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RAPID BUCUREȘTI A ÎNTRECUT Pf SPARIAC SUBOTIJA 
CU 8-6 (4-2), CALIfICÎNDU-SE ÎN TURUL II

Al „0. C. t.“ IA HANDBAL FEMININ
Sîmbătă seara s-a desfășurat în Sala 

sporturilor din Zrenjanin meciul retur 
dintre Rapid București și Spartac Su- 
botița, din cadrul primului tur al 
„Cupei campionilor europeni" la hand
bal în 7 feminin. Ca și în partida de

ANA BOȚAN

Ia București, feroviarele au avut iniția
tiva în permanență, cîștigînd meciul 
cu scorul de 8—6 (4—2). în urma a- 
cestei victorii, formația Rapid Bucu- 
■' 'iști 8-a calificat în turul următor al 
competiției cu golaverajul total de 
21—11.

în jocul de sîmbătă, echipa Rapid 
a folosit următoarea formație : Hector 
(Hanek) — M. Constantinescu, A. Bo
țan, E. Hedeșiu, C. Dumitrescu, A. 
Oțelea, H. Roth, R. Floroianu și I. 
Nako. Cele 14 goluri ale partidei au 
fost înscrise de : Hedeșiu 2, Oțelea 2, 
M. Constantinescu, A. Boțan, Floroianu 
și Nako de la Rapid și Jacovetici 2, 
Ceresi 2, Țelik, Jurcak de la Spartak 
Subotița. Echipa feroviară a avut cele 
mai bune jucătoare în Irina Hector, 
care a apărat cîteva mingi extrem de 
dificile, Elena Hedeșiu, Ana Boțan și 
Antoaneta Oțelea.

în turul următor, Rapid București 
urmează să se întâlnească (pînă la 26 
ianuarie 1964) cu învingătoarei dintre 
Fortschritt Weissenfels (R.D.G.) și 
Ruch Chorzow (R.P.P.). Prima partidă 
dintre cele două formații a revenit 
campioanei R.D. Germane cu scorul 
de 12—6.

★
Pînă în prezent s-au mai calificat 

pentru turul doi campioana Olandei, 
Swift Roermond (16—6 și 15—2 cu 
U.S. Ivry) și campioana R.P. Ungare, 
Spartacus Budapesta (14—7 și 23—7 
cu Admira Energie Viena). Șanse mari 
de calificare are și E.T.V. Hamburg, 
campioana R.F. Germane, care a în
trecut în primul joc pe C.K.D. Praga 
cu 11—3. în sfîrșit, și un rezultat 
din turul doi : Skogn Idrottslag Trond
heim (Norvegia) — Helsingor Idraet- 
sforening (Danemarca) 13—14, la 
Trondheim.

In? campionatul masculin de baschet

Știința Cluj a dispus la scor de Știința Timișoara
Și în a doua etapă a campionatelor 

republicane de baschet masculin și fe
minin au fost unele meciuri viu dispu
tate, încheiate la mici diferențe, fapt 
care ilustrează echilibrul de valoare 
dintre majoritatea echipelor partici
pante. Derbiul etapei, partida dintre 
reprezentanții studenților din Cluj și 
din Timișoara,, a revenit la o diferență 
apreciabilă Științei Cluj, care a făcut 
un meci excelent. Iată rezultatele jocu
rilor de ieri și- unele comentarii.

MASCULIN

știința Cluj — Știința Timișoara 
78—56 (34—21). Derbiul etapei nu a 
dezmințit așteptările. S-a jucat rapid 
din primul pînă în ultimul minut, am
bele formații folosind o variată gamă 
de procedee tehnice și aruneînd deseori 
la coș. Clujenii au început meciul în
trombă și după 2 minute tabela de
marcaj indică 10—1 pentru ei. In con
tinuare se menține același ritm și o
dată cu scurgerea minutelor de joc di
ferența crește: 18—5 (min. 8), 26—11 
(min. 12), 32—12 (min. 15). In finalul

reprizei, timișorenii au o scurtă pe
rioadă de revenire. Repriza a doua se 
desfășoară sub semnul unei note de 
echilibru. Cei mai buni jucători: Vizi 
14. Gubeș 12, lonescu 8 de la Știința 
Cluj, lonescu 13, Viciu 10, Pușcașu 9 
de la Știința Timișoara. Au condus bine 
arbitrii Crasnai și Dutka (Oradea).

Politehnica Cluj — Dinamo Oradea 
50—56 ( 21—25). A fost un meci de 
nivel tehnic mediocru, în care ambele 
formații s-au angrenat Intr-un joc con
fuz. Lipsa de calm a clujenilor în mo
mentele decisive a permis orădenilor 
să realizeze o prețioasă victorie. Cele 
mai multe puncte: Barezi 17, Batint 
12 pentru Politehnica, Vania 14, Nagy 
12 și Sebestien 11 pentru Dinamo. (I. 
BRAȚAN — coresp.).

Steagul roșu Brașov — Dinamo 
București 57—58 ( 33—31). Brașovenii 
au pierdut din nou la un punct dife-
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Dinamo București lider de toamnă
Ca etapa de ieri, tarul campiona

tului categoriei A la fotbal este ca 
și încheiat. Au mai rămas de jucat 
— încă în această lună — două res
tante ale echipei Steaua (la Bucu
rești cu U.T.A. și la Pitești cu Di-

echipele gazdă. Steagul roșu și Pe
trolul. n-au reușit să-și adjudece vic
toria decit prin cite un gol marcat 
din lovitură de la 11 metri. Cupla
jul din Capitală ne-a oferit două sco
ruri identice: 2—1 (0—0), numai că

In continuare, clasamentul este des
tul de strins. Petrolul, Steagul roșu 
și Rapid (care are un joc mai puțin) 
păstrîndu-și poziții care le permit ca 
in primăvară să intervină în lupta 
pentru titlu. La fel stau lucrurile si

Mateianu (care nu se vede în fotografie) a șutat din marginea careului înscriind al doilea gol al echipei sale. (Fază din 
meciul Progresul — Crișul 2—1).

Foto : T. Roihu

namo) și apoi cuplajul inter-bucu- 
reștean care fusese programat inițial 
in etapa a Xl-a dar pe care-l vom 
vedea de-abia în primăvară.

Pînă la primăvară, Dinamo Bucu
rești, actuala echipă campioană, va 
deține in orice caz fruntea clasamen
tului, indiferent de rezultatul restan
țelor programate în viitoarele săptă- 
mini și care nu mai pot afecta pri
mul loc, dar pot ameliora simțitor 
poziția actuală a formației Steaua, 
care are două jocuri mai puțin decit 
liderul de toamnă.

In etapa de ieri s-au înregistrat, 
în general, scoruri strînse. Majorita
tea partidelor s-au încheiat cu vic
torii la diferență de un singur gol. 
De remarcat că la Brașov și Ploiești

in timp ce Progresul a reușit să-și 
fructifice pînă la urmă avantajul te
renului, rapidiștii au cedat in fața 
ultimei clasate. Acesta este, de alt
fel. singurul rezultat puțin așteptat 
al etapei. Victoria obținută de clujeni 
(primul lor succes în deplasare în 
acest sezon f) le permite să „paseze", 
lanterna roșie Siderurgistului Galați 
care din etapa a patra n-a mai reu
șit să ciștige nici un meci. Remar
cabil „finișul" Științei Cluj care a no
tat in palmaresul său bune realizări: 
clujenii au obținut 7 puncte în ulti
mele cinci etape.

Aruncîndu-ne o scurtă privire asu
pra clasamentului, remarcăm în pri
mul rînd faptul că pe primele locuri 
se află trei echipe cu cile 16 puncte.

cu Steaua, care n-a susținut decit 10 
partide.

lată, acum, rezultatele etapei a 
XIII-a:

U.T.A.-C.S.M.S. Iași 2-0 (1-0).
Steagul roșu—Dinamo București

1-0 (0-0).
Rapid—Știința Cluj 1—2 (0—0).
Petrolul—Farul 1—0 (1—0).
Progresul—Crișul 2—1 (0—0).
Știința Titn.—Siderurgistul 3—0

(1-0).

CLASAMENT

Hocheiștii noștri învingători în R.F.G.
Selecționata de hochei pe gheață a 

Capitalei și-a continuat turneul în R.F. 
Germană. Jucînd la Bad Neuheim cu 
o echipă locală, hocheiștii noștri au

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
„CEI MÂI BUNI

10 SPORTIVI ROMÎNI 
AI ANULUI 1963“

Și în acest an cititorii noștri sînt 
invitați să participe la tradiționala 
anchetă „CEI MAI BUNI 10 SPOR
TIVI ROMÎNI AI ANULUI 1963“.

Pentru aceasta recomandăm ce
lor care ne vor trimite răspunsuri 
ca, în stabilirea ordinei celor 10 
sportivi, să se țină seama de va
loarea performanțelor realizate, de 
locurile ocupate la campionatele 
mondiale și europene sau de com
portarea avută în diferite compe
tiții internaționale de amploare, 
de constanța în obținerea rezul
tatelor ca și de întreaga lor com
portare.

Indicarea celor mai buni 10 spor
tivi romîni ai anului 1963 se va face 
în ordinea valorii acestora, fără a se 
indica mai mulți sportivi pe același 
loc.

Așteptăm acum răspunsurile dv., 
dragi cititori.,Acestea trebuie să ne 
parvină pînă în ziua de 27 decem
brie pe adresa: ziarul „SPORTUL 
POPULAR", str. Vasile Conta nr. 
16 București, cu mențiunea pe plic 
„PENTRU ANCHETA SPORTIVA 
A ANULUI 1963“.

Rezultatul acestei anchete îl vom 
publica în numărul nostru de Anul 
Nou.

O spectaculoasă aruncare la coș executată de Ana Haralambie (Știința Bucu
rești) în partida cu Voinfa Brașov.
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cîștigat cu scorni de 8—3 (1—1, 1—1, 
6—1).

In ultimul meci, la Munchen, echipa 
romîfiă a întîlnit formația Lanzhut, 
clasată pe locul IV în campionatul 
țării. Deși au jucat fără Varga și I. 
Szabo, jucătorii noștri au obținut vic
toria cu 5—0 (1—0, 0—0, 4—0). Ei 
au prestat cel mai bun joc al turneului.

