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ION CUCU (METALUL i BUCUREȘTI) PENTRU A DOUA OARĂ
CAMPION REPUBLICAN DE DIRT-TRACK

După multe zile frumoase și plă
cute pentru iubitorii sportului în aer 
liber, iama și-a trimis pe meleagurile 
noastre doi dintre primii... ambasa
dori ai săi : frigul și ceața. în aceas- 
j ambianță mohorîtă a trebuit Bă se 

desfășoare ieri, pe stadionul Dinamo 
lin Capitală, ultima etapă a campio
natului republican de dirt-track. Mai 
line de 1000 de iubitori ai acestui 
iport au suportat cu stoicism (dar... 
tgribuliți) frigul ca de decembrie, și 
/întul aspru, asistînd din tribune la 
ultimul act al campionatului. Și, par- 
:ă pentru a le recompensa statornicia, 
ilergătorii au făcut ieri risipă de e- 
îergie, au creat faze de înaltă mă- 
iestrie, s-au luptat pînă la ultimii 
nci. ai seriilor. Performerul ultimei 
'aze și, de altfel, al întregului cam
pionat este — fără îndoială — meta

lurgistul ION CUCU, a- 
cest maestru al vitezei și 
unică speranță a 
track-ului nostru, 
superior tuturor 
Jalți competitori 
acumulat încă 18 puncte 
(din tot atitea posibile !) 
mărindu-și și cu această 
ocazie avansul față de 
plutonul celorlalți alergă
tori. Se cuvine acum, la 
finele acestei noi ediții 
a campionatului republi
can, 
nou 
lități 
bil 
care 
că satisfacții și în acti
vitatea internațională. 
Ion Cucu a cîștigat și 
cel de al doilea campio
nat republican din isto
ria dirt-track-ului. Dar 
spre deosebire de ediția 
trecută el a arătat anul 
acesta o maturizare care 
se obține de obicei în 

numeroși ani de intensă activitate. în 
evoluțiile metalurgistului au fost evi
dente progresele făcute atît în ceea 
ce privește tehnica oît și tactica. Cu
rajul și inițiativa au fost dublate de 
această dată de o tehnică superioară 
pe care și-a însușit-o îndeosebi cu pri
lejul întrecerilor internaționale. Pen
tru toate realizările sale, pentru vic
toriile în întrecerile internaționale și 
pentru cucerirea acestui nou titlu de 
campion al țării îi adresăm lui Ion 
Cucu un călduros bravo !

Așa cum am prevăzut lupta pentru 
locul II a prilejuit în ultima fază o 
dispută deosebit de interesantă. R. 
Jurcă și Gh. Voiculescu n-au reușit 
să reziste impetuosului asalt al aler
gătorului dinamovist Al. Pop. Acesta, 
fără a arăta lucruri deosebite, și-a 
valorificat mai mult curajul și a reu-

dirt- 
Net 

oelor- 
el a

să subliniem din 
incontestabilele ca- 
ale acestui reduta- 

alergător, singurul 
a reușit să ne adu-

șit să .cumuleze 14 puncte, față de
8 oîte a realizat R. Jurcă și 9 obți
nute de Gh. Voiculescu. în acest fel 
mai tinărul concurent Al. K’op și-a 
adjudecat medalia de argint a cam
pionatului. Romulus Jurcă — neho- 
tărît, chiar timorat în unele man,șe 
— a trebuit să se mulțumească cu 
locul III, iar Gh. Voiculescu n-a mai 
putut urca pe podium (locul IV). Al. 
Datcn — cel pe care la prima reu
niune a campionatului îl semnalam 
drept o adevărată 
tendent de seamă 
pionat — a fost 
slab. Și, datorită 
trogradat, rînd pe rînd, ajungînd a- 
cum în final, pe locul V.

Iată acum clasamentul ultimei faze 
a campionatului : I. Ion Cucu 18 p; 
2. Al. Pop 14 p; 3. Gh. Voiculescu
9 p; 4. M. Alexandrescu 9 p; 5. Al. 
Datcu 9 p; 6. R. Jurcă 8 p; 7. R. 
Temistocle 7 p; 8. T. Popa 4> p; 9. 
I. Gabor 3 p.

Clasament final al campionatului 
republican, ediția 1964' : 1. ION CUCU 
(Metalul București) 63 de puncte — 
campion ' * ” *
namo) 
(Steaua) 
(Steaua) 37 p
35 p; 6. Mihai Alexandrescu (Meta
lul București) 32 p; 7. Radu Temis
tocle (Dinamo) 21 p; 8. Constantin 
Radovici (Metalul București) 10 p; 9. 
Ion Gabor (Steaua) 7 p.

La începători pe primul loc s-a cla
sat alergătorul Tudor Popa (Metalul 
București) cu 21 p.

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

revelație și un pre
ia locul II în cam- 
din ce în ce mai 
acestui fapt a re-

al R.P.R.; 2. Al. Pop (Di-
39 p; ‘ “
39

3.
p; 4. Gh.
; 5. Al. Datau (Steaua)

Romulus Jurcă 
Voiculescu

*A vi omul Je Budapesta. Coboară He
lenio Herrera. îl încercuim. E obiș
nuit eu... încercuirile. Se rotește de
zinvolt, ca Vittorio de Sica în „Bi
gamul". Surîde instinctiv reporterilor. 
Nu face obstrucții fotoreporterilor. 
^.Betonul" e bun doar pe gazon. Acest 
spaniol — jovial — născut în Argen- 
tina, devenit fotbalist în Franța și, 
în cele din urmă, antrenor în Italia, 
se simte pretutindeni acasă.

încerc o întrebare. Nu capăt răs
puns. S-a intercalat Ionică Bogdan. 
Herrera își regăsește coechipierul. 
Acum 27 de ani au jucat împreună 
în linia de atac a lui „Excelsior* din 
Roubaix, contra lui Darring din Bru
xelles. Don Helenio și Bogdan refac 
într-o clipă cvintetul tinereții lor: 
Bogdan — Gabrillargues — Hiltl — 
Herrera — Liidenz.

încerc o nouă întrebare, dar ma
rele maestru al contraatacului lan
sează 5 „vîrfuri" deodată : „La ce e- 
cbipă joacă Pricalab „Dar Con’ 
stantin, cel înalt, cu picioarele „în 
0“ „Dar Sasu“ „Cîți de la Dina
mo au fost la Tokio „Ce fel de 
echipă e Stiagul roșa

încercăm să ne „betonăm". 
„magul44 atacă mereu : 
norul lui Dinamo ?“, „I 
ratura medic la 3 decembrie „Dar 
cea minimă „Unde vor locui jucă
torii mei ? La Ambasador ? La Lido ? 
Dar suporterii lui Inter ?“.

Don Helenio știe că „Savoir c’esț 
prevoir". Și prevede tot.

...Gonim spre „Ambasador". Am a- 
juns. Don Helenio își strecoară cheia 
camerei în buzunar și, devenit brusc 
amfitrion, ne poftește la o masă, în 
hol, cu seducătorul

întrebare pe
— Ce părere 

romînesc ?
— îl stimez.
— Argumente ?
— Faptul că sînt aici.
Deci, faimoasa replică H. II. 
invenție reportericească.
— Totuși, Internazionale a 

gat Cupa Mondială.
— Acesta nu-i un argument. In Cu

pă toți pornim de la zero. Am venit 
aici pentru că sînt absolut convins de 
asta. Și pentru că îmi iubesc meseria. 
Dacă pierdem, nu vreau să-mi repro
șez că am omis ceva.

o

Dar
„Cine-i antre

nare e tempe-

„vă aparțin !“. 
mai multe vacă : 
aveți despre fotbalul

nu «

cîști-

' S. M. Cluj-Royal Standard Liege 5-0
Echipa romină s-a calificat în sferturile de finală 

tenis de masăale „C. C. E.“ ia
Prima noastră formație masculină 

le tenis de masă, C.S.M. Cluj, și-a 
naugurat participarea în cea de 
/-a ediție a „C.C.E.“ cu 
ejeră obținută în dauna campioanei 
îelgiei, Royal Standard Liege cu 

n—0. în întrecerea susținută sîmbătă 
lupă amiază în sala de- la stadionul 
Republicii, oaspeții, jucători de o va- 
oare mai modestă, n-au 
ezisiență campionilor 
l-au lăsat nici un set 
or. Iată rezultatele:

Gheorghe Coblrzan — 
et 2—0 (21—12, 21—13).

Dorin Giurgiucă — Frans Lanckman 
1—0 (21—9, 21—8).

Adalbert Reti — Pierre Juliens 
1-0 (21—19, 21-13).

Dorin Giurgiucă — Marcel Burlet 
!-0 (21—2, 21—7).

Gheorghe Cobîrzan — Pierre Ju- 
iens 2—0 (21—14, 21—12).

în urma acestei victorii, echipa 
1S.M. Cluj va întîlni în cadrul sîer- 
urilor de finală ale competiției pe 
nvingătoarea meciului Tusa Diissel- 
iorf (R.F.G.) — ACBB Seine (Fran- 
a). Partida urmează să se disputa 
JÎnă la 31 ianuarie 1965.

Situația celorlalte echipe romînești 
n „Cupa campionilor europeni" este 
trmătoarea : la băieți, formația Pro
gresul București trebuia să joace în 
urul al doilea cu campioana Austriei. 
Deoarece echipa austriacă a anunțat 
:ă nu mai participă în competiție, 
’rogresul s-a calificat mai departe 
■i va avea ca adversară în sferturile 
ie finală (pînă la 31 ianuarie 1965) 
)e cîștigătoarea meciului dintre GSTK 
Zagreb (R.S.F.I.) și campiona R.P. 
Bulgaria. In întrecerea feminină, de- 
inătoarea trofeului „C.C.E.", Voința

a
o victorie

putut opune 
noștri, care 
adversarilor

Marcel Bur-

Bu^urești, va primi replica, la Bucu
rești, în sferturile de finală, din par
tea* campioanei Franței, ACBB Seine, 
învingătoare în primul tur cu 5—1 
astjtora campioanei Danemarcei, BTK 
Rojkilde. Meciul echipei Voința va 
trebui jucat pînă la 31 decembrie 
a.c? A doua formație feminină romînă, 
Progresul București, va susține, în 
deplasare, partida din sferturile de 
finală cu DTC Kaiserberger (R.F.G.) 
pînă la 31 decembrie. Formația vest- 
germană a dispus în turul I de cam
pioana Austriei cu 5—1.

C. COMARNISCHI *■

— Ce părere aveți despre faptul 
că unii ziariști atacă jocul „prozai©^ 
al lui Internazionale ?

