
Jocurile frumoase au caracterizat
etapa campionatului republican de baschat

Sîmbătă și duminică^
echipele feminine de bas
chet și-au disputat cea 
de a IV-a etapă a cam
pionatului republican, iar 
cele masculine etapa a 
V-a. In general, parti
dele au fost viu dispu
tate, interesante, unele 
dintre ele ridicîndu-se la 
un bun nivel tehnic.

FEMININ—SERIA I

RAPID BUCUREȘTI— 
VOINȚA BUCUREȘTI 
72—56 (33—30). Par
tida vedetă a cuplajului 
feminin de sîmbătă seară 
din Giulești ne-a arătat^ 
mai mult ca oricînd, că 
atunci cîntl se pregătesc 
cu seriozitate. echipele 
noastre fruntașe pot oferi 
spectacole de cea mai 
bună calitate. Au fost 40 
de minute de joc atletic, 
rapid, eu multe faze bine 
concepute tactic și de 
cele mai multe ori fina
lizate.

Meciul a fost cît se 
poate de interesant, mai 
ales în prima repriză, 
cînd ambele echipe au 
avut pe rînd inițiativa. 
T.a început, jucătoarele 
de la Voința au atacat 
cil mult elan, orientîn- 
du-și majoritatea acțiuni
lor spre Hanelore Spiri
don, foarte activă sub
panou. Și datorită faptu
lui că formația feroviară și-a „per
mis* mai multe momente de ne
atenție in apărare, speculate cu 
promptitudine de *5-ul“ Voinței, si
tuația pe teren a fost perfect echi
librată. Minutul 19 a adus însă o 
răsturnare a forțelor pe teren. H. 
Spiridon a părăsit terenul pentru 5 
greșeli personale, ultima dictată cu 
foarte mare ușurință de arbitrii dr. 
D. Chiriac și V. Bordeianu, iar Vo
ința — lipsită de aportul celei mai 
bune jucătoare — a cedat pasul trep

Hanelore Spiridon, cea mai bună jucătoare a 
Voinței, în meciul cu Rapid, a izbutit o nouă 
aruncare la coș, realizată in ciuda opoziției 
1 rinei Vasil eseu.

Foto: T. Roibu

tat. Și astfel în repriza secundă, e- 
chipa feroviară animată de veșnic 
neobosita Eva Ferencz (o adevărată 
pildă — prin jocul ei — pentru 
baschetbalistele mai tinere) a preluat 
total inițiativa, obținînd o victorie 
meritată.

VOINȚA BRAȘOV—VOINȚA ORA
DEA 66—38 (31—16). Localnicele au 
făcut primul joc bun din acest cam
pionat, obținînd o victorie comodă în
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Etapa a ll-a a returului,
Penultima etapă din cadrul cam

pionatului republican pe echipe a pro
gramat în București un nou și inte
resant cuplaj pugilistic. Boxerii me- 
talurgiști au confirmat forma bună 
din ultima vreme învingînd cu 21— 
17 formația gălățeană — Construc
torul.

Iată rezultatele tehnice, în ordinea 
categoriilor: AL Dumbravă (G) h ab. 11 
Gh. Cristea. (M), I, Grăjdeanu (M) 
b. ab. II V,,\ Potolea (C), Gh. Stan 
(M) b.p. V. Munteanu (C), D. Mi
tica (M) b. p. M1, Săvescu (C.) — de
cizie discutabilă, Gh. Bădoi (M) b. 
dese. Gh, Premia (C); P. Niculescu 
(M), în cel mai frumos meci al reu
niunii, a învins la puncte pe T. Mi- 
trea (C.), V. Badea (M) b. ab. II M. 
Scări ut (CL); V. Bogoi (M). h. p. 
P. Cîmpeatni (C.), T. Felea (C.) b. 
ab. I S. Bene (VI), 0. Cioloca (G) 
cîștigă fără adversar.

In cea de a doua întîlnire Dinamo 
a întrecut cu 24—14 formația Pro
gresul. Deși scorul este sever, lupta 
în ring a fost mult mai echilibrată, 
uneori pasionantă. Diferența mare de 
scor a fost stabilită datorită lipsei 
de participant la categoria grea în 
formația Progresul, cît și faptului că 
boxerul I. Sabău (Progresul) a pier
dut prin neprezentare (a depășit 
greutatea).

Și acum, cîteva cil vin te despre fe
lul cum s-au disputat partidele. In 
primul meci D. Davidescu (D) a în
vins la puncte, nu fără dificultăți, pe 
V. Nițoi (P). Cei doi „cocoși" N.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
UN ANTRENOR ROMTN DE 

BASCHET IN S. U. A.

La invitația Federației americane de 
baschet amator, antrenorul Vasile Po
pescu a plecat sîmbătă dimineața în 
S.U.A. pentru un schimb de experien
ță El va participa la o serie de 
cursuri teoretice și practice în orașul 
Los Angeleș. De asemenea antrenorul 
V. Popescu, va urmări în mai multe 
orașe antrenamentele și jocurile unor 
echipe americane.

ECHIPA DE HOCHEI DINAMO 
KIEV SOSEȘTE AZI

Dupâ cum am anunțat, săptămîna a- 
ceasta va evolua pe patinoarul „23 August44 
formapa sovietică de hochei pe gheață 
Dinamo din Kiev. Hocheiștii oaspeți sosesc 
în București în cursul zilei de astăzi. Ei 
vor susține două meciuri in compania se
lecționatei orașului București. Partidele vor 
avea loc miercuri 11 și joi 12 noiembrie, 
incepînd de la ora 19.

Regională
Hun ''doara-Deva

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA»

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Campionatul categoriei A—sub semnul surprizelor
C.S.M.S. a învins la Cluj, iar Știința Craiova și U.T.A. au ciștigat cite un punct in deplasare!

Năsturescu încearcă să intercepteze balonul, dar Cozma intervine prompt și reține mingea. Fază din meciul 
Rapid — Progresul.

in campionatul de box pe echipe
deși a împlinit 33 de ani, prin com
portarea sa, a demonstrat că este a- 
celași redutabil adversar pentru cei

(Continuare în pag. a 3-a)

Mîndreanu (P) și A. Verdeș (D) au 
realizat un frumos spectacol pugilistic. 
Verdeș, mult schimbat în bine ca stil, 
a pierdut totuși la puncte... partida 
cu „veteranul"- cocoșilor. Mîndreanu,

Aspect din meciul N. Mîndreanu (Progresul) — A. Verdeș (Dinamo), 
disputat sîmbătă seara, în sala Floreasca. Partida s-a încheiat cu victoria 
„băt rinului* Mîndreanu.

| CATEGORIA A
$ Știința Cluj — C.S.M.S. 1-3
(6 Dinamo Pitești — Crișul 2-0 
(2 Petrolul — Stiinta Craiova
« Farul — U.T.A. 1-1 (1-1)
® Steagul roșu — Minerul B. Mare 
<2 2-0 (0-0)
(6 Progresul — Rapid 0-0
£ ETAPA VIITOARE
(2 (15 noiembrie)
>2 Știința Craiova — Minerul B. Mare
(6 Rapid — Steagul roșu
(6 Știința Cluj — Progresul

Dinamo București — Farul 
(6 Dinamo Pitești — Petrolul
6 U. T. A. - Crișul

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

Trei jucătoare și-au împărțit victoria
in campionatul republican de șah

MARGARETA TEODORESCU, ALEXANDRA NICOLAU SI ELISABETA 
POLIHRONIADE VOR DISPUTA UN MECI DE BARAJ

Finala campionatului feminin de șah 
al țării a avut un epilog în hota gene
rală a desfășurării întrecerii. Dupâ ce 
de-a lungul rundelor conducerea în 
clasament a fost adesea împărțita în
tre mai multe jucătoare, trei dintre 
ele au trecut „linia sosirii" la egalitate 
de puncte. Anume, maestrele interna
ționale Margareta Teodorescu, Alexan
dra Nicolau și Elisabeta Polihroniade 
au totalizat același număr de puncte 
— 13. Ordinea pe care am ales-o este 
aceea a coeficienților Soneborn (care 
pentru Nicolau și Polihroniade sin» și 
ei egali!) dar ea nu este cea defini
tivă, un meci suplimentar de baraj 
trebuind să departajeze pe cele trei 
cîștigătoare, pentru desemnarea cam
pioanei.

înaintea ultimei runde, pe primul 
loc promovase Elisabeta Polihroniade

cu un minim avans de */2 p. asupra 
unui grup de trei jucătoare: Alexan
dra Nicolau. Margareta Teodorescu și 
Rodica Reicher. Se putea prevedea că 
ultima zi de joc va prilejui o dispută 
foarte îndîrjită. Lidera clasamentului 
avea partida cea mai grea, jucînd cu 
negrele împotriva Gertrudei Baum- 
starck. Ea a și obținut avantaj în des
chiderea partidei, a fost însă apoi ega
lată prin presiunea negrelor. S-a tre
cut într-un final de turnuri și pioni 
egali pe același flanc. Rezultatul de 
remiză devenea evident cu fiecare pas 
și la mutarea 53, Polihroniade si Baum- 
starck conveneau asupra egalității. Intre 
timp, Nicolau cîștigase la Rădăcină o 
partidă în care avantajul a alternat, 
iar Teodorescu își încheia ascensiunea
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Pif.

3
3
4

Meciul C.S.M.S. lași — Steaua 
avea loc ta 14 noiembrie.

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

C.S.M.S. 
St. roșu 
Petrolul 
Dinamo 
Farul 
Șt. Cluj 
Cri șui 
Steaua 
U. T. A. 
Min. B.
Șt. Craiova 
Dinamo Buc. 4

9
4

M.

