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An început întrecerile 
SPARTACHIAOH fit IARNA 
A TIlifRfTOLOI. Participați 
in număr cit mai mare la 
concursurile acestei fru
moase competiții de mase!
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Io întreaga țară a început

SPARTACHIADA DE IARNATaHtINERETULUI

Premieră sportivă de iarnă... Și la întreprinderea Dîmbovița din Ca
pitală au început întrecerile din cadrul noii ediții a Spartachiadei de iarnă 
G tineretului. Mai întii șahul. Din prima zi, dispute interesante.

(Foto: T. Roibu)

Selecționata București-Selecționata Berlin
7-3 la box

în fața unui public numeros ca de 
feisei. in sala Floreasca au încruci- 
șatzhănușile sâmbătă seara selecțio- 
natele de box ale orașelor București 
și Berlin. Rezultatul final a fost de 
departe favorabil boxerilor noștri : 
7—3, iar dacă ținem seama și de 
decizia dată în condiții cu totul ie
șite din comun de către arbitrul de 
ring Portner (R.D.G.) care l-a aban
donat pe Dinu, înseamnă că oas- 
peții au învins de fapt numai în

țimea așteptărilor. Cu excepția lui 
Busse (triplu campion al R.D.G.) a- 
pceciat de publicul spectator pentru 
boxul său curat, tehnic, plin de fan
tezie, și oarecum a lui Schneidei, 
oaspeții au fost deficitari la capito
lul tehnică. A impresionat în schimb 
inepuizabila lor rezistență, care a 
creat serioase probleme pugilițtilor 
noștri. Intr-adevăr, e lăudabilă o ase
menea condiție fizică de-a lungul a 
9 minute, să-1 vezi pe boxerul pus 
K. D. că revine în atac de parcă îiu 
s-ar fi... întîmplat nimic. Dar, de
sigur, aceasta nu e de ajuns.

Superiori deci în pregătirea teh
nică (distonantă evoluția lui Anton

M. COSTEA

(Continuare In pag. a 4-a)

A început Spartachiada de iarnă a 
tineretului. în numeroase asociații 
sportive de la orașe și sate sîmbătâ 
și duminică, au avut loc deschideri 
festive ale marii competiții care va 
cuprinde în întreceri sute de mii de 

| oameni ai muncii, îndeosebi tineri 
| și tinere. Peste tot, tineretul a întîm- 
pinat cu entuziasm tradiționala în
trecere.

încă din primele zile s-att prezentat 
la start mii de concurenți și concu
rente. Amploarea pe care competiția 
a cunoscut-o chiar de la inaugurare 
ne îndreptățește să prevedem o par
ticipare record la cele 11 ramuri 
sportive pe care le programează ac 
tuala ediție a Spartachiadei de iarnă 

I a tineretului.
La Iași, la Cluj, la Brașov, la Ba

cău. pretutindeni, la sate și la orașe, 
s-a dat semnalul de începere a în
trecerilor. Deocamdată au jucat ro
lul de „cap de afiș“ întrecerile de 
șah și tenis de masă, cele de trîntă, 
gimnastică și haltere, dar în curînd, 
cînd zăpada se va așterne peste me
leagurile țării, concurenții. vor porni 
să se întreacă și în competițiile spe
cifice acestui sezon. Atunci vom în
registra, fără îndoială, o afluență si
milară în concursurile de schi, săniuțe 
și patinaj.

în Capitală deschiderea Spartachia-

dei de iarna a tineretului a prilejuit 
entuziaste manifestări sportive. La 
asociația sportivă Flacăra roșie, la 
Semănătoarea, Bere Grivița, Armă
tura, Sănătatea și în alte zeci și zeci 
de asociații sportive deschiderea com
petiției s-a făcut în fața unor săli 
arhipline. Imediat s-a dat și startul 
în întreceri. La asociația sportivă Să
nătatea au luat loc în jurul meselor 
de șah și. tenis zeci de concurenți. 
Aici se scontează pe o participare 
record Ia întrecerile Spartachiadei de 
iarnă: peste 2.(XX) de concurenți și 
concurente ! In timp ce caii și pionii 
au început să „alerge” pe tablele cu 
64 de pătrățele, iar mingile de tenis 
de masă să descrie lungi traiectorii, 
am stat de Vorbă cu muncitorul Ion 
Andreica. „Competiția care a început 
astăzi — ne-a spus tov. I. Andreica — I 
este un minunat prilej de a cuprinde i 
în întreceri numeroși pasionați ai j 
sportului. Numai din grupa noastră 
sportivă se vor prezenta la start peste 
300 de concurenți, dintre care o bună 
parte fac eu acest prilej primii pași 
in sport. Noua întrecere, care va 
contribui la dezvoltarea activității 
sportive de mase din asociația noas
tră sportivă și din celelalte, este 
în același timp și nn bun prilej de 
descoperire a elementelor tinere, ta
lentate, pentru secțiile pe ramură de 
sport. Eu, ca și tovarășii mei de 
muncă, voi participa cu o deosebită 
bucurie la aceste întreceri".

Pe foile de concurs au început să 
se înscrie primele rezultate, De-a 
lungul a peste 70 de zile (prima etapă 
se încheie la 10 februarie) vom aș
tepta vești despre entuziasta desfă
șurare a întrecerilor din cadrul a- 
cestei mari competiții de mase...

HRISTACHE NAUM

Olteana (stingă) ți Schneider au 
furnizat o luptă dirză, cițtigată de 
bucurețtean.

Foto: P. Stan

două meciuri (semi-mijlocie și mij
locie mică). Deci 8—2. în sfîrșit, chiar 
dacă socotim și cele două n-eprezen- 
tări ale oaspeților (cat. muscă șl 
semigrea), bucureștenilor le rămâne 
un avans de patru victorii.

In general, gala tiu a fost la înăl-

Dinamo București — cîștigăfoare 
virtuală a turneului masculin de 
volei de la Solia.

Știința București învingătoare în 
primul meci sî turneului de ho
chei de la Belgrad.

(Pag. a 4-a)

GH. TOHANEANU

Știința București (feminin) 
și Dinamo București (masculin)-— 
campioane ale R.P.R. pe 1982 

la gimnastică
Frederic Orendi pe primul loc 

In campionatul maeștrilor
Sîmbătâ și duminică, sala Flo

reasca din Capitală a găzduit finala 
pe țară a campionatului republican 
de gimnastică pe echipe, preciițh și 
finala campionatului maeștrilor la 
individual. Timp de două zile, pu
blicul bucureștean a urmărit cu inte
res evoluția celor mai buni giminaști 
și gimnaste din toată țara.

Cum era și de așteptat, titlurile 
de campioane pe echipe au fost cîști- 
gate de Știința București, la femi
nin, și de Dinamo București ia mas
culin. la diferențe apreciabile față de 

. următoarele clasate. O comportare 
l hună au avut și formațiile Steaua și 
Știința București (masculin), precum 
și Dinamo București, Farul Constan
ța și Olimpia București (feminin).

în campionatul individual al maeș
trilor, lupta a fost deosebit de strîn- 
să, titlul de campion revenind din 
nou dinamovistulul Frederic Orendi, 
urmat la o mică diferență de Gh. 
Stanciu (Steaua).

Rezultate pe echipe : FEMININ t
1. Știința București — campioană a 
R. P. R. pe anul 1962 — 434,310 p. ;
2. Dinamo București 393,336 p. ; 3.

(Continuare In pag. a 4-a)
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: f.A.l. a omologat cel de al I-lea record mondial 
stabilit de parașutiștii romîni

Federația Aeronautică Internațională a omologat recordul mondial 
: stabilit de maestra sportului Elisabcta Minculescu în ziua de 2 iulie 1962 
■ pe aerodromul Clinceni: 1,25 m — media celor două salturi indivi- 
; duale de precizie cu deschidere întîrziată a parașutei și aterizare la 
; punct fix. El constituie eel de al X-lea record mondial realizat de para- 
! șutiștii romîni și omologat de F.A.L

Vechiul record mondial era de 1,72 m și aparținea parașutistei An- 
; gela Năstase.

CATEGORIA A LA FOTBAL

ULTIMA ETAPA A TURULUI-ETAPA ECHIPELOR GAZDA
XXXDOOO XJQOOOOOOOOOCXXO

REZULTATELE DE IERI £

Sfeaua — Progresul 3—1 (3—0)
Viitorul—Dinamo Buc. 1—0 (1—0) 
Șt. Cluj—C.S.M.S. lași 6—0 (2—0) 
Farul — Dinamo Bacău 4—1 (2—1)
Crișana—St. roșu 1—0 (1—0)
Șt. Timișoara — Minerul 4—0 (3—0) 
Petrolul — U.T.A. 4—0 (2—0)

CLASAMENTUL.

1. Farul (1) 14 7 3 4 35:24 17
2. Știința Timiș. (5) 13 7 2 4 25:19 16
3. Știința Cluj (7) 13 7 2 4 22:18 16
4. Petrolul (8) 13 6 3 4 23:12 15
,5. Viitorul (3) 14 G 3 5 33:26 15
6. Steagul roșu (3) 13 7 1 5 23:23 15
7. C.S.M.S. Iași (2) 14 4 7 3 27:28 15
8. Dinamo Buc. (4) 12 4 6 2 15:11 14
9. Steaua (10) 12 5 4 3 28:21 11

10. Rapid (6) 13 5 4 4 23:22 14
11. Progresul (11) 14 4 4 6 19:22 12
12. U.T.A. (12) 14 4 2 8 23:28 10
13. Crișana (15) 13 4 2 7 13:28 10
14. Minerul (13) 14 3 3 8 15:35 9
15. Dinamo Bacău (14) 14 2 4 8 12:25 8

In paranteze: locurile ocupeie
înaintea etapei.

s Jocurile viitoare
S Știința Cluj —
8 București — St.
» Crișana (restanțe).

la 9 decembrie: 
Steaua, Dinamo 
roșu, Rapid —•

® „CAMPIONUL DE TOAMNĂ" VA FI CUNOSCUT NUMAI DUPĂ CONSUMAREA JOCU
RILOR RESTANTĂ ® VIITORUL A ÎNVINS PE DINAMO BUCUREȘTI ! ® STUDENȚII DIN CLUJ 
ÂU ÎNSCRIS SASE GOLURI IEȘENILOR. 9 JOCURI BUNE LA BUCUREȘTI, PLOIEȘTI, CLUJ 

Si TIMISOARA.

