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Dinamo bucurești a învins pe Vorwârts Berlin 
cu 17-14 și s-a calificat pentru sferturile 

de finală
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înaintarea romînă, mai slabă ca altă dată
Rom inia—Franța 6-9 (3-3) la rugbi

rh. Coman (în mare vervă !), după ce a depășit din nou apărarea echipei 
Vorwârts, înscrie cu tot plonjonul portarului Frieske.

Foto : R. Teodor

Așa cum am antioipat, cea de a 12-a 
ediție a tradiționalelor întîlniri de rugbi 
romîno-franceze a reușit să ofere spec
tatorilor — cu deosebire în ultimele 
40 de minute — un spectacol de cali
tate, pe măsura așteptărilor și valorii 
recunoscute a celor două protagoniste. 
Și dacă XV-le țării noastre nu a reu
șit, de data aceasta, să mai păstreze 
aureola invincibilității, pe care o de
ținea din 1959, el nu a fost totuși mai

prejos decît merituoșii săi învingători. 
Și, puțin a lipsit ca rezultatul final să 
consemneze un scor egal (Penciu cu 
„un picior" mai slab ca de obicei, a 
ratat în ultimele trei minute o lovitură 
de pedeapsă din poziție favorabilă și 
o lovitură de picior căzută care s-a 
oprit de foarte puțin în fața buturilor 
franceze). Nu vrem însă, prin această 
argumentare, să minimalizăm succesul 
francezilor, a căror victorie o conside
răm meritată.

tribune. Dar aceste momente nu ne 
pot face să uităm totuși că în jocul 
direct înaintașii noștri au fost întrecuțit 
am cîștigat 12 grămezi față de 19 fa
vorabile adversarilor (6+6 față de 9+ 
10, pe reprize) și numai 34 de tuș» 
față de 45 ț25+9 în raport cu 27+18), 
De unde a rezultat finalmente și avan
tajul care a determinat victoria fran
ceză. A fost o luptă acerbă între înain
tări, care a trecut pe planul secund 
evoluția liniilor de treisferturi. Este

Handbaliștii echipei Dinamo Bucu- 
■ști au oferit sîmbătă seara numere
lor spectatori prezenți în sala Flo- 
:asca satisfacția unei frumoase vie- 
>rii internaționale, care îi califică 
întru sferturile de finală ale „Cupei 
inipionilor europeni". La capătul u- 
îi meci extrem de disputat, în care 
irmația. berlineză A.S.K. Vorwârts 
-a apărat cu multă dîrzenie șansele, 
inamo București a terminat învin- 
îtoare cu scorul de 17—14 (10—5). 
încă de la începutul partidei dina- 
oviștii au manifestat o evidentă 
iperioritate din punct de vedere teh- 
c și tactic, exprimată prin folosirea 
îor procedee tehnice variate și prin- 
-o mai bună organizare a jocului, 
ai ales în apărare. în felul acesta, 
indbaliștii bucureșteni au putut să 
uhileze de cele mai multe ori atacu- 
e oaspeților
.isive bine 

re unele nu 
goluri, dar 

■lăuze prin 
iate acestea 
ntanților noștri să obțină o victorie 

un scor mai concludent. Din păca- 
însă, de fiecare dată cînd tabela 
marcaj indica o diferență mai 

ire în favoarea sa, echipa bucureș- 
înă scădea ritmul în atac, pierzînd 

prea multă ușurință mingea, fie 
ntru că se grăbea finalizarea, fie 
niru că se încercau, fără succes, 
erite „artificii" tehnice, care într-un 
• cu miza celui de sîmbătă nu își 
can locul. In plus, marea putere de 
4ă și dîrzenia jucătorilor de la 
S.K. Vorwârts (cu posibilități teh- 
« și tactice mai reduse, dar bene- 
iind de o pregătire fizică excepțio- 
lă) i-a ajutat pe oaspeți să revină 

fiecare dată, refăcînd uneori din

și să inițieze acțiuni 
gindite tactic, dintre 
numai că s-au încheiat 
au și smuls ropote de 

spectaculozitatea lor. 
dădeau dreptul repre-

terenul pierdut (de la 2—6 la 5—6, 
de la 7—14 la 13—16).

Iată, deci, motivele pentru care ju
cătorii bucureșteni (împreună cu ini
moșii lor suporteri) n-au avut prea 
multe momente de... liniște în acest 
meci, pe care dinamoviștii l-au abor
dat și cu un plus de nervozitate inex
plicabilă, ținînd seama de raportul de 
forțe dintre cele două formații. Re
zultatul a fost că ei au obținut o vic
torie pe deplin meritată, dar la mică 
diferență și cu destul de multe 
emoții...

Chiar de la începutul meciului „tri
bunele" au avut o strîngere de inimă: 
în min. I scorul era l—0, iar în min. 
5, 2—l pentru Vorwârts. Dinamoviș
tii, printr-un joc mai atent și mai 
prompt în apărare și prin acțiuni de 
atac, finalizate cînd de la distanță, 
cînd de la semicerc, au reușit însă să 
se impună. In min. 6 a egalat la 
2—2, iar în continuare, într-un mo
ment în care Vorwârts se afla în in
ferioritate numerică, Dinamo își mă
rește avantajul la 4—2 (min. 9), pen
tru ca mai tîrziu, cînd — de data a-

PETRE GAȚU
CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Așa a marcat Wusek o încercare, scăpind din placajul lui Darrouy. In dreapta, fundașul Dedieu (15) sosește 
prea tîrziu, iar Irimescu (12) ridică miinile, manifestîndu-și astfel bucuria.

Foto i T. Roibu

Dinamo București a intrecut Steaua 
cu 73-72 (39-36) in derbiul campionatului 

de baschet
ȘTIINȚA TIMIȘOARA ÎNVINGĂTOARE LA ORADEA : 89—79 CU DINAMO!

Schimbare de lider
n categoria A la fotbal
REZULTATELE RESTANTELOR 

DISPUTATE IERI

Dinamo București 
itești 2-0 (1-0)
Petrolul — Rapid 0-1 (0-1) 
Farul — Steaua 1-1 (1-0)

Dinamo

CLASAMENT
1. Steaua
2. C.S.M.S.
3. Petrolul
i. Farul
5. Rapid
1. Steagul
7. Crișul
3. Din. Pitești
?. Șt. Craiova
3. Dinamo Buc. 
l.Stiinta Cluj
2. U. T. A.
1. Min. B. Mare
I. Progresul

Ieri, F. R. Fotbal ne-a 
icat programul meciurilor (res- 
înță) de săptâmîna aceasta.

roșu

8 6 2 0 19: 5 14
12 6 2 4 17:16 14
13 5 3 5 16:13 13
12 5 3 4 13:15 13
8 5 2 1 11: 3 12

12 4 4 4 14; 8 12
12 3 5 4 11:12 11
12 4 3 5 15:18 11
13 4 3 6 11:22 11
7 5 0 2 16: 8 10

12 3 4 5 18:17 10
12 3 4 5 13:21 10
11 3 2 6 13:19 8
12 1 5 6 6:16 7

comu-

mță) de

Desfășurată într-o am
bianță caracteristică mari
lor derbiuri, pasionanta 
întîlnire STEAUA — DI
NAMO (72—73) — care 
a atras ieri dimineață în 
sala Floreasca un număr 
record de spectatori — a 
oferit aproape tot ce-și 
poate dori un iubitor al 
baschetului: o dispută 
perfect echilibrată, cu fa
ze în care jucătorii celor 
două echipe au alternat 
acțiunile impuse de o dis
ciplină tactică cu cele iz
vorâte din fantezie și un 
final care a ridicat pur 
și simplu sala în picioare.

Chiar de la început am 
putut observa că ambele 
formații sînt puse pe fapte 
mari. Steaua și-a pus în 
aplicare toate cunoștințele 
în materie de „presing", 
dinamoviștii au răspuns 
cu contraatacuri fulgeră
toare și aceasta a dat 
partidei un ritm îndrăcit. 
Se luptă cu multă am
biție și în limitele unei 
perfecte sportivități, fapt 
mult apreciat de întreaga 
asistență. Timp de 15 mi
nute scorul a fost echi
librat, alternînd la dife
rențe mici care nu au depășit 3—4 
puncte. Dîndu-și seama că jucătorii 
săi comit greșeli personale cu prea 
mare ușurință (și aceasta îi va costa 
în final), antrenorul C. Herold a re
nunțat la apărarea agresivă și în 
felul acesta dinamoviștii și-au putut 
organiza cu mai multă siguranță ac
țiunile. Albu (în special), Giurgiu și 
Kiss punctează precis în cîteva acțiuni

O săritură atletică la coș a lui Giurgiu.
Foto: P. Romoșan

Reprezentativa țării noastre a făcut 
totuși o partidă curajoasă pe înaintare 
(confrații francezi, prezenți la meci 
pretind chiar că este cel mai bun joc 
al înaintării noastre din ultimii ani, 
plecînd de la ideea că niciodată 
Franța, de la Mias încoace, nu a ali
niat o grămadă de o asemenea forță), 
dar cu scăderi evidente de ritm. Ea 
a început jocul destul de „moale", 
pentru a-și reveni spre sfîrșitul primei 
reprize și a sclipi de câteva ori după 
pauză, cînd a avut momente în care a 
stăpînit jocul, stîrnind entuziasm în

pentru prima dată în ultimele întîlniri 
lomîno-franceze cînd înaintașii noștri 
pierd „duelul" direct cu rugbiștii 
francezi. Demian, singur, nu a mai 
dominat tușa, fiind întrecut de Dauga, 
excepțional în acest joo; Ionescu, ta- 
loner improvizat, 
linia a îll-a — 
a fost mai puțin

nu a făcut față, iar 
în ansamblul ei —• 
eficace ca altă dată.

D. CALLIMACHl 
T. STAMA

1 decembrie :

(Continuare in pag. a 4-a)

Dt la trimisul nostru special la NalmO, VAS1LE GRĂDINARII

S-au Încheiat campionatele europene 
de masăde tenis

Miercuri 
spid 
Sîmbâtă 
iești — 
Duminică 6 decembrie : T 
irul și Dinamo București 
.S.M.S.

