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• IN CAPITALĂ — JOCURI DE SLAB NIVEL TEHNIC • PERFORMERELE ETAPEI : PARTIZANUL ROȘU 
BRAȘOV (F) Șl ȘTIINȚA TIMIȘOARA (M)

Emoție la poarta echipei Dinamo, dar Frățilă re
zolvă, respingînd în corner

Foto : T. Roibu

\ luat sfîrșit ediția 
a... a campionatului 
d:' Terminînd la egali- 
i' (2—2) partida 
ă cu Steaua, echipa Di
no București a
și păstreze locui 
rite în clasament, cîști-
d, astfel, pentru a 8-a 
ă consecutiv titlul de 
npioană republicană. 
AeciuJ de ieri, s-o spu- 
i din capul locului, nu

ridicat la nivelul jo- 
ui prestat joi, de ace- 
?i echipe. Importanța 
tidei, caracterul ei de- 
v și-au pus amprenta 
acțiunile desfășurate de 
bele formații. Atît Di
no, cît și Steaua au 
:.his“ jocul, punînd ac- 
t pe acțiunile pozițio-
e, statice, folosind rar 
traatacul și așteptînd, 
are în parte, mai mult 
șea!a adversarului. Este 
pt, în disputa de ieri 
făcut simțit efortul de- 
în cele 5 partide ante-

ire, desfășurate zi de zi. 
>inamoviștii joacă pri- 
,ba Ionul și^in mai pu-
de un minut, vor acționa în super io
te numerică, deoarece Bădiță este 
linat. Prima tentativă de deschidere 
corului eșuează, urmează un con- 
fw al echipei Steaua, încheiat cu 
șui . uprecis expediat de Firoiu ; ri- 
a dinamoviștilor este de astă dată 

hotărâtă : Kroner trimite rapid lui 
ia Novac și acesta reia direct în 
ă : IM) pentru Dinamo (min. 3,01). 
răspuns, Steaua forțează egalarea, 
îndu-i pe Bădiță „centru-fix" și 
idu-1 insistent pentru „trei faulturi", 
șitul reprizei îi găsește pe poloiștii 
a Steaua la poarta Iui Frățilă.
a reluare. Gr. Novac este mai ra- 
decît Firoiu șicîștigă pentru echipa 
ningea pusă în joc de arbitru. Asis- 

în continuare, la un joc prudent

de ambele părți, cu marcaj strict „om 
la om", pe întreaga suprafață a „tere
nului", peste limitele regulamentului 
uneori, fapt care duce la eliminarea a 
trei jucători: Culineac de la Steaua, 
Mihăilescu și Gr. Novac de la Dinamo. 
Steaua rezolvă destul de repede situația 
de „om în plus" și înscrie prin Szabo. 
Este 1—1 (min. 8,26) și întrecerea de
vine tot mai pasionantă. In tnin. 9,04, 
Alexandrescu își lasă echipa în inferio
ritate numerică, fiind eliminat, dar ad
versarii nu pot fructifica avantajul: 
Zahan trimite alături de poartă și con-

GH. NICOLAESCU 
D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

(Brgan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romi na 
1

Lupta pentru titlul de campioană 
republicană de volei a început...

Ediția 1964/1965 a campionatului 
republican de volei categoria A, se
ria I a început cum era și de 
așteptat, sub semnal unui pronunțat 
interes, îndeosebi ca urmare a intro
ducerii oficiale ia noilor reguli. Privind 
— firesc — prin prisma aceasta, nota 
comună a celor cinci partide jucate 
în Capitală au constituit-o nivelul 
tehnioo-taotic mediocru (iar uneori 
chiar submediocru) și nesiguranța a- 
proape generală (a' jucătorilor, a ju
cătoarelor — mai ales — și a arbi
trilor) în aplicarea proaspetelor reguli 
de joc. S-a vădit, într-adevăr, o slabă 
pregătire din acest important punct de 
vedere. De aceea, în locul oricăror alte 
comentarii, să spunem răspicat că e 
de dorit ca prima etapă să rămînă 
totodată ultima pe care s-o acceptăm 
ca etapă de studiu și de tranziție, ou 
bîjbîieli și concesii în privința modi
ficărilor regulamentare care, nu sînt 
adoptate, decît întîmplător. Sau, mai 
degrabă, se aplică exclusiv prin tre
cerea mîinilor peste fileu la blocaj sin
gura deosebire fiind, față de trecut, că 
acum nu se mat fluieră. Tactic însă, 
preocupări speciale în pregătire, dacă 
și cîte au fost, în nici un caz nu s-au

făcut simțite decît foarte palid cu pri
lejul primelor meciuri din categoria A 
seria I, ceea ce a influențat frumuse
țea jocurilor.

Iată rezultatele întilnirilor din Bucu
rești : Dinamo — Progresul București 
(M) 3—1 (8, 8, 8—15, 9) ; ■Dinamo
— Metalul București (F) 3—0 (4, 9, 
5) ; C.P.B. — Voința Craiova (F) 
3—0 (3, 3, 12); Rapid Progresul 
Bucureștii (F) 3—0 (3, 1, 5) ; Știința 
-- Partizanul roșu Brașov (F) 1—3 
(15—4, 9-—15, 8—15, 13—15). In plus
— în rînduri'le de mai jos — cîteva 
detail iii pe care scorurile nu le pot 
dezvălui.

• Dinamoviștii puteau foarte bine 
cîștlga cu 3—0, fără... proverbiala re
laxare (pînă cînd ?) din setul al trei
lea ; și-apoi, din desfășurarea setului 
ultim (luat la 9), reținînd că învin
gătorii au condus cu 12—0, să căutăm 
un înlocuitor pentru „relaxare" și 
vom conchide că trebuie să-l alegem 
în căzui de față numai pe acela de 
neseriozitate.

• Sub orice critică — echipa femi
nină Progresul (aintrenoare Mariana

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 2-a)

în campionatul masculin de baschet

Liderul învins la Timișoara: 
Știința—Dinamo București 66-63 (32-30)!
MASCULIN — SERIA J

iEAUA - ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
59 ( 37—31). O repriză spectacu- 
i cu acțiuni care au „încălzit" 
ea tribunele și 20 de minute de 
anost, în care studenții ne-au pă- 
resemnați ca ideia înfrângerii — 
ce ne-a oferit cea mai impor- 

i partidă a etapei. In prima re- 
i — timp de 16 minute — am- 
echiipe au pus accentul pe acțiuni 

le încheiate cu coșuri frumoase de 
emidistanță, scorul alternînd per- 
mi. Doar spre sfîrșit, formația

pă cele trei restanțe 
la fotbal

.ZULTATELE RESTANȚELOR 
uamo Pitești—Steaua 1—2 
namo București—C.S.M.S. 
)) 
pid—Farul 2—1 (0—0).

CLASAMENT

(l-l)
2—0

campioană a reușit cîteva acțiuni prin 
Diacon eseu, Niculescu și iNovacek care 
i-au adus la "*auză un avantaj de 6 
puncte.

Se părea că diferența nu va consti
tui o problemă prea mare pentru stu- 
denți, obișnuiți să redreseze situații 
și mai dificile. Dar echipa antrenată 
de prof. L. Vasiilescu nu a mai acțio
nat după pauză cu cunoscuta-i vigoare 
și putere de luptă, fapt reflectat de 
permanenta evoluție a scorului. M. Ne- 
def și-a condus cu precizie partenerii 
spre o nouă victorie prețioasă 
care-i permite să egaleze pe dinemo- 
viștii bucureșteni în clasament. Dife
rența putea fi mai mare dacă în fi
nal Steaua nu și-ar fi permis mai 
multe momente de relaxare, pe care 
studenții le-au speculat cu prompti
tudine apropiindu-se pînă la două 
puncte.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DIN.AMO 
BUCUREȘTI 66—63 ( 32—30). A fost 
cel mai frumos joc desfășurat în loca
litate în acest campionat. Ambele

echipe au luptat ou multă însuflețire 
pentru victorie, care a surîs în final 
gazdelor. Timișorenii au avut iniția
tiva în majoritatea timpului con
ducted la o diferență de 3—4 
puncte și prin 
oru victoria lor este meritată. Suc
cesul studenților 
ultimul minut, cînd Dan 
transformat două aruncări 
Punctele au fost înscrise de: lonescu 
30, Popovici 12, Spătaru 8, D. Puș
cașu 8, Chirluță 6, Cîrlan 2 
Știința și Spiridon 4, Viciu 6, 
6, Albu 12, Kiss 11, Giurgiu 8, 
14, Cernea 2 pentru 
arbitrajul prestat de 
Dutka (Oradea).

C.S.M.S. IAȘI — 
dea 73—56 (42—30).

majoritatea timpului 
la o diferență de 

prisma acestui lu-

s-a conturat în
Pușcașu a 

libere.

Dinamo.
E, ilotya

pentru 
Novac 
Vizner 
Corect 
și G

ORA-DINAMO
__ _ _____,Gazdele au făcut 
un joc de zile mari, obținînd o vic
torie concludentă. Ieșenii s-au apărat 
cu multă dîrzenie, au combinat frumos 
iii atac, în timp ce formația orădeană 
a acționat nervos, comițînd multe gre- 

(Coniinuare in pag. a 4-a)

MECIURILE
DIN ACEASTĂ SAPTĂM1NĂ

3<xua 9 7 2 0 21: 6 16
rpid 10 6 2 2 13: 7 14
S.M.S. 13 6 2 5 17:18 14
•trohnl 13 5 3 5 16:13 13
paul 13 5 3 5 14:17 13
namo Buc. 8 6 0 2 18: 8 12
fragul roșu 12 4 4 4 14: 8 12
T A. 13 4 4 5 16:21 1?
ișul 12 3 5 4 11:12 11
n. PMețti 13 4 3 6 16:20 11
Huța Craiova 13 4 3 6 11:22 11
•inja Cluj 12 3 4 5 18:17 10
i-ierul B. M. 11 3 2 6 13:19 8
3 greșul 12 1 5 6 6:16 *

Campionatul categoriei A 
ercuri 9 decembrie: Rapid—Mi- 

Baia Mare
10 decembrie: Știința

> București
nbătă 12 decembrie;
fl
minică 13 decembrie:

Mare—Dinamo București
Jocuri internaționale

ercuri 9 decembrie: Steaua—Di-
> Zagreb („Cupa cupelor1*)

Cluj—-Di-

Steaua—

Blocajul dinamoviștUor (Derzei -f- Stoian) respingînd un atac executai de 
Chezan (Progresul)

Start în întrecerile pentru titlurile republicane de șah
Pentru acei dintre cititorii noștri 

care doresc să țină un tabel cu re
zultatele „la zi", începem prima cro
nică a finalei cu ordinea tragerii la 
sorți: 1. Stanciu 2. Pavlov 3. Rado
vici 4. Voieuleseu 5. Reicher 6. Boz
doghină 7. Șut eu 8. Pușcașu 9. Szabo 
10. Gavrilă 11. Partos 12. Gheorghiu 
13. Neamțu 14. Mititelu 15. Cioâltea 
16. Alexandrescu 17. Șuia 18. Scos 
19. Giinsberger 20. Nacu.