12 jucători (7 de la Viitorul 'ți 5 de ta Dinamo) in careul... mic.
(Foto: T. Roibul



Viitorul confirmă: 1-0 cu Dinamo București
După Steagul roșu, Rapid și Farul

— ca să nu amintim decît echipele 
cu nume ceva mai sonor — ieri a fost 
rîndul dinamoviștilor să piardă în 
fața formației Viitorul. Nu este vor
ba deci de o ispravă izolată a tine
rilor jucători, ci de o confirmare a 
valorii pe care publicul, prezent ieri 
pe stadionul Republicii, a ținut s-o 
sublinieze cu aplauze la „scenă des
chisă". Victoria obținută ieri cu 1—0 
(1—0) apare cu atit mai prețioasă, cu 
cit ea a fost realizată în fața unui 
adversar redutabil, dornic să confir
me frumoasa carte de vizită, aceea 
de a fi evitat înfrîngerea timp de 
8 etape la rînd.

Se poate afirma, după modul în 
care s-au desfășurat lucrurile, că 
Viitorul a învins ieri folosind cu suc
ces tocmai atu-ul... dinamoviștilor: 
apărarea. Intr-adevăr, în acest joc, 
spre deosebire de celelalte, punctul 
forte al învingătorilor a fost corn- 
partimentul defensiv. In frunte cu 
Suciu, apărarea imediată, mai calmă 
ca de obicei, bine ajutată de mijlo
cași, a reușit să scape cu „fața cu
rată", în urma puternicei presiuni 
exercitate de dinamoviști. Sprinteni 
și rapizi, pe acest teren dificil, ju
cătorii formației Viitorul au făcut 
risipă de energie, ajutîndu-se în per
manență unul pe altul, atît în fazele 
de atac, cît mai ales în cele de apă
rare.

Dinamo s-ar putea considera ne
dreptățită de rezultat. Echipa a con
trolat jocul o bună bucată de timp, 
a avut uneori perioade accentuate de 
dominare, dar... fără efect pe tabela 
de marcaj. Atacul n-a mers ieri, 
cum n-a mers nici în alte partide 
și ineficacitatea acestui comparti
ment este reflectată cît se poate de 
clar și de golaverajul obținut după 
13 jocuri: 15 goluri date și 11 pri
mite. Exasperat de slăbiciunile înain
tașilor săi (mal puțin Pîrcălab) an
trenorul Angelo Niculescu a încercat 
o formulă salvatoare, trimlțîndu-1 vîif 
de atac, la jumătatea reprizei a doua, 
pe Nunwelller III. Stoperul dinamo- 
vist a muncit mult și în această 
postură și cu 5 minute înainte de 
sfîrșit era gata-gata să înscrie punc

Joc îrumos, victorie meritată, 
dar scor prea sever 

ieri io Ploiești: Petrolul—U.T.A. 4-0 (2-0)
Fără îndoială că Petrolul a meritat 

să cîștige. Față de ultimele sale evo
luții, echipa clin Ploiești a prezentat 
ieri o formație mai echilibrată, care s-a 
comportat bine în toate compartimen
tele. Ploieștenii au desfășurat — mai 
ales în repriza a doua — un joc colec
tiv, într-un ritm susținut, creîndu-și 
multe situații favorabile la poarta lui 
Coman. Ei au primit însă o replică dîrză 
din partea formației ară dane, în compa
nia căreia au furnizat un spectacol de 
un nivel tehnic destul de bun. După 
meei, venind la cabină pentru a-l felici
ta pe antrenorul I. Petschowschi pentru 
frumosul fotbal practicat de U.T.A., 
antrenorul Petrolului, 1. Oană, ne măr
turisea că scorul de 4—0 este prea se
ver pentru arădeni.

fntr-adevăr, diferența de 4 goluri ne
dreptățește pe U.T.A., lăsînd impresia
— falsă — că în acest meci n-ar fi 
constituit un adversar pentru Petrolul, 
în realitate, arădenii au practicat un 
fotbal de bună calitate, în special în 
prima repriză, cînd au avut mult timp 
inițiativa și cînd prin acțiuni bine gîn- 
dite și spectaculoase au pus la grea 
încercare poarta lui Sfetcu, unde și-au 
creat cîteva ocazii bune. Mai mult 
chiar, dacă U.T.A. ar fi conchis ea la 
început cu 2—0 nu ar fi fost de loc 
surprinzător. Dar atacanților le-a lipsit 
acea decizie absolut necesară în fazele 
de finalizare, calmul și siguranța în exe
cuții, chiar pe un teren alunecos cum 
a fost ieri cel din Ploiești. Așa se face 
că înaintașii ară dani au ratat situații 
favorabile în minutele 8 (Leac), 9 
(Sasu), 12 (Toma — bară), 13 (Chivu) 
și 24 (Toma). Și cum în fotbal o ocazie 
ratată se... răzbună, în min. 25 scorul 
este deschis de... Petrolul, care începuse 
bine jocul dar atacul nu reușise să-și 
creeze prea multe poziții de șut și nici 
ocazii de gol. în acest minut, Badea
— deplasat pe post de inter stingă — 
primește mingea de la A. Munteanu și 
înscrie în colț jos, cu tot plonjonul 
Lsperat al lui Coman, ieri din nou în

foarte bună. Jocul continuă să fie 
'•——--a- cw acpMÎ Ja an bele porți, 

tul egalizator; numai că, parcă spe
riat de ocazia mare, el s-a pripit și 
a trimis alături de poarta părăsită 
de Suciu.

Și acum, o sumară descriere a jo
cului. Dinamoviștii au atacat de la 
început: în mai puțin de 8 minute, 
apărarea adversă constrînsă la solu
ții de ultim moment, acordase trei 
cornere, rămase însă fără rezultat. 
Curînd, tinerii jucători ai formației 
Viitorul echilibrează jocul, închegînd 
faze periculoase la poarta lui Uțu. 
Una din ele, aceea din min. 15 aduce 
și punctul victorios: Ghergheli pri
mește balonul în suprafața de pe
deapsă șl, din întoarcere, trimite 
splendid balonul cu stîngul, sus la 
colț: 1—0. încurajați de gol, cei de 
la Viitorul se mai mențin un timp 
în atac, după care vor ceda din nou 
inițiativa. In min. 19, 25, 26 șl 32, 
Pîrcălab, Nunweiller III, V. Alexan
dru și Nunweiller IV încearcă, rînd 
pe rînd, poarta lui Suciu. In conti
nuare, atacurile se succed la poarta 
lui Dinamo, dar fără rezultat prac
tic, deoarece acțiunile poartă ampren
ta nervozității, sînt lipsite de dis- 
cernămînt

După reluare, avînd avantajul vîn- 
tului, Viitorul se menține timp de 
aproape 10 minute în terenul advers 
și în min. 53 Uțu trece prin mari 
emoții, pion jind în picioarele lui 
Pavlovicl și apoi, la faza următoare,

Farul a obținut o victorie meritată: 4-1 (2-1)
cu Dinamo Bacău

CONSTANȚA, 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Frig și vînt. 
Un vînt puternic pe care publicul 
constănțean (peste 10.000 de specta
tori) ca și jucătorii de la Farul și Di
namo Bacău l-au suportat cu stoi
cism.

A fost, în general, un meci de uzu
ră in. care s-a alergat mult, latura 
tehnică fiind lăsată pe planul al doi
lea... Unii, cei de la Farul, au aler
gat însă cu rost; alții, fotbaliștii din 
Bacău — la întîmplare-.. (fapt ilus
trat și de scorul de 4-1 (2-1) cu care 
Farul a dispus de echipa băcăoană). 
Scorul putea fi mult mai mare. Acest 

dar cei care înscriu sînt tot ploieștenii: 
în min. 33 și tot prin Badea, care a 
vrut să centreze, dar mingea s-a stre
curat în plasă printre bară și Coman. 
A fost un gol parabil. în ultimele minute 
ale reprizei, se ratează alte două goluri: 
Chivu împiedică mingea șutată de Toma 
să intre în poarta lui... Sfetcu, iar un 
șut al lui A. Munteanu întîlnește un 
picior al lui Coman, ieșit înaintea lui

La reluare, jocul a avut un alt aspect. 
A fost, în general, repriza Petrolului, 
care a jucat mult mai bine și care, cu 
un cvintet ofensiv în care Dridea I a 
marcat o accentuată revenire în formă, 
a atacat mult și variat. O bună bucată 
de timp, mai precis timp de 30 de mi
nute, a fost un continuu „duel* între 
atacul insistent al Petrolului și apăra
rea organizată și dîrză a arădanilor. 
Pînă la urmă, textiliștii au cedat și 
după o ocazie ratată de A Munteanu, 
Dridea I urcă scorul, mareînd cu capul 
la o centrare a fratelui său (min. 66), 
după o acțiune inițiată din propriul te
ren. în ultimele 15 minute, gazdele slă
besc alura, iar U.T.A. care de la înce
putul reprizei acționase mai mult indi
vidual (Sasu, Floruț, Toma) trece la 
atac, prin acțiuni mai omogene și... ra
tează din nou. Cea mai mare ocazie o 
pierde Sasu în min. 85, cînd a reluat în 
Sfetcu o minge scăpată de acesta în 
plonjon ! Un minut mai tîrziu însă, 
scorul este modificat de... A. Munteanu. 
la capătul unei faze spectaculoase iniția
tă de Dridea I.

Arbitrul Marin Niță — București a 
condus satisfăcător.

PETROLUL: SFETCU — Pahonțu, 
FRONEA, Florea—D. Munteanu, Ivan 
— BADEA, M. Marcel, DRIDEA I, A. 
Munteanu, DRIDEA II.

U.T.A. : COMAN—Țîrlea, CAPAȘ 
(min. 58 Băcuț II), NEAMTU—Mețcas, 
KOSZKA—Leac, CHIVU, Sasu, Floruț, 
Toma.

P. GAȚU
GH. ALEXANDRESCU, coresp.

La tineret : Petrolul—U.T.A. 3—2
(2-1). 

