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Reprezentativa feminină a Capitalei a cucerit 
Cupa orașului București" la handbal în 799

)upă trei zile de întreceri intere- 
îte, unele de un ridicat nivel tehnic 
spectacular, s-a încheiat și a V-a 
itie a tradiționalei competiții de 
toba! în 7, rezervată echipelor femi- 
le, „Cupa orașului București". Vie-

CLASA ȘI EXPERIENȚA...

ib privirile lui Jasici, Hedeșiti plonjează specta- 
ilos și va fi 14—2 pentru •echipa Bucureștiului

Iubitorii handbalului care nu s-au 
deplasat sîmbătă seară la sala Flo- 
reasca au avut ce regreta. Partide 
spectaculoase — cum a fost în pri

mul rînd cea dintre re
prezentativele Bucureștiu- 
lui și Belgradului — nu 
se pot vedea în fiecare zi; 
iar în al doilea rînd, ex
celenta comportare a 
bucureștencelor, concreti
zată într-un succes cate
goric, a oferit tuturor o 
mare satisfacție. De multi 
ani, confruntările dintre 
echipele feminine romînc 
și iugoslave se termină 
— după jocuri echilibra
te — cu scoruri foarte 
strînse. Sîmbătă însă, 
întrecînd parcă orice aș
teptări, formajia noastră 
a înregistrat un succes 
deosebit. Și ceea ce a 
impresionat mai mult nu 
a fost diferența mare de 
scor, ci maniera de joc 
a echipei noastre, felul 
în care — înfrîngînd dîr-

arbitrajul lui H. Hardeland (R.F.G.). 
(a. v.)

...ȘI LIPSA DE EXPERIENȚĂ

Sîmbătă, tn „deschidere", un alt 
joc atractiv: Budapesta — București- 
tineret. în această partidă, tînăra noa
stră reprezentativă avea, 
handicap serios : lipsa 
jocurilor internaționale. De aceea, deși

initial, un 
experienței

CLASAMENTUL
3
3
3
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1. București A
2. Budapesta
3. Belgrad
4. București tin.

FINAL
3
2
1

0
0
0
0

0
1
2
3

38:14
32:32
22:31
17:32

6
4
2
0

a jucat destul de bine, cu mult curaj 
și elan, etalînd în multe perioade ta
lentul și calitățile reale ale jucătoare
lor sale și punînd deseori în dificultate 
experimentata selecționată budapesta- 
nă, totuși ea n-a putut să reflecte și 
în scor această comportare. Pînă la 
urmă și-a spus cuvîntul tocmai expe
riența jucătoarelor oaspe. Acestea au 
știut să se organizeze mai bine în de-

(Continuare în pag. a 4-a)

ria a revenit, conform așteptărilor, 
imei echipe a orașului București, 
ire a fost cu adevărat cea mai bună 

a terminat neînvinsă turneul.
Iată un scurt film al ultimelor două 

«ne ale competiției.

zenia apărătoarelor oaspe 
— fiecare jucătoare a gă
sit mereu drumul cel 
mai scurt spre poartă.

Realizatoarele scorului de 14—3 
(8—1): Boțan 5, C. Dumitrescu 2, 
A. Leonte 2, Hedeșîu 2, M. Constanti- 
nescu, Oțetea și Floroianu, respectiv 
Ninkovici 2 și Dragosavaț. Foarte bun

Campionatul republican feminin ac șah,

galități intre fruntașele clasamentului in rundele VIII și IX
PLOIEȘTI 17 (prin telefon). Runda 
8-a, de sîmbătă, a marcat trecerea în 
doua jumătate a desfășurării finalei 

impionatului republican feminin de 
th.
Două partide s-au situat în centrul 
enției : Nicolau — Polihroniade și 
ogîlea — Reicher. In prima, Elisa- 
eta Polihroniade a reușit din des
fidere să-și asigure perechea de ne- 
uni și poziție promițătoare. în conti- 
uare, însă, ea 
rinzător trecerea 
imuri și nebuni de 
c>nsemnîndu-se remiza
în cealaltă partidă, 

ia a obținut poziție 
pararea Ufimțev, dar 
ial a permis Rodicăi Reicher să preia 
îițiativa și apoi să cîștige calitatea și 
artida.
Margareta Teodorescu a cîștigat în 

umai 22 mutări la Emilia Chiș, iar 
tura Teodorescu a pierdut în criză 
e timp la Elena Răducanu.
Duminică dimineața s-au jucat trei 

artide întrerupte. Elisabeta Polihro- 
iade a pierdut finalul de turnuri în 
ața Eleonorei Gogîlea, suferind astfel 
rima înfrîngere. Marieta Ionescu a 
acut remiză cu Maria Pogorevici, iar 
Emilia Chiș a cedat fără joc la Ro- 
ica Manolescu. în runda a 9-a, par- 
ida centrală a fost cea dintre Alexan
dra Nicolau și Rodica Reicher, fruntașe 
n clasament. Spectatorii au fost însă 
Ieziluzionați de jocul exagerat de pru
dent al celor două adversare, care, 
lupă un schimb general de piese, au 
ăzut de acord asupra remizei la mu- 
area 30. Alte rezultate : Urzică — 
lăducanu 1—0 (36), Polihroniade — 
onescu 1—0 (17), Baumstarck — Go- 
;îlea l/2—1/2 (30), Pogorevici — Chiș 
—0 (43), M. Teodorescu — Mano- 
escu și A. Teodorescu — Perevoznic 
ntre rupte.

După 9 runde, în clasament conduce 
Alexandra Nicolau cu 7^ puncte, ur-

mată de Margareta Teodorescu 6V2 
(1), Eleonora Gogîlea și Rodica Reicher 
6‘/2t Elisabeta Polihroniade 6, Mar
gareta Pcrevoznic 4 (2). Primele trei 
jucătoare au cîte o partidă în plus.

PAUL DIACONESCU 
maestru al sportului

forțează’ în mod sur- 
într-un final de 

culori diferite, 
la mutarea 31. 
Eleonora Gogî- 
mai activă în 
jucînd superfi-

R. P. Romînă—R. D. Germană î-î la popice
• o valoroasă victorie la Dâîcțl • un non record

ai țarii pc echipe
Frumoasa arenă de popice din șo

seaua Iancului din Gapitală a fost 
sîmbătă după-amiază și în tot cursul 
zilei de duminică arhiplină. Interesul 
stîrnit de dubla întîlnire dintre popicarii 
fomîni și cei din R. D. Germană a fost 
mare. Așteptările spectatorilor au fost 
răsplătite.

Victoria jucătorilor romîni constituie 
un succes al puterii de luptă și al pre
gătirii. Mărturie a nivelului tehnic su
perior al echipei noastre stau cele 5352 
popice doborîte, rezultat care depășește 
cu 4 p vechiul record pe echipe al tării, 
stabilit la 13 iunie 1962 la Zrenianin 
(R.S.F.I.). Performanta este cu atît mai 
valoroasă, cu cît ea a fost realizată în 
compania unei reprezentative care, anul 
acesta, și-a înscris în cartea de vizită 
victorii de răsunet în fata formației 
R. S. Cehoslovace (la Bratislava), ac
tuala campioană a Europei și echipei 
Iugoslaviei (la Zagreb), de mai multe 
ori campioană a lumii. Iar la București, 
oaspefii au făcut, după cum ne-a decla
rat după terminarea partidei arbitrul 
german Harry Bartelt, cele mai bune 
jocuri din actualul sezon.

Și acum iată o scurtă trecere în re
vistă a celor mai interesante aspecte 
din timpul dublei întîlniri.

462 P. D. ȘI CĂDERI NEAȘTEPTATE

Antrenorii Gh. Frunzeti și Gerhard 
Korner au aliniat la startul întrecerii 
feminine următoarele formații în ordi
nea intrării pe pistă : R.P.R. : Crista 
Szocs (388), Ținea Balaban (385), 
Cornelia Moldoveanu (•— 
Stanca (404), Elena 
Ileana Ghiarfaș (421). R.D.G.:

care nu o mai cedează pînă Ia sfîrșitut, 
jocului. Scor final: 2471—2422 p.d. 
pentru R.D.G. După cum se vede diti 
parantezele notate mai sus în dreptul!
jucătoarelor Crista Szocs, Ținea Bala* 
ban și Elena Lupescu, acestea au fost

CRISTU V1NATORU

o surpriză neplăcută pentru tofi spec* 
tatorii care se așteptau ca ele să depă* 
șească granița celor 400 p.d.

O VICTORIE DECISA LA FINIȘ.».

(428), Maria
Lupescu (390),

Han
nelore Cebulla (399), Helga Thillmann 
(392), Ingrid Meinhold (392), Sigrid 
Ronnger (462), Ursula Rippin (417), 
Flilde Beljan (409). Crista Szocs pierde 
11 popice, Ținea Balaban 7, iar Corne
lia Moldoveanu reușește să o întreacă 
pe Meinhold la o diferență de 36 p.d. 
iăsînd Măriei Stanca o „moștenire" de 
18 p. Dar adversara Măriei Stanca, Si
grid Ronnger, în vervă deosebită, lan
sează bila cu mare precizie, ob(inînd 
un rezultat nesperat: 462 p.d. și din 
nou echipa germană ia conducerea pe

Cu toate că numeroșii spectatori att 
fost dezamăgiți cu o seară în urmai 
ei au umplut duminică dimineața dim 
nou pînă la refuz arena Unirea, dornici 
de a vedea la lucru experimentata for* 
mație germană și, firește, sperînd în- 
tr-o comportare cît mai onorabilă a 
sportivilor noștri. Și speranțele lor au 
fost satisfăcute sută la sută. Ei au asis
tat la o partidă de înaltă valoare teh
nică, trei jucători romîni și doi ger
mani reușind să atingă sau să depă
șească cifra de 900 p.d. întâlnirea mas-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

Campionatul categoriei A la fotbal
UN ADEVARAT DERBI»

REZULTATE

RAPID — SIDERURGISTUL 3—1 
(0—0).

