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Mîine în toata tara se dă startul într-o mare competiție 
de mase : SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI. Zeci 
de mii de tineri și tinere de la orașe și sate vor participa 
la frumoase întreceri de gimnastică, patinaj, șah, săniuțe, 
schi, tenis de masă, tir, cros, trîntă, haltere și în concursuri 
de orientare turistică. Consiliile asociațiilor sportive s-au pre
gătit din vreme pentru a oferi participanților cele mai bune 
v s^jții de concurs. De mîine și pînă la 25 ianuarie în toate 
asociațiile sportive tinerii și tinerele își vor disputa cinstea 
de a reprezenta culorile asociației în faza a doua a compe
tiției, etapa pe grupe de asociații sportive. URĂM TUTUROR 
PARTICIPANȚILOR SUCCES DEPLIN IN ÎNTRECERE I

mine, in sala Florcasca,

9 ÎN PRIMA ZI : BUDAPESTA — BELGRAD (F) TN „CUPA 
ORAȘULUI BUCUREȘTI" Șl UN MECI AMICAL MASCULIN 
BUCUREȘTI — BUDAPESTA » DUMINICĂ ÎNCEPE UN TUR-

NEU INTERNAȚIONAL MASCULIN.

Timp de cinci zile, începînd 
de mîine, amatorii de handbal 
din București vor avea prilejul 
să urmărească în sala Floreas- 
ca un program de jocuri bogat 
și variat, cu caracter intern și 

îațional. In fața lor vor e- 
volua, pe rînd, cele mai bune 
echipe de juniori și junioare, 
de seniori și senioare din Capi- 
fjștlă, precum și o serie de selec- 
jonate — masculine și femini- 
âe — de orașe: BUCUREȘTI, 
BUDAPESTA,’ BELGRAD și 
PLOIEȘTI. în rîndurile acestora 
din urmă activează o serie de 
handbaliști și handbaliste de 
frunte, care fac parte din lotu
rile reprezentative și care, prin 
aceste întreceri, își verifică 
și-și desăvîrșesc pregătirea în 
vederea unor apropiate meciuri 
internaționale. Valoarea echipe
lor promite jocuri spectaculoase, 
turnee

Dar, 
jocuri.

TREI

Dumitrescu, A. Oțelea, E. He- 
deșiu, A. Boțan, V. Dumitrescu, 
M. lanoși, A. Leonte, R. Floro- 
ianu, F. Gheorghiță, A. Nemet 

BUDAPESTA: A. Rothermel 
și E. Pasztor (portari) — E. 
Bako, E. Bognar, M. Balogh, 
G. Csenki, K. Hajek, 1. Ignacz, 
M. Jona, A. Hannus, 
gyel, J. Romliany, J. Schmidt,
E. Szendi, L. Szmolka.

BELGRAD î L. Smiljanîci și
F. Gațik (portari) — R. Radu- 
novid, O. VichenticI, M. Jasici, 
V. Blelici, Z. Ljeljak, B. Jovan- 
cevicf, G. Gajicici, V. Marko- 
vid, R. Dragosavaț, L. Ninko- 
vicL

E. Len-

(Continuare in pag. a 4-a)

de nivel tehnic ridicat, 
să vă prezentăm aceste

ADEVARATE ECHIPE 
NAȚIONALE!

Firește că pe primul plan se 
situează jocurile tradiționalei 
competiții feminine „CUPA O- 
RAȘULUI BUCUREȘTI". Des
pre valoarea acestui turneu, 
care începe mîine, ne vorbește 
în modul cel mai convingător 
faptul că selecționatele orașelor 
București (A), Budapesta și 
Belgrad sînt, în linii mari, re
prezentativele țărilor respective, 
lată, de altfel, loturile acestora :

BUCUREȘTI A : I. Hector și 
L. Borcea (portari) — M. Con- 
stantinescu, J. Ștefănescu, C.

Cuplajul de fotbal 
din Capitală

Jocurile programate dumi
nică în Capitală se desfă
șoară după următorul pro
gram : stadionul Republicii, 
ora 12,30: RAPID — S1DE- 
RURGISTUL; ora 14,15: 
PROGRESUL — STEAGUL 
ROȘU.

r «'U'fsca C«ntnală3
| Leț^ona^ țt~'~~~~~troletari din toate țările, uniți vă ?
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Aproape 100 000 de spectatori 
— populația unui oraș, și nu 
dintre cele mai mici I — au ți
nut să asiste la meciul dintre 
Dinamo București și renumita 
echipă spaniolă, Real-Madrid, 
din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni". S-a înregistrat, fără în
doială, recordul de spectatori la 
un meci de fotbal disputat la 
noi în țară. Aproape că n-aveai 
unde să arunci un ac I Orice 
colțișor, era înțesat de lume: 
intervalele, scările, coronamen
tul stadionului, promenoarele au 
fost suprasolicitate. Iar în rîn
durile spectatorilor erau foarte 
mulți veniți din provincie, mari 
iubitori ai fotbalului, pe 
nu-i sperie distanțele atunci 
au prilejul să asiste la 
eveniment sportiv deosebit.

Nici cind un meci n-a
nit un asemenea interes. Și, pe 
bună dreptate. Spectatorii erau 
dornici să-i urmărească „în car
ne și oase" pe experimentații 
fotbaliști de la Real-Madrid, în 
frunte cu Di Stefano și Gento, 
care au făcut parte din „Echipa 
Lumii", în recentul meci cu se- 
lecțianat4' Angliei și, bineînțe
les, așteptau să vadă replica pe 
care o va da formația dinamo- 
vistă fotbaliștilor spanioli.

In general, se poate spune că 
spectatorii n-au plecat atît de su- 
părați de la acest meci, deși e- 
chipa pentru care le bătuseră ini
mile a părăsit terenul învinsă : 
3—1 (2—0). Dacă rezultatul, fi
rește, nu ne-a putut mulțumi, în 
schimb am avut prilejul 
dem un joc de bună 
tehnică, in care oaspeții 
vioara întîi, dar în
timp am putut vedea — 

j drept puține la număr — 
1 nele acțiuni reușite create de 
I fotbaliștii noștri. Dinamo a fă- 
) cut fața jocului în unele pe- 
i rJSâ^e’ a -âyu’; ma' nui 
' inițiativa dar... n-a marcat de- 
i cit un gol, pe de o parte din 
i cauza jocului precis, fără cu- 
i sur, al apărării madrilene, iar 
! pe de altă parte din cauză că 

echipa noastră a jucat lent, frî-

care 
cind 

un

stîr-

să ve- 
factură 
au fost 
același 

ce-i 
și u-

-Dinamo București 3-1 (2-0)
nind ritmul de joc tocmai in 
fazele de finalizare. Din cauza 
aceasta, înaintașii săi n-au pu
tut fructifica o serie de situații 
favorabile. Ei au tras rar la 
poartă, iar precizia și tăria șu
turilor au lăsat de dorit.

Ca și în meciul cu Danemarca 
de acum două săptămîni, fotba
liștii noștri au avut un „start" 
nefavorabil. Neînvățînd nimic 
din amara experiență de atunci, 
cind au primit un gol în prime
le clipe ale meciului, fotbaliștii 
de la Dinamo au fost tot atît 
de neatenți și au suportat un 
handicap de 1-0 din al doilea 
minut al partidei. Ruiz a luat o 
acțiune pe cont propriu, a fugit 
nestingherit prin mijlocul tere
nului și a tras de la 30—35 de 
metri. Un șut extrem de puter
nic, este adevărat, dar ținînd 
seama de distanța de la care a

fost tras, el n-ar fi avut sorți 
de izbîndă dacă Datcu n-ar fi 
avut o ezitare. Și mingea s-a 
oprit între vinclu și plasă I

Acest gol căzut ca un trăz- 
net, a produs un șoc pe teren 
și în tribune, dînd totodată ma
drilenilor un serios avantaj ma
terial și psihologic. Cu un gol 
în spate, ei joacă calm, dovedind 
multă măiestrie în marcări și de
marcări, în execuțiile tehnice. în 
felul cum își organizau jocul, 
cum ieșeau din apărare în atac. 
Ochiul spectatorului stăruie mai 
mult asupra lui Di Stefano. 
Prezent pretutindeni unde este 
mingea, în apărare ca și în atac, 
punîndu-și coechipierii în cele 
mai avantajoase poziții, el a a-

Duminică, la Vranska 
Banja, va începe meciul 
de baraj pentru desemna
rea campionului mondial 
de șah Ia juniori între 
Florin Gheorghiu și Mi
chael Janata. Egali in tur
neul final disputat in sep
tembrie, cel doi protago
niști vor mai susține pa
tru partide suplimentare. 
In caz de egalitate titlul 
se va atribui campionului 
nostru care a obținut în 
turneul final un punctaj al 
coeficienților mai buti. 
Florin Gheorghiu, însoțit 
de secundantul său maes
trul Veniamin Urseanu, 
pleacă la Vranska Banja 
tnîine dimineață pe calea 
aerului.