în picioarele lui Popescu. Jocul de
vine nervos, se comit intrări nere- 
gulamentare și de o parte și de alta 
(V. Alexandru, Petescu, Răcelescu). 
Deși domină mereu, Dinamo nu reu
șește să înscrie pentru că acționează 
pe un front restrîns, doar pe aripa 
dreaptă, pe unde Pîrcălab reușește 
totuși să creeze deseori panică. Pînă 
Ia sfîrșit, în formația Viitorului se 
produce o schimbare, Pavlovici, ac
cidentat, fiind nevoit să părăsească 
terenul. în locul său intră Kiss (a- 
cesta, pe aripa dreaptă, iar în centrul 
liniei de atac, Sorin Avram). Dintre 
ocaziile dinamoviștilor cea mal clară 
va fi aceea din min. 85, de care de 
altfel am scris mai sus.

Și astfel ia sfîrșit acest joc, de 
bun nivel tehnic, dinamic, în pofida 
terenului și mai desfundat în urma 
meciului din deschidere.

Arbitrul V. Dumitrescu nu șl-a a- 
dus contribuția la reușita partidei. El 
folosind prea mult fluierul (greșind 
deseori în aprecieri), în dauna jo
cului. Au jucat formațiile: Viitorul: 
Suciu-Pal, Petescu, Răcelescu-Ștefă- 
nescu, Neșu-S. Avram, Popescu, Pav
lovici (Kiss), Ghergheli, Haidu.

Dinamo: Uțu-Ștefan, Nunweiller III, 
Ivan-V. Alexandi-u, Nunweiller IV,— 
Pîrcălab, Varga, Ene II, Țîrcovnicu, 
David.

G. NICOLAESCU

lucru nu s-a întîmplat datorită, pe 
de o parte impreciziei în șut a lui 
Ciosescu, Dinulescu. Biikossi și Mo- 
roianu, iar pe de altă parte formei 
bune a portarului Ghită. care a in
tervenit salvator la cîteva ocazii ce 
păreau goluri sigure pentru Farul.

Ocazii pentru gazde au fost destu
le. Fotbaliștii constănțeni au dominat 
cu autoritate (au jucat aproape 70 de 
minute la o singură poartă), masîn- 
du-și adversarii în careul de 16 me
tri; dar fiecare acțiune — una mai 
clară ca alta — a fost ratată de Cio
sescu și colegii lui de linie. Halfii 
Stancu și Pleșa au distribuit mingi 
peste mingi, s-au transformat de 
multe ori în adevărați atacanți. Și 
totuși, echipa lor n-a reușit să fruc
tifice decît 4 ocazii, prin Moroianu 
(min. 7 și 22), Biikossi (min. 67 din 
11 m la un fault comis de Ghiță a- 
supra lui Moroianu) și Ciosescu (min. 
87).

Dinamo Bacău s-a prezentat Ia ni
velul ultimelor întilniri: slab. Acest 
lucru trebuie să dea de gîndit con
ducerii clubului. Echipa s-a rezumat 
la un joc de apărare în care, în ciu
da celor 4 goluri primite, linia de 
fund a dus tot greul. Halfii au avut 
un rol strict defensiv, iar înaintarea 
n-a făcut prea mult în acest meci. 
Singur Iancu (care este și autorul go
lului — min. 22) s-a evidențiat. Oas
peții au ratat și ei ocazii clare (în 
min. 23 Gram, în min. 37 Iancu).

Arbitrul Al. Pîrvu (București) a 
condus slab.

FARUL : Ghibănescu — Florescu, 
Brînzei (Bibere min. 46), Gref — 
Stancu, Pleșa — Moroianu, Biikossi, 
Ciosescu, Dinulescu, Mănescu.

DINAMO : Ghiță — Gross, Lazăr, 
Cincu — Rădulescu, Vătafu — Ne
meș, Iancu, Gram, Ciripoi, Publik.

CONSTANTIN ALEXE

La tineret: Farul — Dinamo Ba
cău 3-1 (2-0).

------------------------ ------------------------------------------------------------------------- ----------- —

Crișana a învins pe Steagul ro șu ca 1-0 (1
ORADEA 2 (prin telefon). — Sem

nificative pentru meciul de astăzi 
două lucruri:

a. — pregătirea intensă pe care a 
făcut-o în vederea acestui joc echi
pa Crișana, dornică de a obține cele 
două puncte atît de necesare pentru 
situația sa în clasament și

b. — discuțiile ce au urmat sfîrșitu- 
lui partidei care priveau faza din minu
tul 79 cind Steagul roșu a marcat. Ar
bitrul de centru V. Drug (București) 
a acordat golul marcat de Năftănăi- 
lă. revenind apoi asupra deciziei 
sale, în urma consultării cu arbitrul 
de linie A. Bentu. Orădenii au re
clamat poziție de ofsaid în această 
fază. După părerea noastră, Năftă- 
năilă nu se afla in ofsaid cînd a 
pornit, golul fiind valabil.

Cu toate că s-a anulat un gol, re
zultatul oglindește raportul de forțe 
de pe teren. Localnicii au meritat
victoria, deoarece au muncit mai

Steaua—Progresul 3-1, dar scorul 
superioritatea învin

Cînd în minutul 27 al jocului din
tre Steaua și Progresul tabela de 
marcaj arăta 3—0 în favoarea echi
pei militare, nimeni de pe stadionul 
Republicii nu mai avea vreun dubiu 
asupra cîștigătorului în această par
tidă. Și aceasta, nu atît pentru că 
un asemenea handicap este practic 
greu de remontat, ci mai ales pen
tru că diferența de joc dintre cele 
două echipe era atît de mare îneît 
nici celor mai optimiști suporteri ai 
Progresului nu le mal putea trece 
prin minte că echipa lor ar putea să 
mai scape de la înfrîngere. Ba, mai 
mult, se contura un succes al mili
tarilor la un scor record... Aceștia 
dominaseră cu autoritate terenul încă 
din primele minute, respingeau cu 
ușurință timidele acțiuni ofensive 
ale adversarului, iar atacul lor zburda 
pur și simplu printre apărătorii ad- 
verși.

în această primă jumătate de oră 
a disputei, cînd Steaua a desfășurat 
numeroase acțiuni bine concepute, 
purtate într-un ritm viu, în ciuda 
terenului greu, alunecos, golurile au 
căzut, firesc, cu ușurință, consfințind 
superioritatea categorică a „unspre- 
zecelui" militar. A înscris mai întîi 
Voinea, cu un șut plasat, dintr-o pa
să primită de la Raksi (min. 6), apoi 
tot el a urcat scorul, reluînd cu capul 
o centrare a lui Cacoveanu (min. 24) 
pentru ca numai după 3 minute Con
stantin să profite de o neînțelegere 
între Cosma și Panait (care se in
vitau unul pe altul la baion) și să 
realizeze cel de-al treilea gol al 
echipei sale.

Convinși că au victoria asigurată, 
jucătorii de la Steaua încep să-și 
cruțe eforturile și deși inițiativa le 
aparține în continuare tratează cu 
ușurință ocaziile de gol și numeroa
sele lovituri de colț de care benefi
ciază pină la sfîrșitul reprizei, ast
fel că scorul rămîne neschimbat.

Deși în a doua repriză a început 
să mai „miște" puțin și Progresul, 
aspectul partidei s-a rezumat tot la 
un continuu asalt al celor de la 
Steaua la poarta lui Cosma. Cu deo
sebirea că, de data aceasta, cvintetul 
ofensiv al învingătorilor a abando
nat — inexplicabil — jocul simplu, 
în adîncime. din primele 36 de mi
nute ale întrecerii, înaintașii înce- 
plnd să caute la nesfîrșit „poziția 
ideală" de șut. Chiar așa însă, ei 
l-au solicitat într-una pe Cosma, 
realizînd in această partidă un pro
centaj foarte bun de șuturi la poar
că : 26, dintre care 3 goluri și alte 
'10 șuturi pe spațiul porții, plus o 
bară 1 Cu mai multă atenție din 
partea lui Voinea, Raksi, Cacovea
nu (care au ratat ocazii cu care nu 
te întîlnești deseori într-un meci) 
Steaua putea realiza ieri scorul cel 
mai mare al campionatului. Și oricît 
de mari proporții ar fi luat acest 
scor, el n-ar fi apărut ne just față 
de aspectul jocului. Căzînd însă și 
ei în păcatul multora din echipele 
noastre, care „reduc motoarele" a- 
tunci cînd au marcat destul pentru a 
avea asigurată victoria, învingătorii 
au trebuit să se mulțumească cu un 
3—1 care nu le reflectă îndeajuns 
superioritatea. Și dacă în min. 53 
Voinea nu rata copilărește (poate 
cea mai mare ocazie a meciului, căci 
se găsea singur, la 5 metri de poar
tă !), militarii ar fi înregistrat doar 
o victorie Ia limită.

în contrast cu învingătorii de ieri, 
Progresul a făcut o partidă alarmant 
de slabă și care confirmă criza a- 
cută prin care trece această for
mație. Apărarea a fost în derută 
aproape la fiecare atac advers iar 
înaintarea nici n-a contat în joc, 
nereușind să lege mai mult de două- 
trei pase. în afara loviturii de la 
11 metri (acordată la un fault în 

careu comis de Zavoda II as 
Baboie șl transformată de I< 
minutul 65), Progresul n-a 
poartă, în această întîlnire, 
8 ori. Și mai săracă este cif 
rilor care au mers pe poart;

Cacoveanu a trecut de

Comportarea de ieri a echi] 
greșul (care — de altfel^— 
amintim să fi făcut, vreun 
lumea în acest sezos^ trebuit 
de gîndit conducerii tubului 
norilor și — în pri*\(^Fînd 
torilor. Pauza care începe tre 
Ssltă cum trebuie, pentru i 
greșul să poată redeveni 
din trecutul campionat.

Știința Cluj a
CLUJ 2 (prin telefon de l 

sul nostru). Scurt buletin mi 
gic: „3 grade sub zero; grosirr 
tului de zăpadă — 7—8 cei 
soare... cu dinți".