PROGRESUL — STEAGUL ROȘU 
1—1 (0—0).

STIINTA CLUJ — STEAUA 4—4 
(1-2).

U.T.A. — DINAMO BUC. 2—3 
(2—1).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M.S. 
2—0 (0—0).

PETROLUL — DINAMO PITEȘTI 
0—0.

FARUL - CRIȘUL 0—1 (0-1).

CLASAMENT

Petrolul 
Steagul roșu 
Farul 
Rapid 
Steaua 
Dinamo 
Crișul 
C.S.M.S.

Pit.

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

10.
11. U.T.A.
12. Siderurgistul
13. Știința Tim.
14. Știința Cluj

10
10
10
10
10
10
10
10
10

5 2
6 0
5
5
4
3
4
3

10 3 
10 3 
10 2

2
1
1
3
0
2
1 
0
1

15: 6
19:13
15:15 
21:21 
30:21
11:14
8:17

11:16
10:20
13:20
10:19

12
12
12
12
11
9
9
8
8
7
6
5

Rapid — 
Steagul roșu — 

C.S.M.S. — Petrolul, 
— Știința Cluj ; Steaua —-

ETAPA VIITOARE: 
Dinamo Buc.; 
Farul ; 
U.T.A. , .
Progresul ; Crișul — Știința Timi
șoara ; Siderurgistul — Dinamo 
Pitești.

1. Dinamo Buc. 10 7 1 2 28:12 15
2. Progresul 10 5 4 1 22:17 14

Progresul — Steagul roșa 1-1. Întregul atac al Progre sulul ia cu asalt poarta brașovenilor, dar Adamache va 
ieși din nou victorios. . „

Foto: St. Pelnca

Progresul—Steagul roșu 
1-1 (0-0)

Excelent spectacol în „vedeta" rfe 
ieri a cuplajului bucureștean. Un jo® 
complet, remarcabil, mai ales prin di* 
namism și vigoare, presărat cu mo
menta dramatice și încheiat într-uș 
tempo superior celui dia primele , mi
nute.

Progresul și Steagul roșu și-auarun- 
cat generos forjele pentru cele două 
puncte. Bucureștenii, recunoscuți spe
cialiști ai K.O.-uIui în acest campionat* 
au „lovit" cu mai multă frecvență, dar 
brașovenii au parat cu un calm deo
sebit, au recepționat curajos (Adama
che a făcut o partidă marc) și au acu* 
mulat numeroase „puncte tehnice"* 
contraatacînd periculos.-

Ambele echipe au început în „trom
bă". Progresul și-a lansat luptătorii. 
(Oaidă și Stoicescu), dar brașovenii' 
au revenit de fiecare dată, operînd mai; 
ales în „triunghiul fineței": Pescarul—- 
Hașoti — Năftănăilă, căruia i se vai 
adăuga Gane, reintegrat foarte bina’ 
în atacul „stegarilor". In min. 7 Stot- 
ccscu ratează o lungă centrare a luE 
Oaidă, -iar peste 5 niinute Gane șE 
Năftănăilă nu izbutesc să încheie, um 
foarte frumos zig-zag început de la: 
centru. Minutul 14 ridică tribunele. 
Mafteuță preia din voie o pasă a luE 
Oaidă și trage fără ezitare. Reflexul’ 
lui Adamache respinge în picîoarela- 
aceluiași Mafteuță, care șutează dia: 
nou, de la 3 metri, dar Adamache in
tervine... miraculos. Progresul presea# 
ză, dar fazele nu se leagă întotdeauna,-, 
în centru, pentru că Voinea e de foarte- 
multe ori singur în lupta cu perechea- 
Jenei — Szigeti. Mafteuță și mai ale» 
Mateianu, rămîn mult prea în urmă, 
înlesnind intercepțiile Iui Pescarii (d® 
două ori mai bun mijlocaș decît fun
daș) și Seredai. După ce Joachim Po
pescu expediază o bombă saltatâ în 
extremis de Adamache (min. 31), Se
redai trage și el de departe, în stilul 
lui Ploieșteanu. reniarcîndu-1 pe Min- 
dru. în ultimele 15 minute jocul slă
bește în -intensitate, dar tot Progresul

IOAN CHIRILA
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PE STADIONUL TINERETULUI,
IERI LA ARAD

Un cuplaj reușit
• COMBINATA STEAUA-D1NAMO — COMBINATA GRIVIȚA ROȘ1E-
PROGRESUL 14—C) (3-^ Cl.UBUL^ SPORTI^SCOLAR BuCuRE?TI ~

Fază din jocul Combinata Steaua-Dinamo și Grivița Roșie-Progresul
Foto : T. Chioreanu

Dacă partidele de campionat prile
juiesc, de cele mai multe ori, dispute 
pasionante prin lupta pentru cuceri
rea celor 3 puncte, jocurile fără „miză" 
an — mai întotdeauna — un plus de 
spectaculozitate, datorită folosirii cu
rajoase a liniilor de treisferturi și, în 
general, inițierii unor acțiuni mai în
drăznețe în atac.

Așa s-a întirr.plat și cu meciul inau
gural din „Cupa Progresul" care a 
opus, ieri pe stadionul Tineretului, 
două echipe combinate ale jucătorilor 
bucureștfeni: Dinamo—Steaua și Gri
vița Roșie—Progresul. Partida — eu 
multe momente de joc frumos, antre
nant — a plăcut spectatorilor. Prima 
repriză s-a încheiat cu scorul de 3—0 
in,.favoarea combinatei Steaua—Dina
mo, prin încercarea reușită de Stoica. 
Adversarii au opus o serioasă rezisten
ță, formației alcătuită din jucători ai 
echipelor clasate pe primele două locuri 
In campionatul din acest an. In ciuda 
faptului că în combinata Grivița Ro 
șic—Progresul aii evoluat rr.ulți jucă
tori tineri — în special de la Progre
sul — această primă parte a meciu
lui a fost foarte echilibrată. La relua
re, rugbiștii de la Dinamo și Steaua 
domină însă clar și înscriu încă 11 
puncte prin Șerbu (încercare), Nagtj 
(două încercări — ultima transformată 
de Nica). Scor final: 14—0.

Este bună inițiativa de a „roda" cu 
prilejul jocurilor din „Cupa Progresul" 
și rugbiști mai tineri, chiar și ju
niori, dar aceasta nu justifică absența 
din echipele combinate a jucătorilor de 
bază ai acestor formații. Ne referim 
in special la cei cițiva titulari ai Pro
gresului care puteau fi Moșiți — 
măcar o repriză — în jocul de ieri.

Cel de al doilea joc al cuplajului 
ne-a oferit prilejul să urmărim evolu
ția juniorilor de la Clubul sportiv șc" 
Iar — campionii de anul trecut — și 
de la A.St Tecuci. Bucureștenii, exce
lent pregătiți de Cornel Munteanu, au 
confirmat din plin valoarea for deo
sebit de ridicată și au obținut o victo
rie categorică 31— 0 (20—0). Punc
tele au fost realizate, după un joc 
deschis, cu pase la mină, numai din 
încercări. Autorii : Mantu 3, Marin. 
Cheta 2, Preotu 1, lbraș 1, Mirza 1. 
Radulescu 1 — două încercări fiind 
transformate.

Partida s-a disputat în cadrul semi
finalelor campionatului republican d.» 
juniori și, după victoria de ieri, echipa 
clubului sportiv școlar din București 
urmează să susțină duminică ultimii1 
„examen", în finala competiției.

D. GIRLEȘTEANU

R. P. Rominâ-R. D. Germană 1-1
(Urmare din pag. 1)

fculină a plăcut și prin evoluția scorului. 
Pentru a vă da seama mai bine de echi
librul de forțe care a existat de-a lun
gul celor 2400 de bile mixte între cele 
două reprezentative este suficient să vă 
redăm perechile, în ordinea intrării pe 
arenă, și rezultatele lor: Petre Purje 
-T- Dieter Seifert 896—869 p.d.; llie 
Popescu — Klaus Beyer 831—852 p.d.; 
Ion Micoroiu — Horst Brautigam 
900—928 p.d.; Dumitru C. Dumitru — 
Linthard Herold 891—838 p.d., Tiberiu 
Szemani — Gerhard Grohs 900—923. 
După acest schimb, echipa noastră con
ducea cu numai 8 popice. Va reuși oare 
tlnărul popicar Cristu Vînătorti să men
țină acest avantaj în compania lui Eber
hard Luther de mai multe ori campion 
și recordman mondial ? Era o întrebare 
la care la intrarea acestora pe pistă era 
greu de răspuns. Sportivul romîn începe 
bine și după primele 25 de bile mărește 
avansul... la 35 p. iar la 50 de bile la 
38 p. în manșa următoare la „plin" po
picarul german reușește să reducă 
18 p. din handicap, iar la „izolate" 
chiar să preia conducerea. După 125

die bile oaspeții conduc cu 4 p. In 
manșa următoare, însă la „iiotate", 
Cristu Vînătoru realizează un veritabil 
„tur de forță" întrectadu-și adversarul 
cu 21 p. Din nou conducem cu 18 p. 
Dar Luther im consideră lupta înche
iată și la următoarele 25 de bile la 
„plin" reușește să mai refacă 14 puncte 
din handicap. La ultimele 25 bile („izo
late") conducem doar cu 4 puncte. Fie
care mișcare a celor doi jucători este 
urmărită cu încordare de întreaga asis
tență. Cu 18 bile înainte de terminarea 
partidei tabla de marcaj indica egali
tate. Cristu se concentrează și reușește 
să doboare în continuare de două ori 
toate popicele dintr-o singură aruncare, 
în timp ce sportivul german a „spart" 
la un „plin". Și astfel echipa noastră 
cîștigă întîlnirea, după mai bine de 9 
ore de dispută, cu rezultatul de 5352— 
5337 p.d.

Cu 934 p.d. C. Vînătoru obține cel 
mai bun rezultat individual al întîlnirii. 
Luther a realizat 927 p.d.