Echipa revine marți în Capitală.

1. Dinamo Buc.
2. Progresul
3. Farul
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Rapid
7. Crișul
8. U.T.A.
9. Dinamo Pit.

10. Steaua
11. C.S.M.S.
12. Știința Tim.
13. $tiința Cluj
14. Siderurgistul

12 7 2 3 28:13 16
12 6 4 2 24:20 16
13 8 0 5 18:16 16
13 5 4 4 16: 8 14
13 6 2 5 20:16 14
12 5 3 4 22:23 13
13 5 3 5 13:20 13
12 5 2 5 15:16 12
12 5 2 5 13:14 12
10 5 1 4 30:21 11
13 5 1 7 19:22 11
13 4 18 16:21 9
13 4 1 8 13:22 9
13 3 2 8 11:26 8

Etapa a Il-a a „Cupei F. R. Volei"
MASCULIN

DINAMO — PROGRESUL 3—0 
(9, 8, 8). După evoluția din prima etapă 
a celor două formații ne așteptam ca 
Dinamo și Progresul să ne oferă un 
meci pe care să-l cotăm cel puțin cu 
calificativul „bine". Nu putem însă să 
facem acest lucru fiindcă întîlnirea nu 
a corespuns așteptărilor. Meciul a con- 
stitut o simplă formalitate pentru di- 
namoviști. Progresul a aliniat o echipă 
tînără, ai cărei jucători, cu excepția 
lui Cherebețiu și Ozum, au un bagaj 
tehnic modest. Dar era de așteptat ca 
acești tineri să suplinească deficiențele 
tehhnice prin puterea de luptă, prin 
ambiția de a obține un rezultat bun. 
N-au făcut-o însă, decit pe alocuri, 
clnd au realizat unele faze destul ele 
frumoase. Despre „garnitura" dinamo- 
vistă se poate spune că e omogenă, că 
joacă cu mult calm și că folosește cu 
pricepere forța de șut a lui Corbeanu 
și Tirlici, ieri cei mai buni din echipă. 
Meciul a durat 50 de minute și ne scu
tește de alte comentarii.

RAPID—ȘTIINȚA CLUJ 3—0 (12, 
7, 11). Și al doilea meci de la „Giu- 
lești" a avut caracterul unei întilnirî 
fulger. Rapidiștilor, cu Mincev, Ardelea 
și Gheorgliiță în dispoziție de joc, mai 
ales în atac, nu le-au fost necesare de- 
clt 55 de minute ca să întreacă un ad
versar de la care se așteptau la o re
plică mai dîrză. începutul partidei n«

făcea să credem că studenții sînt puși 
pe fapte mari. Aceștia au condus cu 
5—1 și 7—3, dar o dată egalați la 8, 
din cauza primirilor defectuoase a 
mingii, au cedat setul. La fel și în al 
doilea : 4—1 pentru Știința, apoi 6—6 
și... 14—6, 15—7 pentru Rapid. Atacu
rile lui Rednic și Bînda (cei mai buni 
de la oaspeți) n-au putut depăși o for
mație mai omogenă și Rapid a cîștigat 
clar: 3—Q

C. ALEXE

C.S.M.S. IAȘI — STEAUA 3—2 
(15—7, 6—15, 15—12, 5—15, 18—16). 
Voleibaliștii de la C.S.M.S. au obținut 
o victorie prețioasă și meritată după un 
meci care a ținut încordată, mai ales 
în final, atenția spectatorilor. întîlnirea 
a durat mai bine de două ore. Gazdele 
au fost superioare adversarilor, mai ales 
în jocul din apărare. Jucătorii ieșeni 
n-au cedat lupta nici atunci cînd au 
fost conduși la mari diferențe, cum s-a 
întîmplat în setul V cînd de la 3—11] 
au refăcut datorită unui efort de voință, 
au egalat la 11—11 și apoi au cîștigat 
setul cu 18—16. Voleibaliștii de la 
Steaua ar fi putut cîștiga dacă nu își 
subapreciau adversarii, mai ales în 
ultimul set. S-au remarcat Vaisman 
și Moșescu, (C.S.M.S.), Chiriță și Po- 
rojnicu (Steaua). GH. VASILIU —<t 
corespondent.
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STIINTA CLUJ —RAPID 2-1
■1 J

Liderul învins la Brașov: 
Steagul roșu—Dinamo București 1-0 (0-0'

'Surpriză ? Nicidecum. Pentru cei 
'care au urmărit jocul, rezultatul de 
2—1 obținut de Știința Cluj în fața 
echipei Rapid este firesc. A fost un 
meci al voinței și puterii de luptă. 
Importanța celor două puncte și-a pus 
amprenta asupra partidei, s-a văzut 
clar că cel mai mult au nevoie de ele 
clujenii, așa că ei au fost aceia care 
au jucat cu mai multă însuflețire, do
rind parcă să demonstreze publicului 
bucureștean (deși cam tîrziu) că locul 
pe care îl ocupă în clasament nu li 
se potrivește. Știința Cluj a aliniat pe 
teren o formație bine pregătită din 
punct de vedere fizic — factor deter
minant al victoriei de ieri -— a atacat 
cu multă vigoare, Mureșan și Ivansuc 
fiind principalii înaintași care prin ac
țiunile lor au produs derută printre 
apărătorii bucureșteni. in același timp, 
fotbaliștii clujeni — prin așezarea pe 
care au avut-o pe teren — au știut să 
se replieze cu ușurință, să facă față 
cu succes atacurilor inițiate de răpi- 
diști.

Ce am putea spune despre Rapid ? 
După felul cum a evoluat ieri formația 
din Giulești nu putea emite pretenții 
la victorie. Compartimentul cel mai 
slab al echipei a fost înaintarea, care 
s-a „remarcat" din plin prin acțiuni 
sterile, prin șuturi slabe și imprecise 
la poartă. Nici o sclipire din partea 
lui Dumitriu II și Ionescu, în care su
porterii echipei își pun atîta nădejde. 
Dimpotrivă, ei au fost cei care au frî- 
nat cursivitatea acțiunilor, prin pase 
date cu intîrziere, driblinguri inutile 
etc. In general, jucătorii bucureșteni 
s-au mișcat anevoie pe teren; nici 
temperatura scăzută, nici încurajările, 
și nici „omul cu trompeta" din tribună 
n-au fost de natură să-i activizeze în 
practicarea unui joc la posibilitățile 
lor. Așa că... cele două puncte au re
venit — meritat — echipei care a dat 
dovadă de mai multă voință în joc 
și a dorit mai mult să cîștige.

Privită în ansamblu, partida Rapid
1— Știința Cluj nu s-a ridicat decit 
pe alocuri la valoarea dorită de spe
cialiști și spectatori. Pe parcursul jo
cului au abundat pasele greșite, opri
rile defectuoase, aglomerarea jocului 
în apropierea careului, invitațiile la 
șuturile spre poartă și multe alte gre
șeli tehnice, care au scăzut, firesc, din 
spectaculozitatea și calitatea jocului 
prestat ieri de cele două formații.

...Meciul a început prin cîteva acțiuni 
ale echipei Rapid. Din primele minute 
de joc pot fi reținute șuturile trimise 
de la distanță de Georgescu și Dinu 
și apărate de Moguț. Ivansuc este pri
mul clujean care încearcă poarta, 
printr-un șut puternic, reținut însă de 
Andrei. La o centrare a lui Năsturescu,

Știința Timișoara-—Siderurgistul 3-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). Pe 

stadionul „1 Mai", Știința Timișoara 
a obținut o victorie clară în fața echi
pei din Galați. Meciul a fost așteptat 
cu interes deosebit, deoarece rezulta
tul avea să decidă pe una din cele 
două formații care urmează să „ier

Știri... rezultate
RAPID PLEACA AZI LA TIRANA

Echipa Rapid București părăsește 
Capitala în cursul acestei dimineți 
îndreptîndu-se spre Tirana. Fotbaliștii 
feroviari evoluează joi în capitala 
R.P. Albania, întâlnind pe Dinamo Ti
rana în cadrul Turneului balcanic. 
Fac deplasarea următorii - jucători: 
Andrei, Silaghi (portari), Lupescu, 
Motroc, Greavu. Macri (fundași), 
Dinu, Langa, C. Dan, Jamaischi, Cră
ciun (mijlocași), Năsturescu, Dumi
triu II, Ionescu, Ozon, Georgescu. 
Codreanu (înaintași).

RESTANȚA IN „CUPA R.P.R.“

Ieri s-a desfășurat la Dej meciul 
de fotbal restanță în cadrul „Cupei 
F.P.R." dintre, echipele Olimpia Dej 
ș: Minerul Baia Mare. Superiori în 
toate compartimentele, fotbaliștii băi- 
n.îreni au obținut victoria cu scorul 
«te 5—2 (2—1).

A. KONTRAI-coresp.

Ion Ionescu trimite cu capul peste 
bară, ratînd o bună ocazie de a des
chide scorul. îl imită puțin timp după 
aceea Năsturescu. Octavian Popescu 
execută apoi pentru echipa sa o lovi
tură liberă de la 16 metri... în a- 
ceastii perioadă, fazele s-au succedat 
într-adevăr cu repeziciune de la o 
poartă la alta, cu mai multă insisten
ță din partea bucureștenilor. Apărarea 
Științei a reușit în acest răstimp să 
destrame rînd pe rînd atacurile ini

Motroc alunecă și nu-1 mai poate împiedica pe Suciu să șuteze la poartă.

țiate la poarta sa. O notă bună lui 
Grăjdeanu, care l-a anihilat pe Dumi
triu II. Pînă la sfîrșitul primei reprize 
se fac remarcate mai mult acțiunile 
Științei, jucătorii ei reușind să acopere 
mai bine mijlocul terenului și să iniție
ze atacuri și contraatacuri rapide pe 
aripa dreaptă, unde Mureșan și Ivan
suc se dovedesc mai agresivi. Minutele 
29, 36, 43 au fost cele mai grele pen
tru rapidiști, golul plutind în aceste 
momente, cum se spune, „în aer".