Minutul 1: jucători zgrib 
frig cu mînecile trase peste 
Minutul 21: toate tricourile 
Cam asta, despre tempoul 
al meciului. Așadar, după 
0—5 la Arad, Știința a făcut 
de ajustare la București (0—( 
namo), pentru ca azi, acasă 
clujean, care în primele 12 
a înscris ceva mai rr.j^<~dpcit 
de joc să realizeze'6 goluri ii 
minute, în dauna celei de a 
clasate. Intr-un singur joc, Ș 
izbutit să-și „pozitiveze" gol 
(de la 16—18 la 22—18) și se 
la zero urmat de virgulă pe 
ieșenilor (de la 27—22 la 27-

Un 6—0 edificator pentru 
tățile clujenilor, dar și peni 
zag-ul capricios al evoluțiiloi

Cum a fost astăzi? Pe prirr 
— viteza. Clujenii au alergi 
mult ca oricînd, n-au lăsat o 
palmă de zăpadă nerăscolitl 
reușit demarcări eficace, des 
apărarea ieșeană, care a lăsat 
impresia că și-a tocit eram 
pe terenul înghețat. Din pt 
vedere tehnic, clujenii au fos 
semenea superiori, fentînd in 
bil și, în același timp, aci 
du-se mai bine cu terenul ir

Cîteva cuvinte despre lini: 
că a gazdelor. Cheia: Suciu. I 
ționat ca centru înaintaș retrr 
împreună cu Petru Emil cor 
rul de joc al atacului. In: 
văzînd centrul terenului acoț 
cuplul Petru — Suciu și-a pe: 
joace permanent cu 4 vîrfu:

mult, au jucat mai bine decît adver
sarii lor, atît în cîmp cît și în fața 
porții. Crișana a șutat de 12 ori pe 
spațiul porții, Steagul roșu numai de 
șase ori. Raportul de cornere a fost 
de asemenea favorabil învingători
lor: 10—3.

„Vioara întîi" a echipei orădene 
a fost Harsanyl care, împreună cu 
cei doi colegi din tripletă, a pus la 
grea încercare pe cel patru fundași 
ai formației brașovene. Repriza întîi 
a aparținut în întregime gazdelor, 
care și-au impus jocul. In cea de a 
doua parte a întîlnirii, situația s-a 
menținut Ia fel o bună perioadă de 
timp iar apoi brașovenii, exercltînd 
o puternică presiune, i-au obligat 
pe localnici să se apere supranume- 
ric.

Faza din care s-a marcat golul 
Crișanei a fost creată de Harsanyi 
care a trecut cu ușurință de Posto- 
lache, a pasat balonul pe' jos, para

lel cu linia porții șl lui K 
(în min. 17) nu i-a mai râma 
să o devieze în plasă.

Fotbaliștii din Brașov s-au 
tat în această partidă sub niv« 
sibilităților lor. In afara ul 
sfert de oră, ei au practicat 
confuz. In special înaintașii 
năilă, Selimessi II, MeSzaros 
șoti s-au mișcat greoi.

CRIȘANA: Szilagyi — Bak 
lomon, Szakacs II — Bodo, 
— David, Sziics, Harsanyi, 1 
I, Koszeghi (Arnoczki).

STEAGUL ROȘU: Haidu — 
po, Postolache, Filimon — P 
Szigeti — Hașoti, Năftănăilă, 
lan (Seredai min. 46), Meszari 
limessi II.

TOMA RAB 
ILIE GHIȘ.Vco

La tineret: Crișana — Steagi 
2-1 (1-1).



Progresul

apărării. Din-

Ivansuc — 
aripei Adam

tirbei se pregătește să-l atace. 
Foto: T. Roibu

tineret: Steaua 
(5—1).

bitrul Iosif Gero (R.P.U.) a con- 
bine următoarele formații: 

EAUA : Eremla-Zavoda II, Co- 
u, Staicu-Jenei, Crișan-Ca- 
anu, Constantin, Voinea,

Tătaru.

ROGRESUL : Cosma-Nedelcu, Ca- 
, >. Panait-Ioniță, Știrbei-Oaidă, 
răndescu I, M. Voinea, Sandu 

S^^rotopopescu), Baboie.

RADU URZICEANU

Victorie clară a timișorenilor: 4-0 cu
TIMIȘOARA 2 (prin telefon). Peste 

7000 de spectatori au fost prezcnți la 
această partidă, încheiată cu 
studenților la scorul de 4—0 (3—0). 
Cu toate că vineri și sîmbătă a nins, în 
cîteva ore, duminică dimineața terenul 
a fost curățat prin munca suporterilor 
echipei gazdă, astfel că la fluierul arbi
trului C. Prelici — București, terenul 
a fost în stare bună pentru joc.

Știința a obținut a șasea victorie con
secutivă pc teren propriu. Studenții au 
jucat cu mult elan, practicînd un fotbal 
clar, cu acțiuni legate și ou multe șu
turi la poartă. în special înaintarea a 
practicat un joc colectiv, creînd multe 
faze periculoase și, în același timp, spec
taculoase.

După cele trei puncte marcate în pri
ma repriză, suporterii Științei au aștep
tat mai mult de la studenți în a doua 
parte a meciului. Dar, din cauza terenu
lui care a devenit din ce în ce mai greu, 
superioritatea teritorială a Științei în 
această perioadă n-a putut fi concretizată 
decît printr-un singur gol.

Echipa din Lupcni a fost mai agresivă 
doar în primele zece minute, cînd a 
atacat periculos poarta lui Urziceanu. 
După primul gol primit, Minerul a gre
șit jucînd mai mult în defensivă. De 
remarcat faptul că, de-a lungul partidei. 
Știința a tras 
(17 șuturi pe 
ce Minerul de

In min. 11, 
partea dreaptă 
tat de Izghireanu în apropierea careului 
de 16 m. Lovitura liberă e executată de

victoria

la poartă de 34 de ori 
spațiul porții), în timp 
12 ori (4 pe poartă).
în urma unei acțiuni pe 
a terenului, Igna e faul-

la scor: 6-0 (2-0) cu C.S.M.S. Iași
c. Cu totul remarcabile incrucișâ- 

subtile ale aripei 
rcu și pătrunderile 
Matei.
i acum, despre jocul
cei 4 apărători ai clujenilor (Geor- 

cu l-a dublat pe Costin) s-a im- 
s Cimpeanu, excelent la acroșaj. 
mt la intercepții, și cu joc de 
jlocaș la servici. In meciul de azi, 
echea Costin — Georgescu a fost 

ilcîiul lui Achile". Și asta, nu nu
li pentru unele greșeli individuale, 
și pentru lipsa evidentă de rodaj 
sch^fi^ „patru pe fund".
Ieșenii n-au jucat de 0—6. Au in
put curajos, au avut destule oca- 

clare la 0—1 și 
lut echilibra un 
iu acomodat mai
pe deasupra au
pase scurte pe jos, cărora zăpada 

a modificat deseori bunele inten- 
. In plus, ei au demobilizat prea 
or, iar scuza că portarul Ursache 
fost neinspirat și a comis greșeli

puțin două goluri din cele pri- 
nu poate fi suficientă, 
înscris: Marcu (min. 10), 
20), Marcu (min. 53), 
55), Matei (min. 57) și 
62).

Adam
Adam
Adam

Minerul > ■

0—2, 
timp 
greu 
greșit

care ar fi 
jocul, dar 
cu terenul 
combinînd

la cel 
mite.

Au 
(min. 
(min. 
(min.

Brigada bucureșteană condusă de 
N. Chelemen a arbitrat bine urmă
toarele formații:

ȘTIINȚA: Moguț (Ringheanu din 
min. 84) — Kromeli, Costin, Cîmpea- 
nu — E. Petru, Georgescu — Ivan
suc, Marcu, Suciu, Adam (Cucu din 
min. 87), Matei.

C.S.M.S. IAȘI: Ursache (Ojoc din 
min. 63) — Scarlat, Moțoc, Dragomi- 
rescu — V. Popescu, Danileț — Con- 
stantinescu. Pop, Vornicu (Stoicescu 
din min. 55), Voica, Milea.

IOAN CKIRILA 
VICTOR MOREA

La tineret: Știința — C.S.M.S. 4—0 
(2—0).

Georgescu. Sziklai scapă balonul exact 
în piciorul lui Bîtlan, care înscrie : 1—0 
După alte 11 minute de joc — alt 
gol, înscris de R. Lazăr în urma unei 
foarte frumoase combinații cu Igna și 
Bltlan. După ce minerii ratează cîtevi 
ocazii de a reduce handicapul, Știința 
majorează scorul: în min. 42 Mițarn 
îl servește excelent pe Manolache care-1 
driblează pe Staudt și, cu toată inter
venția lui Sziklai, ridică scorul la 3—0 
In min. 59 Turcan (Știința) face henț 
în careu. Lovitura de la 11 metri a fost 
ratată însă de Drăgoi. Șase minute mai 
tîrziu Manolache înscrie ultimul gol al 
meciului.

Arbitrul C. Prelici — București a 
condus cu scăpări formațiile:

ȘTIINȚA : Urziceanu—Georgescu, Tur
can, Botescu—Lereter, Tunase—Igna, R 
Lazăr, Manolache, Bttlan, Mitaru.

MINERUL : Sziklai—Staudt,
Izghireanu—Dan, Mihaly (din min. 68: 
Nicolau)—Cotroază, Comșa,
I. C. Ion, Drăgoi.

Rezultate normale in etapa a Il-a
a campionatelor republicane

CAMPIONATUL MASCULIN

Ungureanu (Olimpia), Du- 
Vasiliu (Farul). A arbitrat 
Covaci. (C. M.).
București — C.S.M. Cluj

Olimpia București — Farul Con
stanța 3—2 (15—7, 13—15, 9—15, 15—3,
15— 10). Olimpia, alcătuită din jucă
tori vîrstnici și jucători tineri, a 
îmbinat bine experiența primilor cu 
elanul și ambiția celorlalți, izbutind 
astfel o prețioasă victorie. Farul : 
un lot tinăr, omogen. Cei mai buni : 
Dragomir, 
mitrescu, 
bine Ion

Steaua
3—0 (5, 13, 10). Meciul a fost fru
mos, totuși trebuie să remarcăm ca 
negativ faptul că ambele echipe au 
pus accent pe atacul în forță, negli- 
jînd total subtilitățile la fileu. Din- 

. \ tre jucători, ca posibilități de viitor, 
Mthătlă, 1 remarcăm pe Marta (C.S.M. Cluj) și 

r Poroșnicu (Steaua). în altă ordine de 
2 idei: o impresie neplăcută au pro

dus voleibaliștii clujeni care, avînd 
numerele de pe tricou foarte șterse, 

La tineret: Știința—Minerul 3—1 V au trebuit să și le scrie cu... cretă !
(3—0). x Arbitrul N. Beciu a condus cu multe

y scăpări, deși partida nu a prezentat 
dificultăți de apreciere. (M. T.).