Și acum, primele rezultate. Runda 
de sîmbătă. întîia, a furnizat partide 
cu aspect diferit. Unii dintre concu- 
renți s-au menajat reciproc, alții au 
intrat direct in focul luptei, oferind 
spectatorilor partide interesante de 
urmărit. Astfel, in timp ce pe tablele 
de demonstrație ale întilnirilor Stan
ciu—Nacu, . Pavlov—Giinsberger și

Minerul

>»

Foto: V. Bageac

lată ce poziție excelentă a avut Voica (tir. 13) în meciul de ieri. Și totuși atacantul ieșean, șutind 
a ratat o clară ocazie

Șutea—Mititelu inscripția „remiză"
apărea imediat după efectuarea 
mutării 30 (care permite, in litera 
regulamentului, consemnarea unul ■re
zultai de egalitate), alte partide — 
cum au fost cele dintre Ciocîltea și 
Bozdoghină. Soos—Radovici, Puș
cașu—Neamțu sau chiar remiza Sza
bo—Gheorghiu — continuau
semnul unor momente de luptă 
tensă, de toată frumusețea.

Victor Ciocîltea a jucat unul 
sistemele sale preferate din Indiana 
veche, împotriva lui C. Bozdoghină. 
El a obținut curînd o puternică pre
siune pe flancul damei, a combinat 
manevrele poziționale cu „poante" 
tactice, ceea ce a dus la cîștigul unui 
pion și apoi al partidei. Tot cu ne
grul a cîștigat o bună partidă de luptă 
un alt reprezentant al jocului activ, 
B. Soos. împotriva lui C. Radovici, 
jucător redutabil în apărare, el și-a 
creat — din Siciliana — o poziție 
predominantă în centru, reușind să 
aducă lupta Intr-un final de turnuri 
favorabil, pe care l-a încheiat victo
rios la mutarea 53. O interesantă

sub
in-

din

RADU VOII

(Continuare în pag. a 4-a)

JOI, PE STADIONUL 
„23 AUGUST" :

Legia Varșovia

Galatasaray Istanbul

I După cum am anunțat, al treilea Ț 
Țmeci din cadrul „Cupei cupelor" - 
Țla fotbal dintre Legia Varșovia șij’
♦ Galatasaray 6e va desfășura in ,► 
Țțara noastră, joi, 10 decembrie. Fo-;' 
♦ral nostru de specialitate a hotărât\ 
Tea această partidă să aibă loc la -
♦ București, pe stadionul 23 August, 
Țjoi cu începere de la ora 13.
^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦W-M+F-Hk



Turneul final pe echipe
Sîmbătă și duminică s-au disputat 

întîlnirile din cadrul etapei a doua a 
turneului final al campionatului repu
blican pe echipe. Iată câteva din rela
tările corespondenților noștri.

TURNU SEVERIN. Meciul dintre 
echipele Metalul Bocșa și Constructo
rul Galați (încheiat eu -scorul de 22—17 
în favoarea gălățenilor) nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic superior. Iată re
zultatele : C. Gruiescu (M) b.ab. I V. 
Potolea (C), Al. Dumbravă (C) b.ab.
II V. Naicea (M), Al. Coman (M) b.p. 
I. Vlădut (C), M. Săvescu (C) b.p. 
Al. Naghi (M), N. Băleanu (C) b.ab.
III L. Csiki (M), Gh. Eremia (C) b. 
dese. N. Cînapeami (M), Gh. Ionel 
(M) egal cu M. Tache (C), Gh. Ștefan 
(M) b.p. M. Scarlat (C), P. Kurunczi 
(M) egal cu V. Bogoi (C), O. Cioloca 
(C) b.ab. I Al. Șușu (M). Arbitrajele, 
corecte.

GH. MANAFU — coresp.
rt

CRAIOVA. întâlnirea dintre forma
țiile Progresul Brăila și A.S.A. Oradea 
a trezit un deosebit interes în riadul 
iubitorilor de box din localitate. Brăi- 
lenii au câștigat la mare luptă, cu sco
rul de 20—19. Dar, rezultatul putea 
fi favorabil, tot a'tît de bine, și oră- 
denilor, dacă la categoria cocoș arbi
trul de ring B. Robert l-ar fi descali
ficat, așa cum era normal, pe brăilea- 
nul Covaliov pentru lovitură sub cen
tură. Rezultate tehnice : I. Nica (A.S.A.) 
b. neprez. N. Tudorel (P), P. Covaliov 
(P) b.K.O. III I. Lungu (A.S.A.), N.

Neicu (P) -b.p. D. Petre (A.S.A.), A. 
Zaibel (P) pierde la puncte în fața lui 
Fr. Lovas (A.S.A.), R. Dinu (P) b.p. 
Spătaru (A.S.A.), I. Tîmpescu (A.S.A.) 
b.p. C. Voinescu (P), I. Covaci (P) 
b.ab. III C. Koncsag (A.S.A.), Gr. Ena- 
che (P) egal cu Naghi (A.S.A.), N. 
Stoian (P) b.ab. II N. Bruti (A.S.A.), 
P. Zeca (P) pierde la puncte în fața 
lui G. Sentanai (A.S.A.).

V. SANDULESCU — coresp.

BRAȘOV. Derbiul seriei I a tur
neului final s-a disputat în localitate, 
între echipele Dinamo București și Di
namo Craiova. Prezentînd o echipă 
completă, bucureștenii au cîștigat fără 
emoții : 24—16. Cele mai frumoase
partide le-au furnizat perechile Davi- 
descu-Costescu, Paraschiv-Goanță, dar 
mai ales Mihalie-M. Cornel. REZUL
TATE TEHNICE : Davidescu (Buc.) 
egal cu Costescu (Cv.) — decizia dez
avantajează pe boxerul craiovean; C. 
Buzuliuc (Cv.) b.K.O. II A. Verdeș 
(Buc.), M. Goanță (’Cv.) b.p. F. Paras- 
cliiv (Buc.), V.' Anloniu (Buc.) b.p. 
F. Pătrașcu (CV.), I. Mihalic (Buc.) 
b.p. M. Cornel (CV.) în cel mai fru
mos meci al reuniunii ; M. Dumitrescu 
(Buc.) b.K.O. II I. Enache (Cv.), V. 
Mîrza (Buc.) și N. Moț (Cv.) termină 
la egalitate într-un meci plin de ob
strucții ; I. Olteanu (Buc.) b.p. E. Con- 
stantinescu (Cv.), I. Monea (Buc.) b.ab. 
II Șt. Panduru, (Cv.), V. Mariuțan 
(Buc.) b.ab. I T. Basarab (Cv.).

DAN V1NTILĂ și C. GRUIA—coresp.

:L_H 0 C H E gheață

Dinamo din nou pe primul loc lu „clasice*
Ieri, în sala Dinamo din Capitală, 

s-a desfășurat ultimul act al campio
natului republican de lupte clasice se
ria A. Spectatorii prezenți la reuniuni 
au aplaudat îndelung evoluția frunta
șilor sportului luptelor din țara noas
tră, au apreciat nivelul tehnic ridicat 
dovedit de marea majoritate a parti- 
cipanților. Pentru a micșora timpul de 
desfășurare, federația de specialitate 
a hotărît ca întrecerile să se desfă
șoare pe trei saltele. Spectatorilor le-a 
fost destul de greu. să urmărească evo
luția concomitentă a trei perechi de 
sportivi. Și era firesc. La salteaua nr. 1 
prezenta interes disputa a două for
mații în pericol de retrogradare — 
Progresul București și Chimistul Baia 
Atare, Ia salteaua <nr. 3 își desfășura par
tidele o altă echipă amenință — C.F.R. 
Timișoara, iar pe salteaua nr. 2 avea 
loc derbiul acestei ultime etape — Dina
mo București—Steaua. La care din aceste 
meciuri să fii atent ? Dar spectatorii 
s-au descurcat. Ei au încurajat deo
potrivă și pe luptătorii militari și pe 
dinamoviști. pe oei din Galați, Tg. 
Mureș sau Timișoara. La fluierul final, 
Gh. Iacobini, secretarul general al F-R. 
Lupte, a anunțat clasamentul general 
și a felicitat echipele și antrenorii care 
au dovedit o bună comportare în în
tregul campionat. In mod deosebit, el 
a remarcat formația dinamovistă care 
a reușit să câștige toate oele 16 ediții 
ale campionatului republican, o per
formanță demna de laudă și chiar de 
invidiat. Locul doi în clasamentul ge
nerai a fost ocupat de Steaua, iar locul 
trei de Steagul roșu Brașov. Merită,

de asemenea, evidențiată comportarea 
formației Metalul București, care de 
trei ani se clasează pe locul patru. 
Dintre sportivi, cea mai bună compor
tare de-a lungul campionatului au a- 
vut-o: C. Turturea (Dinamo) cat. 52 
kg; I. Baciu (Rapid) cat. 57 kg; V. 
Coman (Metalul) cat. 63 kg ; I. Burcea 
(Steagul roșu Brașcv) cat. 70 kg; 
C. Badea (Steaua) cat. 78 kg; I. Ță
râna (Dinamo) cat 87 kg; Gh. Po- 
povici (Dinamo) cat. 97 kg; N. Marti- 
nescu (Dinamo) cat. grea.