— Poezie. în fotbal trebuie să știi 
ce vrei. Practicînd „arta pentru artă** 
nu ajungi la nimic. Fotbalul 
ză. Ca viața. Și dacă rămîi 
vieții, ești pierdut. Astăzi apărările 
aglomerate sînt o realitate, 
tur-retur din Cupele continentale au 
contribuit mult la asta. Dar golul tre* 
buie marcat. Apărările trebuie des-\ 
făcute prin ademenire. Și atunci intrS. 
în acțiune Mazzola, Jair sau Milan!*

...Discuția alunecă fără obstacole.; 
Dar Don Helenio parează totul. Cine-* 
va întreabă dacă există vreo diferen-ț 
ță de valoare între jucătorii trecut©-# 
lor decenii și cei de azi,

H. H. e prompt ;
— Nu se pot face comparații. Sînț 

două modalități de fotbal complet di* 
ferite. Acum 25 de ani se putea spu-t 
ne că X sau Y conduce frumos ba* 
Ionul. Astăzi, de cele mai multe ori, 
trebuie să faci rost de o zecime de 
secundă în plus ca să preiei mingea*

O nouă intervenție : „Don Helenio* 
acum 25 de ani se juca lent și bine* 
Astăzi se joacă repede și bine44.

H. H. corectează fulgerător sintezax
— Astăzi încercăm să jucăm bine*

evoluea-, 
în urmat.

Jocurile

I. CH,

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL

REZULTATE

Dinamo Bucuroși)
Foto : T. Roibu

Știința

In minutul 72, Pavlooici a 
Petrolul. Spre consternarea

înscris singurul 
lui Hălmăgeanu 

în poartă

gol al partidei Steaua — 
și lonescu, mingea intră

(Prima vict
a Științei Craiova: 1-0 cu Rapid
CRAIOVA 1 (prin telefon de la tri

misul nostru). In sfîrșit, Știința Cra
iova, ultima clasată înaintea etapei 
de ieri, a spart gheața I După patru 
tentative (eșuate toate) de a câștiga 
pe teren propriu, studenții craioveni 
au obținut prima victorie „acasă", în- 
trecînd pe Rapid București. Succesul 
realizat la limită: 1—0 (1—0) a
declanșat, în final, entuziasmul celor 
aproape 10 000 de 
berați de emoții, 
mentul aprinzîtid

S-o spunem de
gazdelor, pe deplin meritată, a venit 
ca o răsplată a exemplarei lor puteri 
de luptă, insistenței și jocului mai 
bine organizai pe parcursul celor 90

spectatori care, eli- 
au salutat eveni- 

tradiționalele torțe, 
la început: victoria

orie pe teren propriu

Steagul 
rești 3—1 (2-0).

Minerul
Cluj 2-1 (0—0).

Progresul •— U.T.A. 1—1 (0—0).
C.S.M.S. lași — Dinamo Pitești 

2_o (1—0).
Știinta Craiova

(1-0).'
Steaua — Petrolul 1—0 (0—0), 
Crișul — Farul 1—0 (1—0).

Baia Mare

Rapid 1—0

pentru obținerea unui rezultat favo
rabil. Dar ei nu au putut păstra 
prospețimea necesară prea multă 
vreme și — în plus — nu s-au simțit 
de loc în largul lor pe acest teren 
denivelat, cu numeroase smocuri d* 
iarba (care schimbau direcția mingii). 
Așa se explică și totala nereușita în 
acțiuni a cuplului Dumitriu II—lones
cu, tot așa și... preferința pentru pasa 
lungă, la semi înălțime și la... adver
sar. Cu un astfel de joc, impropriu 
pentru Rapid (cunoscuta ca o forma
ție tehnică), nu mai poate mira fap
tul că înaintașii au

de minute. Intr-adevăr, „U“-le pre
zentat de antrenorul Oțeleanu ni s-a 
părut de astă dată ceva 
In consecință, 
mai ușor, au dat 
la balon și acest 
clarviziune a fost 
portarea atacului, 
mai deficitar în 
în acest sens este 
la înscrierea unicului gol (min. 36): 
mingea trimisă de un apărător l-a 
„găsit“ dejmarcat pe Eftimie, acesta 
l-a lansat 1 „dinlr-o bucată" pe Onea 
care, venit in plină viteză de pe. 
aripa stingă, a reluat direct în colțul 
opus. Balonul a lovit bara jos, in 
interior, dej unde a ricoșat îii poartă.

Rapidișlit au depus serioase eforturi (Goniitywc In

mai sudat, 
s-au găsit 
mai repede 
la capitolul 
și în com-

craiovenii
drumul
progres 
evident 
compartimentul cel 
trecut. Edificatoare 
și faza care a dus

fost ușor anihi-

CLASAMENT

1.

G. NICOLAESCU
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14. Dinamo Buc 3 2 0

C.S.M.S.
2. Știința Cluj 

Petrolul
4. Crișuî
5. Farul
6. Steagul
7. Dinamo
8. Minerul
9. U.T.A.

10. Steaua
11. Știința Cr.
12. Progresul
13. Rapid

3.

roșu
Pit.

B.M.

9
8
9
9
8
9
8
8
8
3
9
3
3

1 3 12:12
3 2 16: 9

4 12:10
3
3
3
3
4
4
0
5
4
1
1

1
3 
1
4
2
1
1
0
2
3
0

9: 8
9: 9
8: 6 

11:11 
11:14
9:13
8: 1
6:19 
6:12 
6: 2
6: 3

11
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
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(comentariul etapei
E T-x upă vreme îndelungată, echipele noastre de fotbal de categoria A

1 s-au prezentat duminică la „start" în totalitatea lor, redînd cam- 
= pionatului o desfășurare normală, mult așteptată de iubitorii
S fotbalului. Și ai de mult a fost așteptată această „reluare" ne-o dovedește 
E afluența publicului — eu tot timpul neobișnuit de rece pentru acest început 
£ de noiembrie — în special, în provincie înregistrîndu-se asistențe- 
S record.

Cum au răspuns fotbaliștii noștri la nerăbdarea, la dragostea cu 
== care au fost asteptati ?
£ Au fost și unele aspecte pozitive în această etapă ca, de pildă, jocul 
g bun al Științei Craiova, încercarea de a juca la nivelul lor a echipelor 
= Steaua și Petrolul, comportarea meritorie a Steagului roșu în partida 
E cu Dinamo București. Mai trebuie notat că într-un meci de luptă, cum 
g a fost acel de la Craiova, sportivitatea a stat totuși pe primul plan. Și 
E aceste lucruri, firește, ne bucură.
£ Dar caracteristica etapei este alta. Ceea ce a ieșit în relief în jocu
ri rile de ieri au- fost slabul nivel tehnic al partidelor și, mai ales, jocul 
g dur, obstructionist al unor fotbaliști. Din acest punct de vedere întîlnirea 
= Progresul — U.T.A. a stabilit un adevărat record. Nu ne amintim să fi 
g văzut un meci cu atîtea faulturi, cu atîtea iregularități, cu un nivel de 
5 joc atît de scăzut. Necorespunzătoare a fost și partida de la lași : 
£ C.S.M.S. — Dinamo Pitești. „întîlnirea a dezamăgit — ne-a transmis țri- 
E misul ziarului — ea a fost departe de categoria A“. Piteșteniî, în special, 
£ au recurs la toate „mijloacele" pentru a nu pleca învinși de pe terem 
— Au jucat dur, au recurs la obstrucții, au bruscat arbitrul, „remarcîndu-se“ 
E în această direcție jucătorii Valcan, Matache și Olteanu. Și nu este 
= pentru prima oară cind Dinamo Pitești pune accentul pe jocul dur, în- 
g cercînd în felul acesta să suplinească lipsurile tehnice. Dar, deși lucrul 
£ acesta a mai fost remarcat în cronici, nici conducerea echipei Dinamo 
£ Pitești, și nici Federația n-au acționat ferm. Iar rezultatele se văd...

Nici celelalte meciuri nu ne-au oferit prea multe motive de satis- 
£ facție. La Oradea, meciul Crișul — Farul a avut scăderi de ritm, în plus 
= jucătorii manifestînd ineficacitate în fața porții. La Brașov, Dinamo, cam- 
£ pioana țării și reprezentanta noastră în C.C.E. a fost de nerecunoscut.

In această etapă publicul a așteptat cu totul altceva de la 
E noștri fruntași. Se pune întrebarea: ce fac antrenorii ? ce fac 
£ Ei sînt datori fața de publicul nostru spectator, ei trebuie să 
g mai multă exigență în pregătire, ei trebuie să depună toate 
£ pentru a fi la înălțimea așteptărilor.

•.uini'imiimiiniiiiiiiiitiiuiiiiiiiii

Steagul roșu
BRAȘOV 1 (prin telefon de la trimi

sul nostru). ■—, Helenio Herrera, antre
norul lui Internazionale, și-a petrecut 
weekend-ui la București și la Brașov, 
pentru a-i studia pe dinamoviști, dar 
pînă la urmă a văzut mai mult jocul 
^Bandierei Rosa" (Steagul roșu).

La Brașov, „stegarii" au obținut o 
ȚÎctarie clară, conduQÎnd cu 3— 0 pînă 
în min. 89, cînd Nunweiller IV, supărat 
pe lipsa de forță a înaintașilor bucu- 
reșieni, s-a avîntat în careul advers, a 
primit o pașă de, lai Popescu și a în
scris golul de onoare.

Jocul a început cu atacurile gazdelor, 
tare au scos la, iveală prospețimea ex
tremelor (mereu peste adversarii direcți 
pînă la fluierul final). Dinamo a în
cercat să echilibreze jocul, dar înaintașii 
— poveste veche 1 — au pierdut (cu ex
cepția lui Nunweiller VI) toate duelu
rile. In min. 12, brașovenii deschid sco
rul. Fundașul central Campo avansează 
nestingherit și șutează de la 20 m în 
bara laterală. Mingea revenită în te
ren este reluată —fără probleme— de 
Gane: 1—0. Stimulați de gol și de... 
tradiție (Ia Brașov, Dinamo n-a cîștigat 
de peste trei ani), „stegarii" forțează 
jocul. Extremele atacă pe tușă, mărind 
spațiile dintre apărătorii adverși, iar 

; în mijloc, Năftănăilă și Gane combină 
subtil, sprijiniți de Pescaru, —în exce
lentă dispoziție cu vechiul său număr 
fe5“ pe spate. In min. 25, Steagul roșu 
e pe punctul de a mări scorul, dar Ha
șoti, scăpat singur, trage în Uțu. Con
traatacurile dinamoviste sînt lipsite de 
forță. Varga (depășit de ritm) și Fră
țilă (lipsit de nerv) sînt dominați și 

"pe sus și pe jos de Jenei și Campo.
Totodată, încercările de pătrundere ale 
lui Pîrcălab sînt oprite chiar din start 
de către Nagy, astfel îneît extremul 
dreapta se limitează la eîteva centrări 
lipsite de orice pericol pentru careul 
'dominat cu o uimitoare ușurință de 
Haidu. în această perioadă, Gergely a 
iosjt printre puținii dinamoviști care au 
făcut față ritmului de joc, împingînd 
atacul prin cîteva curajoase acțiuni pe 
cont propriu. In min. 27 Frățilă ratează 
’o centrare șutată a lui Gergely, ridicînd 
mingea peste bară.

Brașovenii continuă să domine jocul. 
Țvăncescu, profitînd de desele intrări 
în teren ale extremei improvizate Nun
weiller VI, participă la atac, susținîn- 
du-1 pe Hașoti, neobișnuit de agresiv la 
cei 32 de ani ai săi. In min. 32 Hașoti 
repetă forcing-ul din min. 25 și ratează 
identic. Apoi jocul se desfășoară mai 
mult în mijlocul terenului, fiind dominat 
de gazde, pentru că duelul dintre linia 
de mijloc a brașovenilor și Gergely 

■^—singur— este inegal. In min. 43 
. Steagul roșu ridică scorul. Mingea, ju

cată în careu ca într-o grămadă rug- 
bistîcă, ajunge Ia același Gane, care, 
cu o ușurință remarcabilă, se desprinde 
și înscrie : 2—0.

