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In fost desemnați campionii de gimnastică
ai R. P. Romine pe anul 1963

rii de gimnastică din Capitală, 
i număr mare în sala Dinamo, 
ărit sîmbătă și duminică ulti- 
treceri republicane ale anului 
tapa finală a campionatului pe

el a dovedit că merită din plin laurii 
cîștigați. Reținem, de asemenea, pro
gresul evident înregistrat de tînăra 
gimnastă Elena Ceampelea, care a reu
șit un meritoriu loc 6 la individual

al federației, au înmînat cupele 
distincțiile acordate noilor campioni.

REZULTATE TEHNICE

Regiei |

DELEGAȚIA DE STAT A R.P. ROMÎRE
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

Soma lovan, la bîrnă

Individual compus

Feminin: 1. Sonia lovan (Știința I 
Buc.) 74,95 p, campioană a R.P.R. 
pe anul 1963 ; 2. Emilia Liță (Dinamo 
Buc.) 73,90 p; 3. Atanasia Ionescu 
(Știința I Buc.) 73,75 p; 4. Elena Leuș- 
teanu - Popescu (Știința I Buc.) 73,55 
p; 5 Elena Tutan (Știința I Buc.)

(Continuare In pag. a 2-a)

cu care prilej au fost desemnați 
pionii republicani la individual 

> și pe aparate.
și la recentele „internaționale", 
nwe gimnaștii noștri fruntași au 
■: forma lor bună, concurînd și 
:a aceasta la un nivel ridicat, 
îînd rezultatele obținute a- 
Ne referim la Sonia lovan, care 
it să cucerească pentru a doua 
itlul de campioană republicana 
.vidual compus, ca și la tinărul 
st Anton Cadar, care-și vede în- 
ită munca sîrguincioasă și asi- 
•sfăsurată în ultima perioadă cu 
et.w)lican la individual compus, 
cu trei titluri de campion pe 

e. In cele două zile de întreceri

compus, precum și 2 locuri 5 în con
cursul pe aparate.

Așa cum era de așteptat, 'titlurile de 
campioane pe echipe au rămas în po
sesia formațiilor care le-au deținut și 
anul trecut: Știința 1 București, la 
feminin, și Dinamo București, la mas
culin. Echipele campioane și-au apărat 
cu succes titlurile, dovedind în gene
ral o buna pregătire. Primul campio
nat republican pe echipe sistem divi
zionar s-a bucurat de un real succes, 
el angrenînd într-o activitate orga
nizată numeroși gimnaști din întreaga 
țară.

La sfîrșitul întrecerilor, tov. Ion 
Șiclovan, președintele F. R. Gimnastică, 
și Claudiu Atanasiu, secretarul general

lugbiștii romini au învms categoric
ie campioana Italiei: 35 3 (16-0)
'IGO, 1 (prin telefon). — Du- 

în frumoasa localitate italia- 
prezentativa noastră de rugbi a 
t — în joc de pregătire — pe 
>ana Italiei, formația Rovigo. 
iții romîni au jucat excelent și 
ținut o victorie categorică, mult 
lată de cei peste 5000 de spec* 

Deschiderile rapide ale mijlo-

puns insă jucătorii liniei a treia, mij
locașii și fundașul.

Partida dintre reprezentativa R. P- 
Romîne și campioana Italiei, forma
ția Rovigo, a fost condusă de cunoscu
tul arbitru internațional Silvio Pozzi 
( Milano).

Deschiderile rapide ale mtjio- & 
, jocul combinativ și pătrunde ■ i 
tacanților, ca și atacurile spec-
ase ale aripilor, au fost pune- 
forte ale echipei noastre. Ina- 

i-a revenit sarcina cea mai di- 
în fața puternicului pachet de 

ași ai formației italiene. lucind 
: în momentele fixe din cîmp, 
id bine jocul de percuție fi sta- 

permanent legătura cu liniile 
>i, înaintașii noștri și-au probat 
ilatea puterii de luptă și buna 
■ire fizică.
această partidă echipa noastră a 
următoarea înfățișare : Teofilo- 
Iordăcheseu (Ionescu), Drobolă 
lescu) —- V. Rusu, Preda (min. 

■ Rusu) — Moraru, Demian, M. 
(Iliescu) — Stănescu, Chiriac -—■ 
ael, Rahtopol (min. 70 Irimescu), 
seu (Luscal), Wusek — Penciu. 
ele au fost înscrise în ordine de 
nel (încercare), Rahtopol (încer- 
ransformată de Penciu), M. Rusu 
care transformată de Penciu), 
pol (încercare), Betarrelo (lovi- 
de pedeapsă), Moraru (lovitură 
clor căzută), Chiriac (încercare), 
a (încercare transformată de Pen- 
Wusek (încercare), Chiriac (în- 
e transformată tot de el).

■ipa noastră a desfășurat un fru- 
oc colectiv și este greu de făcut 
cări. In mod deosebit au cores-

Duminică după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Bel
grad, delegația ae stat a Republicii Populare Romîne, condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, prim-secretar al C.C. al P.M.R., care la invitația 
președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, losip Broz Tito, a vizitat R. S. F. 
Jugoslavia.

Din delegație au făcut parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Emd Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, 
precum și Aurel Mălnășan, ambasadorul R. P. Romîne la Belgrad.

Delegația a fost însoțită de consilieri și experți.
La sosire, în Gara Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tova

rășii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Avram Burtaciu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai ambasadei R. S. F. Iugoslavia și alți membri ai corpu-rești, membri ai ambasadei R. S. F. Iugoslavia și 
lui diplomatic.

Un grup de pionieri au oferit flori tovarășului 
Dej și membrilor delegației.

★
în drum spre București, în timpul călătoriei pe

Gheorghe Gheorghiu-

în drum spre București, în timpul călătoriei pe teritoriul tării noastre, 
în gările Turnu Severin, Balota, .Filiași, Craiova, Caracal, Roșiori, Videle, 
împodobite cu steaguri, delegația a fost salutată de un mare număr de 
oameni veniti în întîmpinare cu flori. Ei au aclamat îndelung pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și membrii delegației.

(Agerpres)

Io prima etapă a „Cupei F.R.V
3-2, la băieți

FEMININ

Rapid
Sîmbătă și duminică cele mai bune 

echipe de volei din țara noastră s-au 
prezentat din nou în fața fileului. In 
mijlocul unui interes general au în
ceput întrecerile din cadrul „Cupei 
F. R. Volei* care au prilejuit meciuri 
viu disputate și de bună calitate, 
rezultatele și cîteva comentarii 
pra întîlnirilor din prima etapă.

Dinamo

Iată 
asu-

r
IERI IN CATfCRRIA A

REZULTATELE ETAPEI

Dlnamo București—Știința Tim. 0—0
Farul Constanța—Progr. Buc. 2—0 (1—0) 
Știința Cluj—Petrolul Ploiești 1—0 țl—0) 
Din. Pitești—St. roșu Brașov 2—0 ((0—0) ---------- _ ... .. 04)

(3-D
C.S.M.S.----- Rapid București
Crișul Oradea—Sid. Galați 3—1 
Steaua—U.T.A. (amînat)

CLASAMENTUL
11 7 2 2 28:12
12 8 9 4 18:15
11 5 4 2 22:19
1! 5 3 3 21:21
12 5 3 4

4 4 4
5
5
4
6
5

12 3 2 7
12 3 1 8
12 3 1 8

1. Dinamo București
2. Farul
3. Progresul
4. Rapid
5. Crișul
6. Peteol-ul
7. Steagul roșu
8. Dinamo Pitești
9. Steaua

10. C.S.M.S.
11. U.T.A.
12. Siderurglstul
13. Știința Timișoara
14. Știința Cluj

ETAPA

U.T.A.—C.S.M.S.
Dinamo București, Rapid—Știința 
Petrolul—Farul, “ 
dea. Știința 
Galați. Meciul 
este amînat.

12
12
12
10
12
11 4 2

5 2
5 2
5 1
5 1

12:18 
15: 8 
19:16 
13:14 
30:21 
19:20 
13:16 
11:23 
13:21 
11:21

18 
ÎS
14
13
13
12
12
12
11
11
10
8
7
7

DINAMO BUCUREȘTI — VOINȚA 
CRAIOVA 3—1 (9—15, 15—9, 15—4, 
15—10). Superioară din punct de ve
dere tehnic și tactic, echipa Dinamo 
a cîștigat pe merit. Tinerele jucătoa
re craiovence au luptat cu multă ar
doare reușind să cîșlige un set.

S-<au remaroat : H. Schreiber, M. Ște- 
făneseu (Dinamo) 
nu, Elena Gherase 
bine A. Florescu.
NU, coresp.).

RAPID—FARUL CONSTANȚA 3—1 
(15—9, 11—15, 15—9, 15—11). După 
desfășurarea primului set, cînd au con
dus cu 8—0 și 13—6, cîștigînd la 9, 
se părea că rapidistele vor cîștiga ușor. 
Dar în seturile 2 și 4 au primit o re
plică dîrză din partea adversarelor. 
Totuși, cu un atac mai bun, în oare s-a 
remarcat Daniela Golimaș, Rapid a

și Cornelia Lăzea- 
(Voința). A arbitrat 
(GEORGE CIORA-

Diriamoviștii au surprins din nou ,,blo4 
cule( nepregătit 'al Rapidului și vot*, 
realiza un nou punct. Fază din me* 

ciul Dinamo — Rapid

(Continuare în pag. a 2-a) Foto : T. Chioreanu

Olga Orban învingătoare la Paris
— O interesantă dispută a campionilor —

VI1TOME I
Iași, Steagul roșu—

Cluj,
Gra

PARIS 30 (Agerpres). — Congresul 
jubiliar al Federației internaționale de 
scrimă, organizație înființată cu 50 
de ani în urmă, s-a încheiat la Paris

Progresul—Crișul 
Timișoara—Slderurgistul 
Dinamo Pitești—Steaua

Curcan, portarul Științei Timișoara, a făcut o partidă bună în meciul de ieri, lată-f respingînd în corner min
gea ce se îndrepta spre coltul porții sale.