O dată cu începerea celei de a doua 
părți a meciului, era de așteptat un 
reviriment în tabăra rapidistă. Acesta 
nu s-a produs, cei care continuă să 
desfășoare un joc mai închegat fiind 
clujenii. în min. 58, primind mingea 
de la Ivansuc O. POPESCU o trimite 
cu capul în plasă. Golul - primit tre
zește din amorțeală echipa bucureș- 
teană. Rapidiștii atacă dezlănțuit pen
tru restabilirea echilibrului pe... tabela 
de marcaj. în min. 70, la o învălmă
șeală în fața porții lui Moguț, CO

neze" pe ultimele două locuri ale cla
samentului.

Terenul de joc a fost acoperit cu 
un strat subțire de zăpadă, ceea ce 
a influențat negativ desfășurarea șl 
nivelul tehnic al jocului. Timișorenii 
au dovedit că sînt în formă, rezulta
tul obținut confirmînd evoluția de la 
București, în meciul cu Dinamo. In 
jocul de cîmp, Știința Timișoara a do
minat pe tot parcursul meciului. în 
prima repriză, gălățenii și-au orga
nizat bine apărarea, iar la înaintare 
au periclitat uneori poarta gazdelor 
prin atacuri rapide. Cu toate că au do
minat categoric, studenții au tras în 
prima repriză numai de șase ori pe 
spațiul porții, iar Siderurgistul de cinci 
ori. La reluare, în primul sfert de oră 
jocul a fost mai echilibrat. In conti
nuare, timișorenii accelerează tempoul 
de joc. Pasele scurte sînt înlocuite cu 
cele lungi și cu deschideri bine inspi
rate pe extreme. Acest joc permite stu - 
denților să concretizeze încă două 
ocazii și cu aceasta să obțină o vic
torie prețioasă, la scor.

In general, Știința Timișoara a 
arătat o formă bună. Echipa a jucat 
omogen, existînd o strînsă legătură 
între compartimente, realizată în mare 
parte prin Tănase — cel mai bun 
jucător de pe teren. Mai trebuie însă 
îmbunătățit stilul de joc al înaintării 
și trasul la poartă, capitol încă defi
citar.

Oaspeții nu au constituit — așa cum 
ar lăsa șă se înțeleagă rezultatul par
tidei — un adversar mult inferior. Ei

DREANU împinge mingea în plasă :
1—1. După această scurtă dominare 
rapidiștii par mulțumiți, încep să joa
ce ca la început, adică dezlinat, lip
siți de convingere. Clujenii profită de 
aceasta, reiau din nou jocul ofensiv 
și domină cu insistență. Cu trei minute 
înainte de final, fundașul Cîmpeanu 
găsește cîmp liber pe partea stingă, 
merge nestingherit pe poziție de extre
mă și centrează la MUREȘAN care 
reia în plasă : 2—1 pentru Știința.

Foto : T. Roibu
A arbitrat corect Tr. Cruceanu-Arad 

următoarele formații :
RAPID ; Andrei — Lupescu, Motroc, 

Greavu — Dinu, Langa — Năsturescu 
(din min. 70 Kraus), Dumitriu II, 
Ionescu, Georgescu, Codreanu.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț — Marcu, 
Georgescu, Cîmpeanu — O. Popescu, 
Grăjdeanu — ivansuc, Mureșan, Suciu 
(din min. 67 Kromely), Szabo, Toma.

C. MANTU

U.T.A.-C.S.M.S. 2-0 (1 -O)
ARAD 8 (prin telefon). — Terenul 

acoperit cu un strat subțire de zăpadă 
a îngreunat mult execuțiile tehnice. Cu 
toate acestea cele două echipe au depus 
eforturi susținute pentru a realiza un 
spectacol cit mai bun. Timp de 90 de 
minute, cei prezenți au asistat la un 
joc specific de campionat, caracterizat 
printr-o luptă dîrză pentru balon.

au luptat cu multă ambiție din primul 
pînă în ultimul minut de joc. Apărarea 
a muncit mult, cu toate că a fost de 
cîteva ori prinsă pe picior greșit.

lată cum s-au marcat cele trei goluri:
Min. 9: o combinație de toată fru

musețea între Lereter, Manolache și 
MIȚARU este terminată cu un șut ful
gerător al ultimului: 1 —0.

Min. 64: un schimb de mingi pe 
partea dreaptă între Remus Lazăr și 
Jgna se termină cu o centrare a aces
tuia din urmă pe care LERETER o 
concretizează, reluind cu capul în plasă: 
2—0.

Min. 74: Ciosescu pasează excelent 
lui LERETER care, venit din urmă, 
înscrie : 3—0.

De remarcat că în min. 88 și 89 
Siderurgistul ratează două ocazii de 
a înscrie : Matei trimite mingea cu 
capul în bară ; apoi, șutul lui Mili
tarul întîlnește din nou bara porții 
apărată de Curcan.

Arbitrul Pop Gavrilă (Brașov), a 
condus bine formațiile :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan — 
Surdan, Țurcan, Hîrșova — Mihăilă, 
Tănase — igna, Remus Lazăr (min. 68 
Ciosescu), Manolache, Lereter, Mițaru.

SIDERURGISTUL GALAȚI : Cîm- 
peanu — Tomescu, Hulea, Voicu — 
Drago-mir, Gherghina — C. Matei, Gh. 
Ion, R. Matei, Zgardan (min. 67 Mili
tarii), David.

AL. GROS și ION IOANA- 
coresp.

BRAȘOV, 8 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Au trecut aproape 
20 de minute de cînd s-a încheiat 
partida dintre Steagul roșu și Di
namo București... Stadionul Tracto
rul încă nu s-a golit complet de 
miile de spectatori care, cu to<t fri
gul pătrunzător și ninsoarea abun
dentă ce a căzut în cursul meciului, 
au ținut să asiste la acest final de 
sezon fotbalistic al anului 1963 prin
tr-o partidă care se anunța de „zile 
mari".

Și n a fost 1 Ba, mai mult, se poate 
spune că nivelul jocului a fost scăzut, 
purtînd tot timpul un caracter de lup
tă acerbă, în care execuțiile tehnică și 
spectacolul au fost absente în mare 
măsură. Vinovați sînt jucătorii am
belor echipe care, de la început, au 
imprimat întîlnirii un caracter ner
vos. Astfel, în min. 3, Hașoti și Năf
tănăilă îl bruschează pe Unguroiu, 
care îl faultase pe Naghi. A fost 
doar începutul...

Steagul roșu domină copios în a- 
ceastă parte a jocului. La poarta lui 
Datau e un adevărat iureș și... cu oca
zii ratate rînd pe rînd de Necula, 
Năftănăilă și Gane. In min. 8, Se- 
redai șutează puternic, în bară, pen
tru ca după o serie de tatonări la 
mijlocul terenului, Ene II să dema
reze pe dreapta, de unde centrează 
splendid lui Unguroiu. Acesta însă nu 
ajunge mingea și notăm o nouă oca
zie ratată. Varga min. 15, Unguroiu, 
în min. 16 și Gane în min. 20 șu
tează pe lîngă poartă...

Urmează o scurtă perioadă în care 
Steagul roșu are din nou inițiativa. 
Brașovenii, care n-au mai cîștigat 
acasă de la 10 noiembrie joacă cris
pat și, ca atare, reușitele lor sînt 
puține. In același timp, apărarea e- 
chipei Dinamo, în care lvan este 
foarte calm, respinge toate atacurile. 
O singură dată este depășită cu ade
vărat : în min. 28, Selimeși scapă și 
se îndreaptă spre poartă, dar Datcu 
care îi ieșise înainte, plonjează și 
respinge în cădere cu piciorul.

O fază din min. 40 a produs multe 
discuții. Selimeși se află în careu și 
șutează în mina lui Nunweiller Ill. 
Arbitrul nu acordă penalti socotind 
hențul involuntar. Hașoti și Năftă
năilă revendicînd lovitura de la 11 m 
se comportă nesportiv, îmbrîncindu-1

Victoria a revenit pe merit echipei 
U.T.A., care a dominat mai mult, a 
desfășurat un joc mai clar, mai legat. 
In ciuda scorului de 2—0, linia de atac 
a textiliștilor nu a satisfăcut pe deplin. 
Astfel, Țîrlea (min. 18) și Torneș (min. 
71, 75), singuri cu portarul, au ratat 
copilărește ocazii clare. Tot Țîrlea 
(min. 13) a ratat o altă ocazie, trăgînd 
în bară. Linia de mijloc avind în Meț- 
cas un jucător inepuizabil, a creat o 
permanentă legătură intre atac și apă
rare, aducind o prețioasă contribuție în 
obținerea victoriei.

Oaspeții au venit cu scopul vădit de 
a obține un meci egal, deoarece în ma
joritatea timpului s-au apărat supranu- 
meric. In atac mingile îi căutau pe 
Voica și Matei, care însă, bine păziți 
de apărătorii localnici, n-au reușit să-și 
desfășoare jocul in voie.

C.S.M.S. a avut o mare ocazie să 
înscrie în min. 24: Voica scapă singur, 
dar Coman ieșit în întimpinare, îi plon
jează curajos Ia picioare, salvînd un 
gol ca și făcut.

începutul partidei a aparținut oaspe
ților, care au întreprins cîteva acțiuni 
reușite, dar care au rămas fără rezul
tat După primele 10 minute de joc 
gazdele preiau inițiativa pe care n-o 
mai cedează pînă la sfîrșitul partidei.

Iată cum s-au marcat cele două go
luri :

Min. 25: la sfîrșitul unei acțiuni spec
taculoase, la care a participat întreaga 
linie de atac, ȚÎRLEA trage dintr-o 
„bucată" și mingea, ricoșînd din bară 
în bară, intră în plasă.

Min. 74: FLORUȚ ia o acțiune pe 
cont propriu și ajuns la aproximativ 
20 de metri de poartă trage puternic :
2—0.

Arbitrul Constantin Geană (Brașov) 
a condus formațiile :

U.T.A. : Coman — Pecican. Capaș, 
Neamțu — Comisar, Mețcas — Tomeș, 
Chivu, Țîrlea, Floruț, Selymesi.

