
„Internaționalele" de gimnastică

DNIA IOVAN — TREI TITLURI DE CAMPIOANA • „DEBUTUL" 
ELENEI LEUȘTEAN — EXCELENT • DOUĂ ZILE : SPECTACOL 

DE RIDICAT NIVEL SPORTIV

imoase, palpitante, interesante și 
? ce să nu recunoaștem — pline 
itisfacții au fost întrecerile ultîme- 
ouă zile ale campionatelor inter
nate de gimnastică ale R. P. Ro-

Avem convingerea că evoluțiile

SONIA IOVAN
oștilor din cele nouă țări partici- 
!tă 'exercițiile liber alese — sim- 
— și apoi concursul primilor șase 
ți la fiecare aparat — duminică 
u cucerit definitiv pentru acest 
pe miile de spectatori prezenți in 
ca și pe sutele de mii de tele- 

atori

In ciuda absenței unor campioni 
mondiali sau olimpici din rîndurile 
concurcnților, am asistat în ultimele 
două zile la o întrecere a viitorilor... 
campioni olimpici : execuții de înaltă 
ținută artistică, exerciții care au ținut 
miile de spectatori secunde In șir cu 
răsuflarea întretăiată, dispută dîrză 
pentru primele locuri, cind fiecare ..su
time" cintărea considerabil — iată 
elemente care au dat o frumusețe ine
dită spectacolului sportiv. Soma Io
van. Elena Leuștean, Maria Krajcirova. 
Mzia Ninosvili, Erika Barth. Eduard 
Gromov sau Anton Cadar pot oricind 
concura cu succes pentru medaliile o- 
limpîce, evoluțiile lor din sala Floreasca 
confirmînd pe deplin multiplele lor po
sibilități.

Satisfacția pe care o încearcă în pre
zent iubitorii de gimnastică este jus
tificată : într-o companie valoroasă, cu 
multe individualități ~de mare clasă, 
gimnaștii chemați să reprezinte culo- 

țării noastre au avut o compor- 
bună, pe alocuri chiar foarte bu- 
reflectată — intre altele — prin 
7 titluri de campioni internațio

nali ai R. P. Romine pe anul 1963. Trei 
dintre acestea au revenit Soniei Iovan, 
care a luptat de o manieră strălucită 
pentru a-și menține locul fruntaș 
care-l deținea după exercițiile 
alese. în plus, duminică. în 
cursul pe aparate, ea a ocupat locul 

la două probe: paralele și birrtă.

pe 
liber 
con-

Intii

CONSTANTIN MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

IMUL ACT IN CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH
telefon de la tri- 
celei de a XV-a 
republican femi-

OIEȘTt 10 (prin 
I nostru). Finala

a campionatului
ie șah are la Ploiești un cadru de 
ișurare cu totul deosebit. In sala 

a Palatului Culturii, din centrul 
ilui, un public numeros a asistat 
ătă și duminică la primele două 
» ale întrecerii, care va desemna 
;a mai bună șahistă a țării.
r inai întîi iată rezultatele tragerii 
irți, care a stabilit în prealabil or- 
i participantelor pe tabelul turneu-
I. Elena Răducanu, 2. Margareta 
/oznic, 3. Emilia Cliiș, 4. Rodica 
tlescu, 5. Veturia Simu, 6. Marga- 
Teodorescu, 7. Maria Pogorevici, 
"rr Teodorescu, 9. Tereza Urzică,

Polihroniade, 11. Rodica 
.... . -tiertrude Baumstarck, 13. 
lora Gogîlea, 14. Alexandra Nico-
i 15. Marieta lonescu.
acum, primele întâlniri. Runda I, 
mbătă, fără a fi furnizat surprize 
roporții, a purtat totuși o caracte- 
ă neobișnuită: cu o singură ex- 
e, au dominat jucătoarele cu 
>le. Singura care a speculat 
tajul primei mutări a fost actuala 
ioană, Margareta Perevoznic, care 
'ins-o pe debutanta în finală, Ma- 
lonescu. In rest, victorii ale pie- 
negre... Nicolau a cîșțigat la 
Gogîlea la Manolescu, Baum- 

k la Simu, Polihroniade la Pogo- 
i. Rodica Reicher păstrează la în- 
aere un oarecare avantaj pozițio- 
n fața Margaretei Teodorescu, dar
ii (cai și pioni) este foarte .greu 
yreciat. O singură remiză i A. Teo- 
■cu—Urzică.
a mai animată a fost partida Po
nei—Polihroniade. Tn deschidere, 
area că albul are un avantaj de
J. Dar Maria Pogorevici a conti- 
imprecis, pterzîna curînd inițiati-

îlisabeta Poldironiade a jucat deo- 
de energio mijlocul partidei. Ea a

sacrificat calitatea la mutarea 23, în 
schimbul unei pătrunderi decisive înche
iată cu cîștig de material și victorie la 
mutarea 40.

Duminică, în runda a Il-a s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Rei- 
cher—Pogorevici 1—0, Polihroniade—• 
A. Teodorescu 1—0, Baumstarck—M. 
Teodorescti 0—1, Nicolau—Manolescu 
1—0, lonescu—Chiș 1—0, Răducanu—• 
Perevoznic Vs*—‘A, Gogîlea—Sîmu într.

In clasament conduc Al. Nicolau și 
E. Polihroniade cu cîte 2 puncte, ur
mate de M. Perevoznic cu l*/i' P-
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Patru victorii in deplasare la reluarea/
campionatului republican de fotbal

• DINAMO BUCUREȘTI ÎN IDUMEA CLASAMENTULUI
REZULTATE

Știința Cluj — Crișul Oradea 1-0 (0-0) 
Steaua — Farul 1-2 (0-1)
C.S.M.S. — Steagul roșu 2-3 (2-3) 
Știința Timișoara — Rapid 2-4 (0-2) 
Dinamo Pitești — U.T.A. 3-0 (1-0) 
Siderurgistul — Progresul 1-2 (0-1) 
Dinamo București — Petrolul 1-0 (0-0)

CLASAMENT

1. Dinamo București 9 6 12 25:10 13
2. Progresul 9 5 3 1 21 :16 13
3. Farul 9 6 0 3 15:14 12
4. Petrolul 9 4 3 2 15: 6 11
5. Steagul roșu 9 5 13 18:12 11
6. Steaua 9 5 0 4 26:17 10
7. Rapid 9 4 2 3 18:20 10
8. C. S. M. S. 9 4 0 5 18:18 8
9. Dinamo Pitești 9 4 0 5 11:14 8

10. U. T. A. 9 3 2 4 9:13 8
11. Siderurgistul 9 3 15 9:17 7
12. Crișul 9 2 3 4 7:17 7
13. Știința Timișoara 9 2 0 7 11:20 4
14. Știința Cluj 9 2 0 7 6:15 4

ETAPA VIITOARE

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

(Citiți cronicile meciurilor în pag. 2—3)

lonescu nu va mai ajunge balonul, dar bara îl va salva 
de pericol. (Fază din meciul Dinamo — Petrolul 

disputat simbătă)

Real Madrid a sosit la București
• SPANIOLII ÎNVINGĂTORI TN MECIUL DE CAMPIONAT DE SÎMBĂTĂ

• Dl STEFANO DESPRE JOCUL CU DINAMO • FORMAȚIA PROBABILĂ A 
MADRILENILOR

Aseară, un avion al TAROM-uluî a 
adus, după un zbor care a primit elo
giile unanime ale călătorilor spanioli, 
lotul fotbaliștilor de la Real Madrid 
condus de dl. lose de la Rubia, din 
comitetul director al clubului. Sclipi
rile lămpilor aparatelor de fotografiat, 
zumzetul camerelor cinematografice și 
tradiționalul instantaneu în fața avio
nului al întregului grup au constituit 
primele momente de după aterizare.

Printre cei care i-au întîmpinat pe 
jucătorii de la Real s-au aflat reprezen
tanți ai Federației romîne de fotbal, ai 
clubului Dinamo, ziariști. Și — acum, 
primele impresii, întîile declarații, amă
nunte despre formații, intr-un cuvînt 
noutățile de ultim moment pe care le 
așteptați desigur.

fată, pentru început, lotul deplasat 
de Real la București (în paranteze

Echipa Real Madrid, la sosire pd aeroportul Băneasd

vîrsta jucătorilor): PORTARI: Ara- 
quistain (26) și Vicento (31), FUN
DAȘI: Isidro (26), Santamaria (33), 
Casado (25), Miera (24), MIJLOCAȘI: 
Muller (29), Zocco (24), Pachin (24), 
ÎNAINTAȘI: Amancio (23), Di Ste
fano (37), Evaristo (30), Gento (30). 
F. Ruiz (24), Bueno (23).

Ca și Dinamo București, campioana 
Spaniei și-a jucat simbătă meciul de 
campionat înregistrînd și ea o victorie i 
3—1 (1—0) cu Pontevedra.

Seria întrebărilor nu a fost deschisă 
de data aceasta de ziariști, ci de... 
Di Stefano care s-a interesat de ulti
mul rezultat obținut de Dinamo. Apoi 
a fost rîndul nostru... Prima țintă... 
chiar căpitanul recentei selecționate a 
lumii! „Călătorie admirabilă, într-un 
avion condus cu multă pricepere. 
Miercuri, joc foarte dificil. Așteptăm o 
replică puternică din partea echipei 
Dinamo, o formație redutabilă, care 
dorește, firește, consacrarea în această 
mare competiție".

Antrenorul Realului, Miguel Munoz 
— cu care am discutat apoi — nu face 
notă discordantă, ca vîrsta și aspect 
fizic, față de jucătorii săi. El a predat, 
cu doi ani în urmă, tricoul cu nr. 4 
internaționalului francez Miiller pe care 
spectatorii bucureșteni il vor vedea 
miercuri în postul de mijlocaș ofensiv 
al 11-lui madrilen.

„Realul a jucat bine în meciul de 
simbătă, confirmînd perioada excelentă 
în care se află: 1-0 și 6-0 cu Glasgow 
Rangers și 4—1 cu Valencia, în depla
sare, în campionat. Luni vom face un 
antrenament de acomodare, după care 
voi definitiva formația pentru partida 
de miercuri. După toate probabilitățile 
ea nu ea suferi modificări față de 
11-le aliniat simbătă tn campionat".

In felul acesta, antrenorul Munoz

ne-a lăsat să înțe
legem că intențio
nează să prezinte 
spectatorilor bucu- ' 
reșteni pe; Araqui- 
stain — Isidro, 
Santamaria, Casa- 
do — Miiller, Zoc- 
co — Amancio. F.
Ruiz, Di 
Evaristo, 
Căpitanul 
Gento.

— De ce nu este 
Di Stefano ? l-am 
întrebat pe Munoz.

