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Handbalistele noastre învingătoare cu 10—8 (6—5) 
in primul meci cu reprezentativa Cehoslovaciei

— ASTĂ-SEARĂ, DE LA ORA 19, CELE DOUA ECHIPE SE ÎNTÎLNESC DIN NOU ÎN SALA FLOREASCA —

S-au scurs mai bine de două săp- gătirile 
tămîni de la data cînd reprezentati- continuat 
va noasp'ă feminină de handbal a 
susținut, ... Galați, ultimă verificare

handbalistelor române au
— pe baza observațiilor 

făcute — și roadele nu au întîrziat 
să se arate. Sîmbătă seară, în sala

a-

J. Gawliczek (Polonia) - învingător 
în cea de a XVIIl-a ediție a „CURSEI SCÎNTEI1"
• CICLIȘTII NOȘTRI S-AU... MULȚUMIT CU VICTORIA IN ULTIMELE 

DOUA ETAPE’

Duminică după amiază 
s-a încheiat, pe stadio
nul „28 August” din 
Capitală, ediția pe acest 
an a „Cursei Scînteii”. 
Pentru a doua oară în 
istoria de 18 ani a a- 
cestei competiții locul I 
este cucerit de un ci
clist străin. După Beno 
Funda (R. D. Germa
nă) — învingător în a- 
nul 1955, victoria a fost 
cucerită acum de cunos
cutul alergător polonez, 
(om de „Cursa Păcii" 
de alte mari 
internaționale), J. GAW
LICZEK. învingătorul 
s-a dovedit un ciclist de 
clasă,

Șj
întreceri

care în primele

Floroianu s-a strecurat printre Ciiranikova și Blechova și va înscrie 
priatr-un șut plasat. Fază din meciul România — Cehoslovacia 10—8 

Foto : T. Roibu

handbalistele noastre : de data 
ceasta, ele au jucat la fel, în același 
ritm, de-a lungul celor 40 de minute. 
Este un fapt pozitiv, care merită să 
fie subliniat, mai ales că datorită a- 
cestui lucru, precum și replicii valo
roase date de jucătoarele cehoslova
ce, spectatorii au avut prilejul să 
asiste sîmbătă la un meci dinamic, 
.viu disputat, cu faze care s-au suc
cedat rapid de la o poartă la alta. 
Alături de acest aspect, cu caracter 
general, este necesar însă să remar
căm că echipa noastră are posibili
tăți pentru un joc și mai bun, mai 
complet. Dar, ea nu-și valorifică încă 
pe deplin aceste posibilități din cauza 
unor carențe. în apărare, de pildă, se 
produc unele greșeli îngrijorătoare. 
Pe lângă o insuficientă concentrare 
(din care cauză s-au primit goluri pa- 
rabile), echipa noastră a dovedit și 
nesiguranță, mai ales atunci cînd a 
fost pusă în situația de a contracara 
jocul cu doi pivoți al echipei ceho
slovace. în atac, lipsa pivotului 
principal, Hedeșiu (accidentată), 
făcut resimțită) formația noastră

s-a 
ac-

PETRE GAȚU
CĂLIN ANTONESCU

și-a impus cu ho- 
pregătirea și fa
de sprinter, pen-

(G. 
de

•x^Jțlică în compania echipei U.R.S.S. 
Atunci, jucătoarele noastre au făcut 
o primă repriză bună, dar — scăzînd 
ritmul în partea a doua a întîlnirii 
— au permis oaspetelor să preia ini
țiativa ji să termine meciul la ega
litate (8—8). în acest interval, pre-

Floreasca, în fața unui adversar tot 
atît de valoros — reprezentativa 
Cehoslovaciei — echipa noastră a 
făcut un joc mai bun și ca urmare 
a cîștigat parțida cu 10—8 (6—5).

Intre cele două partide a existat 
o diferență în ceea ce privește pe

(Continuare in pag. a 4-a)

etape 
tărîre 
lentul 
tru ca apoi să-și păstre
ze primul loc printr-un 
marcaj strict al principa
lului său adversar 
Moiceanu) pe care, 
altfel, l-a întrecut 
la '.contratimp.

O mențiune deosebită 
trebuie acordată cura
joșilor cicliști olandezi, 
a căror tenacitate și do
rință de a-și realiza
șansele au impresionat întreaga ca
ravană. De asemenea, subliniem va
loarea cicliștilor din R.D. Germa
nă și Italia care au contribuit efec
tiv la dinamizarea cursei.

Ciclismul nostru a trebuit să se 
mulțumească cu un bilanț modest : 
două victorii de etapă în ultimele zi
le, un loc II în clasamentul general 
individual și 5 oameni în primele 10 
locuri. La întrebarea : „am fi putut 
cîștiga această cursă?” — răspunsul 
este hotărît DA. G. Moiceanu sau Fr. 
Gera se puteau clasa pe primul loc 
dacă nu s-ar fi atacat reciproc, susți- 
nînd aprigul lor duel cu ajutorul co
legilor de la cluburile Dinamo și

Primii trei clasați în cea de a 18 a ediție a 
„Cursei Scînleii" iac turul de onoare pe sta
dionul „23 August" din Capitală. De la stingă 
la dreapta: G. Moiceanu (locul II), Gawliczek 

(locul I) și Dippold (locul III)
Steaua. Din această dispută, care are 
rădăcini adînci, au cîștigat oaspeții, 
în sensul că ei n-au trebuit să se în
trebuințeze serios pentru menținerea 
pozițiilor. Un exemplu elocvent este 
acela că Gawliczek n-a avut în ulti
mele zile decît un singur coechipier, 
pe Szumlakowski, și a reușit să țină 
piept tuturor cicliștilor din cele două 
cluburi pretendente la primul loc !

Din etapa a Vl-a, desfășurată sîm
bătă pe o căldură sufocantă între

HRISTACHE NAUM

Rapid = 12 puncte din 12 posibile

Miile de spectatori care au luat cu 
asalt ieri dimineață porțile stadionului 
Dinamo di' 'Capitală n-au avut ce re
greta, deftargce cursele disputate timp 
de aproape două ore au avut darul de 
a satisface și pe cei mai exigenți iubi
tori ai acestui gen de alergări moto- 
cicliste. Bucuria ar fi fost totală dacă 
I. Cucu n-ar fi pierdut la limită pri
mul loc. Dar, adversarul său din manșa 

întăritoare (a 18-a), tinărul Jerzi Owoc, 
a demonstrat că și atunci cînd ia un 
start mai slab ■— știe să-și folosească 
din plin calitățile, să speculeze orice 
greșeală. Duelul Owoc—Cucu s a situat 
ca spectaculozitate -— (alături de cel 
dintre Cucu și R .Gonsior), pe primul 
loc. Bine s-att comportat și ceilalți doi 
alergători: românii Al. Datcu și Al. 
Șinca. Ei au cîștigat cite trei manșe 
fiecare, dar in cea directă Datcu a dis
pus de Șinca. Dintre oaspeți cel mai 
bun s-a dovedit a fi Jerzi Owoc. El a

cîștigat pe merit primul loc în clasamen
tul general cu maximum de puncte po
sibile: 15. Colegii săi R. Gonsior și 
E. Jakubowski au, concurat, sub posi
bilități. Hans Kăter (R.F.G.) a fost mai 
constant decît colegul său D. Kăppler.

CLASAMENT FINAL: 1. Jerzi Owoc 
(Polonia) 15 p; 2. J. Cucu 14 p; 3. 
Al. Dat cu 13 p:. ). .11, Șinca 12 p; 5. 
R. Gonsior (Polonia) 11 p; 6. H. Kăter 
(R.F.G.) 9 p; 7. E. Jakubowski (Polo
nia) 9 p; 8. R. Jiirliă 8 p;' 9. Janos 
Owoc (Polonia) 7 p; 10. V. Kucovec 
(R.S.F.L) 4 p; 11. D. Kăppler (R.F.G.) 
4 p; 12. Al. Pop 3 p; 13—,15. R. Te- 
mistocle, N. Cristensen (Danemarca) și 
M. Stoianovici (R.S.F.I.) 2 p.

I. DUMITRESCU

Miercuri după-amiază pe același sta
dion va avea loc un nou concurs inter
național cu aceeași participare.

Măsuri pentru îmbunătățirea activității 
de educație fizică și sport în școlile de cultură generală

Recent a avut loc în Capitală o 
ședință de lucru a Ministerului în- 
vățămîntului și Consiliului General a! 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
cu privire la necesitatea îmbunătă
țirii activității de educație fizică și 
sport în învățămîntul de cultură ge
nerală, profesional și tehnic din țară. 
Cu acest prilej au fost elaborate o 
serie de măsuri menite să îmbunătă
țească activitatea de educație fizică 
și sport din școli. în scopul asigu
rării unei pregătiri fizice multilatera
le a elevilor, în toate școlile din țară 
se vor lua măsuri pentru dezvolta
rea în primul rînd a atletismului, 
gimnasticii, ca sporturi de bază.

Școlile sportive de elevi și liceele 
cu program special de educație fizică 
vor pune un deosebit accent pe ob
ținerea performanței de către 
încă în timpul școlarizării.

elevi

Un deosebit accent se Vă 
asigurarea bazei' mat____  ____
sens, în Vederea Creării condițiilor ne
cesare desfășurării activității de edu
cație fizică și ‘Sport în rândurile 
elevilor, în 1 curțile școlilor sau 
în apropierea acestora se va conti
nua acțiunea de amenajare a terenu
rilor simple (culoare pentru aler
gări, gropi cu nisip pentru sărituri, 
sectoare peiitru aruncări, terenuri de 
handbal, volei, baschet etc.).