Ambele partide au fost conduse cu 
competență de arbitrul maghiar lanoș 
Heide, ajutat de Harry Bartclt (R.D.G.) 
și D. Stoica (R.P.R.).

Min. 7: U. T. A.-Dinamo București z 
min. 90: U. T. A.-Dinamo București

ARAD 17 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Capaș — căpitanul echipei 
textiliștilor — declara următoarele îna
inte de meci (declarație înscrisă pe 
programul partidei disputate duminică 
la Arad): „La ora actuală. Dinamo 
București dispune de un fot de jucători, 
mai valoroși decît al nostru. Această di
ferență noi ne vom strădui să o supli
nim prin elan, prin putere de luptă. 
Avînd de partea noastră avantajul tere
nului și încurajările publicului putem 
obține un rezultat favorabil".

Intr-adevăr, echipa sa a căutat să în
treacă pe Dinamo printr-un ritm foarte 
viu care, in special, in primele 25 de 
minute i-a stînjenit vizibil pe dinamo- 
vișfi. Ca urmare, Datcu s-a văzut ne
voit să scoată de două ori balonul din 
poarta sa în primele 7 minute de joc. 
După ce în min. 4 Ene II se găsește 
în poziție de gol dar se împleticește și 
pierde o bună ocazie, contraatacul ară
denilor face ca mingea să ajungă la 
Floruț care șutează foarte puternic, prin 
surprindere, din colțul careului. Datcu 
boxează balonul în corner. Lovitura de 
colț o execută Tomeș. Se produce în
vălmășeală, Datcu iese în careu după 
minge dar Țîrlea este mai iute și în
scrie. U.T.A. conduce cu 1—0 (min. 5). 
Nu trec nici două minute și asistăm la 
un nou atac al textiliștilor : Selymeși I 
centrează in fața porții unde Nunweiller 
III, sigur pe el, vrea să degajeze dar 
pune greșit piciorul și mingea lovită 
cu latul prinde efect și... autogol. U.T.A. 
conduce cu 2—0. Textiliștii joacă bine 
în continuare și au, cum se spune, me
ciul în mină. înaintașii arădeni com
bină frumos (mai puțin Chivu care 
strică aproape toate acțiunile ce trec 
pe la el), sînt ca niște sfîrleze pe tere
nul îmbibat de apă. din cauza ploii că
zută înainte de meci. Poarta dinamoviș- 
tilor este împresurată din toate părțile. 
In min. 10 Țîrlea scapă singur dar se 
pripește și ratează, iar în min. 11 Ivan 
degajează de pe linia porții mingea ex
pediată de Tomeș. Publicul apiaudă în
delung jocul echipei favorite și se părea 
că spusele iui Capaș se vor adeveri. 
Obosiți, insă textiliștii încetinesc ritmul 
invitindu-i parcă pe bucureșteni să iasă 
la atac, ceea ce aceștia nu intîrzie să 
facă. Urmarea: 2—1 în mirtirtul 24. Pe-

cican trimite balonul în corner ; execută 
Varga care pasează ușor la Pîrcălab. o 
centrare de maestru a acestuia la Ene 
II care înscrie plasat, cu capul. Dinamo 
joacă mai bine. înaintașii săi combină 
precis și spectaculos. Puțin a lipsit ca 
ei să nu egaleze în min. 39 cînd Chivu 
pune piciorul în calea unui șut cu 
adresă al lui Unguroiu.

In primele minute după pauză Dina
mo continuă să aibă inițiativa însă 
U.T.A. revine în atac și răspunde 
prompt cu o bară a lui Țîrlea (min. 
55). 7 minute mai tîrziu același Țîrlea 
scapă de sub supravegherea lui Nun- 
weiller III care nu reușește să-1 oprea
scă din cursă pe atacantul arădean 
decît trăgîndu-1 de tricou. Lovitura li
beră executată de la 25 metri rămîne 
fără rezultat.

încet, încet, inițiativa trece total de 
partea dinamoviștilor, mai tehnici și cu 
o mai bună pregătire fizică. Ei atacă 
susținut și egalează în min. 74 prin

Ene II, care a reluat în pir 
greșit boxată de Coman, în 
lovituri libere executate ti 
Dinamo înscrie golul victo 
min. : Pecican trimite bait 
și Nunweiller IV execută a 
la tușe la Varga care centre 
sare la balon, îl prinde și a 
din mîini servindu-i-1 ca ; 
Ungurciu care înscrie nesti 
namoviștii cîștigă astfel cu ;

Alexandru Toth (Oradea 
cu greșeli. Conducătorul joc 
o impresie neplăcută și prii 
bilele lui tîrguieli cu jucăto

DINAMO: Datcu — Pop 
ier Iii, Ivan — Ștefan, Nu
— Pîrcălab, Varga, Ene II, 
guroiu.

U.T.A: Coman (min.79 1
— Pecican. Capaș, Neamțu 
Mețcas — Tomeș. Chivu (mi 
Țiriea, Florut, Selymesi I.

’ MÎRCEA T

Petrolul Ploiești-Dinamo Piieșt
PLOIEȘTI 17 (prin telefon). Cînd 

arbitrul clujean I. Cîmpeanu a fluierat 
începutul jocului, nici unul din spec
tatorii ploieșteni nu se îndoia de fap
tul că Petrolul va obține victoria. în
ceputul jocului părea să confirme a- 
ceastă stare de optimism. Echipa plo- 
ieșteană, avantajată de vînt și jucînd 
cu soarele în spate, a pornit la atac, 
în timp ce dinamoviștii, plasîndu-și 
șase jucători pe linia de fund, s-au 
mărginit să lupte din răsputeri pentru 
a destrăma atacurile gazdelor. Men
ționăm că Petrolul a dominat cate
goric în primele 45 de minute, dar 
orientarea g/tișita a atacurilor nu i-a 
permis să facă breșe în apărarea su- 
pranumeripă a oaspeților. Toate min
gile l-au căutat pe Dridea I, care a 
fost în permanență sever marcat de 
doi apărători piteșteni. Dacă mai adău
găm că aripile Moldoveanu și Mocanu 
nu au dat randamentul scontat, ne 
putem da seama de insuccesul cvinte
tului gazdă. Cu itoăte acestea, ploieș-

Progresul—Steagul roșu 1-1 (0-0)
(Urmare din pag. 1)

domină. Mafteuță și Mateianu, rede- 
veniți înaintași, șutează puternic (min. 
50 și 53), dar Adamache își destinde 
din nou arcurile. Golul bucureștenilor 
cade în min. 55. Se execută o lovitură 
liberă de pe partea dreaptă (la un 
fault îndoielnic al lui Campo asupra 
lui Oaidă), urmează obișnuita învăl
mășeală în careu și Oaidă întinde unul 
din cunoscutele sale șpagaturi, împin- 
gînd mingea, cu vîrful- ghetei, în plasă. 
In minutul următor bucureștenii se 
năpustesc din nou (Mafteuță trage 
puternic), dar după numai 2 minute, 
o frumoasă combinație brașoveană, în 
care mingea trece pe la fiecare înain
taș. îl găsește liber pe Selymesi, care 
înscrie de pe partea stingă.

Jocul se încinge. Mafteuță, tot mai 
avansat, trage formidabil (min. 62),

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 12 REZULTATE EXACTE
Etapa din 17 noiembrie 1963

I. Petrolul — Dinamo Pitești 
(cat. A) X

II. Farul — Cri.șiil (cat. A) 2
HI. Progresul — Steagul roșu 

(cat. A) ’ X
IV. Știința Timișoara — C.S.M.S.

(cat. A) 1
V. Știința Cr. — Dinamo Bacău

(cat. B) 1
VI. Știința Gl. — Metalul Tîrg. 

(cat. B) 1
VII. Gaz Metan — C.F.R. Timi

șoara (cat. B) 1
VIII. Jiul — C.S.M. Reșița (cat. B) 1 

IX. lnternazionale — Bologna
(camp, italian) X

X. Bari — Lazio (camp. Italian) 2 
XL Messina — Fiorentina (camp, 

italian) 2
XII. Roma — Torino (camp, 

italian) 1
Fond de premii: 264 000 lei.

dar Adamache culege balonul prin... 
plasa păianjenului. După numai 3 mi
nute, o nouă țesătură brașoveană se 
încheie printr-un „cap" al lui Gane, 
dar Mîndru salvează un gol sigur. 
Progresul atacă, dar Oaidă abuzează 
de centrări1 pe sus, .unde Voinea e me
reu mascat de „paravanul" Jenei — 
Szigeti, in timp ce Stoicescu plon
jează neinspirat. Brașovenii „ies" fru
mos din apărare pe linia Seredai — 
Pescaru —- Năftănăilă și periclitează 
deseori poarta adversă. In min. 75 
Progresul îl introduce pe Dumitru Po
pescu în locul lui Stoicescu, anunțîn- 
du-și, ca deobicei, ultimul „sfert de 
oră". După numai cîteva secunde, 
fostul „uefist" ratează o ocazie clară. 
11 imită după un minut Năftănăilă. 
Bucureștenii sînt inepuizabili în atac. 
Mafteuță trage în bară (min. 79), iar 
după alte 3 minute (82) Oaidă șutea
ză fulgerător și Adamache îmi consu
mă superlativele. Progresul continuă 
asaltul. Gane s-a retras în careu „a 
la Di Stefano". Mai sînt 5 minute și 
Progresul simte că a ratat două puncte 
care păreau mai sigure decît cele de 
la Galați. „Stegarii" consideră de da
toria lor să încheie frumos jocul și 
contraatacă, ratînd două bune ocazii 
prin Năftănăilă și Pescaru. Progresul 
mai încearcă două pătrunderi pe aripi, 
dar . fundașii marginali Campo și 
Naghi, excclenți în tot timpul jocului, 
sînt o stavilă greu de trecut. Astfel 
se încheie unul din cele mai frumoase 
jocuri ale campionatului, în care Pro
gresul a demonstrat că locul său în 
clasament nu e nici pe departe întîm- 
plător, iar Steagul roșu și-a confirmai 
forța de joc crescîndă în deplasare, 
ceea ce înseamnă foarte mult.