Stefano, 
Gento.

echipei i

(Continuare în pag. 
a 4-a)

Steaua—campioană pe anul 1963!
De cîteva etape numai... virtuală. 

Steaua a cucerit ieri în mod oficial 
titlul de campioană a țării pe anul 
1963 — performanță care răsplătește 
eforturile jucătorilor militari, neînvinși 
în „maratonul" rugbistic care a însu
mat XXII de etape.

în ultima partidă a campionatului. 
Steaua a primit ■— duminicii — repli
ca formației C.S.M.S. Iași, pe care a 
întrecut-o concludent: 20—0 (6—0). 
Meciul a plăcut mult spectatorilor ve- 
niți să participe la acest ultim cuplaj 
al competiției. Steaua a vrut și a reu
șit să JOACE și să CÎȘTIGEt Com
partimentul înaintării a fost într-o ver
vă deosebită, iar linia de treisferturi, 
mai inspirată ca oricind, a cules multe 
aplauze. La spectaculozitatea și eficaci
tatea jocului militarilor, o însemnată 
contribuție, au adus-o intercalările

acțiunile personale ale lui Pencia 
ieri în excelentă dispoziție de joc. în 
compania unui adversar mult mai re- 
dutabil decît s-ar părea după rezulta
tul final. Steaua a practicat un joa. 
închegat, bine orientat tactic, ofensiv,, 
cu multă fantezie.

Prima parte a meciului a fost oare
cum mai echilibrată. Militarii n-au 
reușit să înscrie decît de două ori — 
prin Penciu (lovitură de pedeapsă) șl 
lonescu (încercare). La reluare. Steaua 
deschide mai mult jocul și linia de 
treisferturi atacă necontenit. Ieșenii 
— poate și obosiți de tactica militari
lor — scad treptat ritmul și nu mai 
pot „ține" pe adversarii deciși să ma-

DAN GIRLEȘTEANU

i XContlnuare în jjag a 3-^1



ț F O T B H L

Dinamo, din nou pe primul loc:
1-0 cu Petrolul Steaua—Farul 1

Ne așteptam — firește — la mai 
mult din partea acestui derbi de eta
pă, Dinamo— Petrolul, De altfel, și 
avancronica întâlnirii o intitulasem „o 
partidă de mare atracție" în convinge
rea că cele două fruntașe vor „discu
ta între ele" de la înălțimea locurilor 
pe care le ocupă în clasament. Așa am 
sperat noi, la fel și cei aproximativ 
35.000 de spectatori care au umplut 
sîmbătă la amiază tribunele de la sta
dionul Republicii. Dar așteptările ne-au 
•fost în parte înșelate.

Am asistat, este drept, la o întâlnire 
viu disputată (și rezultatul strîns ne 
stă mărturie), cu multe momente de în
cleștată luptă sportivă, dar prea a 
purtat această partidă amprenta între
cerii pentru puncte în dauna calității. 
Grijulii să nu facă greșeli, atît gazdele 
cîț mai ales oaspeții au preferat pasa 
scurtă, celei lungi, stopul, mingii tri
mise dintr-o bucată, șutul de la dis
tanță, pripit, în locul combinațiilor 
rapide în zona de finalizare.

Din această manieră de a acționa a 
rezultat, deseori, un joc lipsit de cursi
vitate, cu puține șuturi pe poartă și 
mai puține în cadrul ei.

In ansamblu, Dinamo și Petrolul și-au 
împărțit perioadele de dominare : gaz
dele au controlat jocul în repriza I, 
(cînd raportul de cornere le-a fost fa- 
-vorabil (9—2), oaspeții au avut iniția
tiva în repriza secundă, obținînd 8 lo
vituri de colț la... zero.

Dar trecînd la o analiză mai amă
nunțită a jocului prestat de cele doua 
echipe, vom vedea totuși că victoria 
dinamoviștilor este pe deplin meritată 
Intr-adevăr, campionii au fost superiori 
(adversarului la capitolul (esențial) al 
ORGANIZĂRII JOCULUI, Între corn 
jtartimente și în cadrul lor a existai 
tnai mult echilibru (prin păstrarea dis
tanțelor) și, în plus, bucureștenii au 
avut în Petru Emil și Varga doi „dis 
!peceriu în zona de pregătire a atacu 
~rilor. Dinamo n-a înscris însă decît 
un singur gol, pentru că atacul a jucat 
practic fără o aripă (stingă), iar cele 
două vîrfuri (Ene și Frățilă) au fost 
mai puțin inspirate ca de obicei.

De partea cealaltă, la petroliști, com
partimentul cu cel mai bun randament 
a fost apărarea. Ea a făcut față situa
țiilor dificile (uneori prin intervenții 
'de ultim moment), remarcîndu-se Pa 
honțu, Marin Marcel și Dumitru Ni- 
îcolae. Punctele slabe le-au constituit

Dinamo Pitești-

jucătorii destinați să acționeze la mij
locul terenului, precum fi majoritatea 
componenților din linia de atac, din 
rîndul căreia doar Badea fi, oarecum, 
Anton Munteanu au evoluat la un ni
vel mulțumitor. Dridea I a fost sever 
marcat de frații Numveiller, în timp ce 
Iordache, Mocanu fi Moldoveanu (fo
losit după pauză) au fost ca și inexis
tenți.

Și acum un scurt film al jocului. Par
tida debutează cu atacuri insuficient 
de susținute la poarta lui Datcu, după 
care apărarea oaspeților va acorda pa
tru cornere în 4 minute.

In min. 18, Pîrcălab centrează pre
cis, dar Ene II cu spatele la poartă 
nu-și asumă riscul unei „foarfeci" și 
preferă să trimită înapoi spre Varga.

Apoi, într-un singur minut (24) pani
că la ambele porți. In min. 37, Petru 
Emil zguduie bara transversală cu un 
șut de la 20 m, iar în min. 41 și 44 
Frățilă fi, respectiv, Ene II reiau cu 
capul, pe lîngă bară, mingile centrate 
înalt, de pe aripa dreaptă.

Se încheie repriza de superioritate 
dinamovistă, după reluare fiind rîndul 
petroliștilor să atace. Dridea I este în 
poziție ideală de șut (min. 53), tri-

mite însă cu stîngul, neholărît, în mij
locul porții, sus, și Datcu respinge în 
corner. In min. 67, se înscrie golul 
victoriei: FRAȚILA reia cu sete din 
apropiere mingea venită din bară în 
urma șutului puternic expediat de Var
ga ; 1—0 pentru Dinamo. In minutul 
următor, Anton Munteanu execută o 
lovitură liberă de la aproximativ 25 m, 
dar mingea, plasată, lîngă bară este 
reținută de Datcu. Și totuși în ultimul 
minut al partidei oaspeții sînt la un 
pas de egalare: Datcu scapă mingea 
din mină, aceasta este împinsă cu vîr- 
ful bocancului de Dridea I spre gol, 
dar, în ultima clipă, Nunweiller III 
respinge de pe linia porții.

Arbitrul bulgar Vladimir Pinsov a 
condus bine echipele :

DINAMO : Datcu — Popa, Nuntveil- 
Ier III, Ivan —- P. Emil, Numveiller 
IV — Pîrcălab, Varga, Ene II, Frățilă, 
Ilaidu (min. 67 Țîrcovnicu).

PETROLUL: Ionescu — Palionțu, 
D. Nicolae, Florea — luhas, M. Mar
cel — Badea, Iordache, Dridea I, A. 
Muteanu, Mocanu (min. 46 Moldo
veanu ).

trecută, din „a* 
Giulești cu Ra- 

, a arătat că nu 
mai este aceeași echipă pe care Di
namo București o surclasase cu 7—0 
în prima etapă, la 25 August. Intr-a
devăr, în jocul de acum 8 zile cu 
Rapid, constănțenii nu numai că au 
remontat de la 1—4 la 4—4 (puțin 
a lipsit să și cîștige I), dar au reali
zat un Joc bun. Iar ieri, prin vic
toria obținută cu 2—1 (1—0) în fața 
echipei Steaua, Farul a dovedit din 
nou că locul fruntaș pe care-1 ocu
pă în clasament îl deține pe bună 
dreptate.

Intre Farul de la începutul cam
pionatului și Farul de acum este o 
diferență în bine de cel puțin două

de duminica 
‘ susținut în

încă < 
micalul" 
pid, Farul Constanța

clase, datorită, desigur, mt 
puse de antrenorul Petre S 
Echipa practică un joc atleti 
tigat în maturitate și se afli 
greș și din punct de veder 
In atac, Dinulescu a depus 
tate laborioasă îmbinînd călit 
de coordonator și șuter, ci 
neitatea tînărului Tufan și 
tatea lui Ologu. In apărare 
îl dublează cu succes pe Ti 
linia de fund, pe cînd Bibere - 
(acesta, mijlocaș și cu rol 
alcătuiesc o linie de mijloc 
zabilă. Ieri, sportivii de la 
fost primii la minge, au t 
la poartă și au luptat pentri 
jucînd deschis, fără să pună 
pe apărare. Pe scurt, Farul

G. NICOLAESCU

Progresul (neînvinsă de opt etnpe) 
a cîștigat și la Galați!

GALAȚI, 10 (prin telefon de la tri
misul nostru). Miile de gălățeni care 
și-au susținut cu multă pasiune echipa 
favorită, au plecat dezamăgiți de la 
stadionul Dunărea, datorită înfrîngerii 
suferită de formația locală în fața Pro
gresului București: 1-2 (0-1). Desigur, 
nu numai înfrîngerea i-a afectat, ci și 
jocul prestat de Siderurgistul. Aceasta, 
cu toate că, în prima repriză și apoi 
în mare parte din cea de a doua, Si
derurgistul a avut perioade mai lungi 
de dominare. Lipsa de finalizare — 
aceasta este cauza insuccesului înre
gistrat de gazde. De altfel, la acest ca
pitol, trebuie să-i trecem și pe 
torii bucureșteni, care n-au vrut 
„supere"
multe ocazii 
cealaltă) și

prea mult partenerii, 
ratate (la o poartă 
cîteva bare, dintre

jucă- 
să-șî 
Deci, 
și la 
care

U.T.A. 3-0 (1-0)
PITEȘTI, 10 (prin telefon). Incepu- 

tlttl acestei partide părea să dezamă- 
fgească din nou publicul piteștean. In 
{primele 15 minute de joc dinamoviștii 
sse mișcau lent, în timp ce oaspeții 
■contraatacau periculos, încercînd deseori 
țpoarta. Dar tînărul debutant Dobrin 
<din echipa de juniori, reușește să în- 
•scrie în min. 25 printr-un șut de la cca 
120 m: 1-0. Din acest moment dinamo
viștii pun stăpînire pe joc, creează faze 

^spectaculoase, aplaudate la scenă des- 
•■chisă. In această repriză oaspeții au 
:avut o bară (Floruț, min. 17). Repriza 
:e doua aparține aproape în întregime 
'localnicilor, care cu o formulă schim
bată la înaintare, desfășoară jocul pe 
un front larg, folosind des extremele. 
Tn min. 60 și 69, Coman și Capaș sal 
vează goluri gata făcute, din care unul 
de pe linia porții. Dar un minut mai 
tîrziu David înscrie cel de-al doilea 
gol din apropiere: 2-0. Insistența la 
poartă a dinamoviștilor, incursiunile 
extremelor și ale lui David, driblingu
rile subtile ale juniorului Dobrin, se 
concretizează în min. 89 cînd ultimul 
trece de Neamțu și Capaș, pasează 
înapoi lui David, care de la 6 m în
scrie. Oaspeții au jucat în general bine

la mijlocul 
priză, singurele șuturi periculoase 
poartă au fost acelea expediate 
Floruț și Țîrlea. Jocul s-a desfășurat 
într-o 
adus 
cit și 
avînd

terenului. In această re- 
la 
de

deplină sportivitate, la care și-au 
aportul jucătorii ambelor echipe 
brigada de arbitri din București, 
la centru pe N. Mihăilescu.