K- - Eotos P, Romo»aa

cu o interesantă reuniune în care s-au 
întîlnit campionii mondiali din 1962 
cu cei din 1963. Asalturile desfășurate 
în prezența unui public numeros au 
prilejuit un spectacol sportiv de Înaltă 
clasă, aplaudat la scenă deschisă. * i 
LA FLORETA FEMEI ȘI-AU DISPU

TAT VICTORIA OLGA ORBAN (R.P. 
POMINA), CAMPIOANA MOhfc 
DIALA IN 1962, ȘI ILDIKO REJTO 
(R. P. UNGARA), CAMPIOANA 
MONDIALA PE 1963. A ÎNVINS 
OLGA ORBAN CU 8 TUȘE LA 6. 
După întrecere, sportiva roniînă a fost 
felicitată de Maurice Herzog, înalt co
misar pentru problemele tineretului și 
sportului din Franța, care a asistat la 
concurs. I

In celelalte probe s-au înregistrat 
următoarele rezultate: floretă bărbații; 
Jean Claude Magnan (Franța), cam
pion în 1963, întrece cu 10-9 pe Her
man Sveșnikov (U.R.S.S.), campion 
1962; spadă: Istvan Kausz (R. P- 
Ungară), campion în 1962, învinge pe 
Jack Guittet (Franța), campion 1961. 
Scrimerul francez l-a înlocuit pe aus
triacul Losert, campion mondial în 
1963, care nu a putut veni la Paris 
fiind bolnav; sabie: Zoltan Horvath 
(R. P. Ungară), campion 1962, învin
ge cu 10—9 pe Iakov Rîlski (U.R.S.S.), 
campion 1963. După cum se vede, în 
trei probe au cîștigat campionii din 
1962, ceea ce denotă că pentru Jocu
rile Olimpice de la Tokio este foarte 
greu de făcut yreun pronostic.



1 _______ ' - ffiflgWOHEEMi.
Știința Timișoara și Ancora Galați vor juca în categoria A!

/'Disputa celor 6 echipe angrenate în 
Tupta pentru ocuparea celor două 
locuri din categoria A s-a terminat. 
Ultimele „examene" s-au dat ieri, pe 
stadionul „Progresul", și s-au în
cheiat cu promovări neașteptate. In 
loc de Precizia Săcele și Farul Con
stanța — așa cum prevedeau cei mai 
mulți specialiști — vor juca în cate
goria A formațiile Știința Timișoara 
și Ancora Galați 1

> "Lipsită de aportul unui mare număr 
8e titulari (regulamentul interzice fo
losirea jucătorilor legitimați după 31 
August), timișorenii — care din acest 
motiv nu porneau favoriți — au cu
cerit totuși o meritată victorie, după 
ti partidă în care au acționat mai clar 
îfecît adversarii lor, au avut superio
ritate în jocul la tușă și, în general, 
iau dominat mai mult. Ei au deschis 
scorul prin Naca (lovitură de pe
deapsă), dar Precizia a egalat în ul
timele secunde de joc prin Luca (lovi
tură de pedeapsă). După pauză, „su
parăți" că nu pot... înscrie, rugbiștii din 
Săcele dau semne de nervozitate. Pro-

Aspeet de Za jocul Știința Timișoara — Precizia Săcele, cîștigat de timi
șoreni

FARUL-PROGRES

fită timișorenii care înscriu prin Naca 
(lovitură de pedeapsă): 6—3. Partida 
a fost de nivel tehnfc mediocru. Spec
tatorii au aplaudat, în schimb dîrzenia 
Celor două echipe și victoria Științei 
Timișoara, care va continua astfel să 
joace în primul campionat al țării.

Puțini au fost acei care credeau că 
echipa Farul va părăsi terenul învin
să. Și, totuși, așa s-a întîmplat. Con-

n-au evoluat la valoarea lor, 
crispat, fără orizont, tadivi-

stănțeniî 
au jucat 
dual. Experiența căpătată într-un an 
de jocuri în categoria A n-a constituit 
așa cum ne așteptam, elementul ho- 
tărîtar în stabilirea rezultatului. Farul

Steaua—Rapid 19-14 in „Cupa F.R.H."
ȘTIINȚA — PROGRESUL (f) 9—5 

(6—2). Un meci plăcut, în care Știin
ța a cucerit pe merit victoria, printr-o 
circulație mai bună și prin contra
atacuri prompte. Ea și-a asigurat de 
la început un avantaj de 4 puncte 
datorită și portarului Borcea (P), care 
a fost neinspirată în intervenții.

STEAUA — RAPID (m) 19-14 
(6—6). Timp de 40 minute a fost 
un joc foarte frumos, rapid, cu multe 
faze interesante. Steaua a mizat mult 
pe forța de șut de 1a 9 m, iar Rapid 
a jucat mai calculat și mai variat 
în atac, dar neatent în apărare. Din 
această cauză s-a văzut condus cu 
3—1 (min. 8), 5—2 (min. 20) și 6—3 
(min. 26). Rapid a egalat însă, prin 
contraatacuri sigure (min. 29: 6—6). 
Tabela de marcaj a mai înregistrat de 
4 ori egalitate : 7—7 (min. 34), 8—8 
(min. 37), 9—9 (min. 40) și 10—10 
(min. 43).

In ultimul meci: SPARTAC—I.C.F. 
23—22 (11—10).

Ieri s-a desfășurat o nouă etapă ta 
„Cupa F.R.H.". Iată un scurt film al 
meciurilor, în ordinea disputării lor.

DINAMO — BUCUREȘTI I JUNI
ORI (m) 27—12 (10—6). Joc mai
echilibrat doar în prima repriză. în 
min. 5 juniorii conduceau chiar cu 
3—1, dar în min. 22 scorul a ajuns 
8—3 pentru Dinamo. După pauză, 
jocul a fost la discreția dinamoviștilor.

BUCUREȘTI 1 JUNIOARE - CON
FECȚIA (f) 6—0. Echipa Confecției 
nu s-a prezentat (ta sală au fost pre
zente doar 6 jucătoare...).

ELECTROMAGNETICA — FABRI
CA DE TIMBRE 10-6 (1—5). Meci 
foarte interesant, mai ales prin evolu
ția scorului. In prima parte. Electro
magnetica a jucat slab și Fabrica de 
timbre a luat conducerea eu 5—1. La 
reluare însă, Electromagnetica și-a re
venit, a acționat mult pe contraatac 
și după ce a egalat (5—5), a preluat 
inițiativa și n-a mai cedat-o pînă la 
tfirșit.

Foto : I. Mihăică

a lăsat impresia că nu a prețuit, așa 
cum se cuvine, valoarea adversarului 
— Ancora Galați, echipă care a fur
nizat o plăcută surpriză spectatorilor 
bucureșteni încă de la prima sa evo
luție în Capitală.

Scorul final — ca și cel de ta pau
ză — a fost același ca în prima par
tidă : 6—3 (3—3). A condus Ancora 
prin punctele realizate de Poșa (lovi
tură de pedeapsă), a egalat Farul — 
tot în ultimele secunde ale primei re
prize — prin Vătafu (lovitură de pe
deapsă), iar după pauză Ancora a 
obținut victoria în urma încercării 
realizate de aripa Fasolă.

De subliniat aportul pe care cei doi 
arbitri — Witing și Lemneanu — 
l-au adus la buna desfășurare a aces
tor jocuri cu o „miză" deosebit de im
portantă pentru fiecare echipă.

★
Sîmbătă, în cadrul „Cupei Progre

sul", combinata Steaua - Dinamo — 
combinata Gloria - Unirea 27-0 (8-0).

DAN GIRLEȘTEANU

CONSTANȚA 1 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — La două săptă- 
mîni după meciul cu Crișul, Farul a 
apărut din nou ieri în fața propriu
lui public; un public care nu uitase 
de loc punctele „lăsate" formației oră- 
dene, dar care se mai îmbunase între 
timp în urma succesului obținut de 
„băieți" la Brașov.

Aștepta, acum, cu înfrigurare (și 
la propriu și la fi pur at) o nouă vic
torie in fața unui adversar reduta
bil, cum este Progresul în această 
primă parte a campionatului.

Și meciul a început. Intr-un vacarm 
(imaginabil cînd este vorba de fot
bal și de... publicul constănțean) care 
dă „aripi" formației gazdă. La ac
țiunile ofensive iau parte atît mijlo
cașul ofensiv (Neacșu), cit și Stan- 
cu... al doilea fundaș central numai 
în planul tactic schițat dinainte de 
Steinbach. Constănțenii nu-și crează 
totuși situații de gol, pentru că coor
donatorii nu prea sirii inspirați, iar 
vîrfurile de atac (Tufan, Dintdescu) 
se precipită cînd primesc balonul la 
înălțimea ultimilor apărători.

Este drept, și formația oaspe și-a 
luat măsurile necesare organizind 
bine compartimentele, în funcție de 
condițiile focului în deplasare: Joa
chim Ponescu păzește alături de Ca- 
ricaș zona centrală din fața porții 
lui Cosma, Mateianu, lancu și Maf- 
teuță duc o activitate laborioasă la 
mijlocul terenului. Organizați astfel, 
oaspeții stăpînesc mijlocul terenului, 
reușesc să păstreze mingea mai mult 
printr-un joc combinație, dar nu se 
„descurcă" de loc, dincolo de careul 
de 16 m, deoarece „prințul eșalon" 
(Oaidă. Voinea, Dumitru Popescu) 
pierde cu ușurință balonul, nu leagă 
măcar două pase.

