
Luptele libere 
si-au desemnat 5»

campionii
Sîmbătă și duminică, în sala Armatei 

din Brașov au continuat întrecerile din 
cadrul campionatului individual de lupte 
libere seniori. După trei zile de con
curs, timp în care cei mai buni luptă
tori ai țării s-au întrecut pentru cuce
rirea titlurilor de campioni republicani, 
ieri s-au aliniat la festivitatea de pre
miere primii trei clasați Ia fiecare ca
tegoric: cat. 52 kg: 1. ION FOCARU 
(Dinamo Buc.), 2. P. Ccrnău (C.F.R. 
Timișoara), 3. T. Pătrașcu (Met. Tîr- 
goviște) ; cat. 57 kg : 1. GHEORGHE 
TAPÂLAGÂ (Steaua), 2. Al. Marmara 
(Steaua), 3. I. Iancău (Steagul roșu 
Brașov); cat. 63 kg: 1. ALEXANDRU 
GEANTĂ (Steaua), 2. AL Radu (Di
namo), 3. P. Coman (Steaua) : cat. 
70 kg: 1. PAUL CÎRCIUMARU 
(Steaua), 2. R. Hoțea (C.F.R. Timi
șoara), 3. I. Chirilă (Steaua) ; cat. 78 
kg: 1. ȘTEFAN TAMPA (Steagul roșu 
Brașov), 2. Gh. Voicu (Steagul roșu 
Bro *v), 3. Gh. Marinescu (Rapid
fL. ; cat. 87 kg: 1. G11EORG1IE 
UREIANU (Steaua), 2. I. Popescu 
(Steaua). 3. P. Fodor (C.S.M. Cluj), 
c«t. 97 kg: 1. FRANCISC BOLLA 
(Mureșul Tg. Mureș), 2. A. Maindt 
(Steagul roșu Brașov), 3. I. Marton 
(Dinamo) ; cat. -|- 97 kg : 1. ȘTEFAN 
STÎNGU (Steaua), 2. I. Herman (Stea
gul roșu Brașov). 3. T. Moșescu (Med
gidia).

Meciurile din ultimele zile de con
curs (în special cele de duminică), da
torită faptului că în întreceri rămăse
seră sportivii cei mai valoroși, au fost 
mult mai echilibrate, spectaculoase și de 
un nivel tehnic superior celor prece
dente, mai ales partidele I. Focaru 
(Dinamo)—P. Ccrnău (C.F.R. Timi
șoara), Gh. Tăpălagă (Steaua)—AL 
Marmara (Steaua), Al. Geantă (Steaua) 
-—AL Radu (Dinamo), R. Hoțea (Ti
mișoara)—P. Cîrciumaru (Steaua), R. 
Maindt (Steagul roșu)—Fr. Bolla (Mu 
reșul) prin spectaculozitatea și dinam is 
mul lor. O mențiune specială luptă to 
iilor R. Maindt, St. Tăpălagă. R. llotea.

MIHAI TRANCĂ
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campioană a tării la polo
Punct final în campionatul de polo, 

ieri, în bazinul olimpic din „Ștefan cel 
Mare", unde DINAMO BUCUREȘTI 
s-a impus în fața eternei sale rivale, 
Steaua, cu prestanța și autoritatea cu 
care a dominat întreaga ediție din 
acest an. La fluierul final al arbitru
lui N. Nicolaescu (căruia cele două 
echipe nu i-au ridicat probleme deo
sebite), tabela de marcaj indica sco
rul de 6—2 (2—0, 2—1, 0—0, 2—1), în 
favoarea campionilor, care au stăpînit 
terenul permanent, au marcat goluri 
din acțiuni rapide și precise, permi- 
tîndu-și chiar luxul de a... rata alto 
cîteva bune ocazii.

Startul golurilor l-a dat Grințescu 
care, mai întîi 
fix, și apoi cu 
la distantă, a 
apetitul pentru 
în următorul „sfert 
turile deosebite ale lui Mircea Ște- 
fănescu — Zahan îl păcălește pe 
Szabo, plasînd mingea imparabil în 
poarta adversarilor, iar apoi, o splen
didă combinație Zamfirescu — Măr- 
culescu permite ultimului să ridice 
scorul la 4—0. Replica jucătorilor de 
la Steaua, depășiți în acest meci pînă 
și la capitolul combativitate, se sol
dează doar cu golul lui Culineac.

din poziție de centru 
un șut fulgerător de 
deschis colegilor săi 
cit mai multe goluri, 

cu toate efor-

Cîteva secunde după ce au îmbrăcat pentru a 9-a oară consecutiv tricourile 
campioni, dinamoviștii surîd fericiți fotoreporterului nostru A. Neagu. De la 

sus : Grințescu, Blajec, Kroner, Mărculesou, Zahan, Mihă- 
Corcek ; jos : Novac, Frățilă, Zamfirescu și Popa. Din

de
stînga ta dreapta, 
ileacu, antrenorul C. 
lot au mai făcut parte Fieșerlu, Al. Marinescu și C. Rusu.