în prdgrâ'mele școlare ale unități- 
Tolr din înVățămîntul de cultură ge
nerală, profesional și tehnic, pentru 
fiecare clasă se' vor stabili probe de 
control cu norme concrete ce vor 
constitui criterii obiective în notarea 
elevilor și un mijloc de control al ac
tivității profesorilor de educație fi
zică. (Agerpres).

l se Va pune pe 
teriale. In acest

Haidu prinde, asistat de Petescu (stingă), de... tizul său dinamovist și de Georgescu 
(Steaua — Dinamo 3—3)

REZULTATELE DE IERI

Siderurgistul — Rapid 1—2 (0—0)
Steaua — Dinamo București 3—3 (1—1) 
Steagul roșu — Farul 2—1 (1—0)
Din. Pitești — Știința Craiova 3—1 

(1-1)
C.S.M.S. — Petrolul 0—0
U.T.A. — Știința Cluj 3—1 (1—0)
Știința Timișoara — Crișul 2—1 (0—0)

CLASAMENTUL

1. Rapid 6 6 0 0 14— 3 12
2. Știința Tim. 6 4 11 10— 6 9
3. Petrolul 6 3 2 1 13— 5 8
4. C.S M.S. 6 3 2 1 7— 4 8
5. U.T.A. 6 3 2 1 8— 6 8
6. Știința Cluj 6 2 3 1 7— 6 7
7. Steaua 6 14 1 11— 8 6
8. Steagul roșu 6 3 0 3 13—12 6

9. Știința Craiova 6 2 1 3 6—10 5
10. Dinamo Pitești 6 2 0 4 7—13 4
11. Farul 6 114 5—8 3
12. Dinamo Buc. 6 114 10—16 3
13. Crișul 6 0 3 3 6—12 3
14. Siderurgistul 6 10 5 10—18 2

ETAPA VIITOARE

Știința Cluj — C.S.M.S.
Știința Craiova — Steagul roșu 
Farul — Știința Timișoara 
Dinamo București — Crișul 
Petrolul — Steaua
Siderurgistul — U.T.A.
Rapid — Dinamo Pitești

Steaua — Dinamo 3 — 3 (1 — 1) 
si numai 20 de minute de fotbal

Spectatorul care ar fi venit ieri în 
minutul 10 și ar fi plecat în minutul 80 
al jocului Dinamo—Steaua ar fi spus 
cu siguranță că echipele își merită cu 
prisosință locurile în clasament. In
tr-adevăr, mult așteptatul derbi a avut 
doar START și FINIȘ, cînd s-au mar
cat. de altfel, patru din cele șase goluri. 
In rest, partida a fost slabă, desfășu- 
rîndu-se sub semnul unei lupte deseori 
oarbe, în care duritățile -— de cele 
mai multe ori involuntare — confirmă 
o evidentă eclipsă de formă a ambelor 
formații.

La prima vedere s-ar părea că nivelul 
scăzut al celor 70 de minute .,de mij
loc11 s-ar datora nervozității care carac
terizează 
Dinamo, 
de mare 
calitatea
Dinamo—Steaua, respinge 
bilitate. Lipsa de fluență 
ieri se datorează — după 
tră — neinspiratei tactici
tilor în prima repriză, cînd au aplicat

în genere disputele Steaua— 
Dar, faptul că în momentele 

tensiune (începutul și sfîrșitul) 
jocului a amintit derbiurile 

această posi- 
a jocului de 
părerea noas- 
a dinamovis-

un veritabil 1—4—2—2—2, cu Pircă- 
lab pe poziție de interstînga retras, 
post care i se va potrivi, probabil, pesto 
cîțiva ani, cînd va pierde cea mai stră
lucitoare dintre calitățile lui: viteza.

In fața acestei așezări ciudate, în care 
doar Haidu și Ene aveau misiunea fi
nalizării, Steaua s-a adaptat imediat, 
și-a strîns forțele în centru, a contra
carat „ulița* dinamovistă și astfel s-a 
creat, în mod firesc, acea aglomerare 
care a anulat spectacolul.

Jocul a început furtunos, și chiar 
in minutul 3 Pavlovici a profitat de o 
gravă ezitare la balon a lui Nunweiller 
III, deschizînd scorul. După numai pa
tru minute, Pîrcălab, ajuns pe post de 
extrem dreapta, este faultat — inutil — 
de Petescu. Tot el execută lovitura li
beră cu un efect 
Ene II reia ușor 
barei. (Portarul

de mare eficacitate și 
cu capul, la rădăcina 
Ilaidu a schițat un

IOAN CHIRILA

(Continuare



BOX: A început campionatul republican pe echipe
Sîmbătă și duminică au avut Ioc în

tâlnirile din primul tur al campionatului 
republican dc box pe echipe. După cum 
De-au transmis corespondenții noștri, în
tâlnirile au fost viu disputate și, în 
unele locuri, do un bun nivel tehnic. 
Scoruri strînse s-au înregistrat la Iași 
și Tg. Mureș, iar Industria sîrmei a în
registrat cea mai categorică victorie. 
30—8, în fața formației G.S.M. Sibiu.

lată rezultatele înregistrate: Seria Ii 
Caz metan Mediaș—Constructorul Hu

nedoara 23—16, Uzinele Mecanice Ti
mișoara—Dinamo Craiova 17—23; 
Seria a Il-a: G.S.M.S. Iași—C.S.O. Bră
ila 20—18, Cimentul Medgidia—Me
talul București 13—26; Seria a IlI-a: 
Oțelul Galați—Farul Constanța 22—16; 
Seria a IV-a: C.S.M. Reșița—Olimpia 
Progresul București 23—15 ; C.S.O. 
Baia Mare—Crișul Oradea 13—24; 
Seria a V-a: A.S.A. Tg. Mureș—G.S.M. 
Cluj 18—16; Seria a VI-a: Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii—G.S.M. Sibiu 

30—8.

BASCHET: In campionatele republicane, 
multe rezultate strînse

I 
I 
I
I 
I
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I 
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MASCULIN — SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO ORADEA 75—53 (30—21). Cam
pionii au debutat cu o victorie como
dă în fața unui adversar care — ca 
la fiecare început de sezon — s-a pre
zentat foarte slab. Diferența de nu
mai 22 de puncte, care nu exprimă 
suficient raportul de forțe de pe te
ren, se explică prin faptul că antre
norul bucureștean Dan Niculescu a 
„rulat” în cele 40 de minute întreg 
lotul de jucători.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA CLUJ 82—92 (38^—40, 76—76). 
Partidă de slab nivel tehnic în care, 
după ce bucureștenii au ratat victoria 
în ultimul minut (Ivan a greșit o 
aruncare liberă), formația cluj ană deși 
lipsită de aportul lui Demian s-a 
impus totuși fără dificultate, în pre
lungiri. Știința București, cu 4 jucă
tori pe banca rezervelor fără drept 
de joc (în ciuda faptului că, deși ei 
sînt studenți, federația de specialitate 
nu Ie-a rezolvat încă transferul), s-a 
prezentat la meci cu o formație im
provizată, departe de pretențiile unui 
campionat republican.

ȘTIINȚA GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 81—74 (35—39). Avînd 
în Voroneanu (35 puncte) un excelent 
realizator, studenții au obținut o vic
torie prețioasă la capătul unui meci 
echilibrat. (T. SIRIOPOL — coresp.).

Alte rezultate : Farul Constanța — 
Steaua 44—65 (20—28) ; Știința Ti
mișoara — Știința Tg. Mureș 69—59 
(34—32) ; Steagul roșu Brașov — 
Aurul Brad 70—42 (37—25).

SERIA A II-A : Progresul Bucu
rești — Politehnica Cluj 72—73 
(34—42) ; Academia Militară Bucu
rești — GS.M.S. Iași 64—65 (27—34); 
I.C.F. — Știința Brașov 68—58 (46— 
30) ; Unio Satu Mare — Știința Cra
iova 52—45 (27—14).

FEMININ — SERIA I

MUREȘUL TG. MUREȘ — CONS
TRUCTORUL BUCUREȘTI 50—48 
(24—17). Mureșencele au luptat mult 
pentru victorie, în special în prima 
repriză. Partea a Il-a a meciului a 
fost deosebit de echilibrată. Bucureș- 
tencele au egalat și au luat chiar con
ducerea, dar în final formația din 
Tg. Mureș a manifestat mai multă 
maturitate și a cîștigat la limită. Cele 
mai multe puncte : Varga 17, Sabadoș 
13, Madaras 8 pentru gazde; Cherciov 
18, lonescu 14, Odobescu 8 pentru 
oaspete. Au condus cu scăpări ar
bitrii I. Crasnai și FI. Andor (Ora
dea). (C. ALBU — coresp.).

Voința Brașov — Știința Cluj 43— 
42 (14—12, 38—38). A fost un meci 
de mare luptă în care victoria pu
tea reveni oricăreia din echipe. De 
remarcat că doar cu două secunde 
înaintea încheierii celor 40 de minu
te de joc, la scorul de 38—37 pentru 
Voința, clujeanca Vagner a înscris 
una din cele două aruncări libere de 
care beneficia echipa sa și a egalat, 
în prelungiri, localnicele au învins 
după eforturi deosebite. Cele mai mul
te puncte : Antosch 17, O. Simon 13 
pentru Voința ; Vagner 13 și Horvath 
12 pentru Știința. Au arbitrat foarte 
bine V. Radar (Tg. Mureș) și S. Ro
mulus (Gheorghieni).

Crișul Oradea — Voința București 
41—63 (19—30)

Știința București — Progresul Bucu
rești 45—40 (23—20)

Rapid București — I.C.F. 81—63 
(39_ 32).

SERIA A II-A : C.S.M.S. Iași — 
Ș.S.E. Craiova 75—50 (34—21) ; Ști
ința Constanța — Știința Timișoara 
60—55 (27—29), Spartac Salonta — 
S.S.E. Satu Marc 59—46 (29—10) ; 
Voința Tg. Mureș — Voința Oradea 
31—25 (22—9).
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SIDERURGISTUL; Florea 6 — 
Valean 5, Coman 5, Voicu 4, 
Cristlan4 — Costache 6 (min, 75 
lonlță), Fillmon 7 — Oprișan' 7, 
Voinea 6, Neagu 4, Stătescu 6.