Deși mai rare, incursiunile gazdelor 
la poarta lui Cosma sînt din ce în ce 
mai periculoase. în două rînduri (min. 
20 și 34) Tuf an, singur cu Cosma, 
trimite, din apropiere, pe Ungă bară.

Sflrșitul reprizei se desfășoară în 
nota de superioritate a Farului, ale 
cărui atacuri dau prilej lui Cosma 
(min. 40) și fundașului dreapta Io- 
niță (min. 42 și 43) să salveze în 
extremis.

Cu ochii pe ceasul stadionului (care 
arată... ultimul minut al reprizei)

spectatorii nu mai speră 
carea tabelei. Singur Tu 
simte conștiința încărcată 
două ocazii ratate, mai i 
un cuvînt: primește o r. 
zonă (lateral, dreapta) ci 
clamă șut direct și. cînd ; 
așteaptă centrarea, minge< 
ristul exterior se oprește 
intrată prin coltul mie. 
facția lui Cosma, care 
iuti un gest: 1—0 pentru

Progresul mai are o re; 
gă în față pentru ripostă, 
sarul (la curent cu ispr 
reștenilor, cu „sfertul de 
nu iartă...) îi dejoacă ț 
atacă dezlănțuit imediat di

Asistăm, așadar, la o pu 
siune exercitată la poarta 
Iși încearcă forța șutului io 
la rînd, și cu destulă frecv 
cizie chiar și Stancu și Nea 
18, Cosma este „bătui", ml 
de Moroiana intră în plasă, 
arbitrul sancționează just 
ofsaid a lui Dinulescu, afl 
iectoria balonului.

Dominarea insistentă 
este facilitată și de jocul

Surpriză la Bi
Față de situația din cl 

părea că Dinamo nu va a 
me în meciul cu Știința T 
aceasta în primul rînd p< 
derul juca acasă, iar în al 
tru că Știința, în aptafalu1 
nu reușise să obțină maca 
în deplasare. Și totuși, c 
tiei n-a rezistat nici de d 
Ni s-a probat din nou că 
poate fi dinainte jucat, ir 
cartea de vizită a „con 
Știința Timișoara, ca de m-t 
s-a „regăsit" la București,

ECHIPA STEAUA DIN NOU CAMPIOANĂ PE ECHIPE

(Urmare din pag. 1)

reușit să cîștige. 
însă, eă ambele echipe

Intîlnirea a arătat 
,; mai an încă 

mult de lucrat, mai ales în efectuarea 
blocajului și în jocul apărării. (AL. C.) 

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C. S. M. 
SIBIU 3—2 (15—8, 15—10, 5—15,
14— 16, 15—11). Chiar și la 13—4 se 
poâte pierde setul 1 Acest lucru l-au 
demonstrat din nou studentele bucu- 
reștene în meciul lor cu C.S.M. Sibiu. 
Mai aveau nevoie doar de 2 puncte ca 
eă câștige meciul cu 3—1. Dar, de 
acest moment de relaxare au profitat 
eibiencele, care au cîștigat setul 4 și 
©u fost chiar Ia un pas de victorie.

C.S.M. CLUJ — C.P. BUCUREȘTJ 
3—2 (15—11, 14—16, 9—15, 18—16,
15— 11).

ȘTIINTA 
BUCUREȘTI 
15—3J.

ȘTIINTA TIMIȘOARA — FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (11, 5, 13).

PROGRESUL BUC.— C.S.M.S. IAȘI 
3—0 (17—15, 18—16, 15—6).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
CLUJ 3—2 (15—9, 13—15, 15—4,
15—17, 15—13).

ȘTIINȚA GALAȚI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—1 (15—4, 7—15, 15—13, 
15—6).

Cele 32 de echipe de lupte clasice și 
libere participante la campionatul re
publican și-au dat întîlnire sîmbătă și 
duminică pe cele patru saltele instala
te în sala Floreasca II, cu prilejul ul
timei etape a campionatului. In ambe
le zile de concurs am asistat la meciuri 
viu disputate, la evoluția promițătoare 
a multor elemente tinere, talentate cum 
ar fi Gh. Stoiciu (Metalul), frații Cer- 
nău (C.F.R. Timișoara), M. Codru și 
L. Buha (Progresul), N. Sava și I. Ga
bor (C.S.O. Galați), F. Anton și G. 
Mezinca (A.S.M. Lugoj) și multi alții.

Cu un plus de voință și dîrzenie, 
sportivii de la Steaua au depășit pe 
dinamoviști cucerind astfel titlul de 
echipă campioană la lupte clasice și li
bere pe anul 1963. Formația dinamo- 
vistă a reușit și ea o performantă rar 
lntîlniiă ta sport. Pentru a cincispreze-

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII PE 1963

la

CLUJ — PROGRESUL
3—0 (15—11, 15—9,

(Urmare din pag. 1)

MASCULIN
- RAPID 3—2 (13—15,

t
dinamo 

15—4, 13—15, 15—5, 15—11). A fost 
un meci în care s-a luptat cu dîrzenie 
timp de 140 de minute. De notat că 
«mbele echipe au comis numeroase 
greșeli la serviciu, blocaj și preluări. 
(N. TOKACEK — coresp.).

STEAUA — MINERUL BIHOR 
3—2 (13—15, 15—7, 15—12, 11—15, 
15—1). A fost o partidă frumoasă, 
desfășurată de-a lungul a 5 seturi, 
învingătoarea fiind cunoscută abia 
după două ore de joc. Echipa Mine
ral Bihor, dotată cu 
de luptă, a constituit 
cută. Jucătorii echipei 
șit să obțină victoria 
ti. ii fizice superioare 
wfcimul set. (C. G.).

71,45 p; 6. Elena Ceampelea (Știinta I 
Buc.) 71,45 p.

Masculin: 1. Anton Cadar (Dinamo 
Buc.) 111,95 p, campion al R.P.R. pe 
anul 1963; 2. Frederic Orendi ’ ‘ 
namo Buc.) 111,40 p; 3. Gh. 
neanu (Dinamo Buc.) 
Petre Mielăuș (Știința Buc.) 
p ; 5. Ion Zamfir (Dinamo Buc.) 
p; 6. Gh. Grigorescu (Steaua) 
puncte.

Pe aparate

108,15

(Di- 
Tohă- 
p; 4. 

106,50 
105,90 
105,55

Iovan

Cadar 28,45; 2. F.
P. Mielăuș 27,45;

----- * ~ Mi-

o mare putere 
o surpriză plă- 
Steaua au reu- 
datorită pregă- 
manifestată în

FEMININ: sărituri: 1. S.
28,35; 2. E. Liță 27,95; 3. E. Leușteanu 
27,65,paralele: 1. E. Liță, 28,40; 2.
A. Ionescu 28,30; 3. E. Leușteanu 28,30; 
bîrnâ : 1. A. Ionescu 27,70; 2. E. Liță 
27,55; 3. E. Tutan 27,50; sol: 1. E. 
Leușteanu 28,50; 2 S. Iovan, 28,25; 3. 
E. Liță 27,90.

MASCULIN: sol: 1. Gh. Tohăneanu 
28,15; 2. A. Cadar 27,55; 3. F. Orendi

27,05; cal: 1. A. 
Orendi 28,10; 3.
inele: 1. A. Cadar 28,30; 2. P. 
clăuș 28,05; 3. F. Orendi 27,85; sări
turi: " " “
clăuș 28,35; 3. Gh. Tohăneanu 28,20; 
paralele: 1. A. Cadar 28,50; 2. Gh. 
Tohăneanu 27,85; 3. F. Orendi 27,65; 
bară: 1. F. Orendi 28,35; 2. A. Cadar 
27,90; 3. Gh. Grigorescu 27,25.

Primii clasați la fiecare aparat 
fost declarați campioni ai R. P. 
mîne pe anul 1963.

Pe echipe, clasamente generale.
FEMININ: 1. Știința I București 

868,466 p, campioană a R. P. Romîne 
pe anul 1963; 2. Dinamo Buc. 826,746 
p; 3. Știința II Buc. 791,860 p; 4. 
Selecționata Cluj 750,612 p; 5. Farul 
Constanța 750,160 p.

MASCULIN : 1. Dinamo București 
1613,49 p; campioană a R. P. Romîne 
pe anul 1963; 2. Steaua București
1527,34 p; 3. Vagonul Arad 1299,68 
p; 4. Selecționata Cluj 1284.00 p; 5. 
Selecționata Timișoara 1181,98 p.

1 Al. Csapo 28,45; 2. P. Mi-

au
Ro-

cea oară consecutiv luptătorii de 
Dinamo București au devenit campioni 
ai țării la lupte clasice. Cuvinte de 
laudă se cuvin și luptătorilor de la 
Steagul roșu Brașov, care s-au clasat 
pe locul trei, ca și formațiilor Rapid, 
Progresul și C.S.M. Reșița care au fo
losit un mare număr de elemente ti
nere, de perspectivă. Sub posibilități 
au evoluat luptătorii de la Rulmentul 
Brașov, Chimistul 
troputere Craiova.