A urmat repriza ratărilor, în care 
ambii portari au fost la înălțime, pen
tru ca în ultimele 5 minute, pe rînd, 
Zahan, C. Marinescu și același Zahan 
(golgeterul întrecerii! să pecetluiască 
scorul final (6—2) care a adus dina- 
moviștilor cel de al 9-lea titlu con
secutiv.

A. V.

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). în orașul de pe 
Bega s-a desfășurat sîmbătă și dumi
nică etapa a doua, finală, a campio
natului republican de gimnastică pe 
echipe. Așa cum era de așteptat, la 
fete a cîștigat Știința București, dar 
după o luptă foarte strînsă cu forma
ția Dinamo I, aflată în plin progres. 
Un frumos succes a repurtat selec
ționata Ploiești, clasată pe locul al 
treilea. La masculin titlul a revenit 
echipei Steaua. S-ar putea crede că 
militarii au cîștigat datorită absen
ței formației dinamoviste, care s-a 
prezentat doar cu 3 gimnaști, însă 
nu e de loc așa. Steaua a evoluat 
foarte bine și credem că ar fi cîștiqat 
titlul chiar dacă Dinamo prezenta 
garnitura completă. Deci, victorie 
meritată. Remarcăm că de la această 
a doua etapă a campionatului au ab
sentat numeroase echipe.

Iată rezultatele tehnice la feminin s 
grupa A: Știința București 541,670 —• 
campioană pe 1965 a României; Di
namo I Buc. 538,805; Selecționata 
Ploiești 507,634; Selecționata Banat 
I 495,453 ; Dinamo Bacău 483,429» 
Farul Constanța 480,962; grupa B t 
Dinamo Buc. II 422,80 ; Liceul nr. 35 
cu program special de educație fizică 
Buc. 420,40; Selecționata Brașov 
411,90; Selecționata Banat II 399,10» 
C.S.M.S. Iași 378,55. La masculin i 
grupa A: Steaua 802,97 ; Selecționata 
Banat 746,52; Știința București 
727,25; Dinamo Buc. I 592,12; Selec
ționata Cluj I 377,25; grupa B : Di
namo Buc. II 726,70; Vagonul Arad 
639,40; Selecționata Cluj II 571,30.

ILDICO ȘIRIANU

Reprezentanții României învingători

în campionatul categoriei A,

Rapid s a distanțat la 1 puncte dc urmăritori...

Corner la poarta bucureșteana. Mingile înalte nu prea ii dau însă

Petrolul—Steaua 1-0 (1-0)
Un gol marcat în minutul 15 de către 

Dridea II, printr-un sul tras .,cu sete44 
de la circa 10 m (reluare directă a unei 
centrări primite de pe aripa opusă) a 
decis rezultatul meciului dintre Petrolul 
și Steaua. Un meci destul de bun în 
prima parte, cînd inițiativa a aparținut 
aproape exclusiv gazdelor, enervant în 
cea de a doua, cînd raportul de forțe 
a fost mai echilibrat dar cînd FOT
BALUL a fost înăbușit de atacuri dure, 
împingeri, neregularități de tot felul și 
cînd cele două loimații au jucat exclu
siv pentru rezultat

„Puși pe fapte mari*, petroliștii au 
început partida cu o vigoare care le 
anunța, din primele minute, victoria. 
Atacul lor, bine dirijat de Badea, crea 
acțiuni variate, îndrăznețe, care scoteau 
în evidență slăbiciunile cuplului de fun
dași centrali bucureșteni și — în ace
lași timp — îi obligau pe Jenei, *Po- 
pescu și chiar pe Raksi să joace mult 
retrași. A venit curînd golul descris în 
primele rînduri și apoi alte momente 
cînd |»e llaidu l-au trecut transpirațiile... 
In tot acest timp, Steaua s-a văzut foar

te rar (și timid...) în atac, singura sa 
acțiune mai acătării fiind cea din mi
nutul 28, cînd Voinca s-a strecurat în 
careul advers, dar lonescu a cules min
gea cu una din „ieșirile44 sale pline 
de aplomb. în ansamblu, o repriză a 
Petrolului, care părăsea terenul gratifi
cat cu destulă zgîrcenie de avansul de 
numai un gol înscris pe tabela 
de marcaj.

