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Duminică, pe stadionul „23 August"

Romînia—Danemarca, în preliminariile

turneului olimpic de fotbal
@ LOTUL OASPEȚILOR • INTILNIREA VA FI CONDUSĂ DE ARBITRI IUGOSLAVI 
• EBBE SCHWARTZ, VICEPREȘEDINTELE U.E.F.A., SOSEȘTE LA BUCUREȘTI _ LA QRA 1415

J. Hansen, B. Hansen, John Madsen, J. Petersen, 
Bertelseti, Tliorst, Ole Madsen, 0. Sorensen, Da
nielson, Gaardhoje, Larsen, Arndîsen, K. Hansen, 
Christiansen, Enokscn. Marea majoritate a jucăto
rilor au făcut parte și din lotul pentru meciul din 
iunie, iar 9 dintre cei de mai sus au jucat chiar 
in echipă. Dintre componența echipei daneze în jo
cul tur, numai doi (stoperul Eliason și interul 
Bru-un) nu mai faic parte din lotul actual.

Meciul de duminică va fi condus de o brigadă 
de arbitri iugoslavi, compusă din Constantin Ze- 
cevici (la centru.), Z. Bajici și R. Kragul la tușe.

Meciul Romînia—Danemarca începe la ora 14,15 
și va fi precedat de o partidă de campionat de 
juniori, între echipele Viitorul Electronica și Steaua, 

ir
Ieri după-amiază, la Tirana, echipa Danemarcii 

a pierdut cu 1—0 în fața Albaniei. Cîștigînd însă 
primul meci cu 4—0, danezii s-au calificat astfel 
pentru etapa următoare a „Cupei Europei11.

• JOCUL ÎNCEPE
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Echipa Romîniei a mai făcut
un pas spre titlu

I

3-1 cu Cehoslovacia după un meci exceptional

Au mai rămas doar trei zile piuă la mult aștep
tata întiliiirc fotbalistică dintre reprezentativele 
flominiei și Danemarcei, din cadrul preliminariilor 
turneului olimpic. După cum se știe, partida de 
duminică 3 noiembrie, de pe stadionul „23 Au
gust", din Capitală, este returul celei desfășurate 
'a 23 iunie la Copenhaga și ctștigată de reprezen
tativa noastră cu 3—2. ,

la cursul acestei săptămini, fotbaliștii noștri 
și-au continuat pregătirile, insistlnd, in special, 
asupra eliminării tutor deficiențe scoase in evi
dență de meciul de duminică, cu selecționata 
olimpică iugoslavă.

Fotbaliștii danezi siM așteptați să sosească azi 
după-amiază in Capitală. Delegația daneză va fi con
dusă de dl. Ebbe Schwartz, vicepreședinte al 
U.E.F.A. și președinte al Federației daneze, o per
sonalitate binecunoscută in fotbalul mondial. An
trenorul echipei este Paul Petersen iar lotul a- 
izunțat cuprinde pe: E. Stirenscn, K. Johansen, J.

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE GHEATA A CAPITALEI 
A ÎNVINS ECHIPA FĂRJESTADS B. K. CU 5-0 (1-0,2-0,20)

In fața porții lui Crihan, Ionescu și Persson iși dispută pucul sub priuirile lui Calamar.
Fază din meciul Selecționata Capitalei—Fărjestads B.K.

Foto V. Bageac 
stăpînind mijlocul tere- 
unde au declanșat ma- 

timpului atacuri variate

Un joc dinamic, disputat în 
forță —- iată cum poate fi carac
terizată îulilnirea dintre selecțio
nata Capitalei și formația suede
ză l'ărjestads B. K., care a avut 
loc ieri seara țte patinoarul arti
ficial în încheierea turneului în
treprins de hocheiștii suedezi în 
țara noastră. MociuJ a scos în e- 
vidență roadeie pregătirilor efec
tuate în 11. S. Cehoslovacă, repre
zentanții noștriî dominînd clar și 
realizând o victorie netă : 5—0 
(1—0, 2—0, 2—0), prin puncte
le marcate în ordine de Ionescu 
(min. 2), 1. Szabo (min. 21), 
Varga (min. 37), l’ană (min. 47) 
și Iliro (min. 48).

Insă, in afara victoriei obținute, 
după cum se poale vedea, fără 
prea multe emoții, ceea ce a mul
țumit pe spectatorii prezenți la a- 
ceastă partidă, a fost felul în 
care au evoluat jucătorii noștri

fruntași. Este drept că în prima 
repriză s-a făcut remarcată o oa
recare nesiguranță în apărare, 
fapt care a determinat ca nici ac
țiunile de atac să nu aibă sufi
cientă claritate. După aceea, în ul
timele 40 de minute de joc, lio- 
cheiștri au organizat mai bine

apărarea, 
nudu<i, de 
jurii alea 
și rapide, care au pus în dificul
tate pe jucătorii oaspeți.

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Echipa de hochei pe gheață
a Capitalei pleacă in R.F.G.

Iu cursul dimineții de astăzi, 
selecționata de hochei pe gheață 
a orașului București părăsește 
Capitala pe calea aerului, îit- 
dreptindu-se spre R. F. Ger
mană.. Ltocheiștii noștri vor sus
ține două meciuri la Fiisseti și 
Bad-Toltz.

Personalitățile numărul 1 din 
echipele Romîniei și Cehoslova
ciei, Horațiu Nicolau și Iosef Mu
șii, din nou față în față. Tradi
ționalul schimb de fanioane dintre 
căpitanii celor două echipe face 
deschiderea marei confruntări ce 
avea să urmeze.

al campionatuluia turneului final
european masculin, s-a transformat într-un veritabil fes- 

•*-*  tival vok (balistic, datorită ridicatei calități a tuturor celor 
trei jocuri cuprinse în program, iar pentru noi, pentru sportul din 
țara noastră — într-o adevărată sărbătoare prilejuită de catego
rica victorie a băieților, in fața campioanei europene din 1958. 
puternica reprezentativă a Cehoslovaciei. Victorie care ne a făcut 
să ne apropiem și mai mult de cel mai înalt titlu din voleiul 
continental. Pentru această bircință, pentru excepționalul suc
ces oferit marți seară țării și spartului rominesc, să le adresăm 
reprezentanților noștri, jucătorilor și antrenorilor care i au pre
gătit cete mai calde felicitări și urarea de a termina neînvinși 
și celelalte două partide care le-au mai rămas de~ jucat, la fel 
cum le-au încheiat și pe 1 '
MECIUL NOSTRU CU E- 

CHIPA CEHOSLOVACIEI, ar
bitrat de Szelle (Ungaria) și 
Ghigov (Bulgaria), îl începem în 
formația Szocs, Nicolau, Fiera- 
ru, Derzei, Schreiber, Dragan, 
rămasă neschimbată întreg se
tul I, iar Cehoslovacia opune 
pe SmîLI, Humhal, Mușii, Sorm. 
Golian, Paulus, mai folosîndu-i 
ulterior în această parte a în- 
tîlnirii pe Perusik și Kop. Res
pectarea 
echipa 
date de 
maximă 
apărării,

Etapa de marți, a IV-a 
european masculin 
tîval vr»1r (

cu strictele de către 
noastră a indicațiilor 
antrenori (concentrare 
și atenție primordială 
îndeosebi blocajului, 

iar în atac expedierea mingilor 
cît mat mult spre trăgătorul 
principal al adversarilor, SmidI, 
spre a-i forța preluările defec
tuoase și a-i îngreuîa sarcina 
de finalizare) ne asigură men
ținerea permanentă a inițiativei 
în acest set, în care, mulțumită 
în extremă măsură și remarca
bilei varietăți a acțiunilor o- 
fensive, scorul a evoluat ast
fel: 0—1, 1 — 1, 2—1, 3—1, 3— 
2, 3—3, 5—3, 5—4, 6—4, 6—5, 
8—5, 8—6, 11—6, 11—7, 12—7, 
12—8. 12—9, 15—9.

