
participanților

. ST AZI la amiază, orașul Baia Mare găzduiește cel de al XVIII- 
Zj lea start în „Cursa Sein teii". 55 de rutieri din 7 țări își vor 

disputa, de-a lungul a 1 zile, titlul de învingător al popularei 
competiții de lung kilometraj, „Cursa Scînteii".

Tradiționala competiție organizată de ziarul „Scînteia" constituie 
pentru ciclismul nostru cea mai importantă întrecere a sezonului ți — 
în același timp — una dintre marile competiții rutiere internaționale. 
De-a lungul anilor această cursă și-a câștigat un binemeritat presti
giu în riadul sportivilor și spectatorilor din țara noastră. în cele 17 
ediții desfășurate pînă acum „Cursa Scînteii" a consacrat numeroase 
talente in ciclism. Mulți tineri alergători, chemați astăzi să reprezinte 
țara în marile competiții internaționale, s-au evidențiat cu prilejul des
fășurării „Cursei Scînteii". Titlul de învingător al acestei întreceri con
stituie un punct de onoare în palmaresul alergătorilor noștri de frunte. 
„Cursa Scînteii" a contribuit efectiv la popularizarea sportului în gene
ral și a ciclismului in special în rindurile tineretului din țara noastră. 
Trecînd prin marea majoritate a regiunilor țării, „Cursa Scînteii" a 
stimit prin frumusețea ei, prin entuziasmul cu care este înconjurată, 
dorința multor tineri pentru practicarea acestui sport al curajului, 
rezistenței și indeminării. Ajunsă la... maturitate (împlinește astăzi 18 
ani.'), „Cursa Scînteii" reprezintă principalul punct de atracție 
calendarul competițional al ciclismului românesc. Este un titlu 
care-l merită cu prisosință.

I a ora 12,30, starterii vor da la Baia Mare cicliștilor plecarea 
prima etapă. Ei vor străbate traseul Baia Mare — Baia Sprie — Baia 
Mare -—duj (175 km) și vor sosi în jurul orei 17 pe Stadionul Central 
'hnCluj. Sintem convinși că de la primele lovituri de pedală cicliștii 
vor face totul pentru a da acestei întreceri o valoare deosebită. URAM 
TUTUROR PARTICIPANȚILOR LA CEA DE A XVIII-A EDIȚIE A 
„CURSEI SCÎNTEII" SUCCES DEPLIN IN ÎNTRECERE I
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ECHIPA ROMÂNIEI Șl ROBERT TESSE
CAMPIONI MONDIALI LA PESCUIT STAȚIONAR

Trofeul „Delta Dunării' rămâne in țara noastră
GALAȚI 26 (prin telefon). —- Bătrina 

Dunăre a găzduit duminică dimineața 
întrecerile celei de a 12-a ediții a cam
pionatului mondial de pescuit staționar, 
la care au luat parte echipe reprezenta
tive din 15 țări. Cei cinci pescari spor
tivi din România — Ion Pană, Marin 
Stoenescu, Nicolae Enache, Alexandra 
Vegh și Bartolomeu Fiu — au reușit

Categoria A la fotbal, etapa a Vl-a

o performanță excelentă, cucerind titlul 
mondial pe echipe și, o dată cu aceasta, 
Cupa transmisibilă „Delta Dunării44 in
stituită cu ocazia acestei ediții a com
petiției de Asociația Generală a Vânăto
rilor și Pescarilor Sportivi din Republica 
Socialistă România. La individual titlul 
suprem a fost câștigat de multiplul 
campion al lumii ROBERT TESSE 
(Franța).

Deschiderea festivă a campionatului 
6-a desfășurat sîmbătă după-amiază pc 
faleza de pe Dunăre din centrul orașu
lui. A asistat un numeros public și, 
bineînțeles, cele 15 echipe ale țărilor 
participante. Duminică dimineața pc ma
lul Dunării, în dreptul noului cartier 
Țiglina, pe o porțiune de aproape 800 
de metri s-au aliniat cei 75 dc concu- 
renți pentru a-și disputa întîictatea. 
Peste 15 000 de spectatori au ținut să 
urmărească cu un deosebit interes a- 
ccastă întrecere pasionantă. Locul de

concurs a fost împărțit în cinci zone, 
iar zonele In cite 15 Sectoare, astfel că 
fiecare tară avea câte un reprezentant 
in fiecare zonă (o echipă era compusă 
din cinci pescari). Timp de trei ore, 
într-un splendid decor de toamnă, con- 
curentîi au dat dovadă de multă agili
tate 
unii, 
Iația 
deci 
însă, 
race în pește și astfel au trebuit să se 
mulțumească cu cîțiva baboi... Așa au 
pățit, spre pildă, așii undilatului, prin
tre care foștii campioni mondiali Fon- 
lanett. Lane și Vanelli ș.a.

După primele aruncări concurentul 
francez Tesse reușește să captureze un

și... calm. Sorții au favorizat pc 
care au ocupat locuri unde circu- 
peștilor era mai intensă și —

— și recolta mai bună. Pe unii, 
sorții i-au plasat pe locuri mai să-

T. SIRIOPOL — corespondent

(Continuare în pag. a 4-a)

Dinamo București a întrecut Gwardia (Polonia) 
cu 73-63 ocupind locul 3 in-turneul 

international de baschet
In partida finală; Avangard (R .P. Chineză)-Dinamo (U. R. S. S.) 68-60

Rapid — Steagul roșu 4—1. Primul 
gol al lui I one seu. Adamache,
coc'ilarul golului, aleargă vinovat 

spre minge.
—«ry

REZULTATELE
Steaua — Siderurgistul 5—1 (5—0).
Știința Cluj — Știința Timișoara 2—0 

(2-0).
.Farul — Petrolul 1—1 (1—0)
"ființa Craiova — U.T. Arad 2—*0 (1—0). 
.□^amo Pitești — Dinamo București 2—1 

(2—0).
Rapid — Steagul roșu 4—1 (2—0)
Crișul — C.S.M.S. 0—2 (0—1).

3-
3-

ETAPA VIITOARE :

CLASAMENTUL

1. Rapid 5 5 0 0 12— 2 10
2. Petrolul 5 3 1 1 13— 5 71—4. Știința Timiș. 5 3 1 1 8— 5 7

1—4. C.S.M.S. 5 3 1 1 7— 4 7
5. Știința Cluj 5 2 3 0 6— 3 7
6. U.T.A. 5 2 2 1 5— 5 6
7. Steaua 5 1 3 1 8— 5 5
8. Știința Craiova 5 2 1 2 5— 7 5
9. Steagul roșu 5 2 0 3 11—11 4

10. Farul 5 1 1 3 4— 6 3
11. Crișul 5 0 3 2 5—10 3
12. Dinamo Buc. 5 1 0 4 7—13 2
13. Siderurgistul 5 1 0 4 9—16 |
14. Dinamo Pitești 5 1 0 4 4—12 2

y/eagul roșu — Farul
Shderurgistul — Rapid
Dinamo Pitești — știința Craiova 
C.S.M.S. — Petrolul
U.T. Arad — Știința Cluj
Știința Timișoara — Crișul
Steaua — Dinamo București.

Pe

O revanșă simetrică

Sîmbătă, ziua semifinalelor „Dina- 
moviadei”, a fost plină de neprevă
zut. Dozsa (Ungaria) — învingătoare 
cu 64—54 (35—32) asupra selecțio
natei Spartak (Bulgaria) — și Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — cîștigătoare 
cu 76—67 (35—40) în meciul cu Dy-

nu puținii erau cei care acordau prima 
șansă formației poloneze, neînvinsă 
pînă la acest meci. Datorită însă, unei 
mai bune precizii în aruncările de la 
semidistanță (Go Le-kuin și Tan 
Sou-ti), precum și unor acțiuni ra
pide pe contraatac, baschetbaliștii

Rapid—Steagul roșu 4-1
RAPID : Andrei 6 — Lupesou 

6, Motroc 6, Dan 7, Grcnvu 6 — 
Dinu 7, Jamaischi 7 — Năstures- 
cu 8, Dumitriu 8, Ionescu 8, Co
dreanu 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 4 
— ivăncescu 5, Jenei 5, Campo 
6, Naghi 5 — Nâftănăilâ 6 (min. 
73 Zaharia), Sigheti G — Necula 
6, Gane 6, Goran fi, Pescaru 7.

Arbitru : N. Cursaru (Ploiești), 
bun.

la centru, Codreanu „fură“ 
din grămadă, demarează cu 
caracteristică, se desprinde de 
și centrează precis. Jenei și

stadionul „23 August** a 
ieri aproape întreg Ghdeștiul, pentru a 
participa la un festin mult așteptat : 
revanșa cu brașovenii. Pînă la urmă suc
cesul a fost total șî de o ironică sime
trie.

Jocul a început nervos» „cocoșeștc44, 
dar Adamache și-a asumat chiar din 
minutul 6 sarcina aplanării conflictului 
înainte de termen. O degajare extrem de 
precisă — prin imprecizia ei — în pi
cioarele lui lonescu și... gol. 1—0 1

„Stegarii4* repun mingea la centru, 
de loc consternați, amintindu-și, proba
bil, că și în primăvară, la Brașov, C. 
Dan deschisese scorul, și‘ chiar cu un 
minut mai devreme. Dar, după cîteva

schimburi 
o minge 
ușurința-i 
Ivăncescu 
Campo subapreciază jocul de cap al lui 
Dumitriu (amintirea lui Ozon) și... 
gol : 2—0 !