Iată rezultatele: 
18—10 (12—0 și 
Lugoj 26—6 (16—0 și 10—6) și cu 
C.F.R. Timișoara 32—0 (16—0 și
16—0). Dinamo cu C.F.R. Timișoara 
26—4 (10—4 si 16—0) și cu A’.S.M. 
Lugoj 26—2 (12—2 și 14—0). A.S.M. 
Lugoj — C.F.R. Timișoara 15—15 (7—9 
și 8—6). Rapid cu Steagul roșu Bra
șov 2—30 (2—14 și 0—16), cu C.S.M. 
Reșița 13—17 (10—4 si 3—13) si cu 
C.S.O. Galați 18—14 ('10—6 și 8—8). 
Steagul roșu Brasov cu C.S.M. Reșița 
28—4 (16—0 și ’12—4) si cu C.S.O. 
Galați 28—4 (’14—2 și 14—2). C.S.M. 
Reșița — C.S.O. Galați 13—19 (5—11 
și 8—8). Progresul cu Chimistul Baia 
Mare 17—13 (10—4 și 7—9), cu Voin
ța Tg. Mureș 19—11 (9—7 și 10—4) 
și cu Rulmentul Brașov 20—10 (12—4 
și 8—6). Chimistul Baia Mare cu Voin
ța Tg. Mureș 14-14 (2-12 și
12—2) și cu Rulmentul Brașov 16—14 
(6—8 și 10—6). Rulmentul Brașov 

—Voința Tg. Mureș 10—16 (4—8 și 
6—8). Electroputere cu Unio Sat’u 
Mare 8—20 (8—4 și 0—16), cu Vago
nul Arad 4—22 (4—8 și 0—14) și cu 
Metalul 16—14 (14—0 și 2—14). Unio 
Satu Mare cu Vagonul Arad 23—9
(7—9 și 16—0) și cu Metalul 22—10 
(16—0) și 6—10). Vagonul—Metalul 
18—14 (16—0 și 2—14).

Clasament general la lupte clasice:
1. Dinamo Buc. 90 p, 2. Steaua 86 p, 
3. Steagul roșu Brașov 79 p. Lupte li
bere: 1. Steaua 90 p, 2. Steagul roșu 
86 p, 3. Dinamo 81 p. Clasament ge
neral lupte clasice și libere : 1. Steaua 
90 p, campioană republicană pe echipe,
2. Dinamo 86 p, 3. Steagul roșu Bra
șov 82 p.

Baia Mare și Elec-

Steaua cu Dinamo
6—10), cu A.S.M.

Pînă cînd vom asista li 
ne-sportive, ca acela comis 
meciul de ieri ?

In minutul 78 Popa, câu 
răzbune, l-a lovit în mod c 
Mițaru, fără ca balonul să 
jucătorul timișorean. Cu cîf 
de mai înainte, la un duel 
Ion, Mițaru scosese mingea 
rele lui Popa și pornise pe 
fără ca arbitrul să dicteze 
cum acuza jucătorul dinam 
te cîteva momente, cînd Mițe 
la centru. Popa l-a lovit pe 
timișorean, scoțîndu-1 ac 
teren. A fost un cu a
probabil, cu cit el a fost o 
sportiv fruntaș. E necesar 
Dinamo să analizeze comp 
Popa — care nu e la prii 
de acest fel — șl să Ia n 
răspunzătoare pentru curma 
astfel de ieșiri pe terenua 
de sport.

repriza a doua un fotbal 
plecat de pe stadionul rb 
un nesperat rezultat de e 

Meciul a mulțumit pe sp 
torită fotbalului bun prad 
de a doua parte a întîlnij 

Meciul a început cu un 
namoviștilor, care în prim 
au o bună ocazie de a d( 
rul : Pîrcă-lab demarează, c 
jos, dar Varga și Unguroi

C.S.M.S. IAȘ

V. GODESCU

DUPĂ U
IAȘI, 1 (prin telefon de 

nostru). Deși a dominat 
cornere 11-1) C.S.M.S. n- 
scoată decît un rezultat c 
(0—0) în fața Rapidului, a 
rare a dat o replică fo< 
C.S.M.S., cu o formație în < 
ținut multe? elemente tinere 
tate (Deleanu, Constant 
Țapti) a practicat un joc 
cîmp, tehnic, dar mai pul 
tactic, mai ales în fazele 
zare. In principal, îngrămi 
cului pe centru a fost cat 
unei victorii pe care, după 
ansamblu practicat, echipa 
fi meritat-o.

Rapid a avut o apărare 
re a salvat multe situații ; 
troc, Greavu și Dan Coe n 
muncit mult, și-au făcut d 
toria. înaintarea în schimb 
zut" prea puțin (Năsture 
singurul ei animator), făc 
de expectativă și lăsînd în 
greul pe apărare. Introducer 
spre sfîrșitul partidei (mir 
reușit să învioreze atacul 
lor.

Jocul îl încep gazdele ca 
2 și 3, prin Matei și Voie 
pe Andrei să intervină. L 
asistăm la o scurtă perioad 
nare a oaspeților, caractt 
cîteva acțiuni frumoase, d: 
una a lui Georgescu (min 
dată cu un șut „bombă", ; 
de Constantinescu II. In 
inițiativa o preiau ieșenii,



O (1-0) Joc foarte frumos la Cluj:
renunțînd la jocul

la mijlocul terenului. în-
con-

Crișul — Siderargistal 3-1 (3-1)
v, care, 
ictiv de 
rcă rezolvări rapide prin deschideri 
gl destinate vîrfurilor de atac, 
dă, Voinea, D. Popescu (și Stoi- 
cu, care a fost introdus în min.

sini pradă ușoară în fața apără- 
lor constănțeni. In min. 70 gaz- 
i reușesc majorarea scorului prin 
'gu: 2—0.
a acest scor, Progresul are un ce
ment, își creează cîteva situații 
ținea, Stoicescu) rămase, insă, 
uctificate. Fluierul final al arbi
tri, îi găsește pe constănțeni la 
rta lui Cosma.
[rbitrul Cornel Nițescu (Sibiu), 
‘at la tușe de Eugen Bucșe și 
re Badea, a condus corect și auto- 
r.
ARUL: Maneiu — Buzea, Til- 
:u. Gref — Stancu, Neacșu — Mo- 
mu, Bibere, Tuf an, Dinulescu 
n. 60 Dragu), Ologu.
'ROGRESUL: Cosma — Ioniță, 
icaș, Colceriu — 1. Popescu, lan- 
— Oaidă, Mateianu, Voinea, D. 

tescu (min. 68 Stoicescu), Majteuță.ION OCHSENFELD

știința învingătoare cu 1-0 (10) în îa{a Petrolului
trimisul

La sfirșitul meciului, arbi- 
transpi-

CLUJ 1 (prin telefon de la 
nostru).
frul N. ' Mihăilescu era 
rat ca după un maraton. Explicîndu-'ne 
cauza, el ne-a spus cu evidentă sa
tisfacție : „A fost un meci excepțio
nal, desfășurat într-un ritm foarte ra
pid de la început pînă la sfîrșit. Nu-mi 
pare rău că am alergat atît deoarece 
am condus o partidă frumoasă".

Știința Cluj merită clar victoria ob
ținută în fața Petrolului. De altfel, 
studenții au dominat jocul de la un 
cap la altul. însuși antrenorul Ilie 
Oană recunoștea la sfirșitul partidei 
că gazdele au avut mai multe ocazii 
de gol. Clujenii au jucat excelent în 
atac, unde noul lor jucător Mureșan 
(fost la Industria Sîrmii Cîmpia Turzii) 
s-a remarcat prin incisivitate și șu
turi puternice. Debutul său în categoria 
A a coincis cu o comportare frumoa
să și ne permitem să invităm pe an
trenorii federali să urmărească evolu
ția sa în viitor.

el, foarte buni în linia

linamo București—Știința Timișoara 0-0!
rd ocazia. Era prima situație ne- 
ctifioată din numeroasele ocazii 
e aveau să fie ratate pe parcursul 
nulul. Și aceasta datorită jocului 
rte lent, mai ales în apropierea ca
lai de 16 m (se juca de parcă ne 
im pe o căldură toridă), aglome- 
ii jocului pe centru și paselor gre- 
i în oare se întreceau ambele îna- 
iri. Mițaru, Manolache și Igna de 
tarte, Ene, Frățilă și Varga de cea- 
ă, se încurcă, se pripesc și irosesc 
zii dintre cele mai bune. In aceas- 
repriză am reținut șutul lui Var- 
(cînd Curcan trimite în corner), ra
sa de la 6 metri a lui Ene, două 
re" ale aceluiași Ene în min. 27. 
iă minute mai tîrziu Lereter îl îmi- 
reluînd și el în bară, de la 3 me- 
o centrare a Iui Mițaru. In min. 
după multă „tatonare" la centru, 

fan șutează fulgerător tot în bară, 
la 20 m.

Ieși nici în această parte a meciu- 
nu s-a marcat nici un gol, repri- 

a doua, a fost de un bun nivel. S-a 
at mai rapid, cu atacuri și contra- 
curi de la o poartă la alta, cu pase 
eise și acțiuni purtate pe extreme, 
t Dinamo cit și Știința au reali- 

uneori faze de toată frumusețea, 
lamoviștii au o ușoară superioritate 
atac (șutează de mai multe ori Ia 
irtă, 17 șuturi față de cele 11 ale 
ișorenilor) pentru că înaintașii lor 
l sprijiniți mai mult de mijlocași 
4* vei de la Știința oare de cele 
i multe ori atacă doar în 3—4 oa- 
ni. Și în această repriză au fost 
tații de a se marc-a, dar ele au fost 
ate. In min. 48 Mițaru trage pe lîn- 
poarta goală, după ce Datcu scăpase 
igea din mîini. Unguroiu șutează 
ernic în min. 49, dar Curcan, atent 
ine, iar în min. 56 portarul oaspe 
pinge în corner mingea șutată de 
rga. In min. 62 Mițaru interceptca-

z.ă o minge de la Lereter și șutează din 
nou în bară. Dar cea mai mare oca
zie e ratată de Unguroiu : în min. 70 
Pîreălab centrează din nou, Țurean 
respinge cu capul la Unguroiu, care 
singur-singurel, de la numai 10 m tra
ge pe lingă poartă.