13
10
10
10
10

9
9
8
8
7
7
6
6
5

10 6
3
4
4
4
3
3
4
3
3
2
3
1
2

10
10

9
9
9

10
4

10
9

11

Progresul 
Rapid

5
5
6
1
4
1

15:13 
10: 6 
12:10 
13:11 
10:10
17:12
9:10

12: 1
10:18
11:16
7:22
9: 4
6:12
6: 2

Biiuffiîo Bncnrești a sosit In Milano
pentra jocul cu Internazionale

De la trimisul nostru special, C. Macovei
MILANO, 8 (prin telefon). — De 

cîteva ore, echipa Dinamo București 
se află la Milano, pentru a juca, 
miercuri seara, în al doilea tur al 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal, cu cunoscuta și pu ernica forma
ție Internazionale. Dinamoviștii au 
finut să asiste la meciul de campio
nat pe care Internazionale l-a susți
nut după amiază cu echipa Manfova. 
Dar condițiile de zbor, îngreuiate de 
timpul nefavorabil, escala de o oră 
la Belgrad și apoi drumul de mai 
bine de o oră de la aeroport pînă la 
stadionul San Siro, au determinat o 
întîrziere neprevăzută, astfel că am 
ajuns în tribune la începutul reprizei

a ll-a. Tabela de scor arăta 1-0 pen
tru Inter, prin punctul marcat de Da- 
menghini.

Publicul milanez, care aflase că 
fotbaliștii bucureșteni vor fi prezenți 
la meci, le-au făcut o primire caldă, 
aplaudîndu-i la apariția lor în tri
bună Dinamoviștii au devenit astfel 
spectatori pentru 40 de minute ai 
meciului Inter — Man ova, avînd 
prilejul să urmărească cu interes pe 
viitorii lor adversari. Aceștia au jucat 
fără titularii Corso și Jair, despre 
care se spune că sînt accidentați, 
dar credem mai curînd că au tost

(Continuare in pag. a 3 a)

• MECIURI INTERNAȚIONALE Șl O SERIE DE RESTANȚE
F R. Fotbal a stabilit datele de des

fășurare a unora dintre restanțele din 
categoria A și programul etapelor 
viitoare :

11 noiembrie: Progresul
12 noiembrie:
14 noiembrie:
15 noiembrie: Știința Craiova 

netul Baia Mare, “ 
roșu. Știința Cluj 
mo București “ 
Petrolul, U.T.A. — Crișul.

19 noiembrie: Crișul — Rapid, Fa
rul — C.S.M.S., Steagul roșu — Dina
mo Pitești. Petrolul — Dinamo Bucu
rești.

22 noiembrie: Minerul Baia Mare — 
U.T.A., Progresul — Știința Craiova.

28 noiembrie: Petrolul — Rapid,
Steaua — Știința Cluj.

Steaua
Rapid — Știința Cluj 
C.S.M.S. — Steaua

— Mi- 
Kapid — Steagul 

, Progresul, Dina- 
Farul, Dinamo Pitești—

29 noiembrie: Dinamo București —
Dinamo Pitești.

2 decembrie: U.T.A. — Rapid.
Celelalte restanțe vor fi programate 

ulterior.
Meciurile internaționale din această 

perioadă se vor disputa astfel:
11 noiembrie: Internazionale Milano— 

Dinamo București (Cupa campionilor 
europeni) și Petrolul Ploiești — Lokomo
tiv Plovdiv (Cupa orașelor tîrguti).

18 noiembrie: Steaua — Dinamo Za
greb (Cupa Cupelor).

2 decembrie: Dinamo Zagreb — Steaua 
(Cupa Cupelor) și Lokomotiv Plovdiv— 
Petrolul Ploiești (Cupa orașelor tîrguri).

3 decembrie: Dinamo București — In
ternazionale Milano (Cupa campionilor 
europeni).



Actualul lider nu se dezminte: Un meci nul din toate punctele de vedere

C.S.M.S. a întrecut pe Știința, la Cluj, cu 3-1 (2-1)
CLUJ 8 (prin telefon de la trimisul 

nostru) O victorie a ieșenilor la Cluj 
— și încă la scorul de 3-1 — consti
tuie desigu' o surpriză. Cititorii noștri 
vor fi insă și mai surprinși aflînd că 
nu numai noi. ci și mulți din supor
terii Științei împărtășim părerea că de 
fapt scorul ii dezavantajează pe... oas
peți. Cu o apărare bine organizată, 
mobilă și fermă, cu un atac in care 
fiecare jucăto' s-a întrecut azi pe sine, 
cu un „unsprezece" care s-a dăruit din 
tot sufletul jocului și victoriei, 
C.S.M.S. a realizat azi un tried de 
bună calitate și a obtinut un rezultat 
a cărui justele nu poate fi sub nici o 
formă pusă la îndoială. Superioritatea 
oaspeților a fost azi fructificată numai 
de trei ori. dar ei și-au creat atitea 
ocazii la poarta lui Moguț (singurul 
remarcabil din echipa Științei in acest 
joc), incit chiar o victorie a lor la 4 
goluri diferență ar fi putut rezista ori
cărei contestații.

începutul focului nu le-a fost insă 
favorabil Ieșenilor. Chiar in min. 3. 
Mureșan l-a ..pus in cursă" pe Adam, 
pe aripa stingă, și golgeterul echipei 
clujene (11 goluri din totalul de 17). 
a deschis scorul. In tribune mulți spec
tatori începuseră să se gindească la 
recentul 5-0 cu Știința Craiova, locul 
echipei locale manifesta insă destule 
lacune pe care atacurile viguroase ale 
C.S.M.S.-ului (de preferință lansări pe 
aripi sau deschideri lungi în adîncime 
pe mijlocul terenului) le scotea in 
evidență pe măsură ce jocul înainta. 
Șl in min. 10 a venit egalarea: Cu
perman a scăpat spre poartă, a tras 
în Moguț, apoi a reluat. Moguț a 
blocat din nou. dar al treilea șut. de 
data aceasta al lui Voica, a găsit 
plasa. Nici un apărător clujean nu 

......................................... I De 
de 

care după cum 
Șepci 
făcut

stantinescu (in rest foarte bun) nu- , 
mai plasamentul bun al lui Deleanu, 
aflat pe linia porții, se opune egalării.

După pauză, Știința atacă, atacă 
dar apărătorii ieșeni fac față cu calm 
presiunii. Clujenii aruncă mingea îna
inte, spre poartă, pe sus. dar Moțoc și 
Vornicu au cîștig de cauză la baloa
nele înalte, iar Deleanu și V. Popes
cu se întrec in virtuozități de mobili
tate, acroșaj și detentă. Cu toate efor
turile, gazdele nu ajung Ia faze clare 
de gol. C.S.M.S. atacă mai rar, dar 
mai lucid. Golul care pune capăt 
luptei „cade" in min. 74: Cuperman 
face o cursă pe aripă și de la limita 
terenului trimite in urmă lui Ștefă 
nescu, aflai la 14—15 m; un șut ma
gistral, de kinogramă, al acestuia și 
e 3—1.

lucind in ultimul sfert de oră cu 
dezinvoltură, C.S.M.S. are alte ocazii 
de a majora scorul, dar Cuperman 
(min. 84) și lancu (min. 89) pierd 
ocazii de „singur cu portarul1'.

Arbitrul N. Mihăiiescu (Buc.) a 
avid o zi slabă, pe care nesiguranța 
și insuficienta atenție a colegilor 
de la tușă, 
Cursaru, i-au scos-o și mai mult 
relief.

ȘTIINȚA: Mogut — Marcu, _
Georgescu, Anca (min. 26 _ f

V. Pădureanu și
săi 
N.
în

kinogramă, al acestuia Si

RAPID
pe „Dinamo" : Rapid a
punct în fața Progresului

Petrolul—Știința Craiova 0-C

, Tr. 
Szoke). 

Cîmp"eanu — V. Alexandru, Bîrsan — 
Ivansuc, M. Bretan, Adam, Mureșan.

C.S.M.S.: Constantinescu — V. Po
pescu, Moțoc, Vornicu, Deleanu — 
Humă, Ștefănescu — Matei, lancu, 
Voica (min. 60 Danileț), Cuperman.

RADU URZ1CEANU

PLOIEȘTI 8 (prin telefon). Tntîl- 
nirea dintre Petrolul și Știința Craio
va nu a dat cîștig de cauză nici u- 
neia dintre formații. După 90 de mi
nute, partida s-a încheiat cu un scor 
alb. în tot acest timp am fost mar
torii unui joc de slab nivel tehnic, 
sportivii celor două echipe complăcin- 
du-se sa lovească balonul mai mult Ja 
întîmplare. Ambele formații au ră
mas, în egală măsură, datoare publi
cului ploieștean cu ceea ce se cheamă 
FOTBAL. Motivul ? Cele două for
mații au intrat pe teren cu scopuri 
diferite: gazdele să obțină victoria 
cu orice preț iar oaspeții să realizeze 
un rezultat cît mai onorabil, nici 
unii și nici alții nefiind preocupați 
de crearea unui spectacol fotbalistic.

Craiovenii au dat dovadă de mai

PROGRES

era acolo pentru a interveni I 
altfel, apărarea Științei (lipsită 
aportul lui 
ne declara 
astăzi să 
slab.

In min. 
de pe teren, . 
mâții în care fiecare nume 
scris cu majuscule) pasează din fața 
propriului careu lui Ștefănescu, se lan
sează in atac, reprimește balonul, 
face o cursă debordantă urmărit de. 
debutantul Anca și, ajuns in careul 
advers, șutează sigur, jos la colț: 
2—1. După două minute, lancu scă
pat din nou singur in careu e blocat 
in ultimă instanță de Moguț. In min. 
38, la o ieșire hazardată a lui Con-

Grăjdeanu, 
antrenorul 
joace l) a

19, lancu 
„vioara

(cel 
/" a

a refuzat 
un meci

mai bun 
unei /or
ar merita

Surpriză 
pierdut un r-----  . „
și n-a lipsit mult, in finalul meciului, 
sa le piardă pe amîndouă. Fotbaliștii 
din Ciulești, după ce se jucaseră în 
prima repriză cu Progresul ca pisica 
cu șoarecele — numai că pisica și- 
concretizează — n-au mai avut iniția
tiva decît în primul sfert de oră al 
celei de a doua reprize, pentru ca în 
ultima parte a jocului să se lase domi
nați de Progresul, a cărui evoluție, in 
ansamblu, a fost mai bună decît în par
tida de duminica trecută cu U.T.A.

Așa cum începuse, întilnirea anunța 
o victorie feroviară. De altfel, în pri
mele 45 de minute Progresul aproape 
că n-a schițat nici o intenție de atac, 
jucind practic cu un singur om la 
înaintare: cu Voinea, pe care l-am 
surprins stingher, în cîteva rînduri, 
în luptă cu apărătorii rapidiști. La mai 
venit în ajutor, din cînd în cînd D. 
Popescu, dar aceasta n-a schimbat prea 
mult caracteristica jocului practicat de 
Progresul în această perioadă: apă
rare supraaglomerată, efort evident de 
a împiedica sau măcar de a intîrzia 
deschiderea scorului.

