modem : joacă 
mai rapid, elastic, combini in viteză 
și „pe șșoartâ", urmărește golul la 
fiecare fazi de atac. Renunțzrea la 
jocul așa-numit .pentru jntblic" este, 
de fapt, exact ceea ce— cere 
cui. Renunțind fiecare U jocul 
tru sine", jucătorii Viitorului 
pentru echipă, adică— pentru
ne-am bucura ca această orientare, 
care le-a adus ți ieri victoria, si se 
înrădăcineze in acest .unsprezece" 
alcătuit din jucători ca reale caHtățL 

„Vedeta" cuplajului de ieri n-a sa
tisfăcut insă pe deplin. Pentru că un 
derbi de etapă nu poate fi salvat de 
jocul unei singure echipe. In acest 
campionat Farul evoluase de două 
ori in Capitală și lăsase de fiecare 
dată o impresie bună. Iar rezultatele 
altor meciuri din ultima vreme re
comandau ți ele pe Farul ca pe un 
lider îndreptățit al 
Ieri insă, casș>eții „au 
in meciul care putea 
deplină consacrare in
gentului public bucureștean, tocmai 
in meciul al cărui rezultat le putea 
netezi drumul spre titlul de campioni 
de toamnă. Antrenorul Botescu ex-

.pen

ei. Și

clasamentului, 
clacat", tocmai 
să le aducă o 
aptecierea exi-

plica jocul sub așteptări al echipei 
sale ca pe „o cădere ce poate inter
veni oricind in curba comportării 
unei echipe, atunci cind jucătorii vor 
să facă prea mult intr-un anumit 
meci important in care intră cu o 
stare emoțională specială, și cind pri
mele nereușite din meci produc un 
anumit dezechilibru in rindurile for
mației". De asemenea, el amintea și 
dereglarea produsă in mecanismul 
echipei, de randamentul slab pe care 
l-au dat unii jucători de pe posturi 
cheie, ca Dinulescu (intr-adevăr, de 
nerecunoscut), Stancu (sub valoarea 
normală), Brinzei, Ghibănescu, Bukos- 
sy. Conducătorii clubului constănțean, 
cu care de asemenea am stat de vor
bă, erau dezolați nu atit de infrin- 
gere, cit de faptul că 
cat slab la București, 
comportarea slabă a 
lip-a de capacitate a
a fi conducătorul de joc dorit (a ju
cat retras, urnind ca el si .facă jo
cul" tnausiârii) ți credem că pre
zența de la început in atac a lui 
Minereu ar fi dat rezultate mai bune. 
(Această schimbare s-a produs, de 
altfel, dar firi urmări sensibile, după 
părerea noastră).

Ce~t este tm lucru: Farul, cu ju
cători destul de greoi, cu o medie 
de virsti relativ ridicată, n-a putut 
ține ritmul, pe un teren moaie, in 
fefe unei formații tinere, eu viteză 
p rerră de joc, care in ofensivă a 
schimbat mereu, derutant, direcția de 
atac ți care, in apărare, a lost tot
deauna mai repede la minge. In a- 
cest fel, oaspeții n-au putut trage la 
poartă deci’, de 6 ori in 
mi șt de două ori (!) 
doua. Prea puțin pentru 
meci. Cu toate acestea, 
ieri două mari ocazii:

împinge balonul in coiful porții pe 
lingă Ghibănescu care credea că min
gea va ieși ajară din teren. In min. 
57, Dumitriu II a transformat un 
m“, după zece minute Ciosescu 
redus handicapul cu concursul 
Pal, iar in min. 
ocazii ratate de 
Haidu, Pavlovici

Din echipa
a fost Sorin Avram, 
să adauge combativității și vi
sate un început de finețe teh- 
Pavlovici a muncit mult (de

Ieșenii au juca 
iar ploieștenii fără

echipa a fu- 
Ei justifică 

Farului prin 
lui Bibere de

repriza pri
va cea de-a 
a cițtiga an 
ei au acul 
ia mia. 3

etnd Csosescu a tras nestingherit de 
la 10 metri, dar— afară, și in mia. 
36. cind Suctu a respins greu o 
.bombă" a lui Băkossy și Dinulescu 
a ezitat să intervină. Adăugind faza 
din min. 15, cind mingea s-a plim
bat prin fafa porții lui Ghibănescu, 
apoi balonul respins cu capul de pe 
linia porții de Brinzei (min. 24) și 
o „bară" a lui Ștefănescu, stern no
tate momentele cele mai interesante 
ale primei reprize, desfășurată ia 
nota de ușoară dominare a gazdelor. 

Mai netă, decisivă, a fost superio
ritatea Viitorului in a doua parte a 
meciului, cind s-au înscris cele patru 
puncte. In min. 48, după o combina
ție Haidu—Pavlovici—Popescu, ultimul

Coman, în mare formă, a salvat U.T.A
de la o înfrîngere la scor

T. A. 2-0 (2-0)
(prin telefon), 

adevărat „ 
cea de a
înaintașii

,bom bardaroen t “, 
doua parte a 

de la Steagul 
clipă de răgaz, 
Coman, a apă-

Steagul roșu — U.
BRAȘOV 18
Supus unui 

îndeosebi în 
jocului, cînd
roșu nu i-au lăsat nici o 
portarul U.T.A.-ei, Ll\iu 
rat formidabil, salvind goluri gata fă
cute. A apărat cu mîinile, cu picioarele, 
cu pieptul, cu capul, cu spatele...

Atacanții brașoveni n-au reușit să-l 
depășească decît de două ori. In min. 
30 Hașoti s-a strecurat printre apărăto
rii arădeni pină aproape de linia de 
fund a terenului și de acolo a centrat 
înalt în fața careului. Meszaroș a lovit 
balonul cu capul, trimițîndu-1 fulgeră
tor în plasă. A fost o execuție tehnică 
ireproșabilă. Cel de-al doilea punct a 
fost opera lui Necula și a unui... smoc 
de iarbă. Centrul atacant al 
roșu a șutat în min. 35 de 
Balonul a atins un smoc de 
2 m înainte de poartă) care 
ficat direcția : 2—0.

Am putea spune că dacă

Steagului 
la 35 m. 
iarbă (cu 
i-a modi-

în cabină 
subliniază

la Coman 
afirmația

roșu și-a 
deci încă 
datorează

„zestrea",îmbogățit
două puncte. Vie- 
in mare măsură

U.T.A. a 
pierdut două puncte aici, Coman a ciș- 
tigat în schimb stima și aplauzele a nu
meroși localnici. Gestul lui Vasile Se- 
redai, care a venit 
pentru a-1 felicita, 
noastră.

Steagul 
adăugind 
toria se
clarvizlunii și formei bune a majori
tății componenților echipei, 
s-au comportat mijlocașii 
Szigeti. Ei au desfășurat < 
utilă, atit în apărare cit și i 
deosebi Pescaru s-a impus 
cizâa paselor 
jucat șl cei 
mult, rărind 
infiltrinău-se 
apropiere a 
meroase și bune ocazii de a înscrie, 
împreună cu mijlocașul Pescaru ata- 
canții Steagului roșu au realizat un 
bun procentaj de șuturi la poartă; 35,

Foarte bine 
Pescaru și 

o actăvitale 
in atac. In- 

i prin pre- 
și forța de joc. Bine au 

5 atacanți. S-au demarca!
„urzeala" apărării oaspe, 
deseori pină in imediata 

porții, creindu-șl aici nu-

»n 
a 

lui 
de 
fi

după zece minute
I cu
85, după o serie 
Avram, Dumitriu 
înscrie de aproape : 
învingătoare cel mai 

care in-
3—1. 
bun 
cepe 
tezei 
nici,
citeva ori a respins cu capul, din 
apărare !). Ștefănescu, Neșu, Pete teu 
au fost neobosiți. Dumitriu face mai 
mult pe aripi decît in tripletă, unde 
ține jocul. Haidu, jucat prea puțin 
in prime repriză, a fost mai bun in 
a doua.

Arb. N. Cursaru-Ploiești a condus 
slab. El a fluierat enorm de mult, 
fragmentind jocul, frinindu-i cursivi
tatea. A greșit de multe ori la ofsai
duri, fiind slab ajutat de colegii de 
La tușă.

VIITORUL : Suciu — Pal, Petescu, 
Răcelescu — Ștefănescu, Neșu — Du
mitriu II, Popescu, Pavlovici, S. A- 
vram, Haidu.