RAPID BUCUREȘTI — 
SPARTAK 5UBODTA 
LA 26 NOIEMBRIE 

ÎN „C.CE." LA HAND
BAL ÎN 7

V. GRADINARU 
J. BERARIU

(Coniinuare tn pag. a 3-a)

CINCI MINUTE DUPĂ MECI.
Primii cărora neam adresat 

au fost antrenorii și jucătorii 
echipei gazdă. Antrenorul TRA
IAN IONESCU s-a arătat ne
mulțumit de randamentul for
mației dinamoviste : Echipa n-a 
jucat la valoarea ei reală. Vic
toria oaspeților se datorește tac
ticii imprimată in primul rlnd 
de Di Stejano cit și curajoase
lor intervenții ale portarului 
Arraquistain. în general jocul a 
jost de un bun nivel tehnic.

Căpitanul echipei Dinamo, 
NUNWEILER III ne spune în 
continuare că „băieții" au in
trat la început pe teren puțin 
timorați de valoarea adversari
lor. „Oricit de mare ar fi faima 
echipei, această timiditate a fost 
nejustificată, pentru că mai 
tirziu s-a văzut că in unele pe
rioade de joc am jucat de la 
egal la egal cu jucătorii spa
nioli, ba chiar multe dueluri 
le-am cîștigat. Ne-a lipsit din 
nou finalizarea, hotărlrea și 
calmul in fața porții. Mi-au 
plăcut Di Stefano și Gento".

Dl. JOSE DE LA RUBIA, 
conducătorul echipei Real, pe 
care l-am întîlnit pe unul din 
culoarele vestiarelor ne-a spus 
că Real a făcut tina din cele 
mai bune partide în medul cu 
Dinamo. „A fost un joc bun. 
Mi-a plăcut comportarea de 
ansamblu a jucătorilor echipei 
gazdă, și rețin îndeosebi pe ju
cătorii Pîrcălab și Popa. Datcu 
a primit insă primul gol com
plet gratuit".

(Declarații luate de
I. OCHSENFELD)

(Continuare în pag. a 3-a)

Rapid București va în- 
tîlni pe Spartak Subotița 
în primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" la 
handbal în 7 feminin. Pri
mul meci se va disputa 
la București. Ia 26 noiem
brie. Data aceasta, pro
pusă de Rapid, a fost ac
ceptată de clubul iugL>- 
slav. în ce privește data 
jocului-retur, tratativele 
continuă.

întîlnirea de la Bucu
rești va fi condusă de ar
bitrul Hruschka din Aus
tria (returul de către 
Martha — R. P. Ungară).

„CUPA PROGRESUL1 
LA RUGBI

După ultimele jocuri de 
campionat, o nouă com
petiție de rugbi: „Cup®
Progresul", la care vor 
participa lotul R.P.1L, 
combinata Steaua—Dina
mo, combinata Grivița Ro
șie — Progresul și com
binata Gloria — Unire-a. 
Primul joc va avea loc 
duminică : combinata
Steaua—Dinamo cu com
binata Grivița Roșie — 
Progresul (stad. Tineretu
lui, ora 9,30).

FEMININ DE ȘAH

La un corner, Nunweiler III a reluat cu capul, dar mingea a trecut peste poarta lui Arraquistain 
It oto : Teodor Roibu

r,
■
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PLOIEȘTI 13 
Un public din 
numeros asistă 
nelor din Palatul Culturii la des
fășurarea finalei campionatului 
republican feminin de șah.

în runda a 4-a, de marți, î“ 
centrul atenției s-a situat întâl
nirea dintre maestrele interna
ționale 
Margareta Teodor eseu. După 
apărare 
mijloc 
căutat 
nale să 
de damă și două turnuri s-a 
dat remiză, deși albul mai păs
tra un ușor avantaj.

Candidata de maestri Eleo
nora Gogîlea a învins-o în 21 
mutări pe maestra internaționa
lă Maria Pogorevîci, care cu- 
mițînd o greșeală gravă a pier
dut o figură. In deschiderea 
pionului damei, Elena Răducanu 
a obținut inițiativa la Rodi- 
ca Manolescu, care 
planul logic de apărare s-a re
cunoscut învinsă la mutarea 

24, ca urmare a pierderilor 
grele de material.

Veturia Simu a jucat neinspi
rat o variantă a Apărării Sici
liene împotriva Marîetei lonescti. 
în continuare însă lonescu joacă 
superficial și pierde surprinsă-

(prin telefon ). 
ce în oe mai 
în sala coloa-

Alexandra Nicolau și 
o 

Caro-Kann, în jocul de 
ambele jucătoare au 
prin manevre pozițio- 
obțină avantaj. Finalul

tor printr-nn atac de mai ne
așteptat, Ia mutarea 27.

Campioana țarii, Margareta 
Perevoznic, a învins-o po Kmi» 
li a Chiș în 34 mutări. Parti
dele Reicher—Urzica și Baum- 
starck — A. Teodorescu s-aa 
întrerupt cu avantaj material 
de partea primelor jucătoare.

La reluarea întreruptelor, fâra 
jo«j a cîștigat Gogîlea la Sww«» 
iar partida M. Teorforescu — 
Reicher s-a dat remiză. Iu par
tida Polihroniade — 
lima n-a găsit cea 
c-ale de joc prin ©are 
obține remiza, fiind

Urzică, vi- 
mai liufiâ 

ar fi puiui 
învinsă.

*

negăsind

Miercuri seara, în runda jt 
5-a, s-au mai înregistrat rezul
tatele : Polihroniade — Reicher 
l/2—*/2, Urzică — Baumstarck 
*/2—*/2, Pogorevîci — Nico
lau 0—1, M. Teodorescu — Io* 
nescu 1—0, Manolescu — Po- 
revoznic 0—1, Simți — Rădo- 
cana */2—‘/2.

Pe primele locuri în clasa* 
ment se găsesc actualmente & 
Alexandra Nicolau cu 4l/g puoc- 
te. Margareta Teodorescn 4 
puncte. Margareta Perevoznic și 
Elisabeta
(din

a Polihronia de P
4 partide).

PM’L DKCONESCl) 
maestru ai spartului
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TELESPORT
Finalele „Cupei Voința64 

se dispută duminică
Campionatele în iasă

© în etapa a IlI-a a „Cupei Voința* 
B-aii înregistrat următoarele rezultate: 
Știința — Unirea 52-33 (l(y—18),
J.C.F. — Mătasea Dudești 
(31—18), Voința — Rapid 
(16—24), Progresul — Olimpia 29—38 
(11—21). Cu aceste jocuri au luat 
sfîrșit întrecerile din serii, ale căror 
clasamente se prezintă astfel: seria I:
1. Voința, 2. Rapid, 3. I.C.F„ 4. Mă
tasea Dudești; seria a Jl-a: 1. Știința,
2. Olimpia, 3. Progresul, 4. Unirea. 
Duminică, de la ora 16, sala „I. L. 
Caragiale** va găzdui meciurile finale: 
Știința—Voința (locurile 1—2), Ra
pid—Olimpia (3—4), I.C.F.—Progresul 
(5—6), Mătasea Dudești — Unirea 
(7—8).

• Echipele participante la campio
natul orașului București sînt în plină 
activitate. Cele 14 participante la ca
tegoria calificare-maseulin se află 
la mijlocul competiției. în ultima eta
pă (a Vl-a) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Progresul — Electro
magnetica 72—61, Dinamo — Con
strucția 84—61, Voința — Academia 
Militară 1 83—58, Steaua — S.P-C. 
67—64, Olimpia M.I. — Electrica 1 
59—40. Fruntașele clasamentului sînt 
Academia Militară I, Progresul, Di
namo și Steaua. La categoria I mas
culin, clasamentul este următorul : 1. 
Olimpia M.I. II, 2. Sănătatea I, 
Proiect București, 4. Bere Rahova, 5. 
Proiectantul, 6. S.S.E. II „Gh. Șinoai’4, 
7. M.T.Tc., 8. 1PROMET II, 9. Acade
mia Militară II, 10. Precizia DGMSI. 
La categoria a II-a cele mai bune e- 
chipe sînt Constructorul, Triumf și 
Electrificarea. (CR. POPESCU-coresp.).

® Recent s-a desfășurat în sala Di
namo din Oradea un interesant turneu 
Ia care au participat echipele feminine 
Harghita Tg. Mureș, S.S.E. Oradea și 
echipele masculine Știința Tg. Mureș, 
Harghita Tg. Mureș, Dinamo și SJS.E.

73—45
43—51

Oradea. La fele, victoria a revenit «n>- 
rețencelor care au realizat 44)—27
(22—10) în prima zi ți 41—30 (23—15) 
în a doua zi. Cele mai bune jucătoare: 
Gravași, Szombati, Vaș 
Vonea, Foilor ți Dudaș 
băieți s-au înregistrat următoarele re
zultate: Dinamo Oradea — Știința 
Tg. Mureș 73—62 (35—40), S.S.E.
Oradea — Harghita Tg. Mureș 40—27 
(18—9). Dinamo Oradea — Știința Tg. 
Mureș 61—61 (29—33). Cei mai buni 
jucători au fost Nagy, Dolhan, Brejan, 
IIupuia de la Dinamo, Borbeli, Țedula, 
Toth ți Silvester de la Știința. (ILIE 
GHIȘA-coresp. reg.).

(Harghita),
(S.S.E.) Ia

• La Ditrău și la Miercurea Cine 
B-au desfășurat timp de 3 zile întrece
rile fazei regionale a campionatului re
publican de juniori, precum și ale fazei 
regionale a campionatului de calificare 
pentru seniori. Iată echipele cîștigătoa- 
re: Voința Odorhei — senioare, Harghi
ta Tg. Mureș — junioare, Voința Tg. 
Mureș — seniori și S.S.E. Tg. Mureș — 
juniori, (I. PĂUȘ-coresp. regional).