Formațiile inițiale încep și 
setul al doilea. Reprezentativa 
Cehoslovaciei acționează cu 
sensibile ameliorări tactice și, 
modulînd la maximum atacul, 
pune cu succes numeroase min
gi moi în și lingă blocajul ro- 
mînilor, precum și între cele 
două linii ale echipei noastre. 
Aceasta manifestă o însemnată 
scădere a atenției în apărare, 
unde blocajul se strînge cu în- 
tîrziere, „fundașii" sînt prea 
retrași, dublajele sînt lipsite în 
consecință de promptitudine și 
pasele imprecise. Totodată, am 
încetinit și cadența atacului 
care, lucrat mai mult șablon, 
pe două pase și fără forță, nu 
le ma pune de loc probleme 
cehoslovacilor. înlocuirea lui 
Derzei, care nu dă randamen
tul din meciurile precedente, 
cu Grigorovici, și a lui Szocs cu 
Plocon nu ne rezolvă dificultățile 
acestui set, el decurgînd precum 
urinează : 0—5, 1—5, 1—6,
4-6, 4—15.

Trăgînd învățămintele cuve
nite din desfășurarea celei de 
a doua păr(i a jocului, volei
baliștii romîni se mobilizează 
și, printr-un retuș energic al 
amintitelor defecte, întăresc în 
primul rînd lupta din liniă a 
doua, unde principalii anima
tori sînt Drăgan și, mai cu 
seamă, Fierarii. Tn același timp, 
la fileu redăm în mod egal fan
tezie și forță atacului, In acest

- REPORTAJUL

toate cele șapte de pînă acum! 
compartiment strălucind pe 
rînd Nicolau, Szocs, Schreiber 
și Coste, suplinitorul de la 3—4 
al lui Derzei care începuse se
tul. Astfel reușim să ne impu
nem neta superioritate, în ciu
da jocului foarte bun al echipei 
Cehoslovaciei si al excelenților 
săi SmidI, Sorm. Golian și 
Humhal, serviți cutn nu credem 
că
Și
în

se putea mai bine de Mușii 
Paulus. Iată evoluția scorului 
setul al treilea : 0—1, 0—2,

(Continuare în pag. a 4-a)

După ultimul punct al victoriei de marți, primele felicitări, 
primele sărutări, primele îmbrățișări în echipa noastră

ACTUALITATEA SPORTIVA
DIN CALENDARUL INTERNAȚIONAL AL HANDBALULUI

B A IV-a ediție a „Cupei orașului București" la handbail fomtnin se 
ua desfășură anul acesta la 1S.I6 și 17 noiembrie, cu participarea ur
mătoarelor echipe reprezentative : București A. București tineret. Buda
pesta și o selecționată de oraș din Iugoslavia.

a Aceeași competiție, dat pentru echipe masculine (ajunsă la a V-a 
ediție) se va desfăsuta între 5 și 9 februarie 1964.

■ La 15 noiembrie va avea loc la București o intilnlre amicală Intra 
echipele masculine ale orașelor București și Budapesta.

B Intre 17 șl 19 noiembrie Bucureștiul va găzdui un t-.irneu Internațional 
„..ii. .. . ii . Bucureștimasculin. Vor participa reprezentativele orașelor Budapesta,, 

(A și tineret) și Ploiești.

CAMPIONATELE
DE GIMNASTICA

Sala Floreasca va găzdui la sfîr
șitul săptămînii viitoare o altă 
Importantă competiție internațio
nală: ediția a Vl-a a Campiona
telor internaționale de gimnastică 
ale R. P. Romine, care va avea 
loc în zilele de 8, 9 și 10 noiem
brie. Atît la băieți cit și la fete 
se va concura cu exerciții impuse 
și liber alese conform programu
lui Jocurilor Olimpice de la To
kio.

NOSTRU-----------

INTERNATIONALE
ALE R.P. ROMÎNE

TOAMNĂ IEȘEANĂ
Toamnă ieșeană. Două vorbe cuprinzînd în ele 

sumedenie de impresii culese în cele trei zile pe
trecute în „dulcele tîrg al leșului", în toamna 

aceasta neasemuit de frumoasă. Orașul așezat pe dea
lurile Bahluiului este pictat în culoarea arămie a ano
timpului, invadat de tinerețea nenumâraților construc
tori avîntați spre cer, pe 
denților.

O pasiune : sportul. Cronicarii de fotbal sînt înclinați 
să acorde cele mai multe sufragii pentru atașament și 
expansivitate galeriei rapidiștilor bucureșteni. Cine a 
luat o dată loc în tribuna stadionului de pe dealul Co- 
poului își modifică opinia și cel puțin înscrie un semn 
de egalitate între giuleșfeni și galeria C.S.M.S.-ului. Eu 
am fost o dată și semnez pentru ea. Și asta nu-i totul. 
Intr-o dimineață luminoasă am avut o lungă convorbire 
cu Vasile Mocanu, secretarul clubului ieșean. Presărîn- 
du-și expunerea cu snoave potrivite, el mi-a vorbit înde-

rețea nenumâraților construc- 
schelele noilor blocuri, a stu-

lung despre marea pasiune 
fine de sport.

— „Nepoți lui Ștefan cel

a ieșenilor pentru tot ce

Mare" se dau în vînt după 
«port și ni se pare că acesta este unul din cele mai noi 
evenimente din viața concetățenilor mei. Știți cîți ieșeni 
fac parte din secțiile celor 106 asociații sportive ? 32 000. 
E o cifră, nu ? Mai ales, ținînd seama de faptul că ea 
nu cuprinde și pe studenții sportivi.

— Mi-ar place să aflu ce se ascunde în spatele ei.
— O afluență mereu crescîndă spre terenul de fotbal, 

de volei sau de handbal, ceasuri îndelungi petrecute în 
fața... ultimului pion ajuns la un pas de transformare. 
O poezie dinamică, viguroasă, concretizată în statistica 
foilor de concurs. Anul acesta la Spartachiada de vară 
au concurat 46.570 de tineri și tinere. La sfîrșitul corn-

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare in p”

Și-au anunțat prezența 
tă tradițională întrecere 
și gimnaste din 10 țări: _______ ,
R.S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.B. 
Germană. R.S.F. Iugoslavia, Italia. 
Japonia șl, desigur, R. P. Ro- 
mînă.

BUCUREȘTI — BERLIN 
LA ÎNOT

Sîmbătă .și duminică se des
fășoară la ștrandul Tineretului 
din Capitală întîhîirea internațio
nală dintre selecționatele de înot 
ale orașelor București și Berlin. 
Din rîndurile sportivilor noștri 
fac parte AL Popescu, Em. Vok 
ou, Șt. Kroner, M. Căprărescu, A. 
Zahan, Zoe Reznicenco, Măriuca 
Rotaru, Cristina Balaban, Nico-> 
leta Ștefănescu, Monica Dimes- 
cu etc. In ambele zile întrecerile 
vor începe de la ora 16,30.