PROGRESUL : Mîndru — loniță, 
Cartcaș, Colceriu — loachim Popescu, 
lancu — Oaidă, Mateianu, Voinea, 
Mafteuță, Stoicescu (D. Popescu).

STEAGUL ROȘU: Adamache — 
Naghi, Jenei, Campo — Pescaru, Szi
geti — Hașoti, Năfiănăilă, Gane, Se
redai, Selymesi.

Arbitrul orădean Romulus Pop, bun 
în prima parte, depășit de joc într-a 
doua.

tenii nu au fost lipsii ,e 
min. 13 Dridea I a tras în 
gea revenită în teren a f 
puternic de Mocanu, dar fa 
dea a împiedicat în ultin 
înscrierea punctului. După a 
te Dridea 1 a ratat o nouă n 
luftînd din apropierea porț 
sfîrșitul reprizei menționa 
ocazii favorabile, printre ca 
lui Mocanu (min. 19 și 22), 
nu (min. 30), Dridea I (n 
Dridea II (min. 44). în i 
rioadă dinamoviștii nu au î 
cit de 3 ori poarta lui Ion<

La reluare, lucrurile st 
Piteștenii, avantajați de 1 
insistent poarta lui Iones* 
pe punctul de a înscrie, dar 
respinge în ultimul moment 
ternic al lui Țurcan, în ti 
nescu era la pămînt. Peti 
șește sfertul de oră al dei 
mm. 15, la un corner execu 
dea II, Matache se relev 
mingea șutată de Dridea I. 
moment ploieștenii preiau i 
domină pînă la sfîrșitul part 
țiile de gol abundă, dar apa 
movistă, mereu la post, se 
îndîrjire, în frunte cu -M 
a fost într-o zi foarte bu.. 
de cornere 10—0 pentru 
Dintre fazele mai importau 
fi putut duce la deschider 
în repriza a doua menționi 
din min. 52, cînd Dridea I, 
n-a nimerit în poarta goal 
(Badea), min. 72 (Dridea L 
(Marin Marcel) pentru Pet 
cea din min. 87, cîtid, la 
atac piteștean, Țurcan și 
aflat doar cu Iuhasz în fațt 
fructificat această situație, 
atitudinea nesportivă a un 
jucătorii piteșteni, care, în 
a pleca cu un punct de la i 
simulat deseori răniri, în ve< 
gării timpului. La acest cap 
celat David și Țurcan. Arbii 
tat de brigada clujeană a f 
câtor.

PETROLUL PLOIEȘTI: 
Pahonțu, Dumitru Nicolae, 
Iuhasz, Marin Marcel — M 
Badea, Dridea I, Dridea II 
teanu din min. 70), Mocar 
II din min. 70).

DINAMO PITEȘTI: Mata 
dea, Barbu, Stoenescu — 
Stelian — C. lonescu, Dobri 
Dumitrescu (Corneanu din 
David.

A. VLASCE? 
și GH. ALEXANI 

corespont

IERI IN
Dacia București — Victor 

1—4 (0—1), Olimpia Dej 
Bistrița 1—0 (1—0), Progn 
șoara — Metalul T. Severin 
3—3), Prototipuri Otopeni ■ 
Răcari 4—2 (2—0), Rapid 
— Progresul Reghin 3—1, . 
lăți — Flacăra roșie Tecuci 1 
C.I.L. Blaj—Chimica Tîrnăv



Cind te culci pe lauri, Joc frumos, rezultat ecIiitabil:ȘtiințaCiuj-Steaua București 4-4(1-2)
Farul —Crișul 0-1 (0-1)

'.ON STANȚA 17 (prin telefon) — 
lt s-au bucurat constănțenii de vie- 
a Farului asupra echipei Steaua. Și 
bună dreptate. Dar au fost destui 

i care s-au temut că această vic- 
e să nu aibă urn’.ări negative asu- 

echipei lor favorite. Și au avut 
otate.
nsuccesul Farului In meciul cu C.ri- 

se explică, în primul rind, prin 
udinea de înfumurare a constănte- 
<r. Cel puțin două treimi din prima 
-iză gazdele au tratat jocul cu ușu- 
ă șZ, deși au avut inițiativa, n-au 
stat în fazele de poartă, considerind 
e timp suficient pentru a întrece pe 
n propriu un adversar situat la 
fer ia clasamentului. Ce amarnic 
i înșelat însă I Pentru că acest ad- 
lar, știind ce vrea și jucînd cu ho
re și ambiție, nu s-a mulțumit nu- 

cu cornere ca Farul. Astfel în 
. 20, la un schimb cu Szakacs III. 
:os ii obligă pe Stancu să respin- 
de pe linia porții; 5 minute mai 
u cel care salvează este Gref, iar 

30 se întimplă și ceea ce au
* -„mai puțin jucătorii localnici: 

peții marchează prin Fandli. La 
ația de 1—0 pentru Crișul, jucă- 
i Farului se trezesc întrucîtva la 
itate, acționează mai decis, dar 

Rapid a întrecut Siderurgistul cu 3-1 (0-0)
lici ieri fotbaliștii de la Rapid nu 
i lăsat pînă nu și-au trecut supor- 
i prin toate emoțiile; i-au pregătit 

îniîi (prin succesul fără drept de 
I obținut la Timișoara) ca pentru 
ictorie de proporții (cu care să-și 
dreagă și golaverajul), după care 
lăsat să aștepte deschiderea sco

li timp de 50 de minute.
i-a  fost replica adversarului fără 
ur ca să explice scorul alb de la 
ză, cit a fost de greșită concepția 
delor în manevrarea balonului. în- 

'văr, deși aveau în față o apă- 
; supraaglomerată, înaintașii bucu- 
eni. au ținut mingea nepermis de 
t, au „schimbat" între ei numai pe 
■tru pătrat" și aproape numai pe 
Iru, furnizînd ceea ce specialiștii 
iese cu un termen peiorativ: mi- 
fotbal.
uțn trebuia acționat ? Nc-au ară- 
o, tot ei, imediat după reluare : pe 
front mai larg, cu centrări precise 
om, cu combinații al căror ritm 
tea în zona de finalizare, cu șu- 
pe poartă și de dincolo de careul 
16 m (ieri Georgescu a fost la 

time, mareînd și 2 goluri prin 
iri puternice).
a un astfel de joc, „lacătul" gălă- 
1 s-a desfăcut repede : în min. 50, 
peanu a primit primul gol, pentru 
7 minute mai tîrziu să scoată pen- 
a doua oară balonul din plasă.

>ă 2—0 însă, Dumitriu și Ion Io- 
u și-au permis din nou să tină ba

il (inutil), încercînd driblinguri 
rminabile, fără nici un scop prac- 

așpctii au deziluzionat și de data 
ișta publicul bucurcștean. Au venit 
și să scoată un punct, și în acest 
> .Dragomir a jucat „lipit" de Hu- 
țar Oprea, Gherghina și Zgardan 

îțcătuit a a doua linie care să ac- 
eze în fața celei dinții. Contra- 
itri.le oaspeților au eșuat de fiecare 
i în prima repriză, pentru că „vîr- 
e“ David și R. Matei s-au găsit 
au izolate de restul coechipierilor, 
jțul îl încep gazdele, care sînt in- 
te să atace șl de... așezarea gălă- 
lor, axată pe defensivă. Toate fi
rile, greșit concepute, se opresc

4 R.P.R.
0), I.R.A. Cîmpina—Carpați Si-

1—2 (i—1), Rapid Mizit—Rapid 
■ani 2—1 (2—1), Minerul Comă-
i—Moldova Momești 2—1 (0—0),

Aiud—Soda Ocna Mureș 2—0 
0), Siderurgistul Hunedoara—Vic- 
i Călan 2—1 (1—0), Steaua roșie 
«ta—Minerul Bihor 1—3 (1—1). 

șuturile lui Ologu și Dinulescu (min. 
38 și 41) sînt degajate în ultimă in
stanță de pe linia porții de Solomon ,și 
Vlad 1.

Repriza a doua, prin desfășurarea el, 
a arătat că pauza i-a dezmeticit total 
pe localnici. Din min. 46 și pînă în 
min. 90 ci au atacat insistent, dar ce 
folos I De data aceasta drumul lor 
spre un rezultat favorabil a fost ba
rat de o greșită orientare tactică (jo
cul pe centru), de imprecizia șuturilor 
la poartă (3 pe spațiul porții din 16) 
de evoluția sub orice critică a lui Mo- 
roianu și Bilkcsi și de apărarea fermă 
a oaspeților. Dintre situațiile favorabil* 
ale Farului din această parte a jocului 
notăm doar pe cea din min. 89, cind 
Moroianu, singur la 3 m de poartă, se 
bîlbiie, ratînd o mare ocazie.

Arbitrul Al. Pîrvu (Buc.) a condus 
foarte bine formațiile:

FARUL: Manciu—Buzea, Stancu, 
Gref—Neacșu, Bibere—Moroianu, Bii- 
kosi (H. Moldovan), Tuf an, Dinulescu, 
Ologu.

CRIȘUL: Weihelt—Georgescu. So
lomon. Balog—Kunkuti, ( Pozonyi), 
Szakacs 11—Fandli, Bakos, Szakacs 
111, Vlad, lacob

GELU RUSCANU-coresp.