In meciurile din provincie : Di
namo Oraș dr. Petru Groza — Trac
torul Brașov 3—1 (15—12. 15—7, 10— 
15, 20—18) ; C.S.O. Baia Mare — Pro
gresul București nu s-a jucat, bucu- 
reștenii neprezentîndu-se ; C.S.M.S. 
Iași — Știința Galați 3—0 (6, 12, 13) ; 
Petrolul Ploiești — Știința Timișoa
ra 3—2 (15—12, 17—15, 12—15. 12—15,
16— 14) ; Știința Cluj — Rapid Bucu
rești 3—2 (15—13, 15—12, 11—15, 13— 
15, 16—14). Amănuntele furnizate de

x \ corespondenții noștri — de la me- 
S ciurile masculin, ca și de la cele fe- 

2 ( minine — în numărul de mîine.
CAMPIONATUL FEMININ

Szăke,

toare Ecaterina Rog și Ana PăunoiUi 
iar de la C.P.B. — Rodi Siclovan. 
Bun arbitrajul : C. Vieru. (C. M.).

Știința București — Voința M. Ciir 
3—0 (4. 5, 3,), în numai 30 de mi
nute fără istoric, care nu i-au în
găduit formației studențești să de
monstreze in întregime spectatori
lor posibilitățile sale, scoțînd în 
schimb în relief importantele lacune 
de pregătire și concepție de joc ale 
echipei din Miercurea Ciuc (antre
nor : Iosif Petres).

Rapid București — C.S.O. Timi
șoara 3—0 (2, 1, 6). Feroviarele — 
în progres de la meci la meci — au 
reținut atenția în special prin acce
lerarea 
meroase 
țitoarea 
privește

AL. GROSS, I. IOANA — coresp.

Pronosport
Așa arată o variantă cu 

zultate exacte :
12+1 re-

Europei)
1

R. S.

A)

A)
1

I. Italia—Turcia (Cupa
6-0

II. Slovan—Dukla (Cupa 
Cehoslovace) 1-1

IIL Progresul—Steaua (Cat. 
1-3

IV. Petrolul — U.T.A. (Cat-
4-0

V. Farul — Dinamo Bacău (Cat
A) 4-1

VL Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 
‘(Cat. A) 6-0

VIL Știința Tim. — Minerul (Cat 
A) 4-0

VIII. Crișana — Steagul roșu 
(Cat A) 1-0

IX.
italian

X. 
italian

XI. Alessandria—Verona 
italian B) 0-0

XII. Udinese—Lazio (Camp, ita
lian B) 0-0

Sp. Viitorul 
rești (Cat A)

X Știința Cluj — Voința
1 S 3—0 (10, 7, 6) ; C.S.O.

1

Padova — Lecco
B) 1-0
Parma — Messina
B) 2-2

(Camp.

(Camp.

(Camp.

Variante
230.000.

București 
Craiova — 

Partizanul roșu Brașov 3—0 (11, 10. 
7) ; Olimpia Brașov — C.S.M. Cluj 
3—0 (0. 14. 9).

1 \ Progresul București — C.P.B. 3—2 
( (16—14, 5—15, 10—15, 15—1, 15—8).

1 5 C.P.B. nu a putut obține victoria din 
cauza inferioarei pregătiri fizice, ca
pitol deficitar la această echipă, ca 
și acela al atitudinii față de cadrele

x tinere. S-au remarcat de la invingă-

1

și varietatea atacurilor (nu- 
din prima pasă) și prin sim- 
ameliorare a serviciilor. Cit 
formația timișoreană, avem 

certitudinea că elementele care o
compun pot mai mult decît a arătat 
duminică echipa, condusă cu mart 
scăderi de pe margine (antrenor: 
Nicolae Velescu).

Metalul București — C.S.M. Sibiu 
3—2 (15—13, 15—12, 13—15, 8—15, 15— 
12). Un foarte frumos 
numai prin evoluția 
scorului, cu toate că șl 
fost destul. (De pildă, 
pierdut cu 13—15, Metalul a fost con
dusă cu 0—10 și 
12—11, a egalat și 
12. După cum, în 
Iul a condus pînă 
și 9—9, de aici încolo sibiencele con- 
ducînd cu 10, 11 și 12—9, dar fiind 
egalate și întrecute în final). Vic
torie, înainte de toate, a spiritului 
de luptă și de echipă care le-a mo
bilizat pe bucureștence, anulînd con
secințele absenței din formație a Doi
nei Popescu și echilibrînd astfel ra
portul de 
pe planul 
ansamblu, 
prof. Gh.
superioară și poate da de furcă mul
tor echipe. Cele mai bune de pe 
teren: Angela Ionescu, Elena Ste- 
rian, Magdalena Bentz, Alexandrina 
Chezan (Metalul), Viorica Mirion, Sil
via Burnete, Livia Nisipeanu și Ele
na Roman (C.S.M. Sibiu). Cu multe 
erori — arbitrajul : Gheorghiță So- 
crate. (C. F.).

cu

meci. Și nu 
antrenantă a 
aceasta ar fi 
în setul III,

3—11, a realizat 
a condus cu 13— 
ultimul set Meta- 
la 7—6, 7—7, 9—7

forțe. Pentru că, discutînd 
pregătirii tehnico-tactice de 

C.S.M. Sibiu (antrenor : 
Bodescu) este în mod clar

— Dinamo Bucu
l-O

depuse: aproximativ

din programul con-

Rezultate din etapa de ieri a „Cupei R.P.R."

Meciul XII
.cursului Pronosport nr. 49 din 9 de-\ LUI11WU UU 

cembrie 1962 SPARTAK-PLEVEN— >
DUNAV RUSSE, se înlocuiește cu Q FEMININ
meciul PETROLUL PLOIEȘTI — SE- / Două mari surprize au fost înre- 
LECȚIONATA LEIPZIG. j gistrate în etapa a III-a a campiona

tului republican feminin de baschet: 
Voința București și Știința Cluj au 
pierdut în fața 
Iași și Voința 
tate așteptate 
teresante.

Iași si Voința Oradea!* * ‘*
în campionat. S-au remarcat E- 
Todirașcu. Rodica Andriesctt 

Hortensia Magdin și A-

echipelor C.S.M.S. 
Oradea. In rest, rezul- 
realizate în partide in-

torie 
milia
(C.SM.S.),
driana Florescu (Voința). Au condus 
corect arbitrii St. Roșu și M. Cuni- 
cer. (A.

din Gherla de goluri gata 
Punctele au fost înscrise de 
și Rapardi pentru Someșul, 

și Luparu pentru Arieșul.

TIMIȘOARA

marcat Dra-
(min. 75 din

iOMEȘUL GHERLA — ARIEȘUL 
TURDA 2—2 (1—1, 2—2)

Rezultat surpriză, după prelungiri, 
itorat mai ales formei excepționale 
portarului Tamas, care a salvat 

:hipa 
cute.
zabo 
ădan
). Guțu, coresp.).
•F.R. ARAD — C.S.O.

2—0 (1—0)
Victorie meritată. Au 

oș gpin. 12) și Dvorjak
1 metri). In min. 60 Petac (C.S.O. 
'imișoara) a fost eliminat de pe 
eren. (Șt. Iacob. coresp.).
t.S.M.D. SATU MARE — RECOLTA 

CĂREI 1—0 (0—0)
întîlnirea s-a disputat la Baia Mare, 

eoarece terenul din Satu Mare este 
uspendat. Calitatea jocului a fost 

de terenul desfun- 
Autorul unicului 

52). (V. Săsăranu,

(min. 47), Vatani (min. 49), V. Pre
da (min. 89), respectiv Văcaru (min. 
16). De menționat gestul antrenorului 
Gh. Rășinaru, de la Sibiu, care în 
min. 80 l-a scos de pe teren pe ju
cătorul Cherciu, pentru indisciplină. 
(C. Gruia, coresp. regional).
POIANA ClMPINA — CARP AȚI 

SINAIA 0—1 (0—1)
întîlnirea a prilejuit un joc de 

slab nivel tehnic, în care unicul 
punct a fost înscris de Zangor (min. 
40) (C. Vîrjoghie, coresp.).
TEXTILA SF. GHEORGHE — CHI

MIA FĂGARAȘ 3—1 (3—0) !
Pe un teren acoperit de zăpadă, 

cele două formații au practicat un joc 
bun, în limitele sportivității. Local
nicii și-au asigurat victoria în prima 
repriză. Au înscris Feher
Csinta (min. 32) și Sâska (min. 45), 
respectiv Vasile (min. 48). (Z. Papp, 
coresp.).
RAPID FOCȘANI — C.S.O. GALAȚI 

1—2 (0—0)
Joc frumos, cu multe acțiuni spec

taculoase de atac. Autorii golurilor: 
Gheorghe (min. 52) șl Matei (min. 80 
din 11 metri) pentru oaspeți, Jugă- 
naru (min. 57) pentru gazde. (Gh. 
Samoilă, coresp.).

A.S.M. ODORHEI—MUREȘUL 
TG. MUREȘ 2—1 (1—1, 1—0) !

După consumarea celor 90 de mi. 
nute de joc tabela de marcaj arăta 
1—1 (au înscris Nagy pentru Mu
reșul și Ldrinczi pentru localnici).

în prelungiri, prin golul înscris de 
Balint, fotbaliștii din Odorhei au 
realizat un rezultat surpriză, elinti- 
nînd din competiție o formăție de 
categoria B. (I. Păuș, coresp. regio
nal). ți S. S. E.