DINAMO: Matache — Valcan, 
Barbu, Stoenescu — V. Alexandru, Ilie 
Stelian — Ionescu, Dobrin, Turcan 
(David), Dumitrescu (Radu, din min. 
75), David (Turcan).

U.T.A.: Coman — Pecican, Capaș, 
Neamțu — Comisar, Mețeas — Tomeș, 
Chivu, Țîrlea, Floruț Selymesi I, 
(Bucoș min. 81).

una a lui Matei, în ultimul minut de 
joc.

Progresul a jucat prudent, cu cei doi 
interi retrași aproape de linia halfilor, 
punînd bază pe contraatacuri. Tactica 
a dat roade, Progresul menținîndu-se 
în lupta pentru șefia clasamentului.

în plină dominare a gazdelor, Pro
gresul a deschis scorul i în min. 13 
Voinea, de la marginea careului, lateral, 
a șutat puternic pe jos, Dan nu a pu
tut reține și Stoicescu urmărind faza 
a înscris: 1-0 pentru Progresul. In 
continuare, Siderurgistul atacă în 
trombă, obține nenumărate cornere, are 
mai multe bare, dar... numai atît. Pro
gresul s-a apărat calm și a inițiat 
contraatacuri periculoase. Pătrunderile 
lui Oaidă, Voinea și Stoicescu au 
produs de multe ori panică în careul 
advers.

La reluare, aceeași situație. Side
rurgistul atacă, folosind mai des cele 
două extreme. In min. 69 reușește să 
egaleze prin David, care șutează în 
plasă pe lîngă Mîndru ieșit în întîm
pinare. Gălățenii domină, dar nu trec 
decît cinci minute și tabela de marcaj 
se modifică. La un contraatac al Pro
gresului, Iancu stopează mingea și in
tră cu ea în poartă : 2-1 pentru Pro
gresul.

Arbitrul Alexandru Toții — Oradea 
a condus competent.

SIDERURGISTUL : Dan Emil (Cîm
peanu min. 80) — Tomescu, Hulea, 
Voicu — Dragomir, Florescu — Mili
tam, Gheorghe Ion (Zgardan min. 
46), David, Negrea, Matei.

PROGRESUL: Mîndru — loniță, 
Caricaș, Colceriu — I. Popescu, Iancu 
— Oaidă, Mateianu (D. Popescu, 
min. 74), Voinca, Mafteuță, Stoicescu.

ALEX. MOMETE - coresp. reg. POMPILIU VINT1LA

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

CONCURSUL Nr. 45, etapa din 10 nov. 1963

I Italia—U.R.S.S. 1—1 X
II Dinamo Buc.—Petrolul anulat

III Știința Tim—Rapid 2—4 2
IV C.S.M.S. Iași—Steagul Roșu 2—3 2
V Siderurgistul—Progresul 1—2 2

VI Dinamo Pitești—U.T.A. 3—0 1
VII Știința Cluj—Crișul 1—0 1

FIII Unirea Rm. Vîlcea—Șt. Craiova 5—1 1
IX Ceahlăul P.N.—Foresta Fălticeni 4—1 1

X A.S.M.D.-S. Mare—Jiul Petiila 2—1 1
XI C.S.M. Reșița—Ind. Sîrmei C.T. 2—0 1

XII Minerul Lupeni—C.S.M. Cluj 1—0 1
Fond de premii 190 300 lei.

Întrucît meciul II Dinamo Buc.—Petrolul a 
fost anulat, toate variantele primesc rezul
tat exact la acest meci.

Știința Cluj
CLUJ, 10 (prin telefon). — Grație 

loviturii de la 11 m din min. 88, trans
formată de Popescu, Știința Cluj a ob
ținut o victorie prețioasă, de care avea 
nevoie... ca de aer.

Obișnuitele discuții despre arbitrii care 
acordă cu mai multă ușurință penalti 
echipelor locale nu-și au rostul în ca
zul de față. Pentru că N. Stavru 
(Constanța) a condus corect, cu auto
ritate, a fost pe fază și, la drept i 
bind, îi „iertase" pe orădeni într-o 
tuație similară petrecută cu cîteva 
nute înainte.

Jocul, în ansamblu, a fost slab 
toate punctele de vedere. In loc 
atace insistent, legat, să tragă 
poartă cît mai mult, și din orice pozi
ție, studenții s-au prezentat resemnați 
parcă de situația grea a echipei. In 
plus, la jocul pe care îl recomandam 
mai sus îi invitau și orădenii, care au 
prestat un joc „clasic" în deplasare, 
adică apărare, apărare cu orice preț.

Dacă pentru prima repriză putem a- 
corda Crișului ceva circumstanțe (era

vor- 
» si- 

mi-

din 
să
Ia

Fază critică la poarta oaspeților lămurită de Tîlvescu, care i 
cu capul Foto : T. 1

PRIMA ÎNFRlNOtRE PE TEREN PI

C.S.M.S. Iași-Steagul
IAȘI, 10 (prin telefon). Șirul vic

toriilor C.S.M.S. pe stadionul din 
dealul Copoului a fost întrerupt as
tăzi, în mod neașteptat. Fotbalul prac
ticat, de această dată, de către fot
baliștii ieșeni s-a situat valoric, sub 
nivelul evoluțiilor dinaintea întreru
perii campionatului și, nu greșim de 
loc, dacă afirmăm că victoria oas
peților a fost, în felul acesta, facili
tată.

Primul punct nevralgic 
gazdelor a fost apărarea. Replierea 
greoaie a fundașilor centrali, nenu
măratele tor ezitări în fața unor ju
cători cu mare viteză ca Hașoti, Năf- 
tănăilă și Selimesi. Jocul la ofsaid, 
eît și unele intervenții nesigure ale
portarului Constantinescu II, au dat 
posibilitate oaspeților să înscrie în
10 minute două goluri (min. 2 și 10 
prin Hașoti).

Cu acest handicap în spate, C.S.M.S. 
a căutat totuși să echilibreze situația. 
Cele două goluri marcate de Constan
tinescu 1 (min. 17 și 19) păreau că 
au rezolvat situația. Din păcate însă, 
jocul este aglomerat în fața careului 
oaspeților, iar atunci cînd atacanții 
se găsesc în situații favorabile, ratea
ză. Oaspeții s-au apărat supranume- 
ric, au contraatacat periculos și în 
min. 30 Hașoti face o cursă pe partea 
dreaptă a 
Năftănăilă,

roșu Brașov 2-3
în plasă de fundașul V. Pope 
3—2 pentru Steagul roșu.

Oaspeții se apără cu îndî 
treaga repriză secundă, joci 
din Brașov are un singur 
menținerea rezultatului.

Arbitrul Adrian Macovei (1 
condus bine formațiile i

în jocul

terenului, îl deschide pe 
al cărui șut este deviat

După un meci slab,

Crișul Oradea 1-0 (0-0)
de așteptat presingul local, care de 
fapt nu s-a produs) pentru repriza se
cundă echipa trebuie serios criticată. 
Se văzuse, doar, că Știința joacă fără 
orizont, dezlînat, că încetinește ritmul 
tocmai în fazele de finalizare, că jucă
torii clujeni se complică în pase în ca
reu și că se încurcau, unul pe altul, 
înghesuind jocul pe centru. Și în loc să 
treacă la joc deschis, văzînd că sînt 
mult mai periculoși pe contraatac, că 
înaintașii lor se înțeleg mai bine, au 
lăsat înainte numai pe Szakacs III și 
Bacoș. Gravă greșeală, care i-a costat 
înfrîngerea. Pozitiv pentru clujeni este 
faptul că au sesizat nehotărîrea adver
sarilor — superiori ieri ca posibilități 
și, îndeosebi, spre sfîrșitul partidei s-au 

să joace ceva mai legat pe îna-hotărît 
intare.

Deși 
poartă 
gol n-au lipsit nici unei echipe, 
reținem pe cele din min. 12 și 42, cînd 
mingea s-a plimbat prin fața porții și

s-a tras puțin și foarte slab Ia 
(cîte 15 șuturi!!) situațiile de 

Le

a lui Marcu, ca și pe cele din min. 60 
și 61, cînd Szakacs III, scăpat sin
gur, a „săltat" peste Moguț — ieșit în 
întîmpinare — dar... și peste poartă! 
In încheiere, facem observația valabilă 
pentru ambele echipe, că așezarea 
4—2—4 este totuși o schemă pentru 
fotbal și nu pentru... tenis, așa cum 
s-a părut mai ales în prima repriză. O 
notă bună pentru portarul orădean 
Weichelt, care a salvat cîteva situații 
deosebit de grele și o notă proastă co
legilor săi, care au protestat timp de 
trei minute la acordarea penaltiului.

N. Stavru, ajutat de Glierghe și 
Mîndreș — a condus formațiile: 

Știința: Moguț — Cromeli, Grăjdeanu, 
Cîmpeanu — Popescu, Georgescu — 
Ivansuc, Marcu, Adam, Suciu, (min. 65 
Don), Szabo.

Crișul: Weichelt — Georgescu, So
lomon, Balogh — Szakacs II, Vlad — 
Fandli, Cuncuti, Bacos, Szakacs 111, 
(min. 70 Schiopu), Vlad, lacob.

MIRCEA COSTEA

C.S.M.S.: Constantinescu
Popescu, Motoc, Dragomiresci 
mă, Vornicu — Constantincsc 
mănescu din min. 6F' °
Voica, Milea.