După un meci slab,

Așa s-a înscris primul gol: Năsturescu a centrai de pe aripa dreaptă și 
lonescu a reluat din apropiere Foto: T. Chioreanu

însă fie în apropierea suprafeței de 
pedeapsă sau sînt încheiate cu șuturi 
anemice. Șuturi mai puternice vor fi 
acelea ale lui Zgardan (din min- 20 și 
21), dar primul își greșește t'nta, iar 
al doilea este rejinut de Andrei, jos, 
lingă bară. In continuare, atacul fero
viarilor se remarcă prin... inefica
citate, iar apărarea oaspeților (Voicu, 
Oprea, Gherghina — venit mult în 
urmă) prin... durități. In min. 34 ata
cul rapidist se desfășoară frumos, de 
la dreapta spre stingă, dar șutul lui 
Codreanu va fi blocat în ultima clipă 
de un apărător. Pînă la sfirșiiul re
prizei mai sînt de notat ocaziile ratate 
de Ion lonescu în minutele 39 și 41. 
La cea de a doua, el a reluat de la 
numai 4 m (bine găsit de Greavu) în 
portarul nedumerit și căzut în ge
nunchi.

Repriza a Il-a debutează cu încer
cări de atac ale oaspeților, destul de 
timide. în min. 46, Andrei respinge un 
șut plasat lingă bară de David. Bucu- 
reștenii preiau însă repede inițiativa 
și după puțin timp (min. 50) vor reuși 
deschiderea scorului: Năsturescu cen
trează de pe aripa dreaptă în fața 
porții și lonescu intră cu balonul >n 
poartă: 1—0 pentru Rapid. O dată 
căzut, primul gol le anunță și pe 
celelalte. Feroviarii își creează noi si
tuații de gol, dar Dumitriu nu-și asu

CLUJ 17 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Să începem cu... sfîrsjitul, 
adică cu minutul 90, cînd a fost sta
bilit scorul final : apărarea clujeană, 
presată de militari, respinge o minge 
pînă la centrul terenului. Petescu, venit 
înainte, întinde agale piciorul și min
gea ajunge la Szabo, care înaintează 
nestingherit spre poartă. Eremia iese, 
plonjează, prinde mingea și o dată cu 
ea un picior al atacantului clujean, 
care cade la pămînt. Arbitrul acordă 
11 m (faza se petrecea în careu) și 
Popescu transformă, aducînd echipei 
sale cel de al patrulea gol.

E de înțeles amărăciunea jucătorilor 
de la Steaua, dar, la drept vorbind, 
dacă și ei ar fi... văzut meciul din tri
bună, ar fi fost de acord, așa cum s-au 
desfășurat lucrurile, că rezultatul este 
echitabil.

Am asistat la un joc frumos, dina
mic, palpitant, al cărui rezultat cn 
greu l-ar fi putut prevedea cineva. S-a 
jucat deschis de ambele părți, astfel 
că în cele 90 de minute nu mai știai 
cine atacă și cine contraatacă, fazele, 
de o apreciabilă frumusețe, mutîndu-se 
de la o poartă la alta.

S-a confirmat încă o dată că echi
pele din „subsolul** clasamentului se 
mobilizează în mod deosebit în meciu
rile cu echipe fruntașe, răsturnînd 
adesea și cele mai temerare pronos
ticuri.

De subliniat că deși o echipă lupta 
pentru... titlu, iar alta pentru... evita
rea retrogradării (rezultatele de azi 
ne arată însă că e încă devreme să 
discutăm despre aceasta), jocul a de
curs în limitele sportivității, nu a 
purtat amprenta „mizei**.

Punctul forte al bucureștenilor a 
fost și azi atacul, în care Constantin

mă răspunderea șutului decisiv, pre
ferind să paseze, in min. 67, Geor
gescu șutează puternic de la apro
ximativ 25 m, mingea este atinsă de 
Cîmpeanu, care o deviază sub bară :
2—0. 4 minute mai tîrziu același Geor
gescu, bine servit de Dumitriu, șu
tează necruțător. Cîmpeanu respinge 
la... lonescu care reia, alături, de la 
numai 8 m.

In min. 74, oaspeții reduc scorul : 
Negrea șutează puternic paralel cu 
poarta, mingea întîlnește în traiectoria 
sa pieptul lui Motroc, de unde deviază 
în plasă : 1—2. Golul îi ambiționează 
din nou pe feroviari, care trecînd ța 
atac, vor obține în min. 78 o nouă 
ocazie (ratată de Codreanu), iar în 
min. 80 un nou gol, prin Georgescu, 
care a trimis, necruțător, din margi
nea careului de 16 m: 3—1, scor cu 
care jocul va lua sfîrșit;

Arbitrul Stelian Mataizer (Craiova) 
a condus satisfăcător formațiile :

RAPID : Andrei — Lupescu, Motroc, 
Greavu — Dinu, C. Dan — Năstures- 
cu, Dumitriu II, lonescu, Georgescu, 
Codreanu.

SIDERURGISTUL: Cîmpeanu —
Tomescu, Hulea, Voicu — Dragomir, 
Oprea (min. 60 Negrea) — C. Matei, 
Gherghina, David, Zgardan, R. Matei.

G. NICOLAESCL) 

a excelat. El a dovedit o formă foarte 
bună, a fost prezent pe tot terenul, a 
marcat, foarte frumos, două goluri și, 
ceea ce e mai important, a știut să 
tempereze atacul clujean. Alături de 
el Voinea, Creinioeanu și Rakșs și-au 
făcut din plin datoria. Apărarea, în 
schimb, continuă să fie deficitară, Hăl- 
măgeanu și Petescu fiir.d adesea simpli 
figuranți. Slab de asemenea jocul iui 
Koszka.

De la clujeni ne-au plăcut Ivansuc 
(într-o formă foarte bună), Szabo și 
Adam, care au constituit un permanent 
pericol la poarta lui Eremia. Din apă
rare, Cîmpeanu și Georgescu au dat 
satisfacție, în timp ce Moguț a apărat 
mediocru.

în orice caz, față de meciul pre
cedent, clujenii s-au prezentat în real 
progres.

Primul gol a fost înscris în min. 2 : 
Marcu centrează de pe stînga, Hălmă- 
geanu ezită și Szabo trage sec. pe jos, 
în plasă : 1—0. Peste 6 min. Constan
tin reia în bară o pasă de Ia Voinea, 
dar înscrie imediat din centrarea lui 
Creiniceanu. atent la fază. Notăm in 
min. 18 o altă „bară“, la un șut de !a 
distanță a lui Ivansuc, și o altă ocazie 
(min. 29) ratată de Adam care din 
poziție clară trage pe lingă bară. în 
min. 38, Pavlovici (intrat după acci
dentarea lui Tâtaru) trage slab, Moguț 
plonjează, și, neatent, scapă mingea. 
Același Pavlovici pasează la Voinea 
care, calm, merge doi-trei pași și în
scrie pe lângă Moguț : 2—1 pentru
Steaua.

Știința Timișoara—C.S.M.S. lași 2-0 (0-0)
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon de la 

trimisul nostru). în sfîrșit, studenții 
timișoreni au spart gheața. După clteva 
insuccese înregistrate atit pe teren pro
priu cit și în deplasare. Știința a cîș- 
tig'at cu 2—0 în fața echipei C.S.M.S. 
iași.

După cum era de așteptat, gazdele 
au forțat ritmul jocului căutfnd să ob
țină avantaj chiar din primele minute. 
Timișorenii au inițiat numeroase atacuri 
la poarta C.S.M.S., dar înaintașii au 
greșit, înghesuind acțiunile pe centru, 
unde erau masați foarte multi jucători. 
Rareori, în decursul celor 90 de mi
nute de joc, studenții au deschis extre
mele. Atunci cînd au făcut-o, au creat 
faze de gol, dintre care una a și fost 
concretizată de Mițaru (min. 47).

Oaspeții au adoptat o tactică care 
să le asigure un meci nul. Din primul 
minut al partidei ei au retras trei îna
intași pe linia halfilor, lăsînd ca vîrfuri 
pe Pop și Milea, jucători cu viteză, 
buni pentru declanșarea contraatacuri
lor.

în prima parte a meciului. Știința 
a dominat categoric, construind atac 
după atac la poarta apărată de Constan- 
tinescu. Majoritatea acțiunilor au fost 
fie respinse de apărarea supraaglome
rată a C.S.M.S., fie oprite de portarul 
Constantinescu. Gazdele au obținut 
multe... cornere și au ratat prin Popa 
și Manolache două ocazii favorabile.

Rezultate din categoria B
SERIA I SERIA A ll-A

Știința București — Unirea Rm. Vîl
cea 2—2 (1—0)

C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț
3—0 (2—0)

Știința Gala(i — Metalul Tîrgoviste
2—0 (2—0)

Tractorul Brașov — Poiana Cîmpina
3—0 (2—0)

Chimia Făgăraș — Metalul București 
1—0 (1—0)

Știința Craiova — Dinamo Bacău
2—0 (1—0)

Flacăra Moreni — Foresta Fălticeni
3—0 (3-0)

CLASAMENT

J. Metalul Tîrgovișîe 12 8 1 3 21:15 17
2. C.F.B. Pașcani 12 6 4 2 18: 7 18
3. Poiana Cîmpina 12 6 2 4 16:13 14
4. Tractorul Brașov 12 5 3 4 21:13 13
5. Știința Craiova 12 4 5 3 15:14 13
6. Flacâra Moreni 12 6 0 8 16:14 12
7. Unirea Rm. Vîlcea 13 4 4 4 17:17 12
8. Metalul București 12 5 1 6 11:10 11
9. Dinaino Bacâu 12 3 5 4 15:14 11

10. Știința București 12 S 1 G 19:18 11
11. Chimia Făgăraș 12 5 1 6 18:24 11
12. Ceahlăul P. Neamț 12 3 4 5 19:27 10
13. Foresta Fălticeni 12 3 4 5 9:24 10
14. Știința Galați 12 2 3 7 13:16 7

ETAPA VIITOARE : Poiana Cîmpina
— C.F.R. Pașcani; Știința București 

Tractorul Brașov; Foresta Fălticeni
— Chimia Făgăraș ; Dinamo Bacău — 
Flacăra Moreni; Metalul Tîrgoviste — 
Știința Craiova ; Ceahlăul P. Neamț — 
Metalul București; Unirea Rm. Vîlcea
— Știința Galati.