FARUL: Ghibănescu — Buzea,
Brinzei, Gref — Stancu, Pleșa — 
Moroianu, Bukossy, Ciosescu, Dinu
lescu, Bibere (min. 60 Mânescu).

RADU LRZICEANU

Petrolul — C. S. M. S
„Mingea sau adversarul, dar mai ales 

adversarul !“ — iată ceea ce au urmă
rit aproape în toate acțiunile lor cei mai 
multi dintre fotbaliștii ieșeni în partida 
cu Petrolul. încheiată cu un rezuitat de 
egalitate : 1—1 (1—1). Intr-adevăr, a- 
proape fiecare contact eu Scarlat, Mo
toc, Popescu, Daniieț etc., însemna pen
tru ploieșteni un mare risc. Ei erau ne- 
▼oiți să facă mereu sărituri pentru a se 
feri de lovituri. Și toate acestea se pe
treceau sub privirile binevoitoare ale ar
bitrului M. Sadoveanu (București) care, 
în loc să procedeze la eliminarea celor 
vinorați. s-a mulțumit să țină adevărate... 
conferințe jucătorilor pe teren. Conducă
torul meciului s-a arătat nehotărît și a 
trecut în mod nepermis cu vederea un 
fault evident comis in careu (min. 79), 
cînd Moțoc l-a trîntit pe Tabarcea, aflat

a 
la

binat prea mult între ei, pină cînl 
deposedați de balon. In general, n 
șii — cu excepția lui Badea — al 
exasperant de mult și pentru că I 
tau mingea stînd cu spatele sprel 
ta apărată cu brio de Ursache. P] 
A. Munteanu, Dridea I, Tabarcea, 1 
veanu se întorceau și-și potriveau] 
nul interveneau apărătorii ieșeni și] 
ția era, firește, pierdută. In plus 
joritatea acțiunilor ofensive ale 
liștilor erau purtate pe un spații 
trîns, în centrul careului, unde era 
sați aproape toți fotbaliștii oaspe) 
mai muite incursiuni rapide în 
cime și pe aripi, gazdele ar fi 
destrăma sistemul defensiv al C.i 
Totuși Petrolul a avut numeroase 
favorabile de 
Tabarcea min 
min. 15, 23, 
min. 15, 58;
min. 59 și 67), dar nu a reușit să 
cretizeze decît o singură 
A. Munteanu cu capul), 
calm, fără a răspunde' și 
grenați în jocul dur al 
ieștenii ar fi 
confortabilă

Faptul că 
plasare în 
putea să-i 
din Iași, Dar, modul dezlînat de a j]

a marca (Badea mii 
11 și 80; A. Mun 
67 și 89; D. Mun 
Ivan min. 67; Drid

ți

singur cu mingea în poziție clară de 
înscrie. Asemenea arbitraje nu ajută 
progresul fotbalului nostru.

Gazdele au luat jocul prea în ușor
au păcătuit prin prea multe pașe late
rale, lipsă de precizie și decizie in șu
turile la poartă, adică exact cum au 
jucat și în meciul de verificare de joi. 
cu Poiana Gimpma, sub privirile îngă
duitoare ale antrenorului 1. Oană și cola
boratorilor săi. Așa au procedat de ne
numărate ori A. M un tea nu. Dridea I și 
Tabarcea. Apoi, frații Munteanu au corn-

dată (mini 
Cu mai I 
a se lăsa] 
ieșenilorr]

putut obține o victorie I 
și nu doar un meci ni 
au cîștigat un punct în 
fața foștilor campionii 

i mulțumească pe^^otba
_____ 1..1 l

Progresul și Dinamo Bacău au rămas din nou datoare

decît peAlac la poarta lui Dinamo Bacău: Ba boie nu-l mai are In 
alături de poartă...

dintre care îl pe spațiul porții — spre 
deosebire de U.T.A., care in decursul 
celor »0 minute de joc a tras la poartă 
doar de 7 ori șl numai de 5 ori l-a so
licitat pe Haidu.

Fotbaliștii arădeni n-au confirmat aeel 
5—0 obținut duminica trecută in fața 
studenților clujeni. Punind un accent 
exagerat pe apărare (și trebuie să spu
nem, referindu-ne la jucătorii de cimp, 
că nici din acest punct de vedere n-au 
realizat mai nimic), oaspeții au desfă
șurat un joc fără perspectivă, lipsit de 
nerv și efieaeitate. Au greșit de ase
menea de nenumărate ori tehnic (pase 
la adversar, stopuri defectuoase, nesi
guranță eu mingea in fața propriului 
careu etc.). Ei au avut două ocazii de 
a înscrie, dar Chivu in min. 1 și Peci- 
can in min. 85 le-au ratat. O .t.scuză 
pentru jocul extrem de slab din ultima 
parte a partidei poale fi și absența lui 
Sasu care, accidentat încă din prima 
repriză, a fost schimbat eu Peeican. O 
scuză, care nu poate justifica insă com
portarea slabă in ansamblu a echipei 
arădene.

De fapt, acest lucru ne îndeamnă să 
atragem atenția jucătorilor și condu
cerii tehnice a 
modul lesnicios 
această victorie

„Lărgimea" in
scăzutei combativități a oaspeților a 
favorizat de multe ori 
combinații.

Foarte bun a fost 
bucureștene conduse

STEAGUL ROȘU : 
Postolache, Filimon -
lescu min. 85), Szigeti — Ilașoti, Năf- 
tănăilă, Necula, Meszaros, Campo.

U.T.A. : Coman — Țirlea, Capaș, 
Neamțu — Mețcas, Vaczi — Leac, Chivu, 
Sasu (Peeican min. 53), Floruț, Toma.

echipei din Brașov, că 
în care a fost obținută 
trebuie privit ca atare, 
care s-a jucat, datorită

reușita unor

arbitrajul brigăzii 
de Hie Drăghlci. 

Haidu — Jenei, 
- Pescaru (Bărbu-

V. PAUNESCU
O. GRUIA

Ghifâ, dar va trage

Uneori primul joc al cuplajelor du
minicale reușește să... contrazică, prin 
valoarea la care se ridică, ordinea 
stabilită de federație. In nici un caz 
însă, nu a fost vorba ieri de așa ceva. 
Dimpotrivă, meciul Progresul — Di- 
namc Bacău nu a depășit nici un mo
ment o notă de mediocritate, nu a 
avut darul să „încălzească” tribunele, 
și așa înghețate puțin...

Jntr-atit de lipsită de sclipire ni 
s-a părut această partidă de la care 
ne așteptam la mai mult, deoarece 
ambele echipe — apreciam noi — erau 
datoare publicului bucureștean. Din 
nou dorința acumulării de puncte in 
clasament și-a pus amprenta pe des
fășurarea jocului și aceasta, bineînțe
les, în detrimentul practicării unui 
fotbal de calitate. Urmărind rezultatul, 
cele două formații au depus eforturi 
luptind mult pentru 
datorită unei pregătiri 
bune.

Ce 
două 
lecția 
tactic”. Căci acest joc s-a caracteri
zat prin oprirea exagerată a mingii 
(necunoscindu-se pasa directă), fapt 
care a făcut ca ritmul să fie scăzut, 
atit în zona de pregătire a atacurilor, 
cit mai ales în zona de finalizare 
unde, așa cum se știe, ritmul trebuie 
să fie mai rapid. Și pentru că nu 
s-a procedat astfel, apărările ambelor 
echipe au avut, aproape întotdeauna, 
timp să se regrupeze și să pară „zi
duri" greu de trecut în fața înainta
șilor, care, din această cauză, au tras 
la poartă foarte puțin (repriza întîî : 
Progresul, de opt ori, dintre care 
cinci șuturi pe spațiul porții ; Dinamo, 
de șase ori — două pe spațiul porții ; 
repriza a doua : Progresul, de două 
ori — o dată în cadrul porții ; Dina
mo, de opt ori — de patru ori în ca
drul porții).

Sarcina apărărilor a mai fost ușu
rată și de alte greșeli tehnico-tactice

fiecare minge, 
fizice destul de

insa, dacă celebine ar fi fost, 
echipe ar fi intrat pe teren cu 
invățată și la capitolul „tehnico-

și anume de pase fără adresă 
„telefonate”, deci cu putință de 
interceptate cu ușurință. Din cauza 
unor asemenea greșeli (exemplu : 
Stoica, Iancu) foarte multe din atacu
rile dinamoviștilor s-au oprit la mar
ginea careului de 16 m. De asemenea, 
o altă lacună, mai evidentă la forma
ția oaspe, a fost aceea a încercării de 
pătrundere spre poartă doar prin doi 
jucători : cel cu mingea, care a fost 
ajutat numai de unul dintre coechi
pierii apropiați. In asemenea situații 
se impune o demarcare simultană a 
mai multor coechipieri, prin efectua
rea schimbului de locuri. Sint pro
cedee tehnico-tactice care se capătă 
printr-o pregătire temeinică, în ca
drul procesului de antrenament.

