
Victorie netă, la box

L P. Romină — Scoția 9-1
i atit scorul de 9—1 cu care a 
tat simbătă seara reprezentativa 
noastre, cit mai cu seamă ma- 

i clară, spectaculoasă cu care au 
ut victoriile cei nouă pugiliști 
ni, a lăsat miilor de spectatori 
npresie deosebită. Confruntarea 
e cei mai buni boxeri romini și 
eni a dat din nou ciștig de cauză 
tzentanților* noștri, de data a- 
a la un scor care a întrecut 

așteptări. Întreaga echipă, mai 
t Andrei Olteanu, a dovedit o 
e bună pregătire, sub toate as- 
’le. lată de ce spectatorii au răs- 
t necontenit cu aplauze pe boxe- 
■omini. Fără discuție că meritul 
și al antrenorilor Ion Chiriac și 
4iculescu, ale căror eforturi de 
chega o garnitură robustă, teh- 

și omogenă au fost încununate 
■ucces.
natorii de box care s-au... temut 
>loaie și care au preferat să as

ia rad o unele aspecte din des- 
•area reuniunii de .simbătă seara 
mtea crede că întilnirea cu sco (Continuare în pag. a 4-a)

Filson (dreapta) a trecut prin multe clipe dificile in partida cu Ion Mo- 
Iată-l pe reprezentantul nostru străpungînd — cu o directă de stingă — 

garda adversarului
Foto: Stan Petre

receri entuziaste în ultimele două 
ale campionatelor de călărie

zile

Gh. Langa (Steaua) învingător în proba de categorie grea

Aceeași 
juniori

1. ANGI1EL DO-

țienii a constituit pentru boxerii ro- 
mîni o simplă formalitate. Dar nu 
a fost așa. îndeosebi la categoriile 
mici, oaspeții s-au dovedit a fi foarte 
bine pregătiți, luptîndu-se deseori de 
la egal la egal cu reprezentanții 
noștri.

ȘI ACUM. . . SECVENȚE DIN FILMUL 
MECIURILOR

Ciucă a adus prima victorie a re
prezentativei noastre, în fața lui J. 
Mc. Cluscki, un boxer incomod, cu 
viteză de execuție și cu eschive de
rutante. în prima repriză insă, su
perioritatea boxerului nostru nu a 
fost evidentă. în schimb, în cea de 
a doua, atacurile susținute ale 
Ciucă l-au dezechilibrat în citeva 
duri pe scoțian. Totuși, Ciucă 
insistat suficient pe contraatac.

lui 
rîn- 
n-a 
De-

M. TRANCĂ 
R. CALARAȘANU

care ternii 
penalizare.

de Vasile Pinciu, cu Clasic, 
nă parcursul cu numai 4 p 
deși terenul era complet desfundat. Ace
lași rezultat meritoriu îl obține și Gh 
Langa, cu Rapsod, Pinciu își întrece 
însă propria performanță și realizează 
cu Bîrsan 0 p, penalizare. Costea, cu 
Diavolo, și Vlad, eu Vifor, totalizează 
cîte 12 p. Așadar, lupta se va da între 
Pinciu și Langa, specialiști ai acestei 
probe. După cea de a doua manșe, ei. rea
lizează cîte 8 p penalizare (Langa cu 
Rapsod și Pinciu cu Bîrsan) și urmează 
barajul pentru desemnarea campionului. 
Obține victoria, după un parcurs cxce 
lent executat, Gli. Langa: 0 p penalizare,

D. GÎRLEȘTEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

0 ETAPĂ FĂRĂ SURPRIZE ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL

Un nou gol in poarta echipei Crișul. (Fază din meciul Steaua—Crișul Oradea 7—2)
Foto: P. Stan
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1 început, o recapitulare... cronolo- 
a probelor de simbătă. La dresaj 

g. „semigrea", maestrul sportului N. 
alo .-.cerit —■ așa cum era de
pUr — Victoria. Clasament : 1. N. 
IALCEA (Steaua) cu Bolero 793 p — 
IPION AL R. P. ROMÎNE pe anul 
>; 2. I. Molnar (Steaua) cu Argint 
; 3. 1. .Molnar (Steaua) cu Pelina?

Foarte spectaculoasă și plină de 
aisiuni a fost proba rezervată junio- 
■ pini la 16 ani, în earc am urmărit 
uția multor tineri călăreți cu eviden- 
perspective. Rezultate : 1. VASILE
ESCU (Steaua) cu Fatma 27,5 ; — 
IPION AL R. P. ROMÎNE pe anul 
5; 2. M. Silea (Știința) cu Odor 29,3 
V. Ionescu cu Gelu 29,5. 
ă interesantă la obstacole 
i la 18 ani, care s-a încheiat cu ur- 
oarele rezultate :
>CU (Steaua) cu Nușa 0 p. —CAM- 
!N AL R. P. ROMINE pe anul 1963; 
Adrian Valentir (Steaua) cu Scufița 
ț 3. Gh. Pechiu (Petrolul) cu San-

4 j>. Spectatorii au aplaudat îndelung 
ionanta întrecere prilejuită de proba 
categorie mijlocie (15 ooncurenți) în 

dinamovistul Al. Longo a repurtat 
ictorie meritată. In barajul probei, el 
itrecut pe V. Bărbuceanu și E. Oltca- 
Clasament: 1. AL. LONGO (Dina- 
cu Sprinten 0 p. 35,7 — CAM- 

>N AL R. P. ROMÎNE pe anul 1963; 
/. Bărbuceanu (Steaua) cu Stejar 4 
33,3; 3. E. Olteanu (Steaua) cu
lâ 8 p, 33,7.

programul a continuat cu proba 
rvată fetelor. Birghite Antoni a adus 
ului sibian o nouă victorie în aceas- 
:diție a campionatelor, cucerind pri- 
loc după un frumos „dueil" cu Li- 

l Nițulescu. Clasament : 1. BIR- 
TE ANTONI (G.S.M. Sibiu) cu 
iniș 0 p, 36,4 CAMPIOANĂ A 
?. ROMÎNE pe anul 1963; 2. Li 
i Nițulescu (Dinamo) cu Himalaia 

33,9; 3. Mariana Petcu (Steaua) 
iebeș 8 p.

iată că, în ciuda ploii torențiale, 
ibtiiiele bazei hipice din calea Plev 
au rămas destui spectatori dornici 
irmărească cea mai spectaculoasă 
1 a întrecerilor de obstacole, proba 
alegoric grea, în care aveau să se 
lească cei mai valoroși călăreți cu 
□ai buni cai. Proba a fost deschisă

ieri dimi- 
ploaie re-

La Snagov, 
neață, prima 
ce de toamnă a însoțit 
ultima competiție de 
sporturi nautice a sezo
nului. Tradiționala noas
tră întrecere de canotaj 
academic n-a avut, de a- 
ceea, cadrul atrăgător al 
edițiilor precedente. Cu 
toate acestea, frumusețea 
întrecerilor sportive ne-a 
făcut să uităm adversita
tea timpului și să aplau
dăm cu căldură efortu
rile sportivilor, valoroa
sele lor rezultate. Satis
facția noastră a fost cu 
atit mai mare cu cît, 
în compania unor redutabili vîslași 
din R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă și R.S.F. Iugoslavia, ca
notorii romini au fost la înălțime, ob
ținând trei victorii concludente. La

SPORTIVII ROMINI ÎNVINGĂTORI IN 3 PROBE
IN CONCURSUL INTERNATIONAL DE CAIAC-CANOE

DIN R. P. UNGARA
Budapesta, 29 (prin telefon). Sîm- 

bătă și duminică a avut Ioc în sta
țiunea Tata un mare concurs inter
național de caiac-canoe, la care au 
participat sportivi din R. P. Romînă, 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R .P. Polonă,

de motociclism - viteză
se desfășoară>

marți după-amiază!
Din cauza ploii abundente, 

concursul internațional de moto- 
. ciclism-viteză care trebuia să se 
(I desfășoare duminică dimineață a 
f fost amînat pentiru marți 1 octom- 
( brie orele 16. întrecerea va avea 
/ loc tot pe traseul din șoseaua 
/ No dului. După cum se știe, la 
4 acest concurs evoluează cei mai 
I buni motoeloliști din țara noastră 
# și alergători de valoare din Italia.

A

S-a dat startul în proba de 4 fără cîrmaci. Echipajul R. P. Romîne (tn prim pluti) ne 1 
va aduce o nouă victorie Foto: P. Romoșan

din R.D. Germană, care au deplasat I 
la Snagov o garnitură completă, s-au | 
înscris și ei de trei ori pe lista învin- j 
gătorilor ; la simplu, 2-j-l și 8-J-l. In ! t 
fine, cea de-a șaptea probă a progra
mului (dublu) a revenit — așa cum 
era de așteptat—campionilor europeni 1 
cehoslovacii Andrs și Hofman. Dar 
iată, pe scurt, filmul probelor :

La 4-1-1, cursa inaugurală a regatei, ■ 
succesul echipei noastre s-a întrevăzut 
chiar după primele lovituri de ramă, i . 
Echipajul compus din I. Petrov, Gh. 
Rifelt, E. Somovseiii, M. Husarenoo-) O. 
Păunescu se instalează in fruntea piu- .. 
tonului și nu cedează conducerea nici 
un moment. El realizează pe cei 2000 
de metri timpul de 7:92,9. Frumoasă a 
fost și comportarea celui de-al doilea 
echipaj al nostru (Tarara, Covaci, 
Jiva, Vereș-i-Lupu) clasat pe locul se
cund, cu 7:05,9 înaintea formației R.D. 
Germane (Mrahaz, Friedrich, Lubbert, 
Wilke 4- Danilowski), cronometrată. în 
7:08,4. Păcat că în această cursă, echi
pajul R.S. Cehoslovace nu și-a apărat 
șansele, abandonînd la 1000 de metri 
cînd se afla pe locul IV.

O nouă probă, un nou succes romî- 
nesc. La 2 fără cîrmaci, tinerii noștri 
campioni republicani E, Stratan și Gh. 
Tudose au controlat întrecerea, dar 
au avut de respins, în final, „atacul" 
lui Lucke și Bothe din echipa R D. 
Germane, pe care i-au întrecut cu o 
secundă și 3 zecimi : 7:48,7 față de 
7:50,0. Pe locurile următoare: 3.
RDG II (Schmidt, Gelpke) 7:52,0 ; 4. 
R.S.F. Iugoslavia (Djordjevici. Janko- 
vici) 8:06,6. Echipa poloneză a „agățat" 
o 
o

fără cîrmaci și 4 fără 
au

44-1, ca și la 2 
cîrmaci, echipajele R.P. Romîne 
trecut primele linia de sosire în-regis- 
trînd și timpi remarcabili în condiți
ile vremii vitrege. Valoroșii canotori

Suedia, R. D. Germană, Franța, R. F. 
Germană și Austria.