La această etapă finală s-au semna
lat și unele aspecte negative. Evoluînd 
în aceeași grupă cu două echipe ame
nințate de retrogradare, Metalul Bucu
rești a cedat vizibil meciurile uneia 
dintre ele — Chimistul Baia Mare, 
în dauna formației Progresul Bucu
rești, antrenorii celor două echipe pur- 
tîndu-și de mai multă vreme... sîm- 
betete. Și ne-a mirat faptul că arbitrul 
L. Bandi nu și-a pus în joc autorita

tea culcare ne-a obișnuit Acee; 
tuație s-a petrecut cu formația 
care a „dat" meciurile... colege 
C.F.R. Timișoara. Și nu știm 
(C.F.R. Timișoara ieșise din zoi 
riculoasă). Federația trebuie să 
lizeze temeinic aceste lucruri.

Rezultate : Unio Satu Mare cu 
gul roșu Brașov 4—10, cu C.F.R. 
șoara 7—7 și cu Rapid 5—11. S 
roșu Brașov cu C.F.R. Timișoara 
și cu Rapid 10—6. Rapid — 
Timișoara 6—10. Chimistul Baia 
eu Progresul 6—8, cu C.S.O.
3— 7 șî cu Afetalul 6—4. Pre 
cu C.S.O. Galati 8—8 si cu A
4— 10. C.S.O. Galați — ’Metalul 
Dinamo cu Steaua 8—4 și cu : 
Lugoj 14—0. Steaua — A.S.M. 
14—2.

Au retrogradat din seria A e 
Progresul București și A.S.M.

V, GODE

Steaua, învingătoare la „liber

Primele meciuri din campionatul Capitalei
Programînd jocuri între echipe pe 

care le desparte o sensibilă diferență 
de valoare, primele două etape ale cam
pionatului de hochei al Capitalei n-au 
prezentat vreo atracție deosebită. Fa- 
voriții s-au impus clar, înirecmdu-se 
deocamdată —în mod indirect— în 
a-și asigura golaveraje cît mai favo
rabile. De aceea, prea multe concluzii 
nu se pot trage, după aceste prime pa
tru jocuri, rămînînd ca stadiul de pre
gătire al formațiilor bucureștene să în
cercăm a-1 aprecia după, etapele viitoa
re’, în care tfrrfteajză meciuri între for
mații de nivel apropiat.

®HALTERE
Echipa Steao 

pe locul 1
REZULTATE SLABE 

ALE HALTEROFILILOR FRUNTAȘI

Pînă atunci, să trecem în revistă par
tidele de sîmbătă și duminică.

In meciul inaugural, Dinamo Bucu
rați (oare în acest an- prezintă o gar
nitură mai completă și mai omogenă 
decrt în sezonul trecut) a primit replica 
tinerei formații a Constructorului. Dina
moviști i n-au avut probleme decît m 
prima parte, aiița vreme cît pe adver
sarii lor „i-au ținut picioarafe". învin
gătorii n-an deschis scorul decît în 
minutul 20, ultișnul al primei reprize, 
prin . Boldesc». In continuare însă Di
namo București dominat net, obținmd 
victoria la un scor categoric: 10—1 
(1— 0, 4—1, 5—0). Golurile au fost rea
lizate dc Boldescu (3), Boșa (2), Pop, 
Tiriac, Osvath, Barbu și Florescu. Pen- 
'tru Constructorul a marcat, egalînd in 
primul minut al reprizei secunde, Voi- 
culescti.

S-au întîlnit apoi Știința și Olimpia. 
Și în acest joc scorul a fost la un 
moment dat egal (1—1) pentru ca 
pînă la urmă Știința — deși cu o for
mație sub nivelul celei de anul trecut, 
deoarece a pierdut o serie de jucători 
de bază — să cîștige confortabil:

13—1 (3—1, 6—6, 4—0). Autorii 'go
lurilor: Niță, Tăbăcaru și Tudoran (fie
care de cîte 3 ori), T. Vacar (2), 
Scheau șl Bazillde pentru studenți, 
Vlad pentru Olimpia.

Aseară, Steaua a repurtat victoria 
cu 6—0 (1—0, 4—0, 1—0) în fața 
formației studențești. Militarii au do
minat mai mult în prima parte a me
ciului dar n-au fructificat decît o dată; 
prin Biro (mm. 8). După prima pauză, 
rezistența opusă de cei de la Știința 
scade și L. Vacar (min. 25), Szabo I 
(miri. 28), Czaka (min. 34), Ionescu 
(min. 37) majorează scorul. Studenții 
joacă mai curajos în ultima parte, își 
creează și ei bune ocazii, dar cel care 
marchează sînt tot jucătorii de la 
Steaua, prin Ștefânov (min. 43). A 
fost cel mai plăcut joc de pînă acum 
al competiției.

Astă-seară, după o „deschidere" 
Steaua — Constructorul (ora ÎS), in 
care singura problemă care se pune e 
cea a... scorului, Dinamo și Știința se 
întîtaesc, la ora 20, într-un meci care 
se anunță interesant.

R. U.

Sîmbătă, sala Dinamo a fost gazda 
ultinrei etape a campionatului republi
can de lupte libere. întrecerile au fost 
viu disputate. Lupta între echipele 
situate la periferia clasamentului a fost 
pasionantă. Au retrogradat : C.S.O. Re
șița (din pricina celor două neprezen- 
tări) și C.F.R. Timișoara.

Disputa dintre primele clasate, Steaua 
și Dinamo, a dat cîștig de cauză, așa 
cum era de așteptat, primei formații. 
Disputa a fost mai echilibrată decît 
credeam și puțin a lipsit să nu se ter
mine la egalitate. Aceasta, datorită for
mei bune a luptătorilor dinamoviști la 
categoriile mici, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, din cauza slabei 
comportări a lui Șt. Sting». „Greul" 
de ia Steaua n-a reușit să-l depășească 
pe tînărul S. Arjoca (Dinamo). Ca ur
mare a lipsei de acțiuni, cei doi lup
tători au fost descalificați.

întrecerile din cadrul grupei I au 
fost dominate de formația Steaua care 
a devenit astfel din nou campioană 
republicană. Iată rezultatele : Steaua- 
Dinamo : 9—5, cu A.S.M. Lugoj : 16—0,

cu C.F.R. Timișoara : 16—0 ; D 
A.S.M. Lugoj 14—2, eu C.F.R. 
șoara 14—2, C.F.R. Timișoara- 
Lugoj 12—4.

în grupa a Il-a cea mai fn 
comportare au avut-o luptătorii 
Mureșul Tg. Mureș care au 
toate întîlnirile. Rezultatele : 
Tg. Mureș-Rulmentul Brașov : 
cu Progresul 12—4, cu Vagonu 
12—4, Progresul-Rulmentul
12—4, cu Vagonul Arad 12—4 
mentul Brașov-Vagonul Arad 10

S-au evidențiat : Fr. Glliarr 
I. Budai (Mureșul) și C. D 
(Progresul).

Disputa din grupa a IlI-a a < 
tig de cauză formației Steagr 
din Brașov. Iată rezultatele : 
roșu-Rapid 14—2, cu C.S.O. 
10—6 ; C.S.O. Galați-Rapid 12- 
reținut comportarea frumoasă a 
torului P. Poalelungi (Galați) (i

Sîmbătă șl duminică s-an desfășurat in 
Capitală î.naiel-e campionaielar republi
cane de haltere pe echțpe. TllUall de cam
pioană a fost cucerit de echipa Steaua, 
la mare diferență tie prmete țață £3 TU- 
niătoaretle cJasale. Dinamo ’București, c<aie 
candida pentru un loc fruntaș, a fast eli
minata din. concurs, deoarece unul din 
halterofili (D. Roșea) a depășit greutatea 
regulamentară 1-a cîntarul oficial. Ro- 
zulitaiele înregistrate, în speciatl de halte- 
TofUlii fruntași sînt toarte slabe, ceea ce 
arată că ei nu s-au ’pTO-gcVlt tomeiaic 
pentru acest concurs. De a’iiel, deopire 
acest lucru vom vo-xbi .intr-un alt articol.

Clasamentul pe echine este înrinalcirul: 
1. STEAUA 9 p, 2. CiimpĂu BunareșM -22 
p, 3. Rapid ■Bwcurețli 31 p, 4. VsBarail 
București 35 p., 5_ C-SJM. .XTtoj 35 p, 6. 
(Rccpid Oradea 40 p. 7. ■Eiectrarn!o<Off Timi- 
șoara 45 p, B. Rr-ogrestil București 47 p, 
9. Petroihil Ploiești '51 p.