La reluare, în poarta dinamovistă in
tră Datcu, dar nu trec decît 3 minute 
și din nou Gane primește o pasă puter- 

iiiiiHiiiniiiiiiiimmtiimiiiniiiiiii:

fotbaliștii 
sportivii ? 
manifeste 
eforturile

REP.
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Dinamo București 3-1 (2-0)
nică pe j‘os. de pe partea dreaptă, și în
scrie în colțul stîng: 3—0 I

Cu toate că mai sînt 42 de minute de 
Joc, soarta partidei e pecetluită. Resur
sele oaspeților sînt minime. Frățilă își... 
încearcă norocul pe toată lățimea fron
tului, dar în zadar, Varga plătește tri
butul absenței sale îndelungate, iar Pîr
călab descrie meandre sterile, neîncu- 
metîndu-se să „treacă" de Nagy, care 
e dublat, pe deasupra, cu mult tact, de 
Campo. în min. 60 Gane ratează al pa
trulea gol. Apoi Steagul roșu își savu
rează victoria, prelungind suitele de 
pase „pentru public", iar în ultimele 
minute Dinamo se apropie tot mai des 
de poarta adversă și ratează o mare 
ocazie (două șuturi succesive Varga — 
Frățilă, apărate frumos de Haidu) pen
tru ca în penultimul minut să reducă 
scorul.

Steagul roșu a marcat o vizibilă 
creștere a formei. Formula cu Năftă
năilă—Gane vîrfuri de atac pare cea 
mai adecvată. (De notat conlucrarea 
lor eficace cu extremele). La fel — 
fixarea lui Pescaru în postul de mij
locaș dreapta. In net progres: Ivăn- 
cescu. Haidu, deși puțin solicitat, a 
vădit suplețe, siguranță și... perspec
tive. Dinamo București a jucat ca o 
echipă obosită, fără nici o veleitate. 
Dar această oboseală nu scuză anoni
matul lui Pîrcălab, jocul „în gol“ al 
lui Frățilă, greșelile tehnice elementare 
ale lui Ivan și slaba putere de mobi
lizare „la greu" a echipei. Un om care 
revine cu pași siguri: Gergely.

A arbitrat bine Alexandru Toth 
(Oradea).

LA IAȘI, UN JOC CU MULTE DURITĂȚI

C. S. M. S
IAȘI, 1 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Atrași de perspectiva unui 
joc interesant, pe care-l anunța pozi
ția fruntașă a celor două echipe, peste 
10 000 de spectatori au venit pe stadio
nul din Dealul Copoului, pentru a ur
mări meciul dintre CSMS și Dinamo 
Pitești. Satisfăcuți de victoria finală a 
echipei locale, spectatorii au rămas însă 
— și pe bună dreptate — decepționați 
de calitatea jocului pe care l-au vi
zionat.

întîlnirea a dezamăgit, într-adevăr, 
sub toate 
parte de 
tind de-a 
amprenta 
presărată 
această privință, este suficient să ară
tăm că jocul a fost întrerupt de 50 de 
ori pentru faulturi I

„Tonul" durităților l-au dai piiește- 
nii, care au urmărit mai mult... picioa
rele adversarilor decit mingea, ei oprind

aspectele. Partida a fost de
nivelai categoriei A, pur- 
lungul celor 90 de minute 

nervozității excesive și fiind 
cu nenumărate durități. In

ACESTA NU ESTE FOTBAL!
PROGRESUL — U. T. A. 1-1 (04))

în 10 oa-
Meci de fotbal ? Doar în ultimul 

sfert de oră, cînd U.T.A., 
meni și condusă cu 1—0, a acționat 
mai clar decit atunci cînd juca în 11, 
obținînd — pe drept — golul egali
zator.

In restul timpului, însă, ceea 
am văzut a semănat prea puțin 
un meci de fotbal. Sub privirile 
păsătoare ale arbitrului Mircea 
taru (Iași), care s-a mulțumit 
fluiere la infinit, jucătorii celor două 
echipe și-au făcut pur și simplu de 
cap, îmbrîncindu-se unii pe alții, pu- 
nîndu-și piedici, atacînd periculos, co- 
mițînd faulturi după faulturi (Ne pare 
rău că nu ne-am ffîndit, de la în
ceput, să le numărăm!). Tonul l-au 
dat fotbaliștii de la Progresul, pentru 
care duritățile au constituit ieri sin
gura armă de luptă, dar și oaspeții, 
apreciați pînă acum pentru maniera 
lor de joc sportivă, corectă, au ținut 
să-și aducă contribuția la realizarea 
nedoritului „cokteil de box și lupte 
libere" de pe teren. Preocupați să-și 
deposedeze adversarul de minge prin 
toate mijloacele (de preferință prin 
cele oprite de regulament), jucătorii 
au lăsat fotbalul pe ultimul plan, ofe- 
rindu-ne un joc fără nici o concepție, 
plin de greșeli tehnice, enervant în 
cea mai mare parte a timpului.

Ce părere au fotbaliștii și antrenorii 
de la Progresul și U.T.A. despre pro
ducția pe care au dat-o ieri ? Unde 
este respectul lor față de public, față 
de ei înșiși ? Dacă ar fi stat alături 
de noi, în tribune, și ar fi urmărit 
un astfel de meci, neîndois că și-ar 
fi exprimat dezaprobarea. In calitate 
de fotbaliști ei nu s-au simțit însă

STEAGUL ROȘU: Haidu — Ivăn- 
cescu, Jenei, Campo, Nagy — Pescaru, 
Sigheti — Hașoti, Năftănăilă, Gane, 
Selvmesi II.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu (min. 
46 Datcu) — Ștefan, Nunweiller III, 
Nunweiller IV. Ivan — Gergely, O. 
Popescu — Pîrcălab, Varga, Frățilă, 
Nunweiller VI.

CE SPUNE HERRERA...
Pe cit de volubil în afara terenului, 

pe atit de tăcut e H. H. în cursul 
jocului, cînd e realmente în „orele 
de producție". în tot timpul meciului 
a notat, a comparat, a confruntat, a 
schițat, fără să scape rea mai neîn
semnată fază. Și-a permis o singură 
pauză de cîteva secunde, cînd, văzin- 
du-l doar pe Frățilă în terenul brașo
venilor, nu s-a putut abține, spunînd : 
„E criticat „betonul". Dar asta ce e?“

După joc, Herrera a redevenit volubil:
„Sînt încredințat că astăzi, datorită 

condițiilor speciale în țâre au jucat 
viitorii mei adversari^ cun văzut doar 
o jumătate din Dinămfy £ un coefi
cient de care știu să țin seama. Ani 
izbutit totuși să „gfrictsc" calitățile 
lui Pîrcălab și ale apărătorilor Nun
weiller. Cred însă că valoarea acestei 
echipe rezidă mai niultț în ansamblul 
ei. Steagul roșu e o formație bună și. 
mai ales, decisă. Mențiuni pentru 
Hașoti, Năftănăilă și- Sdlymesi 11“.

După care, în drum, spre mașină. 
Don Helenio a constatat de visu că 
Inter are multi suporteri și la Brașov.

IOAN CHIRILĂ

DINAMO PITEȘTI 2-0 (1-0)
* tîn mod nereglementar rmilte din atacu

rile localnicilor. Ieșenii s-au angrenat 
și ei in jocul dur al oaspeților și astfel, 
adeseori, aveam impresia "că asistăm 
la confruntarea a... dotlă pachete da 
înaintași înir-un meci de 'rugbi.

Chiar după primul fiitler al arbitru
lui V. Drug-București (căruia i se 
poate reproșa că a fost extrem de în
găduitor față de durități), ne-am dat 
seama că echipele nu sînt preocupate 
atit de spectacolul fotbalistic, cit de 
cucerirea, cu ori ce preț, a celor două 
puncte

In astfel de condiții, nu e de mirare 
că în tot jocul n-am înregistrat decit 
9 acțiuni ofensive clare,, dintre care 8 
întreprinse de ieșeni. Două dintre aces
tea au fost fructificate Spectaculos de 
Voica (in minutele 17 și 62) și astfel 
CSMS și-a asigur ai o \ meritată vic
torie.

De altfel, localnicii puteau ciștiga la 
un scor și mai mare, dar extremul știri- 

obligati să privească critic jocul pe 
care l-au practicat, acfionînd în ace
lași fel de • la început și pînă la sfîr- 
șit (cu excepția de care vorbeam în 
primele rînduri ale acestei cronici).

Să vă spunem și cîteva cuvinte 

Arădenii joacă acum nervos, 
iregularități, iar Chivu reacții 
la o ieșire periculoasă, cu purr 
față, a lui Cozma, lovindu-1 p, 
tarul Progresului. Urmarea ? Ii 
firesc, el este eliminat de pe

11 m. Cu o fentă, Ioniță l-a trimis pe portarul arădean Weichelt în s, 
in dreapta

Foto : I. Mihăici 
și U.T.A. trebuie să continue j< 
10 oamenL Curios, oaspeții pre: 
țiativa, egalează prin Țîrlea î 
78 și nu sînt departe de a 
chiar victoria.

Arbitrul M. Rotaru este în 
măsură vinovat de aspectul t 
care l-a avut meciul Progresul 
In plus, se pare că el a uitat ■■ 
mite precizări ale regulament: 
legătură cu atacul portarului, 
ționînd un atac perfect 
al lui Sandu asupra lui 
încercare de degajare a 
mingea părăsise mîinile 
la Progresul.

PROGRESUL: COZMA - 
Constaniinescu. Ioniță, Știrbe^ 
— Joachim Popescu (Baboo 
POPESCU — Al. Constantin esc 
nea, I. Constantin, AAafteuță.

U.T.A. : Weichelt — Pecican. 
Mețcas, NEAMȚU — Donciu, Ț 
Pantea (Igna), Chivu, FL 
Sandu.

și mingea...

despre „meci" ? Caietul nostru cu
prinde doar cîteva însemnări U.T.A. 
a arătat o oarecare preocupare pentru 
joc și a avut inițiativa în prima re
priză, cind Țîrlea și Mețcas au șutit 
puternic pe lîngă poartă. Arădenii au 
ocazia să deschidă scorul în min. 22, 
dar șutul lui Donciu (lovitură liberă) 
este deviat în corner de Cozma. Ia 
finalul reprizei, portarul oaspeților in
tervine defectuos în traiectoria min
gii și este cît pe ce să se trezească 
eu ea în plasă, iar Voinea, din ca
reul mic. pierde apoi un gol ca și 
făcut, trăgînd prea încet.

