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jucătoa-Aseară, la Belgrad,

RADU NEGULESCU
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Campioana dc toamnă va ii cunoscută la... primăvară!

a

lăsat să 
pe care

(2—6) 
(I—0> 
(1—1)

un timp 
handba- 
însă, a

înscris: Szabo I (2). Ferenczi 
Szabo n, Ionescu și Ta căci pen-

aceastl 
precizăm 
punctele 
au

Dinamo Buc. — Steagul roșu
Rapid — Crișana
Știința Cluj — Steaua

Excelent lansată de Irina Hector, Elena 
apărătoarele maghiare și va marca

contraatacu- 
care a

Rapid
Romoșan

rgan al Uniunii do Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

finala : Negulescu — Alser 3—0. AUt 
in finală ca și in partida anterioară, 
Negulescu a folosit cu Indeminare 
deosebită o gamă variată de lovituri.

VICTORIEI A FOST ÎNSCRIS DE DRIDEA II. • VIITORUL 
CUNOSCUT MIERCURI : FERENC VAROS BUDAPESTA SAU

Szabo II, Ioanovici, Ta-

In 
suficient să 

jumătate din 
bucureștence

arc și, in mai puțin 
scorul a devenit 5-1 ! 
public, handbalistele 
realizează o serie de
țiuni și ajung să conducă in min. 
19 cu 8-2. Ultimul minut de joc al 
reprizei este favorabil echipei oaspe, 
care înscrie două goluri din lovituri 
de la 7 m, astfel că prima parte a

a
manifestată in partidele 
și, justificind așteptările 

noștri de fotbal, a obținut 
cel de al treilea meci cu

GOLUL 
FJ

Iledefiu a pătruns irezistibil printro 
un nou gol pentru echipa

Foto: P.

ADVERSAR AL PETROLULUI 
SAMP DORIA GENOVA

Selecționata București a eiștigat
„Cupa Dunării" la hochei

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚIVÂ!

UL XVIII

din 5 la campionatele internaționale
e tenis de masă ale

MARIA ALEXANDRU

Reprezentanții noștri au cu- 
din cele 5 titluri puse in joc : 
femei (Maria Alexandru), 

bărbaji (Radu Negulescu), du- 
Geta

portivii romîni învingători in 4 probe

Ieri la Budapesta, in „Cupa orașelor-tîrguri 

etrolul Ploiești a eiștigat cu 1-0 (0-0) al treilea meci 
Selecționata Leipzig și s-a calificat pentru sferturi de finală

trolul 
formă 
rioare 
orilor 
riaTîn 
ționatâ' orașului Leipzig, din ca- 

„Cupei\ orașelor-tîrguri". După 
fotbaliștii ploieșteni au 
Budapesta cu scorul de 

(0—0) și s-au calificat pentru

sferturile de finală ale „Cupei orașe- 
lor-tirguri“, în care vor intilni pe 
Ferencvaros Budapesta sau Sampdo- 
ria Genova.

In legătură cu întîlnirea de ieri, 
iată cîteva amănunte pe care le-am 
obținut în cursul unei convorbiri te
lefonice cu antrenorul Petrolului, 
ILIE OANĂ.

Meciul s-a disputat pe stadionul

ARIA ALEXANDRU, RADU NEGULESCU
RIA ALEXANDRU—GETA PITICA Șl ELLA CONSTANTINESCU—DORIN 
RGIUCA REALIZATORII VICTORIILOR
A SIMPLU FEMEI Șl DUBLU MIXT, FINALELE AU FOST DISPUTATE 

RE REPREZENTANȚII TARII NOASTRE

POZNAN, 9 (prin telefon). — Cam- 
onatele internaționale de tenis de 
asă ale R. P. Polone desfășurate 

p de trei zile în localitate cu par-
iparea unor sportivi valoroși din 
țări (R. P. Ungară, R. S. Ceho- 

ovacă, R. D. Germană, R.P.F. Iugo- 
avia, Suedia, R. P. Polonă și R. P.
omînă) au însemnat un succes deo- 
bit pentru jucătoarele și jucătorii 
mini.
rit 4 
mplfl 
mplu 
lu femei (Maria Alexandru, 
itică), dublu mixt (Ella Constanti- 
escu, Dorin Giurgiueă). La dublu 
ărbați 
lser,

lovacă). De subliniat că în două din 
nale s-au întilnit numai sportivi 

omîni. Simplu femei : Maria Alexan- 
ru cu Geta Pitică și dublu mixt : 
'la Constantinescu, Giurgiueă cu 
aria Alexandru, Negulescu.
Iată rezultatele tehnice mai impor- 
nte :
SIMPLU FEMEI, sferturi de finală: 

zmidt (R.P.PJ — Lukacs (R.P.U.) 
—1, M. Alexandru — Bosa (R.S.C.) 
—0, G. Pitică — E. Mihalca 3—0, 

E. Constantinescu — Tlevesi (R.P.U.) 
3—-0, semifinale : G. Pitică — Szmidt 
3—1, M. Alexandru — E. Cohstanti- 
nescu 3—1, finala: Maria Alexandru 
— Geta Pitică 3—1. A fost un meci 
interesant în care Maria Alexandru 
s-a arătat superioară după multe 
schimburi spectaculoase de mingi.

: Ne-
3—0, Miko 
sferturi de 
Kolarovici 
— Kovacs

a ieșit învingător 
Miko (Suedia^ R. S.

cuplul 
Ceho-

.jitimburi spectaculoase de mir 
SIMPLU BĂRBAȚI, optimi: 

gulescu — John (R.D.G.) 
(R.S.C.) — Cobîrzan 3—2, 
finală: Alser (Suedia) — 
(R.P.F.I.) 3—0, Negulescu 
(R.P.U.) 3—1, Schmelk (R.S.C.)
Giurgiueă 3—2, Miko — Iohansson

Handbalistele de la Rapid ne-au 
oferit sîmbătă seara ^satisfacția unei 
frumoase victorii, care^te-a adus ca
lificarea în cel de al II-lea tur al 
„Cupei campionilor europeni". Fără 
îndoială că în meciul retur cu Spar-

titudinea cu care feroviarele au de
clanșat contraatacurile, 
direcție, este 
că aproape 
realizate 
înscrise

M.T.K., pe un timp foarte rece, pe un 
teren înghețat și alunecos, sub con
ducerea arbitrului maghiar Aranyossi. 
Echipele au aliniat următoarele for
mații ;

PETROLUL : Sfetcu — Pahonțu, 
Fronea, Florea — D. Munteanu, Ivan 
— Badea, Marin Marcel, Dridea I, 
A. Munteanu, Dridea II.

SEL. LEIPZIG : Nauert — Giesner, 
Faber, Pfeiffer — Drossier, Geisler — 
Gaase, Fischer, Behla, Zerbe, Seidlitz.

Petrolul a atacat de ia început, 
impunîndu-se printr-un joc bine or
ganizat în toate compartimentele. In 
minutele 3 și 7 Dridea I și Badea 
ratează două ocazii extrem de favo
rabile. Selecționata Leipzig acționea
ză mai mult pe contraatac, dar înain
tarea sa se izbește de o apărare care 
îi zădărnicește toate tentativele de a 
se apropia de poarta lui Sfetcu. Ini
țiativa continuă să fie de partea Pe
trolului care, în ciuda superiorității

asemenea acțiuni.

tacus Budapesta, formația bucureștea- 
nă avea prima șansă. Dar, maniera 
în care feroviarele s-au impus în 
această întilnire în fața echipei cam
pioane a R.P. Ungare a dovedit for
ma bună în care se găsește forma
ția Rapid București.

De altfel, și rezultatul cu care s-a 
încheiat această partidă este eloc
vent în ceea ce privește superiorita
tea manifestată de echipa bucureș- 
teană: 16-6 (8-4). Principalele atuuri 
ale învingătoarelor au fost : mobi
litatea in apărare, siguranța și vi
teza cu care au combinat in atac. 
O însemnată contribuție — în „ro
tunjirea" scorului — a avut-o promp-

în cursul săptăminii trecute, echi
pa reprezentativă de hochei pe 
gheață a țării noastre a Întreprins 
un scurt turneu in R.P.F. Iugoslavia, 
obținind victorii nete în cele două 
partide pe care le-a susținut.

în primul joc. la Zagreb (3 de
cembrie), jucătorii noștri au întilnit 
formația H.K. Medvescak. pe care 
au intrecut-o cu ușurință; 12—1
(3—1. 4-0, 5—0), prin punctele înăcri
se de Andrei (3), Varga (2). Tacaci 
(2). rizaka, Vacar, Calamar. Szabo I 
și Ferenczi. Joi seara, bocheiștij ro- 
mini au jucat la Jesenice împotriva 
unei selecționate locale, care a avut 
în rindurile sale nu mai puțin de 
9 jucători din lotul național iugo
slav. Și de data aceasta, echipa noas
tră a eiștigat la scor: 8—3 (5-0.
0-0, 3-3) Punctele formației romine 
au fost realizate de Szabo I (2), Fe-

renezi (2), 
cad și Varga. După aceste jocuri, 
echipa a revenit la Belgrad, unde 
a început, vineri seara desfășurarea 
„Cupei Dunării". în partida inaugu
rală, reprezentativa Belgradului a 
dispus de cea a Sofiei cu 4—2 (2—2, 
1-0, 1-0). Pentru învingători au în
scris Sosici (3) și Ankevici. iar pen
tru învinși Mihailov I și Mihailov II.