Se poate spune că victoria obținută 
ieri de Progresul se datorește, totuși, 
unui joc ceva mai bine gindit. Deși 
dominați, bucureștenii s-au apărat mai

sau 
a fi

organizat (supranumeric), declanș 
la rîndu-i contraatacuri periculos 
Cu toate acestea, cele două goli 
amîndouă opera lui Baboie (min. 
și 65), au 
statice. La 
ternic din 
balonul în 
lui Ghiță. Cel de-al doilea gol a p| 
cat de la o greșeală comisă de Io 
Lazăr. în loc să degajeze terenul, si 
perul băcâoan a încercat să-1 dribla 
pe Voinea și, deposedat de balon,] 
făcut 
sale ; 
scurt, 
șutul

Avînd în vedere superioritatea 
torială a dinamoviștilor, se poște 
ne că scorul de 2—0 (1—0) cu 
s-a încheiat jocul nedreptățește îtl 
trucitva formația oaspe. Atacul bj 
căoanilor și-a creat citeva ocazii <9 
gol, în special în repriza secund! 
dar care au fost ratate, fie din cauzl 
pripelii, fie din pricina unor ezitai 
de a șuta la poartă, deși poziția j J 
cătorului era bună. I

Arbitrul Zaharia Drăghici (Constării 
ța) a condus, în general, bine. A făl 
cut citeva greșeli din cauza colabol 
rării defectuoase cu colegii de linia 
care n-au văzut unele poziții dl 
ofsaid clare, ssmnalînd... în compenl 
sație poziții afară din joc imaginare]

PROGRESUL : Cozma — Nedelcul 
Caricaș, Panait — Ioniță, Știrbei —I 
Oaidă. Voinea (din min. 79 Popescu) 
Smărăndescu I, Olaru, Baboie.

DINAMO BACAU : Ghiță — Gio- 
sanu, I. Lazăr, Cincu — Stoica, Văta- 
fu 
60

fost realizate din poz 
primul gol el a șutat d 
afara careului, trimiți 
plasă... și cu concur!

un fault in apropierea pori 
Smărăndescu I a exssuta 

la Baboie, venit pe centru, 
acestuia a nimerit plasa.

tei) 
spi 
cai

— Nemeș, Iancu. Gram (din min. 
Meder), Ciripoi, Public. I

prof. VICTOR STANCULESCU
antrenor

La tineret : Progresul 
Bacău 3—0 (1—0).

Dinamo

I-------------------- ----------------
PREGĂTIRI PENTRU INTÎLNIREA R. P.

Pregătirile lotului reprezentativ, în 
vederea meciului eu Spania de la 25 
noiembrie, au continuat ieri. Lotul 
a susținut un nou meci de verificare, 
in care colectivul de antrencri a ur
mărit omogenizarea echipei, cursivi
tatea jocului și finalizarea acțiunilor. 
Partenerul de antrenament, echipa 
clubului Dinamo București, a 
bine ales, deoarece a solicitat 
pe jucătorii selecționabili, mai 
in partea a doua a intilnirii.

Lotul a marcat patru goluri,
Manolache (3) și Selymesi II, condu- 
cind Ia un moment dat cu 4—0. iar 
în finalul partidei Dinamo a înscris 
două goluri, prin Nuțu.

Iată formațiile aliniate :
LOTUL: Voinescu — Zavoda II, 

Nunweiller III, Ivan — Petru Emil, 
Ghcrghcli (Jenei) — Fîrcălab, Con-

fost 
mult 
ales

prin

stantin, Manolache, Tîrcovnicu (Gher- 
gheli), Selymesi II.

Georgescu și Koszka nu au jucat, 
fiind accidentați din meciul cu Hai- 
duk Split.

DINAMO : Uțu (Sfetcu) — Popa, 
Nuntveillcr IV (Constantinescu), Con- 
slantinescu (Ștefan) — V. Alexandru, 
Ștefan (Nunweiller IV) — Frățilă, 
Varga, Ene II, Niculescu (Nuțu), Da
vid.

•hr
Federația spaniolă de fotbal și-a 

anunțat — conform regulamcntuluVA 
„Cupei Europei" — lista de 22 de ju
cători, din care iși va alcătui lotul de 
16 cu care va veni la București. Lista 
comunicată federației noastre cuprin
de pe următorii : R. Adelardo, I. Cal- 
leja, E. Collar, J. Glaria, M. Jones, 
F. Munoz, J. M. Fuste, F. Rodriguez,



al,
'îngere

C. S. O. Galați, C. S. M. Sibiu și Crișul Oradea pe primul loc 
înaintea ultimei etape a campionatului categoriei B

SERIA I

destructive și cu brutalită- 
pe care le-au comis nu cun

un motiv de satisfacție. 
Așa cum s-a mai scris în

POIANA CIMPINA 
BRĂILA

C.S.O.
6—fl (2—0)

(prin telefon). —
Poiana au realizat

CIMPINA, 18 
Fotbaliștii de la 
cel mai frumos joc în acest campio
nat. Ei au atacat tot timpul, realizînd 
o victorie la scor prin golurile mar
cate de Goran (min. 10, 83 și 88), 
Mărculescu (min. 12) și Pantici (min.

C S M S 1 47 Stroe — coresp.).
fotbal la
disperată,

C.S.O. GALAȚI — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 3—0 (2—0)

hni 
pate 
nici 

ivă.
ndnri, numai ealitălile fizice su- 
| jocul bărbătesc nu poate da 
ntul așteptat decît dacă este 
li de o pregătire tehnică ridîca- 
I ce nu s-a văzut la 
echipă nu a jucat 
ci a dus o luptă
mitele permise de regulament.

trebuie combătut cu toată tă- 
mafia ieșeană a dovedit de cite. 
|ă este capabilă să practice un 
le calitate, să folosească cxtrect 
Isă aplice teme tactice variate 
te de adversari. Spre această 
trebuie să-și îndrepte toată aten- 
Inorul Traian lordache și fot- 
te care îi pregătește. Fotbal de 
fel nu o goană după puncte cu 
lț, iată ce doresc iubitorii fotba- 
I tara noastră de la toate echi-

I oaspeți a înscris Pop (min. 
Ir-o pasă primită de la Voica. 
OLUL : lonescu—Pahonțu, Du- 
Kcolae. ..Florea—D. Muoteanu,
Idea, Tabarcea, Dridea 1, A. 
b, Moldoveana (din min. 69, 
|)

telefon). CaGALAȚI, 18 (prin
urmare a unui joc bun, de nivel teh
nic ridicat și spectaculos, care a mul
țumit pe deplin pe cei 5.000 de spec
tatori, fotbaliștii gălățeni au obținut 
o victorie pe deplin meritată. C.S.O. 
a dominat majoritatea timpului, cel 
mai bun compartiment al echipei fiind 
linia de atac, excelent condusă de 
David, cel mai bun de pe teren. în 
general, atacanții echipei locale au 
jucat în viteză, cu schimburi de locuri 
și au șutat mult la poartă. în schimb, 
oaspeții au jucat mai mult în apărare, 
ieșind la atac doar in ultimele 20 
de minute. Ei au combinat însă prea 
mult. Cele 3 goluri au fost marcate 
de David (min. 14 și 47), Matei (min. 
25). (A. Schenkman — coresp.).

CARPAȚI SINAIA —
C.F.R. PAȘCANI 2—1 («—«)

p.: Ursaclie—Scarlat, Moțoc, 
eseu—Popescu, Danileț—Gon
iți, Pop, Alcxandreseu (din 
|Vomlcu), Voica, Milea.

