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TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, VASILE GRĂDINARII, TRANSMITE DE LA MALMO:

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
Reprezentativele R. P. Romine învingătoare in primele meciuri

Dinamo București (băieți) și Rapid (fete) singurele 
echipe neînvinse în campionatele de baschet

Vineri și mai ales sîmbătă, sala 
Baltiska a fost pur și simplu asaltată 
de sportivi, care mai de care dorind 
«3-' .ipe loc la mesele de antrena
ment, să se acomodeze cu lumina sau 
podeaua, cu sala în general. In aces*e 
zile, m-atn aflat mereu printre spor
tivi] și specialiștii prezenți în sală. 
Iată la una din mese pe fosta cam
pioană europeană Eva Foldy. Ii cer 
părerea în legătură cu întrecerile: 
„Este greu de dat un răspuns, 
dar am să încerc. Sper că la dublu- 
femei, în finală se vor întîlni repre
zentantele Ungariei șl Rominîei. Pen
tru proba de simptu-femeî îmi este 
greu să dau un răspuns, deoarece va
lorile sînt foarte apropiate. In ce pri
vește probele masculine, Ia acest ca
pitol nu mă prea pricep. După părerea 
mea, avînd în vedere progresul înre
gistrat de tenisul de masă european, 
ciștigătorul la orice probă va fi cel 
care va ști să-și dozeze cel mai bine

Lidia Dumitru, stînjenită în săritură de Tuljakova, pasează în urmă, la Maria 
Nicolae. Fază din partida București tineret — Moscova (8—1 >.

Foto : P. Romoșan
tră și este... 7—6 pentru Moscova 
(mân. 30). Nu pentru mult timp 
înșiri T. Szekeli egalează cu un șut 
puternic de la distanță, iar L. Du
mitru pecetluiește scorul final — 
dintr-un unghi dificil — cu 30 de

Aseară au luat sfîrșit jocurile celei 
de a V l-a. ediții a „Cupei orașului 
București" la handbal feminin. Și pen
tru prima dată din 196Q, ..trofeul n-a 
mai- fost cucerit de reprezentativa ora
șului București. De data aceasta, se
lecționata Belgradului a avut cea măi 
bună comportare și și-a înscris mi
sele pe lista cîștigătoarelor Cupei. în 

drdine s-au clasat: București A, Bucu
rești tineret și Moscova. Iată scurte 
relatări asupra meciurilor desfășurate 
sîmbătă și duminică.

I

BUCUREȘTI (țin.) — MOSCOVA 
3—7 (5—4) ! Pasionantă — ca des
fășurare- și evoluție- de scor, „des
chiderea" de'.sîmbătă șfearâ a; aa..s 
tinerelor. noastre handbaliste o 
splendidă victorie. Prin jocul ei 
slin de elan, bine QVieiț&ti. tactic și 
ncisiv (mereu pe poartă), : selec
ționata .de tineret a .obținuț o: victo
rie -perfect meritata^

întrecerea a fost extrem de spec
taculoasă. Am condus cu 2—0 în 
nln. 4 (Szekeli și Dobîrccanu) cu 
l—1 în min. 9 (Bobrova, Bain și 
L. Dumitru) și 5—2 in min 12 (Vun- 
eșmeri și M. Nicolae). Bucureșten- 
:ele au acționat în acest timp cu 
zioiciune, au creat adesea breșe în 
ipărarea adversă, mareînd goluri 
ie toată frumusețea. Spre șfîrși- 
ul reprizei oașpefeîe au redus din 
îa-ndiaap (4—5) prin Strelnikova (cu 
argul concurs al arbitrului)- și Grin- 
ute, după ce Dobirceanu ratase 
m „7 metri".

In partea a doua a meciului s-a 
ucăt mult mai prudent. La scorul 
le 6—5 pentru .București (Vuntcș- 
neri și Dobirceanu), Bobrova pă- 
lăleste de două ori apărarea noas-
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eforturile, cel care în momentele im
portante va fi mai calm și hotărît". 
O nouă întrebare — de data aceasta 
— conducătorului lotului feminin 
suedez, antrenorul Hamerlund: „Ca 
Favorite, la băieți pot indica echipele 
Ungariei. Cehoslovaciei, Suediei și, 
bineînțeles, Romîniel. La fete, consider 
că au șanse formațiile Romîniei șî 
Ungariei. Dintre valorile individuale ale 
acestui campionat, ies în evidență, prin
tre alții. Dorin Giurgucă și Radu Nc- 
gulescu".

La Malmo, s-a deschis o originală 
expoziție de tenis de masă, înfățișînd 
aspecte legate de istoricul și evoluția 
acestui sport. Sînt prezente aici o 
serie de materiale și mai ales foto
grafii care ilustrează jocuri celebre 
de-a lungul timpurilor.

Iată acum primele rezultate și co
mentarii :

Imediat după amiază, la masa nr. 2 
s-a desfășurat întîlnirea masculină pe 

AU CUCERIT „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
secunde înainte de sfîrșit. A condus 
cu scăpări L. Marta (R.P.U.).

■>
Viciu (Dinamo) a pătruns spectaculos, l-a depășit pe Vasilescu și aruncă la 

coș. Fază din meciul Dinamo București — Rapid.
Foto : P. Romoșan

(Continuare în pag. a 4-a)

Știința Craiova — Progresul 3—O 1 Eftipiie pecetluiește scorul:
Foto : V. Bageac

echipe între Romînia și Spania. Pri
mul a concurat Dorin Giurgiucă, care 
în 10 minute l-a învins pe Ibanez cu 
2—0 (21—10, 21—10). Giurgiucă a ac
ționat relaxat și a cîștigat datorită min
gilor „tăiate" și a serviciilor înșelă
toare. Bodea I-a învins pe J. Pales tot 
cu 2—0 (21—18, 21—8), iar Reti pe 
Olivar ou 2—1 (15—21. 21—12, 21 — 
16). Apoi Giurgiucă l-a întrecut pe 
J. Pales cu 2—0 (21—8, 21—15), iar 
Reti pe Ibanez cu 2—0 (21—11, 21 — 
13). La masa nr. 4, in meciul cu Gre
cia, formația noastră feminină a cîș
tigat ou 3—0: Eleonora Mihalca — 
Skrivanu 2—0 (21—11, 21—11), Mi
halca a jucat tot timpul ofensiv ; Ma
ria Alexandru — Kotsia 2—0 (21—13, 
21—9), iar la dublu Ella Constantines- 
cu, Maria Alexandru — Skrivanu, Kot
sia 2—0 (21—12, 21—13). Firesc, du
blul nostru a cîștigat ca urmare a jo-

(Continuare în pag. a 4-a)

BELGRAD — BUCUREȘTI A 
9—8 (7—7). Joc viu disputat, de 
multe ori într-o alură de adevărat 
campionat, interesant, terminat cu 
un rezultat surprinzător, dar con
form aspectului meciului. Explica
ția se găsește în diferența de com
portare dintre echipe. Bucureșten- 
cele au avut unele, perioade de joc 
frumos, dar lipsit de finalitate. In 
repriza a doua mai ales, ele au gă
sit cu greu poarta, n-au reușit să 
străpungă apărarea masivă, în for
ță (uneori peste limitele regulamen
tare) a oaspetelor, pe care nu le-au 
prea deranjat nici cu aruncări de 
la distanță și nici cu arma lor ca
racteristică — contraatacul. Pc 
scurt, o comportare sub așteptări, 
cu greșeli — în apărare și atac —, 
decisive pentru evoluția scorului. In 
schimb, belgrădencele — cu o apă
rare bine organizată — au acțio
nat mult mai simplu, dar mai efica
ce, avînd o mai bună legătură în
tre jucătoarele de la 9 m și cele 
de la semicerc. Inițiativa în joc le-a 
aparținut mai mult; au și condus 
aproape permanent. Iată, de altfel, 
evoluția scorului : 1—0, 1—1, 2—1,

Confirmind majoritatea pronosticu
rilor, baschetbaliștii de la Dinamo 
București au trecut un nou examen di
ficil (Rapid București), continiund să 
fie neînvinși. Duminică dimineață, 
dînamoviștii ne-au dat o nouă probă a 
valorii lor superioare în acest sezon, 
cîstigind sigur cu scorul de 82—74 
(34—39).

Jocul a început într-un ritm viu, plă
cut. Minute în șir întrecerea s-a des
fășurat, sub semnul unui echilibru evi
dent, cu schimburi de mingi care vă
deau din ambele părți' preocupări nu 
numai pentru eficacitate, dar și pen
tru spectacol. Spre sfîrșitul reprizei, 
feroviarii au reușit să ia un avans de 
oîteva puncte. In partea secundă a me
ciului, dmamoviștii au pus accen.t pe 
aruncările de la sem'distanță și distan
ță. Ideia s-a dovedit extrem de inspi
rată, mai ales că de data aceasta „ma
șina de punctat" a dinamoviștidor a 
funcționat ireproșabil. Timp de 9 mi
nute, aceștia au înscris din orice poziție 
(fără să rateze măcar o dată!), tăind 
aproape orice urmă de speranță echi

IERI, ÎN CATEGORIA A

pei rapidiste. Au fost minute de joc 
excelent din partea formației dirnuno- 
viste, care i-au adus acesteia bine
meritatul succes. Pentru că toate incer- 
cările din final ale feroviarilor nu au 
dus decit la limitarea scorului Punc
tele au fost înscrise de SPIRIDON 18, 
Negoiță 2, GIURGIU 18, Viciu 4, Kiss 
2, VISNER 9, Cernea 9, ALBU 21) pen
tru Dinamo și Dinescu 13, Popescu 18, 
POPOVICI 18, Stănescu 7, Citnpoia.ș 
2, Vasilescu 10, Hanaș 6 pentru Rapid. . 
Au condus cu competență și siguranță 
Gh. Dinescu și A. Berger (Buc). (A. V.)

Dinamo Oradea — Steaua 62—60 
(39—34). Nutrercfiid public prezent în 
sala Dinamo din Oradea a aplaudat la 
scenă deschisă excelentul spectacol 
’creat de cele două formații. Evoluția 
scorului a contribuit J ea la succesul 
întîliiirii. Dinamo a condus cu 10—8 
(mi.n. 6), 20—10 (min. 9), apoi Steaua 
a egalat și a preluat inițiativa, pentru 
ca în finalul primei reprize și după 
pauză localnicii să domine. Finalul a

(Continuare în pag. a 2-a)

Știința Craiova 

roșu — Dinamo Pitești

Crișul — Rapid 1—1 (0—0) 
Steaua — Știința Cluj 3—1(1 — 1)
Farul — C.S.M.S. 1—0 (1—0)
Minerul Baia Mare — U.T.A. 