înaintarea Rapidului a jucat frumos 
în prima repriză, a inițiat acțiuni spec
taculoase, lonescu constituind... „inami
cul nr. 1“ al celor de Ia Progresul prin 
ușurința cu care se infiltra în liniile lor 
defensive. Dar chiar in această peri
oadă de dominare teritorială, de atacuri

după atacuri — multe oprite prin faul
turi — i-a lipsit Rapidului arma cu care 
se cîștigă orice joc de fotbal : șutul la 
poartă. în afara unor intercepții inspi
rate, Cozma n-a avut de lucru. S-a tras 
puțin și imprecis. Singurul care i-a 
dat emoții a fost propriul său fundaș, 
loachim Popescu, care în min. 37 vrînd 
să trimită mingea „acasă*1 i-a dat-o 
lui... lonescu, iar acesta, ca- șl cum 
s-ar fi jenat să marcheze în aseme
nea condițiuni, n-a tras imediat, dîn- 
du-i posibilitatea Iul Cozma să inter
vină.

In repriza a ll-a nu mai vedem 
pe teren același Rapid. După puține 
minute de la reluare, verva lui de joc 
dispare, astfel că o bună bucată de 
vreme meciul intră în anonimat. Se 
joacă lent, se comit greșeli de o parte 
și de alta. Rapidul are totuși o mare 
ocazie în min. 72, dar mingea cen
trată pe jos de Dumitriu II trece prin 
fața porții lui Cozma fără să fi fost 
lovită de nici unul dintre înaintașii 
feroviari, de lonescu în special, aflat în 
poziția cea mai bună.

Dîndu-și seama că pericolul a tre
cut, că se poate obține chiar mai mult 
decît un rezultat de egalitate vizat ini-

țiaî, Progresul avansează în teren, tnl- 
țiază acțiuni de atac și-i dă de gindit 
lui Andrei, pînă atunci simplu specta
tor. Un șut-centrare al lui Oaidă este 
respins defectuos de portarul rapidist, 
iar cîteva minute mai tîrziu D. Popescu 
și Voinea, intrați în careu, trag puternic, 
dar de puțin pe lingă poartă.

In general, meciul a fost sud aș
teptări, deși, cum am spus la început, 
Progresul a prestat în orice caz un joc 
mai clar decît acum o săptămină. Par
tida a fost lipsită mai ales de faze 
de poartă, care încălzesc echipele și 
spectatorii.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a condus 
satisfăcător următoarele formații t

RAPID: Andrei — LUPESCU, Mo- 
troc. Dan Coe, GREAVU — DINU, 
GEORGESCU — Năsturescu (din min. 
75 Țuțuianu), Dumitriu II, IONESCU, 
Codreanu.

PROGRESUL: COZMA — Sandu, 
loniță, ȘTIRBEI, loachim Popescu — 
Mateianu (din min. 20 AL. CON
STANTINESCU), Ivănescu— Oaidă, D. 
POPESCU, Voinea, MAFTEUȚĂ.

JACK BERARIU

multă mobilitate în teren, au lupta 
din răsputeri pentru a-și apăra poat 
ta în perioade critice (ca acelea cîn 
erau nevoiți să se maseze cite 7— 
în propriul careu).

Petroliștii, deși au dominat parțiî 
în repriza întîi și total în partea 
doua a partidei, au jucat în geners 
slab, greșind tactic și înghesuind ma 
joritatea acțiunilor pe centru, pe a 
colo pe unde — de fapt — nu se pu 
tea pătrunde spre poarta lui Vasiles 
cu. Nu se poate spune însă că ploieț 
tenii nu au avut, chiar și în aceast 
situație, ocazii de gol. în minutel 
27, 38, 58 și 75 au fost ratate de că 
tre Dridea, Mocanu și Juhasz situa 
fii ideale de concretizare. Dominare 
localnicilor este ilustrată și de cel 
11 lovituri de colț (față de una 
oaspeților). Pe măsură ce se scurge 
timpul, fotbaliștii ploieștenî (deși dc 
minau) au căzut pradă prpnriei lc 
nervozități ușurînd și în acest fel jc 
cui distructiv, de apărare, practica 
de studenți in ultima jumătate d 
oră. Publicul a fost și martorul unc 
ieșiri nesportive ca acelea ale k 
Florea (care a aruncat mingea în tri 
bune) și Badea.

Pe linia ultimelor sale comportăr 
Știința Craiovă a dovedit din no 
multă putere de luptă. Ea s-a remat 
cat îndeosebi pe mijlocul terenuh 
unde a organizat combinații reușit 
prin Sfîrlogea, Eftimie și Bîtlan. Cra 
iovenii au păcătuit însă și de dat 
asta prin lipsă de convingere în faț 
porții (ei au șutat doar de două oi 
la poarta lui lonescu).

Acest joc slab s-a bucurat de ir 
arbitraj bun din partea lui Romulu 
Pop (Oradea), care a condus urmă 
toarele formații:

PETROLUL: lonescu — Pahonțt 
Fronea, Dragomir, Florea — Jtihasi 
Ivan (D. Munteanu din min. 56) - 
Boc. Dridea 1. Badea. Mocanu.

ȘTIINȚA: Vasilescu — Lungar 
Deliu, Bit lan (C. Popescu din mir 
46). Dumitrescu — Bărbulescu. An 
ton — Circiumărescu, Sfîrlogea. E) 
timie, Onea.

C. MANTI
A. VLASCEANU-cores,

DINAMO PITEȘTI — CRIȘUL ORADEA 2-0 (10)

Farul - U. T. A.: 1-1 (1-1J
CONSTANȚA 8 (prin telefon). — 

Farul nu a reuși*, să realizeze nici 
azi mult așteptata reabilitare în fața 
pasionaților săi suporteri. Jucind in 
compania echipei arădene, localnicii 
au terminat la egalitate: 1—1 (1 — 1). 
Motivul nemulțumirilor nu-1 constituie 
numai acest rezultat. Spectatorii s-au 
edificat încă o dată că sub aspectul 
jocului în sine echipa lor favorită tre
ce printr-o eclipsă. Ea nu mai acțio
nează ca o formație, adică jucătorii 
nu „merg” in același pas, fiecare 
dintre cele trei compartimente prezen- 
tind fisura sau... fisurile sale.

în ciuda acestor carențe, localnicii 
ar fi putut termina totuși învingători 
pentru că au avut mai multe ocazii 
de a marca, printre care și un II me
tri, ratat de Bukosi.

în ceea ce privește pe arădeni, ei 
au meritul că nu au făcut un joc 
strict de apărare, acționînd deschis. 
Oaspeții au acționat cu multă ambi
ție, fiind de multe ori primii la min
ge. Au greșit însă pentru că nu au 
șutat decît rar la poartă. De aseme
ni, se poate sublinia comportarea lor 
corectă, sportivă. Jocul, ca aspect teh
nic. a fost mediocru, doar în repriza 
1 realizîndu-se un spectacol fotbalis
tic ceva mai bun.

în primele minute inițiativa a a- 
parținut localnicilor care șutează ia 
poartă prin Balint (în min. 1), Zam
fir (min. 4) și Bukosi (min. 6). dar 
fără rezultat. Cei care înscriu primii 
sînt oaspeții: in min. 15 Țîrlea pri
mește o centrare de fa Igna și intro
duce balonul cu capul în poartă. în 
continuare atacă localnicii și în min. 
16 și 17 au bune ocazii de a egala, 
însă Ologii și (din nou) Balint sca
pă. Egalarea survine după numai un 
minut, cînd Biikosi. exccutînd puter
nic o lovitură liberă de la 20 m, tri
mite pe lingă zid, în plasă. O altă 
mare ocazie a localnicilor este ratată 
in min 40 de Neacșu care, aflat pe 
linia careului mic. înalță mingea pes
te bară

în min. 58, Neacșu execută o lovi
tură de la 30 m, trimițind, sus, în ca 
reu dar Costin reia peste bară. In 
mi». 65, Chivu pătrunde în careu și

trage pe lingă poartă. In min. 80. 
Bukosi, lansat de Stancu, se apropie 
de poartă, dar șutează slab, și Wei- 
chelt prinde. în șfîrșit, în min. 83, la 
un fault în careu, comis asupra lui 
Zamfir, localnicii obțin un 11 m: 
Biikosi execută, însă în bară.

Arbitrul E. Martin (București) a 
condus bine formațiile:

FARUL: Manciu — Costin, Stancu. 
Tilvescu, Gref — Zamfir. Neacșu — 
Tănase (Tufan min. 65). Balint. Bu
kosi, Ologu.

U.T.A.: Weichelt — Pecican, Ba
coș, Metcas, Neamțu — Donciu, Chi
vu — Pantea, Țîrlea. Floruț, lgna.

GELU RUSCANU
coresp. reg.

PIT EȘTI 8 (prin telefon). — Cite- 
va declarații solicitate după termina
rea partidei caracterizează cît se poate 
de bine jocul dintre Dinamo și Cri- 
șu! Oradea.

Antrenorul echipei oaspe — L. Zi- 
lahi — ne-a spus : „A fost • luptă 
dîrză, care a purtat tot timpul am
prenta dorinței de victorie a celor 
două echipe. Dinamoviștii au cîștigat 
pe merit, la capătul unui joc desfă
șurat în limitele sportivității, in ceea 
ce-i privește pe jucătorii echipei gaz
dă. Regret comportările nesportive 
ale lui Mihai, Duca și Solomon, com
portări care nu-i caracterizează și de 
aceea nu le-am găsit încă explicația”.

Arbitru] meciului. N. Stavru (Con
stanța), a spus că „misiunea sa pu
tea fi mult mai ușoară dacă jucăto
rii Crișului (in special Solomon) nu 
ar fi fost recalcitranți la unele de
cizii*.

Am solicitat apoi părerea observa
torului federal Ion Bălănescu, care 
ne-a declarat: „Jocul a fost de o fac
tură tehnică modestă. Primele 45 de 
minute au aparținut, sub toate as
pectele, echipei Dinamo. care putea 
să concretizeze de mai multe ori. în 
partea a doua a jocului, inițiativa a 
trecut de partea Crișului. Orădenii au 
greșit însă tactic șutind foarte rar 
la poartă și prea de departe. în ul
timele 15 minute dinamoviștii au re
venit din nou în atac, cînd au și 
jorat scorul. Ieșirile nesportive 
celor trei jucători de la Crișul 
inexplicabile. Victoria gazdelor e 
ritată*.