STEAGUL ROȘU: Adan 
Campo, Jenei, Naghi — Pc< 
gheti — Hașoti, Năftănăl 
(Ciripoi din min. 69), Sere 
meși II.

AUREL SCAU! 
I. BACIU — coresp

Victorie
la Timișoai

TIMIȘOARA 10 (prin teleț 
din timpul săplămînii, la Tir 
punea întrebarea : oare se V4 
echipa studenților în fața ini 
suporteri ? Pronosticurile ir 
răspuns pozitiv, dacă ținem 
de faptul că studenții au av 
portare frumoasă în turneul 
slovacia. Dar iată ca pe tei 
rile s-au petrecut contrar aș

Cum a jucat Știința ? Deși 
după etapa a IX-a a turulu 
arătat că încă nu s-a găsit 
bine stabilită a echipei, în ca 
jucător să-și cunoască sarcin 
vine pe teren. Exemplu co 
meciul de azi, Lereter a juc 
posturi, iar Igna pe două ! 
un joc lipsit de orizont dezl 
multe greșeli.

Oaspeții au aplicat foarte 
temui 1-4-2-4, au jucat cu j 
convingere, fiecare jucător 1 
mult elan pentru obținerea 
Jocul lor simplu, clar și d 
folosirea largă a extremelor 
cununat de succes (de altfe 
nu a marcat 3 goluri). Imbi 
fost și faptul că bucureșten 
retras în apărare, practicii 
joc deschis și tehnic, care 
simpatia publicului spectato

Prima repriză a aparținut 
ei dominînd în cîmp. După 
clară ratată de Ionescu în 
(a reluat pe lîngă bară de 
metri), în min. 27 Rapid des



uitat neașteptat:

)!!
frumos șî a obținui o victorie 

plin meritată.
schimb, Steaua, aflată la a treia 
jere consecutivă în campionat 
i a Vil-a : 2—3 cu Dinamo Bu- 
i; etapa a VIII-a i 1—2 cu 
ui; etapa a IX-a i 1—2 cu Fa- 
i dezamăgit din nou. Și de data 
punctul nevralgic al echipei a 
pararea în care Suciu și Petescu 
icut greșeli de debutanfi, iar 
a a căzut în ultima vreme pe 
ită periculoasă, aceea a faulturi- 
1 nemiluita, ieri fiind avertizat 
bitru. Doar Jenei și Raksi s-au 
>rtat mai aproape de valoarea 
1 general, toată echipa pare ieși- 
i formă, ceea ce trebuie să ne- 
ască pe antrenorii Onisie și Ola, 
ales că multi dintre fotbaliștii 
ri fac parte din lotul national, 
al începe cu atacuri la poarta 
[ilor. In min. 5, Buzea trimite 
j1 în corner. In min. 8, un nou 
al formației Steaua. Aflat în 
atea de teren a bucureștenilor, 
viei se îndreaptă cu balonul spre 
i. Neacșu îl deposedează cu ușu- 

mai face cîtiva pași și de la 
20 m șutează foarte puternic, 
prinde balonul dar apoi îl scapă 

asă : 1—0 pentru Farul. După 
’ie de acțiuni la ambele porți, 
n. 34 Cojocarii șutează puternic, 
iu vrea să trimită mingea peste 
ă, în corner, dar balonul lovește 
transversală (cît pe aci, auto- 

și revine în teren la Voinea care 
ză, dar fără rezultat. Constănțe- 
răspund" și ei cu altă „bară", a 
loroianu (min. 41).
spetii păstrează inițiativa și în a 

parte a meciului. In min. 65, 
i îl deschide în adîncinie pe 
sa. Utî șut puternic al acestuia 
anciu scoate mingea din plasă:

Jocul este la fel de viu și de 
nant, ridieîndu-se la o valoare su- 
ară celui de sîmbătă, dintre Di- 
> București și Petrolul. Cei care 

inițiativa sînt constănțenii. Ei 
iu golul victoriei în min. 83 prin 
lescu, care a reluat în plasă min- 
centrată de Ologu. Cu un minut 
te el mai înscrisese un gol, pe 

anulat de arbitru. După cum 
declarat după meci chiar Dinu- 

, înainte de a marca îl faultase 
ieorgescu.
bitrul Cornel Nițescu — Sibiu a 
us corect formațiile i

iRUL i Mancîu — Buzea, Tilves- 
‘‘tj:- Stancu, Neacșu — Moro- 

Ai. 76 Biikbsy), Bibere, Tufan, 
lescu, Ologu.

EAUA î Suciu — Georgescu, Pe- 
i, Cojocaru — Jenei, Koszka — 
îiceanu (min. 71 S. Avram), Pă
ci, Voinea, Raksi, Tătaru.

MIRCEA TUDORAN

Rezultate din categoria B
SERIA I

Metalul București — Flacăra Moreni 
10 (1-0).

Poiana Cîmpina — Știința Galați 3—1 
(2-0).

Metalul Tîrgoviște — Știința București 
2—1 (1—0).

Ceahlăul P. Neamț — Foresta Fălti
ceni 4—1 (0—1).

Unirea Rm. Vîlcea — Știința Craiova 
5—1 (4—1).

Dinamo Bacău — Chimia Făgăraș 0—0.
Tractorul Brașov — C.F.R. Pașcani 

0—0

SERIA A ll-A

C.S.M. Reșița — Ind. Sîrmii C. Turzii 
2—0 (2-0).

Mineru]l Lupeni — C.S.M. Cluj 1—0
(1--0).

Arieșnl Turda — A.S. Cugir 1—2
(0--1).

C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mureș
8— 2 (3—1).

A.S.M.D. Satu Mare — Jiul Petrila
2—-1 (2—0).

FI. roșie Oradea — Gaz Metan Mediaș
0—0.

Clasament Clasament

1. Metalul Tîrgoviște 11 8 1 2 21:13 17 1. C.F.R. Timișoara 10 5 5 0 16: 5 15
2. C.F.R. Pașcani 11 5 4 2 13: 7 14 2. C.SM. Reșița 11 6 2 3 19: 9 14
3. Poiana Cîmpina 11 623 16:10 14 3. Minerul Baia Mare 9 6 1 2 13: 7 13
4. Tractorul Brașov 11 434 18:13 11 4. Ind. Sîrmii C. Turzii 10 5 1 4 22:14 11
5. Dinamo Bacău 11 353 15:12 11 5. Jiul Petrila 11 3 5 3 10:15 11
6. Metalul Buc. 11 5 1 5 11: 9 11 6. A.S. Cugir 11 4 3 4 11:20 11
7. Unirea Rm. Vîlcea 11 434 15:15 11 7. C.S.M. Sibiu 11 5 0 6 14:12 10
8. Știința Craiova 11 353 13:14 11 8. C.S.M. Cluj 11 4 2 5 11:11 10
9. Știința București 11 5 0 6 17:16 10 9. Minerul Lupeni 11 4 2 5 13:17 10

10. Flacăra Moreni 11 506 13:14 10 10. Gaz Metan Mediaș 11 3 3 5 13:12 9
11. Ceahlăul P. Neamț 11 344 19:24 10 ÎL Mureșul Tg. Mureș 11 2 5 4 15:19 9
12. Foresta Fălticeni 11 344 9:21 10 12. Arieșul Turda 11 3 3 5 12:16 9
13. Chimia Făgăraș 11 4 1 6 17:24 9 13. A.S.M.D. Satu Mare 11 4 1 6 16:22 9
14. Știința Galați 11 1 3 7 11:16 5 14. FI. roșie Oradea 11 3 3 5 9:15 9

ETAPA VIITOARE : 
rești — Unirea Rm. Vîlcea, 
Pașcani — Ceahlăul P. Neamț, Știința 
Galați — Metalul Tîrgoviște, Tractorul 
Brașov — Poiana Cîmpina, Chimia Fă
găraș — Metalul București, Știința 
Craiova — Dinamo Bacău, Flacăra 
Moreni — Foresta Fălticeni.

Știința Bucu- 
C.F.R.

A.S. Cugir —

Steaua — campioană
(Urmare din pag. 1)

foreze scorul. Pe rînd, Penciu, Ciobă
nel, Enache ,sz din nou Penciu înscriu 
încercări de toată frumusețea, ultima 
fiind transformată de Chiriac. Așadar. 
20—0. un rezultat excelent cu care

..........

ETAPA VIITOARE :
C.S.M. Cluj, C.S.M. Sibiu — Minerul S 
Lupeni, lnd. Sîrmii C. Turzii — Mu- f 
reșul Tg. Mureș, Gaz Metan Mediaș — f
C.F.R. Timișoara, Jiul Petrila — C.S.M. I
Reșița, Minerul Baia Mare — Arieșul X
Turda, FI. roșie Oradea A.S.M.D. Mărgărit Blăgescu, căpitanul echipei 
Satu Mare. X gătorilor acestei pasionante ediții a

LAMINORUL BRĂILA, PANDURII TG. JIU, RECOLTA CĂREI
SI C.F.R. ROȘIORI,

ÎN
LIDERI LA
CATEGORIA

pe anul 1963!
arbitru Dan Lăcescu care a condus 
bine, atent, această partidă.

SURPRIZA PE „STAICOVICr:
PROGRESUL — GLORIA 3—6 (0—3)1

Progresul a confirmat jocul dezordo
nat din ultima vreme, pierzîtid din

Steaua, primește cupa decernată îiwiii- 
campionatului republican de rugbi.

Foto : T. Chioreanu

SFÎRȘITUL TURULUI
C

Steaua încheie acest campionat pe care 
l-a cîștigat la 5 puncte diferență.

CSMS lași n-a reușit decit o repri
ză să joace la valoarea sa, resemnîn- 
du-se prea repede în fața atacurilor 
repetate ale militarilor.

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
SERIA EST

Chimia Onești—Rapid Mizil 0—1, 
Petrolul Moineștl—Flamura roșie 
2—2 (0—1)
Dinamo Suceava—Moldova Iași 2—0 
Rapid Focșani—Rulmentul Birlad 6—0 
Textila Buhuși—Laminorul Brăila 2—1 
Unirea Botoșani—Metalosport “ 
(1-1).