(1-0)
Progresul

(0-0)
Steagul

(1-0)
Petrolul

(1-1)

2—2

0—3

— Dinamo București 3—1

CLASAMENT

1. C.S.MS. 12 6 2 4 17:16 14
2. Steaua 7 6 1 0 18: 4 13
3. Petrolul 12 5 3 4 16412 18
4. Steagul roșu 12 4 4 4 14: 8 12
5. Farul 11 5 2 4 12:14 12
6. Dinamo Pitești 11 4 3 4 15:16 11
7. Crișul 12 3 5 4 11:12 11
8. Știința Craiova 13 4 3 6 11:22 11
9. Rapid 7 4 2 1 10: 3 10

10. Știinta Cluj 12 3 4 5 1S117 >0
11. U.T.A. 12 3 4 5 13:21 to
12. Dinamo București 6 4 0 2 14: 8 8
13. Minerul B. M. 11 3 2 6 13,19 s
14. Progresul 12 1 5 6 6:16 7

ne.-a comunicat ieri ca 
disputa ■

F. R. Fotbal 
duminică 29 noiembrie «ei vor! 
următoarele meciuri restanță :

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
PITEȘTI

PETROLUL — RAPID 
FARUL STEAUA



pHLE FOTBAL •W.» CRONICI DE

BUCUREȘTIa BRASOVa
Progresul făcut K. O., acasă! MECI PE ZÂPADÂ: STEAGUL ROȘU

1

Știința Craiova a cîștigat cu 3-0 (0-0)
Știința Craiova a realizat pe gazo

nul de la „23 August" o victorie ca
tegorică, după un joc excelent. ~

La a doua evoluție în Capitală cra- 
îovenii au făcut o impresie foarte bu
nă. Au lăsat tracul în cabine și s-au 
prezentat pe teren hotărîți să realizeze 
un joc bun, la valoarea celui practicat 
pe teren propriu. Din minutul 2, de 
cînd Barbulescu — infiltrat în atac -— 
a scăpat printre degete o mare ocazie, 
oaspeții, treptat-treptat, s-au instalat 
în terenul Progresului. Au trecut 10, 
15, 20 de minute și poate unii erau 
tentați sa creadă că ei nu vor ține pa
sul, cum se întîmplase în jocul cu Di
namo. De data aceasta craiovenii au 
jucat tot timpul cu o voință demnă de 
laudă, au fost în permanența primii 
la minge, obligîndu-și adversarii să 
se apere în continuu. Știința Craiova 
are meritul de a fi desfășurat un joc 
curat, cu atacuri bine gîndite, construi-

te cu mult calm și precizie, din pro
priul teren și finalizate de fiecare dată. 
Studenții au tras la poarta lui Cosma — 
cum se spune — cit pentru două me
ciuri. Am vrea să îniegistrăm în fieca
re joc o asemenea frecvență de șuturi I

Din nou a ieșit în evidență forma 
bună a liniei de mijloc — Bărbulescu- 
Bîtlan — cu care Sfîrlogea (excelent 
în acest joc) a colaborat de minune, 
eclipsînd pur și simplu pe Mateianu 
și Ivănescu, în jocul de la mijlocul 
terenului.

înaintarea oaspeților a măcinat în 
continuu dispozitivul de apărare advers, 
creînd faze după faze la poarta Pro
gresului. Nu se putea să nu vină go
lul. Nu s-a intîmplat în prima repriză 
datorită unor ratări. După pauză însă 
n-au trecut decît 5 minute și Sfîrlogea, 
executînd un excelent 
cu Eftimie, înscrie de 
teului. Golul le dă și

schimb de pase 
la marginea că
inai mult curaj

3-1 pentru Steaua, după ce Știința Cluj
a condus cu 1-0

Cînd în min. 32 al partidei Steaua— 
Știința Cluj aripa stingă Bretan des
chidea scorul, înscriind din apropie
re, se părea că formația studențească 
■va furniza a doua surpriză a cupla
jului, imitînd pe colega sa... din Cra
iova. Și înainte de gol și după aceea 
oaspeții se mișcaseră mai bine în 
teren, atacaseră ceva mai organizat 
decît Steaua și numai pripeala lui 
Suciu (min. 4) ți ezitarea lui Marcu 
(min. 19) — folosit ieri ca aripă 
dreaptă — a făcut ca tabela să arate 
doar 1—0.

Militarii nu fuseseră pînă atunci 
inferiori adversarului în jocul de 
cîmp, dar acțiunile lor se opreau în 
apropierea careului mare, din cauza 
liniei de atac care nu construia mai 
nimic. Rakși nu evolua ca o aripă 
(pentru că... nu e), Constantin greșea 
pasa simplă, iar Creiniceanu dribla 
fără rost sau încheia, în mod nefe
ricit, cursa pe aripă. Pavlovici — care 
nici el nu se prea văzuse în joc — 
are meritul de a fi fructificat (în 
min. 43), trimițînd calm și plasat ba
lonul în plasă.

Reluarea ne pune parcă în fața... 
altor echipe. Acum Steaua atacă mai 
hotărîtă și mai periculos. Formula cu 
S. Avram aripă și cu Rakși... pe po
stul său dă rezultate mai bune și go
lul al doilea vine destul de repede : 
o combinație Creiniceanu—Rakși— 
Constantin este încheiată de ultimul 
în mod fericit (min. 50) și mingea 
trimisă cu efect ocolește un buchet 
de^ apărători și intră în poarta pără
sită de Moguț: 2—1 pentru Steaua.

Gazdele controlează jocul în conti
nuare și, în min. 55, S. Avram tri
mite alături, din „unghi", în loc să-l 
servească pe Rakși, aflat în poziție 
favorabilă. Evident. Steaua face acum 
o repriză mai bună, dar evoluția de 
ansamblu nu ne amintește totuși... pe 
Steaua. Timpul se senrge și în min. 
70 notăm primul șut (opera lui Mar
cu) din această repriză spre poarta 
lui Haidu. Un șut care îl anunță pe 
următorul, din min. 72, cînd Adam 
trimite încet, de la 6—7 m, dîndu-i

posibilitatea lui Haidu să rețină în 
ultima clipă pe linia porții. Două mi
nute mai tîrziu (min 74) Creiniceanu 
ridică scorul la 3—1 
concurs al Iui Moguț, 
inoportun, poarta.

Finalul de partidă 
bucurcșteni la poarta

și cu largul 
care-și părăsise

îi găsește pe 
lui Moguț, dar 

Creiniceanu, pus de Constantin în po
ziție ideală de șut, reia mult peste 
bară, de la numai cîțiva metri.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus satisfăcător următoarele for
mații :

STEAUA : Haidu—M. Georgescu, 
D. Nicolae, Petescu, Dumbravă—Cri- 
șan, Negrea—Rakși (min. 46 S. 
Avram), Pavlovici (min. 46 Constan
tin), Constantin (min. 46 Rakși), Crei
niceanu.

ȘTIINȚA : Moguț—Sziike,
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu— 
V. Alexandru (min. 78 Bîrsan), Su- 
ciuMarcu, Sabo, Adam, Bretan.

Tr.

BAIA MARE

studenților care,' contrar practicilor —> 
ca să spunem așa — nu se retrag în 
apărare și peste 4 minute același Sfîr
logea șutează la păianjen, concretizînd 
superioritatea echipei sale. Știința 
zburdă pe teren sub privirile unui ad
versar făcut groggy și căruia, dacă 
eram la box, antrenorul trebuia să-i a- 
runce prosopul. Dar cum acest lucru 
n-a fost posibil, în min. 78 Progresul 
a mai primit un gol, marcat de Efti
mie, după ce fundașul Sandu a vrut 
să trimită mingea „acasă".

Cititorii care n-au fost la acest meci 
poate că au impresia că am... uitat să 
scriem și despre Progresul. Adevărul 
este că în acest joc doar o echipă s-a 
văzut pe teren : Știința, care a făcut 
ce a vrut, cu eficacitate și fantezie,, 
ca o echipă „mare", pentru care î’ 
adresăm un sincer „bravo" 1

Arbitrul C.Denghel — Ploiești, a 
condus bine formațiile :

PROGRESUL: COSMA — Sandu, 
loniță, ȘTIRBEI, Stanciu — Mateianu 
(min. 46 Voinea), Ivănescu — Al. Con- 
stantinescu, D. Popescu, I. Constantin, 
Mafteuță.

ȘTIINȚA: Vasilescu (min. 85 Pa
puc) _ Geleriu, DELIU, MARIN 
MARCEL, Dumitrescu — BĂRBU- 
LESCU, BITLAN — Cîrciumărescu 
(min. 83 Anton), SFÎRLOGEA, EF
TIMIE, Onea.

DINAMO PITEȘTI 4-1 (1-0)

CONSTANTIN ALEXE

ORADEA

Cu un minut înainte de începerea 
jocului, ploaia, care n-a încetat de 
aproape 24 de ore, s-a transformat în 
zăpadă, îmbrăcînd întreg stadionul în- 
ir-o mantie albă. Așa a început jocul 
dintre Steagul roșu și Dinamo Pitești 
și pe o asemenea vreme s-a desfășu
rat de-a lungul celor 90 de minute.

In această situație, impusă de sta
rea timpului și, natural, a terenului 
plin de zăpadă și apă, alunecos, jucă
torii au depus un efort deosebit, reu
șind să realizeze un spectacol destul 
de bun. Echipa locală s-a descurcat 
mult mai ușor și a dominat cu auto
ritate. Dacă ar fi să facem un istoric 
al jocului pe minute, dinamoviștii din 
Pitești n-au dominat decît 5. în 
schimb. Steagul roșu și-a organizat 
acțiunile cu mai multă siguranță, a 
combinat cu mai multă subtilitate și 
a tras la poartă foarte des. Portarul 
Niculescu a fost solicitat în numeroase 
rînduri și a intervenit cu destul suc
ces, reținînd mingi care se îndreptau 
spre gol. Raportul de lovituri de colț 
(15—1) exprimă în mod categoric su
perioritatea manifestată de Steagul 
roșu în această partidă. De altfel, la 
sfirșitul jocului antrenorul piteștean 
V. Mărdărescu ne-a declarat: „Stea
gul roșu a jucat mai bine, s-a orientat 
tactic față de starea timpului și a te
renului și a realizai o victorie abso
lut meritată". La aceasta am vrea să

adăugăm faptul că scorul put< 
mai mare dacă brașovenii nu 
mădeau jocul pe centru.