C.S.M.S. IAȘI: Constantinescu II — 
Popescu, Țapu, Deleanu — Comănescu, 
Vornicu — Matei, Danileț, Ștefănescu, 
Voica, Cuperman (Milea min. 55).

ȘT. IACOB — coresp. 

pe arbitru care, n-am înțeles de 
(I?), nu i-a eliminat. Și astfel, pri 
parte a întîlnirii se încheie într-o 
mosferă grea.

La reluare, Dinamo joacă ceva t 
organizat, dar la fel de obstrue 
nist ca și Steagul roșu. Arbitrul 
mult de lucru. Astfel, după ce Năl 
năilă șutează în bara interior 
Nunweiller IV este sancționat cu 
lovitură indirectă în careu (ntin. 6 
dar combinația Hașoti—Naghi răm 
fără rezultat, ca și — la cealaltă pc 
tă — o minge frumos „lucrată" 
Varga și Unguroiu.

inițiativa revine echipei loc; 
Gane și Necula (ambii în min. ! 
fiind pe punctul de a înscrie. Pe 
un minut, Năftănăilă execută foa 
bine o lovitură liberă de la 20 
dar Datcu prinde „in extremis", p< 
tru ca în min. 79 să fie rîndul 
Petru Emil să degajeze, la o fi 
foarte periculoasă pentru echipa 
Steagul roșu atacă susținut și Necu 
care se îndrepta cu balonul spre po 
tă este faultat în careu de Nunweil 
III. Arbitrul, indică just lovitură 
la 11 m. Varga nu este de acord 
trimite balonul în tribune, ceea ce 
aduce un avertisment. Penaltiul e: 
executat de PESCARU (min. 80) 
Datcu scoate mingea din plas 
1 pentru Steagul roșu. In acel: 
minut. Jenei este eliminat de pe 
ren pentru lovirea lui Nunweiller I

Arbitrul Ad. Macovei (Bacău'- 
fost depășit de joc. El ar fi treb 
să sancționeze, cu mai multă ferr. 
tate, nenumăratele obstrucții și fai 
turi ale ambelor echipe.

STEAGUL ROȘU: Haidu^Nagl 
Jenei, Campo—Năftănăilă, Seredai 
I lașoti, Gane, Necula, Pescaru, Se 
meși II.

DINAMO: Datcu—Ștefan, Nu 
weiller III, Ivan—Petru Emil, Nu 
weiller IV—Pîrcălab (Frățilă mi 
68), Varga, Ene II, Țîrcovnicu, U 
guroiu.

MIRCEA TUDORAN

Petrolul, un învi 
1-0 (l-t

PLOIEȘTI 8 (prin telefon de la ti 
misul nostru).

„t//, bine că s-a terminat.." și-t 
zis Badea, Mocanu, Pahonțu și coleț 
lor, la terminarea întîlnirii cu Far 
și n-au răsuflat ușurați degeaba, pe. 
tru că din primul și pînă în ultim 
minut petroliștii au fost dominați d 
toate punctele de vedere de către pa 
tenerii lor de întrecere. Dacă pârtie 
desfășurată aci, pe stadionul din PI 
iești, s-a sfîrșit cu un scor favorab 
gazdelor, aceasta ține mai mult c 
atît de comentatele legi nescrise a 
jocului cu balonul rotund decît c 
evoluția pe teren a învingătorilor... D 
nulescu, care stătea pe bancă lîngă n< 
în partea a doua a meciului, a excL 
mat la un moment dat : „Ce inspiraț 
nefericită a avut și Buzea cînd a pi 
mîna pe minge J Dacă nu făcea 11 u 
Petrolul nu înscria chiar dacă jucai 
o săptămînă !“

înaintașul constănțean (accidentat d 
D. Nicolae în min. 30) sublinia desti 
de plastic neputința ploieștenilor d 
a trece prin apărarea bine organizat 
a echipei sale.

Fără nici un fel de rezervă acordăi 
toate sufragiile Farului după partid 
de astăzi. Oaspeții au practicat un jo 
bun, gîndit, constructiv. Ceea ce 
atras atenția în evoluția acestora 
fost siguranța și calmul, prezente î 
fiecare moment al jocului, indiferen 
de tensiunea fazei. Constănțenii au pc 
sat și au combinat excelent la mijlocii 
terenului, depășindu-și adversarii di 
rect prin „un? doi"-uri reușite.

Cuvinte mai puțin măgulitoare aven 
pentru forța de pătrundere a atacului 
Tinerii — Tuf an, Ologu și Dragu — 
s-au intimidat prea repede în fața jo 
cului „tare" al lui Fior ea, D. Nicola 
sau Pal și au cedat lupta. Aceast 
lipsă a fost mai pregnantă după ce < 
ieșit de pe teren Dinulescu, singuru 
care s-a luptat în mod serios cu apă 
rarea Petrolului. Formația ploieșteam. 
a jucat neînchipuit de slab : ca o e 
chipă mediocră, în deplasare. Perioadi 
întregi, gazdele s-au apărat cu dispe 
rare în propriul teren, comițînd greșel. 
peste greșeli ; pase la adversar, luftur 
nepermise pentru categoria A etc. 
Acțiunile ofensive au avut în generi 
caracterul unor contraatacuri întîmplă- 
toare, iar în fața porții ploieștenii av 
acționat fără nici o idee tactică. Din 
punct de vedere al execuțiilor tehnice 
ani vrea să menționăm un singur as



greșul a iatrecat la limită 
! Crișui Oradea: 2-1 (0-0)
i în Capitală a formației o- 
td a fost așteptată cu mult 
arece echipa oaspe apărea 
ctatocilor bucureșteni după 
trei victorii, mulțumită ca

se să ocupe o poziție foarte 
isamentul primei categorii, 
pre tînăra garnitură orădea- 
ts în ultima vreme multe 
i, pe care amatorii de fot- 
îtală vroiau să le verifice...

nstatat — cu satisfacție — 
wecieri de care s-au bucurat 
timp orădenii sînt justifi- 
rii Crișului au dat o replică 
■i Progresul, în fața căreia 

limită (2—1) după o in- 
îșurată mult timp sub sem- 
i și în decursul căreia două 
lice ale lor l-au „bătut'1 pe 
imbarea tabelei de marcaj 
doar de... bare! In ansam- 

a plăcut, cu toate că a 
ri amprenta evidentă a... 
e sezon. Mai agresivi, mai 
fazele de poartă, bucureș- 

ritat victoria, pe care și-au 
a primul sfert de oră al re
de dar pe care. în final, au 
apere din greu.

început puțin promițător 
proape un sfert de oră car 
i de note, ca și carnetele 
îfrați de la masa presei, au 
:. Pe teren nu s-a petrecut 

«Te reținut... Stilourile noa- 
at însă in funcțiune din mi- 
i Progresul a avut prima o- 

corner, Ioniță a reluat cu 
pe b.lgă bară). După cîteva 
:otat un șut al lui Mateianu 
ngur în careu) blocat de 
it la timp din poartă, apoi 

le confuzie din apărarea 
înd Oaidă a avut o ezitare 
itat pe bucureșteni un gol 
îepășind aceste minute cri- 
i echilibrează jocul dar nu- 
ru înaintași (Kunkuti, ata- 
s, a susținut mult prea rar

iară glorie:
arul

ofensiva) și cu doi atacanți centrali 
Szakacs III și Bakoș, evident dezavan
tajați la mingile înalte în fața lui Ca- 
ricaș și Știrbei, ei nu reușesc prea 
mult. In minutul 40. Szakacs HI scapă 
însă pe aripa stingă și trimite balonul 
peste Mîndru, care-i ieșise în întîmpi- 
nare. Mingea, pe care o vedeam în 
plasă, revine în teren din bara laterală

Primul gol al partidei „cade" în mi 
nulul 50: MATE1ANU primește balo 
nul de la Oaidă și înscrie de aproape. 
Nu trec decît două minute și la o 
nouă acțiune pe aripa dreaptă a for
mației gazdă, Oaidă îl driblează pe 
Balog, centrează din apropierea liniei 
de fund și MATEIANU reia puternic
ia colț: 2—0 pentru Progresul. Un șut 
puternic a.l lui lancu, deviat în ultima 
instanță în corner, de către Weichelt 
încheie în minutul 60 ocaziile de gol 
ale bucureșteniior. Crișui atacă acum 
cu mai mult curaj. In min. 64, Ioniță 
scoate în corner o minge care se în
drepta spre gol, în min. 80 Mîndru 
blochează sigur la o acțiune a lui 
Szakacs III iar în minutul 85 o bombă 
a lui Kunkuti, din afara careului, zgu
duie din nou bara porții bucureștene. 
Cu trei minute înainte de fluierul final, 
fundașul orădean Georgescu ajunge cu 
balonul pină în apropierea liniei de. 
fund, de unde centrează și, în învălmă
șeala care se produce în careu, stope 
rul SOLOMON (venit și el în atac!) 
se descurcă mai bine decît ceilalți ju
cători, introducînd balonul .în poartă : 
2—1. Oaspeții forțează egalarea dar 
le-au mai rămas prea puține resurse și. 
mai ales, prea puțin timp...

Arbitrul timișorean Gh. Osiac a con
dus bine următoarele formații:

PROGRESUL: Mîndru — Ioniță, 
Caricaș, Colceriu — lancu. Știrbei — 
Oaidă, Mateianu, M. Voinea, Mafteuță, 
Baboie (min. 66 Stoicescu).

CRIȘUL: Weichelt — Georgescu,
Solomon, Balogh — Szakacs II, Vlad 
— Fandli (min. 65 Donciu), Szakacs 
III, Bakoș, Kunkuti, Iacob.

RADU URZICEANU

Dinamo conduce în „Cupa F.R.H.“
Jocurile din cadrul „Cupei F.R.H." 

la handbal în 7 au continuat aseară 
în sala Floreasca, obișnuitul loc de 
desfășurare a acestei tradiționale com
petiții. S-au disputat meciurile penulti
mei etape a primei părți a Cupei. Din
tre jocuri, cel mai interesant se anunța 
cel care opunea echipei Dinamo, ac
tualul lider, pe Rapid — fosta dețină
toare a primului Joc. Intîlnirea s-a în
cheiat cu o victorie netă a dinamoviști- 
lor, care — neînvinși — și-au conso
lidat astfel poziția în clasament și au 
șanse să încheie turul pe primul loc. 
Duminica viitoare însă Dinamo va sus
ține ultima partidă în compania echi
pei Steaua, joc care se anunță extrem 
de atractiv.