Repriza a doua ne-a adus pe teren o 
altă echipă Steaua. Alta — ca putere 
de luptă, dar ■—- din păcate — aceeași 
ca posibilități de joc.- Dornici să obțină 
la Ploiești un rezultat care să-i scoată 
din complexul de inferioritate pe care-1 
trăiesc în acest sezon, bucureștenii s-au 
dăruit întrecerii, dar n-au reușit altceva 
decît... să-i facă pe petroliști să înțe
leagă că 1—0 este, în fond, un avantaj 
destul de labil. Și cum gazdele au înțeles 
acest lucru, meciul a devenit din ce în 
ce mai nervos, jocul n-a mai avut cursi-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

toată linia la Balcaniada de tenis de masă
SOFIA 10 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — După trei 
zile de întreceri pasionante, duminică 
seara <a lu-at sfîrșit cea de a Ii-a e- 
diție a Balcaniadei de tenis de masă. 
Sportivii români au avut o comporta
re remarcabilă, reușind să cîșii^e 
toaite cele șapte titluri. De mențio
nat că la probele individuale, cu ex
cepția celei de dublu femei, toate 
finalele s-au disputat în „familie".

Rezultate : echipe bărbați: România 
— Iugoslavia 5—3 : Reții—Markovic 
2—0 (13, 8), Giurgiucă — Vecko 1-2 
(—15, 19, —19L Cobîrzan — Korpa

2—4 (—13, 17, 18), Giurgiucă — Mar
kovic 2—-0 (19, 14), Reti — Korpa 
0—2 (—10, —19), Cobîrzan — Vecko 
1—2 (—19, 21, —9), Giurgiucă — 
Korpa 2—1 (16, —17, 16), Cobîrzan
— Markovic 2—0 (14, 12), Iugoslavia
— Turcia 5—0, România — Gu»ol® 
5—0. Clasament : 1. România 4 vic
torii — campioană balcanică, 2. Iu
goslavia 3 v., 3. Bulgărită 2 v., 4. Core
cta 1 v., 5. Turcia 0 v. Echipe ieiaee

TOM A HRISTOV

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul de atletism pe echipe

1NVINGÎND PE DINAMO Șl BANAT, 
STEAUA ȘI-A MĂRIT ȘANSELE LA TITLU

probleme lui Haidu...
Foto: E. Cismaș

REZULTATELE DE IERI

Știința Cluj—C.S.M.S. 2—2 (1—2)
Știința Craiova—Steagul

roșu Brașov 0—0
Farul Constanța— Știința

Timișoara 1—0 (1—0)
Dinamo București—Crișul 3—0 (1—0)
Petrolul—Steaua 1—0 (1—0)
Siderurgistul—U.T.A. 0—0
Rapid—Dinarno Pitești 4—2 (2—0)

(miercuri 13 octombrie)

CLASAMENT
1. Rapid 7 7 0 0 18— 5 14
2. Petrolul 7 4 2 1 14— 5 10
3. Știința Timișoara 7 4 1 2 10— 7 9
4. C.S.M.S. 7 3 3 1 9— 6 9
5. U.T.A. 7 3 3 1 8— 6 9
6. Știința. Cluj 7 2 4 1 9— 8 8
7. Steagul roșu 7 3 1 3 13—12 7
8. Steaua 7 1 4 2 11— 9 6
9. Știința Craiova 7 2 2 3 6—10 6

10. Farul 7 2 1 4 6— 8 5
11. Dinarno București 7 2 1 4 13—16 5
12. Dinarno Pitești 7 2 0 5 9—17 4
13. Siderurgistul 7 1 1 5 10—18 3
14. Crișul 7 0 3 4 6—15 3

ETAPA VIITOARE

Crișul—Știința Craiova
Steaua—Fa rut
Dinarno Pitești—C.S.M.S. 
știința Cluj—Rapid
Știința Tim ișoara—Siderurgistul 
Steagul roșu—Petrolul
U.T.A.—Dinarno București

Prima etapă a returului 
campionatului categoriei 
A s-a desfășurat în con- 
dițiuni atmosferice nefa 
vorabile ceea ce, evident, 
a stînjenit desfășurarea 
întrecerilor. Din acest 
motiv, cu puține excepții, 
rezultatele nu s-au ridi 
cat la valoarea obișnuită 
a competitorilor.

In cel mai important 
meci al etapei, desfășurat 
la Timișoara, Steaua a 
obținut două victorii con
cludente la Dinamo și 
Banat, luînd astfel o op
țiune foarte serioasă la 
cucerirea titlului de cam
pioană pe echipe. Rezul
tatele : Steaua — Dina
mo 142—121 p (B 97— 
—79 ; F 45—42) ; Steaua 
— Banat 153—113 (107— 
73 ; 46—40) ; Dinamo — 
Banat 152—120 (103 — 
76 ; 49—44).