Despre Dinamo Pitești am ari 
a avut inițiativa foarte puțin 
Piteștenii au tras primul șut la j 
prin Naghi, iar la a doua acțiun 
trecută în min. 71, au reușit s 
scrie prin Daniel Ene.

Nu putem încheia aceste rîndu 
a aminti de aportul liniei de mi 
a Steagului roșu în care Năft 
s-a evidențiat printr-o muncă 
nută. Aiît Năftănăilă și Pescar 
și apărătorii Naghi, Campo și 
cescu au luat parte deseori la 
nile de atac ale echipei lor.

Cele patru goluri ale Steagulu 
au fost înscrise în ordine de 
(min. 37), Necula (mi.
(min. 61) și din nou Dav^t (mir 
Jocul a fost bine condus de Em. 
tin (Buc.) căruia i s-au alinia 
matiile:

STEAGUL ROȘU: Adamacl 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Nag' 
Năftănăilă, Pescaru — Selymes: 
85 Zaharia), Necula, Gane,

DINAMO PITEȘTI: Niculesc 
Dodu, 1. Stelian, Stoenescu, Ra 
Dumitrescu, Olteanu — 
Naghi, David (min. 46 D. Ene)

C. GRUIA,

Banii, T

coresp.

Rezultat echitabil: Crișul—Rapid 1-1 (0-0
„Puteam pleca cu doua puncte dacă 

nu ne retrăgeam în apărare după ce 
am înscris“ — ne spunea cu amără
ciune Motroc. Fundașul rapidist are 
dreptate. Sîmbătă dupa-amiază Rapid 
a scăpat printre degete victoria și 
aceasta s-a datorat tocmai tacticii 
defensive adoptate din min. 56, cînd 
mijlocașii s-au retras nejustificat pe

G. NTCOLAESCL

in traiectoria mingii trimisă de Rakși va apare piciorul lui Tr. Georgescu. 
Foto : V- Bageac

linia de fund pentru a menține rezul
tatul (I). Scorul final de 1—1 este 
însă normal. în general, jocul a fost 
de o factură tehnică modestă, pur- 
tînd tot timpul amprenta luptei pen
tru rezultat, în dauna spectacolului. 
Echipa locală a intrat decisă să cîș- 
tige acest joc. Orădenîi au aruncat în 
luptă toate forțele, au făcut risipă de 
energie, au dominat teritorial, mai 
ales în repriza a doua. Acțiunile ofen
sive ale gazdelor s-au desfășurat gin- 
dit numai pînă la... marginea careu
lui de 16 m. Aici însă, extremele și 
mijlocașii Crișului au repetat la ne- 
sfîrșit greșeala de a juca cu mingi 
înalte. „Duelul" a fost inegal. Cei 
doi înaintași centrali, Sacaci III și 
Damian, mai scunzi decît C. Dan și 
Motroc, s-au agitat zadarnic, deoarece 
toate baloanele au fost clștigate cu 
ușurință de fundașii Rapidului. Abia 
spre sfîrșitul partidei, în min. 
prin trecerea lui Pojoni în locul 
Sacaci 111, atacul local a căpătat 
mulfă agresivitate.

Rapid nu a jucat la valoarea 
înaintarea a constituit punctul 
vralgic, trăind doar prin cursele 
Codreanu și uneori ale lui Kraus. lo- 
nescu a fost lent, a ținut mingea și 
de foarte multe ori a trecut pe postul 
de extremă siîngă, încurcîndu-1 pe 
Codreanu. Dumitriu — aproape figu
rant — a încercat în ultimul sfert de 
oră să arate că face parte totuși din 
linia de Înaintare a Rapidului. In 
rest...

70, 
lui 

mai

sa. 
ne- 
luî

I

Minutul 87:2-0 pentru Minerul; minutul 90:2-2 onosport
— U. T. A. a egalat cu citeva secunde înaintea fluierului final

Deznodămint neașteptat in partida 
disputată duminică aici: in min. 87 
minerii conduceau cu 2—0 și se și 
vedeau cu cele două puncte adăugate 
in clasament. Undeva la mijlocul te
renului, Pecican (U.T.A.) cișiigă o 
minge, înaintează cu ea pe partea 
dreaptă pînă aproape de fund și de 
acolo centrează ușor, pe jos. Comisar, 
prezent la fază, înscrie pe Ungă por
tarul Vlad... intrai cu 40 de secunde 
inainie în poarta gazdelor. Mingea e 
repusă in joc. Băimărenii o pierd ușor 

’ și arădenii atacă cu ultimele puteri și 
speranțe. Siniem în min. 90. Balonul 
trece de la Floruț la Donciu și de la 
acesta la Pantea. Ultimul, in careu, 
închide ochii și trage. Vlad se aruncă 
disperat, dar fără folos: este 2—2. 
Sasu ■ și ceilalți colegi de linie repun 
din nou mingea în joc dar imediat ar- 
Utrul fluieră sfirșitul. „Tribunele" sini

consternate. Fotbaliștii de la Minerul, 
de asemenea. Nimănui, in afară de 
oaspeți, nu-i vine să creadă că... po
vestea e adevărată. Și totuși e 2—21

Ceea ce e interesant este faptul că 
cele două formații au înscris... cină 
erau dominate / In prima repriză, cei 
care au jucat mai bine au fost fot
baliștii de la U.T.A. Donciu, inspirat 
și tenace, a condus bine jocul liniei 
sale de atac, contribuind la construirea 
multor faze de fotbal adevărat. Băi- 
mărenii, cam nesiguri, s-au lăsat de
seori prinși in „cursele" organizate de 
oaspefi. Totuși, in această perioadă în
scriu cei de la Minerul. Sasu, după ce 
ratase citeva ocazii mari, reușește să 
fructifice (min. 29) o ocazie prezump- 
tivă intr-o fază cam complicată. Oas
peții protestează, dar arbitrul C. Pe- 
trea — București, acordă golul.

După reluare tot arădenii joacă mai 
bine, dar în min. 75 Czako I (Minerul) 
este clar faultai în careu de Pecican. 
Penalti. Ujvari transformă. După 2—0 
Minerul se relaxează: U.T.A. acționează 
deslinat dar... înscrie, fazele fiind 
descrise la începutul acestor rînduri.

In general jocul a fost de bun nivel 
tehnic (în ciuda terenului alunecos), 
disputai în limitele sportivității. Satis
făcător arbitrajul lui C. Petrea — 
București.

MINERUL: Bay (min. 87 Vlad) — 
Cromeli, Colceriu, Ujvari, Staicu — 
Halagian, Pînzdru — Cacoveanu, 
Sasu, Soo (min. 56 Czako 1), Dragon.

U.T.A.: Weichell — Pecican, Bacoș, 
Mețcas, Czako II — Comisar, Floruț 
— Pantea, Donciu, Chivu, Sandu (min. 
78 Cerneaga).

VALENTIN PAUNESCU

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 
REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 47, etapa din 22 noiembrie 
1964

I. Industria sîrmei — Jiul Petrila (3—1) 1
II. A.S. Cugir — Știința Timișoara *
III. C S.M. Reșița—Recolta Cărei
IV. FI. Moreni—Unirea R. Vîlcea
V. Siderurgisful—Poiana Cîmpina
VI. C.F.R. Roșiori—Dinamo Bacău
VII. Bologna—Internazionale
VIII. Milan—Fiorentina
IX. Mantova—Roma
X. * Genoa—Sampdoria
XI. Torino—Juventus
XII. Foggia—Lanerossi

Fond de premii : 370.647 lei.
Meciul III fiind anulat, deoarece s-a 

disputat în dimineața zilei de 22 noiem
brie a. c., conform regulamentului, toate 
variantele primesc pronostic exact la acest 
meci, pentru premiile obișnuite în bani.

Pentru premiile suplimentare în obiecte 
și bani, conform prospectului acestui con
curg, au lost stabilite următoarele rezulta
te : meciul III (anulat -r considerat cu cele 
mai multe goluri), meciul I (4 .goluri), me
ciul V (4 goluri) și meciul X (3 goluri).

(i-o) î
Anulat 
(2-0) 1 
(4-0) 1 
(1-0) 1 
(0—0) X 
(2-0) 1 
(0—0) X 
(2-1) ' 
(0-3) 
(1-0)

1
2
1

lată cum s-au înscris cele 
goluri: în min. 56, în plină do 
a gazdelor, apărarea Rapidul, 
gajează lung. Mingea ajunge 
dreanu, care trece în driblint 
apărarea Crișului. Duca ie; 
poartă, plonjează, însă Codrearii 
și de el și marchează: 1—0 
Rapid.

In min. 77 se produce o tn 
șeală In careul Rapidului. O 
jare defectuoasă ajunge la 
Mihai, aliat pe linia de 16 n 
șutează slab, balonul trece 
apărătorii bucureșteni și se opr 
poarta lui Andrei i 1—1. t 
13 minute de joc nici una “centre 
nu reușește să-și adjudece \ 
partida încheindu-se cu un e 
rezultat de egalitate.

Arbitrul Petre Sotir — 
condus bine următoarele

GRISUL: Duca - Al. 
Solomon. 
Sacaci II

Mei 
forrr 
Geo 

Pojoni (min. 70 
— lacob. Mihai —

Sacaci III (din min. 70 Pojon 
mian, Bacoș.

RAPID : Andrei 
C. Dan, Greavu 
gescu — Kraus, 
Codreanu.

— Lupescu,
- Dinu, N. 
Dumitriu, 1

P. VIN

SERIA SUD
Electrica Fieni—Prog. Alexandria 5- 
Marina Mangalia—Rulm. Brașov 4- 
Textila Sf. Gheorghe—FI. i. Buc. 3- 
Metrom Brașov—Victoria Giurgiu 2- _. . . _. ... - „

Buca

Electrica C.-ța—Unirea Răcori 
Rapid Mizil—Portul C-ța 
Dinamo Vict. Buc.—Tehnomet

CLASAMENT
1. Rulmentul Brașov
2. Dinamo Victoria Buc.
3. Textila Sf. Gheorghe
4. Electrica Fieni
5. Metrom Brașov
6. Marina Mangalia
7. Unirea Răcari
8. Electrica Constanța
9. Rapid Mizil

10. Tehnometal Buc.
11. Portul Constanța
12. Victoria Giurgiu 
!3# Progresul Alexandria 
14. FI. roșie Buc.

ETAPA VIITOARE : Flacăra 
rești — Marina Mangalia, Unirea 
Metrom Brașov, Victoria Giurgiu 
«io Victoria București, Rulmentul B 
Portul Constanța, Progresul Alexa 
Textila Sf. Gheorghe, Tehnometr 
rești — Electrica Fieni. Electrica Co 
Rapid Mizil.