La 2—0 Rapid scade brusc tempo-ul, 
jenat parcă de 
duce. " 
atac, dar jocul nu se leagă. Necula a- 
btvzcază de „mărunțișuri44 pe partea 
lui Greavu, Gane e mult prea lent, Go
ran prea hazardat. în sfîrșit, Pescaru, 
izolat, ca multe din extremele stângi 
ale echipelor noastre, cîștigă cîteva due
luri cu Lupescu, dar atît și nimic mai 
mult.

între timp, Dumitriu își dă scama 
e cazul să facă ceva pentru voiajul 
Istanbul și servește cu clarviziunea 
finețea de care e capabil două mingi

ușurința cu care eon-
Brașovenii încearcă să revină în

Novac (Dinamo București) pătrunde fi va înscrie. De-a lungul turneului, 
el a constituil unul dintre factorii bunei comportări a

Foto:
echipei sale.

P. ROMOȘAN
că 
la 
Și

IOAN CHIRILA

(Continuare în pag. a 2-a)

nanao (R .D. Germană) — au obtinut 
primele succese din acest turneu, m 
fața unor echipe care avuseseră o 
comportare superioară în serii. Chiar 
și în întîlnirea dintre Gwardia (Po
lonia) și Avangard (R. P. Chineză)

Atleții români au învins Finlanda, 
dar au pierdut meciul cu Italia

NEAPOLE 26 (prin 
de acasă știam că vom 
prezetrrtativa masculină a Italiei, una dintre cele 
mai puternice de pe continent. Aici, pe malul 
mării Tireniene conducerea echipei noastre a con
venit să susținem un meci și cu echipa Finlandei, 

:> ,ezentă și ea la Neapole. Această întîlnire, cu o 
formație bine cotată pe plan european, nc-a pri
lejuit ocazia să înregistrăm o neașteptată victo
rie. I-am învins pe finlandezi, dar am pierdut — 
la o diferență mai mare de școr de cît prevăzu
sem — în fața atleților italieni.

Individual au obținut victorii remarcabile :

telefon). Cînd am plecat 
susțiiae o întîlnire cu re-

Vamoș la 8 000 m
Costache la ciocan , a___ _ ____ _____ ____
lipsit decît foarte puțin să fi înregistrat victoria 
și la 10 000 in, probă la care Mustață a terminat 
în același timp cti cîștigătorul, sau lungimea în 
care finlandezul Eskola (săritor de peste 8,00 m) 
a cîștigat la Samungi cu 1 cm, în ultima încer
care.

întrecerile, desfășurate pe stadionul Vomero, 
au avut loc pe un yînt foarte puternic, care le-a 
stînjenit evident și pe o pistă de o slabă călită**'

Iată rezultatele înregistrate în prima zi de 
concurs : 100 m : Gianatasio (I) 10,6, Scavero (I)

obstacole, Barabaș la 5 000 m, 
și Popescu la suliță, dar n-a

10,7, Zamfirescu (R) 10,8, Musko (F) 10,9, Erstrorn 
(F) 10,9, Tudorașcu (R) 11,1; 409 m: Bello (I' 
47,4, Bianchi (I) 47,5, Virtala (F) 48,7, Osoianu 
(R) 49,8, Pipola (F) 49,8, C. Socol (R) 51,5 ; 
800 m : Ceder (F) 1:48,9, Bianchi (I) 1:49,1, Juuti 
lainen (F) 1:49,2, Carabelli (I) 1:49,3, Stef (R' 
1:50,1, Ene (R) 1:50,8; 5 000 m: Barabaș (R1 
14:26,4, Ambu (I) 14:26,8, Caramihai (R) 14:35,2 
Salonen (F) 14:46,2, Rintmartilo (F) 14:47,4, Sive-si 
(I) 14:53,2; 400 mg: Frinoli (I) 50,3, Albrecht 
(R) 52,2, Carozza (I) 52,5, Ehoniemi (F) 52,8, Rățoi 
(R) 52,9, Ilka (F) 53,4 ; 4x100 m : Italia 40,5, 
România (Mărășescu, Tudorașcu, Jurcă, Zamfi
rescu) 41,3, Finlanda 41.4; înălțime: Lanti (F) 
2,06, Sambareli (I) 2,03, Bogliato (I) 2,00, Spiridon 
și Ducu (R) 2,00, Laitinen (F) 1,90 ; lungime : 
Eskola (F) 7,44. (din ultima încercare), Samungi

chinezi au obținut 
rie cu scorul de 71 
care s-au calificat în finală.

Cea mai pasionantă întrecere din 
programul de sîmbătă a fost însă cea 
dintre sportivii români și cei sovietici. 
Dinamo București a fost la un pas 
de a obține și cea de a patra victo
rie, de data aceasta în fața unei 
echipe de mare valoare. Campionii 
noștri au făcut o primă repriză foarte 
bună, apărîndu-se cu multă dîrzenie 
împotriva pivoților adverși (Petrov 
2,10 m, Lejava 2,10 m, Siereli 2,01 m) 
și contraatacând cu promptitudine și 
eficacitate. După 20 de minute de joc, 
tabela de marcaj indica scor favo
rabil formației bucureștene : 35—24. 
Ba, mai mult chiar, în repriza se
cundă baschetbaliștii români și-au 
sporit avantajul la 13 puncte : min. 
23 scor 39—26. Din acest moment 
însă, echipa sovietică începe să joace 
mai agresiv în apărare, împiedicînd 
chiar din prima fază declanșarea con
traatacurilor formației noastre. Pe de

o meritată victo 
-08 (39—35), prin

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)



STEAUA 5(5)
Haidu 6 — Sătmăreanu 7, Pe- 

tescu 7, D. Nieolae 7, Hălmâgea- 
nu 7 — Jenei 7, D. popescu 8 — 
S. Avram 6 (min. 80 Creinlceanu), 
Raksi 8, Pavlovici 7, Creinleea- 
nu 7 (min. 80 Manea).

SIDERURGISTUL] 1(0)
Florea 5 — Pasau 5, Coman 5, 

Hulea 5 (min. 70 Velea), Valcan 
5 — Costache 6, Volou n 6 — 
Pătrașcu 5, R. Matei 6, Adam 5, 
Stătescu 6.

_________________________________________
In sfîrșit, o victorie a Stelei în această a 5-a etapă; 

Ia un scor — 5—1 (5—0) — cu care își reface golavera
jul, pînă ieri negativ, și care o relansează în lupta pen
tru un loc pe măsura efectivului de care dispune.

Superioritatea pe care formația militară a manifes
tat-o în fața Siderurgistului și-a impus-o de la început 
și, în min. 4 de joc, Raksi, servit de un coechipier, în 
poziție de vîrf de atac, a săltat balonul peste portar în 
bara verticală, de unde a deviat în plasă. Golul, căzut 
atît de repede, permite gazdelor să acționeze în conti
nuare și mai relaxat și să se instaleze în jumătatea de 
teren adversă. Presiunea exercitată la poarta Iui Florea 
— slab protejat de apărarea din față — se concreti
zează în bare (două într-un singur minut), comere și 
ocazii suficient de clare.

Riposta oaspeților este foarte timidă și ei își fac sim
țită prezența în teren abia în min. 15, cînd mingea tri
misă cu capul de Adam și scăpată de Haidu va întîlni 
bara transversală. De altfel, oaspeții mizează aproape 
totul în atac pe pătrunderile în forță ale lui Adam, 
care, insuficient sprijinit de R. Matei, este o pradă 
ușoară „între" Petescu și D. Nieolae. Gălățenii nu reu
șesc mai mult nici în încercările de a desface jocul pe 
aripi, întrucît Pătrașcu și Stătescu par niște pigmei pe 
lîngă uriașii Sătmăreanu și Hălmăgeanu. Evident, lipsa 
celor două vîrfuri de atac, Neagu și Voinea, ambii ac
cidentați, se face simțită atît pe teren cît și în... tribune, 
unde galeria Siderurgistului renunță la... clopote și si
rene. De partea cealaltă, Steaua construiește cu ușu
rință, avînd în Raksi un coordonator inspirat și în

vervă de joc. în min. 19, Raksi îl pune în poziție exce
lentă pe D. Popescu, lansat pe un culoar liber, dar șu
tul acestuia este lipsit și de precizie și de formă. Un mi
nut mai târziu, același Raksi ia o acțiune pe cont pro
priu, driblează scurt pe Hulea și apoi plasează balonul, 
pe jos, în stînga portarului. Este 2—0 și numai după 
3 minute tabela se va schimba din nou : S. Avram 
execută, scurt, o lovitură de colț spre Raksi și centra
rea precisă a acestuia este valorificată de D. Popescu, 
care înscrie, trimițînd balonul cu capul. Oaspeții au 
renunțat să inițieze acțiuni colective și își încearcă 
„norocul" prin R. Matei care, din cauza poziției retrase 
îai care se complace, șutează numai de la distanță.

în schimb, Steaua apasă iar pe accelerator și în in
terval de 5 minute (min. 33—38) mai înscrie de două 
ori, prin Pavlovici și Creiniceanu, ultimul după un reu
șit „un-doi“ cu Raksi. Tabela arată acum 5—0 și întreg 
stadionul prevede o ploaie de goluri. Eroare. Satisfă- 
cuți, sau probabil încă nedumeriți de propria evoluție, 
bucureștenii vor acționa în repriza secundă cu econo
mie de forțe și în loc să înscrie vor... primi un gol: 
Stătescu urmărește o minge trimisă înainte și, profitând 
de o neînțelegere între D. Nieolae și Haidu, împinge 
balonul în plasă, din apropiere. în continuare amîn- 
două echipele par mulțumite cu acest rezultat și înce
tul cu încetul jocul va scădea și mai mult din ritm și 
din... interes. Arbitrul Tr. Cruceanu (Arad) a condus 
satisfăcător.