Cele mai bune rezul
tate individuale : 100 m : 
Zamfirescu și Stamates- 
cu 10,8 ; 400 m : Osoianu 
(D) 50,4, Tobias (B) 50,6 ; 
800 m : Ene (S) 1:56,6 ; 
5000 m : Barabaș (D) 
14:36,6 ■ Mustață (D) 14: 
37,0 ; 400 mg : Rățoi (D) 
55,1 ; 3000 m ob. : Cara-

’j1' W 9:09,0, Musta- Constănteanur George Luchian a obtiriu.1 un pro- 
ța (D) 9.10,8 ; lungime: mifător record republican de juniori la aruncarea 
Samungi (S) 7,38; înăl- qreutăfii Foto: R. Vilara
time : Ducu (S) 1,95 ;
prajuia : Astafei (S) 4,20 ; disc :
Plev (B) 45,80 : suliță : Piculschi (B) 
58,28 ; ciocan : Orăgulescu (S) 58,50 ; 
10 Iun marj : Popa 44:48,0. FEMEI ;

100 m : Viscopoleanu (S) 12,2 ;
400 ni : Stancu (S) 57,8, Teodorul (D)

(Continuare in pag. a 3-a)



Andrei 6 — Lupescu 6, Motroc 
7, Dan 7. Greavu 7 — Dinu 8, 
Georgescu 9 (un punct pentru 
execuțiile tehnice la goluri) — 
Năsturescu 7, Dumitriu 9, Ion es
eu 8, Codreanu 7.

Pitești• * •
Niculescu 7 (Matache 7) — Ol

tean 11 4, Barbu 5, Corneanu 5, Ba
dea 5 — Țircovnieu 6, (Zimer 5), 
I. Popescu 6 — C. lonescu 7, Țur- 
can 6, Naghl 6, David 6.

Un element non faee ca jocurile for
mației giuleștene să fie urmărite cu in
teres, indiferent de adversarul pe 
care „etapa" i-1 pune în față : „tan
demul" lonescu—Dumitriu vrea să de
monstreze că are capacitatea de a per
fora orice dispozitiv defensiv. Și, a- 
ceastă dorință, concretizată pe gazon, 
a produs în jocul feroviarilor cîteva 
modificări de esență : amîndoi au re
nunțat la driblingurile excesive, se 
solicită unul pe altul cu insistentă, co
laborează mult cu aripile și, în plus. 
Dumitriu, acuzat de ineficacitate și 
timiditate, a devenit mai incisiv, joacă 
mai bărbătește. căutînd golul. Reintrat 
după accidentul suferit, „bătrînul" Nae 
Georgescu vrea să se impună și el A- 
dăugați la aceasta ambiția „perechii" 
Dan-Motroc, hărnicia aripilor Codrea- 
nu-Năsturescu și veți avea imaginea 
echipei rapidiste — așa cum joacă 
ea acum.

Cîteodată, cum s-a întîmplat ieri, 
adversarii nu le-au pus prea multe 
probleme și atunci socoteala de acasă 
se potrivește cu cea de pe... stadion. 
Ba, în plus, cei „doi" (lonescu și Du

mitriu, în special; oferă suporterilor 
lor și cîteva mici „înflorituri". Ne 
gîndim la faza din min. 60 cînd Dumi
triu „a ascuns" mingea, driblînd toți 
apărătorii oaspeți (și erau vreo 5—6), 
inclusiv portarul. Noi am apreciat 
însă, îndeosebi, faptul că după toate 
acestea Dumitriu l-a văzut pe Geor
gescu, i-a pasat peste toți adversarii 
și acesta a șutat necruțător la colț, 
înscriind cel de al treilea gol al eebi 
pei sale.

O fază de o puritate clasică — am 
spune — a fost și cea din min. 71, 
cînd Codreanu cu insistența care îl 
caracterizează a recuperat o minge, 
socotită pierdută, a centrat și același 
Nae Georgescu a șutat formidabil, din 
voie, mareînd imparabil. Celelalte 
două goluri ale giuleștenilor fuseseră 
„semnate" de Ion lonescu. La primul 
(min. 19) au greșit grav apărătorii 
piteșteni, iar pe cel de al doilea (min. 
45) l-a înscris din lovitură de la 11 
m, discutabil acordată de arbitrul St 
Nicolau.

Scriam ceva mai sus că piteștenii 
nu le-au prea pus probleme bucu 
reștenilor. Adevărat e, deși, luîndu-te 

doar după scor, ai putea crede că n-a 
fost chiar așa de simplu. Cele două 
goluri (C. lonescu min- 67 — șut fru
mos — și Naghi — min. 86 din lovi
tură de la 11 m) își au originea nu 
atît în capacitatea tehnică a oaspeți
lor, cît mai ales în „căderile" pe care 
le-au avut în joc — uneori — giuleș- 
tenii. Andrei, de pildă, a fost învins 
de singurul șut periculos tras în spa
țiul porții de dinamoviști, iar faultul 
care a dus la „11 m“ putea fi evitat 
dacă apărătorii rapidiști ar fi foat mai 
atenți. De altfel, în legătură cu linia 
de fund a Rapidului, mai facem o 
remarcă : este preocupată exclusiv să 
distrugă acțiunile adversarilor, să lo
vească cît mai puternic mingea pentru 
a o trimite cît mai departe de pro 
pria-i poartă.