(min. 10),

nult influențată 
lat și alunecos, 
țol: Nagy (min. 
oresp. regional).
ȘTIINȚA GALAȚI — C.S.O. BRAILA 

4—3 (3—0)
Joc de bun nivel tehnic, cu multe 

:aze spectaculoase. După ce au con- 
ius cu 3—0 prin punctele înscrise 
ie Păun (min. 27 și 44) șl Venturini 
;min. 38) studenții au slăbit alura. 
Au mai marcat Pătrașcu (min. 78) 
sentru Știința, Broscățeanu (min. 58), 
Stoian (min. 88) și Asiminoaie (min. 
90) pentru C.S.O. (A. Schenkman, 
coresp.).
TRACTORUL BRAȘOV - 
A SIBIU 5—1 (1—1)
Brașovenii au dominat net. 

marcat Pali (min. 35 și 61), Frîncu

C.S.M.

Au

Seria I
RAPID BUCUREȘTI — PROGRE

SUL BUCUREȘTI 88-32 (48-14).
UNIREA BUCUREȘTI — CRIȘANA 

ORADEA 70-45 (32-26).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI - 

- CONSTANȚA 69-32 (36-5).
MINERUL BAIA SPRIE — C.S.O. f ȘTIINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 

BAIA MARE 1—2 (1—0> * BRAȘOV 42-54 (20-28).
Seria a Il-a

VOINȚA ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 45-41 (22-14). Gazdele și-au a- 
sigurat avantaj din prima repriză, 
cînd s-au apărat organizat, iar in a- 
tac au realizat numeroase pătrunderi 
în viteză. Victoria orădericelor a fost 
periclitată în ultimele minute, cînd 
clujencele au avut o revenire puter
nică și s-au apropiat pînă la două 
puncte. Infrîngerea Științei Cluj se 
datorește în mare măsură și impre
ciziei jucătoarelor în aruncările libe
re : Anca Demetrescu a ratat 10 a- 
runcări, Margareta Wagner 8, Ana 
Marton 6 ! Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Maria Lengel 
lia Popp 10, Ana Kohelka 8, 
Voința, Margareta Wagner 10, 
G0dri 8, Sanda Dumitrescu 7, 
Știința- Au 
și I. Sondi, 
regional).

I.C.F. —
45-53 (20-21).

OLIMPIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
TG. MUREȘ 42-32 (20-10).

Pe terenul moale oaspeții s-au / C.S.M.S. IAȘI — VOINȚA BUCU- 
descurcat mai bine, cîștigînd pe me- X REȘTI 41-39 (16-24). Cele două echi- 
rit. Au înscris Banu (min. 27) șl f oferit o dispută anostă, învio-
_ .. . . ... , J rată doar de un final dramatic. InTreaba (min. 35) pentru C.S.M., Soos / min 39 ieșencele au beneficiat de 
(min. 41 autogol) pentru Unirea. (A. \ două aruncări libere, transformate de 
Kondrai, coresp.). * Atanasiu, obținînd astfel prima vic-

Localnicii au condus pînă în minu
tul 85 cu 1—0 prin golul înscris de 
Tempisch. Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de Vasilescu (min. 85) 
și Soo (min. 87). S-au remarcat Cup- 
șa, Tempisch și Sulyok, respectiv 
Fejes, Vasilescu și Drăgan. (A. La- 
piș și V. Barba, coresp.).

DINAMO BARZA
1—2

— JIUL PETRILA 
(0-1)

jocului din primaaspectul
Jiul a meritat victoria. In- 
a prilejuit un joc de bună 
tehnică, cu multe 
porți. Au înscris

faze la 
Melinte 

88) pen- 
din 11

După 
repriză 
tîlnirea 
factură 
ambele
(min. 29) și Casandra (min. 
tru Jiul, Murzacu (min. 47 
metri) pentru Dinamo. (M. Susan, 
coresp.).

UNIREA DEJ — C.S.M. CLUJ 
1—2 (1—2)

arbitrat bine Fr. 
(ILIE GIIISA —

19, Iu- 
pentru 
Magda 
pentru 
March 
coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ

SCAUNAȘ — coresp.). 
MASCULIN

cele șapte partide desfășu- 
cadrul etapei inaugurale a 

republican masculin 
cu victoria echipelor 

rezultatele :
Sena I

STEAUA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 78-39 (30-16).

POLITEHNICA CLUJ — ȘTIINȚA 
CLUJ 66-100 (27-54).

VOINȚA IAȘI — C.S.O. CRAIOVA 
97-40 (44-23).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
ORADEA — amînat.

Seria a Il-a
ȘTIINȚA TG. MURES —ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 66-72 (34-25). A fost un 
meci plăcut, dinamic. Mureșenii au 
avut avantaj pînă în minutul 27, cînd 
timișorenii au egalat, și apoi scorul 
a alternat. Victoria a fost decisă în 
ultimele două minute ( in. 39: 62-62). 
Cele mai multe puncte au fost înscri
se de : Popovici 21, Pușcașu 14, Vi
ciu 14, Ionescu 13, pentru Știința Ti
mișoara, Țedula 25, Mihalydeak 14, 
Toth 12, Borbely 10, pentru Știința 
Tg. Mureș. (I. PAUȘ—V. KADAR — 
coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 57-70 (29-35).
După o partidă spectaculoasă, victo
ria a revenit dinamoviștilor, superiori 
în lupta sub panouri. Cei mai eficaci 
jucători : Giurgiu 16, Visner 14, Du- 
descu 11, Kiss 9 pentru Dinamo. Du
mitrescu 18, Frantz 13, Bîrsan 11 pen
tru Steagul roșu. Au ccndus bine ar
bitrii P. Marin și M. Tănăsescu. (C. 
DIACONESCU și V. POPOVICI — 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA — A. S. A. 
ROMAN 49-34 (29-14).

RAPID BUCUREȘTI — C-S.O. GA
LAȚI 58-43 (30-17).

Toate 
rate în 
campionatului 
s-au încheiat 
favorite. Iată



HHNDBREm?
I

ST1INTA BUCUREȘTI A ÎNTRECUT Pt PROGRESUL (9-3) 
DAR EMOȚIILE RETROGRADĂRII CONTINUĂ

Progresul, recepționează balonul, îl 
fentează pe Alexandrescu și-1 culcă 
chiar pe linia buturilor. In min. 74, 
E. Dumitrescu reușește să reducă din 
handicap, printr-o frumoasă încer
care (balonul îl primise de la Vicol).

Arbitrul St. Constantinescu a con
dus bine un joc corect, în cursul că
ruia s-au remarcat Leonte, Roibu, 
Nagel, D. Pavel de la Știința; Chi- 
riac, Giugiuc, Dumitrescu, Vicol, Fă- 
gărășanu de la Progresul.

TIBERIU STASIA

Azi, în „Cupa dc iarnă”
Astăzi după-amiază în sala Flo- 

reasca, începînd de la ora 15, amato
rii de hadbal în 7 din Capitală vor 
putea urmări întrecerile celei de a 
III-a etape a „Cupei de iarnă". In 
program figurează citeva întîlniri e- 
chilibrate, care promit spectacole in
teresante. Printre acestea, remarcăm 
jocurile Dinamo București—Rapid și 
Rafinăria Teleajen—Steaua. Iată, de 
altfel, programul complet al etapei : 
de la ora 15: Vestitorul — Știința 
București (f): Confecția—Unirea (f); 
Dinamo Bacău — C.S. Școlar (m) ; 
Rapid — Progresul (f); Rafinăria Te
leajen — Steaua (m); Dinamo Bucu
rești — Rapid București (m); Știința 
București—Titanii (m).

A TURNEULUI MASCULIN DE VOLEI
DE LA SOFIA

cu un 
realiza 

acest

Ei au

Spectatorii care s-au... încumetat 
să se deplaseze pe frigul de ieri 
după-amiază pe „Tineretului" au fost 
pe deplin satisfăcuți. Fiindcă Știin
ța București și Progresul au furni
zat o partidă spectaculoasă, de o 
bună valoare tehnică.

Dintre cele două echipe, mai bine 
s-a prezentat Știința. Ea a făcut un 
joc bun (factor coordonator — și 
de data aceasta subtilul Leonte), vi
guros, permanent in mișcare.

Progresul a acționat bine în cîtnp 
(■deși mai puțin convingăitor decît 
altă dată), lipsindu-i insă puterea de 
finalizare. Evident, rezultatul n-o in
teresa în mod direct ; totuși, 
efort colectiv s-ar fi putut 
un rezultat mai strâns decît 
9—3 pentru Știința.

Jocul l-au început studenții,
acționat impetuos atit pe înaintare 
(punctul forte al Progresului ?!) cit 
și pe treisferturi. Dominarea insisten
tă a echipei studențești aduce în 
min, 12 deschiderea scorului: după 
o grămadă ordonată, balonul a ajuns 
la Nagel, care l-a culcat în spațiul 
de țintă. Două minute mai tîrziu, V. 
Georgescu, deși dintr-un unghi favo
rabil, ratează o lovitură de picior 
căzută. Studenții continuă să exer
cite o puternică presiune asupra bu
turilor Progresului, astfel că în min. 
16 scorul se modifică: după o fru
moasă șarjă a treisferturiior Știin
ței balonul ajunge la Mile-a, care 
transformă impecabil o lovitură de 
picior căzută.

în‘ prima parte a jocului, Progre
sul n-a avut decît o singură ocazie 
clară de 
Giugiuc, 
pe linia 
ței — a
de picior căzută...

La reluare; tot studenții sînt cei 
care au inițiativa. Totuși dominarea 
Iot nu mai are aceeași consistență, 
iar din min. 46 jucătorii Progresu
lui își fac tot mai des apariția in 
jumătatea de teren adversă. Totuși, 
cei care înscriu sînt studenții : în 
min. 52, Gudov, bine plasat în preaj
ma unui „buchet" de rugbiști de la

e Cine spunea că ieșenii joacă 
închis ? C.S.M.S. a arătat ieri in par
tida cu Grivița Roșie că rugbiul cons
tructiv cu faze pe toată suprafața 
terenului este la loc de cinste la 
Iași. Intr-adevăr, jucind în compa
nia uneia din cele mai bune echipe 
a campionatului, formația ieșeană a 
reușit să-și etaleze o întreagă gamă 
de procedee tehnice și tactice, ceea 
ce i-a atras aplauze la scenă 
chisă.