Repriza a doua a început sub ace
leași auspicii puțin promițătoare, mar- 
cînd o ușoară dominare teritorială a 
bucureștenilor, neconcretizată însă nici 
măcar in ocazii de gol. La un atic 
al Progresului, hr 
Popescu, după ce 
ciocnindu-se cu un 
chilibrează și cade, 
lui Mircea Rotaru 
metri" gratuit, care 
de Ioniță.

regula 
Cozm; 

acestui 
portari

min. 67, Dumitru 
pierduse balonul, 

apărător, se deze- 
permitînd arbitru- 
să dea un „11 

a fost transformat
JACK berj

1 «*

DU1A

Mineral Baia Mare ^Știin
BAIA MARE 1 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Trecuse aproape o 
lună de cînd publicul băimărean nu-și 
văzuse echipa favorită irțtr-Q partidă 
oficială. Speranța unei noi, victorii pe 
teren propriu a Minerului a făcut ca 
tribunele stadionului din Baia .-.Mare să 
fie astăzi pline pînă la refuz, ^i nu se 
poate spune că spectatorii au ivttt mo
tive să regrete deplasarea făcută pe 
stadion. Urmărind meciul dintre Mine
rul și Știința Cluj, ei nu numai că au 
aplaudat victoria localnicilor, dar au și 
avut prilejul de a urmări un 'joc des
pre care, de regulă, se spune că place. 
Intr-adevăr, confruntarea dintre jocul

tehnic, calm, gîndii al studen 
cel avîntat al minerilor, a priit 
spectacol, în general, agreabil 
mai adăugăm și evoluția intere 
scorului (0—1, 1—1, 2—1 pen 
aerul), avem și elementele care < 
partida atractivă.

Deși lipsită de Ptnzaru, un 
nator, echipa locală a benefl 
schimb, de aportul lui Șoo (pen 
ma oară în acest campionat), c 
tari de Sasu. a periclitat in 
rînduri poarta lui Moguț.

La Știința s-a 
Vasile Alexandru, 
economicos, parcă 
forțele, au folosit 
de atac pe centru, 
regulă mai mulți

ga, Cuperman, a șutat de două, ori in 
bară, în minutele 28 și 80.r ' to. "

Din formația învingătoare cei mai 
buni jucători au fost fundașii Dbleanu 
și V. Popescu (care au acționat, adesea 
ca niște veritabile extreme). Matei, 
Voica și Iancu. De la Dinanto Pitești 
am reținut jocul bun al lui Nâghi.

La sfirșitid partidei am asistat la ie
șirile nesportive ale lui Valcan,. Mata
che și Olteanu din echipa piteșteană, 
care au bruscat arbitrul /

Au jucat următoarele formații:
CSMS: Constaniinescu — V. Popes

cu, Moțoc, Vornicu, Deleanu — llum l, 
Ștejănescu. — Matei, Iancu, Voica, (din 
min. 79 Danileț), Cuperman.

DINAMO PITEȘTI: Matache —! Val
can, 1. Stelian, Corneanu, Badea — 
Olteanu, Stoenescu — Banii (din nun. 
57 Dodu), Dobrin, Naghi, David.

TR. 1OANIȚESCU

resimțit li, 
Studenții a 
menajîndu-și 
prea mult i 
acolo unde 
adversari. 1 

nu și-a găsit nicidecum locul p 
ma stingă, iar pe dreapta, lv< 
reușii doar arareori să fie p< 

Cîteva cuvinte despre joc. 
întii a fost albă ca scor, deși i 
periculoase la cele două porți ru. 
sit. La început atacă mai rn 
denții, dar Brelan (min. 4), 
(min. 5) și Suciu (min. 11) 
ținta. Localnicii atacă mai rar 
periculos. Atacul minerilor își , 
mai întii tirul prin Drăgan (r. 
și dă serioase emoții lui Mogt 
21) cind acesta reține cu greu 
puternic expediat de Șoo. După 
ian și Ivansuc, din poziție fa 
trag pe lingă poartă, Șoo se d 
din nou periculos (min. 25). El 
o lovitură liberă de la 20 de nu 
vată greu de portarul clujean, 
țitine a atacului clujean (Iva. 
Adam) încheiată cu un șut 
respins în coiner și o alta a i 
par a epuiza prima repriză, 
ultimul minut, gazdele ratează 
mare ocazie: pornit din propri 
pe contraatac, Sasu ajunge in 
advers, față in fată cu Moguț 
pripește și trimite balonul peste 

Știința deschide scorul la i 
reprizei secunde (min. 51) : o



DUPĂ O LUNGA PERIOADA DE INCERTITUDINE

STEAUA PETROLUL
Fără să reușească să „dezghețe" 
mplet pe cei din tribune, partida din 
teta cuplajului de pe „23 August" din 
'pitală a oferit, în cele 90 de minute 
joc, faze de fotbal, in general, mai 

ne decît cele vizionate ui prima par- 
ă. Aceasta pentru că fotbaliștii celor 
uă formații, Steaua și Petrolul, au 
■t preocupați, și au reușit uneori, să 
•eze acțiuni spectaculoase, care au 
inut atenția publicului. Mai adăugăm 
faptul că timp de 72 de minute sco- 
’ s-a menținut „alb" și că această in- 
■titudiiie a dat partidei un plus de 
activitate. Tn jocul de ieri cele două 
iipe au aliniat pe ctmpul de joc o 
'ie de fotbaliști tineri sau nefolosiți 
'me îndelungată care, înlocuindu-i pe 
maiorii de drept", au dat satisfacție.

referim la Dumbravă, Negrea, Cri- 
i de la Steaua, ca și la buna itnpre- 
lăsată de t'mărul Boc (deși a jucat 
trac) ' Dragomir de la Petrolul, 

roul" zilei a fost însă Îonescu, deo- 
’it. de inspirat și cu reflexe care au 
ițitii de zilele de glorie ale marilor 
dri portari Voinescu și Toma. El și-a 
vot echipa din situații critice și lui 
e datorează, în mare măsură, acest 
>r strîns, căci Pavlovici, Raksi, Voi- 
t și Creiniceanu au tras șuturi ne- 
■țăloare. De altfel, greul acestei par- 
e a fost dus de apărările imediate, 
nu de puține ori, îndeosebi în prime-

le 45 de minute, poarta echipei Steaua 
a fost periclitată de înaintașii ploieșteni 
care au căutat să-l surprindă pe Ere- 
tnia prin șuturi expediate de la distantă 
(păcat numai că multe din ele nu au 
fost destul de precise).

In prima, repriză, jocul a avut pe
rioade egale de dominare, cu o frec
vență mai mare a șuturilor la poartă 
în favoarea ploieșteailor. Ocazii de gol 
au avut însă bucureștenii în minutele 
17, 30, '41 și 44, pe care însă înaintașii 
le-au irosit. Partea a doua a întîlnirii a 
aparținut aproape in întregime jucători
lor de la Steaua, care au controlai mai 
bine mi docul terenului, s-au apropiat 
mai des de poarta lui îonescu dar, așa 
cum am spus, portarul ploieștean i-a 
împiedicat, multă vreme să deschidă sco
rul. In această repriză jocul s-a apropiat 
uneori de valoarea pe care o așteptăm 
de la echipele noastre din prima cate
gorie. Ritmul impus de fotbaliștii de la 
Steaua în perioada dintre min. 50 și 89 
i-a depășit pe ploieșteni, acțiunile iniția
te au avut farmecul și dinamismul spe
cific jaburilor bune de fotbal. Amintim 
fazele purtate pe partea dreaptă de 
Raksi, care l-a depășit cu ușurință pe 
Mocanu, combinațiile Pavlovici — V'oi- 
nea — Creiniceanu, din care s-ar fi pu
tut marca multe goluri... Totuși, golul 
victoriei n-a survenit în urma unei ase
menea acțiuni a înaintașilor militari ci

1-0 (0 0)
în urma unei greșeli a apărării jucăto
rilor ploieșteni: în min. 72 Pavlovici 
urmărește o minge pe care normal tre
buia s-o intercepteze unul din cei... 
3^ fundași ploieșteni aflați lîngă ea. Bă
tăios cum îl știm, Pavlovici însă le-a 
„suflat" balonul, l-a surprins și pe Io- 
nescu (care nu se aștepta la o aseme
nea greșeală a apărătorilor săi) și a 
înscris singurul punct din această par
tidă. Firește, aceasta nu știrbește cu ni
mic victoria pe deplin meritată a echi
pei Steaua, care, în general, și îndeo
sebi în repriza a doua, a desfășurat un 
joc mai bun decît echipa Petrolul. A 
arbitrat bine P. Gavrilă-Brașov urmă
toarele formații:

STEAUA: Eremia — Georgescu, D. 
Niculae, Petescu, Dumbravă — Negrea, 
Raksi — S. Avram (din min. 46 Cri- 
șan), Pavlovici, Voinea, Creiniceanu.

PETROLUL: Îonescu — Pahonțti, 
Fronea, Hălmăgeanu, Mocanu — Iuhas, 
Dragomir — Boc (din min. 70 A. Mun- 
teanu), Dridea, Badea, D. Munteanu.

C. MANTU

Prima etapă a returului 
în campionatul pe echipe
Sîmbătă, cu prilejul cuplajului pu

gilistic din sala Floreasca dintre echi
pele DINAMO — C.S.O. REȘIȚA și 
STEAUA — METALUL, a început 
returul campionatului republican pe 
echipe. In prima partidă, dinamovișiiî 
bucureșteni au obținut și de data 
aceasta o victorie clară în fața for
mației din Reșița i 26—14.

Cele mai frumoase partide ls-au 
realizat S. Bîrsu (D) cu V. Aști- 
leanu (C.S.M.) în cadrul categoriei 
semiușoară și I. Hodoșan (C.S.M.) 
cu 1. Pițu (D) — cat. semimijlocie. 
Au ieșit învingători S. Bîrsu și I. Hodo
șan. Am mai reținut evoluția promiță
toare a tînăcului I. Pop (C.S.M.), 
eare deși învins de " ~ 
boxat cu mult curaj.

Celelalte rezultate 
goriilor : A. Verdeș 
delcea (C.S.M.), Fl. Paraschiv (D) 
b.p. C. Ciontu (C.S.M.) — un meci 
nul ar fi fost mai echitabil — V. An
tonio (D) b.ab. I V. Solossi (C.S.M.). 
Gh. Ilie (D) meci nul N. 
(C.S.M.), ' '
I. Rednic 
meci nul 
Gheorghiu 
(C.S.M.).

In cea de a doua partidă din cu-

D. Davidescu, a

în ordinea cate-
(D) b.p. P. Ne-

Padina
I. Ofteanu (D) b.k.o. II 
(C.S.M.), C. Stănescu (D)

D. Șandru (C.S.M.).D. 
(D) b.p. G. Creangă

IERI, ÎN CATEGORIA B
SERIA I SERIA A II-A

INEFKACITAIE, SCĂDERE DE RITP1

jrișiil-Farul Constanța 1-0 (1-0)
JRADEA 1 (prin telefon de la tri
lul nostru). — Scorul de 1—0 în fa- 
irea orădenilor, rămas neschimbat 

minutul 14 piuă la sfîrșit, a adus 
ipei gazde două puncte în zestrea 
clasament.