Iată cîteva amănunte din meciurile 
de aseară.

BUCUREȘTI-JUNIOARE — FA
BRICA DE TIMBRE (f) 15—9 (6—2). 
Selecționata de junioare a condus în 
permanență cu 3—4 puncte diferență. 
Principalele realizatoare: Butan 5, 
Gheorghe 3, de la echipa de junioare 
și Făgărășanu 5, Tudor 3, de la Fa
brica de timbre.

STEAUA — SPARTAC (m) 25—13 
(11-8). Jocul a fost mai echilibrat 
la începutul primei reprize: 1—1, 
2—2, 6—4. Din acest moment însă, 
handbaliștii de la Steaua s-au distan
țat, iar după pauză și-au mărit per
manent avantajul. Cele mai multe go
luri au fost înscrise de : Totan 7, Bul
gara 5, Jianu 4 de la Steaua și Guran 
6, lstudor 3 de la Spartac.

ȘTIINȚA - BUCUREȘTI-JUN1ORI 
(m) 21—18 (8—8). Partidă viu dispu-

Sinaia §c pregătește pentru nou! sezon

i, fotbalist selecționat în 
nd să șuteze la poartă de 
—18 m, de pe dreapta, a 
il atît de fals incit l-a 
tt pe partea stingă a tere- 
ludent, nu ? Cu atît mai 
cei care s-au „văzut“ oare- 
m au fost el împreună cu 
' luhas (repriza a doua), 
tivelul destul de scăzut al 
cate am vizionat-o. Unicul 
at în min. 43 cînd Dridea I 
at lovitura de la 11 m a- 
arbitru în urma hențului 

reu de către Buzea.
^etre Sotir (Mediaș) a con- 
!e slab.
ÎL: Ionescu — Pal, D. 
>rea — Pahonțu, M. Mar- 
a, A. Munteanu, Dridea 11 
idea I, Mocanu.
Manciu — Buzea, Tîlvescu, 
meu, Neacșu — Moroianu, 
ifan, Dinulescu (Dragu),

Sinaia, unul din cele mai importante 
centre ale schiului și bobului din țara 
noastră, se pregătește intens pentru 
apropiatul sezon. Comisia locală de 
specialitate, asociațiile Carpați, Voin
ța și S.S.E, comisiile orășenești de 
antrenori și arbitri, s-au preocupat in 
ultima vreme de asigurarea celor mai 
bune condiții de desfășurare a întrece
rilor anului 1964.

Așa, de pildă, arbitrii și-au început 
activitatea prin participarea la un curs 
de reîmprospătare a cunoștințelor. Cei 
60 de cursanți din Sinaia și din Bu
șteni, dintre care multi schiori care 
și-au încheiat recent activitatea compe- 
tițională, au urmărit cu mult interes 
lecțiile practice și teoretice, pentru ca 
în timpul iernii să-și aducă contribuția 
la buna desfășurare a concursurilor.

Harnicii arbitrii sinăieni au prestat 
un însemnat număr de ore de muncă 
patriotică pentru reamenajarea pîrtiilor 
de schi din Bucegi. Printre cele mai 
importante lucrări amintim de lărgirea 
culoarului din Valea cu Brazi, defri
șările din punctele Cota 1500, telefe
ric, Cota 1400, amena jarea unei pîrtii de 
slalom între Cota 1500 și Cota 1400 
(cu 3—4 variante) ș.a. De asemenea 
au fost pregătite materialele de con
curs (fanioane, pînze de marcaj), pre-

cum și stațiile de cronometraj și radio- 
ficare.

Schiorii și boberii se antrenează deo
camdată pe uscat, insistînd asupra pre
gătirii fizice generale și specifice. An
trenorii Constantin lovan (Carpați Si
naia), Gh. Matei și Elena Matei 
(S.S.E.), M. Dragomirescu și N. Bur- 
chi (Voința) s-au îngrijit de comple- 

': tinere e-tarea loturilor cu elementele 
vidențiate în sezonul trecut.

O atenție deosebită s-a dat 
calendarului competițional pe 
gional, care cuprinde numeroase con
cursuri pentru schiorii de toate cate
goriile. Ca un element nou, subliniem 
inițiativa organizării „Cupei teleferi
cului", în două etape, la care vor par
ticipa amatorii de schi din Capitală.

alcătuirii 
plan re-

Ml H AI BOTA, coresp.

tată. In prima parte a meciului scorul 
a alternat: 1—3. (min. 5), 7—4 (min. 
18) și 7—8 (min. 28). După pauză 
însă studenții acționează cu mai multă 
siguranță, acțiunile lor avînd un plus 
de claritate. Astfel, handbaliștii de la 
Știința reușesc să conducă în min. 44 
cu 17—11, în min. 55 cu 20—14, obți- 
nînd o victorie perfect meritată.

PROGRESUL — ELECTROMAGNE
TICA (f) 16—9 (5—1). Victorie clară 
a echipei Progresul, care a realizat 
acțiuni mai organizate și mai eficace. 
Jocul a fost mai animat în repriza a 
doua, cînd Electromagnetica a acționat 
mai organizat și a contraatacat uneori 
periculos. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Ghiță Maria 8, Bogan 
4 pentru Progresul, Sotir 3, pentru 
Electromagnetica.

RAFINARIA TELEAJEN — I.C.F. 
30—23 (17—11). Joc foarte frumos, 
rapid, în care au fost marcate cele 
mai multe puncte de pină acum în 
„Cupa F.R.H.". Rafinăria a avut cir
culație mai rapidă și mai precisă, multe 
angajări la semicerc și a tras puternic 
la poartă. I.C.F. a acționat inegal: 
a avut perioade în care a jucat bine, 
dar și perioade de cădere, mai ales 
în apărare. Cei mai buni: Laub 8, 
Rotaru 6 de la Rafinăria, Orban 6 și 
Foloba 4 de la I.C.F.

DINAMO — RAPID (m) 20—10
(11—4). întîlnirea n-a corespuns decît 
parțial și dintre echipe doar Dinamo 
a satisfăcut, printr-un joc mai sigur, 
mai organizat și mai eficace. Rapid s-a 
prezentat sub așteptări, cu o apărare 
nesigură și fără forță de atac. Iniția
tiva a aparținut mai mult dinamoviști- 
lor, care au și condus permanent, une
ori la diferențe mari. Rapid a avut o 
revenire doar la începutul reprizei a 
doua, cînd s-a apropiat pînă la 12—7. 
Golurile au fost marcate de I. Ionescu 6, 
Mureșan 5, Chirculescu 5, Eftimie, 
Iura, Ghioacă și Schumann, respectiv 
Liviu Constantinescu 8, Lungescu și 
Hausner.

Știința Cluj a dispus la scor de Știința Timișoara
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag- 1)

MINERUL BIHOR — STI1NTA 
GALATI 3—1 (15—13, 16—18, 15—12, 
15-13).

FARUL CONSTANTA — TRACTO
RUL BRASOV 3—2 (7—15, 18—16, 
15—13. 8—15, 15—10).

FEMININ
STHNTA BUC. — PROGRESUL 

BUC. 3—1 (15—2, 10—15, 15—6,

U

15—13). Tinerele jucătoare de la Știința 
acționînd cu vigoare în atac, au repur
tat o nouă victorie. Știința s-a dovedit 
a fi o echipă cu o bună pregătire și 
coeziune. Progresul n-a putut realiza 
mai mult fiindcă jucătoarele n-au fost 
„rodate" suficient și ele nu pot încă 
suplini lipsa titularelor. Mai echilibrat 
a fost setul trei, cînd, cu un plus de 
energie, Știința a reușit să cîștige.

VALENTIN PAUNESCU

>nosport
Ă O VARIANTĂ CU 
ULTATE EXACTE

ir. 49. Etapa din 8 
cembrie 1963

il roșu — Dinamo
■ești (oat. A) 
ul — Farul (cat. A) 
.—C.S.M.S. Iași (cat. A) 
i Timișoara — Side- 
tul (cat. A)
:sol — Crițul (cat. A) 
azionale — Fioren- 
(oamp. italian) 
jssi — Juventus 
>. italian) 
a — Bologna 

>. italian) 
loria — Milan (camp, 
i)
> — Lazio (camp.
i)
— Genoa (camp.
■>)
— Modena (camp.

t) 
premii 237.459 lei.

X

1

Rapid — Știința Cluj 3—0. Un nou atac al Rapi
dului va fi finalizat de Costinescu.

Foto : V. Bageac

eușit sa cîștige.
C. P. BUCUREȘTI — 

FARUL CONSTANȚA 
3—0 (6, 11, 13). O victo
rie ușoară obținută de în
vingătoare datorită faptu
lui că echipa Farul mani
festă serioase lacune 
în pregătire. Jucătoarele 
oaspe, deși au avut unele 
sclipiri pe parcursul me
ciului, datorită lipsurilor 
manifestate în organiza
rea atacului nu au putut 
cîștiga nici un set. S-au 
remarcat Crăciun, Iones
cu și Marcu (C.P.B.), 
Vasile și Pintea (Farul). 
GH. CIORANU -coresp.

VOINȚA CRAIOVA — 
ȘTIINȚA CLUJ 3—2 
(15—7. 8—15. 14—16,
15—13, 15—8). După, pri
mul set, cîștigat cu 15—7, 
gazdele aveau impresia că 1 
vor realiza o victorie 
ușoară, Studentele le-au 
servit însă o replică dîrză 
și au fost la un pas de 
victorie. După două ore 
de dispută, gazdele, între- 
buințîndu-se serios, au 
obținut în final o victorie, 
meritată. 
Cornelia 
Gherase, 
(Voința) 
Marilena 
Marcu

R. SULȚ-coresp. reg.

S-au remarcat: 
Lăzeanu, Elena 
Sorina Mariana 
și Doina Petra, 
Cucu și Rodica 
(Știința),

rență (săptămîna trecută au cedat la 
Tg. Mureș, în fața Științei din locali
tate). după un meci dramatic. Ei au 
început bine meciul (au condus cu 
12—2 și 26—10), dar bucureștenii au 
jucat din ce în ce mai organizat și, da
torită preciziei aruncărilor de la semi- 
distanță, au reușit să refacă din han
dicap. După pauză, evoluția scorului a 
alternat. Cu 30 de secunde înaintea 
fluierului final Bîrsan a redus dife
rența care ajunsese la trei puncte, după 
care dinamoviștii au „plimbat" balonul 
și au reușit să păstreze punctul care 
le-a adus o victorie muncită. (V. SE- 
CAREANU și E. BOJDAN — coresp.).