Sîmbătă seara, reprezentativa 
Bucureștiului a susținut prima par
tidă din cadrul .Cupei Dunării": 
7—1 (3—0. 4—0, 0—1), cu Sofia. Scorul 
nu reflectă insă superioritatea echi
pei rocnine. care în primele două 
reprize putea înscrie și mai mult 
An
A

mare merit în inițierea 
rilor l-a avut Irina Hector, 
prins multe mingi și în felul acesta 
a putut să-și lanseze coechipierele 
cu siguranță și în momentul cel mai 
potrivit. In general, se poate aprecia 
că întreaga echipă a jucat bine, cu 
multă voință. încercînd, și de cele 
mai multe ori reușind, acțiuni va
riate care au surprins apărarea echi
pei budapestane. Datorită acestui 
fapt, handbalistele maghiare au fost 
de multe ori în situația de a nu 
mai putea opri finalizarea acțiunilor 
noastre decît prin fault.

Echipa Spartacus a rezistat 
ritmului viguros impus de 
listele de la Rapid. Apoi
cedat treptat pasul, fiind în unele 
momente evident depășită de impe
tuozitatea cu care acționau 
rele noastre.

începutul meciului nu a 
se întrevadă victoria clară 
aveau s-o obțină în cele din urmă 
feroviarele bucureștene. Minute în
tregi, ambele echipe au comis gre
șeli elementare (pase la adversar, 
„pași", șuturi mult alături de poartă 
etc.). După 5 minute de joc tabela 
de marcaj indica scorul de 1-1. In con
tinuare, Rapid a fost in inferioritate 
numerică prin eliminarea Măriei 
Constantinescu, dar scorul nu s-a 
modificat Cind nu mai rămăsese mult 
pină la jumătatea primei reprize, 
formația noastră s-a destins -ca un 

de 3 minute, 
încurajate de 
de la Rapid 
frumoase ac-

• PÎNĂ ATUNCI, FARUL PE PRIMUL LOC • VICTORIA ASUPRA LUI STEAGUL ROȘU 
LA PERMIS LUI DINAMO BUCUREȘTI SĂ URCE 5 LOCURI ÎN CLASAMENT • STEAUA

A OBȚINUT UN PUNCT PREȚIOS LA CLUJ • RAPID A CÎȘTIGAT LA LIMITĂ

Așadar, ultimele jocuri ale sezonului 
n-au putut elucida problema campioanei 
de toamnă in categoria A. Meciul nul 
de la Cluj a răpit științei posibilitatea 
de a face 18 puncte, iar formației steaua 
l-a lăsat o șansă minimă la primul loo 
(dacă învinge în primăvară pe Petrolul, 
iar știința Timișoara și Dinamo Bucu
rești fac meci nul, militarii ar putea 
trece pe primul loc numai la golaveraj) 
La ora actuală, cele mai mari șanse d« 
a deveni lideri le au Știința Timișoara 
și Dinamo București, singurele caro 
mai pot acumula 18 puncte. Cea de-a 
patra candidată teoretică este Petrolul 
Ploiești care, dacă învinge pe Steaua, 
iar la Timișoara se înregistrează un re
zultat egal, poate ocupa locul I, tot mul
țumită golaverajului. Prin urmare : Ști
ința Timișoara șl Dinamo București (la 
puncte), Petrolul și Steaua (la golaveraj 
și numai in caz de med nul la Timi
șoara), lată echipele care pot aspira 
la... primăvară la detronarea Farului d» 
pe locul de lider de... toamnă.

REZULTATELE DE IERI s

4—0
1—0
1—1

Citiți in pagina

CLASAMENTUL
1. Farul 14 7 3 4
2. Știința. Cluj 14 7 3 4
3. Dinamo București 13 5 6 2
4. Știința Timișoara 13 7 2 4
5. Rapid 14 6 4 4
6. Petrolul 13 6 3 4
7. Steaua 13 5 5 3
8. Viitorul 14 6 3 5
9. C.S.M.S. 14 4 7 3

10. Steagul roșu 14 7 1 6
11. Progresul 14 4 4 6
12. U.T.A. 14 4 2 8
13. Crisana 14 4 2 8
14. Minorul 14 3 3 8
15. Dinamo Bacău 14 2 4 8

35:24 
23:19 
19:11 
25:19 
24:22 
29:12 
29:22 
33:26 
27:28 
23:27 
19:22 
23:28 
13:29 
15:35 
12:25

III-a cronicii»

17 
17 
16
16
16
15
15
15
15
15
12
10
10
9
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SparhKhiada de Iarnă a tineretului

La „Solex“: 239 participant 
la concursurile de orientare turistica

^Spartachiada de iarnă a tineretului 
oferă posibilitatea de afirmare tuturor 
acelora care au aptitudini pentru spori1*. 
Această lozincă, așezată la club, poate 
fi citită de amatorii de sport din între
prinderea bucureșteană „Solex". Altele, 
cu un conținut asemănător, sînt întîlnite 
în secțiile turnătorie, sortare, la labora
tor etc. și, după cum ne spunea tov. 
C. Bogdan, unul din membrii consiliului 
asociației sportive, ele contribuie în mare 
măsură, alături de munca de populari
zare a acestei competiții dusă de toți 
membrii consiliului, la înscrierea unu: 
număr mare de participant la diferite'» 
discipline sportive din cadrul Spartachia- 
deî.

— Deocamdată, ne spune interlocuto
rul nostru, avem peste 400 de înscriși: 
20 de tineri la trintă, 15 la popice. 18 
la tir, 37 la cros, 50 la șah, 32 la 
tenis de masă Dar cel mai mare suc
ces îl au concursurile de orientare turis
tică, unde sînt înscriși 239 de iubitori 
ai acestei discipline sportive.

...lată-ne la club. La loc vizibil sînt 
afișate planul de acțiune al asociației în 
vederea bunei desfășurări a întrecerilor

Spartachiadeî, șî diagramele cu cei în
scriși la concursurile de șah și tenis de 
masă.

întreceri disputate, public entuziast, 
în aplauzele spectatorilor, tehnicianul 
G. Oprescu și-a întrecut adversarii la 
tenis de masă, iar topitoru! Gh. Petre 
s-a arătat cel mai bun la trintă. In ace
iași timp însă în sala de șah e liniște 
deplină. Pasionații „gimnasticii minții" 
gîndcsc în liniște mutările care speră 
să-i ducă spre victorie. Puțin timp după 
începerea partidei, Costică Gbeorgbe se 
ridică de la masă și stringe mina învin
gătorului său. Radu Vasile. îl urmează 
Simion Cipcigan, întrecut de Augustin 
Dolich, în timp ce V. Rădulescu și 
G. Gudea cad de acord asupra remizei. 
Spectatorii se îndreaptă acum spre masa 
unde se dă o luptă interesantă între 
maistrul metalurgist Ion 
tehnicianul șef Mihai Savu.

Ne iuăm rămas bun de 
Bogdan, care ne-a însoțit în 
tră vizită la „Solex", nu însă înainte de 
a fi acceptat invitația sa de a asista în 
cursul săptămînii și la întrecerile altor 
discipline.

Veniamin și

la tor. C. 
scurta noas-

MIRCEA TUDORAN

ȘTIUTA TIMIȘOARA (masculi») Șl I
ÎNVINGĂTOARE IN CELE MAI IMPORTANTE

campiona- 
de baschet 
Timișoara* 

dinamoviștilor

Derbiul etapei a Il-a a 
tului republican masculin 
a fost cîștigat de Știința 
învingătoare asupra 
bucureșteni, iar cel al etapei a IV-a 
a campionatului feminin a revenit 
echipei I.C.F., care a dispus de Voința 
București. Iată rezultatele întîlnirilor 
desfășurate sîmbătă și duminică :

PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.O. 
CRAIOVA 48—53 (24-31).

POLITEHNICA CLUJ — STEAUA 
54—84 (18—40).

VOINȚA IAȘI — DINAMO ORA
DEA 65—48 (32—17).

SERIA A II-A

MASCULIN, SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 73—84 (33—47). Studenții clu
jeni au arătat prin formația prezen
tată și valoarea manifestată în cursul 
partidei că vor candida și in această 
ediție a campionatului pentru cuce
rirea unui loc fruntaș. Știința Bucu
rești a luptat din răsputeri pentru o 
comportare onorabilă, pe care a rea
lizat-o în fața unui adversar evident 
mai bun. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Albu 24, Vizi 16, Cer
nea 9 pentru clujeni, Niculescu 20, 
Savu 13, Nedelea 12 pentru bucu
reșteni.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINA
MO BUCUREȘTI 63—62 (27—28). Jocul 
a satisfăcut pe deplin publicul care 
a umplut pînă la refuz 
sala sporturilor din Ti
mișoara. Spectatorii au 
aplaudat jocul valoros 
prestat de ambele echi
pe, care au dovedit o 
pregătire bună și o 
mare capacitate de lup
tă. Dinamo București a 
constituit un adversar 
foarte puternic, care a 
cedat insă in final în fața 
impetuozității studenților. 
In minutul 40 (scor 61-60 
pentru Știința), Visner l-a 
faultat pe Pușcașu, iar 
acesta a transformat am-

C. F. (feminin)
JOCURI ALE ETAP

S.S.E. CONSTANȚA — ȘTI 
TIMIȘOARA 54—41 (28—24).

VOINȚA BRAȘOV — R 
BUCUREȘTI 30-81 (19—37)

SERIA A II-A

Echipa feminină Rapid București învinsă ia Sibiu
Sîmbătă și duminică, în București 

șl în țară s-au disputat jocurile din 
cadrul celei de a treia etape a cam
pionatelor republicane de volei. Ca
racteristica întîlnirilor desfășurate a 
fost în general echilibrul de forțe. 
De notat că numeroase formații bucu- 
reștene au fost nevoite să cedeze în 
fața celor din provincie. Multe dintre 
partide au oferit faze spectaculoase, 
gustate și aplaudate. In rândurile ce 
urmează relatăm cîteva amănunte de 
la meciurile din etapa a IlI-a, urmînd 
ca în ziarul nostru de miine să publi
căm — ca de obicei — alte relatări 
primite de la corespondenții noștri.

bună impresie. Farul este acum o 
echipă omogenă, cu un atac foarte 
puternic și o apărare promptă — cu 
alte cuvinte, o formație matură. De 
altfel, această calitate le-a ajutat 
foarte mult pe constănțence să cîștige 
partida cu Voința. Evidențiem pe 
Paula Costea, Ada Ionaș (Farul), Anca 
Claici, Florica
(M. T.).