Antrenorul V. Mărdărescu (Dina
mo) a ținut să adauge că: „jocul nu 
a avut tot timpul un nivel corespun
zător. Echipele au jucat cu dîrzenie, 
dar n-au depus prea multe străduin
țe din punct de vedere tehnic".

ma-
ale 

si nt 
me

Punctele învingătorilor au fost rea 
lizate de Stoenescu (min. 20), din 
tr-o lovitură liberă directă de L 
18 m și Naghi (min. 77), care . re 
luat o minge respinsă de portaru 
Duca. Mai trebuie menționat că _ So 
lomon (ca urmare a protestelor și in 
juriilor aduse arbitrului) a fost eli 
minat în min. 80, iar Badea (Dina 
mo)a părăsit terenul in min. 39, fiim 
accidentat.

Arbitrul N. Stavru a condus în pe 
neral bine următoarele formații:

DINAMO: Matache — Valean. 0. 
teanu, Ilie Stelian, Badea (Radu mit 
39), — Stoenescu. Dobrin — Banu, (. 
lonescu, Naghi, David.

CRJȘUL: Duca—Al. Georgescu, S( 
lomon, Poloni, Sacaci II — Nag) 
(Sacaci III min. 59), Mihai — Sziic; 
Bacoș, Damian, lacob.

AL. MOMETE-coresp. re)

SERIA EST

IERI tN CATEGORIA
SERIA SUD SERIA VEST

1—0 (0—0)
3—1 (0—0)
5—1 (3—1)

FI. r. Tecuci—Foresta Fălticeni 
Text. Buhuși—Din. Moldova Iași 
Met. Rădăuți—Petrolul Moinești 
Fructexport Focșani—Chim. Onești 2—0 (1—0) 
Rulmentul Bîrlad—Victoria P.N. 3—0 (2—0) 
Ceahlăul P. N.—Viitorul Suceava 3—0 (3—0) 
Textila Botoșani—Metalospoxt G-ți 1—0 (1—0)

CLASAMENT

1. Ceahlăul P. Neamț
2. Foresta Fălticeni
3. Victoria P. Neamț
4. Textila Botoșani
5. Flamura roșie Tecuci
6» Textila Buhuși
7. Viitorul Suceava
8. Fructexport Focșani
9. Metalul Rădăuți

10. Dinamo Moldova Iași
11. Metalosport Galați
12. Chimia Onești
13. Petrolul Moinești
14. Rulmentul Bîriad

ETAPA VIIȚOARE: Vi_____ _______ ___, --
Metalul Rădăuți, Metalosport Galați—Viito
rul Suceava, Dinamo Moldova Iași—Ceah
lăul P. Neamț Rulmentul Bîriad — Fruct
export Focșani, Flamura roșie Tecuci — 
Petrolul Moinești, Chimia Onești — Textila 
Botoșani, Textila Buhuși — Foresta Fălti
ceni.

1 2
4 1
4 2

SERIA NORD

9 6
9 4
9 3
9 5 0 4
9 4 14
9 3 3 3
9 4 14
9 3 2 4
9 4 0 5
9 4 0 5
9 3 2 4
9 3 2 4
9 3 15
9 3 15

Victoria P. Neamț

Tehnometal Buc.—Text. Sf. Gh. 
Electrica C-ța—Rulmentul Brașov 
Progi. Alexandria—FI. r. Buc.
Victoria Giurgiu — Portul C-ța 

(meciul s-a disputat la Răcari)
Unirea Răcari — Rapid Mizil 
Marina Mangalia — Dinamo Vie-, 

ioria București
Metrom Brașov — Electrica Fieni

0—2
1—1
2—1

1—1
4—3

(0-1)
(0-1)
(0-1)

(1-0)
(3-3)

0-0
(1-0)

Tractorul Corabia — Electromotor
Timișoara

Met. Tr. Severin—C.F.R. Arad 
Muscelul C-lung—Met. Hunedoara 
Met. Pitești—Vict. Câlan 
Electxoputere C-va—Min. Anina 
Teba Arad — Min. C-lung 
Minerul Deva—Pandurii Tg.

CLASAMENT

Jiu

1—0
1—0

4—1
3—0
7—1
2—1

(1-0) 
(1—0) 

0—0
(3-D 
(3—0) 
(2—1)
(2—1)

Uniiea Dej—Metalurgistul B.M. 
FI. r. Oradea—I.R.A. 2 Tg. M. 
A.S. Aiud—Steaua r. Salonta 
Forest. Sighet—Gloria Bistrița 
Arieșul Turda—Min. Baia Sprie 
Min. Bihor—Faianța Sighișoara 
Soda Ocna Mureș—Chimica

1—0 (0—
4—2 (1—
4—0 (2—
4—1 (3—
3— 1 (2—
4— 0 (2— 

Tîrnâveni 0-

CLASAMENT1—0

CLASAMENT
1. Rulmentul Brașov 9 5 3 1
2. Dinamo Victoria Buc. 9 4 2 3
3. Metrom Brașov 9 3 4 2
4. Tehnometal Buc, 9 4 2 3
5. Rapid Mizil 9 4 2 3
6. Marina Mangalia 9 3 3 3
7. Textila Sf. Gheorghe 9 3 3 3.
9. Victoria Giurgiu 9 2 5 2
9. Unirea Răcari 9 4 14

10. Electrica Fieni 9 4 0 5
11. Electrica Constanța 9 3 2 4
12. Progresul Alexandria 9 4 0 5
13. Portul Constanța 9 15 3
Î4. FI. roșie București 9 2 2 5

ETAPA VIITOARE. Portul Constanța — Me- 
trom Brașov, Unirea Păcari — Tehnometal 
București, Textila St. Gheorghe — Marina 
Mongolia, Dinamo Victoria București — 
Progresul Alexandria, Electrica Fieni— Vic
toria Giurgiu, Flacăra roșie București — 
Electrica Constanța, Rulmentul Brașov — 
Rapid Mizil.

10:16 8 
9:18 7 

10:15 6

1 C.F.R. Arad
2. Minerul Deva
3. Teba Arad
4. Metalul T. Severin
5 Metalul Hunedoara
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Minerul Anina
8. Electroputere Craiova
9. Muscelul Cîmpulung

10. Victoria Câlan
11. Tractorul Corabia
12. Minerul Cîmpulung
13. Electromotor Timișoara
14. Metalul Pitești

ETAPA VIITOARE: Pandurii Tg.
Metalul Pitești, Victoria Câlan—Teba Arad, 
Metalul Tr. Severin — Minerul Anina, Elec
tromotor Timișoara — Minerul Cîmpulung, 
Metalul Hunedoara — Tractorul Corabia, 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Deva, 
C.F.R. Atad — Electroputere Craiova.

3
3
3
2
2
3

9
9
9
9
9

1
1
1
3
3
3
1 4
3 3
1 4
2 4
2 4
1 5
3 4
1 6

ii 
n 
n 
n 
n
9
9
9
9
8
8
7
7
5

Jiu

1. Arieșul Turda
2. A.S. Aiud
3. Faianța Sighișoara
4. Minerul Bihor
5. Gloria Bistrița
6. Steaua roșie Salonta
7. Soda Ocna Mureș
8. Forestiera Sighet
9 Minerul Baia Sprie

10. Unirea Dej
11. Chimica Tîrnâveni
12. Flamura roșie Oradea
13. Metalurgistul B. Mare
14. I.R.A. 2 Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE: I.R.A.
Steaua roșie Salonta, Minerul 
Gloria Bistrița, Metalurgistul Baia Mare 
Flamura roșie Oradea, Minerul Bihoi 
Unirea Dej, Soda Ocna Mureș — Forcstie 
Sighet, Chimica Tîrnâveni — A.S Aiu 
Faianța Sighișoara — Arieșul Turda.

9

2 Tg. Mureș 
Baia Sprie



RUG BI

ivingfitorii și învinșii In înălțime
ÎN MARE VERVĂ

Steagul roșu —Minerul
>ectatorii veniți duminică pe „Trac- 
“ așteptau de la recenții învingă- 
ai campionilor o victorie ușoară, 
urile nu s-au întîmplat așa. Dim- 
vă, ieri, Steagul roșu a trebuit 

pună, la maximum, toate mo
de în funcțiune pentru a învinge 
Minerul Baia Mare (2—0). Vic- 

obținută de echipa gazdă este 
pe deplin meritată. Gazdele au 

inat aproape 60 de minute, supu- 
echipa băimăreană unui puternic 

t. în partea a doua a jocului, Stea- 
roșu a fost mai periculoasă în fața 
ii, în special după introducerea lui 
id (în locul lui Hașoti), schimbare 

a dat atacului multă vigoare. Jo- 
inepuizabil al lui Năftănăilă, mo
alea și vitalitatea lui Ivăncescu, 
tul lui Sigheti și Pescaru la cen- 

terenului, au fost atuuri apre- 
ile ale echipei învingătoare. Ce 
it însă că Năftănăilă și-a umbrit 
portarea t:hnică, atunci cînd l-a 
lat pe portarul băimărean Bay 
i. 70).
espre Minerul, numai cuvinte de 
ă. „ll“-le băimărean și-a apărat 
iele cu deplină sportivitate, cu o 
uritate de joc care face cinste unei 
pe promovate în prima categorie, 
erul a făcut un joc excelent în pri- 
repriză, cînd, fără să se închisteze 
apărare. în plus, a atacat 

stuos (Cacoveanu, Sasu, Drăgan) 
înd adesea în pericol poarta ste- 
lor. Dacă scorul nu a fost deschis 
i în min. 61, aceasta se datorește 
rării ferme a oaspeților, în care un

Baia Mare 2-0 (0-0)
rol important au avut Staicu, Colceriu, 
Bay si atleticul Sechelî, imbatabil la 
mingile înalte. Unde și cînd a greșit 
Minertll ? în partea a doua a jocului, 
cînd, în linia mediană (în special Ha- 
lagian și Ujvari) nu au dat randa 
mentul scontat, și cînd nu mai puțin 
de 9 apărători s-au înghesuit în pro
priul lor careu! (în atac a rămas.doar 
Sasu! De ce?). în această perioadă 
s-au înscris de altfel cele două goluri. 
Și acum, cîteva cuvinte despre fazei# 
mai importante •

In prima repriză, Steagul roșu atacă 
mai mult (raport de cornere 6—1). 
dar ocazii mai clare au avut oaspeții: 
Drăgan min. 15, 18 și Sasu min. 20 
După reluare, am notat o singură oca
zie e Minerului (cea mai mare): Sasu 
fi „pierde” la sprint pe Campo și Naghi, 
dar în poziție extrem de favorabilă, 
trage slab (min. 49). Apoi, Năftănăilă 
înscrie fulgerător, reluînd o minge ri
coșată din zid, după o lovitură liberă 
executată de Ivăncescu (min. 61). Ace
lași Năftănăilă marchează al doilea 
punct (min. 80), printr-un șut fulgeră
tor, care șterge muchia barei laterale.