G. NICOLAESCU

Man<du 7 — Pleșa 6 (m 
Dumbravă 7), Costin 8, 
6, Gref 7 — Kallo 7, Kos 
Ologu 8, Caraman 7, M, 
4, Mănescu 7.

PETROLUL
lonesou 8 — Palionțu 6 

Florea 8, Mocanu 7 — 1 
Dragomir 7 — Frățilă 5, 
«, Badea 7, M ala.WuA» 8.

ȘTIINȚA
Craiova

DINAMO
Pitești 2(2)
TJiculescu — Oteleanu, Barbu, 

Corneanu, Badea — Dobrin, Țir- 
covnicu — C. lonescu, NagM, 
loachim Popescu, Țurcan (min. 
7® Zimer) ;

DINAMO
București

1(0)
Vțu — Popa, Nunweiller III, 

Nunweiller IV, Ivan — P. Emil 
(min. 60 Grozea), o Popescu — 
Pîreâlab, Nunweiller IV, Frățilă, 
Haidu.

Au marcat : Dobrin (min. 1) și C. 
lonescu (min. 33) pentru piteșteni, res
pectiv Nunweiller III, cu capul (min. 
67). In min. 90 Frățilă a fost eliminat 
din joc pentru lovirea intenționată a 
adversarului.

Cam atît pentru iubitorii de statis
tică. Am renunțat, după «cum se vede, 
de a mai da obișnuitele note, vom re
nunța și la filmul partidei pentru vă, 
mai mult decît acestea, meciul de la 
Pitești — prin desfășurarea lui — a 
ridicat mai multe probleme. Cu toții 
vom accepta că unele considerente 
făceau din această confruntare dina- 
movistă un meci de mare luptă : piteș- 
tenii inaugurau cea de a cincea par
tidă a actualului campionat fără să 
fi acumulat măcar un punct, în timp 
ce bucureștenii — într-o postură peni
bilă pentru o echipă campioană — 
aveau și ei mare nevoie de victorie, 
pentru a menține cît de cît contactul 
cu „grosul plutonului". Deci — o în
tâlnire cu miză mare, un meci dispu
tat, cu multă risipă de energie din 
partea tuturor jucătorilor. Numai câ, 
din păcate și spre regretul publicului 
spectator din tribune, ambele echipe 
au înțeles în mod cu totul greșit no
țiunea de „miză mare", transformînd 
întreaga întâlnire într-un permanent 
schimb de tot felul de lovituri și ire

gularități, «comise fără nici cea mai 
mică urmă de jenă. Dacă lovitura era 
dată de bucureșteni, localnicii nu 
voiau să rămînă datori, așa că răs
pundeau prompt. Și viceversa. Ca ur
mare, jucătorii celor două formații 
s-au lovit reciproc, s-au îmbrîncit, 
s-au apostrofat, și-au adresat injurii. 
Pentru ca „taciuiul" să fie complet, 
în finalul meciului Frățilă s-a năpus
tit pur și simplu asupra unui adversar 
expediindu-1 pentru cîteva minute pe 
tușă (fiind pe bună dreptate eliminat 
din joc), iar la ieșirea de pe stadion, 
în tunelul de trecere spre cabine, Popa, 
într-un moment de regretabilă nestă- 
pînire de sine, s-a repezit într-un grup 
de spectatori, etalînd reale calități de 
pugilist ! ? 1

Nu mai continuăm. E mult prea 
mult și așa ! Cum se explică totuși 
asemenea manifestări străine de etica 
noastră sportivă ? Cum de este posi
bil ca astfel de abateri grave să intre 
în „activul" echipei noastre campioane, 
a unor jucători selecționați nu o dată 
în lotul reprezentativ, în echipa țării ? 
Nu ne îndoim că conducerile celor 
două cluburi, de față la cele petrecute 
pe teren, ca și sub tribune, au tras 
cuvenitele învățăminte, avem «convin
gerea că se vor lua severe măsuri pen
tru ca ceea ce s-a petrecut la Pitești

să nu se mai repete. Da, să nu se mai 
repete !

Federația română de fotbal, sperăm 
— va avea și ea un cuvînt de spus.

Se mai poate vorbi, în împrejurările 
amintite, de fotbal, de joc spectaculos, 
de întrecere sportivă ? Nici vorbă 1 
Doar «cu multă indulgență putem situa 
partida dintre Dinamo Pitești și Dina
mo București de nivelul unei categorii 
regionale. Or, după cum se știe, echipa 
noastră campioană are în față o mi
siune dificilă : reprezentarea țării în 
„Cupa campionilor europeni". Nu mai 
departe de cît marți ea întîlnește for
mația daneză Odense, în primul tur 
al acestei competiții. Firesc, se pune 
întrebarea : cum a fost pregătită e- 
chipa pentru arceastă întâlnire și, în 
general, cînd se va găsi soluția pentru 
ca Dinamo București, campioana țării 
noastre, cotată ca o formație valoroasă 
în ierarhia fotbalului nostru, să depă
șească această prelungită eclipsă de 
formă.

în încheierea acestor rînduri, să 
consemnăm «că arbitrul Mircea Rotaru 
a avut o. misiune foarte dificilă. Dacă 
el intervenea mai din vreme cu sanc
țiuni mai aspre, nu am fi asistat poate 
la un final atît de penibil.

CONSTANTIN MACOVEI

Vasilescu I 8 — Gelerii 
tiu 7, Marin Marcel 8, Mi 
Strîtnbeanu 8, Pașcanu 6 
silescu II 6 (min. 75 Circ 
cu), Sfîrlogea 7, Eftimie, ' 
cu 7.

UT. A.

Welclielt t (min. 78 
— Birău «, Bacoș 5, Mc 
Csako 8 — Chlvu 6, Fio. 
Pantea 5 (Axente min. 7' 
5, Dondu 5, Igna 6.

CRIȘUL
Marin 4 — Sacaci n 

mon 6, E. Naghl 5, Bal 
Al. Naghi 5, lacob 6 — l 
Mureșan III 6, Baeoș 5, 
IU 4 (din min. 46 Mureș:

C.S.M.S. 2

ȘTIINȚA
Cluj

2(2)
Gaboraș 7 — Szflke 7, Neșu I, 

Grăjdeanu 7, cimpeanu 7 — V. 
Alexandru 5, Pexa 6 — Ivansuc 
6. Marcu (min. is Georgescu «), 
Adam c Szabo 7.

ȘTIINȚA
Timișoara

0
Siclai 6 — Surdan 7, Petrovid 

t, Răcelescu (min. 7 Miliăilă 6), 
Speriosu 5 — Grizea 7, Mihăilă 
(Morovan 5) — Cotormani 5, 
Popa 5, Lereter 7, Mițaru 5.

CLUJ, 26 (prin telefon de la trimisul nostru) Păcat 
că această splendidă zi de toamnă nu s-a bucurat de un 
joc care să satisfacă exigențele iubitorilor de fotbal, 
prezenți în număr mare în tribunele stadionului orășe
nesc 1 Mă refer la jocul slab oferit atît de studenții 
clujeni cît și de colegii lor din Timișoara. Așteptam ca 
la un derbi studențesc să primeze elanul, fantezia de 
care au dat de atîtea ori dovadă cele două formații. 
Meciul de azi s-ar putea caracteriza mai degrabă ca o 
partidă dintre două formații de... pensionari: lent, fără 
vlagă, plin de erori tehnice elementare și uneori de 
neregularități. Astfel, la un duel aerian doi dintre cei 
mai valoroși jucători (Marcu și Răcelescu) s-au lovit 
cap în cap, accidentîndu-se și părăsind definitiv terenul 
(min. 7). Este de neiertat, de asemenea, atitudinea lui 
V. Alexandru, care, după accident, l-a lovit intenționat 
pe Răcelescu. Credem că pentru acest gest nesportiv, 
arbitrul ar fi trebuit să-l elimine de pe teren.

Clujenii au obținut victoria cu 2—0, dar ea nu spune 
mult deoarece golurile marcate nu au fost urmarea 
unor acțiuni bine construite. Primul gol s-a înscris din- 
tr-o fază rar văzută : acele cronometrului arătau min. 
21 cînd Cîmpeanu a executat o aruncare de la tușă. 
Mingea, aruncată cu o forță remarcabilă, a ajuns în 
dreptul barei transversale și de aci Adam a reluat-o cu

capul în plasă. Sînlem în minutul 33 cînd este înscris 
al doilea gol, cu largul concurs al debutantului Moro
van. Timișoreanul respinge un șut al lui Ivansuc pînă 
în... picioarele lui Adam. Acesta nu poate șuta însă la 
poartă, dar prelungește „pasa* primită pînă la Szabo. 
Ultimul, nemarcat, surprinzîndu-1 pe picior greșit pe 
Siclai, înscrie din apropiere.

în continuare, gazdele sînt ceva mai active dar nu 
creează ocazii de a marca. De ce ? Pentru că Adam nu 
este în zi bună, Ivansuc se ține de jonglerii și, în ge
neral, atacul clujean combină prea puțin, căutând să 
străpungă apărarea adversă mai mult prin acțiuni indi
viduale. în repriza a doua, clujenii activează ceva mai 
rapid dar nu reușesc decît două „bare* prin Ivansuc în 
min. 48 și 82.

Știința Timișoara n-a lăsat o impresie bună, înain
tarea sa fiind ca și inexistentă. în tot meciul oaspeții 
n-au șutat decît de două ori la poartă: Cotormani min. 
42 și Popa min. 78. Cu un atac în care numai Lereter 
a fost activ, timișorenii nici nu puteau emite pretenții.

Brigada bucureșteană condusă de V. Dumitrescu — 
la centru — M. Sadoveanu și V. Riva — la tușe — 
a condus mulțumitor un joc dificil.