PARTIZANUL 
ȘTIINȚA CLUJ 
1—15, 2—15).

Făgăraș (Voința).

ROȘU BRAȘOV —
1—3 (11—15, 15—11,

Seria a II-A

Iui lor. Astfel că spectatorii prezenți 
ieri dimineață în sala Dinamo au asis
tat în continuare la patru seturi în 
care, uneori, s-a practicat un volei de 
foarte bună calitate.

Partida a ridicat din nou problema 
foarte importantă a loturilor absolut 
insuficiente pe care le au unele for
mații. Arbitrul P. Brezeanu — Bucu
rești, inegal în aprecieri (indulgent la 
începutul meciului și sever 
sfîrșit). (M. T.).

spre

1
FEMININ

Seria I

DINAMO BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 3—0 (5, 13, 7). Ju
cătoarele dinamoviste au obținut o 
victorie clară. Multe puncte din ser
viciu, joc mai bun la fileu, în gene
ral acțiuni mai variate — iată ele-

BUCU- 
10—15, 

a pier- 
campio- 
pot juca

C.S.M. SIBIU — RAPID 
REȘTI 3—2 (15-13, 11—15, 
15—10, 15—12). Echipa oaspe 
dut primul meci din actualul 
nat. Sibiencele au dovedit că 
bine cînd se mobilizează. Partida a 
furnizat multe momente spectaculoase. 
Puterea de luptă a gazdelor, încuraja
te frenetic de public, a decis victoria 
formației locale. Cele mai bune jucă-

(15-4, 
jocul 

nu ar

RAPID — C.S.M.S. IAȘI 3—1 
11—15, 16—14, 15—13). După 
prestat, o victorie a oaspeților 
fi surprins pe nimeni. Voleibaliștii de
la Rapid s-au comportat sub posibili
tăți: au practicat un joc static, 
greșit multe servicii. Victoria le-a 
venit totuși datorită plusului de 
periență pe care l-au avut față de
versarii lor. Oaspeții au dovedit o 
putere de luptă lăudabilă. S-au re
marcat: Mincev și Plocon de la Ra
pid, Moșescu și Șucu de Ia C.S.M.S. 
Iași. (C. A.).

au 
re- 
ex- 
ad-

ȘTIINȚA GALAȚI — STEAUA 
BUCUREȘTI 3—2 (16—14, 7—15, 16—14, 
1—15, 15—9). S-au remarcat Iorga, Pe- 
trișor și Huhulea (Știința), Stănciules- 
cu, Chiriță și Schaffer (Steaua). Ar
bitrul Ion Popovici (București) a con
dus slab, dind decizii eronate care au 
dezavantajat ambele echipe. (D. Ghi
țescu — coresp.).

Seria a Il-a

Păunoiu contra blocajului opus de ploieșteanul Constantin Popescu. (Dinamo— 
Petrolul 3—0 )

mentele care au dus la succesul net 
al dinamovistelor. Două dintre tine
rele elemente folosite, Marilena Ște- 
fănescu și Helga Schreiber și îndeo
sebi prima, au dovedit că li se poate 
acorda încredere. (C. M.).

Foto: P. Romoșan 

toare au fost: Viorica Mirion, Erna 
Stoica și Livia Pavel (C.S.M. Sibiu) 
și Sonia Colceriu (Rapid). (M. Vlădo- 
ianu și Ilie lonescu — coresp.).

C. P. BUCUREȘTI — C.S.O. CRA
IOVA 1—3 (15—3, 8—15, 13-15, 9—15). 
Craiovenceie confirmă aprecierile po
zitive relativ la pregătirea lor și la 
ridicatul spirit de luptă care le animă: 
în setul III C.P.B. a condus cu 5—0, 
iar în setul IV cu 7—0. Bine pus la 
punct de către oaspete, printre altele, 
serviciul (Cornelia Lăzeanu îndeosebi), 
cu ajutorul căruia C.S.O. Craiova a 
obținut ieri 22 de puncte... Cam mult, 
totuși. Reversul medaliei, așadar: spo
rirea atenției pentru îmbunătățirea 
primirii serviciului se impune la 
C.P.B. Un util și recomandabil stimu
lent pentru aceasta: arbitrajul sever 
prestat de Emilian Iliescu. (C. F.).

VOINȚA MIERCUREA CIUC — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 3—2 (16—18, 
15—9, 6—15, 16—14, 15—12).

C.S.O. TIMIȘOARA — 
BUCUREȘTI 0—3 (3, 3, 11).

MASCULIN

Seria I

ȘTIINȚA

DINAMO BUCUREȘTI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—0 (5, 5, 8). Victoria 
dinamoviștilor. mai clară chiar decit 
o arată scorul, a fost realizată în 
urma unei partide de bună factură, 
partidă în care echipa Dinamo a reu
șit multe faze spectaculoase, mult 
aplaudate. După ce in două seturi a 
folosit aceeași echipă — formată în 
special din „veterani" — în cel de-al 
treilea, antrenorul Sebastian Mihăi- 
lescu a dat posibilitate și cîtorva ti
neri (Cornel Duțică, de pildă) să-și 
etaleze posibilitățile și perspectivele. 
Petrolul, deși s-a străduit, nu a 
reușit să opună rezistență dinamoviș
tilor, fiind depășită mai ales în „due
lurile" la fileu. Am remarcat com
portarea bună a jucătorilor Păunoiu, 
Cristea și Derzel (Dinamo), Cornel 
Popescu (Petrolul). Arbitrul Francisc 
Marinescu a fost inegal în aprecierea 
unor neregularități ale jocului. (C. M.).

VOINȚA BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 0—3 (12, 12, 10). La a 
doua apariție în Capitală, voleibalis
tele din Constanta au lăsat aceeași

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA CLUJ 2—3 (4—15, 15—10, 11—15, 
15—13, 9—15). După un 
care diferența de scor și 
Știința și Progresul a 
mare îneît se părea că
cîștiga cu 3—0, voleibaliștii de la
Progresul au vrut să facă dovada că

prim set în 
de joc între 
fost atît de 
clujenii vor

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 3—2 (13—15, 15—8, 15—8, 
11—15, 15—6).

TRACTORUL BRAȘOV — FULGE
RUL SUCEAVA 3—0 (12, 10, 2).

FARUL CONSTANȚA — DINAMO
OR. DR. PETRU GROZA 3-1 (15-8,

bele aruncări. In ulti
mele secunde un contra
atac este fructificat de 
Spiridon, astfel că scorul 
devine 63—62, după care 
urmează fluierul final al 
arbitrilor Krasnai șl Stir- 
bu (au condus competent 
și autoritar). Punctele au 
fost înscrise 
lonescu 16,
Hoffman 7,
Wilwert 2, pentru Știin
ța, Kiss 32, Giurgiu 8, 
Visner 8, Spiridon 6, Du- 
descu 6, Vasilescu 2 pen
tru Dinamo. (P. Arcan — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI - 
MAN 83—32 (33—19).

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 56—46 (26—19).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — C.S.O. 
GALAȚI 60—57 (25—24).

de: Viciu 24, 
Popovici 10,
Pușcașu 4,

I.C.F. — VOINȚA BUCUR 
37—34 (11—14). întîlnirea, disp 
sîmbătă în sala Giulești, a fui 
publicului o surpriză neplăcută : 
în ambele echipe evoluau juca

lloracek (I.C.F.) și Maga (Voința) în Iul 
pentru balon. Fază din meciul I.C.F.—Foii

București I
Foto : Gh. A bd|

A. S. RO-
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PROGRESUL BUCUREȘTI — UNI
REA BUCUREȘTI 39—55 (24—25). Ti
nerele baschetbaliste de la Progresul 
au ținut în „șah“, în prima repriză, 
valoroasa echipă Unirea, luptînd or
ganizat și cu multă energie pentru o 
comportare cit mai frumoasă. în par
tea a doua a meciului, valoarea și 
experiența baschetbalistelor de Ia U- 
nirea și-au spus cuvîntul, aducîndu-le 
o victorie destul de categorică.

CRIȘANA ORADEA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 47—52 (19—28).

de certă valoare, nivelul partidl 
fost foarte scăzut. Au fost gri 
multe pase, iar aruncările la coa 
fost imprecise, este drept in rJ 
măsură și din cauza mingii J 
centrate". Scorul a evoluat Ia d 
rențe foarte mici, iar in final I.l 
a obținut un plus de 3 puncte pe I 
Voința îl putea recupera dacă Aq 
na Florescu și Ralnea Me-upUehej 
ratau (prima două aruncărîubereJ 
a doua o aruncare de sub coș). I 
mai multe puncte au fost înscrisa 
Izbiceanu 15, Horaeek 8. Baria 8 d 
tru studente, Magdin 7, Florescl 
pentru Voința.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
INȚA ORADEA 64—54 (33—27).

ȘTIINȚA CLUJ — OLIM 
BUCUREȘTI 69—29 (39—11).

VOINȚA TG. MUREȘ — C.S.J 
IAȘI 43—35 (23—16).

Din nou regrupare in
clasamentului

Runda de sîmbătă 
desfășurate duminică 
adus un lider nou 
finalei campionatului 
șah : Mișu Rădulescu. El l-a învins 
sîmbătă pe Nacu într-o frumoasă 
partidă combinativă, iar a doua zi a 
obținut decizia în întîlnirea netei- 
minată cu Seimeanu, în care deținea 
un considerabil avantaj.