La reușitul spectacol rugbistic 
Parcul Copilului, Grivița Roșie
adus din plin aportul, reușind, prin- 
tr-o mai bună 
lor, să ciștige 
într-o atmosferă 
dele au meritul 
♦ate jocului și
deosebit de spectaculoase. Scor: 9—3 
(3—0) pentru bucureșteni. Au înscris: 
Bostan, Rusu (cite o încercare) și 
Țîbuleac (lovitură de pedeapsă) pen
tru Grivița Roșie și Mânescu (în
cercare) pentru C.S.M.S. Evidențiați: 
trio-ul Demian, Rusu, Moraru (care 
a acoperit întregul teren), Wusek, 
Stănescu de la gazde, respectiv Mâ
nescu, Săndulescu, Matevski și Dro
bot! de la oaspeți.

Știința București (feminin) 
și Dinamo București (masculin)— 
campioane ale R.P.R. pe 1962

SOFIA 2 (prin telefon). — Meciu
rile din cadrul celei de a IV-a ediții 
a Dinamoviadei la volei au continuat 
simbătă și duminică seara. Echipele 
romîne au jucat 
grad, oraș situat 
Echipa masculină 
cu 3—1 formația 
după o partidă 
nantă (20—22!, 
Jucătoarele de la Dinamo București 
au cîștigat
3—2 după un meci echilibrat (13— 
15, 15—10, 16—14, 10—15, 15—8). Iată 
celelalte rezultate : masculin : Dozsa — 
Spartak 3—0, Dynamo (R.D.G.) — 
Altar (R. P. Mongolă) , 3—0, Ruda 
Hvezda — Dinamo (U.R.S.S.) 3—1 ; 
feminin: Gwardia—Dynamo (R.D.G.).

sîmbătă la Botev- 
la 60 km de Sofia.
Dinamo a întrecut 
poloneză Gwardia 

deosebit de pasîo- 
15—9, 15—6, 15—7).

partida cu Spartak cu

des-

din 
și-a

dozare a cunoștințe-
un 
de 
de 
de

meci desfășurat 
sportivitate. Gaz- 
a fi dat cursivi- 
a fi creat faze

dia pag. 1)
358,613 p.; 4.

București 345,009 p.ț 5.
Olim- 
C.S.O.

a marca, 
în bună 
mediană 

ezitat să <

, în min. 34 cînd 
poziție de șut — 
a buturilor Știin- 
execute o lovitură

V. HOSSU, coresp.

• Unirea — Metalul 3—6 (3—3), 
Steaua — Olimpia 16—3 (8—0), Știința 
Petroșeni — Dinamo 5—3 (5—0), Știin
ța Cluj — Știința Timișoara 9—3 
(9-0).

(Urmare 
Farul Constanța 
pia
Reșița 340,669 p.; 6. Harghita Tg. Mu
reș 339,845 p. ; MASCULIN r 1. Di
namo București — campioană a 
R.P.R. pe anul 1962 - 673,75 p.; 2. 
Steaua București 654,00 p.; 3. Știința 
București 620,95 p.; 4. Vagonul Arad
573.25 p.; 5. Olimpia București 562,91 
p.; 6. C.S.M. Sibiu 539,81 p.

In campionatul individual al maeș
trilor, individual compus: 1. Frede
ric Orendi (Dinamo București) — 
campion al R.P.R. pe anul 1962 —
113.25 p. ; 2. Gheorghe Stanciu
(Steaua) 112,15 p.; 3. Al. Szilagyi (Di
namo Buc.) 110,65 p.; 4. Anton Ra
dar (Dinamo Buc.) 110,15 p. ; 5. Gh. 
Tohăneanu (Dinamo Buc.) 109,55 p.; 
6. Ion Zamfir (Dinamo Buc.) 108,20 p. 
PE APARATE, bară : 1. F. Orendi 
18.80 p.; 2. Gh. Stanciu 18,55 p.; 3. 
Al. Szilagyi 17,25 p.; sol: 1. Al. Szi
lagyi 19,00 p.; 2. Gh. Stanciu 18,95 p.ț 
3. Fr. Orendi 
Orendi 18,90 p.; 
3 C. Cernușca 
p.; paralele : 1.
2. A. Kadar 19,05 p.; 3. Gh. 
ciu 19,00 p.; inele : 1. F. Orendi 
p.; 2. P. Midăus (Știința Buc.) 
p.; 3. Gh. 
turi : 1. P.
Tohăneanu 
19,00 p.

18,75 p.; cal: 1. F.
2. A. Kadar 18,75 p.ț 
(Vagonul Arad) 18.75 
Al. Szilagyi 19,15 p.;

Stan-
18,90
18,55 
sări-
Gh.

Kadar

Tohăneanu 18,55 p.; 
Miclăuș 19,10 p.; 2. 
19,00 p.; 3. A.

SELECJIONATA BUCUREȘTI—SEIECJIONATA BERLIN 7-3 LA BOX
(Urmare din pag. 1)

me-
To- 
(in-

Dinamo (U.R.S.S.) — Do:

jocurile desfășurate aseară s-a 
înregistrat rezultatele : masei 
Spartak Sofia — Altar 3—1, D

3—0, 
3—0.

în 
mai 
lin :
namo (R.D.G.) — Ruda Hvezda 3—1 
In urma acestui rezultat, indifere 
de scorul jocurilor pe care ■'Dinan 
București le susține încă cu Doz 
și Dinamo U.R.S.S., echipa romii 
este virtuală campioană a Dinam 
viadei. La ora cînd telefonez, echii 
feminină Dinamo București susții 
jocul cu Dinamo (U.R.S.S.), Prim 
set a revenit 
cu 15—12, iar 
gat de echipa

jucătoarelor sovieti 
al doilea a fost cîșl 
romînă cu 15—11.

TOMA HRISTOV

Turneul de hochei de la Belgra

Știința București învingătoare în primul mec
BELGRAD (prin telefon). — In lo

calitate a început sîmbătă un turneu 
internațional de hochei pe gheață, Ia 
care participă echipele iugoslave 
Steaua roșie și Partizan, formația 
austriacă Klagenfurt și Știința Bucu
rești.

In primul meci al turneului, Știin
ța București a întrecut cu 2-1 (0-0, 
2-1, 0-0) pe Steaua roșie Belgrad. Me

ciul a fost viu disputat- Punctele e 
chipei bucureștene au fost înscrise d 
Varga și Florescu, în timp ee pentri 
gazde a

In al
genfurt
grad cu

Duminică seara Știința Bucureșt 
a îniîlnît pe Klagenfurt. Pî:Mș 1;. în 
chiderea ediției rezultatul nu ne-, 
parvenit.

marcat Sisici.
doilea joc eliminatoriu, Kla 
a întrecut pe Partizan Bel
12-2 (3-0, 5-1, 4-1).

Finala campionatului R. P. R.

CI0C1LTEA, GHIȚESGU, GHEORGHIU ȘI VOICULESCU
PRIMII LIDERI AI TURNEULUI

iar

fo-
re-

lovind aprig cu „gealăul", cum zicea 
un spectator hîtru din balcon. Ar
bitrul PSrtner intervine „discret", 
pentru a da răgaz lui Piesker să mai 
răsufle. Cind, evident, totul e... pier
dut, arbitrul oprește lupta, pretex- 
tînd rănirea lui Dinu, fără să mai 
consulte, conform tuturor regulilor, 
comisia medicală. Și, in pofida avizu
lui doctorilor oficiali, Dinu e 
donat.

Mihalic și Koch, în limitele 
goriei ușoară, au furnizat un
fără istoric. Deși departe de pleni
tudinea formei, Mihalic s-a străduit 
și a reușit să-și depășească adversa
rul. îndeosebi prin croșee de dreap
ta la figură și stomac. în ultimul mi
nut al primei reprize Koch este tri
mis de două ori la podea. în cea de 
a doua repriză, boxerul german re

aban-

cate- 
meci

și Low) boxerii noștri au avut 
reu inițiativa, au condus lupta, 
tuși, echipa ne-a părut obosită 
tr-un timp relativ scurt cam multe 
întîlniri „tari"). Se pare însă că vic
toriile de prestigiu obținute pînă in 
prezent au făcut pe antrenorii lotu
lui, ca și pe unii boxeri, sâ slă
bească exigența față de pregătire, 
selecția suferă pe alocuri.

Vacanța ce urmează se impune 
losită pentru odihna necesară și
luarea pregătirilor la un nivel ridi
cat, campletîndu-se lotul la categoriile 
ce s-au dovedit a fi deficitare.

Și acum, pe scurt, despre întîl
niri. De la sfîrșitul primei reprize a 
meciului Putu — Simpson (cat. pană) 
am așteptat apariția în ring a proso
pului de la colțul selecționatei Ber
linului. Simpson a fost făcut pur și 
Simplu „sac de antrenament" de un 
Puiu dezlănțuit, care a lovit năpraz- 
nic dar maeștrii Schmidt și Brien 
își cunoșteau elevul, care a reușit... 
nerformanta de a rămîne în picioare 
pînă la ultimul gong.

Disputa dintre Olteanu și Schnei
der (cat. pană) a început... în se
cunda 1, fără studii și tatonări. 
După comanda „box" Olteanu atacă 
în forță, lovește sec și fulgerător, 
îneereînd surpriza. Oaspetele nu se 
lasă impresionat și ripostează prompt. 
Asistăm la o luptă de categoria „co
coș", cu lovituri ca la categoria 
„grea". în minutul 3 (repriza a Il-a) 
Schneider e numărat, după ce în pri
ma repriză a fost de două ori des
cumpănit de lovituri, datorită pozi
ției defectuoase. El revine la atac, 
decis să remonteze în ultimul rund, 
dar Olteanu îl temperează și învinge 
la puncte, chiar fără K.D., deoarece, 
a fost mai clar și mereu în atac. i

La categoria semi-ușoară, mai 1 
înalt, mai lung în brațe, Piesker be-i 
neficiază de un ușor avans la în
ceputul reprizei prime, dar Dinu 
restabilește repede situația și preia 
inițiativa. El se strecoară cu fente 
prin alonja adversarului și lovește la 
figură și stomac, astfel 
ment dat Piesker începe 
devărat prin ring.

