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Reprezentativa de înot și polo Campionatul de fotbal
a Clubului sportiv școlar București a întrecut 

Telovychovna Jednota Gottwaldov cu 114-109
al categoriei A

Monica Dimescu, câștigătoarea probei de 100 m spate

Surpriza etapei: 
Farul a învins 

pe Steagul roșu 
la Brașov!

REZULTATE

Steagul roșu — Farul 0—1 (0-0)
C.S.M.S. — Petrolul 1—0 (0—0)
U.T.A. — Știința Cluj 2—0 (1-0)
Crișul — Știința Tim. 1—0 (1-0)
Sideiurgistul — Dinamo Pitești 0—0

CLASAMENT

Întîlnirea internațională de înot și 
polo, desfășurată sîmbătă și duminică 
la bazinul Floreasca între selecționata 
Clubului sportiv școlar București și 
Telovychovna Jednota Gottwaldov, s-a 
bucurat de un frumos succes. Tinerii 
înotători ai celor două cluburi au ofe
rit întreceri spectaculoase, multe din 
probe încheindu-se la diferențe mini
me, ceea ce a slîrnit un viu interes în 
rîndurile numerosului public.

întîlnirea a fost cîștigată de tinerii 
sportivi romîni cu 114—109; înot: 
53:—45 la fete, 51—58 la băieți; polo: 
10—6 (a contat meciul din prima zi).

Dintre înotătorii noștri, cea mai 
bună comportare an avut-o Monica Di
mescu, Zoe Reznicenco, George Ma- 
larciuc și Alexandru Bota, în timp ce 
oaspeții au avut punctele forte ale 
echipei în talentata Maria Koceudova 
(învingătoare în trei probe), Bohumila 
Kolenova, Jiri Kalina, Pavel Bublik și 
Jiri Walther. Remarcabilă este și com
portarea lui Vladimir Moraru, care 
deși nu a cîștigat nici o probă, a rea
lizat în compania lui Jiri Kalina o în
trecere pasionantă la 400 m liber, de
cisă la zecimi de secundă, ameliorîn- 
du-și totodată recordul personal cu 
aproape 10 secunde.

REZULTATE

ZIUA I. BĂIEȚI. 400 m liber: 1. 
Kalina (TJG) 4:54,8; 2. VI. Moraru 
(CSS) 4:55,5; 3. Slavik (TJG) 5:17,7; 
4. Cornel Georgescu (CSS) 5:25,0; 100 
m spate: 1. Bota (CSS) 1:09,1; 2. Trohani 
(CSS) 1:10,1; 3. Vachata (TJG) 1:10,6: 
4. Walther (TJG) 1:11,3; 100 m flu
ture: 1. Bublik (TJG) 1:08.1; 2. Za- 
ger (CSS) 1:10,0; 3. Kouril (TJG) 
1:10,5; 4. Const. Georgescu (CSS) 
1:11,8; 4x100 m liber: 1. Clubul spor
tiv școlar București 4:10,1; 2. Telovy
chovna Jednota Gottwaldov 4:10,8. 
FETE. 400 m liber: 1. Kocendova 
(TJG) 5:16,7; 2. Balaban (CSS) 5:18,5; 
3. Talpan (CSS) 6:01,3; 4. Gasparkova 
(TJG) 6:07,7; 100 m spate: 1. Di
mescu (CSS) 1:19,0; 2. Trohani (CSS) 
1:20,4; 3. Haveikova (TJG) 1:22,0; 4. 
Pavlikova (TJG) 1:30,1; 100 m fluture: 
1. Kolenova (TJG) 1:20,6; 2. Sterner 
(CSS) 1:20,7; 3. G. Tărnăuceanu (CSS) 
1:21.8; 4. Perkova (TJG) 1:22,4; 4x100 
m liber: 1. Clubul sportiv școLjr Bucu
rești 4:55,2; 2. Telovychovna Jednota 
Gottwaldov 5:07,8.

ZIUA A II-A. BĂIEȚI. 100 m liber: 
1. Walther (TJG) 59,4; 2. Cornel Geor-

(Continuare în pag a 3-a)

Finiș strins in întrecerea șahistelor
PLOIEȘTI 24 (prin telefon). — Ultimele 

doua runde ale finalei campionatului re
publican feminin de șah au ofeiit partide 
de lupta, urmărite cu interes de un public 
numeros. Jucătoarele fruntașe au căutat să 
obțină puncte prețioase care să le asi
gure locuri superioare în clasament.

Sîmbătă, Alexandra Nicolau a cîștlgat 
relativ ușor în fața Elenei Răducanu, în 
schimb partidele Veturia Simu — Elisabeta 
Polihroniade șl Rodica Manolescu — Ro- 
dica Reicher au avut o desfășurare ani
mată, încheiată cu victoria negrelor după 
greșeli de ambele părți. Alte rezultate din 
runda a 14-a : Perevoznic — Gogîlea Vî—'A, 
Chiș — Baumstarck */*—*/s, Pogorevlci — 
A. Teodorescu 1—0, M. Teodorescu — Ur
zică 1—0.

Alte trei rezultate din partidele între
rupte : Urzică — Simu l/s—’A» Reicher — 
Chiș 'Iz—'li, Manolescu — Polihroniade 
0—1.

In ultima rundă, Rodica Reicher a fă
cut remiză cu Vetuiia Simu, aslguiîndu-și 
locul trei în clasament. Cu același rezul
tat s-a încheiat întîlnirea dintre fruntașa 
clasamentului Alexandra Nicolau și fosta 
campioană Margareta Perevoznic. Celelalte 
rezultate : Baumstarck — Manolescu Vz—’A, 
Gogîlea — Chiș 1—0, îonescu — Răducanu 
1—0. S-au întrerupt partidele Urzică — Po- 
gorevici și Polihroniade — M. Teodorescu. 
Ultima, prezentînd importanță pentru sta
bilirea ordinei primelor locuri, promite o 
continuare prelungită, dat fiind că majo
ritatea pieselor mai sînt încă pe tablă. Ne
grul deține un ușor avantaj pozițional.

Pînă la jucărea ultimelor două partide 
întrerupte, clasamentul campionatului este 
următorul : Alexandra Nicolau 12 puncte 
(din 14 posibile). Margareta Teodorescu 
11 (1), Rodica Reicher 11, Elisabeta Poli
hroniade 10'A (1), Eleonora Gogîlea 91/», 
Margareta Perevoznic 9, Veturia Simu șl 
Gertrude Baumstarck 5Vi, Marla Pogorevici 
5 (1), Rodica Manolescu 5, Elena Răduca
nu 4’A/ Tereza Urzică 4 (1), Aura Teodores
cu 4, Marleta îonescu 3*/t, Emilia Chiș 3.

PAUL DIACONESCU 
maestru al sporlului

ETAPA VIITOARE

1. Dinamo București 10 7 1 2 28:12 15
2. Progresul 10 5 4 1 22:17 14
3. Farul 11 7 0 4 16:15 14
4. Petrolul 11 4 4 3 ÎS: 7 12
5. Steagul roșu 11 5 2 4 19:14 12
6. Rapid 10 5 2 3 21:21 12
7. Steaua 10 S 1 4 30:21 11
8. Crișul li 4 3 4 9:17 11
9. C.S.M.S 11 5 0 6 19:20 10

10. U.T.A. 11 4 2 5 13:16 10
11. Dinamo Pitești 11 4 2 5 11:14 10
12. Siderurgîstul 11 3 2 6 10 20 8
13. Știința Timișoara 11 3 0 8 13:21 6
14. Știința Cluj 11 2 1 8 10:21 5

Farul — Progresul
Dinamo Pitești — Steagul roșu 
C.S.M.S. — Rapid
Crișul — Siderurgîstul
Dinamo Buc. — Știința Timișoara
Știința Cluj — Petrolul

Meciul Steaua — U.T.A. a fost amînat

SARAIEyO 24 (Agerpres). —
Delegația de stat a R. P. Romîne, 

condusa de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., aflata în 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, întreprinde 
o călătorie prin țară. Delegația este 
însoțită de tovarășii Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Executive Fe
derative, Mirko Tepavaț, adjunct al 
secretarului de stat pentru afacerile 
externe, Arso Milatovici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București, ge
neral maior Petar Babici și alte per
soane oficiale. Duminică dimineața, 
delegația a sosit la Saraievo, capita
la Republicii Socialiste Bosnia și 
Herțegovina.

In gara Saraievo, împodobită cu 
drapelele de stat romînesti și iugo
slave, în întîmpinarea delegației au 
venit tovarășii Rato Dugonici, preșe
dintele Skupștinei Bosniei și Herțe- 
govinei, Blajo Djuricici, secretar orga
nizatoric al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Bosnia și Herțegovina, Ha
san Brkici, președintele Vecei Execu
tive a Bosniei și Herțegovinei, Niko 
lurincici, vicepreședinte al Skupștinei 
Bosniei și Herțegovinei, general-colo
nel Pero Kosorici, conducători ai or
ganizațiilor obștești din republică, 
reprezentanți ai organelor de stat și 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via din raionul și orașul Saraievo, nu
meroși oameni ai muncii.

Din tren coboară tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai delega
ției romîne. Răsună o salvă de onoa
re. Se intonează imnurile de stat ale 
R.P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej îm
preună cu tovarășul Rato Dugonici 
trec în revistă compania de onoare. 
Un grup de pionieri oferă oaspeților 
buchete de flori. Locuitori din Sara
ievo, unul din marile orașe ale Iugo
slaviei, au salutat cu căldură, priete
nește, pe solii țării noastre. Tn piața 
gării și pe străzile străbătute de con
voiul de mașini, zeci de mii de cetă
țeni fluturau stegulețe romînești și 
iugoslave, aruncau flori în calea oas

peților. Pe pancarte erau înscrise 
urări de bun-venit, chemări în cinstea 
prieteniei dintre cele două țări.

