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Fără să se întrebuințeze la maximum

Echipa de rugbi a Romîniei a întrecut 
XV-le R. F. Germane cu

rugbiEchipa noastră națională de „ 
a înregistrat duminică după amiază, 
pe stadionul Dinamo din Capitală, cel 
de al 25-lea succes consecutiv din 
palmaresul ei.

De data aceasta, rugbiștii noștri au 

Mircea Rusu, unul din cel mai combativi inai/dași romîni, irdr-o acțiune de atac

Foto: P. Romoșan

întîlnit un adversar — selecționata 
R. F. Germane — care nu i-a soli
citat întrutotul. Aceasta explisă în 
parte și scorul relativ strins (19—3) 

' cu care s-a încheiat partida, deoarece 
^sportivii romîni considerînd victoria 
tot timpul la discreția lor nu au for

mat decît rareori. Dacă victoria nu a 
putut fi pusă nici o clipă la îndoială, 
în schimb maniera în care ea a fost 
obținută, nu ne poate satisface. In

La volei:

FI. Roșie București—Sanitarul Tg. Mureș (F) 0-3
IERI, IN CAPITALA, în cadrul eta

pei a doua a campionatului de volei 
cai. A, seria a 11-a: Flacăra roșie 
București—Sanitarul Tg. Mureș (F) 
0—3 (8, 9, 10). Meciul, arbitrat de cu
plul N. Mateesou—S. Gheorghiță și 
punind față în față două proaspete pro
movate în categoria A, a produs — pe 
de o parte — o plăcută surpriză priin 
Jocul modem practicat de formația pro
vincială, iar pe de altă parte, o lamen
tabilă impresie prin comportarea echi
pei buoureștene. Oaspetele, a căror 
pregătire a ieșit olar în evidență (an
trenor : prof.Ladislau Griin), alcătuiesc 
o garnitură tînără, omogenă, cu ran
damentul ofensiv realizat de patru 
bune trăgătoare cu funcțiile chibzuit 
repartizate: Maria Fodor și Elisabeta 
Molnar (principale), Cristina Șahin și 
Rodica Niculescu (secundare), eviden
țiate în ordinea aceasta. Atacul deose
bit de variat al mureșencelor (care au 
recurs des șl eficace la finalizări din 
a doua atingere a mingii) a fost ser
vit cu aplomb mai cu seamă de Aurora 
Marcarian, coordonatoarea de bază în 
jocul echipei Sanitarul. Adăugind la 
cele de mai sus combativitatea cu care 
acționează jucătoarele în apărarea din 
linia de fund, încheiem șirul „atu“-uri- 
lor prezentate de învingătoare și al 
laudelor ce li se cuvin, laude care, 
bineînțeles, e de dorit să nu ducă la 
înfumurare, ci să stimuleze o bună 
pregătire în continuare. E nevoie de
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jocul formației noastre au fost evidente 
unele slăbiciuni.

Reprezentativa Romîniei a jucat fi
rește dezinvolt, a practicat un rugbi 
modern, în care balonul a circulat 
mult și cu repeziciune pe tot terenul, 

cu contribuția ambelor compartimente 
(înaintare — treisferturi). De aici au 
rezultat și cele 19 puncte înscrise în 
terenul de țintă german, ca urmare 
de cele mai multe ori a unor acțiuni 
spectaculoase. Și totuși în jocul for
mației noastre nu a existat acea stră
lucire, acea dăruire totală specifică 
rugbiștilor reprezentativei noastre, cu 
care ei ne-au obișnuit și entuziasmat 
în mai toate partidele internaționale.

aceasta în primul rînd pentru amelio
rarea substanțială a blocajelor, capi
tol deficitar (care explică multe din 
punctele „făcute" de FI. roșie) și tot
odată pentru reducerea numărului de 
servicii ratate.

Cit privește învinsele (antrenor: Ma
rian Marcu), cu excepția cîtorva scli
piri ale Constanței Mirea, ele s-au în
trecut în greșeli puerile — ilustrînd pe 
alocuri necunoașterea chiar a unor 
noțiuni de abecedar în acest sport — 
și au prestat în genere, un joc fără 
orizont la „înălțimea" voleiului de prin 
1946. Cu o asemenea echipă (în care 
cete cinci jucătoare de peste 22 de ani 
stat și plafonate și depășite de evolu
ția jocului, iar celelalte cinci — sub 
22 de ani, dar cu perspectivele de pro
gres foarte problematice), campionatul 
categoriei A nu are nimic de cîștigat 
și se cheltuiesc banii de pomană.’ Mă
suri în consecință, tovarăși de la Fla
căra roșie!

CONSTANTIN FAUR

IN ȚARA: Penicilina Iași—Voința 
M. Ciuc (F) 3—1 ț5, 11, 13—15, 11), 
Știința Petroșeni—Semănătoarea Bucu
rești (M) 3—1 (7, 41—15, 5. 12),
C.S.M. Cluj—Metalul Pitești (M) 3—0 
(5, 5, 12), Stiinta Brașov—Ind. sirmei 
C. Turzii (M) 3—0 (7, 10, 11), Elec- 
troputere Craiova—înainte Timișoara 
(M) 3-1 (14, 7—15. 5. 6). — Amă
nunte ta ziarul de mime.

★

Dacă treisferturile — mult ajutate 
de inepuizabilul fundaș Penciu — 
mai puțin aripile (nu înțelegem de ce 
nu a fost utilizat și Dragomir, care 
a avut un sezon foarte bun) au dat 
satisfacție, în schimb surprinzător de 
neconcludent au evoluat, de data a- 
ceasta, înaintașii. In afară de jocul 
la margine, nu s-au putut impune 
aproape în nici o situație. Aceasta 
credem că a fost principala slăbi
ciune a echipei în partida cu R. F. 
Germană. Am subliniat-o pentru că de 
înlăturarea ei poate depinde și re
zultatul întâlnirii, cu mult mai dificile, 
cu XV-le Franței, care urmează să se 
dispute tot la București, peste numai 
două săptămîni.

★
La fluierul arbitrului cehoslovac V/a- 

dimyr Skwor, echipele apar pe teren 
în următoarele formații :

ROMÎNIA : Penciu — Ciobănel, 
Wusek, Dragomirescu, Nica — Chiriac, 
Stănescu -— M. Rusu, Demian, Mora
rii — Șerban, Preda — Stoica, Iordă- 
chescu, Teofilovich

R. F. GERMANA: Sermund — 
Miiller, Schărli, Wesch, Lange — Ros- 
sler, Uberle—Bayer, Morgenroth, Frie
del — Regenhardt, Jiihne — Twele, 
Schmidt, Schrors.

Lovitura de începere o au rugbiștii
D. CALL1MACHI 

T. STAMA
(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, in campionatul categoriei A la fotbal

Rapid — Steagul roșu 1—0. Dumitriu e la balon, dar Adamache va prinde, asistat de Campo* Foto i T. Roiba

Echipa R. P. Romine a obținut 
a treia victorie în turneul final
In a cincea rundă a finalei olimpice, 

reprezentativa de șah a Romîniei a 
înregistrat o nouă victorie. După epui
zarea celor 5 ore de joc, tabela meciu
lui Romînia—Canada arăta scorul de 
21/,—*/2 în favoarea șahiștilor romîni, o 
singură partidă fiind întreruptă. Prin 
acest rezultat, echipa ronrînă continuă 
să figureze pe locul doi al clasamen
tului, în urma deținătoarei titlului su
prem, echipa U.R.S.S. Campionii au 
fost în serioasă dificultate în fața for
mației R.F. Germane, care a luat con
ducerea în meci cu l'/2—‘A- Smîslov a 
pierdut la Unzicker, iar Spasski a fă
cut remiză cu Bialas. S-au întrerupt 
partidele Schmid—Keres și Pfleger— 
Stein. In grupul fruntaș se menține și 
Argentina, care în runda a 5-a a în
vins cu 3—1 pe Olanda. Alte rezultate 
de sîmbătă: Cehoslovacia — Izrael 
3'/z—‘/ai Iugoslavia—S.U.A. 1—1 (2)j

■it în reuniunea de feri, de la Dinamo, 
s-a înregistrat cea mal mare surpni-ză 
din actualul campionat pe echipe. Di- 
namoviștii buoureșteni au fost învinși, 
la ei acasă, de tînăra formație Pro
gresul Brăila, Scor: 24—15. Brăîlenii, 

Fază din meciul Gh. Anton (D) — A. Zaibel (P) terminat la egalitate
Foto: V. Bageae

V. Antonio (D.) b.ab. II C. Volnesca 
(P.), M. Dumitrescu (D.) b.p. Gr. Ena- 
clie (P.), I, Covaci (P.) b-ab.I. I, 
Gheorghe (D.), C. Stănescu (D.)1 
m.n. V. Perianu (P.), N. Stoian (P.); 
b.ab.II D. Gheorghiu (D.)t P. Zeica 
(P.) cîștigă fără adversar.

în reuniunea de la sala Floreasca, 
în prima confruntare, Metalul (pe linia 
ascendentă din ultima vreme) a învins 
cu scorul de 23—16 pe Cimentul Med* 
gidia. Iată rezultatele în ordinea cate* 
goriiilor: C. Soșoiu (C.) b.p. Gh.' Gris- 
tea (M.), C. Popa (M.) b.p. D. Anghei 
(C.), A. Iliescu (C.) b.p. Gh. Stan

MIHAI TRANCA

(Continuare în pag. a

puși pe fapte mari din prima etapă, 
au realizat, în cele din urmă, cea mai 
bună performanță dintre cîștigătoarele 
de serii. Au ocupat locul I într-o serie 
în care figurau echipe cu o frumoasă 
carte de vizită ca Dinamo, Progresul, 
C.S.M. Reșița. Dinamoviștii, lipsiți de 
aportul unor elemente de bază (Da- 
videscu, Grudu, Olteanu, Monea, Ma- 
riiuțan) au suferit ieri cea mai grea 
înfrîngere de la înființarea acestei sec
ții. Făptui trebuie să le dea de gîndit 
conducătorilor și antrenorilor secției, 
care ani în șir a fost fruntașă.