5 decembrie : 
Steaua

U.T.A.—

Dinamo

Rapid—

consecutive și echipa lor termină re
priza în avantaj: 39—36.

După pauză, interesul pentru des
fășurarea partidei crește. Se aștepta o 
replică mai dîrză din partea campio
nilor, mai ales că diferența de scor 
nu era prea mare. Dar dinamoviștii 
se apără foarte bine (Kiss — bine

(Continuare în pag. a 3-a)

Duminică, în sala Baltiska, au 
avut loc finalele probelor Individuale 
ale celei de a IV-a ediții a Campio
natelor europene de tenis de masă. La 
simplu băieți locul I a fost cîștigat 
de suedezul Kjell Johansson, care l-a 
învins, într-o partidă foarte dispu
tată, pe Berczik cu 3—1 (19, 18, 
—18, 9). La simplu femei s-au întîl- 
nit maghiarele Fdldy și Jurik. A 
cîștigat Eva Fdldy cu 3—0 (17, 14, 
10).

Dublul feminin romîn Alexandru — 
Constantinescu nu s-a comportat mul
țumitor nici în cel de al 12-lea ceas, 
deși avea posibilitate s-o facă. în fi
nală, englezoaicele Shanon și Rowe 
au jucat mai sigur, mai simplu și 
mai ofensiv. Alexandru și Constanti
nescu au jucat bine numai în setul I, 
cînd Maria a dirijat atent mingile, iar 
Ella a atacat cu curaj la momentul 
potrivit. Setul al doilea putea 
tigat foarte bine de cuplul 
care a condus la un moment 
6—4, 11—9 și care după ce 
condus cu 19—17 a ajuns la 
La acest scor Maria și Ella au ratat 
pe rînd și setul a fost adjudecat cu 
23—21 de adversare. Seturile urmă
toare le-au găsit pe sportivele noas
tre dezorientate. Ele au acționat fără

fi ciș- 
nostru, 
dat cu 
a fost 

21—21.

curaj, ori s-au pripit în momentele 
decisive. Aceasta, în timp ce cuplul 
englez juca prudent, iar publicul ma
nifesta în favoarea sportivelor ro- 
mînce. Alexandru și Constantinescu 
au pierdut la Shanon, Rowe cu 3—1 
(—21, 21, 14, 10) clar și fără echi
voc. întregul lor joc a fost axat pe 
defensivă și această tactică le-a privat 
de un titlu european.

Iată ce a declarat după meci antre
norul și căpitanul echipei Angliei, fos
tul campion mondial Johnny Leach: 
„Ella Constantinescu e o jucătoare 
bună, ca de altfel și Maria Alexan
dru. Ele au jucat însă emotio și exa
gerat de defensiv. Azi, toată orien
tarea trebuie îndreptată spre un joc 
de continuă mișcare cu atacuri va
riate și rapide. Nu se mai poate 
„trăi“ cu un joc steril, de apărare. 
In partida de dublu femei sportivele 
dv. n-au înțeles această cerință ac
tuală a '

Finala 
în față 
(Suedia) 
A învins 
3—2 (19, 20, —21, —19. 14). Ceho
slovacii au jucat ofensiv, s-au dove-

jocului modern".
la dublu băieți a pus față 
perechile Alser, Johansson 
și Stanek, Miko (R.S.C.). 
cuplul Stanek — Miko cu

(Continuare în pag. a 4-a)



Dinamo București-Dinamo Pitești 2-0 (1-0) Rapid a învins din noi

mingii iar Niculescu prinde fără emoții (fază din meciul
Foto : T. Roibu

poată schimba direcția 
Dinamo

1-0 (1-0) cu Pel

Ene II a plonjai fără să

Au jucat formațiile : DINAMO 
BUCUREȘTI : Datcu — Popa, Nun- 
tceiller III, Ghergheli, Ivan — P. E- 
mil, O. Popescu — Pîrcălab, Nunweil- 
ler VI (din min. 46 Frătilă), Ene II, 
llaidu. DINAMO PITEȘTI : Nicules
cu — Valcan, Stelian, Stoenescu, Radu 
r— Olteanu, Dumitrescu —- Daniel 
Ene, Dobrin, Prepurgel (din min. 60 
Radu Constantin), David.

Au marcat : Ene II (min. 19) și 
Trățilă (min. 86).

Arbitrul Constantin Geană (care a 
fcondus bine această partidă) a fluie
rat începutul disputei dintre cele două 
formații dinamoviste în fața a apro
ximativ 4 000 de spectatori. Puțin pu
blic și... puține lucruri de spus despre 
acest meci de fotbal. După felul cum 
au evoluat, fotbaliștii au lăsat impresia 
că au pășit pe teren pentru a face 
mai mult un act de... prezență. Jocul a 
fost de un slab nivel tehnic și nu a 
Satisfăcut. Deși scorul final nu putea 
fi prevăzut, era clar că învingătorii nu 
j>ot fi decît bucureștenii. Aceasta pen
tru că, în timp ce ei au aliniat cea 
«nai bună garnitură (care o pregătesc 
pentru meciul cu Internazionale), piteș- 
tenii au apărut cu o formație extrem 
de tînără.

Și așa a și fost. Au învins bucureș
tenii. Numai ca lucrurile nu s-au pe
trecut ou ușurința pe care o credeau 
la începutul meciului suporterii bucu- 
rcștenilor și nici chiar jucătorii echi
pei campioane. Piteștenii au jucat cu 
multă ambiție, au căutat să opună o 
rezistență cit mai dîrză și cât mai... în
delungată, pentru a obține un rezultat 
strîns. Au reușit aceasta pînă în min. 
85 când tabela arăta doar 1—0 pentru 
Dinamo București. In acest răstimp, 
piteștenii au realizat combinații reu-

BucurefH — Dinamo Pitești). 
șite, au tras de câteva ori la poartă în- 
cercînd vigilența lui Datcu, iar Dobrin, 
David, Dumitrescu s-au strecurat prin 
masiva apărare bucureșteană și au fost 
chiar la un pas de egalare (dezvăluind 
astfel lacunele fundașilor de margine 
bucureșteni, Popa și Ivan). Apărarea 
piteșteană (Stoenescu, Valcan) a desfă
șurat de asemenea un joc bun, anihi- 
lînd majoritatea acțiunilor lui Pîreă'ab, 
llaidu și Ene. Din echipa oaspete s-a 
detașat prin jocul prestat Dobrin. Pă
cat că acest jucător nu este și eficace 
în fața porții pe cît este de tehnic în 
jocul de cîmp.

Bucureștenii n-au avut emoții. Au 
înscris primul gol în min. 19 prin Ene, 
care a tras puternic de la 20 m și 
au majorat scorul în min. 86 prin Fră- 
țilă care, din apropiere, a reluat cu 
capul în poartă. Dar în afara acestor 
acțiuni ce-am mai putea spune despre 
Dinamo București acum, în ajunul me
ciului cu „Inter" ? Că n-au forțat jo
cul ? Că s-au menajat ? Am vrea să 
credem că așa au stat lucrurile. Dar, 
să nu ne înșelăm. Echipa pare mai 
curînd obosită, fotbaliștii Lipsiți de vo
ința care-i caracteriza înainte. In linia 
de atac se încearcă diferite formule 
lipsite însă de eficacitate. înaintașii 
n-au tras ieri la poarta lui Niculescu 
șuturile pe care le așteptam. Vor trage 
cumva mai bine la poarta lui Sarti ? 
Iată întrebări la care nu am primit 
răspuns după partida de ieri și care, 
de ce n-am spune, ne îngrijorează. 
Pînă joi antrenorii mai pot retușa unele 
deficiențe constatate în întîlnirea de 
ieri cu Dinamo Pitești. Apoi echipa 
trebuie bine odihnită.

C. MANIC

Referindu-ne la rezultatul meciului 
de ieri dintre Petrolul și Rapid, vom 
aminti pentru cei care nu mai țin 
minte — petroliștii în orice caz n-au 
uitat — că și in primăvară Petrolul 
a pierdut la Ploiești în fața Rapidu
lui. Și tot cu L—0! De altfel, nu nu
mai rezultatul este același, dar și des
fășurarea partidei a constituit parcă 
o copie a celei din campionatul tre
cut.

La fel, a dominat Petrolul (mai a- 
les în repriza a Il-a). Dar amănun
tul acesta nu este chiar atît de im
portant. Esențial este cît timp au 
jucat ploieșteni.i. Foarte puțin. Un 
sfert de oră, la începutul partidei. 
Atunci, eâ au acționat organizat, în- 
tr-un ritm viu și au fost de două ori

pe punctul de a marca : prin M 
veanu și Dridea. Dar golul n-a 
și fotbaliștii de Ia Petrolul s-au 
vat, s-au năpustit asupra adver 
lui, dar practic n-au mai făcut n 
Rapidul, cu o linie de mijloc ( 
— Georgescu) mult mai valoi 
decît aceea a gazdelor, a avut 
multă legătură în joc, s-a apărat 
bine și a fost mai periculos și îi 
țiunile de atac, deși acestea au 
destul de rare o bună parte dii 
priza 1 (bucureștenii au tras p 
șut la poartă în min. 30). Dar, 
min. 31, cînd Kraus a deschis < 
la o ezitare a apărării ploieștene 
pidul s-a evîntat mai mult în ai 
puțin a lipsit ca Dumitriu II (s 
singur în careu) și Kraus, mai

Steaua a
CONSTANȚA 29 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Un joc care se 
anunța extrem de pasionant și care 
și-a menținut această caracteristică 
pe parcursul întregii sale desfășurări. 
Dornici să-și păstreze „firma" de ne
învinși în actualul campionat, fotba
liștii de la Steaua au alergat după 
egalare 47 de minute în partida sus
ținută astăzi cu Farul. Această 
„cursă", la care s-au adăugat efortu
rile gazdelor de a termina învingă
toare, a fost urmărită cu sufletul la 
gură atît de suporterii Farului cît și 
de cei ai oaspețdor. Lupta pentru re 
zultat a celor două formații a făcut 
ca nivelul tehnic, construcțiile tacti
ce. spectacolul să rămină pe planul al 
doilea, at it pentru „combatanți" cit 
și pentru spectatori. Scorul de 1—1, 
stabilit în min. 85, a pus capăt aces
tei lupte și a răsplătit — considerăm 
noi — în mod echitabil pe fotbaliștii 
ambelor formații pentru eforturile de 
puse.