Sportivii romini au obținut trei vic
torii. Simbătă la canoea de dublu, 
Calinov, Lipalit s-au clasat pe pri
mul loc la 10 000 m învingînd echi
pajul campionilor mondiali și olim
pici Troiste, Makarenko (U.R.S.S.). în 
probele de caiac 4 și ștafeta de 
4 x 500 m desfășurate duminică echi
pajele R .P. Romîne s-au clasat pe 
primul loc. La caiac 4, echipajul for
mat din Nicoară, Ivanov, Conțolenco, 
și Artimov a cucerit medalia de aur, 
întrecînd echipele U.R.S.S. și R. P. 
Ungare. în proba de ștafetă 4x500 m, 
echipajul R. P. Romîne alcătuit din 
Nicoară, Ivanov, Anastasescu și Ver- 
nescu a obținut a treia medalie de 
aur, clasîndu-se înaintea echipajelor 
R P. Ungare și R. F. Germane. Alte 
rezultate : Caiac 500 m. ; 1. 
(R.P.U.) 2. Morozov (U.R.S.S.) 
nescu (R.P.R.) ; Caiac dublu 
1. Konikov, Vinit (U.R.S.S.), 
coară, Vernescu 
Bucker (R.F.G.), 
1. Cseh, Hazsik 
Ivanov (R.P.R.), 
(U.R.S.S.), Canoe
R.P.U. I, 2. R.P.U. II, 3. R.P. Romină

Szente 
3. Ver- 
500 m.

2. Ni- 
(R.P.R.), 3. Giinther, 
Caiac dublu 1000 m.
(R.P.U.) 2. Nicoară, 
3. Morozov, Balin 

dublu 1000 m :

D. RUZSKAI
— redactor al ziarului „Nepsport“ 

baliză și a abandonat după numai 
sută de metri. In lipsa campionului

RADU URZICEANU 
NEAGOE MARDAN ,!

(Continuare tn pag. 3 a)

CATEGORIA A

Steaua — Crișul 7—2 (4—1)
Farul — Rapid 3—1 (1—1)
C.S.M.S. — Din. Pitești 2—1 (1—1) 
Petrolul — St roșu 1—0 (0—0)
Șt. Timiș. — Șt. Cluj 3—1 (I—0)
Din. Buc. — Siderurgistul 5—1

(2-1)
(1-1).U.T.A. — Progresul 1—1

CLASAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.
3.

10.
11.
12.
13.
14.

Steaua 
Petrolul 
Dinamo București 
Progresul 
Farul
C.S.M.S.
U.T.A. 
Sideiurgishrl 
Steagul roșu 
Rapid 
știința Timișoara 
Dinamo Pitești 
Crișul
Știința Cluj

(13

6 5 0 1 22:10
6 3 2 1 13: 4
6 4 0 2 20: 7
8 3 2 1 12:10
6 4 0 2 11:11
6 3 0 3 11: 9
6 2 2 2 7: 8
6 3 0 3 8:10
6 2 13 9:10
6 2 13 10:16
8 2 0 4 8:13
6 2 0 4 7:12
6 12 3 5:15
6 10 5 5.13

18
8
8
8
8
5
6
6
5
S
4
4
4
2

octombrie).ETAPA VIITOARE

C.S.M.S. — Farul
Siderurgistul — Petrolul
Dinamo București — Steaua 
Progresul — Rapid
Dinamo Pitești — Știința Timiș.
Crișul — U.T.A.
Știința Cluj — Steagul roșu

(Citiți cronicile meciurilor 
în pag. 2—3)



F OT B R L

Petrolul a dominat, dar a trecut greu 
de Steagul roșu: 1-0 (0-0)

Dinamo București — Siderurgistul Galați 5-1 (2-

Ploieștenii (și nu numai ei) pro
nosticau o victorie rwai ușoară a Petro
lului. Calculele erau simple și, se pa
re, suficient de convingătoare : „Stea- 
oul roșu nu merge — se spunea înain

te de joc; a pierdut acasă în fața. 
Rapidului, în timp ce „noi", cu.-Rapi- 
dul...”

Se omitea însă, faptul că formația 
brașoveană, dornică de reabilitare, iși 
va vinde scump pielea și apoi că echi
pele sînt uneori inconstante. Iată, de 
pildă, cine a văzut duminica trecută 
Pe Petrolul jucînd, cu greu ar fi— 
recunoscut-o ieri. într-atît de necon
vingătoare a fost evoluția „unspreze- 
celui" ploieștean ! într-o singură săp- 
tămină, echipa a slăbit mult la capito
lul combativitate, acțiunile ofensive 
au fost, de astădată, lipsite de FAN
TEZIE și CLARITATE, atuurile cu 

care cîștigase acum șapte zile. Ieri, 
ploieștenii au greșit capital încercînd 
Bă străpungă doar pe tripletă (Badea- 
Dridea I-A.Munteanu), ignorînd mul
tă vreme faptul că zona de finalizare 
era betonată, Pe centru, de oaspeți. 
Abia atunci cînd Badea și-a reluat 
locul pe aripă, fața compartimentului 
ofensiv s-a mai schimbat în bine. Cu 
toate acestea, golul, singurul gol al 
partidei (în min. 57) va fi opera lui 
luhas (ieri mijlocaș), care a trimis 
la „păianjen” de la aproximativ 25 de 
metri. Haidu a văzut direcția mingii, 
s-a' dus spre ea" dar, alunecîndu-i pi
ciorul de sprijin, a ratat intervenția.

Steagul roșu a venit la Ploiești pen
tru un punct. Și-a axat jocul pe apă
rare (e drept, o apărare organizată, 
după formula 4—3—3) ; Sigheti l-a du
blat in permanență pe Jenei, iar la 
mijlocul terenului au operat Pescaru, 
Ciripoi și Seredai. Ne-a plăcut ideea 
dozării efortului prin schimbarea de 
atribuții inter-mijlocași (și invers), dar 
slabul randament al singurului vîrf de 
atac (Selimesi) a ușurat sarcina apără
rii adverse. De altfel, in tot timpul 
jocului, oaspeții au încercat poarta de 
30 ori, dar niciodată n-au tras pe spa
țiul ei. Aceeași frecvență slabă și din

U. T. A. - Progresul 1-1 (1-1)
ARAD 29 (prin telefon). Dacă cu o 

săptămînă ih urmă, la Brașov, fotba
liștii de la U.T.A. au obținut un punct 
prețios, de data aceasta, ei au cedat, 
ecasă, un punct tot atît de prețios. 
Deși au avut inițiativa în majoritatea 
timpului și au încercat des poarta, 
textiliștii au rămas datori suporteri
lor lor. Aceasta, deoarece au ratat 
extrem de multe ocazii clare (Chivu 
min. 18, 39, 76, 78; Țîrlea min. 41, 48, 
87, 89 ; Farkaș min. 47). Dator însă a 
rămas șF arbitru] Mihai Vasiliu (Plo
iești) care a condus foarte slab aceas
tă partidă. Fiind depășit în permanen
ță de faze, el a scăpat jocul din mină, 
<lînd nenumărate decizii eronate și în 
compensație. Prin aceasta, el a in
fluențat buna desfășurare a jocului. 
U.T.A. a deschis scorul în minutul 21 
prin Țîrlea. După 5 minute, Pecican 
comite fault în careu și Mateianu 
transformă lovitura de la 11 m ; 1—1.

Soarta partidei a fost hotărîtă încă 
din prima repriză, cind textiliștii, de.și 
cuperiori oaspeților, n-au reușit să în
scrie decit o singură dată.

După reluare, Progresul se organi
zează în apărare pentru a menține cu 
orice preț rezultatul și reușește acest 
lucru. Cu 6—7 jucători pe linia de 
fund, bucureștenii se apără cu ho»ă-

[ffionosport
AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 12

REZULTATE EXACTE

I. R. P. Bulgaria — Franța
(C. Europei) 1

II. Farul — Rapid (Cat. A) 1
III Petrolul — Steagul roșu 

(Cat. A) 1
IV. U.T.A. — Progresul (Cat. A) x

V. Poiana — Dinamo Bacău
(Cat. B) 1

VI. Gaz Metan — Minerul B. Mare
(Cat. B) x

VII C.S.M. Cluj — C.S.M. Reșița
(Cat. B) ' 1

VIII. Știința Galați — Știința Craiova
(Cat. B) x

IX. Atalanta — Roma (camp.
italian) 1

X. Bologna —■ Fiorentina (Camp, 
italian) 1

XI. Sampdoria — Juventus (Camp.
italian) 2

XII. Torino — Milan (Camp, ita
lian) x

Fond de premia ; 254.320 lei 

partea atacului ploieștean: 10 șuturi,- 
dintre care 7 pe poartă.

Spuneam mai sus că formația oaspe 
a venit ]a Ploiești să scoată un punct. 
Ea și-a invitat adversarul, prin așe
zare, să atace în trombă, ieșind din 
apărare prin contraatacuri purtate de 
2—3 jucători, ușor de oprit la mar
ginea suprafeței de pedeapsă. Apăra
rea face risipă de energie și numai 
după 3 minute, de la început, acordă 
două cornere. După o scurtă perioadă 
în care brașovenii echilibrează jocul, 
asistăm din nou la o presiune exerci
tată de ploieșteni la poarta lui Haidu. 
în min. 22, Florea execută o lovitură 
liberă de pe stingă, înalt, spre colțul 
careului mic ; Moldoveanu, venit ca un 
bolid, reia cu capul puternic, dar Haidu 
scoate „în extremis”. Petrolul domină 
în continuare confuz.

Mai trec 10 minute de la reluare și 
Petrolul nu reușește să găsească cheia 
victoriei. Publicul iși arată nemulțu
mirea față de jocul prestat, dar ime
diat iși recapătă încrederea după în
scrierea golului. încurajați de gol, pe
troliștii atacă continuu, producînd pa
nică pe aripa dreaptă. Centrările lui 
Badea rămîn însă fără rezultat și prin 
faptul că Dridea I este peste tot, în afară 
de zona (din apropierea porții) în care 
trebuie" să acționeze. Pină la sfîrșit, 
oaspeții (ieșiți mai mult la joc) inițiază 
o serie de contraatacuri, rămase însă 
fără efect.