Arbitrul Stavru Nicolau (Constanța) 
nu a reușit să se achite de sarcina în
credințată. A dat multe decizii inver
se, a fost lipsit de autoritatea nece
sară, îngăduind brutalități și faulturi 
din partea unor jucători. Datorită gre
șitului plasament în teren el a încurcat 
de multe ori jocul și n-a fost întot
deauna pe fază. De aceea nici n-a 
luat atitudine cînd Popa l-a lovit pe 
Mițaru, lucru pentru care jucătorul di
namovist trebuia eliminat de pe te
ren.

Au jucat formațiile :
DINAMO : Datcu — Popa, Nunweil- 

Ier III, Ivan — Ștefan, Nunweiller IV 
— Pîreălab, ~ ~
Unguroiu.

ȘTIINȚA: 
can, Hîrșova 
Igna, Remus 
ter, Mițaru (min. 81 Bîtlan).

CONSTANTIN ALEXE

Frățilă, Ene II, Varga,

Curcan — Surd-an, fur- 
— Mihăilă, Tănase — 
Lazăr, Manolache, Lere-

Dinamo Pitești

BUCUREȘTI 0-0,
VIU DISPUTAT
ză deschiderea scorului dar ratează 
i Matei (min. 17) și Comănescu 
in. 38). In prima repriză mai con- 
măm o acțiune periculoasă a oas- 
ilor — în min. 33 — cînd Năstu- 
cu lansat de Georgescu trage pu
ric și Constantinescu II respinge în 
ner.
Jupă pauză, ieșenii își mențin ini- 
iva. Șuturile atacanților echipei 
'dă îl obligă pe Andrei, să intervină 
.eori în ultimă instanță : în min. 46 

un șut al Iui Matei), în min. 51 
oica), min. 54 (Milea), min. 56, 73 
anileț). In min. 84, la o lovitură li- 
ă de la 20 m executată de Vor- 
u, Milea preia în poartă, dar aflîn- 
se în poziție evidentă de ofsaid... 
tapid are și în această parte a jocu- 
o mare ocazie de a înscrie în min. 
prin Dumitriu 11, dar balonul are o 
iectorie curioasă, „șterge" bara 
■aptă și iese din teren.
Arbitrul Mihai Vasiliu, ajutat de 
. Comănescu și N. Cursaru — toți 
i Ploiești — a condus corect for- 
țiile :
2.S.M.S.: Constantinescu II — Po- 
>cu, Țapu, Deleanu — Vornicu, Hu- 

(min. 46 Comănescu) — Matei, 
nileț, Ștefănescu, Voica, Comănescu 
in. 46 Milea).

7 AP ID : Andrei — Lupescu, Mo- 
c, Greavu — Dinu, C. Dan — Năs- 
escu, Dumitriu II, Ionescu (Ozon 
n. 77), Georgescu, Codreanu.

TI BERI U STAMA

Alături de
de atac au fost Szabo și Adam (ul
timul s-a accidentat în min. 72). Dacă 
studenții n-au marcat mai multe go
luri — cum ar fi fost firesc după oca
ziile create — acest lucru se explică 
atît prin buna comportare a apărării 
Petrolului cît și prin crisparea care 
i-a imobilizat uneori pe studenți.

Petrolul a jucat în general ' bine, 
îndeosebi în apărare unde, D. Nicolae, 
M. Marcel și Florea au fost aproape 
de netrecut. Punctul nevralgic al pe
troliștilor l-a constituit însă atacul care, 
cu excepția lui Badea, a „mers" foar
te slab. Edificator este și faptul că 
cele mai periculoase șuturi la poarta 
lui Moguț au fost trase de... Pahonțu. 
O impresie penibilă a lăsat Dridea I 
prin discuțiile permanente pe care le-a 
purtat cu arbitrii de margine. Golul 
creat prin absența fraților Munteanu 
nu poate fi încă acoperit de către cei
lalți petroliști.

Și acum, cîteva dintre 
frumoase faze ale partidei:

Min. 11 : Adam centrează în careu 
si Mureșan reia cu capul peste bară. 
MIN. 14 : POPESCU PASEAZĂ LUI 
ADAM, LA CENTRUL TERENULUI, 
ACESTA ÎNAINTEAZĂ, FENTEAZ.Ă 
UN ADVERSAR Șl DE LA 30 DE 
METRI TRAGE FULGERĂTOR. BA
LONUL LOVEȘTE BARA, PE LATU
RA INTERIOARĂ, ȘI SE „ODIHNEȘ
TE" IN PLASA. GOL 1 Min. 24 : Szabo 
ÎI faultează la marginea careului pe 
Mocanu, Florea execută lovitura libe
ră cu efect dar Moguț reține, plon- 
jînd spectaculos. Min. 75: Ivansuc 
centrează și Toma de la 3 metri, trage 
în bară. A arbitrat bine brigada bucu
reșteană compusă din N. Mihăilescu, 
ajutat la margine de AU Sadovcanu 
și C. Prelici.

ȘTIINȚA: Moguț — Marcu, Georges
cu, Grăjdeanu — Popescu, Cîmpeanu 
— Ivansuc, Mureșan, Adam (min. 72 
Suciu), Szabo, Toma.

cele mai

PETROLUL: Ionescu — Pal, D. Ni
colae, Pahonțu — M. Marcel, Florea 
— Badea, Iordache (Dridea II), Dri
dea I, Iuhasz, Mocanu.

HRISTACHE NAUM

Steagul roșu 2-0 (0 0)
PITEȘTI, 1 (de la trimisul nostru). 

Dinarno Pitești și-a confirmat forma 
bună din ultima vreme (în ultimele 
patru etape nu a primit nici un gol 
și nu a pierdut nici un joc) obținînd 
o victorie pe deplin meritată (2—0) 
în fața Steagului roșu din Brașov. 
După aspectul jocului, scorul putea fi 
și mai mare, deoarece gazdele au avut 
nenumărate ocazii, iar brașovenii au 
evoluat mult sub valoarea lor.

Dinamoviștii au luptat pentru fiecare 
balon, au fost mereu pe fază, dar — în 
special în prima repriză — s-au arătat 

• deficitari la capitolul eficacității. Stea
gul roșu a fost total neinspirată, atît 
în atac cît și in apărare, n-a știut să 
lege nici un moment acțiunile, să 
contraatace la momentul potrivit, deși 
avea numeroase asemenea ocazii. 
Atacul a fost compartimentul cel mai 
slab al echipei. El n-a periclitat decît 
în primele și ultimele minute poarta 
lui Matache, dar și atunci, în fazele 
de finalizare s-au comis greșeli ele
mentare : pase greșite (Gane, Hașoti), 
șuturi trase alături (Năftănăilă, Se
redai).

în prima repriză, după ce in mîn. 8 
Năftănăilă intîrzie să tragă, avînd o 
bună ocazie, inițiativa trece de partea 
gazdelor. Brașovenii acordă cu ușu
rință numeroase cornere, pe care înain
tașii gazdelor nu știu să le fructifice. 
In min. 33, Ionescu ratează o mare 
ocazie, reluînd balonul cu capul ală
turi de poartă. Cinci minute mai tîr- 
ziu, Barbu — venit să ajute atacul (ca 
de altfel în numeroase ocazii) — trage 
o „bombă" de la 16 m, mingea nime
rește muchea barei și se „plimbă” pe 
linia porții (dar nu o depășește) fapt 
care împiedică deschiderea scorului.

După pauză ambele echipe comit 
numeroase greșeli: Dinamo în apărare 
și Steagul roșu în atac. Apoi, iniția
tiva este preluată de gazde. în min. 
59, Ionescu are balonul, intră în careu, 
Adamache părăsește greșit poarta, și 
este driblat de dinamovist care înscrie 
spectaculos. (Excelentă realizare indi
viduală !). Nu trec nici patru minute și 
tabela de marcaj se modifică : înscrie 
Barbu. In ultimele minute, oaspeții 
trec ia atac (Gane are o mare oca
zie) dar scorul nu se mai modifică.

Brigada bucureșteană :Brigada bucureșteană: V. Drug
(Gh. Limorm și T. Burtan) a arbitrat 
excelent următoarele formații:

■S

AdamacheSTEAGUL ROȘU:
Campo, Jenei, Nagy — Szigeti (min. 
12 Meszaroș), Pescari» — Hașoti, Năf
tănăilă. Gane, Seredai. Selymesi.

ION OCHSENFELD

ORADEA 1 (prin telefon). Ulti
mul meci din turul campionatului dis
putat de echipa locală pe teren pro
priu a atras un mare număr de specta
tori pe stadionul Crișana. Confirmînd 
forma bună din ultimele etape, gazdele 
au întrecut clar formația gălățeană, da
torită unui joc în viteză, cu numeroase 
acțiuni de atac, mai ales în prima re
priză. Orădenii s-au evidențiat prin 
promptitudinea cu care au acționat atît 
în atac cît și în apărare. Pasele din- 
tr-o bucată, lansările și cursele celor 
două aripi au provocat derută în apă
rarea oaspe. Merită a fi subliniat 
jocul tehnic al orădenilor, capitol la 
care oaspeții s-au prezentat deficitari. 
Cu toate că echipa Siderurgistul a fost 
condusă cu 3—0, ea a luptat totuși 
cu însuflețire. Din păcate, fără orizont 
și claritate în acțiuni.

