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Trimisul nostru special la j. o.,

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
Romco Vilara, ne transmite:
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Aspect din desfășurarea cursei cu 
adițiune de puncte

CU 4-1
PITEȘTI 4 (prin telefon). — După 

terminarea partidei, antrenorul clujean 
Andrei Șepci a venit în cabina pitește- 
nilor pentru a-1 felicita pe colegul său 
Virgil Atărdărescu pentru categorica 
victorie obținută. In sfîrșit, cei 12 000 
de spectatori —• prezenți în tribune — 
au aplaudat pe dinamoviști pentru jo
cul practicat îndeosebi în prima repri
ză, cînd aceștia au construit o serie de 
acțiuni reușite.

Gazdele au început furtunos. Chiar în 
primul minut, Moguț a fost obligat să 
plonjeze la picioarele lui C. lonescu 
pentru a-1 împiedica pe acesta să șuteze 
în poartă. Studenții clujeni nu reușesc 
să stăvilească jocul ofensiv al dinamo- 
viștilor și în min. 23 aceștia conduc cu 
3—0 prin punctele însorise de C. Io- 
nescu (min. 15 și 23) și Naghi (min. 
19). Oaspeții nu se regăsesc. înainta
rea clujeană reușește abia în min. 25

DUMINICĂ DIMINEAȚĂ, | 

PE STADIONUL DINAMO...
, Mii de bucureșteni au umplut ieri 

dimineață tribunele stadionului Di
namo, atrași de frumosul program al 
„duminicii sportive" organizate de zia- . 
rul „Sportul popular" și clubul spor
tiv Dinamo, cu sprijinul consiliului 
orășenesc UCFS București. în deco
rul splendidei zile de toamnă, iubito
rilor de sport le-a fost oferit un ade
vărat recital. Protagoniști, în deschi- 
dere-călăreții. Entuziastele aplauze ale 
spectatorilor au fost adresate deopotri
vă maeștrilor sportului călare Vacile 
Pinciu, Gh. Langa, C. Vlad, N. Mi- 
halcea, D. Velicu ca și călăreților mai 
tineri și în special elevei Gabriela lo
nescu, mezina concursului.

Au urmat pe „scena" de Ia Dinamo 
maeștrii vitezei pe zgură. Ion Cucu 
le-a dăruit spectatorilor toată puterea 
sa de luptă, întreaga măiestrie, reu
șind să realizeze faze de un înalt 
nivel sportiv. Și „tribunele" l-au ova
ționat...

In timp ce pe gazon începeau să-și 
facă apariția foștii internaționali în 
frunte cu „II Dio", pe velodromul 
Dinamo tînărui Vasile Burlacu se im
punea în fața consacraților ciclismu
lui.

Și acum fuga la terenul de fotbal: 
a început meciul gloriilor de altă 
dată ale sportului cu balonul rotund 1 
La capătul unei dispute de 80 de mi
nute (o reducere de 10 minute expli
cabilă pentru vîrsta jucătorilor...) a 
fost necesar un baraj de cite 11 lovi
turi de pedeapsă care au mărit și mai 
mult frumusețea și ineditul acestei 
partide. Spectatorilor nu le-a venit 
să-și părăsească locurile, deși între
cerile luaseră sfîrșit.

Intr-atît a fost de frumoasă .această 
„duminică sportivă" 1

S-au încheiat finalele pistarzilor
Ultima reuniune a finalelor campio

natelor republicane de ciclism pe pistă 
a avut loc ieri dimineață în ambianța 
frumoasei „duminici sportive" găzduită 
de stadionul Dinamo. Astfel, în timp 
ce mii de spectatori urmăreau pe te
renul central întrecerile de călărie, 
dirt-track și întâlnirea dintre foștii 
fotbaliști internaționali, un public ne
obișnuit de numeros, masat în jurul 
ovalului de beton, a fost martorul unui 
program atractiv în care au figurat 
probe pentru toate categoriile de a- 
lergători.

Juniorii, pe care i-am mai admirat 
și cu ocazia reuniunilor anterioare, au 
fost puși duminică pe fapte mari. 
Cursa de urmărire pe echipe a fost 
foarte disputată. în semifinala probei 
am avut impresia că echipele Olimpia 
I și Steaua au sosit în aceeași... zecime 
de secundă. Cronometreze ne-au contra

După o repriză disputată...

(4-1)
să expedieze primul șut la poartă. Trei 
minute mai tîrziu, însă, portarul Nicu 
lescu greșește și Adam nu-I „iartă", 
înscriind de aproape.

Golui primit „stimulează" parcă pe 
dinamoviști, aceștia revin în atac și în 
min. 42 Naghi trimite balonul, eu 
capul, în bară și apoi tot el îl introduce 
în plasă. Este ultimul gol al reprizei 
și... ultimul din această partidă.

După pauză jocul pierde din vigoare. 
Gazdele mulțumite de rezultat nu mai 
insistă, permițînd oaspeților să iasă la 
atac. Acțiunile lor sînt însă „stopate" 
la marginea careului de către apărarea 
localnicilor. In această repriză, singu
rul eveniment important este lovitura 
de ia 11 m acordată de către arbitrul 
jocului, în urma unui fault în careu co
mis asupra lui C. lonescu. Dar, Da
vid ratează...

A arbitrat cu competență N. Cursaru 
(Ploiești).

DINAMO PITEȘTI: Niculescu (Ma- 
tache) — Valcan, Ilie Stelian, Comea- 
nu, Badea — Olteatiu (Dodu min. 57), 
Stoenescu — Banu, C. lonescu, Naghi. 
David.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț (Curutz) - 
Marcu, Georgescu, Grăjdeanu, Gîmpea- 
nu — V. Alexandru, Suciu (Szdke) — 
Ivansuc, Mureșan, Adam, Szabo.

AL. MOMETE — și
D. ȘTEFANESCU — coresp. 

Ene 1 trimite balonul spre poartă dintr-itn plonjon care i-ar face invidioși pe multi dm atacanții de azi. 
Fol o: T. Chioreanu ;

(Citiți cronica meciului in pagina a 2-a)

zis însă cu numai o zecime de secun
dă. Apoi finala, desfășurată între for
mațiile Voința și Steaua, a plăcut prin 
desele schimbări survenite în condu
cerea cursei. învingătoare : echipa Vo
ința (C. Grigore, Gh. loader, L. M'na- 
țacanian și R. Calugiu) cu 2:33,01. O 
urmează, în clasament, Steaua, Olim
pia I și C. P. B.

Viteza, această probă mult gustată 
de public, a reunit pe cei mai tineri 
pistarzi ai țării. Trebuie să spunem că 
George Negoescu, fiul fostului ciclist 
Gh. Negoeseu, se anunță o autentică 
speranță. De pe acum el obține timpi 
sub 13 secunde la această probă. Și 
duminică s-a dovedit a fi cel mai hun 
din cei 18 juniori de categoria a II-a

TR. 1OANIȚESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Campionatul categoriei A
REZULTATELE DE IERI

Dinamo Pitești — Știința Cluj 
4—1 (4—1)

U.T. Arad — C.S.M.S. 3—0 (0—0)
Minerul Baia Mare — Petrolul 

2—0 (1—0)
Crișul — Progresul 1—0 (1—0)

CLASAMENT

1. C.S.M.S. 6 3 12 7: 9 7
2. Știința Cluj 4 2 11 11: 6 5
3. Farul 4 2 11 6: 6 5
4. Petrolul 5 2 12 8: 8 5
5. Crișul 6 2 13 6: 6 5
6. Dinamo Pitești 5 2 12 9: 9 5
7. Minerul B.M. 6 2 13 9:11 5
8. Dinamo Buc. 2 2 0 0 5: 0 4
9. Steaua 2 2 0 0 7: 1 4

10. Rapid 2 2*0 6: 1 4
11. Steagul roșu 5 12 2 4: 3 4
12. U.T. A. 5 2 0 3 5: 8 4
13. Știința Craiova 5 12 2 3:11 4
14. Progresul 5 0 14 4:11 1

Ion Cucu (Metalul) conduce neînvins 
în campionatul republican de dirt-track

ETAPA VIITOARE

Petrolul — C.S.M.S.
Știința Craiova — Farul
Steagul roșu — Crișul
Știința Cluj — U. T. Arad
Dinamo Pitești — Minerul B. Mare

TOKIO (Serviciul nostru de „Telex").
Pregătirile olimpice din capitala Ja

poniei, începute cu ani și ani în urmă, 
și desfășurate într-un ritm care a cres
cut continuu, au intrat acum în faza lor 
decisivă. Intr-adevăr, de 10 octombrie 
ne desparte mai puțin de o săptămînă, 
iar acest fapt se simte din plin la To
kio. Firește, pregătirea bazelor spor
tive care vor găzdui întrecerile olim
pice e aproape încheiată și specialiștii 
prezenți aici au frumoase aprecieri la 
adresa organizatorilor, pentru modul în 
care au pus la punct, pînă Ia cele mai 
mici detalii, instalațiile și terenurile 
sportive ale Olimpiadei. Au fost rela
tate — în corespondențele anterioare 
transmise de aici — serioasele îmbună
tățiri aduse transportului local, pentru 
ca în perioada dinaintea și din timpul 
Jocurilor Olimpice acesta să contribuie 
la buna desfășurare a competițiilor.

Pe bloc-notesul nostru de însemnări 
se adună zilnic zeci și zeci de pagini 
cu notițe olimpice, și nu e o trea
bă dintre cele mai ușoare selecționarea 
celor mai interesante dintre evenimen (Continuare în pag. a 4-a)

In timpul liber, fotbaliștii noștri petrec clipe plăcute la clubul internațional 
din satul olimpic. lată-i pe Dumitriu, Ion lonescu și Koszka — un adevărat 

„trio“ — la „ora de muzică"...

Aplauzele la „scenă deschisă44 culese 
ieri de specialiștii dirt-track-ului ne-au con
firmat o dată în plus că viteza pe zgură 
cunoaște și la noi o permanenta creștere. 
Alergătorii dovedesc de la un concurs la 
altul un plus de măiestrie, iar spectatorii 
vin în nu'mflr tot mai mare la evoluțiile a- 
cestor ,,ași ai curajului*. Faza a IH-a a 
campionatului republican de dirt-track, gaz- 

tele pe care le consemnează aceste zile 
dinaintea marelui „start" olimpic. Să 
vedem, așadar, ce s-a mai petrecut îa 
ultimele două zile.

