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• ECHIPA RAIONULUI „16 FEBRUARIE" — CAMPIOANĂ REPUBLICANA 
PE ANUL 1963 • NOI RECORDURI REPUBLICANE LA CIOCAN Șl 110 
IA.G. • RECORD DE JUNIORI EGALAT LA 100 M BĂIEȚI.

CONSTANȚA 20 (prin telefon de la 
rimisul nostru). Pe un timp frumos 
:are a contribuit la reușita întrece- 
ilor, aproape 650 de atleți și atlete 
tu fost prezenți sîmbătă și duminică 
a prima finală a campionatului re- 
Htblican pe reprezentative de regiuni 
iesfășurat pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța. Concursul și-a dovedit din 
>lin utilitatea, el constituind un foarte 
>un prilej de verificare a stadiului 
le dezvoltare în care se găsește atic
ismul de perforțmanță în diferite re
giuni ale țării.

După întreceri pasionante, titlul de 
îampioană a revenit echipei raionului 
,16 Februarie" (orașul București), 
:ea mai omogenă, cea mai bine pre
gătită dintre formațiile participante.

A fost un concurs interesant, cu 
.barte mulți juniori la start, tineri 
:u reale perspective care, îndrumați 
natodic sînt susceptibili sâ urce ver- 
igitios pe treptele măiestriei sportive.

Dintre rezultate, se detașează cele 
loiiă noi recorduri republicane. Pri
mii, avîndu-1 drept autor pe Valeriu 
furcă a inaugurat de altfel întrecerea 
ie la Constanța: 14,3 secunde pe
110 m. g. (vechiul record 14,4 apar
ținea lui C. Macovei). Al doilea re
cord al țării l-a realizat O. Dră- 
julescu la aruncarea ciocanului: 65,55 
ni) vechiul record: 62,66 m). De 
menționat, de asemenea, performanța 
tînărului Mihai Izbășescu pe 100 m i 
10,7 secunde, cu care a egalat recor
dul republican de juniori. Asupra al-

tor rezultate, deosebit de valoroase, 
vom reveni în ziarul nostru de mîine.

Iată și rezultatele tehnice: ZIUA 1. 
FETE. 100 m: 1. Viorica Viscopo
leanu (Cluj) 12,4; 2. Dorina Sasu 
(Brașov) 12,6; 3—4. Olga Borangic 

" ~ ~ ' și V. Tocilă (raionul
1. Florentina 

(16 Febr.) 57,4; 2. Ecaterina 
3. Viorica 

(Brașov) 59,0. Disc: 1. Olim-

(16 Febr.) și V. 
Lenin) 12,7. 400 m: 
Stancu •_
Cheșu (16 Febr.) 58,8 
Gabor (7 .
pia Cataramă (Argeș) 50,52 m; 2. 
Niculina Barbu (1 Mai) 42,49 m; 
3. Elvira Cataramă (Argeș) 41,47 m. 
In afară 
tului Lia
Greutate: 1. Ana Sălăjan (Brașov)
15.44 tn; 2. A. Gurău (raionul Lenin) 
13,59 m; 3. Erica Scherer (Brașov)
13.45 m. BĂIEȚI. 110 m. g.: 1. V.
Jurcă (1 Mai) 14,3 — nou record 
republican; 2. V. Georgescu (Plo
iești) 14,8; 3. K. Socol (Cluj) 14,9. 
100 m: 1. A. Stamatescu (16 Febr.) 
10,5; 2—4. V. Jurcă (1 ‘Mai), A. Her
mann (16 Febr.) și M. Izbășescu (raio
nul Lenin) 10,7. 800 m: St. Bereczaszi 
(1 Mai) 1:53,4; 2. G. Ștefănescu 
(P1) —. ~ ~ ;
(Cluj) 1:55,6. Ciocan: 1. C. Drăgu- 
lescu (16 Febr.) 65,55 m 
record republican; 2. N. Rășcănescu 
(16 Febr.) 57,79 Im; 3. C. Musat 
(1 Mai) 52,70 m. Triplu salt: 1. O 
Viscopoleanu (Cluj) 16,34 m; 2. N.

Barbu (1 Mai) 42,49 m;

de concurs, maestra spor- 
Manoliu a aruncat 53,20 m.

2.
1:55,0; 3. Gh. Plăcintaru

nou

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul individual de box al R.P.R

Meciuri viu disputate în primele reuniuni

Ion (Mtean-u (stingă) „stopează* cu o directă de stingă atacul lui V. Bogoi 
Foto : Petre Stan

Spectatorii prezenți sîmbătă seara și 
duminică dimineața, la primele reuniuni 
de box din cadrul finalelor, au putut 
urmări dispute dîrze, uneori pasionante.

Din 
ceste două 
rin ța

păcate participanții la 
reuniuni, 

de a obține victoria 
deci calificarea pentru turul următor) 
au pus accent — în mare majoritate — 
pe „bătaie" neglijînd latura tehnică și 
comportîndu-se astfel sub nivelul posi
bilităților lor. Excepție au făcut doar 
Z. Pazmani, M. Bucși, Ștefan Constan
tin, Șt. Ispas (sîmbătă 
Minea, S. ~ 
( duminică 
tîlnirilor:

animați de do
ts'

seara) și D. 
Birsu, C. Naghi, Tr. Nicolae 
dimineața). Iată filmul în-

SÎMBĂTĂ SEARA : CEL MAI FRUMOS 
MECI Z. PAZMANI—M. BUCȘI

Cei doi timișoreni Zoi ton Pazmani și 
Mihai Bucși au realizat în cadrul cate
goriei pană un frumos „spectacol pu
gilistic44. Box în viteză, deplasări fru
moase, lovituri corecte și precise, iată 
ceea ce au arătat cei doi participanți. 
După o repriză nedecisă în care s-au fă
cut schimburi egale de lovituri, în re
priza secundă, Pazmani a punctat mai 
mult acumulînd un ușor avantaj. In 
ultimul rund Pazmani, în continuă miș
care și mai bine pregătit fizic a punc
tat clar cu directe la figură reușind să 
cucerească astfel victoria la puncte. Paz- 
mani se anunță a fi un serios preten
dent la titlul de campion deși el nu 
are decît 18 ani. Marți scara el îl va 
întîlni pc N. Moldoveanu.

In cadrul categoriei muscă s-au în- 
tîlnit Șt. Constantin (Buc.) și Șt. Ispas 
(Buc.). Deși mai bine dotat fizicește, 
Ispas a fost nevoit să coboare învins 
treptele ringului, în fața tînărului Șt. 
Constantin. Constantin a practicat un 
box mai tehnic, în continuă mișcare. 
Cat. pană : I. Negru (C. Lung Muscel) 
b. ab. r. a Ii-a C. Rădulescu (Caracal). 
Cat. ușoară : N. Colita (Buc.) și-a pus

în funcțiune „stingă1*, încă din prima 
repriză. După ce a fost numărat o dată, 
I. Stoica (G, Turzii) a fost declarat în
vins prin abandon. O. Baciu (Buc.) a 
cîștigat la puncte întîlniroa cu 
Roman (Brăila). (Deși decizia nu 
discutabilă, arbitrul Marin Stănescu

Dinu 
era 

a

MIHAI TRANCA

(Continuare In pag. a 2-a)
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BUCUREȘTI 1963

A Vl-a ediție
a campionatelor europene de VOLEI

AU SOSIT OASPEȚII, TOTUL ESTE GATA PENTRU INTRTCTRE
Gara de Nord și aeropor

tul Bâneasa au simțit prime
le apropierea campionatelor 
europene de volei. Din tre
nuri și avioane au coborît 
ieri și alaltăieri fete înalte 
și băieți voinici îmbrăcați în 
treninguri și costume de 
sport. Participanții la marea 
competiție din Republica 
Populară Romînă, a Vl-a în 
șirul întrecerilor europene, 
au început să sosească d© 
sîmbătă.

Firește, reporterii n-au 
prididit ieșind în întîmpina- 
rea oaspeților culegînd im
presii și declarații.

TOKIO—BUCUREȘTI, 
PESTE POLUL 

NORD !

Sîmbătă și duminică cui sosit majoritatea delegațiilor participante la a Vl-a ediție a 
campionatelor europene de volei.

în fotografie, un instantaneu de la sosirea echipei feminine a U.R.S.S., campioană 
a Europei.

Loturile sovietice și echipa 
feminină a Cehoslovaciei au 
sosMt în capitala noastră 

venind direct de la Tokio, 
unde au participat la „Săp- 
tămîna sportivă internaționa
lă", cel mai mare concurs 
pieolimpic al acestui an. 
Deși obosiți (30 ore de zbori) 
de o călătorie care i-a pur
tat deasupra peninsulei A- 
laska și peste Polul Nord, 
campionii mondiali, voleiba
liștii Uniunii Sovietice, ne-au 
stat cu multă amabilitate Ia 
dispoziție, răspunzînd la în
trebări. In lot, două foarte 
vechi cunoștințe : Gheorghl 
Mondzolevski și Iuri Cesno- 
kov, participanți la ediția 
din 1955 a „europenelor" des
fășurate, de asemenea, la București. In e- 
chipă figurează și alți deținători ai meda
liei de aui de ia campionatele mondiale 
de anul tiecut : N. Burobin, V. Kovalenko, 
G. Gaikovoi. Desigur, înfrîngerea campio
nilor lumii suferită cu 0—3 în fața repre
zentativei masculine a Japoniei, a produs 
senzație. Fără să mai punem întrebarea 
de rigoare, Mondzolevski a găsit necesar 
să dea unele explicații :

— Am intrat pe teren venind direct de la 
aeroport, după un zbor de 20 de ore. In 
filus, eram complet neacomodați cu mingile 
aponeze. mult mai ușoare decît cele pe 

care le folosim noi, europenii. Dar aceasta 
nu scade din meritul învingătorilor care, 
așa cum se prezintă acum, sînt candidați 
serioși la medaliile olimpice de aur. Ca
racteristic pentru formația masculină a 
Japoniei a devenit siguranța in atac Iar 
arma lor cea mai de temut (împrumutată 
de la fete) a devenit serviciul, liftat, cu 
mult efect, foarte greu de recepționat atît 
de sus cit și de Jos.

In echipa U.R.S.S., pe lîngă jucători cu- 
noscuți apar o serie de voleibaliști tineri. 
Foarte multe speranțe se pun în Eduard 
Sibiriakov, un uriaș de aproape 2 m, care 
amintește pe faimosul „tunar* cehoslovac 
Tesar. Dar, spre deosebire de acesta, Si
biriakov în ciuda staturii sale, are exce
lente calități atletice șl dă randament în 
apărare, „pasăre rară" la jucători de

înălțimea sa. Igor Bugaenkov și Dmitri Vos- 
koboinlkov completează lotul de bază al 
formației care, așa cum ne mărturisea 
Cesnokov, este datoare să apere străluci
rea medaliilor de campioni ai lumii.