Oaspeții silit așteptați să so
sească în cursul zilei de astăzi.

la aceas- 
gimnaști 
U.R.S.S.,

A. S. TECUCI — LOKOMOTIV 
LEIPZIG 12—6 (3—0) LA 

RUGB1

TECUCt (prin tete/on). ' 
fața a peste 5.G00 de s- - 
rugbiștii din localitate ~ 
miercuri formal 
motiv Leipz 
cut-o cu ' 1 
fost
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SERIA NORD

WICA TIRNAVENI—UNIREA 
3—0). In mare vervă de joc, 
: au învins la scor prin golu- 
ii Nemeș (min. 6), Marinaș 
16) și Lazăr (min. 74), (I. Ha- 
- coresp.).
HLA SF. GHEORGHE-SODA 
MUREȘ (1—0). Scorul nu re- 

iituația "de pe teren. Gazdele au 
tmeroase ocazii clare de a mar- 
icul gol aparține lui Biro. Oas- 
1 jucat în ultimele zece minute 
ucător mai puțin (s-a accidentat 
). (Gh. Briotă si Z. Pop — 
)•
NTA SIGHIȘOARA—M1NE-
AIA SPRIE (5—1). Joc de bun 
ehnic, la realizarea căruia au 
lit, deopotrivă, ambele formații, 
cii au jucat mai liotărît și nu 
ăpat aproape nici o ocazie de 
a. Punctele sighișorenilor le-au 
: lancu (min. 5), Forșea (min. 
8), losif (min. 50) și. Constan- 

(min. 57). A redus din scor 
(min. 16). (C. Moldovan —

1.
1OM BRAȘOV—RECOLTA CA- 
—0). Recolta a înregistrat la 
prima sa înfrîngere în aetua- 

ipionat. Jocul a plăcut datorită 
i cu care s-a disputat. Gotul 
urmarea unei lovituri de la 

ransformate de Mileșan în min.
Secăreanu și E. Bogdan —

• (
IRUL BIHOR—METALURGIS- 
AIA MARE (1—0). Inițiativa 
■ținut, de-a lungul întregului 
jazdelor care nu an avut însă 

în șuturile la poartă. Băimă- 
i recurs de multe ori la duri- 
>1li1 partidei l-a înscris Petrică 
52. Raport de cornere: 12—1 
Minerul. (M. Domițian —

•IA BISTRIȚA—RAPID TG.
(2—1). Meci de factură teh- 

ăzută. Mureșenii au recurs la 
te apărare. Au înscris : Ciocan 
j pentru gazde iar pentru oas- 
scă. (I. Deac — coresp.).

SERIA SUD
HA ROȘIE BUCUREȘTI—ELECTRICA 
—2). Joc confuz, cu multe greșeli 
le părți. Gazdele au obținut vic- 
ultimul sfert de ora, cînd au ju
rnal bine și, mai ales, cînd apă- 

versâ a câzut complet. Au înscris: 
in. 22 și 88), Popa (min. 57), Fio- 
in. 79), Popescu (min. 83) pentru 
lănescu (min. 33) și Podln (min. 
1 Electrica. (A. Zamfirescu, coresp.)

ICA CONSTANȚA—UNIREA RACARț 
c presărat cu multe durități, Go- 
fost marcate de Leca (min. 8), Seme- 

In. 72, din 11 m), Juncu (min. 86) pen- 
a, respectiv, Datau (min. 67, din
2. Goldenberg, coresp.).

IIA GIURGIU—PORTUL CONSTAN- 
. Joc dîrz, terminat cu victoria la 
localnicilor. A înscris Pavel Nicolae 

(T. Barbâlată, coresp.)

asupra meciurilor de categoria C
C.F.R. ROȘIORI—METALUL PITEȘTI (5—9). 

Victorie meritată. C.F.R. a manifestat o 
superioritate evidentă. Piteștenii au jucat 
foarte slab. Au marcat : Leahevici (min. 7, 
75, 89). Chiru (min. 24) și Copil (min. 70). 
(T. Negulescu, coresp.).

MUSCELUL ClMPULUNG—PROGRESUL A- 
I.EXANDRIA (3—1). Cu un joc mult schimbai 
în bine, gazdele au învins prin golurile în
scrise de Duțan (min. 42 din 11 m și min. 
60) și Dumitrescu (min. 63). Pentru oaspeți

Fază din meciul de categoria C dintre Flacăra roșie și Electrica Fieni. 
Biicureștenii înscriu primul gol.

Foto : T. Roibu
o marcat Șoangher (min. 49). (V. Popescu, 
coresp.).

TEHMOMETAL BUCUREȘTI—DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI (2—1). Meci de slabă 
factură tehnică, în special h» prima repri
ză. A cîștigat echipa cu o eficacitate mal 
mare. Punctele au fost realizate de Popes
cu (min. 53), Boroș (min. 70) pentru Teh- 
nometal, respectiv, Feodot (min. 73). (Gh. 
Tudose, coresp.)

SERIA EST

TEXTILA BUHUȘI—MOLDOVA
IAȘI (1—1). Meci viu disputat, cu 
multe faze spectaculoase. Au marcat: 
Nemeș (min. 35) pentru Textila, res
pectiv, Toma (min. 30). De remarcat 
că Raicu (Textila) a ratat un 11 m 
în min. 83. (/. Vieru, coresp.).

iiri pentru Balcaniada 
de la Belgrad
cum se știe, Balcaniada de 

feminin se va desfășura anul, 
a Belgrad, în zilele de 15, 16 
iembrie, cu participarea lepre
lor Bulgariei, Romîniei, lugo- 
i — ca invitata — a Italiei. 
Jrile lotului nostru reprezen- 

început, sub conducerea an
ii S. Ferentz. In programul 
nament sînt incluse și citeva 
de verificare, printre care și 

caracter Internațional. Este 
» meciuri cu echipa feminină 
S.R., care va întreprinde un 
n țara noastră în prima ju- 
1 lunii viitoare. Baschetbalis
te vor. susține primul joc cu 
>aspe la 6 noiembrie la Tg. 
ar al doilea la 0 noiembrie 
Reprezentativa R.S.F.S.R. va 

iuta în țara noastră încă trei 
la 5 noiembrie la Tg. Mureș 
[ionata orașului, la 8 noiem- 
Sluj de asemenea cu selecțio- 
șului, iar la 11 noiembrie la 
i, cu o selecționată de tinerei 
ilei.

A DOUA ETAPA A
„CUPEI VOINȚA"

e celei de a doua etape a 
7oința“ se vor disputa dutni- 
noiembrie în sala Floreasca, 
mătorul program: ora 16 00: 
Dudești — Rapid; ora 17.15: 
- Olimpia; ora 18.30: Voința 
'. și ora 19.45: Știința — 
Ț

RAPID MIZIL—FLAMURA ROȘIE 
TECUCI (3—2). In repriza I, gazdele 
au jucat slab. După pauză, Rapid are 
o revenire puternică și termină în
vingător. Au înscris: Dumitriu (min. 
55), Ghițan (min. 67) și Vîlsan (min. 
77) pentru Rapid și Jac (miri. 4 și 
34) pentru oaspeți, (Gh. Aldea, 
coresp.)

LAMINORUL BRĂILA—RULMEN
TUL BIRLAD (9—1). Localnicii au 
fost net superiori. Punctele au fost 
realizate de Coteț (min. 2, 61), Fre
deric (min. 7, 25, 75), Tudor Vasile 
(min. 35), Bogdan (min. 62, 67) și 
Balaban (min. 65) pentru Laminorul, 
respectiv, Luchian (min. 59). (N. Cos- 
tin, coresp.).

UNIREA BOTOȘANI—CHIMIA O- 
NEȘTI (1—0). Joc frumos, practicat 
de ambele echipe. Singurul gol al 
partidei a fost înscris de Ferarti (min. 
60). (T. Ungureanu, coresp.).

METALOSPORT GALAȚI—MOL
DOVA MO1NEȘTI (3—1). Victorie 

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
Această măsură va fi luată pentru a se asigura evitarea trau
matismelor cauznte de lovituri. în competițiile oficiale de a- 
matori sînt utilizate deocamdată mănuși de 8 ,,uncii*.