• Pe terenul „Chimia" din Onești 
s-a desfășurat recent faza regională a 
campionatului de calificare la handbal 
în 7. Echipa Chimia Onești, antre
nată de Laurian Stoica, s-a clasat pe 
primul loc. (Gh. GRUNZU-coresp.).

echipe feminine ;i 6 formații 
și-an disputat întâietatea la 

a
de juniori.

• Cinei 
masculine
Ploiești în cadrul fazei regionale 
campionatului republican
în meciul decisiv al competiției femi
nine, S.S.E. Ploiești a întrecut Știința 
Văleni cn 9—6. Finala echipelor mas
culine a opus pe Rafinăria Teleajen și 
S.S.E. Buzău. Net superiori, jucătorii 
din Teleajen au obținut victoria cu sco
rul de 21—13. (A. VAS/LESCG-coresp.)

• Constructorul Brăila — la băieți 
și Știința Galați, la fete eînt cîștigă- 
toarele fazei regionale a campionatului 
republican de calificare la handbal în 

7 desfășurată la Tecuci. (C. FILIȚA- 
coresp.).

Rezultate de la Dinamoviadă
Duminică dimineața s-a desfășurat, 

Ja poligonul Tunari, Dinamoviada de 
tir la care au participat aproape 150 
de trăgători din asociațiile sportive 
Dinamo din Capitală.

Câștigătorii pe probe: ARMA MILI
TARĂ 3-f-10 focuri culcat rezemat. 
INDIVIDUAL: 1. Aurel Pasca (Dina
mo Victoria) 97 p; 2. Mihai Gh. (Di
namo Băneasa) 96 p; 3. Gh. Oaucea 
(Dinamo Tunari) 95 p; ECHIPE: 1. 
Dinamo Băneasa (echipa I) 462 p; 
2. Dinamo 1 (echipa a II-a) 444 p; 3. 
Dinamo Băneasa (echipa a II-a) 430 
p; ARMA SPORT: 3+10 focuri culcat 
rezemat.
(Dinamo 
Dunaiev 
Petrescu

INDIVIDUAL: 1. Marin Uță 
Ap. Patriei) 87 p; 2. Aurel 
(Dinamo 1) 86 p; 3. Gh. 
(Dinamo Băneasa) 86 p;

ACTIVITATEA LA ZI
e Duminică dimineața, bazinul de 

Ia Floreasca găzduiește — de la ora 
0.30 — concursul de înot organizai 
de Școala sportivă de elevi nr. 1 pen
tru copii pînă la vîrsta de 14 
program figurează probe pe 
de 50 m, pentru băieți și fete, 
procedeele tehnice

« Duminica trecută a luat 
competiția de polo rezervată echipelor 
bucureșiene de juniori (categoria a 
11-a). Competiția dotată cu „Cupa Di
namo" a fost cîștigată de școala spor
tivă de elevi nr.
1. S.S.E.I.
2. Progresul
3. Steaua
4. Dinamo
5. S.S.E.2

ani. In 
distanta 
la toate

sfîrșii

1. Iată clasamentul:
6 6 0 0
6 5 0 1
6 3 12
6 3 0 3
6 2 13

59:14 
38:20 
30:19
31:21
48:36

12
10
7
6
5

6. CI. sp. școlar 6 10 5 14:41
7. Rapid ' 6 0 0 6 8:79

Regretabilă absența echipei Știința 
de la această utilă competiție.

• Tot la bazinul Floreasca începe 
duminică (de la ora 11,30) competi
ția de polo, pentru echipele de copii, 
organizată de clubul sportiv Progresul 
București.

• La sfîrșitul săptămînii viitoare se 
desfășoară în Capitală o nouă compe
tiție internațională la natație. Este 
vorba de întilnirea de juniori dintre 
cluburile sportive școlare din Bucu
rești și Gottwaldov (R.S. Cehoslovacă). 
Intîlnirea prevede probe de înot, să
rituri și jocuri de polo pe apă. între
cerile se vor desfășura Ia bazinul aco
perit de la Floreasca.

oECHIPE: 1. Dinamo 1 (echipa 
396 p; 2. Dinamo 2 355 p; 3. Dina
mo 1 (echipa a 11-a) 344 p.

Clasamentul general pe echipe: 1. 
Dinamo Băneasa (echipa a Jl-a) 9 

2. Dinamo Băneasa (echipa 1) 
1 (echipa a II-a) 

1 (echipa 1) 15 p; 
p; 6. Dinamo Ap.

p:
10 p; 3. Dinamo
12 p; 4. Dinamo 
5. Dinamo 2 15 
Patriei 15 p.

• La Oradea, în cele două zile de 
întreceri din cadrul fazei regionale a 
campionatului republican, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Feminin: 
I.T.O.-Favorît Oradea 12—9; Favorit 
Oradea — Crișana Beiuș 29—1; Mas
culin: Stăruința Aleșd — F.C.O. 6—0; 
Voința Oradea—Luceafărul Beiuș 41—- 
20; I.R.T.A. Oradea—Stăruința Aleșd 
33—10; I.R.T.A. Oradea -—Voința Ora
dea 23—17. (I. GIIIȘA-coresp. reg.).

O noutate demnă de subliniat a 
ultimului jurnal Telesport au fost 
interviurile. Am avut astfel prilejui 
să-i vedem de aproape pe Gento și 
Di Stefano, în holul aerogării Bă
neasa, la cîteva minute după ate
rizare.

Secvențele de la campionatele in
ternaționale de gimnastică aii fost 
și ele completate cu cinei decla
rații și interviuri (conenrenți, ofi
ciali și oaspeți străini). Poate o 
parte ar fi fost mai potrivite pen
tru emisiunea „Săptămîna" de vi
neri.

Am apreciat strădaniile și huna 
reușită în a „prinde" pe peliculă 
fazele cele mai palpitante de la 
partidele Steaua — Farul (fotbal) 
și Steaua — C.S.M.S. (rttgbi). O 
sugestie : poate că și întihiirile des
fășurate în provincie ar merita a- 
tenție din partea 
un efort în plus 
poate.

„Sportul peste 
prezentat de un
Olanda, de evoluția rugbiștitor 
ozeelandezi în Anglia și de întîlni- 
rca dc hochei în R.D.G.

Telcsportului. 
credem că

hotare" a fost 
concurs hipic

Ctt
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re
ții

ne-
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De la I. E. B. S.

„Cupa regiunii Ploiești66

2
0

Simbătă și duminică, în sala uzinei 
mecanice din orașul Buzău s-a desfă
șurat „Cupa regiunii Ploiești" la box, 
competiție la care au luat parte peste 
40 de pugiliști din orașele Ploiești, 
Buzău, Cîmpina.

Cele mai frumoase meciuri au fost la 
categoria muscă. Mircea Dirui (Buzău) 
a lipsit puțin să nu obțină victoria 
prin K. O. în meciul cu Vasile Câpă- 
ceaun (Ploiești). Boxerul ploieștean și-a 
revenit spre sfirșit pierzînd totuși la 
puncte.

O întîlnire spectaculoasă au furni
zat și cei doi „semiușori" Eugen Bus- 
rticescu și Florian Neacșu, încheiată 
cu victoria lui Busnicescit (Ploiești). 
La categoria ușoară s-ati întîlnit flte 
Răilucu (Ploiești) și V asile Dobrin (Bu
zău). Dobrin și-a asigurat punctele 
necesare victoriei încă din prima re
priză cîștigînd astfel la puncte întîl- 
nirea.

lală și celelalte rezultate tehnice: 
cat minimă: Mihai Lazăr (Buzău) b.p. 
Mircea Nicolae (Ploiești); cat. hîrtie: 
Paul Stoica (Buzău) b.p. Nicolae Stoi
ca (Cîmpina); cat. muscă: Mircea

Dinu (Buzău) b.p. Vasile Căpăceanu 
(Ploiești).

In urma rezultatelor înregistrate, 
„Clipa regiunii Ploiești" a revenit bo
xerilor ploieșteni care au prezentat un 
lot de tineri bine pregătiți și a căror 
evoluție a stîrnit multă simpatie 
rîndul 
moașa 
tribuit 
focale
consiliul raional UCFS — Buzău.

Pentru meciurile de fotbal Rapid— 
Siderurgistul și Progresul — Steagul 
roșu Brașov, care vor avea loc pe 
stadionul Republicii, duminică 17 X’ 
a.c., de la orele 12,30, biletele se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite 
din oraș.

în 
publicului. Remarcăm că la fru- 
reitșilă a acestor gale a coti
și buna organizare a comisiei 

cît și atenția acordată de către

★
Pentru turneul internațional de hand

bal „Cupa orașidui București" ce va 
avea loc în sala Floreasca în zilele 
de 15, 16 și 17 XI a.c., biletele se 
găsesc de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu și Pronosport cal. Victoriei- 
nr. 2, iar în zilele meciurilor și la 
casa sălii Floreasca.