Arbitrul internațional Pufler, care a în
soțit echipa feminină a Cehoslovaciei la 
Tokio, face parte din delegația participan
tă la campionatele europene de la Bucu
rești. El va arbitra cîteva meciuri și la noi 
în țară. Reprezentativa feminină^ a Ce
hoslovaciei, campioană europeană în 1955, 
se prezintă la startul actualei ediții a în
trecerii cu o formație puternică în care 
experienței jucătoarelor consacrate i se 
adaugă ardoarea, elanul și puterea de 
luptă a cîtorva tinere speranțe. In aceste 
condiții, ea aspiră — desigur — la unul 
din locurile fruntașe.

NE VORBESC ACTUALII CAMPIONI 
AI EUROPEI

Nu ne-a fost greu să recunoaștem în 
grupul de sportivi cehoslovaci, care cobora 
din avion, pe faimosul jucător Paulus, cotat 
drept unul dintre cei mai buni „ridicători" 
ai lumii, „creierul" echipei campioane. 11 I 
seconda un fost coechipier, actualul antre- i 
nor al formației, Josef Broz. ț

— Am cele mai frumoase amintiri de la ■ 
București, ne-a spus Broz. In 1955, pe cînd 
warn căpitan al echipei, am cucerit in ca
pitala dv. medaliile de aur.

__ iaf acum ? Am intervenit noi.

— Găsesc că ar fi cum nu se poale med 
frumos să ’reedităm performanța.

Și a continuat imediat :
— Cu singura diferență însă că 

echipa Romîniei abia urca spre 
re, Iar acum, a ajuns în vîrf. 
va fi foarte greu de învins în 
reprezentativei țării gazdă a cărei forma
ție campioană a cucerit de două ori „Cupa 
campionilor europeni". Sperăm însă, să 
nu dezmințim cerințele exigentului public 
bucureștean și să oferim partide de un 
înalt nivel tehnic și sportiv.

întreaga echipă a aprobat cuvintele antre
norului său.

URMĂRIM DOUA ȚELURI
Voleibaliștii francezi au „umplut" cd

exuberanța lor aerogara Bâneasa. Tinere-

VALERIU CHIOSE 
MIRCEA TUDORAN

pe atunci 
consacra-

Așadar, 
compania

(Continuare In pag. a 4-a)

REZULTATELE DE IERI

Stoicescu a înscris pentru Progresul. Bucurie la bucureșteții (în tricouri albe), consternare printre oaspeți...
Fotoî V. B-agcac

Steagul roșu — SiderurgisLul 
5—0 (I—0)' . . ,

Crișul — Dinamo București 1—1 

' Rapid — Dinamo Pitești 2—0 
(1—0). «

Farul — Știința Cluj 1—0 (0—OL
Progresul — C.S.M.S. 5—3 (1——2).
U.T.A. — Știința Timișoara 2—1 

' Petrolul — Steaua 2—1 (0—0).

CLASAMENT

1. Petrolul 8
2. Dinamo Buc. 8
3. Progresul 8
4. Steaua 8
5. Farul 8
6. Steagul roșu 8
7. C.S.M.S. 8
8. U.T.A. 8
9. Rapid 8

10. Siaerurgistul 8
11. Crișul 8
12. Din. Pitești 8
13. St. Timișoara 8
14. Știința Cluj 8

ETAPA VIITOARE

4 3 1 15: 5 11
5 1 2 24:10 11
4 3 1 19:15 11
5 0 3 25:15 10
5 0 3 13:13 10
4 1 3 15:10 9
4 0 4 16:15 8
3 2 3 9:10 8
3 2 3 14:18 8
3 1 4 8:15 7
2 3 3 7:16 7
3 0 5 8:14 6
2 0 6 9:16 4
1 0 7 5:15 2

(10 naliembrie)

Știința Cluj — Crișul
Steaua — Farul
C.S.M.S. — Steagul roșu 
Știința Timișoara — Rapid 
Dinamo Pitești — U.T.A. 
Siderurgistul — Progresul 
Dinamo București — Petrolul
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Gh. Calcișcă (Dinamo) învingător 
în campionatul republican de semifond

Duminică a fost o zi de frumoasă 
toamnă tirzie. Bucuroși, amatorii de 
sport s-au îndreptat în corpore spre, 
startul manifestațiilor sportive. Multi 
dintre ei au fost și martorii încheierii 
sezonului ciclist oficial. Finala cam
pionatului republican de semifond ■— 
care a avut loc duminică dimineața 
pe traseul din str. Maior Coravu — a 
pus punct sezonului rutier și acest e- 
veniment s-a bucurat de atenția colec
tivă a alergătorilor și spectatorilor. 
Doar organizatorii — F.R.C. — n-au... 
colaborat la această atmosferă. Neuti- 

lînd traseul cu o stație de amplificare 
au făcut ca întrecerea să se desfă
șoare intr-o... liniște supărătoare, în
deosebi pentru spectatorii care au fost 
obligați să se informeze de la arbitri.

Cu toate acestea trebuie să spunem 
că acest semifond a plăcut tuturor. In 
primul rînd pentru dîrzenia cu care cei 
43 de concurenți și-au apărat șansele, 
apoi pentru sprinturile debsebit de dis
putate și spectaculoase și — in fine — 
pentru lupta palpitantă dintre cei doi 
mari protagoniști ai cursei — Gh. Cal
cișcă (Dinamo) și Ion Ardeleana 
(Steaua). Pînă la jumătatea întrecerii 
(sprintul 9) cursa se părea că va a- 
parține în întregime dinamoviștilor. Gh. 
Calcișcă conducea cu 20 de puncte fiind 
urmat de Ion Cosma cu 12 puncte și 
de Gh. Radulescu, W. Ziegler, Ion Ar
deleana cu cile 8 puncte. Spre final 
insă (cursa a măsurat 50,400 km — 
36 ture cu sprint la fiecare 2 ture) 
Ion Ardeleanu se decide să intre în 
lupta pentru cucerirea titlului de cam
pion. Deși cam tîrziu, el reușește totuși 
să se apropie la 5 puncte, apoi la 3 
puncte de lider. și să-i pericliteze ast
fel situația. In timp ce dinamoviștii 
știu să-l protejeze pe colegul lor, cei 
de la Steaua îl ajută insuficient. îna
inte de ultimul sprint Gh. Calcișcă arc 
32 de puncte, iar Ion Ardeleanu 311 
Este un moment „cheie". Bădără și 
Ziegler se reped la sprint pentru a

întrecerile de atletism de la Constanța
(Urmare din pag. 1)

Mărășescu (16 Febr.) 14,90 m; 3 
D. Vlădescu (16 Febr.) 13,98 m. 
înălțime: 1. C. Porumb (Cluj) 2,09 
m; 2. E. Ducu (16 Febr.) 1,95 m; 3. 
X. Boboc (Ploiești) 1,92 m. Suliță:
1. Al. Bizim (16 Febr.) 74,76 m;
2. E. Piculschi (Banat) 64,31 m;
3. H. Wentzel (Brașov) 63,90 m.
400 m: 1. R. Woilf (16 Febr.) 50,3;
2. I. Ferenț (16 Febr.) 50,5; 3. M. 
lzbășescu (rn. Lenin) 50,6. 5000 m:
1. 6. Lupu (16 Febr.) 14:42,4; 2 
Gh. Biro (Cluj) 15:08,2; 3. V. Popa 
(Banat) 15 09,6. 3000 m obstacole :
1. I. Dăndărău (Ploiești) 9:14,6; 2 

iM. Budercă (16 Febr.) 9:34,6; 3. P 
Korossi (16 Febr.) 9:35,8. 4x100 m:
1.—2. 1 Mai și 16 Februarie 43,5; 
3—4. Brașov și Cluj 45,0.

ZIUA A II-A. FETE. 200 m : 1. 
Ecaterina Clieșu (16 Febr.) 25,7 ; 2—3 
Gabriela Moga (Argeș) și Georgeta 
Palade (16 Febr.) 26,4. 80 m. g.:
1. Maria Btidan (16 Febr.) 11.4; 2.
Viorica Viscopoleanu (Cluj) 11,5; 3. 
Valeria Bufanu (Bacău) 11,9. Lun
gime: 1. Viorica Viscopoleanu (Cluj) 
5,81 m; 2. Margareta Miliadis (16 
Febr.) 5,29 m ; 3. Olga Borangic (16 
Febr.) 5,17 m. 800 m: 1. Viorica
Gabor (Brașov) 2:18,0; 2. Doina Bu
san (1 Mai) 2:22,7; 3. Neghina Au 
gustina (Argeș) 2:27,8. Ină țime: 1 
Rod'ca Voroneanu (16 Febr.) 1,59 m;
2. Niculina Balea (Brașov) 1,55 ni;
3. Utte Popescu (Brașov) 1,48 m.
Suliță: 1. Maria Diaconescu (16 Febr.) 
47,87 m; 2. Elena Neacșu (Argeș) 
42,92 m; 3. Maria Ciureă (Brașov) 
41,52 m. 4x100 m : 1. 16 Februarie 
50,2; 2. Bacău 52,0; 3. Brașov 52.3 
BAItȚl. 400 m. g.: 1. I. Mesaro? 
(Banat) 55,7 : 2. I. Ferenț (16 Febr.) 
56,9; 3. V. Georgescu (Ploiești) 57,1 
200 m: 1. Gh. Zamfirescu (16 Febr.) 
21.4; 2. M. lzbășescu (m. Lenin) 
22,0; 3—4. M. Mureșanu (Brasov) 
și S. Todea (16 Febr.) 22.5. Disc:
1. V. Sălăjean (Brașov) 50.08 m; 2. 
L. Cotlar (1 Mai) 48.90 m; 3. V 
Manolescu (I Mai) 48,09. Prăj nă :
1. P. Astafei (16 Febr.) 4.20 m ; 2. S 
Cristescu (16 Febr.) 4,00 m; 3. A 
Gunter (Banat) 3.90 «n. 20 km marș :
1. A. Walter (1 Mai) lh38:52.0 : 2 L 
Caraiosifogtu (1. Mai) lh40:02.0; 3. 
>M. Perșinaru (16 Febr.) 111-10.04 0 
'Greutate: 1. A. Raica (rn. Lenin) 
16,06 m; 2. A. Gagea (Iași) 14,92 
m; 3. I. Lazăr (Citii) 13.95 m.
Lungime: L V. Jurcă (1 Mai) 7.10 
m; 2. AL Herman (16 Febr.) 7,10 

menține „statu quo". Dumitrescu și 
Voioșia ii urmează și astfel cei 4 
alergători își împart punctele oferite ta 
ultimul sprint. Situația rămîne deci 
neschimbată. Iată clasamentul final:
1. GII. CALCIȘCĂ (DINAMO) 32 de 
puncte — campion republican de semi
fond pe circuit; 2. Ion Ardeleanu 
(Steaua) 31 p; 3. Ion Cosma (Dinamo) 
23 p; 4. C. Dumitrescu (Olimpia) 19 
p; 5. W. Ziegler (Dinamo) 15 p; 6. Gh. 
Rădulescu (Olimpia) 12 p; 7. V. Vo
ioșia (Steaua) 11 p; 8. N. Grigore 
(Steaua) 10 p; 9. L. Zanoni (Dinamo) 
8 p; 10. C. Ciobanu (Voința Ploiești) 
8 p. Cursele rezervate juniorilor au 
fost cîștigate de C. Grigore (Voința)- 
juniori cat. a Il-a și D. Panaitescu 
(Steaua)-juniori cat. I.