Clasament

Galați

(0-1) 
Tecuci

(1—0)
(2-0)
(1-0)

4-1

SERIA VEST
Tr. Severin—Victoria Câlan 4—0

Deva—Teba Arad 1—0 (0—0) 
Arad—Steaua roșie Salonta 2—2

(2-1) 
Timi-

SERIA

1. Laminorul Brăila 10 6 2 2 30:10 14
2. Dinamo Suceava 11 5 4 2 20:13 14
3. Chimia Onești 11 5 2 4 14:10 12
4. Rapid Mizil 11 6 0 5 16:19 12
5. Unirea Botoșani 10 5 1 4 15:13 11
6. Flamura roșie Tecuci 11 4 3 4 18:16 11
7. Textila Buhuși 11 4 3 4 16:16 11
8. Moldova Iași 11 5 1 5 14:17 11
9. Rapid Focșani 11 3 3 5 16:17 9

10. Metalosport Galați 11 3 3 5 15:22 9
11. Petrolul Moineștl 11 3 2 6 17:23 8
12. Rulmentul Birlad 11 2 4 5 14:29 8

3—1
SUD

Pitești—Electrica ConstanțaMetalul 
(1-D
Flacăra
1_1 (1—0)
Portul Constanța—Muscelul Cîmpulung
2—1 (0—0)
C.F.R. Roșiori—Tehnometal București 3—0 
(1-0)
Dinamo Victoria București—Unirea Răcari 
3—0 (0—0)
Progresul 
(1-1)

Metalul
(2-0).
Minerul
C.F.R.
(1-0)
Vagonul Arad—Pandurii Tg. Jiu 2—1 
Electroputere Craiova—Electromotor 
șoara 2—3 (1—1)
Tractorul Corabia—Siderurgistul Hunedoara 
3—0 (3—0)

Clasament

1. Pandurii Tg. Jiu
2. Metalul T. Severin
3. Vagonul Arad
4. C.F.R. Arad
5. Tractorul Corabia
6 Electromotor Tim.
7. Steaua roșie Salon la
8. Minerul Deva
9. Victoria Călcfn

10. Electioputere Craiova
11. Slderurg. Hunedoara
12. Teba Arad

11 6 
11 7 
11 8

4
6
5
5
5

11 4 2 5
6
6
7

11
11
11
11
11

2 
0
1
4
0
2
1
1

3 21: 8
4
4
3
5
4
5
5

roșie București—Victoria Giurgiu

Alexandria—Electrica Fieni 2—2
ClaiamMt

1. Steaua 22 19 3 0 309:70 63
2. Dinamo 22 17 2 3 291:109 58
3. Grivița Roșie 22 15 4 3 269:76 56
4. Gloria 22 8 7 7 110:125 45
5. Progresul 22 9 4 9 153:109 44

► 6* Știința Cluj 22 8 6 8 139:132 44
1 ?• CSMS Iași 22 7 3 12 90:151 39
1 8. Șt. Petroșeni 22 7 2 13 92:219 38

9. Rul. Birlad 22 6 3 13 82:190 37
10. Unirea 22 5 4 13 77:151 36
11. Știința Tim. 22 5 2 15 67:196 34

[ 12. Farul Con. 22 5 2 15 79:230 34

nou, pe teren propriu, de data aceasta 
în fața Gloriei, cu 3—6... 1nvingătorii 
au acționat mai decis și au avut supe
rioritatea, mai ales în grămezile ordo
nate (acolo unde linia a 111-a a Pro
gresului nici nu s-a văzut /?). Reali
zatori : Crăciunescu (care a transfor
mat două lovituri de pedeapsă) pen
tru Gloria și respectiv Alexandrescu 
(autorul unui „dropgol" de mare fine
țe). De remarcat faptul că Progresul 
a beneficiat de 4 lovituri de pedeapsă, 
dintre care două foarte aproape de 
centrul terenului, ratate însă de unul 
și același jucător, Tudorache, puțin 
inspirat în acest meci... (T. St.)

ALTE REZULTATE

. Rapidului 
’-O) cu Știința
ț>rin Dumitriu II, care se strecoară 
îngă apărătorii Științei, șutează în 

și de aci mingea intră în pla- 
0—1.
i trec nici cinci minute și scorul 
ne 0—2 prin golul înscris de Co- 
nu în urma unei pase de Ia Du« 
iu II. Studenții au și ei cîteva oca- 
lar Popa în min. 2, Surdan min. 12 
ă), Mițaru în min. 16 și 39, le ra- 
ă.
ipă pauză Știința domină cu in* 
nță 15 minute reușind să reducă 
diferență prin Mițaru în min. 53 la 
Ieschidere“ a lui Popa. Golul în

de Codreanu în min. 62, spulberă 
orice speranță de victorie a gaz- 

r. In min. 72 Lereter transformă o 
:ură de la 11 m. In min. 81, Co- 
nu, ridică scorul la 4—2. Și cu 
sta meciul e jucat. Rapid a obți- 
o victorie clară, pe deplin meri-

1. C.F.R.
2. Din.
3. Victoria Giurgiu
4. Flacăra roși* Buc.
5. Progr. Alexandria 
S. Metalul Pitești
7. Portul Constanța 
I. Tehnomefal București 
3. Unirea Răcarl

10. Muscelul
11. Electrica
12. Electrica

Roșîoil 
Vict. Buc.

Cîmpulung
Fieni 
Constanța

11
11
11
11
II
11
11
11
11
11
11
11

1
2
3

rbitrul Petre Sotir (Mediaș) a con
formațiile :

riINȚA: Urziceanu — Ilîrșova,
:an fmin. 37 Lereter), Răcelescu — 
lan, Igna (min. 37 Tănase) — R. 
ir, Lereter (min. 37 Igna), Mano- 
e, Popa, Mițaru.

APID : Andrei -■— Lupescu, Motroc, 
ivu — Dinu, C. Dan — Năstures- 
Dumitriu II, Ionescu, Georgescu, 

reanu.

. IOANA și T. ȚARANU - eoresp.

8
6
S
4 4
3 8

2 18: 2
3 24:12
3 22:17
3
2

5 2 4
5 1 5
5 1 5
3 3 5
4 1 6
3 1 7
1 3 7

17:12 
12:14 
15:23 
18:12 
16:23 
15:16 
17:21 
14:26 
12:22

17
14
13
12
12
12
11
11
9
9
7
S

ȘTUNȚA CLUJ — UNIREA BUCU
REȘTI 11-0 (0—0)

RULMENTUL BIRLAD — PARUL 
CONSTANȚA 3—0 (3—0)

ȘTIINȚA PETROȘENI — GR1VIȚA 
ROȘIE 3—5 (0-0).

• în urma rezultatelor din ultima 
etapă, Știința Timișoara și Farul Con
stanța vor susține, împreună cu alte. 
două echipe din calificare, partidele 
de baraj pentru cele două locuri libere 
din categoria A.

14
14
13
12
12
12
11
11
10
9
9
5

21:22 
29:13 
13: 9 
22:17 
16:16 
15:16 
15:17
10:14 
10:10 
12:26 
12:20

dinamoviștii bucu-

11 4
11 4
11 1

SERIA NORD
Recolta Cărei—Gloria Bistrița 2—3 (1—0) 
Unirea Dej—Textila Sf. Gheorghe 0—0 
Chimica Tîrnăveni—Metalurgistul Baia Mare 
3—1 (0—1)
Metrom Brașov—Soda Ocna Mureș 4—1 
(2-1)
Rapid Tg. Mureș—Minerul Baia Sprie 1—0 
(0-0)
Minerul Bihor—Faianța Sighișoara

Clasament

1 
1
3

4—0 (1-0)

1. Recolta Cărei
2. Unirea Dej
3. Minerul Baia Sprie
4. Metrom Brașov
5. Gloria Bistrița 

Minerul Bihor 
Chimica Tirnâveni 
Soda Ocna Mureș 
Textila Sf. Gheorghe 
Faianța Sighișoara 
Rapid Tg. Mureș 
Metalurgistul B. M.

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8 1
6 2
6 1
5 2

2
3
4
4

8 0 5
5
4
5
4
4
4
2

2 4
3 4 
0
1
1
0
1

8
6
6
7
8

26:11 
28:14 
14:13 
20:14 
21:10 
16:17 
14:19 
20:19 
11:14 
11:16 
18:27 
9:26

17
14
13
12
12
12
11
10

9
9
8
5

> în „deschidere”.
. reșteni au obținut și ei o frumoasă vic

torie în fața Științei Timișoara, care 
; a dat însă o ripostă dirză vice-camplo- 

nilor din acest an. Fără îndoială că 
.victoria dinamoviștilor: 12—3 (6—0)
' este pe deplin meritată, bucureștenii 
I avîrtd o netă superioritate în toate 

compartimentele și acționînd tactic 
I mult mai clar decît timișorenii. Scorul 

putea fi însă mult mai mare dacă
> Dinamo nu rata numeroase ocazii și 
. aceasta din cauza citorva pase greșite

în momente decisive. Ne-a plăcut însă 
. maniera de joc a dinamoviștilor, care 
' ocupă astfel locul II în clasamentul 
L campionatului, o dovadă a valorii ridi- 
f cate a acestei echipe pe care am aplau- 
1 dat-o, poate mai mult decit pe oricare 

alta, pentru jocul deschis, spectaculos,
> practicat în acest an.
i Au înscris: Șerbu (încercare), Giu-
> giuc (lovitură de picior căzută) și Nica 
. (două lovituri de pedeapsă) pentru 
‘ Dinamo și Celea (lovitură de pedeap- 
i să) pentru Știința.
’ Am remarcat și „debutul" iinărului

C. stelian (Steaua)-campion republican la spadă
Iată-ne și la capătul ultimei probe 
„republicanelor' de scrimă, spadă...a

Titlul de campion a fost cucerit de 
experimentatul trăgător de Ia Steaua, 
Constantin Stelian.

Șansele lui C. Stelian (care condu
cea în clasament, din primăvară, din 
prima manșă a finalei) de a îmbrăca 
tricoul de campion au crescut încă 
din preliminarii, pe de o parte prin 
descalificarea principalului său adver
sar, Ștefan Haukler (C.S.M. Cluj), 
iar pe de altă parte prin eliminarea 
lui C. Korossi (C.S. Oradea), trăgă
tor care acumulase puncte prețioase 
în prima manșă a finalei. în semi
finale rămîn aîți doi concurenți repu- 
tați, Răzvan Dobrescu (Steaua) și 
Cristu Lichiardopol (Progresul), care, 
ceva mai atenți, ar fi putut „sosi“ 
în primele locuri ale tabloului final. 
Or așa, în finală au apărut trăgători 
care, desigur, nici nu scontau să în
cheie competiția pe un loc fruntaș 
(E. Huszar — Știința Tg. Mureș), 
alții care s-au văzut prea puțin în 
ultimele ediții ale întrecerii (Șt. Mol- 
danschi — Petrolul PI. iești și Șt. 
Sinko — C.S.M. Cluj) și chiar spor-

tivi necunoscuți (A. Vereș — Recolta 
Cărei).

