
etapei
Amatorii de baschet din Ca- 

iilală au azi prilejul să urmă- 
ească în sala Floreasca una 
lin cele mai importante partide 
ile campionatului .. republican 
nasculin: Steaua—Rapid. Tra
diționalul meci, programat în 
adrul etapei a Vl-a a eampio- 
lalului, stîrnește un viu interes 
>rin nota sa pasionantă, pre- 
țenlă de altfel la toate întîlni- 
•ile precedente (să ne amintim 
le finalul dramatic al jocului 
tîștigat de Rapid în turneul fi- 
ia! al campionatului trecut), 
prin comportarea echipelor în 
itapeie anterioare și, bineînțeles, 
arin, importanța pe care o are 
în lupta ce se dă pentru locu
rile fruntașe ale clasamentului.

Neînvinsă în cele cinci me
ciuri susținute pînă acum, for- 
mat'a — împrospătată — a echi
pei Steaua dă un examen deose
bit de dificil, în fața unui adver
sar a cărui principală armă — 
tactica — s-a dovedit foarte 
îficace în partida cu Știinta 
Sluj.

Tot azi și tot în. Capitală, stu- 
lenții bucureșleni — aureolați 
de o prețioasă victorie în fața 
Politehnicii Cluj — joacă în 
compania Științei Tg.-Mureș,

duminică
Prin amînarea meciu

lui internațional Steaua — 
Dinamo Zagreb, jocul 
C.S.M.S. — Steaua pro
gramat pentru sîmbătă, 
se va disputa duminică, o 
dată cu celelalte partide 
ale etapei a XI l-a.

A început turneul final 
al Olimpiadei de șah

• PRIMELE REZULTATE ALE ECHIPEI ROMÎNIEI
3-1 CU ARGENTINA Șl Vh-2'h cu S.U.A. » O
MARE SURPRIZA : U.R.S.S. ÎNVINSĂ DE CANADA !
• DUPĂ DOUĂ RUNDE, UN GRUP COMPACT ÎN

FRUNTEA CLASAMENTULUI

TEL AVIV. 11 (prin telex).- 
Vtarți dimineața au luat sfîrșit 
a Tel Aviv jocurile din cadrul 
grupelor preliminare ale Olim 
dadei de șah, iar în după amia
za aceleiași zile au început în
trecerile din cadrul turneului fi
lai. Prima adversară a echipei 
torni ni ei în finala olimpică a 
ost puternica echipă a Argen- 
inei, de mai multe ori dețină-

în ianuarie

Primele meciuri
din C. C. E.

L Au fost trase la sorți par-Ț
► fidele primului tur al „Cupei j 
t campionilor europeni", în careȚ
► dintre reprezentantele noas-4 
r tre nu va juca decît echipa Ț 
Lcampioană feminină, DinamoI
► București, adversara sa ur-T
► mind a fi campioana Turciei. I
► Campioana masculină af
► R.P.R., Rapid București, vaȚ
► intra în luptă în turul al doi-4-

!
lea al competiției, întîlnind£ 
cîștlgătoarea meciului dintreș. 
reprezentantele Turciei șiT 
Iugoslaviei, care se dispulă înȚ 
turul întîi. ♦

r In C.C.E. se va juca dupăT 
fnoile reguli începînd de lai 
► 1 ianuarie. T

Azi, la Floreasc^ PROLETARI LjIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

care va face tot posibilul pen
tru a obține primul succes.

Și în țară se dispută întîlniri 
interesante. Deplasîndu-se la 
Oradea, Știința Cluj va căuta 
să se reabiliteze în fața dinamo- 
viștilor din localitate pentru 
slaba comportare din meciul cu 
Răpiți. La Constanța, Farul sus
ține un joc dificil cu Politehni
ca Cluj, în vreme ce la Timi
șoara se dispută o partidă de 
tradiție : Știința—Steagul roșu 
Brașov.

Iată programul meciurilor ca
re se desfășoară azi, de la ora 
17, în sala Floreasca : Dinamo 
București—C.S.M.S. Iași, Știin
ța București—Știința Tg.-Mu
reș, Steaua—Rapid.
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Nu va ji gol! Portarul 
Voncev se întinde la maxi
mum și va respinge balonul 
care se îndrepta spre plasă.

Foto : I. Mihăică

toare a medaliilor de argint și 
bronz în suprema competiȚe șa- 
histă. Jucătorii romini s-au com
portat la înălțime, debutînd vic
torioși în întrecerea celor mai 
bune echipe de șah a actualei 
Olimpiade. Romînia a terminat 
învingătoare cu scorul de 3—1, 
două dintre partide revenind șa
hiștilor romîni, iar celelalte două 
încheindu-se cu rezultate de re
miză.

Performerul meciului Romî
nia—Argentina a fost din nou 
campionul mondial de juniori, 
Florin Gheorghiu. Jucînd la 
masa a doua el l-a învins în nu
mai 18 mutări pe argentinianul 
Garcia și a deschis astfel sco
rul meciului. Al doilea a termi
nat campionul romîn Th. Ghițes- 
cu, care a făcut remiză cu cu
noscutul mare maestru E. Elis- 
kases, la prima masă. Două par
tide s-au întrerupt și au fost 
reluate miercuri dimineața. La 
masa a treia, Ciocîltea și Schwe- 
ber au făcut remiză, după ce în 
jocul de mijloc inițiativa a apar
ținut mai mult jucătorului ro
mîn. Radovici avea la întreru
pere un pion în plus în fața Iui 
Cruz, avantaj pe care a reușit 
să-1 valorifice după o analiză 
minuțioasă a poziției.

Tot cu 3—1 a fost decis un alt 
meci al turneului final: echipa 
Bulgariei a întrecut-o pe cea a 
Ungariei. Iată rezultatele pe 
mese: Pîdevski—Portisch 1—0, 
Tringov—Bilek >/2—* */ 2, Milev— 
Lengyel % — >/2, Kolarov— 
Flesch 1—0. Echipa U.R.S.S. 
conduce cu 2l/2—*/ 2 în meciul 
cu Izrael. Botvinnik l-a învins 
pe Alonî, Keres pe Guti, Spasski 
a făcut remiză cu Sepan, iar 
Petrosian a întrerupt cu Dorn- 
nitz. Cu 2—2 s-au încheiat me
ciurile Polonia—Cehoslovacia și

și Mircea Rusu. In schimb, ne am 
fi așteptat mai mult de Ia Cio
bănel și Chiriac. Primul ni s-a 
părut reținut, cel de al doilea 
mai puțin ferm ca de obicei.

• Confirmînd așteptările, Gri- 
vița Roșie a făcut un joc foarte 
bun în compania formației 
Steaua de care a dispus cu 8—3 
(0-0).

(Contmuare în pag. a 4-a)
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DOMINARE INSISTENTĂ DAR

Numai 1-0 pentru Petrolul Ploiești

Giulești: Rapid —
Știința Cluj

Astăzi, publicul bucu- 
reștean va putea urmări 
pe stadionul Giulești un 
atractiv meci de fotbal 
din cadrul campionatului 
republican, între echipele 
Rapid și Știința Ctuj.

Partida este programa
tă la ora 14,30.

in primul meci cu Lokomotiv Plovdiv • Meciul R. P. Romînă -
R. D. Germană (juniori)
aminat cu o zi

*

Parcă-i un făcut ! E a nu 
știm cîta partidă din cadrul 
unei competiții internaționale 
tur-retur, în care Petrolul joa
că pe teren propriu și nu reu
șește să-și depășească adversa
rul sau nu-1 întrece decît cu 
un gol. Așa a fost cu Wiener 
Sport Klub, așa a fost cu Fe- 
rencvaros, așa a fost cu Fener
bahce, așa a fost și ieri. Domi
nare, dominare, asalt, disperat 
al unei apărări „beton", faze 
de poartă, din care golul poa
te „cădea" din moment în mo
ment și, pînă la urmă, satis
facția palidă a unui „unspreze
ce metri" •— transformat, e a- 
devărat, impecabil — dar care 
nu înseamnă decît un puțin 
liniștitor 1—0, greu de apă
rat, apoi, în deplasare.

Petrolul putea și merita să 
cîștige ieri mult mai comod. 
A dominat în cea mai mare 
parte a timpului și —- fără să 
exceleze în atac — a avut to
tuși destule ocazii 
te din dominarea 
care a exercitat-o, 
repriza a doua. în prima parte 
a jocului, Lokomotiv Plovdiv 
a atacat destul de curajos și 
am notat chiar două foarte 
bune ocazii de gol ale oaspe-

de gol, ivi- 
intensă pe 

mai ales în

• Lotul R.P.R. de rugbi a 
efectuat miercuri după-amiază. 
în compania unei combinate 
Dinamo — Progresul ultima re
petiție în vederea meciului cu 
R. F. Germană. Scor final: 29—6 
(19—3) pentru lotul R.P.R. Se- 
lecționabilii au fost solicitați 
mult rfiai mult decît în meciul 
cit Constructorul și obligați să 
circule pe tot terenul. Și de data 
aceasta, o constatare identică cu 
aceea din meciul pe care lotul 
l-a susțintrt cu trei zile în urmă: 
rugbrștii susceptibili să ne re
prezinte culorile țării s-au pus 
greu pe picioare, au intrat cu 
multă întîrziere în ritm. Din 
acest motiv, în primele 30 de mi
nute, partida a fost echilibrată 
în cîmp, deși lotul R.P.R. a con
dus cu 3—0, prin lovitura de 
pedeapsă transformată de ine
puizabilul Penciu. Abia către 
sfîrșitul primei reprize selectiona- 
bilii încep să dea drumul la ba
lon și să facă un joc mai a- 
proape de ceea ce așteptăm de 
la ei in meciul de

La reluate, lotul 
ferm pe înaintare

joc mai a-

duminică, 
acționează 

și cu multă 
fantezie pe treisferturi, luînd 
deseori jocul pe cont propriu. 
Din nou' Penciu a fost inițiatorul 
multor acțiuni reușite ale jucă-

fi

ților. Ca și cum obiectivul lor 
ar fi fost să termine cu 0—0 
la pauză, în a doua repriză 
fotbaliștii din Plovdiv au jucat 
de parcă le-ar fi spus, la ca
bine, petroliștilor : 
să ne jucăm de-a