HRISTACHE NAUM

Fază din disputa juniorilor

m ; 3. A. Samungi (16 Febr.) 6,95 m. 
1500 m: 1. I. Dăndărău (Ploiești) 
3:54,0; 2. St Berekszaszi (1 Maîj 
3:56,2; 3. O. Lupu (16 Febr.) 3:58,9. 
10.000 m: 1. V. Weiss (1 Mai) 32:32,0;
2. R. Stoica (1 Mai) 33:12.2; 3. P. 
Lazăr (Dobrogea) 33:27,2. 4x400 m:
1. 1 Mai 3:26,7; 2. 16 Februarie 
3:26,9; 3. Ploiești 3:31,3.

In urma acestor rezultate clasa
mentul definitiv pe regiuni arată ast
fel:

1. Ra'onul 16 Februarie 52.088 p.;
2. Raionul 1 Mai 44 598- p.; 3. Re
giunea Brașov 42.935 p. ; 4. Regiunea 
Banat 42,653 p. ; 5. Regiunea Cluj 
38.775 p. ; 6. Regiunea Ploiești 38.362 
p. ; 7. Regiunea Crișana 36.732 p.; 
8. Regiunea Iași 34.944 p.; .9, Raionul 
Lenin 34.787 p. ; 10. Regiunea Do
brogea 34.271 p. ; 11. Regiunea Argeș 
33.673 p. ; 12. Reg unea Bacău 32.933 
p.; 13. Regiunea Mureș-Autonomă
Maghiară 30.950 p.

Tănase Mureșanu campion republican și la sabie!
Sîmbătă seara, valorosul nostru 

scrimer, Tănase Mureșanu, a realizat 
o performanță puțin obișnuită: concu- 
rind și in proba de sabie a reușit să 
cucerească un nou titlu de campion 
republican!
, Spre deosebire de floretă, proba in

dividuală de sabie a avut o desfășurare 
de-a dreptul dramatică. Inițial, la titlu 
aspirau doi trăgători: D. Mustață, 
campion al țării de trei ori consecutiv 
și T. Mureșanu. Asaltul direct dintre 
ei dă cîștig de cauză lui Mureșanu 
(5—2). Numai că, in continuare, Mu
reșanu pierde la Drîmbă, cu 5—3. In 
acest fel, Mureșanu și Mustață, fie
care cu cite o înfrîngere rămîn anga
jați, cu șanse egale, în lupta pentru 
locul I. Pînă la urrr.ă ei totalizează 
cite 6 victorii.

Meci de baraj. Cîștigă din nou Mu
reșanu, cu 5—3! Spectatorii îl aplaudă 
pe învingător. Numai că Mureșanu nu 
este încă deținător al titlului de cam
pion republican. El este doar ciștigător 
al returului campionatului (turul avin- 
du-1 in frunte pe D. Mustață). Asistăm, 
de aceea, la un al doilea meci de 
baraj (1).

Mustață începe tare, în stilul său

—r== WâJSTii'nrri w =—
Steaua a clștigat și „duelul" cu Dinamo: 17-9 (14-3)
Rugbiștii de la Steaua au înregis

trat duminică o nouă victorie conclu
dentă : 17—9 cu Dinamo. O victorie 
meritată, după un meci de foarte bună 
calitate. Victoria însă, a fost facilita
tă și de apărarea adversă și mai ales 
de Dăiciulescu, din „bilbîielile" căruia 
rugbiștii de la Steaua au înscris două 
încercări, la un interval de numai trei 
minute...

Jocul este început de Dinamo, dar 
echilibrul se stabilește repede. Se joa
că foarte iute, cu multe baloane lungi, 
în tușă. Cei care se pun repede pe 
picioare sînt rugbiștii de la Steaua. Ei 
și deschid scorul, în min. 6, prin Pen- 
ciu, transformerul unei lovituri de 
pedeapsă. In min. 11, Giugiuc are 
prilejul să egaleze. Șutul său este însă 
imprecis. In min. 16. dinamoviștii au 
o nouă ocazie d: a modifica scorul. 
De data aceasta este rîndul lui Nica 
să rateze. In min. 21 se produce „bîl- 
bîiala" lui Dăiciulescu. Profită Băr- 
bălău, care culcă balonul în spațiul de 
țintă dinamovist. Penciu transformă 
încercarea. Și din nou încercar pen
tru Steaua, în min. 23 prin Al. lo- 
nescu tot din greșeala fundașului ad
vers. Scorul este apoi modificat în 
min. 31, cînd Nica — în sfîrșh 1 — 
transformă o lovitură de pedeapsă. In 
ultimul minut al reprizei, Penciu mă
rește la 14—3 avantajul echipei sale.

PC locul I, în prima pane a campionatelor:

STEAUA Șl ȘTIINȚA TIMIȘOARA LA BĂIEȚI,
RAPID ȘI ȘTIINȚA TIMIȘOARA LA FETE

Clasamentul
1. Știința Tim. 7 6 0 1 80:46 12
2. Banatul Tim. 7 502 75:57 10
3. Mureșul Tg. M. 7 403 67:54 8
4. CSM Sibiu 7 403 60:55 8
5. Știința Cluj 7 3 1 3 65:65 7
6. Constr. Timiș. 7 304 49:59 6
7. SSE Petroșeni 7 1 1 5 42:69 3
8. Electromag. București 7 1 0 6 38:71 2

SEBIA A II-A

MASCULIN — SERIA I
Tractorul Brașov—Din. Eacău 12—8 (6--3)

Clasamentul
1. Steaua Buc. 7 6 0 1 109: 53 12
2. Dinamo Buc. 7 6 0 1l 106: 66 12
3. Dinamo Bacău 7 4 0 3 66: 66 s
4. Știința Galați 7 4 0 3 82:119 8
5. Tractorul Bv. 7 3 0 4 87:107 6
6. Ral. Teleajen 7 2 1 4 86: 87 5
7. Rapid Buc. 7 1 1 5 DO: 91 3
8. CSMS Iași 7 1 0 6 61: 88 2

Știința Tg. Mareș—Din. Bv. 11—11 (7—5) 
Știința Tun.—Voința Sig. 30—12 (10—S)
Voința Sibiu—C.S.M. Bețița 10—18 (4—7) 
Tehnomet. Tim.—Șt. Petroșeni 14—9 (7—6)

Clasamentul
1. Știința Tim. 7421 120: 85 ’0
2. Voința Sighiș. 7502 125:120 19
3. Știința Tg. Mureș 7412 118:107 i
4. Tehnometal Tim. 7313 79: 80 7
5. Știința Petr. 7304 119:114 1
6. Voința Sibiu 7304 80: 90 6
7. CSM Reșita 7214 86:113 5
8. Dinamo Brașov 7115 49: 67 3

FEMININ—SERIA I
S.S.E. PI.—Șt. București 7—6 (5—3)
P.ulm. Bv.—Rapid București 7—23 (3—13) 
Progresul București—Tract. Bv. E—5 (3—3)
Faianța Sighiș.—Conf. București 5—10

(2 3)
Clasamentul

1. Rapid Suc. 7 7 0 0 106:38 14
2. S.S.E. Ploiești 7 5 1 1 46:44 11
3. Știința Buc. 7 5 0 2 73:23 10
4. Tractorul Bv. 7 3 0 4 45:59 6
5. Progresul Buc. 7 2 1 4 47:66 5
6. Confecția Buc. 7 2 0 5 48:6S 4
7. Faianța Sighiș. 7 1 1 5 37:83 3
8. Rulmentul Bv. 7 1 1 5 42:85 3

SERIA A II-A
Electromag. Buc.—Const. Tim, 5—7 (4—4)
Știința Cluj—Banatul Timiș. 11—8 (7—4)
S.S.E. Feti.—Mureșul Tg. Mureș 11—10 

(5—5).

caracteristic și „punctează" necruță
tor: 1—0. 2—0, 3—0. Victoria repre
zentantului clubului Steaua, aproape că 
nu mai poate fi pusă la îndoială. Și to
tuși, in continuare, aspectul luptei și, 
mai ales, rezultatul, se schimbă in 
mod neașteptat. Mustață renunță de a 
mai sta pe paradă ripostă (probabil 
prea sigur de victorie), abuzează de 
opriri și... scorul devine egal: 3—3. 
Mureșanu preia inițiativa și în cele 
din urmă cîștigă asaltul cu 5—4. A 
treia victorie, în aceeași zi, la același 
adversar și un binemeritat titlu de 
campion republican. Bravo, Mureșanu!

Clasamentul general: 1. T. Mure
șanu (Știinta Buc.) 32 p (d. b); 2 D. 
Mustață (Steaua) 32 p. (d. b.); 3. 
L. Rohoni (C.S.M. Cluj) 27 p.; 4. O. 
Vintilă (Steaua) 26 p.; 5. Gh. Culcea 
(Steaua) 21 p ; 6. H. Bădescu (Steaua) 
21 p

Proba de sabie pe echipe desfășu
rată duminică a revenit sabrerilor de ia 
Steaua (Mustață-|-Vintilă-j-Culcea-f-
Alexe+Bădescu): 9—0 cu Petrolul Plo
iești, 9—3 cu Știința București, 9—2 
cu C.S.M. Cluj și Unio Satu Mare.

T. ST.

La reluare, dinamoviștii reușesc să 
reducă din handicap prin Rahtopol. 
autorul unei frumoase lovituri de pi
cior căzută. Dar cu tot efortul susți
nut al rugbiștilor de la Dinamo, mi
litarii înscriu din nou, în min. 60, cînd 
Penciu transformă impecabil o altă 
lovitură de pedeapsă. In min. 72 Dina
mo are o bună ocazie de a înscrie: 
Ciobănel și Nica se angajează în ur
mărirea unui balon avînd drept traiec
torie finală spațiul de țintă militar. 
Ciobănel plonjează cu o fracțiune de 
secundă înaintea lui Nica și salvează. 
Tot Nica, în min. 74, stabilește scorul 
final, prin transformarea unei lovituri 
de pedeapsă la centru : 17—9.

In această partidă, Dinamo a fost 
deseori la înălțimea adversarei sale. 
Jucătorii ei n-au acționat, însă, tot
deauna în mod colectiv; linia de trei- 
sferturi a fost, în genere, puțin soli
citată.

A condus bine, D. Manoileanu.