Știința Craiova — Știința Tg. Mureș 
70—80 (37—49). Mureșenii au domi
nat cu autoritate în prima repriză. In 
partea a doua a partidei, craiovenii au 
avut o revenire puternică, au redus din 
handicap dar... numai atît.

Steaua — Siderurgistul Galați 85—41 
(31—16). Așteptat cu legitimă curiozi
tate pentru a vedea evoluția campioni
lor (învinși săptămîna trecută la Ti
mișoara), meciul a scos în evidență 
slăbiciunea apărării ambelor formații. 
Steaua, deși a avut un adversar slab, 
nu a impresionat nici în atac, în care 
nu se realizează suficientă circulație a 
jucătorilor și a balonului. Siderurgistul 
se prezintă în acest campionat cu o 
formație modestă. Cele mai multe 
puncte: Novacek 19. Dimancea 12, Ne- 
def 12 pentru Steaua. Pasciuc 9 și Va- 
siliu 9 pentru Siderurgistul.

Știința București — Rapid București 
60—56 (24—27). După o repriză de 
slabă valoare tehnică, în care au fost 
înregistrate multe pase greșite, cele 
două echipe bucureștene au realizat în 
următoarele 20 de minute un spectacol 
excelent, completat cu o pasionantă e- 
voluție a scorului. Studenții au egalat 
în minutul 24 ( 30—30) și au mai fost 
conduși în minutul 26 cu 32—30, după 
care au egalat. Din minutul 28 scorul 
a evoluat astfel (prima echipă este Ști
ința): 36—32, 36—34, 38—34, 38—36, 
40—36, 40—40, 42—40, 42—42, 45—42,
45—44, 47—44, 47—46, 49—46, 49—48,
51_48, 51—50, 52—50. 52—52. De aci
(min. 37), Știința efectuează cîteva ac
țiuni eficace și realizează 60—52, asi- 
gurîndu-și astfel avantajul necesar vic
toriei. Studenții bucureșteni au obținut 
un frumos succes, deosebit de impor
tant în lupta pentru partea superioară 
a clasamentul-ui. Ne-a plăcut în special 
jocul foarte variat, în viteză și cu pase

și pătrunderi decise efectuate de Știința 
București. Rapid a dominat iocul în 
prima repriză, dar în a doua atacul nu 
a avut nici claritate și nici eficacitate.

FEMININ

Știința București — Voința Brașov 
61—52 (32—20). Deși nu a avut în 
nici un moment victoria periclitată, 
conducînd în permanență și uneori la 
diferențe apreciabile, Știința București 
nu a jucat la valoarea ei. Numeroasele 
greșeli de tehnică, precum și apărarea 
slabă, trădează insuficienta pregătire la 
aceste capitole. Atacul a „mers" mai 
bine decît în prima etapă a campiona
tului, datorită în mare măsură reintră
rii lui Viorica Niculescu, care a adus 
claritate și eficacitate acțiunilor. Voința 
Brașov, în lotul căreia activează, cu 
excepția jucătoarelor Octavia Cucuruz 
și Tița Andrei, numai baschetbaliste 
sub 20 de ani, a luptat cu mult curaj 
pentru un rezultat onorabil și a avut, 
în general, o comportare promițătoare. 
Cele mai multe puncte au fost înscri
se de Niculescu 15, Simon 13, Hara- 
fambie 10 pentru Știința Cucuruz 23 
și Gundisch 14 pentru Voința.

Voința București — Voința Tg. Mu
reș 80—52 (44—17). După un „start" 
slab (min. 4 scor 8—2 pentru mureșen- 
ce), Voința București a jucat din ce în 
ce mai bine și a învins la un scor con
cludent, manifestînd un ridicat nivel 
de pregătire. Voința Tg. Mureș, în 
ciuda diferenței cu care a pierdut, a 
realizat acțiuni frumoase și eficace și 
se anunță ca una din echipele capabile 
de rezultate surprinzătoare. Cele mai 
multe puncte: Spiridon 22, Tîrziu 21, 
Demetrescu 13 pentru bucureștence, 
Demeter 16, Mezei 10 și Ebrdogh 9 
pentru mureșence.

Crișui Oradea — Voința Oradea 
33—40 (5—24!). Derbiul orădean a re
venit în mod surprinzător echipei Vo
ința, datorită jocului bun practicat în 
apărare în prima repriză. Este drept 
că în această parte a meciului jucă
toarele de la Crișui au greșit mult, 
din care cauză au înscris doar 5 
puncte ! In repriza secundă, Crișui for
țează ritmul și reușește să refacă o 
parte din handicap. Cele mai multe 
puncte: Csak 18, Daraboș 10 pentru 
Voința, Stamatiu 8 și Schmidt 8 pentru 
Crișui. (ILIE GHIȘA — coresp. re
gional).

Meciurile Mureșul Tg. Mureș — Uni
rea București și Știința Cluj — Rapid 
București au fost amînate pentru 20 și 
respectiv 19 decembrie.



Concursul international de gimnastică artistică 
de la Budapesta

BUDAPESTA 8 (prin telefon), Ca
pitala R.P. Ungare a găzduit sîm- 
bătă primul concurs internațional de 
gimnastică artistică, organizat de Fe
derația internațională de specialitate. 
Și-au dat întilnire aici 28 de spor
tive din 10 țari : U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Finlanda, Polonia, Ungaria, Spania șj 
Romînia. In afară de Iugoslavia și 
Finlanda (două concurente) toate 
celelate țări au fost reprezentate de 
echipe alcătuite din cite trei spor
tive.

Acest prim concurs internațional 
de gimnastică artistică a fost domi
nat de sportivele sovietice, care au 
ocupat primele două locuri la indivi
dual compus, ca și primele locuri 
în concursul pe probe. Gimnastele 
din țara noastră au concurat la va
loarea lor cunoscută, in general bine, 
iar Mihaela Filip putea chiar cîștiga 
locul întîi la exercițiul cu obiect por
tativ. însă a scăpat cercttl din mină.

Publicul budapestan, care a umplut 
pînă la refuz sala de sporturi din 
'udapesta, a aplaudat cu căldură e- 
voluțiile pline de grație și măiestrie 
ale gimnastelor.

CAMPIONATUL DE ȘAH AL R. P. R.

Numai 3 jucători neinvinși, după 8 runde
S-a înșelat cine aștepta ca rundele 

de simbătă și duminică să aducă cla
rificări in clasament. Continuă să 
conducă maestru) internațional Th. 
Ghițescu (6 puncte din 8 partide), 
dar distanțele care-1 separă de prin
cipalii urmăritori sînt minime și in 
plus el poate fi egalat chiar azi di
mineață de C. Radovici, dacă acesta 
reușește să ciștige reluarea partidei 
cu Mititeiu. întreruptă simbătă. Ra
dovici l-a învins ieri pe Stanciu; 
prima înfrîngere a acestuia.

De altfel, Ghițescu, Radovici și 
Ciocli1 ■” sînt singurii concurenți care 
n-au suferit pînă acum nici o înfrîn
gere. Pe cind Soos — fostul lider — 
a fost învins de două ori într-o sin
gură zi I... Simbătă dimineața, el a 
pierdut întrerupta cu Stanciu (fără 
joc), iar după amiază, în runda a 
7-a, a fost învinsul lui Nacu. Acesta 
din urmă urcă simțitor in clasa
ment lupă victoria obținută aseară 
în fața lui Giinsberger fiind la */2 p. 
de lider.

Iată rezultatele înregistrate în a- 
ceste două zile de joc: Stanciu—Soos 
1—0, Nacht—Troianescu 0—1 (in-

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
U.R.S.S. - ANGLIA 9-1 LA BOX

In Palatul Sporturilor din Moscova 
s-a disputat întîlnireâ internațională de 
box dintre echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. și Angliei. Pugiliștii sovietici 
au cîștigat cu scorul de 9—1. Acest 
meci a constituit ultima verificare a 
echipei sovietice pentru întîlnireâ pe 
care o va susține la 20 decembrie la 
Lodz cu echipa R.P. Polone, în cadrul 
finalei „Cupei Europei". In echipă au 
figurat numeroase elemente tinere, pre
cum și campionii țării Stepaskin și 
Nikanorov. Iată rezultatele înregistrate 
în ordinea celor 10 categorii: Sorokin 
b.p. Lewed ; Sivko b. k.o. Isaak ; Ste
paskin b.p. Lew; Poliakov b.p. 
O'Konnel; Nikanorov b.p. Wilsson ; 
Schmidt b.p. Korotchin ; Strumskis 
b.p. Lonhyrst; Angueev b.p. Person ; 
Kiseliev b. k. o. Lawter ; Emilianov b.p. 
Woodenhouse.

Marți, la Tbilisi echipa Angliei va 
susține un meci cu echipa secundă a 
U.R.S.S.
LASZLO PAPP SI-A APARAT TITLUL 

DE CAMPION EUROPEAN
Campionul european de box la cat. 

mijlocie, maghiarul Laszlo Papp, și-a 
apărat cu succes titlul, învingîndu-1 
la Madrid prin k.o. tehnic, în rundul 8, 
pe spaniolul Luis Folledo, șalangerul 
său oficial. Meciul a fost tot timpul 
la discreția fostului campion olimpic, 
care s-a impus prin loviturile sale pu
ternice. In rundul 8 Folledo a fost 
de două ori expediat la podea. In 
ciuda celor 37 de ani, Papp a arătat 
o pregătire fizică excepțională. El a 
susținut pînă în prezent 26 de meciuri 
la profesionism, fără a suferi vreo în
frîngere.