'STANTIN COMARNISCBI

bret: Petrolul—C.S.M.S, 1—1

SINAIA, 18 (prin telefon). — Buna 
desfășurare a jocului (controlul balo
nului s-a făcut foarte anevoios) a fost 
influențată in mare măsură de tere
nul „greu”, datorită ploii și chiar ză
pezii care au căzut in tot timpul celor 
90 de minute. Gazdele au dominat 
majoritatea timpului. Feroviarii au 
practicat un joc dur și obstructionist, 
arunci nd 
teren. 
53) și 
pentru 
pentru
București a fost lipsit de autoritate 
în a doua parte a jocului. (M. Bota 
și V. Zbârcea — coresp.).

deseori mingea afară din 
Au marcat: Focșeneanu (min. 
Vîlceanu (min. 80 din 11 m) 
Carpați, Mihăescu (min. 66) 
C.F.R. Arbitrul C. Motora —

In Joc amical la Giulești

aua—Rapid
4-*2

I.M.U. MEDGIDIA — METALUL
TÎRGOVIȘTE 1—1 (0—0)

ffillil în Tiare începuse „ami- 
ntre Rapid și Steaua, se pâ- 
echipa feroviară va obține 
Chiar în min. 1 Kraus reu- 
hscrie pentru echipa sa, care 

trombă. Numai că militarii 
t situația imediat (min. 3), 
peș, oprind din iureș forma- 
n. Apoi, Steaua s-a dovedit 
u in atac și a reușit să in- 
n Creiniceanu și Raksi. Spre 
reprizei. Ozon a redus din

MEDGIDIA, 18 (prin telefon). — 
Joc de mare luptă, dar de slabă fac
tură tehnică, influențat de terenul a- 
lunecos și vîntul puternic. în min. 89 
Cruțiu (M) a fost eliminat pentru 
proteste lă deciziile arbitrului. Au 
marcat : Bașchir (min. 69) pentru 
I.M.U.M. și Niculescu (min. 81) pen
tru Metalul. Arbitrul V. Pâdureanu — 
București a condus corect și autoritar. 
(Radu Avram — coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
PRAHOVA PLOIEȘTI 3—2 <1—2)

TECUCI, 18 (prin telefon). — Fla
mura roșie a eîștigat la capătul unui 

biza a doua s-au produs nu- J meci de mare luptă. Ceea ce a deter- 
schimbări în ambele forma- S minat victoria a fost pregătirea fizică 
multe la Rapid), c'eea ce a /mai bună a localnicilor. Au înscris: 
jocul să se desfășoare la fel 1 Roman (min. 29), Păun (min. 
pe dinamic, ca și în prima / Manole (min. 79) pentru FI. 
[Rapid a dominat mai mult j Babone (min. 26) și George 

au în- C tm>n- 43} pentru Prahova. (V. 
Steaua ț Ș* c- Filiuță — coresp.).
Chiri- /

60) și 
roșie, 

Marin 
Dorușluare, dar cei care 

[ fost tot cei de la 
[nciu in min. 65). I. 
londus formațiile : 
A; Eremia — Hălmăgeanu 

fă), Cojocaru. Ivănescu (Hăl- -
I — Crișan (Ivănescu), Oră- N FĂLTICENI, 18 (prin telefon). — Ca

Stănoaie (Tomeș), Tomeș 1 aspect general, partida nu s-a ridicat
Mateianu, Raksi (Stanciu), C la un ,llvel tehnic mulțumitor. S-a

hii.y. j greșit elementar de ambele părți,
h Todor (Niculescu) _  Lu- ( Foresta a atacat mai mult, în timp ce
. Dan, Macri 
fGrăjdeanu) — 
a (Codreanu, 
Dinu (Bogdan),

FORESTA FĂLTICENI — 
RAPID FOCȘANI 3—1 (2—1)

Lu-
— Petrescu, 

Năsturescu, 
Lalu), Ozon 

Kraus (Co- O'onosporth

AȘA ARATA O VARIANTA CU
12-1-1 REZULTATE EXACTE

hi, M. Verges,
K. Amancițp, J.

E. Perez,
L. Martinez,

V. Guillot.
otbalișiilor
sirea pentru vineri 23 no-

J.
S. 4o- f

A. Ruiz, J.
Araquistain, 
Vicente, 

Reija, A.

spanioli și-a a-

II. Viitorul — 
III. Steagul roșu U.T.A.

IV. Rapid — Crișana (Cat. A) 
V. Petrolul — C.S.M.S. lași

I echipa va face un antre- 
|e stadionul „23 August”,
I programată intilnirea.

★
lum se știe, partida R. 
I- Spania va fi condusă 
I de arbitri greci. Federația 
L a comunicat numele aces- 
i : George Pelomis la een- 
tantinos Menandos și Jean 
p Ia tușă. Arbitrul Peiomis 
adus jocuri la noi, in cadrul

U.E.F.A. — 1962,

VI. Unirea Dej — Crișul (Cat. 
VII. FI. roșie Tecuci

I. C.S.O. Craiova — Dinamo Obor 
(Cat. B) 2—0 1 

Farul (Cat. A) 3—1 1 
(Cat. A) 

2—0 1 
anulai

(Cat. A) 
1-1 x

B) 1--1 x
Prahova (Cat.

B) 3—2 1 
pe 4 VIII. I.M.U. Medgidia — Metalul T-vîste 

(Cat. B) 1—1 x 
IX. Unirea R. vilcea — C.S.M. Reșița 

(Cat. B) 0—o x 
X. Juventus — Milan (Camp, italian) 

l—o 1
XI. Internazionale — Sampdoria (Camp, 

italian) 4—0 1 
XII. Mantova — Spăl (Camp, italian) 

0—1 2 
Sp. Lanerossi — Atalanta (Camp, italian) 

2—2 x
Numărul de variante depuse : apro-

P. 
de

Fază din meciul Metalul București- Dinamo Pitești (I—2)
Foto : Fr. Templer

oaspeții au jucat 
și au contraatacat 
cat : Anghel (min. 1 și 15), Stanciu 
(min. 73 din 11 m) pentru Foresta, 
Jugănaru (min. 27) pentru Rapid. A 
condus bine A. Bentu — București. 
(Negru Lazăr — coresp.).

prudent în apărare 
periculos. Au măr

FLACARA MORENI — 
ȘTIINȚA GALAȚI 2-0 (2—0)

MORENI, 18 (prin telefon). — Cel 
mai frumos joc disputat în actualul 
campionat la Moreni ! Au mareat : 
Drăgan min. 2 șî Bîrsan min. 3. (Gh. 
Ui nea — coresp.).

a.isAjresm

Buc.-Unirea Rm. Vilcea; C.S.M. Reșița-
Progresul^ Alexandria; Dinamo 
Chimia
Buc. ;
C.S.M.

Obor-
Făgăraș; C.S.M. Sibiu-Metalul 
Dinamo Piteșli-C.S.O. Craiova; 
Mediaș-Drubeta Tr. Severin.

SERIA A 111-A
MUREȘUL TG. MUREȘ — VAGONUL 

ARAD î—i (î—i)

TG. MUREȘ, 
Ambele echipe 
de uzură, fără 
nemulțumit publicul spectator, 
înscris: Nagy pentru gazde (min. 5),
respectiv Petica (min. 11). (/. Păuș, 
coresp, regional).

ocazii favorabile. Spre sfîrșitul primei 
reprize, in min. 43, 
scorul prin Anton.

In partea a doua a
48, după ce oaspeții au ratat o ocazie 
de a egala, un contraatac al localnicilor 
se soldează cu înscrierea celui de al doi
lea punct, prin Onea. A condus bine 
M. Ostaficiuc (Deva). (Roinieă Scliulț, 
coresp.).

CS.O a

meciului,

deschis

in min.

UNIREA RM. VILCEA—C.S.M.
REȘIȚA 0—0

1.
2.
3.
4.
5.
fi.
7.
8.
9.

1 fi
ll.
12.
13.
14.

C.S.O. Galați 
știmia Galati 
Foresta Fălticeni 
Metalul Tirgoriște 
Prahova Ploiești 
C.S.O. Brăila 
Flacăra Moreni 
I.M.U. Medgidia 
Carpați sinaia 
Poiana Cimpina 
C.F.R. Pașcani 
Rapid Focșani 
Ceahlăul P. Neamț 
FI. roș' a ~'Tecuci

ETAPA

12 
12
12
12
12
Tt
12
12
12
12
13
12
12
12

fi
7
7
5 
fi 
fi
4
5
4
4
4
4
4
2

5 1 25:13
2 3 22:17
1 4 23:17
4 3 23: 9
2 4 18:15
1 5 22^0
4 4
1 6
3 5
2 6
2 6
1 7
1 7
3 7

18:17 
22:16 
14:15 
18:23 
15:25 
13:20 
15:29 
14:26

17 
1« 
ÎS
14
14
13
12
11
11
10
10

9
9
7

RM. FÎI&EA, 18 fprin telefon). Re
zultatul nu reflectă situația de pe teren. 
Unirea a dominat, iasă înain lașii săi au 
ratat foarte mult: Marin In min. 19 și 
62, Gibea în min. 10 și 75 » Mibâilescu 
în min. 23 și 72. Oaspeții s-au apărat 
foGrte bine și au conlraalacat pericu
los prin Scînieie și Parga. A condus 
bine arbitrul V. Dumitrescu (Buc.) 
(Ion Predișor, coresp.).