„Hai acum 
apărarea și

Dinamoviștii bucureșteni 
au fost surclasați la Milano

Internazionale — Dinamo 6-0 (4-0)
MILANO, 11 (prin telefon 

de la trimisul 
Astă-seară, pe 
Siro, fotbaliștii echipei Dinamo 
au suferit o severă înfrîngere 
din partea cunoscutei 
italiene înternazionale. 
cu care s-a încheiat 
aproape că ne scutește 
ce comentarii. Desigur 
bitorii fotbalului din țara noas
tră au ascultat la radio trans-

nostru special). 
stadionul San

echipe
Scorul 

partida 
de ori- 
c-ă iu-

Repetiție generală" pentru duminică:

tarilor liniei de treisferturi pe 
care i-a invitat, prin exemplul 
său personal, la o participare ac
tivă in joc. Wusek și Dragomi- 
rescu au căutat să-1 imite, în 
timp ce Costel Stănescu a făcut 
și el o partidă remarcabilă. îna
intarea cu un plus de mobili
tate față de jocul precedent, a 
contat mult pe acțiunile decise 
ale lui Demian, Morarii, Țuțuianu T. STAMA

O spectaculoasă acțiune a Ad. Mateescu, protejat da
coechipierii lui din lotul republican — Preda și Moraru, 

Foto i V. Bageaa

atacul. De acum, atacați numai 
voi, noi ne apărăm. Să vedem 
care pe care!“. Jocul a avut 
așadar un singur sens : spre 
poarta excelentului Voncev. 
Numai că, petroliștii, dornici 
să înscrie cît mai repede, nu 
au mai gîndit destul acțiunile. 
Jocul lor a devenit stereotip : 
mingi pe sus, de pe dreapta, 

spate, 
careul

de pe stînga, din 
„plouau" continuu în 
bulgar, de unde reveneau res
pinse cu ușurință de apărătorii 
centrali înalți, cu detentă bu
nă, care i-au dominat și pe 
Dridea I și — cu atît mai u- 
șor — pe mărunțelul Iuhasz. 
La un moment dat, Petrolul a 
încercat să pătrundă pe extre
me. Badea însă s-a temut să 
ia vreo acțiune pe cont pro
priu, iar pe partea opusă Mo- 
canu s-a comportat foarte slab, 
nereușind nici o acțiune ca lu
mea
care

în tot meciul. Ajutorul pe 
— în condițiile unei ast-

RADU URZICEANU

Sosind cu întîrziere 
din cauza condițiilor ne
favorabile de zbor, avio
nul cu care a călătorit 
selecționata de juniori 
a R. D. Germane a fost 
nevoit să aterizeze Ia 
Constanța. La cererea 
oaspeților, F. R. Fotbal 
a acceptat amînarea cu o 
zi a acestei partide, ast
fel că meciul de juniori 
R. P. Romînă — R. D. 
Germană se dispută mîi- 
ne tot la Pitești.

• Noile date ale meciului 
Steaua-Dinamo

(Continuare în pag. a 3-a) 

Evoiuind sub orice critica

misiunea meciului. Ce le-aș 
putea spune în plus ?

Fără îndoială, gazdele por
neau favorite în această primă 
întîlnire jucată pe teren pro
priu. Ne așteptam însă ca Di
namo să facă totul ca scorul 
să fie cît mai strîns. Așteptă
rile însă au fost infirmate. Pos
tul de radio Roma, imediat

C. MACOVEI

(Cont ir urne în pag. a 4-a)

Zagreb
A survenit o modifica

re in ceea ce privește 
datele disputării celor 
două jocuri Steaua — 
Dinamo Zagreb, din ca
drul „Cupei Cupelor". 
Prima partidă se va des
fășura în ziua de 9 de
cembrie la București, iar 
cea de a doua la ÎS de
cembrie in orașul Zagreb.

• Programul jocurilor
de duminică

Meciurile programate 
duminică în Capitală în 
cadrul etapei a 12-a se 
vor desfășura astfel: 
stadionul Giulești, ora 
10: Rapid — Steagul
roșu; stadionul 23 Au
gust, ora 13: Dinamo 
București — Farul; ora 
15 : R. P. Romînă 
R. F. Germană (rugbi).

• Echipa de rugbi
a R.F.G. pentru meciul 
cu Romlnia

Antrenorul de rugbi 
al R. F. Germane Hel
muth Fltigge a stabilit 
echipa care va întîlni du
minică la București re
prezentativa țării noas
tre. Iată cei 15 jucători 
care vor evolua pe sta
dionul 23 August: Dar- 
nenberg, Jiihne (ambii 
de la Ricklingen 08 Ha
novra ), Muller, Wesch 
Klaus (de la Viktoria 
Hanovra), Schaerli, Mor- 
genroih, Twele (llanovra 
78), Lange (S. V. Ber
lin), Rosier (Elite Hano
vra), Uberle (R. C. Hei
delberg), Friedel (T. S. V. 
Heidelberg). Ragena- 
hardt (Odin Hanovra), 
Bayer, Schmidt (V. F. R. 
Hanovra), Schroers
(Schwalbe Hanovra). Ca 
rezerve vor veni la Bucu
rești: Nowack (Rick-
lingen 08 Hanovra) și 
Lîihrs (F. C. Pauli Ham
burg).

• Danemarca — Norvegia
14-12 la handbal

Intr-un meci interna
țional de handbal în 7 
masculin desfășurat la 
Copenhaga, echipa Da
nemarcei a întrecut Nor
vegia cu scorul de 14—12 
(6-5).
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Nu numai planuri bune, ci și îndeplinirea lor 
cu simț de răspundere!

Ciclismul nostru a abordat se
zonul sportiv al anului 1964 cu un 
obiectiv major: o bună comportare 
la Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Pentru realizarea acestui deziderat 
e-a alcătuit de către federația de 
specialitate, cu ajutorul tehnicienilor 
și specialiștilor sportului cu pedale, 
vin plan judicios. De la bun. început 
vrem să subliniem faptul că acest plan 
a corespuns integral cerințelor și că 
numai nerespectarea lui și o serie de 
greșeli comise pe parcurs au făcut ca 
în final să nu se realizeze obiectivul 
propus.

Vom analiza activitatea sportului cu 
pedale mergîn-d pe firul acestui obiec
tiv. Au fost alcătuite două planuri de 
antrenament, corespunzătoare vîrstei 
și potențialului diferiților cicliști in
cluși pe lista prezentată de selecționeri. 
Colegiul de antrenori și federa
ția și-au dat avizul asupra meto
delor ce urmau să fie întrebu
ințate în pregătire. Primul lot 
(republican) condus de antrenorul 
ERNEST GOLGOȚI cuprinde aler
gători cu experiență: Gabriel Moicea
nu. Ludovic Zanoni, Ion Stoica, Ion 
Ardeleanu. "Walter Ziegler, Ion Bra- 
haru ș.a. Mai tîrziu (destul de tîrziu), 
constatînduse că propunerea făcută 
<le prof. N. Oțeleanu de a-1 include 
pe C. Dumitrescu în lotul de pistă 
era complet greșită, acest alergător 
a fost apoi readus în lotul republican 
<le fond. (La data cînd a reînceput 
antrenamentul pe șosea el avea 2 000 
km mai puțin decît restul colegilor 
săi). Acestui lot i s-a fixat drept con
curs de pregătire „Turul Tunisiei44 și 
ca obiectiv intermediar „Cursa Păcii*.  
După cum se știe, în „Turul Tunisiei44 
— la care au luat parte rutieri inde
pendenți și chiar alergători cu contract 
<le, profesionist — s-au obținut rezul
tate meritorii. Deși aveau ca obiectiv 
-doar, pregătirea, cicliștii noștri au o- 
cupat locuri bune în clasamentele pe 
etape și au obținut în final un ono
rabil loc IV atît în clasamentul indi
vidual cît și în cel pe echipe. în 
„Cursa Păcii*  ei și-au realizat inte
gral obiectivul, cucerind locul TI pe 
•echipe (cea mai bună performanță 
realizată de cicliștii noștri în cei 17 
ani de participare la „Cursa Păcii44) 
și locul I în trei etape.

In acest timp lotul „olimpic44, 
alcătuit din cicliști tineri (Gh. Bă- 
dâră, Ern. Rusu, C. Ciocan ș.a.) și 
■unul cu experiență fi, Cosma), s-a 
pregătit sub conducerea antrenorului 
N. VOICU. AcOști alergători au 
participat la cîteva concursuri inter
naționale în București, la competiții 
din Franța și la o cursă pe etape 
în R.P. Polonă.

Așa cum se prevedea în planul pre
conizat de federație și de specialiștii 
ciclismului nostru, competiția care 
urma să verifice gradul de pregătire 
a cicliștilor din ambele loturi era 
concursul internațional din iunie, pro
gramat la București. Cedînd insisten
telor metodiștilor comisiei de pregă
tire olimpică, federația a precedat 
greșit cînd a schimbat locul de con
curg (fixat în împrejurimile Bra
șovului) programme! competiția pe 
șoșeaua București—Pitești. Aceasta 
pentru că se cunoștea faptul că edi
ția din acest an a campionatelor mon
diale se desfășoară la munte, iar con
cursul olimpic era programat, de ase
menea, pe un traseu cu diferențe de 
nivel. Dar. sub imperiul satisfacerii 
•tuturor -cerințelor antrenorului N. 
Voicu (formulate întotdeauna : „pregă
tirea olimpică reclamă acest lucru !“), 
s-a trecut peste aceste considerente și 
concursul a avut loc la șes. Tinerii 
cicliști au realizat un timp excelent : 
2 h.09:17. Membrii lotului republican, 
handicapați de abandonul lui G. Moi- 
ceanu la km 60, s-au comportat slab. 
'Acum au început și greșelile cu 
repercusiuni pentru activitatea care a 
urmat. Plini de mulțumirea pe care 
ți-o dă o performanță bună, tehni
cienii lotului „olimpic*  au... uitat că 
în ciclismul nostru există o serie de 
oameni mult mai valoroși decît unii 
dintre componenții formației olimpice 
și că în planul de pregătire era pre
văzută indicația de a se selecționa în 
echipa pentru mondiale cei mai Luni 
rutieri din ambele loturi. C. Dumitres
cu este incontestabil cel mai bun om 
ăl nostru la contratimp și la munte, 
iar Ion Ardeleanu este singurul în 
stâre să-1 egaleze. Neținînd seamă del- 
acest lucru, antrenorul N. Voicu n-a 
Acceptat includerea lui C. Dumitrescu,

spunînd că ar... strica coeziunea for
mației. Desigur, o motivare lipsită de 
substanță, în spatele căreia se află 
multă, foarte multă subiectivitate. Așa 
stînd lucrurile, G. Dumitrescu și, a- 
poi, și I. Ardeleanu, au fost transfe
rați la... pistă (greșeala din iarnă 
— după cum bine se vede — fusese 
uitată), iar în lotul pentru campio
natele mondiale a fost selecționat... 
G. Moiceanu. S-au pus întrebări ră
mase fără răspuns: de ce nu s-a acțio
nat conform planului și nu au fost aleși 
din ambele loturi cei mai buni oameni? 
de ce a fost preferat G. Moiceanu pen
tru cursa individuală, cînd se știa că 
aceasta are uri traseu de munte?