Jocul, de factură modestă, a fost in
fluențat desigur și de starea terenului 
umed, alunecos.

Arbitrul N. Mihăilescu a condus 
foarte bine formațiile :

PETROLUL : Ionescu - Pal, D. Ni- 
colae, Florea — luhas, M. Marcel — 
Moldoveanu (Badea), Badea (Moldo
veanu), Dridea I, A. Munteanu, Moca- 
nu (min. 70 Dridea II).

STEAGUL RO$U : Haidu - Campo, 
Jenei, Naghi — Pescaru, Sigheti — Ha- 
șoti, Năftănăilă, Ciripoi, Seredai, Se
limesi.

G. NICOLAESCU

rire, intervenind curajos la multe mingi 
dificile. în acest timp ei se bazează pe 
contraatacuri efectuate de Oaidă și 
Voi nea.

U.T.A. a forțat ritmul în ultimele 
20 de minute, dar fără rezultat. Ata- 
canții au șutat mult; însă imprecis. La 
textiliști a fost slab aportul lui Floruț, 
altădată principal coordonator al echi
pei. Astfel, majoritatea acțiunilor s-au 
desfășurat la întîmplare, fără efica
citate.

Cu toate deficiențele jocului, cei 
prezenți au avut prilejul să asiste la 
o luptă pasionantă care s-a dat în ma
joritatea timpului între atacul textilist 
și apărarea oaspeților.

Au jucat formațiile :
U.T.A. : Coman — Pecican, Capaș, 

Neamțu — Comisar, Mețcaș — Tomeș, 
Chivu, Țîrlea. Floruț, Farcaș.

PROGRESUL: Mîndru - Nedelcu, 
Caricaș, Colceriu — I. Popescu (Ioni- 
ță min. 87), gtirbei - Oaidă, Mateianu, 
Voinea, Mafteuță, Stoicescu.

ȘT. IACOB — coresp.

Farul învingătoare
3-1 (1-1)

CONSTANȚA, 29 (prin telefon). In 
clripitiți-vă un teren în caic apa mustea 
la fiecare pas, depășind carimbul ghe- 
tei și vă puteți face o imagine asupra 
jocului dintre cele două formații. Cu 
toată ploaia care a căzut din abun
dență și a desfundat terenul, Farul și 
Rapid s-au străduit — reușind în bună 
parte -— să ofere spectatorilor un joc 
de un nivel satisfăcător. In aceste con
diții trebuie releiat faptul că ambele 
echipe au arătat o marc putere de luptă, 
apărindu-și eu sportivitate șansele.

Farul Constanța, învingătoare ieri, a 
arătat o mai bună pregătire fizică și o 
orientare superioară în joc. Linia de 
mijlocași a avut o comportare excelentă 
fiind prezentă la fiecare acțiune, atît 
în atac cit și în apărare.

Rapid a oferit spectatorilor un joc 
plăcut în cîtnp, dar eficacitatea sa a 
lăsat de dorit. Majoritatea acțiunilor 
s au irosit la marginea careului dc 16 m. 
Rarele pătrunderi ale iui Ionescu și 
Kraus au periclitat prea puțin apărarea 
gazdelor.

In min. 2 bucureștenii deschid scorul: 
Dinu scapă de Tilvescu și prof ițind de 
ezitarea lui Manciu, trimite balonul în 
plasă. Jn min. 10, la o centrare pe 
dreapta a lui Tufan, Motroc vrind să 
degajeze, trimite puternic balonul la

Timp de 20 de minute, fotbaliștii 
de la Siderurgistul i-au... necăjit puțin 
pe cei de la Dinamo, lăsînd impresia că 
nu se vor da bătuți cu una-cu două. 
Dar, imediat ce Dinamo a forțat ritmul 
de joc, echilibrul aparent de pe teren 
s-a rupt, pentru ca în repriza a 11-3 

Pîrcălab (pc care nu-l puteți vedea din cauza... barei) a înscris cel de al 
doilea gol al echipei Dinamo București

meciul să nu mai ridice dccît problema... 
scorului cu care vor cîștiga bucureștenii. 
Iar acest 5—1, ca și jocul practicat de 
dinamoviști după pauză, confirmă ulti
mele rezultate ale acestei echipe, po
tențialul ei.

Deși victorioși, ieșenii și-an dezamăgit suporterii:
C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești 2-1 (1-1)

IAȘI, 29 (prin telefon). — De mult 
timp spectatorii ieșeni nu au mai 
avut ocazia să urmărească o par
tidă în care spectacolul fotbalistic să 
aibă un nivel atît de scăzut. Privită 
pri.i prisma ultimelor comportări, 
meritorii, ale ieșenilor, ca și prin 
startul puternic din primele minute, 
se părea că întilnirea de astăzi se va 
încheia cu o victorie categorică a 
gazdelor. La această anticipare a 
contribuit și așezarea formației oaspe 
pe teren, care, preocupată de apă
rare, și-a retras ambii mijlocași și, 
cu schimbul, cite un inter sau ex
tremele. Practic, 70 de minute s-a 
jucat la o singură poartă — cea a 
dinamoviștilor piteșteni. Dacă oaspeții 
au reușit totuși să cedeze la un scor 
atît de strins, aceasta se ’ datorește 
pe de o parte portarului Nieulescu, 
care a apărat goluri „gata făcute", 
iar pe de altă parte atacanților ie
șeni care în această partidă au fost 
exasperant de impreciși în trasul la 
poartă.

Căror cauze se datorește slabul 
spectacol fotbalistic oferit de cele 
două echipe ? Echipa locală nu a 
știut să se descurce în fața apărării 
supranumerice a oaspeților. Marea 
majoritate a acțiunilor ofensive au 
fost purtate pe centru, unde pitește- 
nii și-au masat majoritatea jucători
lor. Ieșenii au luptat cu prea puțină 
convingere pentru balon și au comis 

in repriza a doua:
cu Rapid

propria poartă : 1—1. Cu acest rczullat 
se termină prima repriză, dar nil tre
buie să trecem cu vederea că în min. 
30 rapidiștii au avut o mare ocazie prin 
Kraus care după ce a trecut de Tilvescu, 
a șutat pe lingă poartă.

După pauză, tot gazdele sînt acelea 
care înscriu : in min. 52 Ologu trece de 
Lnpescu și Moiroc și marchează de a- 
proapc: 2-1. In min. 63 Farul obține 
cel dc al treilea gol. La o fază discuta
bilă (se parc că Tufan a fost in ofsaid 
— de altfel și arbitrul de tușă a semna
lat) același Ologu reia balonul in plasă : 
3—1.

In ultimele minute ambele echipe au 
cîte o ocazie. In min. 85 Jamaischi exe
cută o lovitură liberă daC Kraus trimi
te balonul în... Manciu. In min. 88 Bu- 
kossi, în poziție favorabilă, șutează pe 
lingă poartă.

Arbitrul C. Geană (Brașov) a condus 
formațiile :

DARUL: Manciu—Costin, Tilvescu, 
G REl'—ST AN CU, III RE RE—Moroianu, 
Bukossi, TUFAN. DINULESCU, Ologu.

RAPID: Andrei (min. 81 Todor)—Lu- 
pescu (min. 73 Greavu), Motroc, Creă
rii (min. 73 Macri)—-Jamaischi, LAN
DA — Năsturescu, Dinu, IONESCU, 
GEORGESCU, Kraus.

L. BRUCNER-coresp.

Acționînd cu mai puțină vigoare ca 
de obicei la începutul jocului, dinamo- 
viștii i-au lăsat uneori pe oaspeți să 
preia inițiativa și să atace periculos pe 
partea stîngă, unde David a driblat și 
a pătruns astfel spre poartă în stilul 
său caracteristic. Un astfel dc atac, cel 

din min. 8, a fost gata să aducă des
chiderea scorului, dar Zgardan, dc la 
6 metri, a tras pc lingă poartă. Și Dina
mo a avut în această perioadă de joc 
echilibrat o ocazie bună, în min. 11, 
dar șutul lui Haidu a întîln.it bara.

multe greșeli tehnice (pase la adver
sari, stopuri și preluări defectuoase 
etc.). Preocupați de rezultatul parti
dei și mai puțin de spectacolul fot
balistic oferit, oaspeții au depășit de 
multe ori limitele sportivității, prac- 
ticînd un joc dur sau protestînd (ne
justificat) la deciziile arbitrului. în 
această privință s-au „remarcat" V. 
Alexandru gi Constan tinescu.

Partida începe în nota de eviden
tă superioritate a echipei gazdă. Pe 
rind insă Voica (min. 3), Pop (min. 
8), Milea (min. 14 și 17), Humă (min. 
15 și 17) și Danileț (min. 20) ratează 
ocazii clare. Tn plină dominare a ie
șenilor, la un contraatac, Faur iese 
greșit din poartă și cade împreună 
cu Țurcan. Atacantul piteștean se 
scoală însă pfimul și înscrie de a- 
proape, nestingherit (min. 21). în 
continuare, cei care atacă sînt tot 
ieșenii însă egalarea survine de-abia 
în min. 34 : V. Alexandru comite 
henț în careu și Matei transformă 
lovitura de la 11 m. La reluare, in 
min. 47, oaspeții au o mare ocazie 
pe care însă o ratează. în min. 73 
ieșenii reușesc să înscrie golul vic
toriei prin Vornicu.

Arbitrului N. Stavru — Cons
tanța i s-au aliniat formațiile:

C.S.M.S. : Faur — Popescu, Moțoc, 
Dragomirescu - Vornicu, Danileț — 
Pop, Matei (min. 62 Comănescu), 
Humă, Voica, Milea.

DINAMO PITEȘTI : Nieulescu - 
Valcan, Barbu, Radu — V. Alexan
dru, Stoenescu — C. Ionescu, Cons- 
tantinescu, Turcan, Dumitrescu, Da
vid (min. 73 Corneanu).

EUGEN URSU — coresp.

Primul meci internațional 
la Pașcani:

C. F. R.—Constructorul Bălti 
(R.S.S.M.) 3-2 (1-2)

PAȘCANI 29 (prin telefon). Peste 
4 000 de spectatori, cifră record pentru 
orașul nostru, au ținut să asiste la 
primul joc internațional de fotbal dis
putat în localitate. Meciul, de bună 
factură tehnică, s-a încheiat cu victo
ria formației C.F.R. Pașcani, care a 
întrecut Constructorul Bălți (R.S.S. 
Moldovenească) cu 3—2 (1-2).