ȘEDINȚA C.I.O. CU REPREZEN
TANȚII COMITETELOR OLIM

PICE NAȚIONALE
Sîmbătă s-a desfășurat la Tokio șe

dința Comitetului Internațional Olim
pic cu participarea reprezentanților co
mitetelor olimpice naționale. La a- 
ceastă ședință, din partea țării noa
stre au participat tov. Aurel Duma, 
președintele Comitetului Olimpic romîn 
și președinte al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, și Emil Ghibu, vicepre
ședinte al Comitetului olimpic romîn și 
vicepreședinte al UCFS. Luînd cuvîntul 
tn cadrul discuțiilor, tov. A. Duma a 
vorbit despre cooperarea dintre C.I.O., 
comitetele olimpice naționale și fede
rațiile sportive internaționale. El a in-

duitâ de stadionul Dinamo, ne-a mai reia- 
vat și forma excelentă a maestrului spor
tului Ion Cucu. Și acest iucru — acum îna
intea importantului concurs internațional cu 
participarea sportivilor din R. S. F. Iugo
slavia, R. D. Germană și R. P. Ungară —* 
este desigur deosebit de îmbucurător. Cee^x 
ce îl impune pe Ion Cucu în fața celorlalți 
competitori este nu numai curajul deose
bit de care dă dovadă, măiestria cu care 
știe să se descurce în orice situație sau 
modul cum „simte* startul, ci și seriozita
tea pe care o dovedește în permanență,: 
Pentru Ion Cucu nu există serie ușoară 
sau adversari dinainte înfrînți. El vede 
în fiecare concurent un sportiv cu care tre
buie să lupte pentru victorie, în fiecare 
manșă un prilej de a-și verifica cunoștin
țele. Edificator în acest sens este faptul 
că nu a rămas niciodată în pană de motor 
sau de combustibil. Ieri, el a evoluat din 
nou în stilul care i-a atras simpatia pu
blicului nostru și a celui de peste hotare. 
A cîștiga* toaie manșele în care a con
curat și și-a mărit avansul în clasamen
tul general la 14 puncte 1

Scriam în cronicile anterioare că AL 
Da teu este un tînăr de perspectivă, talen
tat, Dar 2înârul alergător a vrut parcă cu 
tot dinadinsul să infirme cele spuse de noi. 
Intr-o alergare anterioară a pierdut în mod 
lamentabil startul, în alta a fost învins 
pentru că n-a știut să acționeze calm, iar ieri 
a fost descalificat înti-una din serii pentru 
modul neregulamentar în care a alergat-: 
Al. Datcu a uitat se pare că numai ta
lentul nu este suficient pentru a ajung® 
printre fruntașii acestui sport. Din această 
cauză nu acordă suficientă atenție pregăti
rii mașinii și pregătirii personale, nu vrea 
să învețe de la cei care au mai multă ex- 
periență. Păcat 1

Clasamentul etapei a IH-a este următor 
rul : 1. Ion Cucu 18 p ; 2. Gh. Voiculescu 
12 p ; 3. R. Jurcă 9 p ; 4. Al Pop 8 p ; 
5. M. Alexandrescu 7 p ; 6. Al. Datcu 7 
p ; 7. R. Temistocle 3 p ; 8. St. Gabor 
1 p ; 9. C. Radovici 0 p. C. Radovici s-a 
accidentat în manșa a IlI-a.

După desfășurarea celor 3 etape clasa-* 
mentul general al campionatului republi
can de dirt-track are următoarea înfăți
șare : '

1. ION CUCU (Metalul) 45 p; 2. Romulus 
Jurcă (Steaua) 31 p ; 3. Gh. Voiculescu 
(Steaua) 28 p ; 4. Al. Datcu (Steaua) 28 
p ; 5. AI. Pop (Dinamo) 25 p ; 6. M. Ale- 
xandiescu (Metalul) 23 p ; 7. R. Temistocle 
(Dinamo) 14 p ; 8. C. Radovici (Metalul) 10 
p ; 9. St. Gabor (Steaua) 5 p.

HR1STACHE NAUM j



Meci amical internațional Arădenii in revenire

Știința Craiova—Vardar Skoplje 1-0 (1-0)
CRAIOVA 4 (prin telefon). In cel de 

al treilea meci susținut în țara noastră, 
oaspeții iugoslavi au întîlnit echipa 
gazdă Știința. Meciul a fost spectaculos 
și interesant prin fazele create de cele 
două formații. Oaspeții și-au bazat jo
cul pe pase lungi, în timp ce localnicii 
au preferat străpungerea liniei defensive 
prin pase scurte și pătrunderi pe extre
me. Golul victoriei a fost înscris în min. 
30 de C. Popescu la o ezitare a portaru
lui iugoslav. Am mai reținut ocazii clare 
de gol, dar care au fost ratate, în minu
tele 20 și 29 de Sfîrlogea, 52 de Cîrciu- 
mărescu, 36 de Rudici și 76 de Nakov.

Înainte de a începe meciul de fotbal, 
gazdele au înmînat buchete de flori

DAVID-BOGDAN 11-10...
Ieri, la amiază, soarele și-a deschis 

cutia cu filtre și a combinat cea mai 
frumoasă lumină de toamnă pentru 
David, pentru Bogdan, pentru Costică 
Marinescu, Voinescu. Apolzan, Călinoiu 
și pentru toți ceilalți „veterani*4 ai 
fotbalului nostru.

Da orele 12,30, cînd pleșuvul Ionică 
Bogdan și căruntul Mircea David au 
Ieșit din vestiarul nu nweil terilor, sta
dionul a izbucnit în aplauze.

Apoi f'uierul lui Mircea Cruțescu a 
Funat prelung și meciul a început...

Prima impresie, prima reverie... în 
decurs de un minut. Mircea David a 
oprit printr-un unghi ingineresc cursa 
lui Florian Anghel, s-a răsucit într-o 
robinsonadă elegantă la un „cap“ al lui 
Radu Tudor și a plonjat în picioarele 
lui Lungu

i ———*
An jucat următoarele formata :
GALBENII (căpitan — Mircea David):

David (Voinescu) — Diăgau, Garbetotti, 
Szoke—Pepelea (A. Teodorescu), Gor- 
gorin (Borbil I) — Fabian, Nicușor, Ene 
I, Neagu, Fl. Marinescu.

ALBAȘTRII (căpitan — Ionica Bogdan): 
Dungu (Xanculescu) — C. Marinescu, 
Apolzan, Novac (N. Marinescu) — Căli- 
noiu, FI. Anghel—Lungu (Bogdan II). 
M. Apostol, R. Tudor, D. Gavrilescu 
(Humic), I. Bogdan.

Apoi >u început să domine galbenii, 
prin efortul tripletei dînamoviste Ni- 
cușor — Ene —. Neagu. în minutul 11,
Fabian a aruncat balonul peste Dunga, 
ți Ene s-a prăbușit în stil personal, 
laolaltă cu mingea și Cu Costică Mari
nescu, în poartă : 1—0.

Conduși, albaștrii au început să pre
teze. Perechea albastră Că’inoiu — An
ghel Florian a cîștigat net due’ul cu 
bătrînii petroliști Pepelea și Gorgorin. 
demonstrînd încă o dată că mijlocul e 
baza și că fotbalul e o pîrghie de gra
dul 1, 2 și 3. In minutul 27 Radu Tudor 
a egalat, iar cu 6 minute înainte de 
„mitan* Ionică Bogdan a arătat că nu e 
doar un hîtru bun de glume, și a în
scris plasat : 2—1 pentru albaștri.

La reluare jocul a cîștigat in frumu
sețe. Minute în șir Fabian a croșetat 
cu fire de mătase. Călinoiu a făcut 
conspecte pentru mijlocași, iax Nicușor 
a lost rind pe rfnd inter rătăcitor, că
lător pe ulița cehă și vîrf de atac.

FARUL— MEDGIDIA
Constanța 4 (prin telefon). Amatorii 

de fotbal din Constanța au putut urmări 
pe stadionul 1 Mai, evoluția echipei lo
cale Farul care a întîlnit într-c partidă 
amicală pe I.AA.U.M. Medgidia. Meciul 
a fost echilibrat în prima repriză, după 
pauză însă Farul impunîndu-și supe
rioritatea a cîștigat cu scorul de 4—2. 
Cu această ocazie formația constănțea- 
nă șî-a rodat întregul efectiv de jucă
tori. Au înscris pentru Farul: Bîikosi 
(min. 36 și 65), Balint (min. 66) și 
Neacșu (min. 85). S-au remarcat Ple- 
șa și Tănase.

MIRCEA ȘEULEANU -coresp.

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 40, etapa din 4 oc
tombrie 1964 :

I. Din. Pitești—Știința Cluj 1 
II. U.T.A.-C.S.M.S. Iași 1

Iii. Minerul B.M.—Petrolul 1
IV. Crișui—Progresul 1

V. C.F.R. Pașcani—Met. Buc. 1
z VI. Met. llrgoviște—Poiana 1
jVII. Gaz metan — C.SJW. Reșița 1
fiZIII. C.S.M, Sibiu—Min. Lupeni 1

IX. Loggia—Atalania X
X. Lazio—Internazionale X

XI. Saihpdoria—Roma 1 >
Kll. Varese—Florentina X
Fond de premii 235 065 lei. 

antrenorului echipei oaspe, Fr. Pozmani, 
care a împlinit azi 43 de ani și arbitru
lui V. Pădureanu, care a arbitrat cel 
de. al 300-lea meci. Sportivii și specta
torii prezenți pe stadionul din locali
tate, au păstrat apoi un minut de recule
gere pentru victimele cutremurului de 
la Skcplje.

Formațiile : ȘTIINȚA : Papuc — Ge- 
leriu, Deliu, M. Marcel, Dumitrescu — 
Bîtlan, Anton — Cîrciumărescu, Sfîrlo
gea, Eftimie, C. Popescu.

VARDAR : Miloșevskv — Nikolovski, 
Hristovschi, Covacevschi, Bojinovschi 
—- Popovschi, Bicek — Rudici, Țveta- 
novschi, Spasovschi, Nakov.

R. ȘULȚ — coresp. reg.

Pînă și Ionică Bogdan, uitînd de 
„ASCAR". s-a lansat într-o cursă u’tra- 
aplaudată. la capătul căreia a lipsit 
doar capul lui Baratki. în minutul 69, 
Aurică Teodorescu a egalat, iar 9 mi 
nute mai tîrziu albaștrii au preluat 
conducerea. Humis — fantomatic pînâ 
atunci — s-a regăsit subit, a schimbat 
frumos cu Marin Apostol și acesta a 
înscris imparabii în poarta lui... Voi
nescu. în sfîrșit, în minutul 76, Fa
bian a egalat, pentru ca „masa vete
ranilor" să se desfășoare sub semnul 
împăcării.

A urmat executarea celor 22 de lo
vituri de 11 m pentru stabilirea unui 
cîștigător. Scor final: 11—10 (3—34- 
8—7) pentru galbeni.