Rezultatele pe .categorii : Cat. o&caș 1. 
I. Pan-ait (Steaua) 2BQ kg. 2. A. Wagnex 
(Steagul roșu Btcșov) '247;5 kg. 3. 'I. Bal- 
mău (Rapid Buc.) 242,5 kg. 4. I. Hx>rtopan 
(Olimpia Buc.) 237,5 kg. .5. 1 Balaș (Ra
pid Oradea) 230 kg. 6. V. baiu (Petrolul 
PI.) 222,5 kg. Cat. pană 1. A. Toxna 
(Steaua) 3C0 fcg. .2, V. Stoica (Progresul 
Buc.), 272,5 kg. 3. Dragoș Niculescu 
(Olimpia Buc.) 265 kg. 4. C. Is ir a Le (Ra
pid Buc.) 757,5 kg. 5. V. Kusu (C.S.M. 
Cluj) 250 kg. 6. E Vasilescu (Electromo- i 
toir Timișoara) "247,5 kg. Cal. ușoară 1. | 
B. Fiți (Steaua) 3G5 kg. 2. N. Amzuică 
(Viitorul Buc.) 332,5 kg. 3. C. Cristea (Pe
trolul PI.) 307,5 kg. 4. V. Popa (Rapid 
Oradea) 295 kg. 5. I.’ Blrău (Electromotor 
Timișoara) 287,5 kg. 6. Gh. Ienciu (Olim
pia Buc.) 230 -kg. Căit. aesafcntytocie 1. L. 
Ionescu I (’Olimpia Buc.) 342,5 kg. 2 N. 
Pană (Steaua) 320 kg. 3. Fr. Marton ' 
(C.S.M. Cluj) 307,5 kg. 4. V. Adler (Elec
tromotor Timișoara) 305 kg. 5. D. Dan 
(Rapid Ora.tea) 285 kg. 6 M. Mihu (33a- 
pid Buc.) 282,5 kg. Cat. mijlocie 1. E. Ra
tio (Viito.rul Bv.c.) 320 kg.” 2. D. Dolofan ,| 
(Steaua) 380 kg. 2. V Olteanu(Olimpia Duc.) , 
337,5 kg. 4. G Teleman (Rccoid Buc.) 
330 kg. 5. L. Kato (C S.M. Cluj) 302,5 kg. 
6. C. Dul.garu (Elv-cdromutox Timișoara) 
295 kg. Cm!. -rc-rJ'p-ra 1- L. Baroga
(Steaua) 4’1) kgw 2. T. Roman (C.S.M. Cluj) 
345 kg. S. A. Anghel (OlimpTa Buc-)
335 kg. 4. I, KoEax (Viitorul Buc.) 227,5 
kg. 5. Gli. Gcstadîw ‘(Bapid Buc.) 3-15 kg. '■ 
6. I. Popovici (Rapid Oradea) 312.5 kg. ’ 
Ceri, nirect 1. S. Ca c-:u (Steaua) 425 -kg. 12.

_C. Diăguleocu ((Rapid Buc.) 365 kg. 3. I. ' 
Vtadăxeanu (Olimpia Buc.) 355 kg. 4. S. ’ 
Isac XPron. Puc.) 337,5 kg. 5. I. Moisescu 
(C.S.M. Cluj) 330 kg. 6. A. Guliei Cftapid 
MMdea) 320 kg^

P. Cudumanu (Steaua) in situație dificilă, in partida cu dinam 
L. CJiiș. El va schimba apoi soarta partidei în favoarea sa

Lupta pentru titlul
de campioană republicană a început

(Urmare din pag. 1)

BunescM), adică pe linia comportării 
de anul trecut, apărînd de data asta 
„întărifa" test cu o jucătoare veche, 
și anume, cu.... Tinda Pleșoianu! Ti- 
nînd seama că este echipa unui club 
sportiv, considerăm că e cu atft mai 
mult vorba de bani cheltuiți de poma
nă, cu un lot vîrstnic lipsit de valoare 
și de' pErqtectivă.

9 Principala explicație a înfrîngerîi 
studentelor bucureștence: jocul lor 
slab, în contrast cu comportarea de la 
set Ia set mai bună a brașovencelor

• Cît privește scorni sever cu care 
a pierdut Voința Craiova, el se expli
că în mare parte prin absența din for
mația oaspetelor a Cameliei Lăzeanu. 
Aceasta — după cum ne-a declarat 
antrenorul echipei craiovene, R. Zam
fire* u — „nu a făcut deplasarea, 
după toate aparențele, pentru a nu 
îngreuna fermele de transferare a sa 
la tma din echipele bucureștene".

Recomandăm federației să întreprin
dă cercetările de rigoare și să aplice 
sancțiuni exemplare (implicit suspen
darea respectivei jucătoare) dacă se 
va dovedi că e vorba de așa ceva. 
Aceasta aniiiitiindu-ne că printre cete 
mai de preț concluzii... post-a1impice 

■era parcă și aceea' privind întărirea 
-centrelor vcfcibalistice provinciale, iar 
nu distrugerea lor prin centralizare? 
tuturor valorilor în București!

REZULTATELE PARTIDELOR DIS 
PUTATE IN TARA IN CATEGORIA 
A SERIA I, MASCULIN : Farul Cons
tanța —• Rapid București 0—3 (6, 9, 
7), Minerul B. Mare — Minerul Bihor 
3—2 (14, 6, 11—15, 14—16, 5), Trac
torul Brașov — Știința Galați 3—•• 
(13, 4, 9)., Știința Cluj — Știința Ti 
mișoara 2—3 (7—15, 19—17, 8—15, 
16—14, 11—15), Petrolul Ploiești — 
Steaua București 3—2 (11, 7—15, 12— 
15, 11, 9), Constructorul Brăila —
C.S.M.S. Iași 3—0 (9, 9, 9) ; FE
MININ : C.S.M. Sibiu —- Farul Cons
tanta 3—0 (7, 13, 9), Silința Ctaj — 
C.S.M. Cluj 3—0 (1, 1, 10).

IN CATEGORIA A SERIA A II-A 
MASCULIN : Electnoputere Craiova — 
Știința Brașov 3—0 (12, 10, 14), îna
inte Timișoara — Semănătoarea 
București 3—2 (11, 19, 8—15, 12—15, 
9), Metalul Pitești — Știința Petro- 
seni 3—0 (10, 13, 14), lnd. sîrmei 
C. Turzii — C.S.M. Cluj 3—1 (8, 13— 
15, 10, 2); FEMININ: Penicilina
Iași — Corvinul Deva 3—1 (13—15,
2, 2, 4), Voința M. Ciuc — FI. roșie 
București 3—0 (12, 9, 10), Sanitara! 
Tg. Mureș —- Progresul Tîrgoviște 
3—0 (10, 10, 10).

Amănuntele comunicate de corespon
denții noștri, împreună cu clasamen
tele la seria a Il-a — în numărul de 
mîiiie.

Dinamo București pentru a 8-a o» 
consecutiv campioană

(Urmare din pag. 1) timp ce Steaua nu mai are I 
joc cînd intră în posesia ming 
sfîrșit, campionii „plimbă" bal 
la unul la altul, fără intenți 
ataca, dar arbitrul nu sacțîonea 
lor pasiv. Fluierul final se fa 
auzit din cauza aplauzelor pute 
care suporterii dinamovișlilor 
succesul echipei lor favorite: 
a'8-a oară, campioană a țării.

Arbitrul Kosta Gezov (Bdlf 
. ,____v „_____ cpfidus cu autoritate. DINAM!
Grințescu) pâră- țifa, Grințescu, Zahan, Kroner 

rescii,: Gr. Novac, B. Mihăile;
, STEAUA: Ohețan, Sz 

roi ii, CtiHneac, Țăranu, Bădiți 
tlescu, Alexandrescu, Neacșu.

Criștd Oradea a întrecut p< 
Cluj cu categoricul scor de 7- 
2-1, 2-0, 1-1 j, menținîndu-și 1< 
Rezultate înregistrate sîmbătă 
— Cașul 4^0 (1-0, 1-0, 2-0, 6 
rumo — Știința 8—0 (1-0, 2-0,

traaiacul decis al lui Cui in ©ac nu poate 
fi oprit decât prin... „4 metri". Culineac 
execută precis și tabela arată 2—1 pen
tru Steaua (min. 9,39). Steaua este 
acum mai aproape de titlu decît Dina
mo, întrueît o victorie, chiar ia un 
punct diferență, o poate aduce pe primul 
loc. Se aruncă în luptă ultimele resurse 
de ambele părți și, în numai trei se
cunde, două perechi de jucători (FirOru 
— Kroner și Bădiță —C 
sesc bazinul la... invitația arbitrului. 
Aproape o repriză întreagă (a treia:), șeriu; STEAUA: 
echipele acționează în cîte patru juca- ~
lori de „cîmp" și chiar în trei, cînd Ma
rinescu (min. 14,05) și M’hăilescu (min. 
14^4) sînt și ei eliminați. Cu puțin 
înainte de sfârșitul reprizei. Zahan se 
apropie nesiingherit de poarta iui Che- 
țan, iar cînd este atacat îi trimite balo
nul precis lui Gr. Novac, care, la fel 
«de... precis, reia de aproape în plasă : 
2—2 (min. 14,57). Dinamo a trecut din 
nou în fruntea ciasawientolui...

Ultima repriză este fără istoric. Dt- 
snamo nu cedează balonul, în pofida 
presingului exercitat de adversari, în

CLASAMENT
1. Dinamo București 6 5 1
- * 12. Steaua
3. Crișul Oradea
4. Știința Cluj

4
6 2 0
6 0 0

€
0
1
4
6
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Rapid-Farul Constanța 2-1 (0-0)

La un cuplaj în care evoluau Dina
mo și Rapid, numai cîteva mii de 
spectatori (probabil cei mai pasionați 
și mai... optimiști din Capitală!) au 
venit ieri să „semneze condica". Cali
tatea slabă a meciurilor de campionat 
din această toamnă se traduce, astfel, 
sub forma sa cea mai simplă și mai 
concretă : bucureșten’i preferă depla
sării la stadion — Televizorul, un film 
sau altă distracție duminicală.

Să recunoaștem însă că cei care au 
stat ieri acasă nu s-au înșelat (cupla
jul n-a depășit modiocritatea obișnuită, 
deși — sau, poate, tocmai de aceea — 
evoluau mai mult de jumătate din ju
cătorii ultimului lot reprezentativ) și 
să trecem Ja meciul Rapid — Farul 
(2—1) de care trebuie să ne ocupăm.

A fost un meci oarecare, de nivel 
tehnic scăzut. Mai ales în prima re
priză, cînd pasele la adversar, șuturile
aiurea, încîlceala, au constituit nota 
dominantă. Constănțenii au fost mai 
buni în aceste prime 45 de minute dar 
deși au combinat superior Rapidului 
niciuna din acțiunile lor n-a fost cu 
adevărat periculoasă pentru poarta lui 
Andrei. Riposta feroviarilor, destul de

Dinamo București-C.S.M.S. 2-0 (2-0)

este 
nici 

prea 
bun 
care

Scorul cu care s-a încheiat jocul 
dintre campioni și fostul lider al cate
goriei A, i-ar face pe cei ce n-au fost 
duminică după-amiază pe „23 August" 
să creadă că a fost un meci disputat, 
în care echipele au luptat cu multă 
ardoare pentru victorie. Adevărul 
cu totul altui. Nici Dinamo și 
C.S.M.S. nu s-au străduit să facă 
multe, să răsplătească cu un joc 
pe cele cîteva mii de spectatori, 
s-au deplasat la stadion. Atmosfera de 
pe teren a fost cît se poate de liniș
tită.