Meciul începe în nota de dominare 
a gazdelor, care asaltează poarta apă
rată de Cîmpeanu. In min. 10, derută 
în apărarea oaspe: Bakoș centrează 
de pe partea stingă, mijlocașul Flo
rescu reține — inexplicabil — cu mina 
balonul în careu și lovitura de la II 
metri este transformată de Kunkiiti. 
Opt minute mai tîrziu, Iacob dema
rează pe extremă, centrează în fața 
porții gălățene, balonul trece de grupul 
jucătorilor masați în careu și Fandli 
venit în viteză de pe partea dreaptă, 
reia puternic, pe jos, în colțul opus

al porții : 2—0. In min. 32, Szakacs 
III. de pe linia de 16 m, șutează 
puternic. Cîmpeanu respinge la Bakoș, 
care este îmbrîncit de un apărător gă- 
lățean. Arbitrul acordă justificat lovi
tura de la 11 metri care este trans
formată impecabil de același Knnkuti: 
3—0. Peste 9 minute, la o învălmă
șeală îri fața porții orădene mingea- 
este împinsă în plasă de C. Matei 1 
3—1.

După reluare jocul pierde din dina
mism. In min. 63 gălățenii înscriu un 
gol prin Hulea, care este anulat pe 
drept de arbitru, deoarece la faza res
pectivă talonul a fost jucat cu mina 
de C. Mâței.

Brigada de arbitri din București, 
avînd la centru pe Andrei Rădulescu 
iar la tușe pe Gh. Popovici și Ilie 
Drăghici, a condus cu competență ur
mătoarele formații:

CRfȘUL : Weichelt — Georgescu, 
Solomon, BALOGH — Kunkuti, Sza
kacs II — Fandli, BAKOS, SZAKACS 
111, VLAD, lacob.

SIDERURGISTUL: Cîmpeanu — 
TOMESCU, Hulea, Voicu — DRAGO- 
MIR, Florescu (min. 46 GH. ION) —< 
Militaru, C. Matei, GHERGHINA, 
Zgardan, DAVID.

ILIE GHIȘA și PAUL LORINCZ 
coresp.

Cupa R. P. RRezultate din

Metalurgiștii tîrgovișteni încearcă egalarea, atacînd poarta bucureștenilor

Șiretul Rădăuți — C.F.R. Pașcani 1—0
(1-0)

Moldova Iași — Dinamo Bacău 2—3
(0—0, 2—2)

DINAMO PITEȘTI: Matache — Ba
dea, Barbu, Stoenescu — Radu, I. Ste- 
lian — Ionescu, Dobrin, Tuscan, Du
mitrescu (min. 65 Constantinescu). 
David.

Victoria P. Neamț — Chimia Onești
4—3 (2—1)

Ancora Galati — Rulmentul Birlad
4-1 (3-1)

Marina Mangalia -— Metalul Bucu-
rești 2—0 (0—0)

Victoria Giurgiu — Știinta București
2-0 (0-0) 

Flacăra roșie București —
Tîrgoviște 2—1 (1—1)

Dinamo Victoria — Flacăra
2-1 (0-1)

Cîștigind cu 21 (1-1) In Baia

C.F.R. Timișoara 
al seriei a Il-a

BAIA MARE, 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Din primul mi
nut, Minerul se instalează în jumăta
tea de teren a feroviarilor și începe 
seria ocaziilor ratate, un adevărat cam
pion în materie fiind Trifu (min. 2, 
13, 30, 31 etc. etc.). In min. 5, 
Ghergheli I (Minerul) șutează de la 
distanță și Codreanu salvează de pe 
linia porții. Imediat, Șețu (C.F.R.) îl 
driblează pe Donca și își creează o 
mare ocazie, dar singur și-o strică, 
încurcindu-se cu mingea. In această 
perioadă, în echipa locală Sasu joacă 
„a la Di Stefano", e pe tot terenul, 
prezent în apărare ca și în atac.

Minutul 25 aduce primul gol al me
ciului : Șețu e faultat la 20 m de 
poarta minerilor. Lovitura liberă, exe
cutată puternic de Dragoș, întîlnește în 
traiectorie un apărător băimărean, de 
unde ajunge la Șețu care înscrie de 
aproape : 1—0 pentru C.F.R. Din nou 
Minerul are inițiativa dar Sugar, în 
zi excepțională, prinde totul. Excelenta 
lui comportare este însă umbrită de 
nenumăratele simulări și întirzieri ale 
jocului cu scopul vădit de a trage de 
timp ceea ce i-a adus însă un avertis
ment din partea arbitrului. In minu
tul 45 după ® combinație cu Sasu și

Metalul

Moreni

Marc

este noul lider 
a categoriei B

Drăgan, Soo strecoară mingea în 
poartă : 1—1.

Repriza a Il-a a fost caracterizată 
printr-o furibundă dominare a gazde
lor. Pînă și fundașii trăgeau la poartă. 
Dar așa cum se întîmplă de multe ori, 
dominarea n-a avut rezultat practic. 
Ba mai mult, contraatacurile ceferiști
lor s-au dovedit foarte periculoase. In 
min. 62, Mureșan scapă de apărarea 
Minerului ocupată în acel moment cu 
reclamarea unui henț imaginar și În
scrie nestingherit: 2—1 pentru C.F.R. 
In min. 86 Mureșan are o nouă ocazie, 
driblează și portarul dar Intîrzie să 
tragă și ratează cea mai mare ocazie 
a meciului. In min. 88 Minerul mai 
are o ocazie de a egala, dar șutul 
fundașului băimărean Vasilescu e res
pins de pe linia porții de Lazarov.

Arbitrul Alexandru Pîrvu (Bucu
rești), a condus cu competență forma
țiile :

C.F.R.: Sugar — Talpay, Codreanu, 
Lazarov — Mafa, Dragoș — Gherghel, 
Muschici, Șețu, Sarr.son, Mureșan.

MINERUL': Vlad — Donca. Szekely, 
Vasilescu — Ghergheli 1, Ujvari — 
Vaida, Trifu (min. 76 Incze), So®, 
Drăgan, Sasu.

MIRCEA TUDORAN

C.F.R. Roșiori

Jiul Petrila 1—O

S. Cugir 1 —I (O—O,

A.S.M.D. Satu Mare

Arieșul Turda

Rapid Mizil — Poiana Cîmpina 1—I
(0-0, 1-1)

Carpati Sinaia — Tractorul Brașov 
5—2 (2—1)

Răsăritul Caracal
3-0 (2-0)

C.I.L. Blaj — Gaz Metan Mediaș 2—1
(1-0)

Drubeta Tr. Severin — Electromotor 
Timișoara 0—2 (0—1)

Metalui Tr. Severin — C.S.M. Reșița 
2—1 (1—0)

Minerul Deva —
(1-0) 

C.F.R. Arad — A.
1-1)

Foresta Sighet —
3—1 (0—0) 

Rapid Tg. Mureș
3—2 (2—1)

Textila Sf. Gheorghe — Mureșul Tg.
Mureș 2—1 (0—1)

Faianța Sighișoara — C.S.M. Sibiu
2— 3 (2—1) ’

Măgura Codlea — Chimia Făgăraș
3— 1 (3-0)

Minerul Comănesti — Ceahlăul P.
Neamț 2—0 (2—0)

Minerul Bihor — Flamura roșie Ora
dea 1—2 (1—0)

Cimentul Turda — C.S.M. Cluj 1—5 
(0—0, 1 — 1)

Siderurgistul Hunedoara — Minerul 
Lupeni 2—0 (0—0)
Meciurile Teba Arad — G. F. R. 

Timișoara și Metalul Pitești — Uni
rea Rm. Vîlcea se vor disputa la 4 de
cembrie, iar partida Olimpia De/ — 
Minerul Baia Mare va avea loc la 8 
decembrie.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE

EXACTE
Știința Cluj—Petrolul (cat. A) 
Dinamo Buc.—Știința Tim. (cat. A) 
Farul—Progresul (cat. A) 
Crișul—Siderurgistul (cat. A) 
Dinamo Pitești—Steagul roșu (cat. A) 
C.S.M.S.—Rapid (cat. A) 
Bari—Bologna (camp, italian) 
Catania—Inter, (camp, italian) 
Fiorentina—Torino (camp, italian) 
Genoa—Lanerossi (camp, italian) 
Modena—Sampdoria—(camp, italian) 

.... Spal—Roma (camp, italian) 
Fond de premii : 231.237 lei 
Termen de contestație 23 XII—963.

i.
ii.

iii. 
IV.
v. 

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

1
X
1
1
1
X
2
2
X 
X
1
1



tn etapa inaugurala a campionatului de baschet Ecouri după meciul de fotbal de la Torino
Știința Timișoara — Steaua 75-57!
LA FETE, TREI MECIURI AU FOST DECISE TN ULTIMELE MINUTE

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
meciurile primei etape a ediției 1963— 
J964 a campionatelor republicane de 
baschet, masculin și feminin. Sur
priza etapei s-a produs la Timișoara 
și ea constă nu în victoria Științei 
(partida se anunța foarte echilibrată), 
ci în diferența cu care a fost reali
zată : 18 puncte I

Iată acum rezultatele și cîteva a- 
mănunte.

MASCULIN
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — STEAUA 

BUCUREȘTi 75—57 (43—28). Peste 
1.000 de spectatori au asistat dumi
nică la cel mai frumos meci de bas
chet găzduit de sala de sport din 
localitate. Studenții timișoreni au în
ceput partida hotărîți să obțină vic
toria în fata campionilor tării și 
în minutul 3 tabela de marca j indica 
scorul de 10—0 pentru Știința I In 
continuare, gazdele au jucat excelent 
și datorită acțiunilor clare și precise, a 
vitezei și subtilității paselor și-au spo
rit avantajul, cîștigînd la un scor 
Concludent. Pentru frumoasa lor com
portare, echipierii Științei Timișoara 
merită felicitări. Jucătorii de la Steaua 
au fost preciși în aruncările de la 
Bemidistantă, dar în restul acțiunilor 
au fost lenti. (dr. P. ARCAN — co- 
resp.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 64-63 ( 34-34).
După a partidă deosebit de spectacu
loasă și echilibrată, mureșenii au 
realizat o meritată victorie. Scorul a 
alternat aproape în permanentă și 
doar In ultimul minut Știința a reu
șit să ia un avans de 6 puncte, pe 
bare însă a fost la un pas de a-1 
pierde (în ultimele 6 secunde Bîrsan 
de la Steagu roșu a aruncat la coș 
și a ratat.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
CRAIOVA 109—51 (64—23). O vic
torie categorică a stv '.enților bucureș-

iNTlLNIRI INTERNATIONALE LA FOTBAL
• Ieri la Casablanca, echipele re

prezentative ale U.R.S.S. și Marocu
lui au terminat la egalitate î 1—1 
(1-0
• Aseară la Valencia, echipa Bel

giei a învins cu 2-1 reprezentativa Spa
niei.