SERIA VEST
Electromot. Tim.—Met. Huned. 2— 
Minerul Cîmpulung—Pandurii Tg. J 
Electroput. Craiova—Teba Arad 
Tract. Corabia—Minerul Deva 
Met. Pitești;—Met. Tr. Severin 
C.F.B, Arad—Victoria Călan 
Min. Anina—Muscelul Cîmpulung

11 
11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6 3 5 
s 3 :
5 3 ;
6 0 !
4 4 :
4 3 t
5 1 !
4 3 *
4 3 < 
4 3 i
2 6 :
2 5 * 
4 0 '
2 3 I

2-
2-
1-

2-
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După un final dramatic

M

PLOIEȘTI
iridea a Înscris trei goluri în poarta lui uțu
ei goluri înscrise de Dridea l 
re care două din 11 m) și un 
50I al lui Florea au decis soarta 
biului** de la Ploiești, dintre Pe- 
1 și Dinamo București.
1 două aripi — Badea și Moldo- 
u — foarte active, care au șutat 

și puternic la poartă, și cu un 
ea I cu mult simț al porții, Pe- 
1 s-a impus în fața dinamoviști- 
printr-un joc mai calm, mai or- 
sat, prin pase lungi, bine folosite 
naintași. îndeosebi în repriza a 
, petroliștii au jucat foarte de- 
l, impunîndu-se cu autoritate.

Victoria gazdelor este meritată și ea 
reflectă diferența existentă pe teren 
între cele două echipe. Dinamo Bucu
rești a făcut o partidă slabă, echipa 
fiind lipsită de clarviziune în acțiu
nile sale. Din nou s-au comis greșeli 
de orientare, de intervenție, tehnice. 
Atacul, 
suit în 
centrul 
regulă, 
tă, s-a , .
clare de a inscrie. De altfel, faptul 
că n-a marcat nici un gol vorbește 
de la sine. Apărarea, mult solicitată,

în mod nejustificat, a înghr- 
permanență toate acțiunile pe 
terenului, mai aglomerat de 

a șutat slab și puțin Ia poar- 
pripit copilărește în ocazii

'ONSTANTA
irul a cucerit două puncte de la lider
Fcfni Constanța—CSMS Iași 1—0 (1—0) 
Stadionul 1 Mai ; teren bun ; t’inp: 
ig, vînt.
A marcat : Ologu (min_ 27).
FARUL ; Manciu — Costin, Stanau, 

îlvescu, Gref — Zamfir, Neacșu — 
logu, Tufan, Bukossi, Mânescu.
CSMS : Constcnlînescu — Popescu,- - - ște-

Cu-

Bu-

iojoc, Vornicii, Deleanu — DanileL 
înescu — Matei, lancu, Stoicescir, 
siman (min. 70 Milea;.

’.aport de camere : &—3 pentru 
il.
3una desfășurare a partidei a 

sigurată de arbitrajul prestat de 
and.ru To th — Oradea, ajutai la 
a R. Buzdun și C. Popa din București. 

>nstăntenii nu mai cîștigaseră 
ă de trei etape. De aceea au intrai 
eren dornici să se reabiliteze în 
publicului local. La capătul ce- 

)0 de minute ei au obținut o vic- 
a
la îndoială.
au atacat cu hotărîre din primele 

ite, creîndu-și situații de gol din 
mai bune. Prima (min. 14) a fost 
ă de Ologu care — a juns singur 
areu — a șutat slab și Constan- 
cu a reținut atît de ușor că... 
lui nu-i venea să creadă După 

n min. 25, la o nouă pătrundere 
i Ologu (care a fost deosebit de 
siv în acest meci), șutul puternic 
dreniului dreapta constăntean în- 
,.te bara, două minute mai tîrziu, 
Jlogu șutează din poziție latera'ă, 
tul lovește bara și ricoșează
dată în plasă. Ieșenii nu par 

fiți de acest gol și joacă mai 
> in același ritm lent în care 
seră partida. Atacantă oaspeți 
ază ritmul jocului și nu încearcă 
ta decît foarte rar. Spre sfîrșitul 
zei . renunță la așezarea cu 
u în •»- cei doi mijlocași și încep 
itace în patru oameni. lancu ra- 
i insă o ocazie bună in minu- 
10.
tpă pauză, C.S.M.S. e altă echipă, 
ă de-abia acum ieșenii Încep 

joace șansa. Timp de 15—20 
ite ei domină, dar nu-și creează 
iții de gol. pentru că pe aripi 
:i și Cuperman joacă sub posibi- 
. iar în centru Stoicescu (la pri- 

său meci In „unsprezecele" 
m) nu se înțelege îndeajuns cu 
săi coechipieri. lancu face mari 

uri, acoperind o mare parte a 
îului, dar jocul de ansamblu al

ra*

cărei valabilitate nu poate fi

echipei „nu se leagă". Farul depă
șește momentele grele și atacă în spe
cia! pe aripa dreaptă, de unde por
nesc alte ocazii de gol, ratate insă 
de Ologu (minutele 65, 72) și
kossi (min. 75). în final, din nou o 
zvîcnire a ieșenilor, care au ocazia 
de a egala, dar balonul centrat de 
Stoicescu trece prin fata porții goale 
și... peste capul lui lancu. Partida 
se încheie într-o atmosferă de nervo
zitate. Jucătorii celor două echipe 
discută și se ceartă între ei (parcă 
asta aduce victoria I), așa îneît ca
litatea partidei — satisfăcătoare pînă 
atunci — lasă acum de dorit. In con
cluzie : după aspectul jocului și oca
ziile de gol, victorie meritată a gazde
lor, care au marcat o evidentă reve
nire; joc sub așteptări al oaspeților, 
care n-au manifestat combativitate, 
dorință de victorie, decît spre sfîrșitul 
meciului.

RADU URZICEANU

de 
ne- 
de- 
în- 
nti

republican de ciclocros

r epu

Gh. Radu (Steaua) a cucerit titlul 
de campion

Traseul finalei campio
natului național de cicle- 
cros se afla simbătă Intr-o 

i stare excelentă. Dar după 
ploaia din cursul nop,» ei 
a devenit duminică deose
bit de greu. Noroiul a In-, 
greunat foarte mult urcu
șurile, iar băltoacele au 

' făcut nesigur rulajul pe 
plat Așa se face că arbitrii 
au convenit să micșoreze 
numărul turelor prevăzute 
în regulament Principala 
cursă a zilei — întrecerea 
seniorilor — a reunit la 
start 19 participanți. Din
tre aceștia cel puțin ju
mătate porneau cu șanse 
de a termina învingători.

In primul tur, plutonul 
a fost condus de Gh. Mol
doveanu, talonat de Gh. 
Radu, D. Panaitescu, I. 
Braharu, P. Simion, Gh. 
Neagoe, C. Dumitrescu, 
Al. Miteff, P. Neacșu, C. 
Burtea ș.a. Ultimul este 
Drăghicioiu, singurul re
prezentant al clubului 
sportiv Dinamo în această 

Frățilă (acesta de la numai 1 cursă. în formă bună cei 
nu reușesc să introducă f doj cicJiști ai clubului 
poartă. în min. 60 Dri- Ș sportiv Steaua — Gh. Radu și Gh. 
faultat în careu de Nun- • Moldoveanu — se detașează de restul 
El transformă apoi lovi- % participanților. La încheierea turului 

11 m.: scor 3—1. ( jjj situația este următoarea: C'
Radu, la 7 sec Gh. Moldoveanu, 
1:08 I. Braharu, D. Panaitescu și 
Dumitrescu, la 1:45 Gh. Neagoe și 
Simion, la 2:20 C. Ciobanu etc. 
turul V, Gh. Moldoveanu care

a consumat o mare cantitate de ener
gie dar, greoaie, de multe ori nesi
gură, depășită de atacurile viguroase 
ale gazdelor, nu a putut da mai mult.

Repriza I, mai slabă calitativ de
cît cea de a Il-a, a fost în general 
egală ca raport de forțe. Ocazii de 
a înscrie au avut și petroliștii (Dri- 
dea I, min. 14. Badea min 19, Moldo- 
veanu min. 20) și dinamoviștii (Radu 
Nunweiller min. 4, Petru Emil min. 
18). Dar, cele două goluri marcate 
aparțin gazdelor: Dridea I deschide 
scorul în min. 22, transformînd 
o lovitură de pedeapsă acor
dată la un hent în careu comis de 
Ștefan, iar 10 minute mai tîrziu Flo- 
rea...restabilește echilibrul pe tabela 
de marcaj, înscriind în propti? poar
tă la o minge trimisă în careu de 
Octavian Popescu. Timp de cîteva 
minute inițiativa este de partea bucu- 
reștenilor.

Ploaia, măruntă în prima repriză, se 
întețește de-a binelea în cea de a 
doua, îngreuind controlul balonului. 
Cu toate acestea, după numai 3 minu
te de la reluare Dridea, la o pasă bu
nă a lui Badea, înscrie cu capul. Di
namo are un prilej excelent de a ega
la, dar în min. 50 Petru Emil, Pîrcă- 
lab și apoi ~ 
doi metri) 
balonul în 
dea I este 
weiller III. 
tura de Ia

A arbitrat satisfăcător Cornel Ni- 
țescu — Sibiu, următoarele formații :

Petrolul : Ionescu—Pahonțu, Fro- 
nea, Hălmăgeanu. Florea—D. Mun- 
teanu (min. 75 Dragomir), Ivan—Ba
dea, luhasz, Dridea, Moldoveanu.

Dinamo : Uțu—Popa, Nunweiller 
III, Ștefan. Ivan—Petru Emil, Octa
vian Popescu—Pîrcălab, Nunweiller 
VI, Frățilă, Haidu.