în turneul celor mai buni 8, Cons
tantin Stelian a înregistrat cîteva vic
torii comode (5—3 cu Huszar și Ve
reș, 5—1 cu Sinko) și se părea că va 
termina neînvins întrecerea. Singurii 
care i-au dat emoții au fost D. Po
pescu și C. Țintea, ambii de la Știința 
București. Primul a tras foarte cura
jos și a pierdut greu cu 5—3, în timp 
ce Țintea a cedat la limită, cit 5—4.

Dar, spre sfîrșitul turneului, Stelian 
a pierdut surprinzător la Moldanschi 
(cu 5—4) și apoi și la Toth, cu 5—0 I 
In acest fel eJ a realizat numai 5 vic
torii, la fel ca și D. Popescu.

Așadar, baraj pentru primul loc, 
între Stelian și Popescu Asalt spec
taculos în care, spre surprinderea ge
nerală, Stelian n-a mai adoptat tac
tica sa caracteristică, de a aștepta 
din greșelile pe atac ale adversarului. 
De data aceasta. Stelian a inițiat chiar 
el atacuri, ieșind deseori imprudent și 
permițînd lui Popescu să puncteze. 
Stelian a pierdut asaltul cu 5—3 și 
reprezentantul Științei București a ocu-

pat astfel locul I în această a doua 
manșă a finalei. Clasament i 1. D. 
Popescu (Știința Buc.) 5 v. (d.b.) ;
2. C. Stelian (Steaua) 5 v. (d.b.) ;
3. E. Huszar (Știința Tg. M.) 4 v.:
4. Șt. Toth (Știința Buc.) 4 v.; 5. St. 
Moldanschi (Petrolul PI.) 4 v. ; 6. C. 
Țintea (Știința Buc.) 4 v.; 7. St. 
Sinko (C.S.M. Cluj) 2 v.; 8. A. Ve
reș (Recolta Cărei) 0 v.

Campion republican a devenit C. 
Stelian, care, în cele două 
finalei a adiționat cel mai mare nu
măr de puncte : 32. Iată și trăgătorii 
care s-au clasat în urma campionu
lui : 2. D. Popescu 28 p; 3. E. Hus
zar 26 p; 4. St. Moldanschi 25 p;
5. St. Toth 22 p ; 6. C. Korossi 17 p; 
7. St. Haukler 15 p (care a contat 
numai cu victoriile realizate în pri
măvară, în primul tur al finalei) ; 8. 
Șt. Sinko 13 p.

Proba de spadă pe echipe a reve
nit formației Steaua. Pe locurile ur
mătoare, C.S.M. Cluj, Știința Bucu
rești și Petrolul Ploiești.

manșe ale

Ti BERI U STAMA

Peste 200 concurenți 
la faza pe Capitală 

a campionatului de cros
Ieri dimineață, pe stadionul Voința 

s-a desfășurat faza orășenească a cam
pionatului R.P.R. de cros pe echipe. 
In cele 7 probe au luat startul peste 
200 concurenți. Iată rezultatele tehni
ce : cat. junioare I : 800 m 1.
Cecilia Berna (Met.) 2:45,0 ; 2.
Doina Bîrsan (Din.) 2:47,3 ; 3. Clau
dia Iacob (Prog.) 2:50,0. Pe echipe : 
1. Rapid 20 p; 2. Voința 30 p ; 3. Me
talul 31 p. Junioare II 600 m : 1. Va- 
silica Ioniță (S.S.E. II) 2:14,0 ; 2. Ni- 
culina Onică (Unirea) 2:17,0 ; 3. Mi- 
haela Dumitrescu (Met.) 2:18,6. Pe 
echipe : 1. S.S.E. Viitorul 27 p ; 2. Di
namo 31 p ; 3. Unirea 39 p. Senioare 
1500 m : 1. Georgeta Dumitrescu
(Met.) 5:18,1 ; 2. Elisabeta Bucur (O- 
limpia) 5:18,8 ; 3. Nicoleta Moraru 
(Dinamo) 5:51,0. Pe echipe : 1. Olim
pia 12 p ; 2. Știința 21 p ; 3. Metalul 
29 p. Juniori I 2500 m : 1. Constantin 
Bloțiu (Rapid) 9:10,0; 2. Cornel Tatu 
(C.S.S.) 9:11,0; 3. Ion Bălașa (Prog.) 
9:14,0. Pe echipe : 1. S.S.E. Viitorul 
40 p ; 2. Metalul 41 p ; 3. Progresul 
66 p. Juniori II 1300 m : 1. Florin 
Săvulescu (S.S.E. II) 4:31,0 ; 2. Paul 
Olteanu (S.S.E. II) 4:36,0 ; 3. Nicolae 
Brînzan (Metalul) 4:37,0. Pe echipe : 
1. S.S.E. Viitorul 17 p ; 2. Metalul 50 p; 
3. Rapid 102 p. Semifond 3000 m : 1. 
Ștefan Bereesazi (Dinamo) ; 2. Mihai 
Brezuică (Metalul) ; 3. Constantin Ian- 
cu (Dinamo) ; 4. Ion Mărgineanu (Di
namo) ; 5. Ion Buiachi (Farul). Pe e- 
chipe : 1. Dinamo 40 p ; 2. Steaua 
14 p ; 3. Metalul 9 p. Seniori 6000 m :
1. Nicolae Mustață (Dinamo) 18:12,2 ;
2. Ovidiu Lupu (Steaua) 18:33,0; 3. Ta- 
deu Slrezbilschi (Rapid) 18:39,0 ; 4. 
Mircea Spudelcă (Steaua) 18:54,0; 5. Ra
fael Stoica (Dinamo) 18:55,0 ; 6. Du
mitru Buiac (Steaua) 18:56,6. Pe echi
pe : 1. Steaua 19 p ; 2. Dinamo 31 p ;
3. Unirea 66 p.

N1CULAE 1. N1CULAE, eoresp.



S-ais încheiat campionatele internaționale
de tenis de masă ale Iugoslaviei (Urmare din pag. 1)

Maria Alexandru — Radu Neguîescu, învingători la dublu mixt

LJUBLJANA 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Duminică sea
ra au luat sfîrșit în sala Expoziției din 
localitate întrecerile celei de a XlV-a 
ediții a campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei, com
petiție care, datorită participării ex
trem de valoroase, s-a ridicat la nive
lul unui campionat european. Vineri, 
sîmbătă și duminică, cele trei zile des
tinate probelor individuale, au progra
mat dispute deosebit de atrăgătoare^ 
presărate cu numeroase surprize.

Trecînd Ia desfășurarea celor 5 pro
be, subliniem faptul ca la dublu mixt 
am asistat la o finală între două echi
pe ale țării noastre (Maria Alexandru, 
Neguîescu și Ella Constantinescu, Giur
giucă). Ambele cupluri au evoluat la 
o valoare superioară, fiind răsplătite 
cu lungi aplauze de un public nume
ros. Victoria a revenit dublului Maria 
Alexandru, Radu Neguîescu. De mențio
nat și faptul că reprezentanții țării 
noastre au ocupat locul II în proba 
de dublu femei, prin Maria Alexandru 
și Eila Constantinescu și s-au situat 
pe locul 3—4 la dublu bărbați, prin 
Neguîescu și Giurgiucă.

Rezultate tehnice : simplu bărbați, 
tur III : Alser — Giurgiucă 3—0 (15, 
15, 18), Alser a folosit lovituri foarte 
puternice, iar Giurgiucă a căutat să-1 
incomodeze prin topspinuri, dar fără 
succes. Kern — Roszas 3—2, Harcsar
— Miko ? —1, Tomc — Hrbud 3—2, 
Arnelin — Neguîescu 3—1 (-13, 24, 7, 
15). De reținut că în setul II Negules- 
cu a condus cu 20—17, dar cîteva mo
mente de... relaxare i-au atras pierde
rea setului și apoi a partidei. Sferturi 
de finală : Korpa — Alser 3—1, Mar- 
covici — Harcsar 3—0, Scholer — Sta
nek 3—2, Bernhard — Amelin 3—2; 
Semifinale : Marcovici — Korpa 3—2, 
Scholer — Bernhard 3—0. Finală : 
Marcovici (Iugoslavia) — Scholer 
(R.F.G.) 3—1 (21, 12, -22, 14).

Simplu femei, tur II : Constantines- 
eu — Karlikova 3—1, Folea — Juvant 
3—0. Rudnova — Geisler 3—1, Luzova
— Lvkacs 3—X). Alexandru — Ivanova 
3—0 ; tur III: Shannon — Hart 3—0, 
Constantinescu — Balaișite 3—1, Rowe
— Folea 3—1, Rudnova — Heiritz 
3—0, Luzova — Beli 3—0, Alexandru
— Scharfeger 3—0. Sferturi de finală: 
Shannon — Foldi 3—2, Constantines
cu — Szmidt 3—1. Rudnova — Rowe 
3—2, Luzova — Alexandru 3—2 (-19, 
13, 15, -13, 16). Jucătoarea cehoslova
că a făcut o partidă foarte bună, fiind 
sigură pe loviturile din semizbor și tot
odată fiind în permanentă ofensivă. 
Maria Alexandru a apărat bine, dar a 
atacat crispat. Semifinale : Shannon — 
Constantinescu 3—0 (16, 12, 19). Spor
tiva engleză a tras puternic în timp 
ce Constantinescu, deși a dirijat bine 
mingile, a răspuns prin multe mingi 
înalte, fapt care i-a atras înfrîngerca. 
Rudnova — Luzova 3—1. Finală: Mary 
Shannon (Anglia) — Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.) 3—2 (-21, 18, 15, -13, 17). 
Dublu femei, tur II : Rudnova, Grin
berg — Folea, Beli 3—1. Sferturi fi-

Constantinescu — 
3—0. Semifinale : 

Foldi, Lukacs 3—0, 
j Szmidt,

3—2 (-17, 18, -19, 11, 17). Ella Con- 
stantinescu a atacat foarte bine, dar 
Maria Alexandru a jucat prea reținut. 
In setul decisiv jucătoarele noastre au 
condus cu 13—11, dar apoi 13—17 ! 
Dublu bărbați, tur II: Neguîescu, Giur
giucă — Lemke, Viebig 3—2, tur III: 
Neguîescu, Giurgiucă — Scholler, 
Hrbud 3—0 ; Sferturi finală : Negules- 
cu, Giurgiucă — Alser, Johansson 
3—0, Miko, Stanek — Berczik, Rozsas 
3—0 ; semifinale : Miko, Stanek—Sur- 
bek, Stipancici 3—1, Vecko, Korpa — 
Neguîescu, Giurgiucă 3—2. Dublul romîn 
a condus cu două seturi la zero, dar ne- 
insistînd suficient în finalele următoare
lor seturi, a pierdut partida. Finală: 
Vecko, Korpa (Iugoslavia) — Miko, 
Slanele (Cehoslovacia) 3—0 (16, 22, 
16). Dublu mixt: tur II : Folea, Hrbud 
— Skerlj, Grintal 3—1, Constantines
cu. Giurgiucă — Iuhasz, Sazonov 3—0, 
Alexandru, Neguîescu — Lemke, Lem
ke 3—2 ; tur III : Hart, Alser — Fo
lea, Hrbud 3—2, Constantinescu, Giur
giucă — Rudnova, Amelin 3—0, Ale
xandru, Neguîescu — Petrac, Johan
son 3—0 ; sferturi finală : Constanti
nescu, Giurgiucă — Lukacz, Rozsas 
3—2, Alexandru, Neguîescu — Pire, 
Vecko 3—2. Semifinale : Constantines
cu, Giurgiucă — Hart, Alser 3—1, Ale
xandru, Neguîescu — Luzova, Stanek 
3—0. Finală: MARIA ALEXANDRU, 
RADU NEGULESCU (ROMÎNIA) — 
ELLA CONSTANTINESCU, DORIN 
GIURGIUCĂ (ROMÎNIA) 3—1 (18,
■20, 10, 15).