Recomandați de două victorii con
secutive, dinamoviști! piteșteni n-au 
justificat așteptările. Piesa de bază — 
Țîrcovnicu — n-a rezistat și echipa 
și-a pierdut busola, acționînd majori
tatea timpului la întîmplare. Apărarea 
imediată s-a lăsat depășită ușor, co- 
mițînd erori grave chiar fără să fie 
forțată de joc sau de adversar.

A arbitrat bine Stavru Nicolau 
(Constanța).

VALENTIN PĂUNESCU

FARUL
Mancîu 7 — Dumbravă 5, 

stin 9, Tilvescu 8, Gref 6 — 2 
fir 7, Kallo 9 — Tănase 7, 
nolache 7 (min. 88 Cararr 
Bukossi 8, Ologu 8.

STIINTA
Timișoara

Siclai 9 — Surdan 4, Petre 
8, Răcelescu 6, Speriosu 7 — 
hăilă 6, Morovan 8 — Cotor 
ni 3, Lereter 6, Pro 5 (mim 
Regep), Mițaru 6. 't

SIDERURGISTUL■
■ A.' ■’ .

V.. ȘTIINȚA F
Craiova k

Papuc 8 — Geleriu 7, Deliu 7, 
Marcel 6, Mincă 7 — Strîmbeanu 
7, Bîtlan 6 — Plugaru 5, Sfîrlogea 
4, Eftimie 5, lonescu 4 (din min. 
75 Circi umăr eseu).

STEAGUL ROSlîf
■

Liebhardt 7 — Ivinescu 6, Je
nei 7, Campo 7, Zaharia 7 — Năf- 
tan&llă 7, Sigheti 8 — Hașoti 6, 
Gane 7, Goran 6, Pescaru 7.

CRAIOVA, 10 (prin telefon de la trimisul nostru). — 
Deși la începutul partidei nu mai erau locuri nici în... 
plopii din jurul stadionului Tineretului din localitate și 
deși vestita galerie craioveană, care și-a început „repe
tițiile" cu o jumătate de oră înainte de joc, și-a susținut 
pînă la epuizare favoriții, spectatorii n-au avut satis
facția victoriei echipei lor.

Jucînd cu multă ambiție, dar fără gîndire, fără orien
tare tactică, mai ales în fazele de atac, fotbaliștii craio- 
veni nu putea învinge decit prin... noroc. Și norocul 
nu le-a surîs. Cu toate că ocazii de a marca au avut 
cu... carul.

înaintarea Științei a fost de nerecunoscut, iar Sfîrlo- 
gea a jucat ca un debutant. (în rarele situații în care se 
afla pe fază, el își încurca colegii, în loc să-i ajute). 
Neputînd să conteze pe atacanți, inepuizabilii apărători 
Mincă, Deliu și Geleriu au inițiat cele mai multe din 
fazele de atac, ratate însă la infinit de înaintare. Din 
lunga listă a ratărilor craiovene amintim: min. 17: 
Bîtlan trage alături de poartă de la 10 m; min. 20: Ef
timie ratează de la 7 m ; min. 30 : Eftimie trage de la 
8 m în... portar ; min. 40 : Eftimie ratează de la 6 m ,-

min. 79 : Eftimie, scăpat singur trage de la 8 m în bară I 
(După cum se vede, cele mai multe ratări aparțin lui 
Eftimie ; el a fost însă și singurul atacant care a luptat 
90 de minute cu apărarea adversă, ceilalți atacanți fă- 
cînd, mai mult sau mai puțin, figurație...).

Jocul Steagului roșu a fost în general tehnic, cursiv 
și credem că brașovenii ar fi putut obține cele două 
puncte puse în joc dacă ar ti insistat mai mult în a 
doua parte a întîlnirii. în această perioadă, porniți cu 
cîte 7, 8 jucători la asaltul porții lui Liebhardt, craio- 
venii s-au lăsat deseori descoperiți în apărare, orice 
contraatac brașovean pioducînd panică în careul advers 
și emoții în tribune. La două dintre aceste contraatacuri, 
portarul Papuc a apărat senzațional, salvînd goluri gata 
făcute : în min. 53 a scos de la păianjen un șut-bombă 
al lui Gane, iar în min. 65 a „prins" un șut de la numai 
7 metri al lui Năftănăilă...

Față de aspectul general al partidei rezultatul de ega
litate este echitabil.

Corect și autoritar arbitrajul brigăzii bucureștene : la 
centru Gheorghe Dulea, la tușă V. Toma și C. Prelici.

MARIUS POPESCU

Florea 7 — Valcan 5, Coma 
Voicu 6, Cristian 7 — CostacI: 
Filimon 4 — Pătrașcu 4, CojO' 
6, Voinea 5 (min. 75 Ioni(ă), 
tescu 4.

Coman 8 — Birău 6, Bacoș 6, 1 
cas 6, Czako n 7 — Comisar 4 (i 
60 Curuțiu 5), Florut 6 — Pa 
5. Jac 5, Axente 6, Chivu 7.