La începutul reprizei a doua, Crei- 
niceanu trage puternic de aproape, 
dar Moguț respinge în corner. întreaga 
echipă Steaua e în atac, dar cei care 
marchează sînt... clujenii : în min. ,48, 
Ia capătul unei acțiuni personale, Marcu 
trage puternic. Eremia respinge, iar 
Adam șutează scurt în plasă : 2—2.

E rîndul Științei să prindă aripi, 
însă de înscris, înscrie... Steaua (min. 
57) prin Constantin, care reia cu capul 
o centrare înaltă de la Rakși. Așadar : 
2 3. Urmează 20 de minute de atac
al clujenilor și din nou înscrie Steaua. 
Un dribling al Iui Raitiși, o pasă ,.prin- 
tre“ Ia Voinea, un «ut dântr-o bucată 
la „păianjen" și scorul devine 2—4.

Ca și altădată, Steaua, mulțumită de 
rezultat, oprește motoarele, iar Știința 
*nu așteaptă altă invitație și înscrie 
prin Adam (min. 82)., obține apoi cel 
de al șaptelea corner (ca să fie egali
tate și la cornere), pentru ca în ultî- 
mwil iBinnt de joc să se petreacă ce 
scriam ia începutul cronicii noastre.

Arbitrul Adrian Macovei (Bacău) 
ajutat la tușe de C. Cucuruz și G. 
Bîrsan, a condus bine formațiile :

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț — Kromely, 
Georgescu, Cîmpeanu — Grăjdeanu, 
Popescu — Don (min. 46 Suciu), Ivan
suc, Marcu, Adam, Szabo.

STEAUA : Eremia — V. Zavoda, Pe
tescu, KSlmăgeanu — Jenei, Koszka 
-v' Creiniceanu (min. 30 Pavlovici), 
Constantin, Voinea, Rakși, Tătaru (min. 
30 Creiniceanu).

MIRCEA COSTEA

Jucătorii ieșeni au ajuns rareori pînă 
la poarta Științei și atunci atacurile lor 
au fost destrămate cu ușurință de apă
rarea gazdelor.

După pauză Știința intră decisă să 
înscrie. N-au trecut decît două minute 
și tabela de marcaj a arătat 1—0 îii 
favoarea timișorenilor. Popa a trimis 
cu capul printre apărătorii echipei 
oaspe, lui Mițaru, care a șutat sec și 
a înscris. Din acest moment, oaspeții 
care au renunțat la tactica defensivă, 
se apropie mai des și mai periculos 
de poarta Științei și chiar ratează 
ocazia de a egala prin Voica. Cei care 
înscriu sînt însă tot localnicii. In mD 
nutul 68, Manolache, de pe linia de 
16 m, a șutat puternic pe jos în colț 
și Constantinescu a fost nevoit să 
scoată mingea din nou din poartă. In 
continuare jocul a fost echilibrat.

Brigada bucureșteană de arbitri avînd 
la centru pe Gh. Dulea (la tușe, Gh. 
Olteanu și N. Marin) a condus bine 
următoarele formații:

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Urziceanu- 
Surdan, Lereter, Răcelescu — Mihăilă, 
Tănase — Igna, R. Lazăr, Manolache, 
Popa, Mițaru.

C.S.M.S. IAȘI: M. Constantinescu—< 
V. Popescu, Țapu, Dragomirescu —< 
Vornicu, Humă — A. Constantinescu. 
Pop, Matei, Voica, Milea (din min 68 
Danilet).

POMPILIU V1NTILA

A.S. Cugir — C.S.M. Cluj 0-0
C.S.M. Sibiu — Minerul Lupeni 0—•
Ind. Sîrmei C. Turzii — Mureșul

Tg. Mureș 4—2 (0—1)
Gaz Metan Mediaș — C.F.R. Timi

șoara 4—0 (2—0)
Jiul Petrila — C.S.M. Reșița 2—0 

(0-0)
Minerul Baia Mare — Ariesul Turda 

3—0 (0—0)
FI. roșie Oradea — A.S.M.D. Satu 

Mare 3—0 (0—0)

CLASAMENT
1. Mftnend Baia Mare 11 8 1 2 18: 8 17
2. C.F.R. Timișoara 11 5 5 1 16: 9 18
0. C.S.M. Reșița 12 8 2 4 19:11 14
4. Ind. Sinnei C. Twrzli 12 6 1 5 27:18 13
3. Jiul FebUa 12 4 & 3 12:15 13
8. A. S. Cwgii 12 4 4 4 >1:20 12
7. Gaz Metan Mediaș 12 4 3 S 17:12 11
0. C.S.M. Sibhi 12 5 1 • 14:12 11
9. C.S.M. Cluj 12 4 9 5 11:11 11

10. FI. roșie Oradea 12 4 3 5 12:15 11
11. Minerul Lupeni 12 4 3 5 13:17 11
12. Mureșnl Tg. Mureș 12 2 5 5 17:23 R
13. A.S.M.D. Satu Mare 12 4 1 7 18:25 9
14. Arîeșul Turda 12 3 3 8 12:19 9

ETAPA VIITOARE (24 noiembrie)» 
Mureșul Tg. Mureș — Jiul Petrila; 
C.S.M. Cluj — A.S.M.D. Satu Mare; 
Ariesul Turda — C.S.M. Sibiu; A.S. 
Cugir — Minerul Baia Mare; C.F.R, 
Timisoara — Industria Sîrmei C. Turzii; 
C.S.M. Reșița — FI. roșie Oradea; Mi
nerul Lupeni — Gaz Metan Mediaș.



TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE HANDBAL IN 7

IN PRIMA 21: PLOIEȘTI — BUDAPESTA 1414!
• Frumoasa comportare a jucătorilor ploieșteni • București A a întrecut București tineret cu 17-13

Au luat sfirșit campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Ungare

Ella Constantinescu și Dorin Giurgiucă, au cîștigat proba la dublu mixt

Ieri, în sala Floreascâ șl-au început 
turneul echipele de handbal în 7 ale o- 
fașelor București (A și tineret), Bu 
daposta și Ploiești. în primele întil 
niri, care au oferit jocuri spectaculoase, 
S-au înregistrat următoarele rezultae:

BUCUREȘTI A — BUCUREȘTI TI
NERET 17—13 (11—7). Prima garni
tură a cîștigat sigur, dar a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a infringe 
rezistența tinerilor handbaliști. Ea a 
avut permanent conducerea (cu 2—0, 
2—1, 4—1, 4—2, 5—3, 8—3 în prima 
repriză, 12-8. 13—9, 15—10, 17—11 
in a doua). Echipa de tineret a avut 
perioade cînd a jucat de la egal la 
egal, punînd în dificultate apărarea 
seniorilor și reducînd din handicap (7-8 
în prima repriză, 9—12 și 10—13 după 
pauză). Au marcat: Costache Mircea 
11 7, lacob 4, Hant 3, Moser 2 și 
Gruia, respectiv Samungi 3, Goran 3, 

,L. Popescu 2, Nica 2, Coman. I. Po
pescu și Bădulescu.

PLOIEȘTI - BUDAPESTA 14-14 
■(8—8). Un meci spectaculos, plin de 
faze palpitante și cu o evoluție a sco
rului, v.are a ținut permanent încorda
tă atenția spectatorilor.

Echipa Ploieștiului (de fapt forma
ția Rafinăria Teleajen) a constituit o 
plăcută surpriză. Fără să se lase in
timidată de valoarea și renumele ad
versarului, a jucat curajos, de la egal 
la egal, stăvilind multe acțiuni ofen
sive ale rutinaților handbaliști ma
ghiari și punînd la grea încercare poar
ta apărată de Timar. Ploieștenii au 
jucat rapid, variat, cu dese angajări 
4a semicerc, surprinzîndu-și adversa
rii. Aceștia la rîndul lor, au trebuit 
să depună eforturi mari pentru a reuși 
pînă la urmă un rezultat de egalitate. 
6corul a oscilat permanent, in favoarea

In ultima zi Jocurilor Balcanice de baschet feminin,

Rominia a invins Italia cu 55-51 
și a ocupat locul 3 in clasament

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, D. STĂNCULESCU

BELGRAD 17 (prin telefon) — Sîm
bătă seara, reprezentativele Bulgariei și 
Romîniei au oferit publicului belgră- 
dean cea mai frumoasă partidă de 
pînă acum din cadrul campionatului 
balcanic de baschet. Intr-adevăr, in 
afara faptului că evoluția scorului a 
ținut majoritatea timpului încordată a- 
tențîa spectatorilor, meciul a oferit fru
moase faze de baschet, create în ega
lă măsură de ambele echipe. Ca de 
obicei (din păcate I), jucătoarele noas
tre au început partida timorate, per- 
mițînd adversarelor să conducă cu 
18—9, 20—12, 22—12, repriza întîi 
încheindu-se cu scorul de 30—23 în 
favoarea baschetbalistelor bulgare. Ime
diat după pauză, jucătoarele noastre 
intră hotărite să refacă handicapul și 
reușesc în min. 24 să ajungă la un 
coș diferență: 36—34 pentru R.P.
Bulgaria. Cîteva minute situația se 
.menține echilibrată, după care acțiu
nile hotărite ale pivoților Borisova si 
Vasilieva, dar mai ales ratările din 
unele situații clare ale jucătoarelor 
noastre, fac ca echipa bulgară să se 
distanțeze. Ca și în întîlnirca cu Iu
goslavia, jucătoarele noastre au evoluat 
bine în apărare, unde au suplinit di
ferența de înălțime prin combativitate; 
dar în atac, deși au rezolvat problemele 
de tactică, nu le-au încheiat prin în 
scrierea de puncte. Multe ocazii au 
fost ratate chiar sub panou.

Rezultat: Bulgaria—Romînia 62—M 
(30—23). Intîlnirea a fost condusă de 
arbitrii Nesti (Italia) și Brumen (Iu
goslavia). Au marcat: Spiridon 8, Ha- 
ralambie 2, Ivanovici 12, Ferencz 2, 
Racoviță 20, Suliman 6, (R.P. Romi- 
nă), respectiv T. Gospodinova 6, Ku- 
zova 7, Borisova 19, F. Gospodinova 
6, Voinova 12. Dimitrova, 5, Popova 7.