ECHIPELE NOASTRE PESTE 
HOTARE

Echipa Dinamo Pitești și-a continuat 
turneul în R. P. Bulgaria jucînd du
minică la Stara Zagora. Gazdele au 
cîștigat cu scorul de 4—2. Știința 
Timișoara, care și-a început turneul 
în R. S. Cehoslovacă, a susținut pri
mul joc în ziua de 28 octombrie, cu 
formația Zemplin (Michalovce). Timi
șorenii au cîștigat cu 5—3, punctele 
lor fiind înscrise de Surdan (3) și 
Lereter (2).

C.S.M.S. Iași a plecat în U.R.S.S. 
pentru un turneu de două jocuri. Ie
șenii joacă azi la Chișinău iar dumi
nică 3 noiembrie la Tiraspol. Forma
ția de categoria B Minerul Baia Mare 
pleacă la 1 noiembrie în Iugoslavia, 
unde va susține trei meciuri.

• Ieri, Atinior Bernik — Progresul 
București 1—1, Ardă Kîrdjali — Di
namo Pitești 2—2.

DUMINICA, IN CAPITALA
In cadrul campionatului categoriei 

B este programat duminică în Capi
tală un singur joc: Metalul-Poiana 
Cîmpina, la ora 10, pc stadionul Glo

DISPUTATĂ la Brno, întîlnîrea amicală de baschet dintre 
echipele masculine Spartak Brno și Wisla Cracovia a revenit 
primei formații cu scorul de 86—85 (42—34).

ÎN CADRUL unui concurs de atletism desfășurat la Berlin, 
Hanna Huebner (R. D. Germană) a aruncat greutatea la 
17.03 m. Aceasta este cea dea 4-a performanță mondială a 
tuturor timpurilor.

CONTINUÎNDU-ȘI turneul în țările scandinave, selecțio
nata de hochei pe gheață a R. P. Polone a jucat la Oslo cu 
reprezentativa Norvegiei. Hocheiștii polonezi au repurtat vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0, 1—0, 1—0).

ULTIMUL MARE concurs atletic al sezonului de toamnă 
a reunit pe stadionul din Tbilisi numeroși campioni de seamă 
ai atletismului sovietic. Cu acest prilej s-au înregistrat cite 
va rezultate remarcabile. Igor Ter-Ovanesian a sărit la lun
gime 8.18 m, Edvin Ozolin a parcurs suta de metri în 10,3, 
iar Valeri Brumei a sărit la înălțime 2,18 m.

LA MOSCOVA a început un mare turneu internațional de 
șah, la care participă cunoscuțih mari maeștri și maeștri in
ternaționali din R. P. Ungară, Olanda, R. P. Polonă, Iu
goslavia, R. S. Cehoslovacă, Cuba, R. D. Germană și U.R.S.S. 
în prima rundă, marele maestru Smîslov l-a în\ins în 29 mu
tări pe bulgarul Pîdevski, fostul campion mondial, Mihail 
Tal, a cîștigat la olandezul Kuppcrs, Keres a pierdut, surprin
zător, la Antoșin, Matanovici l-a învins pe polonezul Balcze- 
rowski. S-au terminat remiză partidele Sima ghin—Pietzsch și 
Jimenez—Szabo. în poziție complicată s-a întrerupt partida 
dintre Gligorici și tînărul maestru sovietic Lieberso-n. Ce
hoslovacul Mort arc avantaj la Vladimirov.

JOCURILE MONDIALE universitare de iarnă se vor des
fășura în februarie 1961 în R. S. Cehoslovacă. Probele de 
schi vor avea loc la Spindleruw Mlyn, iar cele de patinaj 
și hochei la Pardubice. Pînă acum, și-au anunțat participarea 
14 țări : U.R.S.S., Franța, Olanda, Italia, Japonia, Luxem
burg, R. P. Ungară, Austria, R. F. Germană, Finlanda, Sue
dia, Elveția, Norvegia și R. S. Cehoslovacă. înaintea „Uni
versiadei alhe“ va avea loc sesiunea comitetului executiv al 
Federației internaționale a sportului universitar și ședința 

comisiei tehnice.
TURNEUL ZONAL de șah de la Enschede (Olanda) s-a 

terminat cu victoria marelui maestru iugoslav Zvetozar Gli- 
gorici, care a totalizat 12,5 puncte din 16 posibile. Alături 
de el s-au mai calificat pentru turneul inter-zonal germanul 
Darga și maghiarul Lengyel, De remarcat că marele inaestru 
dr. Filip (R. S. Cehoslovacă), participant la ultimul turneu 
al candidaților. a ocupat doar locul 6. Clasamentul final: 
1. Gligorici (Iugoslavia) 12x!2 puncte; 2—3, Darga (R.F.G.), 
Lengyel (R.P.U.) 12 puncte; 4. Penrose (Anglia) ll1^ 
puncte; 5. Pomar (Spania) 11 puncte ; 6. Filip (R. S. Ce
hoslovacă) 101/2 puncte; 7. Kuppcr (Elveția) 10 puncte; 8 
Popov (R. P. Bulgaria) 0i/2 puncte etc.

CROSUL UNIONAL dc toamnă desfășurat în parcul So
kolniki din Moscova s-a încheiat cu cîteva surprize. La femei, 
a cîștigat atleta Zoda Skobțeva, învățătoare din orașul Iva
novo. care a parcurs 1 000 m în 2:49,1, La bărbați, pe pri
mul loc s-a clasat studentul din Moscova, Iuri Aleksașein. El 
a realizat pe distanța de 5 000 m 14:19,4, mvingîndu-1 pe 
campionul olimpic Piotr Bolotnikov, clasat pe locul doi la 
diferență de 5,6.

FEDERAȚIA de box a Iugoslaviei intenționează să intro
ducă mănușile de 10 „uncii*  in loc de 8 cil dntăresc acum.

meritată a gazdelor. Au marcat: Că
lin (min. 21), Potolea (min. 26), I.un- 
gu (min. 31) pentru Metalosport și Chi- 
rîlă (.min. 25) pentru Moldova. (Gh. 
Arsenie și N. Critică, coresp.).

DINAMO SUCEAVA—RAPID FOC
ȘANI (2—2). Echipa locală a dezilu
zionat : a fost nesigură în apărare, 
iar înaintarea a ratat multe ocazii.

Oaspeții au jucat cu multă voință. Au 
înscris: Sercău (min. 14). Găinaru 
(min. 29) pentru Dinamo, Dragu (min. 
12) și Moldoveanu (min. 17) pentru 
Rapid. (/?. Munteanu, coresp.).

SERIA VEST

C.F.R. ARAD—TRACTORUL CO
RABIA (2—1). Joc de factură tehnică 
slabă. Victotia a revenit pe merit for
mației arădene. Au înscris: Ilorja 

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...» » »

(min. 18) din 11 m, Klein (min. 20), 
respectiv Ene (min. 70).

VAGONUL ARAD—TEBA ARAD 
(2—1). După o repriză egală, atit ca 
joc cit și ca rezultat (1—1), Va
gonul preia conducerea și cîștigă par
tida pe drept. Cele trei goluri le-au 
înscris: Neșcu (min. 4), Schweilin- 
ger (min. 52), respectiv Moraru (min. 
17). (St. Iacob — coresp).

PANDURII TG. JIU—MINERUL 
DEVA (5—1). Peste 2500 de specta
tori au urmărit acest meci care timp 
de 75 de minute a corespuns din 
toate punctele de vedere. Insă după 
accidentarea portarului Niculescu de 
la Tg. Jiu (min. 75) jocul a devenit 
foarte dur din ambele părți. Arbitrul 
M. Jorgulescu (Pitești) nu a avut au
toritatea necesară pentru a tempera 
pe cei vinovați. De menționat că Mi
nerul, deși a pierdut la scor, a jucat 
în timp de la egal la egal cu gaz
dele. Autorii golurilor: Melinte (3), 
Chițu (2) pentru Pandurii și Bejan 
pentru Minerul. (Gh. Fomctescu — 
coresp.).