RAPID : Andrei 7 — Lupescu 6, 
Motroe 6, Dan 7, Greavu 6 — 
Dinu 6, Georgescu 5 — Năstures- 
cu 6, Dumitriu 6, lonescu 6, Co- 
dreanu 6.

C.S.M.S. : Constantinescu 8 — 
V. Popescu 6, Gheghi 7, Vornicu 8, 
Deleanu (Romilă 7) — Ștefănescu 
8, Romilă 7 — Matei 6, Pop 5 (din 
min. 72 Humă), Cuperman 8, 
Stoiceseu 7.

PETROLUL : lonescu 7 — Pa- 
honțu 5, Boc 8, Florea 7, Moca- 
nu 6 — Dragomir 8, luhas 7 — 
Drăgan 5, Drldea 6, Badea 7, Mol- 
doveanu 6.

PETROLUL

J. Gawliczek (Polonia) - învingător 
in cea de a XVIII-a ediție a „CURSEI SCÎNTEII"

Titu am asistat la a doua încercare de(Urmare din pag. 1)

Craiova și Călimănești, trebuie nota
tă acțiunea lui Schouten (Olanda) 
care a inițiat și a participat (în ma
joritatea timpului singur!!) la o eva
dare de 120 km. în finalul etapei se 
formează în frunte un grup de 6 fu
gari care ajunge cu avans la capătul 
etapei. C. Dumitrescu ne aduce la 
sprint prima victorie de etapă fiind 
Urmat de tenacele Schouten.

Duminică s-a desfășurat ultima e- 
lapă. Se disputau în același timp și 
Ultimele șanse pentru locul I în a- 
eeastă cursă. Moiceanu a încercat de 
cîteva ori să scape de „umbra” sa 
(Gawliczek), atît la început cît și în 
finalul etapei, dar n-a reușit. După

I 
I
I

a aduce victoria unui sportiv român. | 
C. Dumitrescu, I. Ardeleanu și alți | 
alergători de la Steaua l-au „răpit" 
pe Gera din pluton și au inițiat o I 
acțiune cu mulți sorți de reușită. Dar " 
cine credeți că au impus o trenă in- | 
femală plutonului pornit în urmări- | 
rea fugarilor ? Dinamoviștii, în frunte 
cu Gabriel Moiceanu ... Alte comen- I 
tarii sînt de prisos. ■

în ultima oră de concurs cîțiva I 
outsideri au inițiat o acțiune care s-a I 
putut desfășura în liniște, deoarece 
pentru fruntașii cursei era nepericu- I 
loasă. Astfel a ajuns Gh. Bădără * 
să-și dispute sprintul final de pe I 
stadionul „23 August" și să-1 cîștige. | 
obținînd o victorie pentru care n-avem 
motive să-l aplaudăm.

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT 
B—6 SI A—40

ETAPA din 3 octombrie 1965

I. Siderurgistul — Rapid (1—2)
II. Steagul roșu — Farul (2—1) 

511. Din. Pit.—Știința Cf. (3—1) 
IV. C.S.M.S. Iași—Petrolul (0—0) y . ..U.T.A. -— Știința Cluj
VI. Știința Tim.—Crișul

VII. Flacăra — Met. Tîrg. 
țVilI. Min. Lup.—Min. B.M. 
I IX. ’ ’

X.
XI.

XII.
XIII.

Recolta — Jiul 
Spăl — Milan 
Atalanta ■— Roma 
Lazio -— Bologna 
Fiorentina— Torino

(3-1) 
(2-1) 
(2-0) 
(0-0) 
(3-0) 
(1-1) 
(0-2) 
(1-1) 
(1-1)

2
1
1

x
1
1
1

X
1

X
2
X
X

Fond de premii : Pronosport A ; 
148 360 lei, Pronosport B : 338 550 lei, 
din care 135 747 lei report premiul ex
ceptional.

REZULTATE
etapa A VI-A, Craiova — călimă

nești (137 km): 1. C. DUMITRESCU 
(Steaua) 3 h. 22:20; 2. Schouten (Olnnda); 
3. I. Ardeleanu (Steaua); 4. W. Ziegler 
(Dinamo); 5. N. Clumete (Dinamo); 6. 
Kucera (Cehoslovacia) — același timp; 
7. Kranlster (Austria) 3 h 24:40; 8.
Szumlakowskl (Polonia); 9. V. Burlacu 
(Steaua); 10. Holst (Olanda) — același 
timp.

ETAPA A VH-A, Rm. Vîlcea — Bucu
rești (180 km): 1. GH. BADARA (Dina
mo) 4 h. 58:39; 2. C. Grigore (Voința 
București) — același timp; 3. Gh. Suclu 
(Dezrobirea Brașov) 4 h. 58:40; 4 N. 
Clumete (Dinamo) — același timp;' 5. V. 
Burlacu (Steaua) 5 h. 01:48; 6. Beretta 
(Italia) 5 h. 01:49; 7. Kucera (Cehoslova
cia) — același timp; 8. Campigli (Italia) 
5 h. 02:37; 9. I. Braharu (Voința Bucu
rești); 10. S. Ariton (Voința București) 
— același timp.

CLASAMENTUL GENERAL AL CELEI 
DE A XVIII-A EDIȚII A „CURSEI 
SCtNTEII": 1 J. GAWLICZEK (POLO
NIA) 30 h. 41:50; 2. G. Moiceanu (Dina
mo) 30 h. 42:42; 3. Dippold (R.D. Ger
mană) 30 h. 43:18; 4. Voigtlaender (R.D. 
Germană) 30 h. 43:45; 5. Fr. Gera (Steaua) 
30 h 44:27; 6. D. Holst (Olanda) 30 h. 
44:28; 7. W. Ziegler (Dinamo) 30 h. 
46:54; 8. Campigli (Italia) 30 h. 46:56 ; 9. 
C. Dumitrescu (Steaua) 30 h. 47:45; 10. 
N. Ciumete (Dinamo) 30 h. 49:20.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

U.T.A. : Coman 7 — Birău 6, 
Bacoș 7, Mețcas 7, Czako II 6 
— Chivu 6. Floruț 7 — Pantea 6, 
Jac 8, Țîrlea 7 (din min. 62 Axente 
6), Igna 6.

ȘTHNȚA CLUJ: Gaboraș 6 — 
Szoke, 5, Neșu 6, Grăjeanu 7, 
Cîmpeanu 6 — Mustețea 6, Pexa 
6 — Ivansuc 6, Georgescu 5 (din 
min. 74 Pirvuleț 6), Adam 7, 
Szabo 6.

STIiNTA
f ... .. V

Cluj
1

STEAUA 3
STEAUA : Haidu 6 — Georgescu 

7. petescu 6, D. Nicolae 4, Hăl- 
măgeanu G — Jenei 6 (min. 71 
Negrea), D. Popescu 6 — S. 
Avram 6, Raksi 7, Pavlovici 6, 
Creiniceanu 7.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 
7 — Popa 7, Nunweiller III 4, 
Stoenescu 5, Ivan 5 — Ghergheli 
G, O. Popescu 6 — PîrcĂlab 8, 
Nunweiller VI 7, Ene 6, Haidu 5 
(min. 74 Grozea).

GALAȚI 3 (prin telefon de la trimisul nostru). Gălă- 
tenii au scăpat printre degete un prețios meci egal 
în partida cu fruntașa clasamentului. Au ratat acest 
lucru (deși meritau un punct) pentru că cine nu știe 
să tragă la poartă și se joacă cu ocaziile nu poate 
cîștiga. Ineficacitatea exasperantă de care au dat do
vadă Neagu, Voinea, Filimon nu a permis Siderurgis- 
tului să materializeze o sumedenie de acțiuni create la 
poarta lui Andrei, o superioritate evidentă în primele 
45 de minute.

Evoluînd cu mult sub nivelul jocului prestat dumi
nica trecută, Rapidul s-a lăsat dominat în prima re
priză și a trecut prin mari dificultăți. Mijlocașii n-au 
mai fost acei organizatori ai jocului cum au arătat-o 
de multe ori, iar cuplul lonescu •— Dumitriu, intimi
dat de jocul tare al apărătorilor de la Siderurgistul, a 
renunțat la luptă. Totul a fost lăsat pe seama apărării 
care, în prima repriză, a reușit să iasă „basma curată". 
Nu-i mai puțin adevărat că giuleștenii au fost ajutați 
copios de ratările lui Filimon (min. 10 și 20), Voinea 
și Stătescu (min. 15), Neagu (min. 37), care, neatenți 
sau șutind defectuos, au ratat ocazii bune. Ba mai 
mult, în min. 32 gazdele erau cît pe aci să primească 
ele un gol, dar Dumitriu a șutat imprecis din apro
pierea porții. Cam atît despre această repriză la capi
tolul calității. Fiindcă, în rest, am asistat la multe 
scene penibile, la placaje rugbistice, la mostre de anti- 
joc. Ia durități din care... fotbalul nu are decît de 
pierdut. Adeptul acestui sistem și promotorul lui: 
Voicu, care a avut de lucru mai mult cu picioarele 
adversarilor și cu arbitrii. L-au imitat apoi Coman și 
Cristian. Și, ca nimeni să nu rămină dator i-au răs
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IAȘI, 3 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Se întîmplă adesea, la 
fotbal, ca un eveniment oarecare, pe
trecut în cursul jocului, să-și pună 
amprenta asupra întregii întîlniri, să-i 
dea ceea ce denumim de obicei fizio
nomia partidei. Si în întîlnirea 
C.S.M.S.—Petrolul Ploiești s-a în
tâmplat un asemenea fapt. El a avut 
darul să determine înfățișarea a cel 
puțin două treimi din timpul regu
lamentar de joc. Iată despre ce e 
vorba. în min. 27, la o minge arun
cată în careul ieșenilor s-au prezen
tat trei jucători : portarul Constan
tinescu, fundașul V. Popescu și ata
cantul ploieștean Drăgan. Drăgan 
l-a atacat dur pe Constantinescu și 
acesta, după cc a reținut balonul, a 
răspuns loviturii. Și, astfel, s-a năs
cut o mică busculadă care i-a avut 
printre „eroi" și pe Deleanu și Mol- 
doveanu. Ultimul l-a lovit pe De
leanu, iar acesta i-a răspuns cu 
aceeași monedă, dar a fost mai „ne- 
norocos" decît adversarul său, de
oarece a fost văzut de către arbitrul 
turc Mustafa Gereceker care l-a eli
minat de pe teren.