Poate că o privire mai sumară a- 
supra felului în care a decurs par
tida, ar da dreptate suporterilor Fa
rului, nemulțumiți că echipa lor a 
fost egalată în ultimele 5 minute. 
Dar, o analiză mai atentă a focului 
pune în evidență rezonabilitatea aces
tui rezultat. Și iată de ce: constăn- 
țenii au început bine partida și au 
dominat insistent primele 45 de mi
nute. Siguri în apărare, ei s-au pre
zentat in terenul adversarilor cu un

egalat în minutul 85!
efectiv de 6—7 oameni. Biikossi. Ba
lint, Neacșu și Zamfir au alcătuit un 
bloc care a stăpînit cu destulă auto
ritate mijlocul terenului. De aici gaz
dele au lansat șarje rapide spre poar
ta lui llaidu și dacă ele nu s-au sol
dat cu goluri, de „vină" au fost fun
dașii Georgescu și Dumbravă, care 
și-au anihilat adversarii (Mănescu. 
Ologii) și portarul llaidu, foarte ins
pirat în intervenții. Haidu a fost în
vins o singură dată, în min. 33, cind 
Petescu s-a oprit (iarăși) pentru a 
reclama henț la Balint și ultimul a 
pătruns astfel nestingherit în careu, 
de unde a șutat jos, la colț (arbitrul 
C. Nițescu ne-a declarat după meci 
că a văzut faza, dar a considerat că 
Balint n-a intenționat să joace min
gea cu mina și din această cauză nu 
a fluierat).

Pauza n-a fost de bun augur pen
tru constănțeni și, după reluare, la 
conducerea jocului au trecut oaspeții. 
Spectrul înfrîngerii i-a mobilizat și 
partida a început să capete alte 
contururi. Cei care domină sînt bucu
reștenii. Gazdele încep să cedeze trep
tat, trag de timp. Prezența lui Ne
grea în teren mărește puterea de 
luptă a oaspeților și cu 5 minute 
înainte de sfieșit se petrece faza care 
definitivează scorul. Dumbravă înain
tează cu mingea, centrează și Voi- 
nea înscrie cu capul. Steaua a ră
mas neînvinsă, dar evoluția sa a fost

nesatisfăcătoare. Deficitară în 
de mijloc, formația bucureșieat 
mai avut probleme și în corn 
meniul înaintării, care acțio 
prea lent, pasează mult latert 
unii dintre jucători țin exagerat 
gea. O altă lacună este și acee 
jucătorii săi nu se concentrez 
la început, așteptind parcă un l 
cap pentru remontare. Arbitraje 
Cornel Nițescu a fost de un 
mediocru.

FARUL: Manciu — CO 
Stâncii, TILVESCU, Gref — Z 
NEACȘU — Ologu, BALINT 
fan), BOKOSSI, Mănescu.

STEAUA: HAIDU — GF.Ol 
CU, D. Nicolae. Petescu, DUN 
VĂ — Jenei (NEGREA), Koszk 
VOI NEA. CONST ANT IN, R 
Creiniceanu

VALENTIN PAUNES

CATEGORIA B

Categoria C '.
SERIA EST

Text Botoșani—Din. Moldova Iș. 3—‘ 
Fore sta Fălticeni—Ceahlăul P. N. 2— 
Metalosport G-ți—Petr. Moinești 2— 
Melcdul Rădăuți—Textila Buhuși 0— 
Victoria P.N.—FI. r. Tecuci 1—I
Chimia Onești—‘•Rulmentul Bîrlad 3—I 
Frutctexpoat Focșani—Vii toiul Suceați

Siderurgistul Calați și Recolta Corci campioane de toamnă
6<i zdclc au

Unirea Rm. Vilcea-
0-2

FM. VILCEA, 29 (Prin telefon de la 
Trimisul nostru). — Foarte puțini dintre 
cei peste 3 000 de spectatori prezenți 
pe stadionul „1 Mai" din localitate se 
așteptau ca echipa lor favorită să pă
răsească terenul învinsă. După aspec
tul din prima repriză nu se întreve
dea înfrîngerea echipei locale, mai ales 
că de la primul fluier al arbitrului oas
peții se arată hotăriți să se apere, 
uneori chiar cu cite 7—8 oameni, pen
tru a pleca cu un punct. Cum au cu
cerit ei totuși două puncte ? E curios, 
dar trebuie să spunem că gălățenii au 
obținut victoria cu... concursul larg al 
echipei gazdă. Astfel, în min. 41 Vul- 
peanu (Unirea) trage peste poartă o 
lovitură de la 11 m ; peste 14 minute 
același Vulpeanu vrea să trimită „a- 
casă“, dar mingea este interceptată și 
expediată în plasă de Marosi : 1—0 
pentru oaspeți; în min. 61, un alt apă
rător al gazdelor, Gavrilă, îl deschide... 
■ideal pe extremul sting gălățean Stă- 
tescu, și acesta marchează spectacu-

SERIA I
CELELALTE REZULTATE

C.F.R. Piascani—MetaiM Tîrgoviste
2—0 (2—0) 

Chimia Făgăraș—Constructorul Brăila
0—1 (0—1)

Poiana Oîin.pinia — C.F.R. Roșiori
3—1’ (0—0) 

Știința Galați —• Metalul București
3—0 (2—0) 

Dinamo Bacău — Tractorul Bra.sov
6—1 (4—0)

Știința București — Flacăra Moren i
5-0 (1-0)

favorizat victoria oaspeților Un- derbi

los. Alte situații de gol oaspeții n-au 
mai avut. Dacă mai adăugăm că în 
minutele 65 și 75 Gibea și Anescu (de 
la Unirea), au ratat ocazii clare, se 
poate vedea că scorul de 2—0 cu care 
a cîștigat Siderurgistul nu reflectă 
exact raportul de forțe de pe teren.

Nu trebuie să se înțeleagă în.sâ nici 
că Unirea a fost mai bună decît echipa 
din Galați. Nu. Ambele echipe au 
prestat un fotbal de factură tehnică 
slabă. A învins echipa care a avut un 
plus de maturitate în joc.

Arbitrul N. Mihăilescu (Buc.) a con
dus cu competență următoarele for
mații :

UNIREA : Sanda — Prăzaru, Vul
peanu (din min. 67, Matei), Gavrilă, 
Popa — Bratu, Mateescu — Frățilă, 
Gibea, Mihăilesou, Anescu.

SIDERURGISTUL : Cîmpeanu — 
Lupea, Hulea, Florescu, Voicu — Fi- 
limon, Costache — Pătrașcu, Marosi, 
Radu Matei, Stătescu.

TR. IOAN1ȚESCU
CLASAMENTUL LA ÎNCHEIEREA TUBULUI

1. Siderwrgisitul Galați 13 7 3 3 19:11 17
2. Constructorul Brăila 13 8 1 4 22:14 17
3. Dinamo Bacău 13 7 C 6 24:18 14
4 Flacăra McrenI 13 6 2 5 14:12 14
5. Poiana C imp in a 13 7 0 6 23:21 14
6. Metalul Tîrgoviște 13 6 2 5 15:16 14
7. Știința Galați 13 5 3 S 20:19 13
8. Unirea Rm. Vîlcea 13 6 1 6 20:19 13
9. C.FR. Roșiori 13 5 3 5 15:17 13

10. C.F.R. Pașcani 13 6 0 7 18:21 12
11. Știința București 13 5 2 6 16:19 12
12. Tractorul Brașov 13 4 3 e 17:22 11
13. Metalul București 13 4 1 8 14:19 9
14. Chimia Făgăraș 13411 18:29 B

Știința Timișoara
4-1

TIMIȘOARA 29 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). Gazdele puteau ob
ține o victorie și mai categorică, de
oarece Industria Sîrmei a avut o zi 
foarte slabă, practicînd un joc sub 
orice critică și nejustificînd prin com
portarea de astăzi locul pe care îl o- 
cupă în clasament.

In prima repriză Știința a domi
nat copios, cum rareori am văzut în- 
tr-un meci de fotbal, mareînd însă 
numai trei goluri din cele 15 șuturi 
trimise la poartă. In min. 29 Lereter 
a înscris cu capul dintr-o pasă a lui 
Mițaru. Trei minute mai tirziu, fiul 
lui Rudolf Cotormani ne-a amintii de 
șuturile năpraznice ale tatălui său și 
„bomba" expediată de el de la 25 m 
a intrat în poartă. Al treilea gol a 
fost marcat de Lereter din penalti 
(min. 34), acordat cu destulă ușu
rință la o minge șutată în mina lui 
Ghețan. In repriza secundă, după ce 
Lereter a marcat cu capul al patru
lea gol (min. 65), studenții n-au mai 
forțat ritmul. permițînd oaspeților 
(rămași în „10“ prin eliminarea lui 
Treabă, pentru insulte la adresa artu-

SERIA A ll-A
CELELALTE REZULTATE

A.S.M.D. Saiu Mare—C.S.M. Reșița 
4—0 (2—0) 

A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Timișoara
3—0 (2—0) 

Rec. Oarei—Min. Lupeni 2—0 (0—0) 
Clujeana — C.S.M. Sibiu 1—1 (9—1) 
Jiul Pctritla—Gaz metan Mediaș

2—1 (1—0) 
Vagonul Arad—A.S. Otugir 2—1 (0—0)

care nu a corespuns

- Industria Sîrmei 
(3-0)

irului) să marcheze punctul de onoa
re prin Vegh (min. 75).

Cu toate că au obținut victoria, stu
denții au arătat lipsuri în finalizare 
(pase scurte și uneori greșite, slăbi
rea ritmului de joc în repriza a 
doua). Industria Sîrmei a practicat un 
joc submediocru.