Dintre boxerii dinamoviști, care au 
evoluat ieri, numai unul poate primi 
calificativul „bine" — V. Antonio — 
iar satisfăcător, un învins și un învin
gător (A. Verdeș și M. Dumitrescu). 
Pentru brăileni, laude întregii formații

Olimpiada de șah

Ungaria—Polonia ’/2—*/2 (3). Spania— 
Bulgaria 1—1 (2).

Iată acum amănunte asupra victoriei 
cu 3—1 obținute în runda precedentă 
de echipa Romîniei asupra celei a Izrae- 
lului. La prima masă a jucat Fl. Gheor
ghiu care a remizat cu tînărul Kreid- 
man. Prima victorie a echipei noastre a 
înscris-o Ciociltea, care se menține pe 
linia rezultatelor bune obținute pină 
acum în întrecerea olimpică. EJ1 l-a 
învins, la masa a doua, pe Domnitz. 
Radovici a făcut remiză cu Aloni, iar 
scorul meciului a fost pecetluit la masa 
a patra de Mititelu, care l-a învins pe 
Guti.

In cursul zilei de sîmbătă au fost 
încheiate majoritatea partidelor între
rupte din rundele a 3-a și a 4-a. lată 
rezultatele : U.R.S.S.—Olanda 4—0,

(Continuare in pag. a 4-a) __

și antrenorului C. Dobrescu. Iată ro 
zultatele tehnice în ordinea categoriilor» 
N. Tudorel (P.) b.p. C. Dincă (D.), 
P. Covaliov (P.) b.p. A. Verdeș (D.), 
" ~ ‘ " j.N. Delco (P.) b.p. N. Paraschiv (D.)( 
Gh. Anton (D.) m.n. A. Zaibel (P-),

REZULTATE
Știința Craiova — Minerul Bafta Mar# 

1—0 (1—0).
Rapid—Steagul roșu 1—0 (1—0)
Știința Cluj—Progresul 0—0
Dinamo București—Farul 4—1 (2—0)
Dinamo Pitești—Petrolul 1—1 (0—0)
C S.M.S.—Steaua 2—2 (1—0)
U.T.A—Crișul 1—1 (0—1).

CLASAMENT

1. C.S.M.S. 11 6 2 3 17:15 14
2. Steaua 6 5 1 0 15: 3 11
3. Petrolul 11 4 3 4 13:11 11
4. Dinamo Pitești 10 4 3 3 14:12 11
5. Steagul roșu 11 3 4 4 10: 7 10
6. Știința Cluj 11 3 4 4 17:14 10
7. Crișul 11 3 4 4 10:11 10
8. Farul 10 4 2 4 11:14 10
9. Rapid 6 4 11 9: 2 9

10. U.T.A. 11 3 3 5 11:19 9

11. Știința Craiova 12 3 3 G 8:22 9
12. Dinamo Buc. 5 4 0 1 13: 5 8

13. Minerul B. Mare 10 3 H 11:17 7

14. Progresul li 1 5 5 6:13 7

VIITOARELE MECIURI

Sîmbâtâ 21 noiembrie
Crișul—Rapid 

Duminică 22 noiembrie
Farul—C.S.M.S.
Steagul roșu—Dinamo Pitești 
Petrolul—Dinamo București 
Steaua—Știința Cluj
Minerul Baia Mare—U.T.A. 
Progresul—Știința Craiova



IERI, IN CAMPIONATUL CATEGC
Dinamo București—Farul 4—1 (2—0) în derbiul noilor promovat

Aproape întotdeauna, spectatorii unei 
partide de fotbal se împart în două 
categorii : suporterii formațiilor în cau
ză și... neutrii. Ieri, după-amiază, su
porterii dinamoviștilor bueureșteni au 
avut satisfacția scorului categoric cu 
care au învins favoriții lor, cei ai con- 
stănțenilor — regretul unei înfrîngeri, 
nemeritată poate ca scor. Dar neutrii ?

Situație critică în fața porții dinamooiste, dar înaintașii Farului nu reușesc să

'Sentimentul neplăcut pe care ți-1 dă 
mediocritatea. Da ! Calificativul medio
cru este singurul care poate fi dat 
nivelului tehnic și spectacular al par- 
stidei dintre Dinamo București și Fa- 
rul, disputată pe stadionul Dinamo.

Este adevărat, bubureștenii au cîști- 
•gat net dar scorul de pe tabela de 
.marcaj își are originea în eforturile 
■individuale ale unora dintre dinamo- 
viști (îndeosebi Pîrcălab, care se pare 
că are remușcări și a alergat pe tot 
terenul) și aproape în aceeași măsură 
în gravele erori comise de către apă
rătorii constănțeni.

Și pentru a susține pe „concret" 
■ceea ce am afirmat mai sus, să redăm 
fazele care au dus la înscrierea golu
rilor dinamoviste.

Min. 7: Pîrcălab primește un balon 
Ia mijlocul terenului. Zamfir și Tîl-

Dinamo Pitești — 

(Petrolul 1-1 (0-0)

PITEȘTI 15 (prin telefon). — Din 
cauza unor indisponibilități, piteștenii 
rau apărut pe teren cu mai multi ju- 
rniori. dintre care Radu Constantin și 
'Zdrenghea — debutanți. Partida a în
cepui vioi, contraatacurile succedîndu-se 
'de la o poartă la alta, cu numeroase 
!faze de go!. Dinamo joacă mai eon- 
rstructiv și își creează o ușoară supe
rioritate, pe care o menține pînă la 
sfîrșit. Cu toate acestea, scorul ră- 
mîne alb. Ratează David, Banu și 
Naghi. Pentru petroliști; Dridea, Ba
dea și Moldoveana. La reluare local
nicii asaltează poarta adversă și Naghi 
înscrie în minutul 46. Ritmul crește. 
La un contraatac. Badea îl deschide 
pe Moldoveanu (min. 50), acesta șu- 
tează în bară, mingea ricoșează în 
teren, în afara careului de 6 m, de 
■unde e degajată. Cînd nimeni nu se 
aștepta, arbitrul Mihai Popa (Bucu
rești), care se afla departe de fază, 
acordă gol, apreciind că mingea rico
șase de sub bară. După părerea noa
stră nu a fost goi. Jucătorii piteșteni 
au cerut arbitrului de centru să-l con
sulte pe „(ușierul" aflat pe fază, dar 
el a refuzat. In continuare Dinamo 
presează cu insistență, dar înaintașii ra
tează copilărește prin Banu, Naghi și 
C. Radu.

lată ce ne-a declarat observatorul 
Iedera! Gh. 01a: „A fost un joc de 
nivel satisfăcător. Dinamo a fost echipa 
mai combativă și mai bine organizată. 
Petrolul s-a comportat, de asemenea, 
bine, dar nu a finalizat. Echipa locală 
a fost dezavantajată prin acordarea 
golului egalizator. Jocul s-a desfășurat 
într-o notă de sportivitate".

DINAMO PITEȘTI: Niculescu — 
Zdrenghea, Iile Stelian, Stoenescu, 
■Radu — Olteanu, Dobrin — Banu, C. 
Radu (Dumitrescu min. 71), Naghi, 
David. PETROLUL : Sfetcu — Pahon- 
țu, Fronea, Hălmăgeanu, Florea — 
Dragomir, Ivan — Iuhas, Dridea I, 
Badea, Moldoveanu.

AL. MOMETE și M. ȘERBANO1U 
corespondenți 

vescu se comportă ca niște începători 
și aripa dreaptă a gazdelor, depășin- 
du-i, pasează „printre" lui Haidu. 
Acesta, nemarcat, înscrie plasai. Min. 
37: același Pîrcălab, tot de la centrul 
terenului, pornește în cursă lungă. 
Trece ușor „peste" Gref și Tîlvescu 
și aruncă mingea în poartă pe dea
supra portarului Manciu, ieșit în în-

tîmpinare. Min. 63: un fault la mar
ginea careului mare. Pîrcălab execută 
lovitura acordată. Haidu intervine cu 
capul, trimițînd balonul în direcția 
porții. Costin încearcă să-l devieze 
dar... nu reușește decît să fie coauto
rul acestui al treilea gol, pe care îl 
primește echipa sa. Min. 73: Frățilă 
sprintează solitar pe partea dreaptă 
a terenului și centrează în careul mic. 
Ghibănescu nu reușește să rețină și 
Haidu înscrie din nou.

Aceasta e mica istorie a scorului.
Altfel, campionii noștri, în jocul de 

ieri, ne-au întărit convingerea că se 
află încă departe de forma care 
le-a permis, în sezonul trecut, cuce
rirea titlului și a „Cupei". Formația 
dinamovistă „trăiește", în apărare, 
doar prin tenacitatea fraților Nunweil
ler, iar în atac prin incursiunile sin
gulare ale lui Pîrcălab (uneori), Haidu 
(azi) sau Nunweiller VI și prin folosi
rea la maximum a erorilor apărătorilor 
adverși.

Constănțenii au fost cam superfi
ciali în joc. Am fi nedrepți dacă n-am 
spune că au încercat o serie de com
binații și unele dintre ele le-au și 
reușit. Dar au ratat tot ce au con
struit. Unicul goi, pe care l-au înscris, 
a fost realizat dintr-o lovitură de la 
11 m (henț — Ștefan), prin Tîlvescu 
în min 50. încolo, au contribuit și ei. 
în egală măsură cu partenerii de în
trecere, la numărul mare de faulturi,

Joc de slabă factură la Arad

U.TA-Crîșul 1-1 (0-1)
ARAD 15 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — U.T.A. a scăpat astăzi 
ca prin minune de o înfrîngere, care 
o amenința pînă în min. 83, cînd un 
șut-bombă salvator, expediat cu sete 
spre poartă de Floruț, a consemnat 
scorul egalizator. Din păcate, cam la 
atît s-a rezumat jocul gazdelor, fiindcă 
nu exagerăm de loc cînd afirmăm că 
U.T.A. a fost azi o deziluzie din toate 
punctele de vedere : concepție de joc, 
trasul la poartă, nivelul tehnic de pre
gătire. In cursul celor 90 de minute, 
este adevărat, gazdele au stăpînit mai 
mult balonul, au dominat perioade 
mai îndelungate, dar ce folos că jucă
torii arădani s-au pierdut în pase inu
tile (și de foarte multe ori greșite), 
în acțiuni lipsite de forță, de dina
mism. Linia de atac a U.T.A. a 
jucat fără nerv, plictisită. Țîrlea a 
fost de-a dreptul de nerecunoscut, 
Igna — obosit (atît pe aripa stingă 
cit și pe cea dreaptă), iar Czako prea 
lent (de fapt el joacă fundaș și nu 
înțelegem de ce antrenorul Dumitres
cu La preferat în locul lui Sandu 1). 
In fine, Floruț nu a dat randamentul 
scontat căci, în afară de bara din 
nrin. 1 și de golul înscris în min. 83, 
a trimis cel puțin zece șuturi fără 
adresă. Dacă mai adăugăm că mijloca
șul Chivu a dat mai multe pase gre
șite decît bune ne dăm seama că 
U.T.A. nu putea spera mai nrult decît 
un rezultat de egalitate. De altfel, co- 

pase și preluări greșite, trăsături carac
teristice pentru acest joc. A arbitrat 
satisfăcător L Dobrin-Petroșeni.