ION OCHSENFELD

Constantineseu V.
7, Gheghi 7, Vornicu 7,
8, — ȘtefănescV| £ Rom. 
Mărcule^cu 6, 7 atei 8, 
man 8, Rențea 5 (din 
Humă 6).

Rezultate înregist 
în categoria I

Ieri, in categor

pe care lonescu (min. 29) și Jamaisclii 
(min. 34) le scapă de pe tavă chiar în 
fața porții. Finalul reprizei îmi permite 
să notez singurul șut brașovean pe spa
țiul porții (Necula min. 40).

La reluare, după 15 minute de joc 
neutru, Rapid se declanșează. In minu
tul 63, lonescu cîștigă un duel cu Si- 
gheti și trimite la Năsturescu. Acesta 
aruncă mingea la Dumitriu, plonjează 
fulgerător spre poarta lui Adamache, 
reprimește mingea „prelucrată" de „Io- 
sefini", și... gol: 3—0 !

In minutul 67 lonescu 11 găsește din 
nou pe Dumitriu, acesta pivotează cu

fentă, lonescu a și țîșnit și... gol: 
4—0! In continuare Rapid reduce iar 
tempo-ul, cu excepția Iui Codreanu, care 
vrea să dea gol, și, cînd nimeni nu se 
aștepta, în ceasul al 11-Iea (sau mai 
exact min. 87), I’escaru trage prin sur
prindere, păcălindu-1 pe Andrei chiar în 
colțul „scurt".

Rapid s-a revanșat comod, permitîn- 
du-și luxul de a juca cu... intervale, 
lonescu s-a regăsit în combinațiile pe 
spații scurte cu Dumitriu, care, la in
contestabilele lui calități de „starter" 
trebuie să adauge forța necesară fina
lizării pe cont propriu. Altfel, „schema", 
care a „ținut" în fața cuplului de loc

strălucit Jenei-Campo, nu va avea ace
lași succes în fața unei apărări orga
nizate.

Admirabil efortul extremelor Rapidu
lui, a căror insistență pe tot terenul a 
asigurat echilibrul întregii echipe. (To
tul, raportat — bineînțeles — la rezis
tenta slabă a „stegarilor").

Brașovenii nu lasă impresia că joacă 
slab. I.a aceasta contribuie execuțiile 
tehnice corecte. Echipa nu știe, însă, 
să forțeze, și joacă monoton. Se simte 
mult lipsa lui Ilașoti și David — cînd- 
va elementele de culoare în echipa 
Steagului roșu.

SERIA EST

Fructexport Focșani — 
Moinești 2—0 (1—0); Chir 
ceava — Textila Buhuși 2— 
Metalul Rădăuți — Vi 
Neamț 2—0 (2—0),- Flamut 
Tecuci — Rapid Mizil 3—3 
Foresta Fălticeni — Min 
Dornei 2—1 (0—0); Unirea N 
Chimia Orașul Gheorghe G) 
Dej 1—2 (1—1); Locomotiva 
Metalosport Galați 2—1 (1—(

Etapa viitoare: Metalospc 
— FI. roșie Tecuci, Chimi 
Gheorghe Gheorghiu-Dej' , - 
Rădăuți, Minobrad V. I 
Fructexport Focșani, Vie 
Neamț — Textila Buhuși



i>------------------------------------------------

HANDBAL: Dinamo București 
singura echipă neînvinsă

CONSTANȚA 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Farul a scăpat 
printre... degete cea de a doua vic
torie a sa în actualul campionat. Ata- 
cînd majoritatea timpului în trombă, 
constănțenii nu și-au văzut eforturile 
încununate de succes, pentru că în 
acțiunile lor n-a existat în nici un 
moment vreo idee constructivă. Nă- 
pustindu-se orbește spre poarta apă
rată de Ionescu, înaintașii Farului 
au fost dominați tactic de apărarea 
ploieșteană — calmă, lucidă, tehnică 
— în care a excelat din nou Boc, — 
în acest meci — cel mai bun jucă
tor de pe teren.

Ca desfășurare, partida a prezentat 
două aspecte distincte. în prima re
priză s-a jucat aproape tot timpul 
într-un singur sens, spre poarta Pe
trolului, dar ploieștenii au rezistat 

CRĂlOyA, 26 (prin telefon de la trimisul nostru). 
„Cu toate că jocul nu a fost de un nivel prea ridicat, 
totuși,sînt mulțumit de rezultat și mai ales de aportul 
„.-bufanților" — ne-a declarat, la sfîrșitul partidei cu 
U.T.A., profesorul Gh. Teodorescu, antrenorul secund 
al Științei Craiova.

Satisfacția unuia dintre antrenorii echipei craiovene 
au împărtășit-o toți suporterii ei, care au încurajat 
frenetic, timp de 90 de minute, formația lor favorită, 
într-adevăr, craiovenii au jucat bine, au imprimat me
ciului un ritm susținut, aproape tot timpul, și au creat 
multe faze frumoase. în acest meci la Știința și-au făcut 
debutul în „A“ doi jucători: Mincă — fundaș și 
Strîmbeanu — mijlocaș. Ambii au dat satisfacție și au 
contribuit din plin la succesul echipei lor.

U. T. A. nu a arătat tot ce poate. Majoritatea timpu
lui a jucat defensiv și doar în ultima parte a repri
zei secunde a ieșit la atac. Semnificativ în această di
recție este faptul că mijlocașul Chivu a jucat pe linia 
de fund pînă în min. 65. De asemenea, este de remarcat 
că în acest meci atacanții arădeni au tras doar cîteva 
șuturi pe poartă. In acest fel este foarte greu să cîș- 
tigi o partidă...

încă din primele minute craiovenii au pus stăpînire 
pe ioc. Acțiunile lor ofensive la poarta adversă s-au

succedat necontenit și în min. 18 am asistat la înscrie
rea primului gol: aflat pe linia de 16 metri, Bacoș a 
întîrziat să degajeze. Pașcanu i-s-... suflat balonul, pe 
care i l-a pasat înainte lui Ionescu. Acesta a mai făcut 
2-3 pași și a șutat puternic pe jos : 1—0 pentru Știința. 
Pînă la pauză superioritatea s-a menținut de partea 
echipei locale.

în repriza a doua aspectul jocului a fost identic cu 
cel din prima parte. Sfirlogea, Eftimie și Ionescu au 
șutat din toate pozițiile, dar balonul a trecut pe lîngă 
poartă sau în ultimă instanță, Weichelt a respins în 
corner sau a reținut. în min. 56 s-a înscris cel de al doi
lea gol: Sfîrlogea a pasat lateral pînă la Ionescu, care 
a trimis balonul direct în plasă : 2—0 pentru Știința.

în ultimul sfert de oră studenții oraioveni au slăbit 
ritmul, iar U.T.A. a încercat unele combinații, însă apă
rarea echipei gazdă a fost la post.

în încheiere aș vrea să adaug un plus la notele jucă
torilor pentru sportivitatea de care aceștia au dat do
vadă.

Brigada de arbitri bucureșteni (C. Petrea Ia centru, 
C. Costică, C. Manusaride) a condus corect și autoritar.

POMPILIU VINTILA

iureșului formației gazdă timp de 30 
de minute. în minutul 30, însă, la o 
acțiune spectaculoasă a lui Ologu, de
butantul Caraman deschide scorul, 
după ce tot el zguduise bara în 
min. 20.

Pînă la pauză cei care atacă sînt 
tot fotbaliștii constănțeni, însă mo
dul haotic în care acționează (re- 
marcîndu-se în această direcție Maoio- 
lache care se află peste tot și... ni
căieri) nu le aduce, evident, nici un 
rezultat.

Conduși la pauză, ploieștenii ies la 
atac în repriza a doua și în numai,
9 minute egalează. La o centrare a 
lui Frățilă întreaga apărare constăn- 
țeană rămîne spectatoare, mingea a- 
junge la Moldoveanu care, de la
10 m șutează necruțător.

Sîntem în min. 54 și scorul este

1—1. Un sfert de oră ploieștenii con
trolează jocul, dar nu insistă în fa
zele de poartă, părînd mulțumiți de 
perspectiva unui scor egal. De lipsa 
de hotărîre a petroliștilor profită gaz
dele, care apasă pe... accelerator în 
finalul partidei, dar ratează două 
mari ocazii în min. 79 și 80 : prima 
prin Manolache, care de la 4 metri 
șutează în tribuna a doua (!) și a 
doua prin Costin, care de la 2 m reia 
cu capul pe lîngă poartă o minge 
servită pe... tavă de Koszka.

Partida, care a plăcut totuși prin 
ritmul foarte rapid în care s-a jucat, 
se încheie cu un echitabil rezultat de 
egalitate.

A arbitrat corect Ștefan Tașula — 
București.

MARIUS POPESCU

Liderul seriei a ll-a, C.S.M.S.
Activitatea handbalistică internă a con- 

Itinuat ieri cu etapa a patra, care a pro
gramat cîteva jocuri importante. Iată 
rezultatele.