Așezat într-o regiune pitorească, 
fiind străjuit din toate părțile de 
piscurile munților, orașul Saraievo 
impresionează prin varietatea stilu
rilor arhitectonice, care și-au pus pe
cetea asupra lui de-a lungul secole
lor. Dominante au devenit însă con
strucțiile noi, luminoase, de locuințe 
și fabrici ridicate în ultimii ani. tn 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, Saraievo a fost centrul rezis
tenței forțelor progresiste și al lupte
lor de eliberare ain Bosnia și Her
țegovina.

Republica Socialistă Bosnia și Her
țegovina, situată în partea centrală 
a Iugoslaviei, a jucat un rol de sea
mă în lupta de eliberare a țării de 
sub jugul fascist.

Tn aceste zile din preajma sărbă
torii naționale a popoarelor iugo
slave, oamenii muncii își amintesc 
cu emoție de momentele istorice ale 
întrunirii de la Bihaci, în Bosnia apu
seană, a Consiliului antifascist de eli
berare națională la 26 noiembrie 
1942. Un an mai tîrziu, în condițiile 
dezvoltării continue a luptei patrio- 
ților iugoslavi, tot în Bosnia, în lo
calitatea laițe, s-a format Comitetul 
Național de Eliberare a Iugoslaviei, 
un adevărat guvern popular. Prin 
hotărîrile adoptate de reprezentanții 
tuturor popoarelor Iugoslaviei, în a- 
ceastă perioadă de lupte grele pen
tru libertate, împotriva fascismului, 
ou fost puse bazele noului sfat iu
goslav.

Dacă natura a fost darnică cu 
Bosnia și Herțegovina, înzestrind-o 
cu multe bogății ale subsolului și 
frumuseți naturale de un farmec deo
sebit, istoria s-a dovedit aspră cu 
locuitorii ei. Secole de ocupație străi
nă, ca și vechiul regim din Iugo
slavia au tăcut din această parte a 
țării una din cele mai înapoiate din 
punct de vedere economic. Noua 
Iugoslavie a trecut cu hotărîre la va
lorificarea posibilităților de dezvol-
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Duminică, pe terenurile de rugbi...
- -r • ? >

• JOC FRUMOS TN „DESCHIDERE" LA PROGRESUL • LOTUL REPUBLI CAN A REEDITAT SCORUL DE 
MIERCURI • CSS BUCUREȘTI — STIINTA TIMISOARA 9-0 (6-0) IM FINALA CAMPIONATULUI DE JU

NIORI • ANCORĂ GALATI A MAI TRECUT UN OBSTACOL

Steaua —DinamoFază din jocul:

Tn etapa de ieri, „Cupa Progresul" 
a programat — în deschidere la cu
plajul' de pe stadionul din dr. Staico- 
vicî — meciul dintre combinatele bucu- 
reștene Grivița Roșie — Progresul și 
Gloria — Unirea. Jocul a plăcut în 
mod deosebit prin lupta pasionantă a 
înaintărilor și acțiunile pe cît de spec-

Buletinul „C. C.E." Ia handbal în 7 feminin

Spartak Subotița sosește astăzi
Așadar, ne mai despart puține ore 

de debutul echipei Rapid București în 
a IV-a ediție a „Cupei campionilor 
europeni". Mîine, la ora 18,30 în sala 
Floreasca, se va disputa prima din 
cele două partide cu campioana Iugo
slaviei, Spartak Subotița.

• Jucătoarele iugoslave și-au anun
țat sosirea în cursul zilei de astăzi. 
Din lotul lor nu vor lipsi cunoscutele 
internaționale Jakovetici, Gojnici, 
Zemko etc.

o Arbitrul întîlnirii este austriacul 
Hruschka.

• Meciul dinfre Rapid București și 
Spartak Subotița va fi încadrat de 
cîteva interesante întîlniri masculine 
din „Cupa F.R.H.". Programul de mîi
ne a fost astfel alcătuit:

Ora 16: Steaua — l.C.F. (m)
Ora 17,15: Rafinăria Teleajen — Di

namo (m)
Ora 18,30: RAPID BUCUREȘTI — 

SPARTAK SUBOTIȚA (f)
Ora 19,30: Spartac — Știința (m)
Ora 20.45: București I juniori — 

Rapid (m).

Lotul R.P.R. — combinata

taculoase pe atît de eficace ale liniilor 
de treisferturi. După ce a condus în 
prima repriză cu 11—8, combinata 
Grivița Roșie — Progresul a fost în
trecută, într-un final interesant, cu sco
rul de 16—11. Au înscris pentru în
vingători Dogaru (încercare transfor
mată de Blum), Mihalcea (încercare 
transformată de Blum), Stanciu și 
Chirvase (cîte o încercare) și Negules- 
cu (încercare), Vicol (încercare trans
formată de Negulescu), Negulescu (lo
vitură de picior căzută), pentru în
vinși.

De subliniat atenția pe care toate 
cele patru echipe care au dat jucători 
combinatelor au acordat-o de data a- 
ceasta întrecerilor din cadrul compe
tiției „Cupa Progresul*1.

Ca și în partida de miercuri, Lotul 
R.P.R.’ a obținut victoria la un scor 
categoric, același cu care a încheiat 
ultima dată întrecerea cu combinata 
Gloria — Unirea: 40—8. In ciuda 
acestei diferențe, replica adversarilor 
— combinata Steaua — Dinamo — a 
fost însă mult mai dîrză. In special 
în prima repriză, Lotul republican a 
preluat foarte greu inițiativa, fiind 
condus la un moment dat cu 8—3. 
Apoi, jucînd din ce în ce mai bine.

Foto: St. Petre
selecționabilii s-au impus cu autoritata 
și, acționînd ferm în toate comparti
mentele, au înscris numeroase încer
cări. O bună apărare a împiedicat pe 
jucătorii combinatei să mai .realizeze 
vreun punct. In orice caz, combinata 
Steaua — Dinamo s-a dovedit un bun 
partener de antrenament care — mai 
ales în primele 20 de minute — a 
obligat lotul să se întrebuințeze serios 
pentru a stăvili atacurile repetate. Sco
rul a fost deschis de VVusek (încer
care), egalează Nica (lovitură de pe
deapsă), combinata ia conducerea prin 
încercarea realizată de Floarea Carol 
și transformată de Nica, din nou ega
litate datorită încercării realizate de 
Ciobănel (transformată de Penciu) și 
pînă la sfîrșitul reprizei lotul mai în
scrie 5 puncte (îonescu — încercare, 
transformată de Penciu): 13——8. La 
reluare, o avalanșă de încercări. Au
tori: Mircea Rusu (transformă Penciu), 
Rahtopol (transformă Chiriac), Ciobă
nel, Penciu (transformă Chiriac), Dro- 
botă, Moraru și — între ele — o lo
vitură de picior căzută realizată de 
Rahtopol. Scor final: 40—8. Lotul re-
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LA TELEFON TORINO Din nou decepție la Brașov

De la trimisul nostru
După ce 

rficarea în

tot, la hotel, în localitatea 
pe stadion, fotbaliștii romîni 
înconjurați cu simpatie de lo- 
Dar pe cît de afectuoși și 
arată oamenii în această regiu-

au ratat la București caii- 
.____ turul următor al prelimi
nariilor olimpice, iată pe fotbaliștii 
noștri la drum, spre Italia, pentru a 
susține cel. de al treilea meci în com
pania puternicei reprezentative a Da
nemarcei. După mai bine de T ore de 
zbor am aterizat pe aeroportul Ca- 
selle din Torino. Aici ne-au întimpinat 
reprezentanți ai federației italiene de 
'fotbal, ai cluburilor torineze, iubitori 
ai sportului, ziariști. Sîntem astfel de 
vineri seara oaspeții orașului Tirgurilor 
internaționale industriale și automobi
listice din Italia, ai centrului munci
toresc Torino, locul de baștină al echi
pei de fotbal cu același nume, precum 
Ji al clubului Juventus.

Peste 
Bivolii, 
au fost 
'calnici. 
'calzi se 
ne nordică, pe atît de rece este vre
mea aici, la poalele munților Alpi (to
tal înzăpeziți), a căror panoramă se 
Vede din mai toate colțurile orașului.

Sîmbătă, în jurul orei 15, a fost ve
rificată pregătirea echipei noastre în- 
țr-o întîlnire amicală cu o selecționată 
locală. Meciul s-a terminat cu un 
scor favorabil echipei noastre: 6—0 
(4—0). După părerea mea, antrena
mentul n-a corespuns în întregime. S-a 
văzut la jucători, în acest meci, o în
cetineală în ceea ce privește ritmul 
jocului. Unii dintre componenți (Kosz
ka, Greavu, Varga și chiar Constantin) 
au corespuns parțial. La sportivii ro- 
mini se mai văd unele deficiențe, sem
nalate anterior, ca pripeala în faze 
'de finalizare, aglomerarea jocului în 
fața porții adverse, neurmărirea balo
nului pînă la capătul acțiunii. Apăra
rea se lasă încă ușor descoperită, iar

Învingînd pe Dinamo București cu 3-1 (0-0) 
Steaua a cîștigat „Cupa de toamnă

Deschiderea „matineului" fotbalistic 
'de ieri a dat cîștig <le cauză repre
zentanților clubului Steaua care au 
învins pe Dinamo, cucerind astfel tro
feul pus în joc. Jocul a purtat am
prenta luptei pentru victorie, unele 
faze mai frumoase fiind create doar 
în repriza a 11-a.

Tn prima parte a meciului s-au 
comis multe greșeli, iar la capitolul 
finalizare ambele înaintări au dovedit 
lipsuri serioase.