Jocul în ansamblu a fost modest.- 
Am văzut din nou pase scurte pe me
tru pătrat, acțiuni purtate mai mult ]unlP> să folosească viteza lui Haidu 

și Pîreălab. Dar n-a făcut-o. Victoria 
dinamoviștilor este meritată și ea pu
tea fi mult mai categorică. Faptul că 
C.S.M.S. ri-a plecat la Iași cu un ba
gaj de 5—6 goluri, se datorește unor 
intervenții de ultim moment ale por
tarului Constantinescu și a unor ratări 
copilărești ale lui Haidu, Pîreălab și 
Frățilă, care singuri în fața porții ie
șene au șutat lâ întîmplare.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus slab. A ignorat legea avanta
jului și a dat nenumărate decizii in
verse. In plus, n-a acordat două lovi
turi de la 11 m la hențurile în careu co
mise de Ștefan și Moțoc. Infracțiunea 
ultimului a fost cît se poate de clară, 
totuși arbitrul Comșa a dictat lovi
tură liberă invers... în favoarea 
C.S.M.S.-ului.

DINAMO : Datcu-Popa, NunweiUer 
III, Nunweiller IV, Ivan-Ștefan, Gher- 
gheli-PtrcHab (Frățilă min. 74), Ene 
II, Nunweiller VI, Haidu.

C.S.M.S. : Constantinescu-V. Popes
cu, Moțoc, Vomicu, Deleanu-Danileț, 
Ștefănescu-Matei, lancu, Stoicescu 
(Voica min. 53), Cuperman.

de-a latul terenului și așa-zise dante
lării, fără nici un scop, ce au frînat 
cursivitatea jocului (Matei, Haidu, 
Pîreălab, Ștefănescu, V. Popescu etc.). 
Cînd vor înțelege fotbaliștii noștri să 
joace simplu, în mișcare, cu pase di
recte spre poarta adversă, fără ațîtea 
și atîtea ocolișuri ?

Dinamo a aliniat în acest meci o 
formație cu o pereche nouă de mij
locași : Ștefan-Ghergheli. Ultimul însă 
nu-și găsea locul și întotdeauna ac
ționa contratimp. Ca urmare ieșenii 
au avut de multe ori o ușoară superio
ritate Ia mijlocul terenului. Au con
struit și cîteva acțiuni ofensive fru
moase, dar atacul, cu Stoicescu și Ian- 
cu greoi și incomodați de terenul alu
necos, a fost lipsit de finalitate. De 
partea cealaltă, Pîreălab și colegii lui 
de linie nu s-au lăsat mai prejos și 
au irosit cîteva bune ocazii. Cele două 
goluri marcate de Ene II, au fost în
scrise cu larga contribuție a portaru
lui Constantinescu. La primul gol

De la I.E.B.S.
Pentru cuplajul de fotbal RAPID—MI

NERUL BAIA MARE și STEAUA—DINAMO 
ZAGREB de miercuri 9 XII de pe stadio
nul „23 August", biletele se găsesc de 
vmate la casele obișnuite: sir. Ion Vida, 
Pronosport cal. Victoriei ror. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 Au
gust**, Republicii, Dinamo și Giullești

Aceleași case de bilete vînd și bilele 
pentru întîlnirea iîiternațtonailă do fotbal 
LEGIA VARȘOVIA—GAL AT A SARA Y ISTAN
BUL de joi 10 XII de pe stadionul .23 Au
gust”, al Ilî-lea ioc în cadrul .Cupei 
Cupelor'4.

Pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte.
Concursul nr. 49 din 6 decembrie 1964
I. Rapid—Farul 1

II. Dinamo București—C.S.M.S. Iași 1
III. Monaco—Toulon 1
IV. St. Etienne—Sochaux ANULAT

V. Lille—Valenciennes X
VI. Strasbourg—Toulouse 1
VII. Alessandria—Modena X

VIII. Brescia—Spăl 1
IX. Lecco—Palermo 1
X. Nppoli—Venezia X

XI. Tries tina—Parma I
X<I. Regglana—Padova X

Fond de premii 188 795 lei.

Codreanu conduce balonul spre poartă adversă. (Fază din meciul 
Rapid—Farul, 2—1)

timidă, n-a adus nici ea mai des min
gea în careul lui Alanciu. Tot ce am 
putut nota astfel, în decursul primei 
părți a întrecerii, la capitolul realiză-

(min. 30, din lovitură liberă de la 20 
de m) portarul ieșean s-a plasat gre
șit, iar la al doilea a ieșit neinspirat 
la o centrare a lui Haidu și Ene a 
trimis mingea în poarta goală (min. 
38). Și tot așa a ieșit Constantinescu 
și în min. 51, dar Pîreălab a trimis 
balonul cu capul în pămînt de unde 
mingea a sărit peste poarta goală. In 
plus, înaintașii dinamoviști au dovedit 
că deși au o bogată experiență com- 
petitională nu știu (!) să contracareze 
jocul la ofsaid practicat de apărăto
rii echipei C.S.M.S. în această situație 
Dinamo ar fi trebuit să joace cu mingi

CONSTANTIN ALEXE

Ceahlăul P. Neamț, Rulmentul Brașov, C.F.R. Arad 
și A. S. Aiud lideri de toamnă în categoria C

SERIA EST
Petrolul Moineștî—Fcresta Fălticeni 1—0 

(1—0)
Viitorul Suceava—Victoria P Neamț 1—0 

(1—0)
Dinamo Moldova Iași—Fructexp-brt Foc

șani 1—1 (0—0)
Flamura roșie Tecuci—Chimia Onești

1—0 (0—0)
Rulmentul Bîrlad—Metalul Rădăuți 4—0 

(2—0)
Textila Buhuși—Metalospo-rt Galati 5—Q 

(2—0)
Ceahlăul P. Neamț—Textila Botoșani

3—0 (2—0).

CLASAMENT

1. Ceahlăul P. N. 13 9 1 3 33:14 19
2. Textila Buhuși 13 5 4 4 24:13 14
3 Victoria P. N. 13 5 4 4 17:12 14
4. FI. r. Tecuci 13 6 2 5 19:16 14
5. Textila Botoșani 13 7 0 6 16:22 14
6. Fructexport Focșani ■13 5 3 5 24:14 13
7 Foresta Fălticeni 12 4 4 4 11:12 12
8. Rulmentul Bîrlad 13 5 2 6 23:28 12
9. Viitorul Suceava 13 5 2 6 14:21 12

J0 Metalosport Galați 13 5 2 6 14:23 12
11. Din. Moldova Iași 12 5 1 6 18:19 11
12. Petrolul Molnești 13 5 1 7 17:19 îl
13 Metalul Rădăuți 13 5 1 7 19:28 11
14. Chimia Onești 13 4 3 6 :12: 19 11

Foto: V. Bageac 
rilor echipei gazdă au fost două încer
cări ale porții adverse, prin șuturi de 
la distanță, de către Oblemenco și Co- 
dreanu. După pauză. Farul atacă mai 
mult și ceva mai ordonat. In min. 49, 
prima fază de reținut din acest meci: 
Ologu șutează puternic dar Andrei res
pinge balonul în corner. După cîteva 
minute, Dinu pasează bine lui lonescu 
și acesta trage în... Manciu, ieșit la 
timp din poartă. O nouă mare ocazie: 
Balint, în min. €2, șutează peste poar
tă deși rămăsese singur in punctul de 
11 metri. Se re-bilitează în min. 64, 
cînd tot el — după ce driblează pe 
C. Dan și Georgescu — șutează sec, 
în plasă. O „bîîbțială" a lui Stancu 
și Costin și un șut la colț al lui Geor
gescu, care cîștigă balonul din deruta 
lor, aduce din nou egalitatea pe tabelă: 
1—1. Meciul are însă și un așa numit 
„moment psihologic" : minutul 75. Să-l 
explicăm ; în careul rapidist, Balint și 
Biikossi ratează pe rind, în aceeași 
fază, cea mai mare ocazie de gol a 
partidei; mingea respinsă de apărarea 
bucureșteană ajunge Ia Kraus care 
fuge pe aripă, centrează, lonescu lasă 
baionul lui Obiemenco și acesta (ac
cidentat și trecut pe aripa stingă) șu
tează în bară 
șează în gel: 
acestei partide, 
egalitate ar fi 
un Rapid ceva 
insistent decît în marea majoritate 
timpului de 
cu gîndul 
Rapidul, la 
rău.

Arbitrajul 
în nota jocului.

RAPID Andrei — Lupescn, Motroc, 
C. Dan,-' Greavu — Dinu, Georgescu — 
Kraus, Obiemenco, lonescu, Codreanu 
(min. 54 Jamaischi).

FARUL : Manciu — Costin, Stancu, 
Tîlvescu,. Gref r— Zamfir, Neacșu — 
Ologu, Balint, Biikossi, Mănescu (min. 
84 Tănase).