Ionică Bogdan și Costică Humis și-au 
ratat loviturile.

Sic transit gloria mundi...

IOAN CH1R1LA
P. S. Un operator cinematografic pre

tinde că a rulat aseară filmul meciului, 
murind viteza cu 300/.. Susține că a 
văzut astfel unui din cele mai frumoase 
jocuri ale sezonului. îl cred pe cuvînt.

I. C.

IERI, In categoria b
SERIA I

Unirea Rm. Vîlcea—C.F.R. Roșiori 
0—0

Constructorul Brăila—Știința Galați 
2—0 (2—0)

C.F.R. Pașcani—Metalul București
2—0 ('1—0)

Metalul Tîrgoviște—Poiana Cîmpina
1—0 (1—0)

Știința București—Dinamo Bacău 
0—1 (0—1)

Siderurgistul Galați—Flacăra Moreni 
0—0

Chimia Făgăraș—Tractorul Brașov
1—0 (0—0)

CLASAMENT

1. Flacăra Moreni 5 3 11 8: 2 7
2. Unirea Rm. Vîlcea 53 1 1 11:4 7
3. Siderurgistul Galați 5 2 2 1 B: 4 8
4. Poiana Cîmpina 5 3 0 2 11: 8 6
5. Constructorul Brăila 5 3 0 2 8: 7 6
6. Dinamo Bacău 5 3 0 2 5: € 6
7—8. Știința București 5212 6: 6 5
7—8. Metalul Tjrgovișto 5 2 1 2 6: 8 5
9. Știința Galați 5212 7: 8 5

10. C.F.R. Pașcani 5203 7: 6 4
11. Tractorul Brașov 5 1 2 2 4: 6 4
12. Chimia Făgăraș 5203 7:13 4
13. C.F.R. Roșiori 5113 4:10 3
14. Metalul București 5104 5: 9 2

ETAPA VIITOARE : Știința Galați— 
Chimia Făgăraș, C.F.R. Pașcani—Fla
căra Moreni, Poiana Cîmpina—Știința 
București. Dinamo Bacău—Siderurgis
tul Galați, C.F.R. Roșiori—Constructo
rul Brăila. Tractorul Brașov—Unirea 
Rm. Vîlcea, Metalul București—Meta
lul Tîrgoviște.

SERIA A II-A

Clujeana—A.S. Cugir 4—1 (2—0).
Știința Timisoara—A.S.A. Tg. Mureș

4—1 (2—1)

ERATĂ
In articolul „La Politehnica-Timi- 

șoara, condiții optime pentru practica
rea sportului", apărut în ziarul nostru 
din 3 oct. 1964, la semnătura auto
rului se va citi: conferențiar universi
tar Ion C. Bucur, șeful catedrei de 
educație fizică a Institutului politehnic 
din Timișoara.

U.TA.-C.S.M.S. Iași 3-0 (0-0)
ARAD. 4 (prin telefon). — Ieșenii 

au venit la Arad pentru a scoate un 
rezultat de egalitate. în acest scop ei 
s-au organizat încă de la început su- 
pranzameric în apărare, menținînd doar 
două vîrfuri în atac și bazîndu-și jo
cul mai mult pe contraatacuri efec
tuate de Matei, Voica și Cuperman. 
Această tactică, la care se mai adaugă 
și jocul frecvent la ofsaid, s-a dove
dit însă a fi deficitară. Oaspeții nu 
numai că nu au reușit „egalul" dorit, 
dar am pierdut la scor.

Textiliștii arădeni au practicat un 
joc plin de însuflețire, au dominat 
mai mult, construind prin cele două 
extreme (Panlea și Igna) acțiuni pe
riculoase. Întîlnirea s-a desfășurat în 
limitele sportivității, oferind celor pre
zenți un spectacol fotbalistic palpitant, 
specific de campionat.

în primele 45 de minute publicul a 
asistat la o dispută dîrză, ambele e- 
cbipe făcînd risipă de energie pentru 
deschiderea scorului. Cei care domină 
de la început sînl gazdele. în min. 
2, arădenii au fost chiar pe punctul de 
a înscrie, dar șutul lui Floruț (care 
scăpase singur) a fost reținut de por- 
laruil Constanlinescu. Situații clare de 
a marca au mai ratat Igna (min. 18) 
și Țîrlea (min. 24). Apoi, treptat, jo
cul se echilibrează. Dar și oaspeții 
dovedesc ineficacitate. Astfel în min. 
32 ei ratează o mai mare ocazie : 
după ce-i „suflă" o minge portarului 
Weichelt, Cuperman trage spre poarta 
goală, dar mingea nimerește bara.

în cea de a doua parte a întîlnirii 
jocul cîștigă în spectaculozitate, dato
rită celor trei goluri marcate de texti- 
liștL Scorul a fost deschis de Floruț 
(min. 65) care la o lovitură liberă in

Gaz metan Mediaș—C.S.A1. Reșița 
3—0 (0—0)

Iod. sîrmei C. Turzii—C.F.R. Tiinișoa. 
ra 4—0 (0—0)

C.S.M. Sibiu—Minerul Lupeni 3—1 
(3-0)

Vagonul Arad—A.S.M.D. Satu Mare 
2-1 (1—C)

Jiul Pctrila—Recolta Cărei 5—1 (2—1)

CLASAMENT

1. Jiul Pehlla
2. Ind. cîrm.i C. Turtii
3. Știința Timișoara
4. C.S.M. Sibiu

5 3 2 0 10:2 8
5 3 2 0 li: 4 8
5 3 2 0 10: 4 8
5 3 8 2 8: 5 8

EST
Textila Botoșani—Rulmentul Bîrîad 

2-0 (1-0)
Victoria P. Neamț—Textila Buhuși 

2-1 (0-1)
Metalosport Galați—Fructexport Foc

șani 2—1 (2—0)
Viitorul Suceava—Metalul Rădăuți 

2-0 (1—0)
Flamura roșie Tecuci—Dinamo Moldo

va Iași 2—0 (1—0)
Petrolul Moinesti—Ceahlăul P. Neamț 

2—3 (1—2)
Chimia Onești—Foresta Fălticeni 0—0

CLASAMENT

1. Foresta Fălticeni 4 1 3 0 2:0 5
2. Viitorul Suceava 4 2 1 1 5:2 5
3. Fi. roșie Tecuci 4 2 1 1 9:6 5
4. Metalosport Galați 4 2 1 1 7:5 5
5. Victoria P. Neamț 4 2 1 1 4:3 5
8. Ceahlăul P. Neamț 4 2 11 7:7 5
7. Textila Buhuși 4 1 2 1 7:6 4
8. Metalul Rădăuți 4 2 0 2 9:8 4
9. Dinamo Moldova Iași 4 2 0 2 5:5 4

10. Textila Botoșani 4 2 0 2 5:8 4
11. Chimia Onești 4 1 2 1 2:4 4
12. Fructexport Focșani 4 1 1 2 5:5 3
13. Petrolul Moinești 4 1 0 3 4:6 2
14. Rulmentul Bîrlad 4 8 13 4:10 1

ETAPA VIITOARE : Dinamo Moldo
va Iași—Viitorul Suceava, Metalul Ră
dăuți—Metalosport Galați, Ceahlăul P. 
Neamț—Chimia Onești, Textila Buhuși- 
Petroiuî Moineșii, Fructexport Foeșani- 
Vietoria P. Neamț, Foresta Fălticeni— 
Textila Botoșani, Rulmentul Bîrlad— 
Flamura roșie Tecuci.

SUD

Unirea Răcari—Marina Mangalia 1—0 
(1-0) 

directă («ervit de Donciu) trage pu
ternic și mingea intră în poartă : 1—0. 
în min. 68 Voica ratează o ocazie 
clară de a egala, trimițînd balonul cu 
capul, în bară. Scorul partidei a fost 
majorat în min. 77 cînd mingea tri
misă greșit „acasă" de Deleanu este 
interceptată de Pantea, care îl pane 
în poziție pe Țîrlea și acesta reia din 
apropiere : 2—0. După numai un mi
nut gazdele înscriu cel de al treilea 
gol : Igna scapă singur, driblează por
tarul și înscrie.

Brigada de arbitri : Alexandru Pîrvu
— centru — Marin Constantin și Gh. 
Olteanu — tușe (toți din București) 
a condus satisfăcător formațiile :

U.T.A. : Weichelt — Pecican. Bacoș, 
Mețcas, Czako II — Chivu, Donciu — 
Pantea, Țîrlea, Floruț, Igna.

C.S.M.S. IAȘI : Constanlinescu — 
V. Popescu, Moțoc, Vornicu, Deleanu
— Humă, Ștefănescu — Matei, Voica, 
Danileț, CupernXh (min. 67 Milea).

ȘT. 1ACOB — coresp.

CRISUL —
9

ORADEA 4 (prin telefon). — Meciul 
dintre Crișui și Progresul s-a încheiat 
cu victoria la limita (1—0), a forma
ției locale. Ambele echipe au practicat 
un joc confuz, de uzură și de un nivel 
tehnic scăzut. Și de o parte și de alta, 
atacanții s-au „evidențiat" prin nume
roase pase greșite, prin șuturi imprecise.

5. Recolta Cărei 5 3 0 2 11:10 6
6. Clujeana 5 2 U 7: 6 5
7. Gaz metan Mediaș 5 2 1 2 7: 8 5
8. Minerul Lupeni 5 1 2 2 7: 6 4
8. A.S.A. Tg. Mareș 5 2 0 3 8:11 4

10. C.S.M. Reșița 5 2 0 3 7: 9 4
11. Vagonul Arad 5 12 2 4: 6 4
12. A.S.MJD. Satu-Mare 5 2 8 3 5: 8 4
13. A. S. Cugir 5 1 0 4 8:13 2
14. C.FJI. Timișoara 5 1 0 4 2:12 2

ETAPA VIITOARE: A.S.M.D. Satu 
Mare—Știința Timișoara, Minerul Lu
peni—C.S.M. Reșița. Ind. sîrmei C. 
Turzii—Clujeana. A.S. Cugir—Jiul Pe- 
trila, C.F.R. Timișoara— Vagonui Arad, 
Recolta Cărei—C.S.M. Sibiu, A.S.A. 
Tg. Mureș—Gaz metan Mediaș.