Golurile au fost înscrise de V. Pa- 
nait (min. 2), Atanasiu (min. 80) și 
Rogacinski (autogol în min. 80) pentru 
C.F.R., Smelenka (min. 35) și Karpișin- 
ka (min. 40) pentru Constructorul.

C. ENE A — coresp.

Și iată min. 20, care avea si 
aspectul jocului, o dată cu gol 
de Frățilă, la un contraatac, 
insistă acum, dă drumul „mc 
atacă în viteză, cînd pe dreaptî 
stînga, punînd probleme din 
mai grele apărării adverse. In 
Pîrcălab a majorat scorul, iar 
tele următoare gălă^nii au fost 
și puțin a lipsit ca să primea; 
o clipă la alta, alte goluri. Duj 
Ene II a pierdut cea mai ma 
reluînd cu capul balonul, în 
namo iar s-a... oprit și am a 
rioadă dc acalmie, pc care av< 
trerupă în mod neașteptat g 
Zgardan, marcat dintr-o loviți 
30 metri.

In primele minute ale repriz 
oaspeții încearcă să sc apropie 
lui Datcu, dar încetul cu 
„cad“, pierd toate duelurile pc 
ge, chiar și cele în care limite 
în forță sînt depășite. Dinam 
mereu breșe în dispozitivul aj 
verse, prin» jocul derutant al < 
extreme, Pîrcălab și Ilaidu, 
ale primului) ’care trimit în cei 
„periculoase**, din imediata a 
liniei de fund. Și astfel, golu 
tîrzîe să vină. Pc cel de al 
marchează în min. 65 Țîrcovn 
pul, pc cel dc al patrulea îl 
min. 75, în proprie poartă, Iii 
cînd să oprească o minge.ee 
probabil aceeași soartă, iar u 
cel din min. 78, este tot ( 
Țîrcovnicu, „omul dc legiitu 
atacul și înaintarea dinamo 
rent aproape în toate fazele 
a reluat spectaculos, cu 
a lui Pîrcălab.

Dc la Dinamo nc-au plăcut 
sebit Pîrcălab, Ilaidu, Țî. 
Nunwciller IV. La ceilalți 
vedea în unele momente ur 
scală, explicabile desigur prr 
dinamoviștii mai erau pe dri 
zile înainte dc acest meci. D< 
gistul s-au remarcat Dav 
Lupea și Gherghina. Eclii 
unele calități, dar manifesta 
tendința de a juca \lur. C 
cineva, jocul ei are de multi 
dinamantului, dar nu și s 
cestuia...

Arbitrul GIi. Osiac (Timiș 
dus bine următoarele form;

DINAMO : Datcu—Popa. 
III, Ivan—Petru Emil, Nun’ 
Pîrcălab', Frățilă, Ene II, 
Haidu.

•o»
SIDERURGISTUL: C

cu, Hulea, Voicu—Lupea, G 
Gh. Ion (Stătescu), Dragom 
dan, Negrea, David.

JACK Bl

IERI, ÎN
SERIA I

Știința Galați — Știința 
1—1 (0—1)

Flacăra Moreni — Chimi 
3—1 (3—0)

Ceahlăul P. Neamț — U 
Vilcea 2—1 (0—1)

Tractorul Brașov — Fo: 
ticeni 6—0 (1—0)

Știința București — Meta 
rești 2—1 (1—0)

Poiana Cîmpina — Dinar 
2—0 (0—0)

Meciul C.F.R. Pașcani - 
Tîrgoviște a fost aminat 
marți 1 octombrie.

CLASAMENT
.1. Tractorul Brașov 5 3
2. Știința Craiova - 3 2
3. Metalul Tirgoviște 4 3
4. Poiana Cîmpina 5 3
5. Flacăra Moreni 5 3 I
6. Dinamo Bacău 5 2
7. Metalul București 3 2
(. C.F.R. Pașcani 4 1
9. știința Galați 5 1

10. Chimia Făgăraș 5 2
11. Ceahlăul P. Neamț 5 1
12. știința București S 2
13. Unirea Km. Vilcea S 1
14. Foreita Fălticeni 5 1

ETAPA VIITOARE : Fo 
ticeni — C.F.R. Pașcani, D 
cău — Știința București, C 
găraș — Poiana Cîmpina, l 
Vilcea — Metalul Tîrgoviș 
Craiova — Tractorul Brașo

%25c3%25aent%25c3%25aeln.it
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teaua a întrecut net pe Crișul: 7-2 (4-1)
la me-
clasată

asistat de multe ori 
între prima și ultima 
re codașii, chiar dacă nu reu- 
să cîștige, se comportau mai 
lecît îl recomanda locul din 
lent și — cite 20—30 de minute, 

chiar cite o repriză întreagă 
iau „zile grele" liderilor. Și nu 
iține ori, în asemenea cazuri,

■ torii sentimentali îi compăti- 
• pe deținătorii lanternei și le 
I iticau... zile mai bune. Ieri însă, 
! ischiderea" de pe stadionul Re- 
; ii, Steaua n-a avut nici un 
; it „probleme" cu Crișul și ni- 
I nu s-a mai întrebat cum de se 
arădenii pe ultimul loc... Repli- 
I care oaspeții au dat-o milita- 
Jja fost atit de palidă îneît în-

I

că dacă Steaua 
mai mult putea 

ales că 
cu por- 
atît de 
din cele

drăznim să afirmăm 
s-ar fi întrebuințat 
trece de zece goluri. Mai 
apărarea Crișului, în frunte 
tarul Welcheit, a fost ieri 
neinspirată îneît — la cîteva
7 goluri marcate — înaintașilor mili
tari nu le-a rămas decît să pună ca
păt unei faze de gol creată de... 
apărarea adversă. Nu e mai puțin 
adevărat însă 
denii au fost 
spectatori, de 
lui Constantin 
coechipierilor săi însoțită de...
tația de a o introduce în poartă. Ne 
referim la punctele marcate în a 
doua repriză de Pavlovici și Crăini- 
ceanu, magistral create de interul 
dreapta militar.

că la alte goluri, oră- 
puși în poziție de... 
excelentele pase ale 
care a trimis mingea 

invi-

O VICTORIE MERITATĂ

ința Timișoara—Știința Cluj 3-1 (1-0)
I UȘOARA, 29 (prin telefon). După 
J înfrîngeri consecutive, studenții 
I reni au obținut în fața colegilor 
I n Cluj o victorie meritată, Ia ca- 
I unui meci de Bună factură tehnică. 
| putea fi mai mare dacă înainta- 
i îîșoreni nu s-ar fi pripit uneori în 
1 finală a acțiunilor, ratînd numc-

Inscrie... Manolache. In repriza secundă, 
localnicii se mențin în atac și în min. 
51 măresc scorul într-o situație asemă
nătoare cu cea de la primul gol. Au 
șutat succesiv Surdan, Popa, din nou 
Surdan, mingea a revenit din bară tot la 
Surdan și acesta a introdus balonul în 
plasă. Același Surdan a inițiat încă două

—^=1® H U G B I

ocazii favorabile. De asemenea, 
e reținut și intervențiile inspirate 
«•tarului Rînglieanu. Spre deose- 
7„ 'uțiilr anterioare, Știința Ti
ra s-a prezentat mult schimbată 
e. Afirmația de mai sus se liazea- 
faptul că echipa a manifestat dis-

1 de joc, multă voință de a învinge, 
rea, deși n-a fost mult solicitată, 
mportat bine iar înaintarea a atacat 
ut, a controlat mereu jocul ți a 
mit la poartă (18 lovituri pe spa- 
orții, în timp ce clujenii au avut 
8). Noua formulă de atac a dat 

ulament superior fa|ă de cea ante- 

l’enii au pus accent pc apărare, mi
te un meci nul. înaintarea s-a ba- 
contraatacuri sporadice, pe partea 

<8, unde Ivansuc a fost mai activ

atacuri : în min. 63 Rînglieanu i a plon
jat la picioare, iar 5 minute mai tîrz.iu 
mingea trimisă de el a nimerit bara. 
Timișorenii înscriu cel de al treilea 
punct în min. 72 prin Ii. Lazăr. Scorul 
final a fost pecetluit de Adam în min 78.

Arbitrul Mihai Popa (București) a 
condus bine următoarele formații :

ȘI1INȚA TIMIȘOARA: Urziceanu— 
Ilîrșova, LERETER, Răeclescu—MI- 
IIĂILÂ, SURDAN (din min. 37 TĂNA- 
SE) — Igna (Lazăr), LAZAR (Popa), 
MANOLACHE, Popa (Surdan), Mițaru.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț (din min. 13 
RINGI1EANU) — Cromeli, GEORGES
CU, Cîmpeanu—MARCU (din min. 46 
Bîrșan), Octavian Popescu—IVANSUC, 
Sabo (din min. 46 Marea), Suciu, Adam, 
Matei.

ișorenii încep jocul și Manolache,
uă ori singur cu portarul, în min.
1, ratează. In min. 18, Marcu co- 

ien( în careu. Lercler trage plasat, 
‘Sini de slab și Rîngheanu prinde, 
nlina-arc, gazdele atacă susținut, 
ază.1, Popa, Manolache, Surdan și 
i nu reușesc să concretizeze. Pri- 
ol cade în min. 36 la o învălmă-
Au tras pc rînd Mițaru, Popa, 
pentru ca în cele din urmă să

;GORIA B
ești — Știința Galați, Ceahlăul 
amț — Flayăra Moreni.