Din ace ști 24 de jucători, trei au 
depășit ieri mediocritatea: Dinu, de 
la Rapid, Balint și Zamfir de la Farul.

de unde mingea rico- 
2—1. Fluierul final al 
in care un rezultat de 
fost mai just, găsește 
mai organizat și mai 

a
joc șt un Farul resemnat 
că, în definitiv, 1—2 cu 
București, nu sună prea

lui Romulus Pop-Oradea,

RADU URZICEANU

SERIA SUD
Textila St. Gheorghe—Electrica Constan

ța 5—0 (2—0)
Marina Mangalia—Progresul Alexandria 

5—0 (4—0)
Metrora Brașov—Tehnometal București

2—0 (0—0)
Electrica Fieni—Unirea Răcari 3—0 (1—O-'
Rapid Mîzil—-Victoria Giurgiu 2—3 (2—2) 

(Meciul s-a - jucat la Buzău)
Dinamo Victoria București—Rulmentul

Brașov 0-1 (1—1)
Portul Constanța—Flacăra roșie Bucu

rești 0—2 (0—1)

CLASAMENT

1. Rulmentul Brașov 13 7 3 3 27:21 17
2 Din. Victoria Buc. 13 6 4 3 25: 6 16
3 Textila Sf. Gh. 13 6 4 3 17: 8 16
4. Electrica Fieni 13 7 0 6 23:12 14
5. Metafora Brașov 13 5 4 4 12:10 14
6. Marina Mangalia 13 5 3 5 20 11 13
7. Unirea Răcari 13 6 1 6 23.23 13
8. Tehnometal Buc. 13 5 3 5 11.16 13
9. Victoria Giurgiu 13 3 6 4 16:17 12

10. Rapid Mizil 13 4 4 5 15:20 12
11. Electrica; C.eța 13 4 4 5 20:27 12
12. Flacăra r. Buc. 13 4 3 6 1719 ii
13. Portul C.-ța 13 2 6 5 16:26 16
14. Prog. Alexandria 13 4 1 8 11:35 9

STEAUA ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE:
2-1 (1-1) LA PITEȘTI CU DINAMO

DINAMO PITEȘTI : Niculescu — 
Valcan, Olteanu (Ilie Stelian), Ilie 
Ste'âan (Stoenescu), Radu Gh. — 
Dodu (Olteanu), Stoenescu (Dumi
trescu) — Radu C,, Dobrin, Ene, 
David. înlocuirea lui Dodu și mișcă
rile de translație determinate de in
trarea lui Dumitrescu s-au produs 
în min. 24.

STEAUA : Haidu — Georgescu, D. 
Nicolae, Petescu, Dumbravă — Ne. 
grea. Raksi — s. Avram, Constantin, 
Voinea, Creinic&anu.

A arbitrat bine M. Vasiliu-Ploiești.

Din start, 12 minute de atacuri bucu- 
reștene neîntrerupte. Min. 3: Raksi, 
singur, ratează o mare ocazie. Min St 
CREINICEANU ATACA. TRECE DE 
VALCAN, DE OLTEANU, CENTREA
ZĂ ȘL. VOINEA REIA IMPAnABlL-: 
1—0. Din minutul 13, și mai ales după 
intrarea lui Dumitrescu, piteștenii echi
librează jocul, sînt pe punctul de a 
înscrie la o învălmășeală (min. 27) șt 
apoi, egalează în... ÂUN. 35: DAVID 
PĂTRUNDE SPRE CENTRU, PRI
MEȘTE O PASA DE LA DUMI
TRESCU, E SINGUR CU D. NICO
LAE. IL FENTEAZA, HAIDU IESF, 
ȘI EXTREMUL PITEȘTEAN SUTEA- 
ZA PUTERNIC SUB BARA: 1—1. 
Pînă la pauză, joc echilibrat. In min. 
43; Greiniceanu. ratează.

La reluare. Steaua domină insistent. 
Ocaziile se succed. Min. 58: Sorin 
trage alături, din colțul careului mic. 
Min. 64 : Stelian prinde mingea în 
mîini pe linia careului de 16. Bate 
Raksi, tangentă la zid, bară și... afară... 
Min. 67: Niculescu plonjează curajos 
în picioarele lui Creiniceanu. Min. 72 : 
Sorin repetă acțiunea din min. 58. Min. 
73: Ilie Stelian, venit în careul advers 
la o lovitură liberă, ratează preluarea. 
MIN. 79: LOVITURA DE COLȚ L-X 
POARTA PITEȘTEANA. SORIN A- 
VRAM RENUNȚA LA . OBIȘNUITA 
CENTRARE ȘI II PASEAZA LUI 
GEORGESCU, VENIT ÎMPREUNĂ CU 
ÎNTREAGA ECHIPA IN ATAC. FUN
DAȘUL TRIMITE IN CAREU, CONS
TANTIN SARE ȘI MINGEA AJUNGE

Meciuri
SIDERURGISTUL GALAȚI — MINE

RUL BAIA MARE 2—2 (0—1)

GALAȚI; 6 (prin telefon). Pe un 
timp friguros (zăpadă) si pe un teren 
desfdndat, cete două echipe au furni
zat un joc. destul de bun în care Mi
nerul. s-a comportat mai bine în prima 
repriză iar Siderurgistul în cea de a 

| doua.
Golurile au fost înscrise de Sasu 

i (min. 29) și Pop (min. 90) pentru 
Minerul. Pătrașcu (min. 60) și Stă- 
tescu (min. 69) pentru Siderurgistul.

S. CONSTANTINESCU 
coresp. reg.

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 2—2 (0—21

CRAIOVA, 6 (prin telefon). Partida 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat. Fa
zele create de cele două echipe au fost 
confuze iar majoritatea paselor au 
mers... la adversar. Mai atenți în fa
zele de finalizare pe care le-au avut 
în primele 45 de minute, timișorenii au 
înscris de două ori prin Manolache 
fmin. 4) și Valiș (min. 27).

După pauză, echipa gazdă insistă

SERIA VEST

Minerul Cîmpulung—Victoria Căl-an 1—0
0-0)

C.F.R. Arad—Minerul Deva 5—1 (3— 0)
Minerul Anina—Pandurii Tg. liu 2—0

(1—0)
Electroputere Craiova—Muscelul Cîmpu-

lung 6—0 (1—0)
Tractorul Corabia—Teba Arad 0—n
Metalul T. Severin—Metalul Hunedoara

3-1 (2-1)
Eleotromoior Timișoara—-Metalul Pite ști

4—2 (2—0).

CLASAMENT

1 C.F.R. Arad 13 8 1 4 28:11 17
2. Met. Tr. Severin 13 6 4 3 23:14 16
3. Electropuiere Cr. 13 5 4 4 20:18 14
4. Met. Hunedoara 13 5 4 4 S3:14 14
5. Minerul Deva 13 6 2 5 16:18 14
6. Pandurii Tg. Jju 13 5 3 5 18:14 13
7. Teba Arad 13 5 3 5 23:20 13
6. Minerul Anina 13 6 1 6 16:18 13
9. Electromotor Tim. 13 5 3 5 20:22 13

10. Muscelul C. L. 13 6 1 6 13:19 15
11. Victoria Călan 13 5 2 6 16:19 12
12. Minerul C. Lung 13 5 1 7 16:23 11
13. Tractorul Corabia 13 3 4 6 14:21 10
14. Met Pitești 13 4 1 8 20:25 9

ÎN PICIOARELE LU( CRE1NICEANL 
CARE ÎNSCRIE : 2—1.

In ultimele minute piteștenii își în 
cearcă ultima șansă, obțin două lovi 
turi de colț, dar nu au suficientă forță..

Steaua a obținut o victorie meritată 
Dar, echipa bucureșteană nu a juca 
TOT TIMPUL. Edifteatoare peniru ca 
pacitatea reală a liderului sînt doa 
primele 12 minute ale jocului și ciiev; 
minute de limpezime din perioada di 
dominare de după pauză. Aceste pe 
rioade favorabile trebuie determinate d< 
aportul constructiv în atac al lui Raksi

După scurgerea „celor 12 minute" 
fața jocului s-a schimbat. Relaxare; 
bucureșteană post-gol a făcut ca gaz
dele „să iasă din corzi", sub condu
cerea talentatului Doi rin. în aceastt 
perioadă Negrea și Raksi au fost ne- 
voiți să-și asume și sarcini defensive, 
iar centrul terenului a rămas deseori 
descoperit. După pauza lucrurile s-au 
schimbat, terenul de joc a fost acope
rit complet, dar trebuie menționat că 
acest lucru a fost înlesnit, de slăbirea 
vizibilă a echipei piteștene.

In meciul de sîmbătă, Steaua a avut 
unele momente bune, care par să anunțe 
un început de cristalizare a jocului ti
nerei sale echipe, în care destul de tî- 
nărul Raksi a și devenit (vezi formația 
de sîmbătă) vice-decan de vîrstă. Dar 
pentru asia e nevoie de mai multă sta
bilitate în alcătuirea formației și mai 
ales de „legarea" celor doi fundași cen
trali, care continuă să joace pe cont 
propriu și cu o supraapreciere de ado-, 
lescenți (să nu uităm că Zambata, Jer- 
kovici sau Kobesciak —viitorii adver
sari din „Cupa cupelor" — au ceva maî 
multă experiență decît Ene Daniel).

Dinamoviștii piteșteni, care formează 
cea mai tînără echipă a campionatului, 
au jucat curajos, îmbinînd elanul cu 
lăudabile încercări de organizare a jo
cului, mai ales, în apărare, unde an 
rezistat cu bine. De menționat aptitu
dinile tehnice ale tinerilor Dob-rin și 
Olteanu.

I. CHIRILĂ

amicale
mai mult în atac și concretizează de 
două ori prin C. Popescu (min. 49) 
si Eftimie (plin. 61),

M. CORVIN și R. SULȚ 
coresp.

U.T.A—VAGONUL ARAD 1—1 (0—l)1

ARAD, 6 (prin telefon). Un joc în 
care ambele echipe au folosit foarte 
multe rezerve. Golurile au fost marcate 
de Chermega (U.T.A.) și Petschowski 
HI (Vagonul).

ȘT. IACOB 
coresp.

C.SJW, SIBIU — GAZ METAN 
MEDIAȘ 6—9 (2—0)

SIBIU, 6 (prin telefon). înaintarea 
echipei locale a jucat mult mai bine 
decît în numeroase meciuri din cam
pionat. Ceie șase goluri au fost înscrise 
de Baban (min. 23 și 77), Văcaru 
(min. 43 și 47), Laufceag (min.. 79), 
Drăghki (min. 89)

1. P1ETRARU
coresp.

SERIA NORD
I.R.A. 2 Tg. Muieș—A.S. Aiud 0—1 (0—1)
Metalurgistul Baia Mare—Gloria Bistrița 

5—1 (3—0)
Unirea Dej—Forestiera Sighet 3—1 țu—0)
Soda Ocna Mureș—Minerui Bihor 4—2 

53—1)
Flamura roșie Oradea—Aifeșul Turda 

(amînat)
Chimica Tîrnăveni—Faianța Sighișoara

1—0 (1—0).