CATEG
Textila Sf. Gheorghe—Mefrorn Brașov 

0—0
Tehnometal București—Victoria Giur

giu 0—0
Rapid Mizil—Progresul Alexandria 

1—0 (1—0)
Dinamo Victoria Bt>" —Portul Cons, 

tan ța 6—0 (2—»
Electrica Constanța—Electrica Fieni

2—1 (0—1)
Rulmentul Brașov—Flacăra roșie Bucu

rești 2—1 (1—1)

CLASAMENT

1. Rulmentul Brașov 4 3 1 0 9: 3 7
2. Rapid Mizil 4 3 0 1 4: 3 6
3. Victoria Giurgiu 4 2 1 1 8: 5 5
4. Electrica Constanța 4 2 1 1 8: 6 5
5. Electrica Fieni 4 2 0 2 6: 4 4
6. Metrom Brașov 4 1 2 ] 3: 3 4
7—8. Progresul Alexandria 4 2 0 2 3: 4 4
7—8. Flacăra roșie Buc. 4 2 0 2 6: 8 4
9. Portul Constanța 4 12 1 8:12 4

10. Unirea Răcari 4 1 1 2 7: 8 3
11. Tehnometal Buc. 4 1 1 2 2: 5 3
12. Textila Sf. Gheorghe 4 1 1 2 1: 3 3
13. Dinamo Victoria 4 1 0 3 7: 5 2
14. Marina Mangalia 4 1 0 3 3: 6 2

ETAPA VIITOARE: Progresul Ale
xandria-Victoria Giurgiu, Marina 
Mangalia—Electrica Constan(a,.Metrom 
Brașov—Dinamo Victoria Buc., Electri
ca Fieni—Rulmentul Brașov, Flacăra 
roșie București —Rapid Mizil, Portul 
Constanța—Tehnometal București, U- 
nirea Răcari—Textila Sf. Gheorghe.

...dar tehnica
BAIA MARE, 4 (prin telefon). 

Cei peste 15 000 de spectatori prezi 
azi pe stadionul din localitate au ț 
cal mulțumiți de faptul că echipa 
favorită a cîștigat în fala cunoscv 
formații ploieștene. la mulțumit d 
victoria, obținută cu 2—0(1—0), p 
tru că jocul ambelor echipe a fost 
f ici tar: s-a jucat obstructionist și 
abundat greșelile de tehnică (op 
defectuoase, pase la adversar etc), 
cru inadmisibil pentru formații afl 
în prima categorie a țării. Intr-un 
vînt, fotbalul de calitate a lipsit, jo 
purtîndu-se mereu sub semnul luț 
pentru cele două puncte și negiij 
du-se latura spectaculară.

Cu toate acestea, victoria Minerii 
este pe deplin meritată, deoarece 
calorii băimăreni au insistat mai m 
în fazele de finalizare, au constr 
mai multe acțiuni la poarta ad verst 
lor lor. Așa a fost în min. 2 și 62 
cînd Halagian a șutat pe lingă poai 
în min. 64 — cînd Drăgan a tril 
balonul în bara laterală și, în sfîr 
în min. 76 cînd, singur cu porPc 
ploieștean, Pop a ezitat să șuteze. rI 
buie notat faptul că o serie d^jud. 
tași băimăreni (Sasu, Drăgan, Czt 
I) au practicat un joc individual 
In schimb, apărarea — în frunte 
Colceriu, Vaida și Szekely — s 
comportat bine, solvind o serie 
situații periculoase.

Meci de fa<

PROGRESl
Prima repriză a aparținut gazde 

care, deși au jucat cu vîntul în față, 
avut mai mult inițiativa. Localnicii 
acționat prin pătrunderi pe centru 
lansări pe aripi, prin Baccs, Szakac^ 
și Damian care au fost mult ajutați 
mijlocașii Balogh și Szakacs 11 și 
stoperul Solomon. Cu toate acestea, 
nia de atac a Crișului n-a reușiț 
treacă^ de apărarea oaspeților, în a 
cei mâi buni au fost Știrbei (excel, 
ia intercepții) și Ioachim Popescu.

In repriza secundă, înaintarea P 
greșului face evidente încercări să ir 
din anonimat. încercări fără rezuit 
pentru că Oaidă nu reușește să înt 
prindă nimic (fiind foarte bine „păz 
de Mihai Mihai), în timp ce Voir 
și Stoicescu au fost cu regulari’; 
stopați în fața careului echipei locale 
Solomon, Pojoni și A. Georgescu, 
de altă parte, portarul Duca a interve 
și el cu mullă siguranță.

Iată pe scurt filmul meciului... 
min. 6. Szakacs IH are o ocazie bu 
să deschidă scorul: la numai 8 m 
poartă, el trage în picioarele lui h 
nescu, și balonul ricoșează peste po< 
tă. In min. 24, Szakacs II trimite 
minge pe sus în careul bucureștenil 
Ivănescu ezită să Intervină și Szakr 
III reia cu capul direct în plasă. A 
fel se înscrie unicul gol al partidei.

Pînă la pauză mai este de semr 
lat șutul puternic al lui Oaidă (rețir

ORIA C
VEST

Minerul Cîmpulung-—Metalul Tr. f 
verin 2—0

Teba Arad—Pandurii Tg. Jiu 2- 
(0-0)

Tractorul Corabia—Muscelul Cîmj
lung 1—0 (1—0)

Electroputere Craiova—Victoria Căi 
1—1 (0—1)

Electromotor Timisoara—Minerul A 
na 3—1 (3—6)

Metalul Pitești—C.F.R. Arad 0—0
Metalul Hunedoara—Minerul De 

1—0 (1—0)
CLASAMENT

1. Teba Arad 4 3 0 1 7:5
2. Electroputere Craiova 4 1 3 0 5:4
3. Metalul Hunedoara 4 2 1 1 3:4
4. Minerul Deva 4 2 0 2 5:3
5—8. Metalul Tr. Severin 4 1 2 1 7:6
5—6. Electromotor Timiș. 4 1 2 1 7:6
7. Minerul C. lung 4 2 0 2 6:6
8. Minerul Anina 4 2 0 2 5:6
9—10. Muscelul C-lung 4 2 0 2 4:5
9—10. Victoria Căian 4 1 2 1 4:5

11—12. Metalul Pitești 4 1 1 2 4:4
11—12. Pandurii Tg. Jiu 4 1 1 2 5:5
13. Tractorul Corabia 4 1 1 2 6:7
14. C.F.R. Arad 4 1 1 2 1:3

Cîasamentul a fost întocmit și 
rezultatul meciului Minerul Cîmpulur 
Tractorul Corabia 14—3) disputat la 
octombrie.

ETAPA VIITOARE: Muscelul Cîi 
pulung—Metalul' Pitești, C.F.R. Arad 
Tractorul Corabia, Metalul Hunedoa 
—Minerul Cimpulung, Minerul Anina 
Teba Arad, Metalul Tr. Severin—Pa



DERBIUL CAMPIONATULUI FEMININ S-A TERMINAT NEDECISMscîuri spectaculoase

au mai avut inițiativa o 
din repriza secundă, inain-

in-
aș-

efii 
arte 
isă au dat dovadă de inefica- 
ralînd ocazii favorabile prin Ba
al, luhas și Ioniță.
cum s-au marcat cele două go-

In etapa a ll-a la „libere"

21C Pin zaru execută o lovitură 
de la 25 m de poarta lui lo- 
mingea se lovește de zidul 

ian și ajunge "la Halagian care, 
<lă, înscrie spectaculos.
80 : Pop demarează pe extrema 

i și pasează lui Șasu ; în traiec- 
ningii intervine insă Mocanu ; 
i să trimită balonul acasă. îl 

dar... prea încet, căci îl in- 
ează din nou Sasu care-l dri- 
și pe portarul ploieștean și în- 

lestirtgherit.
Irul Tr. Cruceanu, fără să 
ze rezultatul, a condus sub 
, isnorînd de multe ori legea 
ului.

?KUL: Vlad — Vaida, Colce- 
ekely, Donca —— Halagian, Pîn- 
- Drugan, Pop, Sasu, Czalto 1. 
ROLUTF: lonescu — Pahonțu,
, Fior ea, Pal — luhas, loan — 
i, Badea, Ioni fă (mm. 66 Dri- 
, Mocanu.

învingătoare la scor
meritată,
Gazdele

6 ori la

L’U PTE

V. SASARANU — coresp. reg.

odestă la Oradea

Sala Ciulești a găzduit sîmbătă der
biul etapei a doua la „libere", din ca
drul campionatului republican pe echipe.

în prima întîlnire, luptătorii de la 
Steaua și-au adjudecat victoria cu sco
rul de 14—2 în fața celor de la Progre
sul. In ciuda scorului sever, lupta pe 
saltea a fost echilibrată, în special la ca
tegoriile mici, unde s-au realizat partide 
spectaculoase, bogate în acțiuni.

Am reținut comportarea luptătorilor 
militari Al. Marmara și I. Chirilă. Pri
mul, folosind cu iscusință „cheile", a 
obținut o aplaudată victorie la puncte 
în fața lui D. Dragomir. Singura vic
torie a formației Progresul a fost obți
nută de I. Tobă. Acesta, după un meci 
spectaculos și echilibrat, în final a avut 
mai multe resurse fizice și a reușit 
să-și fixeze adversarul — C. Gheoruhe 
— de două ori la parter, cîștigînd la 
puncte.

Luptătorii de la Rapid au opus o sla
bă rezistență formației Steaua. Șase 
dintre cele opt meciuri s-au terminal 
cu victorii prin tuș ale luptătorilor de 
la Steaua. Rezultat final: 14—0.

Cea mai „tare" întîlnire a fost, însă, 
aceea dintre echipele Progresul și Ra
pid. Lupta dintre aceste formații urma 
să decidă situația mai avansată în cla
sament, a uneia sau celeilalte echipe.

I’rezentîndu-se mai bine pregătită, în 
special la categoriile mici, unde de alt
fel a și obținut patru victorii consecu
tive, echipa Progresul a ciștigat cu 
scorul de110—6.

In această ultimă partidă s-au evi
dențiat prin comportarea lor I. Tobă 
și M. Scînteie de la Progresul și 1. Han- 
iău și Gh. Marinescu de la Rapid.

MIHAI TRANCA

• Dinamo București și Steaua
FEMININ, SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—MUREȘUL 
TG. MUREȘ 8-8 (4-5). Așadar, cele 
două fruntașe, candidate la primul 
loc, au rămas neînvinse. Meritul prin
cipal însă revine oaspetelor, care au 
reușit această ispravă în depiasre, 
după un joc viu disputat, și în care 
au condus de cele mai multe ori. Ast
fel că deși au egalat în ultimul minut 
de joc, totuși au meritat acest prețios 
punct cucerit „afară", prin jocul lor 
omogen, prin apărarea ermetică, orga
nizată și în mișcare, precum și prin 
felul cum au știut să speculeze forma 
slabă a portarului Irina Naghi. Știința, 
cu valori superioare individual celor 
din Tg. Mureș, n-a reușit însă să stră
pungă sistemul defensiv al Mureșului 
și a fost deficitară in aruncări. In 
plus, a primit multe goluri parabile. 
Scorul a avut o evoluție pasionantă: 

min. 6 (Leonie, Bota. Szoko), 
min. 12 (Preda, Baczo, Soos'),
min. 13 (Dobîrceanu — 7 m).
min. 23 (Soos, Preda). 5—5

32 (Szriko), 5—7 min. 38 (Soos,

ȘOV 2—4 (1—4). Victorie 
datorită unui joc mai bun. 
au deziluzionat. Au tras de 
poartă (trei ori din 7 m, ratî.,d douăi). 
(M. Lupuliu, coresp.).