Finala pe echipe masculine disputată 
vineri seara a revenit Suediei, care a 
învins Iugoslavia I cu scorul de 3—1.

CONSTANTIN COMARNISCHI

fiind astfel „campioană absolută" a 
întrecerii. După o muncă îndelungată 
și asiduă. Elena Leuștean - Popescu, 
își vede încununate ide succes efortu
rile : a redevenit un element de bază 
în echipă, ciștigind titlul de cam
pioană la sol, proba care i-a adus 
atîtea succese. Cei mai buni gimnaști 
ai noștri la ora actuală — Anton Ca
dar. Petre Miclăuș și Frederic Orendi 
— au satisfacția de a fi cîștigat fiecare 
cite o probă, confirmînd astfel că pot 
obține rezultate bune. La unele apa
rate insă comportarea lor putea fi 
mai bună.

Campionatele internaționale de gim
nastică ale R. P. Romîne au avut o 
semnificație deosebită pentru gimnastei 
noștri: o verificare multilaterală a 
gradului de pregătire cu un an înainte 
de locurile Olimpice de la Tokio. Pu
tem afirma că ei au trecut cu succes 
cel mai greu examen al lor din acest 
an. Gradul de pregătire pe care l-au 
atins in prezent și, în general, buna 
comportare din acest concurs ne dau 
speranțe. Sîntem convinși că în pe
rioada care a mai rămas piuă la Olim
piadă specialiștii care răspund de pre
gătirea celor mai buni gimnaști ro- 
mlni vor ști să planifice in așa țel 
pregătirea incit la Tokio gimnastica 
noastră să fie reprezentată cu cinste.
REZULTATE TEHNICE (EXERCIȚII 

LIBER ALESE)
FEMININ : sărituri Maria Krajcirova

(R.S.C.) 9,50 p ; Margit Oroszi (R.P.U.) 9,40 
p ; Sonia Iovan (R.P.R.) și Jarka Sedlakova 
(R.S.C.) 9,35 p ; paralele Elena Leuștean, 
9,40 p ; Raina Grigorova (R.P.B.) și Erika 
Barth (R.D.G.) 9,35 p ; bîrnâ Sonia Iovan 
9,50 p ; Elena Leuștean și Elena Tutan 
9^45 p ; sol Elena Leuștean (R.P.R.) și Mzia 
Ninoșvili (U.R.S.S.) 9,65 p ; Jarka Sedlako
va 9,60 p.

MASCULIN : sărituri Petre Miclăuș și 
Frederic Orendi (R.P.R.), George Adamov 
(R.P.B:) — toți cu cite 9,45 p ; cal cu mi
nere : Nenad Vidovici (R.S.F.I.) și Werner 
Dolling (R.D.G.) ambii cu 9,30 p ; sal Eduard 
Gromov (U.R.S.S.) 9,50 p ; Gheorghe Tohă- 
neanu (R.P.R.) 9,35 p ; inele Anton Cadar 
și Frederic Orendi — ambii cu 9,45 p ; 
Petre Miclăuș (R.P.R.) și Romuald Simono- 
vitz (R.P.P.) ambii cu 9,35 p ; paralele E. 
Gromov 9.45 p ; Luigi Cimnaghi, Carminucci 
Pasquale (Italia), Kuț Vladimir (U.R.S.S.) și 
Raimund Csany (R.P.U.) — toți cu " 
bară Frederic Orendi și Vladimir 
9,50 p ; Anton Cadar 9,40.

Clasament după exerciții impuse 
alese :

FEMININ : SONIA IOVAN — 75,00 
pioană Internațională a R.P. Romîne pe a- 
nul 1963 j Elena Leuștean 74,65, Mzia Ninoș- 
vili 74,55 p, Atanasia Ionescu (R.P.R.) 
74,35 p, Emilia Liță (R.P.R.) 74,30 p. Erika 
BarTh 74,20 p.

MASCULIN : VLADIMIR KUȚ — 111,05 p, 
campion internațional al R.P. Romîne pe ci
nul 1363 ; E. Gromov 110,75 p, Frederic O- 
rendi 110,65 p, Anton Cadar 110,55 p, Sieg
fried Fulls (R.D.G.) 109,75, Werner Dolling 
109,15.

Iată cîștigătorii concursului pe aparate, 
care au devenit campioni internaționali ai 
R.P. Romîne : FEMININ : sol Elena Leuștean 
28,80 p ; sărituri Maria Krajcirova 28,40 p ; 
paralele Sonia Iovan și Mzia Ninoșvili — 
28,30 p ; bîrnâ Sonia Iovan 28,30 p ; MAS
CULIN : sărituri Petre Miclăuș 28,40 p ; cal 
cu minere Nenad Vidovici 27,90 p ; sol : E. 
Gromov 28,30 ; inele A. Cadar 28,50 ; para
lele E. Gromov 28,10 p ; bară F. Orendi 
28,55.

9,30 p ; 
Kuț —

șl liber

p, cam-

Din activitatea internațională

Sâmbătă la Cluj

și R.S.F.S. Ruse au terminat la egalitate: 58-58 (28-35)

FOTBAL PE GL01
ITALIA — U.R.S.S. 1—1

nală : Alexandru,
Heiritz, Balaișite
Rowe, Shannon — ___________
Alexandru. Constantinescu — £__
Now ori ta 3—0. Finală : Diana Rowe, 
Mary Shannon (Anglia) — Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu (Romînia)

CLUJ, 10 (prin teleion). Repre
zentativele feminine ale R. P. Romine 
și R.S.F.S. Ruse s-au întîlnit pentru 
a doua oară în cadrul acestei săp- 
tămîni, sîmbătă seară, în sala Arma
tei din localitate.

Cele două formații au oferit nume
roșilor spectatori o partidă spectacu
loasă, dinamică și de un bun nivel 
tehnic. La sfîrșitul celor 40 de minute 
de joc, tabela de marcaj a indicat un 
scor egal, perfect echitabil: 58—58 
(28—35). Rezultatul acesta este me
ritoriu pentru baschetbalistele noastre, 
dacă ținem seama că formația 
R.S.F.S. Ruse are o valoare foarte 
bună.

Prima repriză a fost dominată de 
baschetbalistele sovietice. Ele au do
vedit multă mobilitate, o mare viteză 
în acțiuni, precum și o bună precizie 
în aruncările de la semidistanță. Oas
petele au încheiat repriza cu un avan
taj de 7 puncte, datorită și faptului 
că jucătoarele noastre au acționat 
foarte crispat în toată această peri
oadă. După pauză, reprezentativa ro- 
mîtiă a luptat cu multă însuflețire sub

panou, și-a organizat mai bine apă
rarea și, acționînd cu mai multă si
guranță în atac, a reușii să restabi
lească egalitatea.

Principalele realizatoare: Ferenț 17, 
Spiridon 15, Ivanovici 8, C. Gheorghe 
8 din selecționata romînă și Popova 
18, Madison 16, Boroz 9, Fominih 7 
din echipa R.S.F.S.R.

Partida a fost condusă de cuplul 
Diagunov (U.R.S.S.)—Sarosi (R.P.R.).

Vineri seara, reprezentativa femi
nină a R.S.F.S.R. a învins selecțio
nata orașului Cluj cu scorul de 79—47 
(50—24).

I. BRAȚAN și N. TODORAN-coresp?

Selecționata feminină
a R.S.F.S.R, evoluează

de
in
de

baschet
Capitală
la ora

DOUA NOI RECORDURI ALE ROMÎNIEI 
ÎN ÎNTÎLNIREA DE NATAJIE CU CEHOSLOVACIA

Astă-seară, începînd
19,15, sala Dinamo-din Capitală va 
găzdui întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipa feminină de 
tineret a orașului București și se
lecționata R.S.F.S.R. Din lotul for
mației bucureștene fac parte I. Va- 
silescu, A. Odobescu, Pitrop, Tîrziu, 
M. Simon, Antosch, E. Nahy, Oatu, 
Izbiceanu, Vartepniuc, Kerciov și 
I. Nagy. în deschidere, la ora 
18, se vor întîlni, într-un joc ami
cal, echipele masculine Rapid și 
Dinamo București.

• La cea de-a 9-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de iarnă de la Innsbruck, 
în turneul de hochei pe gheață. Ca
nada va fi reprezentată de o selecțio
nată de tineret. Inițial, fusese desem
nată echipa Windsor Bulldogs, care 
a cîștigat anul acesta Cupa Allan. 
Federația canadiană a revocat aceas
tă alegere, deoarece în echipă figu
rează mai mulți jucători profesioniști. 
Echipa Windsor Bulldogs va sosi însă 
peste cîteva zile la Moscova, unde 
va susține 5 meciuri cu reprezentati
va U.R.S.S., cu Spartak Moscova și 
T.S.K.A. La 27 noiembrie, hocheiștii ca
nadieni vor juca la Brno după care 
vor evolua la Bratislava și Praga.

• In primul meci al turneului pe 
care îl întreprinde în R. S. Cehos
lovacă, echipa de hochei pe gheață 
S.C. Karl Marx-Stadt a iucat cu for
mația V.T.J. Chomutov. Au cîștigat ho
cheiștii cehoslovaci cu 8-2 (4-1,0-1, 4-0)

Așteptat cu un deosebit interes, tr 
ciul revanșă din cadrul „Cupei Eui 
pei“ dintre reprezentativele italiei 
U.R.S.S. desfășurat ieri la Roma 
fața a 100 000 de spectatori, s-a 1 
cheiat cu un rezultat de egalitate: 1- 
(0—1). Astfel, reprezentativa U.R.S. 
învingătoare în primul meci cu 2— 
s-a calificat în sferturile de finală a 
competiției unde va întîlni echipa Su 
diei.