Rămasă cu un efectiv incomplet, echi

pa ieșeană s-a „clătinat" și |p 
pauză nu s-a gîndit decît Ci 
distrugă acțiunile ploieștenilor. 
reluare, gazdele și-au organiza 
fel jocul și, printr-o mare risi 
energie (în special Ștefănescu 
perman și V. Popescu), au în 
să treacă peste apărarea oasț 
prin acțiuni în care au conta 
deosebi, pe forța de pătrundere 
Cuperman și Stoicesvu.

Dar tocmai Cuperman, care 
timele partide se dovedise ceea 
cheamă un „om de gol", a rata 
mai mare ocazie a jocului : în 
88, singur cu portarul Ionesi 
doar la cîțiva metri de poartă, 
tîrziat și pînă la urmă nu a ol 
decît un corner. Alte ocazii f 
ieșeni am notat în min. 53 cînd 
cescu a fost blocat de Itârlf' 
careul de 6 metri și în min. 60 
— greoi— n-a ajuns la o i 
centrată de Stoiceseu).

Petrolul a venit la Iași pentri 
diționalul său meci egal (în u 
ani a reușit de regulă acest 
în localitate) și a obținut cee 
vroia. Pe gazon, formația oas 
făcut impresia unei echipe s

ARAD, 3 (prin telefon). Deși in min. 49 tabela de 
marcaj indica scorul de 1—1 (studenții egalaseră prin 
Adam), cei prezenfi erau totuși convinși că textiiiștii 
nu vor pierde partida. De ce? Fiindcă ei dovediseră mai 
multă inițiativă și liindcă luptaseră cu mai multă ar
doare și convingere.

Atacantii arădeni au lăsat o bună impresie, prin 
incisivitatea lor, prin felul în care au știut sâ mane
vreze balonul — în specia) in repriza a doua. Trebuie 
remarcat faptul câ înaintașii de la U.T.A. au construit 
multe aefiuni reușite, spectaculoase chiar, finalizate 
prin șuturi la poartă. Cel mai eficace atacant arădean 
s-a dovedit a fi Jac, care a tras mult la poartă și din 
orice poziție. Ne-a mai plăcut jocul practicat de Țîrlea, 
Floruf și bacoș.

In contrast cu localnicii, studenții clujeni au acțio
nat șters, fără o concepție bine definită. Atacantn n-au 
reușit sâ Închege acțiunile deci! foarte sporadic. Ca 
urmare, portarul echipei U.T.A., Coman, nu a prea 
fost solicitat. In 90 de minute doar 3 șuturi ale stu
denților au nimerit spat iul porții (1) iar unicul lor gol 
a iost realizat dintr-o acțiune personală a lui Adam
(cu largul concurs al lui Czako II).

(Urmare din pag. I)

plonjon abia după că mingea se afla în 
plasă ).

Steaua revine in atac. Pavlovici și 
Raksi au cîteva minute de coeziune, di
namoviștii se „adună* în careu și astfel 
Jlălmăgeanu are prilejul să șuteze pu
ternic în bară (min. 11). l)in acest mo
ment, însă, jocul scade, duritățile se în
mulțesc (la acest capitol excelează toii 
cei patru fundași centrali), mijlocașii 
nu izbutesc să „culce* mingea, înaintașii 
dinamoviști nu lăagă nimic -— evolu
înd stîngaci. ca intr-o lecție experimen
tală — iar cei de la Steaua își pierd 
incisivitatea, Sorin Avram cedînd prea 
ușor în disputele — e drept, nu prea 
plăcute — cu Ivan.

La reluare, după numai două minute, 
Haidu demarează pe tușă, arbitrul de 
linie Zaliaria Dră ghici semnalează „a- 
fară“, dar arbitrul de centru Frăntz
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pinge pină l< 
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Arădenii c 
prin Jac (mi

Arbitrul II

Mayer (Austria) nu fluieră. Haidu 
faultat în marginea careului. Exe 
din nou Pîrcălab, cu aceeași prec 
iar Popescu reia cu capul în gol: 1 
pentru Dinamo.

Steaua nu cedează, dar încearcă luc 
imposibile — să pătrundă în cen 
unde se angajează adevărate grăi 
roș-albastre. In min. 58, Creinice 
sprintează în careu, dar e faultat, c. 
în colt. Pavlovici transformă lovituri 
la 11 m și restabilește echilibrul : 2- 
Uzura continuă. Înlocuirea lui Jenei 
Haidu cu Negrea și Grozea nu schii 
nimic. Abia în minutul 78, o foarte 
moașă combinație Pavlovici—Raksi- 
vrarn este lichidată printr-un reflex 
cepțional de către Datcu. Această c< 
binație are efectul clopotului atletic c 
anunță ultimul tur. Jocul creste cJi 
moviștii presează. D. Nicolae, încol 
e pe punctul de a înscrie în proț 
poartă. In min. 82 Sorin ratează



eavu și, uneori, Dan sau Motroc. 
1 pauză antrenorii să fie chemați 
re jocul a căpătat un plus de cali
ci n corner bătut scurt de Oprișan, 
itescu se desprinde de Lupescu și 
ol de toată frumusețea, cu capul, 
corului, gălățenii se preocupă mai 
iese unele faze frumoase. Rapidul 
inații geometrice Dinu — Ionescu 
sări pe extremă. O astfel de fază 
olul egalizator. Dinu l-a lansat pe 
rintat prelungit, a pasat înapoi lui 
ris din apropiere, cu latul. Oaspeții 
5 ei au din noii ocazia să înscrie, 
i de Dinu este salvată de pe linia 
■ părea că totul e lămurit, că echi- 
punctele. Iată însă că în min. 87 

imatică în careul mic al lui Florea.
printre apărătorii adverși a cen- 

scu. Acesta a tras în... Coman, 
și cînd mingea se îndrepta spre 

e Florea; Zăzut la pămînt, Ionescu 
.1 cu călcîiul in plasă. El este auto- 
itele mari" le au cei doi apărători 
mai sus.
e teren rt dat mult de furcă bri- 
mulus P, (Oradea), D. Alexa și 
Vîlcea), care de multe ori a fost 
■special în prima repriză cînd a 

.. notărîtoare în stabilirea scorului.

CONSTANTIN ALEXE

r'e știe ce vrea și care știe, de ase- 
enea, cum poate fi obținut acel lu- 
u. Oaspeții au alergat mult, au 
cționat cu destulă luciditate, au 
■nstruit numeroase acțiuni, una din- 
e ele (min. 70) soldîndu-se cu tri- 
iterea mingii în plasă de către 
idea. Arbitrul a anulat golul, de- 
irece în momentul contactului cu 
lingea ploieșteanul comisese henț. 
i afară de această acțiune am mai 
itat la „activul" oaspeților și al
de care au dat posibilitatea lui 
onstantinescu să se remarce (Dri- 
;a min. 2, Badea min. 17, 42, 48 

83).
Partida a avut un nivel mai ridi- 
it în repriza a doua cînd ambele 
■hipe au luptat cu toate forțele pen- 
u... golul victoriei. Rezultatul — în 
’"’iV'jile în care s-a desfășurat jo
ii— este echitabil.
A arbitrat satisfăcător Mustafa 
ereceker (Turcia), căruia îi repro- 
im însă faptul că sancțiunea dicta- 
. în min. 27 a fost unilaterală. A- 
ică, el trebuia să-l elimine și pe 
doldoveanu care comisese aceeași 
ifracțiune ca și Deleanu.

V. PĂUNESCU

simtit lipsa din iormatie a titulari- 
Alexandru. Compartimentul cei mai 
fost totuși ''acul.

ii, așadar, *u.t .A. a obfinut o vie- 
ată. Fotbaliștii textiliști au luptat 
mitele sportivității). A fost un joc 
it — lupta pentru cele două puncte 
a asupra calității partidei.
aye s-au marcat cele 3 goluri ale 
2b >Jac scapă singur, dar Gaboraș, 

, il faultează la marginea careului 
'ibeiă este executată de Chivu care 
ruț și acesta reia pe jos in plasă.1 
vervă de joc, depășește apărarea 

și portarul tnmitind in poarta 
oru( trage la poartă, Gaboraș res- 
a care reia, din apropiere, in plasă, 
nul lui Gaboraș.

ratat și alte ocazii clare de gol 
>i 65) și Florut (min. 82). 
ghici (București) a condus bine.

ȘTEFAN IACOB-coresp.

STIINTA
’ •»

Timisoara

ȘTUNȚA TIMIȘOARA’ Siclai 
7 — Surdan 8, Petrovlcl 8, Răce- 
lescu 8, Speriosu 8 — Mihăilă 7; 
Grizea 6 — Cotormani 6 (Loncer 
6 — din min. 46), Popa 6 (Cotor
mani din min. 46), Lereter 5, Ml- 
țaru 3 (Popa din min 46).

CRIȘUL ORADEA : Duca 6 — 
Sacaci n 6, Solomon 8, Pojoni 7, 
Balog 6 — Al. Naghi 5, E. Naghi 
5 (din min. 46 lacob 5) — Covaci 
5, Mureșan IU 6, Harșanl 6, la
cob (din min. 46 Mureșan I 5).

1

2STEAGUL ROȘU
STEAGUL ROȘU: Liebhardt 6 

— Ivăncescu 7, Jenei 6, Campo 
7, Naghi 6 — Năftănăilă 6, Sigheti 
5 — Necula 8 (Găinaru min. 67 
—8), Gane 6, Goran 4 (Necula din 
min. 67), Pescaru 5.