Rezultatele de la campionatul mon
dial de șosea (proba pe echipe) atestă 
munca de instruire desfășurată de co
lectivul de tehnicieni ai lotului olim
pic, în frunte cu antrenorul N. Voicu. 
Locul IV, ocupat în 1964 la Sal- 
lanches, este cel mai bun din cîte am 
obținut vreodată la campionatele lu
mii. Ne-au lipsit doar 4 secunde 
pentru a obține medalia de bronz și 
8 secunde pentru a intra în posesia 
celei de argint. (Oare cu Dumitrescu 
sau Ardeleanu în echipă n-am fi 
realizat acest lucru ?) în proba indivi
duală, așa cum era de așteptat, G.

tului Ion Cosma la Tokio, despre slaba 
muncă de educație pe care federația și 
cluburile o desfășoară în rîndurile ci
cliștilor, cerînd să se ia măsurile cu
venite. în același timp trebuie să se 
curme din rădăcină familiarismul din 
loturi. Faptul că un antrenor nu-1 
vede cu ochi huni pe un ciclist, nu 
este un considerent pentru a nu-1 
selecționa. Federația trebuie să fie, 
de asemenea, mai aientă la modul 
cum sînt selecționați cicliștii din clu
burile cărora le aparțin antrenorii.

In ceea ce privește cursa indivi
duală de la J.O., G. Moiceanu s-a pre
zentai din nou nesatisfăcător, ocupînd 
locul 57.

★
mers, în general, bine 
cu excepția Jocurilor

PUNCTE

D E

VEDERE

Moiceanu n-a dat satisfacție, clasîn- 
du-se pe locul 53.

Intre campionatele mondiale și Jocu
rile Olimpice, în mod firesc, se mai 
puteau opera cîteva modificări (even
tual să fie inclus un tînăr alergător 
din cei pregătiți în cadrul lotului o- 
limpic). Culcîndu-se pe laurii succe
selor de pînă atunci, antrenorul N. 
Voicu nu a acceptat nimic. Niei chiar 
înlocuirea lui G. 
dăduse satisfacție în 
care-1 aștepta 
centuate 
Hachioji. 
la un fapt 
mai multe 
vorba de 
antrenorului N.
pe care o desfășoară la lotul republi- 

acesta acordă întotdeauna regim 
din clubul 

plecat la To- 
(G. Moiceanu, I.

Em. Rusu, C. 
la clubul Di-

Moiceanu, care nu 
Franța și pe 

un nou traseu cu ac- 
diferențe de nivel la 
Aici trebuie să revenim 
pe care l-am consemnat de 
ori în ziarul nostru. Este 
modul de a proceda al 

Voicu. în activitatea

can, 
preferențial sportivilor 
său, Dinamo. El a 
kio cu 5 cicliști 
Cosma, Gh. Bădără, 
Ciocan) — toți de 
namo. în cazul lui G. Moiceanu n-au 
existat nici un fel de motive pentru a 
fi selecționat: nu obținuse norma la 
campionatele mondiale, nu putea fi 
rezervă în echipa de contratimp (la 
verificarea din iunie rezistase doar 60 
km !) și nu făcea față traseelor de 
munte (vezi comportarea din „Cursa 
Păcii44). A fost vorba, evident, de o 
selecționare făcută din considerente 
subiective, nefondate tehnic și rezulta
tele sînt grăitoare.

La Jocurile Olimpice de Ia Tokio 
echipa a alergat în trei oameni. După 
cum se știe, Ion Cosma a întîrziat 
la start dintr-o neglijență condamna
bila. Faptul este consumat și nimic 
nu se mai poate repara. Dar oare se 
ajungea la acest deznodămînt nefa
vorabil dacă Ion Cosma ar fi fost 
sancționat exemplar pentru abaterile 
grave săvîrșite în „Cursa Scînteii“ din 
anul 1963, la campionatele mondiale 
din Belgia și în perioada de pre
gătire de la Herculane? Firește, nu. 
Peste toate aceste greșeli s-a trecut j 
în mod nepermis ou vederea. I s-au 
acceptat acestui alergător recalcitrant 
tot soiul de scuze, încurajîndii-1 în 
acest fel să greșească din nou. Fede
rația, conducerea lotului olimpic de 
ciclism, tehnicienii, antrenoruil n-au 
pus punctul pe ,4“ cînd trebuia și a- 
cu-m se cunosc consecințele. La Tokio 
am fi putut prezenta o echipă cu șan
se certe la o medalie dacă s-ar fi al
cătuit cea mai bună reprezentativă, 
dacă nu s-ar fi mers prea mult pe , 
linia menajării bunului plac al unor 
t-ehiniciieni și cioliști. Mai mulți 
cititori ne-au scris la redacție cu 
îiiidțignare despre comportarea ciclis-

Ciclismul a 
în anul 1964 
Olimpice. Linia metodică a fost buna 
și ea trebuie menținută și în viitor. Ne 
așteaptă în anul 1965 un sezon foar
te bogat în competiții internaționale. 
Tocmai de aceea trebuie eliminate gre
șelile săvîrșite în acest an, trebuie 
slrînse rîndurile și continuată cu a- 
ceeași intensitate munca. Federația 
trebuie să tragă învățăminte din greșe
lile de pînă acum. în rîndurile ei 
se află oameni cu dragoste pentru 
acest sport, pricepuți și competenți 
care pot asigura sportului cu pedale 
o evoluție la nivelul 
gențe.

Avem 
muncii 
(Martie 
Chiș ș.a.) care descoperă și cresc cu 
grijă elemente dotate pentru ciclism 
și al unor antrenori din cluburile 
bucureștene (N. Voicu, E. Golgoți etc.) 
prin activitatea cărora talentele spor
tului nostru cu pedale urcă treptele 
măiestriei sportive.
toți 
noi 
cu 
bul

TELE-
Tn pofida strădaniei merituoase a 

operatorilor, transmisiile partidelor 
de fotbal nu reușesc încă să... emo. 
ționeze. „încălzirea" telespectatorilor 
va fi împlinită, desigur, pe măsură 
ce vor intra în obiectivele^ came
relor de luat vederi primele întâlniri 
mai „tari". Sau, cînd cursa de ur
mărire a restanțierilor va începe să 
anihileze mai concludent decalajul 
actualului clasament. Pînă atunci, 
cîte ceva despre o emisie dedicată 
în principiu copiilor și tineretului, 
dar care atrage în fața micilor e- 
crane foarte multi dintre acei cu li
mita de vîrstă de mult depășită... 
Vineri seara juniorii clubului Pro
gresul ne-au arătat cu precoce vir
tuozitate cum trebuie citit alfabetul 
scrimei și cum se însușesc primele 
noțiuni ale tenisului de masă. Iar' 
studenții de la I.C.F., variatele și, 
uneori, nebănuitele utilizări ale pla
sei elastice în antrenamentul gim
nasticii acrobatice și ai săriturilor 
de pe trambulină.

Cei care nu au deschis la vreme 
aparatul au pierdut un spectacol in
teresant și instructiv. Ciclul aces
tor emisiuni în care clubul Dinamo 
are neîndoios meritul de a fi un 
precursor, are o dublă însușire : o- 
feră spectacole întotdeauna urmărite 
cu luare aminte, spectacole dinami
ce, care nu trenează niciodată și 
sînt în același timp un magnet ce 
atrage tineretul spre sălile de sport. 
De altfel, pentru realizările acestea 
atît de apreciate televiziunea nu 
drămuiește niciodată spațiul și face 
întotdeauna cu discernămîntui cuve
nit apel la ce'e mai calificate forțe. 
De aceea socotim că este necesar să 
subliniem, cu două linii, o regre

tabilă scăpare din vedere remarcată 
desigur de foarte multi din cei ce 
au urmărit luni seara transmisia 
directă de la Muzeul Pompierilor. 
Se vorbea la un moment dat despre 
antrenamentul sportiv extrem de ri
guros pe care-1 fac pompierii pen
tru a-și menține condiția fizică atît 
de necesară în exercitarea dificilei 
lor misiuni. Și, pentru a fi ,,mai 
pe înțelesul tuturor", prezentatorii 
au însăilat, în trei, o convorbire pe 
care o redăm, bineînțeles, cu oare
care aproximație : s •

— Știți voi cît a sărit recent (! ?) 
la Sofia, Iolanda Balaș ?

— Da, desigur ; 1,91 m. Record
mondial !

— Dar la Tokio? (fără . specifica
rea : recent)

— 1,90. Record olimpic !
— Ei bine, aflați dragii mei. că 

pompierii execută la antrenament să
rituri de 2 metri peste garduri...

Totul ar fi fost, bineînțeles, jn 
cea mai perfectă ordine, dacă cel 
care conducea discuția (un foarte 
competent și apreciat tehnidian, spe
cializat în probleme de electricitate) 
ar fi adăugat că aceste sărituri se 
fac prin cățărare peste gar<ț și une
ori exeeutanții duc în spate chiar 
furtunul cu care combat ' incendiile. 
Pentru că, fără această ->precizare, • 
cei mai puțin inițiați ar fi fost ten
tați să creadă că posedăm înțr-ade- 
văr. acolo unde nici nu ne £îhdeam, 
o pleiadă de sportivi capabili să con
cureze de la egal la egal( cu. Spiri
don și cu ceilalți săritori fruntași ai 
noștri. Ceea ce, din păcate./e oare
cum departe de adevăr. ' t i'J 1

1 L. R.

SPORT

HANDBAL
STEAUA ÎN TURNEU LA LENINGRAI

actualelor exi-

cicliști buni.
unor antrenori
Ștefanescu, Sima Zosim, Vasile

Ei sînt rodul 
din provincie

• Noi participări la „Cupa orașului București" : selecționr’c 
Budapestei și Slovnaft Bratislava © Dinamo a susținut alte 

jocuri de pregătire
program internațional din acest sezo 
a! handbaJiștilor noștri frpțplași.

Lotul deplasat de Steaua Cuprinde p 
următorii jucători : Tale, Penii, Oft 
lea, Nodea, Samungi, Jianu, Bulgari 
Totan, W eber, Poșescu., . Pereteatci 
Telman, Iacob și Gorzz/t. ■jReaniintîi 
că la turneu vor mai lua parte echipei 
Dukla Praga, Honved Budapest! 
,.l August" Pekin, TSK Cerveno Ztic 
me Sofia șl TSKA Moscova.