SERIA A II-A

Cluj — C.S.M. Reșița 2—1

erai Lupeni — Mureșul Tg. 
2—2 (2—0)

șui Turda — C.F.R. Timișoara

M.D. Salu Mare — A. S. Cugir 
1-0).
nura roșie Oradea — Jiul Pe- 
!—2 (0—1).
Metan Mediaș — Minerul Baia 
1-1 (1-1)

VI. Sibiu — Ind. Sirmei Cîmp,
1—0 (0—0)

P. VELȚAN și I. IOANA — coresp.

Raportul de forțe s-a conturat încă 
din primele minute, cind Steaua a 
asaltat poarta adversă. Oaspeții, în 
așezarea 4—3-3, opresc atacurile mi
litare pină în min. 17, cind Raksi e 
faultat în careu și Constantin des
chide scorul, din 11 metri. După două 
minute, Crișul egalează prin Solo
mon — cel mai bun jucător orădean 
— care a reluat frumos, cu capul, la 
un corner. în minutul 22, Raksi șu- 
tează din marginea careului, mingea 
trece pe lîngă picioarele a 3—4 apă
rători, pe lingă portar și depășește 
linia porții : 2—1 pentru Steaua. Go
lul următor este realizat de Pavlo
vici, care șutează de departe specu- 
lînd ieșirea din poartă a lui Wei- 
chelt (min. 32) și tot Pavlovici fixea
ză scorul reprizei expediind în pla
să, de la cițiva metri, mingea trimisă 
de Georgescu la portar și oprită: la 
jumătatea drumului, într-o băltoacă, 
în această primă parte Steaua a do
minat continuu. După pauză, Crișul 
a ieșit mai mult la atac și - deși 
scorul a luat proporții — jocul a fost 
destul de echilibrat subl aspectul do
minării teritoriale. Dar, în timp ce 
orădenii plimbă mingea la infinit (de 
multe ori balonul jucat de, ei ajun
gea de la extremul dreapta la... fun
dașul de pe stingă), Steaua atacă 
simplu și eficace. Și golurile vin 
unul după altul: Raksi înscrie în 
min. 63 din lovitură liberă de la 18 
metri, Crăinlceanu urcă scorul inter
cepted o pasă cu călcîiul a lui Cons
tantin (min. 70) iar Pavlovici, în min. 
81, înscrie ultimul Joi al echipei sale, 
reluînd cu capul, dintr-o poziție in
comodă, balonul trimis tot cu capul 
de Constantin (o fază de o rară spec
taculozitate). Cu două minute înainte 
de sfințitul partidei, Donciu șutează 
cu sete de la 20 de metri, balonul 
se lovește de bară, apoi de piciorul 
lui Eremia — care se dezechilibrase 
incercînd să intervină — și intră în 
poartă : 7—2.

Arbitrul loan Dobrin-Petroșeni a 
condus satisfăcător formațiile :

STEAUA: Eremia — Zavoda II, 
Petescu, Cojocaru (min. 73 Hălmă- 
geanu) — Jenei, Koszka — Raksi, 
Constantin, Pavlovici, Avram, Crăi- 
niceanu.

CRIȘUL ORADEA: Weichelt — 
Georgescu, Solomon, Sacaci II — 
Donciu, Schiopu — Sandu, Kunkuti, 
Sacaci III, Vlad, Iaeob (min. 60 Ba- 
coși).

RADU URZICEANU

REZULTATELE DIN CATEGORIA C
SERIA EST

Textila Buhuși—Rapid Mizil 3—0 (2—0) 
Metalospcit G1—Moldova Iași 2—0 (0—0) 
Flamura roșie Tecuci—Lam. Brâila 0—0 
Rulmentul Bîrlad—Din. Suceava 0—1 (0—1) 
Rapid Focșani—Chimia Onești 0—1 (0—1) 
Moldova Moineșii—Unirea Bot. 3—0 (1—0)

CLASAMENT

1. Chimia Onești 5 4 10 9: 2 9
2. Laminorul Brăila 5 3 2 0 13: 5 8
3. Dinamo Suceava 5 3 11 9: 5 7
4. Moldova Moinești 5 2 12 10: 7 5
5. Textila Buhuși 5 2 12 9: 7 5
6. Flamura r. Tecuci 5 2 12 8:10 5
7. Rulmentul Bîrlad 5 12 2 7: 8 4
8. Unirea Botoșani 5 2 0 3 7: 9 4
9. Moldova Iași 5 2 0 3 8:12 4

10. Metalosport Galați 5 12 2 B: 9 4
11. Rapid Focșani 5 113 4: 8 3
12. Rapid Mizil 5 10 4 5:13 2

SERIA VEST

Siderurg. Huned.—Min. Deva 1—0 (1—0) 
Met. T. Severin—C.F.R. Arad 1—0 (0—0) 
Vagonul Arad—Trac. Corabia 6—0 (3—0) 
Electromotor Tim. —Vict. Călan 1—0 (1—0) 
Steaua r. Salonta—Teba Arad 3—0(2—0) 
Electroputere Cv.—Pană. Tg. Jiu 2—0 (0—0)

CLASAMENT

1. Pandurii Tg. Jiu 5 3 0 2 13: 5 8
2. C.F.R. Arad 5 2 2 1 5: 3 B
3. Steaua roșie Salonta 5 3 0 2 9: 7 6
4. Met. Tr. Severin 5 3 0 2 6:13 6
5. Vagonul Arad 5 2 12 14: 6 5
6. Minerul Deva 5 2 12 9: 6 5
7. Electroputere Craiova 5 2 12 5: 5 5
8. Electromotor Tim. 5 2 12 7: 9 5
9. Victoria Călan 5 2 12 4: 6 5

10. Siderurg. Hunedoara 5 2 12 6:11 5
11. Tractorul Corabia 5 2 0 3 10:10 4
12. Teba Arad 5 0 2 3 5:12 2

ETAPA VIITOARE ! Pandulil Tg. Jiu-E-
lectromotor Timișoara, Minerul Deva—Vago
nul Arad. Metalul T. Severin—Siderurgistul 
Hunedoara. C.F.R. Arad—Teba Arad. Vic
toria Călan—Electroputere Craiova, Trac
torul Corabia—Steaua roșie Salonta.

Scor strins in derbiul etapei s 
Grivița Roșic-Știința Cluj 3-0 (3-0)
Sîmbătă și duminică a avut loc o 

nouă etapă „plină" în campionatul 
categoriei A.

MECIURILE DIN CAPITALA...

® Dinamo și Unirea au furnizat, 
pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare, 
un joc rapid, frumos. Fără a reedita 
comportarea din primele partide ale 
returului, dinamoviștii au făcut de
seori un joc-spectacol (atacuri în
toarse pe partea închisă și șarje pe 
treisferturi). Dinamo a cîștigat pe 
merit, cu 16—9 (16—9), ca urmare a

mai mari în ambele compartimente. 
De fapt, scorul nu oglindește adevă
ratul raport de forțe, bucureștenii do- 
minînd deseori de o manieră catego
rică. Numai intervențiile de ultim 
moment ale jucătorilor Căliman și 
Gherasim au salvat pe clujeni de Ia 
o înfrîngere categorică. Este adevărat 
că și bucureștenii au comis multe 
greșeli, de ordin tactic în special ; 
cea mai elementară : atacurile cu 
mingi înalte, contraindicate în fața 
unui adversar cu numeroși prinză- 
tori foarte buni. Singura ocazie fi
nalizată de gazde a fost aceea din

Fază din meciul Grivifa Roșie—Știința Cluj: Demian a primit balonul de la 
Stănescu și tncearcă să-l transmită treisferturilor

Foto : St. Petrică
unei mai mari omogenități. Unirea, 
care venea după o succesiune de în
frîngeri, a făcut eforturi disperate 
pentru a scoate un rezultat cit mai 
strins. Uniriștii au inițiat cîteva a- 
tacuri foarte periculoase, în care lo
viturile înalte au alternat cu trans
miterile prompte, la mină, a baloa- 
nelor. Realizatori : Șerbu (încercare 
transformată de Nica), Popa (încer
care), Rahtopol (lovitură de picior că
zută) și Moromete (încercare transfor
mată de Nica) pentru Dinamo, res
pectiv Bărăseu (2 lovituri de pedeap
să) și Nislor (lovitură de picior că
zută).
• în deschiderea cuplajului din 

Parcul Copilului, Gloria a dispus de 
Rulmentul Bîrlad cu 9—0 (9—0). Rug- 
biștii bucureșteni au meritat victoria, 
care putea fi obținută la un scor și 
mai concludent. Rugbiștii de la Glo
ria au avut majoritatea baloanelor și 
au controlat cu fermitate terenul. E- 
chipa pregătită de Toma Moldoveanu 
a înscris de trei ori prin Marinescu 
(încercare), Lascu și Crăciunescu (cite 
o levitură de pedeapsă). Rulmentul a 
făcut un joc modest și confuz.
• în cel mai important meci al e- 

tapei, Grivița Roșie a întîlnit for
mația Știința Cluj. în pofida unui te
ren alunecos (a plouat tot timpul), 
cele două echipe au realizat un joc 
bun, cu multe baloane la mînă, mai 
ales în prima repriză. Au cîștigal 
rugbiștii de la Grivița Roșie cu 3—0 
(3—0), ca urmare a unei maturități

min. 18, cînd Teodorescu a „culcat" 
spectaculos balonul în terenul de 
țintă advers.

Deși învinsă, Știința Cluj are me
ritul de a fi acționat curajos contri
buind — în egală măsură cu învin
gătorii — la un joc viu disputat, dar 
corect. Oaspeții au fost pe Cale de a 
egala (și chiar de a conduce) prin 
E. Simion, obstrucționat într-o situa
ție destul de clară de a marca..,

T. STAMA

...ȘI IN ȚARA

• La Constanța, Farul a reușit ..să 
obțină un rezultat destul de strips, 
3—10 (3—10), cu lidera clasamentu
lui, Steaua. Meciul, disputat pe ploa- 
ie (și pe un teren desfundat), a fost 
de slabă factură tehnică. Echipa mi
litară a beneficiat de două încercări 
transformate de Penciu. Farul a re
dus clin handicap prin C. Ionescu (lo
vitură de picior căzută). C. Popa — 
coresp.
• La Iași C.S.M.S. a întrecut Ști

ința Petroșeni cu 9—3 (3—0). Local
nicii, în revenire de formă, au obți
nut o victorie pe deplin meritată, la 
capătul unui joc în care au avut per
manent inițiativa. Au înscris Matev- 
ski (lovitură de pedeapsă) și Pândele 
(2 incercări), respectiv V. Constantin 
(încercare). Gh. Vasiliu — coresp.
• La Timișoara : Știința — Pro

gresul 3—0 (0—0).

Trei victorii rominești in „Regata Snagov“

CLASAMENT
R. Timișoara 5 3 2 0 10: 2 8
Mul Baia Mare, 5 3 11 7: 4 7

Sirmei C. Turzii 5 3 0 2 15: 7 6
M. Cluj 5 3 0 2 0: 7 6

Metan Mediaș 5 2 12 7: 4 5
M. Reșița 5 2 12 7: 5 5
sura roșie Oradea 5 2 12 6: 9 5
Pelrila 5 13 1 5: 8 5

M.D. Satu-Mare 5 2 12 9:14 5
irul Lupeni 5 12 2 6:10 4

Cugir 5 12 2 5:11 4
M. Sibiu 5 2 0 3 2: 5 4
tșul Tg. Mureș 5 113 8: 8 3
șui Turda 5 113 6: 7 3

PA VIITOARE : C.S.M. Reșița

ETAPA VIITOARE : Laminorul Brăila—Me- 
talosport Galați. Rapid Mizil—-Unirea Boto
șani, Flamura roșie Tecuci—Din arh o Sucea
va. Textila Buhuși—Rapid Focșani, Mol
dova Iași—Moldova Moineșii; Rulmentul 
Bîrlad—Chimia Onești.