In celălalt meci al serii, Iugoslavia 
a învins Italia cu 51—39 (24—16).

După un meci pasionant, cu un final 
dramatic, reprezentativa țării noastre a 
întrecut duminică, echipa ’italiei cu sco
rul de 55—51 (18—31, 46—46). For
mația romînă a început jocul destul

uneia sau alteia dintre echipe. Evolu
ția este concludentă: 0—1, 1—1, 2—1, 
2—2, 2—3, 2—4, 3—4, 4—4, 5—4,
5-5,6-5,7-5,7-6,7-7, 7-8,8-8, 
8—9, 8—10, 9—10, 10—10, 10—11,

12-11.  12-12, 13—12, 13—13,
13—14, 14—141 Autorii punctelor:
Rotaru 3. Gh. Iconaru 2. Pooescu 2. 
Neusatz 2. Laub 2, Brașooeanu 2 și 
Iliescu (P), Kooacs 5, Barantjai 3, Fen- 
yo 2, Kesfar 2, Marosi și Szentgati 
(B). A condus corect P. Tircu. (g).

Reprezentativa feminină a Capitalei a cucerit 
„Cupa orașului București” la handbal în 7

(Urmare din pag. 1)

fensivă. în atac (unde au avut o cir
culație a mingii mai sigură, un joo 
mai precis la semicerc și au beneficiat 
de... aruncările de la distanță ale Iul 
Jona), au fructificat și unele erori în 
apărare ale tinerelor noastre hand
baliste, cîștigînd meciul, dar mai greu 
decît arată scorul de 13—8 (7—4). 
Jocul a fost viu disputat, cu nume
roase faze dinamice la ambele porți, 
care au cerut intervenții de ultim mo
ment ale apărătoarelor (au și fost a- 
cordate 9 lovituri de la 7 m : 5 pentru 
București și 4 pentru Budapesta). Au 
marcat: Jona 5, Schmidt 4, Szendi 2, 
Balogh 1 și Ignacz 1, respectiv Bogan 
3, Gheorghiță 2, Andone 2, Sramco 1. 
A condus bine J. Dolezal (R. S. Ceho
slovacă). (p. g.).

Selecționata noastră de tineret a 
cedat aseară și echipei Belgradului, 
cu 11—7 (6—4). S-ar putea crede, 
ținînd seama de rezultat, că handbalis
tele iugoslave au repurtat o victorie 
comodă. Pe teren, lucrurile s-au pe
trecut însă cu totul altfel, cele două 
echipe furnizînd o partidă de mare 
luptă, specifică de campionat. Forma
ția oaspe a trebuit să depună eforturi 
serioase și să folosească din plin ex
periența unor excelente jucătoare (ca 
Radunovici și Dragosavaț) pentru a 

de slab. Atacul a fost static, fără 
pătrunderi și aruncări, ceea ce a dat 
posibilitate italiencelor să conducă cu 
29—12 (min. 18) și 37—19 (min. 24). 
Din acest moment însă, jucătoarele 
noastre s-au regăsit au pus în sfirșit 
în aplicare toate cunoștințele lor teh
nice și tactice, și — prin aruncări mai 
precise de la semidistanță și de sub 
panou— au reușit să egaleze în min. 
35 (43—43) și în min. 37 să ia condu
cerea (45—44). Finalul partidei însă a 
găsit din nou cele două formații la e- 
galitate: 46—46. în prelungiri. Italia 
conduce cu 3 puncte, dar echipa noa
stră, mai calmă și mai hotărîtă, ega
lează și Cîștigă, ocupînd astfel locul 
3 în clasament, care i-a adus meda
lia de bronz. Au marcat: Haralambie 
8, Niculescu 1, Spiridon 2, Ivanovici 
13, Ferencz 9, Gheorghe 2, Racoviță 
11, Suliman 9, respectiv Pausich 4, Ge- 
roni 15. Cirîo 10, Grisotto 1, Resta 
11, Perși 10.

In jocul decisiv, Bulgaria a întrecut 
Iugoslavia cu 43—42 (26—24), cuce 
rind prima ediție a Jocurilor Balcanice.

• Mihail Tal, fostul campion mondial 
de șah, a suferit prima înfrîngere în 
turneul internațional de la Moscova. 
In runda a 13-a, el a pierdut la mu
tarea 54-a partida susținută cu tînă- 
rul maestru internațional Lieberson. 
Szabo a cîștigat la Balczerowski și 
Pietsch la Kupers. S-au terminat remiză 
partidele Hort — Smîslov, Vladimi
rov — Giigorici, Pîdevski — Simaghin. 
Înaintea ultimelor două runde, în cla
sament conduce Smîslov cu 10,5 puncte, 
urmat de Tal — 9 puncte, Antoșin 
8 puncte și o partidă întreruptă, Gii
gorici și Lieberson cîte 8 puncte.

• La Ivry, lingă Paris, s-a disputat 
primul meci dintre formația locală cu 
același nume și echipa Swift Roermond 
(Olanda) în cadrul „Cupei campioni-

Astăzi, de la ora 17.30, în sala Flo- 
reasca au loc partidele: București A 
— Ploiești și București tineret—Bu
dapesta.

REZULTATE DIN .CUPA F.R.H.'
Masculin : Rapid—I.C.F. 19—12, Di

namo—Știința 13—10, Spartac—Bucu
rești juniori 18—17.

Feminin: Rapid—București junioare
14—6, Electromagnetica — Confecția 
13—9.

termina învingătoare. Replica tinere
lor noastre handbaliste a fost ca și în 
ajun viguroasă, ele reușind chiar ca în 
unele momente să pună ia grea încercare 
echipa adversă. Astfel, in prima re
priză, pînă în ultimele minute, scorul 
s-a menținut echilibrat (min 16:
4—4), iar în repriza secundă — după 
ce oaspetele luaseră un avans serios 
(min 24: 8—5), — jucătoarele noastre 
au revenit și au fost la un pas de ega- 
lare (min. 32: 8—7). In finalul me
ciului însă, experiența și valoarea iugo
slavelor au decis. Bun arbitrajul prestat 
de H. Hardeland (R.F.G.). Au marcat: 
Radunovici 6, Dragosavaț 2, Bielici 2 
și Jasici, respectiv Franț 2, Bogan 2, 
Andone. Gheorghiță și Sranco (a.c.).

IN FINALA. O NOUA VICTORIE!

în ultima partidă a competiției s-.au 
întîlnit cele mai puternice formații 
(singurele neînvinse pînă atunci), cele 
ale Bucureștiului și Budapestei. Și 
pentru a încheia evoluția în această a 
V-a ediție a „Cupei orașului București" 
în mod cît mai strălucit, formația noas
tră a făcut din nou un joc remarcabil, 
aplaudat adesea la „scenă deschisă". 
Toate jucătoarele folosite în acest meci 
de antrenorii Constantin Popescu și 
Valeriu Gogîltan și-au dăruit cu pa
siune forțele și cunoștințele lor tehnico- 
tactice, culegînd o nouă victorie ca
tegorică: 16—9 (8—3).

Partida propriu-zis nu a avut istoric. 
Boțan a deschis scorul chiar în primul 
minut, cînd a transformat un „7 metri", 
iar Floroianu a încheiat suita celor 
16 puncte, în ultimul, tot dintr-o lovi
tură de la 7 metri. In tot acest timp, 
handbalistele bucureștene au făcut o 
adevărată risipă de energie, pentru a 
străpunge dîrza apărare budapestană, 
mult mai energică decît cea a echipei 
Belgradului în partida din ajun. Jucă
toarele maghiare au apelat uneori și 
la mijloace nepermise pentru a curma 
cursivitatea acțiunilor atacului bucu- 
reștean (și acest fapt a făcut ca jocul 
să’ piardă din spectaculozitate), dar 
arbitrul cehoslovac Jan Dolezal, care 
a condus excelent, a sancționat totul 
cu severitate.

Din nou, apărarea bucureștencelor 
a fost la înălțime. Caracterul ei colectiv 
(fiecare jucătoare s-a plasat foarte bine 
în dispozitiv), a stat la baza jocului 
formației noastre și acest lucru a fost, 
după părerea noastră, determinant. Iar 
dacă L. Borcea ar fi fost mai inspirată 
în intervenții în cele cîteva minute 
cînd a înlocuit-o pe Hector, diferența 
putea fi și mai mare. Pentru atac, de 
asemenea, o notă bună : joc variat cu 
pivoți și extreme, circulație rapidă și 
contraatac destul de prompt. Toate 
acestea au dus la un frumos succes, 
care a permis echipei bucureștene să 
cucerească pentru a 4-a oară „Cupa 
orașului București". Golurile au fost 
marcate de: Boțan 4, Oțelea 4, Flo
roianu 3, Ștefănescu 2, Constantinescu, 
Hedeșiu, Leonte, respectiv Jona 4, 
Csenki 2, Romliany 2, Schmidt (a.v.).

PE SCURT
lor europeni" la handbal în 7 (feminin). 
Victoria a revenit sportivelor olandeze 
cu scorul de 16—6 (9—4).

• Fostul campion mondial de box 
la categoria mijlocie, Ray Sugar Robin
son, l-a învins prin k.o, în repriza a 
8-a pe campionul Belgiei, Emile Sae- 
rens. Meciul s-a disputat la Bruxelles 
și era prevăzut pentru 10 reprize.

e Turneul internațional studențesc 
masculin de volei de ia Praga se apro
pie de sfirșit. In penultima zi a com
petiției, selecționata studenților romîni 
a întrecut selecționata studenților so
vietici cu 3—1 (18—16, 11—i5, 15— 
10, 15—11). Alte rezultate: R.S.