’rimele 45 de minute au aparținut 
întregime orădenilor. Fotbaliștii de 
Crișul au început jocul punînd în 
cție toate motoarele, dominînd catc- 
îc, creîndu-și numeroase situații de 
, șutind des la poarta lui Manciu 

lovituri). Ei n-au reușit să înscrie 
Ș. — dovedind o exasperantă inefica- 
ite—• decît o singură dată prin 
niian (min. 14), prezent în careul 
: al oaspeților la o fază construită

SCI PASIONANT

uj 2-1 (0-0)
lui Ioansuc îl găsește bine plasat 
Marca care, de aproape, înscrie cu 
ul. După cîteva minute de derută, 
'erii pornesc la atac. Acțiunile lor se 
ced cu repeziciune și fazele create 
careul Științei devin palpitante. In 
. 57 arbitrul acordă (cu ușurință) 
•a apreciind că Suciu a jucat mingea 
mina. Szekely transformă aducînd 
larea. Zece minute mai tirziu se 
■rie golul victoriei: Cacoveanu îl 
chide de pe dreapta pe Dragau care, 
apropiere, trimite înapoi cu călcîiul 

Șoo, complet nemarcat: un șut sec 
'—1 pentru Minerul.
rbitrul Marin Niță (București) a 
dus următoarele formații : 
11NERUL: Bai, — Cromeli, Colce- 

Szekely, Staicu —• Halagia-n, Uj- 
i .— Cacoveanu, Sasu, Șoo, Drăgan. 
TliNȚA: Mogut — Marcu, Tr. 
>rgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu -- 
Bîrsan, Suciu — Ivansuc, M. Bre- 
, Adam, Mureșan (min. 65 Sabo).

de Suciu. Manciu și Tîlvescti n-au fost 
suficient de prompți și atacantul oră- 
dean s-a strecurat printre ei, înscriind 
din apropiere. Localnicii au mai avut 
numeroase ocazii de înscriere dar Su
ciu, Bac'oș; Balog, Damian și, o dată 
chiar fundașul central Pojoni, le-au 
ratat. Graba eu care atacanții de ia 
Crișul căutau să marcheze, sublinia de 
fapt o oarecare doză de neîncredere în 
forța lor de a termina învingători acest 
joc.

Farul a căutat tot timpul să deregleze 
jocul adversarului. Dar, în aceste pri
me 45 de minute, constănțeniî au fost 
devansați de cantitatea de energie cu 
mult superioară aruncată de orădeni 
în balanța jocului. Și acest lucru a 
făcut ca în toată repriza I întregul lor 
efectiv să rămînă în propriul teren.

Pauza a fost nefavorabilă Grisului. 
Ieșiți din ritm, fotbaliștii din Oradea 
n-au mai reușit să-l reia la același ni
vel în repriza a doua. Și astfel, jocul 
a căpătat un alt aspect, Minutul 58, 
cînd Suciu a ratat ultima ocazie a gaz
delor, a fost, totodată, și momentul din 
cate Fafîtl a început, încet-încet, să 
preia conducerea jocului. Schimbarea lui 
Moroianu cțt Tănase a fost inspirată, 
ultimul legîhd mai bine jocul. Și poate 
că dacă linia de mijloc Neacșu-Pleșa 
și-ar fU'fădut mai mult simțită pre
zența în. joc, constănțenii ar fi reușit să 
răstoarne rezultatul în favoarea lor. 
Neacș’u 'a ăiefionat însă fără perspecti
vă, iar Pleșd a fost foarte slab.

Cei mai buni jucători ai partidei: 
Jacob, Solomon, Pojoni, Al. Georgescu, 
Mihai, Balog (Crișul), Manciu, Stancu, 
Tîlvescu, Ologu, Zamfir (Farul).

Arbitrul C. Geană-Brașov a condus 
mediocru.

CRIȘUL: Duca — Al. Georgescu, 
Solomon, Pojoni, Sacaci II — Balog, 
Mihai Sm-i-.i. Bacoș, Damian, lacob.

FARUL : Manciu — Cosiin, Stancu, 
Tîlvescu, Gref 
Morofârțrf (ynin.
Biikoâi, ’Crogu.

Tractorul Brașov — Flacăra Moreni
2- 4) (2—0)

C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina
3— 1 (2—1)’

Dinamo Bacău — Metalul Tîrgoviște 
3—0 (2—0)

Știința București — Unirea Rm. Vîl- 
cea 4—2 (1—1)

Chimia Făgăraș —
Galați 0—0 0

Constructorul Brăila
București 2—1 (1—1)

Știința Galați ,— C.F.R. Roșiori 0—0.

Siderurgisiul

Metalul

Clujeana — A.S.M.D. Satu Mare 
1—0 (1—0)

Recolta Cărei — C.F.R. Timisoara 
2—0 (2—0)

Jiul Petrila — C.S.M Sibiu 1—1 
(0-0)

A.S.A. Tg. Mures — Minerul Lupeni 
4—0 (1—0)

Știința Timișoara — Gaz metan Me
diaș 1 — 1 (1—0)

C.S.M. Reșița — Vagonul Arad 1—2 
(1-D

Ind. sîrmei C. Turzii — A.S. Cugir 
2—0 (0—0).

CLASAMENT CLASAMENT

C. MACOVEI li.
1

- Neacșu, Piesa —
46 Tănase), Zamfir,

V. PĂUNESCU

"RIMA VICTORIE PE TEREN 
k ȘTIINȚEI CRAIOVA: 1-0 CU

i)(Urmare din pag.

90 minute 
șutat doar

tot timpul celor 
atacul rapidist a 

ori în cadrul porții adverse:

PROPRIO
RAPID

1. Unirea R. Vile ea
2. Siderurgislul Galați
3. Flacăra Moreni
4. Dinamo Bacău
5. Poiana Cîmpina
6. Constructorul Brăila
7. Metalul Tîrgoviște
8. Știința București
9. C.F.R. Roșiori

10. C.F.R. Pașcgni
11. Știința Galați
12. Tractorul Brașov
13. Chimia Făgăraș
14. Metalul “București

VIITOARE :

9
9
9
9
9
9
9

1
3
2

5
4
4
5 0
5 0
5 0
4 2
4
3
4
3

1
3
0
2
2
1
1

3 18:19 11
2
3
4
4
4
3
4
3
5
4
4
5

llî 7 
10: 6 
12: 9 
18:14 
12:11 
10:11 
11:11 
11:12 
11:11 
9:11 
8:11 

10:20
8:13

SiderurgistulETAPA
Galați — Metalul Tîrgoviște. Metalul 
București ”București C.F.R. Roșiori, Construc
torul Brăila -r- Flacăra Moreni, Trac
torul Brașov ®— C.F.R. Pașcani, Po
iana Cîmpina; — Știința Galați, Di
namo Bacău,—• Unirea Rm. Vîlcea, 
Chimia Făgăraș — Știința București.

1. Ind. sîrmei C. Turzii
2. Recolta Cărei
3. Știința Timișoara
4. Jiul Petrila
5. A.S.A. Tg. Mureș
S. C.S.M. Sibiu
7. Minerul Lupeni
8. Gaz metan Mediaș
9. Vagonul Arad

10. Clujeana
11. A.S.M.D. Satu-Mare
12. A.S. Cugir
13. C.S.M. Reșița
14 C.F.R. Timișoara

ETAPA VIITOARE:
— Jiu! Petrila. Vagonul Arad — Gaz 
metan Mediaș, Recolta Cărei — Ind. 
sîrmei C. Turzii, C.S.M. Sibiu — Ști
ința Timișoara. A.S.A. Tg. Mureș — 
Clujeana... C.F.R. Timișoara — A.S. 
Cugir. Minerul Lupeni — A.S.M.D. 
Satu-Mare.

C.S.M.

s 6 2 1 16: 5 14
9 6 1 2 18:13 13
9 4 4 1 13: 7 12
8 4 3 1 14: 5 11
9 5 0 4 15:14 10
9 4 1 4 14:10 9
9 3 3 3 13:11 9
9 3 3 3 10:11 9
9 3 3 3 9:11 9
9 9 1 5 9:11 7
9 3 0 6 8:14 6
8 2 1 5 11:17 5
9 2 1 6 10:18 5
9 2 1 6 4:17 5

Reșița

SERIA SUD
Dinamo Victoria București — Electrica 

Fieni 2—1 (2—0)
Portul Constanța — Marina Mangalia 0—0
Rulmentul Brașov — Unirea Răcan 2—1 

(1—0)
Flacăra roșie București — Metrom Brașov 

0—1 (0—1)
Textila Sf. Gheoighe — Victoria Giurgiu 

0—0
Progresul Alexandria — Electrica Con

stanța 2—5 (1—2)
Rapid Mizil — Tehnometal

(i-o).
București 1—1

TEGORI A
Victoria P. Neamț — Dinamo Moldova 

4—1 (1—0)
Chimia Onești — Metalosport 

(0-1).

CLASAMENT

. Tn 
joc, 

trei
două ori în repriza I, o dată în 
de a doua. De altfel, în repriza 

undă, cînd în tabăra oaspeților era 
așteptat un reviriment, aceștia au 
ediat primul șut la poartă în min. 
iar cel de al doilea abia în min. 
cînd Motrcc — venit mult înainte 
a trimis cu capul pe lingă bară 

igea centrată de Îonescu. Vorbind 
pre randamentul liniei de atac a 
ridului, trebuie spus că ieri lipsa 
Năsturcscu s-a. resimțit. Sehimbă- 

efectuate de antrenori in sun.

73 n-ău mai avut efect. Spre sfirșitui 
partidei, gazdele au abuzat de faul
turi (Onea. Dumitrescu) și au „tras* 
de timp.

Arbitrul C. Nițescu (Sibiu) a con
dus sub nivelul obișnuit, fiind inegal. 
Este drept, el nici nu 
suficient la tușă.

ȘTIINȚA CRAIOVA: 
leriu,! Deliu, M. Marcel, 
BărbuDseu, Bîtlan — 
(min. 87 Anton), Sfîrlogea. Eftimie, 
Onea.

RAPID : Andrei — Lupescu, Mo- 
troc, C. Dan, Greavu — Dinu (min 
73 Jamaisehi), N Georgescu — Kraus 
(min. 73 Dumitriti II), Dumitriu II 
(min. 73 Dinu), Îonescu, Codrcanu.

CLASAMENT

1. Rulmentul Brașov
2. Tehnometctl .^Buc.
3. Rapid Misii i U
4. Dinamo Victoria Buc.
5. Marina Mangalia
6. Electrica Flpni
7. Victoria Giurgiu
8. Metro m Brașpv
9. Unirea Răcari

10. Textila Sf. Gîieorghe
11. Electrica. Constanța
12. FI. roșie Eucutcști
13. Progresul Alexandria
14. Portul Constanța

București 
Con-

a fost ajutat

Papuc — Ge- 
Dumitrescu — 
Circiumărescu

2
2
2
1
2
0
4
4
1
3
1
2
0
4

ETAPA VIITOARE : Tehnometal
— Textila St. Gheoighe, Electrica 
stanța — Rulmț^tyl Brașov, Progresul Ale
xandria •— Flacăra roșie București, Victoria 
Giurgiu — Portul Constanța, Unirea P.ăcari
— Rapid Mizil," Marina Mangalia — Dinamo 
Victoria București, Metrom Brașov — Elec
trica Fieni.