MASCULIN, SERIA I

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
!
I 
I

STEAUA BUCUREȘTI — DINAMO 
BR AȘOV 16—15 (9—1). Joc bun, pasionant, 
plin de faze frumoase și cu dese răstur
nări de scor, deschis tot timpul. De 
altfel, rezultatul final a fost cunoscut 
abia în ultimele minute, cînd Steaua — 
a cărei formație nu dă încă randament 
pe măsura valorii jucătorilor săi — a 
obținut o victorie mult muncită. Oaspe
ții au avut o comportare foarte bună, 
servind o replică neașteptat de dîrză și 
contribuind la calitatea jocului. Ei au 
și condus, de altfel, cu 2—0 (min. 6) 
și 4—1 (min. 10). Steaua își re
vine și, cu mai multă forță în 
aruncări, înscrie 6 goluri consecutive :
7—4 (min. 21). In continuare, însă, jocul 
se echilibrează și scorul oscilează : 7—6, 
S—6, 8—7, 9—7. La reluare, Steaua mă
rește avansul la 10—7 (min. 31) dar Di
namo revine puternic în atac șl pro- 
fitînd și de unele erori ale gazdelor 
egalează și preia conducerea (10—11 în 
min. 41). In continuare, evoluția scoru
lui este extrem de pasionantă : 11—11,
11—12, 12—12, 12—13 (min. 44), 13—13 (min. 
45). In acest moment, Steaua forțează 
și conduce din nou : 15—13 (min. 48), 
dar nu pentru mult timp pentru că 
Dinamo egalează la rîndul său (15—15 
în min. 51) ! Golul victoriei este înscris 
în min. 56, după ce ambele echipe au 
ratat situații clare. Principalii realiza
tori : Gruia și Cristian cîte 4, respectiv 
Alies 5. Atent și prompt arbitrajul lui 
Gh. Popescu (p. g.)

I DINAMO BACĂU — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 8—5 (6—4). început spectaculos, 
cu multe goluri. Gazdele au condus cu

12—0 (min. 5), iar oaspeții cu 3—2 (min. 
7). Apoi dinamoviștii au preluat iniția
tiva, dar jocul șl-a pierdut din specta
culozitate. (Ilie lancu. coresp.).

| TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA
I GALAȚI 13—20 (3—9). Oaspeții au cîști- 

gat pe merit folosind mal ales contra-

I atacurile. Gazdele au fost lipsite de efi
cacitate. (V. Secăreanu, coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — RAFINĂRIA

ITELEAJEN 29—11 (17—4). Joc la discreția 
campionilor. Oaspeții au dat o replică 
foarte slabă.

I VOINȚA SIGHIȘOARA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 8—14 (4—7). Voința a jucat 
slab, iar timișorenii au stăpînit tot tim-

Ipul jocul, „zburdînd" pe teren și ob- 
tinînd o victorie binemeritată. (C. Mol
dovan, coresp.)

lași, a pierdut la Copșa Mică
MASCULIN. SERIA A II-A

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ 15—14 (9—4). Feroviarii au domi
nat în prima repriză, Iar Știința a avut 
o revenire puternică după pauză, cînd 
a reușit să egaleze (14—14). In final jocul 
devine dur. Cu mari eforturi, Rapid 
reușește să înscrie golul victoriei. 
(V. lordache), coresp.). TEHNOMETAL 
TIMIȘOARA—C.S.M. REȘIȚA 12—19 (8—9) 
Reșițenll au jucat mai bine, cîștigînd 
pe merit un joc care timp de 50 de 
minute a fost echilibrat. (P. Arcan, 
coresp.). ȘTIINȚA PETROȘENI — TIMI
ȘUL LUGOJ 16—15 (12—5). Victorie ob
ținută în finalul jocului, după ce gaz
dele dominaseră autoritar prima repriză. 
(St. Băloi și I. Zamora, coresp.) META
LUL COPȘA MICĂ — C.S.M.S. IAȘI 
22—12 (8—6).

FEMININ, SERIA A II-A
PROGRESUL BUCUREȘTI — S.S.E. 

BUZĂU 8—6 (5—3). Bucureștencele au 
cîștigat greu, în ultimele 3 minute, după 
ce fuseseră conduse cu 2—0, 2—1 și 3—2, 
și egalate la 6—6. SPARTAC 
CONSTANȚA — PARTIZANUL ROȘU 
BRAȘOV 8—5 (5—4). CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA — S.S.E. PETROȘENI 11—0 
(4—0). ȘTIINȚA GALAȚI — FAVORIT 
ORADEA 15—12 (11—5).

CUPA DE TOAMNA (F)
SERIA I. Știința București — Rapid 

București 6—0 (3—0). Joc de factură mo
destă și un arbitraj la fel de modest 
(St. Dinescu). Știința putea cîștiga la o 
diferență mal mare. Confecția Bucu
rești — Știința Timișoara 8—12 (5—8). 
Oaspetele — deși n-au avut nici o jucă
toare de schimb (! ?) — și-au impus 
superioritatea atît în jocul de apărare 
cît și în cel de atac. SERIA A II-A. 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu 
II—'1 (7—0). Voința Odorhei — Rulmentul 
Brașov 9—15 (5—7).

Rezultatele etapei 
a XVI-a la rugbi

Steaua — Constructorul 23—6 (9—6)
Grivița Roșie — Știința Cluj 34—8

(18-3)
Gloria — Farul Constanța 12—9 (3—6)
Rulmentul Bîrlad — Dinamo București

5—6 (0—3)
Știința Petroșeni — Progresul Bucu

rești 6—3 (3—0)

ORADEA 26 (prin telefon). în me- 
a.. ul de azi cele două echipe au apă
rut ca două... motoare diferențiate : 
Crișul cu o singură viteză cu care 
a acționat atît în apărare cît și în 
atac, pe cînd C.S.M.S. a avut un mo
tor care a știut să schimbe viteza, 
apăsînd pe accelerator și în fazele 
de finalizare.

La început, orădenii domină terito
rial și obligă pe oaspeți să joace nu
mai pe contraatac. Treptat însă ac
țiunile ^beatnicilor devin tot mai lip
site *e claritate, pasele se execută

SERIA I

Ceahlăul P. Neamț — Constructorul Brăila 1—0 (0—0) 
Metalul Tîrqoviște — Dinamo Bacău 1—0 (0—0) 
Dinamo Victoria Buc. — C.F.R. Pașcani 1—0 (0—0) 
Știința București — C.F.R. Roșiori 2—1 (1—0) 
Oțelul Galați — Flacăra Moreni 1—0 (0—0) 
Oltul Rm. Vîlcea — Progresul București 3—0 (1—0) 
Poiana Cîmpina — Metalul București 1—1 (0—1)

ETAPA VIITOARE : Oltul Rm. Vîlcea — Poiana Cîm
pina, C.F.R. Roșiori — Constructorul Brăila, Dinamo 
Bacău — Ceahlăul P. Neamț, C.F.R. Pașcani — Oțelul 
Galați, Metalul București — Știința București, Flacăra 
Moreni — Metalul Tîrgoviște, Dinamo Victoria Buc.— 
Progresul București

SERIA A ll-A

C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni 1—0 (0—0)
Recolta Cărei — A. S. Cugir 0—0
Arieșul Turda — Minerul Baia Mare 0—0
Jiul Petrila — Clujeana 0—0
A.S.A. Tg Mureș — C.S.M. Sibiu 2—0 (2—0)
Gaz metan Mediaș — Vagonul Arad 1—1 (0—1)
C.F.R. Arad — Ind. sirmei C. Turzii 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE: Vagonul Arad — A.S.A. Tg. Mu
reș, C.S.M. Sibiu — Arieșul Turda, Recolta Cărei — 
Jiul Petrila, Ind. sirmei C. Turzii — Gaz metan Mediaș, 
Minerul Lupeni — Minerul Baia Mare, Clujeana — 
C.F.R. Arad, A. S. Cugir — C.S.M. Reșița.

Mizil — Unirea Negrești, Foresta 
Fălticeni — Locomotiva Iași, Petrolul 
Moinești — Chimia Suceava

SERIA SUD

Chimia Făgăraș — Electrica Con
stanța 3—0 (0—0); Metrom Brașov— 
Textila Sf. Gheorghe 1—0 (1—0); 
Dunărea Giurgiu — Rulmentul Bra
șov 2—0 (1—0); Tehnometal Bucu
rești — Marina Mangalia 2—1 (2—0),- 
Tractorul Brașov — Flacăra roșie 
București 6—0 (3—0); Portul Con
stanța — S. N. Oltenița 0—0; Elec
trica Fieni — I. M. U. Medgidia 2—0 
(1—0).

Etapa viitoare. Dunărea Giurgiu— 
Pgrtul Constanța, Tractorul Brașov— 
Rulmentul Brașov, Electrica Constan
ța — Electrica Fieni, Textila SI. 
Gheorghe — S. N. Oltenița, I.M.U. 
Medgidia — Tehnometal București, 

mai mult lateral și înapoi, dîndu-se 
astfel posibilitate apărării oaspete să 
se replieze. în minutul 15, la un con
traatac, Matei atrage pe portarul 
Marin (ieșit din poartă neinspirat), 
trimite balonul lui Cuperman care 
înscrie în poarta goală. După acest gol 
orădenii forțează, dar nu obțin decît... 
comere. După pauză, fotbaliștii ieșeni 
joacă deschis, echilibrează raportul 
de forțe de pe teren, acționează cu 
mai multă claritate și Cuperman, 
Matei și Humă pun în pericol mai 
des poarta orădeană. în min. 66, Cu

Marina Mangalia — Chimia Făgă 
raș. Flacăra roșie București — 
Metrom Brașov

SERIA VEST

Progresul Corabia — Metalul Hu
nedoara 1—0 (1—0); Electromotor
Timișoara — C.F.R. Caransebeș 1-—2 
(0—1); Victoria Tg. Jiu — Electro- 
putere Craiova 2—0 (1—0); Victoria 
Călan — Minerul Cîmpulung 4—0 
(2—0); Progresul Strehaia — Minerul 
Deva 1—0 (1—0); Muscelul Cîmpu
lung — Minerul Anina 1—0; Metalul 
Tr. Severin — C.F.R. Timișoara 2—2 
(0—0).