Prono-

1X2X1X21
Cu programul concursului 

sport nr. 46 din 17 noiembrie 1963
ați făcut cunoștință în rubrica tre
cută. Iată acum o scurtă trecere în 
vistă a celor douăsprezece 
re-1 alcătuiesc:

1. Petrolul — Dinamo 
mod normal petroliștii nu 
victoria.

2. Farul — Crișul. La 
echipe mult mai puternice nu au reu
șit să treacă <de Farul, așa că orădenii 
au puține șanse.

3. Progresul — Steagul roșu. Bucu- 
reștenii aflați în formă bună, sînt fa- 
voriți.

4. Știința Timișoara — C.S.M.S. Iași. 
Avînd nevoie acută de puncte studenții 
timișoreni vor căuta să nu scape vic
toria, însă nu trebuie exclusă posibili
tate ar unui meci egal.

5. Știința Craiova — Dinamo Bacău. 
O victorie a gazdelor sau un meci 
egal sînt pronosticurile acordate la 
această partidă.

6. Știința Galați — Metalul Tîrgo- 
viște. Tîrgoviștenii au toate șansele.

7. Gaz Metan — C.F.R. Timiș oara.
C.F.R. timișoara nu a pierdut nici un 
meci în actuala ediție a campionatu- 
J»i. Vor reuși să treacă și de Gaa Me
tan ? IU, Il>ecj Ilu| lotuși cel mai
>IauaibÂL

partide
re-
ca-

Pitești. 
pot scăpa

In

Constanța,

8. Jiul Petrila — C.S.M. 
întâlnesc una din formațiile cele mai 
bune din categoria R, minerii pot spe
ra într-o victorie pe teren propriu. 
Posibilitatea unui meci egal nu tre
buie însă omisă.

9. Internazitmale — Bologna. Inter 
cu o apărare în formă și un atac în 
mare vervă poate obține punctele puse 
în joc.

10. Bari •— Lazio. Meci echilibrat, 
victoria puțind reveni oricăreia din 
formații.

11. Messina — Fiorentina. Fiorentina 
pornește ea favorită și numai o apă
rare prea bine organizată poate aduce 
gazdelor un punct.

12. Roma — Torino. Roma are prima 
șansă într-o întâlnire cu o echipă caro 
în opt etape a obținut numai o vic
torie.

Depuneți din timp buletinele dv. !
Nu uitați ! Concursul Pronosport din 

3 noiembrie a aidus un mare succes 
participantului Vasile loneseu care pe

a 
de

PRONOEXPRES
Reșița. Deși Nu uitați J Atractivul concurs Sport- 

expre» trim. IV se apropie de încheiere. 
Oferind o importantă suită de pre
mii între care nu mai puțin de 18 
autoturisme, 51 motociclete și alte 
zeci de mii ide premii, el va face ca 
lista ciștigătorilor de premii mari să 
se îmbogățească cu noi nume.

Unul din acesteia poate fi și al dum
neavoastră.

Procurați-vă bilete Sportexpres — 
trimestrul IV pentru a nu lipsi la acevt 
important concurs.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 46 din ziua 
au fost extrase 
numere :

de 13 noiembrie 1963 
din urnă următoarele

13 16 4 20 45 44

un buletin zecimal acoperit 10% 
obținut I16.94i2 lei (un premiu 
categoria I pentru 12 rezultate exeete 
și o suită de premii de categoriile a 
II-a ți a Hl-a).

Și dv. puteți fi unul .din fericiți) 
«îțtigălori ai eoncua oului de dnmiuică 
17 noiembrie.

Numere de rezervă : 36 8

Premii suplimentare: 23 33 6 44 47 
Fond de premii: 622.008 lei.
Tragerea următoare va avea, loc la 

20 noiembrie în -București.

Rubrică redactată de Leto-Preno- 
spork, J
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eal Madrid-Dinamo București 31 (2-0)
(Urinare din pag. I)

că este un adevărat dirijor at jo-

- iată că Dinamo își revine și, 
citeva acțiuni periculoase la poar- 
Arraquistain, in min. 12 este gata 
țină egalarea. In mai puțin de un 
, am putea spune în citeva clipe, 
jucători dinamoviști șutează pe 

de la cîțiva metri, spre poarta oas- 
r. Dar șutul lui Țîrcovnicu întîl- 
spatele lui Santamaria, al lui 

)... bara, iar Frățilă și Pircălab 
la ic), nenorocoși in șuturile lor. 
tfel, ca printr-o minune, portarul 
ol scapă cu fața carată, iar cei- 
ipărători, care încercaseră zadarnic 
gajeze terenul, scot un oftat de 
re. Văzînd replica din a mov iști lor, 
joacă prudent, aplicînd un marcaj 
și bizuindu-se mai mult pe con- 

icuri rapide, întreprinse, în spe- 
dc Gento și Evaristo, în timp ce 
tefano se află în propriul careu, 
rd stoperul. Și iată că, pe cînd 
no se mulțumește să adune... cor- 
(miir. 20, 28, 37 și 40), Realul este 
rractic, realizînd cel de al doilea 
In min. 42, după ce Ruiz îi dri- 
pe Ivan șf Nunweiler III, Gento, 

rrimisc mingea, a demarat pe mar- 
careului, de unde a centrat la 

rălțime, paralel cu poarta. Apă- 
a din pămînt în atac. Di Stefano 
ăsat să-i scape ocazia și a trimis 
ra în plasă : 2-0 ! In penultimul 
, Popa venind în ajutorul inain- 
îi trimite o minge bună lui Țîr- 

cti, dar acesta șutează in piciorul 
rraquistain.
general, în această repriză, deși 
mit două goluri, Dinamo a jucat 
.. Tv -calizînd pe aripa dreap- 
eva acțiuni spectaculoase și peri- 
se în același timp. „Un-doi"-urile 
t-Pircălab au prins de cîleva ori 
cior greșit pc Pachin, Zocco și 
imaria, dar situațiile create n-au 
fi duse piuă Ia capăt.
eptiiul reprizei a 11-a ne dă hi
re, ne face să sperăm că Dinamo 
rtca schimba soarta partidei. De 
și părere sînt, se pare, și oaspe- 
are joacă acum și mai prudent, 
3 oameni în apărare, iar la nevoie 
sc și... autul, pentru a lămuri 
situații?* în min. 47 și 49 Frățibă 

ză prin surprindere, dar Arra- 
iin are o intervenție prowdențială 
I de al doilea șut. La un corner, 
n. 54, mingea trimisă de Nunwei- 
l, cu capul, trece pe lingă poartă, 
nai mare ocazie a meciului este 
aceea din min. 56, cind avem de 
lat o lovitură de la 11 metri. 
>s, l'rățilă nu trage decisiv, astfel 
rraquistain, inspirat, poate să res- 

lară îndoială că, un 2-1 cind 
rai> înainte 34 de minute de joc, 
dai o altă desfășurare partidei, 
îfîndu-se, spaniolii joacă uneori 
iar rezultatul este că Pîrcălab, 
rămîne pe tușă 10 minute. Cu 
acestea, în 10 oameni, Dinamo 

iuă să atace, dar acțiunile sînt 
ceea ce dă ocazie apărării să 

rganizeze, să intervină eficace, 
ales atunci cînd se joacă cu 

înalte. Nu este vorbă că nici 
d mijlocașilor și în special al 
’ctru Emil, cunoscut ca un bun 

nu este substantial.
e sfîrșitul partidei, jucătorii de 
;al Madrid revin în atac și în- 
nd citeva acțiuni frumoase prin

Di Stefano și Gento. Totuși, în min. 
86 reușim sâ reducem diferența prin 
Țîrcovnicu, care a reluat de aproape 
In minutul următor însă, Gento por
nește singur prin mijlocul terenului, 
îl driblează apoi pe Popa, mai face 
cîțiva pași și de la marginea careului 
șutează cu efect și Dateti nu poate 
opri: 3—1.

fn această repriză deși fotbaliștii 
noștri au fost adesea in stăpînirea 
mingii și au avut și unele posibilități 
de a înscrie se poate spune că jocul 
lor n-a fost mulțumitor. Ei au atacat 
neorganizat în atac, n-au accelerat 

Foto : Teodor Roibn

Di Stefano are balonul... Petru Emil și Nunweiller 111 sînt gata să intervină

nici un moment ritmul de joc, au avut 
numeroase execuții tehnice greșite, e- 
chipa, în ansamblu, neridieîndu-se la 
nivelul ei, al așteptărilor noastre.

La echipa Dinamo se mai văd încă 
serioase lacune de pregătire. Jucă
torii nu se concentrează de la începu
tul meciului, nu folosesc avantajul te
renului pentru a ataca fără răgaz și 
într-un ritm cît mai rapid, se lasă cu
prinși de nervozitate, într-un cuvînt 
nu reușesc să desfășoare un joc bine 
orientat, cu o gîndire tactică bine 
definită. In mod deosebit trebuie vor
bit de apărarea dinamoviștilor, care 
a încetat de a mai fi compartimen
tul forte al echipei, frații Nunweiler, 
în special, jucind șters, mai mult

Cinci minute
(U mutre din pag /)

Iată-1 și pe GENTO, căpitanul echi
pei spaniole, care după ce a făcut 
unele declarații radioteleviziunii ro 
mine ne-a spus : „îmi întăresc con 
vingerea că Popa este im fundaș te
nace, rapid, că Dinamo ne-a dat o 
replică susținută. Ii lipsește însă fina
lizarea. locul a fost bun datorită contri
buției aduse de ambele echipe. Mi-a 
plăcut Pircălab", Și în fine ultimul 
cuvînt din tabăra oaspeților îl acor
dăm fui ALFREDO Dl STEFANO:

Rezultate din campionatul republican de juniori
GA 1 : Unirea Botoșani — C.F.R. 
ni 2—1 (1—1), Ceahlăul P. 
ț — Foresta Fălticeni 1—3 (1-0), 
a Btihuși — C.S.M.S. lași 0—4 
)■
GA A 11-a : SiderurgistuJ Ga- 
- Laminorul Brăila 2—0 (1—0).
GA A 111-a : C.S.S. Brașov —

Mizil 7—1 (2—0).
GA A IV-a: Dinamo Victoria 
ești — Farul Constanța 2—1 
), Dinamo București — Portul 
anta 2—1 (1-1).
GA A Vl-a : Dinamo Pitești — 
. Roșiori 9—0 (3—0), Metalul 
i •— Unirea Rm. Vîkca 3—0
)
IGA A Vfl-a : Electroputere 
na — Siderwgistwl Hunedoara 
(2—fi), Minerul Deva — Știința 
va 3—3 (3—1).