CONST. MACOVEI

Penultima etapă în categoria B
SERIA I

Moreni — Unirea Rm. Vîl
(1-0)
București — Chimia

(1-1) '

Flacăra
cea 2—0

Metalul
raș 3—1 ,

Tractorul Brasov — Știința
3—3 (1 — 1)

Metalul Tîrgoviște — Știința
rești 1—0 (1—0)

Constructorul Brăila — C.F.R. Paș
cani 4—1 (1—1) ‘

Siderurgistul Galați — Poiana Cîm
pina 4—0 (2—0)

C.F.R. Roșiori 
ț-0 (0-0)

CLASAMENT
12 6
12 7
12 S 
12 6

6
5
6
6
4
4
5
4

1. Siderurgistul Galați
2. Constructorul Brăila
3 Flacăra Moreni
4. Metalul Tîrgoviște
5. Unirea R Vîlcea
6. C.F.R. Roșiori
7. Dinamo Bacău
8. Poiana Cîmpina
9. Tractorul Brașov

10. Știința Galați
11. C.F.R. Pașcani
12. Știința București

EGOR1A C
CLASAMENT

•F.R. Arad 
letalul Tr. Severin 
letalul Hunedoara 
eba Arad 
'uscelul Cîmpulung 
lectromotor Timișoara 
lectroputere Craiova 
linerul Anina 
linerul Deva 
ictoria 
andurii Tg. Jiu 
linerul Cîmpulung 
ractorul Corabia 
letalul Pitești

Dinamo

12
12
12
12 
.12
12
12
12

5
5 
7
6

Făgă-

Galaji

Bucii-

Bacău

17:11 
21:14 
14:10 
15:14 
20:17 
14J4 
18:15 
20:20 
16:16 
17:19 
16:21 
14:19

15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10

Gh. Radu (Steaua) ciștigătorul campionatu.ui re~" 
blican de ciclocros desfășurat ieri in Capitală.

Foto: T. Chioreanu
_ Titlul de campion la |uniori a fost 

cîștigat — de o manieră categorică 
—- de C. Grigore (Voința). El s-a 
impus din primul tur al cursei si a 
rulat într-un tempo rapid de-a lungul 
întregii competiții. Iată clasamentul 
probei: 1. C. GRIGORE (VOINȚA) 
a parcurs 4 ture (aproximativ 10 km) 
în 25:03 — campion de juniori al 
R.P.R.; 2. Gh. Toader (Voința) 26:34; 
3. R. Calagiu (Voin(a) 27:01 ; 4. R. 
Velicu (Olimpia) 27:21; 5. D. Lașcu 
(CPB) 27:30; 6. Al. Beșleagă (Di
namo) 27:49. O frumoasă victorie a 
obținut la juniori II G. Negoescu 
(Steaua), care l-a întrecut pe cel de-al 
doilea clasat cu 1:451 La semicurse 
a cîștigat dinamovistul C. Băloiu. iar 
la biciclete de turism fînărul Vasile 
Constantin

în finalul cronicii am vrea să elo
giem excelenta organizare a întrecerii 
asigurată de federația de specialitate 
prin activiștii ei voluntari. A existai 
un număr suficient de arbitri, iar tra
seul a fost bine ales. O remarcă și 
pentru marele număr de spectatori 
veniți pe o vreme neprielnică tocmai 
pe traseul din șoseaua Pantelimon 
pentru a aplauda evoluția ciclocro- 
siștilor. Se poate spune că acest cam
pionat 
vedere 
lui.

Gh. 
la 
C.

i P..
In
se 

afla la 20 sec. de lider, sparge. El lasă 
bicicleta jos, aleargă circa 60 m, 
piuă cînd antrenorul V. Oprea îi oferă 
bicicletă de schimb. Acest lucru con
travine regulamentului (ciclistul este 
obligat să parcurgă întregul traseu cu 
bicicleta — fie rulînd, fie împingind-o 
sau dueînd-o în spate) și după cum 
veți vedea, îl va costa pe Gh. Mol
doveanu victoria in campionat. La 
sfîrșitul turului V Gh Radu are un 
avans de 30 sec. Dar în turul urmă
tor — ultimul I — cade și rupe roata 
din față. Pînă cînd reușește să repare 
este depășit de Moldoveanu. Acesta 
trece primul linia de sosire, dar ar
bitrii îl retrogradează cu un loc pen
tru abaterea săvîrșită. Clasament fi
nal : 1. GH. RADU (STEAUA) 38:13 
— campion al R.P.R.; 2. Gh. Moldo
veanu (Steaua) 36:36 — retrogradat; 
3. 1. Braharu (Voința) 38:47; 4. Gh. 
Neagoe (Steaua) 39:20 ; 5. P. Simion 

a ii a % (Olimpia) 39:40 ; 6. C. Ciobanu
" ” . / (Voința Ploiești) 39:52 ; 7. G. Dumi-
— Clujeana 0—4\ trescu (Olimpia) 40:53 ; 8. C. Po-

( pescu (Olimpia) 41:13; 9. C. Burtea 
— Vagonul Arad J (Voința Ploiești) 41:25; 10. D. Pa-

naitescu (Steaua) 41:37.

13. Metalul București 12 4 1 7 14:16 9
14 Chimia Făgăraș 12 4 1 7 18:28 9

ULTIMA ETAPA ! C.F.R. Pașcani — 
Metalul Tîrgoviște, Unirea Rm.' Vîlcea 
— Siderurgistul Galați, Chimia Făgă
raș — Constructorul Brăila, Poiana 
Cîmpins — C.F.R. Roșiori, Știința Ga
lați — Metalul București, Dinamo Ba
cău — Tractorul Brașov, Știința Bucu
rești — Flacăra Moreni.

SERIA
C.F.R. Timișoara

(0-2)
Minerul Lupeni

2—® (0—0)
Ind. sîrmeî C. Turzii — Jiul Petrila 

3_1 (1—0)
C.S.M. Reșița — Recolta

(i-i)
A. S. Cugir

1—0 (1—0)
C.S.M. Sibiu — A.S.A.

2-1 (1-1)
Gaz metan Mediaș - 

Satu Mare 2-1 (1—1)
CLASAMENT

1. Ind. sîrmeî C. Turzii
2. Recolta Cărei
3. Știința Timișoara
4. Jiul Petrila
5. C S.M. Sibiu
6. Minerul Lupeni
7. A.S. Cugir
8. Vagonul Arad
9. Ga? metan Mediaș

10. A S.A. Tg. Mureș
11. Clujeana

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

ULTIMA ETAPA:

Cărei 2—2

Știința Timișoara

a corespuns — din punct de 
organizatoric — în întregimea

HRISTACHE NAUM

Dinamo București (băieți) și Rapid (fete) singurele 
echipe neînvinse în campionatele de baschetTg. Mureș

A.S.M.D.
(Urmare din pag. 1) zuiltatului. Și, totuși, echipa căreia . nu 

i se acorda poate nici o șansă a cîștigat 
și încă meritat. Baschetbalistele de la 
Constructorul au luptat cu o energie 
exemplară, mu s-au lăsat impresionate 
de renumele adversarelor lor și au rea
lizat o victorie de prestigiu, pentru 
care li se cuvin felicitări. Fără a scă
dea din meritele î vingătoarelor, tre
buie să spunem că Științ- s-a compor
tat foarte slab. Campioanele au intrat 
pe teren cu impresia că vor învinge 
ușor, au jucat fără convingere, au fost 
dominate în lupta sub panou (deși ta
lia le avantaja) și nu au reușit să se 
descurce în fața apărării . în zonă. 
Comportarea echipei Știința este îngri
jorătoare, mai ales dacă ne gîndim că 
peste puțină vreme va avea de înfrun
tat puternica echipă Slavia Sofia, in 
cadrul „C.C.E.". Scorul de 52—50 
(26—25) a fost realizat de CHER- 
CIOV 16, SULIMAN 22, IONESCU 8, 
Chelemen 2, Roseti 4 pentru Construc
torul; Haralambie 8, Niculescu, 12, 
Gheorghe 6, Dumitrescu 8, Simon 6, 
Tintoresou 2. NAGHI 8 pentru Știința. 
Au arbitrat bine Șt. Roșu și C. Rieg
ler. (D. ST.).

Alte rezultate: SERIA 1: Voința 
București — Progresul 4t—39 (21— 
26) Voința Oradea — Mureșul,. Tg. 
Mureș 37—64 (12—27), Știința Cluj— 
Știința Constanța 45:—42 ( 27-T-18), Vo
ința Brasov — Rapid București 58—6t 
(23—30)’; SERIA A Il-A: I.C.F. — 
Olimpia București 49—44 (20—15), 
S.S.E. Rm. Vîlcea — Spar.tac,, S.alonta 
57—51 (26—27), Știința Timișoața —. 
A.S.A. Cluj 48^43 (28-22.),. Vtointa 
Tg. Mureș — Grisul Oradea. 59—41 
(28—17). . -... •

fost dramatic. In ultimul minut Steaua 
conduce cu 60—58, dar Dinamo ega
lează și în ultimele 10 secunde cîștigă 
datorită unui contraatac fructificat de 
Dolhan. Au marcat Hofman 23, Dol- 
han 14, Suhai 10, Sebestien 5, Ghiță 
4, Mazilii 4, Hupoiu 2 pentru Dinamo; 
Novacek 26, Cîmpeanu 10, Diaconescu 
8, Niculescu 8, Barau 6, Dimancea 2 
pentru Steaua. Au condus cu compe
tență 1. Deak (Tg. Mures) si dr. I. 
Știrbu (Cluj). (IL1E GHIȘA — coresp. 
regional).

Alte rezultate: SERIA I: Știința 
București — Steagul roșu Brașov 96—• 
82 ( 50—45), Știința Timișoara — Ști
ința Cluj 60—53 ( 26—27), Farul Con
stanța — C.S.M.S. Iași 59—54 ( 33— 
16), Politehnica Cluj — Știința Tg. 
Mureș 87—66 (38—31); SERIA A 
II-A : Olimpia M. 1. București — I.C.F. 
61—64 (42—30), Petrolul Ploiești — 
Progresul București 52—56 ( 25—29), 
Siderurgistul Galați — Voința Satu 
Mare 73—54 ( 40—26), A.S.A. Bacău—

Pentru jocul de fotbal DINAMO k Știința Craiova 68—70 ( 39—36), Au- 
BUCUREȘTI — INTERNAZIO- 6 rul Brad — Voința Tg. Mureș 84—54 
NALE MILANO, din 3 XII de l (37—33). 
SnetTtenVU23puărSS-aCp°us 
vînzare la casele speciale din str. f ÎNVINSA DE CONSTRUCTORUL! 
Ion Vidu și de la stadioanele Re
publicii și Dinamo, care sînt des
chise neîntrerupt între orele 8—21.