•k
Evehimențul handbalistic internațic 
l următor va fi „Cupa orașulr 

București" pentru echipe feminini 
Prima „etapă" a acestei tradițional 
competiții se va desfășura între 20- 
22 noiembrie la București, cu pârtiei 
parea echipelor Capitalei, precum și 
handbalistelor i 
A doua, parte va 
decembrie, tot la 
aceasta, alături 
Bucureștiufui. vor 
na ta Budapesta și

Marti a părăsit Capitala, cu desti
nația Leningrad, echipa de handbal a 
clubului Steaua, care — după cum se 
știe — va participa la un turneu in
ternațional, în cadrul concursului spor
tiv.al armatelor prietene, turneu pro
gramat să înceapă mîine. Jocurile e- 
chipei Steaua sînt primele din bogatulpe 

cadre 
nostru

Obligîndu-i 
să ridice

sportul 
asigurat schim- 
federația 

să înțeleagă 
In ședința de 

avut loc zilele trecute,
a

să

ciclism 
va 

mîine. 
trebuie 

lucruri.

avea
Și

preconizat 
contribuie la 
cum ar fi:

con-

de 
toate 

analiză 
biroul 

măsuriunele 
dezvoltarea 

întărirea sec-

ant re norii 
în 

pedale 
de 

ciclism
aceste 
care a 
federal 
menite 
ciclismului,
țiilor de ciclism dintr-o serie de clu
buri și asociații sportive din Capitală, 
din orașele Brașov, Ploiești, Brăila 
ș.a.; mărirea necontenită a bazei de 
selecție; întocmirea unui calendar 
competițional central și local care să 
corespundă nevoilor de ridicare a unui 
număr sporit de elemente talentate; 
întărirea muncii de educație în rîn- 
dul sportivilor. Aceste măsuri pot îi 
traduse în viață dacă în rîndurile an
trenorilor și specialiștilor va exista mai 
multă preocupare pentru munca colecti
vă, dacă interesele particulare ale cută- 
rei sau cutărei secții vor fi subordo
nate intereselor generale, 
ne-am obișnuit să 
federații.

Sîntem convinși 
trolul în munca 
rilor și a antrenorilor și intens»- 
ficînd munca educativă, federația de 
specialitate va asigura dezvoltarea ci
clismului nostru potrivit condițiilor 
pe care le are și cerințelor iubitorilor 
sportului.

așa
vedem și la

că întărind 
secțiilor, clubu-

iugoslave și sovietici 
avea loc între 4— 
București. De dat 
de repțzentativel 
fi prezeiTte selecții 

___  Slovnaft Bratislava 
Pregătirile jucătoarelor noastre îi 

vederea acestor turnee se desfășoar: 
cu regularitate la sala Floreasca, und 
antrenamentele obișnuite alternează & 
jocurile de verificare.

Paralel au loc și apțrețiamentef 
unui alt lot bucureștean, mașculin, al 
cătuit în', majoritate de jucători de 1; 
Știința. Acest lot se află !îriarntea unt 
deplasări- -în . R.F.G, Aici, el va lu. 
parte", la turnee fulger sau-, meciuri 
programate- la .26 noiembrie la Rhein 
liiiusen. (27, noiembrie la Essen și 2 
noiembrie la Esslingen.

vi -i, ■ ■. s
' Cu multă asiduitate se pregătesc ? 

^inariioviștii :bucur.eșteni, care, pot 1 
- , , văztiti lucrînd serios fie în sala Di
Foto: I. Mihawa ■ ■ haînq, fie Ja Floreasca. Ei vor mtîlni 

-.'tiim î'se știe,' pe Vorwaerts Berlin "

Ni ca s-a înălțat și a aruncat puternic 
la poartă. jâcind inutil blocajul în
cercat de O felea și Jiarm (ar. 2). Fază 
din partida de antrenament Dinamo — 

Steaua; disputată luni

Campionatul republican pe echipe

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE
Ne mai desparte o singură'etapă :tfe' 1 .'t-.C'S

încheierea primei părți a campidnăJU-, steaua 
lui republican de box pe eihipe. Cens». Gatatt

Tn ultima etapă. în Capitală, sînt Ci«a«îar MeagMja 
programate mai multe intîlniri. în' Săîa
Fîoreasca.j. sîmbătă seara, se dispută,/ sema
în cuplaj meciurile: METALUL ! -
BUCUREȘTI — CIMENTUL MCDGL c»a»v«
1)1 A și STEAUA — CONSTRUCTOR ^"|aTiBm"iX7a 
RUL GALAȚI. Aceste meciuri sînt deo- t Mat puieuti 
sebit de interesante, deoarece în tur, 
cele două echipe bucureștene au fost 
învinse, în deplasare, de actualele lor 
adversare.

O altă partidă atractivă se anunță 
cea din sala Dinamo, de la ora 9. din
tre liderul seriei I — PROGRESUL 
BRĂILA și DINAMO. Rapidul întîl- 
neșie pe Dinamo Brașov, duminică. în 
sala Giwleștî, de la ora

Iată, clasamentul pe 
ultimei etape.

SEB1A I
S 3
5 3
S 1
4 0 0 5

Progre®uil Bră&la 
Dinamo București 
Procpeisiul București 
C.S.M, Beșîța

SERIA A II-A

5 4 0 1
5 3 0 2
5 2 0 3
5 10 4

A III-A

5 5 0 0
5 3 0 2
5 10 4
5 10 4

SERIA A 1V-A

9,30.
serii înaintea

110-r- 78 13 p 
112— 82 13 p
90—102 9 p
70—120 5 p

Muscelul CI. Muscel 
Olimpia Bucure-ști 
CSMS Iași
Constr. Hunedoara

A.S-A. Oradea 
Mineral Banat 
C.S M. Cluj 
C.S.O. Baia

SERIA

Mare

SERIA

RcmînâMei.' Bocșa 
Rapid București 
Dinamo Brașov
A.S.A. Tg. Mureș

5 4 1
5 2 0
5 2 0
5 1 1

A V-A

5 4 1
5 3 1 
52C
5 0 0

A VI-A

0
3
3
3

0
1
3
5

i ti 
/Cupă campionilor europeni", la 2: 
noiembrie. Antrenamentele zilnice con 
tribute progresiv la îmbunătățirea for 
mei lor. verificată apoi în jocuri ci 
parteneri. Luni, de pildă, ei au juca 

.,din țiou cu Sleaua (18^46) și, h 
■idontirâuare, cu Știința (31—23), me 
citiri cure au,,șolicițat din plin pe di 
.îpimoyiș'ti, Jbai ales că « pregătire fi 
iaîeă. I .
Iiia ■■ (_________ L. ' : ;i|“___________

/

E&frV ■ I
Curs de arbitri

" } ..
Un nou curs de arbitri. II organi 

zează Comisia orășenească de voie 
București și prezintă un interes ci 

, atît mai mare cu cît apropiata lu 
inaugurare coincide cu introducere: 
noilor reguli de joc 

înscrierile pentru 
personal de către 
fiecare luni între 

. pînă la data de 
Colegiul de arbitri

80—113 9 p 
83—108 ! 7 p

118- 76
95—101
69—105
86—106

121— 78 
IU— 85
93— 92
52—136

116—77
99— 99
91— 93
29—111

P 
P 
P
P

14
12
7
5

P 
P
P 
P

P 
P 
P
P

stabilite la Tokio 
acest icurs se fa< 
cei interesați, îi 
orele 18 și 20 

23 noiembrie, 1 
al Comisiei oră 

șehești, în strada Snagov nr. 23—25 
unde se obțin toate amănuntele ne 
cesare.

Vîrsta celor care pot fi înscriși 
minimum 18 și maximum 40 de ani



LM-

STEAUA-PROGRESUL 1-0 (1-0)
Stadionul „23 August"", 

Ceață londoneză. Teren 
greu. Și totuși, cîteva 
mii de fideli ai fotbalu
lui în tribune.

Chiar din primele mi- 
imte Steaua pare deci
să să învingă tradiția 
care a făcut întotdeauna 
din Progresul un adver
sar dificil. Favoriții a- 
tacă pe partea lui Raksi, 
dar Baboe e cel care va 
trage primul șut în min. 
3. Apoi militarii atacă 
din nou prin Creinieea- 
nu, dar Sandu e dublat 
de Ioniță, de Ivănescu 
și de mulți alții. Progre
sul rezistă supranumeric. 
Ivănescu, deși mijlocaș, 
joacă exclusiv destruc- 
tiv, iar partenerul său 
de linie, Mafteuță, se li
mitează să. servească 
mingi favorabile coechi
pierilor săi de zonă, pen
tru degajări lungi care 
ajung rareori în picioa-

................ și D. Po- 
înaintași 

de sarci-

STEAUA 
jea2ă și va 
Creiniceanu.

rele lui Voinea 
pescu (singurii 
scutiți uneori 
nile apărării).

Steaua atacă, __ ,____
gă. Raksi încearcă mult ț.___
driblinguri, „de amorul artei"", 
Constantin și Pavlovici distanța 
prea mare, iar intrările ' 
ceanu „pe poartă"" se opresc la al 
patrulea sau la al cincilea apărător. 
Aglomerația din fața porții Progre
sului e atît de mare, încât în afara 
careului există o „zonă a nimănui"", 
din care Jenei șutează nestingherit 
de trei ori, fără rezultat

Pe acest fond de luptă acerbă se 
remarcă, în mod special, jocul teh
nic al lui Negrea, care pune multă 
fantezie în acțiunile sale. In min. 18, 
Creiniceanu ratează din poziție fa
vorabilă o centrare a lui Negrea, de 
pe partea dreaptă. Cinci minute mai 
tîrziu Constantin șutează puternic, 
dar Cosma își confirmă forma bună, 
apărând. După alte cinci minute, Cos
ma, respinge peste bară la o lovitură 
liberă a lui Creiniceanu, pentru ca, 
Sr. același minut, să se interpună fe
licit în drumul mingii trase de Pav- 

, lovici de la numai doi metri. în min. 
28 Progresul contraatacă piin sur- 
jilindere și Eremia interceptează în 
ultima clipă mingea din picioarele lui 
Baboe, iar pește alte 6 minute D. Po
pescu șutează foarte periculos în- ui- 
ma singurei combinații frumoase a 
atacului -ondus de Voinea. Steaua re
vine mereu în 
întîrzie mult 
luptă pentru...
Ioniță este pe 
în proprie poartă, dar mingea trece

— PROGRESUL 1—0: Cosma plon- 
intercepta balonul, aprind

Foto: V.

cursa

Bageac

lui

dar jocul nu se lea- 
prea multe 

întj-e 
e 

lui Creini-

bară ți fo-prin micul culoar dintre 
tografi.

Golul cade în min. 44. 
mește o pasă de la Creiniceanu, 
vansează câțiva pași spre careul su
prapopulat și șutează necruțător, de 
la 20 de metri, înscriind.