TIBER1U STAMA

In celelalte meciuri ale etapei s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Glo
ria — Grivița Roșie 3—22 (3—6) ; 
Progresul — Știința Cluj 6—6 (6—0) ; 
Știința Timișoara — Unirea 0—5 
(0—6); Rulmentul Bîrlad — Știința 
Petroșeni 3—0 (3—0) ; Farul Cons
tanța — C.S.M.S. lași 3—0 (3—0).

beciuri vin disputate 
în primele reuniuni

(Urmare din pag. 1)

consemnat în foaia sa, învingător pe... 
Dinu !?). Cat. mijlocie mică : P. Mir- 
cescu (Buhuși) a fost declarat învingă
tor în meciul cu N. Moț (Craiova) — 
decizia este discutabilă : 3—2. Ion Ol
teana (Buc.) a stopat cu regularitate 
atacurile lui V. Bogoi (Galați) cîștigînd 
astfel la puncte. Cat. semigrea : Th. 
Felea (Galați) mai activ în special în 
ultima repriză b. p. E. Schnap (Buc.) ; 
I. Ivan (Buc.) b. p. Șt. Panduru (Cra
iova) ; D. Gheorghiu (Buc.) a cîștigat 
detașat la puncte îiitîlnirea cu F. Du dea 
(C. Turzii).

Duminică dimineața au avut loc ur
mătoarele întîlniri : cat. cocoș : A. Ilies
cu (C-ța) terminînd mai bine ultima re
priză b. p. L. Ambruș (Buc.) ; A. Simian 
(C. L. Muscel) și-a asigurat în primele 
două reprize victoria. El a învins la 
puncte pe M. Băleanu (Galati) ; Cat. 
seminșoară : deși Stan Bîrsu (Buc.) a 
practicat mai mult box, el a pierdut în- 
tîlnirea cu „combativul* D. Minea 
(Buc.). Cat. semimijlocie: I. Covaci 
(Brăila) b. p. C. Bogdan (Craiova) — 
decizia neîndreptățește pe Bogdan, însă 
arbitrii (Mihai Gh., 1. Constantines cu și 
Dulău) au preferat boxul confuz prac
ticat de brăilean. S-au orientat bine 
Eremia și Dimulescu care au dat învin
gător pe Bogdan. M. Busu (Oradea) 
b. p. I. Enache (Bacău). Cat. mijlocie: 
I. Păunoiu (Bacău) b. dese, a 111-a Gh. 
Neagu (Brașov). Arbitrul Ștefan Ion s-a 
orientat greșit văzînd numai greșelile fă
cute de Neagu. In realitate trebuiau a- 
mîndoi descalificați. C. Naghi (C. Ttir- 
zii) a produs o surpriză plăcută, prin 
boxul tehnic practicat. El a învins la 
puncte pe Tr. Nicolae (C. L. Muscel). 
Cat. gTea : M. Gheorghioni (Buc.) b. ab. 
r. a Illa D. Filip (Buc.); N. Motoc 
(Buc.) b. K. O. r. I Șt. Szentanai (Cluj); 
O Cioloca (Galați) b. neprez. I. Enache 
(Craiova); F. Mariuțan (Buc.) b. p. 
Th Basarab (Buc.).

Astă-seară, ora 18, pe stadionul Re
publicii are loc o nouă reuniune. In 
program figurează o serie de meciuri 
atractive : H. Leov—I. Olteana, V Ba
dea— P. Mirceascu, Gh. Anton—D. Mi
nea, Șt. Constantin — D. Davidescu, 
M. Băloiu—V. Tu do se etc.

Petrolul — S
„Zilele se urmează dar... nu : 

seamănă" — spune o zicală 
sau cită deosebire între 
cui desfășurat miercuri pe același 
dion din Ploiești și între acest der 
etapă, Petrolul - Steaua, cons 
ieri. O deosebire ca de la cer la 
mint sau—exprimîndu-ne intr-un li 
mai de specialitate — de la ai 
la fotbal de calitate, în multe 
mente din meci. S-a jucat der 
tehnic, intr-un ritm susținut și cu 
binații tactice variate și derutant 

Victoria obținută de petroliști 
pe deplin meritată. Gazdele au 
cătuit ieri o formație omogenă, e< 
brată, prin aportul tuturor comf 
mentelor. Se poate sublinia totuși 
tul că superioritatea de la mij 
terenului (în zona de pregătire a ai 
rilor) a fost determinantă în realiz 
acestui succes, datorită căruia P 
Iul a trecut în fruntea clasament 
Frații Munteanu (Dumitru, cît a 
cat) au renunțat complet la „num 
personale" și, împreună cu luhas ț 
Marcel, au constituit baza de Iar 
a baloanelor spre atac. Ușoara s 
rioritate manifestată de petrolișt 
primele 45 de minute s-a accer 
după pauză și îndeosebi după pr 
gol, înscris în min. 60.

Deși învinși, oaspeții și-au adus 
plin contribuția la calitatea partide 
au acționat calm, trecînd ușor di 
parare in atac, dar odată ajunși î 
propierea suprafeței de pedeapsă 
reușit să găsească cele mai bune 
iuții de străpungere a apărării adv' 
Militarii au atacat mai pericițlo. 
partea lui Crăiniceanu, ale cărui c 
au semănat panică în cîteva rînddri 
prima repriză, bucureștenii au c 
pasul în perioada dintre minutele '. 
40, cînd au fost nevoiți să joace îi 
oameni, deoarece Voinea fusese z 
dentat. Steaua a avut însă ieri și u 
puncte nevralgice, ieșite în evide 
rr.ai mult, în repriza secundă în mon 
tele de puternică presiune exerci 
la poarta lui Suciu. Astfel nu 
încă bine precizat în jocul apăr 
rolul lui Koszka ca al doilea fur 
central. In citeva rînduri, el l-a 1: 
pe Petescu descoperit, lipsind de 
„dublaj". De asemenea, aportul 
Constantin și al lui Raksi a fost 
redus ca deobicei, ceea ce s-a si: 
atît în acțiunile de atac cit și în 
de apărare.

Și acum, un scurt film al parti 
Joc echilibrat in primele 25 de 
nute cu citeva ocazii de gol, mai c 
la poarta lui Suciu (min. 17 și 
Iordache). Urmează perioada de 
minare petrolistă, cînd Steaua jc 
in 10 oameni.

Puternica presiune exercitată, d 
reluare, la poarta lui Suciu anunți 
golul (min. 60); Badea centrează 
în careu și mingea lovită cu c,.,.. 
Alocanu poposește în plasă, jos, li: 
bară, cu toate că doi jucători mili 
(Georgescu și Suciu) încercaseră, i 
pe rînd, s-o oprească. 8 minute 
tîrziu, Petrolul ridică scorul: Ba< 
pus în poziție de șut. trimite puternic 
bara transversală, mingea revenită 
teren trece repede de la Moca nu

STEAGUL ROȘU BRASOV-7 1

BRAȘOV, 20 (prin telefon). D 
trei partide slabe făcute în fața 
porterilor lor, fn meciul de azi cu 
derurgistul, „stegarii" au desfășt 
un joc legat, cu numeroase faze 
fotbal bun. Siderurgistul a avut 
rioade — este drept mai scurte 
cînd jucătorii săi au fost destul 
periculoși, dar au greșit căutînd 
permanență pe David și pe Negrea.

Scorul este deschis în min. 
Năftănăilă primește o pasă de la G 
și înscrie spectaculos. Pînă la sfîrș 
reprizei sînt de remarcat două ști 
periculoase ale lui Gane (min. 22 
32 bară). In această repriză gălăț< 
au avut două ocazii mari ratate 
Militaru. La numai șase minute, de 
reluare Gane înscrie puternic: 2- 
Min. 58 aduce cel de-al treilea g

PBON
Așa arată o variantă cu 12 rezull 

la concursul Pronosport nr. 42, 
20 oct.

I. Steagul roșu - Siderurgistul (cat. A;
II. Petrolul - Steaua (cat. A)
III. Crlsul - Dinamo București feat. A
IV. U.T.A. - Știința Timișoara (cat. A}
V. Progresul _ C.S.M.S. (cat. A)
VI. Știința G-lați - Știința Buc. (cat. E 
VII C.S.M. Sibiu-Min. B. Mare (cat. I
VIII. Gaz Metan- Mureșul (cat. B)
IX. Bologna-Milan (cam. italian)
X. Juventus - Roma (camp, italian)
XI. Catania _ Torino (camp, italian
XII. Mantova - Atalanta (camp, italian 

Fond de premii: 235 430 lei 
Termen de contestație: 11.XI.196.



2-1 (0-0) Crișul—Dinamo București 1-1 (1-1) Rapid-Dinamo Pitești 2-0 (1-0)
între doi adversari, reu- 

ită balonul in plasă: 2—0. 
doinea (servit de ...Dridea) 
celentă poziție de șut, dar 
fază „în extremis". Steaua 
andicap în min. 89: Marin 
te cu mina o minge înaltă, 
pta spre Crăiniceanu, și 
a 11 m este transformată 
i 2—1.
'oth (Oradea) a condus 
le:
L : Ionescti - Pahonțu, D. 
ea - D. Munteanu (min. 
A. Marcel • Badea, lor- 
i I, A. Atunteanu, Mocanii.
Suciu - Georgescu, Pe

ru - Jenei (min. 69 Cons
ilia - Crăiniceanu, Cons-

69 S. Avram), Voinea, 
l.

G. NICOLAESCU

ERESANT, PLĂCUT:
sâ compenseze carențele 

ale ,/deschiderii', Progresul 
?i-au unit ieri eforturile pen- 

unul din cele mai plăcute 
istui campionat 1 Nimic nu 
ei partide pentru a fi, cum 

t placul publicului" : s-au
Iuri ; balanța victoriei a în- 
tr-o parte cînd în cealaltă 
ine, pînă la urmă, de par- 
l, tocmai cînd ne așteptam 
că atunci cînd bucureștenii 
10 oameni 1), fazele dinami- 

iu înădit ca-ntr-un șirag a- 
nut în minut, iar pentru ni- 
il jocului ambele echipe me- 
cele mai bune. Că Progre- 
ie, nu e de mirare. Această 
sază, în actualul campionat, 
emnat, confirmat de la eta- 
iar iinalurile sale de meci 
mtureze drept versiunea mo- 
ului ,,ultim sfert de oră al 

ne amintim meciurile Pro- 
namo Pitești, Dinamo Bucu- 
Rapid, în care echipa din 

covici a smuls victoria sau 
)s în finaluri care i-au sub* 

combativitatea, perseveren- 
it și ieri, cînd rămînînd fără 
nat de pe teren pentru ne- 

minutul 74, la scorul de 
ce fuseseră egalați dintr-un 

cu multă ușurință, bucu- 
it resursele morale și fizice 
a, în ultimul sfert de oră,

rpxi'ză a meciului au fost 
jri CSMS a făcut una din 

partide ale sale la Bucu- 
oaspe a plăcut prin buna 

cțiunilor, prin concepția tac- 
ateța jocului său, prin con-

ul — Stiinta
4 20 (prin telefon). Pri- 
e ale meciului .Farul—Ști- 
iu să se întrevadă o vie- 
! localnicilor. Constănțenil 
lui un ritm rapid, au ini- 
'Jacuri la poarta lui Rin- 
n. 7 un șut-bombă al lui 
ște piciorul lui Grâidea- 
iin min. 12, Farul slăbeș- 
iermite Științei să echili- 
udenții se apropie tot mai 
lui Manciu. Spre sfîrșitul 
37 fi 40) constănțenii au 
ocazii favorabile, dar două 

Ringheanu se opun des- 
ui. Studenții insistă mai 

i a doua, dor apărarea Fa- 
: In min. 75 Gref salvează

GALAȚI 5-0 (1-0)
in Gheorghe Ion, venit 
jimite mingea acasă; 
eptează, driblează porta- 
nestingherit. In min. 65, 
mbină cu Gane și cu 
: înscrie la semiînălțime : 

punct este înscris de 
pul (în min. 85). 
bine Ion Cîmpeanu — 
•ele formații: 
i: Adamache — Campo,
— Pescaru, Sigheti — 
ăilă, Gane, Seredai, Se-

: Cîmpeana — Tomescu,
— Dragomir, Gheorghi- 
j, Gheorghe Ion, David, 
dan min. 46), Stătescu.