Difuzorii de bilete pentru com
petițiile sportive și asociațiile care 
au contracte se vor adresa pen
tru bilete serv. org. manif. spor
tive I.E.B.S., str. Vasile Conta 
nr. 16. , , ,,, ,

2 3 20:11
2 3 21:17
4 3 19:13

17:15 
19:18 
14:14
13:13 
18:2310

10
9

11. Metalosport Galați 11 4 2 5 12:17
: 8 15 12. Chimia Onești 11 425 9:15
ill 13 13. Petrolul Moinești 11 4 1 6 15:17
ill 13 14. Rulmentul Bîrlad 11 4 1 8 16:23
18 11 ETAPA VIITOARE : Textila Botoșani
12 11 Dinamo Moldova Iași, Foresta Fălticeni

11
11
11
11
11
11
10
11
10
11
10
11
11
10

22
18
12 
21: 
11: 
15:18 11 
14:17 11 
14:17 11 
13:13 10 
15:18 10 
14:11 3 
15:22 9 
12:18 9 
15:17 7

Jiu -
- Elec- 

Craiova, Muscelul Cîmpulung — 
Victoria Călan —

Călan

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

12
12
12
12
12
12
12 5 1 6 17:14
12 4 0 8 11:17
12 3 2 7 15:24
12 2 1 9 5:24

Ceahlăul P. Neamț Metalosport Galați — 
Petrolul Moinești, Metalul Rădăuți — Tex
tila Buhuși, Victoria P. Neamț — Flamura 
roșie Tecuci, Chimia Crești — Rulmentul 
Bîrlad, Fructexport Focșani — Viitorul Su
ceava.

7
S
S
5
5
4
4
5
4
4
3
4
3
3

APA VIITOARE : Pandurii Tg. 
L Arad, Metalul Hunedoara - 
itere ~ - --
romotor Timișoara, 
rul Anina, Minerul Deva —■ Minerul 
.-■ulung, Metalul Pitești — Tractorul Co- 
i. Teba Arad — Metalul Tr. Severin.

SERIA EST
liftul P. N.—Metalosp Galați 6—0 

Botoșani—Viet. P "
Iul Rădăuți—Chimia 
fexp. Focșani—Text, 
rul Suceava—FI. r. 
dul Moinești—Rulm. 
ul Foresta Fălticeni 
ași nu s-a disputat.

SERIA NORD
FI r. Oradea—Soda Ocna Mureș 2—1 (1—0) 
Unirea Dej—Faianța Sighișoara 3—0 (1—0) 
Gloria Bistrița—Min. Bihor 2—0 (0—0)
Chimica Tîmăveni—‘Min. B. Sprie 3—1 (2—0) 
I.R.A. 2 Tg Mureș—Arieșul Turda 2—1 (2—1) 
St. r. Salonta—Forestiera Sighet 2—1 (1—0) 
A.S. Aiud—Metalurgistul Baia Mare 2—1

CLASAMENT

16 
16 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
11 

8 
8 
5

A.S.M.D. Satu 
Mare — C.S.M. Reșița, A.S.A. Tg. Mu
reș — C.F.R. Timișoara, Recolta Cărei 
—’ Minerul Lupeni. Știința Timișoara 
— Ind. sîrtnei C. Turzii, Clujeana — 
C.S.M. Sibiu, Jiul Petrila — Gaz me
tan Mediaș, Vagonul Arad — A. S. 
Cugir.

INFORMAȚIE

CLASAMENT
Ceahlăul P. Neamț 11 7 1 3 27:12 15
ictoria P. Neamț 11 4 4 3 16:11 12
1. roșie Tecuci 11 5 2 4 18:15 12
aresta Fălticeni 10 4 4 2 9: 8 12
'extila Botoșani 11 6 0 5 13:17 12
extila Buhuși 11 4 3 4 19:16 11
ructexpo-ri Focșani 11 4 2 5 18:13 10
inamo Moldova lași 10 5 0 5 15:15 10
îitorul Suceava 11 4 2 5 13:16 10
letalul Rădăuți M 5 0 6 19:24 10

Neamț
Onești
Buhuși 
Tecuci
Bîrlad
— Dinamo Moldo-

(3—0)
(0—0)
(0-1)
(0-0) 
(2-O) 
(1-0)

1. Arieșul Turda 11 6 1 4 21:13 13
2. A.S Aiud 11 6 1 4 29:18 13
3. Chimica Tîmăveni 11 5 3 3 18:12 13
4. Minerul Bihor 11 6 0 5 22:12 12
5. Faianța Sighișoara 11 5 2 4 16:14 12
6. Gloria Bistrița 11 6 0 5 12:17 12
7. Steaua roșie Salonta 11 6 0 5 14:20 12
8. Forestiera Sighet 11 5 1 5 18:20 11
9 Minerul Baia Sprie 11 5 1 5 18:19 1!

10. Flamura roșie Oradea 11 4 2 5 16:20 10
11. Unirea Dej 11 5 0 6 14:18 10
12. Soda Ocna Mureș 11 3 3 5 14:13 9
13. I.R.A. 2 Tg. Mureș 11 3 3 5 11:22 9
14 Metalurgistul B. Mare 11 3 1 7 17:20 7

ETAPA VIITOARE : Minerul Bihor — Chi- 
mica Tîmăveni, Forestiera Sighet — I.R.A. 2 
Tg, Mureș,. Arieșul Turda —. Metalurgistul 
Baia Mare, A.S. Aiud -r Flamura roșie 
Oradea, Gloriă Bistriță Steaua roșie Sa- 
lonta. Minerul Baia Șpxie <— Unirea . Dej, 
Faianța ■ Sighișoara — Ș.oda Ocna Mureș.

După derbiul Dinamo—Rapid, pu- 
, fini spectatori. au rămas ieri în sala 

Floreasca pentru a asista la partida 
dintre formațiile feminine Știința Bucu
rești și Constructorul. Diferența, de va
loare <Jin.țfe,pornponenițle .echipei cam
pioane și. jucătoarele de la Cons-truc- 

' torul nu lăsa tiici. Un dubfu' asupra re-

and.ru


Aseară, la lumina reflectoarelor Olimpiada de șah Selecționată 3e hocfieî

.S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE PATINAJ ARTISTIC

Juniori din Austria, R. S. Ceho
slovacă, R.D. Germană și R.P. Romînă 
au luat startul sîmbătă dimineața în 
concursul internațional de patinaj ar
tistic, organizat de federația noastră 
de specialitate pe patinoarul artificial 
„23 August". întrecerile au început 
cu figurile impuse — băieți. Prima fi
gură, optul pe un picior, a fost dese
nată pe „scena" de gheață de campio
nul țării Radu Ionian. Apoi, au evo
luat pe rind ceilalți concurenți, în or
dinea tragerii la sorți. Patinatorul 
austriac Joseph Schneider a reușit să 
obțină cele mai mari note, la toate 
cele cinci exerciții obligatorii. Intere
santă de urmărit a fost disputa dintre 
reprezentanții noștri. Cel mai tînăr pa
tinator romîn, Mihai Stoenescu, și-a 
atras simpatia generală, depășindu-1 pe 
campionul țării, Radu Ionian și lup- 
tînd pentru locul II cu Nicolae Bellu, 
care a fost preferat însă de cei doi ar
bitri romîni, Irina Minculescu și Nicu- 
lae Malar ciuc.

Clasament : 1. Joseph Schneider
(Austria) 339,4 p., 2. Nicolae Bellu 
(R.P'.R.J; 303.3 p., 3, Mihai Stoenescu 
(R.P.R.) 296,5 p., 4. Radu Ionian
(R.P.R.) 287,2 p.

Cu viu interes au fost așteptate con
fruntările fetelor. Fără a exagera cî- 
tuși de puțin, trebuie să spunem că 
fetele, care au avut de executat ace
leași figuri de școală ca și băieții, au 
lucrat la un nivel mult mai ridicat. 
lutta Will (R.D.G.), Alena Zaleska 
(R.S.C.) și Marianne Mirmsecker 
(R.D.G.) s-au remarcat nu numai prin 
ținuta și simetria figurilor, ci și prin 
ceea ce este mai important, exactitatea 
desenului, urmele patinelor lor înca- 
drîndu-se pe un interval de 3,4 cm. 
Obținînd cele mai bune note și la ul
tima și cea mai dificilă figură, para
graf cu trei, lutta Will clasată pe lo
cul V în campionatul de seniori al 
R.D. Germane, a învins la exercițiile 
im nuse.

Dintre reprezentantele noastre Ele
na Mxiiș a fost cea mai bună, celelalte 
colege ale ei, Cristina Formagiu și 
Aurica Ton au avut o oomportare me
ritorie.

Clasamentul: 1. lutta Will (R.D.G.)
381.7 p„ 2. Alena Zaleska (R.S.C.)
377.8 p., 3. Marianne Mirmsecker
(R.D.G.) 370,1 p., 4. Elisabeth Nestler 
(Austria) 361,7 p., 5. Helena Stembero- 
va (R.S.C.) 353țl p., 6, Elena Moiș 
(R.P.R.) 329,0 p., 7. Cristina Formagiu 
(R.P.R.) 298.5 p., 8. Aurica Ion
(R.P.R.) 274,5 p.

La lumina reflectoarelor, concurenții 
și-au prezentat duminică seara exer
cițiile libere. Oaspeții noștri, cu mai 
multă experiență in patinajul artistic, 
au dovedit o incontestabila valoare. 
S-au impus lutta Will, Marianne Mirm
secker (R.D.G.), Alena Zaleska 
(R.S.C.) și Elisabeth Nestler (Aus
tria) în repertoriui cărora au figurat 
toate săriturile duble și combinații de 
piruete. Elena Moiș, care a deschis în
trecerii, s-a prezentat în real progres, 
executînd o serie de săritori duble șt 
simple, înlănțuite cu spectaculos! pași 
de legătură. Multe aplauze a cucerit

AU ÎNCEPUT campionatele europene de tenis de masă
(Urmare din pag. I)

cului mai bun prestat și a experienței 
sale. Totuși în această partidă s-au vă
zut unele lacune. Astfel, Maria Alexan
dru a trimis o serie de mingi în plasă 
sau afară, a jucat static, a fost uneori 
neatentă la mingile înalte. Ella Con- 
stantinescu s-a comportat mai bine în 
acest meet.

,n cea de a doua partidă susținută 
duminică de echipa noastră feminină, 
împotriva Tării Galilor, victoria a re
venit sportivelor romînce cu scorul de 
3—0 ; ' .Alexandru — Phillips 2—0 
(21-13. 21—7), Constantinescu — 
Morgan 2—0 (21—11, 21 —12), Alexan- 
oru. Constantinescu — Phillips, Mor
gan 2—0 (21—8, 21—18). Cele două 
învingătoare s-au mișcat mai bine și 
aij acționat ofensiv.