La reluare Steaua mărește presiu
nea, comerele se succed vertiginos, 
dar atacul nu alternează acțiunile de 
pe o parte pe alta pentru a disloca 
apărarea Progresului, care are timp 
să se impună numeric acolo unde e

Negrea pri-
. a-

mai greu. In 
mărește mai 
driblingului ironic, iar pe partea cea
laltă, Creiniceanu este ținut la res
pect de Sandu, prin alunecări și scoa
teri în... tușă. In min. 53, o frumoa
să combinație Negrea — Pavlovici 
— ■ Constantin nu aduce golul care 
părea sigur. Șapte minute mai târ
ziu Sorin Avram intră în locul lui 
Constantin, dar plusul de vigoare aș
teptat întîrzie. Mai mult decît atît. 
atacul militar devine mai confuz. De 
acest lucru profită Progresul, care 
timp de cîteva minute contraatacă și 
ratează prin Baboe (bară exterioară) 
și Constantinescu (după cîteva secun
de). Acum Cosma grăbește degajă
rile și Progresul mai are o ocazie, 
dar Ivănescu trage peste bară. In ul
timele minute de joc Raksi schimbă 
cu Sorin și organizează cu concursul 
lui Negrea cîteva acțiuni clare, dar 
Pavlovici ratează în min. 83, pentru 
ca în minutul următor, același Raksi 
să trimită cu capul mingea spre 
poarta goală. Ioachim Popescu sal
vează, însă, în ultimă instanță.

Steaua a învins pe merit un adver
sar care, cu excepția celor cîteva mi
nute de la sfîrșit, a trăit doar cu ilu
zia menținerii scorului nul, cu pre
țul unei apărări disperate.

Arbitrului Alexandru Pîrvu, care a 
condus corect un joc foarte greu, i 
s-au aliniat formațiile :

STEAUA: — '
D. Niculae, 
Jenei, Negrea 
Constantin (min. 
Creiniceanu.

PROGRESUL : 
Ioniță, Știrbei, I. 
cu, Mafteuță —- 
D. Popescu, Voinea (min. 65 Oaidă), 
Baboe.

afară de asta, Raksi ur- 
mult succesul facil al

Eremia — Georgescu, 
Petescu, Dumbravă — 

Raksi, Pavlovici, 
60 Sorin Avram),

Cosma — Sandu, 
Popescu — Ivănes- 
Al. Constantinescu,

IOAN CHIRILĂ

Numai 1-0 pentru Petrolul Ploiești
în primul meci cu Lokomotiv Plovdiv

(Urmare din

Comentarii la etapa a IX-a a categoriei C
Etapa de duminică a fost net favo

rabilă gazdelor. In seriile Est și Vest 
toate echipele care au jucat pe teren 
propriu au terminat învingătoare (une
le meciuri din seria Vest au luat 
sfîrșit la scor: Teha Arad—Minerul 
Cîmpulung 7—1 ; Electroputere Cra
iova—Minerul Anina 3—0 ; Metalul Pi
tești—Victoria Călan 4—1), iar în . ?- 
ria Nord un singur meci nul (Soda 
Ocna Mureș—Chimica Tîrnăveni 0—0). 
Doar în seria Sud oaspeții au înregis
trat o victorie (Textila Sf. Gheorghe 
în fața Tehnometalului, cu 2—0, la 
București) și trei meciuri nule.

După relatările primite de la cores
pondenții noștri, o serie de partide au 
prilejuit dispute interesante, cu multe 
faze spectaculoase. Cu asemenea cu
vinte și-au început transmisiile telefo
nice corespondenții noștri care au vi
zionat meciurile Textila Botoșani—Me- 
talosport Galați (seria Est), Minerul 
Deva—Pandurii Tg. Jiu (seria Vest), 
Forestiera Sighet—Gloria Bistrița (se
ria Nord). Multe partide însă au avut 
n calitate scăzută, înaintașii au ratat 
multe ocazii și în unele cazuri s-a 
jucat dur, tonul la un asemenea „fot
bal" dîndu-l, în majoritatea cazurilor, 
jucătorii oaspeți. „I.R.A. 2 a jucat dur“ 
(Flamura roșie Oradea—I.R.A. 2 Tg. 
Mureș); „Calitatea a fost lăsată pe 
planul al doilea"" (Metrom Brașov— 
Electrica Fieni) — iată două extrase 
din relatările corespondenților care ne 
îndeamnă să repetăm apelul nostru a- 
dresat antrenorilor și conducerilor sec
țiilor : mai multă atenție pregătirilor.

Un rezultat înregistrat duminică ne-a 
atras în mod deosebit atenția. Este 
vorba de scorul cu care a luat sfîrșit 
partida A. S. Aiud— Steaua roșie Sa- 
hmta : 4—0. Din nou, Steaua roșie 
jucînd în deplasare a pierdut la scor. 
In etapele a Vil-a și a VIII-a această 
formație a evoluat pe teren propriu și 
a cîștigat. Una dintre partide a cîști- 
gat-o chiar la... scor: 5—0 (cu Me
talurgistul Baia Mare). Am încercat 
să dezlegăm această șaradă, însă fără 
rezultat. Poate antrenorul și conduce
rea secției ne pot

Duminică, unii jucători s-au „evi*  
dențiat" printr-o comportare necores-» 
punzătoare față de adversari și con-» 
ducătorii meciurilor. „Jucătorii ambe
lor formații s-au dedat la brutalități, 
ceea ce a făcut ca Frîncu (Metrom) 
în min. 37 și Podină (Electrica) în 
ruin. 75 să fie eliminați de pe teren"*  
(Metrom Brașov—Electrica Fieni), „atia 
tudinea nesportivă a jucătorii.r de la 
Electromotor a făcut ca în min. 47d 
să fie eliminat de pe teren jucătorul'- 
Fett Helman“ (Tractorul Corabia—E- 
lectromotor Timișoara). Asemenea lor, 
Arhire (Viitorul Suceava), O. Nedelct» 
(Foresta Fălticeni), Parcoczi (Minerul 
Baia Sprie), Drăghici (Minerul Bihor), 
Zaceu (Faianța Sighișoara) și Benta 
(Metalurgistul Baia Mare) au fost eli
minați de pe teren. Ce măsuri vor lua 
cluburile și asociațiile ? Așteptăm răs
puns.

ajuta.

★
La Mangalia, organizatorii au per

mis spectatorilor să intre in incinta 
terenului de joc, îngreunînd în acest 
fel desfășurarea partidei Marina—Di
namo Victoria București. Ne punem 
întrebarea : Instrucțiunile F.R.F. cu pri
vire la cei ce au dreptul să intre în 
incinta terenului n-au ajuns încă la 
Mangalia ? Sperăm că vom primi și 
de la Mangalia o veste în acest sens.

ir
O ultimă nedumerire : cum de n-au 

reușit arbitrii de tușă Sulică (din Su
ceava) și Sauer (din Cîmpulungul Mol
dovenesc) să ajungă la Dej pentru a 
asigura huna desfășurare a meciului 
Unirea—Metalurgistul Baia Mure ? Au 
pierdut trenul sau au avut alte mo
tive ?

(Material redactat după relatările 
corespondenților noștri : Șt. faoob, 
Dan Vintilă, C. Goldenberg, T. 
Ștefănescu, I. Simion, N. Tokacek, 
C. Mareș, I. Udrescu, V. Sere, L 
Patalri, V. Godja, M. Dorn iț ian, 
A. Contrai).

★
Jn med restanță (seria Nord) Chi

mica Tîmâveni a întrecut, ieri, pe U- 
nirea Dej cu categoricul scor de 4—0 
(0—0). — I. Hasașiu — coiesp

atac, dominînd. Cosma 
degajările. Progresul 

meci nul. In min. 37 
punctul de a marca...

pog. 1)

atacul ploieștean 
la jucătorii din 
fost și el foarte 

palid, Ivan și Dragomir înotînd 
folos și fără orizont prin terenul 
fundat.

In concluzie, asupra Petrolului 
iești: comportare nesatisfăcătoare, 
victorie meritată.

Lokomotiv Plovdiv a venit să se 
apere și... s-a apărat A avut un por
tar excelent, apărătorii l-au anihilat 
pe Dridea I, pe care-1 știau cel mai 
periculos atacant, jucătorii din mijlo
cul terenului nu s-au aventurat de
cît rar dincolo de centru, iar atacan-

fel de dominări — 
îl putea aștepta de 
mijlocul terenului, a

fără 
des-

PIo- 
dar

Astăzi, pe stadionul Giulești (ora 14,30)

RAPID-ȘTIINȚA CLUJ
Meci atractiv, astăzi pe stadionul ste două formații să se reabiliteze în 

: Cine' va cîștiga ? De ăsțâ dhfă' îl] 
lăsăm pe cititor să aprecieze. I! vom 
'ajută reamintindu-i rezultatele îtîregi-j 
ștrate în .campionatul trecut: 2—1 (la 
București, în tur) și 3—1 (ia Cluj,1 
în retur) în favoarea formației studen-, 
teșii.

O singură incertitudine în ceea ce 
privește formația pe care o vor alinia 
rapidiștii: postul de aripă dreaptă la 
care, candidează Craus și juniorul, Ry- 
gjttoei, .. Tn rest, formația . obișnuită- 
Adtțăț Andrei'—Lupescu, Mbtroț',.ț€. 
Daij’ Gre’avu—Dinu, Georgescți—gragsi 
fRugițțbei), Dumitriu II,. . I. ■, lorîesțp, 
Coareanu.

< ȘJiința iClui, care a sosit aseară în: 
Capitală, nu și-a alcătuit încă forma-i 
ăia.-,? V ăi”

Giulești între Rapid și Știința Cluj — fața' suporterilor lor. 
două formații care, duminică, nu șbaii i 
îndeplinit... planul ;• feroviarii bucure^ 
șteni au lăsat un punct echipei Pro- 
gresul, în timp ce studenții din Cluj 
le-au pierdut pe ămîndouă, deși jucau 
pe teren propriu.

Reiese dar, cît de mult doresc ace-

ții și-au făcut o adevărată plăcere 
din a-i marca tocmai pe... cei care 
trebuiau să-i marcheze pe ei, pentru 

. a nu-i lăsa să servească baloane (apă
rătorii ploieșteni !).

Să mai notăm, înainte de a trece 
la consemnarea cîtorva momente mai 
importante din joc, terenul greu (care 
a influențat jocul) și abundența faul
turilor comise de oaspeți, fapt ce a 
umbrit în parte impresia, destul de 
bună pe care de altfel au lăsat-o, 
prin dîrzenia cu care au jucat.

In prima repriză: Petrolul are oca
zii bune, ratate însă de Dragomir, 
Dridea, în minutele 11, 20, 39. (La 
această ultimă ocazie, mingea a lovit 
bara). Bune ocazii ale oaspeților: 
Kancev (min. 17), Denev și Iliev, la 
aceeași fază, în min. 29.

In a doua: atacuri continue ale 
gazdelor, ocazii bune pierdute de Ba
dea (min. 59). Iuhasz (min. 64), Ba
dea și Dragomir la aceeași fază (min. 
72), Ivan (min. 89). Singurul gol a 
fost înscris de Dridea I care, după 
ce a fost faultat în careu, a transfor
mat sigur lovitura de la 11 metri, în 
min. ,6B. Raportul de camere al re- 
prizei: 7—0 pentru Petrolul. Â con
dus bine arbitrul Georg AfiinCz, aju
tat la tușe de Imre Borz.ași și Kal
man Valf (toți din R.P. Ungară).