SERIA A VHI-a : C.F.R. Arad — 
C.S.S. Timișoara 2—0 (0—0), Știința 
Timișoara — Metalul T. Severin 3—0 
(1—0), Vagonul Arad — C.F.R. Ti
mișoara 2—3 (2—2), C.S.M. Reșița 
— Electromotor Timișoara 2—0 
(2-0).

SERIA A IX-a : Minerul Bihor — 
U T. Arad 0—3 (0—2).

SERIA A X-a : Unirea Dej—C.S.M. 
Cluj 1—1 (0—1), Minerul Baia 
Mare — C.S.S. Cluj 1—0 (0—0).

SERIA A Xl-a: Arieștil’ Turda — 
Faianța Sighișoara 2—1 (1—0), Ra
pid Tg. Mureș — fad. Sbmei C. Tr;r- 
zii 1—1 (1—0).

SERIA A XIl-a: Steagul roșu Bra
șov — Chimia Făgăraș 3—2 (1—1), 
Metrom Brașov — Textila Sf. Gheor- 
ghe 2—2 (1—1), C.S.M. Sibiu — Gaz 
Metan Mediaș 4—2 (2—1), Tractorul 
Brașov — A.S. Cugir 1—2 (1—1). 

distructiv. Trebuie ari.tai, dc aseme
nea, că jucătorii de la Dinamo se 
caută prea mult unul pe altul, com
bină mult și inutil, iar în fazele de 
finalizare aproape că se pierd cu 
totul. Dacă sub aspectul general, Di
namo a evoluat oarecum mai bine 
deeît în jocurile anterioare, din mul
te puncte de vedere echipa nu dă ran
damentul așteptat, nu realizează ceea 
ce se cere de la o formație campioa
nă. Iată de ce antrenorii formației 
dinamoviste trebuie să treacă la o 
muncă serioasă, să ia măsuri eficien
te pentru înlăturarea lipsurilor.

In legătură cu comportarea echipei 
Real Madrid remarcăm că, deși în li
nia de înaintare am întîlnit numele 
cele mai sonore (Di Stefano, Gento, 
Ruiz) ceea ce a ieșit ieri în evidență 
a fost apărarea, care a făcut un joc 
complet, remareîndu-se Arraquistain, 
Santamaria, Miiller și Pachin. Raport 
de cornere 12—1 pentru Dinamo.

Brigada de arbitri polonezi S. Bier- 
nacik, J. Kowal și V. Majdan, a condus 
cu competență formațiile:

DINAMO BUCUREȘTI : Dafcu — 
Popa, Nunweiler III, Ivan — Petru 
Emil, Nunweiler IV — Pîrcălab, Var
ga, Frățilă, Țîrcovnicu, Haidu.

REAL MADRID: Arraquistain — 
Isidro, Santamaria, Pachin — Miiller, 
Zocco — Amâne io, Ruiz, Di Stefano, 
Evaristo, Gento

meci...
deosebit de amabil

după
„Publicul «o. este
și obiectiv. Cit despre mine pot spune 
că mi-am făcut jocul obișnuit. In de
plasare joc pe tot terenul in timp ce 
acasă mai mult in atac. Echipa gazdă 
s-a mișcat bine in centrul terenului, 
ii lipsește insă eficacitatea. Centrările 
pe sus, de pe dreapta sau stingă nu 
sini întotdeauna recomandabile, mai 
cu seamă atunci cînd ai în față o apă
rare formată din jucători înalți".

Și în sfîrșit ultima „haltă" : cabina 
arbitrilor: conducătorul jocului Sta
nislav Bicmacik ne spune: „Real a 
arătat o valoare certă, iar Dinamo e 
fost un partener bun. Am acordat pe
nalii in urma uiuti fault comis de 
Araquisienn asupra lui Frâțilă".

Ate
♦
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Faza din meciul Dinam o Viet&ria—Unirea Hacuri

Amănunte din ultima etapă
a turului categoriei C

SERIA EST

PETROLUL MO1NEST1—FLAMU
RA ROȘIE TECUCI (2—2). Partida, 
terminată la egalitate prin punctele 
marcate de Făriică (min. 60), Chirilă 
(min 70) și respectiv Lelreduș (min. 
42 și 66), a fost de o bună factură 
tehnică. Localnicii au dominat mai 
mult. însă steril. (F. Prisecaru — 
coresp.)

CHIMIA ONEȘTI—RAPID MIZIL 
(0—1). Ambele echipe au practicat 
un joc sub așteptări, presărat cu du
rități. Singurul punct al partidei a 
fost înscris în min. 35 de Sălceanu. 
(G. Grunzu — coresp.)

DINAMO SUCEAVA—MOLDOVA 
IAȘI (2—0). Cele două echipe și-au 
împărțit perioadele de dominare. Di- 
namoviștii au învins pentru că au știut 
să fructifice ocaziile avute. Au marcat: 
Benfic (min. 36 din II in) și Lavric 
(min. 79). (R. Muntcanu — coresp.)

RAPID FOCȘANI—RULMENTUL 
BÎRLAD (6—0). Mai ales în prima 
repriză jocul a abundat în durități. 
Oaspeții au căutat să suplinească lipsa 
lor de pregătire printr-un joc pericu
los. care a dus la accidentarea _ a 
patru fotbaliști de la Rapid. Au în
scris: Șișcă (2), Ciungu și Moldo- 
veanu (3). (Gh. Samoilă — coresp.)

TEXTILA BUHUȘI—LAMINORUL 
BRĂILA (2—1). Gazdele aii avut cea 
mai frumoasă comportare din tur. 
Brăilenii nu s au ridicat la nivelul 
așteptărilor. A înscris: Raik (min. 6 
și 48) pentru Textila și tot el în 
min. 76... autogol! (/. Viera — 
coresp.)

UNIREA BOTOȘANI—MET ALO- 
SPORT GALAȚI (4—1). Localnicii au 
dominat majoritatea timpului, punînd 
cu totul stăninire pe joc în repriza a 
dona. Autorii golurilor: Leca (min 
15) pentru oaspeți, Socrate (min. 30) 
și Spiridon (min. 55. 65 și 89) pen
tru gazde. (T. Ungureanu — coresp.)

SERIA SUD

C.F.R. ROȘIORI—TEHNOMET AL 
BUCUREȘTI (3—0). Feroviarii au 
obținut o victorie meritată prin punc
tele înscrise de Bârne (min. 6), Co- 
țocaru (autogol min. 85) și Copil 111 
(min. 87). (T. Negidescu — coresp.) 
PORTULCONST ANT A - MUSCELUL 
CIMPULUNG (2—1). Gazdele și-au 
concretizat superioritatea in repriza 
secundă prin golurile marcate de Șei
tan (min. 52) și V asilescu (min. 58). 
în min. 85 Dumitrescu a redus din 
handicap. (E. Petre — coresp.)

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI- 
VICTOR1A GIURGIU (1—1). Rezul
tatul este echitabil. Gazdele au des
chis scorul in min. 12 prin Pasan, 
iar giurgiuvenii au egalai în min. 81 
prin Mareș. Raport de cornere: 9—2 
pentru Flacăra. (N. Tokacek 
coresp.)

METALUL PITEȘTI—ELECTRICA 
CONSTANTA (3—1). După o repriză 
egală, metalurgiștii asaltează poarta 
constănțenilor. Au înscris: Mata (min. 
42), Bolovan (min. 69) și Timer 
(min. 75) pentru Metalul și Mihai 
(min. 43) pentru Electrica. (N. Mi- 
halache și I. Udrescu — coresp.)

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
—UNIREA RĂCAR1 (3-O). Aproape 
tot medul am asistat ia o luptă în
verșunată între atacul gazdelor și apă
rarea oaspeților. Au marcat: Georges
cu (min. 63). Galiac (min. 65) și Va- 
silescn (min. 85). (A Zamfirescu — 
coresp.)

V

• •

1

Fel-o : V. Bageao

PROGRESUL ALEXANDRIA — 
ELECTRICA FIENi (2—2). Golurile 
au fost înscrise de Dragnea (min. 1) 
și Laht (min. 75) pentru Progresul, 
Preda (min. 7) și Mircescu (min. 65) 
pentru Electrica. Cel mai bun de pe 
teren: Podind (Electrica Fieni).

SERIA VEST

TRACTORUL CORABIA—S1DERUR- 
G1STUL HUNEDOARA (3—0). 
Gazdele au cîșțigat pe merit prin 
punctele înscrise de Popescu (min. 
4), Buligă (min. 19), Oblemenco 
(min. 29). (Ochea Avacum —coresp.) 