SERIA SUD
Piog Alex.—Victoria Giurgiu 1—1 (1—1)
Din. Victoria Buc. —C F.R. Roș. 1—0 (0—0) 
Met. Pit. —Electrica Fieni 1—0 (0—0) 
Electrica Const.—Portul Const. - 1—1 (0—0)
Unirea Râcari—Flacăra r. Buc. 1—1 (1—0) 
Muscelul -Cîmpulung—Tehn. Buc. 1—2 (0—2)

SERIA NORD
’ Chimica Tîrnăveni—Tex. Sf. Gh. 2—1 (2—0) 

Faianța Sig.—Metrom Brașov 2—1 (1—1) 
Min. Baia Sprie—Gl. Bistrița 2—0 (1—0) 
Rapid Tg. Mș —Soda Ocna 5—3 (2—3) 
Metalurg. B. Mare—Rec. Cărei 1—1 (1—0) 
Din. Or. Dr. P. Groza.—Un. Dej 3—2 (2—0)

•M. Sibiu, Mureșul Tg. Muceș 
M. Cluj, Industria Sirmei Cîmp. 
— Gaz Metan Mediaș, Flamura 

Oradea — Arieșul Turda, 
D. Satu Mare — Minerul Baia 
A. S. Cugir — Minerul Lupeni, 
drila — C.F.R. Timișoara.

CLASAMENT

1. Din. Victoria Buc. 5 3 2 0 10: 3 8
2. Tehnometal Buc. 5 4 0 1 11:11 8
3. C.F.R. Roșiori 5 3 0 2 4: 2 6
4. Victoria Giurgiu 5 2 2 1 15: 9 6
5. Progresul Alexandria 5 14 0 5: 4 6
6. Flacrra r. București 5 2 2 1 7: 6 6
7. Portul Constanța 5 2 12 6: 4 5
8. Muscelul C. Lung 5 2 0 3 9: 9 4
9. Metalul Pitești 5 12 2 5: 9 4

10. Unirea Răcarî 5 0 3 2 5: 9 3
11. Electrica Constanța 5 0 2 3 6:10 2
12. Electrica Fieni 5 10 4 3:10 2

ETAPA VIITOARE î Portul Constanța—Me
talul Pitești, Tehnometal București—Flacăra 
roșie București, Muscelul Cîmpulung—Elec
trica Constanța. Electrica Fieni—Dinamo 
Victoria București, C.F.R. Roșiori - Progresul 
Alexandxia, Victoria Giurgiu—Unirea Răcori.

CLASAMENT

1. Recolta Cărei 5 4 10 12: 4 9
2. Unirea Dej 5 4 0 1 14: 8 8
3. Min. Baia Sprie 5 3 0 2 6: 5 6
4. Din. Or . Dr. P. Groza 5 2 2 1 6: 5 6
5. Chimica Tîrnăveni 5 2 2 1 5: 5 6
6. Metrom Brașov 5 2 12 11: 6 5
7. Faianța Sighișoara 5 2 12 4: 5 5
8. Gloria Bistrița 5 2 0 3 8: 8 4
9. Soda Ocna Mureș 5 2 0 3 9:10 4

10. Metalurgistul B. Mare. 5 113 5: 8 3
li. Rapid Tg. Mureș 5 10 4 9:20 2
12. Textila Sf, Gheorghe 5 10 4 4: 9 2

ETAPA VIITOARE : Unirea Dej—Recolta 
Cărei, Minerul Baia Sprie—Soda Ocna Mu
reș, Metrom Brașov—Metalurgistul Baia 
Mare, Textila Sf. Gheorghe—Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza, Gloria Bistrița — Chi
mica Tîrnăveni, Faianța Sighișoara—Rapid 
Tg. Mureș.

(Urmare din pag. 1) 

european, cehoslovacul V. Kozak, care 
din motive neîntemeiate nu s-a pre
zentat Ia start, proba de simplu a fost 
cîșfigată cu ușurință de cunoscutul 
campion A. Hill (R.D.G.) în 7:45,9. 
Unul dintre finaliștii campionatului 
european, polonezul _E. Kubiak, , s-a 
clasat al doilea (7:54,6) urmat de cole
gul său Gablankowski (8:01,9) și cam
pionul nostru A. Aposteanu (8:05,9).

Foarte strînsă a fost disputa la 2-Ț-l. 
Deși au condus tot timpul, cîștigătorii 
probei, Gorny, Bergau 4- Danielawski 
(R. D. Germană) au simțit mereu 
amenințarea reprezentanților noștri 
I. Petrov. Gh. Rifel + O. Păunescu. 
Timpi înregistrați : R. D. G. 7:40,3 
iar R.P.R. I 7:42,8. Urmează : R.P.R 
II (Csiki, Ditcov -j- Lupu) 7:46,3 și 
Dinamo (Golgoțiu, Lincaru -Ț- Guist) 
7:52,8.

Și cea de-a doua probă de patru, 
de astă dată cea fără cîrmaci, a re
venit schifiștilor romîni. Echipajul 
R P R I a condus pină pe la 16UO m, 
cînd polonezii au ridicat sorocul (prea 
devreme insă) reușind să ia un mic

avans. Șeful de ramă al echipei noâȘ- 
tfe. Ștefan Pongraț, nu se lasă însă 
intimidat și nici antrenat într-un fi
niș prematur, își continuă cursa nor
mal și întărește loviturile pe ultima 
sută de metri, cîștigînd fără drept de 
apel. Rezultate tehnice : 1. R. P. R. I 
(Pongraț, Somovschi, Husarenco, N. 
Radu) 7:32,1 ; 2. R. P. Polonă (Na
wrot, Slus’arski, Raster, Poniatowski) 
7:35,2 ; 3. R. D. Germană 7:37,6 ; 4. 
R.P.R. II 7:48,9.

Cehoslovacii Andrs și Hofman s-au 
impus — nu cu prea multă ușurință — 
la dublu. Rezultatele probei : 1. R- S. 
Cehoslovacă 6:46,2 ; 2. R, D. G (Btuck- 
handler, Geerds) 6:48,5; 3. R.P R. I 
(C. Ciocoi, F. Larion) 6:54,1 ; 4. R P. 
Polonă (Kubiak, Gablanowski) 6:54.4 ; 
5 R.P.R. II (Aposteanu, Pavelescu) 
6:57,6.

Cursa finală, de 8-ț-l. a adus vic
toria echipei R. D. Germane cu un 
timp excelent : 5:59.4. Echipajul învin
gător : Hein. Haake, Șchulz, Hennig, 
Schmidt. Bothe. Lucke, Wunderlich 

Hermann. Pe celelalte locuri : 2.
R.P.P. (106 7: 3. R.P.R. I 6:09.1; 4. 
R.P.R. II 6:14,3; 5. Steaua 6:16,7.
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Campionatele

internaționale de atletism

ale R. P. Romine
invitați 
Austria

Campionatul mondial 
feminin de șah pe echipe

Intîlnlrl Internationale de popice

UNGARIA l‘/2—’/»
vineri și 
sîmbătă,

C. F. R. București (f) a reușit o frumoasă victorie
asupra echipei Motor Jena

• In afara celor trei atleți 
de F.R.A., forul atletic din 
a comunicat că va»mai trimite încă 
șase atleți de valoare, pe care do
rește să-i verifice în veder' Jocu
rilor Olimpice. Iată acum lista com
pletă a atleților austrieci care vor 
lua parte la întrecerile de pe stadio
nul Republicii : Heinz Thun (69,77 m 
la ciocan), Helmut II aid (14,5 sec. pe 
110 mg și 51,5 sec. pe 400 mg.), Ru
dolf Klaban (1:49,6 pe 800 m și 3:45,2 
pe 1500 m), Paul Vago (47,6 sec pe 
400 m). Heimo Reinitzer (52,28 m la 
disc), Ulla Flegel (1,70 m Ia înălțime), 
Liesl Sykora (1,70 m la înălțime), 
Barbara Schatz (2:10,7 pc 800 m), Eri
ka Strasser (49,46 m la suliță) sau 
Gertraud Schonauer (49,39 m la su
liță).

• Federația de atletism a Iugo
slaviei a anunțat numele celor șase 
atleți pe care-i va trimite la Bucu
rești. Trei dintre ei sînt campioni bal
canici pe r.nul 1963 : Milad Petrușiei 
(14,3 sec pe 110 m garduri), Dako Ra- 
doșevici (55,26 m la disc), 
Bezjak (62,98 m la ciocan).

trei 
sînt

la
Ia
a-

participant la „internaționale" 
tinere speranțe ale atletismului 

iugoslav : Djordje Cegar (52,38 m 
disc), Miodrag Todosijevici (2,04 m 
înălțime) și Nedo Farcici, revelația 
cestui sezon in cursele de fond.

© Cuba participă pentru prima 
oară la Campionatele noastre interna
ționale. Forul atletic Cuban va tri
mite trei sportivi, în frunte cu Mi- 
guclina Cobian, campioană mondială 
universitară la recentele întreceri de 
la Porto Alegre, 100 m — 11,5 
Tînăra Cobian este 
rapide alergătoare 
lume.
• Lotul atleților

concura la București 
zilele acestea. La fel 
lot unguri.
• Dat fiind faptul

una din cele 
de viteză

sec. 
mai 
din

vor

Zvonko
Ceilalți

sovietici care 
va fi stabilit 
și lotul atleți-

că la săritura 
cu prăjina vor lua parte o serie de 
atleți foarte valoroși, ale 
zultate depășesc 4,80 m, 
noastră de organizare a și 
suri pentru confecționarea
stilpi, apți pentru asemenea înălțimi, 
încă neatinse pe stadioanele din țara 
ncestră.

căror re- 
comisia 

luat mă- 
unor noi

FOTBAL PE GLOB

ROMlNIA
Ziua de întrerupte de 

runda a Vl-a, desfășurată 
nu adus echipei Iugoslaviei nu mai
puțin de 4 puncte. Șahistele țării gaz
dă au cîștigat cele două partide 
neterminate din meciurile cu Bulgaria 
(scor final l’/z—'/2) și R. F. Germană 
(2—0), apoi au învins cu 2—0 formația 
Monaco, apropiindu-se astfel la nu
mai 1 punct de liderul campionatului, 
echipa U.R.S.S., care a obținut și ea 
o victorie cu 2—0 în fața Poloniei.