Arbitrul Stelian Mataizer (Craiova) 
a fost nesigur. A anulat în mod just 
un gol al Științei (după ce în preala
bil indicase reluarea jocului de la 
centru), iar apoi, în compensație, a 
acordat cu ușurință o lovitură de pe
deapsă în favoarea studenților, nu a 
colaborat cu tușierii. Au jucat forma
țiile :

ȘTIINȚA: P. Popa — Surdan, Mi- 
hăflă, Răcelescu, Speriosu —■ Lereter, 
R. Lazăr — Cucu, Cotormani, Mano- 
lache, Mițaru (min. 81 M. Popa).

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII : 
Cașoni — Istra tc, Popescu, Chiorean, 
Bîndean — Raab, Chețan — Trea
bă, Vegh, Mureșan (min. 75 Mate
escu), Husar.

ION OCHSENFELD

CLASAMENTUL LA ÎNCHEIEREA TURULUI

1. Recolta Corei 13 8 2 3 23:17 18
2. Știința Timișoara 13 6 4 3 23:14 16
3. Industria sîrmei C.T. 13 7 2 4 21:15 16
4. Jiul Pe-trNa 13 6 3 4 25:14 15
5. Vagonul Arad 13 6 3 4 16:15 15
6. CJ5 M. Sibiu 13 6 2 5 21:17 14
7. A.S.A.Tg. Mureș 13 7 0 6 21:23 14
8. Minerul Lupeni 13 5 3 5 17:17 13
9. A.S. Cugir •3 6 1 6 20:20 13

10. Gaz metan Mediaș 13 5 3 5 14:15 13
11. Clujeana 13 5 2 6 18:15 12
12. A.S M.D. Saitu Mare 13 5 0 8 15:17 10
13. C.S.M. Reșița 13 3 2 8 15:28 8
14. CJF.R. Timișoara 13 2 1 10 5:27 5

CLASAMENTUL

1. Ceahlăul P. Neamț 12 8 1 3
2. Victoria P. Neamț 12 5 4 3
3. Textila Botoșani 12 7 0 5
4. Fructexport Focșani 12 5 2 5
5. Textila Buhuși 12 4 4 ^
6. FI. roșie Tecuci 12 5 2 5
7. Foresta Fălticeni 114 4 3
8. Metatoșport Galați 12 5 2 5
9. Metalul Rădăuți 12 5 1 6

10. Chimia Onești 12 4 3 5
11. Dinamo Moldova Iași 11 5 0 6
12 Rulmentul Bîrlad 12 4 2 6
13’ Viitorul Suceava 12 4 2 6
14. Petrolul Moinești 12 4 1 7

Ultima etapă: Petrolul Moinești — 
Fălticeni; Viitorul Suceava — Vid 
Neamț; Dinamo Moldova Iași — Frut 
Focșani; Flamura roșie Tecuci — 
Onești; Rulmentul Bîrlad — Metal 
dăuți; Textila Buhuși — Metalospc 
lăți; Ceahlăul P. Neamț — Textila B<

SERIA SUD
Flacăra roșie București — Marina N* 

2—
Unirea Răcaii — Metrom Brașov 1— 
Victoria Giurgiu—Dinamo Victoria

1— 
Rulmentul Brașov—Portul C-ța 3—
Progr. Alexandria—Text. Sf. Gheorg! 
Tehnometal Buc.—Electrica Fieni 2— 
Electaiaa C-ța—Rapid Mizil 1—

CLASAMENTUL

1. Rulmentul Brașov 12 7 3 2
2. Dinamo Victoria Buc. 12 5 4 3
3. Textila Sf. Gheorghe 12 5 4 3
4. Unirea Răcori 12 6 1 5
5. Tehno-metal București 12 5 3 4
6. Electrica Fieni 12 6 0 6
7. Metrom Brașov 12 4 4 4
8. El e ctr i c a C ons t an ța 12 4 4 4
9. Rapid Mizil 12 4 4 4

10. Marina Mangalia 12 4 3 5
11. Victoria Giurgiu 12 2 6 4
12. Portul Constanța 12 2 6 4
13. Flacăra roșie Buc. 12 3 3 6
14. Progresul Alexandria 12 4 1 7

Ultima etapă: Textila Sf. Gheo, 
Electrica Constanța; Marina M-ang 
Progresul Alexandria; Metrom Braș 
Tehnometal București; Electrica Fii 
Unirea Răcori; Rapid Mizil — Victor 
giu; Dinamo Victoria Buc. — R 
Brașov; Portul Constanța — Flăcăi: 
București.

SERIA VEST
Pandurii Tg. Jiu—C.F.R. Arad 2- 
Met. Hunedoara—Eledroputere Crai 
Muscelul C-lung—Electromotor Tiu 

2- 
Vidoriia Calam — Minerul Anina 1- 
Minerul Deva—Minerul C-lung 1-
Metalul Pitești—Tract. Corabia 3-
Teba Arad—Metalul Ti. Severin 2-

C.FR


Ploiești:
1

Penultima etapă a campionatului republican de „clasice"

FJorea, să nu „rezolve" meciul 
din prima repriză.
doua parte a întîlnirii. de un ni- 
mai scăzut, s-a desfășurat sub 
iul atacurilor celor de la Petro- 
Aceștia au avut, desigur, neșansă 
linutul 52, cînd la un interval de 
a secunde șutul lui Dridea și apoi 
ii lui Badea au întîlnit bara, dar 
estul timpului acțiunile pe care 

încercat au fost confuze, fără 
lective. Intre Rapid, care se apă- 
ii Petrolul, care ataca, formația 
reșteană este aceea care a dat 
dă de mai multă luciditate, de o 
bună organizare a jocului, meri- 
prin aceasta victoria. Forțînd e- 

i'ea, Petrolul s-a lăsat de mai 
e ori descoperită în apărare și, 
rei ori, Ionescu s-a găsit în si- 
a de a înscrie, ultima oară fiind 
sedat de minge de Hălmăgeanu, 
ndiții care se apropiau de fault- 
general, a fost un meci de luptă, 

iuține faze clare. Iar acestea au 
construite mai de grabă de oas- 
jn ciuda faptului că s-au aflat 

ă vreme sub presiunea gazdelor, 
bitrtl Pop Gavrilă (Brașov) a 
us corect acest meci, dar ar fi 
rit să-și facă mai mult simțită 
ența cînd unii jucători (Dinu, Pa- 
u, Ivan, Greavu) au început să 
- mai mult... omul decît mingea. 
^PID: ANDREI (URZICEANU) 
jreavu, Motroc, LUPESCU, Macri 
DINU, GEORGESCU — Kraus, 
itriu II, IONESCU (Jamaischi), 
iREANU.
1TROLUL: Ionescu — Pahonțu, 
NEA, Hă'mageanu, Florea — 
jomir, Ivan — BADEA (în re- 
i a Il-a), luhas (Oprișan), Dri- 
I și Moldoveana.

Penultima etapă a campionatului 
republican de lupte clasice — seria 
A, a reunit la București formațiile din 
grupa a IlI-a (Steaua, Progresul 
București, Steagul roșu Brașov), la 
Reșița echipele din grupa a Il-a 
(C.S.O. Reșița, C.S.O. Galați, Unio 
Satu Mare), la Lugoj pe cele din 
grupa a IV-a (A. S. M. Lugoj, Me
talul București, C.F.R. Timișoara) și 
la Baia Mare grupa I (Dinamo, Chi
mistul Baia Mare și Rapid). In toate 
cele patru grupe, spectatorii au asistat 
la întreceri de nivel tehnic ridicat.

Derbiul etapei a avut loc în Capi
tală, unde și-au măsurat forțele for
mațiile Steaua și Steagul roșu Bra
șov, echipe care vor ocupa în ordine 
locurile doi și trei la sfîrșitul campio
natului, indiferent de rezultatele din 
ultima etapă. Reuniunea de ieri din

București a fost deci hotărîtoare pentru 
ocuparea primelor trei locuri în clasa
mentul general. Miza mare a întrece
rilor din sala clubului Steaua a făcut 
ca meciurile să sufere din punct de 
vedere al dinamismului. Juriul a fost 
nevoit să dicteze foarte multe descali
ficări, mai ales în partida Steaua — 
Steagul roșu Brașov. Formația brașo- 
veană a evoluat sub posibilitățile ei. 
De asemenea, au trebuit să fie date 
un număr neobișnuit de mare de a- 
vertismente. Fuga de retrogradare sau 
tendința de a ocupa un loc cît mai 
bun, nu trebuie să afecteze frumusețea 
și dinamismul concursurilor de lupte. 
De aceea, atenție la ultima etapă 1

Mai multă grijă trebuie acordată și 
arbitrajelor, deoarece în această etapă 
s-au semnalat multe greșeli.

Gh. Stoiciu (Steaua), cu un reușit tur de cap, își duce adversarul pe spate. 
Foto : R. Teodor

JACK BERARIU

ultimei etape
CLASAMENTUL

.F.R. Arad 12 7 1 4 23:10 15
letalul Tr. Severin 12 5 4 3 20:13 14
inerul Deva 12 6 2 4 15:13 14
.’etalul Hunedoara 12 5 4 3 12:11 14
andurii Tg. Jiu 12 5 3 4 18:12 13
uscelul Cîmpulung 12 6 1 5 13:13 13
eba Arad 12 5 2 5 23:20 12
ictoria Călan 12 5 2 5 16:18 12
lectroputere Craiova 12 4 4 4 14:18 12
lectromotor Timișoara 12 4 3 5 16:20 11
inerul Anina 12 5 1 6 14:18 11
etalul Pitești 12 4 1 7 18:21 9
ractorul Corabia 12 3 3 6 14:21 9
inerul Cîmpulung 12 4 1 7 15:23 9

ma etapă: Minerul Cîmpulung — Vic_
7âlan; C.F.R. Arad — Minerul Deva; 

rul Anina — Pandurii Tg Jiu; Electxo- 
e Craiova — Muscelul ’ Cîmpulung; 
oiul Corabia — Teba Arad; Metalul 
ieverin — Metalul Hunedoara; Electro- 
c Timișoara — Metalul Pitești.