După pauză, dinamoviștii au în
ceput vijelios. Nu au trecut decit trei 
minute și unul dintre atacurile lor 
a fost concretizat de Ene 11: 1—0 
pentru Dinamo. Campionii controlează 
jocul. Citeva minute mai tîrziu, 
Țîrcovnicu a trimis cu capul, 
apropiere, peste poartă, iar un 
puternic al lui Unguroiu a fost 
pins in corner de Eremia. Apoi, 
cui s-a echilibrat. In minutul 
Racsi a întreprins o incursiune prin
tre apărătorii dinamoviști și Uțu, cu 
toate că i-a ieșit în întîmpinare, a 
fost nevoit să scoată balonul din 
plasă: 1—1. Cei care atacă
sînt jucătorii echipei Steaua. După 
trei minute, tot Racsi înscrie: 2—1. 
în continuare, atacuri la ambele porți, 
dar cei care marchează sînt reprezen
tanții clubului Steaua. în minutul 77, 
Ștefan trimite ușor mingea lui Uțu 
însă Crișan ajunge primul la balon 
și... 3—1. Pină la sfîrșittil întîlnirii, 
ambele înaintări au încercat să mo
difice scorul, dar apărările au fost 
la post. Arbitrul Petre Poagă a con
dus următoarele formații: 

acum

Rapid—Progresul 3-2 (2-1)
Dacă s-ar fi luat în considerație ca

litatea joeului, trofeul cu care a fosi 
dotată „Cupa de toamnă", desfășurată 
duminică dimineața pe stadionul Di
namo din Capitală, ar fi trebuit să se 
acorde învingătoarei din partida „ve
detă" a acestei competiții. Pentru că 
Rapid și Progresul au oferit un meci 
frumos, superior din toate punctele de 
vedere celui realizat de Steaua și Di
namo. Atît rapîdiștil cît și partenerii 
lor s-au preocupat să practice un fot
bal tehnic, cu acțiuni desfășurate pe

special, V. Grădinaru
unii jucători (Koszka, Varga, Voinea, 
Sasu) își părăsesc posturile. Să spe
răm că joi echipa noastră nu va mai 
arăta asemenea deficiențe, că jucătorii 
noștri — așa cum ne-au dovedit în 
unele ocazii — se vor mobiliza total, 
pentru a obține cîștig de cauză în 
meciul cu Danemarca.

in această partidă antrenorii au fo
losit următorii jucători: Mîndru-Popa, 
Caricaș, Ivan (Greavu)-Petru Emil, 
Koszka-Pîrcălab, Sasu (Varga), Voinea, 
Constantin, Creiniceanu (Sasu). Meciul 
a fost condus de arbitrul internațio
nal italian Liverani. Jucătorii noștri 
se simt bine, sînt optimiști, dornici să 
se reabiliteze după insuccesul de la 
București. Danezii n-au sosit încă la 
Torino, ei fiind așteptați miercuri. Din 
comunicarea făcută telegrafic 
de specialitate italian, gazdă 
două echipe, reiese că în lot 
ză trei nume noi: S. A. Rask, 
rensen și J. Bjeregard.

Meciul R.P.R. — Danemarca se va 
desfășura joi pe stadionul Filadelfia 
din Torino, începind de la ora 14,30 
(ora locală) și va fi arbitrat de o bri
gadă italiană, avînd la centru pe Cam- 
panetti (Milano). Intîlnirea urmează 
să fie transmisă de posturile noastre 
de radio.

In cursul zilei de duminică o parte 
a lotului s-a deplasat la Milano, unde 
a asistat la partida internațională Mi- 
lan-River Plata, a cărei rețetă va fi 
donată victimelor catastrofei de pe 
valea Daosta. O altă parte a delega
ției a vizionat meciul de campionat 
Torino-Spal.

Luni, lotul 
antrenament 
pe stadionul
cu Danemarca.

forului 
a celor 
figurea- 
W. Soe-

nostru va face un ușor 
de acomodare, probabil 
unde va avea loc meciul

meciul

Foto: T. Roibu

Crișan înscrie cel de al treilea gol pentru Steaua. 
Steaua— Dinamo).

STEAUA: Eremia — Georgescu 
(Zavoda min. 46), Petescu, Cojocaru
— Staicu (Georgescu min. 46), Hăl- 
rr.ăgeanu — S. Avram, Crișan, Jenei, 
Pavtovici, Racsi.

DINAMO: Uțu — Șerban (Ma
ghiar min. 46), Nunweilfer 11), Con- 
stantinescu — Ștefan, Nunweiller IV
— Frățilă, Țircovnicu (Lucescu mîn. 
69), Ene II, Nunweiller VI, Unguroiu.

V. FOMP1LIU

un front larg, cu schimburi specta
culoase de pe o parte pe alta a tere
nului și cu multe faze de poartă.

Prima repriză se caracterizează prin 
echilibru de forte, ceea ce face ca 
balonul să fie purtat cu repeziciune 
de la o poartă la alta. Progresul are 
o ușoară superioritate, datorită jocului 
mai simplu la centrul terenului. In a- 
propterea careului pierde însă ocaziile 
pentru că Stoicescu vrea să rezolve 
singur situațiile create.

stcagui roșu-rarul o-i (o-o)

lună n-a jucat în loca- 
Farul — învingătoarea 
și... învinsa Crișul ui.

roșu n-a învățat nimic

BRAȘOV 24 (prin telefon). Timpul 
frumos a făcut ca stadionul Tractorul 
să cunoască o mare afluență de spec
tatori, nerăbdători să vadă la lucru 
atît formația locală, Steagul roșu, care 
mai bine de o 
litate, cît și pe 
echipei Steaua

Dar Steagul 
din pățania Farului și a plătit scump. 
In cele 90 de minute de joc, gazdele 
n-au putut concretiza nici una din oca
ziile destul de favorabile. Pripeala în 
primul rind, lipsa de orientare față de 
situația impusă de apărarea constăn- 
țenilor și mai ales numeroasele gre
șeli tehnice comise destul de frecvent 
au fost factorii hotărîtori în înregis
trarea acestui eșec. La aceasta se mai 
adaugă și faptul că în decursul parti
dei n-a existat decit rareori legătură 
între compartimente, aportul mijlocași
lor fiind inexistent. Din acest 
centrul terenului s-a găsit de 
ori liber, spațiul fiind acoperit 
bine de oaspeți, 
atacul gazdelor 
ment: am vrea 
compartimentul 
lacune.

Jucătorii constănțeni au 
la Brașov cu două puncte 
Ei le-au meritat cu prisosință, deoa
rece au știut să se descurce mai bine 
în acest meci. Farul a început jocul 
cu Stancu retras permanent și cu Bi
bere (deseori) al cincilea
Bibere a avut insă și rolul de legă
tură între apărare și atac. N-am putea 
spune că Farul a fost prezent de prea 
multe ori în careul gazdelor. Dar este 
cert 
cut 
fost

motiv, 
multe 

mai 
Așa cum a jucat ieri,
nu putea da randa- 
să adăugăm că și în 

apărării au fost unele

plecat de 
prețioase.

apărător.

un lucru: ori de cîte ori au tre- 
constănțenii linia de centru ei au 
deosebit de periculoși. După pau-

joacă maitn repriza a doua. Rapid 
bine, dar nu reușește să înscrie mai 
multe goluri din cauza impreciziei în 
șut a lui Codreanu, Năsturescu și mai 
ales a lui Dumitriu 11. care la scorul 
de 3—1, min. 85. după ce driblează 
întreaga apărare a Progresului trage 
în Cosma de la 8 m. Au marcat: Du- 
mitriu (min. 27 și 45) și Năsturescu 
(min. 74) pentru Rapid și Mateianu 
(min. 23 și 89). Primul gol a fost în
scris după ce Mateianu a executat o 
lovitură de la 11 m. Andrei a respins 
mingea în picioarele atacantului de 
la Progresul, care de data aceasta a 
marcat.

Arbitrul J. Roibăneseu (Buc.) a con
dus echipele : RAPID : Andrei—Lt»- 
pescu, Motroc, Macri (min. 46 Mibai) 
—Jamaisehi (min. 46 Dinu), Langa— 
Năsturescu, Dumitriu I), Ozon, Geor
gescu (min. 85 Crăciun), Codreanu 
(min. 80 Craus). PROGRESUL: Cos- 
ma—Ccwstantinescu (min. 4G I. Po
pescu), loniță, Coîeeriu—I. Popescu 
(Știrbei), Iancu—Oaidă, Mateianu, 
Stoicescu (min. GO Baboie), D. Po
pescu, Mafteuță.

C. ALEXE

in amindouă formațiile au 
modificări, oaspeții au atacat

50), Selimesi (min. 15— sin- 
portarul 38 și 58) șî Năf- 
(min. 90). Dintre ocaziile ra- 
oașpeți notam pe acelea din

ză, cînd 
intervenit 
cu și mai mult succes, reușind să în
scrie punctul Victoros, in min. 67, prin 
Tufan, care a reluat în plasă mingea 
centrată de Ologu.

In decursul partidei Steagul roșu a 
ratat o serie de ocazii prin Gane (min. 
2, 27 și 
gur cu 
tănăilă 
tate de 
min. 6 și 62 (Dinulescu) și min. 17 
(Ologu).

Foarte slab s-au comportat ieri din 
formația gazdă Năftănăilă și Selimesi, 
ultimul preocupat mai mult să rezolve 
unele răfuieli cu adversarul direct.

Iosif Ritter (Timișoara) a condus 
bine următoarele formații:

Steagul roșu : Haidu—Campo (min. 
46 Zaharia), Jenei, Naghi—Pescaru, 
Sigheti—Hașoti, Năftănăilă, Gane, Ci- 
ripoi (min. 46 Campo), Selimesi.

Farul: Manciu—Buzea, Tîlvescu, 
Gref—Stancu, Neacșu—Ologu (min. 
46 Biikosi), Bibere, Tufan, Dinulescu. 
Tănase (min. 46 Ologu).

C. GRUIA și P. DUMITRESCU
coresp.

Crișul Oradea—Știința Timișoara 10 (1-(
ORADEA, 24 (prin telefon). Din 

nou tribunele stadionului Crișana au 
fost poptdate de numeroși iubitori ai 
fotbalului din oraș și localitățile înve
cinate, printre care și mulți susțină
tori ai Științei, veniți de la Timișoara. 
Studenții au luptat cu toată ardoarea 
pentru cucerirea celor două puncte 
puse in joc. Pe de altă parte însă 
orădenii au ținut să confirme succe
sul de la Constanța, obținut dumini
că trecută. Ca urmare, intîlnirea a pur
tat amprenta unei dispute acerbe, în 
care s-a luptat mult pentru fiecare 
baton, ceea ce a fost în detrimentul 
calității.