SERIA EST
Petrolul Moinești — Fructexport Focșani 

2—1 (0—1)
Metalul Rădăuți — Ceahlăul P. Neamț 

0-1 (0—0)

1. Foresta Fălticeni
2. Ceahlăul P. Neamț
3. Victoria P. Neamț
4. Viitorul Suceava
5. Dinamo Moldova Iași
6. Metalosport Galați
7. Textila Botoșani
8. Chimia Onești
9. FI. roșie Tecuci

10. Petrolul Moinești
11. Fructexport Focșani
12. Metalul Rădăuți
13. Textila Buhuși
14. Rulmentul Bîrlad

ETAPA VIITOARE : 
— Foresta Fălticeni, 
namo Moldova Ia$i,

4
5
3
4
4
3
4
3
3
3
2
3
L
2

roșie Tecuci 
' • ‘ Di-

plaj Steaua a întrecut mai greu ds- 
cît în tur pe metalurgiștii bucureșteni t 
22—16. Boxerii metalurgiști s-au pre-, 
zentat de data aceasta mai bine pre
gătiți și au luptat cu mai multă 
voință. Pentru acest fapt merită feli
citați atît ei cît și cei doi antrenori 
I. Stoianovici și L Sandu.

Cele mai frumoase partide au fost 
N. Gîju (S) — I. Grăjdeanu (M), 
Gh. Stan (M) — Gh. Anghel (S) si Gh. 
Stăncuț (S) — Gh. Bădoi (M), In 
care primii au obținut victorii la 
puncte. In ultimele două meciuri, ega
litatea ar fi oglindit mai bine cele 
petrecute in ring.

Iată celelalte rezultate: Gh. Cristea 
(M) b.p. V. Drăgan (S), I. Vișinescu 
(S) b p. D. Dumitrescu (M). Șt. 
Popoacă (S) m.n. P. Nictiîescu (M), 
M. Angliei (S) b.p. Gh. Citirea (M), 
M. Nicolau (S) b.p. P. Cîmpeanti 
,(M), V. Badea (M) și M Gheorghioni 
(S) au cîștigat fără adversar

M. TRANCA
★

La Timișoara. C.F.R. din localitate 
a întrecut cu 23—-17 formația
Uzina 1 Mai Ploieștii lntitnrrea dis
putată în sala sporturilor n-a satis- 
iăcut decît în parte pe cei 500 de 
spectatori prezenți. Aceasta pentru că 
unii pugiliști ploieșteni s-au prezen
tat slab pregătiți din punct de vedere 
tehnic, au practicat un box presărat 
cu neregularităfi, pentru oare au pri
mit și avertismente. Cel mai frumos 
meci l-au realizat „ușorii" I. Mareoni 
și T. Oprinoiu, în care primul 
a cîștigat la puncte: Celelalte 
rezultate în ordinea categoriilor: C. 
Pop (T) b.ab. I T. Tirziu (P). E. 
Gale (T) m.n. Gh. Răiieanu (P), H. 
Zehîa (P) b.p. Fr. Lazăr (T), C. Ro
taru ‘ ‘ ’ ' ~ ‘~
dea 
(T) 
(T) 
(T) 
bert

(P) 
(P) 
b.p. 
b.p.
b.p.
(T)

b.ab. I I. Sfat (T). C. Bo- 
b.p. P. Muca (T), N. Picior 
I. Pătmoiu (P), P. Mentzel 
V. Vlădescu (P), Fr. Mayer
I. Păduraru (P). fi. Schu- 
b.p. N. Soare (P).

O. T1MA — coresp.
Alte rezultate : PROGRESUL BRĂI

LA — PROGRESUL BUC. : 25-15, 
C.S.O. B. MARE -^- MINERUL BA
NAT : 12—24.

5 etsgfonosport
AȘA ABATĂ O VARIANTA CU 12 REZULTATE 

EXACTE
nr. 44 din 1 noiembrie 1964
B. Mare — Știința Cluj

U.T.A.

Concursul i
I. Minerul

II. Progresul
III. C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești
IV. Crișul — Farul
V. C.F.R. Pașcani — Poiana

VI. Dinamo Bacău — Metalul Tîrg.
VII. Chimia Făg. — Sideiuigistul 

VIII. Știința Galați — C-F.R. Roșiori
IX. Clujana — A.S.M.D. Scriu Mare
X. Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu

XI. A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lupeni 
XII. C.S.M. Reșița — Vagonul Arad

Fond de premii : 206.765 lei.

1 
a
1
1
1
1
a. •
3B
1
X
1
2

Galați

r Iași 7. Teba Arad
8. Victoria Călan

8413 18:11
8 3 2 3 9: 9

9
8

2—1 9. Muscelul Cîmpulung 8 4 0 4 9:11 8
10. Minerul Cîmpulung 8314 12:12 7
11. Electromotor Timiș. 8233 11:16 7
12. Ele cir o putere Craiova 8 2 3 3 8:13 7
13. Tractorul Corabia 8 2 2 4 9:14 6

i 4 12 14. Metalul Pitești 8116 10:16 3
10 11

: 6 10 ETAPA VIITOARE : Tractorul Corabia —
8 9 Electromotor Timișoara, Metalul Tr. Seve-

11 8 rin — C.F.R. Arad, Muscelul Cîmpulung —
;10 8 Metalul Hunedoara, Metalul Pitești — Vic-
15 8 taria Călan, Electroputere Craiova — Mi-
II 8 neiul Anina, Teba Arad — Minerul Cîmpu-
10 7 lung. Minerul Deva — Pandurii Tg. Jiu.

2—0

0 
2
1
3
4
3
4
3
3
4
4 13:10
5 11:16
3 11:14
5 10:19

Flamura
Textila Buhuși — 

Metalul. Rădăuți 
Petrolul Moinești, Textila Botoșani 
losport Galați, Fructexport " 
Chimia Onești, Rulmentul Bîrlad 
ria P. " ~
iul Suceava.

Meta-
Galați, Fructexport Focșani

’ ~ victo-
Neamț, Ceahlăul P. Neamț — Viito-

SERIA NORD
Arieșul Turda — Chimica Tîrnăveni 

(1—0)
Gloria Bistrița — Faianța Sighișoara 

(1-0)
Minerul Baia Sprie

(1—0)
Unirea Dej

3—1 (2—0)
Steaua roșie

1—0 (0—0)
Metalurgistul

Mureș 6—0
A.S. Aiud

i—o
2—0

Oradea

SERIA VEST
Deva — Teba Arad 1—1 (0—1) 
Anina — Tractorul Corabia 2—2

Minerul
Minerul

(2-9)
Victoria Călan — Metalul Tr. Sever-n

2-1 (1-1)
Minerul Cîmpulung — Electroputeie 

iova 3—0 (2—0)
C.F.R. Arad — Muscelul Cîmpulung 

(1-0)
Electromotor Timișoara — Pandurii

Jiu 1—I “ '*
Metalul 

(1-0).

(0—1)
Pitești — Metalul Hunedoara

Cia-

1—0

Tg.

3—4

CLASAMENT
Textila Botoșani -— Flamura roșie Tecuci 1. C.FJl. Arad 0 5 1 2 14: 5

1—0 (1—0) 2.Metalul Hunedoara 8 4 2 2 9: 9
Viitorul SucedVa — Tex4ila Buhuși 2—0 3. Pandurii Tg.x Jiu 8 3 3 2 12: 7

(1-0) 4. Minerul Deva 8 4 1 3 12: 8
Foresta Fălticeni — Rulmentul Bîrlad 2—1 5-6. Metalul T. Severin 8332 13:10

(1-1) 5-6. Minerul Anina 8 4 13 13:10

Minerul Bihcr

— Flamura roșie

Salonta — Soda Ocna Mureș

Baia Mare — I.R.A. 2 Tg.
(2-0)
— Foîestiera Sighet 6—1 (3—1).,

CLASAMENT
Sighișoara1. Faianța

2. Arieșul Turda
3. Gloria Bistrița
4. Steaua roșie Sa Ion fa
5. A.S. Aiud
6. Minerul Brria Sprie
7. Minerul Bihor
8. Soda Ocna Mureș
9. Forestiera Sighet

10. Metalurgistul Baia
11. Unirea Dej
12. Chimica Tîraăveni
13. Flamura roșie Oradea
14. LB.A. 2 Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE : Unirea 
lurgistul Baia Mare, Flamura roșie Onadea 
— I.R.A. 2 Tg. Mureș, A.S. Aiud — Steaua 
roșie Salonta, Forestiera Sighet — Gloria 
Bistrița, Arieșul Turda — Minerul B-aia 
Sprie, Minerul Bihor — Faianța Sighișc-aJa^

M

1 2 14: 5 11
0 3 15: 8 10
0 3 9:10 10
0 3 12:14 10
I 3 22:14 9
1 3 11:13 9 1
0 4 16:10 8 i
2 3 13:10 8 '
1 4 12îl7 7
0 5 14:15 aj
0 4 10:12
2 3 8:10 81
1 5 8:15 5 4
3 4 6:17 5-J
) — Meta-n

J



DUPĂ 4 ETAPE

Dinamo București și Steaua— 
singurele echipe neînvinse în seria I 

a campionatului de baschet
SERIA I

' DINAMO BUCUREȘTI — 5'01.1-
fTEHNICA CLUJ 91—39 (53—26). A 
fost o partidă în oare, cu excepția 
primelor 6 minute de joc, bucureștenii 
au dominat ou autoritate. Ca jocul 
lor plin de vioiciune, bazat pe con- 
trataouri fulgerătoare, dinamoviștii nu 
au întîmpinat pe parcursul celor 40 
de minute obstaoole prea dificile, 
fiind foarte aproape de a atinge „su
ta". Albu și Viciu oontinuă să fie 
principalii realizatori ai formației di- 
namoviste. De menționat însă și evo
luțiile promițătoare ale lui Novac și 
Scorțescu, care dacă se vor pregăti 
eu aceeași seriozitate vor putea deveni 
elemente de bază în echipa lor. ,,5-ul“ 
clujean a avut un început bun, dar 
pe măsură ce minutele se scurgeau, 
studenții au cedat pasul văzînd cu 
ochii. Lipsurile în pregătire, ca și po
sibilitățile fizice (în special talia) 
destul de reduse ale majorității jucă
torilor continuă să împiedice forma
ția clujeană de a obține rezultate mai 
bune.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIIN
ȚA TG. MUREȘ 67—58 (34—34).
HJoc foarte interesant disputat în ma
joritatea timpului sub semnul egali- 
rtății. Gazdele, cu un plus de voință 
au obținut în final o victorie munci
tă, pe deplin meritată. Principalii rea
lizatori : Ionescu 24, Popovici 19, 
Pușcașii 14 de la timișoreni și Țedula 
'15, Toth 14 de la mureșeni. (I. Ioana 
t— coresp.).