Șanse serioase de a prelua șefia 
clasamentului — și încă cu un avans 
de l*/j puncte - avea dr. Troianescu. 
în runda a 8-a, maestrul internațio
nal a trecut de Partos, iar duminică 
urma să mai adauge totalului său 
încă două puncte din partidele cu 
Suteu și Vaisman pe care le intre- 
rupsese în poziții superioare. în 
mod cu totul inexplicabil, la relua
rea întîlnirii cu Suteu, Troianescu 
a comis o gravă greșeală de calcul 
și după o apărare lungă (dar inuti
lă) a trebuit să se recunoască învins.

Runda a 8-a a programat unul 
din derbiurile campionatului : par
tida dintre Ciocîltea și Ghițescu. 
Totdeauna întîlnirile celor doi frun
tași ai șahului nostru s-au carac
terizat printr-o mare luptă. Așa a 
fost și sîmbătă seara. După două 
înfrîngeri, Ciocîltea avea nevoie 
neapărat de un punct întreg în a- 
ceastă partidă. Dar și pentru Ghi
țescu, care luase un start mai slab, 
întîlnirea prezenta o mare importan
ță. în varianta Steinitz a apărării 
spaniole, Ciocîltea (cu albele) a reu
șit să spargă centrul, creîndu-și un

și întreruptele 
dimineața au 

în clasamentul 
republican de

fruntea

hotărit soarta 
forțat o serie 
partida într-un 
înaintarea pionului a devenit iml 
rabilă, Ghițescu a trebuit să cede

După surprinzătoarea viorie 
Ciocîltea, Seimeanu a făcut o nd 
partidă bună în compania lui Sza 
într-o poziție complet blocată fi 
tul campion a găsit un ingenios ' 
orificiu 
turnul 
nînd a

Alte 
'/2-72.

luptei. Ciocîltea 
de schimburi, treq 
final de dame, d

de calitate, a pătruns I 
în dispozitivul advers, ou 
treia victorie în turneu. I 
rezultate: Mititelu — sd 
Giinsberger — Drimer oJ 

Suteu - Gheorghiu 'I?—'!?- Voiculed 
— Pușcașu 1—0. Vaisman — Pavl 
și Radovici — Bozdoghină intrerus 
(runda a 8-a). Szabo — Mititelu 1 
și Bozdoghină — Gheorghiu 0—1 I 
ambele fără joc (partide întrerupt 

Aseară, în runda a 9-a, CiocîlU 
plecat puternic în urmărirea fru 
tașilor, a obținut o victorie spec) 
culoasă la Nacu, într-o partidă 
mari complicații combinative.

Ghițescu, nerevenit probabil 
înfrîngerea suferită cu o seară 
te, a fost întrecut de Szabo.

Alte rezultate: Pușcașu — 
’/j—*/2, Soos — Radovici */2—>/,, 
doghină — Voiculescu &est]
partidelor s-au întrerupt *

în clasament : Rădulescu (1), 
cașu, Soos 51/; 
Ciocîltea 
ger (1), 
p. etc.

Astăzi

duj 
luai

Șut<

Pul
— _-/2 p., Gheorghiu (1
5, Troianescu (2), Gilnsbei 
Drimer (1), Voiculescu 41

se joacă runda a 10-a



MECI SPECTACULOS Șl REZULTAT ECHITABIL LA CLUJ
Știința — Steaua 1-1 (1-1)

CLUJ 9 (prin telefon). — „Dacă rezis
tăm primele 20 de minute iureșului stu
dențesc — vom scoate un rezultat bunu. 
Aceasta era concluzia la care au ajuns 
antrenorul și jucătorii echipei buc 
ne, Steaua, înainte de meciul cu Știința. 
Mai precis, aceste cuvinte ne-au fost 
spuse de mijlocașul Cri șan.

Afirmația se baza pe un fapt concret: 
înainte cu o duminică — ca șî în alte 
rînduri de altfel — Știința obținuse vic
toria atackid în trombă, din primele 
minute de joc, pentru a-și surprinde 
adversarul.

Cu toți am așteptat deci acest „iureș 
studențesc*. Spre surprinderea celor 
aproximativ 15.000 de spectatori și mai 
ales a jucătorilor de la Steaua, studenții 
și-au uitat elanul în... cabină. De fapt, 
n-a fost vorba de o „omisiune*, ci de o 
măsură tactică în fața unei echipe a 
cărei carte de vizită purta ca amprentă 
principală tehnica. Deci, clujenii, au în
ceput jocul foarte prudent. Surprinși de 
această... invitație, făcută de jucătorii 
Științei, fotbaliștii bucureșteni au inițiat 

la început timid, apoi tot mai hotă- 
r‘t — atac după atac la poarta lui Mo- 
guț. Cu verva de joc a lui Jenei și 

.^Crîșan, centrul terenului a devenit, la 
moment dat, „patrimoniul* formației 

Sbjucureștene. Bineînțeles, această supe- 
^^^^ritate în cîmp a oaspeților a produs 

tinere din partea clujenilor și ...emoții 
în tribune. Iar inevitabilul s-a produs: 
pc tabela de marcaj a apărut 1—0 pen
tru Steaua, lată cum s-a întîmplat. în 
min. 15 Jenei, intercalat în atac, a trecut 
ușor de Cîmpeanu și din marginea careu
lui a centrat în piciorul lui Voinea, care 
a reluat balonul în plasă, nedînd ocazie 
lui Moguț (mascat) să mai schițeze 
vreun gest.

„Dușul rece" (mai era nevoie de un 
duș, pe un asemenea timp friguros ?...) 
i-a dezmorțit pe studențî. Treptat ei pun 
stăpînire pe joc, atacînd cu precădere 
pe aripa dreaptă, unde Ivansuc a produs 
multe emoții apărătorilor bncureșteni. 
Șutează pe rînd Ivansuc, Sucîu, Adam 
și Marcu. Ocazia ratată de Adam în 
min. 20 „încălzește* tribunele. Golul 
plutește în aer. în min. 27 Georgescu 
(imitîndu-1 pe Jenei) trece la atac și 
șutul lui năprasnic zguduie bara. Min
gea revine în teren și Adam, atent, pla- 
sează balonul în colțul drept ai porții s

Și acest 1—1, fixat pe tabela de mar
caj, s-a menținut pînă la sfîrșit.

Ce s-a întîmplat însă după golul 
Științei ? După 2 minute Petru Emil l-a 
pus în cursă pe Ivansuc, care a șutat 
razant cu bara. Apoi este rîndul milita
rilor să preia inițiativa. Ei tin balo

Rapid a dominat, dar n-a putut invinge 
decit la limită: 1-0 (1-0) cu Grișana
Joc de nivel tehnic scăzut (influcnfat 

și de terenul înghețat), victorie la limi
tă, 1—0 (1—0), dar meritată a Rapi
dului, în întîlnirea eu Grișana Oradea. 
Bucureștenii au prezentat, în comparație 
eu echipa adversă, o formație mai înche
gată, cu o legătură mai bună între com
partimente. Dar, cu toate că apărarea 
„ll-lui“ din Giulești și mai ales Geor
gescu și Dan Coe au distribuit continuu 
mingi înaintării, scorul nu a putut fi mai 
mare deoarece atacul feroviar a ratat 
cîteva ocazii favorabile de a înscrie (Ion 
lonescu min. 15, 70 și 83, Kraus min. 
80) sau s a pierdut în combinații ste
rile (pase laterale sau înapoi, driblinguri 
inutile) în loc să șuteze. Mai ales. Ion 
lonescu a frînat jocul prin execuții înce
te, pase trimise cu întîrziere și fără 
adresă. El a luat deseori jocul pe cont 
propriu fiind în cele din urmă depose
dat de balon sau a dat posibilitatea 
apărătorilor orădeni să se replieze ți 
să-și „marcheze" adversarii direcți. De 
asemenea. Dinu și Codreanu l-au imitat 
și ei deseori pe Ion lonescu, fapt care 
a scăzut mult din randamentul pe care 
poate să-l dea cvintetul ofensiv rapidist.

Fotbaliștii bucureșteni trebuiau să lap
te cu mai multă ardoare și să încerce mai 
des și de la distanță poarta Crișanși, 
unde Szilagyi a manifestat mari dificul
tăți tn reținerea baloanelor. El a scăpat 
de cîteva ori mingea din mîini, ceea ce 
era să-l coste goluri, așa cum s-a în
tîmplat la două șuturi ale lui Georgescu, 
din care imul de la 40 de metri.

Singurul punct al partidei a fost în
scris în min. 31, cînd Georgescu a pasat 
lui Năsturescu aflat pe post de inter 
stînga. Acesta a tras puternic, Szilagyi 
nu a putut reține, a respins mingea care 
a ajuns la Ion lonescu, iar acesta a 
marcat nestingherit: 1—0 pentru Rapid. 
0 altă mare ocazie a fost salvată în 
ultima instanță, printr-un reflex extraor
dinar, de Szilagyi, care a deviat peste 
poartă mingea .trimisă cu capul de Dan 

nul, atacă des, dar fără prea multă 
convingere.

Pînă la pauză nu mai avem prilejul 
să consemnăm nimic deosebit, afară de 
un contra-atac ai Științei, în cursul 
căruia Ivansuc — pătruns pînă în apro
pierea porții — a fost deposedat de 
minge de Staîcu, cu mare greutate.

Eram curioși să vedem ce se va întîm- 
pla după pauză. Vom asista oare, la o 
scădere a ritmului de joc — lucru obiș
nuit în comportarea echipei clujene, 
acum cîteva luni ? Dimpotrivă ! Jocul a 
început într-un ritm extrem de viu din 
partea ambelor echipe. Acum „rolul prim“
l-a  avut Știința. In min. 47 Adam, lan
sat de Petru Emil, pătrunde în careu și 
trage peste portarul Eremia ieșit îd 
întîmpinare. Mingea însă, se- rostogolește 
pe lingă poarta goală. O ocazie la fel 
de mare a pierdut aceiași Adam în min. 
53, cînd singur în fața porții, de la 6 
metri, a șutat în brațele Iui Eremia.