In prima repriză, s-a jucat mai clar, 
cu acțiuni de atac purtate de ambele 
înaintări. Orădenii, mai deciși în fața 
porții, au înscris unicul gol al partidei 
în min. 42: Sacaci III, ajuns pe ari
pa stîngă, a centtat pe jos la lacob, 
care de Ia 17 m. a șutat pe jos în col
țul din dreapta al porții, peste Urzi
ceanu, care a plonjat defectuos.

La reluare, în primele minute gaz
dele asaltează poarta timișorenilor, 
dar șuturile lui Sacaci III și Pojoni 
sint prinse sau respinse în corner de 
Curcan, introdus în locul lui Urzicea
nu. Treptat, timișorenii își revin, joacă 
mai hotărît și creează o serie de ac
țiuni ofensive, dar nu pot trece de a-

Când te rez

U. T. A.-Știința Cluj
ARAD 24 (prin telefon). La sfîrși

tul partidei, cei prezențî pe stadionul 
U.T.A. au plecat satisfăcufi doar de 
rezultat, — 2—0 (1—0) —nu și de 
jocul prestat Aceasta, deoarece întîl- 
nirea s-a desfășurat la un nivel tehnic 
scăzut. Urmărind doar rezultatul, cele 
două echipe au neglijat, de 
balul.

U.T.A. a intrat pe teren 
obțină ambele puncte puse 
în acest scop a depus eforturi 
nute a atacat aproape tot 
poarta oaspeților. Putem spune 
majoritatea timpului, lupta s-a dat între 
atacul textilist și apărarea oaspeților. 
Este concludent în aeest sens să ară
tăm raportul de cornere : 10—3 pen
tru U.T.A. Gazdele au dominat cu auto
ritate mijlocul terenului, unde Mețcaș 
și Comisar au alimentat atacul 
mingi utile. înaintașii, în frunte
Țîrlea, au creat nu mai puțin de șase 
ocazii clare la poarta studenților. Dacă 
dintre acestea nu s-au fructificat de- 
cît două, explicația constă ăi pripeala

fapt, îot-

decisă să 
joc și 
susți- 

timpul 
că, hi

în

cu 
cu

Un meci de
C. S. M. S.-

și la sfîrșitul celei 
faze spectaculoase. 1 
s-a caracterizat pri 
echipele (îndeosebi

IAȘI 24 (Prin telefon). După 
insuccese consecutive, C.S.M.S., 
formație întinerită, a obținut 
victorie pe deplin meritata 
echipei ploieștene. Intîlnirea s 
racterizat printr-o dispută dîrz 
care a oferit, totuși, la început’ 
mei reprize 
doua, multe 
însă meciul 
joc crispat, 
trolul) mizînd mai mult pe foi 
detrimentul laturii tehnice. Deși 
minat de la începutul jocului, g 
au reușit să înscrie punctul vi 
abia în min. 75. Pînă atunc.i 
acțiunile înaintașilor ieșeni s-au 
de apărarea ermetică și bine orgi 
a ploieșteuilor, veniți la Iași h 
să obțină un meci nul. în acest 
oaspeții și-au menținut tot timpu 
jucători pe linia de fund, acț 
numai prin contraatacuri susțini 
2 sau 3 înaintași. Echipa ieșeat 
tinerită curajos, a acționat cu 
multă rapiditate dînd dovadă d< 
litate și liotărîre

Iată eîteva faze 
această întîlnire: 
(deosebit de activ 
o cursă pe partea _ 
trează spre Danileț. Acesta î> 
să șuteze și este deposedat de 
de Dumitru Nieolae. în min. 15 
învălmășeală produsă în careul 
lului, Danileț, Voica, Deleanu 
tei șutează pe rînd spre poarta 1 
nescu, dar de fiecare dată minge

de a învinge, 
mai importau 
în min. 9
în acest meci 
stîngă de und

recurg la dti
Răcelescu. car

Rotaru — 1 
în repriza 1 
parte a jocu

pararea fermă a orădenilor, în 
au excelat Solomon, Weichelt ș 
căci II. în min. 70, Sacaci II : 
pins balonul de pe linia porții. V 
fusese trimisă de Manolache și : 
drepta spre poarta goală. Cu dou 
nute mai tîrziu, Sacaci III este 
sit“ în careul studenților. Lovitu 
la 11 m. a fost executată prea 
de Bacoș și Curcan a respins, 
halul partidei, jocul pierde din 
tate. Timișorenii 
„evidențiindu-se“ 
lovit pe Fandli.

Arbitrul Mircea 
condus foarte bine 
în cea de a doua 
fost depășit de faze, pierzînd c< 
iul asupra jucătorilor (n-a sanc 
multe neregularități comise mai 
de oaspeți).

CRIȘUL: Weichelt — Georf 
Solomon, Balogh — Pojoni, Sac; 
— Fandli (Sandu min. 85), Bacoș 
căci III, Vlad, lacob.

ȘTIINȚA: Urziceanu (Curcan 
46) — Surdan, Lereter, Răcelesc 
Mihăilă, Tănase — Igna (Popa 
59), Remus Lazăr, Manolache, E 
Mițaru.

IL1E GHIȘA și AL. JI1 
corespondenți

ni 
A 
pi 
urUrmărind 

studenții au 
întărind-o n 
s-a dovedit 
min. 70 cit 
zece oameni,

aiacanfiior și în cele eîteva intere 
salutare ale lui Moguț (în prima 
priză).

Oaspeții s-au prezentat sub 
așieptărilor în această partidă, 
a fost aproape inexistent. El a 
cat un joc confuz, 
zuitat de egalitate, 
accentul pe apărare, 
ric. Această tactică 
tnsă deficitară. Din 
au rămas numai în 
oarece Cromeli a fost eliminat p< 
lovirea intenționată a adversarulu

Rezultatul este just și oglim 
fidel raportul de forte de pe teren.

Începutul jocului s-a desfășurat 
seninul echilibrului. Prima ocazie 
a înscrie o au oaspeții, dar M 
(min. 10) luftează tn fața porții g 
Pe măsură ce timpul trece, domin 
textitiștilor devine mai pronun 
Rind pe rînd Comisar (min. 18), 
lea (min. 23), Tomeș (min. 26) 
tează ocazii bune de a marca. S< 
este deschis în min. 32: Cîmpear 
faultează în careu pe Tomeș, care



A luat sfîrșit turul categoriei B

sco- 
Dri- 
dată

gaz- 
fun-

de apărătorii ploieșteni. în 
Danileț trece de Florea și-l 
pe Comănescu dar acesta, deși 

u portarul, trage afară.
rastă parte a jocului Petrolul 
louă ocazii de a deschide 
rin Iordaehe (min. 30) și 
(min. 44), dar de fiecare 
iuescu II a fost la post, 
iriza secundă dominarea 

accentuează. în min. 52
:leanu pătrunde printre apără- 
trolului și-l deschide pe Dani- 
din colțul careului de 6 metri 
în bară.

n. 75, în urma unei lovituri 
mingea este respinsă de un 
ploieștean la Danileț și acesta 

spectaculos de la 17 m, cu 
este toți jucătorii aflați în 

peste portarul Ionescu, în- 
astfel unicul gol al partidei, 
e desfășoară în nota de supe- 
a ieșenilor dar rezultatul ră- 

modificat. O remarcă specială 
locul bun prestat de juniorul 
care, deși debutant, a fost ală- 
Țapu, Vornicu și Humă, unul 
irii principali ai victoriei echi- 
U.S.
ierul arbitrului M. Popa-Bucu- 
fost aliniate următoarele for-

• Metalul Tîrgoviște pe locul I în seria I ® Meciul restanta Minerul Baia Mare - C.F.R. Timi
șoara
(mm. 
lescu 
pectiv 
sianu

CEAHLĂUL ’ P. NEAMȚ—META
LUL BUCUREȘTI 4—0 (2—0). Cea
hlăul a depășit în toate comparti
mentele echipa oaspe. Au înscris : Mi- 
halache (min. 8), Bogdan (min. 43 
din 11 m), P. Macri (min. 64), Man
galagiu (min. 85). Arbitrul Șt. Bra- 
sai — Tg. Mureș a eliminat în min. 
35 pe Malschi (Metalul) pentru lo
virea adversarului. (C. Nemteanu — 
coresp.).

METALUL TIRGOVISTE—ȘTIIN
ȚA CRAIOVA 3—1 (3—0). Un meci

va decide lidere’ seriei a ii-a

Duminică, 
pe terenuri..

(Urmare din pag. I)

Seria I

S.
apu, Deleanu-Humă 
cu), Vornicu-Matei, 

/u, Voica, Comănescu

Constantinescu II-V. Po- 
(min. 70
Danileț,
(min. 70

OLUL: Ionescu-Pall, 
Florea-Pahonțu, Marin Marcel- 
uhas, Iordaehe, Dridea II (min. 
mu), Moldoveanu.

Dumitru

GH. VAS1LIU — coresp.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—TRACTO
RUL BRAȘOV 2—1 (.1—0). Mult 
schimbată în bine față de jocul cu 
Unirea Rm. Vilcea, Știința a obținut 
o victorie meritată. Studenții au avut 
inițiativa in majoritatea timpului, 
incursiunile extremelor și . în special 
ale lui Ciornoavă ptinînd de multe 
ori in dificultate apărarea oaspeților. 
Tractorul a > jucat destul de slab iar 
după ce a reușit să obțină egalarea 
a căutat să mențină rezultatul’ în- 
tîrzjind jocul. Golurile au lest în
scrise de Zainescu (min. 23) și L. 

..Erie (min. 78) pentru Știința, res
pectiv Binder (min. 59). In min. 70 
Stiinta a ratat o lovitură de la 11 m. 
(D. C.).