NOU RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

Un record mondial și două recorduri 
unionale au tost stabilite în cadrul 
concursului de haltere desfășurat re
cent la Lv®v. Tînărul halterofil Vla
dimir Golovanov din Habarovsk, con- 
curînd în limitele categoriei semigrea, 
a ridicat la stilul „împins" o halteră

La exercițiul fără obiect portativ 
primele locuri au fost ocupate de: 
Ludmila Savinkova cu 9,633 p; Ta
tiana Kravcenko 9,600 p: Elvira Aver- 
kovici 9,433 p (toate U.R.S.S.): Vera 
Trașlieva (Bulgaria) 9,400 p; Eli- 
sabeta Lismanova (Bulgaria) 9,333 
p; Stana Mahatova (Cehoslovacia) 
9,333 p. lată locurile ocupate de 
gimnastele romîne: Daniela Diaco- 
nescu — 13 (9,166 p): Mihaela Fi
lip — 15 (9,133 p); Ileana Olaru — 
23 (8,866 p). La exercițiul cu obiect 
portativ s-au clasat în ordine : Sa
vinkova 9,600 p; Kravcenko 9,566 p; 
Trașlieva 9,533 p; Mahatova 9,366 p; 
Jana Berova (Cehoslovacia) 9,300 p; 
Maria Patocska (Ungaria) 9,266 p... 
11. Olaru 9,200 p... 15. Diaconescu 
9,100 p... 19. Filip 9,00 p. Iată și 
primele clasate la individual compus: 
Savinkova 19,233 p; Kravcenko 19,166 
p; Trașlieva 18.933 p; Averkovici 
18,699 p: Mahatova 18,699 p; Berova 
18,566 p. Gimnastele noastre s-au cla
sat pe următoarele locuri • 14. Dia
conescu 18,266 p: 18. Filip 18,133 p; 
19. Olaru 18,066 p.

trerupte); Nacu—Soos 1—0, Șuteu— 
Neamțu 1—0, Ghițescu—Partos 1—0, 
Troianescu—Alexandrescu 1—0, Bo
tez—Szabo Ciocîltea—Vais-
man 1—0, Sutiman—Nacht */i'—V2. 
Reicher—Pavlov */2—V2. Giinsberger 
—Stanciu 0—1. Radovici—Mititeiu 
într. (runda a 7-a); Soos—Nacht 
1—0, Vaisman—Sutiman 1—0, Szabo 
—Ciociltea Vi1—‘/2. Alexandrescu—Bo
tez 0—1, Neamțu—Ghițescu */2—Va. 
Pavlov—Șuteu */2—Vv. Mititeiu—Rei
cher 1—0, Stanciu—Radovici 0—1, 
Nacu—Giinsberger 1—0, Partos— 
Troianes.u într.

Clasamentul înaintea rundei de 
azi 1 Ghițescu 6, Stanciu și Nacu 
5*A, Radovici 5(1), Ciocîltea și Soos 
5, Pavlov 4*A, Șuteu, Troianescu și 
Vaisman 4 (1), Szăbo 3l/2, Botez 3 
(2), Mititeiu 3 (1), Reicher, Alexan
drescu și Neamțu 3, Nacht 2‘/v (1). 
Sutiman 2'A, Giinsberger 2. Partos 
l‘A (2).

Azi se joacă runda a 9-a, pe pro
gram figurînd, printre altele, parti
dele Radovici—Nacu și Ghițescu— 
Pavlov.

RD. V.

în greutate de 163 kg. Performanța 
sa întrece cu 0,500 kg recordul mon
dial oficial deținut de - Juan Flores 
(Curațao). Recorduri unionale au sta
bilit: Voițekovski (mijlocie) — 143,5 kg 
la „smuls" și Kurențov (cat. semi- 
mijlocie) 172 kg la „aruncat".

IN „C.C.E." LA BASCHET
La Madrid s-a disputat meciul in

ternațional feminin de baschet din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
care a opus formației locale „Oreff" 
echipa vest-germană TV Heidelberg. 
Oaspetele au terminat învingătoare cu 
scorul de 57—42 (26—20).

PRIMUL MARE CONCURS
AL PATINATORILOR SOVIETICI
Primul mare concurs al patinatori

lor de viteză sovietici din actualul 
sezon s-a desfășurat în noul oraș 
siberian Angarsk. Printre concurenți se 
afla majoritatea sportivilor candidați 
la selecția în echipa olimpică a 
U.R.S.S. Țamara Rîlova a cîștigat 
proba de 500 m în 47,1, urmată de 
Valentina Stenina, care însă s-a re
vanșat la 1 500 m, terminînd detașat 
prima cu 2:31,6. Evgheni Grișin, cîș- 
tigătorul a 4 medalii de aur la pre
cedentele Olimpiade, se află din nou 
în formă bună. El a parcurs distanța 
de 500 m în 41,9. La 5 000 m Viktor 
Kosicikin a realizat timpul de 7:54,0 
— cea mai bună performanță unională 
pentru patinoarele de șes.
GIARDELLO — CAMPION MONDIAL

Boxerul din Filadelfia, Joey Giar- 
dello, în vîrstă de 33 ani, este noul 
campion mondial al categoriei mij
locie. In meciul disputat în orașul 
Atlantic, el l-a învins la puncte pe 
nigerianul Dick Tiger, la capătul a 
15 reprize. Giardello și-a manifestat 
dorința de a-1 întîlni în meci amical, 
la Viena, pe campionul european al 
acestei categorii, maghiarul Laszlo 
‘ ^TURNEUL HOCHEISTILOR 

POLONEZI IN U.R.S.S.
Echipa olimpică de hochei pe gheață 

a R.P. Polone, aflată în turneu în

In campionatele Internaționale de tenis de masă ale R. P, Polone

R. P. Romînă (tineret) a învins Suedia !
Marius Dodca ciștigâtor în partida cu Alscr

VARȘOVIA 8 (prin telefon). Plecate 
joi dimineață cu avionul, reprezenta
tivele de tineret ale R.P. Romîne au 
ajuns abia... vineri la prînz în capitala 
R.P. Polone. Din cauza condițiunilor 
atmosferice foarte grele — o furtună 
puternică — avionul a aterizat Ia Bra
tislava, de unde a plecat vineri. Chiar 
de la aeroportul din Varșovia, spor
tivii noștri s-au dus direct la sală, 
unde competiția începuse de cîteva 
ore. Eleonora Mihalca, Iudit Crejec, 
Sîndeanu, Bodea și Sentivani au fost 
programați imediat la probele indivi
duale și apoi și la cele pe echipe.

La actuala ediție a campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
R.P. Polone, tinerii reprezentanți ai 
R.P. Romîne au avut o comportare 
foarte frumoasă în proba pe echipe 
bărbați, unde selecționata noastră a 
eliminat în semifinale, redutabila for
mație a Suediei (Alser, Bengtsson, 
Hayerdal) și s-a clasat în finala com
petiției împreună cu echipa R.P. Un
gare (Pignitzki, Harcsar, Harangy). Un 
deosebit succes a repurtat Marius Bo
dea, învingător asupra suedezului Alser, 
socotit la ora actuală cel mai bun ju
cător de pe continent.

Iată rezultatele mai importante : 
echipe bărbați, preliminarii : Franța
— R.P. Polonă (B), 5—4, R.P. Polonă 
(A) — R.P. Bulgaria 5—0, turul I : 
R.P. Romînă (tineret) — R.P. Polonă 
(tineret) 5—1 : Sîndeanu — Dornici 
2—1, Bodea — Gzanka 2—0, Senti
vani — Garczinski 2—0, Sîndeanu — 
Gzanka 0—2, Sentivani — Dornici 
2—0, Bodea — Garzinski 2—0 ; R.P.U.
— R.S.C. 5—4, R.D.G. — R.P.P. (A) 
5—2, Suedia — Franța 5—1 ; semi
finale : R.P. Romînă (tineret) — Sue
dia 5—3 : Sîndeanu — Hayerdal 2—1, 
Bodea — Alser 2—1, Sentivani — 
Bengtsson 0—2, Sîndeanu — Alser 
0—2, Sentivani — Hayerdal 2—0, 
Bodea — Bengtsson 2—0, Sentivani
— Alser 0—2, Sîndeanu — Bengtsson 
2—0; R.P.U. — R.D.G. 5—4. Echipe

CLASAMENTUL TURNEULUI DE BASCHET DE LA NOVI SAD 
A FOST DECIS DE COȘAVERAJ

Cîștigătoare, Steaua roșie Belgrad, pe locul secund Rapid București
NOVI SAD (prin telefon). Turneul 

internațional de baschet desfășurat 
în localitate, cu participarea echipe-

U.R.S.S., a jucat la Moscova cit se
lecționata secundă sovietică. Victoria 
a revenit hocheiștilor sovietici cu 7—3 
(1—1; 4—1; 2—1). Au marcat laku- 
sev (2), Makarov, Paramoșkin, Gro- 
șev, Kiselev, lurzinov, respectiv Fon- 
fara, Kilianowicz și Gosztyla.

MECIURILE DE SELECȚIE
LA HOCHEI DINTRE R.D.G. 

Șl R.F.G.
Primul meci dintre selecționatele de 

hochei pe gheață ale R.F. Germane 
și R.D. Germane pentru desemnarea 
formației care va reprezenta echipa 
unită a Germaniei la Jocurile Olim
pice de la Innsbruck, s-a disputat în 
orașul Fuessen (R.F.G.), încheindu-se 
cu un rezultat de egalitate: 4—4 
(2-1, 0-1, 2-2).

Al doilea joc, disputat aseară la 
Seelenbinder-halle din Berlinul demo
crat, s-a încheiat cu scorul de 4—3 
(0—0, 3—3, 1—0) în favoarea hocheiști
lor vest-germani.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Istanbul s-a desfășurat primul 

meci contînd pentru „Cupa campioni
lor europeni" ia volei (feminin), între 
„Steaua Roșie" Belgrad și Galata 
Saray. Au învins sportivele iugoslave 
cu 3—2 (15—8; 8—15; 8—15; 15—6; 
15—9). Returul se joacă tot la istanbul.