Etapa viitoare: Minerul Cîmpu
lung — Victoria Tg. Jiu, Metalul 
Hunedoara — Metalul Tr. Severin, 
Minerul Deva — Victoria Călan, 
C.F.R. Caransebeș—Muscelul Cîmpu
lung, C. F. R. Timișoara — Mi
nerul Anina, Electroputere Craiova— 

perman își înșiră pe drum apărătorii 
ieșiți în cale, fentează portarul și în
scrie al doilea gol.

încercările orădenilor de a destră
ma apărarea oaspeților se dovedesc 
zadarnice. în același timp, publicul 
aplaudă la scenă deschisă jocul or
ganizat și bine orientat tactic al echi
pei ieșene.

Partida s-a desfășurat într-o per
fectă sportivitate și a fost condusă 
foarte bine de arbitrul Mihai Popa 
— București.

ILIE GHIȘA - coresp. reg.

Electromotor Timișoara, Progresul 
Strehaia — Progresul Corabia.

SERIA NORD

Minerul Bihor — Metalul Copșa 
Mică 2—1 (0—1); Steaua roșie Sa- 
lonta — Progresul Reghin 1—0 
(0—0); Sătmăreana — Unirea Dej 
0—1 (0—0); Chimica Tîrnăveni — 
Faianța Sighișoara 2—0 (2—0); Soda 
Ocna Mureș — Minerul Baia Sprie
6—2 (2—0); Forestiera Sighetul Mar- 
mației — Olimpia Oradea 3—0 
(1—0); A. S. Aiud — Gloria Bistrița 
1—1 (1—0).

Etapa viitoare : Unirea Dej — A.S. 
Aiud, Metalul Copșa Mică — Sătmă
reana, Faianța Sighișoara — Minerul 
Baia Sprie, Progresul Reghin—Soda 
Ocna Mureș, Forestiera Sighetul 
Marmației — Minerul Bihor, Gloria 
Bistrița — Chimica Tîrnăveni, Olim
pia Oradea — Steaua roșie Salonta.

I LUPTE LIBERE: Surprize în etapa a ll-a

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Ieri au avut loc la Ploiești, Lugoj, 
Arad și Tg. Mureș întrecerile din cadrul 
etapei a Il-a a campionatului republican 
de lupte libere pe echipe, seria A. După 
cum ne relatează corespondenții noștri, 
în această etapă s-au înregistrat cîteva 
surprize. Astfel, la Lugoj dinamoviștii 
bucureșteni au fost învinși de luptătorii 
de Ia Rulmentul Brașov și au terminat 
la egalitate cu cei din localitate. La 
Arad. Progresul București a cîștigat 
ambele partide la scor, iar la Tg. Mu
reș sportivii de Ia C.S.M. Cluj au „pre
dat" toate meciurile luptătorilor de Ia 
Steaua.

LUGOJ. Luptătorii de la A.S.M. 
Lugoj au dominat întrecerile grupei a
III-a,  și puțin a lipsit să-i învingă pe 
eompbnenții echipei Dinamo București. 
Aceasta ea urmare a arbitrajului părti
nitor prestat de Gh. Mihăilă-Bueurești. 
Rezultate finale: A.S.M. Lugoj cu 
Rulmentul Brașov 9—5 și cu Dinamo 
București 6—6 ; Rulmenlul-Dinamo 9—7.

C. Olani
ARAD. Spectatorii prezenți la între

cerile echipelor din grupa I au fost sa- 
tisfăcuți de evoluțiile oaspeților, dar nu 
și de ale sportivilor din localitate, care 
au pierdut la scor atît în fața echipei 
gălățene (C.S.O.) cît și a Progresului 
din București. Iată rezultatele tehnice: 
Progresul București cu C.S.O. Galați 
1]—5 și cu Vagonul Arad 15—1; C.S.O. 
Galați-Vagonul 14—2.

Gh. Nicolăiță

TG. MUREȘ. Steaua a avut o fru
moasă comportare și alături de Mureșul 
a realizat întreceri de un ridicat nivel 
tehnic. Nu același lucru se poate spune 
despre sportivii de la C.S.M. Cluj care, 
rezervîndu-se pentru întrecerile cu lo
calnicii, au cedat rușinos meciurile lup
tătorilor de la Steaua, fiind dezaprobați

I PRONOSPORT
I Rezultatele conoursurilor Pronosport A

39 și B 5

I

Etapa din 26 septembrie 1965
I Rapid — Steagul roșu 1

n Știința Cluj — Știința Timișoara 1
III Steaua — Siderurgistul 1
IV Farul — Petrolul X
V Știința Craiova — U.T.A. 1

VI Crișul — C.S.M.S. 2
VII Oltul Rm. Vîlcea — Progresul 1 

vni Metalul Tîrg. — Dinamo Bacău 1 
Arieșul Turda — Minerul B. M. X 
Varese — Juventus X
Catania — Fiorentina 2
Brescia — Atalanta
Bologna — Napoli 2

IX 
X

XI 
XII 

xin

I Fond de premii : pronosport B: 351.491 
lei din care report la premiul excepțio
nal 159.834 iei.

I Pronosport A ; 237.706 lei din care re-
■ port la categoria I 88.385 lei. 

unanim. Rezultate tehnice: Steaua cu 
C.S.M. Cluj 16—0 și cu Mureșul Tg. 
Mureș 10—6; Mureșul-C.S.M. Cluj 
12-4.

C. Albit

PLOIEȘTI. întreceri spectaculoase, *( 
comportare bună a sportivilor dc la Stea
gul roșu Brașov și arbitraje satisfăcă
toare. Acestea sînt atribute care au în- i 
soțit întîlnirile grupei a Il-a. Mai re
marcăm de asemenea pe cei mai buni 
sportivi: Șt. Tampa și I. Iancău (St. r. 
Brașov), Gh. Vlad (Prahova PL). Re
zultate : Steagul roșu Brașov cu Pra
hova Ploiești 10—4 și cu Rapid Bucu
rești 14—2 ; Prahova-Rapid 8—8.

Gh. Apostolescu

BASCHET: h fete
Voința București învinsă

de Voința Brașov!
Rezultatele înregistrate ieri în etapa 

primă a seriei I a campionatului femi
nin și seria a Il-a a campionatelor mas 
culin și feminin: feminin seria 1 : Con
structorul Buc.-I.G.F. 56—50 (36—24) ; 
Rapid-Progresul Buc. 63—47 (35—19) ț 
Știința Bue.-Grișul Oradea 83—47 (39— 
25) ; Voința Buc.-Voința Brașov 54—62 
(20—26) I ț Știința Cluj-MureștiJ Tg. 
Mureș 61—48 (28—25) ; seria a Il-a : 
Știința Timișoara-A.S.A. Cluj 51—49 
(27—29) ț Olimpia Buc.-G.S.M.S. Iați 
61—48 (24—28) ț S.S.E. Graiova-Voin- 
ța Tg. Mureș 38—41 (16—21) ; Voința 
Oradea-Spartac Salonta 37—44 (19—22); 
S.S.E. Satu Mare-Știința Constanța 61— 
59 (31—30) ; masculin serir a II-a: 
Știința Brașov-Unio Satu Mare 57—40 
(29—12) ; Știința Craiova-Academia 
Militară Buc. 44—49 (26—25) ;
C.S.M.S. Iași-Progresul Buc. 67—68 
(33—29) ; Politehnica Cluj-Olimpia M.
1. Buc. 89—73 (46—38). Meciul
A.S.A. Bacău-I.G.F. a fost amînat.

La Steaua, concurs de selecție 
pentru tinerii baschetbaliști

Azi și mâine, de la ora 16,30, ciu- 
bul sportiv Steaua organizează pe 
terenul din calea Plevnei nr. 114 un 
concurs de selecție pentru tinerii 
baschetbaliști. Selecția, care va fi 
făcută de maeștrii sportului Mihai 
Nedef și Al. Fodor, este deschisă 
oricărui tînăr practicant al acestui 
aport



Ungaria a cîștigat „Trofeo d’Italia" la polo
Sîmbătă: R. D. Ger mană —Iugoslavia 4-3 (!), 
iar duminică: România—R. D. Germană 8-4

„CUPA PRIETENIEI", UN REUȘIT CONCURS INTERNATIONAL DE M0T0CR0S

BUDAPESTA 26 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică s-au desfășurat ulti
mele partide din cadrul „Trofeo d’Italia“. 
în cel de al 4-lea meci, echipa României 
a întîlnit pe campioana olimpică, forma
ția Ungariei, de eare a fost întrecută 
cu 5_1 (1—0, 1—1, 1—0, 2—0). Ju
cătorii români s-au apărat bine (atît 
timp cînd în bazin exista egalitate nu
merică), dar au comis numeroase gre
șeli în atac, l’oliștii maghiari, în 
schimb. au fructificat cu precizie toate 
acțiunile favorabile. De reținut însă că 
echipa Ungariei a beneficiat de 6 situa
ții de superioritate numerică, față de 
numai una a formației noastre. Golurile 
au fost înscrise, pe rînd, de : Konrad 
II, Felkay, Firoiu, Pocsik, Domolor și 
din nou, Pocsik. A condus Prostiakov 
(U.R.S.S.).

Tot sîmbătă s-a înregistrat și cea mai 
mare surpriză a turneului: R. D. Ger- 
mană-Iogoslavia 4—3 (1—fl, 2—1, 
0—0, 1—2). Echipa germană a condus 
cu 3—1, jucătorii iugoslavi au egalat 
in ultima repriză (3—3) și Thiele a 
marcat golul vietoriei. printr-un șut cu 
boltă, în ultima secundă. A arbitrat co
rect N. Nicolaescu (România). în sfîr- 
șit, U.R.S.S. a învins Italia cu 4—3 
(2—0, 0—2, 2—0, 0—1).