FARUL : Manciu 5 (Pilcă min. 
78) — Dumbravă 6, costin 7, 
Tiivescu 7, Gref 5 — Stancu 7, 
Kozka 6 (Kalo min. 67—5) — Olo- 
gu 5, Zamfir 8, Manolache 4, 
Tănase 5.

DINAMO
Pitești

' T

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 
6 — Olteanu 7, Corneanu 5, Barbu 
7, Badea 6 — Țîrcovnicu 6, loa- 
chim Popescu 5 — C. Ionescu 6, 
Țurcan 7, Naghi 6, David 6 (din 
min. 51 Zimmer 5).

ȘTIINȚA CRAIOVA : Vasiles
cu I 4 (din min. 69, Papuc 6) — 
Geleriu 5, Deliu 6, Marin Marcel 
5, Mincă 5 — Strîmbeanu 7, Paș- 
canu 5 — Vasilescu II 4 (din min. 
72, Bîtlan 6). Sfîrlogea 5, Eftimie 
7, Ionescu 6.

STIINTA* T.
Craiova

Scoruri mici 
în categoria B

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). Pe 
o vreme călduroasă (28 de grade I) 
neobișnuită pentru începutul lui oc
tombrie, peste 15 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul „1 Mai" la o 
partidă de fotbal în care două for
mații au abordat în mod diferit în- 
tîlnirea. în timp ce Știința Timișoara 
a atacat din primele minute, domi- 
nînd în majoritatea timpului, Crișul 
Oradea a pus de la început accentul 
pe un joc ermetic, de apărare. O do
vadă concludentă o constituie nu 
numai raportul de cornere (6—0 pen
tru timișoreni) ci și faptul că în timp 
ce gazdele au tras de 17 ori la poartă, 
oaspeții nu au reușit să încheie prin 
șuturi decît... două acțiuni. în aceste 
condiții a fost firesc ca partida să se 
desfășoare într-un singur „sens" și 
să nu aibă o valoare tehnică și spec
taculară ridicată.

După cum spuneam, chiar de la 
fluierul de începere studenții s-au

BRAȘOV 3 (prin telefon). La finele partidei, tabela 
de marcaj indica scorul de 2—1 în favoarea jucători
lor brașoveni. Ei au cucerit două puncte prețioase ca 
urmare a insistențelor depuse, în special, spre sfîrșitul 
partidei, cînd linia de atac a fost modificată. Acest 
lucru s-a produs în min. 67. Pînă atunci, însă, cele 
două echipe n-au oferit prea mult spectacol. S-a jucat 
dezlînat, cu numeroase greșeli tehnice, uneori chiar 
elementare, abundînd pasele la adversar. Claritatea în 
joc a lipsit cu desăvîrșire.

Este adevărat că Steagul roșu a avut mai multe pe
rioade de dominare, în special in ultimele 25 de mi
nute, dar linia sa de atac n-a putut să fructifice oca
ziile create.

în ce privește formația constănțeană, aceasta n-a 
corespuns nici măcar cît adversara sa. în afara unor 
intercepții la mijlocul terenului, sînt foarte puține 
lucruri bune de semnalat la constănțeni. Ei nici nu 
puteau realiza mai mult, atita timp cît n-au contat 
în atac decît pe Zamfir care, de altfel, are și meritul 
de a fi înscris golul echipei sale, în min. 53, dintr-o 
acțiune creată de Manolache (singura acțiune pe care 
acesta din urmă a avut-o in întreaga partidă). Constăn-

țenii au șutat foarte puțin la poartă și atunci cînd au 
făcut acest lucru, au tras fără convingere, anemic.

în min. 67, în locul lui Kozka a intrat Kalo, iar la 
Steagul roșu, tînărul Găinaru l-a înlocuit pe Goran, 
linia de atac devenind, Găinaru, Gane, Necula, Pescaru.

Dar în timp ce la Farul schimbarea n-a produs nimic 
nou, la Steagul roșu întreaga echipă a fost pusă în 
„dispozitiv de tragere". Găinaru este bine lansat de 
cîteva ori pe extremă iar centrările lui produc panică 
în apărarea oaspeților. în min. 73 el este faultat de 
Gref. Lovitura liberă executată de Ivăncescu este re
luată, dintr-un unghi destul de dificil, de Necula. cu 
capul, în gol. Și primul gol al Steagului roșu fusese 
marcat dintr-o situație similară. în min. 25 același Gref 
îl faultase pe Necula și de la circa 40 de metri același 
Ivăncescu a executat lovitura, reluarea în gol fiind, 
de data aceasta, opera lui Pescaru.

în general partida nu s-a ridicat la un nivel tehnic 
corespunzător unor formații care activează în prima 
categorie a țării. A arbitrat bine Andrei Rădulescu 
(București).

CAROL GRUIA, coresp.

PITEȘTI, 3 (prin telefon de la tri
misul nostru). Spiritul combativ, de 
pasionantă dispută, pe teren și în... tri
bune, intrat în tradiția jocurilor dintre 
dinamoviștii piteșteni și studenții cra- 
ioveni, a fost reconfirmat cu vigoare 
duminică după-amiază pe stadionul din 
localitate. Astfel, un public înflăcărat 
(uneori mica galerie a craiovenilor do
mina disputa cu suporterii dinamoviști- 
lor) a prezidat întilnirea celor două 
formații, hotărîte chiar de la început 
să lupte din răsputeri pentru victorie. 
Am putea spune că, de dragul celor 
două puncte, ambele echipe au acțio
nat în prima repriză uneori prea 
combativ, produeîndu-se o serie de 
faulturi. Din cauza nervozității au a- 
bundat pasele greșite și jucătorii s-au 
pripit în fazele de finalizare. Intr-un 
cuvînt atît latura spectaculară cît și 
cea tehnică au fost neglijate de cei 
22 de combatanți. Să concretizăm : 
apărările au căutat să scape de minge,

SERIA I 

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

Bacău ; Metalul București — Oltul Rm. Vîlcea; Con
structorul Brăila — Oțelul Galați; Metalul Tîrgoviște — 
Dinamo Victoria Buc.; Poiana Cîmpina — Ceahlăul 
P. Neamț; C.F.R.' Pașcani — Știința București; Flacăra 
Moreni — C.F.R. Roșiori.

Vagonul Arad — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (0—0) 
C.S.M. Sibiu — Arieșul Turda 1—0 (1—0)
Recolta Cărei — Jiul Petrila 3—0 (1—0)
Industria sîrmei C. Turzii — Gaz metan Mediaș 

3—0 (1—0)
Minerul Lupeni — Minerul Baia Mare 0—0
Clujeana — C.F.R. Arad 1—1 (1—1)
A.S. Cugir — C.S.M. Reșița 2—0 (1—0)
ETAPA VIITOARE : Arieșul Turda — Clujeana ; A.S. 

Cugir — A.S.A. Tg. Mureș; Minerul Lupeni — Ind. 
sîrmei G. Turzii; C.S.M. Reșița — Vagonul Arad; 
C.F.R. Arad — jiul Petrila ,• Minerul Baia Mare — 
Recolta Cărei; Gaz metan Mediaș — C.S.M. Sibiu.

instalat în jumătatea de teren a oas
peților, încercînd să-și creeze con
diții favorabile de șut. Dar, apărarea 
supranumerică a orădenilor, la care 
s-a adăugat și imprecizia în lovituri 
a echipei timișorene, au făcut ca în 
această perioadă scorul să rămînă 
alb. Să notăm totuși cîteva din oca
ziile ratate t Surdan (min. 5), Grizea 
(min. 9), M. Popa (min. 11), Mițaru 
(min. 15). în min. 16 după ce a trecut 
de Pojoni, M. Popa a ratat cea mai 
mare ocazie a acestei reprize, tră- 
gînd din apropierea punctului de 11 m 
„milimetric" peste bara transversală. 
Unicul șut al echipei Crișul din 
această repriză l-am înregistrat în 
min. 32, cînd lacob a tras de la 16 m, 
dar Siclai a reținut.

în repriza secundă, schimbările 
survenite în cele două formații au 
dus la o înviorare a jocului. Acțiu
nile studenților au fost mai clare și 

liniile de mijloc — neinspirate — au 
rupt adesea echipele în două, iar 
înaintașii au combinat steril, pînă au 
pierdut mingea. Cu un plus de clari
tate în acțiunile ofensive, dinamoviștii 
au reușit să-și creeze mai multe si
tuații favorabile la poarta studenților, 
unele dintre ele nerezolvate din cauza 
ineficacității.

După pauză echipele s-au calmat, 
firește la indicațiile antrenorilor res
pectivi și astfel jucătorii au început 
să... joace fotbal. Fazele spectaculoase 
au alternat cu repeziciune de la o 
poartă la alta pînă la marcarea celui 
de-al doilea gol al piteștenilor (min. 
62), cînd studenții au „căzut" iar gaz
dele au pus stăpînire pe joc. Ca urma
re a acestei superiorități, dinamoviștii 
au mai înscris un punct, obținînd o 
victorie pe deplin meritată. Spectato
rii au fost satisfăcuți de rezultat, însă 
spuneau că echipa lor favorită a jucat 
mai bine în meciul cu Dinamo Bucu
rești.

datorită faptului că mijlocașii, îm
preună cu cei doi fundași laterali, 
au împins linia de atac spre poarta 
Crișului. Și astfel, după o serie de 
alte ratări, golul pe care publicul îl 
aștepta de multă vreme survine în 
min. 65. Cotormani face o cursă pe 
extremă și îl servește bine pe M. Popa 
care reia din void. în min. 80 o com
binație Loncer (debutant în echipa 
timișoreană) — Popa — Mihăilă se 
încheie cu un șut puternic al ulti
mului și mingea se odihnește în plasa 
porții lui Duca. După 3 minute Har- 
șani, profitînd de o neînțelegere 
dintre apărătorii timișoreni, înscrie 
pe lîngă Siclai.

Bun arbitrajul prestat de brigada 
bucureșteană A. Bentu (centru), Em. 
Martin și Gh. Vasilescu.