DINAMO: UTU — Popa, NUN
WEILLER III, Nunweiller IV (GHER- 
GHELI), Ștefan—Petru Emil, Gher- 
gbeli (NUNWEILLER VI) — PlRCÂ- 
LAB, Nunweiller VI (Ene min. 35), 
Frățilă, HAIDU.

cortcrelizeze
Foto: V. Bageac

FARUL : Manciu (Ghibănescu min. 
65) — Costin, STANCU, Tîlvescu, 
Gref — Zamfir, NEACȘU — Ologu, 
Tufan (Tănase mm 79), BUKOSSI, 
Mănescu.

VALENTIN PAUNESCU

C. S. M.
IAȘI 15 (prin telefon de la trimisul 

nostru). în urma rezultatului de azi ob
ținut în fața puternicei echipe bucureș- 
iene Steaua, liderul confirmă. Echipa 
ieșană a desfășurat un joc dinamic, 
remarcat printr-o bună circulație a ju
cătorilor care au stăpînit terenul și au 
inițiat atacuri și contraatacuri specta
culoase. Avînd în lancu un bun coor
donator, care a acționat pe o zonă 
mare, în Matei un jucător care a atras, 
după el, toi timpul atacul, în Cuper- 
man o extremă combativă și un portar, 
Constantinescu, în mare formă, ieșenii 
s-au prezentat cu serioase veleități de 
a obține victoria.

La început, echipa oaspe a pornit în 
acest meci nesigură. Așezarea în teren 
(4—3—3), cit și dinamica jucătorilor 
nu au fost cefe mai corespunzătoare.

respondentul nostru din Arad, Ștefan 
Iacob, remarca după meci că U.T.A. 
a făcut azi cel rnai slab meci al ei 
din acest sezon.

Nici Crișul nu a strălucit, dar din 
acțiunile orădenilor am desprins cîteva 
calități ale acestei echipe: jucătorii 
pun mult suflet în joc, sînt mai vigu- 
roși și mai prompți în acțiunile ini
țiate la poarta adversă. Pojoni a fost 
cel mai bun de pe teren, bine secon
dat de Solomon, Damian, Sziics și 
Balogh. Din păcate, Crișul a greșit 
spre sfîrșit cînd s-a retras în apărare 
(de altfel a fost egalată în această 
perioadă) și cînd a acordat cu prea 
inultă ușurință trei cornere consecuti
ve, din care s-ar fi putut înscrie un 
gol.

Scorul a fost deschis în min. 20 de 
Sziics, care a reluat în poartă o minge 
trimisă de Damian, iar punctul ega
lizator a fost înscris de Floruț, în 
min. 83, în împrejurările relatate la 
început.

Arbitrul Adrian Macovei (Bacău) a 
condus cu unele scăpări, care n-au in
fluențat rezultatul, un joc de foarte 
slabă factură tehnică. U.T.A. : Vasile— 
Pecican, Bacoș, Mețcas, Neamțu—Sîr- 
bu, Chivu—Igna, Țîrlea, Floruț, Sandu 
(min. 46 Czako II). CRIȘUL : Duca— 
Al. Georgescu, Solomon, Pojoni, Sza- 
kacs II—■Mihai, Naghi (min. 52 Ba
logh) — Sziics, Bacoș, Damian, Iacob.

1. OCHSENFELD

Știința Craiova—Minerul Baia Mare 1-0 (1-(
CRAIOVA, 15 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Așadar, o nouă 
victorie a Științei Craiova, obținută pe 
teren propriu. De acum, succesele stu
denților craioveni nu mai pot fi tre
cute la rubrica surprizelor. Experiența 
acumulată de la o etapă la alta, ma
turitatea căpătată, încep să pună in 
valoare calitățile individuale ale unora 
dintre componența formației.

Confruntarea dintre cele mai tinere 
echipe ale categoriei A a corespuns 
din toate punctele de vedere. Cei 
10.000 de spectatori au urmărit un 
meci atractiv, plin de faze palpitante, 
rod al unui foc bun, ai unor acțiuni 
bine organizate la mijlocul terenului 
și care au avut ca scop final șutul la 
poartă. Jucătorii s-au străduit să dea 
prioritate acțiunilor tehnice, paselor 
precise, deși aveau un handicap co
mun ; terenul greu, pe alocuri desfun
dat de ultimele ploi.

Minerul a luat un start bun in 
această partidă. Și-a plasat 3 virfuri 
de atac (Cacoveanu, Sasu, Drăgan) în
tre apărătorii craioveni și se părea 
că-și va menține dominarea. Totul a 
durat însă numai 5 minute, pentru 
că — după aceasta — Știința „a ieșit 
la joc“, s-a stabilit in terenul oaspe
ților și nu a mai cedat nici un pas. 
De-acum înainte, în decursul întregii 
prime părți a meciului, Bitlan și Băr
bulescu aveau să domine mijlocul te
renului cu o autoritate de necontestat. 
Rezultatul: înaintarea primește mingi 
peste mingi, care mai de care mai 
utile. Ocaziile, firește, vin și ele. Efor
turile portarului Bai și (s-o spunem) 
imprecizia unor atacanți craioveni fac 
însă ca scorul să rămână alb. A ve
nit însă minutul 23: Bitlan centrează

La lași, un rezultat echitabi

S. — Steaua 2—2 (1—0)
Dacă mai adăugăm la aceasta și fap
tul că apărarea a comis unele greșeli, 
ctt și neîncrederea unor jucători în 
sarcinile ce le reveneau, avem o ima
gine asupra jocului nesatisfăcător pres
tat in prima repriză de bucureșteni. 
Abia în partea a doua a meciului, cînd 
echipa a folosit așezarea 4—2—4, 
Steaua a desfășurat un joc pe un front 
larg, a folosit excelent extremele, creînd 
numeroase ocazii de gol prin Creini- 
ceanu, Pavlovici și Sorin Avram.

Și acum, o scurtă trecere în revistă a 
celor mai interesante faze. Meciul a 
început cu o suită de atacuri ale gaz
delor, care reușesc să se apropie mal 
des de poarta lui Haidu (nume nou la 
Steaua). In minutele 9, 14 și 20 șutu
rile lui lancu și Humă greșesc cu 
pufin adresa. Ieșenii își concretizează 
superioritatea în min. 25, cînd fundașul 
Deleanu se infiltrează In atac și șu- 
tează la poartă. Mingea respinsă de un 
apărător ajunge la Matei, oare frage 
în bara verticală. Aflat în apropiere, 
Voica Înscrie printr-un șut puternic. 
Dar, după primul gol, cei care se mo
bilizează mai mult sînt bucureșienii. 
Ei nu pot însă egala pînă la sfîrșilul 
reprizei. In partea a doua a partidei 
introducerea lui Pavlovici aduce un plus 
de combativitate atacului bucureștean

Arieșul Turda, C.F.R. Arad, Ceahlăul Piatra
SERIA NORD

I.R.A.  2 Tg. Mureș—Steaua roșie Salonta 
1—0 (1—0)

Minerul Baia Sprie—Gloria Bistrița 3—0 
(2-0)

Metalurgistul Baia Mare—Flamura roșie
Oradea 2—2 (1—1)

Minerul Bihor—Unirea Dej 2—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș—Forestiera Sighet 0—1 

(0-0)
Chimica Tîmâvenl—A.S. Aiud 3—1 (1—0) 
Faianța Sighișoara—Azieșul Turda 2—2

(2—1). 

CLASAMENT

1. Arieșul Turda 10 6 1 3 20.11 13
2. Minerul Bihor 10 6 0 4 22:10 12
3. Faianța Sighișoara 10 5 2 3 16:11 12
4 A S. Aiud 10 5 1 4 27:17 11
5.* Chimica Tîrnăveni 10 4 3 3 15:11 11
6. Forestiera Sighet 10 5 1 4 17:18 11
7 Minerul B. Sprie 10 5 1 4 15:16 11
8*. Steaua roșie Salonta 10 5 0 5 12:19 10
9 Gloria Bistrița 10 5 0 5 10:17 10

io: Soda O. Mureș 10 3 3 4 13:11 9
ii FI. roșie Oradea 10 3 2 5 14:19 8
12.' Unirea Dej 10 4 0 6 11:18 8
13. Met. B. Mare 10 3 1 6 16:18 7
14 I.R.A. 2 Tg. Mureș 10 2 3 5 9:21 7

ETAPA VIITOARE : Flamura roșie Ora
dea—Soda Ocna Mureș, Unirea Dej—Faian
ța Sighișoara, Gloria Bistrița—Minerul Bi
hor, Chimica Tîrnăveni—Minerul Baia Sprie, 
I.R.A. 2 Tg. Mureș—Arieșul Turda, Steaua 
roșie Saloiria—Forestiera Sighet, A.S. Aiud 
—Metalurgistul Baia Mare.

excelent și Sfîrlogea țîșnește pri 
fundașii centrali, înscriind pe l 
portarul băimărean, surprins și 
1—0. Cu trei minute înaintea aci 
gol, Onea ratase o mare ocazie 
pe Itngă poartă, de la 6 m., dupi 
depășise apărarea). In afară de 
Sfîrlogea și Eftimie au ratat și ei 
zii hune.