METALUL TR. SEVERIN—ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA (2—1). Jo
cul a avut două aspecte distincte. In 
prima repriză echipele au prestat un 
fot bat bun (îndeosebi gazdele), iar în 
cea de a doua s-a practicat un joc 
confuz. Pentru gazde au marcat Amza 
(min. 27) și Zaharia (min. 28), iar 
pentru oaspeți Btddur (min. 67). (P. 
Manafu — coresp.).

S1DERURG1STUL HUNEDOARA— 
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA (4— 
1). Partidă frumoasă, cu multe faze 
spectaculoase de poartă. De menționat 
că și învinșii au contribuit la aspectul 
plăcut al meciului. Au marcat: Pîrvu 
(min. 12 și min. 41), Borza (min. 29), 
Covaci (min. 50) și respectiv Sîntim- 
breanu (min. 10). (V. A\bu — coresp.)

VICTORIA CALAN—STEAUA RO
ȘIE SALO NT A (0—2). Din primele 
minute al meciului oaspeții pun stă- 
pînire pe joc și cîștigă pe merit. Au 
înscris: Selejan (min. 2) și Szabo 
(min. 76). (Al. Tnza — coresp.) 

ria. Tot duminică, Ia ora 8, pe sta
dionul Giulești, este programat meciul 
de categoria C Tehnometal-Progresul 
Alexandria.

C.S.M.S. IAȘI—LOCOMOT1V 
SOFIA 2-1

Continuîndu-și turneul in țara noas
tră, Lokomotiv Sofia a jucat marți la 
lași, cu C.S.M.S. Ieșenii au învins cu 
2—1 (0—0), prin punctele înscrise de 
Voica în minutele 51 și 71. Pentru 
oaspeți a marcat Botev în min. 50. 
De remarcat că în min. 26 Matei 
(C.S.M.S.) a ratat o lovitură de Ia 
11 metri.

U.T.A. — CORN A OREAHOVIȚA 
2-3 (1-1)

TIMIȘOARA 30 (prin telefon). — 
Meciul desfășurat în localitate s-a 
soldat cu victoria formației bulgare 
care a practicat un joc mai legat, 
mai clar. Au marcat: Marinov (mim 
28 și 47), Simionov pentru Gorna și 
Tomeș (min. 34 și 75) pentru U.T.A.

ȘT. MARTON — coresp.

Du_-*a u w xuxoului internațional
al societăților de transporturi aeriene, pre
ședintele Federației internaționale de fot
bal. Stanley Rous, este unul din pasagerii 
care au călătorit cel mai mult in ultimele 
12 luni pe calea aerului. Adunînd kilometrii 
parcurși, președintele F.I.F.A. a înconjurat 
de 10 ori pămîntul. La întrebarea unui zia
rist sud-american unde se află locuința lui 
stabilă, Stanley Rous a răspuns : „In a- 
vion r

GUVERNUL japonez a rugat guvernul fran
cez să permită ca celebra statuie Venus 
din Milo să fie transportată la Tokio în zi
lele Jocurilor Olimpice de vară. Ministrul- 
francez al culturii, Malraux, nu a dat încă 
răspunsul. In cazul unui răspuns afirmativ, 
ar fi pentru prima oară cînd Venus din 
Milo ar părăsi muzeul Luvru din Paris.

CAMPIONUL mondial și olimpic în proba 
de sărituri pe schiuri, Helmut Recknagel 
(R.D.G.), a început cu o victorie noul sezon. 
Participind la un concurs desfășurat la 
Oberhof, el s-a clasat pe primul loc cu să
rituri de 72,5 și respectiv 73,5 m.

FEDERAȚIA franceză de patinaj a anunțat 
că a desemnat orașul Grenoble pentru or
ganizarea campionatelor europene de pa
tinaj artistic din anul 1964. Competiția se 
va desfășura între 14 și 18 ianuarie.

CRONOMETRUL electronic pus în funcțiu
ne cu prilejul „Săptămînii sportive interna
ționale" de la Tokio și-a arătat valoarea. 
In concursul de natațle, într-o serie a pro
bei de 200 m bras, înotătorii japonezi Koichi 
Yamanami și Yoshiaki Shlkiishl au sosit în 
același timp, potrivit cronometrelor obiș
nuite : 2:38,8. Intr-un asemenea caz, cîsti* * 
gătorul era decis prin tragere la sorți.. 
Cronometrul electronic, care marchează di
ferențele pînă la o sutime de secundă, a 
arătat însă că Shikiishi a terminat cu 5Q 
de sutimi de secundă înaintea celuilalt.

FEDERAȚIA austriacă de fotbal a hotărtt 
6ă ceară F.I.F.A. organizarea finalei .Cu
pei Campionilor Europeni' din anul viitor, 
pentru a marca aniversarea — de către •_ 
federație — a 50 de ani de la înființare.

IN NOUL sezon competițional, echipa por
tugheză de fotbal Benfica Lisabona bene
ficiază de un lot de 34 Jucători dintre care 
au mai puțin de S sînt... portari 1

CU PATRU LUNI înaintea Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Innsbruck, federația; 
internațională de schi a dat publicității cla
samentul celor mai bune schioare dim 
lume, întocmit pe baza întrecerilor desfă
șurate în sezonul trecut. La coborîre, pe- 
primul loc se află Christi Haas (Austria)- 
și Annie Famose (Franța), la slalom spe
cial Marianne Jahn (Austria), iar la slalom 
uriaș Marielle Goitschel (Franța).

VICTORIA reprezentativei de fotbal a Ir
landei asupra Scoției (2—1) la Belfast a 
tost urmată de sărbătorirea pe străzi a 
jucătorului Billy Bringham, considerat drept. 
eroul meciului. Intr-adevăr, el a înscris pri
mul gol in poarta scoțienilor șl a contri
buit la marcarea celui de al doilea punct. 
Interesant este faptul că Bringham care a 
împlinit recent vîrsta de 32 de ani activea
ză într-o echipă de divizia... C.

UN TALENT la săritura în înălțime a fosf 
descoperit în Norvegia. Este vorba de 
Stein Sletten, în vîrstă de 17 ani, care a 
îmbunătățit recordul național cu un cm. 
trecînd peste ștacheta înălțată la 2,06 m.

EDVIN OZOLIN, unul dintre cei mai buui 
sportivi sovietici, a susținut zilele trecute 
examenul de aspirantură la Institutul de 
cultură fizică „Leshaft**  din Leningrad. Ca 
temă a examenului el și-a ales „Probleme e 
și antrenamentul actual pe distanțe scurte".

LA CONGRESUL internațional de modă 
care va avea loc în mai 1964 la Moscova 
vor fi expuse modele de îmbrăcăminte 
sportivă.

Selecționata de hochei 
pe gheață a Capitalei 

a învins echipa 
Fârjestads B. K.

(Urmare din pag. 1)

Se poate spune deci că singura defec
țiune serioasă manifestată de echipa 
noastră a fost aceea că a risipit eu prea 
multă ușurință numeroasele ocazii de 
gol pe care le-a avut. Ne aflăm însă la 
începutul sezonului și avem speranța 
că în viitoarele întilniri hocheiștii roniiui 
vor progresa în pregătire și vor obține 
victorii la diferențe de scor care să re
flecte mai bine superioritatea lor.