Echipa de handbal în 7 a Științei București 
și-a încheiat neînvinsă turneul în R. F. G.
Handbaliștii romini au cîștigat turneul de la Essen și Koln

Echipa de handbal în 7 Știința Bucu
rești și-a încheiat sîmbătă turneul său 
în R.F.G. Ultimele sale întîlniri au 
însemnat tot atitea succese ea reușind 
să cîștige două turnee — fulger des
fășurate în două zile consecutive I Cu 
aceasta, handbaliștii noștri au reali
zat ® bună performanță: AU TERMI
NAT NEÎNVINȘI TURNEUL.

Vineri, Știința a luat parte la tur
neul internațional de la Essen, alături 
de echipele Phonix Essen și T.H.V. 
Kiel — campioana R.F.G. în cealaltă 
serie au jucat i Griin — Weiss Dan- 
kersen. Grasshoppers Zurich și Solingen 
98 Kiel- în meciurile din cadrul seriei

IUGOSLAVIA A ÎNVINS FRANȚA
LA BASCHEI

La Strasbourg, în cadrul „Cupei 
Europei" reprezentativa de baschet a 
Iugoslaviei a dispus de cea a Fran
ței cu 73-^71. 

SELECȚIONATA A DE RUGBI A FRANȚEI Întrecută de echipa secundă!
Duminică, la Tarbes, in cadrul pre

gătirilor pentru partida de la Tou
louse cu rugbiștii romini. a avut loc 
meciul de selecție dintre reprezenta
tivele A și B c’.e Franței. Meciul a 
constituit o adevărată surpriză. Selec
ționata A a fost învinsă cu 33—11 de 
formația secundă. în mod special s-a 
remarcat faptul că pachetul de înain
tași ai primei formații a fost net do
minat. De asemenea, o slabă formă 
au manifestat Lacaze, Alba Iade jo și 
chiar frații AndrA șl Guy Boniface. 
hi schimb, au excelat mulți jucători

din selecționata B. Partida de la Tar
bes a ridicat multe semne de între
bare specialiștilor ca privire la alcă
tuirea formației pentru meciul de la 
15 decembrie cu reprezentativa R. P. 
Romîne.

ITALIA B — R. P. POLONĂ: 12—6 
LA RUGBI

La Aqvila a avut loc ieri meciul de 
rugbi dintre reprezentativa secundă a 
Italiei și formația R. P. Polone. Rug
biștii italieni au cîștigat cu 12—6 
(9-0).

teni. Știința Craiova a jucat mult prea 
slab pentru nivelul solicitat de un 
campionat republican. S-a văzut că 
jucătorii nu s-au pregătit suficient.

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
ORADEA 8C—50 ( 29-25). După o 
repriză strînsă, în care orădenii au 
luptat cu însuflețire pentru un re
zultat bun, bucureștenii s-au distan
țat grație unor contraatacuri reușite 
și au cîștigat categoric.

SIDERURGISTUL GALATI — RA
PID BUCUREȘTI 47—67 (16—31).

ȘTIINȚA CLUJ — POLITEHNICA 
CLUJ 107-64 (63-28).

FEMININ
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

CLUJ 53—45 ( 29 —23). Campioanele 
țării au cîștigat cu multe emoții în 
fața tinerei formații clujene, care a 
făcut o partidă promițătoare. Surpriza 
era să se producă din cauza unei pe
rioade de 12 minute (min. 22 — min. 
34) în care Știința București a în
scris doar două coșuri. In vreme ce 
oaspetele au realizat 15 puncte, ajun- 
gînd de la 23—33 la 38—37. De aci 
diferența s-a menținut minimă pînă 
în ultimul minut cînd experiența for
mației bucureștene și-a spus cuvlntul.

MUREȘUL TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 44—48 (20—18). După 
un joc foarte disputat, localnicele — care 
și-au bazat acțiunile pe contraatac — au 
condus timp de 33 de minute, deseori 
la 6—8 puncte. In ultimele 7 minute, 
rapidistele au profitat de scăderea rit
mului în jocul mureșencelor și au ega
lat, iar în final au cîștigat. (D. GHI- 
ȚESCU — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — CRIȘUL 
ORADEA 47—45 (23—14). După o 
repriză în care s-au comportat exce
lent și au avut avantaj in permanen
tă, mureșencele au fost egalate și a- 
poi conduse cu 7 puncte (min. 361 
36—43). Voința a realizat totuși vic
toria, datorită unui finiș impresionant 
și coșului înscris în ultimele 15 se
cunde de Elisabeta Balaș. (V. KADAR 
— coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 70—44 (38—27). Prin buna 
lor evoluție, bucureștenele au arătat 
că tn acest campionat vor avea un 
cuvînt greu de spus tn lupta pentru 
primele tocuri.

VOINȚA ORADEA — UNIREA 
BUCUREȘTI 49—58 (18—33).

(2 reprize a 10 minute). Știința a reu
șit să Învingă cu 6—4 pe Phonix și să 
termine la egalitate (3—3) cu THV 
Kiel, octipind primul loc frl serie (în 
celălalt meci: Phonix — THV Kiel 
7—2). Tn finală (2x15 minute). Știin
ța a înfruntat pe Griin — Weiss Dan
ker sen, de care a dispus cu 11—6. cu
cerind astfel turneul.

Sîmbătă dimineața echipa Știința a 
plecat la Koln. unde, de asemenea, a 
participat — în aceeași zi — la un 
turneu — fulger. De data aceasta 
a jucat în serie cu Grasshoppers 
Zurich — campioana Elveției — 
și VfL Grummersbach. In seria B au 
evoluat: Rapid Viena — campioana 
Austriei —, Grun — Weiss Dankersen 
și Polizei SV Koln. In seria sa Știința 
a învins cu 8—7 (3—4) pe VfL Grum
mersbach și cu 9—3 (4—2) pe Gras
shoppers, iar Grummersbach cu 5—2 
pe Grasshoppers. Rezultatele din seria 
B; Rapid Viena — Polizei SV 
Koln 6—5. Griin — Weiss Dan
kersen — Polizei 12—5 și Griin — 
Weiss Dankersen — Rapid Viena 8—5. 
Toate aceste jocuri s-au disputat în

Rubricile sportive ale ziarelor de 
specialitate subliniau : „Pe o vreme fru
moasă, în tribuna de onoare a stadio
nului „Filadelfia" din Torino persona
lități marcante ale fotbalului interna
țional au ținut să asiste la meciul Ro- 
mînia—Danemarca. Am remarcat pe 
dl. O. Barassy, vicepreședinte al 
F.I.F.A., Ebbe Schwartz, vicepreședin
te al F.I.F.A., Bergamio, secretar gene
ral al Federației de fotbal din Italia, 
pe Edmondo Fabbri, comisarul tehnic 
al echipei naționale italiene, pe cunos- 
cuții antrenori Helenio Herrera (Inter) 
și Rocco (Torino), fotbaliști ai mari
lor cluburi din localitate, conducători 

Așa a marcat Sasu golul victoriei: Romînia — Danemarca: 2—1

și tehnicieni ai federației italiene de 
fotbal și alții. Ei au vizonat o partidă 
de calitate, de un rar dramatism, care 
a impresionat în mod cu totul plăcut". 
Iată de ce considerăm că ta cele sub
liniate de ziarele locale și centrale din 
Italia ca la rubrica „5 minute după 
meci" este interesant să mai oferim ci
titorilor alte declarații luate de la o 
serie de personalități, specialiști și 
spectatori, declarații care oglindesc ex
celenta comportare a sportivilor romîni, 
puterea lor de luptă în partida decisi
vă de la Torino desfășurată joi 28 no
iembrie.

VITTORIO POZZO. ziarist, fost a- 
proape 30 de ani antrenorul echipei 
naționale italiene: „Trebuie să spun

2 reprize a 6 minute. înaintea finalei 
s-au disputat alte două jocuri: Știin
ța — Rapid Viena 12—5 (5—2) și 
Griin — Weiss Dankersen 9—7 (me
ciurile au durat cite 25 de minute), 
în finală, deci, s-au intîlnit din nou 
Știința și Griin — Weiss Dankersen. 
Și de data aceasta, victoria a revenit 
echipei noastre, la scorul de 12—8 
(6—5). cucerind astfel și acest turneu

După cum ne spunea antrenorul 
I. Kunst — Gherniănescu, care a înso
țit echipa și care a sosit ieri, formația 
Științei a avut o comportare din ce m 
ce mai bună, lăsînd o impresie excelen
tă spectatorilor din toate orașele unde 
a evoluat, prin jocul său tehnic și 
eficace. Jucătorii noștri s-au dovedit 
la fel de buni in jocul la semicerc, ca 
și în aruncările de la distanță. In mod 
deosebit s-au remarcat Gruia, Nica. 
Marinescu, Sa/nungi, Roșescu.

Echipa Științei se va înapoia marți 
dimineața in Capitală.