Repriza secundă are un aspect 
totul diferit. Echipa Minerul ec 
brează jocul la mijlocul terenului 
acolo unde fusese complet depășit, 
primele 45 de minute — și a 
mai mult. Din min. 55, oaspeții 
jocul pe cont propriu, Știința 
față din ce în ce mai greu mai 
că Bărbulescu părăsește terenul (< 
dentat), iar înlocuitorul său, Anton 
face față jocului. Este rindul Min 
lui să beneficieze de situații de 
clare. Atacul însă, resimțind fc 
slabă a lui Sasu, nu poate concn 
nimic, deși la poarta crațoveniloi 
ivesc 3—4 ocazii mari cit... roata 
rului. Și astfel, oaspeții părăsesc 1 
nul învinși.

In concluzie, jocul a corespuns 
reușita lui contribuind atît efort 
jucătorilor, cil și deplina atmos 
de sportivitate.

Arbitrul Andrei Radulescu-Bucu 
a condus bine formațiile: ȘTII1 
CRAIOVA: Vasilescu—Celeriu, D 
MARIN MARCEL, DUMITRESC 
BĂRBULESCU (min. 65 Anton), 1 
LAN — Cîrciumărescu, SF1RLOC 
EFTIMIE, Onea. MINERUL B 
MARE: BAI — Kromeli, SZEK 
Colceriu, Staicu—Halagian (min 
Vaida), Vjvari —CACOVEANU, 
Sasu, DRĂGAN.

CONSTANTIN ALEK

și jocul se mută în terenul echipei 
dă. Astfel, în min. 66, in urma unei 
țiuni, Creiniceanu centrează cu pre 
la Pavlovici, care înscrie nesting! 
După numai trei minute faza se re| 
Creiniceanu punindu-1 în poziție id 
pe Pavlovici, care ridică scorul la i 
C.S.M.S. își revine în ultimul sfer 
oră al partidei, asaltează poarta 
Haidu și In min. 83 Matei, aflat în 
reu, încearcă o pătrundere, dar 
răsturnat de Dumbravă. Culpa 
sancționată cu o lovitură de la 1 
transformată de Vornicu.

Fără a influența rezultatul final, 
bitrui P. Sotir (Mediaș) a dat, p 
locuri, unele decizii inverse și r 
sanejionat ieșirile neregulamentan 
vociferările unor jucători (Motoc, 
nfeu, Matei, D. Niculae, George 
Dumbravă). Au jucat următoarele 
mâții:

C.S.M.S.i Constantinescu — V. 
pescu. Motoc, Vornicu, Deleanu — 
mă (Danileț din min. 73), Ștefăn 
— Matei, lancu, Voica, Cuperman 

STEAUA: Haidu — Georgescu 
Niculae, Petescu, Dumbravă — . 
(Pavlovici din min. 46), Negrea — 
rin Avram, Voinea, Crîșan, Cr 
ceanu.

C. MANI

SERIA VEST
Victoria Călan — Teba Arad 4—3
Metalul Turnu Severin — Mii 

Anina 4—0 (3—0)
Electromotor Timișoara — Mit 

Cîmpulung 2—0 (0—0)
Metalul Hunedoara — Tractorul ( 

bia 2—0 (1—0)
Muscelul C. Lung — Minerul ' 

2—0 (0—0)
C.F.R. Arad — E’.ectrop utere Cri 

S—1 (2—0).
Meciul Pandurii Tg. Jiu — Mc

Pitești se va disputa la 26 noiembr
CLASAMENT

1. C.F.R. Arad
2. Metalul T. Severin
3. Metalul Hunedoara
4. Teba Arad
5. Muscelul Cîmpulung
6. Victoria Călan
7. Pandurii Tg. Jiu
8. Minerul Deva
9. Electromotor Timiș.

10. Minerul Anina
11. Electroputere Crv.
12. Tractorul Corabia
13. Minerul Cîmpulung
14. Metalul Pitești 

10 6 1 3 20
10 5 3 2 18
10 5 3 2 11 
10 5 1 4 20:
10 5 1 4 11:
10 4 2 4 14
9 3 3 3 13
9 4 1 4 11

10 3 3 4 13: 
10 4 1 5 13
9 3 3 3 12:

10 3 2 5 10 
10 3 1 6 13

9 2 1 6 14

ETAPA VIITOARE : Electromotor
mișoara — Metalul Hunedoara, Mii 
Cîmpulung — Pandurii Tg. Jiu. 
troputere Craiova — Teba Arad. 1 
torul Corabia — Minerul Deva, Me 
Pitești — Metalul Tr. Severin. C 
Arad — Victoria Călan. Minerul A 
— Muscelul Cîmpulung.
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In fața unui stadion arhiplin

ipM învingător la limită: 1-0 cu steagul roșu

In campionatele republicane de baschet'

limineata, cînd arbitrul craiovean 
Mataizer a fluierat începutul 

mlui“, potcoava gemea de lume, 
cele două capete ale podului 

alte mii de oameni încercau să 
casele de bilete din care vîn- 

se retrăseseră strategic, îndesind 
i cu cotoare.
ar, un stadion arhiplin. Veți 
desigur, că a fost opera soare- 

-e a tăiat pe neașteptate cortina 
latului Brumar. Să nu minimali- 
să elanul generos al marelui pu- 
roviar, care oferă un model de 
’criță și vitalitate jucătorilor șl 
celorlalți adiacenți ai fotbalului, 

e jocul, RAPID : Andrei — Lv- 
Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, 
seu — Kraus, Dumitriu, Ionescu, 
nu. STEAGUL ROȘU : Adama- 
Ivăncescu. Jenei, Campo, Naghi 

:aru. Sigheti — Selymesi II, Năf- 
Gane, David. In min. 23. Năf- 

a trecut în jocul lui Sigheti (ac- 
t), iar în atac a intrat Hașoti. 
ful -bun 

în min. 33. la o frumoasa

acțiune a lui Codreanu, brașovenii a- 
cordă corner. Se execută... Adamache 
respinge, iar C. Dan. avansat și com
plet liber, înscrie de la 18 m.

PRINCIPALELE OCAZII. Min. 
nescu — Codreanu — Dumitriu, 
Adamache, ricoșeu din bară și., 
jare. Min. 9 : Sigheti — Gane 
tănăilă, șut puternic afară. 
Adamache degajează ca... un 
5 anii. Interceptează Dumitriu, 
înaintează și încheie cu un 
aceeași vîrstă, afară ! Min. 
moașă combinație brașoveană de 7 pase; 
Pescaru șutează afară. Min. 25 : șut 
David din unghi dificil; Lupeseu scoate 
de pe linia porții. Min. 26 : Ionescu 
centrează, Adamache atinge și Kraus 
ratează reluarea. Min. 39 : David, scă
pat singur, e faultat in extremis de Mo- 
troc, pe jinia careului; Năftănăilă exe
cută afară. în partea a doua ocaziile 
sînt mai puțin evidente. Totuși : Gane 
(min. 52), Ionescu. Kraus, Ionescu 
(min. 50. 60. 62). Apoi, dominare brașo
veană sterilă. Min. 90 : șut Ionescu, de
viat peste bară de Adamache.

6 : Io- 
șut în 
dega- 

_ Năf- 
Min. 14 : 
copil de 
e singur, 
șut... de 
17 : fru-

După un joc plin de neregularități

Joc frumos și rapid în prima parte. 
Scădere vizibilă de tempo la reluare. 
RAPID continuă să joace sub nivelul 
„suitei celor 8 victorii*' din retur. Punc
tul nevralgic ieri : Dumitriu. inexistent. 
Drept urmare : anularea completă a 
„triunghiului" combinativ Dinu — Du
mitriu — Ionescu și izolarea lui Kraus, 
care s-a complăcut în această situație, 
în compensație : 1) jocul excelent al 
lui Codreanu, care și-a asumat o zonă 
mare, pe care a stăpînit-o dezinvolt și 
neobosit; 2) jocul arțăgos al lui Io
nescu. care a „cariat" — e drept, fără 
rezultat direct — puternica apărare bra- 
șoveană. menținînd-o mereu în alarmă; 
3) marea risipă de efort a lui Dinu, un 
adevărat .-om de sacrificiu" pentru li 
chidarea defecțiunilor de pe tot tere
nul. Apărătorii, luați individual, în 
nota lor obișnuită, ilustrînd însă în an
samblu lipsa de sudură a întregii e- 
chipe. STEAGUL ROȘU a apărut ca o 
echipă echilibrată, confirmîndu-și for
ma bună din ultima vreme. Brașovenii 
au jucat deschis și elegant, izbutind în 
primele 20 de minute combinații de 
efect, purtate mai ales pe „filiera" de 
remarcabilă 
lă — Gane. 
venilor s-a 
du-se. Prin 
în linia de
partenerul preferat, neizbutind să gă
sească un limbaj comun cu nervosul 
David. încercarea de clarificare a jocu
lui prin trecerea lui Hașoti în centru 
n-a dat rezultatul așteptat, extremul 
dreapta fiind incomodat de acest post. 
Mențiuni pentru apărarea brașoveană, 
bine condusă de Campo. (La faza go
lului, C. Dan ar fi trebuit să fie marcat, 
firește, de unul din înaintași).

Rapid a meritat victoria, datorită unui 
plus de vigoare în atac, sau. mai bine 
zis, în... semi-atac. UN SEMNAL DE 
ALARMA pentru ambele echipe : lipsa 
unor rezerve de tip „universal". La Ra
pid Dumitriu n-a fost înlocuit pentru 
că „nu avea cine". (Noi am fi zis, to
tuși, Jamaischi). Iar Steagul roșu, cînd 
l-a introdus pe Hașoti, a fost nevoit să 
deplaseze trei 
văzut imediat, 
al înfrîngerii.

iința Cluj Progresul 0-0

finețe Sigheti — Năftănăî- 
în min. 23 sistemul brașo 
frînt, Sigheti accidentîn- 
retragerea lui Năftănăilă 
mijloc. Gane și-a pierdut

MASCULIN — SERIA I

ȘTIINȚA CLUJ — STEAUA 57—76 
(19—34). Așteptat cu mult interes, me
ciul nu a corespuns. Și aceasta dato
rită în primul rînd replîcei slabe dată 
de studenții clujeni. Militarii au intrat 
deciși să facă un joc bun, au dominat 
în permanență (10—6, 22—12, 41—37 
și 50—39), obținînd o victorie clară. 
Bucureștenii au realizat adesea faze 
de bun spectacol, fiind aplaudați pen
tru jocul lor de calitate. Principalii 
realizatori: Novacek 19. V. Gheorghe 
15 de la Steaua și Demian 20 de la 
Știinta (M. T.).