S.S.E. PLOIEȘTI—S.S.E. TIMIȘOA
RA 5—16 (3—8). Oaspetele au obți
nut o victorie meritată, avind o pre
gătire fizică mai bună și folosind des 
arma contraatacului. Gazdele au ratat 
7 lovituri de la 7 m I (A. Vlăsceanu, 
coresp.).

CLASAMENTUL
1. Mureșul 5410 67:30 9
2. Știința Buc. 4310 26:17 7
3. S.S.E. Timiș. 5302 47:38 B
4. Știința Timiș. 4211 39:22 5
5. Tractorul 5212 27:28 5
6. Rapid. Buc. 4202 45:33 4
7. Știința Cluj 4202 32:30 4
8. C.S.M. Sibiu 5 2 0 3 34:44 4
9. Confecția 5023 21:26 2

10. S.S.E. Ploiești 5005 24:94 0

SERIA A II-A: Record Mediaș-

0 (1-0)
’a) precum și acțiunea personală 
Stoicescu, terminată cu un șut 
nic peste bara laterală.
a pauză, în min. 48 Szakacs III 
jh șut plasat care întîlnește bara 
L Atingea revine în teren. Reia 
in picioarele lui... Constantinescu. 
ontinuare asistăm la o serie de 
rBtate de ambele părți : Oaidă 
54), Szakacs II (min. 57), Sza- 
II (min. 62).
'ducerea lui Iofciulescu în locul 
dă (min. 73) dă ceva mai multă 
te atacului formației bucureș- 
n min. 75, Stoicescu se apropie 
irta Crișului și de la 10 metri 
1 afară Ultima ocazie de gol 
e gazdelor. Min. 83 : Bacos pă- 
în careu, apoi pasează în urmă 

mian care prelungește lateral lui 
Ultimul de la 12 m, trage puter- 
■este poartă 1
rul Zaharia Chifor (Brașov) a 
formațiile:

>UL: Duca — A. Georgescu, 
n, P jeni. M. Alihai — Balogh, 
s II — Bacos, Szakacs III, Da- 
tacob. .
GREȘUL : Cosma — Ad. Ccns- 
scu, Ivănescti, Știrbei, I. Popes- 
Ioniță, Mafteuță. D. Popescu — 
(Iofciulescu, min. 73), Voinea, 

cu.

ILI-E GHIȘA — coresp. reg.

g. Jiu. Minerul Deva—Electro- 
Craiova. Victoria Călan—Elec- 
x Timișoara.

NORD

2 Tg. Mureș—Faianța Sighișoa- 
0—0

a Tirnăveni—Forestiera Sighet 
-1 (1-0)
iud—Unirea Dej 4—1 (1—0) 

Turda—Minerul Bihor 2—0
-0)
Bistrița—Soda Ocna Mureș 2—3 
-2) 
a roșie Oradea—Steaua roșie
tonta 2—3 (1—2) 
rgistul Baia Atare—Minerul Baia 
rie 0—1 (0—0)

CLASAMENT

nța Sighișoara
Aiud 

r Ocna Mureș 
.‘iui Baia Sprie 
*rul Bihor 
U 2 Tg. Mureș 
îica Tîrnâveni 
șui Turda 
ua roșie Salonta 
ia Bistrița 
stiera Sighet 
rura roșie Oradea 
ilurgistul B. Mare 
ea Dej

PA VIITOARE:

3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Steaua

li
1
1
1
2
1
1
2
2
2

7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2

7î2 
12:5 
10:8
5:4 
6:4 
5:4 
6:6 
5:6 
5:7 
4:8 
6:7 
5:7 
4:7 
4:9

roșie
3—Unirea Dej, Soda Ocna Mu- 
rîeșui] Turda. Metalurgistul Baia 
-Forestiera Sighet, Faianța Si- 
ra—Flamura roșie Oradea, Mi. 
Bihor—l.R.A; 2 Tg. Mureș, Mine- 
ia Sprie—A.S. Aiud, Gloria Bis- 
Chimica Timâveni.

3—0
3— 3
4— 3 
4—5 
min.
Preda), 8—7 min. 44 (Sramco. Do- 
bîrceanu — 7 m, Sramco) și 3—8 min. 
50 (Incze).

CONFECȚIA BUCUREȘTI—ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 4—4 (3-1). Confec
ția a condus cu 2—0, 3—1 și 4—2 
(min. 39), speculînd cu promptitudine 
greșelile din apărarea timișoreană. 
Bucureștencele au slăbit însă ritmul 
în final, urmărind să păstreze rezul
tatul favorabil. Și aceasta a convenit 
de minune studentelor, care au reușit 
să restabilească spre sfîrșit egalita
tea. Timișorencele au ratat două lo
vituri de la 7 metri I

C.S.M. SIBIU—TRACTORUL BRA

Știința Galați 12—8 (7—1). Favorit 
Oradea—Voința Odorhei 7—8 (3—4), 
Progresul Buc.—Voința Sighișoara 
10—11 (7—7), S.S.E. Petroșeni-Con
structorul Timișoara 7—9 (5—4), Rul
mentul Brașov—Electromagnetica Buc. 
5—5 (3—3).

A4ASCULIN, SERIA I

STEAUA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA
33—14 (16—4). La prima lor evoluție 
din acest campionat pe teren propriu,

și 15—10.. Mureșenii âu acționat muM 
mai calm în atac și au însoțit acțiunile 
ofensive cu șuturi puternice și eficace, 
obținînd prima lor victorie din campio
nat. (A. Sabo — coresp.)

DINAMO BRASOV - ȘTIINȚA PE
TROȘENI 23—13 (12—3). Brașovenii 
au ciștigat clar o partidă în care stu
denții din Petroșeni s-au ridicat la 
înălțimea adversarilor doar în repriza 
secundă. Cei mai buni realizatori i 
Alies (7), Radu (6) de la Dinamc șl 
Cosma (4) de la Știința. (V. Popovici 
— coresp.)

ȘTIINȚA GALAȚI - DINAMO BA- 
CAU 16—8 (8—3). Joc spectaculos, 
desfășurat în mare viteză pe întreaga 
durată a partidei. Studenții au lupta* cu 
o deosebită dîrzenie. obținînd un suc-, 
ceș pe cit de aplaudat, pe atît de sur
prinzător, mai ales prin proporția sco
rului. .Meciul a fost echilibrat doar în 
primele 15 minute (4—3 pentru Știin
ța). Apoi gazdele au atacat cu mai 
multă convingere, distanțîndu-se per
manent. (T. Siriopol — coresp.)

VOINȚA SIGHIȘOARA - DINAMO 
BUCUREȘTI 9—23 (4—1J). Peste 2 000 
de spectatori au asistat pe stad’onul 
„1 Alai" din Copșa Mică la evoluția 
campionilor. Ei au aplaudat adesea jo- 
cul practicat de dinamoviști,. care au 
impresionat mai ales prin contraatacu
rile lor fulgerătoare. Voința a luptai 
cu mult elan la început, dar a trebuit să 
cedeze în fața unui adversar mult su-«

încep întrecerile decisive
Pe o vreme însorită, dar puțin prea 

rece pentru tenis, campionatele republi
cane s-au apropiat în ritm accelerat de 
etapele finale. Se cunosc ultimii 8 com
petitori ai probelor de simplu, la băieți 
ca și la fete. Iar azi după amiază, cam
pionatele programează sferturile de fi
nală : Bardan — Popovici, Mărmurea- 
nu — Bosch. Serester — C. Năstase, 
D. Viziru — Țiriac.

Primele confruntări spectaculoase au 
și avut loc, ieri. D. Viziru și Gh. Boa- 
ghe au dat o luptă acerbă, cu răstur
nări de scor și multe schimburi de 
mingi frumoase. Inconstanța lui Boaghe 
și plusul de experiență al adversarului 
său au înclinat balanța victoriei în fa
voarea lui D. Viziru. Alt meci echili
brat — în optimile de finală — a fost 
cel dintre V. Serester și liderul juniori
lor noștri I. Năstase, terminat cu vic
toria primului. Să mai notăm că Dron 
i-a luat un set lui Bosch.

Iată rezultatele din proba de simplu 
masculin: Turul II: Bardan — Albert
6— ț, 6—3; Takaci — Spătaru 1—6, 
8—6, ’ ' - - ~ -
7— 5, 
4—6,

6—4 ; Popovici — Dumitrescu
6—4 ; Juhas — Basarab 6—3, 
6—4; Mărmureanu — Moraru 

6—4, 6—2 ; Marcu — Saiti 6—4, 6—4 ; 
Dron — Komorczi 6—2, 6—2; Bosch 
— L. Stan 6—1, 6—1 : Serester — Bă- 
din 6—3. 6—2: I. Năstase — lonescu 
6—3, 6—3; Mita — Burciu 6—2. 3—6, 
9—7 : Viziru — Dancea 8—6, 6—2 : 
Boaghe — Țereanu 7—5, 6—1, Baia

— Ghidirmîc 7—5, 6—8, 6—3 ; Țiriac
— Greabu 6—1, 6—1. Optimi de fi
nală: Bardan — Takaci 6—3, 6—3; 
Popovici — Juhas 6—1, 6—2; Mărmu- 
reanu — Marcu 6—1 ; 6—3; Bosch — 
Dron 3—6, 6—3, 6—3; Serester — I. 
Năstase 6—3, 8—6 ; C. Năstase — Mita 
6—0, 6—2; Viziru — Boaghe 7—5, 
3—6, 6—4; Țiriac — Baia 6—0, 6—1.

In competiția de simplu feminin s-au 
înregistrat rezultatele : Turul I: Lucia 
Tănăsescu — Mihaela Colceag 8—6, 
2—6, 6—4 : Sanda Ciogolea — Daniela 
Sotiriu 6—4, 6—0; Florica Butoi — 
Caria Klahre 6—0, 6—3 : Erika Banvai
— Valeria Benitzki 6—0, 6—0. Optimi 
de finală: Ecaterina Horșa — Lucia 
Tănăsescu 6—1, 6—1 ; ludita Dibar — 
Agneta Kun 1—6, 6—2. 6—3: Hermina 
Zurălău — Sanda Ciogolea 6—1, 6—1 ; 
Letitia Man — Maria Radulescu 6—0. 
8—6 : Mariana Ciogolea — Florica Bu
toi 6—1. 7—5; Eleonora Roșianu — 
Cristina Doboșiu 7—5, 6—2 ; Vera Rado
— Marta Sarkadi 6—0, 6—2; Julieta 
Namian — Erika Banvai 6—3, 6—2.