Duminică, selecționata României a fă
cut din nou o partidă bună, îiUrecînd 
comod reprezentativa R. D. Germane cu
8—4 (2—1. 2—1. 2—1. 2—1). Jucă
torii noștri au dominat clar, s-au im

Atleții români au învins Finlanda, 
dar au pierdut meciul cu Italia
(Urmare din pag. 1)

(R) 7,43, Mani nan (F) 7,36, Fornasari 
(I) 7,07, Bonechi (1) 7,01, Mărășescu 
(R) 6,71 ; greutate : Meconi (I) 17,73, 
Yrjbla (F). 17,60, Junto (F) 17,53, So- 
renti (I) 16,95, Raica (R) 16,84, Gagca

GH. COSTACHE

(R) 16,24 ; ciocan : Costache (R) 63,36 
— nou record republican de juniori. 
Drăgulescu (R) 61,44, Sourippa (F) 
60,92. Harlos (F) 60,88, Bernardini (I) 
57,04, Sterchele (I) 55,74.

Clasamentele generale după prima 
zi a întrecerilor : Italia — România 
63—41 p, Italia — Finlanda 55—49 p. 
România — Finlanda 53—51 p.

Dinamo București a întrecut Gwardia (Polonia)
(Urmare din pag. 1)

altă parte, în atac; toate mingile se 
îndreaptă spre Petrov și Sicreli, care 
•— speculând avantajul taliei lor — 
domină lupta la panou. Ca urmare, 
diferența scade vazînd cu ochii, iar 
în min. 38 Dinamo (U.R.S.S.) preia 
conducerea și, în ciuda eforturilor 
jucătorilor bucureșteni (îndeosebi 
Albu și Spiridon), realizează o dife
rență de patru puncte. Scor final : 
.70—66 (24—35).

Duminică, dinamoviștii bucureșteni 
s-au revanșat îu fața numeroșilor 
susținători, obținînd o victorie pe 
cit de clară, pe atît de valoroasă în 
fața selecționatei poloneze alcătuită 
pe scheletul Wislei Cracovia, cam
pioana Poloniei.

La sfîrșitul partidei tabela de 
marcaj indica scorul de 73—63 
(43—33), după ce în min. 30 Dinamo 
conducea cu o diferență de 17 punc
te (62 — 45). Intr-o vervă 

pus printr-un joc mai tehnic, fiind ade
sea aplaudați pentru evoluția lor. Cele 
12 goluri au fost marcate de: Firoiu, 
Zahan, Thiele, Mărculescu, Thiele, Za
han, Culineac, BaUerstedt, Ssabo (din 
inferioritate numerică), Rundt („4 me
tri"), Grinfescu și din nou Zahan (in
ferioritate numerică). A condus corect 
Seifert (Iugoslavia).

în celelalte meciuri, Iugoslavia a cîș
tigat în fața Italiei cu 4—-2 (2—0. 
0—1, 1—0, I—1), iar Ungaria a dis
pus de echipa U.R.S.S. eu 2—1 
(0—0, 0—0, 0—1, 2—0). în acest ul
tim meci, sovieticii au condus cu 1—0 
(Dolgușin din „4 metri"), dar gazdele 
au cîștigat în ultima repriză prin punc
tele realizate de Kanissa („4 metri" 
imaginar acordat de arbitrul Ulrieb- 
R.D.G.) și Konrad. în urma acestor 
rezultate, trofeul a revenit definitiv e- 
diipei Ungariei, iar formația României 
(0,818) a pierdut la golaveraj locul III 
în fața selecționatei U.R.SA. (0,857).

CLASAMENT:

1. Ungaria 5 4 1 0 20-, 9 9
2. Iugoslavi* 5 3 1 1 21:12 7
3. U.R.S.S. 5 2 1 2 12:14 5
4. România 5 2 1 2 18:22 5
5. Italia 5 l 0 4 15:19 2
6. R. D. Germană 5 1 0 4 12:22 2

CORNEL RADUȚ 
secretar general al F. R. Natație

în ziua a doua arbitrii întrecerilor 
au notat rezultatele : 200 m : Berruti 
(I) 21,3, Zamfirescu (R) 21,7, Giani 
(I) 21,8, Musko (F) 22,0, Virtala (F) 
22,1, Jurcă (R) 22,3 ; 1 500 m: Ce- 
der (F) 3:48,8, Spinozzi (I) 3:48,8, 
Bloțiu (R) 3:49,7, Barabaș (R) 3:49,7, 
Arese (I) 3:50,5, Walenios (F) 3:52,0 ; 
10 000 m: Ambu (I) 30:14,2, Mustață 
(R) 30:14,2, Grecescu (R) 30:39,2, Sa- 
rioma (F) 31:00,4, Depalmas (I)
31:22,0, Vartio (F) 32:01,4, 110 mg: 
Ottoz (I) 13,9, Cornachia (I) 14,3, Su- 
ciu (R) 14,8, Socol (R) 15,0, Lana- 
maki (F) 15,2, Auvinen (F) 15,6 ; 
3 000 m obst.: Vamoș (R) 8:43,2, Kuha 
(F) 8:46,4, Caramihai (R) 8:48,8, Si
ren (F) 8:53,6, Rissi (I) 8:57,0, Rizzo 
(I) 8:59,4; 4x400 m: Italia 3:09.9, 
Finlanda 3:14,5. România (Albrecht, 
Osoianu, Stef, Rățoi) 3:16,0 ; triplu : 
Gentile (I) 16,07, Ciochină (R) 15,80,

Echipa României 
campioni mondiali

(Urmare din pag. 1)

ciortan ce depășește 1 kilogram care îi 
aduce peste 1000 de puncte (regulamen
tul prevede acordarea a cîte 5 puncte 
pentru fiecare pește prins și cîte un 
punct pentru fiecare gram). El continuă 
seria succeselor, prinzînd în continuare 
cîteva exemplare care îi aduc 3 227 
puncte pentru cele 11 bucăți de pește 
prins. Este interesant de remarcat faptul 
că reprezentantul nostru M. Stoenescu 
a prins 42 de pești dar... foarte mici 
care i-au adus un punctaj de numai 
541. La sfîrșitul celor trei ore de în
treceri, cinci concarenți se aflau în ne-

deosebită, Mihai Albu a înscris 30 
de puncte- devenind coșgeter al tur
neului cu un total de 114 puncte și 
aducînd alături de Novac, Dragomi- 
rescu și Visner un aport deosebit la 
realizarea succesului. în urma aces
tei victorii, Dinamo București s-a 
clasat pe locul trei, obținînd cea mai 
bună performantă din cele șase edi
ții de pînă acum ale competiției-

Finala turneului, care a opus se
lecționatele Avangard și Dinamo 
(U.R.S.S.), a revenit, mai comod de- 
cît o arată scorul de 68—60 ( 39—30), 
sportivilor chinezi.

în celelalte meciuri: Ruda Hvezda— 
Dozsa 68—58 (28—24), Dynamo (R.D. 
Germană) — Spartak 84—76 ( 38—34).

Clasament final: 1. Avangard, 2. 
Dinamo (U.R.S.S.), 3. Dinamo Bucu
rești, 4. Gwardia, 5. Ruda Hvezda, 6- 
Dozsa, 7. Dynamo (R.D. Germană). 8. 
Spartak.

D. STANCULESCU 
A. VASILIU

O fază specifică curselor de motocros. In imagine, I. Agheev (U.R.S.S.), 
sărind peste un obstacol.

Foto : A. Neagu

Cea de a IV-a ediție a concursului 
internațional de motocros dotat cu 
„Cupa Prietesiiei". desfășurată ieri în 
Capitală, a reamintit celor peste 30000 
de spectatori bucureșteni frumusețea a- 
cestui gen de alergări molocicliste. Pre
zența la startul probelor a sportivilor 
sovietici I. Grigoriev, I. Agheev și A. 
Saveliev a dat un plus de spectaculozi
tate curselor, iar vremea foarte bună și 
organizarea excelentă (de nota 10) asi
gurată de clubul sportiv „Metalurgistul 
Uz. 23 August" au fost încă două mo

Viscopoleanu (R) 15,58, Helminen (F) 
15,55, Pousi (F) 15,50, Gatti (I) 15,22; 
prăjină : Pekoranta (F) 4,80, Kairect- 
to (F) 4,50, Astafei (R) 4,50, Ro- 
setti (I) 4,40, Cristescu (R) 4,10 (s-a 
accidentat la prima săritură), Dio- 
nisi (I) neclasat ; disc : Reppo (F) 
54,88, Hangasvaara (F) 54,18, Ferini 
(I) 54,06, Naghi (R) 52,14. Sălăgean 
(R) 51,86, Asta (I) 51,38 ;. suliță :
Popescu (R) 78,82, Rodcghiero (1) 
78,82 (a cîștigat atletul nostru pen
tru că a avut „următoarea" arun
care mai bună), Radman (I) 76,62, 
Kilonen (F) 74,92, Kuisma (F) 72,94, 
Bizim (R) 72,08.

Clasamentele generale :
Italia — Finlanda 109— 98 p
Italia — România 117— 90 p
România — Finlanda 108—100 p

M. NICOLAE

și Robert Tesse
la pescuit staționar
plăcuta situație de a părăsi locul de 
concurs cu tolbele goale... Actualul 
campion mondial, Robert Tesse, cuce
rește înaltul titlu pentru a treia oară. 
El a mai fost campion mondial în 1959 
și 1960.