POIANA CÎMPINA—C.F.R. PAȘ
CANI 4—0 (2—0). Tntîlnirea a pri
lejuit un spectacol de bună calitate 
în .care înaintarea gazdelor, rema
niată prin introducerea juniorilor Du- 
mitrache, Silaghi și Popescu, a făcut 
azi o partidă care a plăcut. In a doua 
parte a jocului gazdele par mulțumite 
de rezultat și nu mai insistă, părînd 
a fi satisfăcute de cele două goluri 
înscrise în prima repriză de Nanu 
(min. 3) și Popescu (min. 17). Abia 
spre sfîrșitul jocului Poiana atacă cu 
mai multă vigoare și înscrie alte două 
goluri prin Nanu (min. 70) și Popescu 
(min. 89). (C. Vîrjoghie — coresp.).

UNIREA RM. ---------- ----------
CALAȚI 3—1 
presărat cu puține 
sistînd mai mult 
obținut o victorie 
tea hia proporții 
(min. 57) se juca 
țire pînă la sfîrșit Au înscris: Gibea

15), Marin (min. 29), Mihăi- 
(min. 5/) pentru Unirea, res- 
Coniau (iran. 64). (D. Ro-

— coresp.).p

trai bine I. Drăghici-Buc. (A Gros și 
P. Velțan, coresp.).

■ C.S.M. REȘIȚA — FLAMURA RO
ȘIE ORADEA 4—0 (2—0). Deși din 
min. 60, reșițenii au jucat in 10 oa
meni (Georgevici fiind eliminat pentru 
faulturi repetate), ei au obținut o vic
torie clară. Punctul forte al echipei 
d fost înaintarea, care s-a comportat 
bine. Oaspeții au jucat deschis, dar au 
fost lipsiți de eficacitate, ,liz înscris: 
Sftrlogea (min. 23, 70 și 77) și Sporea 
(min. 14). (1. Plăvîțiu și P. Bocșanu, 
coresp.).

ARIEȘUL TURDA — C.S.M. SIBIU 
2—0 (1—0). Joc de mare luptă dar

VILCEA—ȘTIINȚA 
(2—0). Meci anost, 

faze de fotbal. In
in ata'c. Unirea a 
prețioasă care pu- 
dacă de la 3—0 
cu aceeași însuHe-

După un meci slab

ȚI 24 (prin telefon). — Cei 
000 de spectatori au părăsit 
Dunărea din localitate com- 

amăgiți, din cauza facturii 
jocului și a rezultatului ne- 

tor obținut de echipa lor fa- 
Siderurgistul a dominat cate
ar n-a reușii să străpungă 

supraaglomerată a oaspeți- 
a recurs deseori la durități 
80 Dumitrescu a și fost eli- 

t pe teren, după ce l-a lovit 
at pe Dragomir).
ța partidă s-a rezumat la un 
oniimtu intre atacul gălățean 
trea oaspeților. Și. cu toate 
gazdele n-au reușit să înscrie, 
ize, ineficacitatea liniei de atac 
rgistiitui și forma bună a por- 
tatache. Siderurgistu.1 a înghe- 
l pe centru, unde erau masați 
anență 9—10 jucători piteș-

teni. In fazele de finalizare, jucătorii 
echipei gazde nu și-au păstrat calmul, 
s-au pripit, pierzind astfel multe ocazii 
clare. Așa de pildă, Zgardân. Negrea 
și David au ratat ocazii extrem de 
favorabile. Ei; fie că au intirziat să șu- 
teze, fie că au tras alături.

Dinamo Pitești a obținut un punct, 
prețios. Jocul dur practicat de oaspeți 
precum și simulările lui ~ 
Ionescu nu pot fi trecute 
rea.

Raportul de cornere a 
echipei gazde (8—2). Arbitrul Al. Pîr
vu (Buc.) a avut o misiune dificilă. 
El a condus următoarele formații:

SIDERURG1STUL: Cîmpeanu —
Tomescu, Hulea, Voieti — Dragomi- 
rescu, Florescu — Militarii (min. 55 
C. Matei), Gheorghe, Zgardan, Negrea, 
Z. David.

DINAMO PITEȘTI: Mataehe — 
Badea, Barbu, Stoenescu — Radu, I. 
Stelian — C. Ionescu, Dobrin, Țurcan, 
Dumitrescu, David (rr.in. 59 Lovin).

Ț urcări și C. 
insă cu veăe-

fost favorabil

păraxe, pierzi!
GH. ARSENIE

GH. TEODORESCU, coresp.

(l-o)
e poartă și arbitrul dictează 
de la 11 m, care este trans
ele Țirlea : 1—0.
uare, deși conduși cu 1—0, 
continuă să practice un joe 
re. Acest lucru permite local- 
i înscrie încă o dată în min. 
Ț îl servește „ca pe tavă" pe 
acesta trimite mingea în pla- 

portarul Moguț, care ieșise 
>inare. Pînă la sfîrșitul parti- 
euții au o singură ocazie de 

dar Pecican salvează în, ul- 
anță din fața lui Sabo, care 
ise o minge trimisă greșit de 
irbitrul P. Sotir (Mediaș) a 
ine următoarele formații:
: I. Vasile—Pectcan, Capaș, 
- Comisar, Mețcaș — Tomeș, 
.eac min. 59), Țîrlea, Floruț,

onosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12 REZULTATE EXACTE 
Concursul nr. 47 

etapa din 24 noiembrie 1963

'A CLUJ: Mogu( (Rînghea-
67)—Cromel i, Griijdeanu, 

t—Popescu, Georgescu—Su- 
suc, Marcu, Adam, Sabo.

I. C.F.R. Timișoara — Ind. Sîrmei
(cat. B) 2—1 1

II. Mureșul -— Jiul (cat. B) 1—1 x
L C.S.M. Reșița — FI. roșie Ora

dea (cat. B) 4—0 1
A. S. Cugir — Minerul B. Mare 
(cat. B) 1—0 I
Foresta — Chimia Făgăraș (cat.
B) 0—2 2
Metalul Tîrg. — Știința Craiova 
(cat. B) 3—1 1

VII. Milan — Juventus (camp, ita
lian ) 2—2 x

VIII. Fiorentina — Roma (câmp, ita
lian) 0—0 x
Messhia — Internazionale 
(camp, italian) 0—1 2
Mantova — Genoa (camp, ita
lian) 0—0 x
Bologna — Lanerossi (camp, 
italian) 3—0 1

Lazio — Catania (camp, italian) 
0—0 x

HI.

IV.

V.

vi.

IX.

x.
XI.

XII.

ȘTEFAN lACOB-eoresp. Fond de premii: 226.933 lei.

Brașov disputat dumini-Tractorul
Capitală.

Fază din meciul Știi»fa București — 
că în

A O®

publican a început jocul cu următoa
rea formație : Teofilovici, Ionescu, Ra
dulescu — Preda, Vasile Rusu — 
Moraru, Demian, Mircea Rusu — Stă- 
nescu, Chiriac — Ciobănel, Wusek, I- 
rimescu, Teodorescu — Penciu. In 
partea a doua a jocului au intrat și- 
Drobotă, lordăchescu, Rahtopol, IliesJ 
cu, Sava

Pe stadionul din Parcul Copilului, 
după 60 de minute de joc, echipa Clu
bului sportiv școlar a primit cupa cu
venită formației campioane de juniori 
din acest an. O răsplată binemeritată 
acestor tineri rugbiști care termină ( 
neînvinși activitatea competițională 
din acest an. Ieri, echipa campioană 
n-a strălucit, așa cum ne obișnuise 
în ultima vreme, dar a fost fără în
doială mai bună decît Știința Timi
șoara și a meritat pe deplin victoria. 
Punctele au fost realizate de Ibraș 
(încercare), Mîrza (lovitură de pe
deapsă) și Adrian Ionescu (încercare). 
Scor: 9—0 (6—0).

In ultimul joc, disputat ieri în „cu
plajul" din Parcul Copilului, s-au în-, 
tilnit Ancora Galați și Chimica Tîrnă-j 
veni, ambele candidate la un loc în 
categoria A. După o partidă excelen-1 
tâ, de btină factură tehnică. în care 
s-a jucat deschis, dar scorul a ră
mas... 0—0, au fost necesare prelun
giri pentru a stabili învingătorul. A 
cîștigat — datorită unui joc mai în-: 
chegat — Ancora Galați cu scorul 
de 16—5, care a mai trecut astfel un 
obstacol în drumul spre categoria Ag] 
urmind să susțină — duminică — 
partida decisivă cu Farul Constanța.

DAN G1RLEȘTEANU

spectaculos,- de bună factură tehnică, 
în care ambele 
adevărată risipă 
repriză Metalul 
scrie de trei ori 
3 și min. 5) și 
reluare studenții au o revenire fru
moasă dar nu reușesc să înscrie de- 
cît în rr.in. 90 prin Ganga. (M. A- 
vanu ■— coresp.).

DINAMO BACĂU—FLACĂRA MO- 
RENI 2—0 (0—0). In prima repriză 
dinamoviștiî s-au comportat slab. La 
reluare ei joacă mult mai legat, con
struiesc cîteva faze frumoase, două 
dintre ele fiind fructificate de Eftimie 
(min. 58) și Grarrî (min. 83). De 
remarcat că în min. 60 Gram a mai 
înscris un gol perfect valabil. Spre 
surprinderea tuturor, după ce a ară
tat repunerea mingii la centru, ar
bitrul Gh. Gheorghe — București, la 
protestele oaspeților revine la decizie 
și acordă lovitură liberă de la 16 m 
în favoarea lui Dinamo. După această 
fază jocul își pierde din spectacol, 
devine nervos și uneori chiar dege
nerează. fără 
tervină. (llie Jojicu — coresp. reg ).