>RU1A — cortsp. reg.

ORADEA, 20 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Timpul frumos și 
cartea de vizită a campioanei noastre 
au făcut ca tribunele stadionului lo
cal să 
torii nu 
favorită 
cel mai 
zon și 
rea cu redutabila formație bucureșteană. 
Nivelul tehnic al partidei a fost bun. 
Au fost construite faze frumoase la 
ambele porți și numai intervențiile de 
ultim moment ale apărătorilor au fă
cut ca scorul să rămînă doar 1—1. 
S-a luptat mult, făcîndu-se în unele 
perioade o adevărată risipă de ener
gie. Lupta a fost dusa însă în limitele 
sportivității.

Prima parte a meciului a aparținut 
oaspeților, care au inițiat numeroase 
acțiuni ofensive la poarta apărată de 
Weichelt. Scorul putea fi deschis de 
dinamoviști chiar în min. 2, la o fază

devină neîncăpătoare. Specti- 
au avut ce regreta. Echipa lor 
s-a întrecut pe sine, făcînd 
frumos meci din actual”! se- 

cîștigînd un punct în întîlni-

PROGRESUL-C.S.MS. 5-3 (1-2) 
tinua mișcare pe teien a jucătorilor, prin 
combinațiile îndrăzneț gîndite și executate, 
care au oferit CSMS-ului multe ocazii de 
gol din cele mai claie. Mai multă aten
ție și aplomb în faza de concretizare ar 
li adus ieșenilor și alte goluri, pierdute 
ca printre degete.... De altfel, publicul 
bucureștean și-a maniiestat din plin apre
cierile, aplaudîndu-i în repetate rînduri pe 
.ocfs.pe,!i' ma* ales *n Prima repriză cînd 
inițiativa în joc a lost evident de partea 
lor. Depășiți fizic după pauză, ei au cedat 
inițiativa, au -primit 4 goluri (pierzînd 
punctul pe care poate l-ai fi meritase după 
aspectul de ansamblu al meciului și posi
bilitățile de gol pe care și le-au creat) 
dar le taurine satisfacția de a fi contri
buit, la iei ca și învingătorii, la realizarea 
unui meci frumos, care ne-a ținut mereu 
„cu ochii pe fază".

Autorii golurilor : Mxîlteuță (min. 3, la o 
fază pornită din ofsaid clar), Vornxcu (min. 
23, din 11 metri), Pop (min. .45, cu capul 
la o lovitură liberă) ; Stoicescu (min. 58, 
la un corner), Voinea (min. 60, cursă- 
șut-bară interioară-gol), Vornicu (min 70, 
din 11 metri, acordat la un fault teatrali
zat de către Pop), Stoicescu (min. 77, la 
capătul unei învălmășeli în careu) și Oaidă 
(min. 85, cînd a scos o minge din picioa
rele lui Zamfir și a trimis-o în plasă). 

Arbitrul I. Ritter-Timișoara, sub nivelul 
aprecierilor de care se bucură, a stîrnit 
multe nemulțumiri.

PROGRESUL : Mîndru—Ioniță, Caricaș, Col- 
ceriu — I. Popescu, Știrbei—Oaidă, D. 
Popescu (min. 52 Mateianu), M. Voinea, 
Mafteuță, Stoicescu.

CSMS : Faur (min. 17 Con3tantinescu) —- 
V. Popescu, Moțoc, Dragomirescu—Humă, 
Vornicu (min. 80 Zamfir) — Comănescu, Pop, 
Șteiănescu, Voica, Milea.

RADU URZICEANU

Cluj 1-0 (0-0)
de pe linia porfii. Unicul gol al meciu
lui este înscris de Tilvescu. fn min. 83 la 
un corner executat de Ologu. In ciuda 
valabilității punctului înscris, studenții 
au protestat, lăsind o impresie neplă
cută. Astfel, Farul învinge cu 1—0, 
intr-un meci pe care putea să-l cișllge 
cu 2—3 goluri diferență, dar imprecizia 
atacanților și intervențiile cura joase ale 
lui Ringheanu au limitat scorul. Arb. 
V. Pădureanu — Buc. a condus bine 
următoarele formații:

Farul: hlanciu—Costin, Tilvescu,
Gref-—Slancu, Bibere—Moroianu (min. 
76 Ologu), Bukăsi, Tufan, Dinulescu, 
Ologu (ii. Moldovan);

Știința : Ringheanu (83 Mogul)—Cro- 
meli, Grăjdeanu, 
Bon — Ivansuc, 
Sabo.

Cî mpeanu—Georgescu, 
Mar cu, Adam, Suciu,

GELIJ RUSCANU-coresp.

>RT
concursului Pro&ospoti nr. 

7 octombrie 1963, intervin 
ISflcâri pe afișele și flutu- 
»:
P. Ungară—Austria, devine 
□gramului în locul iatllniril 
Metalul Tîrgoviște.

și II ale programului : 
itria șî Știința Craiova— 
se înlocuiesc cu meciurile 
i.F. Iugoslavia (selectiona- 
i R.S.F. Iugoslavia B — 
In consecință primele trei 
gramul concursului Prono- 
spa din 27 octombrie sini

•S.F. It?*’, (sel. olimoice)
B — R.P. Bomină B 

-Austria

clară creată de Frățilă. Unguroiu însă 
a întîrziat să șuteze. Cu toate că ju
cătorii dinamoviști s-au apropiat cu 
mai multă ușurință de poarta adversă, 
cei care deschid scorul sînt orădenii. 
în min. 11, Nunweiler III, vrînd să 
degajeze o minge, a făcut henț în ca
reu și 
tura a 
tabela 
Crișul. 
mește 
execută că măiestrie un slalom printre 
jucătorii Crișului și din apropierea 
careului de 16 m șutează puternic, pe 
jos, în colțul drept al porții: 1 — 1. In 
continuare, asistăm la un joc de luptă 
în care ambele echipe încearcă să 
modifice scorul, dar fără rezultat

După pauză, gazdele aruncă în lup
tă toate resursele lor, au perioade mai 
lungi de dominare, însă înaintașii gre
șesc de cele mai multe ori ținta sau 
Datcu plonjează spectaculos la pici
oarele lui Sacaci III și Fand-li. Atacu
rile dinamoviștilor n-au mai avut cla
ritatea din prima parte a meciului și 
viteza acțiunilor lor ofensive a scă
zut. Cu toate acestea dinamoviștii 
au avut o ocazie de a înscrie în min. 
51 dar Unguroiu a șutat slab (Wei
chelt ieșise din poartă) și Georgescu 
a trimis în corner, de pe linia porții.

Arbitrul Petre Sotir (Ătediaș) a con
dus corect următoarele formații:

Crișul: Weichelt — Georgescu, So
lomon, Balog — Sacaci II, Vlad — 
Fandli (Iacob, min. 84), Cuncuti, Ba- 
coș, Donciu, Sacaci 111.

Dinamo: Datcu — Popa, Nunweiler 
III, Ivan — Petru Emil, Nunweiler IV 
— Pîrcălab, Frățilă (Ștefan, min. 81), 
Unguroiu, Țîrcovnicu, Haidu.

Fotbal în tempo de menuet în „des- 
chiderea* Rapid-Dinamo Pitești.

Feroviarii, plini de ei după jocul cu 
Beșiktaș, au mizat aproape exclusiv pe 
„calculul hîrtiei*, prevăzînd parcă și cele 
două grave greșeli de apărare ale piteș

Piteștenii au lăsat impresia că au fă
cut drumul la București doar pentru pro
tocolul luminării celor două puncte. Cu 
un singur vîrf de atac (Țurcan), cu o 
linie de mijloc încîlcită prin retragerea 
lui Cons tont ine seu și cu o apărare mai

arbitrul a acordat 11 m. Lovi- 
fost transformată de Done iu și 
de marcaj arata 1—0 pentru 
După cinci minute, Frățilă pri- 
o rning-e la centrul terenului,

P. VINT1LĂ

Ion Ionescu (Rapid) trece printre apărătorii piteșteni
Foto : V. Bageac

tenii or, din care 
golurile victoriei.
nulul 25, în urma unui luft al lui Stelian 
și Kraus, în minutul 84, după ce a pri
mit o pasă în adîncime, de la Ionescu, 
care interceptase o minge înlîrziată de 
Barbu ).

aveau sâ se marcheze 
(Ion Ionescu, în mi-

U.T. A.—Știința Timișoara 2-1 (1-9)
ARAD, 20 (prin telefon). — Jude

cind după scorul strîns. s-ar părea că 
a fost o partidă echilibrată, de mare 
luptă. In realitate însă, U.T.A. a cîști- 
gat ușor și dacă scorul n-a fost mai 
mare aceasta se explică prin ratările a- 
tacanților arădeni și mai ales prin forma 
excelentă a portarului Urziceanu, care a 
salvat goluri gata făcute.

U.T.A. a făcut un joc bun, mult a- 
plaudat de spectatori. Toate comparti
mentele echipei au funcționat foarte 
bine, gazdele creînd faze spectaculoase 
și periculoase la poarta Științei, timișo
renii au opus o oarecare rezistență în 
prima repriză, doar după pauză ei au 
fost net depășiți. Semnificativă asupra ra
portului de forțe este și statistica șu
turilor la poartă : gazdele au șutat de 
22 de ori (dintre care 12 pe spațiul por
ții), în timp ce studenții au tras în total 
7 șuturi spre gol. înaintașii au jucat 
confuz, îngrămădind jocul pe centru iar 
apărătorii, dintre care Răcclescu și Le- 
reter au jucat sub valoarea obișnuită, au 
comis multe greșeli.

Scorul a fost deschis de Tomeș în 
minutul 23. In minutul 55, Țîrlea, bine 
servit de Chivu, driblează mai mulți ad
versari și înscrie al doilea punct. In mi
nutul 90, cînd se părea că nimic im por-

tant nu se mai poate întîmpla, Surdati 
profită de o greșeală a apărătorilor ară
deni și reduce scorul.

Arbitrul Stelian Mataizer—Craiova a 
condus mulțumitor echipele :

U.T.A. : Coman—Pecican, Capaș, 
Neam|u—Comisar, Mețcas—Tomeș, Chi- 
vu, Țîrlea, FloruJ, Farcaș.