PROGRESUL ALEXANDRIA—C.S.M.
SIBIU 2—2 (2—1)

A
C.S.O. Galați 
Ceahlăul P. 

Prahova 
CF.B. 
Metalul 

Brăila, Rapid

ULTIMA 
noiembrie); 
Medgidia, 
Știința Galați, 
Foresta Fălticeni. 
Poiana Cimpina, 
- C.S.O. ------
Flacăra Moreni, Carpați Sinaia — Fi. 
roșie Tecuci.

TURULUI (22 
- I.M.U. 
Neamț — 

Ploiești — 
Pașcani — 
Tîrgoviște 

Focșani —

SERIA A II-A

METALUL BUCUREȘTI — DINAMO 
PITEȘTI 1—2 (0—0)

Scriam în cronica meciului Dinamo 
Obor — Dinamo Pitești, că fosta divi
zionară A a jucat slab și puțin a lipsit 
să părăsească învinsă terenul. Iată însă 
că de data aceasta, în meciul cu forma
ția Metalul București, piteștenii au apă
rut ca o echipă care știe ce vrea, cu 
o concepție clară de joc și au reușit să 
cîștlge această întîlnire. Și raetalurgiștii 
au jucat bine, dar lipsindu-le un co
ordonator, au înghesuit jocul pe centru, 
nereușind să fructifice ocaziile avute. 
De asemenea, ei au avut in Coteț un 
jucător care a tinut prea mult mingea, 
dînd astfel -----
verși să se 
de balon.

In prima ... ___ ____ ___
țiuni frumoase ale înaintașilor ambelor 
echipe, rezolvate însă prompt de apă
rări. Buzatu (Metalul) a tras în bară, 
iar Lovin (Dinamo) a luftat de la 14 m 
de poartă în poziție favorabilă. La re
luare dinamoviștii deschid scorul, chiar 
în min. 47. O acțiune a lui Cîrciumă- 
resou produce învălmășeală în careul 
metalurgiștilor. Ene venit în ajutorul 
apărării, nu poate respinge mingea în 
afara careului și o trimite înalt in ca
reu. Balonul ajunge la C. lonescu care 
de aproape, înscrie : 1—0. După cinei 
minute, Dumitru Gheorghe este faultat 
de Vulpeanu. Lovitura liberă executată 
produce învălmășeală și mingea este 
reluată în poartă de Dumitru Gheorghe : 
1—l. După o perioadă de dominare a 
metalurgiștilor. care însă nu reușesc 
să marcheze, dinamoviștii iși revin și 
prin deschideri în adîncime pe extreme, 
pun în pericol poarta apărată de Nicu
lescu. Dintr-o astfel de deschidere, în 
min. 71 Cîrciumărescu centrează, iar 
Constantin eseu marchează golul victo
riei. In ultimul minut de joc Coteț își 
crează un culoar 
adverși. trage, 
reține^

Bun arbitrajul 
care a condus 
București : Niculescu — Ștefănescu, Tu
dor, Stere — Szabi, Paul Popescu — 
Buzatu, Malschi (lonescu). Coteț, Ene, 
Dumitru Gheorghe. Dinamo Pitești : 
Matache ț- Vulpeanu. Barbu, Haimo- 
viei (Badea) — Comeanu. Radu — Cîr
ciumărescu, Conștantinescu, Lovin. Ha- 
lagian, C. lonescu.

posibilitate apărătorilor ad- 
replieze sau să-l deposedeze

repriză au fost unele ac-

liber printre apărătorii 
dar Matache, atent.

lui O. Turcitu-Galați, 
formațiile : Metalul

C. DUMITRIU

C.S.O. CRAIOVA—DINAMO OBOR
2—0 (1—0)

CRAIOVA. 18 (prin telefon).

ALEXANDRI A, ÎS (prin telefon). 
In prima repriză a dominat Progresul, 
dar după pauză insuficienta pregătire 
fizică și-a spus cuvîntid: C.S.M. a pus 
stăpînire pe foc, creînd faze periculoase 
la poarta gazdelor. Au marcat: Radu
lescu (min. 1) și Bălan (min. 40) pen
tru Progresul, respectiv, Baban (min. 
8 și 70). (P. Baicu, coresp.).

C.F.R. ROȘIORI—C.S.M. MEDIAȘ
2—0 (1—0)

ROȘIORI, 18 (prin telefon). Victorie 
meritată. Scorul putea fi mai mare, dar 
portarul oaspeților, Omaru, a apărat 
foarte bine. Punctele au fost înscrise de 
Nițu in min. 35 ți 47.

DRUBETA TR. SEVERIN—TRACTO
RUL BRAȘOV 4—1 (1—1)

TR SEVERIff, 18 (prin telefon) 
Gazdele au produs o surpriză plăcută 
prin această victorie obținută tn urma 
unui bun joc colectiv. Golurile au fost 
înscrise din faze tn care localnicii au 
folosit deschiderile pe extreme. Jucătorii 
oaspeți au jucat m viteză, au tras la 
poartă destul de mult Insă portarul se
verinean, Necula, a apărat bine.

Au marcat: Amza (min. 5), Cristescu 
(min. 47), Jimboreanu (min. 
Ghinea (min 
Frtncu (min 
(Gli. Mana fu.

50) ți
84) pentru Drnbeta ți
44) pentru Tractorul. 
coresp.).

FĂGĂR AȘ—ȘTIINȚACHIMIA
BUCUREȘTI 3—0 (2—0)

FÂGÂRAȘ. 18 (prin telefon). Ambele 
echipe au muncit mult pentru a cișliga 
partida. Chimia a avut o înaintare mai 
eficace și a întins pe merit Punctele au 
fost înscrise de Feher (min. 18), 
bat (min. 22) și Filip (min. 
(B. Stoicin, coresp.).

Răr-
83).

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Sibiu 12 8 3 1 29:15 19
2. Dinamo Pitești 12 7 3 2 24:19 17
3. C.S.M. Reșița 12 fi 3 3 28:13 15
4. Metalul Buc. 12 6 2 4 16:10 14
5. Unirea Rm. Vilcea 12 5 4 3 15:11 14
6. Chimia Făgăraș 12 7 8 5 23:19 14
7. C.S.O. Craiova 12 3 6 3 19:16 12
8. Dinamo Obor 12 4 3 5 2«:19 11
9. C.F.R. Roșiori 12 4 3 5 15:28 11

10. C.S.M. Mediaș 12 3 3 fi 20:23 9
11. Știința Buc. 12 3 3 6 19:29 9
12. Drubetai Tr. Severin 12 2 4 H 18:22 8
13. Progresul Alexandria 12 2 4 6 13:30 8
14. Tractorul Brașov 12 3 1 8 13:27 7

Elapa viitoare (22 noiembrie) : Trac-
/■ Ț? T> D.

localnicii au 
înscris m 

ratînd alte 
Kontrai și

JIUL

18 (prin telefon), 
au practicat un joc 
orizont, ceea ce a 

Au

A. S. Cl'GtR C.S.M. CLUJ 0—0

CU GIR, 18 (prin telefon). — în pri
ma repriză au dominat oaspeții ra- 
tînd cîteva ocazii. In repriza -se
cundă, gazdele domină, dar înaintașii 
dovedesc o ineficacitate exasperantă. 
Cea mai mare ocazie a fost ratată 
de Bulbucan, care a tras pe lingă 
poarta goală. (T. 
ceanu, coresp.).

Siriopol și M. Vil-

UNIREA DEJ —
1—1

CRIȘUL ORADEA 
(0—1)

DEJ, 18 (prin telefon). — Fruntașa 
clasamentului a trebuit să lupte mult 
pentru a obține un punct. Jocul a 
fost dinamic, presărat cu faze spec
taculoase. viu aplaudate de cei peste 
6000 de spectatori. Scorul a fost des
chis de Crișul prin Iacob în min. 
15. In repriza a doua,
preluat inițiativa și au 
min. 59 prin Căbugeanu, 
cîteva ocazii clare. (A. 
O. Guțu, coresp.).