în prima reprizij, fotbaliștii italie 
au atacat mai mult dar contraatacuri 
echipei oaspe au fost deosebit de p 
riculoase. După o serie de atacuri a 
echipei italiene, fotbaliștii sovietici re 
șese să deschidă scorul în min. 33 pr 
Husariov. După pauză, tot gazdele sî 
în atac și în urma unui fault comis i 
fundașul sovietic Mudrik asupra I 
Bulgarelli arbitrul elvețian Meiet acc 
dă penalti în favoarea gazdelor (mi 
57). Lovitura de la 11 ra este executa 
de Mazzola, dar Iașin, printr-un refl 
extraordinar refine balonul. De altf< 
Iașin a apărat excelent in această pa 
tidă, fiind unul dintre cei mai bu 
jucători de pe teren. (Comentator 
posturilor de radio italiene l-a caii1 
cat pe Iașin de-a dreptul „fenomenal" 
Spre sfîrșitul jocului ambele echipe i 
mai multe ocazii, dar portarii celor dot 
formații sînt la post. în ultimele secui 
de de joc, italienii obțfti golul ega 
zator prin Rivera.

Raport de cornere : 10—4 pentru It 
lia.

Au jucat formațiile :
U.R.S.S. : Iașin—Mudrik, Krutiko 

Sesternev—Voronin, Sustikov—Cisle 
ko. Valentin Ivanov, Husariov, Korole 
ko, Husainov.

ITALIA : Sarti—Burgnich, Fachetti 
Guarnerî, Salvatore, Trapattoni—D 
menchini, Bulgareli, Mazzola, River 
Menicheli.

ȘTIRI, REZULTATE

într-un meci contînd pentru sem 
finalele „Cupei Rappan“, F.C. Moden 
a învins cu scorul de 2—0 (2—0) f 
Slovnaft Bratislava. Cele două punct 
au fost realizate de Brighenti și Cont

• in meciul retur pentru finala „Ct 
pei Bouteir, la care participă forms 
țiile sud-americane, Paraguay a ir 
vins Argentina cu 3—2 (1 — 1). Pr 
mul meci fusese cîștigat cu 4—0 ~d 
fotbaliștii argentineni, astfel că ei păs 
trează mai departe această cupă cuct 
rită anul trecut.

SOSIT LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

— Pentru că este... Gento — ne-a 
răspuns spiritual antrenorul Realului.

Să rezervăm finalul căpitanului lui 
Real care, împreună cu Amancio și 
Vicento, vizitează — la mai puțin de 
un an — pentru a doua oară Bucu- 
reștiul.

„Realul vrea să facă o partidă demnă 
de renumele său in fața caldelor tri
bune ale marelui stadion bucureștean.

Aud că voi avea din nou ca adversa 
pe tenacele Popa, care mi-a lăsat 
excelentă impresie".

Scurta vreme după 
lăți confortabil în 
carului, fotbaliștii de 
pătrundeau pe largile 
reștene, la mai puțin 
plecarea din Madrid.

EFUMIE IONESCU 
ION OCHSENFELD

aterizare, ins 
fotoliile atf 

la Real Madrid 
bulevarde bucu 
de 10 ore de 1

PE SCURT

ZILINA, IO (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică s a desfășurat în locali
tate întîlnirea de natație (înot, sări
turi, polo) dintre reprezentativele Ce
hoslovaciei și Roniîniei întîlnirea a 
avut loc într-un bazin acoperit de 
50 m, inaugurat cu acest prilej și a 
luat sfîrșit cu victoria gazdelor : 168— 
123; la masculin: 103—71, la femi
nin : 65—52. Gasamentul separat la 
sfîrșitul probelor de înot arată astfel : 
masculin : 24—53, feminin i 57—52.

La polo pe apă victoria a revenit 
jucătorilor romîni în ambele jocuri, 
6-5 și 4-3.

La sărituri primele două locuri au 
fost ocupate de Pantelimon Decuseară 
(118,17 p) și fon Qanea (110,50 p).

Înotătorii roniini au realizat cu a- 
cest prilej două noi recorduri republi
cane, amândouă în proba de 100 m 
liber. In proba feminină Ingrid Ungur 
a acoperit distanța în timpul de 1:06,4 
(v-r. : 1:06,8), iar în cursa mascu
lină juniorul Cornel Georgescu a fost 
cronometrat în 58,7 — nou record de 
juniori cat. 1 și a Il-a și record de 
seniori egaiat.

REZULTATE TEHNICE: masculin: 
100 m liber: Wagner (R. S. Ceh.) 
58,4, C. Georgescu 58,7 — record.

100 m bras: Meszchleb (R. S. Ceh ) 
1:13,7, Schmaltzer 1:15,0; 100 m flu
ture: Fric (R. S. Ceh.) 1:04,0, Al. 
Popescu 1:04.8; 200 m spate: Ferek 
(R. S. Ceh.) 2:24,5, Caminschi 2:28,0; 
200 m fluture: Al. Popescu 2:30,2, 
Fătul (R. S. Ceh.) 2:34,0; 400 m
mixt: Cech (R. S. Ceh.) 5:23,9, Na- 
ghi 5:33,0; 4x100 m liber: Cehoslo
vacia 3:56,0, Romînia 4:00.9 ; 4 x 200 
m liber: Cehoslovacia 9:00,2, Romî
nia 9:22,7; 4x100 m mixt : Cehoslo
vacia 4:25,5, Romînia 4:33,1.

Feminin : 100 in liber: Ingrid Un
gur 1:06,4 — record, Tobisova (R. S. 
Ceh.) 1:07,3; 100 m bras: Zoe Rez- 
nicenco 1:23,2. Smithkova (R. S. 
Ceh.) 1:23,4; 200 m bras: Reznicenco 
3:04,0, Smithkova 3:04,0; 100 in flu
ture : Nicoleta Ștefănescu 1:14,5, No- 
vacova (R. S. Ceji.) 1:16,2, Măriuca 
Rotaru 1:16,5; 400 m mixt: Cristina 
Balaban 5:57,2, Măriuca Rotaru 5:59,8; 
400 m liber: Kocenndova (R. S. Ceh.) 
5:20,7, Balaban 5:22,0; 4x100 m li
ber: Cehoslovacia 4:31,9, Romînia 
4:36.2; 4x 100 m mixt: Cehoslovacia 
5:05,7, Romînia 5:06,6.

De remarcat frumoasa comportare 
a înotătoarelor noastre care au cuce
rit victoria în cinci probe.

• Campionatele feminine de gimnas
tică ale țărilor scandinave s-au înche
iat la Stockholm cu succesul echipei 
Suediei, care a totalizat 146,15 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat In 
ordine : Danemarca 128,65 puncte, Nor
vegia 128,130 puncte, Finlanda 126,80 
puncte.
• Turneul internațional masculin de 

handbal de la Milnchen a fost cîștigat

Chemie Halle (m) și selecționata Sibiului (f)
învingătoare în

Sîm-BRAȘOV, 10 (prin telefon), 
bată și duminică au continuat în sala 
Armatei din localitate întrecerile de 
baschet din cadrul „Cupei Carpați*1. 
Iată rezultatele înregistrate :

MASCULIN: Steagul roșu Brașov 
— Voința Tg. Mureș 54—51 (27—22); 
Cheinie Halle — Politehnica Cluj 66— 
37 ( 36—11); Politehnica Cluj — Vo
ința Tg. Mureș 54—52 ( 22—20) ; Che
mie Halte — Steagul roșu Brașov 
94-73 (56—32).

în urma acestor rezultate, forma
ția Chemie Halle a cîștigat —• neîn
vinsă — turneul masculin. Ea a fost 
urmată în clasament de i 2. Steagul 
roșu Brașov; 3. Politehnica Cluj și 
4. Voința Tg. Mureș. Victoria cam
pioanei R. D. Germane este meritată. 
Baschetbaliștii germani au dovedit o 
pregătire tehnico-tactieă superioară,

„Cupa Carpați
dominîndu-și adversarii în fiecare 
partidă printr-un ritm de joc foarte 
viu și o bună precizie în aruncări.

FEMININ : Sibiu —• Sf. Gheorghe 
44—41 (20—16) ; Brașov (junioare) 
—■ Mediaș 33—26 (15—14) ; Mediaș 
— Sf. Gheorghe 30—28 (11—13); 
Sibiu — Brașov (junioare) 39—31 
(16—13).

Clasament final i L Selecționata 
Sibiu; 2. Sf. Gheorghe; 3. Mediaș; 
4. Brașov junioare.

Paralel cu acest turneu, 
tineret a clubului Chemie 
susținut două întîlniri i cu 
Brașov 
tehnica

78—46 (32—22) și 
Brașov 67—45 ( 33—22).

echipa de
Halle a
Tractorul 
cu Poli-

GH. CORCODEL și P. DUMITRE
SCU — coresg.»

de echipa Dukla Praga, care a învtn 
in meciul decisiv cu 11—7 (6—3) for 
matia TSF Milnchen. Locul doi a fos 
ocupat de echipa ESV Miinchen, ia 
locul trei a revenit echipei elvețien 
St. Gali.

• Intilnirea de box dintre selecționa 
lele orașelor Hamburg și Varșovia ; 
revenit primei echipe cu scorul de 6—4 
La categoria semiușoară polonezii 
Sczepanski l-a învins prin k.o. tehnici 
repriza a treia pe Schweder, iar la ca 
tegoria semimijlocie germanul Kaot 
tyscti a cîștigat la puncte în fața polo 
nezului Kaczynski.

• La Palatul sporturilor din Lyoi 
a avut loc meciul de box dintre fostu 
campion al lumii al cat. mijlocii. Rai 
Sugar Robinson, și italianul Fabii 
Bettini. Meciul, disputat pe distanța d, 
10 reprize, s-a încheiat cu un rezulta 
de egalitate.

• Turneul internațional de șah di 
la Moscova a intrat în cea de a dou; 
jumătate a sa și marele maestru sovie 
tic V. Smîslov se menține ca lider a 
clasamentului cu un punct avans fați 
de fostul campion mondial Mihail Tal 
In runda a 9-a Smîslov l-a învins îi 
34 de mutări pe campionatul polone: 
Balczerowski, totalizînd 7,5 puncte. Ta 
a făcut remiză cu tînărul șahist echo 
slovac Hort și se află pe locul doi ct 
6,5 puncte. Vladimirov, care a remiza 
cu Antosin, are 6 puncte și ocupă lo 
cui 3 .Alte rezultate din runda a 9-a 
Gligorici — Keres remiză; Lieberson — 
Matanovici remiză; Szabo — Kupper: 
1—0; Pidevski —< Pietzsch remiză.
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