PETROLLTL : lonescu — Pahonțu, 
Fronea, HÂLMĂGEWU. Florea — 
Dragomir, Ivan — BADEA, 
DRIDEA I, Mocanu.

LOKOMOTIV PLOVDIV: 
GEV — Bechearov, MITJN,
LO,V Boiagiev, Mladenov -j- 
npv, Grancearov, Kancev, ILIEV, Ko- 

ileV. . . . ... ; , ,f
■ îi '■ kKL ■ ■ , , :l

Un nou atac al textili șt Hor din Sf. Gheorghe. (Fază din meciul Tehnomeial 
București — Textila Sf. Gheorghe 0—2) Foto: N. Tokacek

Iuhasz,

CITIȚI REVISTA ILUSTRATĂ

„SPORT“
Nr. 21

Acesf număr oferă cititorilor 
opt pagini cu cele mai frumoase 
fotografii de la Jocurile Olimpice.. 
Din cuprins mai reținem :
• RUGBI r 1 -

— Avancronică la meciul 
ROM1NIA—FRANȚA (o corespon
dență specială din Paris).

— Ultimele pregătiri ale rug- 
bistilor romîni.
• FOTBAL

— Campionatul este baza.
-— Povestea lui Alfredo di Ste

fano (II).
— Portret Pavlovici.
UN AMPLU FOTOREPORTAJ cu 

sportivii reșiteni.
UN BOGAT SPORT-MAGAZIN 

cu numeroase fotografii inedite și 
curiozități sportive din țară și de 
peste hotare.

Procurafi^vă din timp acest in
teresant număr al revistei ilustrate 
„Sport".

VON- I
MANO-

■Pe--
I

Adresantul...
A' . ' ■

Am făcut o călătorie cu trenul de ; 
la Bărboși la Valea Uzului și, după i 
obicei, mi-am pus valiza în plasa de 
bagaje. La o stație s-au urcat vreo I 
trei tovarăși în compartimentul in care 
eram eu. Am vorbit despre una, despre i 
alta, unul a coborit mai înainte iar eu, ■ 
după cum vă spuneam, la Valea Lzu- ■ 
lui. Cînd am ajuns acasă și mi-am i 
deschis valiza am văzut că în locul 
lucrurilor mele se afla... un echipament 
complet de arbitru ! Ce să vezi ? Va
liza mea semăna ca două picături de

necunoscut
apă cu valiza unuia dintre tovarășii 
de compartiment. Așa se face că eiinii 
și-a luat... valiza mea și eu mi-am 
luat-o... pe a lui.

V-aș ruga să scrieți cîteva rînduri 
în ziarul dv. pe care desigur îl citește 
arbitrul în cauză. Nu de alta, dar mă 
gîndese că duminică omul are nevoie 
de echipament, iar eu de lucrurile inele.

Cu salutări tovărășești,
SJMIONICA COSTICA 

comuna Dărmănești, raionul
Moinești, regiunea Bacău

oi u;

4» Biletele pentru cuplajul de box 
METALUL — CIMENTUL MEDGIDIA șl 
STEAUA — CONSTR. GALATI de sîm- 
bătă 14 ort., ora 18, din sala Floreasea 
se găsesc de vînzare la casele din sțr. 
Ion Vidu și Pronosport calea Victoriei 
nr. 2.
• Aceleași case vînd și bilete pentru 

mediul de hochei pe gheață SEL. CAPI
TALEI — DINAMO KIEV de azi ora 19 
de la patinoarul artificial din parcul 
„23 August".
• Sâptămîna aceasta patinoarul' este 

deschis azi or-le 16,39—18, sîmbătă orele 
17—19 și duminică orele M—13 și 15—17.

e Biletele pentru jocul de fotbal 
DINAMO — FARUL, în cup’aj cu 
întâlnirea internațională de rugbi R. P. 
ROMÎNĂ — R. F GERMANĂ din 15.XI ' 
de pe stadionul ,.23 August" se găsesc 
de vînzare )a casele obișnuite. începînd 
de azi după-amiaza.

34 440 premii la concursul Sportexpres trimestrul IV 
. Duipjnică' 15 noiembrie ..se. pun, .In 
.vînzare în întreaga țară biletele, pen- 
Jrtț- concjirsul special SPORTEXPRES 
trimestrul IV,

. La SPORTEXPRES pîhă în prezent 
aii fost atribuite 65 de autoturisme iar 
,pe trimestrul IV se vor mai atribui 30.

La concursul special SPORTEXPRES 
trimestrul IV se atribuie 34.440 premii 
in obiecte și bani pe baza a 41 extra
geri separate.

Marea listă de cîștiguri este des
chisă de cele 30 de autoturisme după 
cum urmează :

9 autoturisme „Moskvict 403“
3 autoturisme „Skoda Octavia'"
3 autoturisme „Wartburg" limuzina

Standard.
9 autoturisme „Fiat 600“
6 autoturisme „Trabant Combi"....
Excursiile peste hotare — premii

1 miiit îndrăgite de partioipanții Tâ sis
temele Loto-Pronosport — nu lipsesc. 
Concursul Sportexpres trimestrul IV

. atribuie 90 de excursii prin O.N.T. în 
Cehoslovacia și R.D. Germană pe iti
nerary PRAGA — DRESDA — 
ȘERLIN, cu vizitarea tîrgului de 
mostre internațional de la Leipzig. 
Excursia va avea o durată de 14 zile.

In afara autoturismelor și excursiilor 
concursul SPORTEXPRES trimestrul IV 
distribuie sute și sute de alte premii 
constînd din obiecte valoroase.

Cumpărați din primele zile biletele 
SPORTEXPRES trimestrul IV. Le gă
siți la agențiile LOTO-PRONOSPORT, 
cooperative, O.C.L., oficii P.T.T.R., fac
tori poștali, - vînzătoni volanți etc.

Prețul unui bilet: 3 lei.

PHONOEXPRES

La tragerea 'Prone expres nr. 46 
noiembrie 4964, au lost extrase din 
următoarele numere:

20 3 9 40 7 5
Numere de rezervă: 23 26

Fond de premii: 531?450J©i

din 11
u-snă

Tragerea următoare va avea loc miercuij 
18 noiembrie 1964 în București.

LOTO-CENTBAL

Premiile tragerii Loto-central din 6 n<X 
iembiie 1964, întregi și sleituri.

Premiul suplimentar II: 2 variante a? 
4.970 lei și 3 variante a 1.242 lei; Cate
goria I: 5 variante a 13.667 lei și 2 va
riante a 3.416 Iei; Categoria a Il-a: 9 va-i 
riante a 5.673 lei și 17 variante a 1.418 leiu 
Categoria a IlI-a: 20 variante a 2.810 leii 
și 27 variante a 702 lei; Categoria a IV-a:.| 
29 variante a 1.800 lei și 51 variante cri 
450 lei; Categoria a V-a: 88 variante a*  
689 lei și 84 variante a 172 lei; Categoria» 
a VI-a: 73 variante a 761 lei și 103 va-i 
riante a 190 lei; Categoria a VH-a: 144i 
variante a 382 lei și 210 variante a 95 lei;| 
Categoria a VIII-a: 186 variante a 298 lei$ 
și 262 variante a 74 lei.

REPORT SUPLIMENT I: 68.340 LEI

Tragerea următoare, tragere specdală 
avea loc . vineri 13 noiembrie 1964 
București, str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de Loto-ProngȘ£f>lkj



IN SALA de la stadionul republicii

Un interesant concurs de verificare înaintea

Dinamo Kiev—Selecționata Bucureștiului
8-2 la hochei pe gheață

„europenelor**  de

• La Lodz s-au întîlnit echipele de 
hochei pe gheață ale R. P. Polone și 
Finlandei. Victoria a revenit hocheiș- 
tilor finlandezi cu scorul de 6-1 (2-0;

• Secția de sport a agenției vest- 
germane de presă „Sid“ Dusseldorf a 
alcătuit clasamentele celor mai buni 
jucători de tenis de cîmp ai anului 
1964. La masculin, primul loc a fost 
acordat australianului Roy Emerson, 
urmat de Fred Stolle (Australia), 
Charles McKinley (S.U.A.), Manuel 
Santana (Spania), Jan Erik Lund
quist (Suedia), Wilhelm Bungert

• în pofida hotărîrii forului interna 
țional de box de a nu se organiza meciul 
revanșă dintre „greii** Cassius Clav, 
actualul campion al lumii, si Sonny 
Liston, intîlnirea va avea loc totuși la
16 noiembrie, la Boston. Cei doi pro
tagoniști au trecut ieri cu bine exa
menul medical. Sonny Liston este 
complet restabilit de pe urma acciden

Redacția fi administrația; str. VaaDa Conta or. ifl, telefon ti. 10.05, interurban 72 și 286, Telex: sporlrom buc. 180. Tiparul; t. P. „Informația', str. Brezoianu, 23—25.

Piuă la campionatele euro
pene de tenis de masă de la 
Malrno (Suedia) mai sînt exact 
10 zile. Cu începere de la 22 
noiembrie, timp de opt zile, 
cele mai bune „palete**  de pe 
continent se vor întrece pentru 
cucerirea celor șapte titluri 
puse în joc: echipe femei, echi
pe bărbați, simplu femei, sim
plu bărbați, dublu femei, 
dublu bărbați și dublu mixt. 
In vederea verificării stadiului 
actual de pregătire a sportivi
lor noștri, vineri, între orele 
9,30 și 13 și 17,30—21 
și sîmbătă de la ora 10, în 
sala de la stadionul Republicii, 
va avea loc un concurs cu 
participarea membrilor loturi
lor republicane și a unora din 
cei mai buni jucători. Se vor 
disputa meciuri la cinci probe: 
simplu femei (Maria Alexandru,

A început turneul final 
al Olimpiadei de șah
(Urmare din pag. 1)

R.F. Germană—S.U.A. în celelalte în- 
tîlniri, mai multe partide au fost între
rupte.

★
Iată acum amănunte asupra înche

ierii întrecerilor preliminare. Echipa 
Rotnîniei s-a clasat pe primul loc în 
grupa a V-a, cu 18 puncte. Fâcînd un 
efort deosebit, șahiștii cehoslovaci au 
reușit să egaleze pe romîni, prin ulti
mele lor rezultate. Echipa romînă ră- 
mîne însă învingătoare a seriei, avînd 
cîștigat meciul direct cu Cehoslovacia. 
Iată ultimele rezultate înregistrate în 
grupă: Cehoslovacia—Columbia 3‘/2—%, 
Cehoslovacia—Cuba 2* */ 2—I‘/2, Porto 
Rico—Australia 2—2. Paraguay—Ce
hoslovacia 1—3. Columbia—Porto R>- 
co 2—2.