FORESTA 
FAGARAȘ 0—2.

echipe au făcut o 
de energie. In prima 
atacă susținut și în- 
prin Constantin (min. 
Chiriță (min. 30). La

ea arbitrul sa mai in-

FĂLTICENI—CHIMIA

CLASAMENT

1. Metalul Tîrgoviște 13 9 1 3 24:16 19
2. Poiana Cîmpina 13 7 2 4 20:13 16
3. C.F.E. Pașcani 13 6 4 3 16:11 16
4 Unirea Rj». Vîîcea 13 5 4 4 20:18 14
5. Tractorul Brașov 13 5 3 5 22:15 13
6. Uincmo Bacău 13 4 5 4 17:14 13
7. Știința București 13 6 1 6 21:19 13
8. Știința Craiova 13 4 5 4 16:17 13
9. Chimia Făgăraș 13 6 1 6 20u24 13

10. Flacăra Moroni 13 6 0 7 16:16 12
11. Ceahlăul P. Neamț 13 4 4 5 23:27 12
12. Metalul Biicurești 13 5 1 7 11:14 11
>3. Foresta Fălticeni 13 3 4 6 9:26 16
14. Știința Galati 13 2 3 8 14:19 7

Seria a II-a
TIMIȘOARA — INDUSTRIA 
C. T URZII 2—1 (1—6). Fe-

C.F.R. 
SÎRMEI 
rotitorii au cîștigat pe merit, la capătul 
unui meci disputat. Gazdele au arvnt 
inițiativa in prima parte a intilnirii, 
dar înaintașii au ratat numeroase o- 
cazii. Una dintre acțiunile ofensive 
ale ceferiștilor a fost concretizată iii 
min. 19 de Mureșan. După pauză, lo
calnicii insistă și în min. 71, Gherghel 
mărește avantajul echipei sale la 2—0. 
Unicul punct al oaspeților a fost în
scris de Daraban, în nun. 77. A arbi-

de factură 
localnicilor „ 
fapt pentru care a ratat multe ocazii. 
Punctele au fost realizate de Pîrvu 
(min. 37) și Joja (min. 89). De remar
cat că în min. 82, Podara (Arieșul), a 
executat o lovitură de la 11 m și por
tarul Pilka a respins balonul in corner. 
(I. Pataki si I.azăr Petru, coresp.).

MINERUL LUPENI — GAZ METAN 
MEDIAȘ 2—1 (1—0). Cu toate că au 
dominat majoritatea timpului, localni
cii au ratat multe ocazii, prin Băluțiu, 
Cotroază, Ion C. Ion și Drăgoi. Oaspe
ții au luptat pentru un rezultat cit mai 
strins. apărindu-se bine. Au marcat: 
Drăgoi (min. 25) și Sima (min. 75) 
pentru Minerul, respectiv, Damian (min. 
90). (I. Ciortea-st 1. Cotescu, coresp.).

C.S.M. CLUJ — A.S.M.D. SATU 
MARE 0—2 (0—1). Localnicii au do
minat mai mult în repriza 1, dar au ra
tat. Oaspeții s-au apărat foarte bine 
și au contraatacat periculos. Foarte 
bine a jucat Ștefănescu (A.S.M.D.), 
organizator al acțiunilor ofensive ale 
oaspeților, avînd o contribuție însem
nată la înscrierea celor două goluri. 
Au marcat: Gavriliu (min. 32) și Ti
ran (min. 85). (V. Morea și N. Todo- 
ran, coresp.).

A.S. CUGIR — MINERUL BAIA 
MARE 1—0 (1—0). Victorie meritată. 
Unicul punct al partidei a fost înscris 
de Nifu în min. 9. Oaspeții au căutat 
să egaleze, dar înaintarea a fost ine
ficace. (Mihai Vîlceanu, coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — JIUL 
PETRILĂ 1—1 (0—0). După o repri
ză de joc egal, gazdele au atacat mai 
insistent și au marcat în minutul 62 
prin Gyorjy. Din acest moment meciul 
a devenit și mai dinamic și se părea 
că Mureșul va obține victoria. Cu cîte- 
va secunde înainte de fluierul final, 
Libardi (Jiul) a egalat situația. A con
dus cu autoritate V. Drug-București. 
(V. Kadar, coresp.).

Foto: V. Bageac
tehnică mediocră. Atacul 

a înghesuit jocul pe centru,

SURPRIZA LA C1MP1NA: RAPID 
ÎNVINSĂ DE PRECIZIA

CIMP1NA, 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Considerat de mulți 
drept favorită în întîlnirea cu Precizia 
Săcele, desfășurată la Cîmpina, Ra
pid a fost învinsă cu 5—0 (0—0),
pierzind astfel orice șansă de califi
care în categoria A. Meciul a plăcut 
prin numeroasele ocazii de a înscrie 
pe care le-au avut ambele formații. 
Bucureștenii au greșit încercînd să-și 
etaleze prea mult cunoștințele tehnice 
(evident superioare) în prima repri
ză, iar apoi și-au bazat jocul în spe
cial pe Pîrcălăbescu, sever marcat de 
adversari.

Victoria echipei din Săcele a adus-o 
Luca, care în min. 46 a „scăpat", reu
șind să culce balonul ia centru. Tot 
el a transformat încercarea, stabilind 
scorul final: 5—0.

TIBERIU STAMA

* CLASAMENT

1. Minerul Baia Mare 12 8 1 3 18: 0 1?
2. C.F.R. Timișoara 12 6 5 1 18:10 17
3. C.S.M. Reșița 13 7 2 4 23:11 16
4. Jiul Pe tei la 13 4 6 3 13:16 14
5. A. S. Cugir 13 5 4 4 12:20 14
6. Ind. Sîrmei C. Tuizii 13 6 1 6 28:20 13
7. Minerul Lupe ni 13 3 3 5 15:18 13
8. Gaz Metan Mediaș 13 4 3 6 18:14 11
9. C.S.M. Sibiu 13 5 1 7 14:14 n

10. C.S.M. Cluj 13 4 3 6 11:13 ii
11. Arieșul Turda 13 4 3 6 14:19 ii
12. A.S.MtD. Satu Mare 13 5 1 7 18:25 ii
13. FI. ro-și-e Oradea 13 4 3 6 12:19 n
14. Mureșul Tg. Mureș 13 2 6 5 18:24 10

Reprezentativa
Clubului sportiv școlar București 

a intrecut Telovychovna Jednota 
Gottwaldov

(Urinare din pag. I)

gescu (CSS) 1:00,2; 3. Zager (CSS) 
1:02,7; 4. Vacbata (TJG) 1:03,4; 266?n 
mixt: 1. Bublik (TJG) 3:40,1; 2. Wal- 
ther (TJG) 3:46,8; 3. Trohani (CSS) 
3:55,3; 4. Bota (CSS) 3:55,3; 800 m 
Uber: 1. Kalina (TJG) 10:22,3; 2. VI. 
Monaru (CSS) 10:24,1; 3. Kovril (TJG) 
10:56,6; 4. A. Moraru (CSS) 11:48,0; 
4x100 m mixt: 1. Telovychovna Je4no- 
ta Gottwaldov 4:34,7; 2. Clubul sportiv 
școlar București 4:35,5; 100 m bras : 
1. Malareiuc (CSS) 1:15,6; 2. Litera
(TJG) 1:15,8; 3. Soptereanu (CSS) 
1:17,4; 4. Hecko (TJG) 1:21,4. FETE: 
100 m liber: 1. Kocendova (TJG) 
1:07,4; 2. Ungur (CSS) 1:07,9; 3. Per- 
hova (TJG) 1:134; 4. Talpa» (CSS) 
1:15,2; 100 m bras? 1. Rearâcenco
(CSS) 1:25,6; 2. Mikulcikova (TJG) 
1:30,0; 3. Marina Marin (CSS) 1:31,1; 
4. Valouskova (TJG) 1:31^; 266 m 
mixt: 1. Kocendova (TJG) 3:47,7; 2. 
Balaban (CSS} 3:47,7; 3. Holenova
(TJG) 4:13,5; 4. G. Tărnăuceanu (CSS) 
4:17,8; 4x100 m mixt: 1. Clubul spor
tiv școlar București 5:15,2; 2. Telo- 
vychovna Jednota Gottwaldov 5:24,2.

La polo, Întîlnirea oficială, desfă
șurată. sîmbătă seară, s-a îneheiat eu 
victoria categorică a tinerilor sportivi 
romîni: 8—2 (2—0, 3—1, 1—1, 2—0). 
Au înscris: Zamfir eseu (4), Bâjenaru 
(2), Ionescu, Lăzărescu pentru g-aade, 
Kouml și Prikryl pentru oaspeți- A 
arbitrat bine A Nicolaescu. în a doua 
partidă, care nu a mai contat în cla
samentul general al întîlnirilor: Clubul 
sportiv școlar București — Telovycbov- 
na Jednota Gottwaldov 6—1 (2—0,
0—0, 1—0, 3—1).



m „ a F. R. H.“ la handb

(Urmare din pag. 1)

tare industriala de care dispune 
ceasta republica, datorită importan
telor zăcăminte de cărbune, minereu 
de fier, bauxită, cupru, plumb etc., 
a resurselor energetice ale riurilor 
de munte.

Membrii delegației romîne au luat 
cunoștință de una din realizările jm- 
portante în dezvoltarea economică a 

’republicii, hidrocentrala de la labla- 
nița.

...Autostrada care duce la lablanița 
se cațără pe munții înconjurători, 
șerpuitoare, străbate tunele și via
ducte, pătrunzînd pe valea rîului 
Neretva. Tumultuosul rîu de munte 
a fost însă prefăcut într-un lac liniș
tit. Pe o distanță de mulți kilometri, 
drumul merge pe marginea lacului 
creat de mîinile harnice ale con
structorilor iugoslavi, care au înălțat 
în calea apelor barajul de la labla- 
nita.

Membrii delegației romîne sint sa
lutați la sosirea la hidrocentrală de 
conducătorii întreprinderii, de repre
zentanți ai organelor raionale de 
stat și ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. în fața unei machete, di
rectorul întreprinderii, inginerul Ibro 
Imamovici, înfățișează oaspeților 
principalele date privind această im
portantă întreprindere. Construcția 
hidrocentralei a început în 1947, în 
condiții dificile, determinate de lipsa 
de specialiști, de mijloace mecani
zate. Uzina a crescut o dată cu spe-*1 
cialiștii, o dată cu dezvoltarea in
dustriei iugoslave care a echipat-o 
cu cea mai mare parte a agregatelor 
și aparatajelor.