SERIA NORD
rul Bihor—Chimica Tîmâveni 2—1 (0—0) 
itiera Sighet — I.R.A. 2 Tg. Mureș

3—0 (2—0) 
Baia Mare
6—0 (2—0)
5— 1 (5—0) 

Salonta
2—1 (1—0)
6— 0 (4—0)

ul Turda — Metalurgistul

Aiud—FI. r. Oradea 
a Bistrița — Steaua roșie

rul Baia Sprie—Unirea Dej
ița Sighișoara — Soda Ocna Mureș

1—0 (0—0)
CLASAMENTUL

rieșul Turda 12 7 1 4
.S. Aiud 12 7 1 4
inerul Bihor 12 7 0 5
uianța Sighișoara 12 6 2 4
loria Bistrița 12 7 0 5
himica Tîrnăveni 12 5 3 4
inerul Baia Sprie 12 6 1 5
orestlera Sighet 12 6 1 5
eaua roșie Salonta 12 6 0 6
amura roșie Oradea 12 4 2 6
nirea Dej 12 5 0 7
)da Ocna Mureș 12 3 3 6
R.A. 2 Tg. Mureș 12 3 3 6
etalurgistul Baia Mare 12 3 1 8
ma etapă: I.R.A. 2 Tg. Mureș

27:13 
34:19 
24:13 
17:14 
14:18 
19:14 
22:19 
21:20 
15:22 
17:25 
14:24 
14:14 
11:25 
17:26

15 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
10 
10
9
9
7

A.S. 
Metalurgistul Baia Mare — Gloria 

ța, Unirea Dej — Forestiera Sighet, 
Ocna Mureș — Minerul Bihor, Fla- 
roșie Oradea — Arieșul Turda, Chi- 

Tîrnăveni — Faianța Sighișoara, 
ta roșie Salo-nta — Minerul Baia Sprie

’ronosport
ARATĂ O VARIANTĂ CU 12 REZULTATE

EXACTE

Dinamo București 
cu 73-72 (39-36) in

(Urmare din pag. 1)

ajutat de partenerii săi — l-a ani
hilat pe Novacek) și în atac nu în
tâlnesc o rezistență asemănătoare din 
partea adversarilor, care au multe gre
șeli personale. Astlel, echipa Dinamo 
reușește să controleze partida, avînd 
aproape tot timpul un avantaj de 
5—7 puncte : 47—42, 53—48, 61—54, 
65—58 (min. 34). Campionii nu ce
dează însă. Puternic încurajați de 
spectatori, ei trec la o ofensivă sus
ținută ; Niculescu acționează cu multă 
dezinvoltură, Novacek reușește să pă
călească de cîteva ori pe Kiss și în 
min. 37 tabela de marcaj indică scor 
egal : 71—71. Jocul a ajuns la o înal
tă tensiune. Publicul urmărește cu su
fletul la gură lupta celor două echipe, 
care fac apel la ultimele resurse. 
Vor reuși să revină dinamoviștii ? Se 
va impune Steaua în final, așa cum 
a făcut-o de mai multe ori în edi
țiile precedente ale întîlnirii ? Nicu
lescu, care pînă atunci nu greșise nici 
o lovitură liberă, ratează în min. 39 
o aruncare: 72—71 pentru Steaua. Iar 
în ultimul minut, atacul dinamovist 
îl pune pe Giurgiu în poziție favora
bilă și acesta nu greșește ținta: 73-—72 
pentru Dinamo. Și cu acest scor se 
încheie o luptă palpitantă de 40 de 
minute, pentru că deși aflați în atac, 
pînă la fluierul final campionii ra
tează trei aruncări din apropiere.

Cele 145 de puncte au fost înscrise 
de: Spiridon 14, Albu 24, Visner 7, 
Cernea 6, Giurgiu 10, Kiss 12 de la 
Dinamo și Nedef 8, Niculescu 13, No
vacek 14, Barău 10, Gheorghe 10. Dia- 
conescu 13, Cîmpeanu 4 de la Steaua. 
Au condus corect și autoritar Gh. 
Dinescu și Gh. Chiraleu (Buc.).

ADRIAN VASILIU

STIINTA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 62—49 (34—27). Joc vioi, spec
taculos, care a reușit să încălzească

a întrecut Steaua 
derbiul campionatului
„tribunele" înaintea derbiului etapei. 
Bucureștenii au meritul de a fi jucat 
mai bine tactic (Demian a fost păzit 
cu strășnicie) și de a fi ajut o mai 
mare precizie în aruncările de la semi- 
distantă (Paraschivescu 17, Savu 16).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 79—89 ( 36—36)1 A fost un 
meci interesant încheiat cu o mare 
surpriză. Dinamoviștii au intrat pe 
teren încrezuți și nu au luptat cu 
hotărîre pentru victorie. Oaspeții, în 
schimb, au făcut o adevărată risipă 
de energie, victoria lor fiind pe de
plin meritată. In jnin. 31 scorul era 
61—61, pentru ca 4 minute mai tîr- 
ziu, Știința să conducă cu 77—61 1 Și 
cu aceasta meciul a fost jucat. Prin
cipalii realizatori : Popovici 23, Jones- 
cu 20, D. Pușcașu 19, de la Știința 
și Nagy 18, Hofman 11 de la Dinamo. 
(I. Ghișa si A. Jilău-coresp.).

Alte rezultate: SERIA I: Politeh
nica Cluj — Steagul roșu Brașov 
71—72 (40—38); Stiinta Tg.’ Mureș — 
C.S.M.S. Iași 76—57 (46—22); Farul 
Constanta — Rapid București 58—77 
(25—32).

SERIA A II-A: Voința Tg. Mureș
— Siderurgistul Galați 52—62 
(28—30); Voința Satu Mare — Olim
pia M. I. Buc. 66—71 (32—40); I.C.F.
— Progresul Buc. 75—65 (31—32); 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Bacău 
88—60 (34—34); Stiinta Craiova — 
Aurul Brad 79—83 (30—32, 68—68). 
După o repriză echilibrată (Aurul a 
condus la un moment dat cu 16 punc
te) gazdele au avut o revenire puter
nică. Dar, în ultimele 10 secunde, la 
scorul de 68—67 pentru Aurul, Stoica 
nu a transformat decît una din cele 
două aruncări libere de care a be
neficiat. în prelungire oaspeții s-au 
inious clar. (V. Popovici-coresp.).

FEMININ — SERIA A II-A: Olim
pia Buc. — S.S.E. Rm. Vîlcea 73—48 
(33—22); Crișul Oradea — I.C.F. 
67—61 (37—31); Sparfac Salonta — 
Știința Timișoara 47—43 (23—14).
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Accesul pe stadionul „23 August** 
la meciul Dinamo București — 

Internazionale Milano

Tond de premii: 298 762 lei

Pentru întîlnirea interna ți anală de fotbal 
Dinamo Bu>c. — Intern azio noile Milano de 
Joi 3.XI! de pe stadionul „23 Augusit" siiri 
valabila ut mă toanele legitimații:

— roșii și mairo in piele, la tribuna l-a, 
sect. „0".

— verzi în dermaitin, însoțite de delegații 
și in limita locurilor repartizate, la masa 
presei;

— albastre și verzi în dermcctln, la trib. 
I-a sect. 1 și 46.

Fotoreporterii cu camele verzi și avînd 
delegații vor putea intra pe teren prin tu
nelul II de la pavilionul sportivilor;

— gri în derm alin, ale maeștrilor emeriti 
și antrenorilor ©meriți ai «portelui, ale 
maeștrilor sportului la „Fotbal", precum și 
cele cu stampila „Fotbal", ia tribuna I-a, 
sect. 1 și 4G.

Rezultate: Steaua cu Steagul roșu 
Brașov 6-4 și cu Progresul 12-0. Pro
gresul — Steagul roșu Brașov 2—12.

V. GODESCU

BAIA MARE (prin telefon). Dinamo- 
viștii au dominat categoric întrecerile 
din grupa I. Acest lucru este oglindit 
de scorurile cu care și-au întrecut 
partenerii. Sub posibilități a evoluat 
echipa Rapid.

Rezultate : Dinamo cu Rapid 10-6 și 
cu Chimistul Baia Mare 10-6. Chimis
tul Baia Mare — Rapid 10-4.

V. SASĂRANU-coresp. reg.

LUGOJ (prin telefon). Deși au avut 
penultimele meciuri acasă, gazdele nu 
au scăpat de emoția retrogradării și 
aceasta datorită faptului că nu au reu
șit să cîștige întrecerea cu Metalul 
București.

Rezultate: A.S.M. Lugoj cu C.F.R. 
Timișoara 10-4 și cu Metalul București 
8-8. Metalul București — C.F.R. Ti
mișoara 9-7.

C. OLARU - coresp.

REȘIȚA (prin teleîon). Cea mai 
slabă comportare a avt't-o formația 
gălățeană care a pierdut toate meciu
rile.

Rezultate: C.S.O. Reșița cu C.S.O. 
Galați 10-2 și cu Unio Satu Mare 5-5. 
Unfo Satu Mare — C.S.O Galati 
10-6.

1. PLAV1ȚU - coresp.

fiu fost desemnați 
finaliștii campionatului Capitalei

Au luat sfîrșit semifinalele campio
natului individual masculin și feminin 
al Capitalei.

La întrecerile masculine au luat 
parte 38 de jucători de categoria I și 
a Il-a, împărțiți în trei grupe. Iată 
primii clasați: 1. A. •Chiricuță 9*/2 p; 
2—3. I. Nicolici și I. Rapaport 9 p; 
4. B. Varzari 8% p; 5. L. Sîrbu 7*/2' 
p (grupa I); 1. V. Crăciun 7l/2 p; 
2—3. P. Mardare și D. Tepeneag 7 
p; 4—5. H. Călinescu și M. Țundrea 
6*/2 P (grupa a Il-a) ; 1. D. Gheor
ghiu lO’/j p; 2. Tică Dumitrescu 9*/2 
p; 3. J. Rogoveanu 9 p; 4—5. M. 
Corsacovschi și M. Pavelescu 8 p.

Primii doi din fiecare grupă s-au 
calificat pentru finală, la care are 
drept de joc direct campionul de anul 
trecut, maestrul sportului Em. Reicher. 
Vor fi invitați, de asemenea, o serie 
de maeștri și candidați maeștri. Tur
neul final se va desfășura în primul 
trimestru al anului viitor, pentru a da 
posibilitate tuturor celor invitați să ia 
parte la întrecerea pentru titlul de 
campion al celui mai puternic centru 
șahist al țării.