C.F.R. I.KT.A.
PETRILA

ARAD —
2—0 (1—0)

telefon). — Intîlni-ARAD. 18 (prin
rea a prilejuit un joc de bună fac- 

tehnică. Gazdele au avut iniția- 
în majoritatea timpului, mar- 
prin Sereș (min. 28 din lovi- 
liberă) și Dragoș (min. 68). De

menționat că arădenii au ratat o 
mare ocazie prin Dragoș (min. 49). 
(St. lacob, coresp.).

tură 
tiva 
cînd 
tură

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII 
RECOLTA CĂREI 4—0 (2—0)

C. TURZII, 18 (prin telefon). 
Intilnirea a fost la discreția gazdelor 
care au practicat un joc bun. Au
tori) golurilor: Sandor (min. 28 țl 
38), Constantin (min. 48 din 11 m) 
și Drăghici (min. 62). (1. Stoica,
coresp.).

CJS.O. BAIA MARE
TIMIȘOARA 3—1 (1—0)

BAIA MARE, 18 (prin telefon). 
Meci interesant, cu multe faze de 
gol la ambele porți. Timișorenii au 
jucat mai bine în cîmp, dar local
nicii s-au descurcat mai bine în fața 
porții. Au înscris: Trifu (min. 46 și 
85) Vaida (min. 25), respectiv Fodor 
(min. 73). Raport de cornete 5—1 în 
favoarea echipei locale. Săsă-
ranu, coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE 
ARIEȘUL TURDA 1—0 (1—0)

SATU MARE, 18 (prin telefon). 
Gazdele au pus stăpînire pe joc de 
la început, atacînd susținut. în mi
nutul. 8 Tiron trage in bară, iar peste 
6 minute Ferenczi înscrie unicul gol 
al partidei. în repriza a doua, jocul 
a pierdut din spectaculozitate. Oas
peții au jucat mai bine în cîmp. dar 
n-au avut 
că în tot 
șutat doar 
porții. (M.

eficacitate. De menționat 
cursul partidei Arieșul a 
de două ori pe spațiul 

Dumitrașcu, coresp.).

CLASAMENTUL

1. Crișul Oradea
2. C.S.M. Cluj
3. Jiul Petrila
4. A.S.M.D. Satu Mare
5. C.S.O. Timișoara
6. Vagonul Arad
7. Arieșul Turda
8. C.S.O. Baia Mare
9. Ind. Sîrmei C. Târzii
8. Mureșul Tg. Mureș
1. A.S. Cugir
2. Unirea Dej
.3. Recolta Cărei
4. C.F.R. I.R.T.A. Arad

Etapa viitoare (22 
Arieșuj Turda — Recolta 
C.S.M. Cluj - Mureșul Tg. 
C.S.O. Timișoara — Vagonul 
Jiul Petrila — Ind. Sîrmei C.
C.F.R. I.R.T.A. Arad
C.S.O. Baia Mare

noiembrie):
Cărei, 

Mureș, 
Arad, 

Tur zii,
Unirea Dej, 

A. S. Cugîr, Cri-



ale R. P
1

Alexandru — Geta Pitică a ob-

7.

(U rmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

strînsă a scorului.

Gmița Roșie-Dinamo 6-3 (3-0)
(Urmare din pag. 1)

Cri-

OLIMPIA BUCU-6—3
Echipa R. P. Romine pe locul

0—16

se angajea-

După amiază, la Dinam

Neubau (R.D.G.), echipa 
R. D. Germane a între- 
reprezentativa R. S. Ce

de dublu femei. Jucătoarele ro- 
au luptat cu multă dîrzenie și

evoluat o serie de 
cu talie înaltă, cu

Negulescu 3 
sferturi de f 
3—0, Iancso

PRAGA (Agerpres). — Intr-o scri
soare trimisă Federației internațio
nale de baschet, secția de baschet 
de pe lingă Comitetul de cultură fi-

campionatele 
să aibă loc

Ildiko Horvath (8),
Florica Tudor (16),
Horacek (4), de la

sportiv școlar Buc.-Grivița Ro- 
(3—0) în finala campionatului

întîlnit re- 
a S.U.A. a- 
victoria cu 
Meciul din- 
fost deose-

și IV 
Metalul 
va dispu 
și II, in

3. O.
Szantai 

Mureșan 
(Steaua) 
2 v.,

majori- 
bune : 

Fieraru 
Voința, 
de Ia

probele la categoria 
mai bine s-au pre-

puncte. în caz de ega- 
rămîne mai departe in 
Botvinnik. Data exactă 
meciului va fi stabilită

de elevi nr. 2 
Arad și Școala me-

HOCHEIȘTII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI 
IN CANADA

MIHAIL BOTVINNIK — TIGRAN PE
TROSIAN PENTRU TITLUL DE CAM

PION MONDIAL DE ȘAH

R. S. CEHOSLOVACĂ SE OFERĂ SĂ 
ORGANIZEZE CAMPIONATELE MON

DIALE DE BASCHET

primul 12,5 
litate, titlul 
posesia lui 
a începerii
de comun acord cu Federația interna
țională de șah.

TURNEUL ECHIPELOR DE BASCHET 
ALE U.R.S.S. IN S U.A.

3—0, turul II 
Smid, Nowory 
Shanon — C
3—1, semifinal

ceva mai 
campioanei 
de baraj 
Vicol și 

Olga

ară- 
pre-

Au început fina Ide campionatelor republicane

Grivița Roșie 
ficia de ceăe 
puncte foarte 
titlul de campioană a țării.
— cu greșeli

Asaltul spectaculos a două din florelis tele noastre fruntașe : Maria Vicol și 
(feorgeta Sachelarie Foto: T. Roibu

RAPID BUCUREȘTI - CRIȘANA 
ORADEA 59-26 (33-8). Surprinzător
de slab, cu mult sub valoarea 
tată in campionatul trecut, s-a 
zentat echipa orădeană.

La fete, lupta a fost 
strînsă, pentru stabilirea 
fiind necesar un turneu 
între Olga Szabo, Maria 
Geta Sachelarie. A cîștigat
Szabo (victorii cu același scor, 4—1 
asupra adversarelor ei). Clasament : 
1. Olga Szabo (Steaua) 5 v. (d.b.), 2.

sport al R. S. Cehoslovace s-a 
să organizeze

(Steaua) 4 v., 4. I. 
Cluj) 4 v„ 5. T.
3 v., 6. H. Bădescu 
Gh. Alexe (Steaua)

Scrimerii de la Steaua—campioni la floretă fete și sabie
Sala Dinamo a găzduit sîmbătă și 

duminică primele finale ale „repu
blicanelor" de scrimă, ediția 1962.

în prima zi au avut loc întrecerile 
pe echipe. La floretă fete, formația 
Steaua (Szabo, Lăzărescu, Sachelarie, 
Grieb, Bejan) a totalizat cele mai 
multe puncte (5) devenind campioană 
a țării. Pe locul 2, Progresul cu 4 
p. iar pe locul 3 S.S.E. Satu Mare 

; (3 p.).
La sabie, echipa Steaua a termi- 

■ nat, de asemenea, pe locul I cu 5 p. 
i Pe locurile următoare: Știința (4 p.) 
| și C. S. Crișana Oradea (3 p.).

Și în întrecerea individuală, scri- 
J. merii de Ia Steaua (Mustață, 
■Pelmuș, Vintilă, Culcea) au fost 
•da înălțime. La sabie, turneul final 
a dat cîștig de cauză lui D. Mustață, 
în mare vervă. El a terminat neîn
vins (7 v.). S-au clasat în continua
re: 2. I. Drîmbă (Steaua) 6 v., 
.Vintilă

, (C.S.M. 
I (Știința)
2 v.,
C. Nîcolae (Steaua) 0 v.

Maria Vicol (Progresul) 5 v. (d.b.),
3. Geta Sachelarie (Steaua) 5 v. (d.b.),
4. Ileana Ghiulai (S.S.E. Satu Mare) 
3 v., 4. Suzana Iencic (S.S.E. Satu 
Mare) 3 v., 6. Glicheria Ștefănescu 
(Progresul) 3 v., 7. Elena Ferenczi 
(Unio Satu Mare) 2 v., 8. Ana Ene 
(Progresul) 2 v.