PETRU ARCAN și ION IOANA-
coresp.

Iată cum s-au marcat cele patru go
luri : în min. 1, pasa lui Corneanu 
trece printre trei apărători de la 
Știința (Geleriu, Mincă și Pașcanu), 
iar Țurcan complet liber marchează 
(1—0 pentru Dinamo) ; în min. 8, ex
trema stingă a craiovenilor, Ionescu, 
driblează pe Barbu și Corneanu și in- 
scrie pe sub Niculescu ieșit în întîmpi- 
nare (1—1); în min. 62, Țîrcovnicu 
recuperează o minge, pasează lui C. 
Ionescu care împinge mingea ui 
Naghi, acesta îl deschide pe Țurcan, 
carea marchează peste Vasilescu 
(2—1) ; în min. 77, fundașul Olteana 
deposedează pe un înaintaș craiovean 
de minge, înaintează pe extremă și 
pasează la Naghi (aflat pe linia de i 
16 m), acesta trage pe jos și mingea, 
întîlnind un smoc de iarbă, sare peste 
portar (3—1). j

Meciul a fost arbitrat corect de 
George Gherghe (București).

TRAIAN IOANIȚESCU

SERIA A ll-A

loiiă mare ocazie, la o centrare a lui 
Pavlovici. In min. 84. cînd conturile pă- 
‘eau încheiate, Radu Nunweiller țîșnește 
>pre poartă, îl lansează în adîncime pe 
l’îrcălab, care înscrie cu mult calm. In 
ninutul următor (85), Popa luftează 
n careu și Creinieeanu, complet liber, 
reia în gol, corectînd — în extremis — 
an scor care n-ar fi oglindit situația 
reală de pe teren.

Jocul de ieri arată că ambele echipe 
acuză în continuare lipsa unei formalii 
etalon. De aici amprenta de improviza
ție care se simte in jocul lor. Faptul 
că Rapid conduce detașat în această 
primă parte a campionatului se dato
rează — în bună măsură — existentei 
urs î formații stabile.

Arbitrul Frantz Mayer — incomodat 
și de un accident care i-a redus mobi
litatea — a comis numeroase greșeli. 

în categoria C, doar 
trei victorii în deplasare

SERIA EST

Metalosport Galați — Flamura ro
șie Tecuci 0—2 (0—2)

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
— Metalul Rădăuți 1—0 (0—0)

Minobrad Vatra Dornei — Fructex- 
port Focșani 3—3 (3—1)

Rapid Mizil — Unirea Negrești 
4—1 (2—0)

Foresta Fălticeni — Locomotiva 
Iași 4—2 (2—1)

Petrolul Moinești — Chimia Sucea
va 0—0.

ETAPA VIITOARE: Chimia Sucea
va—Foresta Fălticeni ; Flamura roșie 
Tecuci — Fructexport Focșani; Loco
motiva Iași — Unirea Negrești; Mino
brad Vatra Dornei — Metalul Rădă

uți; Metalosport Galați — Petrolul 
Moinești; Victoria P. Neamț — Rapid 
Mizil; Textila Buhuși — Chimia O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej.

SERIA SUD
Dunărea Giurgiu — Portul Con

stanța 3—1 (1—1)
Tractorul Brașov — Rulmentul Bra

șov 3—1 (2—0)
Electrica Constanța — Electrica Fi- 

em 3—1 (3—0)
Textila Sf. Gheorghe — S. N. Ol

tenița 2—2 (1—2)
I.M.U. Medgidia — Tehnometal 

București 5—1 (2—1)
Marina Mangalia — Chimia Făgă

raș 2—0 (1—0)
Flacăra roșie București — Metrom 

Brașov 0—0
ETAPA VIITOARE: Metrom Bra

șov — I.M.U. Medgidia; Tehnometal 
București — Electrica Fieni; Portul 
Constanța — Textila Sf. Gheorghe, 
Rulmentul Brașov — Electrica Con
stanța; Marina Mangalia — Dunărea 
Giurgiu; S.N. Oltenița — Flacăra ro

șie București ; Chimia Făgăraș—Trac
torul Brașov.

SERIA VEST
Minerul Cîmpulung — Victoria Tg. 

Jiu 0—0
Metalul Hunedoara — Metalul 

T. Severin 5—0 (3—0)
Minerul Deva — Victoria Călan 

1—0 (1—0)
C F.R. Caransebeș — Muscelul Cîm

pulung 1—0 (0—0)
C.F.R. Timișoara — Minerul Anina 

2—0 (0—0)
Electroputere Craiova — Electro

motor Timișoara 1—0 (0—0)
Progresul Strehaia — Progresul Co

rabia 0—0
ETAPA VIITOARE: Victoria Că

lan — Progresul Strehaia; C.F.R. Ti
mișoara — Electroputere Craiova; 
Muscelul Cîmpulung — Electromotor 
Timișoara; Metalul T. Severin — Mi
nerul Cîmpulung; C.F.R. Caransebeș
— Progresul Corabia; Minerul Anina
— Metalul Hunedoara; Victoria 

Tg. Jiu — Minerul Deva.

SERIA NORD

Unirea Dej — A. S. Aiud 1 — 1
(î—D

Metalul Copșa Mică — Sătmăreana 
4—1 (2—0)

Faianța Sighișoara — Minerul Baia 
Sprie 2—1 (2—0)

Progresul Reghin — Soda Ocna Mu
reș 2—0 (1—0)

Forestiera Sighetul Marmației — 
Minerul Bihor 1—3 (0—1)

Gloria Bistrița — Chimica Tîrnă- 
veni 2—0 (1—0)

Olimpia Oradea — Steaua roșie Sa- 
lonta 0—2 (0—2)

ETAPA VIITOARE: Steaua Roșie 
Salonta — Soda Ocna Mureș; Olim
pia Oradea — Unirea Dej; A.S. Aiud 
— Metalul Copșa Mică; Gloria Bis
trița—Faianța Sighișoara; Minerul 
Baia Sprie — Progresul Reghin; Săt
măreana — Minerul Bihor; Chimica 
Tîrnăveni — Forestiera Sighetul Mar
mației.



RUGBI: Steaua a realizat scorul etapei: 33-9 cu Știința Petroșeni!
în cel mai frumos meci din cele 

trei programate în Capitală, Steaua, 
confirinînd ultimele rezultate din 
țară și de peste hotare, a surclasat 
formația Stiinta Petroșeni (care a re
zistat fizic doar prima repriză) cu 
ecorul de 33—9 (11—3). Rugbiștii 
militari s-au mișcat cu multă ușu
rință, practicând un joc subtil, dante
lat dar și eficace. Oaspeții au meri
tul de a fi fost o bună parte din joc 
la înălțimea gazdelor. Realizatori: 
Băltărețu (9), Mateescu (7), Popa (6), 
■Ciobănel, Șerban și Ionescu (cîte 
3 puncte) și Penciu (2) pentru Steaua, 
respectiv, Ureche (6) și Botescu (3);

în schimb, celelalte două meciuri, 
«desfășurate pe terenurile bucu- 
reștene, au fost sub orice critică. în 
partida^ cu Rulmentul Bîrlad, de pildă, 
Constructorul, care a cîștigat cu 
6—3 (3—0), a fost departe de a re
edita frumoasa comportare avută 
doar cu o etapă în urmă în comna- 
nia echipei Steaua. Gazdele s-au am
balat deseori în tactica obstrucțio
nistă a rugbiștilor din Bîrlad (care, 
în paranteză fie zis, nu prea știu 
regulile acestui joc), au răspuns la 
durități. Arbitrul G. Eftimescu a 
procedat bine eliminîndu-i pe re
calcitranți (Popescu, Cristescu și 
Marin de la Constructorul și Șteia- 
niu de la Rulmentul). îi reproșăm 
însă de a nu fi fost mai ferm încă 
de la începutul jocului.

Nici meciul Progresul — Știința 
Timișoara — 11—3 (0—3) — n-a avut 
darul să încînte- Ambele formații au 
jucat dezlînat, făcîndu-se.;. remar
cate printr-o sumedenie de greșeli

de ordin tehnic si tactic. Lucrul a- 
cesta este îngrijorător în special 
pentru Progresul, echipă care firește 
poate oferi mai mult. Au însaris: 
lacob (8) și Ghica (3) pentru Progre
sul și Drăgoiescu (3) pentru Știința.

T. ST AMA

• La Cluj, Dinamo a dispus de 
Știința cu 11—0 (3—0) prin încercă
rile realizate de Dragomir, Coravu 
și Zlătoianu (ultima transformată de 
Nica).

• La Constanța, Grivița Roșie a 
terminat și ea victorioasă partida 
cu Farul: 12—0 (6—0). Realizatori: 
Irimescu (9) și Șerbu (3). (E. Petre, 
coresp.).

• La Iași, scor egal: 6—6 (3—3) 
în partida C.S.M-S.—Gloria. Gazdele 
au fost superioare în „margine" și 
la grămezile ordonate și ar fi me
ritat victoria. Au marcat: Rosenberg 
și Herghelegiu (cîte o încercare), 
Mîrza și Iancu cîte un „dropgol“. 
(D. Diaconescu, coresp. regional).

O frumoasă acfiune a Constructorului (una din putinele de acest iei...) 
condusă de Marin. (Fază din meciul Constructorul — Rulmentul Birlad 6—3)

Ieri, în campionatele de handbal
continuat 
a V-a. In 

s-a încheiat turul.

în campionatul republican pe echipe

Progresul—Steaua 9—7 la floretă fete
TG. MUREȘ 3 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru) Sala I.M.F. din lo
calitate a găzduit întrecerile etapei 
a Il-a a campionatului republican de 
scrimă pe echipe. Iată rezultatele în
registrate:

Floretă masculin: Steaua cu Știin
ța București II — 5, cu Progresul 
16—0, cu Știința Tg. Mureș 13—3 ; 
Știința București cu Progresul 9—7 și 
cu Știința Tg. Mureș 7— 9.