ELECTROPUTERE CRAIOVA— E- 
LECTROMOTOR TIMIȘOARA (2—3). 
Oaspeții au jucat organizat atît in 
linia de atac cît mai ales, în dispozi
tivul apărării. Electroputere a ratat 
citeva ocazii claie iar apărarea s-a 
comportat sub orice critică. Cele cinci 
goluri au fost realizate de Păunescu 
(min. 39) și Matei (min. 65 din II 
m) pentru craiovcni, Barbu (min. 6), 
Fett (min. 62) și Chinchișan (mirt 
73) pentru învingători. (R. Suiț — 
coresp. reg.)

METALUL T. SEVERIN—VICTO
RIA CALAN (4—0). Victorie clară, 
învingătorii au practicat un joc co
lectiv, de bună factură tehnică, do- 
minîndu-și net adversarii. Au înscris: 
Zaharia (min. 23), Amza (min. 39 
și 67) și Bibu (min. 70 direct din 
lovitură de colț). (Gh. Manaftl — 
coresp.)

MINERUL DEVA—TEBA ARAD 
(1—0). După o repriză egală, Mine
rul se impune în cea de a doua parte 
a meciului în care a ratat o serie de 
situații favorabile. Raport de cornere: 
7—4 pentru localnici. A marcat: Bejan 
(min. 70 din 11 m). (Șt. Konicska 
și I. Simion — coresp.)

C.F.R. ARAD—STEAUA ROȘIE 
SALONTA (2—2). Localnicii s-aa 
comportat extrem de slab în special 
în repriza a doua. Ei au egalat în 
min. 90. Golurile au fost înscrise de 
Klein (min. 29), Boroș (min. 90) și 
respectiv Bojoni (min. 63) și Ungvari 
II (min. 73). (I. Ștefan — coresp.)

VAGONUL ARAD — PANDURII 
TG. JIU (2—1). Liderii seriei au fost 
învinși de gazde datorită unui plus 
de pidere de luptă. Autorii golurilor: 
Boroș 
pentru 
pentru

(min. II), Neșcit (min. 33), 
Vagonul și Băloiu (min. 28) 
Pandurii. (Șt. lacob — coresp.)

SERIA NORD

RAPID TG. MUREȘ—MINERUL 
BAIA SPRIE (1—0). Gazdele au do
minat mai mult dar nu au reușii 
deeît o singură dată să străpungă 
apărarea supranumerică a Minerului. 
A înscris Muscă în min. 55. (V. Ra
dar ■— coresp.)

METROM BRAȘOV—SODA OCNA 
MUREȘ (4—1). Victorie meritată. 
Deși a cîștigat la scor. Metrom n-a 
arătat întreaga gamă a posibilităților. 
Au marcat: Mileșan (min. 8). Nemeș 
(min. 26 și 87). Monea (min. 73) 
pentru Metrom, respectiv, Papanica 
(min. 13). De remarcat faptul că Mi
leșan a ratat o lovitură de la 11 m 
în min. 17. (T. Maniu — coresp.)

CHIMICA TI RN AVEN 1-META
LURGISTUL BAIA MARE (3-1). 
Joc de uzură. Chimica a iucat sub 
posibilități, mai ales în prima repriză, 
cînd de altfel a și fost condusă ca 
1—0. După parnă. gazdele își revin 
și reușesc să înscrie de trei ori prin 
I.azăr (min. 51 și 68 din 11 m) și 
Bădărînză (min. 76). Unicul gol al 
oaspeților a fost înscrise de Sas (min. 
42). (I. Hasașiu — coresp.)

MINERUL BJHOR-FAIANTA SI
GHIȘOARA (4—0). Victorie comodă. 
Localnicii au dominat tot timpul. Ca 
mai multă atenție în fazele de finali
zare, ei puteau cîștiga la un scor și 
mai mare. Punctele au fost realizate 
de Petrică (min. 30 și 84) și Nemeth 
(min. 48 și 68). (M. Domițian — 
coresp.)

UNIREA DEJ—TEXTILA SF. 
GHEORGHE (0—0). Gazdele au jucat 
sub posibilități. Textila a avut o apă
rare foarte decisă. Raport de cornere: 
13—0 în favoarea Uturei. (A. Kontray 
— coresp.)
RECOLTA CĂREI—GLORIA BISTRI
ȚA (2—3). Prima injrîngere pe teren 
propriu înregistrată de Recolta în 
actualul campionat. Echipa gazdă a 
condus cu 2—0 pînă în minutul 70, 
prin golurile înscrise de Hauler (min. 
26) și Fișer (min. 60). Apoi, oaspeții 
au pus stăpinire pe joc și au marcat 
de trei ori prin Haidu (min. 70), 
Ciocan (min. 82) și Pîroulescu (min. 
88). (Tr. Siiaghi — coresp.)
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FOTBAL PE GLOB
Ieri în „Cupa Campionilor Europeni"

în jocurile-tur din optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni", des
fășurate ieri, s-au înregistrat cîteva re
zultate surprinzătoare.

DUKLA PRAGA A PIRDUT 
LA CHORZOV

Jucînd la Chorzov cu campioana 
Poloniei, Gornik Zabrze, cunoscuta for
mație cehoslovacă Dukla Praga a pier
dut cu 2—0 (1—0). Golurile echipei 
poloneze au fost marcate de Musialek 
și Lubjanski. De menționat că în echi
pa Dukla Praga au evoluat majori
tatea fotbaliștilor din echipa reprezen
tativă a Cehoslovaciei : portarul Kouba, 
fundașii Safranek și Novak, mijlocașii 
Masopust și Pluskal înaintașii Bru- 
movski, Vacenovski ș. a. Tntîlnirea re
vanșă se va disputa ia Praga la 20 no
iembrie.

SPARTAK PLOVDIV ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU

La Plovdiv, campioana Bulgariei 
Spartak a suferit o surprinzătoare în- 
frîngere în fața formației olandeze 
Eindhoven cu scorul de 1—0. Deși fot
baliștii bulgari au atacat tot timpul, 
ei n-au putut înscrie nici un gol. Sin
gurul punct a fost marcat în ultimele

de
27

minute de joc. la un contraatac, 
Kerkoven. Jocul revanșă are loc la 
noiembrie.

AZI LA RIO DE JANEIRO: 
SANTOS — MILAN

Astă seară se dispută pe stadionul 
Maracana meciul revanșă din cadrul 
„Cupei Mondiale", dintre Santos și 
Milan. După cum se știe, primul meci 
a fost cîștigat de formația italiană Mi
lan cu , 4—2. In echipa Santos, pre
zența Tui Pele, Zito și Carvel este in
certă.

IN „CUPA ORAȘELOR TIRGURI"
Ieri, la Triest, s-au întîlnit în al 

treilea joc, echipele Juventus din To
rino și O.F.K. Beograd. După un meci 
foarte disputat, victoria a revenit echi
pei italiene cu scorul de 1—0 (0—0), 
care s-a calificat astfel în finala gru
pei. Singurul gol a fost înscris de 
Menichelli.

★
Sofia — Rapid Bucu- 
turneului balcanic nu

Meciul Levski 
rești din cadrul 
s-a disputat în ziua de 13 noiembrie, 
așa cum a fost anunțat anterior în 
presă. Data disputării jocului nu a fost 
încă fixată.

„TRIBUNE D[ GENEVE": Mexicul speră să obțină
și „mondialele" de fotbal din 1970!

i Selecționatele de volei (tineri 
i ale R. P. Romine și R. P. Bulga 

s-au intîlnit in meciuri revai
Hotărîrea Comitetului Olimpic Inter

național de a acorda Mexicului orga
nizarea Jocurilor Olimpice de vară 
din anul 1968 a stimulat, după cîte 
se pare, pe conducătorii federației de 
fotbal din această țară în intențiile 
lor de a obține și organizarea turneu
lui final al campionatului mondial de 
fotbal din anul 1970. 
In legătură cu e- 
forturile întreprinse 
în acest scop, de o- 
ficialitățile mexica
ne, ziarul elvețian 
„La Tribune de Geneve" 
toarele:

„D-l Guillermo Canedo, 
Federației mexicane de 
înapoiat in țară din Europa foarte 
optimist asupra șanselor Mexicului de 
a organiza „Cupa mondială" din 1970. 
El a afirmat că o duzină de țări i-au 
promis, de acum, sprijinul lor. „Hotă- 
rlrea C.I.O. de a desemna orașul 
Ciudad de Mexico ca gazdă a Jocuri
lor Olimpice din 1968 — a declarat 
d-l Canedo — va constitui un argu
ment suplimentar în favoarea Mexi
cului pentru campionatul mondial de 
fotbal care se va desfășura doi ani

mai tlrziu". El a adăugat că 
principală a argentinienilor, 
candidați pentru organizarea 
natului mondial, este altitudinea ca
pitalei mexicane, dar acest argument 
cade automat după votul C.I.O.

D-l Canedo, scrie ziarul în conti
nuare, a anunțat

„arma 
contra 

campio-

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ

scrie urmă-

președintele 
fotbal, s-a

Premiera sezonului internațional de handbal
(Urmare din pag. 1)

de asemenea că 
viitorul turneu in
ternațional de fot
bal organizat In 
Mexic va fi hexa
gonal, urmînd să 
participe și o se

lecționată sovietică (majoritatea jucă
torilor ' ' '
precum 
frunte din 
a indicat 
acestui turneu, dar a precizat că 
o echipă mexicană va pleca după 
aceea în U.R.S.S.