STEAGUL ROȘU BRASOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 74—94 ( 30—53). 
Speculînd numeroasele greșeli de apă
rare ale gazdelor, dinamoviștii au luat 
de la început un avantaj hotărîtor (au 
avut la un moment dat 30 de puncte), 
care le-a permis să obțină pînă la ur
mă o victorie comodă. „Stegarii" și-au 
revenit după pauză, dar nu au mai 
putut reface diferența creată în prima 
repriză. Au condus bine P. Marin și 
I. Nicolaev (Buc.). (T. AIAN1U și GH. 
CORCODEL-coresp.).

POLITEHNICA CLUJ — DINAMO 
ORADEA 43—44 (15—20). Joc extrem 
de disputat. Gazdele au condus cu 8—0, 
dar apoi inițiativa a aparținut orăde- 
nilor. Clujenii au reușit să egaleze în 
min. 34 (37—37), iar în ultimul minut

FEMININ — SERIA I

Mureșul Tg. Mureș — Voința Bra
șov 54—53 (23—26). Datorită evoluției 
scorului, meciul a fost foarte pasionant. 
Mureșencele au trecut prin mari emo
ții. In min. 29 erau conduse :u 43—31. 
Din min. 33 joacă însă din ce în ce 
mai bine șt reduc treptat din handicap. 
Totuși, cu 30 de secunde înainte de 
sfîrșit Voința conducea cu 53—52. în 
ultimele 20 de secunde mureșencele 
înscriu un coș și cîștigă la limită. De 
semnalat că în min. 32 jucătoarea Oc
tavia Cucuruz (Voința) a avut atitudine 
nesportivă față de Gaghi de la Mu
reșul. (C. ALBU-coresp.).

Rapid București — Știința Cluj 
87—71 (42—30). A fost un meci fru
mos în care clujencele au avut o com
portare remarcabilă, mai ales în repri
za secundă, cînd s-au apropiat pînă 
la un punct (min. 29 : 57—58). în 
continuare, rapidislele își impun supe
rioritatea tehnică și cîștigă clar. An 
condus bine V. Bordeianu și E. Ni
cu le seu.

Știința Constanța — Voința Bucu
rești 30—74 (15—40).

Constructorul București — Progre-

telefon de la tri-J 15 (prin 
nostru).

ceva n-am 
nu-i fotbal" 

versații auzite la ieșirea din 
>i pe bună dreptate, azi la 
fotbal nu s-a jucat. 
Mate spune că Progresul 
inta : cucerirea unui punct, 
it lucrul acesta numai cu 
nepermise de regulament: 
ționist, faulturi după faulturi, 
rea jocului prin orice mijloace. 
rii“ au fost Cosma, Ivănescu, 
ță, Ioachim Popescu, dar nici 
lor n-au fost departe.

ța a intrat hotărîtă să cîștige, a 
din primul minut, dar numai cu 
înalte, ceea ce a ușurat în mare 

sarcinile apărătorilor de la Pro- 
In plus, a făcut marea greșeală 
angrenat în jocul încîlcit, prac- 

e„ bucureșteni. Pe scurt, a fost 
:i între două echipe... disperate: 
sul a căutat să facă tot ce-i 
pentru a realiza un meci egal; 
■care venea după trei înfrîn- 

insecutive, s-a năpustit în atac, 
să cîștige cu orice preț. Și n-a 
cu toate că a stat în careul 

irului 80 din cele 90 minute. Ba 
jlt, era chiar să piardă.
: toate acestea a venit arbitrajul 
slab prestat de Traian Crucea- 
ad). El a stat impasibil, nu a 
:i una din măsurile pe care re- 
ntul 1 le oferea, nu a eliminat 
ce au întrecut limitele sporti- 
A lăsat nesancționate nenumă- 
iocniri între jucători. Să-i a- 
doar cîteva : Mafteuță cu Mu- 

î, Ioachim Popescu cu Szocke, 
>ecial Ivănescu cu V. Alexandru. 
. 80, la o fază foarte încîlcită, 
1 din rarele 
tenilor, D. 
re în tribune 
: pierdut pe 
în decurs de 

cplozie de bucurie : arbitrul nu 
golul, care ni s-a părut valabil, 
un semnal, drept „represalii", 
este înconjurat și bruscat de 

A de la Progresul. Ca să se...

văzut pînă
iată

acum", 
frînturi 

sta- 
Cluj

și-a 
Dar 
mij- 
joc

contraatacuri ale 
Popescu înscrie, 
(ar fi fost al doi- 
teren propriu de 
o săptămînă), dar

conducătorul 
n-a acordat 
fi fost jenat 
petrecute la 
ia măsurile

răcorească, Cîmpeanu îl lovește cu pi
ciorul pe Știrbei.

Mai tîrziu, după meci, 
jocului ne-a declarat că 
golul pentru că Moguț ar 
de Voinea! Pentru cele 
Cluj, federația trebuie să 
cuvenite.

ȘTIINȚA CLUJ: Mogut — Szocke, 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
Vasile Alexandru, Suciu — Marcu, 
Mureșan II, Adam, Szabo.

PROGRESUL : Cosma — Sandu, Io- 
niță. Știrbei, Ioachim Popescu — Ivă- 
nescu, Mafteuță — Alex. Constanti- 
nescu, D. Popescu, Ion Constantin, 
Baboie (din min. 66 Voinea).

jucători. Fapt care s-a 
fiind principalul factor

MIRCEA TUDORAN JOAN CHIRILA

CA TEG ORIA B
SERIA I

ConstructorulȘtiința București
Brăila 2—2 (1—0)

Știința Galați — Dinamo Bacău 
4—1 (0—1)

Unirea Rm. Vîlcea — Poiana Cîm- 
pina 1—0 (0—0)

Flacăra Moreni
rești 2—1 (1—1)

C.F.R. Roșiori — Tractorul Brașov 
2-0 (1—0)

Metalul Tîrgoviște — Chimia Făgă
raș 4—2

C.F.R.
lăți 4—1

Metalul Bucu-

(1—0) , - 
Pașcani — Siderurgistul Ga- 
(2-1).

CLASAMENT

1 Unirea R. Vîlcea 11 6 1 4 20:15 13
2. Constr. Brăila 11 6 1 4 17:13 13
3. Siderurgistul Gl. 11 5 3 3 13:11 13
4. Din. Bacău 11 6 0 5 18:14 12
5. Poiana Cîmpina 11 6 0 5 20:16 12
6. FI. Moreni 11 5 2 4 12:10 12
7. Met. Tîrgoviște 11 5 2 4 14:14 12
8. C.F.R. Roșiori 11 4 3 4 13:14 11
9. Tractorul Brașov 11 4 2 5 13:13 10

10 C.F R. Pașcani 11 5 0 6 15:17 10
11. Șt. Galați 11 4 2 5 14:16 10
12. Șt. București 11 4 2 5 14:18 10

;i Rulmentul Brașov conduc in categoria C
SERIA EST

ia P. Neamț —. Metalul Rădăuți 
D
jsport Galați — Viitorul Suceava 
•0)
io Moldova Iași — Ceahlăul P.
2—1 (1—6)
ntul Bîrlad — Fructexport Foc-
2 (3—1)
ra roșie Tecuci — Petrolul Mol- 
-0 (0—0)
a Onești — Textila Botoșani 2—0

SERIA SUD
Constanța—Metrom BrașovPortul 

(1—0)
Unirea

(0-0)
Textila

1—0 (0—0)
Dinamo

Alexandria
Electrica 

(1-0)
Flacăra 

stanța 1—1 (0—1)
Rulmentul Brașov—Rapid Mizil

CLASAMENT

4—2

Răcori—Tehnometal București 4—1

Sf. Gheorghe—Marina Mangalia

București—Progresul

1—0

Victoria
8—0 (4—0)
Fieni—Victoria Giurgiu

roșie București—Electrica

Foresta 3—1 (2-0).

CLASAMENT

a Buhuși 
<0

Fălticeni

Jfiul P Neamț 10
10

613 21:12 13 1. Rulmentul Brașov
2. Dinamo Vic. Buc.

10
10

6 3 1 22:12 15
>ria P. Neamț 4 4 2 16:10 12 5 2 3 21: 6 12
sta Fălticeni 10 4 4 2 9: 8 12 3. Textila SI, Gh. 10 4 3 3 8: 5 11
Ha Buhuși 10 4 3 3 19:15 11 4. Unirea Racari 10 5 1 4 20:16 11
•oșie Tecuci 10 5 1 4 15:12 11 5. Electrica Fieni 10 5 0 5 14:10 10
Josport Galati 10 4 2 4 12:11 10 6. Metrom Brașov 10 3 4 3 8: 9 10
mo Moldova Iași 10 5 0 5 15:15 10 7 Tehnometal Buc. 10 4 2 4 9:13 10
ila Botoșani 10 5 0 5 12:17 10 8. Rapid Mizil 10 4 2 4 11:15 10
Ha Onești s 10 4 2 4 8:13 10 9. Marina Mangalia 10 3 3 4 11: 8 9
rui Suceava 10 4 1 5 10:13 9 10 Victoria Giurgiu 10 2 5 3 12:12 9
lentul Bîrlad 10 4 1 5 16:21 9 11’. Electrica Constanța 10 3 3 4 15:19 9
texnort Focsani 10 3 2 5 17:13 8 12. Portul Constanța 10 2 5 3 13:20 9
iul Rădăuți 10 4 0 6 17:23 8 13. Prog. Alexandria 10 4 0 6 10:24 8
>1U1 Moinești 10 3 1 6 13:17 7 14. FI. roșie Buc. 10 2 3 5 11:16 7

A VIITOARE : Ceahlăul P. ETAPA VIITOARE : Electrica Fieni—Pro-
_. Metalosport 
i — victoria P

greșul Alexandria, Marina Mangalia—Rul
mentul Brașov, Textila Si. Gheorghe—Fla
căra roșie București, Metrom Brașov—Vic
toria Giurgiu, Electrica Constanța—Unirea 
Râcari, Rapid Mizil—Portul Constanța, Di
namo Victoria București—Tehnometal Bucu
rești.