Arbitrul Alexandru Pîrvu (Buc.) a 
condus foarte bine următoarele for
mații :

STEAGUL ROȘU: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Naglii — 
Pescaru, Sigheti — Hașoti (din min. 
46 David), Năftănăilă, Gane, Selimesi.

MINERUL: Bay — Cromeli, Secheli, 
Colceriu, Staicu — Halagian, Ujvari 
— Cacoveanu (din min. 66 Vaida) 
Sasu, Soo, Drăgan.

ION OCHSENFELD

Lotul R. P. R. a dispus de Constructorul cu 59-11

46 de goluri în etapa de ieri 
a categoriei B!

SERIA 1
Galați — Met. Tîrg. 1—0 (0—0) 

. Buc.—C.F.R. Roșiori 2—0 (0—0) 
str. Brăila—FI. Moreni 3—0 (2—0) 
:t. Br.—C.F.R. Pașcani 5—0 (0—0) 
ana Cîmpina— Șt. G-ți 4—1 (1—1)

Bacău—Un. Rm. V. 5—1 (4—0) 
.1. Făgăraș—Șt. Buc. 5—1 (2—1)

CLASAMENT
Siderurgistul Galați 10 5 3 2 12: 7 13
linamo Bacău 10 6 0 4 17:10 12
Constructorul Brăila 10 6 0 4 15:11 12
'oiana Cîmpina 10 6 0 4 20:15 12
Jnirea Rm. Vîlcea 10 5 1 4 19:15 11
Tractorul Brașov 10 4 2 4 13:11 10
’lacâra Moreni 10 4 2 4 10: 9 10
letalul Tîigoviște 10 4 2 4 10:12 10
J.F.R. Roșiori 10 3 3 4 11:14 9
știința București 10 4 1 5 12:16 9
Chimia Fagăraș 10 4 1 5 15:21 9
C.F.R. Pașcani 10 4 0 6 11:16 8
itiința Galați 10 3 2 5 10:15 8
letalul București 10 3 1 6 10:13 7
TAPA VIITOARE: Știința Buctt-

SERIA A ll-A
C.S.M. Reșița—Jiul Petrila 2—1 (1—0) 
Vag. Arad—Gaz m. Med. 1—0 (0—0) 
Rec. Cărei—Ind. s. C.T. 1—0 (0—0) 
C.S.M. Sibiu—Șt. Tint. 4—3 (3—1) 
A.S.A. Tg. M.—Clujeana 2—0 (2—0) 
C.F.R. Tim.—A.S. Cugir 1—2 (0—0) 
Min. Lupeni—A.S.M.D. S.M. 1—0(0-0)

CLASAMENT
1. Recolta Cărei 10 7 1 2 19:13 15
2. Ind. sîrmei C. Turzii 10 6 2 2 16: 6 14
3. Știința Timișoara 10 4 4 2 16:11 12
4. A.S.A. Tg. Mureș 10 6 0 4 17:14 12
5. Jiul Petrila 9 4 3 2 15: 7 11
6. C.S.M. Sibiu 10 5 1 4 18:13 11
7. Minerul Lupeni 10 4 3 3 14:11 11
8. Vagonul Arad 10 4 3 3 10:11 11
9. Gaz metan Mediaș 10 3 3 4 10:12 9

10. A.S. Cugir 9315 13:18 7
11. Clujeana 10 3 1 6 9:13 7
12. C.S.M. Reșița 10 3 1 6 12:19 7
13. A.S.M.D. Satu Mare 10 3 0 7 8:15 6
14. C.F.R. Timișoara 10 2 1 7 5:19 5

i — Constructorul Brăila, Știința 
ați — Dinamo Bacău, Unirea Rm. 
ea — Poiana Cîmpina, Flacăra Mo- 

i — Metalul București, C.F.R. Ro- 
i — Tractorul Brașov, Metalul Tîr- 
iște — Chimia Făgăraș. C.F.R. Paș- 
i — Siderurgistul Galati.

ETAPA VIITOARE: Vagonul Arad— 
Ind. sîrmei C. Turzii, Jiul Petrila — 
A.S.A. Tg. Mureș, Gaz metan Mediaș— 
C.F.R. Timișoara, Clujeana — Minerul 
Lupeni, A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. 
Sibiu, Știința Timișoara — C.S.M. Re
șița, A.S. Cugir — Recolta Cărei.

Dinamo București a sosit Ia Milano 
pentru jocul cu Internazionale

(Urmare din pag. 1)

uți pe tușă, dintr-o indicație a lui 
rrera. Prin jocul din repriza a ll-a 

care nu a mai fost marcat nici 
got), Inter n-a lăsat o impresie 

osebita. Am admirat, însâ, simțul 
jator al lui Suarez, prezent pe tot 
enul, pășind cu precizie totdeauna 
lui mai bine plasat coleg de echi- 
, am apreciat incursiunile pericu- 
jse ale aripilor Peiro și Domen- 
ini, ca și tendința aproape perma- 
ntă spre atac a fundașului Fa- 
etti. Dar, am avut prilejul să asis- 
m și la ratarea unui penalti de că-
> Suarez (în min. 63), care a tras 
>b, dînd posibilitate portarului 
iff să retină ; i-am văzut apoi pe 
fanezi luptînd din greu în apărare. 
Jucătorii dinamoviști și antrenorii 
r, sînt de părere că Inter n-a arătat 
tăzi după amiază întregul său po- 
nțîal de joc. Iar acesta ar putea fi 
□ rit considerabil prin introducerea 
lor doi „mari' absenți : Corso și 
>ir.
Totodată, dinamoviștii sînt con- 
enți de misiunea grea pe care o

> în jocul de miercuri. Jucătorii 
jcureșteni sînt hotărîti să nu precu- 
îtească nici un efort pentru realiza- 
:a unui rezultat cit mai bun.
Pînă la meciul de miercuri — care 

i*e posibil să se desfășoare în noc- 
■rnă — Dinamo București va efectua

cîteva antrenamente. Prima cunoș
tință cu gazonul stadionului San Siro 
este programată pentru mîine dimi
neață. Lotul deplasat la Milano este 
următorul : Datcu, Uțu, Popa, Nun- 
weiler III, Nunweiler IV, Ștefan, Ivan, 
Petru Emil, Popescu, Ghergheli, Pîrcă- 
lab, Nunweiler VI, Frățilă, Ene, Haidu.

Internazionale a folosit astăzi ur
mătoarea formație (o dăm după 
numerotarea clasică a jucătorilor): 
Sarti — Burgnich, Fachetii — Mala- 
trasi, Guarneri, Pichi — Domenghini, 
Mazzolla, Milan!, Suarez, Peiro.

Reamintim că returul întîlnirii Di
namo București — Internazionale 
Milano se va desfășura la 3 decem
brie, în capitala țării noastre..

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE

EXACTE
Concursul nr. 45 din 8 noiembrie 1864

I. Petrolul — Știința Craiova 0—Ox
II. Progresul — Rapid 0—0 x

III. Știința Cluj — C.SM.S. 1—3 2
IV. Dinamo Pitești — Crișul 2—0 1
V. Farul — U T A. 1—1 x

VI. C.S.M. Reșița — Jiul 2—1 1
VII. Recolta Cărei—Industria Sîrmei 1—0 1 

VIII. C.S.M. Sibiu—Știința Timișoara 4—3 !
IX, Fiorentina — Juventus 1—0 1
X. Lanerossl — Lazio 2—1 1

XI.. Roma — Bologna 1—1 x
XII. Sampdoria — Milan 0—2 2

Fond de premii 235 323

La o săptămînă înaintea meciului 
cu R. F. Germană, lotul republican a 
susținut un nou meci de verificare, 
în cadrul „Cupei Dinamo", cu Con
structorul. Selecționabilii au cîștigat 
la scort 59—11 (24—6).

Meciul a început în nota de domi
nare a.„ Constructorului care, chiar 
în minutul 3, deschide scorul prin 
Antimoianu (transformarea unei lovi
turi de pedeapsă). Cinci minute mai 
târziu, lotul R.P.R. egalează prin 
„dropgolul" lui Moraru. Constructo
rul are mai mult inițiativa, în timp 
ce selecționabilii nu reușesc să intre 
în ritm. în min. 24, Constructorul pre
ia conducerea tot prin Antimoianu, 
care transformă din nou e lovitură 
de pedeapsă. Lotul modifică scorul 
în min. 30, printr-o încercare a lui 
Demian (la o ezitare a liniei a 3-a 
adverse), transformată de Penciu: 
8—6. Apoi, în minutul 34. Nica, după 
un splendid schimb Dragomir — Mo
raru — Vusec, înscrie o nouă încer
care l 11—6. în min. 38 Mateescu 
realizează și el o încercare, transfor
mată de Chiriac: 16—6, pentru ca în 
minutul următor Penciu să transfor
me e lovitură de pedeapsă i 19—6. 
în ultimul minut al reprizei. Moraru 
înscrie o încercare transformată de 
Penciu. Scorul reprizei: 24—6.