18 jucătoare s-au întrecut în semi
finalele feminine. S-au calificat pen
tru finală: Aura Apostolescu 8% p, 
Elena Cuculea 7*/2 p (grupa I) ; Au
relia Solomonovici și Maria Călines
cu 9% p (grupa a Il-a). La finală 
vor participa și alte șahiste fruntașe, 
printre care campioana de anul trecut, 
Heidrun Brantsch.

T. NICOARA-coresp.

Sportivele de la Penicilina-Iași 
învingătoare și la București

IERI, în cadrul eta>pei a IV-a a 
campionatului categoriei A, seria a 
Il-a :

FI. roșie București — Penicilina 
Iași (F) 1—3 (15—11, 14—16, 9—15, 
2—15). Incepînd timid, surprinse de 
replica dîrză dată de bucureștence, 
oaspetele dezamăgesc la început pe 
spectatori, care știau că în teren se 
află învingătoarele „Sanitarului", de- 
acum o săptămînă, la Tg. Mureș. 
Ele își revin însă încet dar sigur și, 
deși sînt conduse majoritatea timpu
lui în setul secund, realizînd pe 
parcurs doar un 7—7, egalează în fi
nal la 14 și, atacând impetuos, cîș- 
tigă. Penicilina are în setul următor 
mai mult ea inițiativa. FI. roșie ega
lează la 1, la 5 și la 7, dar nu mai 
poate ține apoi cadența. Desfășurarea 
ultimei părți a jocului a fost... cum o 
arată scorul. Ieșencele (antrenor — 
N. Roibescu), inferioare numai în ceea 
ce privește media gabaritului (și e pă
cat), prezintă în schimb preponde
rența vîrstei și mai cu seamă a bunei 
pregătiri și a unei orientări tactice 
superioare, practicînd un volei mo
dern: ridicătoare precise, folosind mult, 
corect și cu aplomb pasa pe spate, 
atac generalizat și deseori din a doua 
lovitură, mișcare remarcabilă în te
ren, servicii bine puse la punct. S-au 
remarcat: Chirițescu, Căunei, Marcu 
și Tatomir de la Penicilina, Florescu,

Micea și Nițu de la FI. roșie. Bun ar
bitrajul : D. Nicolau—N. Ionescu.

Semănătoarea București — Industria 
sîrmei Cimpia Turzii (M) 3—0 (6, 11, 
7j. Bucureștenii (antrenor — V. Su
rugiu) în progres de la o etapă la 
alta, cu un atac decis și variat și cu 
o apărare sensibil ameliorată în con
tinuare, mai ales în privința dubla
jelor și blocajului, au învins clar și 
fără drept de apel. Nu e mai puțin 
adevărat însă că linia ofensivă a oas
peților nu i-a dat Semănătoarei spre 
dezlegare probleme destul de dificile, 
finalizînd în genere cu mingi „te
lefonate" și cu o insuficientă forță, 
în plus, Ind. sîrmei (antrenor —- V. 
Măgureanu) a păcătuit, deseori deter
minant, și prin mobilitatea redusă în 
apărarea din fundul terenului și între 
cele două linii ale formației, îndeo
sebi între pozițiile 1 și 2. Cei mai 
buni de pe teren : Schaffer, Băcăuanu, 
Dumitrache, Popescu (Semănătoarea), 
Rotaru, Lăpăduș și, în parte, Mitrea 
(Ind. sîrmei). A arbitrat cu scăpări 
Fr. Marinescu, secondat — bine — de 
H. Popovici,

în meci restanță:
Steaua - (riști I 8-1
In partida restanță dintre echipele 

Steaua și Crișul Oradea, disputată a- 
seară la bazinul Floreasca, bucureștenii 
au fost superiori tehnic și tactic și au 
obținut victoria cu scorul de 8—1 
(2—0, 1—1, 2—0, 3—0). Cele nouă 
goluri au fost înscrise de Culineac 
(3), Szabo (3), Țăranu și Alexandres- 
cu pentru Steaua și Csordas pentru 
Crișul.

Arbitrul dr. I. Drăgan a condus 
bine următoarele formații: Steaua: 
Ștefănescu — Neacșu, Szabo, Firoiu, 
Culineac, Marinescu, Țăranu (Alexan- 
drescu, Chețan); Crișul: Biro — 
Csordas, Ilea, Rujinschi, Mut, 
Hegyesi, Lenghel (Bartovici, Oros).

★

Turneul final al campionatului re
publican începe marii, la bazinul Flo
reasca, cu jocurile Steaua — Știința 
Cluj și Dinamo București -— Crișul 
Oradea.

CONSTANTIN FAUR

IN CELELALTE MECIURI ALE 
ETAPEI : Stiinta Brasov — Metalul 
Pitești (M) 3—1 (4, 7—15, 10, 4), 
Stiinta Petroșeni — înainte Timișoara 
(M) 3—0 (11, 9, 12), C.S.M. Cluj 
— Electroputere Craiova (M) 3—0 
(6, 3, 8), Progresul Tîrgoviște — Vo
ința M. Cine (F) 1—3 (15—6, 4—15, 
14—16, 10—15) Corvinul Deva —
Sanitarul Tg. Mureș (F) 3—2 (14—16, 
7, 15—17, 7, 10). — Amănunte în 
ziarul de mîine.

DINAMO BUCUREȘTI
A CÎȘTIGAT „CUPA MĂRII NEGRE"

CONSTANȚA (prin telefon). —■ 
După două zile de întreceri, care s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic și au 
olerit spectacole de calitate superioară, 
voleibaliștii de la Dinamo București au 
cucerit „Cupa Mării Negre". Ei au dis
pus cu 3—2 de Steaua și, tot cu 3—2, 
de Farul. Farul, clasată pe locul al 
doilea, a învins Petrolul Ploiești, cu 
3—2, iar Steaua, care a terminat pe 
locul al treilea, a întrecut Petrolul 
Ploiești cu 3—0.

Cei mai buni jucători ai compe
tiției : Derzei, Corbeann, Ganciu (Di
namo București), Vasilin, Timirgazin, 
Păunoiu (Farul Constanța), Papugiu, 
Chiriță (Steaua București), Șucu (Pe
trolul Ploiești).

Echipele s-au acomodat destul de> 
bine cu noile reguli după care s-au 
desfășurat jocurile ; mai puțin însă 
și arbitrii, care — cu excepția lui C, 
Mușat — au condus slab.

L. BRUCKNER -coresp.



De peste hotare
Campionatul republican pe echipe

STEAUA — METALUL BOCȘA
27—13

DINAMO CRAIOVA—A.S.A.
DEA 21—19

ORA- DINAMO BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BRĂILA 21—19

TINERELE BASCHETBALISTE 
BUCURESTENE ÎNVINGĂTOARE 

R. P. UNGARA
KOMAROM 29 (prin telefon), 

primul meci al turneului pe care

IN

Craiova 29 (prin telefon de la tri
misul nostru). Așteptată cu mare in
teres de iubitorii sportului cu mănuși 
din localitate, partida dintre echipele 
Steaua și Metalul Bocșa a fost însă 
departe de a satisface. Aceasta dato
rită în principal boxerilor din Bocșa, 
care au abandonat cu duiumul, și — 
precizăm ■— fără justificare. Este vor
ba de V. Naicea, A. Coman, A. Naghi 
și L. Csehi, care au refuzat lupta în 
momente de... evidentă superioritate. 
Dar, referitor la cauzele care au de
terminat comportarea nesportivă a 
acestor boxeri vom reveni într-unul 
din numerele noastre viitoare.

Acum, cîteva cuvinte despre felul 
în care s-au disputat meciurile. „Des
chiderea", care se anunța a fi una 
dintre partidele mult disputate, i-a 
pus față în față pe C. Ciucă (S) și 
C. Gruiescu (M). Ambii pugiliști au 
oferit un spectacol bun, subliniat de- 
seori cu aplauze. Inimosul metalurgist 
a început lupta cu curaj, și fără să 
se lase impresionat de „cartea de 
vizită* a adversarului a atacat dese
ori surprinzător, obligîndu-1 pe Ciucă 
să bată... în retragere. Boxerul mi
litar a lovit mai puțin, dar cu mai 
multă precizie și claritate, eschivînd 
— în același timp — loviturile adver
sarului. Iată motivul pentru care de
cizia de egalitate dictată de juriu a 
surprins. Au urmat cele patru vic
torii consecutive prin abandon obținute 
de N. Gîju, I. Negru, Gh. Stăncuț și 
I. Dinu.

„Semimîjlocii" Șt. Popoacă (S) și 
N. Cîmpeanu (M) au furnizat o luptă 
dinamică și deosebit de spectaculoasă. 
Mai calm și mai precis în acțiuni, 
Cîmpeanu a contrat puternic și a rea
lizat o meritată victorie la puncte. 
Popoacă a acționat nervos și a atacat 
deseori periculos cu capul, motiv pen
tru care a primit un binemeritat aver
tisment. M. Anghel (S) a avut o sar
cină grea în fața rudimentarului dar 
combativului Șt. Gheorghe (M), pe 
care însă l-a învins la puncte. H. 
Stumpf (S) a oprit prompt cu „con
tre" atacurile lui M. Panaît (M) și a 
obținut victoria la puncte. într-o for
mă deosebită s-a prezentat M. Nico- 
lau (S), care l-a învins detașat pe 
P. Kurunczi (M). Meciul dintre „greii" 
M. Gheorghioni (S) și A. Zuza (M) 
a constituit o simplă formalitate pen
tru boxerul militar, care a cîștigat în 
prima repriză.

în lo- 
dintre 
A.S.A. 
boxerii

Tg. Mureș 29 (prin telefon), 
calitate s-a disputat întîlnirea 
echipele Dinamo Craiova și 
Oradea, care a fost cîștigată de 
craioveni cu 21 —19. REZULTATE
TEHNICE: Costescu (D) b. p. Nica 
(A.S.A.); Lungu (A.S.A.) b. p. Manea 
(D); Buzuliuc (D) egal cu P. Petre 
(A.S.A.); Pătrașcu (D) b. p. Lovaș 
(A.S.A.); Baciu (D) b. 
(A.S.A.); “ ‘ —• ‘
(A.S.A.) 
(A.S.A.) 
(A.S.A.) 
Panduru 
(A.S.A.);
ran (A.S.A.).