— Metalosport Galați, Textila 
i — Victoria P. Neamț, Metalul

— Chimia Onești, Foresta Făl-
- Dinamo Moldova Iași, Fruct— 
Focșani — Textila Buhuși, Viito- 
:eava — Flamura roșie Tecuci,

Momești — Rulmentul Bîrlad.

13. Chimia Făgăraș
14. Met. București

11 4 1 6 17:25 9
11 317 11:15 7

Flacăra Moreni 
Metalul Buou- 
Trac.torul Brs-

ETAPA VIITOARE: 
—Unirea Rm. Vîlcea, 
resti—Chimia Făgăraș, 
șov—Știința Galați. Metalul Tîrgoviște 
— Știința București. Constructorul 
Brăila—C.F.R. Pașcani, Siderurgistul 
Galați—Poiana Cimpina, C.F.R. Ro
șiori—Dinamo Bacău.

SERIA a II-a

tîrmei C. Turzii

Tg. Mure?

C.F.R. Timi-

Vagonul Arad — Ind.
4—1 (4—1) 

Jiul Petrila — A.S.A.
7—0 (3—0) 

Gaz metan Mediaș
șoara 1—0 (0—0)

Clujeana — Minerul Lupeni
4-1 (3-1)

A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. Sibiu
2—0 (0—0)

Știinta Timisoara — C.S.M. Reșița
3—1 (2—0)

A.S. Cugir — Recolta Care!
2—0 (1—0)

CLASAMENT

Con-

1. Recolta Cărei 11 7 1 3 19:15 15
2. Ind. sîrmei C. Turzii 11 6 2 3 17:10 14
3. Știința Timișoara 11 5 4 2 19:12 14
4. Jiul Petrila 11 5 3 3 22:10 13
5. Vagonul Arad 11 5 3 3 14:12 13
6 A.S.A. Tg. Mureș 11 6 0 5 17:21 12
7.’ C.S.M. Sibiu 11 5 1 5 *18:15 11
8 Minerul Lupeni 11 4 3 4 15:15 11
9: A.S. Cugir 11 5 1 5 18:18 11

10. Gaz metan Mediaș 11 4 3 4 11:12 11
11. Clujeana 11 4 1 6 13:14 9
12. A.S.M.D. Satu—Mare 11 4 0 7 10:15 8
13. C.S.M Reșița 11 3 1 7 13:22 7
14. C.F R." Timișoara 11 2 1 8 5:20 5

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

P R O N O
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 46 din 15 noiembrie 1964

I Rapid—Steagul roșu
II,’ Dinamo București—Farul 

III.* Știința Cluj—Progresul
IV. U.T A.—Crișul
y. Dinamo Pitești—Petrolul

Anulat
1

X
X
X

Urmărit de parteneri și adversari. Th. Stănescu (Rapid) a cules minge* 
ricoșată din panou. Fază din meciul Rapid — Știința Timișoara

Foto i P. Romoșan
au condus cu 43—40. Oaspeții au trans
format însă 4 aruncări libere, obținînd 
o victorie la limită. (I. BRAȚAN-co- 
resp).

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 74—81 (33—35). După un
meci spectaculos bucureștenii au înre
gistrat o victorie meritată, datorită 
apărării lor mai ferme și unui plus de 
clarviziune în atac. (E. URSU-coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 91—58 (44—19). Fero
viarii au făcut din nou un joc foarte 
bun, obligînd pe timișoreni să înregis
treze cea mai severă înfrîngere din ul
timii ani. Bucureștenii au atacat tot 
timpul într-un ritm susținut (chiar și 
atunci dnd antrenorul Al. Popescu își 
încerca rezervele) și s-au apărat — 
mai ales în prima repriză — cu mullă 
tenacitate. Formația timișoreană a fă
cut o partidă slabă, jucătorii ei pă- 
rîndu-ni-se resemnați cu înfrîngcrea 
chiar după primele minute.

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — FARUL 
CONSTANȚA 85—59 ( 47—29).

• SERIA A II-A : I.C.F. — Siderur
gistul Galați 68—69 (34—27) ; Știința 
Craiova — Petrolul Ploiești 65—51 
(35—23) : Voința Tg. Mureș — A.S.A. 
Bacău 85—55 ( 35—24) ; Olimpia M.I. 
Buc. — Progresul Buc. 70—57 ( 30— 
21) ; Voința Satu Mare — Aurul Brad 
72—68 (33—30).

SPORT
VI, Șt. Craiova—Min. B. Mare 1

VII. Știința Galați—Dinamo Bacău 1
VIII. A.S.M.D.—C.S.M. Sibiu 1
IX. Milan—Internazionale
X. Lazio—Roma X

XL Juventus—Sampdoria 1
XII. Fiorentina—Bologna 1
Fond de premii 316 230 lei.

sul București 47—40 (22—25). Partida 
a avut o desfășurare foarte echilibrată, 
scorul evoluînd la diferențe minime. 
In final, Dorina Sul im an realizează 
cîteva coșuri, aducînd victoria echipe}1 
Constructorul. Cele mai multe puncte ih 
Suliman 20, Rlzescu 13 pentru Cons
tructorul ; Grigorescu 13, Avachian 10 
pentru Progresul. (CR. POPESCU-co- 
resp.).

Voința Oradea — Știința București 
36—73 (20—30). Gazdele au condus 
în min. 14 cu 18—17. în continuare 
însă, campioanele țării practică un joo 
rapid, cu acțiuni spectaculoase și cîș
tigă la un scor concludent. Cele mal 
multe puncte: Dumitrescu 18, Nicules. 
cu 15 pentru Știința; Dudaș 11, Len- 
gel 6 pentru Voința. Competent arbi* 
trajul prestat de cuplul clujean dr. I*, 
Știrbu și Gh. Gagea. (ILIE GHIȘA- 
coresp. regional).

• SERIA A II-Ai O. S. M. S. 
Iași — Știința Timișoara 20—0. 
După scurgerea celor 40 de mi
nute, rezultatul era egal: 86—86. în 
prelungiri, la scorul de 96—95 pentru 
Știința, această echipă rămîne pe te
ren cu o singură jucătoare și, conform 
regulamentului, partida se întrerupe, 
iar pe foaie se înregistrează scorul de 
20—0 pentru C.S.M.S. De semnalai 
comportarea cronometrorului ieșean L 
Done care a „tras" de timp oprind 
cronometrul. Partida a durat din a- 
ceasta cauză 2 ore 1 (A. SCAUNAȘ- 
coresp.).

Voința Tg. Mureș — I.C.F, 53—511 
(34—27), Spartac Salonta — Olimpia 
Buc. 49—35 (23—17), A.S.A. Cluj 
S.S.E. Rm. Vîlcea 85—57. .(36-25),



Campionatul republican de lupte seria A 
se apropie

de lupte 
de sfîrșit. 
VIII-a în 
Timișoara 

„ . .. . (grupa a
III-a) și Satu Mare (grupa a IV-a). 
în general, întrecerile s-au ridicat la 
un bun nivel tehnic. în toate grupele 
spectatorii au urmărit meciuri spec
taculoase în care s-a folosit o gamă 
variată de procedee tehnice. Au ex
celat rebururile, salturile la brațe și 
trecerile la spate.

Grupa a III-a, de la București, a 
reunit în sala Giulești formațiile Steaua, 
Metalul București și Rapid București. 
Rezultatele au fost cele scontate Echi
pa Steaua a depășit categoric pe Me
talul și Rapid', relevînd încă o dată 
progresul pe care îl înregistrează de la 
etapă la etapă. Foarte strînsă a fost 
lupta dintre Metalul și Rapid. în cele 
din urmă, giuleștenii au cedat la un 
scor destul de mare (4—12). Scorul 
în această întîlnire putea să fie altul 
dacă rapidiștii prezentau luptători co
respunzători la categoria grea și la 
52 kg. (La ultima, antrenorii Rapidului 
nu s-au îngrijit ca titularul să facă 
din timp categoria de greutate).

Brigada de arbitri, de la grupa din 
București, condusă de C. Popescu, a 
dat dovadă de multă exigență și a 
constituit un exemplu de felul cum 
trebuie condus un meci de catego
ria A.

Maria Alexandru și Radu Negulescu învingători in concursul de verificare

Campionatul republican 
clasice (seria A) se apropie 
Ieri, s-a desfășurat etapa a 
orașele Onești (grupa I), 
(grupa a Il-a), București

forma- 
S. M.

de sfîrșit
întrecînd la scoruri concludente 
țiile Progresul București și A.
Lugoj. Organizarea a fost bună iar 
arbitrajele corespunzătoare.

Rezultate : Unio Satu Mare cu Pro-, 
greșul București 10—4 și cu A.S.M. 
Lugoj 14—0, Progresul București — 
A.S.M. Lugoj 10—4.

A. VERBA — coresp.
TIMIȘOARA (prin telefon). Reșițenii 

s-au prezentat în serioasă revenire 
de formă. Ei au întrecut cu 13—1 
formația Chimistul Baia Mare.

Rezultate : C.S.O. Reșița cu C.F.R. 
Timișoara 8—8 și cu Chimistul Baia 
Mare 13—1.

AL. GROS — coresp. reg.
ONEȘTI (prin telefon). în sala Ca

sei de cultură din oraș s-a desfășurat 
pentru prima dată o întrecere de 
lupte de categorie superioară. Luptă
torii din Onești au avut mult de în
vățat din această reuniune.

Rezultate: Steagul roșu Brașov cu 
Dinamo București 1—15 și cu C.S.O. 
Galați 10—4. Dinamo cu C.S.O. Galați 
14—2.