Floretă feminin: Steaua cu Știința 
Tg. Mures 14—2, cu Progresul 7—9 (?), 
Știința Tg. Mureș cu Progresul 1—15, 
cu C.SM. Cluj 10—6; Progresul — 
C.S.M. Cluj 12 — 4.

In cel mai important meci al eta
pei, Steaua, fără două titulare—Olga 
Szabo și Ecaterina Iencic — a pier
dut la limită. De remarcat că Progre
sul, cu o echipă completă, a fost con

dusă cu 3—1, 5—3 și 6—4. Cea mai 
bună de la învingătoare — Ana Ene 
(4 victorii).

Spadă: Steaua cu Petrolul Ploiești 
ll—2, cu Crișul Oradea 11—5; Știin
ța București cu Crișul 9—6, cu Petro
lul 8—8 (a cîștigat la tușe Știința: 
63—71); Crișul — Petrolul 11—5.

Nivelul asalturilor a fost slab. In 
multe cazuri s-a recurs la improviza
ții (floretiștii Halmaghi și Bănică 
la Petrolul, Teodorescu la Steaua!

Sabie: Steaua cu Pbtrcilul 12—4, cu 
S.P.C. 15—1, cu Știința București 
15—1, S.P.C.—Petrolul 7—9, cu Ști
ința București 10—6.

De remarcat că Ia Petrolul a tra» 
și... antrenorul I. Tudor, deși nu avea 
drept de participare...

ELENA DOBINCA

Iudit Dibar și Ion Tiriac,
campioni ai

Campionatul republican a 
ieri, cînd s-a desfășurat etapa 
„Cupa de toamnă' 
lată rezultatele:

MASCULIN, SERIA I: Știința Bucu
rești—Tractorul Brașov 21—15 (11—8). 
Joc destul de bun și interesant ca evo
luție a scorului. Tractorul a jucat bine, 
mai ales în prima repriză, cînd majo
ritatea timpului a condus (cu 2—0. 
5—3, 6—4, 7—5 și 8—7). In finalul 
reprizei însă, Știința (care s-a compor
tat sub nivelul obișnuit) și-a revenit, a 
impus un ritm rapid și a „întors1* ie

zultatul în favoarea sa, avantaj pe care 
l-a păstrat și după pauză (12—8,
13—11, 17—12. 18—15, 21—15). Gol- 
geterii întîlnirii: Goran (S) 7 și KIein 
(T) 8 goluri. Rafinăria Teleajen—Vo
ința Sighișoara 23—12 (7—4). Meci 
de mare luptă pînă Ia scorul de 9—9. 
De aici, gazdele s-au detașat și au cîș
tigat fără emo(ii. De remarcat numărul 
mare de bare: 20 (cîte 10 de fiecare 
parte)! (I. Popescu, 
Timișoara—Steaua București
(4—9).

coresp.). Știința
12—18

Intîlnirea a prilejuit un joc 
frumos, în care oaspeții și-au asigurat

in primul meci cu reprezentativa Cehoslovaciei
(Urmare din pag, 1) spi__

foar-
ționînd cu precădere de pe extreme 
(unde a excelat Floroianu). Dar, a- 
această unilateralitate în rezolvarea 
acțiunilor ofensive a ușurat în bună 
măsură sarcina apărării oaspetelor. 
Ele au lăsat o impresie bună prin ex
celenta ‘ ................ .
cătoare 
ckova) 
lor de 
nerova, 
echipa 
ceeași tendință, cunoscută, spre un 
joc pozițional, în care excelează prin 
precizia și rapiditatea paselor.

tehnică individuală a unor ju- 
(Schifferova, Koșikova, We- 
și prin eficacitatea șuturi- 

la distanță (Kyryanova, Ker- 
Cifranikova). în linii mari, 

cehoslovacă a manifestat a- 
cunoscută, spre

IERI, ÎN COMPETIȚIILE
OFICIALE DE FOTBAL

GRECIA — U.R.S.S. 1—4
Ieri, la Atena, în preliminariile 

campionatului mondial (grupa a 
Vll-a) s-au întîlnit reprezentativele 
Greciei și U.R.S.S. Fotbaliștii sovie
tici au repurtat victoria cu 4—1 
(2—1) prin golurile marcate de Mani-
șevski (3) și Metreveli. Iată clasa-
mentul grupei
1. U.R.S.S. 4 4 0 0 15: 3 8
2. Grecia 5 2 0 3 9:13 4
3. Țara Galilor 4 1 0 3 5: 6 2
4. Danemarca 3 1 0 2 3:10 2

ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

La Sofia în meciul retur din cadrul 
„C.C.E." Levski Sofia a dispus ieri 
cu scorul de 6—0 (4—0) de campioa
na Suediei, Djurgarden- Golurile în
vingătorilor au fost marcate 
Asparuhov (2), Iliev (2) Nicolov 
Abagiev. Levski, care pierduse pri
ma partidă cu 2—1, s-a calificat pen
tru turul următor.

• în campionatul interbritanic de 
fotbal, Irlanda de Nord a învins cu 
3—2 (1—1) echipa Scoției, în timp 
ce Anglia a terminat la egalitate 
(0—0) cu Țara Galilor.

de 
și

meciul a corespuns 
constituind un

In ansamblu, 
scopului urmărit, 
te bun prilej de verificare pentru am
bele formații. întrecerea dintre ele a 
oferit un spectacol de calitate, pa
sionant, prin evoluția scorului : 1—0, 
1—1, 2—1, 2—2, 2—3, 3—3, 3—4,
4—4, 4—5, 5—5, 6—5 ; 7—5, 7—6, 
8—6, 8—7, 9—7, 10—7, 10—8. Atent 
și prompt arbitrajul prestat de H. 
Schneider (R.F.G.), căruia i «-au ali
niat formațiile :

ROMANIA : Naghi — Boțan 3 
din 7 m), Leonte 2, Dumitrescu 
Franz, Naco 1, Floroianu 2, Szoko 
Șramco, Dobîrceanu, Dumitru.

(2
1,
1,

CEHOSLOVACIA : Herzogova — 
Holoubkova 1, Cifranikova 2 (unu! 
die 7 m), Malinova, Koșikova, Schif- 
ferova, Kyryanova 2, - 
kova 1, Kemerova 
m), Frantova.

Blechova, Wec-
2 (unul din 7

se reîntîlnetcCele două echipe 
astă-seară, de la ora 19, tot în sala 
Floreasca. După acest meci, lotul 
nostru pleacă într-un turneu în Polo
nia și U.R.S.S. (6—18 octombrie).

victoria din prima repriză (lacob a fost 
cel mai eficace — 5 goluri). Atacul 
timișorean a contat doar pe Gunesch (8 
goluri). (A. Arnăutu, coresp.). Dinamo 
Brașov—Dinamo Bacău 21—11 (8—5). 
Gazdele au practicat un handbal de ca
litate, cu o circulație rapidă a mingii 
și finalizări precise. Cele mai multe go
luri: Misches 6, respectiv Sauer 6. 
(T. Maniu, coresp.).

MASCULIN, SERIA A Il-a: Timișul 
Lugoj—Rapid București 17—24 (5—13). 
Bucureșteni au luptat cu mult elan și 
voință și au obținut o prețioasă vic
torie. Portarul lugojan a apărat slab. 
(I. Leș, coresp.). Voința Sibiu—Știința 
Petroșeni 11—10 (6—5). Succesul gaz
delor se datorește în mare măsură ar
bitrului A. Munteanu (Reșița), care în 
min. 60 a acordat, nejustificat, un 7 ra 
în favoarea Voinței. Jocul a fost de 
slab nivel și — spre sfîrșit — cu du
rități, rămase nesancționate de arbitru. 
(D. Solomei, coresp.). C.S.M. 
Metalul Copșa Mică 21—18 
Factură tehnică bună, rezultat 
Gazdele au fost mai active 
(I. Plăvifu. coresp.). C.S.M.S. Iași— 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
16—12 (11—6). Ieșenii au reușit o 
victorie dificilă, după un joc de nivel 
tehnic mediu. (M. Robotă și I. Leize- 
riuc, coresp.). Stiinta Tg. Mureș—Teh- 
nometal Timișoara 18—17( 9—7). Joc 
mediocru. Echipele au manifestat lipsuri 
în apărare ca și în atac și au ratat mult 
(printre care și 3 de 7 m, două local
nicii). (A. Sabo, coresp.).

FEMININ, SERIA A 11-a: Voinfa Si
ghișoara—Constructorul Timișoara 11—8 
(6—4). Joc echilibrat, în care Voința 
a cîștigat datorită preciziei în aruncări. 
(I. Turjan, coresp.).' S.S.E. Petroșeni— 
Spor tac Constanta 10—10 (4—7). E- 
levele au ratat multe ocazii, printre 
care și 4 de 7 m. Oaspetele au impre
sionat prin jocul lor rapid și precizia 
șuturilor. (St. Băloiu, coresp.). Parti
zanul roșu Brașov—Știința Galați 9—9 
(6—4). Joc plăcut. Partizanul roșu a 
condus cu 8—4 în min. 31. Știința cu 
9—8 în min. 43. Egalarea s-a produs 
în ultimul minut. (T. Maniu, coresp ).

Resifa— 
(J0-7). 
echitabil.
în atac.