Steaua ajunge în poziție de șut abia 
în minutul 62, dar Raksi trage peste 
poartă. Pe teren se realizează un echi
libru perfect. Militarii culcă balonul, cal- 
mînd elanul studenților. Tn min. 80 cen
trarea lui Raksi este reluată cu călcîiul 
de Constantin, mingea se plimbă în fața 
porții clujenilor dar Voinea ratează o 
ocazie unică.

în final, clujenii au o zvîcnire, obțin 
două comere consecutive și în penulti
mul minut trec iar pe lîngă victorie. 
Ivansuc trimite o pasă ideală, la întîl- 
nire. lui Adam, dar Eremia reușește să 
blocheze balonul printr-o săritură ex 
trem de curajoasă.

în concluzie, am asistat la un meci 
spectaculos, încheiat cu un rezultat echi
tabil. Meritul revine deopotrivă ambelor 
formații. B.ucureștenii au jucat mai teh
nic, combinativ, prudent în apărare, iar 
clujenii, în special în repriza secundă, 
cu elanul lor caracteristic, cu lansări 
lungi pe aripi. S-au remarcat, în mod 
special, Petru Emil, Ivansuc. Constan
tin și Cojocaru.

Arbitrul bulgar G. Dinov a condus 
bine. A apreciat corect jocul cu corpul 
și a mtervenit doar atunci cînd era ca
zul. El a trecut însă cu vederea cîteva 
obstrucții.

ȘTIINȚA : Mogut—Cromeli, Costin, 
Cîmpeanu—Petru Emil, Georgescu— 
Ivansuc, Marcu, Sucîn (Popescu min. 
75), Adam, Matei (Suciu min. 75).

STEAUA : Eremia—Zavoda. Cojocaru, 
Staîcu—Jenei, Cri șan—Cacoveanu, Con
stantin, Voinea, Raksi, Tătara.

AL. INOVAN
V. MOREA, coresp. reg.

Oaspeții au început meciul cu mult 
elan, punînd în dificultate pe rapidiști. 
Pe parcurs, însă, ei s-au retras în de
fensivă, în atac contînd doar pe unele 
incursiuni ale lui Harșani, prea puține 
și ușor de lichidat de apărarea hotărîtă 
a gazdelor. Apoi, spre sfîrșit, în ulti
mele zece minute ale meciului, Crișana 
a revenit și a mai inițiat cîteva atacuri, 
dar tot printr-unul sau doi oameni, ceea 
ce nu a pus probleme greie formației 
bucureștene.

Cea mai mare lipsă a echipei orădene 
o constituie bagajul eu totul insuficient 
al cunoștințelor tehnice pentru jucători 
din. prima categorie. Majoritatea fotba
liștilor de la Crișana sînt bine dotați 
fizicește însă ei trebuie să lucreze intens 
pentru însușirea procedeelor tehnice. An 
fost destul de rare ocaziile în întîlnirea 
cu Rapid, cînd vreunul dintre oaspeți 
reușea o execuție tehnică bună. Excepție 
a făcut stoperul Solomon, prompt în in
tervenții, cu pase precise și, în gene
ral cu un bun control al batonului.

Arbitrul Stelian Ma tai zer (Craiova) a 
condus satisfăcător o partidă desfășu
rată kitr-o notă de sportivitate din par
tea ambelor echipe.

RAPID: Dungu—Dan Coe, Motroc, 
Macri—Gherghina, Georgescu—Năstu
rescu, Codreanu, Ion lonescu, Dinu, 
Kraus.

CRIȘANA : Szilagyi—Bakos, Solomon, 
Szakacs II—Bodo (din min. 7 Sekeli), 
Vlad I—David, Szocs, Harșani, Szakacs 
I, Amoczi.

C. COMARNISCHI

IERI,
IN CAMPIONATUL DE TINERET

Rapid București — Crișana Oradea
2—3 (1—1)

Dinamo București — Steagul roșu 
1—0 (0—0)

Știința_ Cluj_ — Steaua_ București

Cu un atac inspirat și în vervă de joc, 
Dinamo a întrecut Steagul roșu cu 4-0 (2-0)

Exasperant de ineficace în ultimul 
timp, atacul echipei Dinamo Bucu
rești a reușit ieri — la ultimuL prilej 
oferit de „stagiunea de toanțjțăl^.—y 
ceea ce n-a mai fost în stare .„do 
mult: să marcheze 4 goluri, cu care 
ee poate spune că înaintașii dinaaao- 
viști s-au reabilitat pină ia... primă
vară în fața suporterilor lor. Intr-a
devăr, ieri, cu acest 4—0, Dinamo a 
pus capăt scurtei epoci de dominare 
sterilă, mai evidentă in jocurile cu 
Știința Cluj și Viitorul.

In formula de ieri, cvintetul ofen
siv a corespuns în întregime, acțio
nând de o asemenea manieră, incit re
zultatul final nu vorbește destul de fi. 
del de numărul mare al ocaziilor ra
tate. Aportul aproape egal adus de 
toți cej cinci înaintași a permis com
partimentului ofensiv să desfășoare 
un joc variat, bine inspirat, pe un 
spațiu larg. De astă dată, componen- 
ții liniei de atac s-au găsit mult mai 
ușor ca in meciul cu Viitorul, deoa
rece ei s-au mișcat în permanență. 
Așa, de pildă, demareîndu-se cu pri
cepere, Frățilă a scăpat mereu de sub 
supravegherea celor doi stoperi (în
cercați de Silviu Ploeșteanu), a pri
mit balonul în zona de pregătire, de 
unde și-a servit partenerii cu promp
titudine. In plus, Frățilă și-a încercat 
și de data aceasta șutul cu destul 
succes, marcind golul al treilea, de 
la aproximativ 30 de metri.

Am fi nedrepți însă, dacă am atri
bui toate meritele acestei victorii nu
mai atacului, pentru că ieri Dinamo 
a lăsat impresia unei formații bine 
sudată, echilibrată. La stăpinirea te
renului au contribuit toate comparti
mentele. Remarcărj speciale s-ar cu
veni, totuși, celor doi mijlocași, Va- 
sile Alexandru și Nunweiller IV ; 
primul s-a integrat deseori cu succes 
în atac, fiind și autorul unui gol (al 
patrulea) și al unei „bare", iar Nun- 
weiller IV, neobosit „din 16 m în 
16 m “, a făcut permanent legătura 
între atac și apărare.

Steagul roșu — pe linia slabă a ul
timelor evoluții în Capitală. Ieri, bra
șovenii au început destul de bine 
partida, dar au cedat imediat iniția, 
tiva după ce au primit golul întli, 
căzut în minutul 10. Apărarea s a 
dovedit penetrabilă atît pe centru, cit 
și pe părțile laterale și aceasta a fa
cilitat desigur sarcina adversarului. 
Nesatisfăcător a fost randamentul

Ion lonescu in „duel* cu unul din apărătorii orădeni. Fașă din meciul 
Rapid—Crișana

Rezultatele tragerii concursului special 
Sportcxprcs din 9 dcccmDric 1962

L Cîștigă cite un autoturism „Mosk- 
vici«. Toate biletele cu numărul 954.485 
indiferent litera

n. Cîștigă cite o motocicletă de
250 cmc. Toate biletele cu numărul 930.559 
indiferent litera.

m. Cîștigă cite o motocicletă „M. Z.“ 
de 125 cmc. Toate biletele avînd numă
rul 443.375 indiferent litera.

IV. Cîștigă cite un scuter ^Manet“. 
Toate biletele cu numărul 321.812 indi
ferent litera.

V. Cîștigă cite un acordeon „Hora“ 
șl un ceas de mînă „Volna“ aurit. Toate 
biletele avînd terminația 75.116 indife
rent litera.

VI. Cîștigă cîte una excursie în 
U.R.S.S. Toate biletele avînd terminația 
00021 indiferent litera.

VII. Cîștigă cîte una mașină de cusut 
^Heana“. Toate biletele avînd terminația 
40799 indiferent litera.

VIII. Ciștieă cîte un araeaz eu 

ultimului apărător — portarul Ghiță
— care "s-a arătat foarte nesigur în 
intervenții. In ceea ce privește atacul 
oaspeților, deși în cea mai bună for
mulă, el n-a reușit să pună proble
me grele apărării dinamoviste. După 
cîteva- sclipiri la începutul jocului, 
înaintașii oaspeți au renunțat la ac
țiunile simple, în viteză, manifestîn- 
du-și predilecția pentru pase îritîrzia- 
te sau repetate, fapt care a convenit, 
bineînțeles, adversarului.

Iată cum s-au înscris cele patru 
goluri :

In min. 10, Frățilă s-a demarcat 
pină în apropierea liniei de fund, 
pe aripa dreaptă, a primit balonul 
pe care l-a trimis, înalt, pe partea 
opusă, paralel cu poarta ; Unguroiu, 
atent, a urmărit faza și a intervenit 
decis trimițînd mingea, cu capul, în 
plasă : 1—0.

In min. 30, Unguroiu este lansat 
de Țîrcovnicu ; extrema stingă dina- 
movistă conduce balonul, nestinghe
rit, pînă în apropierea careului de 
16 m, de unde șutează pe jos : Ghiță 
nu reușește decît să respingă mingea 
spre partea dreaptă a careului mic, 
acolo unde se afla Pircălab. Urmează 
un șut, plasat, și Ghiță scoate pentru 
a doua oară balonul din plasă : 2—0, 
scor cu care ia sfîrșit prima repriză.