Concursul de verificare ou partici
parea membrilor lotului republican de 
tenis de masă, desfășurat vineri și 
sîmbătă în Capitală, s-a încheiat ou 
victoria Măriei Alexandru la simplu 
femei și a lui Radu Negulescu la 
simplu bărbați. Celelalte trei probe in
dividuale au fost câștigate de Maria 
Alexandru — Ella Constantinescu la

dublu femei, Adalbert Reti — Marius 
Bodea............. ....................................
xandiru
mixt.

lată 
simplu
3—0, Cobîrzan 3—2, Popescu 3—1, 
Giurgiucă cu Sîndeanu 3—0, Sentivani 
3—1, Reti 2—3, Cobîrzan cu Popescu

(dublu bărbați) și Maria Ale-
— Radu Negulescu la dublu

ultimele rezultate tehnice: 
bărbați: Negulescu cu Reti

Turneul internațional de handbal de la Leningrad

Handbaliștii romîni au obținut 

sîmbătă și duminică două noi victorii

CH. GRUNZU — coresp.
LIBERE :
Buc—Mureșul Tg. Mureș

V. GORUN
Rezultate: Steaua ou Metalul 12—4_ 

fi cu Rapid 12—4 ; Rapid—Metalul 
4—12.

SATU MARE (prin telefon). Local
nicii au avut o comportare foarte bună

LUPTE
Dinamo

13—3. (Formația din Reșița nu s-a 
prezentat la întreceri).

Rulmentul Brașov cu C.F.R. Timi
șoara 10—4 și cu Rapid 11—5. C.F.R. 
Timișoara—Rapid 8—8.

Siderurgistul Galați cu Progresul 
10—6 și cu A.S.M. Lugoj 10—6. Pro
gresul—A.S.M. Lugoj 10—6.

Steaua cu Steagul roșu Brașov 11—5 
și cu Vagonul Arad 15—1. Steagul 
roșu Brașov—Vagonul Arad 16—0.

LENINGRAD 15 (prin telefon). Tur, 
neul internațional de handbal din ca
drul concursului sportiv al armatelor 
prietene a continuat sîmbătă și dumi
nică. Echipa Steaua din București a 
obținut două noi succese și după trei 
etape este neînvinsă, ca și Dukla 
Praga.

Sîmbătă, handbaliștii romîni au dis
pus cu 21—10 (11—5) de „1 August"- 
Pekin, formație care a constituit un ad
versar incomod, prin jocul său extrem 
de rapid și acrobatic 1a semicerc. Steaua 
a avut însă o apărare bine organizată 
și promptă. în atac, bucureștenii și-au 
impus jocul mai tehnic și au înscris 
21 de goluri prin; Bulgaru și lacob 
cîte 5, Telman și Goran cîte 3, Samungi 
2, Oțelea, Totan și Jianu. Intîlnirea de 
duminică, Steaua—Honved Budapesta, 
a prile juit un joc spectaculos și pasio
nant, desfășurat în cea mai deplină 
sportivitate (nu s-a înregistrat nici o 
eliminare). Steaua a oîștigat cu 12—10 
(6—7), dar după multe emoții. Iată,

Echipa de rugbi a Romîniei a întrecut
XV-le R. E Germane cu 19—3

de altfel, evoluția scorului: 0—4 ! (min. 
10), 5—4 (min. 19), 6—5 (min. 23), 
6—7 (min. 28), ...7—7 (min. 37), 8—7 
8—8 (min. 42), 9—8 (min. 43), 9—9 
(mta. 45), ...12—9 (min. 58) și în min. 
60: 12—10. Cum se vede, o victorie 
mult muncită în fața unui adversar 
care a dat o ripostă viguroasă. Steaua, 
fără să atingă nivelul obișnuit de joc, 
a cîștigat pe merit, datorită mai bunei 
organizări și a superiorității tehnice. 
Au marcat: Bulgaru 6, Nodea și Goran 
cîte 2, lacob și Telman. In cele două 
partide Steaua a aliniat formația : Tale, 
Penu — lacob, Samungi, Oțelea, Bul
garu, Goran, Nodea, Totan’ (Weber), 
Telman și Jianu.

Celelalte rezultate i TSKA Moscova
— TSK Cerveno Znarne Sofia 32—14 
(19—6), Dukla Praga — Honved Buda
pesta 21—17 (12—8), „1 August" Pekin
— TSK Cerveno Znarne 22—7 (9—1) 
și Dukla — TSKA Moscova 24—18 
(12-7).

Clasamentul: 1—2. Steaua și Dukla 
6 p. ; 3. TSKA Moscova 4 p. ; 4. „1 
August" 2 p.; 5—6. Honved și TSK 
Cerveno Znarne 0 p.

Luni este zi de odihnă. Marți Steaua 
va întîlni pe Dukla, iar miercuri pe 
TSKA Moscova.

3—1, Bodea 3—2, Reti — Bodea 3—‘ 
Bodea — Sentivani 3—1, Popescu - 
Sîndeanu 3—0, Sentivani •— Sînde; 
nu 3—1. Clasament: 1. R<adu Negi 
lescu 7 victorii, 2. Gheorghe Cobîrza 
5 v., 3. Dorin Giurgiucă 4 v., 4. Mt 
rius Bodea 3 v. (16:15), 5. Mirce 
Popescu 3 v. (12:14), 6. Adalbe
Reti 3 v. (14: 18), 7. Virgil Sîndean 
2 v., 8. Ștefan Sentivani 1 v. Simpl 
femei: Maria Alexandru cu Iudiit Cri 
jec 3—1, Eleonora Mihalca 3—1, Ell 
Constantinescu ou Eleonora Mihalc 
3—0, Marta Tompa 3—1, Catrim 
Folea cu Marta Tompa 3—0, Iudit Cri 
jec 3—2. Clasament: 1. Maria Alexar 
dru 5 victorii, 2. Ella Constantincsc 
4 v., 3. Eleonora Mihalca 3 v., 4. Ci 
trinel Folea 2 v., 5. Marfa Tomp 
1 v., 6. Iudit Crejec 0 v.

Dublu femei: Maria Alexandru, Eîl 
Constantinescu cu Eieonora Mihalc. 
Iudit Crejec 3—1, Catrinel Folea, Ma 
ta Tompa 3—1, Catrinel Folea, Mari 
Tompa — Eleonora Mihalca, lud 
Crejec 3—0. Clasament: 1. Maria Al 
xandru, Ella Constantinescu 2 victor 
2. Catrinel Folea, Alarta Tompa 1 v.,. 
Eleonora Miihalca, Iudit Crejec 0 v.

Dublu bărbați: Reti, Bodea cu N 
gulescu, Giurgiucă 3—2, Sîndean 
Gantner 3—0, Cobîrzan, Sentivani 3— 
Negulescu, Giurgiucă cu Sîndean 
Gantner 3—0, Cobîrzan, Sentiva: 
3—1, Sîndeanu, Gantner — Cobîrza 
Sentivani 3—1. Clasament ~1. Rel 
Bodea 3 victorii, 2. Negulescu, Giu 
gittică 2 v., 3. Sîndeanu, Gantner 1 
4. Cobîrzan. Sentivani 0 v.

Dublu mixt: Maria Alexandru, N 
gulescu cu Eleonora Mihalca, Bodt 
3—1, Etta Constantinescu, Giurgiuc 
3—0, Catrinel Folea, Reti 3—1, Ele 
nora Mihalca, Bodea cu Ella Constai 
tinescu, Giurgiucă 3—2, Catrinel Fole 
Reti 3—0, Ella Constantinescu, Giu 
giucă — Catrinel Folea, Reti 3—0. CI; 
samenti 1. Maria Alexandru, Negul© 
cu 3 victorii, 2. Eleonora Mihalca, B< 
dea 2. v., 3. Ella Constantinescu, Giu 
giucă 1 v., 4. Catrinel Folea, Reti 0

(Urmare din pag. 1)

oaspeți, dar cei care inițiază prima 
acțiune sînt romînii. Așa se face că 
chiar în min. 4 — la un picior ridicat 
în grămadă de talonerul german — 
Penciu transformă o lovitură de pe
deapsă : ROMINIA 3 — R. F. Ger
mană 0. Nu trec decît trei minute 
și scorul este din nou modificat : la o 
ezitare a fundașului Sermund, Drago- 
mirescu inițiază un dribling prelungit 
de circa 35 m, la capătul căruia, 
Wusek care urmărise atent faza — 
culcă în terenul de țintă. Penciu trans
formă : ROMINIA 8 — R.F.G. 0. 
Asistăm în continuare la o revenire 
a formației germane, care domină une
ori insistent, atacînd cu linia de trei- 
sferturi, ceea ce denotă o frumoasă 
concepție de joc. După o serie de în
cercări infructuoase, în min. 31 mij
locașul Rossler pătrunde prin surprin
dere în dispozitivul nostru și culcă în 
terenul de țintă : ROMÎNIA 8 — 
R.F.G. 3. Acest „duș rece" are darul

Citeva declarații 
după meci...

W. SKWOR, arbitrul meciului : „Ro
mînii au fost mai buni. Victoria lor 
n-a fost pusă în nici un moment la 
îndoială. Și dacă gazdele ar fi jucat 
permanent la posibilitățile lor reale, 
scorul ar fi fost mult mai sever. Rug
biștii germani, insistenți, au muncit 
mult pentru a realiza. în principal, un 
scor cît mai struts. De apreciat ținuta 
sportivă a ambelor formații".
- K. WESCH, cel mai vechi interna

țional din echipa oaspeților: „M-a 
impresionat jocul de ansamblu al e- 
chipei romine, viteza cu care ea poartă 
balonul. Cred însă că în vederea par
tidei cu Franța, 'va trebui jucat mult 
mai tare, deoarece este probabil că 
atunci sportivii romîni nu vor benefi
cia de atltea baloane, ca în meciul de 
astăzi. Arbitrajul a fost corect. Scorul 
însă, e puțin cam sever".

A BARBU, antrenor federal: „E- 
chipa noastră nu a jucat la valoarea 
ei maximă. Sperăm că va face acest 
lucru în meciul cu Franța. Sportivii 
oaspeți au fost parteneri valoroși de 
întrecere, fapt care a făcut ca meciul, 
în general, să-și atingă scoptd".