Ieri după amiază s-au jucat primele 
întîlniri de dublu, la băieți. Ele vor con
tinua azi dimineața de la ora 9, pe te
renurile Progresul, după amiaza (ora 
14,30) fiind consacrată sferturilor de 
finală la simplu masculin.

RADU VOIA

Cornel Oțelea a „scăpat" de adversarul său direct, Cristian, și va arunca in 
stilul său caracteristic din plonjon la poarta adversă. Fază din meciul 

Steaua — Știința Timișoara, ciștigat' categoric de prima formație
bucureștenii au făcut o partidă foarte 
bună, cîștigînd mult mai ușor decît era 
de așteptat. Dînd frîu liber fanteziei și 
mizind în special pe viteza mare de e- 
xecuție, militarii s-au impus cu priso
sință. Nodea și-a condus și de data 
aceasta partenerii cu multă virtuozitate, 
iar Bulgaru (ca în zilele sale de glo
rie), lacob și Telman au concretizat cu 
promptitudine o serie de contraatacuri 
de toată frumusețea. Replica studen
ților timișoreni a fost destul de palidă. 
Ei nu au știut să profite de forța lor de 
șut în atac, iar apărarea a fost tot 
timpul prinsă pe picior greșit.

ȘTIINȚA TG. MUREȘ - TRACTO
RUL BRAȘOV 17—13 (10—6). Meci 
viu disputat, tn care gazdele au avut 
inițiativa tot timpul : 4—1. 8—5, 10—7

perior. învingătorii au avut cei mai 
eficace jucător în lonescu (9 goluri). 
(Victor Crăciun — coresp.)

CLASAMENTUL

Rapid București 11—7 (5—3) : Științ* 
București—Voința Sibiri 33—12 (17— 
4) ; Tehnornetal Tim.—C. S. M. Resit* 
17—19 (11—8); Recolta Hălchiii — ști
ința Cluj 17—15 (9—9) ; Raf, Telea-. 
jen—C.S.M.S. Iași 22—14 (13—6).

1. Dinamo Buc. 5500 111:52 M
2. Steaua Buc. 5410 118: 69 •
3. Dinamo Bacâu 5 2 1 2 64: 70 »
4. Știința Galați 5 2 1 2 71: 80 ■
5. Știința Petr. 5 2 1 2 86: 97 B
6. Dinamo Brașov 5 2 0 3 88: 84 «
7. Voința Sigh. 5 2 0 3 80: 89 <
8. Știința Tim. 5203 78:112 •
9. Știința Tg. M. 5 1 0 4 72: 93 8

10. Tractorul Bv. 5104 77:101 8
SERIA A II-A; Cauciucul Onești—

Boxerii de Ia Steaua au ciștigat 
derbiul primei etape

S-au încheiat finalele pistarzilor
(Urmare din pag. 1)

vicare și-au disputat întîietatea la 
teză. Clasamentul: 1. G. Negoescu
(Steaua), 2. N. Ianojlescu (Dinamo), 
3. V. Hrușcă JS.S.E. nr. 1), 4. St.
Cernea (S.

înaintea 
dițiune de 
spectatorii 
la feî de atractivă : 
mifond. Din nou cuplul Dan Marin—D. 
Panaitescu (Steaua) s-a impus printr e 
perfectă conlucrare depășind celelalte 
perechi cu două și chiar mai multe 
ture. învingătorii au înregistrat o me
die orară de peste 60 km. îi urmează, 
în clasament, Ia 1000 m, 1. Goeiman 
— Gh. Neagoe (Steaua) și la 1.100 m. 
M. Nicules,eii—-C. Dutnilrescu . (Olim- . 
pia).

La startul celei mai importante pro
be a zilei, cursa cu adițiuue de ptancle

S. E. nr. 1).
mult așteplatei curse cu a- 
puncte rezervată seniorilor, 
au asistat Ia o întrecere 

10 minute de de-

(100 ture), s-au aliniat 20 de cicliști 
seniori. Printre favoriții probei se nu
mărau C. Dumitrescu. Silviu Duță, V. 
Burlacu ș.a. Primul sprint a fost cîș- 
tigat de Marius Gurgui fiind urmat 
de Vasile Burlacu, C. Popescu ți 
Ciumele. După cinci sprinturi, 
Burlacu (Steaua), preia conducerea 
clasament pe care nu o mai cedează 
pînă la sfirșitul întrecerii. Fiind bine 
ajutat de colegii lui de club, el a cîț- 
tigat 8 din cele 34 de sprinturi ocu- 
pind, detașat, primul loc in clasament 
cu 54 p. îl urmează în ordine, N. 
Ciumete (Dinamo) cu 29 p, M. Gur
gui (Steaua) 28 p, C. Dumitrescu (0- 
lîmpia) 27 p, I. Ardeleanu (Sleaiaa) 
26 p," N. Niculescu (Steaua) 26 p, Gh. 
Neagoe (Steaua) 24 p, W. Ziegler 
(Dinamo) 24 p tU-

Derbiul primei etape din cadrai 
campionatului republican de box pe 
echipe, dintre formațiile STEAUA și 
METALUL, disputat sîmbătă seara în 
saia Floreasca a dat cîștig de cauză 
echipei militare. Prezentînd o forma
ție mai omogenă și mai bine pregă
tită, Steaua a obținut victoria Ia un 
ec-or categoric : 26—13. Superioritatea 
formației militare a fo3t evidentă în 
special ia categoriile mari, unde a și 
obținut cinci victorii consecutive.

N. 
V. 
în

Acum, cîteva secvențe 
meciurilor. „Deschiderea* 
„muștele** St. Constantin 
Gh. Cristea (Metalul), 
fost prezenți Ia 
după rezultat (învingător la puncte 
St. Constantin) și după valoarea celor 
doi pugiliști. ar putea crede că boxe
rul militar a obținut o victorie co
modă. Lucrurile, însă, n-au stat chiar 
așa. Pus pe fapte mari, Cristea a 
pornit hotărît la ofensivă, încă din 
primele secunde. Numai dezavantajul 
fizicului său (este mic și, deci, cu 
brațe scurte) și bineînțeles, superiori
tatea din punct de vedere tehnic a 
adversarului, l-au împiedicat pe „ju
niorul* de la Metalul să realizeze o 
surpriză.

Nicolae Gîju a demonstrat că poate 
face „zile amare* și „cocoșilor*. în

din filmul 
am făcut-o 
(Steaua) și 

Cei ce n-au 
reuniune, judecind

meciul eu C. Popa, pe care l-a învins

la puncte, Gîju a făcut din nou do* 
vada unor calități fizice deosebite.

Un meci foarte disputat și de e 
rară spectaculozitate au realizat „pe
nele* Gh. Anghel (Steaua) și Gh. Stan 
(Metalul). Boxerul metalurgist, corec- 
lîndu-și mult stilul de luptă în ultima 
vreme, a făcut pași însemnați înainte. 
Folosind cu măiestrie „directele* de 
dreapta, care l-au surprins de fiecare 
dată pe Gh. Anghel, Stan a obținut 
o meritată victorie la puncte.

La „ușoară*, într-un meci confuz, 
presărat cu multe neregularități, D. 
Dumitrescu (Metalul) a obținut deci
zia la puncte în fața lui St. Popoacă 
(Steaua). 0 decizie de egalitate ar fi 
fost mai echitabilă. „Juniorul* P. Ni- 
culescu, introdus la o categorie supe
rioară — semimijlocie — n-a putut 
face față cu succes decît două reprize 
lui I. Baciu (Steaua). în ultima parte 
a meciului, Niculescu a fost depășit 
clar, pierzînd astfel la puncte.

înainte de a încheia vrem să subli
niem frumoasa comportare a tînărului 
Al. Ciurea (Metalul), care a reușit să 
cîștige o repriză în fața lui H. Leov, 
în repriza secundă, el a fost abando
nat de antrenorul său. Celelalte rezul
tate ; M. Anghel (Steaua) b. p. M. 
lonescu {Metalul), M. Nicolau (Steaua) 
b. p. P. Cîmpeanu (Metalul), M. Ghior- 
ghioni (Steaua) b. ab. I. Gh. Guțâ 
(Metalul).



FOTBAL PE GLOB
In preliminariile campionatului men- La Cardiff: Țara Galilor — Scoli 

dial: . 3—2 (1—1).

ULTIMELE ȘTIRI DE LA TOKIO
TOKIO. Corespondență de la trimisul 

special al „Agerpres", 1. Goga :
In aceste zile de toamnă, la Tokio 

vremea se menține frumoasă. Soarele 
strălucește puternic deasupra orașului 
olimpic. Meteorologii japonezi prevăd 
că în următoarele 7 zile vremea va fi 
la fel de favorabilă și că festivitatea 
oficială de deschidere a marii competi
ții internaționale, programată la 10 oc
tombrie, se va desfășura pe un timp 
ideal.

• Comitetul de organizare a stabilit 
cele 5 stadioane care vor găzdui jocu
rile de fotbal din grupe: Stadionul Na
țional, Stadionul Chichibu (la un km 
de cel național), Komazawa (la 12 km); 
Mitsuzawa (la 37 km) și Omiya (la

In așteptarea marelui „start"...
(Urmare din pag. 1)

sistat asupra necesității participării mai 
active a comitetelor olimpice națio
nale în problemele esențiale ale dez
voltării mișcării olimpice, propunînd 
întocmirea unui plan de perspectivă cu 
problemele principale care preocupă 
mișcarea olimpică, constituirea unor 
comisii alcătuite din reprezentanți ai 
C.I.O. și ai comitetelor olimpice na
ționale, care să supună discuțiilor opi
niei publice aceste probleme. De ase
menea, a propus organizarea unor con
sfătuiri ale C.I.O. cu reprezentanții co
mitetelor olimpice naționale și federa
țiilor internaționale pentru discutarea 
problemelor ridicate în ședințele pe care 
C.I.O. le organizează separat cu aceste 
organisme. In numele delegației romî- 
ne la J.O. de la Tokio, tov. Duma a 
apreciat că Comitetul de organizare a 
J.O. a depus eforturi lăudabile, și a 
reușit să asigure condiții optime pen
tru apropiatele întreceri. Intervenția pre
ședintelui Comitetului Olimpic Romîn 
a fost primită cu multă căldură și a- 
plaudată de cei prezenti.