In min. 76, Ghiță degajează defec
tuos și mingea ajunge repede în po
sesia lui Frățilă. Centrul înaintaș di- 
namovist îl observă pe Ghiță depar
te de poartă și trimite înalt, peste 
portarul brașovean, în plasă : 3—0.

Două minute mai tîrziu, Vasile A- 
lexandru înaintează pînă în apro
pierea suprafeței de pedeapsă și șu
tează cu sete, jos Ia colț ; în drumul 
ei spre poartă mingea a „ras“ coap
sa unui apărător și apoi a poposit 
în plasă, în ciuda plonjonului dispe
rat efectuat de Ghiță (așa cum se 
vede și în fotografia noastră din pa
gina intîi): 4—0.

Arbitrul maghiar B. Balla a con- 
dus bine echipele :

DINAMO : Uțu — Popa, Nunweiller 
III, Ivan — V. Alexandru, Nunweiller 
IV — Pircălab, Varga, Frățilă, Țîr
covnicu, Unguroiu.

STEAGUL ROȘU : Ghiță - Campo, 
Postolache (min. 46 Jenei), Filimon
— Pescaru, Szigeti — Hașoti, Năftă- 
năilă, Seredai, Meszaros, Selymesi.

G. NICOLAESCU

IX. Cîștigă cîte 3 m ștofă costum băr
bătesc (360 lei m) și un ceas deșteptă
tor U.M.F. Toate biletele avînd termi
nația 19288 indiferent litera.

X. Cîștigă cîte una mașină de spă
lat rufe „Crinul". Toate biletele avînd 
terminația 9280 indiferent litera.

XI. Cîștigă cîte un aparat radio cu 
transistor! (1.050 lei). Toate biletele avînd 
terminația 3301 indiferet litera.

XII. Cîștigă cîte una bicicletă „Car- 
pați“. Toate biletele avînd terminația 
7936 indiferent litera.

Xin. Cîștigă cîte 500 lei. Toate bile
tele avînd terminația 3815 indiferent li
tera.

XIV. Cîștigă cîte 150 lei. Toate bile
tele avînd terminația 778 indiferent li
tera.

XV. Cîștigă cîte 100 lei. Toate biletele 
avînd terminația 286 indiferent litera.

XVI. Cîștigă cîte 50 lei. Toate biletele 
avînd terminația 907 indiferent litera.

Ieri s-au disputat 
noi jocuri in Cupa R.P.R.

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2—0 (1—0) !

Știința București a fost învinsă cu 
2—0 și eliminată din competiție de 
formația I.C.S.I.M., care activează în 
seria I a campionatului orășenesc 
București — categoria I. Studenții au 
intrat pe teren siguri de victorie, 
erezînd că au de îndeplinit doar o 
simplă formalitate. Partida, însă, s-a 
desfășurat sub semnul dominării ac
centuate a tinerilor fotbaliști de la 
I.C.S.I.M. Au înscris : Banioti (min. 
20) și Moldoveanu (min. 71).

MOLDOVA IAȘI — C.F.R. PAȘCANI
3—2 (1—1, 2—2) !

IAȘI, 9 (prin telefon). — Ieșenii 
au dominat majoritatea timpului, dar 
au ratfit numeroase ocazii prin 
Creangă, Romilă, Iepure și Gavrilă. 
Ba, mai mult, erau cit pe-acl să pă
răsească terenul învinși, deoarece în 
min. 78 scorul devenise 2—1 prin go
lul înscris de Horvath (C.F.R.), direct 
din lovitură de colț. Celelalte două 
goluri fuseseră înscrise de Ie
pure (min. 8) pentru Moldova și Ro
milă (min. 29 — autogol). In min. 78 
Romilă și-a răscumpărat greșeala în
scriind golul egalării și în min. 117 
Chirilă a marcat golul victoriei. (Au
rel Scăunaș și Gh. Vasiliu — coresp.).

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI — 
DINAMO OBOR 0—2 (0—1)

După un joc de mare luptă, victo
ria a revenit oborenilor. Dinamo Vic
toria a ratat o lovitură de la 11 m 
prin Nunweiller II. Au înscris : Stoe- 
nescu (min. 9) și Sima (min. 83). Ju
cătorii Halpern (Dinamo Obor) și Dă- 
noiu (Dinamo Victoria) s-au făcut vi- 
novați de atitudini nesportive. (Nico- 
lae Tokacek — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — RECOLTA 
SĂLARD 4—1 (3—0)

ORADEA, 9 (prin telefon). — Par
tida, disputată în comuna Sălard, a 
fost de un bun nivel tehnic, victoria 
revenind pe merit fotbaliștilor oră
deni. (Ilie Ghișa— coresp.).

ANCORA GALATI — FLAMURA 
ROȘIE TECUCI 3—1 (2—1)

GALAȚI, 9 (prin telefon). — Joc 
de slab nivel tehnic. Pentru Ancora 
au marcat Lungu (min. 22), Alexan
dru (min. 26 și 47), iar pentru Fla
mura roșie Manole (min. 9). (A.
Schenckman — coresp.).

METALUL FLOREASCA BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 

0—2 (0—1)
Jocul a fost influențat în mare par

te de terenul înghețat. Echipele au 
ratat numeroase ocazii din cauza a- 
ceasta. Ambii portari au dovedit 
multă nesiguranță, scăpînd mingea. 
De altfel din asemenea situații au 
fost marcate cele două goluri : Du
mitru Gheorghe (min. 31) a reluat în 
plasă mingea scăpată de portarul 
Petrescu, iar în min. 64 același Pe
trescu, care pierduse la fel balonul, 
a încercat să oprească pe un adversar 
prin fault. Arbitrul a acordat 
11 m, transformat de Szabi. Rezulta
tul putea fi favorabil și echipei Me
talul Floreasca, dacă înaintașii săi 
erau mai atenți și nu ratau multe o- 
cazii. (A. Zamfirescu — coresp.).

Ofonosport
Așa arată o variantă cu 12 1 re

zultate exacte :
I. Dinamo București—Steagul

roșu (Cat. A)
II. Roma — Milari (Camp.

4-0

0-1

1

2italian A)
III. Torino — Fiorentina

(Camp, italian A) 0-4 2
IV. Bologna — Catania

(Camp, italian A) 5-0 1
V. Internazionale — Spal

(Camp, italian A) 3-2 1
VI. Lanerossi — Venezia

(Camp, italian A ) 0-0 X
VII. Mantova — Genoa (Camp.

italian A) 2-0 1
VIII. Modena — Atal anta

(Camp, italian A) 0-2 2
IX. Sampdoria — Napoli

(Camp, italian A) 3-0 1
X. Palermo — Juventus

(Camp, italian A) 1-1 X
XI. Rapid — Crișana

(Cat. A) 1-0 1
XII. Petrolul — Sei. Leipzig

(Cupa O.T.) 1-0 1
Sp. Știința Cluj — Steaua

(Cat. A) 1-1 X
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Rezultate scontate în etapa de ieri
— Grivița Roșie—Știința București: 56-3

S-a văzut încă de la „încălzire" 
că Grivița "loșie este decisă să facă 
o partidă mare iar studenții bucu- 
reșteni să lase o impresie cit mai 
plăcută în această ultimă evoluție a 

în campionatul categoriei

tel Stănescu. Oblemenco, Stoenescu. 
Bostan... înscriu încercări, majorita
tea la centru — transformate de Tî- 
ouleac. Studenții reușesc o singură 
lovitură de pedeapsa, prin Mihai.

Se cuvine, desigur apreciem

(16-0) —
Faptul că Știința București

Turneul de boi al Armatelor prietene

Dobrescu, Dobre Pavel, Cojan și I. Ivan,
învingători în primele întilniri

Viorel Moraru a „scăpat* fi r-a trimite balonul coechipierilor săi din pachetul 
de înaintași Foto: V. Bageac

putea.
retrograda oricum, indiferent de re
zultatul partidei, nu justifică cu ni
mic absența jucătorilor respectivi, 
atitudinea lor nesportivă.

DAN GIRLEȘTEANU

Steaua a 
Intrecînd 
Petroșeni 
de factu- 
a folosit

15-3 
două 

risipă 
oferi

Scorul — cel mai categoric din în
tregul campionat — demonstrează, cu 
justețe, diferența de 
cele două formații : 
favoarea liderilor.

Știința a intrat pe 
nului din „Parcul Copilului' 
jucători (! ?) hotăriți să joace fru
mos, deschis, să infrur.te cit mai 
curajos adversarul. Și a reușit să 
echilibreze jocul in primul sfert de 
oră, să răspundă acțiunilor ofensive 
ale treisferturilor Griviței Roșii cu 
contraatacuri inspirate, bine orien
tate tactic. Pachetul de înaintași al 
Griviței Roșii începe insă să acțio
neze cu vigoarea și fantezia caracte
ristică și după schimburi spectacu
loase de balon intre Demian, Mora
ru și Mircea Rusu, ultimul înscrie 
prima încercare, transformată cu pre
cizie de Țibuleac. La 5—0, studenții 
bucureșteni — animați de Leoate — 
nu cedează și se apără organizat. 
Dar. începe... ploaia de puncte rea
lizate de jucătorii Griviței și tabela 
de marcaj se modifică la intervale 
din ce în 
jocul liniei 
rilor unde 
fiecare acțiune. Bun 
Stănescu, Teodor eseu și Țibuleac. O 
repriză frumoasă care a satisfăcut, 
desigur, pe spectatori.