Clasamentul definitiv »1 grupei a 
V-a este următorul: 1—2. Romînia și 
Cehoslovacia 18 puncte (din 24 posi
bile), 3. Cuba 131/, p, 4. Paraguay 11 
p, 5. Columbia 10'/2 p, 6. Porto Rico 
9‘/2 p, 7. Australia *4 ‘/2 p.

Tu celelalte grupe s-au înregistrat 
unele surprize. învingînd pe Suedia cu 
2*/ 2—1*/ 2. în ultima runda, echipa 
Izraelului se califică în turneul final. 
Nu s-a calificat echipa R.D. Germane, 
care terminase jocurile înaintea ulti
mei runde. în locul acesteia promo
vează Canada, oentru prima oară ca
lificată într-o finală olimpică. R.D. 
Germană și Austria sînt singurele fi
naliste de la precedenta ediție care nu 
se califică în prima grupă finală.

Dăm clasamentele în ordinea gru
pelor :

GRUPA I : U.R.S.S. 23V„ Spania 
14, Filipine II, Elveția și Chile IO’/2, 
Venezuela 7l/2, Africa de sud 7,

GRUPA a ll-a: Iugoslavia 191/,, 
Olanda 19, R.P. Mongolă 14*/ 2, Au
stria I2l/j, Mexic 10, India 4*/ a, Bo
livia 4.

GRUPA a Hl-a : Ungaria 20, Izrael 
16. Suedia 15, Scoția ll‘/2, Franța 11, 
Irlanda 6*/ 2, Luxemburg 4.

GRUPA a IV-a: S.U.A. 21, Polonia 
14%, Anglia 13, Norvegia 11, Turcia 
91/,. Iran 8, Portugalia 7.

GRUPA a Vl-a : Argentina l8'/«, 
Canada 17‘/2, R.D. Germană 17, Equa- 
dor li1/,, Islanda și Monaco 7. Uru
guay 5‘/2.

GRUPA a VlI-a: Bulgaria și R.F.

CU PRILEJUL congresului Federa
ției internaționale de atletism ținut 
la Tokio în timpul Olimpiadei, s-a ho- 
tărît recunoașterea Federației de at
letism a R.D. Germane. In viitor, la 
orice competiție de atletism, R.D. Ger- 
nu..iă va prezenta o echipă pro
prie i se va arbora drapelul și i se 
va cînta Imnul de Stat.

PENTRU PRIMA OARA de la trista 
zi din iunie 1944, cînd populația sa 
a fost exterminată de trupele hitieriste, 
orașul-martir Oradour-sur-Glane a ali
niat o echipă de fotbal într-o compe
tiție oficială. Jucătorii au purtat tri
couri alb-negre, simbol de doliu pen
tru cele întîmplate în urmă cu 20 de 
ani.

J. O. de la Tokio au fost urmărite 
de aproape 7 milioane de spectatori. 
Dintre aceștia, 2.800.000 au asistat..,

tenis de masă
Ella Constantinescii, Catrinel 
Folea, Eleonora Mihalca, Marta 
Tompa, Iudit Crejec), simplu 
bărbați (Giurgiucă, Negulescu, 
Reti, Cobîrzan. Bodea. Sîndea- 
nu, Gantner, Sentivani, Po
pescu), dublu femei (M. Alexan
dru - E. Constantinescu, E. 
Mihalca - I. Crejec, C. Folea-
M. Tompa), dublu bărbați
(Giurgiucă - Negulescu, Reti-
Bodea, Cobîrzan - Sentivani, 
Sîndreanu - Gantner), dublu
mixt (M. Alexandru - Negu
lescu, E, Constantinescu - Giur
giucă, E. Mihalca - Bodea. C. 
Folea - Reli).

Este de așteptat ca toți parti- 
cipanții să se străduiască pentru 
o comportare cît mai bună, să 
facă apel la întregul lor ba
gaj de cunoștințe pentru ca, 
intr-adevăr, acest concurs de 
verificare să-și atingă scopul.

Germană 22>/2, Danemarca 18%, Peru 
17, Finlanda 141/,, Grecia 9%, R. Do
minicană 51/,, Cipru 2.

Ordinea în turneul final, conform 
tragerii la sorți, este următoarea: I, 
R.F. Germană, 2. Bulgaria, 3. Iugosla
via, 4. Spania, 5. U.R.S.S., 6. Polonia, 
7. Argentina, 8. ROMÎNIA, 9. Ceho
slovacia, 10. Izrael, 11. Canada, 12. 
Olanda, 13. Ungaria. 14. S.U.A.

Echipele clasate pe locurile 3 și 4 
în preliminarii joacă în turneul B, iar 
celelalte formează turneul C.

★
în runda a doua a turneului final, 

echipa Romîniei a întîlnit echipa 
Statelor Unite, una din principalele 
pretendente la primele locuri. Meciul 
a fost decis la masa întîi, unde ma
rele maestru american S. Resbevsky 
l-a învins pe Th. Ghițescu într-o par
tidă cu mari complicații tactice, re
zultată dintr-o variantă Tarrasch a 
Gambitului Damei. Toate celelalte 
trei partide ale meciului au fost re
mize : Gheorghiu — Benko, Bisguier
— Ciocîltea și Radovici — Adison. 
Rezultatul final al meciului: Romînia
— S.U.A. l'/2—2‘/2.

în celelalte partide ale rundei a 2-a 
s-au înregistrat de asemenea scoruri 
strînse, precum și o mare surpriză : 
echipa Canadei a reușit să învingă pe 
cea a U.R.S.S. cu 2*/ 2—1*/ 2 1 Cana
dienii au obținut punctul victoriei 
prin Vranesici, care l-a învins pe 
Stein, restul partidelor (Botvinnik —• 
Yanofsky, Keres — Anderson, Spassky
— McKasy) fiind remize. Alte rezul
tate : Argentina — Cehoslovacia 
2*/ 2—-l*/ 2, Polonia — Izrael l*/ 2—1*/ 2 
(1), Ungaria — Iugoslavia 2—2, O- 
landa — Spania 3—1, R.F. Germană
— Bulgaria 2—2.

Rezultate din prima rundă (după 
consumarea întreruptelor): U.R.S.S. —- 
Izrael 3—1, Spania — Canada 2—2, 
Iugoslavia — Olanda 2'/2—l’/3.

In clasament conduce echipa Bul- i 
gariei cu 5 puncte urmată de un 
grup de șase echipe cu cite 4‘,/2 p.r 
Romînia, Iugoslavia, U.R.S.S., Canada, 
Olanda și S.U.A. In continuare sînt 
clasate: R.F. Germană 4, Polonia 
S'!2 (1), Argentina și Cehoslovacia 
3'/,, Spania și Ungaria 3, Izrael 
2'/} (1).

Viitoarele adversare ale echipei 
noastre vor fi Cehoslovacia și Izrael.

pe străzi la sosirea flăcării olimpice 
în capitala Japoniei și la proba de 
maraton.

COMITETUL olimpic mexican va 
cere ca pelota (basse-ball) — 
(sport național în Mexic) să fi
gureze în programul J.O. din 1968. 
Ca argument principal este adus 
faptul că la Tokio a fost introdus ju- 
do-ul în cadrul întrecerilor olimpice, 
numai pe considerentul că acesta este 
sportul național japonez. Dacă C.I.O. 
va satisface cererea C.O. mexican, pe
lota va fi admisă însă numai ca de
monstrație (fără distribuirea de me
dalii și titluri olimpice), întrucît pro
gramul pentru J.O. Mexico City este 
stabilit și nu mai poate suferi modi
ficări.

LA 25 DECEMBRIE se va deschide 
la Rio de Janeiro „Muzeul Pele“, care 
va conține cupe și plachete cîștigate 
de cunoscutul fotbalist, precum și tri
courile purtate cu ocazia celor mai 
importante meciuri. Pereții vor fi ta
pisați cu scrisori de la admiratori.

DEZAMĂGIȚI de pierderea unei me-

Prima întîlmire internațională de 
hochei pe gheață din acest sezon s-a 
desfășurat aseară, pe patinoarul „23 
August". Echipa sovietică Dinamo 
Kiev a repurtat o victorie la scor: 
8—2 (5—1, 1—0, 2—1) în fața selec
ționatei orașului București, după o 
partidă în care a dominat mai mult, 
dovedindu-și superioritatea tehnică și 
o mai bună viteză de deplasare pe 
gheață.

Incepînd jocul cu două linii de fun
dași necorespunzătoare (Pană — 
Scheau și Vakar — Făgăraș), selec
ționata Capitalei n a reușit, în prima 
repriză, să facă față atacurilor vigu
roase purtate. în special, pe aripi, de 
formația oaspe. Dinamo Kiev și-a 
concretizat superioritatea prin golurile 
înscrise de Saveliev (2), Alioșin (2) 
și Pronkin, singurul punct al gazde
lor fiind obținut de Bașa, la scorul 
de 2—0 pentru Dinamo. Repriza se 
încheie, cu 5—1 pentru oaspeți. Tn a 
doua parte a întrecerii, antrenorii e- 
chipei bucureștene au folosit linia de 
fundași Varga — Ionescu și acest 
fapt s-a reflectat în bine în randamen 
tul selecționatei. Partida a fost mai 
echilibrată, cei doi fundași stăvilind 
multe atacuri periculoase și alimen- 
tînd mai bine atacul. Din păcate, fra
ții Szabo și Biro au ratat cîteva bune

Dinamoviștii bucureșteni au fost surclasați la Milano
(Urmare din pag. 1) 

după meci, arăta în comentariul său 
sportiv că „fotbaliștii bucureșteni au 
fost depășiți net la capitolul tehnică, 
tactică și pregătire atletică, jucind ca 
niște diletanți". Spre părerea noastră 
de rău trebuie să recunoaștem că 
acesta a fost adevărul.