ȘTIINȚA TIM. : Urziceanu—Ilîrșova, 
Lereter, Răcelescu—Turean, Surdan—La- 
zăr, Mihăilă (Mițaru, min. 46), Mano- 
lache, Popa, Igna.

ȘT. IACOB, coresp.

mult 
făcut 
periclitat nici un moment victoria Ruoi- 
dului, deși timp de 84 de minute au di ut 
drept de recurs. Să reținem, spre con
firmare, doar faptul că în primele 45 
de minute Dinamo a tras un singur șut 
la poartă, prin David (min. 32).

Revenind la Rapid, subliniem mobili
zarea insuficientă — de tip Dumitriu 
II — a întregii echipe și, prin excep
ție, jocul deosebit de activ al mijloca
șului Dinu.

Au jucat formațiile:
RAPID! Andrei—Lupescu, Motroc, 

Greav.u-Dinu, C. Dan—Kraus, Dumitriu 
II (Jamaischi din min. 60), I. Ionescu, 
Georgescu, Codreanu.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu—Fal
ean, Barbu, Stoenescu—V. Alexandru, 
Stelian Ilie—G. Ionescu, Țurcan, Con- 
stantinescu, Dumitrescu David (Lovin 
din min. 60).

A arbitrat, fără dificultăți, A. Galam- 
bas (Baia Mare).

IOAN CHIRILA

declt delicată, prin care Ionescu a 
lungi promenade, argeșenii nu au

Ieri, in categoria C
SERIA EST SERIA VEST

C. r. P. TimișoaraMetalul Tîrgoviște și 
continuă să conducă in categoria D

, SERIA I
Metalul București — Dinamo 

cău 1—1 (1—0)
Metalul Tîrgoviște — Tractorul 

șov 1—0 (1—0)
Flacăra

Vîlcea 3—0 (0—0)
Știința Galați — Știinta București 

1—2 (6—0)
Poiana Cîmpina - 

ceni 2—0 (0—0)
Ceahlăul P. Neamț 

iova 2—2 (0—1)
Meciul C.F.R. Pașcani — Chimia 

Făgăraș a fost amînat la 30 oct.
Clasament

I. Metalul Tîrgoviște
C.F.R. Pașcani 
Msialti! București 
Știința Czaiova 
Poiana Cîmpina 
Tractorul Brașov 
Dinamo Bacău 
Flacăra Moreni 
Știința București 
Ceahlăul P. Neamț

II. Foresta Fălticeni
12. Chimia Făgăraș
13. Unirea Rm. Vîlcea
14. Știința Galați

More ni Unirea

Ba-

Bra-

Rm.

Foresta Fălti-

Știința Cra-

SERIA A II-A
C.F.R. Timișoara — A.S.M.D. Satu 

Mare 2—1 (0—0)
Gaz Metan 'Mediaș — Mureșul Tg. 

Mureș 1 — 1 (1 — 1)
Ind. Sîrmei Cîmp. Turziî — Fla

mura roșie Oradea 3—1 (2—0)
Minerul Lupeni — Arieșul Turda 

4—0 (0—0)
CS.M. Sibiu — Minerul Baia

2—0 (0—0)
C.S.M. “ " - - -

(2-0)
C.S.M.

Reșița — A. S. Cugir

Mare

RAPID FOCSANI - METALOSPORT 
GALATI 2—1 (1—0)

RULMENTUL BlRLAD _ UNIREA BO
TOȘANI 2—2 (1—9)

CHIMIA ONEȘTI-DINAMO SUCEAVA 
1—1 (0—0)

MOLDOVA IAȘI - RAPID MIZIL 1—0 
(0—0)

FLAMURA ROSIE TECUCI - TEXTILA 
BUHUȘI 2—0 (0—0)

MOLDOVA MOINEȘTI - LAMINORUL 
BRAILA 1—9 (0—0)

VICTORIA CALAN - SIDERURGISTUL 
HUNEDOARA 3—0 (2—0)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - MINE
RUL DEVA 1—0 (0—0)

VAGONUL ARAD w METALUL T. 
SEVERIN 4—1 (2—1)

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA-C.F.P..' 
ARAD 1—0 (0—0)

STEAUA ROȘIE SALONTA - PAN
DURII TG. JIU 0—1 (0—0) 
TRACTORUL CORABIA - TEBA ARAD 
2—1 (1—0)

CLASAMENT CLASAMENT

1. Laminorul Brăila
2. Chimia Onești
3. Dinamo Suceava
4. FI. roșie Tecuci
5. Moldova Iași
6. Textila Buhuși
7. Rulmentul Bîrlad
8. Moldova Moinești 

Unirea Botoșani
10. Metal osport Galați 

Rapid 
Rapid

9.

11.
12.

Focsani 
Mizil

VIITOARE :

0
1
3
1
1
2
2
0

2
2
4
4
3
4
4
4
4
5

16:11 
14:10 
10:13 
13:14 
13:14 
12:14 
10:12 
11:17
7:12 
8:15

12
10
10
10

8
7
7
7
7
6
6
6

1. Pandurii
2. Tractorul
3. Victoria
4. Metalul T. Severin
5. C.F.R. Arad
6. Electroputere Craiova 

Electromotor Tim. 
Vagonul Arad 
Minerul Deva 
Siderurgistul H-doara 
Steaua roșie Salonta

Arad

Tg. Jiu 
Corabia 
Călan

Textila Buhușt-ETAPA ___
Moldova Iași, Rapid Mizil - Flamura ro
șie Tecuci Laminorul Brăila - Rulmen
tul Bîrlad. Unirea Botoșani - Chimia 
Onești, Metal.osport Galați - Moldova 
Moinești, Dinamo Suceava - Rapid Foc
șani.

SERIA SUD
VICTORIA - MUSCELUL

1.
8.
9.

10.
11.
12. Teba

10
io 
1G
10

9
9
8
7

5
3

ETA.PA VIITOARE: Vagonul Arad-Teba 
'Arad, Victoria Călan - Steaua roșie Sa
lonta, C.F.R. Arad - Tractorul Corabie, 
Metalul T. Severin - Electroputere Cra
iova, Siderurgistul Hunedoara - Electro
motor Timișoara, Pandurii Tg. Jiu - Mi
nerul Deva.

SERIA NORD

12 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
4

ETAPA VIITOARE: Dinamo Bacău
— Metalul Tîrgoviște, Poiana Cîmpina
— Unirea Rm. Vîlcea, Știința Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț. Știința 
Crarova — C.F.R. Pașcani. Tractorul 
Brașov — Flacăra Moreni, Chimia 
Făgăraș — Știința Galați. Foresta 
Fălticeni — Metalul București.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ti 2 
3 1 
1 3
5 1
1 3
2 3
2 3 
0 4 
0 4
3 3
3 3 
0 4
2 4
2 5

>5: 9 
8: 4

10: 6
II: 8 
10: 8 
17:11
12: 9
12:12 
11:11 
13:18
6:16 

13:18
7:13 
8:10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
n. 
12.
13.
14.

Clui — Jiul 
Clasament 

Timișoara 
Reșița

C.F.H.
C.S.M. 
Minerul Baia Mare 
Ind. Sîrmei C. Turziî 
Jin) Petrila
C.S.M. CI nj
C.S.M. Sibiu 
Mureșul Tg. Mureș
Gaz Metan Mediaș 
Minerul Lupenl
Arieșul Turda 
Flamura roșie Oradea 
R. S. Cugir

’ Satu-MaxeA.S.M.D.

Petrila 0—0.

5 
S 
5
5 
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2

3
1
1
0
5
2
0
3
2
2
2
2
2
1

0
2
2
3
1
3
4
3
4
4
4
4
4
5

13
11
11
10
9
8
8
7
8
6
6
8
6
5

Ariesul TurdaETAPA
— C.S.M.
— C.F.R.
Mare —
Petrila —
Oradea —
Mare — Minerul Lupeni, A. S. Cugir
— Industria Sîrmei Cîmpia Turziî.

VIITOARE:
Reșița, Mureșul Tg. Mureș 
Tim șoara, Ă.S.M.D.
Gaz Metan Mediaș,

C.S.M. Sibiu, Flamura
C.S.M. Cluj, Minerul

Sa!u-
Jiul 

roșie 
Ba;a

DINAMO
C1MPULUNG 6—0 (5—0)

PROGRESUL ALEXANDRIA - FLA- 
CARA ROȘIE BUC. 2—1 (1—0)

UNIREA RACARI - ELECTRICA FIENI 
5—0 (1—0)

PORTUL CONSTANȚA - TEHNOME
TAL BUCUREȘTI 4—1 (9-9)

C.F R. ROȘIORI — ELECTRICA CONS
TANTA 2—0 (1—0)

METALUL PITEȘTI 
GIURGIU 2—0 (1—0)

CLASAMENT

sr.

MINERUL BAIA SPRIE UNIREA 
DEJ 1—1 (0—9)

SODA OCNA MUREȘ - GLORIA BIS
TRIȚA 3—0 (1—0)

RAPID TG MUREȘ - TEXTILA 
GHEORGHE 3—1 (0—1)

RECOLTA CĂREI - MINERUL BIHOR 
3—1 (1—1)

CHIMICA TÎRNĂVENI METROM 
BRAȘOV 1—1 (1—1)

METALURGISTUL BAIA MARE . FA
IANȚA SIGHIȘOARA 2—0 (1—0)

CLASAMENT

VICTORIA

1. C.F.R. Roșiori 8 6 0 2 10: 2 12
2. Dinamo Victoria Buc. 8 5 2 1 20: 8 12
3. Victoria Giurgiu 8 4 2 2 20:13 10
4. Portul Constanța 8 4 1 3 16: 9 9
5. Flacăra roșie Buc. 8 3 3 2 11: 8 9
6 Progresul Alexandria 8 2 5 1 8: 9 9
7. Tehnometal Buc. 8 4 1 3 14:18 9
8. Metalul Pitești 8 3 2 3 11:17 8
9. Muscelul C. Lung 8 3 0 5 13:18 6

10. Unirea Răcari 8 1 3 4 11:12 5
11. Electrica Fieni 8 2 0 6 7:19 4
12 Electrica Constanța 8 0 3 5 8:16 3

ETAPA VIITOARE : Flacăra roșie
ElectricaBucurești_______ _ _____ ___ Fieni, Electrica 

Constanta - Unirea Răcari, Victoria Giur
giu - Portul Constanța, C.F.R. Rosiori- 
Metalul Pitești, Muscelul Cîmpulunp- 
Progresul Alexandria_ Dinamo Victoria 
București - Tehnometal București,

1. Recolta Cărei
2. Unirea Dej
3. Minerul Baia Sprie
4. Metrom Brașov
5. Soda Ocna Mureș .
6. Minerul Bihor
7. Faianța Sighișoara
8. Chimica Tîrnăveni
9. Gloria Bistrița

10. Textila St. Gheorghe
11. Metalurgistul B. Mare
12. Rapid Tg. Mureș

ETAPA VIITOAtlli : M
Recolta Cărei, Chimica Tîrnăveni - Um- 
rea Dej, Faianța Sighișoara - Minerul 
Baia Sprie Gloria Bistrița _ Rapid Tr- 
Mureș, Textila Sf. Gheorghe - Soda 
Ocna Mureș, Minerul Bihor • Metalur
gistul Baia Mare.