BUDAPESTA 17 (prin telefon). — 
Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R.P. Ungare au continuat 
sîmbătă și duminică cu probele indivi
duale. Iată rezultatele mai importante:

Simplu femei, turul II: M. Alexan
dru—Luzova 3—0, E. Constantinescu— 
Geisler 3—0. sferturi de finală: M. 
Alexandru—Shannon 3—1, E. Con
stantinescu—Lemke 3—0, semifinale: 
E. Heirits—M. Alexandru 3—1 (18. 
20, —21, 21). Toate seturile s-au jucat 
după regula activizării: setul al doilea 
de la scorul de 5—5, cel de al trei
lea de la 5—1 pentru Heirits, dar Ma- 
ria Alexandru a luat conducerea cu 
13—9 și 17—13. în setul al patrulea, 
regula activizării a început să fie a- 
plicată de la 2—2 și Maria Alexandru 
a avut apoi 15—10. A fost un meci de 
mare luptă, încheiat la scoruri strîn- 
se în fiecare set. O partidă care a so
licitat multă încordare nervoasă a fost 
și cealaltă semifinală dintre Eva Foldi 
și Ella Constantinescu. învingătoare a 
ieșit prima jucătoare cu scorul de 3—2 
(17, 19, —12, —18, 16). Și aici a in
trat în funcție regula activizării. în 
setul al patrulea, un singur schimb de 
mingi a durat 9 minute. In ultimul set, 
de la 3—3, Ella Constantinescu a 
condus cu 11—8 și 12—9.

Simplu bărbați, turul l: Giurgiucă— 
Schinkler 3—0, Reti—Foldi 3—1, tu
rul 11: Giurgiucă—Miko 3—0, Reti— 
Polakovici 3—2, optimi: Giurgiucă— 
Pignitzki 3—0, Reti—Korpa 3—1, Fa- 
hazi—Negulescu 3—2, sferturi de fi
nală: Ălser—Giurgiucă 3—1 (11, 19, 
-18, 20), Berczik—Reti 3—1, Fahazi— 
Harcsar 3—1, lohanssori—Rozsas 3—0, 
semifinale: Alser—Berczik 3—1, Io- 
hansson—Fahazi 3—1, finala : Iohans- 
son—Alser 3—0.

Dublu femei, semifinale: M. Ale
xandru, E. Constantinescu — Heirits, 
Poor 3—0, Rowe, Shannon — Legner, 
Riebster 3—0, finala: Rowe, Shannon- 
M. Alexandru, E. Constantinescu 3—1 
(15, -15, 17, 17). învinsele au păcătuit 
printr-.un ioc prea defensiv.

Dublu bărbați, sferturi de finală: 
Korpa, yecko—Negulescu, Reti 3—0 
(21, 15, 10), semifinale: Berczik, Roz
sas—Korpa, Vecko 3—2, Alser, Iohans-

Santos a cîștigat pentru a doua oara 
„Cupa mondială”

RIO DE JANEIRO (Agerpres). — 
Cel de-al treilea meci dintre F. C. 
Santos și A.C. Milan, pentru „Cupa 
mondială" la fotbal s-a disputat sîm
bătă pe stadionul Maracana din Rio 
de Janeiro, în fața a 150 C00 de spec
tatori. Echipa braziliană, jucînd din 
nou fără Pele (accidentat), a cîștigat 
la limită cu 1—0 (1—0) la capătul 
unui meci disputat sub semnul unei 
mari tensiuni nervoase. Unicul gol al 
partidei a fost marcat în min. 34 de 
fundașul Dalmo, dintr-o lovitură de 
la 11 metri. Santos cucerește astfel 
pentru a doua oară consecutiv cupa 
celor mai bune cluburi de fotbal din 
lume. în 1961, acest trofeu fusese 
cîștigat de Penarol Montevideo, iar 
In’ 1960 de echipa spaniolă Real Ma
drid.

Meciul de sîmbătă nu s-a ridicat la 
nivelul celui de joi, cîștigat tot de 
brazilieni cu 4—2. Santos a dominat 
autoritar în primul sfert de oră, ac- 
ționînd cu pase precise și făcînd să 
alerge mult balonul. Echipa italiană a 
contraatacat foarte rar, preocupată mai 
mult de apărare. Jocul dur al milane
zilor, care căutau să împiedice prin 
orice mijloace pe înaintașii brazilieni,

Cehoslovacă — Franța 3—2; R.P. 
Bulgaria — R.P. Polonă 3—0.

• In cadrul unei reuniuni atletice 
desfășurate în orașul Kagoshima au 
fost stabilite două noi recorduri ale 
Japoniei: Koji Sakttrai a realizat la 
triplusalt 16,18 m, iar Hiroomi Yamada 
a sărit la lungime 7,57 m (vechiul re
cord 7,50 m).

• Pe patinoarul artificial de la Luj- 
niki s-a disputat ieri meciul interna
țional de hochei pe gheață dintre se
lecționata U.R.S.S. și echipa canadiană 
„Windsor Bulldogs" care întreprinde 
un turneu în Europa. Prestînd un joc 
excelent, hocheiștii sovietici au învins 
cu scorul de 9—0 (2—0, 4—0, 3—0). 
Punctele au fost realizate de E. Ma
iorov (2), Iurzinov, B. Maiorov, Ra- 
gulin, Almetov, Volkov, Starșinov, 
Loktev. Au asistat 12 000 de spectatori. 

son—Fahazi, Pignitzki 3—1, finala: 
Alser, lohansson—Berczik, Rozsas 3-2. 
Dublu mixt, optimi: Kerekeș, Fahazi— 
Alexandru, Negulescu 3—0, semifinale: 
E. Constantinescu, Giurgiucă — Lat- 
kacs, Rozsas 3—2, Rowe, Alser — 
Lanterman, Scholler 3—1.

★
Finala de dublu mixt disputată într 

perechile Ella Constantinescu-Dorii 
Giurgiucă și Diana Rowe-Alser (Anglia 
Suedia) a luat sfirșit cu victoria spor 
tivilor noștri cu scorul de 3—2 (8, —16 
—16, 10, 13). Finala de simplu feminii 
a revenit lui Eva Foldi care a întrecut-i 
pe Erzsi Heirits cu 3—1.

„Cupa Europei" intertări 
la atletism

SOFIA 17 (Agerpres). La Sofia s-ai 
desfășurat lucrările reuniunii Comite 
tului european al Federației interna 
ționale de atletism. După ce a ascul 
tat raportul delegatului R.P. Ungare 
referitor la organizarea campionatelo 
europene din 1966, comitetul 8-a ocu 
pat de proiectul creării unei cupe 
Europei interțări la atletism. A fo3 
adoptat proiectul prezentat de Bruni 
Zauli (Italia). A luat naștere astfel 
nouă cupă a Europei la unul din cel 
mai populare sporturi. Prima ediți 
se va desfășura în 1965, atît la bar 
bați cît și la femei. Termenul de în 
scriere pentru aceste competiții v. 
la 15 aprilie 1964. Țările angajate . 
fi împărțite în trei grupe de cite șasi° 
țări. Primele două clasate în fiecari 
grupă se califică pentru finale.

Cu același prilej au fost omologat 
următoarele recorduri, europene: * 

mile : Michel Jazy (Franța) 8:29,6 
880 yarzi : Noel Caroll (Irlanda) 1:47,5 
1 500 m : Michel Jazy (Franța) 3:37,8 
100 m : Dorothy Hyman (Anglia) 11,3 
200 m femei: Dorothy Hyman (An 
glia) 23,2.

Viitoarea reuniune a comitetului eu 
ropean se va ține la Paris la 30 ma 
1964, iar congresul Federației interna 
ționale de atletism la 29 noiembri’ 
1964 în orașul Geneva.

a determinat arbitrul să întrerupă jo 
cui de mai multe ori. Din minutul 2f 
Santos presează iarăși. Pe rînd, Altui: 
Cutinho, Pepe încearcă poarta apărat 
de Balzarini. în minutul 35, fundașii 
Maldini îl trîntește în careul de pe 
deapsă pe Almir și îl lovește cu bc 
cancul în cap. Arbitrul, fără să eziți 
îl elimină pe jucătorul italian și acord 
totodată lovitură de la 11 metri. Dalm 
execută impecabil și scorul este 1— 
pentru Santos. Spre sfîrșitul reprize 
fundașul brazilian Ismael intervin 
printr-un fault grosolan asupra li 
Amarildo și va fi eliminat de pe îeret 
Cele două echipe joacă astfel în zee 
oameni pînă la sfîrșitul meciului. Dup 
pauză, Milan încearcă să egaleze, s 
tacă pe centru cu Altafini și Amarildc 
dar apărarea gazdelor, în care se r< 
marcă Mauro, este de nepătruns. Dup 
ce Gilmar apără un șut periculos e> 
pediat de Amarildo este rîndul lt 
Pepe să tragă de la 30 de metri pri 
surprindere, dar Balzarini respinge c 
pumnul peste bară. Santos se mulțt 
mește cu acest rezultat și face joc d 
apărare în ultimele zece minute. L 
terminarea jocului, în timp ce Maur 
primea cupa în ovațiile publicului, c< 
lebrul jucător Pele, aflat pe tușă, 
declarat cu tristețe ziariștilor : „Este 
doua oară că Brazilia obține o cup 
mondială fără ca eu să fi jucat î 
echipă".

Arbitrul Juan Brozzi (Argentina) 
condus următoarele formații:

SANTOS: Gilmar, Ismael, Mauri 
Haraldo, Dalmo, Lima, Mengalvl 
Dorval, Cutinho, Almir, Pepe.

MILAN: Balzarini (Barluzzi), Pi 
lagallo, Trebbi, Benitez, Maldini, Tr; 
pattoni, Mora, Ladetti, Altafini, Am; 
rildo, Fortunato.

★
• Selecționatele de fotbal ale N 

gerieî și Marocului s-au întîlnit în < 
rașul Lagos în primul lor meci pentr 
turneul preolimpic. Fotbaliștii Nigi 
rleni au repurtat o surprinzătoare vk 
torie cu scorul de 3—0 (2—0). Returt 
va avea loc în luna ianuarie, în Mi 
roc.