La capătul a opt zile de întreceri, 
cel de al doilea concurs al campionatului 
republican a luat sfîrșit și o dată cu 
aceasta s-a încheiat și competiția căițe 
decerne titlurile de campioni ai țării. 
Cel mai mare succes, pe deplin meritat, 
l-au obținut reprezentanții clubului bucițL- 
reștean Dinamo (antrenor M. Bădin), 
cîștigători a trei titluri. Cea de a pa
tra probă — la dublă bărbați — a re
venit lui Țiriac (Dinamo) — C. Năs- 
tase (Steaua), iar ultimul titlu — du
blu femei — aparține sportivelor de la 
Steaua, Eleonora Roșianu—Letiția Man.

lată ultimele rezultate tehnice: sim
plu bărbați, grupa I: Mărmurcanu—0. 
Năstase 6—1, 6—1. 6—3, grupa a Il-a: 
Boagbe—G. Popovici 6—4, 6—4, 6—2, 
1. Năstase—C. Popovici 6—3, 8—6, 
6—4; clasament general (după cele două 
concursuri): 1. Ion Țiriac (Dinamo) 17 
puncte — campion al României — 2. 
P. Mărmureanu 12 p., 3. G. Bosch 11 
p., 4. C. Năstase 6 p., 5. V. Serester 
5 p., 6. C. Popovici 4 p., 7. Gh. Boaghe 
4 p., 8. I. Năstase 3 p., 9. D. Viziru 
3 p., 10 S. Dron 2 p. Simplu femei, 
grupa I: Ecaterina Horșa—Vera Rado 
6—3, 3—6, 6—4, ludit Dibar—E. Horșa 
6—0, 6—1, V, Rado—Eleonora Roșia
nu 6—0, 6—0, E. Horșa—E. Roșianu 
6—3, 6—2, I. Dibar—V. Rado 7—5, 
6—0; grupa a Il-a: Aneta Verone—Ma
riana Ciogolea 6—4, 1—6, 6—4, M. 
Ciogolea—L. Man 6—1, 6—0, A. Ve
rone—L. Man 3— 6, 3—r0 ab. Man. 
Clasament general: 1. ludit Dibar (Di
namo) 20 p. — campioană a României—

țării la tenis.
2. Ecaterina Horșa 12 p., 3. Mariana 
Ciogolea 9 p., 4. Eleonora Roșianu 8 
p., 5. Vera Rado 7 p., 6. Aneta Verone 
4 p., 7. Letiția Man 4 p., 8. Sanda 
Ciogolea 3 p., 9. Hermina Zărălău 2 p., 
10. Miliaela Colceag 1 p., 11. Lucia Tă- 
năsescu 1 p., 12. Marta Sarcadi 1 p.

Dublu bărbați, semifinale : Țiriac, C. 
Năstase—1. Năstase, Dumitrescu 6—2, 
3—6, 6—2, 6—3, finala: Dron, Che- 
recheș—Țiriac. C. Năstase 4—6. 8—6. 
6—2. 2—1 ah. CI. general: 1. Țiriac— 
C. Năstase (Dinamo—-Steaua) 28 p.-— 
campioni ai României — 2. Bosch— 
Serester 20 p., 3. Dron—:Cherecheș 16 
p., 4. Caralulis—Bardan 10 p. Dublu 
femei, finala: I. Dibar, M. Ciogolea— 
E. Roșianu, L. Man 8—6, 3-—6, 6—4. 
CI. general: 1. Eleonora Roșianu—Le
tiția Man (Steaua) 28 p. r— campioane 
ale României — 2. lucii th Dibar—Ma
riana Ciogolea 28 p., 3. Ecaterina 
Horșa—Sanda Ciogolea 14 p., 4. Vera 
Rado—Aneta Verone 14 p. Dublu mixt, 
finala: Mariana Ciogolea, Țiriac—Letiția 
Man, I. Năstase 6—4, 6—3. CI. ge
neral: 1. Mariana Ciogolea —Țiriac 
(Dinamo) 32 p. — campioni ai Româ
niei — 2. Ecaterina Horșa—Serester
14 p., 3. Letiția Man—I. Năstase 14 
p., 4. Eleonora Roșianu—Boaghe 14 p.

Trebuie să menționăm că programul 
ultimelor două zile nu a fost respectat 
din cauza unor neprezentări și abando
nuri doar în parte justificate. Asupra 
acestei situații cu totul nefirești vom 
reveni.

Boxerii români au pierdut meciul
de la Wolfsburg

WOLFSBURG 3 (prin telefon). Sîmbâlă 
seara, reprezentativa de box a României 
a întîlnit în sala sportului din loca
litate selecționata R.F. Germane. Parti
dele au fost viu disputate. Arbitrajele, 
însă, au dezavantajat vizibil pe boxerii 
noștri. Dintre sportivii români, numai 
Ciucă, Puiu și Stanef au reușit să ter
mine învingători, și aceasta datorită fap
tului că și-au întrecut adversarii înainte 
de limită. Gazdele au câștigat cu scorul 
de 13—7 (!).

Rezultatele : Muscă : Ciucă b.k.o. Wal- 
demar. Cocoș : N. Puiu b.ab. Eberhard. 
Pană : Stanef b.ab. Labinschus. Semi- 
ușoară : Ruzicka b.desc. pe Vasile An- 
toniu. (Repriza I a fost egală, în a doua 
Antoniu a atacat insistent, dar a pri
mit din partea arbitrului german (Han) 
un avertisment pentru... lovituri cu mă
nușa deschisă. Antoniu nu s-a descura
jat și a dominat insistent în ultima re
priză, dar din nou a fost avertizat de 
directorul de luptă, pentru ca imediat să 
fie descalificat). Ușoară : Hornik b.p. 
pe Dinu. Semimijlocie : Jurgen b.p. pe 
Pițu. (Pițu a boxat cu multă ambiție,

dominînd insistent, mai cu sear' ° /i re
priza a treia, cînd și-a făcut ‘•sarul
groggy. După ce a fost numărat, Jur
gen a trecut din nou prin momente 
grele și, totuși, arbitrii i-au acordat de
cizia). Mijlocie micâ : Dobre egal cu 
Milich. Mijlocie: Amecke b.p. pe I. Ol- 
teanu. (Boxerul nostru a fost net supe
rior adversarului său. Dar juriul, cu 
largul concurs al ,,neutrului“ Neuhold 
(Elveția), l-a preferat pe boxerul ger
man. După această nouă ■ eroare fla
grantă, conducerea delegației noastre 
a fost pe punctul de a opri continuarea 
meciului). Semigrea : Monea s-a com
portat mai bine decît la Hamburg, a 
plasat lovituri extrem de puternice 
făcîndu-1 pe Gerber ,, groggy* în ulti
mul rund. Boxerul din R.F.G. a primit 
în această repriză două avertismente. 
Totuși, Gerber a... cîștigat la puncte. 
Grea : V. Maruțian e fost învins de 
Larmann.

PETRE EPUREANU arbitru

ROMÂNIA-UNGARIA

ȘTI RI•REZULTAT
SĂPTĂMÎNA PREOLIMPICA"

TREI

între

LA 
DIN MEXICO EVOLUEAZĂ 

SPORTIVI ROMANI
După cum s-a mai anunțat,

11 — 18 octombrie Comitetul Olimpic 
Mexican organizează la Ciudad de 
Mexico o serie de competiții interna
ționale în cadrul „săptămînii preo- 
limpice". La aceste întreceri vor lua 
parte și trei sportivi români: Ecateri- 
na Iencic (scrimă), Constantin Bloțin 
(atletism) și Nicolae Gîju (box). Aceș
tia au părăsit Capitala în cursul zilei 
de ieri.

REZULTATE VALOROASE IN 
MECIUL ATLETIC UJI.S.S.— 

FRANȚA
PARIS 3 (Agerpres). — Intîlnirea 

de atletism Franța — U.R.S.S. a fost

cîștigată de atleții sovietici cu sco
rul de 120—92. Cîteva rezultate :
100 m — Piquemal 10,5; 5000 m — 
1. Jazy 13:52,4; 2. Bernard 13:58,8; 
10 000 m — 1. Ivanov 28:51,6; 
Jazy 29:03,2 ; 4x100 m 
39,2 (rec. european egalat) ;
— Kuznețov 4,90 m ; lungime 
Ovanesian 8,07 m ; suliță — 
85,88 m ; ciocan 
m ; înălțime — Brumei 2,15 m.

• Federația de atletism a Finlan
dei și-a depus oficial candidatura la 
organizarea campionatelor europene 
de atletism din 1970. întrecerile ar 
urma să se desfășoare pe stadionul 
olimpic din Helsinki.

2.
— U.R.S.S. 

prăjină 
— Ter 

- Lusis 
Kondrașev 66,64

MECIUL INTERNATIONAL de 
box dintre echipele de tineret ale Po-

ES ȘTIRI
loniei și R.F. Germane, desfășurat la 
Varșovia, a revenit boxerilor polonezi 
cu scorul de 13—7.

NOI VICTORII ALE TRĂGĂTORI
LOR SOVIETICI ÎN ULTIMA ZI 

A „EUROPENELOR"
în ultima zi a campionatelor euro

pene de tir de la Cairo, proba de 
„cerb alergător” a fost cîștigată de 
țintașul sovietic Jakov Zelezniak, 
care a totalizat 230 puncte. EI a fost 
urmat în clasament de coechipierul său 
Nikitin — 228 puncte și suedezul Ru
ne Flodman — 225 puncte. Proba de 
carabină calibru mic (juniori) s-a în
cheiat cu victoria sportivului Vladi
mir Ger (U.R.S.S.) cu 861 puncte (cul
cat 293, în picioare 292 și în genunchi 
276 puncte).

(SURDOMUȚI) 2-6 (2-2)
Duminică după-amiază, pe stadio

nul „23 August" din Capitală, jucă
torii surdo-muți maghiari au obtinut 
o victorie meritată. Ei au desfășurat 
un joc mai tehnic și au dominat 
majoritatea timpului.

Au marcat : Laczko (min. 7, 57,
79, 84), Vajda (min. 38) și Gaal (min. 
65) pentru învingători. respectiv 
Pricope (min. 25 și 40).

A arbitrat corect Șt- Tașula — 
București ajutat de M. Sadoveanu și 
C. Niculescu.

ROMÂNIA : Junk (Mihai) — Ere- 
mia, Midoș, Ciufecu, Sofronie — Po
pescu, Lungu — Miloș, Vany, Pri
cope, Sai.

UNGARIA: Varkoli — Szarka. 
Gaal, Holicska, Barcza (Halupa) — 
Benedek, Vajda — Arendaș, Klopfer 
(Szell), Fiizesi, Laczko.

N. TOKACEK-coresp.
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