Pe culoarul ce duce spre uzina con
struită în adîncul muntelui, membri
lor delegației romîne le este prezen
tat un basorelief metalic pe un pe
rete. Gazdele arată că acesta amin
tește de un moment important al is
toriei luptei de eliberare a popoare
lor Iugoslaviei. Tn timpul celei de-a 
patra ofensive a trupelor hitleriste 
împotriva armatei de eliberare iu
goslave, la indicația tovarășului Tito, 
au fost aruncate în aer toate podu
rile peste Neretva, de la Konik la 
Mostar. Inamicul a crezut că parti
zanii iugoslavi au renunțat la intenția 
de a trece rîul Neretva și a fost 
astfel derutat. La lablanița însă, lup
tătorii au improvizat repede un pod, 
reușind să treacă de partea cealaltă 
a rîului. Basorelieful înfățișează, de 
asemenea, construcția hidrocentralei, 
monument viu al forței creatoare a 
poporului eliberat. Oaspeții vizitează 
apoi sălile turbinelor. Din cele șase 
agregate cu o putere de 180 mW, 5 
sînt produse de uzinele „Rade Kon- 
cear" și „Litostroi". Apa din lacul

a-

de acumulare pune în mișcare tur
binele după ce străbate două tunele. 
Membrii delegației vizitează puntea 
de comandă a agregatelor și apoi 
au mers la barajul hidrocentralei, 
înalt de 85 metri, barajul formează 
un lac de acumulare cu o capacitate 
de 320 000 000 mc apă si se întinde 
pe o lungime de 35 kilometri. Tn 
cursul vizitei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și membrii delegației 
romîne s-au interesat de caracteristi
cile utilajului folosit, de măsurile 
luate pentru evitarea viiturilor, de 
proiectele pentru utilizarea completă 
a potențialului energetic al rîului Ne- 
retva. Gazdele au arătat că în a- 
ceastă regiune se prevede construi
rea unor noi hidrocentrale care vor fi 
date în funcțiune în termen mai 
scurt datorită experienței acumulate 
la lablanița.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, apreciind realizările constructo
rilor de la lablanița, a propus direc
torului hidrocentralei să se întîlnească 
cu constructori romîni din acest do
meniu, să-și împărtășească reciproc 
experiența, să facă un schimb util 
de păreri.

De la lablanița, coloana de mașini 
se îndreaptă către pitoreasca locali
tate Mostar. Locuitorii acestui oraș 
au făcut solilor poporului romîn o 
primire emoționantă. Aproape întrea
ga populație a orașului a ieșit pe 
străzi, alcătuind un adevărat culoar 
viu, fluturînd stegulețe 
iugoslave. La balcoane, 
clădiri, locuitorii au 
măiestrit lucrate, iar în
deschise în care se afla tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au fost a- 
runcate flori, în semn de 
și simpatie pentru înaltul 
pentru poporul romîn.

Președintele Skupștinei 
Mostar, Ivo lerkici, a oferit 
tea oaspeților o masă care
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

In timpul vizitării orașului Mostar, 
membrii delegației romîne au vizitat 
podul vechi de unde provine și nu
mele orașului, construit în secolul al 
15-lea. Membrilor delegației li s-a 
prezentat istoricul acestui pod, legat 
de lupta de veacuri a popoarelor 
Iugoslaviei pentru libertate. Apoi, 
membrii delegației romîne s-au oprit 
pe o străduță îngustă, în stil oriental, 
unde, cu decenii în urmă, era car
tierul meseriașilor. Aici a fost vizi
tată o bucătărie specializată în mîn- 
căruri orientale și o cafenea turcească, 
cu un local de vară original, săpat 
de ape în stîncă de-a lungul veacu
rilor și amenajat apoi de mina omu
lui. Tn timpul caniculelor, în acest

local temperatura nu urcă aproape 
niciodată peste 10 grade.

După aceea, un grup de pionieri a 
oferit membrilor delegației romîne 
flori, iar tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej le urează succese la învă; 
țăfură. Trei tinere fete, în pitorești 
costume naționale, transmit membri
lor delegației romîne un călduros 
salut din partea locuitorilor orașului. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că delegația romînă a fost 
bucuroasă să cunoască unele din 
realizările poporului iugoslav și a 
mulțumit pentru primirea deosebit de 
caldă făcută solilor poporului romîn.

★

romînești și 
pe numeroase 
scos covoare 
calea mașinii

prietenie 
oaspete,

raionale 
în cins- 
s-a des-

Președintele Skupștinei Republicii 
Socialiste Bosnia și Herțegovina, Rato 
Dugonici, a oferit duminică seara, 
la Saraievo, în clădirea Vecei Exe
cutive Republicane, o masă în cinstea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Au par
ticipat tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R.P. Romîne la Belgrad, consilieri și 
experți ai delegației de stat a R. P. 
Romîne.

Au luat parte Djuro Pucar, secre
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Bosnia și Herțe- 
govina, Hasan Brkici, președintele 
Vecei Executive Republicane, Blajo 
Giuricici, secretar organizatoric al 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Herțegovina, 
Niko lurincici, vicepreședintele Skup
știnei Republicane, Nikola Andrici, 
președintele Consiliului Republican al 
sindicatelor, general-colonel Pero 
Kosorici, Rudi Kolak, vicepreședinte 
al Vecei Executive Republicane, Pa- 
saga Mangici, președintele Uniunii 
Asociației luptătorilor din Bosnia și 
Herțegovina, și alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, Miloș 
Minici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, Mirko Tepavaț, ad
junct al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, general-maior Petar Ba- 
bici.

Tn timpul mesei, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, tova
rășii Rato Dugonici și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

Echipele Rapidului au ciștigat meciurile etapei
Jocurile din cadrul „Cupei F.R:H." la 

handbal in 7 au continuat ieri in sala 
Floreasca. Programul zilei a cuprins 
partide masculine și feminine din eta
pa a 111-a (in ordinea disputării lor). 
Rezultatele înregistrate sint normale:

STEAUA - BUCUREȘTI JUNIORI 
(m) 32—16 (18—5). Echipa campioană 
a avut focul let discreție, conduci nd tot 
timpul la diferențe apreciabile. Spre 
cfîrșit, juniorii au avut o revenire, re- 
ducînd din handicap., Golgeterii meciu
lui: Jianu 7, Schmidt 11 și Telman 6, 
(Steaua) si Licit (4) (București).

. DINAMO — SPARTAC (m) 27—13 
(12—5). Dinamo a ciștigat fără emoții, 
auind permanent inițiativa. Cele mai 
multe goluri le-au marcat Mureșan și 
Chirculescu 6 (D), Moise 4 (S).

RAPID - RAFINĂRIA TELEAJEN 
(m) 20—18 (13—10). Joc viu disputat 
cu numeroase faze dinamice. în special 
după pauză. Tn prima repriză, Rapid a 
condus cit 10—4. dar slăbind în apă
rare a dat ocazie oaspeților să se a- 
propie la 3 puncte. La reluare. Rafi
năria revine puternic. Rapid face gre
șeli In apărare și scorul se modifică de 
la 14—11 la 14—14 (min. 38) și 
15—14 (min. 43) In favoarea oaspeți
lor. Din acest moment, jocul devine

foarte strîns. Rafinăria conduce 
17—15. 18—17, dar este egalată 
fiecare dată, iar In final Rapid for. 
ză și cîștigă la două puncte difere, 
L. Constantinescu 9 (R), Rotari 
(Raf.). Gațtt 6 (R) și Schnap 4 (R 
au fost jucătorii cu cea mai mare 
cacitate.

BUCUREȘTI JUNIOARE - EL. 
TRO MAGNETIC A (f) 16—9 (7- 
Junioarele au jucat mai bine și au 
vins pe merit, aoînd in Butan i 
Gheorghe (3) și Hreșcan (2) cele 
eficace componente. Electromagnetic 
reușit să egaleze la 8—8 (min. : 
dar a cedat in final.

PROGRESUL - CONFECȚIA 
12—7 (5—4). In min. 11. Progr. 
conducea cu 4—0. dar Confecția a 
venit și in min. 25 a egalat: 4—4. 
același minut a marcat insă. Progre 
care după pauză a luat treptat avi 
Golgetere au fost Ghiță 7 (P) și L 
Dumitru 5 (C).

RAPID - ȘTIINȚA (f) 9-6 (8- 
Meciul a fost animat, in special 
repriza a doua. Victoria este merit 
Au marcat : AL Constantinescu 2, 
fan 2. Neaco 2. Szdkd. C. Dumitre 
și Oțetea, respectiv Ț ir iac 3. Cîrligei 
Srarnco și Leonte.

Turueul selecționatei de hochei pe 
a orașului București

DRESDA 24 (prin telefon). — So
sită simbătă la amiază iu capitala 
RD. Geimane, selecționata de hochei 
a orașului București a susținut prima 
întilniie cu reprezentativa R.D. Ger
mane la Werner Seelebinderhalle doar 
la citeva ore după aterizare. Din a- 
ceastă cauză hocheiștii romini nu au 
putut da in acest meci o replică la 
valoarea lor puternicei echipe a R.D; 
Germane, care in această perioadă 
se pregătește intens pentru meciul de 
barai cu echipa R F Germane, in 
vederea desemnării echipei ce va par
ticipa la turneul olimpic de la Inns
bruck. Jocul a [ost ciștigat de ho
cheiștii germani cu scorul de 12—2 
(9—1, 1—0, 2—1). Rezultatul aces
tei partide a fost decis în prima re
priză, cind jucătorii romini s-au pus 
mai greu pe picioare, comițind multe 
greșeli în —

La un 
patinoarul 
în fața a 
acestei partide. Mult mai echilibrată 
decit prima, această intilnire s-a in-

a pa rare.
interval de 24 de ore, pe 

din Dresda s-a disputat
4 000 de spectatori revanșa

P E

gheață

a selection
(0— 1. 4

aparținui e> 
deschis sc< 
15). Cu d

cheiat tot cu o victorie 
RD. Germane: 6—2 
2—0). Prima repriză a 
pei noastre, care a 
prin Ferenczi (miri
minute înainte de încheierea repr 
Biro a ratat o mare ocazie de a i 
jora scorul, deși era singur cu f 
tarul. In repriza a doua lioche 
gazdă atacă puternic, -egalează ; 
Fuchs (min. 24) și preiau conduce 
prin Ziesche (min. 29). Jocul este 
disputat, hocheiștii romini reușind 
egaleze in min. 35 printr-un gol I 
tnos înscris de Pariă. In finalul 
prizei gazdele mai înscriu de d 
ori (Kraatz — min 36 și Noack 
min. 39). In ultima repriză pork 
echipei noastre a primit două go 
ușor parabile înscrise de 11. N 
intr-un singur minut (miri 54)

Selecționata orașului 
continuă turneul jucînd 
genfnrt (Austria).