Rezultate: individual: 1. ROBERT 
TESSE (Franța) 3 227 p. — campion 
mondial, 2. L. Ceppi (Italia) 2 001 p.. 
3. C. Burch (Anglia) 1998 p., 4. R. 
Galdibati (Italia) 1967 p.. 5. H.
Guiheneuf (Franța) 1 451 p-, 6. II. 
Schmidt (R. D. Germană) 1 099 p., 7. 
ION PANA (ROMÂNIA) 900 p., 8. E. 
Della Baldo (San Marino) 795 p., 9. 
A. Thomntan (Luxemburg) 704 p., 10. 
F. Osar (Austria) 612 p... 14. Marin 
Stoenescu 541 p... 16. Nicolae Enacbe 
500 p... 30. Alexandru Vegli 200 p-.. 
46. Bartolomeu Fiii 99 p.

Clasamentul pe națiuni : 1. ROMÂ
NIA 22 p. (punctajul pc echipe se 
acordă după locurile ocupate de con
curent i în zona respectivă), 2. Franța 
27 p.. 3. Polonia 32 p., 4. R. D. Ger
mană <34 p., 5. Luxemburg 34 p.. 6. 
Austria 38 p., 7. Italia 39 pM 8. R. F. 
Germană 40 p., 9. Anglia 41 p.. 10. 
Belgia 43 p.

După încheierea întrecerilor, proaspă
tul campion mondial Robert Tesse ne-a 
declarat următoarele: „Sînt deosebit de 
bucuros că am cîștigat pentru a treia 
oară titlul suprem. Din păcate, unii 
mari undițari ai lumii, ca, de pildă, 
compatriotul meu Fontanett și alții n-au 
reușit să-și etaleze măiestria lor. Felicit 
din inimă echipa României, care a cîș
tigat pe merit titlul de campioană mon
dială. Mulțumesc organizatorilor in nu
mele echipei franceze pentru primirea 
frumoasă pe care ne-au făcut o și pen
tru organizarea ireproșabilă. Orașul Ga
lați precum și locuitorii săi ne-au făcut 
o impresie plăcută pe care nu o vom 
uita*.

live ca publicul spectator să fie satis
făcut, chiar dacă reprezentanții noștri, 
i n-fin nind tradiția, n-au câștigat nici o 
probă.

Sportivul sovietic Igor Grigoriev a 
reușit să termine învingător în toate cele 
patru manșe la care a luat startul. încă 
de la antrenamentul oficial de sîmbătă 
el a demonstrat înalta-i clasă pe care a 
confirmat-o în mai multe concursuri. 
Grigoriev a făcut o cursă de zile mari 
și n-a mai lăsat adversarilor săi nici o 
speranță. Pentru locurile următoare s-a 
dat o luptă strînsă între I. Agheev, A. 
Saveliev. M. Dănescu, P. Paxino și Cr. 
Dovif (250 cmc) și O. Ștefani, E. Ke- 
restey, Gh. Ion, E. Seiler, O. Puia, Al.

FOTBAL PE GLOB
Pe agenda zilei de ieri au figurat 

cîteva interesante partide -internațio
nale de fotbal, dintre care trei în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial. Iată cîteva amănunte

GRUPA I: BULGARIA a făcut un 
pas înainte

La Sofia, reprezentativa Bulgariei — 
practicînd un joc mai simplu, dar mai 
eficace — a obținut victoria asupra 
Belgiei cu scorul de 3—0 (2—0) prin 
golurile înscrise de Kotkov (2) și As- 
paruhov. Fotbaliștii belgieni au de
monstrat o tehnică excelentă, au com
binat mult și subtil, dar total inefica
ce. Toate acțiunile lor s-au oprit la 
marginea careului advers. In schimb, 
gazdele puteau realiza un scor mai 
mare, pentru că au avut multe ocazii. 
Clasamentul grupei i

Bulgaria,- 10.XI Izrael — Belgia^ 
21.XI Izrael — Bulgaria.

1. Bulgaria 2 2 0 0 7:0 4
2. Belgia 2 1 0 1 1:3 2
3. Izrael 2 0 0 2 0:5 0

Viitoarele jocuri: 27.X Belgia —

GRUPA A n-A: R.F.G. virtuală 
calificată

Stockholm: Suedia — R. F. Ger
mană 1—2 (1—1). 52.000 de spectatori. 
Joc dur. în prima repriză, inițiativa 
a aparținut gazdelor, care au deschis 
scorul prin Jonsson. Echipa oaspe a

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI
CRISTINA BALABAN 

ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA

Cu prilejul concursului internațio
nal de natație de la Sofia, înotătoa- 
rea română Cristina Balaban a cîș
tigat proba de 400 m liber cu timpul 
de 5:19,0 urmată de Slonka (Polonia) 
5:23,2 și Nikolava (Bulgaria) 5:31,3.

NOI SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR 
ROMANI LA ISTANBUL

La Istanbul au continuat întrece
rile concursului internațional de că
lărie.

„Premiul Zakaria" (obstacole de 
1,40 m) a revenit lui Virgil Bărbu- 
ceanu cu timpul de 59,2. Pe locul 
doi s-a clasat Vasile Pinciu, urmat 
de G. Rachkov (R. P. Bulgaria).

„Marele premiu al orașului Istan
bul" (12 obstacole de 1,30 m) a fost 
cîștigat de sportivul țării gazde K. 
Oincu cu timpul de 84,4. Pe locurile 
următoare s-au situat Pavlov 
(R.P.B.) și sportivul român Oscar 
Recer. 

loneseu și austriacul G. Eichert (500 
cmc).

La clasa 250 cmc, formația sovietică 
în frunte cu I. Grigoriev, bine secund’at 
de l. Agheev și A. Saveliev, a fost un 
adversar de neînvins pentru echipa 
noastră, care a contat pe Dănescu, Do- 
viț și Paxino. Cu această ocazie foarte 
tînărul P. Paxino (elevul antrenorului 
Gh. loniță) ne-a probat din plin calită
țile lui de motocrosist, fiind tot timpul 
pe primul plan al luptei. Dănescu și Do- 
viț n-au depus armele așa ușor. Ei s-au 
„bătut" cu nni-lt curaj diar...

La clasa 500 cmc reprezentanții noș
tri au făcut o cursă frumoasă, dar nici 
unul, cu toate eforturile depuse, n-a 
reușit să-l facă pe Grigoriev să încline 
steagul. I. Agheev și G. Eicbner n-au 
putut să țină piept ritmului impas și 
au fost învinși fără drept de apel. Cla
samente : ci. 500 cmc — 1. I. Grigoriev,
2. 0. Ștefani, 3. E. Keresteș, 4. Gh. 
Ion, 5. E. Seiler, 6. O. l’uiu; cl. 250 
cmc — 1. I. Grigoriev, 2. I. Agheev,
3. P. Paxino, 4. M. Dănescu, 5. A. 
Saveliev, 6. Cr. Doviț.

I. DUMITRESCU

Duminică 3 și miercuri 6 octombrie 
vor avea loc în București două con
cursuri de dirt-track la startul cărora 
se vor prezenta alergători din Dane
marca, R.F.G., R. P. Polonă și R.S.F.I. 
binecunoscuți pe arena internațională, 
care se vor întrece cu cei mai buni spe
cialiști din țara noastră.

egalat însă, cu un minut înainte de 
sfîrșitul reprizei prin Krămer. După 
pauză, oaspeții domină, iar suedezii 
se limitează la contraatacuri. Golul 
victoriei a fost înscris în min. 54 de 
Seeler. Cu această victorie R.F.G. este 
virtuală calificată pentru turneul fi
nal. Clasamentul;

Suedia,- 14.XI Cipru — R.F.G

1. R.F.G. 3 2 1 0 8:2 5
2. Suedia 3 1 1 1 5:3 3
3. Cipru 2 0 0 2 0:8 0

Viitoarele meciuri:: 7.XI Cipru —

GRUPA A VIII-A : Echipa Poloniei 
învinsă Ia Helsinki

Helsinki: Finlanda — Polonia 2—0
(2—0). Clasamentul:

1. Italia 3 2 1 0 8: 1 5
2. Scoția 3 2 1 0
3. Polonia 3 0 2 1
4. Finlanda 5 1 0 4

Viitoarele meciuri ; 13.X Scoția —
Polonia,- 24.X Polonia — Finlanda,- 
l.XI Italia -T- Polonia,- 9.XI Scoția — 
Italia; 7.XII Italia — Scoția.

e> La Oslo : Norvegia — Danemar
ca 2—2 (1—2), în cadrul Cupei Nor
dice.

• în „Cupa campionilor europeni", 
la Atena: P nathinaikos — Sliema 
Wanderers (Malta) 4—1 (3—C). Pri
mul meci. Returul la 10 octombrie.

LUDWIGSHAFEN. — Meciul atle
tic feminin dintre echipele R. F. 
Germane și Angliei, s-a terminat cu 
scorul de 67—57 în favoarea atlete
lor germane. Iată principalele rezul
tate : 100 m Pollmann 11,8; 209 m : 
Simpson 24,8; înălțime : Knowles* 
1,70 m; lungime : Hoffmarm 6.96 in; 
80 mg; Schell 10,9.

SOFIA. — Cel de al treilea cam
pionat de baschet al Armatelor Prie
tene s-a încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S., care a învins în finală cu 
82—63 selecționata Bulgariei. Pentru 
locul trei, echipa R. P. Chineze a în
trecut cu 77—62 formația R. D. Ger
mane.

★

în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă (masculin), 
la Sofia s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Ț.S.K.A. Cerveno Zna- 
me și formația elvețiană Fribourg, 
Jucătorii bulgar; au cîștigat cu 5—2, 
calificîndu-se în turul următor, cînd 
vor întîlni echipa C.S.M. Cluj, deți
nătoarea trofeului.
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