8 7 1 0 23: 7 15
8 5 1 2 24:11 11
8 5 1 2 11: 7 11
8 3 2 3 15; 9 8
8 4 0 4 14:12 8
8 3 2 3 9:12 8
8 3 1 4 5: 8 7
8 2 3 3 8:16 7
8 3 0 5 13:14 6
8 3 0 5 10:13 6
8 2 5 7:19 5
8 2 0 6 13:24 4

‘Olm BrașoV-



AU SOSIT OASPEȚII, TOTUL ESTE GATA PENTRU ÎNTRECERE

BâlâȘ fiți:

(Urmare din pag. 1) 
iea caracterizează echipa 
prezentă la această ediție a 
„europenelor*. Antrenorul 

național Georges de Rose era 
pregătit pentru „asediul' re
prezentanților presei. II se
conda un... japonez, Shyge- 
toshi Nagasaki, care a con
dus pregătirile echipei în 
vederea campionatelor eu
ropene și pentru J.O. („Bine
înțeles dacă ne vom califi
ca", ne spunea de Rose). 
Succesele cu totul remarca- 
Ibile ale formației feminine 
japoneze au îndemnat fede
rația franceză să recurgă la 
serviciile unui tehnician din 
„,jara crizantemelor’.

— Urmărim doua țeluri 
la această întrecere, ne-a 
spus dl. de Rose. Prunul să ne ca- 
liiicăm in turneul final. Cel de al doi
lea (care derivă din primul); să ocupăm 
un loc cit mal bun și să facem partide fru
moase, toți voleibaliștii noștri sînt tineri.

Și ni-i prezintă rînd pe rind pe Duca, 
■Carlier, Rossard, Sachez, Bonnier, Cassini.

Calificarea în turneul final reprezintă 
•obiectivul nr. 1 și pentru voleibaliștii iugo
slavi. Antrenorul lor, Sava Grozdanovic, a- 
preciază că formația masculină este în 
progres față de trecut.

— Dar, nu uită să adauge, șî voleiul în 
‘general este în mare progres. Pentru noi, 
partida masculină decisivă este cea cu e- 
chipa R.D. Germane, un adversar redutabil 
pentru orice formație europeană. Vom în
cerca să trecem de ea.

UN RECORD AL CAMPIONA
TELOR...

Antrenorul belgian Achille DIegenant este 
Toarte tînăr. A terminat Institutul de cultură 
fizică din Louvain în 1959, iar acum con
duce pregătirile echipei naționale mascu
line de volei. Nu scapă ocazia să strecoa
re o glumă în scurta sa. declarație :

— Indiferent de rezultatul nostru, sper 
să stabilim un record al campionatelor pre- 
Tiontînd în formație pe Gustaaf Verlooy care 
are ÎS ani și este, probabil, mezinul între
cerii."

Conducătorul delegației belgiene, dl. 
Max Wasterlainen, apreciază că întrecerea 
voleibaliștilor are o mare însemnătate nu 
numai pentru viitoarea dezvoltare a acestui 
sport ci și „ca o mare reuniune Interna
țională a tineretului sportiv, menită să 
ciucc la cunoașterea reciprocă, la apropie
re. Ia prietenie și pace".

Capitona echipei olandeze, Anneke Van 
Beelen, este o fată înaltă, bineînțeles, blon
dă și... foarte optimistă :

— Deși șîntem într-o serie grea, cu 
Cehoslovacia, Danemarca și Ungaria, spe
ră n să ocupăm locul al doilea care asi- 
gu ă calificarea în turneul final.

O speranță justificată de buna pregătire 
a formației olandeze, așa cum ne-a rela
tat antrenorul Henk Blok.

ULTIMELE NOUTATI DIN TABĂRA 
NOASTRĂ

Maestrul emerit al sportului Ștefan Ro
man, antrenor secund al echipei masculine 
a Romîniei, ne spunea ieri că formația 
sa merge bine. Antrenamente vor avea loc 
s astăzi, punîndu-se accentul pe combina
țiile de atac cu intrări, dublaje și plasa- 
m?:it în apărare. Mîine, formația noastră 
debutează în campionat întîlnind echipa 
Finlandei. Cel mai greu meci din serie este 
ce! cu Polonia, mai ales că rezultatul con
tează și pentru turneul final. La rugămin
tea noastră, Ștefan Roman ne-a dat și un

Georg Prokopenko a stabilit un nou record
al Europei la 100 m bras: 1:09,2!

Ștafeta feminină 4x100 m mixt Dinamo R. P. R. înregistrată cu
Pentru prima dată în istoria natației 

romînești, un bazin din țara noastră 
g zduiește un concurs în’ cadrul că
ruia este înregistrat un record euro
pean I Evenimentul s-a petrecut du
minică seara, iar performerul este va
lorosul înotător sovietic Georg Proko
penko care, parcurgînd distanța de 100 
m bras într-o manieră impresionantă, 
a stabilit un nou record al Europei: 
1:09,2, întrecînd performanța compa
triotului său Mihail Farafanov cu 4 
zecimi de. secundă.

Dintre celelalte rezultate înregistrate 
în ultimele două zile ale concursului 
internațional „Dinamoviada", reținem 
recordul ștafetei feminine 4x100 m 
mixt Dinamo R.P.R. (Monica Di- 
mescu, Zoe Reznicenco, Măriuca Rota
ru și Ingrid Ungur), precum și al lî- 
nărului Mejeschleb, care a stabilit un 
nou record cehoslovac de juniori Ia 
100 m bras. Timpii: 5:05,6 și, respec
tiv, 1:13,6. Remarcabilă a fost și im
portarea tinerei noastre brasiste Zoe 
Reznicenco, învingătoare în ambele 
probe la care a participat.

La sărituri, s-au desfășurat întrece
rile de la platformă. Impresionantă

Primele autografe...
pronostic : 3—1 pentru noi. Cei ce vor
juca la concursul special Pronosport pot 
ține seamă de el.

Formația probabilă : Derzei, Plocon, Dră- 
gan, Fieraru, GrîgorovicI, Schreiber. A- 
ceasta pînă la restabilirea completă a că
pitanului echipei Horațiu Nlcolau. Deocam
dată, el figurează ca rezervă.

In loturile noastre domnește optimismul, 
încrederea într-o comportare cit mai fru
moasă și dorința de a obține rezultate pe 
măsura condițiilor pe care le-au avut și pe 
măsura așteptărilor tuturor iubitorilor spor
tului din Romînia

Voleibaliștii maghiari 
la Brașov

BRAȘOV 20 (prin telefon de la corespon
dentul nostru regional). Duminică dimineața a 
sosit in localitate lotul masculin al R.P. Un
gare. Printre jucători se află O. Prouza, de 
112 ori internațional, M. Tatar (108), L. 
Galoș (106) — căpitanul echipei, F. Janosl 
(91), T. Florian (91) ș-a. Imediat după so
sire, conducătorul delegației maghiare 
Gyorgy Elbert a declarat : „Formația noas
tră este bine pregătită. Sper că ne vom 
califica în turneul final unde — după pă
rerea mea — totul este posibil*.

Voleibaliștii olandezi întorcîndu-se de la un antrenament

ASEARĂ, LA „TINERETULUI* 1 2 3 * 5'

• Au luat sfîrșit campionatele de 
tenis ale Australiei. Titlul în. proba de 
simplu masculin a revenit lui Neale 
Fraser, care în finală l-a învins cu 
6—2 ; 6—2 ; 6—4 pe compatriotul său 
Owen Davidson.

® După 12 runde, în turneul zonal 
de la Enschede (Olanda) conduce ma
rele maestru iugoslav Zvetozar Gligo- 
rici cu 9 puncte, urmat de Darga 
(R.F.G.) — 8,5 puncte, Penrose (An
glia), Pomar (Spania) cu cite 8 puncte. 
Rezultate din runda a 12-a : Gligorici
— Popov 1—0; Durao — Filip 1—0; 
Penrose — Haidenfeld 1—0; Darga
— Pomar 0—1.
• Intr-un meci internațional de box 

desfășurat la Helsinki echipa R.A.U. 
a învins cu scorul de 7—3 echipa Fin
landei.

Sărituri de la platformă, masculin:
1. Ciaciarian (Din. URSS) 138,99 p;
2. Decuseară (Din. RPR) 136,60 p;
3. Ganea (Din. RPR) 132,28 p; fe
minin: 1. Djeneeva (Din. URSS) 91,86 
p; 2. Chiș (Din. RPR) 62,65; 3. Ti
mar (Din. RPR) 61,22.

★

Turneul de polo s-a încheiat cu vic
toria echipei Dinamo U.R.S.S., care 
a încheiat neînvinsă toate meciurile. 
Sîmbătă, poliștii sovietici au dispus 
de Dozsa cu 5—1 (1—1, 1—0, 1—0, 
2—0), iar aseară au întrecut echipa 
Dinamo R.P.R. cu 5—2 (1—0, 0—0, 
2—1, 2—1). Golurile au fost înscrise 
de Grișin (2), Cikvanaia, Kartașov și 
Mșveniradze pentru Dinamo U.R.S.S., 
Croner și Mărculescu pentru Dinamo 
R.P.R.

Celelalte rezultate: Spartak — Ruda 
Hvezda 5—2 (1—0, 1—1, 2—0, 1—1), 
Dynamo R.D.G. — Dozsa 8—4 (2—1, 
0—0, 2—1, 4—2), Dinamo R.P.R. — 

■ Spartak 5—1 (3—0, 0—1, 2—0, 0—0), 
Dynamo R.D.G. — Ruda Hvezda 4—3 
(2—0, 1—1, 1—1, 0—1). Clasament 
al turneului de polo: 1. Dinamo 
U.R.S.S. 10 p; 2. Dynamo R.D.G. 8 p;
3. Dinamo R.P.R. 6 p; 4. Dozsa 4 p;
5. Spartak 2 p; 6. Ruda Hvezda 0 p.

★
întrecerile de înot, sărituri și polo 

din cadrul „Dinamoviadei" au fost cu
cerite de echipa Dinamo U.R.S.S. cu 
250 p, urmată de Dozsa R.P. Ungară 
cu 213 p și Dinamo R.P. Romînă cu 
162 p. Următoarele locuri ale clasa
mentului sînt ocupate de Dynamo R.D. 
Germană, Ruda Hvezda R.S. Ceho
slovacă și Spartak R.P. Bulgaria.

a fost evoluția lui Serghei Ciaciarian 
(Dinamo URSS), care a executat cu 
precizie o serie de sărituri cu coeficient 
ridicat. La fete, Tania Djeneeva a re
editat victoria de la trambulină.