★
O victorie la o mare diferență ele 

scor, care s-a conturat însă, abia ut 
ultimă repriză, a marcat prima evo
luție în Capitală a hocheiștilor dint 
echipa suedeză Fărjestads B.K. Ad
versarii de marți seara ai oaspeților 
noștri au fost jucătorii din lotul de 
tineret, dintre care mulți erau la pri
mul lor meci internațional, fapt care 
a făcut ca după o scurtă „tatonare" 
în prima repriză hocheiștii suedezi 
să-și revină treptat și să cîștige net: 
8—ț (1—0, 2—0, 5—1).

Firește că nu era de așteptat ca 
o formație ca cea aliniată, marți- 
seara să se impună în fața unei echipe 
redutabile, cu individualități de certă' 
valoare (ca Segerman, Palm, Sund- 
qvist și portarul Fagerlund), care a 
risipit prin intervențiile sale și rarele 
ocazii ce și le-au creat hocheiștii ro- 
mîni. Totuși, așteptam de la formația 
noastră ceva mai multă coeziune și, 
în special, un plus de forță și sigu
ranță în finalizarea acțiunilor ofensive 
sau în lichidarea situațiilor din fata 
porții apărate pe rînd de Crișan și 
Sofian (acesta s-a dovedit îngrijorător 
de slab, primind goluri parabile îi> 
ultima parte a meciului).

Punctele au fost marcate de : Seger
man (2), Sitndqvist (2), Palm (2), 
Persson și Sundqvis-t, respectiv Niță,



Echipa Romîniei a mai făcut un pas spre titlu
.. (Urmare din pap,. 1)

2—2, 3—2, 3—3, 3—4, 4—4, 9—4, 9— 
5, 15—5.

Echipa masculină a Romîniei por
nește lupta din setul al IV-lea cu 
garnitura care a terminat setul dina
inte : Sziics, Nicolau, Ficraru, Coste, 
Schreiber, Drăgan. Și iarăși băieții 
noștri reduc alura, cu atacuri telefo
nate și cu șovăieli în apărare, Fie
raru dînd semne de oboseală. Aceasta 
în vreme ce cehoslovacii joacă aproa
pe fără greșeală : ...0—2, 1—2, 1—3,... 
1—6. Este scorul la care echipa țării 
noastre. își revine și, apelînd din nou 
la varietatea atacului, punctează ire
zistibil pînă la 3—0. E apoi 4—6 
(punct făcut direct din servici de 
Coste), cehoslovacii măresc scorul la
4— 7. dar peste puțin timp blocajul 
lor depășește fileul cu mîinile și este
5— 7, Paulus trece peste linia de cen
tru și e 6—7 și, în fine, Nicolau ega
lează, spărgînd blocajul Musil+Go-
lian.^ Echipa cehoslovacă iuțește și va
riază și mai mult atacul, reușește să 
ia conducerea (7—8) dar ’ nu o 

•menține decit pînă la venirea pe pos
tul 1 al lui Sziics: 8—8, punct din 
serviciu. O combinație Nicolau—Coste 
O conducem cu 9—8. Apărarea noas
tră, mobilizată de astă dată de Dră
gan, salvează mingi imposibile, iar 
blocajul scoate din mîriă atacul ce
hoslovacilor: 10—8, 11—8. Cîteva 
momente de neatenție în linia a doua 

.ne reduc avantajul la 11—10, ni-1 îm
bunătățește Smidl cu un șut în aut 
(12—10), Mușii pune o minge în blo
cajul nostru și este 12—11, însă Dră
gan, cu o bombă trasă aproape din 
fundul terenului, reduce la tăcere apă
rarea echipei adverse, în pofida formi
dabilului joc acrobatic al campionilor 
europeni și al lui Paulus în primul 

. rînd : 13—11 1 Urmează schimburi de 
mingi de- un rar dinamism și de o 
extraordinară frumusețe. Apărarea 
noastră face minuni, cu Drăgan peste 
fot și cu Ganciu înlocuindu-1 irepro
șabil în acest final de meci pe Fiera
ru. Sorm (înlocuit temporar de Ko- 
varik) repune mingea în joc, dar o 
trimite afară. Servește Coste, cele 

.două [inii ofensive desfășoară o in
descriptibilă luptă și Szocs realizează 

'• o serie de atacuri în forță. După care, 
admirabil inspirat, atunci cînd bloca
jul cehoslovacilor îl aștepta încordat 
pentru pararea unor noi bombe, el 

' expediază balonul ușor în spatele lor:
14—11! Pierdem serviciul, îl recapătă 
Szocs, Smidl atacă decisiv și iar îl 
cedăm, dar apărarea noastră îi ridică 

’.impecabil mingea lui Szocs, care o tri- 
mite, ca din tun, în pieptul lui Pau- 

; lus, făcîndu-1 literalmente k.o. I Și... 
; e gata. Căci serviciul lui Drăgan nu 
• poate fi reluat de cehoslovaci, el sta
bilind la 15—il scorul acestui ultim 
set și la 3—1 la seturi pentru noi, re
zultatul palpitantei dispute de alaltă

ieri seară. BRAVO BĂIEȚII
★

Etapa de alaltăieri a fost deschisă 
'de întîliiirea Polonia—Franța (3—1: 
.15—12, 10-15, 15-10, 15—5), mult

CLUJ
l

Partida [talia—Turcia, desfășurată
miercuri, a fost deosebit de ititeresan- 

. ta. E suficient să precizăm că trei din 
cele patra seturi s-au incheiat la „con
secutive", iar in unul din seturi s-a 
înregistrat recordul de punctaj al cam
pionatului european : 20—18. Fiecare 
set a însemnat o dispută pasionantă, 
presărată cu răsturnări de situații cu 

' totul neprevăzute. In primul set. volei
baliștii italieni au condus cu 10-6. ăit 

) fost conduși cu 14-11. au avut set-bol 
1 Ia 14 și au pierdut la 151 In al doi- 
. lea set. de la 14 egal (și pină aici 

s-a „mers" ta diferențe minime) sco
rul a evoluat astfel:’ Italia—Turcia
14-15,  15-15, 15-16, 16-16. 17-16, 17-17, 
17-18, 18-18, 19-18, 20-18.

O desfășurare aproape identică a 
avut-o și al treilea set. în al patrulea, 
care avea să fie ultimul, echipa Tur
ciei tui mai luptă cu aceeași combati
vitate și concentrare, fapt de care pro
fită reprezentativa Italiei. Aceasta clș- 
tigă setul la 12. 

aplaudată pentru acuratețea execuții
lor, fantezia acțiunilor și echilibrul de 
forte bine exprimat de scorurile pri
melor trei seturi, iar în teren, dese
ori, chiar și de setul al IV-lea. Evi- 
dentiatii meciului arbitrat de Kettner 
(Cehoslovacia) și Spietz (Belgia) : 
Rutkowski, Gediga, Siersulski și $i- 
wek (Polonia), Arroyo. Cotsaftis, Ros- 
sard și Garau (Franța).