După două meciuri egale, șahistele 
noastre au inserts sîmbătă o nouă vic
torie în campionat, dispunînd cu l’/z— 
*/» de reprezentativa Ungariei.

Iată și celelalte rezultate : Runda 
a 5-a : Austria — Mongolia l’/z—*/2, 
Olanda — Polonia 1—1, S.U.A. — 
Belgia 1—1. Runda a 6-a : R. F. Ger
mană — R.. D. Germană 0—2, Mon
golia — Olanda I—1, Belgia — Austria 
1—1, Scoția — S.U.A. 0—2.

CLASAMENTUL este următorul 
după șase runde : 1. U.R.S.S. 11 p ; 2. 
Iugoslavia 10 p, 3—4 S.U.A., Polonia 
8 p ; 5.-6. ROMÎNIA, Olanda 7’/i p ; 
7. Mongolia 7 p ; 8. R. D. Germană 
6 p ; 9. Austria 4 p ; 10. Scoția 3’/i 
p ; 11. Ungaria (1) 2*/2 p ; 12.—15. 
Bulgaria (1), Belgia, R. F. Germană, 
Monaco 2 p. (Echipele Mongoliei, 
R. D. Germane, Scoției, Ungariei, Bul
gariei și Belgiei au un meci mai pu
țin jucat).

Aseară, la închiderea ediției, for
mația noastră juca împotriva echipei 
Bulgariei.

Sîmbătă s-au desfășurat în Capitală 
două intilnirî internaționale de popice: 
echipele clubului Motor Jena au pri
mit replica formațiilor bucureștene 
C.F.R. (fete) și M.M.C.M. (băieți).

Jucătoarele de la C.F.R. au reușit 
o frumoasă performanță, dispunînd de 
Motor la o diferență categorică de 
218 p.d. (scor : 2483-2265 p.d.). Buna lor 
pregătire le-a asigurat calm, putere 
de concentrare și precizie în aruncări, 
victoria nefiindu-le nici un moment 
periclitată. De remarcat forma bună 
a patru jucătoare : Balaban (463 p.d.), 
Lăpușan (427), Moldoveanu (420) și 
Soci (403), dintre care trei (Balaban,

R. P. Română
(Urmare din pag. 1)

și Soci) sînt în lotul re-Moldoveanu 
prezentativ alcătuit în vederea viitoa
relor intilniri internaționale. Din echi
pa oaspetelor s-au evidențiat Roninger 
(416 p.d.) și Thillmann (401).

In schimb, echipa masculină 
M.M.C.M. a jucat sub așteptări, dove_ 
dind serioase lipsuri în pregătirea fi
zică și tehnică (au tras 68 bile in gol!). 
Doar Legendi a avut o comportare 
mai bună, reușind cu 817 p.d. să-și 
învingă adversarul direct. Motor a ob
ținut o victorie clară, cu scorul de 
4864—4702 p.d., avînd în Grohs (836), 
Mtiller (830) și Brăutigam (814) cei mai 
bunj jucători.

Scotia 9-1

BULGARIA A ÎNVINS FRANȚA 
CU 1—0

SOFIA 29 (prin telefon). In primul 
meci din cadrul optimilor Cupei Euro
pei, reprezentativa Bulgariei a dispus 
astăzi de Franța cu 1—0 (1—0). Com
portarea echipei bulgare a plăcut. în 
prima repriză în special, gazdele au 
dominat cu autoritate, desfășurind un 
joc rapid, bine organizat, în care linia 
de mijloc — cel mai bun compartiment 
— a avut un rol principal. Atacul, deși 
Asparuhov a jucat slab, și-a creat 
totuși multe ocazii de gol, dar a fost 
lipsit de eficacitate. Unicul gol s-a 
marcat in min. 24 : Velicikov a centrat 
de pe dreapta și Diev a reluat cu ca
pul de la 16 m. in plasă.

La reluare, aspectul jocului este cu 
totul altul. Jucătorii francezi, care in 
prima repriză puseseră accent Pe apă
rare și atacaseră sporadic, ies la atac 
ți au lungi perioade de dominare, dar 
fără finalitate. Cossou și Buron au ra
tat pe rînd egalarea. Gazdele, care 
joacă mai slab decit in prima repriză, 
au și ele situații favorabile, dar le 
ratează. Victoria este meritată prin 
jocul desfășurat în prima repriză. Re
vanșa va avea loc la 26 octombrie la 
Paris.

A arbitrat Faruk Talu (Turcia). For
mațiile :

BULGARIA : Naidenov II — Șala- 
manov, 1. Dimitrov, Jecev, Vuțov — 
Velicikov, Kitov — Diev, Iakimov, As
paruhov, Kolev.

FRANȚA : Bernard - Adamczyck, 
Chorda, Michelin, Artelesa - Bonnel, 
Theo — Robuschi, Douis, Cossou, Bu
ron.

întreceri entuziaste in ultimele două zile
ale campionatelor de călărie

pag. 1)
1. GH. LANGA

ȘTIRI EXTERNE
• Simbătă și duminică pe stadionul 

din Volgograd s-a desfășurat intîlni- 
rea de atletism dintre echipele repre
zentative (bărbați și femei) ale R.S.F.S. 
Ruse și Angliei. Scor final : 168—161 
în favoarea sportivilor englezi (112-99 
la bărbați în favoarea englezilor și 
62-56 la femei pentru echipa RSFSR).

Concursul a fost marcat de cîteva 
surprize. Recordmana mondială la să
ritura în lungime, Tatiana Scelkanova, 
a fost învinsă de atleta engleză Rând, 
iar la înălțime Taisia Cencik a ocupat 
doar locul patru, deși a obținut același 
rezultat (1,70 m) ca și cîștigătoarea 
probei Cnowels.

Rezultate tehnice: bărbați : 110 m 
garduri : Parker (A) 14,1 ; 100 m ; Jo
nes (A) 10,4 ; 200 m : Jones (A) 21,4 ; 
400 m : Brightwell (A) 46,6 ; 800 m : 
Fleet (A) 1:49,1 ; 1.500 m : Taylor (A) 
3:44,8 ; 5.000 m : Anderson (A) 14:04,4 ; 
10.000 m 
înălțime : Brumei (R.S.F.S.R.) 2,18 ; 
lungime : Ovanesian (R.S.F.S.R.) 7,65 
m ; triplu salt : Kravcenko (R.S.F.S.R.) 
16,06 m ; prăjină : Porter (A) 4,30 m ; 
disc : Liahov (R.S.F.S.R.) 52,83 ; suli
ță : Kuznețov (R.S.F.S.R.) 76,25 m ; 
ciocan : Rudenkov (R.S.F.S.R.) 65,04 m; 
greutate : Lipsnis (R.S.F.S.R.) 18,63 m ; 
400 m garduri : Cooper (A) 50,5 ; 3.000 
m obstacole; Herriot (A) 8:36,2 ; șta
feta 4 x 100 m : Anglia 39,9 ; ștafeta 
4 x 400 m : Anglia 3:06,6.

Femei : 80 m garduri : Kulkova 
(R.S.F.S.R.) : 10,7 ; 100 m : Hyman (A) 
11,5 ; 200 m : Hyman (A) 23,4 ; 400 m 
Parker (A) 53,3 ; lungime: Rând (A) 
6,35 m. Scelkanova 6,23 m ; înălțime 
Cnowels (A) 1,70 m ; suliță : Gorcea- 
kova (R.S.F.S.R.) 55,44 m ; disc : Ta
mara Pres (R.S.F.S.R.) 54,95 m ; greu
tate : Tamara Press (R.S.F.S.R.) 16,74 
m ; ștafeta 4 x 100 m : Anglia 44,8.

• Echipa de tenis a S.U.A. a învins 
cu scorul de 5—0 reprezentativa An
gliei, in meciul desfășurat la Bourne
mouth in cadrul finalei „inter-zone” a 
Cupei Davis. Echipa S.U.A. urmează să 
întilnească la Madras, echipa Indiei.

TOMA HRISTOV
• Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit la Frankfurt pe Main întilnirea 
dintre echipele R.F. Germane și Tur
ciei. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3-J (0—0). Toate golurile au 
fost înscrise de Seeler (in minutele 52, 
54 și 67 din 11 m.).

R.F. GERMANĂ : Fahrian — Nowak, 
Pott, Schultz — Wilde, Schmitt — Li- 
buda, Kraemer, Seeler, Ikonietzka, 
Doerfel.

TURCIA : Turgay — Candemir, Sur- 
raya — Sercf, Sabahatin, Kaya — Ta- 
rik, Suat, Senol, Birol, Ugur.
• La Plzen, în preliminariile tur

neului olimpic : R.S. Cehoslovacă — 
Franța (amatori) 4—0 (2—0).

In „Cupa campionilor europeni : 
V.s.c. la Valetta Malta — Dukla Pra- 
ga 0—2 (0—0). Dukla s-a calificat
pentru optimile de finală.

în „Cupa cupelor" ; F.C. Gjovik 
(Norvegia) — Hapoel Nicosia 0—1 
(0—0). Hapoel s-a calificat pentru 
optimile de finală.

(Urmare din
timp 54,2. Clasament: 
(Steaua) cu Rapsod — CAMPION AL 
R. P. ROMINE pe anul 1963; 2. V 
Pinciu (Dinamo) cu Bîrsan; 3. V. Piu- 
ciu cu Clasic.

In cea mai dificilă probă de dresaj— 
de categorie grea — maestrul sportului 
N. Mihalcea a cucerit cel de al 22-lea 
titlu de campion al tării (dintre care 19 
în probe de dresaj). Iată clasamentul? 
1. N. MIHALCEA (Steaua) cu Bolero 
1.010 p — CAMPION AL R. P. RO 
MINE pe anul 1963 ; 2. I. Molnar 
(Steaua) cu Pelinaș 846 p; 3. N. Mar- 
coci (Steaua) cu Corvin 798 p.

Ultima probă a campionatelor, între 
cerea pe echipe, a reunit la startul par 
cursului de obstacole 8 formalii compuse 
din cite 4 călăreți. In prima manșe s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Steaua 
4 p, Dinamo 8 p, Petrolul Ploiești 19 
p, Recolta Mangalia 34 3A P, Progre 
sul Craiova 17 p, C.S.M. Sibiu 0 p, 
Știința 16 p. După cea de a doua man
șe, trei echipe au rămas la egalitate de 
puncte: Steaua, Dinamo și C.S.M. Si
biu (cite 12 puncte). Din cauza tim 
ptilui înaintat, barajul pentru desemnarea 
echipei campioane în această probă a 
fost amînat pentru astăzi dimineață la 
ora 9.

pășit evident, șl obosit, Cluski a re
curs in ultima repriză la obstrucții 
și la atacuri periculoase cu capul, 
fiind avertizat de două ori. La unul 
din aceste atacuri, în repriza a doua, 
el i-a deschis boxerului nostru ar
cada. Decizia a fost acordată în una
nimitate lui Ciucă.