STEAUA — C.S.M.S. IAȘI 79—46 
(38—12). „Presingul" campionilor a 
pus probleme serioase formației ieșe
ne, care în prima repriză nu a reușit 
să înscrie decît 12 puncte (1). De 
abia' după pauză, cînd bucureștenii 
nu au mai fost atît de hotărîți în a- 
părare, meciul s-a mai echilibrat 
'(Steaua a cîștigat repriza secundă 
idoar cu 7 puncte). Cît privește atacul 
echipei Steaua, se pare că acesta con
tinuă să caute o formulă mai sigură

Baschetbalistele de la Mureșul au dispus 
de Voința București: 48-36 (17-13)

SERIA I

MUREȘUL TG. MURES — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 48-36 (17—13). In 
cea tnai importantă partidă din etapa 
a IlI-a a campionatului republican fe
minin. Mureșul Tg. Mureș a obținut 
victoria cu 48—36 (17—13). După un 
început greoi, mureșencele se „încăl
zesc” treptat și reușesc să încheie re
priza cu un avantaj de două coșuri. 
La reluare, ambele formații luptă din 
răsputeri pentru fiecare punct. Bas
chetbalistele de la Mureșul sînt însă 
mai hotârîte în lupta sub panou, folo
sesc mai des contraatacurile și spre 
sfîrșitul reprizei se detașează. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de Brejan 
13, Csorvasi 11 pentru Mureșul; Spiri
don 16 pentru Voința. (A. SZABO — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI—CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 70—41 (35—19). 
Partida a fost net dominată de jucă
toarele de la Rapid care au folosit 
presingul și contraatacurile Cele mai 
multe puncte : Racoviță 17, Demian 16, 
Vasilescu 14, Eckert 12 de la Rapid ; 
Sulitnan 24, Cherciov 8 de la Con
structorul.

VOINȚA ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 41—51 (15—14; 38—38). Cu 
toate că nivelul tehnic a fost scăzut 
(s-au comis numeroase greșeli de că
tre ambele echipe), evoluția strînsă a 
scorului și dîrzenia cu care s-a luptat 
au făcut ca întrecerea să fie urmărită 
cu viu interes de spectatori. Gazdele 
au condus pînă în ultimele minute cînd 
Știința a egalat și a realizat apoi 
36—34. Voința a mai înscris însă doua 
coșuri și se părea că își va adjudeca 
victoria. Dar, cînd mai erau 20 de se
cunde de joc, orădeanca Lenghel gre
șește o pasă, balonul ajunge la Do- 
mianșiț care aduce egalarea în ultima 
secundă. In prelungiri, gazdele joacă 
nervos, ratează mult, în vreme ce clu- 
jencele înscriu coș după coș. S-au re
marcat Horvat, Wagner (Știința), Ar
bore, Cohelca și Dudaș (Voința). Au 
condus foarte bine arbitrii A. Ivan 
(Timișoara) și G. Chiraleu (București). 
{IL1E GHIȘA — coresp. reg.).

și o tactică adaptată posibilităților 
actuale ale jucătorilor. Diaconescu, 
de la o zi la alta mai decis și mai 
sigur în acțiunile sale, împreună cu 
Nîculeecu au fost elementele care au 
ieșit în evidență din formația cam
pioană.

ȘTIINȚA CLUJ — STEAGUL RO
ȘU BRAȘOV 91—69 (44—34). Întîl- 
nirea a plăcut prin dinamismul cu 
care s-au întrecut cele două formații. 
Studenții au făcut în sfîrșit un joc 
pe măsura posibilităților de care dis
pun, obținînd o victorie categorică. 
Demian (33) — în revenire de- for
mă, Vizi (18), Ionescu (14) de la 
clujeni și Bîrsan (23) de la brașo
veni au fost principalii realizatori ai 
partidei (N. Todoran — coresp.).

DINAMO ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 74-50 (39—27). Gaz
dele au jucat excelent iar victoria 
lor — chiar și la această diferență
— este pe deplin meritată. Dinamo- 
viștii au combinat frumos și au avut 
un bun procentaj la aruncările din 
acțiune. Replica feroviarilor a fost 
destul de palidă și umbrită de unele 
gesturi nesportive ale lui Vasilescu 
și Tursugian (V. Sere — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 72—40 (35—25). Bueu- 
reștenii au acționat ou mult elan, cîș- 
tigînd fără emoții. Avînd în Costescu 
același neobosit animator, studenții 
au realizat adesea faze de bun spec- 
taool sportiv. Formația constănțeană 
a făout o figură modestă, vădind de
ficiențe serioase în pregătire. în ori
ce caz, ea este departe de jocurile 
bune pe care ni le oferea în sezoa- 
nele trecute.

SERIA A II-A : Voința Satu Mare
— Petrolul Ploiești 93—-47 (32—16); 
Voința Tg. Mureș — Știința Craiova 
79—60 (34—24); Progresul Buc. — 
Siderurgistul Galați 55—76 (25—25); 
Olimpia M. I. Buc. —- Aurul Brad 
65—90 (18—38); I.C.F. — A.S.A. Ba
cău 71—46 (33—20).

STI1NTA CONSTANȚA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 36—50 (16-21)
VOINȚA BRASOV — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 66—86 ( 32—38). In
mare vervă de coș și cu un finiș pu
ternic, campioanele au obfinut o vic
torie la scor. Realizatoare: Gheorghe 
23 pentru Știința; Simon 21 pentru 
Voința. (C. GRUIA — coresp. reg.).

SERIA A II-A

C.S.M.S. lași — Olimpia București 
62—61 (21—44).

Grisul Oradea — S.S.E. Rm. Vîlcea 
65—35 ( 33—17).

A.S.A. Cluj — Recolta Saionta 
50—49 (25—23).

Voinfi Tg. Mureș — Știința Timi
șoara 49—42 (27—16).

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA 
DE RUGBI A R.F. GERMANE 

PENTRU MECIUL DE LA 
BUCUREȘTI

HANOVRA, 1 (Agerpres). — Fe
derația vest-germană de rugbi a alcă
tuit echipa reprezentativă a R.F. Ger
mane, care va întâlni în meci amical 
la 15 noiembrie, la București, echipa 
R.P. Romîne. Echipa are următoarea 
componență: Dannenberg, Mueller.
Schaerli, Klaus, Esch, Lange, Roesler, 
Ueberle, Friedel, Bayer, Morgenreth. 
Juehne, Lehle, Schmidt, Schroers.

ÎNCEPE OLIMPIADA DE ȘAH
Astăzi are loc la Tel Aviv deschi

derea oficială a celei de a 16-a ediții 
a Olimpiadei de șah. După ultimele 
știri sosite din capitala Izraelului, la 
întreceri vor lua startul reprezentative 
a 48 de țări. Echipa Uniunii Sovietice, 
deținătoarea titlului de campioană a 
lumii, a anunțat în formație pe T. Pe
trosian, M. Botvinnik, V. Smîslov, L. 
Stein, P. Keres și B. Spasski. Intro
ducerea lui Spasski în echipă este le
gată de recentul său succes la turneul 
internațional de la Belgrad, pe care 
l-a cîștigat cu avans de 1 >/2 p față de 
Ivkov (Iugoslavia) și Korcinoi 
(U.R.S.S.). Formația Iugoslaviei este 
alcătuită din Gligorici, Ivkov, Mata- 
novici, Parma, Udovcici și Matuiovici. 
Se aștepată ca în echipa S.U.A. să 
apară ca titulari Fischer, Reshevsky,

A Înot sfîrșit
Prima parte a campionatelor re

publicane de handbal s-a încheiat 
ieri. Jocurile ultimei etape a turului 
au fost urmărite cu viu Mees și cele 
mai multe s-au terminat cu rezul
tate așteptate. Dar surprizele n-au 
lipsit, in fruntea lor situindu-se In
fringer ea (prima In acest sezon) a 
echipei feminine Mureșul Tg. Mureș, 
chiar pe teren propriu, in fața for
mației campioane. Știința Timișoara.

Tn urma acestor rezultate au luat 
formă definitivă clasamentele turului 
Pe primul loc (deci „campioane de 
toamnă") se află Dinamo București 
și Rafinăria Tclea jen la băieți, Știința 
București și Voința Odorhei la fete. 
In rlndurile de mai jos redăm citeva 
aspecte din partidele disputate In ul
tima etapă.

SERIA I, MASCULIN
• DINAMO BUCUREȘTI a încheiat 

neînvinsă sezonul, obținînd ieri dimi
neață o victorie extrem de facilă 
asupra tinerei echipe din Tg. Mureș, 
Știința. Scorul de 36—7 (18—3) cu 
care au cîștigat campionii ne scu
tește de prea multe comentarii. Di- 
namoviștii au stăpînit cu autoritate 
joeul din cap în cap, contraatacul 
lor a funcționat ireproșabil, iar forța 
aruncărilor a făcut zadarnică inter
venția apărării adverse. Reintrarea lui 
Mozer s-a făcut simțită în jocul echi
pei, deși el nu-i încă complet restabilit 
la mînă. Subliniem jocul curat și 
sportiv al ambelor echipe (foarte pu
ține faulturi și nici un 7 m...), pre
cum și ineficacitatea echipei Știința, 
care — de altfel — nu se ridică la 
nivelul pretențiilor categoriei A, deși 
are cîțiva jucători de valoare certă.

• STEAUA BUCUREȘTI a tranșat 
„duelul" cu Dinamo Brașov mult mai 
ușor decît se așteptau cei mai opti
miști suporteri ai săi. Scorul final 
de 33—16 (19—9) este cît se poate 
de concludent. Steaua — fără Gruia, 
aflat în convalescență, dar ou Pere- 
teatcu în formație — și-a impus jocul 
de la început (8—1, 11—3, 15—5...), 
acționînd foarte bine, mai ales pe 
contraatac, și sirăpungînd des apă
rarea brașovenilor. Aceștia au reușit 
abia în repriza a doua să dea • re
plică mai viguroasă și mai aproape 
de pretențiile unei candidate ta pri
mele locuri și la turneul final.

• UN JOC FOARTE DISPUTAT 
și cu numeroase faze spectaculoase 
a avut loc la Timișoara: Știința — 
Dinamo Bacău 14—13 (7—6). Vic
toria a fost obținută abia în ultimele 
30 de secunde. Aspectul frumos al 
jocului a fost umbrit de gestul ne
sportiv al jucătorilor oaspeți Men- 
goni și I. Sauer, care după meci au 
avut o atitudine nesportivă față de 
arbitrul P. Tîrcu — București. Prin
cipalii realizatori; Stenzel 5, respectiv 
Moldovan 4. (A. Arnăutu. coresp.).

• TRACTORUL BRASOV — ȘTIIN
ȚA PETROȘENI 24—12 (9—4). In 
ascensiune de formă, localnicii au 
cîștigat la scor o partidă în care 
adversarii au jucat slab. Cei mai 
buni: Weber 6, respectiv Dumitru 6. 
(V. Popovici, coresp.).

• VOINȚA SIGHIȘOARA —ȘTIIN
ȚA GALAȚI 11—15 (7—8).

CLASAMENTUL
I. Dinamo București 9 9 0 0 198: 93 18
2. Steaua București 9 7 11 138:117 15
3. Știința Galați 9 5 13 130:129 11
4. Dinamo Brașov 9 5 0 4 176:158 10
5. Știința Timișoara 9 5 0 4 139:166 10
6. Dinamo Bacău 9 4 14 122:109 9
7. Voința Sighișoara 9 3 0 6 131:165 6
8. Știința Petroșeni 9 2 16 140:178 5
9. Tractorul Brașov 9 2 0 7 143:171 4

10. Știința Tg. Mureș 9 10 8 110:186 2

Evans și Benko. Ungaria a anunțat 
echipa: Portisch, Szabo, Bilek, Len
gyel, cu Forintos și Flesch ca rezerve.