PETROLUL

DINAMO
București 3(1)

Datcu 9 — Popa 8, Stoenescu 6, 
Nunweiler IV 6, Ștefan 6 — Petru 
Emil 6, O. Popescu 7 — Pîrcălab 
7, R. Nunweiler 8, Ene 6, Grozea 
I (din min. 60 Haidu 5).

CRIȘUL L
Duca 6 — Szakaci II 7, Solomon 

», Pojoni 5, Balog 7 — Alexandru 
7, Vigu 6 — Suciu 7, Mureșan ni 
4 (din min. 65 Iaoob 6) Harșani, 
6. Mureșan I 7.

Un meci fără istoric ? După scor 
■— da. După joc — nu. Ca și in 
alte rlnduri, Crlșul a dat de turcă 
dinamoviștilor și a trebuit să vie 
ultimul sfert de oră al acestei par
tide dinamice și. In general echi
librată, pentru ca victoria bucureș- 
tenilor sd nu mai stea sub semnul 
Întrebării. Mai precis, lupta s-a 
tranșat in minutul 80, clnd Plrcă- 
lab a Înscris cel de al doilea gol 
ca Încheiere a unei frumoase aejiuni 
colective. In acest moment Crișul 
s-a prăbușit psihic, apărarea și-a 
pierdut luciditatea și calmul de 
plnă atunci, ajungind chiar, prin 
Pojoni (min. 85), să-și Înscrie sin
gură un gol.

Meciul a fost urmărit cu interes 
datorită faptului că, multă vreme, 
rezultatul lui n-a putut fi Întreză
rit. Dinamo avea avantajul pe ta
bela de marcaj, prin golul Înscris 
de Nunweiller VI In min. 35, dar 
pe teren, atlt Înainte de Înscrierea 
acestui punct cit și după aceea, to
cul marca mai de grabă o superio
ritate a Crișului, care a atacat mai 
mult, lăslnd impresia că va egala. 
Și a fost de mai multe ori la un pas 
de a face acest lucru, după cum 

Dinamo, la rlndul lui, a avut oca
zii de a majora scorul. Fazele 
„tari'" la o poartă șl la cealaltă au 
constituit, de altfel, principala ca
racteristică a acestei Intllniri In 
care ambele echipe au jucat, „des
chis", apărlndu-si șansele cu spor
tivitate.

Șutul-bombă tras de Vigu In min. 
2 și respins „in extremis" In corner 
de Datcu a anunjat replica dlrză 
pe care avea s-o dea Crișul dina
moviștilor In acest meci. Și, Intr-a
devăr, după alte minute, același Dat
cu, ieri In mare formă, Împiedică 
deschiderea scorului de către Har- 
șani, printr-un reflex uimitor. Apoi, 
jocul se echilibrează, bucureșteiui 
descurclndu-se mai bine (și mai re
pede) în atac. Aici și-a spus c.uvln- 
tul, fără îndoială, și valoarea indi
viduală a tucătorilor de la Dinamo, 
care de multe ori au rezolvat cu un 
singur om situajii In care adversarii 
trebuiau să concentreze doi sau trei 
jucători. O astfel de situație a fost 
aceea din min. 16, clnd Radu Nun
weiller a pătruns prin Întreaga apă
rare adversă, dar a șutat pe lingă 
poartă. La fel, in min. 29, Plrcălah 
a țlșnit irezistibil spre poarta lui 

Duca, fiind deposedat In ultima cli
pă, ca prin minune, de Pojoni. In 
finalul reprizei, din nou Dinamo e 
In pericol, dar Vigu, de la 16 metri, 
trage peste poarta goală.

Repriza a Il-a marchează o crește
re valorică și o intensificare a rit
mului de joc. Crișul acționează destul 
de bine pe flancul drept, asigurln- 
du-și avantajul teritorial In primele 
10 minute și avlnd In acest timp 
și o „bară". De altfel, barele, aceste 
ajutoare de pref ale portarilor, a- 
veau să mai intervină In joc și în 
min. 60 (a tras Ene) și In min. 65 
(la șutul lui facob). Orădenii au și 
alte situajii bune, dar In cîteva rln
duri, pe punctul de a fructifica, Îna
intașii Crișului își pierd echilibrul, 
cad, pierd mingea.

In plină cursă de egalare a venit 
golul lui Pîrcălab, despre care am 
vorbit la Început. Dinamo a pus apoi 
complet stăplnire pe joc, Încheind 
partida cu o serie de aejiuni spec
taculoase, pe care le-am fi dorit In 
număr mai mare și In restul meciu
lui...

Bun, arbitrajul lui M. VASILIU

JACK BERARIU

lonescu 8 — Pahonțu 7, Bo 
Florea 8, Mocanu 7 — Iuhai 
Dragomir 6 — Frățilă 5 (din n 
73 Drăgan), Dridea I 7, Badea 
Dridea II 6.