N. STANESCU-coresp.

p. Vituș 
Enache (D) b. p. Spătaru 

— decizie eronată; Koncsag 
b. p. Moț (D); Naghi 

b. p. Constantinescu (D);
(D) egal cu Szentanay 
Bas arab (D) egal cu Cio-

Constanța 29 (prin telefon). Boxerii 
dinamoviști au trebuit să depună mari 
eforturi pentru a cîștiga la limită 
întîlnirea cu Progresul Brăila : 21—19. 
Iată rezultatele: N. Tudorel (P) egal 
cu D. Davidescu (D); ’ P. Covaliov 
(P) b. ab. II A. Verdeș (D); N. Deicu 
(P) b. p. F. Paraschiv (D); V. An- 
toniu (D) b. p. A. Zaibel (P); I. Mi- 
halic (D) b. p. R. Dinu (P); M. Du
mitrescu (D) b. p. Gr. Enache (P); 
I. Covaci (P) b. p. V. Mîrza (D)l ; 
I. Olteanu 
N. Stoian 
ghiu (D) ;
I P. Zeica

(D) b. p. V. Perianu (P);
(P) b. ab. III D. Gheor- 
V. Mariutan (D) b. ab.
(P).

EM. IENCEC-coresp.

In 
îl 

întreprinde în R.P. Ungară, selecțio
nata feminină de 1 ‘
București a întîlnit 
lecționată maghiară 
toare ale echipelor 
Gyor și Tatabanya, 
prima categorie.

Baschetbalistele bucureștence au reu
șit să se impună în partea a doua a 
meciului, obținînd victoria cu scorul de 
59-52 ( 25-25). Punctele echipei noas
tre au fost înscrise de : Diaconescu 6, 
Vartepniuc 18, S. Dumitrescu 16, Ker- 
ciov 9, Demetrescu 2 și E. Vogel 8. 
Au condus corect Velkey (R.P.U.) și 
Gh. Roșu (R.P.R.).
INTERNAZIONALE ÎNVINGĂTOARE

In etapa a Xl-a a campionatului ita
lian, desfășurată ieri, Internazionale a

tineret o orașului 
în localitate o se- 
alcătuită din jucă- 

din Komarom. 
care activează în

înaintarea romînă, mai slabă ca altă dată
(Urmare din pag. 1)

M. TRANCA

Singur Preda și-a aflat o strălucită con
sacrare internațională, inițiind atacuri 
spectaculoase, dintre care unul s-a sol
dat cu încercarea Iui Wusek.

Așa cum spuneam, treisferturile nu 
s-au ridicat la o valoare prea mare. 
Și aci a existat o oarecare superiori
tate de partea oaspeților. Ne referim la 
perechea de mijlocași a fraților Cam
berabero, cu o pasă lungă, sigură și 
cu o tehnică apreciabilă (dar fără 
eficacitatea așteptată, totuși), și la aripa 
Gachassin, autorul încercării decisive, 
ca și inițiatorul primei încercări, da
torată lui G. Camberabero. De partea 
noastră, un merit în plus revine celor 
două aripi Ciobănel și Wusek, mai în 
vervă ultimul, care a și realizat o foar
te spectaculoasă încercare. La deschi
dere, Stănescu și Chiriac, la nivelul po
sibilităților lor, în timp ce centrii (Dra
gomirescu—Irimescu) nu-i putem a- 
precia, ei neavînd de fapt decît foarte 
puține baloane. Penciu și-a dominat în 
cîmp „vis-a-vis“-ul său — pe Dedieu.

Și acum să redăm, pe scurt, filmul 
meciului cu accent pe momentele în 
care s-a finalizat. După un joc de 
tatonare, cu multe șuturi în tușă, be
neficiem de o suită de trei lovituri de 
pedeapsă (min. 15, 18, 20), pe care 
Penciu le ratează. Francezii, în schimb, 
fructifică (min. 23) un atac pornit de 
Gachassin, care recentrează frumos 
spre G. Camberabero, aflat pe fază. 
Acesta culcă balonul și: Franța 3 — 
Romînia 0. Peste 6 minute egalăm prin 
Penciu, care transformă o lovitură de

pedeapsă, acordată în urma unei ob
strucții în tușă, de la 40 m. (Ce păcat 
că cele dinainte, mult mai ușoare, au 
fost ratate 1). Și, deci : Franța 3 — Ro
mînia 3. Este acum rîndul francezilor 
să rateze o lovitură de pedeapsă prin 
fundașul Dedieu.

Repriza secundă este mult mai ani
mată. Jocul se „încinge". Domină la 
început francezii, totuși, cei care ra
tează primii sînt ai noștri : Penciu, 
oprit neregulamentar, fără balon, de 
Crauste nu transformă de la circa 
m o lovitură de pedeapsă. In min. 58, 
G. Camberabero este autorul unei 
vituri de picior căzute, după o gră
madă favorabilă francezilor, aproape 
de „22“-ul nostru : Franța 6 — Ro
mînia 3. Surprinși de acest scor, ro
mînii contraatacă vehement, și reali
zează cea mai bună perioadă de joc. 
In min. 65, Preda, în fruntea cîtorva 
minunate acțiuni de atac, trece în forță 
și pasează lui Ionescu, care reușește o 
scurtă și inspirată lovitură de picior 
spre aripă, Wusek, venit în viteză, cu
lege balonul și culcă cea mai frumoasă 
încercare a meciului : Franța 6 —

30

Io

Romînia 6. Se părea că romînii vor 
majora scorul, ei avînd cîteva minute 
de insistentă dominare, soldată cu trej- 
patru tușe la 5—6 metri de ținta fran
ceză. Dar iată că în min. 75 cînd ni
meni nu se mai aștepta, francezii mută 
jocul în terenul nostru și, după o gră
madă favorabilă, atacă cu toată lima 
de treisferturi. Același Gachassin în
scrie la colț : Franța 9 — Romînia 6. 
în ciuda unor eforturi vizibile, romînii 
nu mai pot întoarce un rezultat, care 
totuși, așa cum arătam, cu puțină șan
să, putea rămîne nedecis...

Arbitrul irlandez Kovent Dominic 
Kelleher a condus bine, cu multă au
toritate, următoarele formații:

FRANȚA : Dedieu — GACHASSIN, 
Pique, Capdouze, Darrouv — G. CAM
BERABERO, L. CAMBERABERO — 
Crauste, Herrero, SITJAR — DAUGA, 
SPANGHERO — Gruarin, Menthiller, 
Berejnoi.

ROMÎNIA: PENCIU — Ciobănel, 
Dragomirescu, Irimescu, WUSEK — 
Chiriac, Stănescu — Moraru, Demian, 
M. RUSU — PREDA, V. Rusu — 
Drobotă, Ionescu, RĂDULESCU.

Cinci minute după meci...

S-au încheiat campionatele europene 
de tenis de masă

Kovent Dominic KELLEHER; arbi
trul jocului 1 „Partidă orientată pe re
zultat, da unde uneori și lipsa ei de 
spectaculozitate, ca și unele ieșiri ner
voase. Francezii, cu o mai mare ex
periență, s-au descurcat mai bine Și 
au învins pe merit. Romînii au jucat 
corect și sini un adversar demn pen
tru orice echipă de prim rang din 
lume".

dullocul de desfășurare at întilnirii 
1963 : 6—6) și tot ca atunci putea 
rezulta un meci egal. Nu vreau să 
spun prin aceasta că victoria noastră 
nu este meritată".

(Urmare din pag. 1) 

iiit foarte mobili. întreaga partidă 
s-a desfășurat la un nivel tehnic ri
dicat, stîrnind ropote de aplauze.

în meciul decisiv pentru desemna
rea cuplului campion la dublu mixt, 
perechea Lukacs — Rozsas (R.P.U.) 
a dispus de Luzova — Miko (R.S.C.) 
cu 3-2 (11, -12, -19, 17, 20) după 
schimburi spectaculoase de mingi. în
vinșii au acționat mai ofensiv și în- 
frîngerea lor este nemeritată, mai 
ales că in finalul ultimului set au a- 
vut trei meciboluri.

Iată alte rezultate tehnice: simplu 
femei, sferturi de finală: Grinberg — 
Lukacs 3—0, Foldy — Paisiarv 3—I, 
Rudnova — Simon 3—2, Jurik 
(R.P.U.) — CONSTANTINESCU 3—1 
(—22, 14, 12, 16). Toate seturile s-au 
jucat la „activizare", conform tacticii 
preconizate de antrenorii Paneth și 
Pop. în această partidă, în care s-au 
schimbat peste 2.000 de mingi, Con- 
stantinescu a practicat un joc de „ță- 
căneală". Primul set a revenit spor
tivei noastre care, după ce a fost con
dusă în majoritatea timpului, în 
final a reușit două atacuri. Ea 
a pierdut apoi, fără drept de apel, 
tocmai datorită acestui joc de „țăcă- 
neală". Jurik s-a comportat excelent 
și, acționînd mai ofensiv, a ieșit învin
gătoare. Semifinale: Foldy — Grin
berg 3—1, Jurik — Rudnova 3—2. 
Simplu bărbafi, sferturi: Berczik — 
Alser 3—1, Stanek — Markovic 3—1, 
Scholler — Korpa 3—2, Kjell Johans
son — Rozsas 3—0; semifinale: 
Berczik — Stanek 3—0, Kj. Johans
son — Scholler 3—2; dublu bărbați,

sferturi: Fahazi, Pignițki — Bern- 
hard, Ch. Johansson 3—2, Stanek, 
Miko — Symonds, Kalnin 3—0, Rozsas, 
Berczik — Scholler, Gomoila 3—1, 
Alser, Kj. Johansson — Dmitrov, Ver- 
danian 3—1; semifinale: Stanek, 
Miko — Fahazi, Pignițki 3—2, Alser, 
Kj. Johansson — Rozsas, Berczik 
3—1; dublu mixt turul I: Alexandru, 
Negulescu — Karlikova, Kunz 3—1 
(18, —16, 10, 11), Constantinescu, 
Giurgiucă — Lecler, Purkart 3—0 
(7, 10, 15), turul II: Alexandru, Ne
gulescu — Bell, Neale 3—1 (—17, 18, 
18, 13), Constantinescu, Giurgiucă — 
Jarvenpa, Tuominen 3—0 (14, 11, 15), 
turul III: Alexandru, Negulescu — 
Wiktorson, Bernhard 3—2 (—19, 13, 
13, —13, 14), Kalweit, Pleuse — 
Constantinescu, Giurgiucă 3—2, sfer
turi: Lukacs, Rozsas — Shanon, 
Wright 3—0, Jurik, Fahazi — Alexan
dru, Negulescu 3—0 (15, 16, 12),
Luzova, Miko — Grinberg, Novikov 
3—0, Kalweit, Pleuse — Rowe, Bar
nes 3—0; semifinale: Lukacs, Rozsas 
— Jurik, Fahazi 3—2, Luzova, 
Miko — Kalweit, Pleuse 3—1.