Rezultate. MASCULIN: 100 m liber: 
1. Dobay (Dozsa) 56,1; 2. Suvalov 
(Din. URSS) 58,8; 3. Konoplev (Din. 
URSS) 59,3; 200 m spate: 1. Gromik 
(Din. URSS) 2:21,2; 2. Kosztolanyi 
(Dozsa) 2:22,4; 3. Martongy (Dozsa) 
2:23,2; 200 m fluture: 1. Majoros (Doz
sa) 2:27,6; 2. Ecstra (Din. URSS) 
2:30.2; 3. Al. Popescu (Din. RPR) 
2:31,4; 200 in bras: 1. Prokopenko 
(Din. URSS) 2:32,3; 2. Kravcenko 
(Din. URSS) 2:40,0; 3. Mejeschleb 
(Ruda Hvezda) 2:42,3; 4x200 m liber:
1. Dinamo URSS 8:45,0; 2. Dozsa 
RPU 8:47,0; 3. Dinamo RPR 9:19,6; 
400 m liber : 1. Novikov (Din. URSS) 
4:39,5; 2. Martonfi (Dozsa) 4:40,2; 3. 
Paramonov (Din. URSS) 4:41,8; 100 
m fluture: 1. Kulrich (Dozsa) 1:02,0;

Al. Popescu (Din. RPR) 1:05,5; 3. 
Suvalov (Din. URSS) 1:05,8; 100 m 
spate: 1. Gromik (Din. URSS) 1:05,8;
2. Kosztolanyi (Dozsa) 1:06,9; 3. Krcek

Foarte optimist s-a arătat șî antrenorul 
echipei Laszlo Porubszki. Iată declarația 
sa : „Campionatul masculin va fi extrem 
de tare, întrucît mai multe echipe de va
lori apropiate vor lupta pentru titlul de 
campioană europeană. Jucătorii noștri s-au 
antrenat în ultimul timp cu multă ambiția 
și speră într-o comportare mai bună decîi 
cea d« la campionatul anterior'.

C. GRUIA

Interes deosebit 
la Tg. Mureș

TG. MUREȘ, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — O singură zi ne mai 
desparte de primele meciuri din cadrul 
„europenelor” de volei. Cu toate acestea, 
febra apropiatelor întreceri se face sim
țită din plin pretutindeni în orașul de 
pe Mureș. Iubitorii sportului discută 
cu însuflețire despre viitoarele întâlniri 
ei pot fi întilniți la antrenamentele 
echipelor participante care au loc in 
sala Institutului medico-farmaceutic.

Cei mai zeloși în materie de pregătiri 
au fost sportivii bulgari sosiți în locali
tate cu cîteva zile în urmă. Astăzi, în sala 
I.M.F. au lucrat și sportivii care re
prezintă Franța, Turcia și R.F.G. An
trenamentele au început în jurul orei 
17 șl au continuat seara, după ora 21, 
în fața a numeroși spectatori.

Cîteva rînduri despre sala I.M.F. care 
va găzdui jocurile din seria a IV-a din 
cadrul „europenelor” de volei. La drept 
vorbind, sala este de nerecunoscut. In
tr-un interval de timp destul de scurt, 
ea a fost complet reamenajată. Au fost 
montate lămpi fluorescente, a fost ins
talat un cabinet medical, sălii i s-a asi
gurat o frumoasă pavoazare. Sala I.M.F. 
are în momentul de față o înfățișare cu 
adevărat sărbătorească. De reținut fap. 
tul că, în acțiunea de adaptare a sălii 
la cerințele unei întreceri de asemenea 
amploare și-a dat concursul, printr-un 
sprijin efectiv și deosebit de prețios, 
însăși conducerea Institutului medico- 
farmaceutic din localitate prin persoana 
tovarășului rector, profesor Tiberiu 
Andrașovschi.

Așadar, la Tg. Mureș, totul este gata 
pentru primele meciuri.

M. RAHOVEANU

un nou record republican
(Ruda Hvezda) 1:07,4; 100 m bras:
1. Georg Prokopenko (Din. URSS) 
1:09,2 — nou record european (v.r. 
1:09,6 —• Mihail Farafanov — URSS);
2. Mejeschleb (Ruda Hvezda) 1:13,6 
— (nou record de juniori al R.S. Ce
hoslovace); 3. Somlay (Dozsa) 1:14,5; 
4x100 m liber: 1. Dozsa 3:53,6; 2. Di
namo URSS 3:55,5; 3. Dinamo R. P. 
Romînă 4:06,6.

FEMININ: 100 m liber: 1. Takacs 
(Dozsa) 1:04,5; 2. Erdelyi (Dozsa) 
1:04,8; 3. Bîstrova (Din. URSS) 1:06,3; 
200 m bras: 1. Reznicenco (Din. RPR) 
2:58,7; 2. Schmitova (Ruda Hvezda) 
3:00,5; 3. Olah (Dozsa) 3:03,9; 4x100 
m liber: 1. Dozsa 4:31,1; 2. Dinamo 
URSS 4:36,0; 3. Dinamo R.P. Romînă 
4:38,5; 100 m fluture: 1. Deviatova 
(Din. URSS) 1:13,2; 2. M. Rotarii 
(Din. RPR) 1:15.2; 3. Ștefănescu (Din. 
RPR) 1:15,3; 400 m liber: 1. Takacs 
(Dozsa) 5:15,3; 2. Bîstrova (Din.
URSS) 5:18.8; 3. Balaban (Din. RPR) 
5:23,0; 4x100 m mixt: 1. Dozsa 5:03,6:
2. Dinamo URSS 5:03,8; 3. Dinamo 
RPR 5:05,6 — nou record republican 
de senioare (v. r. 5:08,0).

nou record mondial
SIBIU 20 (prin telefon de la tri

misul nostru). In cadrul campionatu
lui republican de haltere care a avut 
loc în localitate, Balaș Fiți a realizat 
un nou record mondial de juniori în 
limitele categoriei ușoară, proba îm-

Ion Cucu (Metalul) campion republic. 
de dirt-track

SIBIU 20 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Pe pista special amena
jată din localitate s-a desfășurat 
astăzi ultima etapă a primului cam
pionat republican de viteză pe zgură. 
Titlul de campion al țării a revenit 
sportivului ton Cucu (Metalul Bucu
rești). Duelul său cu Gh. Voiculescu 
i-a dat cîștig de cauză astfel că in

ION CUCU

Hotăriri ale Comitetului Executiv al U.E.F./
MADRID (Agerpres), Comitetul e- 

xecutiv al Uniunii europene de fotbal 
(U.E.F.A.) întrunit la Tarragona (Spa
nia) a luat o serie de hotăriri în le
gătură cu dezvoltarea jocului de fotbal

• Pe scurt «Pe scurt

dc juniori la haltei
pins. El a ridicat 120 kg, cu 2 kg 
mult decît vechiul record.

Vom reveni cu amănunte în zi 
de mîine cînd vom publica rezulta 
complete ale campionatului.

1. OCHSENFEL

clasamentul general al probei a 
mulat un punctaj superior. Bine 
mers și tînărul Al. Șinca — c 
pe locul Ii în această etapă, 
clasamentul final al campionat. 
1. ION CUCU (METALUL) 21 
puncte — campion al R.P.R. ; 2. 
Voiculescu (Steaua) 18 puncte 
Al. Șinca (Voința) 16 puncte; 4. 
Pop (Unirea) 16 puncte; 5. M. 
xandrescu (Metalul) 7 puncte; 6 
Jurca (Steaua) 6 puncte; 7. C. 
dovici (.Metalul) 6 puncte.

După terminarea ultimei etap 
campionatului republican a avut 
un concurs internațional cu pa 
parea alergătorilor din R.S.F. li 
slavia. Perko Drago a terminat 
vingător întrecerea. Ion Cucu s-a 
sat pe locul II fiind învins doai 
lider. Inleresantă a fost disputa d 
Al. Șinca și D. Slobodan. Repet 
tantul nostru l-a întrecut în manș; 
departajare spre satisfacția celor | 
8.000 de spectatori. Clasamentul 
cursului internațional: 1. Perko D 
(R.S.F.I.) 6 puncte ; 2. I. (
(R.P.R.) 5 puncte; 3. Al. Ș 
(R.P.R.) 3 puncte; 4. D. Slot* 
(R.S.F.I.) 3 puncte; 5. R. J 
(R.P.R.) 2 puncte; 6. M. *’ 
drescu (R.P.R.) 1 punct; 7. AL 
(R.P.R.) 1 punct.

T. CHIOREAN

în Europa și cu diferitele comp 
continentale.

S-a hotărît crearea unei comisii 
nice care va fi prezidată de prese 
tele federației maghiare de fotbal ! 
dor Bares. Participanții la reuniuni 
aprobat noul regulament pentru 
neele internaționale de juniori și 
desemnat orașul Leipzig ca loc 
desfășurare a cursului dc antrenoi 
directori tehnici pe anul 1964.

Comitetul executiv a aprobat c 
20 mai 1964 să se dispute la Co 
haga un meci între selecționata s 
dinaviei și restul Europei. O întîi 
asemănătoare va avea loc la Bel; 
între echipa iugoslaviei și sclecțio 
Europei, beneficiile fiind destinate 
construcției stadioanelor din regii 
Skoplje.

Cea de-a 7-a adunare general 
U.E.F.A. va avea loc la Madrid 
iunie 1964.

Fotbal pe glob
PESTE 60 000 dc spectatori au 

mărit sîmbătă Ia Berlin meciul int 
țional ele fotbal pentru „Cupa Eur< 
care a opus echipei R. D. Germani 
prezent aii va R. P. Ungare. Fotba 
maghiari au terminat învingători cu 
rul de 2—1 (1—0). Punctele au 
înscrise de Bene (min. 17), Ral 
(min 88) și respectiv Noeldncr ( 
50). Returul va avea loc la 3 noiei 
la B ii (Li pc st a.

Selecționatele de fotbal ale Ok 
și Belgiei au făcut joc egal 1—1 (0 
în partida amicală disputată ieri la 
sterdam în fața a peste 80 000 de 
tatori. Au marcat Piet Keizer (min 
pentru gazde și Van den Bergh ( 
82) pentru oaspeți.

In meci retur, contînd pentru co 
tiția de fotbal „Cupa cupelor". Si 
Bratislava a învins cu scorul de 
(1—0) echipa finlandeză Pallot 
Helsinki. In primul meci, celioslo 
cîștigaseră cu 4—1, și, în felul ac 
s-au calificat pentru optimile de 1 
ale competiției.

Rapid București—Lokomo 
Leipzig 16-0 (8-0) la ru

In primul meci susținut în țara r 
tră, echipa de rugbi Lokomotiv I 
zig a întîlnit duminică, pc stad 
„23 August", formația Rapid Bucu 
Rugbiștii romîni au cîștigat cu 1 
(8—0). Au marcat Minca (două 
cercări), Florea (încercare transfo 
tă de Durbac) și Bidner (încei 
transformată de Marinescu).

Mîine, pe stadionul Progresul 
la ora 16, Lokomotiv Leipzig v; 
tîlni selecționata de juniori a R.P. 
mine.
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