După pauză, în selecționată se fac 
unele schimbări care asigură un po
tențial mai mare echipei. Intr-ade
văr, jucătorii din lotul republican iau 
adesea acțiunile pe cont propriu, mo- 
dificînd în permanență rezultatul prin 
Stănescu („dropgol" — min. 46), 
M. Rusu (încercare min. 48), Demian 

' (încercare — min. 54). din nou M. 
Rusu (încercare transformată de Pen
au — mia 59), Dragomir (încerca
re transformată de Nica — min. 63), 
Nica (încercare — min. 67), Ciobănel 
(încercare transformată de Nica — 
min. 72), Moraru (încercare, pe care 
tot ei o și transformă — min. 78) și 
Drobotă (încercare — min. 80). Pen
tru Constructorul a mai înscris Lăză- 
rescu (încercare transformată de 
Stoian).

De remarcat verva majorității jucă
torilor din lot și îndeosebi forma 
excelentă în care s-au prezentat Mo
raru, Demian, Nica II, Dragomir și 
Penciu.

O mențiuue pentru arbitrajul- 
școală al lui Titi lonescu, care a folo
sit ambelor echipe.

(t. st.)

Federația de specialitate organizează 
miercuri, ora 19,30, la sediul Consiliu
lui General UCFS, o consfătuire cu tema 
„Precizări pe marginea noilor modifi
cări ale. regulamentului F.I.R.A.". 
Prezintă prof. A. Barbu, antrenor fe
deral. Sînt invitați toți jucătorii, antre
norii și arbitrii din Capitală.

Fază din meciul Lotul R.P.R. — Constructorul: o frumoasă repunere 
din margine

Fot» i Teodor Roibu

C. DUMITRESCU (Olimpia) A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL 
CAPII Al 11 DE CICIUCRIIS

® SAH
Trei jucătoare 

și-au împărțit victoria 
in campionatul republican 

(Urmare din pag. 1) 

sigură din ultimele runde învingînd pe 
talentata Makai. Mai rămînea de în
cheiat partida dintre Desmireanu șl 
Relcber. într-un final de turn și nebun 
cu ușor avantaj pentru Reicher, aceasta 
n-a găsit calea spre decizie și după 
aproape 7 ore de joc a trebuit să accep
te remiza.

Cu aceasta, lupta pentru primele 
locuri s-a încheiat. în celelalte partide 
ale ultimei runde s-au înregistrat re
zultatele: Sutiman — Pogorevici 0—1, 
Manolescu — Dima, Brantsch — VI- 
drașcu, Stolnlcu — lonescu și A. Teo
dorescu — Brînzeu remize.

Clasamentul final este următorul i 
1—3. M. Teodorescu. A. Nicolau și E. 
Polihroniade 13 p, 4. R. Reicher 12l/} 
p, 5. G. Baumstarck 11% p, 6. M. 
Pogorevici 11 p, 7. S. Makai 10 p, 8 
H. Brantsch O‘/2 p, 9—10. R. Mano
lescu și M. Desmireanu 8% p, 11. E. 
Rădăcină 7 p, 12—13. D. Sutiman si 
E. Dima 5*/2 p, 14—17. M. lonescu, A. 
Teodorescu, C. Stolnicu și V. Vidrașcu 
5 p, 18. P. Brînzeu 4% p.

Ciclocrosiștii bucureșteni s-au întîl- 
nit duminică dimineața pentru a doua 
oară în actualul sezon pe traseul din 
jurul G.A.S. Roșia. De data aceasta, 
ei și-au disputat întîietatea în cadrul 
primei faze a campionatului republi
can (campionatul Capitalei), pe un 
traseu în premieră. Astfel, vechiului 
itinerar i s-a adăugat o „buclă" de 
aproape 1 km de teren accidentat, ceea 
ce a dat un grad mal mare de difi
cultate traseului. în program au. fi
gurat întreceri pentru toți posesorii de 
biciclete, în campionatul Capitalei con- 
tînd doar probele de juniori cat. I și 
seniori. Iată o scurtă trecere în revistă 
a celor mai interesante faze de la aceste 
două curse.

Juniorii de categoria I au avut de 
parcurs 12 km împărțtți în patru ture. 
Tînărul alergător de la Olimpia, R. 
Velicu, a condus în primul tur fiind 
urmat în permanență de C. Grigore. în 
turul II, C. Grigore se afla la un mo
ment dat pe poziția a Itl-a a cursei 
dar, pe o pprțiune accidentată el și-a 
depășit adversarii principali cîșfigînd 
de o manieră concludentă. Clasamentul: 
1. C. Grigore (Voința); 2. D. Lascu 
(C.P.B.); 3. R. Calagiu (Voința): 4. 
L. Mnațacanian (Voința); 5. Gh. Toa- 
der (Voința); 6. R. Velicu (Olimpia) 
etc.

La startul celei maî Importante pro
be a zilei, rezervată seniorilor, s-au 
prezentat 14 alergători. Printre aceș
tia se afla și campionul țării la ciclo- 
cros, C. Dumitrescu, aflat la primul 
concurs în actualul sezon. Deci se 
anunța deosebit de interesant „duelul" 
dintre el și tînărul ciclist Gh. Radu,

neînvins în concursurile desfășurate 
pînă în prezent. Așteptările noastre au 
fost satisfăcute sută la sută. Deși G. 
Dumitrescu și Gh. Radu se aflau după 
plecare prin „coada" alergătorilor in- 
șiruiți pe poteci, ei și-au îmbunătățit 
treptat, treptat situația și, alături de 
ploieșteanul Gh. Moldoveanu (care a 
participat în afară de concurs) și I. 
Braharu, au fost principalii animatori 
ai întrecerii. Disputa a plăcut și prin 
desele schimbări survenite în fruntea 
cursei. Astfel, după primul tur notăm 
următoarea ordine: Gh. Moldoveanu 
secondat de 1. Braharu și urmat la 
150 m de Gh. Neagoe, Gh. Radu, G. 
Dumitrescu ș.a. în turul II a preluat 
conducerea I. Braharu urmat de Gh. 
Moldoveanu, Iar C. Dumitrescu și Gh. 
Radu l-au depășit pe Gh. Neagoe apro- 
piindu-se de cel doi fruntași. în turul 
următor, C. Dumitrescu atacă decisiv, 
întrucît adversarului său principal, Gh. 
Radu, care îl urmărea ca o umbră, 
i-a sărit lanțul de la roată șl reușește 
să se instaleze în frunte. în continuare, 
G. Dumitrescu (Olimpia) nu mal ce
dează conducerea cursei, trecînd linia 
de sosire cu un avans de aproape 100 
m față de cel de al doilea clasat, Gh. 
Moldoveanu (Voința Ploiești). îl ur
mează, în ordine, I. Braharu (Voința), 
Gh. Radu (Steaua), FI. Crislescu (Vo
ința), Gh. Neagoe (Steaua) etc.

Iată învingătorii în celelalte probe» 
juniori cat. a ll-a t G. Negoescu 
(Steaua); biciclete de semicurse: R. 
Cristea (S.S.E. nr. 1), biciclete de tu
rism : C. Petrescu (C.P.B.).

TR. 1OANITESCU

Etapa a II-a a returului, în campionatul pe echipe
(Urmare din pag. 1)

mai valoroși pngiliști. Prin felul cum 
»e pregătește, Mîndreanu constituie 
un frumos exemplu pentru tinerii noș
tri boxeri.

Cei doi „semiușori* Gh. Anton (D) 
și C. Rusu (P) au făcnt un meci nrît, 
încileit. Aceasta datorită repetatelor 
obstrucții comise de boxerul de la 
Progresul și nesancționate de arbitrul 
din ring, Stanciu. Ca urmare a unui 

, asemenea arbitraj, juriul a decis meci 
nul. La „ușoară", V. Antonio (D) 
«-a dovedit, din nou, un temut pun- 
cheur. El a terminat învingător prin 
abandon. în repriza secundă, în fața 
lui M. Telefan (Pi. Meciul așteptat 
cu viu interes, dintre cei doi „semi- 
mijlocii" / Pitu (D) și 1. Marin (P) 
a avut o desfășurare dramatică. După

două reprize echilibrate, Pițu a pornit 
dezlănțuit la atac și timp de două 
minute l-a depășit categorie pe Ma
rin. Cu lovituri precise, în serie, Pițu 
și-a făcut de două ori groggy adver
sarul și puțin a lipsit ea meciul 
să nn se termine înainte de limită. 
In plină ofensivă, Pițu a recepționat 
însă o „contră de dreapta* în bărbie 
care a pus capăt luptei: 1. Marin 
a învins prin abandon. Cat. mijlocie 
mică: /. Olteanu (D) b. p. Gh. Con
stantin (P) — într-un meci confuz, 
presărat cu multe neregnlarități. La 
aspectul general al partidei o însem
nată contribuție și-a adus și arbitrul 
din ring M. Moise, care i-a făcut a- 
tenți de nenumărate ori. fără însă 
să... îndrăznească să dea vreun aver
tisment. Cat. mijlocie: C. Stănescu (D) 
ni. n. M. Mariufan (P); cat. semigrea:

/. Monea (D) b. p. E. Schnap; cat. 
grea: V. Mariufan (D) cîștigă fără 
adversar.

M1HAI TRANCĂ

La Timișoara, C.F.R.—U.M.T. din 
localitate a cedat cu 19—21 în fața 
Voinței București. Cele mai frumoase 
meciuri au fost: D. Miron b. p. E. 
Gale, Șt. Stingă b.p. Gh. Ghiuroiu,
M. Băloiu m.n. I. Costin. Celelalte re
zultate: C. Pop b.ab. 1 N. Mihai (V), 
V. Tudosc (V) b. p. I. Marconi 
(U.M.T.), C. Ghifă (V) b. p. P. Muca 
(U.M.T.Î. N. Picior (U.M.T.) b, ab. IT 
Gh. Vasile (V), P. Mențel (U.M.T.) 
b. al>. I D. lonescu (V), Fr. Maier 
(U.M.T.) b. ab. I Al. Duculescu (V),
N. Motoc (V) b. ab. I G. Schubert 
(U.M.T.).

AL. GROSS-coresp. regional



A ÎNCEPUT lupta in campionatul
CATEGORIEI A-SERIA A ll-A

Cupa Dinamo a revenit 
echipei organizatoare

Tinerii hocheiști romini învingători 
și învinși la Budapesta

Semănătoarea București — Știința 
Brașov (tn) 0—3 (9, 12, 9), Victorie 
clară a brașovenilor care au acționat 
la un nivel superior echipei Semănătoa
rea, la absolut toate capitolele. S-au 
remarcat: Mictslescu, Bidian, Furtună 
și lonescu de la învingători, iar de la 
Învinși, numai în parte. Pelin, Dumi- 
trache și Radu. Au arbitrat corect M. 
Zelinschi și A. lonescu.