CE FAC SPORTIVII NOȘTRI?;

E o întrebare care, cu siguranță, și-o 
pun foarte des iubitorii 'sportului din 
patrie. Firește, ea ne preocupă zi de zi 
și pe noi, ziariștii romîni prezenți la 
Tokio, și voi încerca să relatez cîte ceva 
din activitatea delegației noastre. Pro
blema principală — nu numai pentru 
sportivii noștri, ci și pentru toți cei
lalți participanți — este cea a aclimati
zării. Cu fiecare zi, membrii delegației 
noastre se acomodează tot mai bine 
cu diferența de fuse orare dintre Bucu
rești și Tokio, cu condițiile climaterice 
de aci, unde în ultimele zile trebuie să 
facem față unui puternic val de căl
dură (duminică, de pildă, s-a înre
gistrat o temperatură de aproape 35 de 
grade). Dacă ar fi să facem un clasa
ment al... acomodării, cu siguranță , că 
Ana Sălăgean s-ar clasa pe primul loc. 
într-adevăr, în numai cîteva zile ea s-a 
aclimatizat perfect, acum simțindu-se 
excelent. Să sperăm că acest fapt va fi 
de bun augur pentru comportarea ei la 
întrecerile atletice.

Voleibalistele au susținut în ultimele 
.«ile două meciuri de antrenament cu 
echipa Yasika, clasată pe locul doi în 
ierarhia voleiului feminin japonez. În 
prima partidă echipa noastră a obținut 
victoria cu scorul de 3—2. La început 
e« a fost surprinsă de serviciile puter
nice ale sportivelor nipone, pierzînd 
primele două seturi. Treptat, treptat vo

leibalistele noastre își revin, cîștigînd 
următoarele trei seturi, ultimul la 2. Fe
tele s-au mișcat destul de bine, în spe
cial Chezan, Popescu și Enculescu. In
teresul manifestat aici față de această 
partidă a fost ilustrat, între altele, prin 
aceea că întregul meci a fost televizat. 
Duminică, în întîlnirea revanșă, echipa 
japoneză a cîștigat cu 3—1.

Poloiștii sînt foarte activi. Sîmbătă 
ei au evoluat într-un nou meci de veri
ficare. de data aceasta în compania e- 
chipei reprezentative a Japoniei. Vic
toria a revenit sportivilor romîni, cu.sco
rul de 7—2. Punctele echipei noastre 
au fost realizate de Zahan (2), Culi- 
neac (2), Szabo, Grintescu și Kroner. 
Antrenorii au recomandat jucătorilor 
noștri să nu insiste atît asupra scoru
lui, cît, mai ales, a schemelor tactice. 
Din această cauză meciul a fost util, 
atît oentru ecliipa romînă, cît și pentru 
gazde.

în continuarea pregătirilor, echipa 
masculină de volei s-a antrenat avînd 
ca adversari sportivi din lotul R. P. 
Ungare, în special „rezerve". Fără să 
se întrebuințeze prea mult, băieții noștri 
au cîștigat cinci seturi, manifestînd 
multă poftă de joc.

La antrenamentul de duminică al 
Vioricăi Viscopoleanu am întîlnit-o și 
pe cunoscuta sportivă olandeză Blau- 

50 km). La 11 octombrie, echipa ro- 
mînă joacă în compania echipei Mexi
cului la Omiya, la 13 octombrie — cu 
R. D. Germană la Komazawa și la 15 
octombrie cu Iran la Omiya.

• Duminică noaptea a sosit la Tokio, 
venind de la Roma, avionul care a adus 
steagul olimpic. Numeroși amatori de 
sport s-au deplasat la aeroportul inter
național Haneda pentru a vedea în 
„avan-premieră“ acest steag aii tradi
ționalelor Olimpiade care va flutura de 
la 10 octombrie pe stadionul Național 
din capitala japoneză. Spre regretul 
lor, steagul care era păstrat într-o cu
tie albastră n-a fost văzut decît de fo
toreporteri, care au avut permisia doar 
cîteva minute de a-J fotografia. Steagul 

kers Koen. „Am urmărit-o cu multă 
atenție pe atleta dv. și pot să vă spun 
că-mi place stilul și siguranța cu care 
sare. O „văd" printre primele șase, ba 
chiar mă gîndesc că ar putea să se în
scrie în lupta pentru medalie. Are sto
fă de mare atletă" — ne-a declarat la 
despărțire Blankers Koen. Ea a ținut să 
o vadă la lucru și pe Iolanda Balaș 
(care a preluat de la ea „ștafeta" re
cordului mondial al „înălțimii"), pe care 
a filmat-o.

La o ședință de pregătire a luptători
lor romîni a asistat și antrenorul japo
nez Kasahara, care ne-a vizitat anul 
trecut țara și care ne-a surprins cu se
rioase cunoștințe de... limba romîlnă. El 
acordă șanse la locuri fruntașe lui Ță- 
ranu, Martinescu și Bularca.

Bunul renume al echipei noastre fe
minine de gimnastică face ca fetele să 
fie tot mai des solicitate pentru antre
namente comune. Astfel, antrenorii Ma
ria Ionescu și Caius Jianu, împreună 
ou gimnastele, au fost solicitați pentru 
antrenamente comune de gimnastele din 
Australia și Noua Zeelandă.

FINAL PASIONANT ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE RUGBI
• STEAUA A SUFERIT PRIMA TNFRINGEREl • GRIVIȚA ROȘIE A RATAT O MARE SANSA • DINAMO ÎNVIN

GĂTOR IN DERBIUL ETAPEI • LUPTA PENTRU TITLU CONTINUA...

Avînd prima șansă în întîlnirea de 
ieri cu Constructorul și -— în general 
— în acest pasionant „finiș** al cam
pionatului republican, Steaua a pă
răsit terenul învinsă ! Militarii au pier
dut astfel primul meci din campionat 
și aceasta într-un moment cînd se con
sidera că liderii au trecut toate ob
stacolele grele în drumul spre titlu. 
Rezultatul, surprinzător, își are expli
cația pe deoparte dîrzeniei cu care a 
luptat „XV**-Ie Constructorului, iar pe 
de altă parte oboselii evidente și scă
derilor în apărare manifestate de 
Steaua. Constructorul a luat conduce
rea prin Haralambie care a înscris o 
încercare după un dribling executat 
de Marin. A egalat Penciu din lovi
tură de pedeapsă, dar — din nou — 
Constructorul a refăcut avantajul prin 
Antimoianu care a transformat o lo
vitură de pedeapsă de la... 50 m ! Scor 
final : 6—3 (3—0).

Infringe rea militarilor a sporit con
siderabil interesul spectatorilor pen
tru derbiul etapei — meciul dintre 
Dinamo și Grivița Roșie, desfășurat 
după-amiază pe stadionul Progresul. 
Grivițenii — beneficiari direcți ai re
zultatului obținut de Constructorul — 
aveau șansa să revină pe primul plan 
în întrecerea pentru titlu. O victorie 

l/i lupta pentru balon, Radu Deniian. Fază din meciul Dinamo — Grivița 
Roșie

Foto : T. Chioreanu

a fost adus la Tokio de primarul ora
șului Roma, Amerigo Petrucci.

• La Yokohama a luat sfîrșit dumi
nică turneul preolimpic masculin de 
baschet. In ultima zi au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Filipine — Co
reea de sud 90—58; Taivan — Mexic 
93—76 ; Australia — Tailanda 58—45 ; 
Canada — Cuba 72—63. Conform regu
lamentului primele 4 echipe — Mexic, 
Australia, Canada și Coreea de sud — 
s-au calificat pentru turneul final, ală
turi de cele 12 formații calificate an
terior : S.U.A., U.R.S.S., Brazilia, Italia, 
Iugoslavia, R. P. Polonă, Uruguay, 
Porto Rico, Peru, R. P. Ungară, Fin
landa, Japonia.

• Pe fosta recordmană mondială la 
100 m spate, înotătoarea Christine Ca
ron (Franța) în vîrstă de 16 ani, o 
pasionează foarte mult plimbările cu 
bicicleta (în satul olimpic sportivii au 
la dispoziție gratuit biciclete) îneît ea 
rulează în fiecare după amiază cîteva 
ore... la fel ca cicliștii angajați în cursa 
de fond.

• Cunoscutul atlet Peter Snell (Noua 
Zeelandă) aleargă ore întregi prin sa
tul olimpic. In patria sa timpul a fost 
ploios și friguros și el vrea acum să 
recupereze orele de antrenament pier
dute din cauza vremii. Snell a declarat 
ziariștilor că favoritul său la 5 000 m 
plat este francezul Jazy.

• La Tokio a sosit ultimul lot al de
legației olimpice a U.R.S.S. Din acest 
grup fac parte gimnaști, canotori și vîs- 
lași.

• în sala „Colegiului Național" din 
Tokio, unde vor avea loc întîlnirile de 
baschet, a avut loc un meci amical în
tre echipele U.R.S.S. și Italiei. Baschet
balist» sovietici au cîstigat cu scorul 
de 71—51.

• 5 persoane au fost accidentate în 
orașul Nagoya în momentul trecerii șta
fetelor cu flacăra olimpică. Tn centrul 
acestui oraș peste 15 000 de spectatori 
n-au respectat indicațiile organelor de 
circulație și au format un „culoar viu", 
în învălmășeala care s-a produs la un 
moment dat au fost rănite 5 persoane.

— și chiar un meci egal — în fața 
dinamoviștilor i-ar fi situat în fruntea 
clasamentului (considerînd că Grivița 
va cîștiga restanța cu Știința Petro- 
șeni).

Dar, Grivița a ratat această mare 
și neașteptată șansă de a intra — a- 
proape fără emoții — pe primul plan 
al luptei pentru titlu. Dinamo, cu o 
echipă dornica să se reabiliteze după 
insuccesul suferit în meciul cu Gloria 
a obținut o victorie meritată la capă
tul unei partide în care a dominat 
mai mult și a dovedit superioritate 
în jocul la tușă și la grămadă.

Meciul a fost frumos și este meri
tul ambelor echipe că, în ciuda mi
zei, latura spectaculară nu a fost ne
glijată. în plus, spectatorii au aplau
dat dîrzenia celor două formații, do
rința de a desfășura pe tot timpul ce
lor 80 de minute un joc de bună fac
tură tehnică. Prima repriză a fost 
egală : 0-—0. Scorul reflectă echilibrul 
valoric, situația de pe teren. Să subli
niem, totuși, că Țîhuleac a ratat cîte
va ocazii de transformare, ultima — 
cea mai favorabilă — în min. 32 cînd, 
de la 25 m a șutat pe lîngă bare. 
După pauză, dinamoviștii acționează 
mai grupat pe înaintare, „dau dru
mul** de cîteva ori, periculos, liniei

FRANȚA — LUXEMBURG 2—0
Ieri, la Luxemburg, în preliminariile 

campionatului mondial, reprezentativa 
Franței a dispus cu 2—0 de echipa Lu
xemburgului. Revanșa va avea loc la 11 
noiembrie 1965, la Paris. Cele două e- 
chipe fac parte din grupa a 111-a, în 
care mai participă echipele Iugoslaviei 
și Norvegiei.
LA BERNA: UNGARIA — ELVEȚIA 

2—0
La Berna, în meci amical, în fața a 

35 000 spectatori, s-au întîlnit reprezen
tativele Elveției și Ungariei. Victoria a 
revenit fotbaliștilor maghiari cu 2—0, 
prin golurile marcate de Albert în min. 
40 și 84. A arbitrat italianul Campa- 
natti.