în încheiere, prof. A. Barbu ne-a in
dicat notele acordate jucătorilor noș
tri: Penciu, Demian,’ Dragomirescu — 
10; Moraru, Preda. M. Rusu — 9; 
Ciobănel. Chiriac. Stănescu, Stoica — 
8. Wusek, Nfca, Teofilovici, Iordăches- 
«u — 7; Tuțuianu, Șerban — 6.

ii

de a-i trezi din starea de automul- grămadă la 5 m. In ultimul minut 
țumire pe rugbiștii noștri, care contra- de joc, Nica salvează în extremis, 
atacă prompt și peste numai trei mi- scoțînd în tușă balonul purtat în dri- 
nute, înscriu prin Dragomirescu o în- bling.

Duelul înaintărilor a fost adesea dîrz, indecis, așa cum se poate vedea și din 
fotografia noastră (Rominia — R. fi. Germană 19—3)

Foto: P. Romoșan

după o acțiune de atac avînd 
pe Demian. Penciu transfor- 
nou și scorul se majorează: 
■ '1 — R.F.G. 3.

cercare, 
inițiator 
mă din 
ROMINIA 13

La reluare, în locul lui Moraru — 
ușor accidentat — apare în formație 
Tuțuianu. Jocul se desfășoară în ace
lași ritm vioi, de la un but la altul. 
Rugbiștii noștri fructifică prin Stoica 
o a treia încercare (min. 51), după o 
degajare greșită ohiar din terenul de 
țintă, a aripei Miiller. Scor: ROMI
NIA 16 — R.F.G. 3. în min. 58 Pen
ciu — ca întotdeauna excelent în ac
țiunile de atac — este placat pe linia 
de but cu balonul în brațe. Arbitrul 
nu acordă încercarea, considerînd că 
culcatul balonului a avut loc cu cîțiva 
centimetri înaintea liniei de țintă... 
Atacurile noastre se succed, dar fără 
finalitate (între timp în formație își 
face intrarea V. Rusu în locul lui 
Șerban). Cel care „sparge gheața" este 
Dragomirescu, abia în min. 76, care 
profitînd de o ciocnire între centrii 
germani, veniți să-l placheze, înscrie 
la centru : ROMINIA 19 — R.F.G. 3 
(aceasta pentru că Penciu a ratat 
transformarea șutînd... în bară). Fina
lul partidei aparține sportivilor ger
mani, care la rîndul lor culcă în tere
nul de țintă romînesc, dar arbitrul a- 
preciază faza confuză și dictează o

Și astfel ia sfîrșit un joc, în general, 
agreabil, dar insuficient de concludent 
nu atît sub aspectul scorului, <ât mai 
ales al evoluției de ansamblu a for
mației noastre reprezentative.

(Urmare din pag. 1)

(M.), D. Minea (M.) b.p. I. Tomescu 
(C.), Gh. Bădoi (M.) b.ab.III N. Che- 
rim (C.), P. Niculescu (M.) b.desc.III 
I. Ghenciu (C.), A. Ciurea (M.) m.n. 
V. Neagu (C.), V. Badea (M.) b.k.o.I 
I. Vasile (C.), P. Cîmpeanu (M.) b.p. 
C. Nazîru (C.), N. Topală (C.) b.ab.II 
Gh. Guță (M.).

în cea de a doua partidă din cuplaj, 
Steaua a întrecut mai ușor decît ne 
așteptam pe constructorii din Galați. 
Scor final: 26—13. Iată cîteva aspec'e 
ale întîlnirii. „Deschiderea" au făcut-o 
tinerii V. Pantea (S.) și A. Dumbravă 
(C). După o repriză în care Dumbravă 
a fost net superior, în repriza secundă, 
gălățeanul a fost trimis la podea. In 
ultimul rund îl găsim în situație de 
a fi numărat pe boxerul militar. Arbi
trul din ring, I. Boamfă, apreciază 
însă că a fost lovit cu palma (între 
noi fie spus un boxer nu cade din- 
tr-o... palmă) și îi dă avertisment lui 
Dumbravă. Arbitrii judecători au acor-

apreciază

fie spus un boxer nu cade din

OLIMPIADA DE ȘAH
Olimpiadei de șah arată astfel: U.R.S.t 
13 (2), ROMINIA 12 (1), Argentin 
12, Cehoslovacia 10>/2 (1), S.U.A. i 
Bulgaria 9 (3), R.F. Germană 9 (2 
Iugoslavia și Ungaria 8'/2 (3), Poloni 
8 (4), Spania 8 (2), Canada 7l/2 (2 
Olanda 6‘/2, Izrael 5‘/2.

După o zi de odihnă, întrecerile <1 
la Tel Aviv vor fi reluate azi dup 
amiază cu partidele rundei a 6-a. Și 
hiștii romîni întîlnesc pe cei ai Olar 
dei.

(Urmare din pag. 1)

S.U.A.—Bulgaria 2—2, Iugoslavia— 
R.F. Germană 2—2, Canada—Polonia 
3—0 (și o partidă întreruptă a doua 
oară), S.U.A.—Cehoslovacia l*/2—1*/2 
(1), Polonia—Olanda 3—1, U.R.S.S.— 
Ungaria 2‘/2—1‘/2, Spania—R.F. Ger
mană 3—1. Bulgaria — Iugoslavia 
l'/z-l'/s (O-

In urma tuturor acestor rezultate și 
înaintea jucării întreruptelor din runda 
a 5-a, clasamentul turneului final al

ȘTIRI E
• „Cupa campionilor europeni" la 

baschet (feminin) va începe la 5 de
cembrie. In primul tur echipa Știința 
București va juca cu Slavia Sofia. 
Iată celelalte meciuri: M.T.K. Buda
pesta — Maccabi Tel Aviv (invingă- 
toarea din acest joc va înlllni pe Dau
gava Riga); Academica Coimbra (Por
tugalia) — Gerbe Monceau (Franța): 
Standard Liege — Visia Cracovia 
(R. P. Polonă); Creff Madrid — Blue 
Stars Amsterdam; T. V. Augsburg — 
Radnicki Belgrad; S. K. Chem ie Halle 
(R.D.G.) — Slovan Orbis (Praga).

• La Copenhaga a început campio
natul mondial de „cycloballe", la care 
participă echipe din 7 țări. In primul 
meci, Franța a învins cu scorul de 
7—3 (3—1) echipa Danemarcei. El
veția a întrecut cu 15—1 (8—0) e- 
cliipa Suediei.

• Aruil viitor „Cupa Mitropa" . 
fotbal va avea loc la Viena, sub forrr 
unui tupneu, la care vor participa . 
chipe de club din Austria. Italia, R.l 
Cehoslovacă, R. P. Ungară și lugi 
slavia. Competiția se dispută dup 
sistemul eliminatoriu. Intre 20 și 1 
iunie.

• La campionatele europene de ti 
nis de masă, care încep la 22 noien 
brie în orașul suedez Malmo, echip 
feminină a U.R.S.S. va fi compus 
din Zoia Rudnova, elevă în vîrstă t 
17 ani, campioană a U.R.S.S., Dzidt 
Luchina, Svetlana Grinberg și Sigr 
Paisearv. Din echipa masculină fs 
parte Anatoli Amelin, 18 ani, oampio

Novikov, Zigmut) 
Konstantin Dim 

Ghegan Vartania

unional, Nikolai 
Kalnin, debutanții 
trov (19 ani) și 
(15 ani).

• Sîmbătă la

dat victoria la puncte boxerului din 
Galați. Un alt meci foarte disputat a 
fost cel dintre „semiușorii" Gh. Stăncuț 
(S) și M. Săvescu (C), care s-a ter
minat la egalitate. Merită evidențiat 
tînărul Mitrea Tache (C.), care a avut 
o frumoasă comportare în compania lui 
M. Angliei. Rezultat: meci nul. O par
tidă care a stîrnit multe comentarii a 
fost aceea dintre „mijlocii" H. Stumpf 
(S) și V. Bogoi (C.). Avertismentele 
date de către arbitrul I. Boamfă boxe
rului gălățean au fost, în ciuda pro
testelor publicului, cît se poate de 
juste. _ Prosopul aruncat de antrenorul 
P. Mihai (C) a fost nu în semn de 
protest împotriva hotărîrii arbitrului, 
ci* pentru a-și salva elevul de la o în- 
frîngere prin descalificare, care ar fi 
echivalat cu 0 puncte. Iată celelalte re
zultate: N. Gîju (S.) b.p. V. Potolea 
(C.), I. Dinu (S.) b.p. N. Băleanu 
(C.), Șt. Popoacă (S.) b.p. Gh. Ere- 
mia (C.), M. Nicolau (S.) b.ab.III T. 
Felea (C.), M. Gheorghioni (S.) b.ab. 
III O. Cioloca (C.).

Lausanne, Mr-ti 
meci retur contind pentru prelimiru 
riile campionatului mondial de fotbc 
Elveția a învins cu scorul de 2— 
(2—1) echipa Irlandei de nord. Pr 
mul joc revenise irlandezilor cu 1—

• Boxerul american Zora Foile- 
clasat printre cei mai buni 6 „grei 
din lume, a susținut la Dortmund u 
meci amical cu pugilistul vest-germa 
Gerhard Zech. Folley a obținut vicii 
ria prin k.o. în rundul 4, demonstrîn 
o superioritate evidentă. în decurși 
celor 4 reprize el l-a trimis la pode 
de patru ori pe Zech.

• La Bruxelles a început meciul a 
tenis de timp dintre echipele Belgi 
și Iugoslaviei contind pentru „Cap 
Suediei". După prima zi rezultatul es<. 
egal: 1—1. Jovanovici (Iugoslavia 
l-a învins cu 9—7; 6—8; 6—4 f 
Drossart (Belgia) iar Gronckel (Be 
gia) a cîștigat cu 6—1; 6—0 în faț 
lui Sper (Iugoslavia).

• Intr-un meci contînd pentru pr< 
liminariile „Cupei campionilor eurc 
peni" la handbal (feminin), Lokomc 
tiv Zagreb a învins cu scorul de 9— 
(3—1) pe Danubia Viena.
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