Cu 3—1 a luat sfîrșit și disputa 
condusă de cuplul Catanzaro (Italia) 
— Cinilin (U.R.S.S.), dintre echipele 
Ungariei și Bulgariei, soldată cu vic
toria sportivilor maghiari (13—15,
15—4, 15—8, 15—6), victorie datorată 
atît jocului lor deosebit de atent și de 
bine organizat în defensivă (blocajele, 
în general, Czafik și Tiiske) cît mai 
ales, atacului, foarte inteligent concre
tizat de Tatar, Galas, Florian și Ja- 
nosi. Superioritatea echipei ungare a 
fost, după părerea noastră, îndestul 
de clară încît să-i fi permis succesul 
chiar și fără căderea morală a forma
ției bulgare din setul al doilea, după 
accidentul de la 8—8: arbitrul prin
cipal a decis anularea tuturor celor 
8 puncte făcute de echipa Bulgariei 
pînă atunci. Aceasta ca urmare a pre
zentei în teren a jucătorului bulgar 
cu numărul 7, Asenov, necomunicat

CONSTANȚA
Rominia — Cehoslovacia 3-1 
si in intilnirea feminină dl

llealizînd cel mai bun meci al său în 
turneul final, echipa noastră a ciștigat 
cu 3—1 UUtlrUrea cu Cehoslovacia reall- 
zînd o partidă care după primul set pă
rea pierdută si care a scos la iveală ade
văratele posibilități ale jucătoarelor. Pe 
lingă puterea de luptă si orientarea tac
tică pe care o cunoșteam, fetele noas
tre au făcut de data aceasta dovada unei 
foarte bune pregătiri tehnice, fizice și 
morale. Pentru toate acestea un sin
cer „bravo" atît lor cit fi antrenorilor.

Avem lovitura de începere dar Na
dia Spelinova ciftigă imediat serviciul. 
In citeva minute scorul devine nefavora
bil pentru noi : 1—9. apoi 2—9, 3—14, 
5—15. Echipa romîriă nici nu s-a dez
meticit bine și a pierdut primul set. 
Oare aceasta este valoarea formației 
noastre feminine ? Următoarele trei se
turi, seturi de luptă acerbă pentru vic
torie, au dovedit contrariul.

Echipa noastră joacă ceva mai bine 
la începutul setului al doilea cînd con
duce cu 2—-l. Apoi pentru scurtă vre
me, trec înainîe adversarele (7—3). Un 
timp de odihnă inspirat indică jucă
toarelor ce au de făcut în continuare. 
Scorul devine 5—7. Intervine un timp 
de odihnă, în van cerut de antrenorul 
cehoslovac. Apoi 7—7, 10—10, 11—11 
fi 15—11 pentru noi. Contribuția cea 
mai mare a adus-o Eia Canea, excelen
tă atît in atac, cît și in apărare sau la 
serviciu. Im începutul celui de al trei
lea set avantajul este din nou de par
tea adversarelor noastre: 2—0. Imediat 
insă tabela de nutreaj arată 5—2 pen
tru Rominia. In continuare: 6—3, 10—3, 
10—5, 11—6. 15—6. Ultima minge a 
fost „semnată" de Alexandrina Chezan, 
ridicătoare. Conducem cu 2—1 la se
turi.

Reacția spectatorilor care au încurajat 
tot timpul echipa noastră, e promptă. 
La iuțeală, găsesc o lozincă pe care o 
scandează în timpul celor două minute 
de pauză : „Inc-un set și-am terminat 
Spectacolul reîncepe la fel de pasionant 
ca fi pină acum : 5—1 pentru noi. Apoi, 
5—2, dar Spelinova excelentă jucătoare 
fi cu o regularitate rar intilnită. reu
șește trei puncte din serviciu fi scorul 
devine 5—5. Meciul, deci, nu e terminat 
Șl semnul de întrebare asupra rezulta
tului final persistă : 7—7, 7—9, 9—9, 
9—11, 11—11. Cea nuli bună tră
gătoare cehoslovacă, Spelinova, este 
blocată prompt. Apărarea își face dato
ria și din nou avantaj: 14—12. Ana 
Mocanu și Alexandrina Chezan grefesc: 
14—14. Spectatorii urmăresc electrizați 
acest pasionant final de set care nu se 
mai sfirșește. 15—14 pentru noi dar 
pierdem serviciul. II recîștigă Natalia 
Todorovschi. Aflată la fileu ea „pune" 
o minge pe fundul terenului advers 
(16—14) fapt care a netezit drumul 
echipei noastre spre locul III în cam
pionatul european și spre Tofcio.

Arbitrul Iladeani (Iugoslavia) a con
dus corect.

Mai are nevoie de vreo explicație fotografia aceasta? Nu se citește oare 
destul de limpede pe chipurile și în entuziasmul spectatorilor fericirea pentru 

valoroasa victorie rontinească de marți seara de la Floreasca?

de antrenorul său în formația dată în 
scris și deci netreent pe foaia de ar
bitraj, unde figura jucătorul numărul 
8, Ghiuderov. Dintre jucătorii bulgari 
s-au remarcat: Karov, Srîndev și Ase
nov.

Tot marți s-au mai disputat la Con
stanța două jocuri contînd pentru tur
neul final al. campionatului feminin. 
Doar 50 de minute i-au trebuit forma
ției Uniunii Sovietice să se impună în 
fața celei germane: 3—0 (11, 4, 2). 
In primul joc al zilei Bulgaria a între
cut Ungaria, după un joc foarte dispu
tat, cu 3—1 (15—4, 13—15, 16—14, 
15—11).

BRAȘOV
Iubitorii voleiului din Brașov au a- 

sistat marți după-amiază la derbiul 
turneului feminin care a opus forma-, 
țiile Olandei și Turciei, neînvinse pină 
în această zi. Partida, deși a revenit 
sportivelor olandeze cu scorul de 3—0 
(8, 8, 9) a oferit multe faze de volei 
spectaculos care au entuziasmat pu
blicul prezent în sală.

Jucătoarele olandeze s-au impus 
printr-un atac mai puternic și mai va
riat (au excelat H. van Gulik și T. 
Horsman) care au derutat adesea e- 
chipa adversă. Formația Turciei a lup-

Bezaltale, clasamente, program...
TURNEUL FINAL MASCULIN 

(locurile 1—8)

Rezultatele de marți
Roniînia—Cehoslovacia 3—I (15—9,
4—15, 15—5, 15—11)
Ungaria—Bulgaria 3—1 (13—15, 15—4,
15—8, 15—6)
Polonia—Franța 3—1 (15—12, 10—15, 
15—10, 15—5).

După 1.689 minute de joc
I. Romînia 5 5 0 15: 3 250:173 10

2, Bulgaria 5 3 2 12: 7 223:193 8
3. PaloBtia 5 3 2 10:10 236:251 8
4. U.R.S.S. 4 3 1 11: 7 222:195 7
5. U»-ga<ia 4 3 I 9: 6 194:168 7
6. Cehoslovacia 4 1 3 8: 9 288:206 5
7. Franța 5 0 5 1:15 136:236 5
8. Iugoslavia 4 0 4 3:12 157:206 4

ASTAZI — Sala Dinamo, ora 15,30; 
Ungaria—Iugoslavia. Sală Floreasca, 
ora 16: Franța—Romînia ; ora 17: 
U.R.S.S.—Polonia ; ora 18: Cehoslova
cia—Bulgaria.

MfINE — Sala Floreasca, ora 17,30 
Iugoslavia—Cehoslovacia ; ora 18,30 : 
U.R.S.S.—Ungaria.

TURNEUL FINAL MASCULIN 
(locurile 9—17)

Rezultatele de marți și miercuri
R.D. Germană — Belgia 3—0 (15—5, 

15—5, 15—1)
Olanda — Danemarca 3—0 (15—4, 

15—8, 15—3)
Turcia — Finlanda 3—0 (15—9

15—9, 15-8) 

tat cu multă ardoare pentru un re
zultat cît mai strîns. Nu l-a putut ob
ține însă, pentru că jucătoarele au 
greșit multe servicii și s-au lăsat ade
sea „descoperite" la dublaj. Arbitrul 
P. Lange (R.D. Germană) a condus cu 
mici scăpări, care insă nu au influen
țat rezultatul. Astfel, formația Olan
dei a cîștigat neînvinsă acest turneu.