Concluzia esențială a partidei: bucu- 
reștenii, cu un atac lent, „telefonat", 
fără forță și varietate, iar în defensivă 
neateoți și, în general, cu un dispozitiv 
lesne perforabil, pot avea serios de 
furcă în acest campionat dacă vor 
juca în continuare ca ieri. Pentru ei, 
pe lingă măsurile de îmbunătățire a 
jocului, se pune acut problema întine
ririi lotului. Aceasta pentru a putea 
beneficia de ajutorul schimbărilor, pen
tru a putea face față cerințelor regula
mentului, care la seria a Il-a obligă 
echipele să aibă permanent in teren 
minimum 2 jucători sub 22 de ani. Și, 
duminică. Semănătoarea a avut doar 
3 asemenea jucători din cei 11 înscriși 
pe loaie, în vreme ce Știința a venii 
cu 6 voleibaliști sub 22 de ani din 10 
cîți număra lotul prezentat. E limpede...

Dispoziția regulamentară e bună și 
o salutăm. Vorba ceea: dacă primeni
rea echipelor și ridicarea cadrelor nu 
se face de voie,, așa cum e preferabil, 
de nevoie cu siguranță că se va face !

Corvinul Deva — FI. roșie Bucu
rești (f) 3—2 (12, 7, 14—16, 12—15,4), 
însă putea fi 3—0, căci echipa din De
va a condus în setul trei cu 14—9. 
S-au remarcat; Cișma.șu, Silagy (Cor
vinul), Constantin, Păun și Voinea de 
la FI. roșie. (I. Simion-coresp.).

Progresul Tirgoviște — Penicilina 
lași (f) 3—2 (9. 7—15, 11, 11-15, 13). 
Victorie meritată, la capătul unui set 
cinci dramatic, în care Progresul a 
condus inițial cu 9—0. Jucătoare evi
dențiate: Corbeanu, Minea, Nicolescu 
de la gazde și Tatomir de la învinse. 
(Gh. Apostorescu și A. Cristea-coresp.).

Meciurile masculine de volei de 
sîmbătă, din ultima etapă a Cupei 
Dinamo, au luat sfîrșit cu victoria 
echipelor Dinamo (3—0: 7, 12, 9 cu
Rapid) și Steaua (3—1: 3, 6—15, 8, 
7 cu Constructorul Brăila). Cele două 
partide, de valoare tehnică medie, au 
fost interesante mai mult prin fap
tul că, jucîndu-se — ca și cele din 
etapele anterioare — după noile re
guli, au prilejuit o concludentă apre
ciere a perspectivelor favorabile pen
tru evoluția și popularitatea voleiului 
ca urmare a aplicării hotărîrilor 
doptate la Tokio.

Cît privește rezultatele, ele au 
terminat cîștigarea cupei de către 
namoviști, urmați în clasamentul 
nai, în ordine, de Steaua, Rapid 
Constructorul-Brăila.

a-

BUDAPESTA 8 (prin telefon). Echipa 
de tineret a R.P. Romîne a susținut 
aici două întîlniri. în primul meci, dis
putat sîmbătă seară, tinerii hocheiști ro- 
mîni au avut ca adversară selecționata 
de tineret a R.P. Ungare de care au 
dispus cu 8—3 (2—1, 4—0, 2—2).
Punctele echipei noastre au fost în
scrise de Calamar (min. 15), Ciobotaru 
(min. 18), lonescu (min. 24 și 36), 
(iyongyosi (min. 30 autogol), Florescu 
(min. 33) și T. Ștefan (min. 47 și 57). 
Conduși ca 1—0, hocheiștii romini și-au 
revenit spre sfîrșitul primei reprize și 
au jucat foarte bine în continuare, in 
special în repriza a doua. In min. 50, 
portarul Dumitraș a fost ușor acciden
tat și înlocuit

Duminică dimineață, echipa noastră 
de tineret a țării noastre a întîlnit pri
ma selecționată maghiară, care a ju
cat sub numele de Budapesta.

Resimțindu-se dtrpă eforturile depuse 
în ajun, tinerii hocheiști romîni au 
reușit totuși să facă față naționalei 
R.P.U. pînă în min. 31, cînd tabela de 
marcaj indica 2—2. In continuare, însă, 
ei n-au mai putut să stăvilească atacu
rile gazdelor care au cîștigat cu 5—2 
(2—1, 1—1, 2—0). Golurile echipei 
R.P.R. au fost realizate de Ioanovici 
(min. 18) și T. Ștefan (min. 21). Por
tarul Dumitraș a' fost cel mai bun ju- 
căior în acest meci, în care s-au mai 
evidențiat lonescu, Calamar și Pană.

In cele două meciuri susținute în 
echipa noastră au fost folosiți urmă
torii jucători: Dumitraș (Stoiculescu), 
Pană, Scheau, Făgăraș, Vakar, Cordu- 
ban, Florescu, Miliăilescu, Ștefanov, 
T. Ștefan, Calamar, Bașa, Ioanovici 
Ciobotaru și Moiș.

Lotul jucătorilor romîni pleacă luni 
la amiază spre București.

CONSTANTIN FAIJR

fnd. sîrmei C. Turzii — Electropu- 
tere Craiova (m) 3—0 (9, 12, 10).
Succes datorat atacului viguros al în
vingătorilor, dintre care a excelat Vă- 
leanu (P. Țonea-coresp.).

înainte Timișoara — Metalul Pitești 
(m) 3—0 (4, 7, 5), Scor elocvent, rea
lizat de localnici In numai 30 de mi
nute de foc. (A Arnăutu-coresp ).

m

bloca/ui rapidist respinge de astă dată atacul dinamooistului Tirlici. 
(Dinamo—Rapid 3—0).

Foto: T. Roibu

r

Jocurile frumoase au caracterizat etapa campionatelor republicane
(Urmare din pag. 1)

fața tinerei formații orâdene. Vogel 
17 și Simon 14 au fost principalele 
realizatoare ale echipei câștigătoare. 
(P DU M IT RESCU-coresp.).

ȘTIINȚA BUC.—PROGRESUL BUC.
60— 37 (31—-13). Imprimînd de la în
ceputul jocului un ritm foarte viu. 
studentele au cîștigat fără emoții, 
învinsele an acționat de mai multe 
ori cu curaj, dar acțiunile lor s-au 
oprit în fața unei apărării ferme și 
șigu re

ȘTIINȚA CLUJ—MUREȘUL TG. 
MUREȘ 47—35 (21—17). Gazdele au 
arul permanent inițiativa, conducînd 
ei cu 16 puncte diferență (39—23). 
Cele mai hune jucătoare: D. Rizescu 
12. /. Horvath 12 de la Știința și 
R. Varga 13 de la Mureșul. fl. BRĂ- 
ȚAN -coresp.).

CONSTRUCTORUL BUC.—ȘTIINȚA 
CONSTANTA 78—50 (40—21). Meci 
la discreția bucureștencelor. care au 
avui cele mai bune jucătoare în D. 
Suliman 3) și E. Kerciov 21.

SERIA A II-a: 
A.S.A. Cluj 79—59 
Spartac Salonta
61— 61); Știința 
Oradea 34—55 (19—33); 
Vîlcea—C.S.M.S. Iași 50—60 (18—27).

Olimpia Buc.—
(39 — 28); I.C.F.— 
68—66 <25—34,

Timișoara—Crișana 
S.S.E. Rm.

MASCULIN — SERIA I

părut cu mari deficiențe de pregătire. 
In plus, după primele minute de joc, 
studenții s-au resemnat pur și sim
plu, încercînd doar să limitele pro
porțiile scorului Neașteptat de slabă 
evoluția pivotului Demian, care tre
buie să preocupe în mod serios nu 
numai conducerea clubului clujean, 
dar și ne selecționerii echipei națio
nale.

Steagul roșu Brașov—Steaua 75—83 
(39—40). Sala Tractorul a fost ne
încăpătoare față de numărul mare 
de spectatori dornici să urmărească 
acest meci. Partidă a fost deosebit 
de spectaculoasă și de un bun nivel 
tehnic, constituind o frumoasă pro
pagandă pentru baschet. Campionii 
au realizat o victorie muncită, care 
însă putea reveni și gazdelor dacă 
acestea ar fi făcut măi puține gre
șeli de tehnică în atac (pase greșite, 
fructificate de adversari). Cei mai 
buni de pe teren au fost Novacek, 
Diaconescu (Steaua), Frânt și Bîrsan 
(St. roșu). (C. GRUIA și GH. COR- 
CODEL- coresp.).

Silința Te. Murea—Dinamo Bucu
rești 72—K2 (36—38). Un joc fru
mos, cu ritm viu și cu o palpitantă 
evoluție a scorului. Plusul de precizie 
în aruncările la coș efectuate de Albu, 
ca și jocul bun sub panou prestat de 
Spiridon și Kiss, au decis rezultatul.

De remarcat că mureșenii au condus 
pînă în minutul 39. uneori 
ferență de 10 puncte. (1. 
coresp.).

C.S.M.S. lași—Știința
68—63 (34—26).

Politehnica Cluj—Știința 
45—53 (29—29).

SERIA A Il-a: Petrolul 
Voința Tg. Mureș 47—51 
A-S.A. Bacău—Voința Satu 1 
49 (26—17), Aurul Brad—I.C.F. 69— 
55 (21—25), Siderurgistul
Olimpia București 70—67 
Știința Craiova—Progresul București 
70—62 (34—28).

cu o di- 
VULCAN-

Timișoara

București

Ploiești— 
(21—23), 

Mare 53—

Galați— 
(34—33),

Dawn Fraser se retrage.
MELBOURNE 8 (Agerpres). — 

Contrar celor declarate acum cîteva 
zile, nu este sigur că tripla campioană 
olimpică de natație, australiana Dawn 
Fraser, va continua să participe la în
trecerile oficiale. Ieri, Dawn Fraser, a 
anunțat că nu va mai participa cîteva 
cîteva luni la nici o competiție în străi
nătate sau în Australia. Ea se va că
sători la începutul lunii ianuarie, iar 
apoi va începe să scrie o carte în le
gătură cu cariera sa sportivă.