STEAUA
Haidu 7 — Georgei Pete

5, D. Nicolae 5, Hălmăgeanu 
Jenei 7. D. Popescu 6, Avram 
Raksi 7, Voinea 5 (din min. 
Constantin 5), Creiniceanu 4.

Rezultate strins 
în categoria î

STIINTA
’ Cluj’

Gaboraș 5 — Szoke 5, Neșu 6, 
Grăjdeanu 6, Cîmpeanu 5 — Mar
cat 6, Mustețea 4 (min. 57 Țegean 
7) — Ivansuc 6, Szabo 4, Adam 4, 
Pîrvuleț 5.

CLUJ 10 (prin telefon de la tri
misul nostru). Veniți la Cluj cu 
ascendentul a două victorii asupra 
studenților, fotbaliștii de la C.S.M.S. 
au abordat partida cu mult aplomb. 
Aceasta și ca urmare a faptului 
că Știința prezenta o formație din 
care lipseau Georgescu, V. Ale
xandru (suspendat) și Pexa acci
dentat). Chiar în min. 4 fundașul 
V. Popescu, ajuns pe extremă, scapă 
de sub supravegherea lui Cîm
peanu și Mustețea și era cît pe aci 
să deschidă scorul dacă Gaboraș 
nu i-ar fi închis unghiul. C.S.M.S.
joacă mai vioi, înaintașii săi șînt spre plasă dar doi apărător) jeșeni 
fhai pățrupzățgr;, ăpii-eă un presing sfe aruncă disperați în calea balonu-

Constaniinescu 8 — V. Popescu 
6, Malschi 6, Vornicu 6, Gheghi 
6 ■— Ștefănescu 8, Romilă 6 — 
Matei 7. Pop 7, Cuperman 7, Incze 
IV 6 (min. 63 Lupulescu 5).

bine orientat, nelăsindu-i pe clujeni 
să intre în posesia mingii sau să 
se afle în poziții de șut. Urmarea 
acestei presiuni este golul marcat 
de Incze IV (fiul fostului interna
țional Incze II), care a deljutat 
duminică în formația ieșană. El a 
interceptat o pasă a lui Szoke, 
Neșu a ezitat, să intervină și... 1—0 
pentru C.S.M.S. (min. 10). Inițiativa 
este și în continuare de parte© 

moldovenilor în jocul cărora S-a 

vădit mai multă ordonare. Aceasta 
spre deosebire de clujeni: în afară 
de o apărare care, în prima re
priză, a aplicat (falimentar) jocul 
la ofsaid nu au arătat nimic. Dar să 
revenim la jocul cu C.S.M.S. In a 
doua jumătate a primei reprize 
Știința se aruncă în atac și scapă 
două mari ocazii, cu toate că porta
rul Constantinescu ieșise undeva în 
careu. Prima (min. 25) : Mustețea șu- 
tează înalt, mingea cade de două ori 
pe bara transversală și apoi „curge" 
pe plasă în afara terenului; a doua 
(min. 26) : Marcu trimite cu capul 

lui, împiedicindu-1 să intre în poarta.
Meciul degenerează. Pe teren e 

mai mult pugilat decit fotbal. Fa
ulturi după faulturi. Cu toate aces
tea, arbitrul Grigore DÎFsaft — Ga
lați îrâpaîte âvertrsmente în loc 
să-i elimine, pe recalcitranți. în 
această, atmosferă, Matei (min. 42) 
urcă nestingherit scorul la 2—0. 
’Apărarea clujeană se oprise, cre- 
zînd că arbitrul va fluiera ofsaid 

la atacantul ieșean. Golul nu este 
acordat decit după discuții ale ar
bitrului de centru cu tușierul Te
odor Lecca — Brăila și cu jucătorii 
Științei, în frunte cu Marcu. At
mosfera se mai calmează în minu
tul următor, cînd la un atac al clu
jenilor arbitrul Gr. Bîrsan arată pe 
negîndite lovitură de pedeapsă în 
favoarea gazdelor. Nu fusese nici 
henț, nici fault. Adam înscrie: 1—2.

In timpul pauzei echipele sînt 
chemate la ordine și astfel cei a- 
proape 8 090 de spectatori urmăresc 
în repriza secundă un joc ceva 
mai ctiraț, Totuși^ V. Popescu, Ște- 
iiîflCscu, Marcu și Szabo se fac pre- 
zenți cu faulturile lor. Jocul Știin
ței capătă mai multă claritate din 
min. 57 cînd în locul Iui Mustețea 
întră alt junior, Țegean. Ca și cum 
ar fi fost un fotbalist cu multă 
experiență, el calmează jocul, pa
sează excelent și este creatorul go
lului egalizator marcat de Ivansuc 
(min. 65).

Arbitrul Gr. Bîrsan (Galați) a 
fost depășit de joc.