Meci electrizant, care a oferit mul
te momente pasionante, astfel poate 
fi caracterizată întilnirea dintre N. 
Puiu și R. Mallon. Pornind vijelios 
la atac, cu seriile sale caracteristice, 
Puiu și-a trimis de două ori adver
sarul la podea, făcîndu-ne pe toți să 
credem că meciul se va încheia re
pede. De o rezistență puțin obișnui
tă, Mallon a reușit pină la urmă să 
termine meciul „in picioare", ceva 
mai mult, să și răspundă curajos a- 
tunci cînd Puiu — preocupat prea 
mult de lovitura decisivă — și-a ne
glijat apărarea. Puiu a terminat me
ciul în forță, însă a lovit unilateral, 
doar la stomac. Victoria lui a fost 
însă categorică, dovedind că „cocoșul" 
nostru este un om de bază al echi
pei naționale.

Armstrong a arătat că victoria rea
lizată anul trecut la Glasgow în fața 
lui Gheorghiu nu a fost întimplă- 
toare. Scoțianul s-a comportat foarte 
tine, și de data aceasta, ciștigînd 
clar un meci in care adversarul 
s-a dovedit, ca și în ultimele 
evoluții, 
echilibrat 
trașcu și 
tegoriei
schimburi, 
pornește mai 
cundă și, cu 
reușește să-și 
rul. Arbitrul
acesta și lupta continuă. Finalul me
ciului aparține boxerului nostru, care

Ivanov (R.S.F.S.R.) 29:18,2 ;

său 
sale 
mai
Pă- 
ca-

citeva

lipsit de vigoare. Cel 
TTwxyi l-au furnizat F. 
Mc. Kenzie, în cadrul 
semiușoare. După

neconvingătoare, Pătrașcu 
hotărît în repriza se- 
o contră de dreapta, 
îngenunchieze adversa- 
nu-1 numără insă pe

Campionatele republicane de handbal

DINAMO BACĂU (m) SI BANATUL TIMISOARA (I) 
PERFORMERELE ETAPEI DE IERI

MASCULIN — SERIA I

STEAUA — C.S.M.S. IAȘI 12—4 
(5—3). Ieșenii conduceau în min. 14 
cu 3—0 (!), dar, în continuare, ei au 
fost net depășiți de handbaliștii bucu
re? teni.

ȘTIINȚA GALAȚI — RAFINARIA 
TELEAJEN 6—3 (4—1). Mai deciși în 
atac, studenții au cucerit o nouă vic
torie meritată. Succesul lor se dato- 
rește și portarului Matei, care a apă
rat excelent. (T. Siriopol — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
BACAU 6—9 (3—2)1 Victoria dina- 
moviștilor este surprinzătoare, dar pe 
deplin meritată. Feroviarii au avut 
inițiativa in prima parte a jocului, 
dar lipsiți de eficacitate în atac ei 
nu și-au putut concretiza superiori
tatea și pe tabela de marcaj.

TRACTORUL BRAȘOV — DINA
MO BUCUREȘTI 9—18 (4—11). In
ciuda diferenței de scor, brașovenii 
au dat o ripostă dîrză formației di- 
namovlste. Bucureștenii însă, mai 
tehnici, au acționat mult pe contra
atac, fapt care, de altfel, le-a și adus 
succesul scontat. (P. 
coresp.).

Dumitrescu

SERIA A II-A

TEHNOMETALVOINȚA SIBIU —
TIMIȘOARA 14—12 (7—5). Meci di
namic și spectaculos. Sibienii au con-

dus în permanență, scorul puțind să oanele au înregistrat un 
le fie mult mal favorabili dacă nu categoric, 
ar fi ratat exasperant de mult. (I. Io- '
nescu — coresp.).

VOINȚA SIGHIȘOARA — ȘTIINȚA 
PETROȘENI 21—15 (9—6). Prezentîn- 
du-se mai bine de la o etapă la alta, 
Voința a obținut și cea de a 4-a vic
torie consecutivă, care îi permite 
să-și mențină locul de fruntașă a se
riei. (C. Moldovan — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 21—17 (14—9). Partidă 
viu disputată, în care timișorenii au 
învins datorită jocului bun 
ților Cristian și Sauer I. (E.
— coresp.).

FEMININ — SERIA

nou succes

— FAIAN- 
(1—3). Joc 

un rezultat

RULMENTUL BRAȘOV 
ȚA SIGHIȘOARA 4—4 
foarte slab încheiat cu 
just. (Gh. Corcodel — coresp.).

ȘTIINTA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 11—4 (2—3).

SERIA A II-A

al pivo- 
Grozescu

I

S.S.E. PLOIEȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV 5—3 (1—2). Acționînd cu 
mai multă voință și avînd în E. Micu 
un portar în formă foarte bună, gaz
dele au învins pe merit. Tractorul a 
atacat destul de mult, dar precizia 
în aruncări a jucătoarelor brașovence 
a lăsat de dorit. De reținut că plo- 
ieștencele au ratat din nou două 10- 

. vituri de lă 7 metri. (Șt. Ioneseu și 
Gh. Aposlolescu — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 15—3
Maria Constantinescu și Elena He- 
deșiu în mare vervă de joc, campi-

(5—0). Cu

ȘTIINȚA CLUJ — VESTITORUL 
BUCUREȘTI 6—4 (4—0). Prima victo
rie a clujencelor în acest campionat. 
Ele au condus cu 6—0, dar scăzînd 
ritmul au permis adversarelor să se 
apropie pină 
— coresp.).

BANATUL 
SIBIU 14—8 
vel tehnic, încheiat cu victoria meri
tată a Banatului. C.S.M. a condus cu 
2—0 și 3—2, dar a trebuit să cedeze 
în fața impetuozității cu care au a- 
tacat jucătoarele timișorene. (Al. 
Gros — coresp. regional).

S.S.E. PETROȘENI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 5—12 (1—2). Gazdele nu 
au rezistat decît o repriză. “ 
pauză, studentele și-au impus 
rioritatea, obținînd o victorie 
(S. Băloiu — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
(5—2). Mureșencele au avut conduce
rea de la început și pină la sfîrșit. 
(I. Vulcan — coresp.).

la 4—6. (P. Radvany

TIMIȘOARA — C.S.M. 
(6—4) ! Meci de bun ni-

După 
supe- 
clară.

CON-
10—G

a punctat mai mult, îndeosebi cu di
recte de stingă, ciștigînd astfel la 
puncte. Mihalic a încheiat in repriza 
a doua „socotelile" cu A. Strachan. 
După ce, la primul schimb de lovi
turi, boxerul scoțian a fost numărat, 
în repriza următoare el a făcut din 
nou cunoștință cu podeaua, pentru 
ca imediat o dreaptă fulgerătoare a 
lui Mihalic să pună capăt meciu
lui : k.o.

„Duelul" Nicule seu—Peace a dat loc 
unei dispute pasionante. De o vitali
tate rar întilnită, Peace a atacat de 
la primul ți pină la ultimul sunet 
de gong. Nieulescu l-a contrat însă 
cu regularitate, nedăsindu-i nici o 
speranță. Meci fără istoric, confuz, 
care semăna mai mult a... lupte, iată 
aspectul partidei Badea—Craii, inch - 
iată cu victoria la puncte a lui Br 
dea. Monea confirmă forma excelen
tă din ultima vreme. El și-a surcla
sat adversarul (G. Wilson) ciștigînd 
categoric la puncte. Cojan a lăsat o 
bună impresie față de evoluțiile tre
cute, învingînd clar. In schimb 
Gheorghioni, deși a obținut decizia, 
totuși n-a dat satisfacție deplină. El 
s-a lăsat angrenat în repriza I în 
boxul confuz al lui J. Dryden, pen
tru ca în repriza secundă, bine sfă
tuit din colț, să-și pună în „funcțiu
ne" upercuturile de dreapta legate 
cu croșeuri de stingă, care l-au tri
mis pe Dryden la podea. S- a remar
cat totuși că Gheorghioni nu știe, 
încă să se descurce singur.

Rezultate normale
în campionatul categoriei A

de polo
București -
(0—0, 2—1, 
plouat tot timpul, partida

Știința 
rești 3—1

Deși a 
a fost viu disputată. Studenții, mai 
insistenți în repriza a 
„se desprind'1 de adversar și 
șese să obțină o frumoasă victorie. 
Au înscris : Mărculescu, Lesai, Cloșcă 
pentru Știința și Mocioiu pentru Ra
pid. A arbitrat bine dr. Ion Drăgan.

Steaua București — C.S. Crișul 
Oradea 11—0 (2—0, 3—0, 3—0, 3—0).

Jucătorii de la Steaua au obținut o 
victorie confortabilă fiind superiori 
din punct de vedere tehnic și fizic. 
Orădenii s-au prezentat slab pregă
tiți, Au înscris : Ghidali, Firoiu (2), 
Culiniac (3), Neacșu (2), Szabo (3) 
pentru învingători. A condus cu com
petență Ghebrghe Dumitru.

G. CIORANU — coresp.

Rapid Bucu
l-O, 0—0).

doua și a treia
neu-

Mureșul Tg. Mureș — Știința Cluj 
1—3 (0—2, 0—0, 1—0, 0—1).

Joc de uzură, de' slab nivel tehnic, 
presărat cu multe durități. Șimon 
(Mureșul) și Danciu (Știința) au fost 
eliminați definitiv în repriza I. Au 
înscris, Danciu, Daroczi (2) pentru 
Știința și Șoos pentru Mureșul.

ION PĂUȘ — coresp.

C.S.M. Cluj — Dinamo București 
0—1 (0—1, 0—0, 0—0, 0—0).

Gazdele, apărîndu-se calm și orga
nizat, au fost Ia un pas de a smulge 
un punct experimentatei echipe bucu
reștene. Singurul gol al întîlnirii a 
fost înscris de Novac. A arbitrat bine 
T. Angelescu (București).

PAUL RADVANI — coresp.
I.C. Arad — Ind. Linii Timișoara 

5-rt (1—1, 1—0, 1—2, 2—1).
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