Impresionată peste măsură de va
loarea adversarului, echipa Dinamo a 
jucat timorat, timid, nu s-a regăsit 
decît rareori, comițînd multe, foarte 
multe greșeli. Apărarea, care într-ade- 
văr avea de dus greul meciului și 
care era recunoscută ca punctul f.irte 
al echipei, nu a reușit să fie un ob
stacol solid în fața atacurilor repeta
te, purtate atît pe aripi, unde Jair 
și Peiro au zburdat pur și simplu, 
cît. și pe centrul terenului, unde 
Mazzola, Milani și Suarez au pus-o 
deseori la încercare. Datcu, care a 
jucat extrem de nervos, a făcut gre
șeli de începător, printre care și scă
parea unei mingi printre mîini în poar
tă, iar Nunweiller IU. Nunweiller IV 
și Ștefan parcă s-au luat la întrecere 
în combinații în careu, în ținerea dt 
mai mult a mingii (pentru a o pier
de apoi) deși era limpede că Datcu 
dădea dovadă de multă nesiguran
ță 1 De altfel, greșelile apărării s-au 
plătit cu... goluri, pentru că Jair, 
Suarez și Mazzola nu s-au lăsat prea 
mult invitați spre a le realiza. Cel 
puțin trei din goluri au fost înscrise 
din grave greșeli comise de apărarea 
dinamovistă. Atacul bucureștenilor ă 
fost ca și inexistent. De-a lungul me
ciului el nu a reușit să închege vreo 
acțiune mai periculoasă. Pîrcălab, de 
la care se aștepta poate cel mai mult, 
a fost pur și simplu o umbră. După 
ce nu a făcut aproape nimic timp 
de vreo 20 de minute, el s-a depla
sat, treptat-treptat, spre centrul liniei 
de atac, pentru ca apoi, în continua
rea partidei, să joace undeva pe 
stînga. Radu Nunweiller a făcut a- 
ceeași „cursă**,  dar în sens invers. 
Păcatul cel mai mare al înaintării 
este acela că n-a luptat aproape de
loc, că a jucat extrem de lent și că 
a tras foarte puțin și niciodată peri
culos la poartă. Ceva mai activi au 
fost Frățilă și Ghergheli, iar poarta 
a fost încercată cel mai mult de Fe
tru Emil, dar și șuturile acestuia au 
fost imprecise. Jocul echipei Dinamo

dalii de aur la judo (cîștigată de olan
dezul Geesink la categoria supergrea),, 
japonezii au hotărît să încurajeze și 
mai mult practicarea acestui sport na
țional : începînd cu anul viitor, judo-Ul 
ve deveni obligatoriu în școlile de toa
te gradele.

MARY RAND, campioană olimpică 
la săritura în lungime, a revenit a- 
supra hotărîrii sale de a abandona at
letismul. Ea își va continua activitatea 
atletică, dar nu se știe încă dacă o 
va face ca amatoare sau ca profesio
nistă, întrucît i s-au făcut unele oferte 
în acest sens.

CÎȘTIGATORUL probei de săritura 
în lungime la J.O. de la Tokio, engle
zul Lvnn Davies, va renunța, se pare, 
la amatorism. El a primit o ofertă de 
7.500 lire sterline pentru a deveni ju
cător de rugbi în 13.

ocazii de a reduce scorul, în situații 
cînd scăpaseră singuri pe contraatac. 
In această repriză, poarta bucureștea- 
nă a fost apărată de Crișan .(mai bine 
inspirat decît Dumitraș, care apărase 
în prima parte și primise cîteva go
luri parabile), dar nici el n-a putut 
opri înscrierea celui de-al șaselea gol 
al dinamoviștilor din Kiev. Autorul 
punctului: fuzik.

In aceeași notă de echilibru se dis
pută și ultima repriză, cînd Saveliev 
și Ansverin înscriu pentru oaspeți, iar 
iuliu . Szabo pentru gazde.

Dinamo Kiev a prezentat o echipă 
omogenă, care a știut . să se apere 
organizat — în momentele de dificul
tate — șt să speculeze greșelile, de 
plasament și intervenție ale apărăto 
rilor noștri Selecționata București 
s-a prezentat sub așteptări, principala 
sa defecțiune fiind lipsa de omoge
nitate.

Intîlnirea a fost bine arbitrată de 
cuplul I. Florescu, N. Turceanu.

★
Astă-seâră. cu începere de la ora 

19. se dispută pe patinoarul „23 Ac- 
gust“ cea de-a doua întîlnire dintre 
selecționata București și Dinam» 
Kiev.

TR. IOANIȚF.SCU

din repriza a II-a — cînd se pare că 
a mai lăsat la cabină din emoții — 
ne-a arătat că ea ar fi putut scoate 
un rezultat mai strîns (căci nu au 
primit nici un gol timp de 35 de 
minute) dacă se mobilizau mai mult 
de la început, dacă ar fi abordat cu 
maturitate partida cu Internazionale. 
Ora tîrzie la care transmit aceste rîn- 
duri nu-mi îngăduie să relatez mai 
pe larg desfășurarea jocului, asupra 
căruia voi reveni.

Formația milaneză s-a impus și a 
obținut această victorie categorică în 
urma unui joc în permanentă mișca
re, toți componenții săi acționînd în 
mare viteză, sporită — mai ales — 
în fața careului nostru. Formația gaz
dă a șutat mai mult și cu forță la 
poartă. Cele 6 puncte au fost marca
te în ordine de Jair (min. 13), Maz
zola (min. 17), Jair (min. 36), Suarez 
(min. 39), Mazzola (min. 78), Milani 
(min. 82).

Iată formațiile1:...INTERNAZIONA
LE : Sarti — Burgnich, Guarneri, 
Facchetti — Malatrasi, Picchi — 
Jair, Mazzola, Milani, Suarez. Peiro. 
DINAMO : Datcu — Popa, Nunweil
ler III, Nunweiller IV, Ștefan — Pe
tru Emil, O. Popescu — Pîrcălab, 
Frățilă, Ghergheli, Nunweiller VI.

Partida a fost condusă de arbitrul 
spaniol Manuel Gomez Arribas,

ȘTIRI EXTERNE
FINLANDA — POLONIA 6—1 LA HOCHEI PE GHEAȚA

INDIANUL MILKHA SINGH : 45,6 PE 400 M.

•Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la New Delhi, atletul 
indian Milkha Singh (în virstă de 33 ani) a stabilit un nou record al Asiei 
în proba de 400 m plat, cu timpul de 45,6.

• La Odawara atletul polonez Czernik a sărit 2,14 m. Pe locul doi s-ii 
clasat Ralpf Drecoll, (R.F.G.) cu 2,11 m.

CEI MAI BUNI TENISMENI Al ANULUI

ÎN „C.C,E.“ LA TENIS DE MASA

• Intr-un meci contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la tenis 
de masă, echipa iugoslavă G.S.T.K. Zagreb a învins cu scorul de 5-2 echipa 
bulgară Spartak Plovdiv. Rezultate : Uzorinac — Rostov 2-0: Stencl — Ra
ranesev 1-2; Hrbud — Botev 2-0; Uzorinac — Raranesev 0-2; Hrbud — 
Rostov 2-0; Stencl — Botev 2-0; Hrbud—Raranesev 2-0. In turul următor, 
G.S.T.R. Zagreb va juca cu Progresul București.

SONNY LISTON SI CASSIUS CLAY SÎNT GATA PENTRU MECIUL 
REVANȘA.

MODIFICĂRI IMPORTANTE IN DES
FĂȘURAREA TURNEULUI U.E.F.A.

Comisia de juniori din cadrul 
U.E.F.A. a făcut cîteva modificări im
portante privind desfășurarea turneu
lui U.E.F.A. pentru juniori, care va 
avea loc anul viitor l-a Frankfurt pe 
Main. Astfel, în cazul cînd meciurile 
eliminatorii (sferturi și semifinale) se 
termină la egalitate (după cele două 
reprize a 40 minute) nu se mai dis
pută prelungiri. Calificarea se va face 
în urma tragerii la sorți. Dacă finala 
nu va desemna un învingător (meciul 
se va termina la egalitate — după 
timpul regulamentar de joc) cele două 
echipe finaliste vor fi declarate în
vingătoarele turneului. Pentru prima 
oară în istoria turneului U.E.F.A. va 
fi stabilit, un clasament de l-a 1 la 8. 
O altă măsură interesantă se referă 
la golaveraj: la puncte egale va decide 
golaverajul care se va face prin scă
dere și nu prin coeficient. De pildă, 
un golaveraj de 10—6, va fi mai bun 
decît 6—3 iar 6—4 va fi mai bun de
cît 2—1 etc. Măsura a fost luată pen 
tru a stimula marcarea unui număr 
cît mai mare de goluri.
TURNEUL ECHIPELOR SOVIETICE

Pregătindu-se pentru preliminariile 
campionatului mondial, fotbaliștii so
vietici vor evolua la 22 noiembrie la 
Belgrad și la 29 noiembrie la Sofia, 
jucind în compania reprezentativelor 
Iugoslaviei — și, respectiv, Bulgariei. 
Din lotul echipei U.R.S.S. fac parte 
printre alții Iașin, Ponomarev, Mudrik, 
Maslov, Voronin, Șesternev, Meshi, 
Ivanov, Metreveli etc. După termina
rea campionatului, echipele din prima 
categorie vor juca în 30 de țări euro
pene și asiatice. Echipa Dinamo Mos
cova va întreprinde un turneu în Ame
rica de Sud.

ȘTIRI, REZULTATE
• în „C.C.E.", ieri la Atena în pri

mul meci din turul II s-au întîlnit Pa- 
nathi-naikos și F.C. Kdln. Meciul s-a 
terminat la egalitate: 1 — 1 (0—1).

• Finala Cupei R.P. Ungare a fosl 
cîștigată de Honved Budapesta, care 
a dispus cu 1-0 de Gyor.

• Rezultatele de ieri din campio
natul iugoslav: Steaua roșie — Rad- 
nicki 2—1, O.F.K. Beograd — Parti
zan Belgrad 3—3 (meciul s-a jucat la 
Novisad), Rjeka — Zagreb 3—2, Su 
tieska — Vardar 0—1, Jeleznicear — 
Voivodina 2—1, Treșnevka — Veile 
0—2.

• In preliminariile campionatului 
mondial, ieri, la Paris, Franța a în
vins Cu 1—0 (1—0) echipa IțJprvegiei.

• învingînd cu 4 -0 pe Paîmeiras, 
F.C. Santos s-a calificat în finala „Cu
pei Braziliei".

0-1; 4-0). Punctele învingătorilor ar 
fost realizate de Oksanen și Paljtonen 
(cîte două), Poufli și Reutamaecki. Pen 
tru polonezi a înscris Manovski.

(R.F.G.), Rafael Ostma (Mexic) 
Danis Ralston (S.U.A.), Nicola Pie 
trangeti (Italia), Christian Kuhnkt 
(R.F.G.) etc. Iată clasamentul feminin 
1. Maria Bueno (Brazilia); 2. Mar
garet Smith (Australia); 3. Leslie 
Turner (Australia); 4. Billie Motif 
(S. U. A.); 5. Robvn Ebbern (Austra
lia); 6. Nancy Richey (S.U.A.) 
etc.

tului suferit care l-a obligat să aban
doneze în rundul 7, cînd a pierdui 
titlul in meciul de la Aîiami Beach 
Intr-o declarație făcută reprezentanți
lor presei, care au asistat la această 
„operație", Cassius Clav a spus că îș 
va păstra centura, cîștigtnd înainte de 
limită. în rundul 9.

(Ager preș)
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