Hocheiștii romini victorioși în Iugoslavia
SELECȚIONATA CAPITALEI A ÎNVINS CU 3-2 ECHIPA

JESENICE

JESENICE I (prin telefon). In 
continuarea turneului său, selecțio
nata de hochei pe gheață a Bucu
reștiului a jucat vineri seară in loca
litatea iugoslavă Jesenice, în compa
nia echipei locale cu același nume, 
campioană a Iugoslaviei. Echipa 
bucureșteană a dominat majoritatea 
timpului, dar nu și-a asigurat victo
ria (cu 3—2) decît in ultima repriză, 
în primele două, jucătorii săi au ac
ționat mai mult individual, căutînd 
să rezolve fazele de poartă prin 
incursiuni personale. Aceasta a faci
litat sarcina echipei iugoslave, care 
practică un joc bun și are o apărare 
dîrză, ermetică. Ea a reușit să ter
mine la egalitate (0—0) prima re
priză. iar pe a doua s-o încheie chiar 

că spectacolul oferit de echipele oaspe 
(una nordică și una meridională) a 
fost foarte plăcut și gustat în mod par
ticular de cei care au asistat la el. Un 
joc care a fost lipsit de multe din rău
tățile și procedeele blamabile. Ia care 
recurg profesioniștii fotbalului, un joc 
care sub aspect tehnic într-o serie de 
momente a fost desfășurat spontan și 
tineresc, fără să fie naiv, reamintin- 
du-ne jocul din perioada de glorie a 
fotbalului".

GH. POPESCU, președintele Fede
rației romîne de fotbal : „Sportivii noș
tri au intrat pe teren cu un moral ridi
cat și tot cu același moral au și jucat.

In această partidă de un dramatism 
rar intîlnit pe terenurile de sport, ju
cătorii noștri nu și-au pierdut capul, 
prestind un fotbal matur, bine orientat 
în teren, în viteză și la un nivel tehnic 
ridicat. (In acest sens au excelat Sasu, 
Constantin, Creiniceanu și Petru Emil).

Consider că măsurile luate de fede
rație și de comisia de selecție după 
partida susținută la București cu Da
nemarca — au dus la îmbunătățirea 
potențialului tehnic, de joc și de luptă 
a echipei, au fost bine inspirate.

Meritul victoriei noastre — în difi
cila întîlnire de la Torino — îl au deo
potrivă antrenorii (Silviu Ploieșteanu 
și Gh. Ola) cit și jucătorii. Primii au 
reușit să asigure o serioasă pregătire
echipei și să o aducă la o formă co
respunzătoare unei intîtniri „cheie", iar 
jucătorii respectînd indicațiile date, lu- 
crind la un nivel cu mult superior ce
lui de la Copenhaga, dăruindu-se total 
jocului, au învins, scoțind din cursă 
puternica echipă daneză. .

CIOClLTEA Șl GHIȚESCU,
Să începem cu tragerea la sorți 

care a stabilit următoare.a ordine a 
concurenților pe tabela turneului. 
1. Pavlov, 2. Mititelu, 3. Stanciu, 4. 
Nacu, 5. Gunsberger, 6. Radovici, 7. 
Reicher, 8. Șuteu, 9. Ghițescu, 10. Tro- 
ianescu, 11. Botez, 12. Ciocîltea, 13. 
Sutiman, 14. Nacht, 15. Vaisman, 16. 
Szabo, 17. Alexandrescu, 18. Partos 
19. Neamțu, 20. Soos.

Ca urmare, prima runda a finalei 
a avut pe program un adevărat „der- 
bi“, întîlnirea maeștrilor internaționali 
Th. Ghițescu și V. Ciocîltea. împotri
va Indienei vechi aleasă de ultimul, 
Ghițescu (cu albele) a acționat prin 
cunoscuta schemă a atacului Sămisch.

• Curînd însă el s-a depărtat de la căile

în avantaj (2—0), prin golurile mar
cate de Tișler (min. 11) și Kimar 
(min. 16). în partea a treia a jocu
lui insă, echipa Bucureștiului a in
trat mai hotărîtă pe gheață, și a fi
nalizat trei din situațiile pe care și 
le-a creat: luliu Szabo (min. 11), 
Biro (min. 13) și Czaka (min. 19). 
Scor final: 3—2 (0—0, 0—2, 3—0).

Echipa Bucureștiului a folosit ju
cătorii : Crișan — Czaka. lonescu; 
Varga. Ț ir iac (Făgăraș) — I. Szabo, 
Ferenczi, G. Szabo i Biro, Andrei (Ca- 
lamar), loanovici (Pană) ; Takaci, 
Fior eseu, Calamar.

Următorul meci va avea loc luni 
seară la Innsbruck, cu H. C. Inns
bruck, după care echipa romînă va 
pleca la Miinchen.

SILVIU PLOIEȘTEANU, antrenorul 
principal a lotului național: „Sînt nes
pus de fericit că am învins. A fost o 
partidă dramatică în care calmul și-a 
spus în cele din urmă cuvîntul. Jocul 
variat al echipei, puterea sa de con
centrare și de luptă, la care se adaugă 
și calmul de care am vorbit, au fost 
elementele de bază în asigurarea victo
riei

Vom depune și mai multă pasiune 
în ceea ce privește pregătirea echipei, 
pentru ca aceasta să reprezinte peste 
tot, cu cinste, culorile patriei".

Cronicarul de specialitate al ziarului 
„Totosport" scria în numărul din 29. 
XI: „Astăzi Romînia și Danemarca au 
ținut o lecție utilă de fotbal chiar su- 
perașilor noștri. Am avut prilejul să 
studiem două școli străine și să cîști- 
găm cîteva puncte de sprijin în ceea 
ce privește pregătirea generală pentru 
Tokio.

...Romînia a cîștigat pe deplin meri
tat datorită maturității, calmului in joc 
și fotbalului modern pe care ni l-a de
monstrat, Constantin, senatorul fotba
lului romînesc, a ținut să-i conducă de 
o manieră deosebită pe cei 10 romîni 
în jocul lor frumos și tineresc. Iar des
pre cei doi poli ai echipei se poate spu
ne BENE pentru Creiniceanu și NOLLO 
— în generat — pentru Pîrcălab".

HELENIO HERRERA: „Romîni au 
jucat cu multă ambiție, au luptat pen
tru fiecare minge și cu toate că evoluau 
pe teren cleios, au îneîntat pe specta
tori cu unele execuții tehnice frumoa
se. Dintre sportivii celor două formații 
mi-au plăcut cel mai mult, Sasu, Mîn- 
dru. Constantin, Tliorst și Ole Madsen.

MARCELLO BRETTO, spectator i 
„L’eroe dello giovedi" (eroul acestei joi' 
n.n.) a fost fără îndoială Sasu, acest 
tînăr simpatic și bătăios. Portarul Mîn- 
dru, în această partidă dramatică mi s-a 
părut că este „il grande lașin". De la 
danezi mi-au plăcut din punct de ve
dere tehnic Ole Madsen, Cart Ber- 
thelsen șl Thorst.

Trebuie să adăogăm că succesul de 
la Torino este rezultatul unei pregătiri 
minuțioase, pline de răspundere. El ne 
bucură, desigur, dar nu ne înfumu
rează. Trăgind învățămintele din 
evoluția reprezentativei naționale în 
ultima vreme, cît și din jocul de la 
Torino, va trebui ca și pe mai departe 
să muncim cu răspundere, la nivelul 
condițiilor ce ni s-au creat, va trebui 
ca și în viitor prima noastră echipă — 
ca de altfel și celelalte — să obțină 
noi succese de prestigiu, să se vor
bească peste hotare de fotbalul romî
nesc.

V. GRADINARU

Campionatul dc șah al R. P. Romîne

EGALI ÎN PRIMA RONDA!
consacrate, jucînd continuări noi, pro
babil pregătite special pentru această 
partidă. Ciocîltea s-a arătat în difi
cultate, mai ales pe flancul damei, 
unde albul a obținut un pion avansat. 
La mutarea 32 pe tablă a apărut a 
doua damă albă ! Dar Ciocîltea, sur
prinzător, găsește un contrajoc puter
nic, cu amenințare dc mat. Ghițescu 
trebuie să înapoieze dama în plus, 
încă puține mutări și partida intră în
tr-o poziție complicată, cu șanse de 
ambele părți. Și sub amenințarea cri
zei de timp reciproce, adversarii de
pun amîndoi armele : remiză ! O re
miză de mare luptă, salutată cu aplau
ze de spectatori.

Și celelalte partide au fost urmă
rite cu interes. Pavlov a fost învins 
de Soos în 26 mutări, după ce își iro
sise un atac insuficient pregătit. Tot 
cu negrul, dar avînd în permanență 
inițiativa, a cîștigat G. Alexandrescu 
la Nacu. Iar Șuteu a depășit timpul 
de gîndire în fața lui Sutiman, care 
Ia rîndul său gîndise considerabil în 
deschidere reușind să cîștige o cali
tate. Mititelu și-a dus la transformare 
pionul wd“ obligîndu-1 pe Neamțu să 
cedeze în jocul de mijloc. Cu remize, 
dar după tensiune pe tablă, s-au în
cheiat partidele Gtinsberger — Sza
bo și Reicher — Nacht.

Trei partide s-au întrerupt. Stanciu 
are un pion în plus în final de cai la 
Partos, Troianescu de asemenea un 
pion mai mult și poziție superioară 
în finalul de turnuri cu Botez, iar în 
partida Radovici — Vaisman negrul 
este cel care deține un pion în plus, 
pe tablă fiind dame și nebuni de cu
lori diferite.

Azi după amiază, în sala de festi
vități a hotelului Victoria, are Ioc a 
doua rundă.

RADU VOIA
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