în repriza a doua, 
lasă nici o speranță

vine, folosește automulțumirea lui 
Mihalic, dar numai pentru două mi
nute. In cea de a treia repriză Koch 
de-abia se ține pe picioare, după o 
„seric" primită în plină figură. 
Busse învinge la puncte pe Anton 
(cat. semimijlocie) datorită unui box 
de calitate. In afara unor „baraje" 
de pumni pe care și le creează în 
apărare și a unor rare sclipiri, An
ton n-a arătat nimic.

Fără să strălucească, Axei LecTi- 
mann a învins la puncte pe Low 
(mijlocie mică) îndeosebi 
inactivității acestuia.

Monea învinge la puncte pe 
del (mijlocie) după un meci 
inițiativa i-a aparținut de-a 
tuturor celor trei reprize, iar la ca
tegoria grea Mariuțan cîștigă, de ase
menea, la Klaus Lehmann.

datorită

Schien- 
în care 

lungul

Turneul final pentru desemnarea 
campionului de șah al țării a în
ceput sîmbătă după-amiază. In avan
premieră, dimineața, cei 20 de parti
cipant! s-au întîlnit în fața arbitri
lor C. Popescu și T. Nicoară pentru 
tradiționala tragere la sorți, al cărei 
rezultat nu este lipsit de interes: 
1. M. Răduleșcu, 2. V. Ciocîltea, 3. 
I. Szabo, 4. Gh. Mititelu, 5. B. Soos, 
6. P. Seimeanu, 7. Th. Ghițescu, 8. 
M. Nacu, 9. D. Drimer, 10. O. Tro- 
ianescu, 11. M. Pavlov, 12. Fl. Gheor
ghiu, 13. O. Pușcașu, 14. C. Bozdo- 
ghină, 15. P. Voiculescu, 16. M. Șu- 
teu, 17. V. Vaisman, 18. C. Partos, 19. 
A. Gunsberger, 20. C. Radovici.

Citeva ore mai tîrziu, finaliștii s-au 
regăsit în fața meselor de joc, pe 
scena frumoasei săli de festivități 
a clubului sportiv Dinamo. Chiar din 
prima rundă, întrecerea n-a dezmin
țit așteptările. S-au jucat partide in
teresante, de luptă, presărate cu mo
mente tactice deosebite.

Primul performer al rundei, cel 
mai „rapid", a fost I. Szabo. în numai

LA BRUXELLES : BELGIA — SPA
NIA 1—1 (0—1)

J Ieri -s-a desfășurat pe stadionul Iley- 
( SeL în fața a 50.000 de spectatori, par- 
J tida internațională amicală dintre eclii- 
| pelc Belgie: și Spaniei. Partida a luat 
1 sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 1—I, 
j după ee la pauză fotbaliștii spanioli au 
j condus cu 1— 0 prin golul marcat de 
’ Guylot in min. 31. In partea talii a 
i jocului fotbaliștii spanioli au dominat 
î cu autoritate și scorul putea să devină 
ț mai marc dacă apărarea belgienilor nu 

ar fi jucat excelent. După pauză jocul 
s-a echilibrat; și echipa gazdă înscrie go
lul egalizator în min. 48 : Van Ilimst 

' driblează trei adversari, pasează lui 
1 Juri ou, care înscrie imparabil. Cele două 

echipe au aliniat următoarele formații: 
BELGIA : Nicolai — Heylcns, Verdiest— 
Cornells, Hanott, Lippens—Van den Berg, 
Van Himst, Stockmann, Jurion, Puis.

' SPANIA : Vincente—-Rivila, Echeva
rria, Ca'leja—Paquito, Glaria—Collar, 
Adtslardo, Veloso, Guilot, Gcnto.

fotbal pc osob

ITALIA—TURCIA 6-0 (4-0)

feri la Bologna, în cadrul „Cupei 
Europei" Italia a obținut o victorie ca
tegorică în fața ochipri Turciei : 6—0 
(4—0). Golurile echipei italiene au fost 

Dinu nu mai l marcate de Orlando (4) și Rivera (2). 
adversarului, ț De menționat că în min. 65 la scorul

că la un ma
să fugă de-a-

8e o—0 italienii au ratat 
Soruiani. Iată formațiile 
LI A : Negri—Mal dini, Robotti. Tumbu- 
ruș—Janich, l ogli — Orlando, Bulga- 
relli. Sormani, Rivera, Pascuiti.

TURCIA : Ocmn—Candemlr, Ahmet— 
Suat: Saci, Mastafa—Sarik, Seref, Fe
nol, Metin, Kadri.

★
Iefî s-a desfășurat finala Cupei R. S. 

Cehoslovace între formațiile Dukla Pra- 
ga și Slovan Bratislava. Partida a luat 
sfîrșit du rezultatul de 1—1 și se va 
rejuca ta martie 1963. Alte rezultate 
intemaționaile: in Siria, echipa sovie
tică T.S.K.A. Moscova—Selecționata Da
masc 3—»1 (1—0). In R. D. Vietnam, 
Moldova Chișinău—selecționata Hannoi 
9—0 (4—0). La Londra : Selecționata 
Ligii engleze—Selecționata Ligii italiene 
3—2 (1—1). La Milano: Milan—Sed. 
Polonia 5—2 (4—1).
PROGRAMUL 
FINALA ÎN 
TÎRGURI" ȘI 

LOR

2 ore și jumătate, pionii săi avansaț 
efectuaseră o pătrundere decisivă, fi
ind la un pas de transformare, ceet 
ce l-a obligat pe C. Partos să se re
cunoască învins. A urmat o remizi 
în 30 de mutări (la limita mi 
admisă de noul regulament) într< 
maeștrii internaționali D. Drimer ș 
Fl. Gheorghiu. Primul, cu albele 
marcase o ușoară superioritate îi 
final, insuficientă însă pentru de
cizie.

Cele mai frumoase partide au re 
venit lui Th. Ghițescu și Gh. Miti 
telu. Primul a cîștigat după corn 
plicații tactice foarte interesante, h 
mare luptă, în fața lui C. Bozdo- 
ghină, o partidă în care atacul al
bului pe flancul regelui s-a arătat 
mai rapid decît cel al negrului pe 
flancul opus. Mititelu a demonstrat 
superioritatea perechii de nebuni 
plasată pe cîmpuri active în centrul 
tablei, pulverizînd pur și simplu po
ziția de apărare a lui Vaisman. Foar
te complicată, sub o acută criză de 
timp de ambele părți, a decurs 
tilnirea Seimeanu — Voiculescu, 
tigată de ultimul, beneficiar a 
cai puternic infiltrați în poziția 
versă. Soos a făcut cu Șuteu o 
miză de luptă pozițională.

Restul partidelor s-au întrerupt. 
Ciocîltea avea o calitate în plus în 
fața lui Gunsberger. Campionul țării 
a jucat solid, clar. El a majorat la 
momentul cel mai potrivit avantajul 
minim pe care 1-1 oferise vari^B'h 
din Spaniolă, aleasă în deschidere. 
Șansele sale de cîștig, în poziția de 
întrerupere, erau apreciabile. Ceea 
ce a determinat pe Gunsberger să 
cedeze, ieri, fără joc. Aceeași hotă
râre a luat-o Pavlov, amenințat de 
mat imparabil in fața lui Troianescu. 
Aproximativ egală este partida Ra
dulescu — Radovici, în care ultimul, 
după ce a luptat din greu pentru a 
egala în deschidere, are acum un 
pion în plus, dar greu de promovat. 
O poziție complicată prezintă între
rupta Nacu — Pușcașu.

★
Iată rezultatele rundei a 2-a, de 

aseară : Radovici — Pa vioi’ </2—J/2 
(30 mutări), Gheorghiu — Troianescu 
1—0 (26), Voiculescu — Ghițescu 
</2—!/2 (30), Vaisman — Soos 1—0 
(40), Gilnsberger — Szabo 1—0 (64), 
Răduleșcu — Ciocîltea >/2—>/2 (30).
Restul întrerupte. Conduc iii clasa
ment Ciocîltea, Ghițescu, Gheorghiu 
și Voiculescu cu cite l’/z puncte.

în- 
ciș- 
doi 
ad-
re-Zurich, sub președinția lui Stanley Rous, 

președintele FIFA, a procedat la tra
gerea la sorti a sferturilor de finală. 
Echipa cîștigătoa.re a celui dc-al treilea 
meci Petrolul Ploiești — selecționata 
orașului Leipzig va întîlni pe mvingătoa- 
rra dintre Sampdoria Genova și Ferenc- 
varos Budapesta.

Celelalte întîlniri ale sferturilor de 
finală se vor desfășura astfel: învingă
torul dintre Bayern Mtinchen—Drumcon- 
dra Dublin cu Dinamo Zagreb sau 
U. St. Gilioise Belgia; Real Sarăgosa‘ 
sau A. S. Roma cu Steaua Roșie Belgrad 
sau F. C. Barcelona ; F. C. Valencia sau 
Dunfermline cu Hibernian Edi-mburg sgu 
Utrecht (Olanda). Intîlnirile se vor dis
puta tur-retar pînă la 6 martie 1963.

După cum s-a mai anunțat, Petrolul 
Ploiești va susține cel de al treilea meci 
cu Leipzig la 9 decembrie, mtr-un oraș 
din R. P. Ungară. Un al treilea meci 
pentru calificare se dispută astăzi la 
Franckfurt pc Main între Dinamo Za
greb și echipa belgiană U. St. Gilioise. 
Hibernian Edimburg a învins în depla
sare cu 1—0 pe Utrecht.

★
Intr-un meci, eontînd pentru optimile 

Se fiitală ale „Cupei orașelor-tîrguri" ia 
fotbal, Satnpdoria—Genova a învins cu

, j < 1—0 ,{1—0) pc Ferencvaros Budapesta. <
— Unicul gol al partidei a fost înscris de... i
„Cupei ora- brazilianul Da Silva. Returul va avea 16c 
întrunită la- săptămtaa viitoare la Budapesta. ,i

un penalti prin 
aliniate : 1TA-

SFERTURILOR DE 
„CUPA ORAȘELOR 
„CUPA CAMPIONI- 

EUROPENI"
ZORICH 1 (Agerprcs). —
Comisia de organizare a ,

șelor țîrguri" la fotbal, î RD.V.
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