Subliniind că în Anglia există un 
curent favorabil față de candidatura 
Mexicului în vederea organizării cam
pionatului mondial, d-l Canedo a de
clarat că „trebuie să se țină seama 
de faptul că, pină acum. America de 
Sud a organizat numai trei asemenea 
campionate". Președintele federației 
mexicane de fotbal nu a ascuns in 
același timp că va trebui să lupte din 
răsputeri pentru organizarea acestui 
campionat mondial deoarece, în cursul 
ultimei sesiuni a F1FA, Argentina a 
prezentat un material documentar 
(machete și filme) care constituie un 
dosar de prim ordin.

SUCEAVA 13 (prin telefon). M 
au avut loc în localitate meciurile 
vanșă dintre echipele de tineret 
țării noastre și R. P. Bulgaria, la 
lei. De data aceasta, victoriile au 1 
împărțite : la fete a cîștigat, din t 
echipa R. P. Romîne cu scorul de 3 
(3—15, 15—5, 3-15, 15—2, 15—1 
în timp ce la băieți, voleibaliștii I 
gări au obținut victoria — după 
joc de mare luptă — cu scorul 
3—1 (15—6, 15—11, 12—15, 15—1

C. ALEXA, coresp. regie

majoritate a acestor jucă-Marea majoritate a acestor j 
toare au evoluat anul trecut și anul 
acesta în

Alături . _ ___
mâții va juca și o selecționată de ti
neret a Bucurestiului: A. Nițu și N. 
Bnzaș (portari) — A. Moșu, L. Bo
gan, M. Nicolae, H. Georgescu, A. 
Șramco, E. Dobîrceanu, V. Andone, L. 
Dumitru, T. Secbeli, E. T 
glas, E. Kașpari, A. Maximilian. Sînt 
speranțe ale handbalului nostru.

echipele reprezentative, 
de aceste trei redutabile for-

Franț, I. Te-

O AVANPREMIERĂ: 
BUCUREȘTI A—BUDAPESTA

Programul jocurilor de vineri esfe 
completat cu o partidă internațională 
masculină mulf așteptată i BUCU
REȘTI A-BUDAPESTA. Și de data 
aceasta este vorba de o veritabilă con
fruntare interțări. deoarece cele două 
formații sînt alcătuite exclusiv din ju
cători internaționali. Această întîlnire 
reprezintă o avanpremieră a turneului 
internațional masculin care va începe 
duminică și se va termina marți, cu 
participarea acestor două echipe, pre
cum și a selecționatelor Ploiești și 
București (tineret).

Tn vederea acestor partide Buda
pesta a selecționat următorii jucători: 
J. Kovacs. L. Andrik—J. Bartovics, F. 
Berkesi. G. Braunsteiner, A. Fenyo, 
A. Kesjar, L. Kovacs, 1. Marosi, T. 
Povazsai, L. Stiller, F. Sudar,
Szentgati, S. Tamasdi, B. Timar.

Echipele oaspe sînt așteptate să 
sească în cursul zilei de azi.

P.

so-

PROGRAMUL CELOR 5 ZILE 
DE HANDBAL

Programul este completat cu jocuri 
în cadrul „Cupei F.R.II." (seniori și 
senioare) și „Cupa Sportul popular" 
(juniori-junioare), lată acest program:

VINERI 15 NOIEMBRIE, ota 14.45: Știința 
— Fabrica ds timbra (f — Cupa F.R.H.); 
ora 15.55: Raf. Teleajen — Steaua (m — 
Cupa F.R.H.): ora 17 15: deschiderea festi
vă a „Cupei orașului București"; ora 17.30: 
BUCUREȘTI A — BUCUREȘTI TINERET 
(Cuna orașului București); ora 18.30: BUDA
PESTA ------------- "
iești); ora 19.30: BUCUREȘTI — 
TA (meci internațional masculin): 
București A tineret — București 
(amical); ora 21.50: S.S.E. nr. 1

, (m — Cupa Sportul popular).
SIMBATA 16 NOIEMBRIE, ora 

pid — București junioare (f — Cupa F.R.H. 
senioare); ora 15.30: Confecția — Electro
magnetica (f — Cupa F.R.H.); ora 16.30: Di-

BELGRAD (Cupa orașului Bucu- 
------ ---------------- BUDAPES- 

ora 20.45:
8 tineret 

— Știința

14.30: Ra-

De mifne pină duminică, orașul 
Belgrad va găzdui întrecerile ediției 
inaugurale a Jocurilor balcanice la 
baschet 
participă
Iugoslaviei. Romîniei și Italiei. Meciu
rile se vor desfășura în sala mică a 
Expoziției din Belgrad.

Federația iugoslavă de baschet a 
alcătuit următorul program al jocuri
lor :

Vineri : Bulgaria—Italia și
—Iugoslavia ;

Șîmbafă : Iugoslavia—Italia 
garia—Romînia:

Duminică, Italia—Romînia 
slavia—Bulgaria.

Echipa țârii noastre a plecat a- 
seară. uimind să ajungă in capitala 
Iugoslaviei azi, la ora prinzului.

feminin, competiție la care 
reprezentativele ’ Bulgariei,

Romînia

și Bul-

și lugo-

de
Și

la Dinamo Moscova, 
alți 

alte cluburi).
insă

fotbalisti
' ■ ’ El 

data precisă

de 
nu 

a 
și

în cîteva rîndur

• La 
ultimele 
nai de tenis. In proba de simplu tn 
culin, italianul Pietrangeli l-a înv 
cu 6—2; 4—6; 6—4; 6—3 pe brazi 
nul Ronald Barnes. Proba de du 
bărbați a revenit cuplului Forbes-Ls 
învingător cu 6—3; 3—6; 6—2, 6 
în meciul cu Soriano-Barnes.

Buenos Aires s-au desfăși 
finale ale turneului interna

O spectaculoasă fază din partida București — Berlin, desfășurată In 
ediția precedentă a „Cupei orașului București". Elena Hedeșiu și-a depășit 
adversara directă și va arunca la poartă din plonjon.

namo — Știința (m — Cupa F.R.H.); ora 18: 
BUCUREȘTI TINERET — BUDAPESTA (Cupa 
orașului București); ora 19: BUCUREȘTI A — 
BELGRAD (Cupa orașului București); ora 
20: Rapid — I.C.F. (m — Cupa F.R.H.); 
21.15: București juniori — Spartac (m — 
Cupa F.R.H,).

DUMINICA 17 NOIEMBRIE, ora 14 : S.S.E. 
nr. 2 — București II juniori (m — Cupa 
Sportul popular); ora 15.10: S.S.E. nr. 1 — 
C.S.S. (f — Cupa Sportul popular); ora 
16.15: BUCUREȘTI A-— BUCUREȘTI TINERET 
(m — turneu internațional); ora 17.30: PLO
IEȘTI — BUDAPESTA (m — turneu interna
țional); ora 18.45: BUCUREȘTI TINERET — 
BELGRAD (Cupa orașului București); ora 
19.45: BUCUREȘTI A — BUDAPESTA (Cupa 
orașului București); ora 20.45: festivitatea 
de închidere a Cupei orașului București; 
ora 21: Steaua — Rapid (ni — Cupa Spor
tul popular).

LUNI 18 NOIEMBRIE, oia 15: S.S.E. ni. 2 — 
Rapid (f — Cupa Sportul popular); ora 16.15: 
Dinamo — I.C.F. (m — Cupa F.R.H.); ora 
17.30: BUCUREȘTI A — PLOIEȘTI (m — tur
neu internațional); ora 18.45: BUCUREȘTI 
TINERET — BUDAPESTA (m — turneu inter
național); ora 20: Steaua — Știința (m — 
Cupa F.R.H.); ora 21.15: Confecția — Fabri
ca de timbre (f — Cupa F.R.H.).

MARȚI 19 NOIEMBRIE, ora 14.15: Dlnamo 
— Voința (m — Cupa Sportul popular); ora 
15.25: Spariac — Rapid (m — Cupa F.R.H.); 
ora 16.40: Progresul — Rapid (f — Cupa 
F.R.H.); ora 17.45: BUCUREȘTI TINERET — 
PLOIEȘTI (m — turneu internațional); ora 
18.45: BUCUREȘTI A — BUDAPESTA (m — 
turneu internațional); ora 20: Știința — 
București junioare (f — Cupa F.R.H.); ora 
21.10: Progresul — București H junioare (f — 
Cupa Sportul popular).

r
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IN S.U.A. a fost recent încercată o nouă 
prăjină elastică, care pare să fie de o ca
litate superioară celor cunoscute pînă a- 
cum. Ea este alcătuită dintr-un amestec de 
fibre din sticlă și aluminiu (1).

UN FOTBALIST din Reims, pe nume Paul 
Varoquier (25 ani și 1,72 m) a alergat pen
tru prima oară în viața sa distanța de 830 
m în 1:55,6, un timp excelent dacă ținem 
seama că este vorba ds un începător.