Turneele de consolare au revenit la 
femei lui Bosa, urmată de Karlikova, 
Marie France Petre și Skrivanu, iar 
la băieți lui Harangi urmat de Vecko, 
Arndt și Kunz.

In încheiere trebuie să 'subliniem 
că presa suedeză și în special cea din 
Malmo (ziarul „Sud Svenska Dagbla
det") care-i indica favoriți pe spor
tivii romîni, a scris apoi că „...ne aș
teptam la mai mult de la sportivii 
romîni dectt au arătat in aceste cam
pionate europene".

Sîntem de aceeași părere.

Roger LEROU, vicepreședinte al 
F.F.R. și conducătorul delegației 
franceze: „A fost o partidă de luptă, 
pe alocuri nu tocmai spectaculoasă. 
Echipa noastră, care nu a arătat o 
formă maximă a învins totuși fiind 
mai bună pe înaintare. Romînii au

Michel CRAUSTE, căpitanul XV-lui 
Franței: „Meci bun. mai ales după pau
ză. Arbitrajul a fost corect. De la romîni 
mi-au plăcut: Penciu, Morarii, Demian 
și Preda. In ceea ce ne privește, fe
licit întreaga noastră echipă, care a 
luptai din greu pentru victorie".

cîștigat cu 3-2 partida cu Lanerossi. 
Alte rezultate : Atalanta—Messina 0-1, 
Catania — Varese 0-0, Florentina — 
Cagliari 2-0, Foggia — Milan 1-2, 
Juventus — Lazio 0-0, Mantova — 
Bologna 0-1, Roma — Genoa 1-1, 
Saropdoria — Torino 0-0. în clasa
ment continuă să conducă Milan ou 
20 p., urmată de Internazionale cu 
16 p.

BULGARIA - U.R.S.S. 0-0

Ieri, pe stadionul Vasil Levski, din 
Sofia, reprezentativele Bulgariei și 
U.R.S.S. au susținut un meci amical. 
După 90 de minute de joc, partida s-a 
încheiat la egalitate: 0-0.

ȘTIRI... REZULTATE...

• în preliminariile campionatului 
mondial, selecționata Greciei a învins 
la Atena cu 4-2 (1-0) echipa Dane
marcei. Meciul a contat pentru grupa 
a VlI-a, din care mai fac parte repre
zentativele U.R.S.S. și Țării Galilor.

• Continuîndu-și turneul în Asia,
formația maghiară Tatabanya a jucat 
la .Rangoon cu reprezentativa Birma- 
niei. Fotbaliștii birrnani au obținut 
victoria cu scorul de 2-1 (0-0).

SCURTE ȘTIRI

CEL DE-AL doilea meci dintre e- 
chipele de hochei pe gheață ale 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace, dis
putat la Moscova, a revenit echipei 
sovietice cu scorul de 3-0 (1-0; 0-0; 
2-0). în primul meci, hocheiștii sovie
tici au cîștigat cu 2-0.

LA BOGOTA, într-un meci pentru 
titlul mondial de box la categoria co
coș, brazilianul Eder Jofre, deținătorul 
centurii, l-a învins prin k.o. în repriza 
a 7-a, pe columbianul Bernardo Ca
raballo.

în cadrul aceleiași reuniuni, fostul 
campion mondial Alphonse Halimi 
(Franța), a fost întrecut la puncte în 
10 reprize de columbianul Victor 
Cano.

SELECȚIONATA secundă de ho
chei pe gheață a R. S. Cehoslovace a 
jucat la Berlin. în prezența a IO 000 
de spectatori, cu reprezentativa R. D. 
Germane, pe care a învins-o cu scorul 
de 4-3 (1-2; 2-0; 1-1).

CAMPIONUL OLIMPIC la caiac 
simplu, Rolf Petersen, în vîrstă de 
20 de ani, a fost desemnat drept cel 
mai bun sportiv suedez pe anul 1964, 
în urma anchetei făcută de ziarul 
„Svenska Dagbladet". Petersen a cîș
tigat medalia de aur pe lacul Sagami 
de lingă Tokio, întreeîndu-i pe ma
ghiarul Hesz și pe Aurel Vernescu.

DISPUTATA la Schwerin, întîlni
rea internațională de box dintre echipa 
locală Traktor și formația Constructo
rul Galați s-a terminat cu rezultatul 
de 14-6 în favoarea gazdelor.

CONTINUÎNDU-ȘI turneul în 
Austria, echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheată Slovan Bratislava a sus
ținut o întîlnire la Graz cu reprezen
tativa acestui oraș. Au cîștigat oas
peții cu scorul de 10-4 (5-0; 3-3; 2-1).

1

Danile DAUGA : „Terenul de joc a 
fost excelent iar meciul foarte dis
putat. Aveți o înaintare bună, dîrză, 
care ne-a ridicat multe probleme și 

progresat foarte mult, au devenit mai un fundaș, Penciu, excelent", 
indeminatici în conducerea 
Ii îndemn să 
direcția jocului

persevereze 
deschis1*.

balonului, 
acum in

Jean PRAT, 
franceze: „Ioc

formațieiantrenorul
greu. Echipa dv. este 

in progres fajă de Toulouse (n. r.

Viorel MORARU, căpitanul echipei 
Romîniei: „Băieții noștri au luptat 
mult și cred că meritau, după aspec
tul jocului, un rezultat de egalitate. 
Păcat că Penciu a ratat cîteva situa
ții favorabile".

Handbalistii
V

de la Stiinta București9 9 f

in R. F. G.

Dinamo București a învins pe Vorwărts Berlin 
cu 17-14 și s-a calificat pentru sferturile 

de finală
(Urmare din pag. 1) 

ceasta superioritatea numerică era 
de partea oaspeților tabela de marcaj 
să indice 6—21... Urmează însă una 
din perioadele de „cădere" ale dina- 
moviștilor, de care profită oaspeții. A- 
ceștia realizează acum ceea ce n-au 
reușit cînd Dinamo avea doi jucători 
eliminați i reduc diferența (5—6). 
Din nou emoții, dar pentru scurtă vre
me. Campionii noștri preiau categoria 
inițiativa și termină repriza cu un 
avantaj pe care, după pauză (min. 
40), îl vor mări la 7 goluri. In ur
mătoarele 16 minute jocul a devenit 
însă extrem de echilibrat datorită pe 
de o parte puternicei reveniri a hand- 
baliștilor berlinezi, iar pe de alta scă
derii potențialului de luptă în apărare 
al echipei dinamoviste, excelentă pînă

atunci. Consecința ? In min. 56 sco
rul a devenit 16—13 pentru Dinamo 
București. Victoria însă nu mai putea 
fi periclitată I

Arbitrul iugoslav P. Pupici a con
dus bine și cu mult calm un meci 
destul de greu, intervenind numai cînd 
a fost nevoie. Așa se explică faptul 
că partida s-a desfășurat în limitele 
sportivității, deși ambele formații au 
luptat cu toată energia pentru vic
torie.

DINAMO (antrenor Oprea Vlase): 
Redl — Costache II (1), Costache 1 
(1), Hnat (2), Moser, Ivănescu (7), 
Coman (2), Nica, Popescu (3), Io
nescu (1).

VORWĂRTS (antrenor Herbert 
Diettrich): Frieske -— Michalk, Liedt
ke, Pappusch (4), Muller (2), Haber- 
ha’uffe (6), Obermayer (1), Apel, 
Hebler, Kertzscher (1).

ESSEN (prin telefon). Vineri dimi
neață, după turneul de la Rheinhau
sen, echipa de handbal Știința Bucu
rești a piecat la Essen, unde — după 
amiază — a luat parte la competiția- 
fulger (2 reprize a 10 min.) organi
zată de clubul Phonix. Cele șase echi
pe participante au fost împărțite în 
două, serii. Știința a jucat în prima, 
obținînd rezultatele: Știința — SV 
Westerholt 8-2 (3-1). Buoureștenii
âu fost superiori mai ales în ce pri
vește concepția tactică și viteza. Au 
marcat: Samungi 3, Popescu 2, Nodea, 
Paraschiv și Oțelea.

Știința — HSV Hamburg 3-2 (2-1). 
Joc strîns, disputat pînă în ultimele 
secunde. Știința a înscris prin Nodea, 
Samungi și Popescu.

Celelalte rezultate: HSV Hamburg 
— SV Westerholt 8-4 (5-0) în seria I; 
Grashoppers Ziirich (Elveția) — 
Phonix Essen 6-4 (4-2), Phonix — 
Bosna Sarajevo (Iugoslavia) 7-5 
(3-3), Grashoppers — Bosna 8-6 
(3-3).

Finala Știința — Grashoppers (2 re
prize a 15 min.) a prilejuit un joc di
namic, care a necesitat prelungiri (2 
reprize a 5 min.). Forța de șut a de
cis meciul: Grashoppers a cîștigat cu 
9-7 (3-3, 6-6). Știința a ratat 3 lovi
turi de la 7 m. Au marcat: Samungi, 
Tipu 2, Popescu 2, Nodea și Ro
șesc u.
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