CLASAMENT

2—1 (1—0)
Steaua roșie Salonta—Minerul Baia Spri<S

1 AS. Aiud 13 8 1 4 35:19 17
2" Arie șui Turda 12 7 1 4 27:13 15
3. Chimica Tîrnăveni 13 6 3 4 21:15 15
4. Minerul Bihor 13 7 0 6 26:17 14
5. Faianța Sighișoara 13 6 2 5 18:16 14
6. St. r. Salonta 13 7 0 6 16:22 14
7. Gloria Bistrița 13 7 0 6 15.23 14
8. Minerul Baia Sprie 13 6 1 6 22:20 13
9. Forestiera Sighet 13 6 1 6 22:23 13

10. Unirea Dej 13 6 0 7 17:25 12
11. Soda O. Mureș 13 4 3 6 18:16 11
12. FI. i. Oradea 12 4 2 6 17:25 10
13. Metalurgistul B. M. 13 4 1 8 22:27 9
14. I.R.A. 2 Tg. 13 3 3 7 11:26 9



SELECȚIONATELE NOASTRE Al EÎȘTIOAT TOATE JOCURILE 
DISPUTATE CU SLOVNAFT BRATISLAVA

■ Zilele acestea, sala Floreasca a găz
duit o activitate handbalistică intensă, 
urmărită cu viu interes de pasionații 
„handbalului mic", cum mai este denu
mit cel în 7. Meciurile din cadr.ul „Cu
pei F.R.H." (pentru echipele bucureș- 
tene masculine și feminine, precum și 
cele din „Cupa Sportul popular" (pentru 
juniori și junioare) s-au succedat saa 
-au completat programul de vineri, sîm
bătă și duminică, în fruntea căruia 
— bineînțeles — s-au situat ultimele în- 
tîlniri susținute de formația feminină 
cehoslovacă Slovnaft Bratislava.

ECHIPA DE TINERET 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Oaspetele au disputat sîmbătă seara 
„revanșa" cu selecționata de tineret a 
Capitalei. Cum se știe, în primul meci 
*— programat joi — tinerele noastre 
handbaliste au obținut o victorie netă 

•cu 16—9. Și în al doilea joc succesul 
a fost de partea selecționatei bucureș- 
tene, numai că de data aceasta el a 
fost obținut mult mai greu și la limită:

Start în întrecerile pentru titlurile republicane

Intre Fl. Gheorghiu (dreapta) și 1. Szabo s-a dat o luptă strinsă in runda 
intiia, încheiată cu un rezultat de egalitate

Foto : V. Bageac
(Urmare din pag; 1)

partidă, de atac a cî ști gat O. Pușcașii 
in fața lui Ș. Neamțu. învins la mu
tarea 37. C. Par tos (cu negrul) l-a 
întrecut pe Gh. Gavrilă.

O remiză, care n-a „lîncezit" insă 
nici un moment, a fost întîlnirea din
tre campionul mondial de juniori, FI. 
Gheorghiu, și cîștigătorul detașat al 
uneia din semifinalele campionatului, 
1. Szabo. A fost o partidă animată, cu 
„clișee" de poziții interesante, avînd 
ca punct culminant o luptă de dame 
și piese ușoare. Am opta pentru pă
rerea că inițiativa a aparținut mai 
mult tmărului. echipier al naționalei 
noastre olimpice. Dar Florin Gheor
ghiu n-a reușit să concretizeze acest 
minim avantaj și după 57 de mutări, 
pe fișe a fost înscris rezultatul evi
dent: 1/2—112.

Numai două partide s-au întrerupt: 
V oiculescu—Șuta, Reicher—Alexandre- 
scu. Amindouă promit analize labo
rioase și continuări prelungite.

Aseară, în runda a 2-a, s-au în
registrat rezultatele : Ciocîltea—Șu- 
teu 1—0 (29 mutări)! Nacu—Partos 
0—1 (42); Gheorghiu—Gavrilă 1—0 
(23); Soos—V oiculescu ‘/2—‘/ș (30); 
Neamțu—Szabo 1—0 (54) ; Șuta—
Reicher (31); Gunsberger—
Radovici 0—1 (45) ; Stanciu—Pavlov 
*/2-72 (30).

Conduc în clasament Ciocîltea și 
Partos cu cite 2 puncte, urmați de 
Gheorghiu și Soos cu cite D/2 p.

★

• Tot simbătă a început meci-turneul 
de baraj pentru titlul feminin. Prima 
partidă, cea dintre Margareta Teodo- 
rescu și Alexandra Nicolau, s-a între
rupt într-o poziție dificilă pentru ne
gre. Nicolau are doar 3 pioni dislo
cați, în fața celor două piese ale ad
versarei, nebun și cal.

Ieri, partida Elisabeta Polihronia- 
de—Margareta Teodorescu s-a dispu
tat intr-o notă de egalitate netă, care 
se păstrează și in poziția de între
rupere.

Azi dimineață (ora 9), in sala Ho
telului Victoria se reiau întreruptele 
de sîmbătă, iar după amiază (ora 

cu 7—6 (4-3). E drept că București (ti
neret) a aliniat o formație cu unele 
modificări : Anca și Buzaș — Șramco, 
Mădău, Nicolae, Bain, Soos, Dumitru. 
Moșu, Băicoianu, Vîrlan și Zamfir ache 
(oaspetele au folosit aceleași jucătoare 
ca în partida anterioară) ; dar nu-i 
mai puțin adevărat că și jucătoarele 
cehoslovace s-au apărat mai bine. 
Golurile au fost marcate de Șramco 
2, Mădău, Soos, Dumitru și Moșu, 
respectiv Kralooiciooa 4, Starkeooa 
și Blechooa.

In „deschidere", lotul masculin a 
jucat un meci de verificare în compa
nia lotului de tineret de care a dispus 
cu 25—15 (16—4). In general, s-a ur
mărit dezvoltarea unui joc foarte rapid, 
într-un ritm susținut, ceea ce a reușit 
în bună măsură. Păcat însă că eficaci
tatea a lăsat, uneori, de dorit (lotul A 
a ratat, de altfel, trei lovituri de la 
7 m). Cele mai multe goluri au fost 
marcate de Iacob (7) și Popescu (5).

16,30) se joacă runda a 3-a a finalei 
masculine, precum și partida Alexan
dra Nicolau—Elisabeta Polihroniade.

BASCHET

Liderul învins la Timișoara:
Știința-Dinamo București 66-63 (32-30)1

(Urinare din pag. 1) 

șeii. Cel mai bun jucător al învingă
torilor : Mihăilescu 25. (E. Ursu-co- 
resp.).

Alte rezultate: Rapid București — 
Politehnica Cluj 64—57 (28—28) ! 
Steagul roșu Brașov — Știinta Tg. 
Mureș 103—90 ( 51—46). La ’ Cluj, 
echipa Farul Constanța s-a prezentat 
cu 30 de minute întîrziere la meciul 
cu Știința, arbitrii consemnînd rezul
tatul de 20—0 în favoarea gazdelor.

SERIA A 1I-A
I.C.F. — VOINȚA SATU MARE 

67—58 (32—34). Meci echilibrat pînă 
în min. 24 cînd bucureștenii au pre
luat conducerea și nu au mai cedat-o 
pină la sfîrșit.

OLIMPIA' M. I. BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 71—66 (34— 
32). Mai siguri în final, bucureștenii 
au înregistrat, o victorie meritată 
(Cr. Popescu-coresp.).

Alte rezultate: A.S.A. Bacău — 
Progresul Buc. 40—34 ( 20—18) ; Si- 
derurgistul Galați — Știința Craiova 
104—80 ( 50—36): Aurul Brad — 
Petrolul Ploiești 53—27 (27—12).

FEMININ — SERIA I
VOINȚA BUCUREȘTI — CONS

TRUCTORUL BUCUREȘTI 56—52 
(20- 26). Partidă viu disputată, în
tr-un .ritm rapid, care a plăcut mult 
spectatorilor prezențî sîmbătă seara în 
sala Ciulești. Constructorul a început 
mai bine meciul, opunînd Voinței o 
„zonă" elastică. în același timp, Eca- 
terina Kerciov (foarte inspirată) și 
Dorina Suliman au realizat o serie

VICTORIE CATEGORICA 
A SELECȚIONATEI BUCUREȘTENE 

ÎN ULTIMUL JOC

UMmul meci pe care echipa ce
hoslovacă Slovnaft Bratislava l-a 
susținut în cadrul turneului întreprins 
fn țara noastră a avut loc duminică 
seara, cînd handbalistele oaspe au 
âitîtatt prima selecționată a Capita
lei. Evident superioare, atît tehnic 
și, maii ales, tactic, jucătoarele din 
echipa Bucureștiului au obținut o ca
tegorică victorie cu scoruil de 16—1 
(6—1). Diferența mare de scor cu 
care s-a încheiat această partidă ne 
scutește de a mai prezenta cititorilor 
noștri un „film" al jocului. Mai in
teresant de semnalat ni se pare faptul 
că de această dată selecționata noas
tră a apărut într-o formulă nouă, 
jocul cu Slovnaft constituind prin 
aceasta un bun mijloc de a verifica 
potențialul unor tinere handbaliste și, 
îndeosebi, diferite formule de alcă
tuire a formației. Apreciem ca pozi
tivă folosirea mai mult a jucătoare
lor recent promovate, care au dat de
plină satisiacție.

Privit din acest punct de vedere 
rezultatul de duminică seara capătă 
și o altă semnificație. El nu este 
numai rodul valorii unor cunoscute 
handbaliste din țara noastră ci și o 
consecință a aportului adus de tine
rele jucătoare. Firește că în aceste 
condiții victoria — chiar și la apre
ciabila diferență Ia care a fost ob
ținută — are o Importanță deosebită, 
prin aceasta confirmîndu-se justețea 
acțiunii de împrospătare și de pregă
tire a selecționatei noastre.