In deschidere, voleibalistele din 
echipa R. F. Germane, cu Inge Kockel 
în formă deosebită, au învins după 40 
de minute de joc echipa Austriei cu 
3—0 (11. 9, 4). Meciul a fost echili
brat doar în primele două seturi, etnd 
voleibalistele austriece au luptat cu 
multa dirzenie. A arbitrat bine V. Ar- 
hire (R. P. Romină).

Ieri după-amiază amatorii de sport 
brașoveni au asistat la ultimele meciuri 
de volei din cadrul turneului final fe
minin pentru locurile 9—13. Cele două 
partide desfășurate nu puteau afecta 
cu nimic locul I care a revenit echipei 
Olandei. Formația R. F. Germane n-a 
întlmpinat din partea Danemarcei decît 
o slabă rezistență. Disputa sportivă s-a 
tranșat în mai puțin de 40 de minute, 
jucătoarele daneze nereușind să facă 
decît 15 puncte. De remarcat însă că 
echipa învinsă este foarte tînără și fără 
experiența meciurilor internaționale. A 
condus bine lanowitz (Olanda).

In 35 de minute echipa Turciei, fa- 
cînd același joc de calitate cu care ne-a 
deprins in acest turneu, a depășit net 
formația Austriei (la 2, 3 și 31).

A. VAS1LIU

R.F. Germană — Austria 3—1 (15- 8, 
7—15, 15-12, 15—7)

Belgia — Austria 3—0 (15—5. 15-3.
15— 2)

Italia — Turcia 3—1 (15—17, 20—18,
16— 14, 15-12).

R. D. Germană — Olanda 3—0
(15—11, 15—11, 15—10)

După 1 490 minute de joc

M1INE, la CLUJ: Italia — Austria.
Olanda — R.F. Germană, Danemarca 
— Finlanda. R. D. Germană — Turcia

!. R.D, Gennanâ 6 6 0 18: 0 272: 94 12
2. Turcia 6 5 1 16: 4 299:180 11
3. Italia 5 4 1 12: 7 256:225 9
4. Olanda 5 3 2 11: 6 231:176 8
5. Belgia 6 2 4 8:12 232:237 8
6. R. F. Germană 5 2 3 7:10 178:220 7
7. Finlanda 5 2 3 6:10 154:195 7
8. Austria 5 0 5 1:15 92:232 5
9. Danemarca 5 0 5 0:15 72:225 5

ASTAZI, la CLUJ : R. F. Germană
— Italia, Turcia — Olanda ; la CIM-
PIA TURZII : Austria Danemarca,
Finlanda — Belgia.

TURNEUL FINAL FEMININ 
(locurile 1—8)

Rezultatele de marți

Romînia—Cehoslovacia 3—I (5—15,
15—11, 15—6, 1G—14)
U.R.S.S.—R.D. Germană 3—0 (15—11,
15— 4, 15—2)
Bulgaria—Ungaria 3—1 (15—4, 13—15,
16— 14, 15—11)
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:: Campionatele
- în... superlative
■ • Prezenți la întrecerile din cadrul 
"Campionatelor europene de volei, 
-.ziariștii au consemnat în „notes"- 
“ 'urile lor in afară de'datele tehnice 
“privind desfășurarea partidelor ori 
-'comportarea jucătorilor și multe 
“alte lucruri in măsură să suscite 
-►interesul celor care nu au pulul 
"să-și procure un bilet sau să vizione- 
jțze un îneci sau altul pe micul ecran 
-•al televizorului. Vi le împărtășin 
"sub forma... superlativelor.

• Cele mai disputate partide — 
’ 'masculine : Rominia — U.R.S.S.
: -R.D.G.—U.R.S.S., U.R.S.S.—Bttl 
'"garia, toate încheiate cu scorul dc 
'. ‘.3—2; feminine : Austria—Dane 
--marca. Ungaria—Iugoslavia, Romi- 
j fiia—Bulgaria, terminate de aseme
■ -nea cu scorul de 3—2.
j ’ ® Cea mai... scurtă partidă : R.D 
“Germană—Austria (fete), care a 
■•durat (exact) 27 de minute I Ur 
“record al Campionatelor. La... ur 
-►minut se află o altă intîlnixg.Je 
"minină. Ungaria—Danemarca (28) 
.. • lat-o și pe cea mai... lungă : 
"fR.D. Germană—U.R.S.S. (băieți)

'.150 de minute. Cum se vede, ec.hi- 
'•oele R. D. Germane dețin atnbelt 
'.‘recorduri de... durată. Pe locul 11 
-.la băieți, se situează meciul Romi 
”nia—U.R.S.S. cu 145 de minute 
’.‘tar la fete Bulgaria—Cehoslovacie
- 'Cu 135 minute.
“ • Cele mai nete victorii le-au 
-•obținut formațiile feminine ale R.D 
“Germane și Olandei (cu 3—0) in
- -fața aceleiași adversare. Austria 
j jln cele două jocuri, formația aus- 
. -triacă n-a reușit să obțină decît 
-■cile un puneți...
- - • Dintre cei mai mobili jucători. 
; ‘Fieraru (Rominia), Mondzelcvsk 
'.‘(U.R.S.S.). Karov (Bulgaria). Ru 
ysek (Polonia) și Ribanici (Iugo 
’.‘.slavia). iar jucătoare: Paula Illedt
• AIugoslavia). Jutka Kiss (Ungaria) 
'.‘Tvetana Berkovska (Bulgaria) —
■ Jostă recordmană bulgară la 100 si 
"200 m.
Z * Cea mai înaltă jucătoare: Fe- 
-►ner (Turcia) — 1,92 m. Cea mai 
"scundă: Kaban (Turcia) — l,49m

X X RodaeiU «1 admiuișlcatia: «tr. Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05. Interurban 72, nr, 1—2. Întreprinderea Poligrafică .Informația", gtr, Brezoianu 23—25.

• ► • Cele mai multe servicii schim
; ■ ate: 24, în setul l al meciulu 
j ‘.masculin Rotninia-Ungaria.
V-

Cronici și comentarii de :
V. GRADINARU, C. FAUR,
M. TUDORAN, A. VASIL1U,

D. STANCULESCU
Fotografii de P. ROMOȘAN

După 1472 minute de joc
1. U.B.S.S.
2. Polonia
3. Bulgaria

4. Romîuîa
5. Cehoslovacia
6. Ungaria
7. H.D. Gernxand
8. Iugoslavia

5 5 0 15: 0 225:107
4 4 0 12: 2 205:134 
532 11:10 275:235 
431 9: 7 201:200
5 1 4 6:13 209:253
5 1 4 5:14 202:265 
413 6: 9 161:197 
404 3:12 133:219

ASTAZI; Ungaria—Polonia, fuj 
slavia—Rominia și Cehoslovacia—R 
Germană.

MIINE: Cehoslovacia— Iugoslav 
R.D. Germană—Bulgaria, Polonia 
U.R.S.S. și Romînia—Ungaria.

TURNEUL FINAL FEMININ 
(locurile 9—13)

Rezultatele de marți și miercuri

R. F. Germană — Austria 3- 
(15—11, 15—9, 15—4)

Olanda — Turcia 3—0 (15—8, 15- 
15—9)

R. F. Germană — Danemarca 3- 
(15—6, 15—4, 15-5)

Turcia — Austria 3—0 (15—2, 15- 
15—3)

După 505 minute de joc
1. Olanda 4 4 0 12: 0 180: 4
2. Turcia 431 9: 4 176:12
3. R, F. Germană 422 7: 6 160:14
4. Austria 4 l 3 3:11 lOOilS
5. Danemarca 4 0 4 2:12 97:20-

Turneul s-a încheiat cu jocurile 
ieri, astfel că ordinea celor 5 echi 
în clasamentul final general este urn 
toarea : 9. Olanda ; 10. Turcia ;
R. F. Germană; 12. Austria ; 13. Dat 
marca.
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