Olimpiada de șah

Echipa Romlnici conduce 
grupa a v-a a preliminariilor

RAPID BUC.—ȘTIINȚA 
78—45 (36—19). Așteptată
deosebit interes, partida

CLUJ 
cu un 

centrală a 
etapei nu a corespuns decît în parte. 
In locul meciului echilibrat pe care îl 
așteptam, am asistat mai mult la un 
joc într-un rsens unic**. în care evo
luția feroviarilor a fost adesea aplau* 
dată la scenă deschisă.

Indiferent de replica primită din 
partea studenților clujeni, trebuie să 
remarcăm în primul rind jocul tactic 
foarte bun practicat de bucureșleni. 
Chiar de la început, prin încercările 
de presing temporar și apoi obișnuita 
lor apărare combinată, feroviarii au 
închis cti regularitate clujenilor drumul 
spre coș, primind în prima repriză 
doar 19 pnnete. In același timp și 
atacul rapidist a acționat variat și 
cu multă decizie, percutînd cu faci
litate apărarea clujeană. Cristian Po* 
pescu. Radu Popovici, Dinescu și Tur* 
sugtan au conlucrat cu multă abili
tate și fantezie, reușind să aducă 
echipei lor o frumoasa victorie. In 
ciuda rezultatelor obținute în eta
pele anterioare, Știința Cluj ne-a a-

Antrenamente
Pregătirile handbaliștilor și handba

listelor noastre fruntașe în vederea 
apropiatelor întîlniri internaționale 
(„Cupa campionilor europeni", tur
neul de la Leningrad și Essen. „Cupa 
orașu ui București" ia fete), se des
fășoară cu regularitate în sala Flo- 
reasca. obișnuitul loc de intîlnire. iar
na. a echipeior de handbal. Antrena
mentele sint alternate cu jocuri de 
verificare.

Un asemenea meci a avut foc sîm- 
bătă intre Dinam» și Steaua. După 
cum am anunțat. Dinamo — campioa
na noastră — va debuta la 28 noiem
brie în ediția 19<54—65 a „Cupei cam
pionilor europeni" (cu Vorwaerts Ber
lin la București), iar Steaua va lua

i

TEL AVIV 8 (prin 
două runde, disputate 
mînică. au adus preliminariile olimpi
ce în pragul încheierii lor. Luni vom 
cunoaște cele 14 echipe care se califi
că în turneul final a! marii competiții. 
De la început se poate spune că. prin 
rezultatele obținute înaintea ultimei 
runde, în grupa a V-a cele mai mari 
șanse de calificare le au echipele Ro- 
mîniei și Cehoslovaciei. Reprezenta
tiva romînă a trecut în fruntea cla
samentului grupei, prin ultimele două 
victorii, realizate în fața Australiei și 
Columbiei.

în runda a 5-a, echipa Romîniei a 
întrecut ia scor echipa Australiei: 
4—0. Ghițescu a cîștigat la Koshnits- 
ki, Gheorghiu la Flanks, Ciocîltea ia 
Geuss. iar Radovici la Fuller. în cele
lalte două meciuri ale rundei, Cuba a 
întrecut pe Paraguay 
Cehoslovacia conduce 
Columbiei o partidă 
pentru a doua oară.

A urmat runda a 
versara echipei romîne a fost Colum
bia. Șahiștii romini au jucat cu deo
sebită voință de a învinge în acest 
meci, care putea fi decisiv pentru ca
lificare. La prima masă. Ghifescu a 
întîlnit pe cunoscutul maestru sud- 
american Cuellar. El a sacrificat o 
piesă ușoară pentru atac, reușind să 
înscrie o frumoasă victorie ia muta
rea 35. La masa a doua, Ciocîltea a

telex) — In;ă 
sîmbătă și du-

cu 2’/2—IV2, iar 
cu 3—0 în fata 
fiind întreruptă

6-a, în care ad-

terminat și el victorios, iar Radovici 
a obținut remiză. Astfel, echipa Ro- 
mîniei și-a asigurat victoria, condu- 
cînd cu 2*/2—'A. scor care va putea 
fi majorat, dat fiind că. la întreru
pere, Gheorghiu are doi pioni in plus 
în fața adversarului său de la ntasa 
a treia. Celelalte rezultate: Ceho
slovacia — Cuba l'/2—l'/2 (I). Por
to Rico — Australia 0—0 (4).

De notat că meciul Cuba — Coltim 
bia. foarte important pentru clasa
mentul primelor locuri, a avut ca re
zultat final, după întrerupere, victo
ria cu 2'/,—l1/, a șahiștilor cubanezi.

Iată clasamentul grupei înaintea ul
timei runde și a terminării partidelor 
întrerupte: Rominia 14 (1), Ceho
slovacia 13*/, (2), Cuba 10‘/2 (1). 
Paraguay 10'/2. Columbia 8 (2). Por
to Rico 6*/2 (4), și Australia 2 (4).to Rico 6'/2 (4), și

★
in celelalte grupe 

duc in clasament, 
I). Iugoslavia (II) ___
S.U.A (IV), R.D. Germană (VI) si 
Bulgaria (Vii).

Dintre ultimele rezultate înregistra
te în aceste grupe, notăm : U R S S 
— Spania 3*/2—‘/2, Olanda — Mexic 
2—2. Suedia — Irlanda 3—0 (1),
Izrael — Franța I—l (2). Anglia — 
Norvegia 0—0 (4). Argentina — Is
landa 1—1 (2), R.F. Germană — 
Bulgaria 2—2, Peru — Finlanda,(2—0.

preliminare con-
U.R.S.S. (grupa 
Ungaria (III).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• în preliminariile campionatului 

mondial de fotbal, s-au întîlnit ieri 
la Luxemburg reprezentativele Nor
vegiei și Luxemburgului. Norvegienii 
au cîștigat cu scorul de 2—0. Echipa 
Norvegiei se deplasează. în continua
re, la Paris, unde va întîlni reprezen
tativa Franței, tot în cadrul prelimi
nariilor.

• La Sofia a început un turneu 
international de polo pe apă. In pri
ma zi au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Etnikos Atena — Lokomo
tiv Sofia 4—3, Spartak Sofia — Bec- 
zei (Iugoslavia) 3—2.

• într-un meci amical 
pe gheață, disputat la 
Ujpesti Dozsa Budapesta 
la egalitate: 7—7 (4-1, 2—4. 1—2) 
cu Dvnamo Weisswasser (R. D. Ger
mană).

de hochei 
gheață, disputat la Budapesta, 

i a terminat

intense în sala Floreasca...
parte, de la 13 noiembrie, la turneul 
de la Leningrad, din cadrul concursu
lui sportiv al armatelor prietene. A- 
eest joc și-a atins scopul, ambele e- 
chipe făcînd s serioasă verificare. An
trenorul Oprea Vlase a verificat, in 
diferite formule de echipă, potenția
lul unui lot de 14 jucători t Redl și 
Bogolea, Mureșami, Schuman, Cos
tache Mircea 11 (3). Covaci, Moze', 
Costache Mircea I (2). lonescu (1), 
Nica (5). A. Popescu (2). loănescu 
(2). Hnat (!) și Coman (2). De ase
menea, antrenorul 1. Runst-Gher- 
mănescu a urmărit omogenizarea lo
tului, folosind pe rind 13 jucători t 
Tale și Pena, Jianu (1), lacob (4),

Nodea (1) Otelea (5). Samungi (3). 
Bulgaru (3). Telman. Weber (1). Ro- 
șescu. Goran (I) și Pereteatcu. De 
remarcat că ambele echipe au acțio
nat foarte mult și bine pe contraatac; 
mai bine a finalizat Steaua.

Lotul feminin (din care fac parte 
printre alteie: Naghi. Btizaș. Botan, 
Soos. Preda, Băicoianu. Naco. Con- 
stantinescu. Dumitru, Velicu. Dobl'- 
ceanu, Nicolae, Hedeșiu, C. Dumitres
cu, Virlan etc.) participă de aseme
nea la antrenamente obișnuite și la 
jocuri de pregătire, ca și lotul B mas
culin. Pregătirile continuă astăzi.

0 în campionatul U.R.S.S. de ho
chei s-au disputat alte două meciuri. 
Lokomotiv Moscova a învins forma
ția Traktor Celiabinsk cu scorul de 
6—2 (2—0. 1—0, 3—2), iar Dinamo 
Moscova a dispus de Metalurg Novo- 
kuznețk cu 8—1 (2—0, 5—0, 1—1).

0 Campionatul de hochei pe ghea
ță al R. S. Cehoslovace a continuat 
cu desfășurarea a trei meciuri 
iate cu următoarele rezultate: 
Brno — Sonp Kladno 7—2 
1‘—1, 4—0); Dukla Kosice — 
Jihlava 1—5 (0—4, 1—1,
Spartak Sokolovo Praga ■— Tesla 
Pardubice 7—3 (0—0, 3—0, 4—3).

0 Echipa poloneză de baschet Spar
ta Nova I Iuta și-a continuat turneii 
în R. D. Germană jucînd la Berlin cu 
echipa S K Dynamo. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul d* 
79—58 ( 37—28).

0 Fostul campion al lumii la cat 
mijlocie, boxerul negru Ray Sugar 
Robinson, și-a continuat turneul în 
Franța evoluînd la Caen în compania 
francezului Jean Baptiste Rolland. 
Sugar Robinson a obținut victoria ia 
puncte după 10 reprize.

0 La „Zimny Stadion" din Praga 
a început turneul internațional de 
handbal organizat de clubul sportiv 
Dukla Praga. Au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate i RK Split — At
letico Madrid 10—7 _ *’
Praga — Tatran Presov

0 In finala turneului 
de tenis de la Buenos 
întîlni jucătoarele AI aria 
zilia) și Nancy Richey 
semifinale Bueno a dispus cu 6—4. 
1—6. 6—2 de Franțoise Durr (Fran
ța). iar Richey a eliminat-o cu 6—2. 
3—6, 6—3 pe Norma Baylan (Argen
tina). In prima semifinală a probei 
masculine. Santana (Spania) a dis
pus cu 8—6, 6—3, 6—4 de Richard
son (S.U.A.).

înciie- 
Z.K.L. 
(2-1. 
Duk'a 
0-0);

(7-3); CKD 
6-6 (4—2). 
international 

Aires se vor 
Bueno (Bra- 
(S.U.A.). în
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