• In campionatul de hochei pe 
gheață al R.S. Cehoslovace, fruntașa 
clasamentului, ZKL Brno, a dispus cu
6— 3 (3—1 ; 3—2; 0—0) de Tesla Par
dubice. Alte rezultate înregistrate: 
Dukla Jihlava — VTJ Homutov 7—3; 
Spartak Plsen — Dukla Litomerice
7— 4; SONP Kladno - „TE" (VJKG) 
7—4.

• Sportivi din R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, R.D. Germană și R.P. 
Polonă participă in orașul Torun la 
primul concurs internațional de patinaj 
artistic al sezonului. In concursul fe
minin. după exercițiile impuse, con
duce Augustova (R.S. Cehoslovacă), 
iar la masculin Spiltolj (R.P. Polonă). 
Primul loc la perechi este ocupat de 
Matto-Ridlj (R.P. Ungară).

femei, turul I: R.P. Romînă (tineret)
— Suedia 3—1 : Crejec — Riindstrom
1— 2, Mihalca — Johansson 2—0, Mi
halca, Crejec — Riindstrom, Johansson
2— 0, Crejec — Johansson 2—0 ; R.P.U.
— R.P.P. (B) 3—0, R.D.G. — R.S.C.
3— 2, R.P.P. (A) — R.S.F.I. 3—1; 
semifinale : R.P.U. — R.P. Romînă 
(tineret) 3—1 : Foldi — Mihalca 2—1 
(—18, 17, 17). Mihalca a jucat foarte 
curajos, punîndu-și deseori în dificul
tate pe valoroasa sa adversară. în se
tul al doilea, scorul a fost egal: 17—17, 
iar în cel decisiv, romînca a condus 
cu 17—-13. Heirits — Crejec 2—0 (12, 
12), Fiildi, Heirits — Mihalca, Crejec 
1—2 (15, -—12, —16). Sportivele noas
tre au obținut o victorie meritată, ac- 
ționînd cu lovituri puternice de atac. 
Fiildi — Crejec 2—0 (10, 16) ; R.D.G.
— R.P.P. (A) 3—0.

Simplu bărba(i, turul I: Cyrus — 
Sîndeanu 3—2, Berdon — Bodea 3—1, 
Sentivani — Pawlac 3—1, turul II : 
Sentivani — Dornici 3—1, turul III : 
Pignițzki — Sentivani 3—1 ; simplu 
femei, turul I: Crejec — Gwozd 3—0, 
Mihalca — Vogel 3—0, turul II : Kal- 
weit — Crejec 3—1, Stiebner — Mi
halca 3—1 ; dublu bărbați, turul I : 
Bodea, Sentivani — Cyrus, Rutski 
3—0, turul II: Bodea, Sentivani — 
Novatki, Ivahov 3—1, sferturi de fi
nală : Bodea, Sentivani — Gowin, Ko
walski 3—1 ; dublu femei, turul I : 
Mihalca, Crejec — Lida, Kuharska
3—0, turul II : Kalweit, Geisler — 
Mihalca, Crejec 3—0 ; dublu mixt, tu
rul 1: Crejec, Bodea — Lesota, Cer- 
winski 3—0, Mihalca, Sentivani -— 
Leswiac, Supei 3—0, turul 11 : Mihalca, 
Sentivani — Riindstrom, Bengtsson
3—0, Lemke, Lemke — Crejec, Bodea 
3—0, sferturi de finală : Foldi, Harc
sar — Mihalca, Sentivani 3—0.

La ora cînd are loc convorbirea te
lefonică, încep finalele probelor pe 
echipe. Ultimele meciuri ale probelor 
individuale se termină luni.

lor Steaua roșie Belgrad (campioană 
a R.S.F. Iugoslavia), Partizan Novi 
Sad, selecționata orașului Viena și 
Rapid București, s-a bucurat de un 
deosebit succes. Echilibrul evident 
dintre echipele iugoslave și formația 
romînă a dat naștere unor meciuri 
deosebit de spectaculoase. In prima 
partidă, desfășurată vineri seară in 
compania echipei Partizan, baschet
balistele de la Rapid s-au comportat 
bine in atac, dar slab în apărare. 
După o întrecere cu un final dra
matic, victoria a revenit gazdelor cu 
66—64 (40—31). In aceea zi:
Steaua roșie—selecționata Viena 77— 
52. Simbătă seară, rapidistele s-au 
comportat mult mai bine în apărare, 
reușind s-o anihileze pe Kalusevici. 
care este jucătoare de bază și în 
echipa reprezentativă a R.S.F. Iugo
slavia. Datorită unui joc pozițional 
precis. Rapid a învins pe campioana 
țării vecine cu 57—56 (28—24), deși 
în ultimele minute Racoviță, Ivano- 
vici, Cornelia Gheorghe și Irina Va- 
silescu au ieșit de pe teren pentru 
comiterea a cite cinci greșeli perso
nale. Aseară, Rapid a obținut o vic
torie comodă asupra selecționatei 
Vienei: 63—41 (34—23). Alte re
zultate : Partizan—selecționata Viena 
63—45 (28—20), Steaua roșie—Par
tizan 48—44 ( 23—28). In urma a- 
cestor rezultate, primele trei echipe 
au acumulat același număr de punc
te, fiind departajate de coșaveraj. 
Clasament final: 1. Steaua roșie Bel
grad. 2. Rapid București, 3. Partizan 
Novi Sad, 4. Selecționata Viena.

Steaua București în sferturile de fin 
ale turneului de fotbal din R. 0. Viei
HANOI, 8 (Agerpres). — Duminică 

s-au disputat în R.D. Vietnam ultimele 
meciuri din cadrul preliminariilor tur
neului internațional de fotbal la care 
participă echipele cluburilor sportive 
militare din țările socialiste. Formația 
Steaua București a învins pe Vor- 
wărts Berlin cu 2—1 (0—0) clasîndu-se 
pe primul loc în grupa a 3-a. Alte 
rezultase: Honved Budapesta —
ȚD.N.A. Sofia 2—0; Ț.S.K.A. Mos

Secretariatul Federației internați: 
de fotbal (FIFA) a comunicat că, 
la 5 decembrie, 40 de țări s-au în 
la cel de al 8-lea campionat mo 
de fotbal, al cărui turneu final va 
loc în 1966 în Anglia. Jocurile 
minării vor începe însă în 1964 1 
în vedere numărul mare de echipe 
ticipante.

In afara Braziliei și Angliei, 
sînt calificate direct pentru turne: 
nai și înscrise din oficiu, și-au an 
participarea următoarele țări (ori 
înscrierii): Olanda, Iugoslavia, 
tria, R. P. Polonă, Turcia, Mexic, ' 
Bulgaria, Etiopia, Franța, Arget 
Grecia, Suedia, R. S. Cehoslo 
R. D. Germană, Columbia, R. F. 
mană, Peru, U.R.S.S., Australia, 
nidad, Portugalia, Paraguay. Al; 
Scoția, Spania, R. P. Ungară, 
Galilor, Belgia, Norvegia, R.P.D. 
reeană, R. P. Romînă, Luxem 
Africa de Sud, Gabon, Cipru, 1 
Irlanda și S.U.A. Termenul de în: 
re la actualul campionat expiră 1 
decembrie. Potrivit unei hotărîri 
rioare a FIFA, tragerea la sorți p 
repartizarea echipelor în grupele 
minatorii se va face la sfîrșitul 
ianuarie 1964.

ECHIPELE SOVIETICE IN 
TURNEE PESTE HOTARE

Mai multe echipe sovietice între 
în prezent turnee peste hotar'e. 
meciul disputat la Casablanca <-j 
pa Marocului, reprezentativa U.I 
a susținut două partide în Belgi. 
Bruxelles, echipa U.R.S.S. a înyit 
3—1 pe Anderlecht. iar U^-r-ie 
cîștigat cu 3—0 întîlnireâ cu for. 
locală F. C. Liegeois. In meciul 
Liege cel mai bun jucător a fost 
irul atacant Ponedelnik, care a m 
două goluri. De asemenea, în ai 
întîlnri s-a remarcat , portarul Le 
șin. In primul meci în America de 
selecționata cluburilor Dinamo 
U.R.S.S., din care fac parte nun 
jucători ai echipei olimpice sov 
a jucat în orașul Salvador (Bra: 
cu formația Bahia. întîlnireâ s-s 
minat la egalitate: 1—1 (1—0). 
cîștigătoare a „Cupei U.R.S.S.", 
tior Donft. a jucat la Alep (Sirii 
o selecționată locală, obținînd vi 
cu 3—0. Cernomoreț Odesa a 
joc egal (0-0) cu selecționata < 
neret a Tunisiei, iar Dinamo I 
grad a învins cu 1—0 echipa or: 
Trebizonda. Spartak Moscova și- 
cepul turneul în R.F.G. jucînd la 
cu o combinată a cluburilor din 
ligă Rotweiss și Schwarzweiss. f 
li.știi sovietici au ob(inut victor 
scorul de 3—0.

• Federația franceză de Jfet 
propus federației maghiare date 
28 martie la Budapesta și 25 apr 
Paris pentru disputarea celor doi 
tîlniri Franța — R.P. Ungară di 
drul sferturilor dc finală ale „ 
Europei" inter-țări. Pe de altă 
federația franceză a renunțat la 1 
cu Uruguay, prevăzut în prog 
echipei sud-americane, care va 
prinde în primăvară un turn 
Europa.

• Reprezentativa olimpică de 
bal a R.P. Ungare, aflată în t 
în Africa, a jucat la Abidjan (C 
de Fildeș) cu o selecționată
pe care a învins-o cu 4—1 ( 
Fotbaliștii africani au dat o 1 
destul de dîrză, menținînd scor 
1—1 pînă în minutul 72. Pu 
echipei maghiare au fost marcs 
Bene (2) și Nagy (2). Au : 
peste 20.000 de spectatori.

cova — Set din R.D. Vietnam
S-au calificat pentru sferturi 

finală următoarele 8 echipe (în o 
grupelor): Partizan Tirana, 1 
Budapesta, Dukla Praga, Legia 
șovia. Steaua București, Vo 
Berlin, T.S.K.A. Moscova și Sr 
R.P.D. Coreeană. Meciurile din 
sferturilor de finală se dispută 
decembrie la Hanoi, Nam-Di 
Haiphong.
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