După pauză, Știința pare resem
nată Eforturile celor 13 jucători de 
a suplini cele... 15 posturi se fac 
serios resimțite. Și, pe rind, Moraru, 
Wusek, Mircea Rusu, Demian, Cos-

valoare dintre
56-3 (16-0) in

gazonul 6tadio-
cu 13

copios, jucătorii acestei 
au dat dovadă de înfu- 
și-au subapreciat odver- 
continuat să joace rugbi.

seriozitatea cu care Grivița Roșie a 
privit această partidă și faptul că 
nici un moment, chiar atunci cînd 
conduceau 
formații nu 
murare. nu 
sarul și au
Este însă regretabil că la teren nu 
s-au prezentat toți jucătorii Științei 
București și au lăsat pe seama cole
gilor (in inferioritate numerică față 
de adversar) să se descurce cum or

ce mai 
a Ul-a
Wusek

scurte. Excelent 
și al treisfertu- 
se remarcă la 
jocul hM Coste!

Selecțieiata Bicirești a cîștigat 
-.Capa Baaării*4 la hochei

(Urmare din pag. 1) 
tru București și Nicolaev 
Sofia.

In finala competiției s-au 
duminică 
rești și 
invms 
ral a 
Kostici 
lat in
Ferenczi înscrie in min. 23, dar după 
6 minute Sisici egalează. Din acest 
moment jucătorii romîni își impun su
perioritatea și pînă la sfîrșitul par
tidei mai înscriu prin: Szabo I 
(2), Tacaci (2) și Szabo IL Gazdele 
au redus handicapul in ultimele se
cunde ale meciului prin Sisici.

La sfîrșit, echipei noastre i-a fost 
înminat trofeul „Cupa Dunării".

pentru

intilnit 
Bucu-seara selecționatele

Belgrad. Sportivii romîni au 
cu 7—3 (1—1.
fost deschis
(min. 1), iar 
min. 19. In

2-1, 4-1). Sco- 
de gazde prin 
Szabo I a ega- 

repriza secundă.

Intrecînd categoric pe Spartacus Budapesta
cu 16-6 (8-4), Rapid București s-a calificat in turul II

al „C. C. E.“ la handbal in 7 feminin
(Urmare din pag. 1) 

întîlnirii se încheie cu rezultatul 
8-4 pentru Rapid.

La reluare, timp de 10 minute 
am asistat la un joc anost, cu multe 
greșeli. In această perioadă, cu toate 
că echipa Spartacus a fost de două 
ori in inferioritate numerică, totuși 
ea a înscris două goluri, In timp ce 
Rapid a realizat numai unul. In min. 
31 scorul era de 9-6 și 
feroviarele au început să 
înscriind pînă la sfîrșitul 
mai puțin de 7 goluri.

Arbitrul întîlnirii Eduard Pardubsky

de

abia atunci 
se impună, 
partidei nu

(R.S. Cehoslovacă) in permanență 
fază, a condus corect și autoritar 
următoarele formații :

RAPID
Boțan (3).
Dumitrescu 
Oțelea (4), 
M. Alexe.

SPARTACUS BUDAPESTA : 
Stiller (E. Pasztor) — G. Zubor 
M. Balogh (1), J. Zsibrita, K. 
benrreich (1), L. Kovacs (1), R. 
ban, J. Fekete. P. Nadori. J. Jakob- 
sen.

In turul II al „Cupei campionilor 
europeni", echipa Rapid, va tntîlni 
formația Lokomotiv Zagreb.

pe

BUCUREȘTI : Hector — 
M. Constantinescu (3), C.

(1), E. Hedeșiu (3). A. 
W. Andone (2), F. Coșug,

L. 
(3), 

H6- 
Or-

In „Cupa campionilor europeni" 
la handbal

• Intr-un meci retur, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
Ia handbal, echipa feminină U.S. 
TVRY (Franța) a învins cu scorul 
de 7—6 (4—1) pe Niloc Amsterdam. 
Echipa din Amsterdam, care cîștigase 
primul meci cu 8-6, s-a 
pentru sferturile de finală.

• In meci retur pentru 
campionilor europeni" la 
feminin, Danubia Viena și
Praga au terminat la egalitate: 2-2 
(1—1). Cum echipa pragheză cîștigase 
cu 9—3 prima tntîlnire, ea s-a cali
ficat pentru turul următor al com
petiției.

cali ficat

„Cupa 
handbal 

C.K.D.

• Pe stadionul Ghencea, 
obținut un rezultat scontat, 
formația studenților din 
cu 11-3 (8—3) după un joc 
ră tehnică modestă (Steaua
însă și o serie dă rezerve). Au în
scris Penciu (încercare), Ciobănel 
(încercare transformată de Penciu) șl 
Kramer (încercare) pentru Steaua, 
Antimoianu (lovitură de pedeapsă) 
pentru Știința Petroșeni.

• DINAMO - METALUL 
(6-0). In partida de ieri, cele 
formații au făcut o adevărată 
de energie, întreeîndu-se în a
spectatorilor faze cit mai frumoase. 
Au fost, într-adevăr, deosebit de 
spectaculoase cursele lui, Balcan, re- 
centrările lui Rahtopol, încercarea 
lui Luscal, realizată după un schimb 
de pase cu Negulescu etc. Scorul de 
15—3 este poate prea sever dar me- 
talurgiștii nu puteau emite pretenții 
pentru că au intilnit în Dinamo o 
echipă într-o deosebită vervă de joc, 
decisă să modifice impresia lăsată 
de ultimele sale evoluții cînd for
mația a prestat jocuri sub valoarea 
sa obișnuită. S-au remarcat în mod 
deosebit 
Pop de 
și Blum

Rahtopol, Vasile Rusu, A. 
la Dinamo și Ivan, Manole 
de la Metalul.

V. HOSSU — coresp.
• BlRLAD (prin telefon). După un 

joc lipsit de spectaculozitate, parti
da dintre CSMS Iași și Unirea 
București s-a Încheiat cu victoria 
bucureștenilor. A marcat Tutuianu 
(min. 40) la o lovitură de pedeapsă. 
De remarcat că CSMS a ratat trei 
lovituri de pedeapsă din poziții fa
vorabile, prin Metvschi.

ELIADE SOLOMON — coresp.
• TIMIȘOARA (prin telefon). Jocul 

Știința Timișoara — Olimpia a fost 
foarte disputat, îndeosebi în repriza 
secundă. Timișorenii au dominat mal 
mult reușind să concretizeze supe
rioritatea prin transformarea celor 
trei lovituri de pedeapsă acordate de 
arbitrul Eftimescu. Au înscris Celea, 
de două ori, și Naca pentru timi
șoreni, Ivan (lovitură de picior că
zută) pentru Olimpia. Scor final: 
9-3 (0-3).

I. IOANA — coresp.

Campionatul de
V. KORCINOI CONTINUA SA

EREVAN (Agerpres). Cu victoria 
obținută în runda a 12-a, Mihail Tal 
revine în lupta pentru titlul de cam
pion de șah 
lui Korcinoi 
țial. Tal a 
cu maestrul 
pion mondial a jucat 
a sacrificat 
cu piesele 
cîștigind o 
tarea 35.

Taimanov 
Holmov pe 
cinoi a 
Bannik.

Ziua de „întrerupte"

PRAGA 9 (prin telefon). Sîmbătă 
seara, în sala C.K.D, Vinohrad din 
capitala Cehoslovaciei s-au disputat 
primele meciuri de box din cadrul 
Turneului Armatelor prietene. La a- 
ceastă importantă competiție pârtiei, 
pă 60 de boxeri din U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria și R.P. Romînă. 
In prima reuniune s-au disputat 18 
meciuri. Primul meci s-a disputat 
între Mircea Dobrescu și Fielitz din 
R.D.G. Victoria a revenit boxerului 
nostru, după o dispută spectaculoasă. 
La categoria pană, Gh. Anghel a fost 
învins de Stepașkin (U.R.S.S.) și tot 
la această categorie Simon (R.P.U.) 
l-a întrecut pe Cișmaș, intr-un meci 
cu multe iregularități. Disputa dintre (R.D.G.), 
Dobre Pavel și Malij (R.S.C.) s-a în
cheiat în prima repriză, boxerul ro- 
mîn cîștigînd prin K.O. Popelka 
(R.S.C.) l-a întrecut la puncte pe Ba
dea. Meciul a fost echilibrat. Cojan

I-a învins prin abandon în repriza â 
treia pe Jitter (R.P.U.) ALTE RE
ZULTATE : Millek (R.D.G.) b.p. A- 
kermatn (R.P.U.), Grigoriev (U.R.S.S.) 
b.p. Rusinov (R.P.B.), Olech (R.D.G.) 
b.p. Anghelov (Bulgaria), Tuminș 
(U.R.S.S.) b.p. Heczei (R.S.C.), Wolf 
(R.D.G.) b. ab. Klinger (R.P.U.), Poz. 
niak (U.R.S.S.) b.p. Hrebicek (R.S.C.), 

Duminică dimineața s-au disputat 
primele semifinale. Mindreanu și I. 
Florea au pierdut la puncte în fața 
lui Gheorghiev (R.P.B.) și, respec
tiv, Kokoșkin (U.R.S.S.), I. Ivan l-a 
învins pe Vereș (R.P.U.) intr-un meci 
spectaculos. ALTE REZULTATE : Pa- 
naiotov 
(U.R.S.S,),

Siegmund 
lefonez se 
brescu și

(R.P.B.) b. p. Sorokin 
Kajdi (R.P.U.) b.p. Olech 
Abramov (U.R.S.S.) b.p. 
(R.D.G.). La ora cînd te. 
disputa meciul dintre Do- 
Millek (R.D.G.).

ION POPA 
antrenor

Sportivii romîni învingători in 4 probe
din 5 la campionatele internaționale

de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

acționînd foarte decis, jucînd dina
mic, cu atacuri și contraatacuri.