NOUL ADVERSAR al lui Valeri Brumei, 
australianul Anthony Sneazwell, care la 
Tokio a sărit în înălțime 2,20 m, este stu
dent la Facultatea de medicină dentară din 
Melbourne. Sneazwell este în vîrsta de 20 
ani (are 1,86 m și 80 kg) și se pregătește 
sub supravegherea lui Frank Stampl, fostul 
antrenor al marilor alergători englezi Ro
ger Banister și Chris Chataway.

ENGLEZUL David Jones, unul din cei mai 
buni sprinteri ai Europei, a abandonat 
atletismul în favoarea... hocheiului pe iar
bă. Lucrul acesta nu a însemnat însă și o 
redresare a hocheiului pe iarbă 
Recent, selecționata londoneză în 
și Jones a fost învinsă cu 6—9 de 
tativa Pakistanului,

CUNOSCUTA atletă cehoslovacă 
topkova, fostă campioană olimpică și re
cordmană mondială la aruncarea suliței, a 
fost numită de curînd antrenoare federală 
de atletism în Cehoslovacia. Pe viitor, ea 
se va ocupa de dezvoltarea atletismului ie- 
minin în R. S Cehoslovacă.

britanic, 
care juca 
reprezen-

Dana Za-

Sportivi romîni participă 
ia campionatele internaționale 

de tenis de masă ale R. P. Ungare
Astăzi urmează să părăsească Bucu- 

reștiul pentru a pleca la Budapesta, un 
lot de jucătoare și jucători romîni de 
tenis de masă. Vor face deplasarea 
Maria Alexandru, Ella Constantinescu, 
Radu Negulescu, Dorin Giurgiucă și A. 
Reti. La Budapesta vor avea loc vi
neri, sîmbătă și duminică întrecerile 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale R. P. Ungare.

• In prezent se află în turneu 
Norvegia echipa cehoslovacă de ha 
bal Spartak Plsen. In primul m 
handbaliștîi cehoslovaci au învins 
scorul de 26—19 (14—9) echipa Fr 
din Reykjawik. Cei mai buni juca 
au fost Kranat, care a înscris 9 pun 
și Cserny autorul a 4 puncte.

• Timp de trei zile s-au desfășc 
la Șanhai campionatele de tenis 
masă ale R. P. Chineze. în finala p 
bei de simplu masculin, Cian Șe-lin 
învins cu 21—7; 21—9; 21—’3' pe ' 
Cian-sen. Proba feminină „ ■- :ev< 
jucătoarei Liu Hui-cin.

• Selecționatele de tenis de m. 
ale orașelor Moscova au intîlnit 
Sarajevo reprezentativele locale, 
ambele meciuri, victoria a fost rep 
tată de echipele 
masculin și 5—0

sovietice : 3—2 
la feminin.

cros internațional 
revenit marocani 

Rhadi. El a parcurs 9 km tn 27:04,3

• Tradiționalul 
la Freiburg a

Scurte știri extern*
TURNEUL DE ȘAH DE LA MOSCOVA

Partidele întrerupte din rundele a 
10-a și a 11-a ale turneului internațio
nal de șah de la Moscova s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Stnîslov 
—Gligorici l—Oj Tal—Vladimirov 
1—01 Antoșin—Szabo remiză ; Lie- 
berson—Keres 1—0; Simaghin—Jime
nez 1—0; Pîdevski—Kupers 1—0’ Ke
res—Balczerovski 1—0! Pîdevski— 
Matanovici remiză.. In runda a 11-a, 
Smîslov a remizat cu Keres, Antosin 
a cîștigat la Pîdevski. Alte rezultate în
registrate In runda a 11-a: Simaghin— 
Vladimirov 1—0; Lieberson — Kuppers

1—0; Szabo — Tal remiză; Horth 
Balczerewski 1—0; Matanovici 
Pietzsch remiză.

Clasamentul după 11 runde: 1. St 
slov (U.R.S.6.) 9 puncte: 2—3 1 
(U.R.S.S,). iAntoșin (U.R.S.S.) 
puncte; 4—6 Gligorici (Iugoslavi 
Horth (R.S. Cehoslovacă), Szabo ( 
P, UngarăJ^ 6,5 puncte; î -9 V 
dimirev (U.R.S.S.), Malat.^vici ( 
goslavia), Lieberson 
puncte; 10. Keres
puncte etc.

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

ÎNTILN1RI DE BOX

• Echipele olimpice de box ale An
gliei și R.P. Ungare s-au intîlnit în- 
tr-un meci amical în orașul Manches
ter. Pugiliștii maghiari au obținut vic
toria cu scorul de 12—8.

• La Essen echipa de box a R.F. 
Germane a învins cu scorul de 14—6 
echipa Franței. Echipa gazdă a prezen-

MULTIPLA campioană olimpică, atleta 
australiană Shirley Strickland De la Hunty, 
în vîrsfă de 33 de ani, a devenit de cu
rînd pentru a patra oară mamă. Cu toate 

" e- 
în

acestea, ea continuă să facă parte din 
chipa de ștafetă a clubului său, fiind 
același timp și antrenoare.

CLUBUL Buxevesfrrik, care înglobează în- 
tr-o activitate sportivă organizată și perm a- ] 
nenîă studenții sovietici, numără în prezent 
poște 765 600 de membri. Sportivii aparți- 
nînd acestui club au stabilit 5 recorduri 
mondiale, 7 recorduri europene și 19 re
corduri ale U.R.S.S. Dintre membrii acestui 
club 3310 sînt maeștri al sportului iar peste ( 
23 000 au categoria I de clasificare. Sportu
rile preferate ale membrilor clubului Bure- 
vestnik sînt atletismul, vînătoaiea, automo
bilismul etc.

PINA IN PREZENT 27 de atleți și 30 de 
atlete din R. D. Germană au îndeplinit nor
mele olimpice. In lupta cu secundele și i 
centimetrii atleta Karin Balzer a realizat un ' 
„record* greu de egalat : ea a îndeplinit 
norma olimpică la 6 proba (100 m, 200 m. 
400 m, 80 m.g., săritura în lungime și pen
tatlon).

CELE două echipe de fotbal din orașul 
Arina (Trinidad) au declarat grevă. Jucă- < 
torii refuză să mai joace pe teren cu zgu- , 
ră, declarînd că nu-și vor relua activitatea < 
decît după ce consiliul municipal al ora
șului va amenaja un teren cu gazon.

IN BELGIA s-a desfășurat de curînd un 
concurs de pescuit sportiv, la care au par
ticipat cîteva sute de concurenți. Este in
teresant de remarcat rezultatul concursului : 
egalitate între toți concurenții, pentru fap
tul că nici unul nu reușise să prindă vreun 
pește. In disperare, organizatorii au fost 
nevoiți să acorde premiile prin... tragere 
la sorți.

SE ÎMPLINESC în toamna aceasta 70 
ani de cînd a fost organizat primul meci 
baschet în Europa. In prezent, în lume 
xistă aproximativ 100 de milioane de jucă
tori de baschet, iar la federația internațio
nală sînt afiliate 109 țări.

de 
de

CUNOSCUTUL fotbalist ungur Gyula San
dor, care a susținut recent cel de al 72-lea 
meci în reprezentativa R. P. Ungare jucînd 
împotriva Austriei, deține rolul principal în 
filmul .Trăim în fiecare zi", care rulează 
în prezent la Budapesta. Sandor nu inter
pretează rolul unui fotbalist, cum s-ar putea 
crede, ci pe acela al șefului unei brigăzi 
de muncă care... iubește fotbalul. „Vreau 
să susțin 75 de meciuri în echipa Ungariei 
— a declarat Sandor — șl apoi mă voi re
trage din fotbal".

A FOST definitivat regulamentul ediției 
de anul viitor a Turului Franței. Principala 
modificare fața de ediția precedenta se re
fera la faptul ca fiecare echipă va fi alcă
tuita din cite 11 alergători. în loc de 10

ounoscuții catat în formație și pe 
pioni Dieter și Herper. Din echipa fn 
ceză an corespuns Thebault și Goni 
Ies. înaintea turneului olimpic de 
Tokio echipa franceză are în progri 
o serie de întîlniri cu echipele olim 
ce ale Olandei, Danemarcei, R.P. f 
lone, Iugoslaviei și R.P. Bulgariei.

ca pînă acum. Intrucît la Rennes vor 
startul 12 echipe, numărul total al cicliști 
se va ridica la 132.

LA LONDRA s-a anunțat că, din mat 
financiare, echipa de hochei pe gheață 
Marii Britanii nu va mai participa Ia I 
neul olimpic de Ia Innsbruck. Echipa enc 
ză urma să joace în gzupa B a acei 
turneu.

CICLISTUL belgian Raymond Irnpanis 
retras oficial din activitatea sportivă. I 
panis, care a împlinit recent vîrsta de 
de ani, s-a dovedit în decursul anilor dr 
unul dintre cei mai buni cicliști profer 
niști din Occident.

FEDERAȚIA ungară de baschet care 
fost însărcinată să organizeze ediția din 
nul viitor a campionatelor europene fe 
nine a anunțat că întrecerile se vor d 
fășura la Budapesta, între 5 și 15 septf 
brie.

TONINO ASCABI. fiul celebrului pilot I 
llan de curse Alberto As cari, care a in 
lat din viață la 26 mai 1955 in urma u 
accident, a declarat că Intenționează să < 
țină un brevet pentru a conduce automat 
de curse. Despre Tonino, care a afin 
că vrea să urmeze cariera tatălui său, i 
rele italiene scriu că .posedă majorita 
calităților lui Antonio A scări".
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