Concursul republican 
de gimnastică artistică

Maria Alexandru și Geta Pitică învingătoare 
in campionatele internaționale de tenis de mas 

, Ungare
Andreadis (R.S.C.) — 
(—14, —16, 16, 16, 21), 
nală : Alser — Pleuse 
Andreadis 3—2, Markovic II — Stan 
3—I, Berczik — Kovacs II 3—1, sem 
finale : Alser — Iancso 3—2, Berczi 
— Markovic II 3—1, finala : Bercz 
(R.P.U.) — Alser (Suedia) 3—1 (—1
16, 11, 17); dublu femei, turul I 
Alexandru, Pitică — Kantor, Na 
(R.P.U.) 3—0, Constantinescu, Krezs 
— Kontik, Arany 
Alexandru, Pitică — 
(R.P.P.) 3—1, Rowe, 
stantinescu, Krezsek 
Alexandru, Pitică — Lukacs, Kerek 
3—0 (19, 19. 15), Foldi, Hevesi — R 
we, Shanan 3—0 ; dublu bărbați, 
mifinale: Rozsas, Șandor — Fol 
Iancso 3—0, Andreadis, Miko — 
ezik, Fahazi 3—0; dublu mixt, tur 
I: Pitică, Lippert — Borzei, Arai 
3—0, Kalweit, Pleuse — Constan 
nescu, Giurgiucă 3—1, turul II : Al 
xandru, Negulescu — Luzova, Stan 
3—0, sferturi de finală : Alexand 
Negulescu — Kunz, Lemke 3 
semifinale: Foldi, Berczik — A 
xandru, Negulescu 3—2 (14, —16, — 
15, 15). Hevesi, Fahazi — Luka 
Rozsas 3—0.

BUDAPESTA 18 (prin telefon). In 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. P. Ungare, perechea 
Maria 
ținut o frumoasă victorie cucerind 
proba 
mînce 
au învins în finală cuplul jucătoarelor 
maghiare Foldi — Hevesi cu scorul 
de 3—1 (17. —18, 15, 15).

Iată celelalte rezultate mai impor
tante : simplu femei, tur prelimi
nar : I. Krezsek — Kishazi (R.P.U.) 
3—0, turul I: M. Alexandru — Sar- 
vaș (R.P.U.) 3—1. Poor (R.P.U.) — 
G. Pitică 3—0, Shanon (Anglia) — I. 
Krezsek 3—1, E. Constantinescu — 
Noworyta (R.P.P.) 3—2, turul II : M. 
Alexandru — Beli (Anglia) 3—0, Rowe 
(Anglia) — E. Constantinescu 3—1, 
sferturi de finală: M. Alexandru — 
Kerekeș (R.P.U.) 3—1, semifinale :
M. Alexandru — Hevesi 3—0 (14, 13, 
12), Foldi — Lukacs 3—0, finala : Eva 
Foldi (R.P.U.) — Maria Alexandru 
3—2 (—16, —14, 20, 11, 16); simplu 
bărbafi, turul I : Negulescu — Varadi 
(R.P.U.) 3»-0, Giurgiucă — Iohansson 
(Suedia) 3—1, turul II : Negulescu — 
Korpa (R.P.F.I.) 3—2, Markovic II 
(R.P.F.I.) — Giurgiucă 3—0, turul III;

Tinerii boxeri romini și-au început turneu! in R. P. Polo
detașat la toate 
superioară. Cel 
zentat dintre ele Mihaela Filip — So- 

Tomonov, Ana Cătineanu și Ileana 
Iosif. De asemenea merită laude pen- 

.tru evoluția lor tinerele gimnaste de 
la Școala sportivă 
București, C.S.O. 
die nr. 13 Cluj.

Rezultate : pe 
I.C.F. București 
Mera) 213,815’ p; 
de elevi nr. 2 
noare : Anișoara 
3.

echipe: 1. Știința
(antrenoare Victoria 

2. Școala sportivă 
București I (antre- 
Hargalaș) 203,315 p;

Școala sportivă de elevi nr. 2 
București II (antrenoare: Elena Jipa) 
196.250 p; 4. C.S.O. Arad (antrenoare: 
Barbara Vass) 195,115 p; 5. Școala 
medie nr. 13 Cluj (antrenoare: Zina 

,Boroș) 187,965 p; 6. Știința Timișoara 
(antrenoare: Maria Raicu) 171,480 p. 

.Ansamblu: 1. Știința I.C.F. 46,665 p; 
2. ȘS.E. nr. 2 Buc. I 43,665 p; 3. 
Știința Timișoara 42,830 p. Individual 
compus, cat. a Il-a ■ 1. Mihaela Fi
lip — Solomonov (I.C.F.) 29,30 p; 2. 
Ana Cătineanu (I.C.F.) 28,75 p; 3. 
Ileana Iosif (I.C.F.) 28,50 p; cat. a 
111-a : 1. Tamara Mănescu (Știința
Timișoara) 28,30 p; 2. Daniela Dia- 
conescu (I.C.F.) 27,85 p; 3. Monica 
Straub (I.C.F.) 27,20 p.

i merite în realizarea acestui plăout 
! tacol sportiv. A arbitrat bine
Oncescu.

Derbiul etapei, partida dintre
' nifa Roșie și Dinamo, a corespuns, în
ansamblu, cele două echipe făcînd — în 

(special în partea a doua a jocului — 
dovada pregătirii lor superioare. Grivifa 
Roșie a fost mai bună și a cîștigat pe 

.merit o partidă în care a avut superio- 
Iritatea mai ales în prima repriză, a ata- 
‘cat mai clar, a folosit mai bine și mai 
jUlttlt linia de treisferturi iar în înaintare 
a manifestat un plus de combativitate. 
Scorul a fost deschis de Țibuleac — 
foarte bun în această partidă — care, 
după cîteva minute de joc șutează pre
cis dintr-o poziție dificilă, la o lovitură 

' de pedeapsă. Se construiesc atacuri după 
■atacuri și — dintre cele mai clare ocazii 
; -— Irimescu ratează de puțin o încercare 
! fiind placat în apropierea buturilor ad
verse. Grivița Roșie folosește mult jocul 
centrilor și al aripilor dar, din păcate, 

. Oblemenco abuzează de fente și cîteva 
acțiuni cu perspectivă sînt oprite prompt 
de dinamoviști. Se remarcă jocul bun al 
liniei a IlI-a. De ia Dinamo : Pilă —■ 
de la joc la joc mai bun — Iordăches- 
cu la talonaj, Vasile Rusu, Stoica șj 
Rahtopol. Cam aceleași aprecieri s-au 
putut face și după cea de a doua re
priză în care dinamoviștii au avut un 
început, excelent. Echipa a mers „șnur" 
însă doar 15—20 de minute, cînd s-a 
înregistrat și îmbunătățirea jocului pe 
înaintare și mai multă siguranță pe linia 
de fund (Dăiciulescu -— nesigur și nea
tent în prima repriză este mult mai ac
tiv) Nagy transformă o lovitură de pe
deapsă de la 35 m. Jocul se echilibrea
ză și în grămadă și la tușă. Grivița 
Roșie rămîne în 14 jucători -— Irimescu 
este eliminat — și. firesc, dinamoviștii 
caută să folosească superioritatea nu
merică. Dar iată că spre sfîrșitul par
tidei Costel Stânescii reușește să culce 
■balonul în terenul dc țintă advers : 6—3. 
•După această fază este eliminat și Fa- 
#ile Rusu. Dinamo atacă din nou dar

• In>, meci revanșă contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni", Polonia 
Bytom a dispus cu 1—0 de Galatasa- 
rai Istanbul. Intrucît în primul meci 
victoria a revenit fotbaliștilor turci 
cu 4—1, Galatasarai s-a calificat în 
sferturile de finală ale competiției.

• La 2 și 4 decembrie va avea loc 
la Bruxelles tragerea la sorți în „Cupa 
campionilor europeni" (sferturi de 
finală) și respectiv „Cupa Europei" 
(turul II).

• Ieri, la 
de juniori a 
cut cu 3—0 
hoslovace.

• Continuîndu-și turneul în Asia, 
echipa de fotbal a Suediei a jucat la 
Bangkok cu 'selecționata Thailandei 
pe care a învins-o foarte greu cu 
scorul de 2—1 (0—0).

• Echipele de fotbal (amatori) ale 
Angliei și Țării Galilor s-au întîlnit 
într-un meci amical disputat în ora
șul Shrewsbury. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 3—2.

este aceea care va bene- 
trei puncte ale victoriei, 
prețioase în lupta pentru 

A arbitrat 
I. Dumitrescu.

ALTE REZULTATE:
Steaua-Știința București 33—0 (9—0). 

Petroșeni-Știința Cluj 
Știința Timișoara-Unirea 6—6 
Olimpia-C.S.M.S. Iași

Știința
(6-0).
(0-0).
(0-3).