Arbitrul Gh. Popescu a condus ur
mătoarele formații:

BUCUREȘTI : Naghi — Constan- 
tinescu (4), Boțan (6), Nerr.etz (.11 
Dumitrescu (1), Naco, Floroianu, 
Bota (1), Dobirceanu (2), Secheli 
(1), Moșu.

SLOVNAFT: Prahnikova (Pricvoz- 
nikova) — Blechova, Badinakova, 
Rajmanova, Starkerova, Galbova, Kra 
lovicova (1), Cervena, Valentovicova. 
Mokosova, Vaskovicova.

★
Programul partidelor de handbal 

disputate sîmbătă și duminică în sala 
Fioreasca a fost completat cu jocuri 
din cadrul „Cupei F.R.H." la seniori 
și a „Cupei Sportul popular" pentru 
junioare. In aceste meciuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Dina
mo — Voința 27—8 (13—3), Steaua— 
Rafinăria Teleajen 28—18 (14—9),
Știința — Rapid 16—11 (8—5) 
în „Cupa F.R.H." și S.S.E. 1 Rapid 
9—2 (3—0). S.S.E. 2 — C.S. Școlar 
18—5 (8—2) in „Cupa Sportul 
popular".

de acțiuni individuale, care au dat 
echipei lor un permanent avantaj: 
12—4 (min. 7), 24—12 (min. 16), 
36—26 (min. 26) și 40—32 (min. 28). 
La această situație, jucătoarele Voin
ței au început să se apere agresiv, 
iar în atac să forțțze acțiuni perso
nale prin Hanelore Spiridon și Ga
briela Vartepniuc. Rezultatul ? După 
ce a egalat (46—46 în min. 37), Vo
ința a întors rezultatul în favoarea ei, 
lăsînd adversarelor (care terminaseră 
„benzină" doar... posibilitatea de a li
mita diferența. Note bune pentru evo
luțiile lui H. Spiridon 23, G. Vartep
niuc 18 de la Voința și E. Kerciov 
22 de Ia Constructorul. Foarte bun 
arbitrajul cuplului C, Armășescu — 
Gh, Dinescu (Buc.).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
ORADEA 88—38 (41—16). Feroviarele 
au început jocul cu rezervele, dintre 
care doar B. Diaconescu a corespuns. 
De la scorul de 22—8, antrenorul Fe- 
rencz a introdus titularele care au 
mărit continuu avantajul echipei lor. 
In deosebită verva — Anca Racoviță 
11 și Eva Ferencz 20. (Cr. Popescu- 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA CLUJ 34—30 (11—20). Partidă 
de slab nivel tehnic încheiată cu un 
scor de... junioare. Ambele echipe au 
dominat cîte o repriză: Știința la 
început (20—7 în min. 16), iar Pro
gresul în final. Victoria bucureșten- 
celor este meritată.

MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 61—74 (21—36). 
Campioanele au prestat un joc supe
rior, avînd inițiativa în tot timpul

FOTBAL
IN „C.C.E."

Ieri, la Sofia s-a desfășurat meciul 
retur dintre”Lokomotiv Sofia și Vasas 
Gyor, din cadrul optimilor de.finală 
ale „C.C.E.". Victoria a revenit echipei 
bulgare, cu 4—3 (3—1), dar cu 15 
minute înainte de sfîrșit scorul era 
de 4—1 pentru Lokomotiv. (In primul 
meci victoria a fost repurtată de Vasas, 
cu 5—3). Echipa maghiară s-a calificat 
pentru turul următor.

ECHIPA ITALIEI A AVUT EMOȚII

La Bologna, în meci amical, echipa 
Italiei (alcătuită de data aceasta pe 
scheletul formației Milan) a întîlnit 
reprezentativa Danemarcei. Victoria a 
revenit echipei gazdă cu 3—1, după 
destule... emoții. Danezii au condus 
pînă în min. 76 cu 1—0 prin punctul 
marcat de Enoksen (min. 43). In ul
timele 15 minute, italienii au jucat ex
celent, marcînd trei goluri prin Pas- 
cutti (min. 76 și 85) și Bulgarelli 
(min. 80). Partida a fost urmărită de 
60 000 de spectatori

PROGRAMUL TURULUI AL 1II-LEA 
IN „CUPA ORAȘELOR TIRGURI"

La Roma a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea meciurilor din

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
SEZONUL de schi în U.R.S.S. a fost SELECȚIONATELE de hochei pe

deschis la Angarsk (Siberia răsăritea
nă) cu un mare concurs la care au 
luat parte specialiștii probelor de fond.

In cursa de 15 km bărbați a ieșit 
învingător studentul Valeri Tarakanov, 
din laroslavl, cu timpul de 53:25,0. 
Pe locurile următoare s-au clasat Ba- 
iazit Ghizatulin — 53:38,0, Viktor Kru
glov — 53:39,0. La feminin, pe dis
tanța de 5 km, a cîștigat campioana 
olimpică Klavdia Boiarskih, cronome
trată în 18:59,0. Ea a fost urmată de 
Uita Acikma — 19:12,0, Maria Gusakova 
— 19:24,0, Alevtina Kolcina — 19:48,0 
și Evdochia Mekșilo — 19:49,0.

LA COPENHAGA s-a disputat par
tida internațională de handbal între 
reprezentativele feminine ale Dane
marcei și R. S. Cehoslovace. Prezentîn- 
du-se excelent pregătite, sportivele , 
cehoslovace au obținut victoria cu sco- I 
rul de 11—8 (6—4). Întîlnirea mascu- I 
lină dintre cele două echipe s-a în- i 
cheiat cu un rezultat de egalitate I 
18—18, după ce la pauză handbaliștii j 
cehoslovaci au condus cu 11—8.

CICLISTUL belgian Ferdinand Brac- I 
ke, campion al lumii în proba de ur- j 
mărire, a stabilit un nou record mon
dial pe pista velodromului acoperit 
din Bruxelles. El a parcurs 5000 m 
în 6:05,6. Vechiul record era de 6:07,6 i 
și aparținea olandezului Peter Post. !

Gr. Costescu. in dribling, „încolțit" de trei adversari va^ reuși totuși să 
rămină in posesia mingii. Fază din meciul Steaua—Știința Buc.

Foto : T. Roibu

meciului. Știința a acționat mai sigur 
în atac și a avut o precizie superi
oară în aruncările de 1a semidistanță. 
Jucătoarele de la Mureșul au comis 
multe greșeli în prima repriză și abia 
după pauză și-au revenit, reducînd din 
handicap. Principalele realizatoare: 
Niculescu 16, Dumitrescu 15, C. 
Gheorglie 14 de la Știința și Mada-

PE GLOB
turul 3 al „Cupei orașelor tîrguri". 
Iată ordinea întîlnirilor : Juventus (Ita
lia) — Lokomotiv Plovdiv (R.P. Bul
garia) ; Manchester United (Anglia) — 
Everton (Anglia) ; Atletico Bilbao 
(Spania) sau Beerschot Anvers (Bel
gia) — Dunferline (Scoția) ; Utrecht 
(Olanda) sau F.C. Liege (Belgia)
— Atletico Madrid (Spania) ; A.S. 
Roma (Italia) — Ferencvaros (R.P. 
Ungară) ; Racing Strasbourg (Franța)
— F.C. Barcelona (Spania).

IN „CUPA CUPELOR"...

...s-au desfășurat ieri două meciuri 
revanșă. La Torino, echipa cu același 
nume a dispus de Valkeakoski cu 5—0 
(în tur 1—0), calificîndu-se în „sfer
turi". Lausanne (Elveția) a învins cu 
2—-1 pe Slavia Sofia (în tur 1—0 
pentru Slavia). Se va desfășura un al 
treilea meci.

★

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Peru, echipa sovietică 
de fotbal Dinamo Moscova a jucat la 
Lima cu echipa Sporting Cristal. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0). In minutul 85 portarul 
lașul a fost accidentat și a părăsit 
terenul de joc.

gheață ale Angliei și Franței s-au în
tîlnit la Londra în primul lor meci, 
contînd pentru preliminariile campio
natului mondial. Hocheiștii englezi au 
repurtat victoria cu scorul de 8—2 
(1—1, 3—1, 4—0). Returul este pro
gramat la 11 decembrie la Paris.

DUPĂ CUM anunță ziarul ameri
can „Miami News" campionul olimpic 
Bob Hayes, considerat omul cel mai ra
pid din lume, urmează să semneze un 
contract ca jucător profesionist de fot
bal american. Hayes duce în prezent 
tratative cu echipa „Cowboys" din 
Dallas (Texas). In cazul că el va ac
cepta să joace în această echipă, de
venind profesionist, atletismul va pier
de pe unul dintre cei mai mari cam
pioni ai sprintului mondial.

CASSIUS CLAY—SONNY LISTON
LA 19 APRILIE

BOSTON 5 (Agerpres). — Organi
zatorii meciului de box dintre „greii" 
Cassius Clay și Sonny Liston au sta
bilit ca această întîlnire să aibă loc 
la 19 aprilie 1965 la Boston. După 
cum se știe, meciul urma să aibă loc 
la 16 noiembrie însă a fost amînat, 
deoarece campionul mondial Cassius 
Clay a suferit o operație de hernie.

rasz 15, Varga 11 de la Mureșul. 
(V. Kadar-coresp.).

ȘTIINTA CONSTANȚA — VOINȚA 
BRAȘOV 39—62 (.18—22).

Seria a Ii-a : Știinta Timișoara — 
Olimpia Buc. 33 -48 ' (16—22) ; Vo
ința Tg. Mureș — A.S.A. Cluj 50—■ 
41 (16—27); Crisul Oradea — 
C.S.M.S. Iași 73—35 ( 37—9) ; I.C.F. 
— S.S.E. Rm. Vîlcea 70—45 (32—22).
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