TEREN ACOPERIT DE ZĂPADA 
LA MOSCOVA

Ieri, la Moscova a căzut prima ză
padă din acest sezon. în decor de iarnă 
s-au întîlnit echipele de tineret ale 
U.R.S.S. și Iugoslaviei. Fotbaliștii iu
goslavi au învins cu 1—0. Cu o săp- 
tămînă în urmă, la Budapesta, echipa 
de tineret a U.R.S.S. a pierdut cu 5—0 
în fața formației de tineret a Ungariei.

• Intr-un alt meci de tineret, dispu
tat la Thoune (Elveția), reprezentativa 
Franței a învins cu 5—2 (4—1) echipa 
Elveției.
ÎN CAMPIONATUL INTERBRITANIC

La Belfast: Anglia — Irlanda de 
nord 4—3 (4—0) ;

DIN TOATE
BOX. — Pugilistul canadian de cat. 

grea George Chuvalo a repurtat o sen
zațională victorie prin K-O. în rundul 
11 în fața lui Doug Jones, una din 
speranțele boxului din S.U.A. Meciul, 
care a avut loc la New York, a contat 
ca preliminarii pentru titlul mondial 
deținut în prezent de Casius Clay.

• Peste 15 000 de spectatori au ur
mărit la Genova meciul de box dintre 
campionul mondial la cat. mijlocie 
(clasa ,,funiori“) italianul Sandro Maz-

de treisferturi. La un astfel de atac, 
Dragomir scapă printre apărătorii Gri- 
viței și, împreună cu Țibuleac se a- 
runcă pentru a atinge balonul în spa
tele buturilor. Arbitrul V. Vardei a a- 
preciază că fundașul Griviței a ajuns 
primul și nu acordă încercare. Peste 
ran minut, faza se repetă aproape iden
tic, dar de data aceasta Dragomir 
scapă, vizibil, balonul. Dominarea di- 
namovistă este concretizată în min. 
46 de Nica (lovitură de pedeapsă). 
Grivița echilibrează situația și încearcă 
egalarea. înscriu însă tot dinamoviștii. 
O minge trimisă de Mihai, mijlocașul 
Griviței, spre coechipierul său Cli- 
movschi ajunge la... Fugigi (Dinamo) 
care după o cursă excelentă trimite 
lui Țuțuianu și acesta înscrie o în
cercare la colț: 6—0. Meciul este ju
cat ! Toate eforturile Griviței Roșii 
de a schimba scorul se lovesc de o 
apărare fermă, colectivă, de data a- 
ceasta bine pusă la punct. De la Di~ 
namo, am remarcat jocul bun prestat 
de lordăchescu, Leonte, Țuțuianu și 
Fugigi — cu mențiunea că toată e- 
chipa a luptat pentru victorie. Gri
vița Roșie a evoluat inegal, cu pe
rioade de ofensivă susținută, dar și 
cu scăderi de ritm. S-am impus în mod 
deosebit : Radulescu, Moraru, Balcan 
și Oblemenco.

în deschidere — într-un joc frumos, 
viu disputat — Progresul a învins 
Ancora Galați cu 10—6 (10—6).

DAN GIRLEȘTEANU

ALTE REZULTATE: Știința Timi
șoara—CSMS Iași 3—11 (0—0) ;
Știința Cluj — Știința Petroșeni 6—3 
(0—-3) ; Rulmentul Bîrlad—Gloria 6—3 
(3-0).

CLASAMENTUL DUPĂ 19 ETAPE
1. Steaua 19 14 4 1 229: 71 51
2. Dinamo 19 15 1 3 285: 68 50
3. Grivița Roșie 18 14 1 3 242: 96 47
4. Progresul 19 9 5 5 127: 94 42
5. Rulmentul Bîrlad 19 7 4 8 106: 92 37
6. Constructorul 18 7 3 8 106:124 35
7. C.S.M.S. Iași 18 7 3 8 99:115 35
8. Știința Cluj 19 7 1 11 88:189 34
9. Gloria 19 4 6 9 108:148 33

10. Știința. Petroșeni 17 3 5 9 58:106 28
11. Știința Timișoara 18 3 2 13 85:214 26
12. Ancora Galați 19 3 1 15 73:289 26

IN „CUPA ORAȘELOR TIRGUR1**

Sîmbătă, în Berlinul occidental, echi 
pa locală Hertha a învins cu 2— 
(2—0) formația Beerschoot Anvers 
Returul va avea loc la 7 octombrie 1. 
Anvers.

ȘTIRI, REZULTATE

• în vederea meciului cu reprezenta 
tiva Austriei, ce va avea loc la 11 oc 
tombrie la Viena, federația de fotbal ; 
U.R.S.S. a alcătuit un lot din care fa- 
parte următorii jucători: Iașin și Ka 
vazașvili (portari), Ponomarev, Logo 
fet, Șesternov, Șustikov, Dikarev, Mu 
drik, Glotov (fundași), Voronin, Mas 
Iov (mijlocași), Ivanov, Kopaev, Mat 
veev, Serebrianikov, Husainov, Cislenk, 
(înaintași).

Tn aceeași zi, la Moscova, se vor în 
tîlni reprezentativele secunde ale celo 
două țări.

• Tntr-un meci amical, echipa iugo 
slavă Tresnevka Zagreb a învins ci 
3—1 (2—1) formația Chaux de Fonds 
Punctele au fost marcate de Bradac 
Jcvicici, Raus și respectiv Bressard.

• Tn campionatul U.R.S.S., Aripi-h 
Sovietelor Kuibîșev au învins cu 1—' 
pe Kairat Alma-Ata.

• La Pekin s-a desfășurat al doile? 
meci dintre echipele seleCfXbrpte ah 
R. P. Chineze și Pakistanului. Oaspeți 
au terminat învingători cu scorul dt 
2—0 (2—0). In primul joc gazdele 
cîștigaseră cu același scor.

SPORTURILE
zinghi și șalangerul său, americanu. 
Tony Montano. Mazzinghi a obținui 
victoria prin k.o. în rundul 11.

TENIS DE MASA. — Intre 22 ș. 
27 noiembrie vor avea loc în orașu, 
Malmoe campionatele europene de te
nis de masă, la care și-au anunțat par
ticiparea jucători și jucătoare din 32 
de țări. Printre țările înscrise se afli, 
R. P. Romînă, R.P. Ungară, R.S. Ce
hoslovacă, U.R.S.S., Austria, R.F. Ger 
mană, R.D. Germană etc.

• în sala „Sportcsarnok" din Buda
pesta se desfășoară turneul internațio
nal de tenis de masă dotat cu cupe 
oferită de federația maghiară de spe
cialitate. Rezultate înregistrate in com
petiția pe echipe, masculin: R.P. Un
gară A — R.P. Ungară B 5—0; R.D 
Germană—R.P. Bulgaria 5—2; R.S. 
Cehoslovacă—R.P. Polonă 5—0. La 
feminin au fost înregistrate rezulta
tele: R.D. Germană—R.P. Polonă 3—0, 
R.S. Cehoslovacă—R.P. Bulgaria 3—0; 
R.P. Ungară A—R.P. Ungară B 3—0. 
Principalele rezultate înregistrate in 
proba de simplu, masculin: Stanek 
(R.S.C.)—Kovacs (R.P.U.) 3—1; Fa- 
hazi (R.P.U.)—Miko (R.S.C.) 3—2; 
Berczik (R.P.U.)—Pignitzki (R.P.U.) 
3—2; feminin: Foeldy (R.R.U.)— 
Richter (R.D.G.) 3—0; < 'iova
(R.S.C.)—Lemke (R.D.G.) 3-4; Iu- 
rik (R.P.U.)—Kalweit (R.D.G.) 3—0.

AUTOMOBILISM. — Pilotul Tom 
Green, la bordul unei mașini cu motor 
cu reacție de tip „Wingfoot Express", 
a realizai o remarcabilă performanță 
pe pista de sare de la Bonneville. El 
a realizai (lansai) pe o milă o medie 
orară de 668 km. Vechiul record al 
claselor de mașini cu motor cu reac
ție era de 656 km și aparținea lui 
Craig Breedlove. Recordul lui Green 
nu va fi recunoscut ca oficial, deoa
rece mașinile cu motor cu reacție nu 
pot participa** la competițiile oficiale. 
Recordul mondial oficial este de 64C 
km și aparține lui Donald Campbell

ȘAH. — După 9 runde in turneul 
internațional de șah de la Belgrad 
conduce Korcinoi (U.R.S.S.) cu 5.5 
puncte (1) urmat de iugoslavii Mata- 
novici și Gligorici tot cu 5,5 puncte 
și cîte o partidă întreruptă. Urmează 
apoi, Janosevici (Iugoslavia) — 5 
puncte, Spasski (U.R.S.S.) 5 puncte 
și două partide întrerupte. Bronstein 
(U.R.S.S.) 5 puncte și o partidă între
ruptă.

In runda a 9-a s-au terminai cu re
miză partidele Szabo—Janosevici, 
Bronstein—Trifunovici și Minici—Ci- 
rici. Restul partidelor s-au întrerupt.

• în turneul candidatelor de la 
Suhumi. înaintea ultimei runde, pe 
primul loc se află jucătoarea iugoslavă 
Lazareoici cu 12,5 puncte din 16 po
sibile. urmată de Zatulovskaia și Kuș- 
nir (U.R.S.S:) cu cite 11,5 puncte.

în ultima rundă, Lazarevici va juca 
cu Grosser, Zatulovskaia cu Teodores- 
cu și Kușnir cu Ivanova.

La Suhumi s-a desfășurat un tur
neu fulger la care au participat 16 
șahiști. Pe primul loc s-a clasat ma
rele maestru Salo Flohr, care a reali
zat 12,5 puncte. El a fost urmai de 
maestrul internațional Victor Ciociltea 
cu 12 puncte. Pe locul trei s-a clasat 
campioana lumii Nona Gaprindașvili 

■cu 11,5 puncte.
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