Clubul
șie 3—0 
republican de juniori.

• Ieri la Rado (R. P. Polonă) s-au 
întilnit echipele de juniori ale R. P. 
Polone și R. P. Ungare. Intîlnirea s-a 
desfășurat în cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A. și a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate, 1—1, după 
ce la pauză, fotbaliștii maghiari con
duceau cu 1—0. Revanșa va avea loc 
la 2 decembrie la Budapesta.

priza a doua i s-a deschis arcada 
(adversarul a lovit cu capul), a do
minat autoritar folosind lovituri 
scurte, care au nimerit ținta. Igno- 
rînd însă realitatea, arbitrii au a- 
tribuit victoria boxerului polonez, 
fapt care a surprins pe spectatori 
și pe cronicarul de box de la „Prze- 
glad Sportowy“, Jan Vojdiga.

Meciul dintre Mîrza și HAJEK nu 
a satisfăcut. Hajek a obținut decizia. 
Ion Olteanu a pierdut la Kuczmierz, 
după un meci în care spectacolul a

fost lăsat pe planul doi. Excelent 
Siodla a trecut prin clipe iSctrem 
grele în meciul cu COJAN și. in 
din urmă, a fost abandonat.

Cum era de așteptat, JOZEFOWI 
a obținut decizia în meciul cu Tr
dafir, boxerul polonez fiind vizi 
superior. A treia victorie a box 
lor romîni a fost realizată de GHEO 
GHIONI, în meciul cu Walicki.

Marți, în orașul Grudzion, sel 
ționatele de tineret ale R.P. Pol
și R.P. Romîrie se întîlnesc în m 
revanșă.

A început campionatul republican feminin de baschet

cîteva jucătoare de certă valoare, ni
velul tehnic ai partidei a fost scă- 
ziut. în prima repriză gazdele au 
abuzat de aruncări la ooș de la dis
tanță, iar ratarea lor a dus la pier
derea balonului, deoarece oaspetele 
au fost superioare în lupta sub pa
nou. Bucureștencele au jucat mai 
legat și au aruncat la coș din situa
ții mai sigure, fructificînd în 
tatea cazurilor. Cele mai 
Kato Vogel (10), Virginia 
(7), Octavia Simon (6), de la 
Maria Ouatu (8), Rusu (6),
Unirea. (P. DUMITRESCU — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 30 - 66 (10-32). Știința 
București a învins categoric o for
mație cate s-a dovedit nepregătită 
pentru Începerea campionatului, în 
deosebi în privința preciziei în arun
cările la coș. Cele mai eficace jucă
toare : Margareta Simon (14), Herta 
Antasch (13), Elena Tintorescu, Ana 
Haralambie și Elena Tintorescu (cite 
8) de la Știința București, Doina 
Pantea și Maria Zamfirache (cîte 8), 
Otilia Munteanu (6), de la Știința Ti
mișoara. (ION IOANA— coresp.).

SERIA A II-A
I.C.F.—ȘTIINȚA CLUJ 38-45 

(22 — 20). O întrecere interesantă 
prin jocul prestat de ambele echipe 
și prin evoluția 
în mod deosebit ne-a plăcut Știința 
Cluj, în care au 
tinere jucătoare 
o bază de pregătire tehnică promi
țătoare și cu o bună pregătire fi
zică.

Cele mai bune: Margareta Wag
ner (11), Ericka Brechner (12), Sanda 
Dumitrescu (9), 
de la Știința,
L. Nagy (7), G.
L C. F.

C.S.M.S. IAȘI
REȘTI 44-49 (16-21), Intîlnirea din
tre aceste echipe, debutante in cam
pionatul republican, a prilejuit o în
trecere echilibrată. Ieșencele au con
dus de la început, la un moment

dat cu 10-2, dar oaspetele au 
nit puternic,

(AUREL SCĂUNAȘ
VOINȚA BUCUREȘTI 

ORADEA 49 - 45 (26-16). Avind 
formație individualități de certă 
loare, Voința București s>-a det 
în prima repriză cînd a condus 
22—8. Orădencele au trecut inuâ 
aplicarea presingului, element d. 
rită căruia au reușit să remor. 
și chiar să conducă cu 37—35. 
final, experiență și valoarea ind, 
duală a gazdelor, care nu au er 
lat prin jocul colectiv, și-au 
cuvîntul.

MUREȘUL TG. MUREȘ - VOI 
ȚA TG. MUREȘ 50—41 (30—20).

Jocurile Balcanice de basche 
au fost ciștigate 

de R. P. F. Iugoslavia

OTTAWA (Agerpres). — Selecțio
nata de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
a sosit în Canada unde a și susținut 
primul meci cu echipa „Montagnards 
Athletik Association" din Ottawa. 
Peste 10.000 de spectatori au venit la 
patinoarul din capitala Canadei pen
tru a asista Ia acest meci. Hocheiștii 
sovietici, conduși cu 3—1 în prima 
repriză, au preluat apoi inițiativa și 
au repurtat victoria cu scorul de 7—3 
(1—3; 2—0; 4—0).

★
în cel de-al doilea meci din ca

drul turneului pe care-1 întreprinde în 
Canada echipa selecționată de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a întîlnit echipa 
Olimpics Montreal, de care a dispus 
cu scorul de 2—1 (1—0; 0—0; 1—1).

zică și 
oferit 
mondiale care trebuiau 
la Manilla.

Federația cehoslovacă 
ză să acorde vize de intrare tuturor 
țărilor, fără nici-o discriminare, așa 
cum s-a procedat și în cazul campio
natelor mondiale de patinaj artistic 
și gimnastică. Forurile sportive ce
hoslovace au propus să organizeze 
campionatele mondiale de baschet în 
cursul lunii februarie, la Praga.

MOSCOVA (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul sportiv 
al Agenției TASS, marele maestru 
Mihail Botvinnik, actualul campion 
al lumii la șah, a anunțat că acceptă 
să susțină meciul pentru titlul mon
dial cu marele maestru Tigran Pe
trosian, cîștigătorul turneului candi- 
daților. Meciul va avea loc în primă
vara anului 1963 la Moscova și va 
cuprinde 24 de partide, cîte trei în 
fiecare săptămînă. învingător va fi 
declarat șahistul care va acumula

în continuarea turneului pe care-1 
întreprind în S.U.A. echipele de 
baschet ale U.R.S.S. au evoluat la 
Sioux Falls, unul din cele mai mari 
orașe din statul Dakota de sud. Echi
pa feminină a U.R.S.S. a jucat cu 
echipa „Iowa Wesleyan", pe care a 
învins-o cu scorul categoric de 103—50. 
Selecționata masculină a 
prezentativa universitară 
supra căreia a obținut 
scorul de 75—71 (40—37). 
tre echipele masculine a
bit de interesant și spectaculos. Cu 
11 secunde înainte de sfîrșitul jocului 
scorul era egal (71—71), dar baschet- 
baliștii sovietici, prin aruncări reu
șite de la semidistanță, au obținut 
încă două coșuri. Cel mai bun jucă
tor sovietic a fost Alexandr Petrov, 
care a marcat 18 puncte.

ISTANBUL, 18 (prin telefon). 
IV-a ediție a Jocurilor Balcanice 
baschet masculin a fost cucerită 
reprezentativa R.P.F. Iugoslavia, 
partida decisivă, desfășurată dum 
că seara în compania echipei Turc 
baschetbaliștii iugoslavi s-au deta 
în repriza secundă și au cîștigsgt 
76—62 (39—33).

Tot duminică, reprezentativa tj 
noastre a întrecut echipa Greciei 
68—57 (45—30). Celelalte rezultate 
ultimele zile : R. P. Bulgaria—Tur 
62—70 (33—36), Turcia—Grecia 72 
(32—28), R.P.F. Iugoslavia—R. P. B 
garia 78—75 (45—41). Clasament fin 
1. R.P.F. Iugoslavia ; 2. Turcia : 
R. P. Bulgaria ; 4. R. P. Romin 
5. Grecia.

Astăzi se dispută ultimele joci 
în cadrul Cupei Dinamo, competi 
organizată pentru a oferi echipe 
feminine bucureștene fruntașe 
prilej de verificare a pregătirilor 1 
înaintea campionatului republican 
anul 1962—1963. Reuniunea fini 
care va începe în sala Dinamo ltș- 
17, are în deschidere meciul pent 
desemnarea locurilor III 
clasamentul final, între 
Progresul, după care se 
intîlnirea pentru locurile I 
echipele Dinamo și Rapid.