TURNEUL ÎN R.P. CHINEZĂ AL SE
LECȚIONATEI DE TENIS DE MASA 

A JAPONIEI

Echipele selecționate de tenis de 
masă ale Japoniei și-au continuat tur
neul în R.P. Chineză evoluînd la 
Șanhai. In meciul masculin, echipa 

Știri de peste hotare
japoneză a învins cu scorul de 5—1 
echipa orașului Șanhai. La feminin 
rezultatul final a fost de 3—3. Cel mai 
spectaculos meci masculin a fost fur
nizat de Koji Kiamura (Japonia), care 
l-a învins cu 21—11 ; 21—19 pe Hua 
Lin Simo (R.P. Chineză). La feminin, 
Lin Hui (R.P. Chineză) a întrecut-o eu 
21—16; 18—21; 21—17 pe Masako 
Seki (Japonia)

ROMA A CÎȘTIGAT „CUPA ITALIEI" 
LA FOTBAL

Rejucarea finalei „Cupei Italiei* la 
fotbal a dat cîștig de cauză echipei 
Roma, care a dispus la limită, de To
rino: 1—0. Punctul victoriei a fost 
marcat de Nicole cu 5 minute înainte 
de încheierea jocului.

turul campionatelor de handbal
SERIA a Ii-A

Cauciucul Onești — Știința Bucu
rești 16—17, Recolta Hălcniu — Tehno- 
metal Timișoara 14—14 (7—7), Rafi
năria lelea jen — C.S.M. Reșița 20—18 
(12—11), Voința Sibiu — Știința Cluj 
15—12 (7—5), Rapid București — 
C.S.M.S. Iași 9—8 (3—6).

SERIA I, FEMININ
în campionatul feminin liderul _ a 

fost schimbat în ultima etapă. înfrîn- 
gerea Mureșului la Tg. Mureș și vic
toria de la Cluj a Științei București 
au făcut ca studentele să treacă pe 
primul lor :

9 8 1 0 71: 38 17
9 7 1 1 116: 54 15
9 7 0 2 100: 80 14
9 6 0 3 80: 65 12
9 4 1 4 72: 50 9
9 4 0 5 68: 78 8
9 3 0 6 76: 77 6
9 2 1 6 44: 72 5
9 1 2 6 50: 70 4
9 0 0 9 40:155 0

1. Știința București
2. Mureșul Tg. Mwre$
3. Rapid București
4. SJS.E. Timișoara
5. Știința Timișoara
6. C.S.M. Sibiu
7. Știința Cluj
8. Tractorul Brașov
9. Confecția București

10. S.SX. Ploiești _______ _________ .
ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU

REȘTI 4—8 (3—7). Oaspetele au ob
ținut o victorie meritată, conducînd din 
primul minut. Ele au acționat orga
nizat în apărare, care rareori a putut 
fi străpunsă. Ambele echipe au încercat 
mult poarta, dar șuturile au fost slabe, 
imprecise sau au fost apărate de por
tari. Realizatoare principale; Floro- 
ianu 2 și respectiv Bota 3. (P. Rad- 
vani, coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTIINȚA
TIMIȘOARA 7-9 (3—3). Știința a 
jucat mai bine și a cîștigat pe menit 
un meci în care a acționat rapid, mai 
ales pe contraatac, și a avut o apă

Intre Milano și Brașov, o oră
cu Helenio Herrera la... București

(Urmare din pag. 1)

O singură clipă de tăcere, și Her
rera preia inițiativa. întreabă de Pe
trolul. Știe că a jucat ou Wiener 
S. K. în Cupă. întreabă de C.C.A. 
Știe că a jucat barajul ou Borussia 
la Bologna. „Da. îmi aduo aminte. 
Era o echipă care pasa foarte fru
mos, dar nu prea juca în profunzime. 
Nu sfredelea apărarea adversă".

Interceptăm din nou :
— Cîte ore pe zi consacrațî profe

siunii de antrenor ?
— Douăzeci și cinci...
__ •> ț
— Altfel nu se poate. Te ajung 

alții din urmă. Trebuie să faci totul. 
Să fii pe gazon. Să citești tot ce ti
pare nou în lume. Iar în rest, să te 
frămînți, să te frămînți, să te fră- 
minți. Tot timpul. Sau, mai exact, să 
te dai peste cap. Altfel ești... libero.

—- Cît timp veți rămîne la Intcr- 
nazionale ? — Herrera zîmbește :

— Cît timp voi avea succese. Asta-i 
meseria.

— Ce proiecte aveți pentru acest 
sezon ?

— O nouă Cupă Mondiala. Cred 
că Inter va juca mai bine decît anul 
trecut. Cu cei trei noi jolly-jockcri 
— Domenghini, Peiro, Malatrasi, cred 
că voi echilibra și mai mult jocul 
echipei.

— Nu vă supără atacurile ziariști
lor ?

— Sînt niște oameni delicioși. îmi

NOI DISTINCȚII ACORDATE ORGA
NIZATORILOR J.O,

TOKIO, 1 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă, Avery 
Brundage, președintele C.I.O., a anun
țat că în cadrul Congresului Comite
tului Internațional Olimpic, care va 
avea loc în octombrie 1965 la Madrid, 
se va propune inițierea a trei noi 
premii și distincții. Ele vor fi decer
nate unor personalități japoneze care 

s-au distins cu ocazia recentelor Jocuri 
Olimpice de la Tokio. Astfel, un premiu 
special va recompensa pe cunoscutul 
arhitect japonez Kenzo Tange pentru 
excepționalele sale interioare create la 
Gimnaziul Național și piscina olim
pică din Tokio. Alte două distincții vor 
fi acordate unor membri ai Comite
tului de organizare a celei de a 18-a 
ediții a Jocurilor Olimpice.

PE TERENURILE DE HOCHEI...

® Campionatul de hochei pe gheață 
al R.S. Cehoslovace se află în plină 
desfășurare. Sîmbătă s-au disputat 
două partide: Sokolovo Praga — Spar
tak Plsen 9—4; Z.K.L. Brno — Dukla 
Jihlava 2—1. 

rare ermetică. Gazdele s-au prezentat 
slab și n-au reușit să facă față ritmu
lui rapid al adversarelor. Cele mai 
bune: Soos (4) la Mureșul și Nemeț 
(4) la Știinta (I. Păuș, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 
SIBIU 16—3 (8—1). Sibiencele au 
opus o rezistență mai mare doar în 
primele 5 minute în fața jocului impe
tuos și eficace al rapidistelor. Apoi ele 
au fost nevoite mai mult să... asiste 
la combinațiile subtile, finalizate foarte 
des, ale rapidistelor. Boțan 6, Constan- 
tinescu și Hedeșiu cite 4 au fost gol- 
geterele Rapidului. Balaș, Kast și 
Schuster au înscris pentru echipa din 
Sibiu. (C. Chiriac).

S.S.E. TIMIȘOARA — TRACTORUL 
BRAȘOV 10—7 (5—3). Echipa eleve
lor din Timișoara s-a comportat din 
nou remarcabil, obținînd a 3-a victorie 
consecutivă. Oaspetele au jucat destul 
de dur în apărare, fapt care a dus la 
acordarea a 5 lovituri de la 7 m. Cele 
mai bune: Sekeli și Kaspari, respec
tiv, Naco. (A. Arnăutu, coresp.).

S.S.E. PLOIEȘTI — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 7—12 (7—6). A fost 
primul meci bun al gazdelor în acest 
campionat. Principalele realizatoare: 
Georgescu 3 și respectiv Dumitrescu 9. 
(M. Popescu, coresp.).

S.S.E. Petroșeni — Progresul 7 Bucu
rești 6—3 (2—2), Electromagnetica 
București — Voința Sighișoara 11—5 
(4—2), Voința Odorhei — Constructo
rul Timișoara 6—6 (3—4), Știința 
Galați — Rulmentul Brașov 10—10 
(5-5J.

fac un serviciu imens. în meseria 
noastră un lucru foarte important e 
să nu te uite lumea l

— Am auzit că la Inter e o disci
plină...

— ..Ide fier.
— Interveniiți deseori pentru păs

trarea ei ?
— Aproape de loc. Știu pe cina 

contez. Pentru nimic în lume, n aș an
gaja un om lipsit de caracter și care 
să nu-și cunoască interesele. Fie el 
jucător de supraclasă. Și apoi, la noi 
în fotbal, cine nu dă totul, își pierde 
pîin-ea.

— Care e cel mai mare fotbalist 
din lume ?

— Astăzi, Pele. în schimb Di Ste
fano este peste timp. Pentru că a 
știut să marcheze goluri și, în afară 
de asta, a știut (și știe)... tot.

...Ora II. H. s-a sfîrșit. Don Helo- 
nio privește printre gene l'-ninile 
Capitalei și spune ca penti>. ine: 
„Am umblat prin multe capitale din 
această parte a Europei, dar Bucu- 
reștiul pare a fi cel mai aproape de 
sufletul meu".

...Acesta e, în schiță sumară, antre
norul — „magician". Spunea cineva 
că nimeni, sau aproape nimeni, nu 
știe cine e antrenorul lui Santos, al 
lui Arsenal sau al Benficăi. în schimb 
toți sau aproape toți ști-u cine e an
trenorul lui Inter. Helenio Herrera 
pretinde că a ajuns aici grație celor 
...25 de ore de muncă pe zi. Cu alte 
cuvinte, grație „magiei sale de toate 
zilele".

• Campionatul U.R.S.S. de hochei pe 
gheață a continuat cu desfășurarea me
ciului Dinamo Moscova — Traktor 
Celiabinsk. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 2—2. în clasament 
conduce Ț.S.K.A. cu 15 puncte, urmată 
de Spartak 12, Aripile Sovietelor 11 
și Lokomotiv 11.

...Șl CELE DE TENIS

• La Helsinki se desfășoară în pre
zent, pe teren acoperit, meciul de tenis 
Finlanda — Suedia. După prima zi, 
rezultatul este egal: 1—1. Leclerq l-a 
învins cu 6—1 ; 8—6 pe Saeliae, iar 
Nyssoenen l-a întrecut cu 7—5 ; 6—2 
pe Barclay.

• Titlul neoficial de campion mon
dial la tenis profesionist a revenit lui 
R. Laver care l-a învins în finala tur
neului de la Londra pe K. Rosewall 
cu 7—5 ; 4—6 ; 5-7 ; 8—6 ; 8—6.

MARELE PREMIU AUTOMOBILISTIC 
AL ARGENTINEI

A doua etapă a Marelui Premiu auto
mobilistic al Argentinei, desfășurată 
între Carlos Paz și San Juan pe un 
parcurs de 780 km, a fost cîștigată de 
Hermann (R.F. Germană), care a rea
lizat o medie orară de 142,433 km. în 
clasamentul individual conduce Boh- 
ringer (R.F.G.) urmat la 6 min. de 
Glemser și Hermann (ambii R.F.G.).
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