.La bateți, la ora cînd transmit, re- 
,prezentativa R. P. Romîne conduce cu 
■L’-1 in meciul cu Franța: Giurgiucă— 
Chergui 2-t-O (21—12, 21—13), Negu- 
Jeșcu — Secretin 2—0 (21—14, 21 — 
!2), Bodea — Purkart 1—2 (15—21, 

‘21—17, 10—21). In cea de a patra par
tidă. Negulescu a cîștigat primul set 
ia Chergui cu 21—6.
„Alto rezultate: ECHIPE FEMEI, 

seriă‘,‘1 Galilor — Grecia 3—2; 
seria a Il-a: Elveția — Norvegia 
3'—0. „R.P.U. — Norvegia 3—0. R.P.U. 
— Eivșțîa' 3—0; seria a III-a: Bel- 
gi’a 3- 'Luxemburg 3—0, R.F.G. — 
Euxetrthurg 3—0, RiF.S, — Belgia 
5-rl ; seria a IV-a: Danemarca —J. ■; î - - u.> ■ • • ■ ■- Ip ■ -L ■ 

si cea mai mică concurentă, Aurica 
Ion, care a prezentat un program va
riat. La băieți am reținut evoluțiile 
austriacului Joseph Schneider și ale 
lui Radu Ionian, care a urcat un loc 
în clasament.

CLASAMENTELE FINALE: fete - 
1. lutta Will (R.D.G.) 700,48 p, 2. 
Alena Zuleska (R.S.C.) 697,21 p, 3. 
Marianne Mirmsecker (R.D.G.) 691,40 p,
4. Elisabeth Nestler (Austria) 667,83 
p, 5. Helena Stemberova (R.S.C.) 
643,53 p, 6. Elena Moiș 617,54 p, 7. 
Cristina Formagiu 539,16 p, 8. Aurica 
Ion 525,87 p; băieți — 1. Joseph 
Schneider (Austria) 634,87 p. 2. N. 
Bellu 576,09 p, 3. R. Ionian 565,66 p, 
4. M. Stoenescu 557,95 p.

Perechea Brigitte Weise — Michael 
Brychcy (R.D.G.) a îneîntat privirile 
spectatorilor, fiind urmată în clasament 
de cuplurile Letitia Păcurarii — R. Io
nian și Liliana Georgescu — D. Să- 
veanu

TR. IOANIȚESCU

Handbalistele iugoslave au cucerit 
„Cupa orașului București14
(Urmare din pag. 1)

2—2, 3—2, 3—3, 3—4, 4—4, 5—4,
5—5, 6—5, 7—5, 7—6, 7—7, 8—7,
8—8, 9—8. Au marcat : Vucikovîci 
4. Jasici 2, Samardgia, Radovan și 
Ninkovici. respectiv Boțan, Constan- 
tinescu, Dumitrescu și Naco, toate 
cîte 2

BELGRAD — BUCUREȘTI (fineret) 
14 —10 (7—2). Hotărîte să-și apere cu 
toată energia șansele de a cuceri tro
feul, handbalistele iugoslave au în
ceput meciul decise să nu comită nici 
o greșeală. Ele au jucat foarte activ 
în apărare chiar din primele minute 
și, cu toate că au primit un gol (miti. 
2), au reușit în scurtă vreme să-și 
impună superioritatea. Acest lucru s-a 
văzut în mod deosebit în promptitudi
nea cu care au declanșat contraatacu
rile, „armă" ce a surprins cu regu
laritate pe tinerele noastre handbaliste. 
Și astfel.. în min. 10 scorul a devenit 
5—1 pentru Belgrad și victoria sa nu 
părea să mai poată fi pusă la îndo
ială. Tn repriza secundă însă, bucu- 
reștencele s-au eliberat de crisparea cu 
care jucaseră pînă atonei și, trăgînd 
cu mai. mult curaj, la poartă, au redus 
din handicap, obligând formația iugo
slavă să facă în continuare eforturi se
rioase pentru a-și adjudeca victoria 
(cea de a doua repriză a revenit jucă
toarelor noastre cu 8—7). Arbitrul 
L. Martha s-a deplasat puțin și a a- 
preciat greșit unele situații, dezavanta- 
jînd ambele formații. BELGRAD: Mi 
ladinovici (Babici) — Ninkovici 4. 
Pavici, Radovan, Samardgia 1, Re- 
bernjak 1, Vucikovici, Tomici 1, Jasici 
7, Evsiatiev; BUCUREȘTI (TIN.) :

Finlanda 3—0, Anglia — Danemarca 
3—1, Anglia — Finlanda 3—0; seria 
a V-a: U.R.S.S. — Franța 3—0; 
seria a Vil-a: R.D.G. — Olanda 3—0; 
seria a VllI-a : R.P. Polonă — Suedia 
3—0; ECHIPE BĂRBAȚI, seria I: 
Elveția — Norvegia 5—2, Suedia — 
Norvegia 5—0; seria a ll-a: Luxem
burg — Ț. Galilor 5—3, R.S.F.I. —

IERI, ÎN FOTBALUL INTERNAȚIONAL
LA BELGRAD: R.S.F. IUGOSLAVIA- 

U.R.S.S. 1—1

Disputat ieri la Belgrad. în pre
zența a 30 000 de spectatori, meciul 
amical dintre reprezentativele R.S.F. 
Iugoslavia și U.R.S.S. s-a încheiat la 
egalitate: 1—1 (1—1). Scorul a fost 
deschis de oaspeți în minutul 11, prin 
interul stînga Serebreanikov. După o 
serie de contraatacuri puternice, Zam- 
bata a egalat în minutul 22.

Arbitrul romîn N. Mîhăilescu (ajutat 
Ia tușă de A. Pîrvu și V. Pădureanu) 
a condus următoarele formații:

U.R.S.S.: lașin — Riumin, Sester- 
nev — Ponomarev, Voronin, Șustikov 
— Matveev. Serebreanikov. Sikunava, 
Metreveli, Meshi.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Skoricl — 
Durkovîci, Jusufi — Belin, Vasovîcl, 
Miladinovici .— Kobesceak, Zambata. 
Melici, Galici, Skoblar.

ECHIPA U.R.S.S. S-A DISTANȚAT
IN CLASAMENTUL TURNEULUI FINAL

TEL AVIV 22 (prin telex.) — Cu 
două runde înainte de încheierea O- 
limpiadei de șah, lupta pentru primul 
loc pare a fi decisă în turneul final. 
Echipa U.R.S.S. a luat un avans sub
stanțial de puncte și, în mod practic, 
nu mai poate fi ajunsă.

Deținătorii titlului, șahiștii sovietici, 
s-au impus totuși mai greu la această 
ediție a Olimpiadei. Ei au mai înre
gistrat dbuă meciuri egale, făcînd 
2—2 cu echipele Iugoslaviei și Polo
niei. Fostul campion mondial, Botvin
nik, a suferit prima înfrângere la acest 
turneu, pierzînd partida întreruptă la 
Gligorici.

La jucarea întreruptelor, echipa Ro- 
mîniei a trebuit să consemneze două 
înfrîngeri. Schmid l-a învins pe Rado
vici, astfel că scorul final al meciu
lui R.F. Germană — Romînia este de 
2!/2—ll/2 în favoarea primei. Ciocîl- 
tea a pierdut întrerupta cu Tringov, 
ceea ce face ca Bulgaria să termine 
învingătoare cu 3—1 în meciul cu for-

1 u Redacția și administrația j sto. Vasile Gonta or. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 286, Telex; sportrom buc, 180. Tiparul; I. P. „informația**, str. Brezoianu. 23—25. 40 35^

Anca (Buzaș) — Moșu, Nemeiz 2. 
Nicolae, Szekeli 4, Dobîrceanu 4, Du
mitru, Vîrlan, Bain.

BUCUREȘTI — MOSCOVA 10—9 
(3—7). Prima reprezentativă a Capi
talei a cîștigat, e drept, la mare luptă 
acest joc, clasîndu-se pe locul secund 
în clasamentul competiției. Dar jocui 
handbalistelor noastre a nemulțumit și 
de data aceasta, comportarea lor si- 
tuîndu-se pe linia evoluțiilor anterioare. 
Bucureștencele au greșit — ca și sîm
bătă — foarte mult în apărare (mai 
ales în prima repriză), cînd Vunteșmeri 
sau Bobrova s-au trezit uneori pur și 
simplu singure ia semicerc. Și lrina 
Naghi a fost nesigură în intervenții 
și neatentă la șuturile de la distanță 
ale Bobrovei. Datorită acestui lucru, 
moscovitele au condus cu 5—2 și 7—3. 
După pauză, reprezentativa bucureștea- 
nă intră decisă să șteargă impresia 
penibilei evoluții de pînă atunci. Jucă
toarele noastre sînt mai atente în apă
rare și atacă mai decis poarta adversă, 
lncetol cu încetul ele refac diferența, 
egalează (8— 8' în min. 29) și înscriu 
golul victoriei cu un minut înainte de 
sfîrșit.

P. Hruschka (Austria) a condus for
mațiile : BUCUREȘTI : Naghi — Con- 
stantinescu, Boțan 2. Dumitrescu 4, 
Floroianu 2, Naco, Șramco, Bota 2, 
Leonte, Hedeșiu; MOSCOVA: Gromo
va — Strelnikova, Altabajeva, Janilio- 
nije, Jukneviciutc, Vunteșmeri 4, Tul- 
jakcva, Bobrova 5, Grinjute, Mazajeya, 
Ignatieva.

Cronici de P. GAȚU, C. ANTONESCU 
și AD. VASILIU

Luxemburg 5—0; seria a III-a: Da
nemarca — Belgia 5—3, R.F.G. — 
Belgia 5—0 ; seria a IV-a : Olanda —
Finlanda 5—2, R.P.U. — Finlanda 
5—1 ; seria a V-a : Franța — Spania 
5—0 ; seria a Vl-a : Austria — Grecia 
5—1, R.S.C. — Grecia 5—0; seria 
a Vll-a: U.R.S.S. — R.P. Polonă 
5—0.