DUBLU FEMEI, sferturi de finală : 
Lukacs, Hevesi — Uhrova, Karlikova 
(R.S.C.) 3—1, Hollman^ Stiebner
(R.D.G.) — Constantinescu, Krezsek 
3—1; Alexandru, Pitică — Pire, Te- 
trac (R.P.F.I.) 3—0, Bosa, Svarcova 
(R.S.C.) — Geiser, Szmidt (R.P.P.) 
3—2, semifinale: Lukacs, Hevesi — 
Hollman, Stiebner 3—0, Alexandru, 
Pitică — Bosa, Svarcova 3—1, finala: 
Alexandru, Pitică — Lukacs, Hevesi 
3—0.

DUBLU MIXT, sferturi de finală: 
Constantinescu, Giurgiucă — Hollman, 
Lemke (R.D.G.) 3—0, Alexandru, Ne
gulescu — Alser, Kahrlsson (Suedia) 
3-1; Lukacs, L. Foldi (R.P.U.) - Pi
tică, Cobîrzan 3—1, Szmidt, Kusinski 
(R.P.P.) — Hevesi, Iancso (R.P.U.) 
3—2, semifinale : Alexandru, Negu
lescu — Lukacs, L. Foldi 3—2, Con
stantinescu, Giurgiucă — Szmidt, Ku
sinski 3—1, finala: Constantinescu, 
Giurgiucă — Alexandru, Negulescu 
3—0,

PETROLUL PLOIEȘTI — SEL. LEIPZIG 1-0 (0-0)
(Urmare din pag. 1)

sale teritoriale, nu reușește să mar
cheze, deși A. Munteanu a avut și 
el o situație bună. Astfel, prima re
priză se termină

La reluare, tot 
început, de data 
mult succes. In 
beneficiază de o 
Execută Pahonțu, care trimite min
gea lui Marin Marcel. Acesta schimbă 
prin surprindere jocul pe stingă, la 
Dridea II care, intrat in posesia balo
nului, il tentează pe fundașul Giesner 
Si înscrie printr-un șut foarte puter
nic : 1—0 pentru Petrolul. Selecțio
nata Leipzig reacționează imediat, 
ieșind din apărare și trecind la atac. 
Urmează o scurtă perioadă de domi
nare, dar Petrolul se apără calm, 
organizat și luptă cu deosebită dîr- 
zenie. In min. 60 Sfetcu intervine cu 
succes la o acțiune, prinde mingea, 
dar este lovit de extrema stingă Ger
bitz și scapă balonul. Se produce o 
învălmășeală și arbitrul acordă 11 m. 
A fost o fază foarte confuză. Lovitu
ra de la 11 m a fost executată de 
Fischer, dar Sfetcu a sesizat direcția

cu un scor alb. 
Petrolul atacă de la 
aceasta însă cu mai 
min. 48 ploieștenii 

aruncare de la tușă.

șah al U.R.S.S.
CONDUCĂ IN CLASAMENT

ale R. P. Polone!
DUBLU BARBAȚI, sferturi de fi

nală : Alser, Miko — Cobîrzan, Giur- 
giucă 3—2, Iohansson, Bernhard (Sue
dia) — Calinski, Kusinski (R.P.P.) 
3—1, Teran, Iasvic (R.P.F.I.) — Negu
lescu, Kovacs (R.P.R., R.P.U), 3—2 
Lemke, John (R.D.G.) — Iancso, L. 
Foldi 3—1, semifinale : Alser, Miko — 
Iohansson, Bernhard 3—2, Teran, 
Iasvic — Lemke, John 3—1, finala: 
Alser, Miko — Teran, Iasvic 3—0.

„Cupa Martini4* la floreta 
se dispută duminică la Paris
PARIS (Agerpres). — La Paris se 

va disputa la 16 decembrie tradi
ționala competiție de floretă dotată 
cu Cupa Martini. Anul acesta tro
feul va fi atribuit definitiv unuia 
din cei 8 floretiști care au realizat * 
la edițiile trecute cele mai mul^^""4 
puncte. Vor lupta pentru acest tro
feu frații Jeno și Laszlo Kamuti 
(R.P. Ungară), Allan Jay (Anglia), 
Vladimir Sisikin 
Hoskyns (Anglia), 
Claude Baradino 
desemnarea celui 
cipant în turneul 
un meci de baraj între Sveșnikov 
(U.R.S.S.), Fiilop (R.P.U.) și Magnan 
(Franța).

(U.R.S.S.), Bill 
Roger Closset și 
(Franța). Pentru 

de-al 8-lea parti- 
final va avea loc

și a respins mingea, spre Badea. 
Acesta a inițiat imediat un contra
atac foarte periculos, din păcate ratat 
de puțin. Din acest moment, jocul s-a 
echilibrat, iar în partea finală a me
ciului Petrolul a dominat, creîndu-și 
situații favorabile. In min. 80 A. 
Munteanu a ajuns singur cu portarul, 
a șutat puternic, dar Nauert a reușit 
să respingă. Astfel că partida a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 1—0 (0—0).

In completarea cronicii de mai sus, 
iată și o declarație a antrenorului 
federal St. Covaci, care a însoțit e- 
chipa Petrolului Ia Budapesta și cu 
care am stat de vorbă tot ieri, la 
telefon :

„A fost un joc specific de cupă, 
foarte disputat, cu faze Ia ambele 
porți. Petrolul a dominat mai mult 
și, după aspectul general al întîlnirii 
și după ocaziile avute, a meritat vic
toria Ia o diferență mai mare. Echipa 
din Ploiești s-a acomodat mai bine cu 
terenul înghețat și alunecos, a făcut 
un joc organizat în apărare și la mij
locul terenului, de unde a inițiat ac
țiuni bine gindite și desfășurate. Pă
cat că înaintașii nu au tras suficient 
la poartă. Evoluția echipei Petrolul a 
fost mult apreciată de spectatori și 
specialiști. Aceștia din urmă au spus 
că așteaptă cu plăcere să revadă 
formația pioieșteană la Budapesta în
tr-o eventuală întilnire cu Ferencva- 
ros, care speră că se va califica in 
dauna echipei Sampdoria.

întreaga echipă a Petrolului a 
luptat cu deosebită însuflețire pen
tru victorie și toți jucătorii merită 
aprecieri elogioase. In special s-au 
remarcat Sfetcu, Fronea, D. 
teanu și Dridea II. Din echipa 
zigului s-au evidențiat Faber, 
slcr, Gaase și Fischer".

★
Echipa Petrolului urmează să

astă-seară spre țară. Antrenorii 
I. Oană și St. Covaci vor rămîne la 
Budapesta pentru a asista la meciul 
retur Ferencvaros — Sampdoria, care 
se dispută miercuri seară în capitala 
R. P. Ungare.

• Selecționata de fotbal a Danemar
cei a 
Maltei, 
șui La 
ropei 
s-au calificat pentru turul următor, 
primul joc fiind cîștigat tot de ei 
cu 6-1.

• In orașul elvețian Freiburg a 
avut loc meciul feminin de baschet 
dintre echipele Femina Berna și T.V. 
Gross Gerau (R.F. Germană), con- 
tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni". Oaspetele au terminat învin- < 
gătoare cu scorul de 53—31 (28—14).

• Sala „Gwardia" din Varșovia a 
găzduit întîlnirea internațională de 
box dintre echipele cluburilor spor
tive Legia Varșovia și Partizan Bel
grad. Pugiliștii polonezi au 
victoria cu scorul de 11—9.

• Patinatorii sovietici 
Belusova și Oleg Protopopov 
cat în Anglia pentru a participa la 
un mare concurs de patinaj artistic 
care va avea loc la 18 decembrie la 
Londra. După aceasta sportivii so
vietici vor evolua și în alte orașe 
din Anglia.

• Selecționatele masculine de bas
chet ale Elveției și Austriei s-au in
tilnit la Lausanne intr-im meci eli
minatoriu pentru campionatul euro
pean. Victoria a revenit echipei 
vețiene cu 69—58 (25—26).

• In campionatul cehoslovac
hochei pe gheață s-au înregistrat 
mătoarele rezultate: _
ce — 
l-o; 
Plsen 
Praga 
i-i); 
1-4 (1-2 ; 
conduce Z.K.L. Brno cu 30 de puncte 
urmată de Sloven Bratislava cu 25 
puncte.

învins cu 
Jocul s-a 
Valetta, în 
inter-țări“.

3-1 (2-1) echipa
desfășurat în ora- 
cadrul „Cupei Eu- 
Fotbaliștii danezi

repurtat

Ludmila 
au ple-

bit de fructuoasă pentru marele 
maestru Spasski. Acesta a realizat 
din trei partide 2,5 puncte, învingînd 
pe Scianovski și Taimanov și reimi- 
zînd cu Hodos. Liderul clasamentului, 
Victor Korcinoi, și-a consolidat pozi
ția printr-o nouă victorie, de data 
aceasta în partida cu Bannik. Hol
mov a cîștigat la Savon și a remizat 
cu Novopașcin. La egalitate s-a ter
minat, de asemenea, partida dintre 
Stein și Taimanov.

După 12 runde, Korcinoi are 10 
puncte și este urmat de Holmov și 
Tal cu 8,5 puncte, Stein 7,5 puncte 
(o partidă întreruptă) Spasski și

a fost deose- Taimanov 7,5 puncte.

al U.R.S.S., deși avansul 
continuă să fie substan- 
avut negrele în partida 

Iuri Koț. Fostul cam- 
la atac, 
pătruns 

adversă, 
la mu-

un pion, 
grele în 
figură și

curajos 
apoi a 
poziția 
partida,

Aronin,l-a învins pe
Zaițev, in timp ce Kor- 

întrerupt cu avantaj la

el-

plece

de 
ur- 

Tesla Pardubi- 
Ceske Budejovice 10—3 (6-0; 
3—3) ; SONP Kladno—Spartak 
8-4 (3—0 ; 8-1; 2—3); Spartak 1 
— Chomutov 3—3 (1—0; 1—2; 
Dukla Jihlava — Z.K.L. Brno 

0—1 ; 0—1). în clasament