V.

București
joi la (>

MILITARI
conducătorul delega

SCURT

Finala campionatului de ciclocros
Finala campionatului republican de 

ciclocros a constituit unul din punctele 
de atracție ale programului sportiv 
bucureștean de duminică. De aceea, 
un număr neobișnuit de mare de spec
tatori au venit în fața bazei sportive 
Granitul, pentru a asista la întrece
rile cicliștilor din Tg. Mureș, Cluj, 
Ploiești, Brașov și București. Organi
zatorii competiției au ales un traseu 
în premieră despre care specialiștii 
prezenți au avut numai cuvinte de 
laudă, deoarece i-a supus pe alergă
tori la un serios examen. Cei aproape 
100 de concurenți și-au apărat cu dir- 
zenie șansele, oferind curse viu dis
putate. întrecerile au fost dominate 
de sportivii bucureșteni, în deosebi de 
reprezentanții clubului Olimpia (C. 
Dumitrescu și Gh. Radu) care au făcut 
ca titlurile de campioni pe anul 1963 
să rămînă în Capitală.

Și acum iată — pe scurt — filmul 
celor două probe de campionat. La 
startul celei mai importante probe, 
cursa seniorilor (24 km, 8 ture a cîte 
JiTn. fiecare)i s-au aliniat 30 de aler

gători. Traseul cu multe urcușuri și 
coborîșuri, cu poteci în serpentină, a 
cerut din partea concurenților multă 
dexteritate. Cu îndemînarea-i cunoscu
ta, C. Baciu reușește să se instaleze 
în frunte, fiind urmat după primul 
tur de I. Braharu, C. Ciobanu, C. Du
mitrescu, C. Popescu, A. Satmari, Gh. i\jo/ - — - - -

St. Toader. hi turul trei Baciu și Du
mitrescu se detașează, rămînînd sin
gurii pretendenti la primul loc. Și în 
turul următor Baciu continuă să con
ducă sub privirile lui Dumitrescu, ur
mat la o distantă apreciabilă de Bra
haru, Satmari, Ciobanu și C. Burtea, 
T. Sirnion, Gh. Radulescu, care au reu
șit să refacă din terenul pierdut, tn 
turul cinci Dumitrescu rulează în spa
tele lui Baciu pentru ca în turul ur
mător pregătirea fizică să-și spună cu- 
vînlul: C. Dumitrescu preia conduce
rea, pe care nu o mai cedează pînă la 
sjîrșitul cursei.

Ordinea sosirii: C. DUMITRESCU 
(Olimpia) urmat la 31 sec. de C. Baciu 
(Steaua) și la 1:17 de A. Satmari 
(Voința Cluj). Pe celelalte locuri s-au 
clasat: C. Ciobanu (Voința Ploiești), 
I. Braharu (Voința Buc.), C. Burtea 
(Voința Ploiești), Gh. Rădulescu (Olim
pia), St. Toader (Voința Buc.), S. Mi- 
hăl(eanu (Steaua), A. Mitef (Voința 
Buc.) etc. C. Ciobanu și I. Braharu 
s-au comportat neregulamentar la fi
niș și au fost retrogradați cu cîte un 
loc în clasament.

Întrecerea juniorilor de categoria I 
nu a avut istoric. Gh. Radu a condus 
de la început și pînă la sfîrșit de-a 
lungul celor cinci ture (15 km). Pa
sionantă a fost lupta pentru ocuparea 
locurilor 2—5. Clasamentul final: 1. 

-----, v,rt. GH. RADU (Olimpia), 2. C. Grigore 
•"•toe și S. Mihălțeanu. După turul (Voința Buc.) la 29 sec., 3. Gh. Moldo- 

x. Baciu, veanu (Voința Ploiești) la 50 sec., 4. C.
...... 2-.- Ivan (Dinamo) la 1:59, 5. Gb. Suciu 

Mihălțeanu, (Torpedo Brașov) la 2:32.

Iată rezultatele în celelalte probe 
de completare: juniori cat. a II-a, con
curs republican (3 ture — 9 km): 1. 
ANDREI LASZLO (Harghita Tg. Mu
reș), 2. K. Ci mpeanu (Voința Ploiești). 
3. V. Crețu (Tractorul Brașov); bici
clete semicurse (2 ture — 6 km): N. 
Procop (Steaua); biciclete de turism 
(1 tur — 3 km): FI. Tițoiu (Voința 
Buc.).

TR. 1OANIȚESCU

• Campionatul de gimnastică ar
tistică al U.R.S.S.. desfășurat la Mos
cova, a fost clștigat de Ludmila Sa
vinkova. Pe locul doi s-a clasat El
vira Averkovici. iar pe locul trei 
Liubov Paradieva. Cîștigătoarea con
cursului de la Moscova va participa 
la un turneu internațional programat 
în acest sezon la Budapesta.

• Federația internațională de bas
chet a stabilit ca turneul preolimpic 
masculin de baschet să se desfășoare 
între 4 și 13 iunie tn orașul Geneva. 
La turneu vor participa 16 echipe ur- 
mînd ca primele două clasate să com
pleteze lista echipelor participante la 
turneul olimpic de la Tokio.

• La Stockholm, intr-un meci de 
tenis pe teren acoperit, echipa Suediei 
a învins cu scorul de 3—2 echipa 
Angliei. în ultimele două meciuri de 
simplu Ilf Schmidt l-a întrecut cu 
6—1 ; 6—3 pe Mills, iar Erik Lund
quist a dispus cu 2—6; 6—2; 10—8 
de Wilson. La 28 noiembrie, echipa

suedeză va întîlni la Belgrad fort 
ția Iugoslaviei.

• în intîlnirea de tenis pe te 
acoperit dintre reprezentativele Fr 
ței și R.F. Germane, care se disp 
la Paris, scorul este în prezent 
2—0 în favoarea gazdelor. Darr 
l-a învins cu 6—2; 6—4 pe Wilh 
Bungert, Pierre Barthes a ciștigat 
6—3î 6—1 în fața lui Ecklebe.

0 Tradiționala competiție inter 
țională de cros „Criteriul așilor", < 
fășurată in apropiere de Bruxe 
a revenit belgianului Henri Clerck, c 
a parcurs 9.500 km în 32:59,0. D 
4 secunde a sosit Buddy Ede 
(S.U.A.). urmat la 11 secunde 
Ălelvin Batty (Anglia).

mea era următoarea: ]____ ,
eseu, Braharu, Ciobanu, Sat- 
Veagoe, Popescu,

echipă neînvinsă 
la baschet

Dinamo București—singura 
în „Cupa Steaua“

scorul 
prinde 
eiși pe 
țări" tactice, atît în. acțiunile ofensive 
cit și în apărare, au avut inițiativa 
în permanență, învingînd pe merit o 
echipă care s-a apărat destul de slab. 

A doua ......................... ..
venit lui 
care pare 
la punct. Net superiori in repriza 
secundă, dinamoviștii au învins cu 
scorul de 81—54 ( 32—22). Alte re
zultate ; Dinamo—Rapid 75—68 (36— 
29) ; Steaua—Știința 78—62 (28—18). 
Competiția se încheie marți seara, 
în sala Dinamo, cu meciurile Di
namo—Steaua (ora 19) și Rapid— 
Știința (ora 20,15).

începute vineri seara, in sala Ciu
lești, întrecerile de baschet masculin 
din cadrul „Cupei Steaua" au ccnti- 
nuat simbătă seara cu partidele 
Steaua—Rapid și Dinamo—Știinta. In 
general, cele 4 echipe s-au străduit 
să ofere jocuri plăcute. Nu au reușit 
insa prea mult pentru că: Steaua. 
în căutarea unui sistem de joc mai 
modern, vădește încă nesiguranță, mai 
ales in apărare. Rapid cu un lot neo
mogen (ne referim la gradul de pre
gătire a unor jucători) nu poate acționa 
încă intr-un ritm susținut de-a lun
gul întregii partide, iar Știința — eu 
un efectiv incomplet la această com
petiție — manifestă și lipsuri serioase 
în pregătirea fizică.

In aceste condiții, victoria ferovia
rilor asupra echipei campioane cu

60—52 (37—33) nu sur- 
nimeni. Rapidiștii, mai de- 

„cău-

de
pe
contraatac, cu meritorii 

tactice.

partidă de simbătă a re- 
Dinamo, singura formație 
să fie ceva mai bine pusă

FOTBAL PL GLO
• P1ERZIND CU 0—1 meciul dt 

cu Palmeiras, cunoscuta echipă t 
ziliană de fotbal F.C. Santos nu i 
are șanse de a cuceri titlul de ei 
pioană a statului Sao Paulo. Ci 
gătoarea „Cupei intercontinentale" 
fost din nou lipsită de serviciile 
Pele, încă nerestabilit. Santos ci 
gase. pînă acum de trei ori la r 
campionatul statului Sao Paulo, 
dera clasamentului este Palmei: 
care nu mai poate pierde primul

• DIN AMSTERDAM se anu 
că meciurile celei de a 17-a edili 
tradiționalului turneu de fot! 
U.E.F.A., rezervat echipelor de 
niori, se vor desfășura între 25 ma 
și 4 aprilie în Olanda. Pînă ac 
au fost desemnate 3 orașe pentru 
găzdui jocurile turneului final .* At 
terdam, Haga și Rotterdam. Vor 
parte ca șl la precedentele ediții' 
echipe. Numărul țărilor înscrise fi 
însă mai mare, se vor disputa 
jocuri preliminarii.
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