INTERNAZIONALE A TERMINAT 
LA EGALITATE LA BOLOGNA

Ieri, în campionatul , italian s-a des
fășurat etapa a X-a. țn Centrul aten
ției s-au situat două pârtide : Bologna- 
Internazionale și Milan — Fiorentina. 
La Bologna (scor 0— 0), echipa locală 
a asaltat continuu poarta milanezi
lor, dar apărarea (în frunte cu Fac- 
chetti și Picchi) a fost la înălțime. 
In min. 75 Burgnich (Inter) a fost 
eliminat de pe teren. Superioritatea 
evidentă a bolognezilor reiese și din 
raportul de cernere: 15—41 Au asistat 
40 000 de spectatori. La Milano, pe 
„San Siro“, Milan a cîștigat cu 2—0 
meciul cu Fiorentina; prin ■ golurile 
marcate de Mora și Fortunato, condu
cted acum cu autoritate în clasament 
(18 p. față de 14 cit are „Inter" și 
13 Juventus etc.). Alte rezultatei 
Varese — Messina 1—0, Genoa —• 

mația noastră. Alte rezultate, după în
trerupere: Iugoslavia — Argentina 
2—2, Polonia —- Spania 2l/2—1%, O- 
landa — Canada 2*/2—1*/2-

In runda a 10-a, în afară de meciul 
egal al echipei U.R.S.S. cu Polonia, o 
mare surpriză a fost înfrîngerea echi
pei S.U.A., suferită în fața Olandei 
(l*/2—2*/2). întâlnirea dintre echipei» 
Iugoslaviei și Romîniei s-a încheiat cu 
victoria șahiștilor iugoslavi, la scorul 
de 3—1. Ciocîltea a fost învins de 
Udovcici, iar Radovici de Matulovici. 
S-au încheiat remiză partidele Gligo
rici — Ghițescu și Gheorghiu — Ma- 
tanovici. în runda a 10-a au mai fost 
înregistrate rezultatele: Ungaria — Ca
nada 2*/2—1*/2, R.F. Germană — Iz- 
rael 3—1, Spania — Argentina Z—2.

Duminică seara s-a desfășurat run
da a 11-a. După insuccesele din run
dele precedente, echipa Romîniei a 
reușit, în sfîrșit, un rezultat bun, dis
putând la scor de formația Spaniei : 
3!/2—Vj. In locul lui Radovici (respec
tiv, Mititelu) a fost introdus la masa 
a patra Botez, care l-a învins pe spa
niolul Mora. Au cîștigat, de asemenea, 
Gheorghiu la Medina, iar Ciocîltea la 
Saborido. O singură remiză: cea dintre 
Ghițescu și Homar. PRIN ULTIMA 
SA VICTORIE, CAMPIONUL MON
DIAL DE JUNIORI, FLORIN 
GHEORGHIU, A ÎNDEPLINIT O 
NOTA DE MARE MAESTRU IN
TERN AȚIONAI..

Toate celelalte meciuri ale rundei 
de duminică s-au întrerupt: U.R.S.S. 
— Argentina 1—0 (3), Iugoslavia — 
Cehoslovacia */2—*/2 (3), Polonia —
S.U.A. 1—1 (2), Ungaria — Olanda 
2—0 (2). în întîlnirile R.F. Germană 
-- Canada și Bulgaria — Izrael toate 
partidele sînt întrerupte.

Clasamentul înaintea penultimei run
de este următorul: U.R.S.S. 28 (4),
Ungaria 241/, (2), Iugoslavia 24 (3), 
Cehoslovacia 23 (3), ROMÎNIA 23, 
R.F. Germană 22’/2 (4), Argentina 22 
(3), S.U.A. 21*/2 (3), Bulgaria 20 (4), 
Polonia 20 (3), Olanda 16*/2 (2), Ca
nada 16 (4), Spania 151/-,, Izrael
12‘/2 (4).

Ultimele două adversare ale echipei 
romîne sînt formațiile U.R.S.S. și Po
loniei.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• Derbiul campionatului masculin 

de handbal in 7 al R.D. Germane, dis
putat între echipele S.C. DHFK Leip
zig și Vonvărts Berlin, a fost cîștigat 
de prima formație cu scorul de 14—13 
(7—5J. Tiedemann de la Leipzig, cu 
5 puncte marcate, a fost cel mai bun 
jucător al meciului. In clasament con
duce Leipzig, urmată de Vorwărts și 
Magdeburg. Ieri, ASK Vorwărts a în
vins în deplasare pe Lokomotio 
Dresda cu 21—13.

• La Fraga se desfășoară un tur
neu international universitar de volei 
cu participarea selecționatelor mascu
line studențești din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Franța, R.P. Polonă, 
R.D. Germană și U.R.S.S. Iată rezul
tatele cu care s-au încheiat partidele 
din ziua a treia: R.P. Bulgaria — 
Franța 3—0 (15—13; 15—3, 15—11); 
U.R.S.S. — R.P. Polonă 3—1 (13—15; 
15—9; 15—10; 15—6); R. S. Ceho-
slovacă — R.D. Germană 3—0 (15—8; 
15—13; 15—12). Clasamentul după 
a treia zi se prezintă astfel: 1—2)
URSS, R.S. Cehoslovacă 3 puncte; 3) 
R.P. Polonă 2 puncte; 4) R.P. Bulga
ria 1 punct; 5—6) R.D. Germană și 
Franța zero puncte.

Sampdoria 2—1, Juventus — Torino 
3—0, Atal.mia —Gătania 0—0, 
Foggia — Lanerossi 1—0, Lazio — 
Cagliari 1—0, Mantoya — Roma 0—0.

ALTE REZULTATE

• Reprezentativele , de, amatori ale 
Angliei și Țării Galilor s-au întîlnit 
în meciul lor anual în orașul Shrew
sbury. Jocul a fost la discreția echipei 
engleze, care a cîstigât cu scorul de 
7—0 (0—0),

• Echipa maghiară Tatabanya. 
care întreprinde un turneu în Asia, 
a întrecut cu scorul de 3—l (3—1) 
o selecționată a Indiei. Tatabanya va 
mai susține ' meciuri în Birmania și 
Cambodgia.

e Continuîndu-și turneul în Franța, 
echipa de fotbal Spartak .Moscova a 
Învins formația F.C. Cherbourg . cu 
3—2 (1—0).

a R. D. Germane invingătoari
In partidele cu reprezentativa

R. P. Romine
ERFURT, 22 (prin telefon de la 

misul special al ziarului „Informa 
Bucureștiului"). Selecționata de hoc 
pe gheață a țării noastre a întîlnit 
primul joc reprezentativa R.D. G 
mane, sîmbătă seară, pe patînoa 
artificial din localitatea Crimmitsch: 
Partida a fost de un nivel tehnic i 
satisfăcător și s-a încheiat cu v 
toria formației gazdă, care și-a i 
pus superioritatea în prima repri: 
cînd hocheiștiî noștri au comis o se: 
întreagă de greșeli în apărare. S< 
rul final: 8—2 (4—0, 3—2, I—( 
este însă prea sever, mai ales că 
celelalte reprize echipa noastră și 
revenit, realizînd multe acțiuni fr 
moașe, în special la începutul rep 
zei secunde. In ultima parte jocul 
fost echilibrat, singurul gol fiind î 
scris la capătul unei acț-Pe ' indii 
duale. Punctele au fost marcate 
ordine de: Karenbaum (min. 5). 
Noack (min. 13). Tudika (min. 14 
H. Novy (min. 17), T. Stefan (mi 
25), Szabo II (min. 32), Karenbau 
(min. 37), Poindl (min. 38). E. Noi 
(min. 40) și Tische (min. 58).

In cel de al doilea meci dintre r 
prezentativele R. D. Germane și Ron 
niei victoria a revenit tot formați 
gazdă, de data aceasta cu scorul i 
8—0 (6—0, 1—0, 1—0). Formația no 
stră a Jucat dezorganizat în prima r 
priză, cînd de altfel hocheiștiî germa 
și-au asigurat un avantaj consistent 1 
perioadele următoare, jucătorii romi 
și-au revenit, reușind' să limiteze pr 
porțiile scorului. De notat că în ace 
meci arbitrii au dictat ou mai puțin t 
50 de minute de penalizare : 32 echip 
noastre și 18 celei germane. Goluri 
au fost marcate de : Stiller 4, Tudyk. 
U. Noack, Psindl și Karenbauer.

C. DIAMANTOPOL

• Selecționatele de baschet al
Suediei și Olandei au susținut o dubi 
întîlnire amicală la Stockholm. Oașps 
ții au învins la masculin cu 78—6 
(35—32) și la feminin cu c'—3
(18—161 - /

• Campionatul feminin de șah < 
U.R.S.S., aflat la cea de-a 24-a ediții 
a început Ia Tbilisi cu participare 
celor mai bune jucătoare din țară, prt 
cum și a numeroase tinere debutanti 
Astfel, alături de fosta canipioan 
mondială Olga Rubțova, concureaz 
la acest campionat și fiica acesteia, F 
lena (16 ani),, campioana orașului Mos 
cova. Cea mai tânără participantă est 
însă Nana Aleksandria, în vîrstă d 
numai 15 ani.

Marea favorită a turneului, campi 
oana mondială Nona Gaprindașvili, 
întrerupt cu avantaj partida sa c 
Zaria Nahimovska. Âu obținut victor 
în runda inaugurală Elena Rubțovt 
Natalia Konopleva și Nana Aleksan 
dria.

• Președintele Comitetului Olimpi 
al URSS, K. Andrianov, a publicat t. 
ziarul „Soviețski Sport" un articol î 
care tratează unele aspecte ale mișcă 
rii olimpice. Președintele Comitetuln 
Olimpic sovietic scrie, printre altele 
că „Jocurile Olimpice pot să devin 
nu numai cea mai populară competiții 
sportivă, dar și cea mai reprezentativă 
incluzînd în jțrogjram toate ramurile <J 
sport recunoscut^ de Comitetul Inter 
național olimpie",* Referindu-se la așa 
zisele „dificultăți" organizatorice, Ari 
drianov citează ca exemplu asociafiii 
sportive mexicane, care sînt gala s. 
organizeze Olimpiada din 1968 la ori 
ce număr- de sporturi și ppnttu prici 
număr de participanfi. „Conducere. 
Comitetului Internațional Olimpic — 
consideră Ahdrianbv' — tțdbuip .lsă Ț 
corde un sprijin nrai substanțial jocu 
iilor sportive regionale care se desfă 
șoară în spiritul și tradițiile Cartei o 
limpice, să rezolve participarea sporti 
vilor din R.P. Chineză la mișcarea o 
limpică". Autond articolului își emiri 
mă părerea că ar. fi de dorit ca C.1.0 
să. colaboreze'cu UNESCO; Aă( 'se ocu 
pe de problemele educațipț fizice .< 
populației, de dezvoltarea spartului îi 
țările cpre s-au eliberat de sub depen
dența colonială.

(Agerpțes).