MIRCEA TUDORAN

în categoria C 
o singură victori 

in deplasare!
SERIA SUD

Metrom Brașov — I.M.U. Medgl 
4—0 (3—0)

Tehnometal București — Electr 
Fleni 3—1 (1—0)

Portul Constanța — Textila 
Gheorghe 1—0 (0—0)

Rulmentul Brașov — Electrica C< 
«tanța 3—1 (1—0)

Marina Mangalia — Dunărea Gii 
giu 1—1 (0— 0)

Ș.N. Oltenița — Flacăra roșie Bu< 
rești 2—1 (0—0)

Chimia Făgăraș — Tractorul B: 
ȘOv 4—0 (1—01

ETAPA VIITOARE
Tractorul Brașov — Marina 
Iia ; Flacăra roșie București — Vor
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ONSTANȚA, 10 (prin telefon de la trimisul nostru), 
ii cîștigat pe merit cele 2 puncte în meciul cu 
A. Timișoara, cu toate că victoria a fost realizată 
, transformarea unul 11 m. Dar, în tot timpul jocului, 
stănțenii au fost mai activi. în atac, Farul a ratat 
ieroase ocazii. în plus și portarul timișorean a fost 
zi mare, fiind obstacolul nr. 1 al înaintașilor con- 
îțeni.
'ictoria gazdelor putea fi, deci, categorică dacă une- 
atacanții nu s-ar fi pripit în fața porții, dacă ar fi 
onat cu mai mult calm și — în fine — dacă unele 
> ar fi fost pregătite cu mai multă orientare tactică, 
refer în special la prima repriză, cînd cu toate că 

ui juca împotriva vîntului, a fost aproape în per- 
îență peste adversar, datorită unui Kallo (o adevă- 
i rampă de lansare a baloanelor de la mijlocul te
ului), și datorită ritmului imprimat jocului de toți 
iponenții echipei. Dacă constănțenii ar fi sesizat că 
denții au un punct nevralgic pe partea dreaptă (Sur- 

s-a accidentat într-o ciocnire cu Biikossi în min. 5 
l-a mai dat randamentul scontat) și în consecință ar 
icționat mai mult pe această parte, scorul ar fi fost 
totul altul.
tiința Timișoara a deziluzionat prin timiditatea cu 
e . ataca* prin jocul lent. Este oare admisibil ca o

echipă fruntașă în clasament să tragă numai de 3 ari la 
poartă în decurs de 90 minute ? Cotormani a fost de 
nerecunoscut, M. Popa necombativ, Mițaru foarte puțin 
„bătăios*. Numai cu apărarea nu se poate cîștiqa o 
partidă.

Studenții au protestat la acordarea penaltiului (trans
format de Tîlvescu în minutul 28), iar după meci antre
norii Științei au afirmat că acesta a fost dictat cu ușu
rință...

In general, jocul a fost satisfăcător, mai ales datorită 
spiritului de luptă și elanului cu care a jucat echipa 
gazdă. De la început, Farul atacă mai mult și nici nu e 
de mirare — în formație au fost introduși șase înain
tași, doi cu funcție de mijlocași, care au alimentat bine 
înaintarea. După pauză jocul s-a echilibrat oarecum. 
Ocazii mai multe au avut tot gazdele. Petrovici a salvat 
de pe linia porții, Bilkbssi a tras în bară, iar o bombă 
a lui Manolacbe l-a evidențiat pe Siclai. Studenții au 
tras la poartă — cum am mai spus — doar de trei ori, 
prin Mițaru și Lereter (de 2 ori), iar M. Popa a fost 
oprit dintr-o acțiune (pe motivul unui ofsaid, pe care 
nu l-am văzut) care se putea încheia cu un gol.

Arbitrul P. Sotir (Mediaș) a condus cu unele scăpări 
o partidă destul de dificilă.

ION OCHSENFELD
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In campionatul de handbal

Știința București a învins 
pe Dinamo Brașov

I 
I
!
I
I 
I
I

MASCULIN SERIA I : Dinamo 
Brașov — Știința București 9—10 
(5—4). Meciul etapei a prilejuit o 
partidă viu disputată și pasionantă 
prin evoluția scorului : 0—1, 1—1,
1—2, 2—3, 3—3, 3—4... 5—4 ; 5—5; 
5—6, 6—6... 6—9, 7—9, 7—10... 9—10. 
La scorul de 10—9 pentru Știința, în 
ultimele secunde, arbitrul Dorin Pu
rică — Petroșeni 
ră liberă de la 9 m în favoarea gaz
delor și imediat după executarea ei 
a fluierat sfîrșitul jocului. Brașovenii 
însă, au continuat acțiunea și au mar
cat un gol neregulamentar, pe care 
arbitrul nu l-a luat în considerare. 
Steaua — Rafinăria Teleajen 24—10 
(10—6). Joc mai echilibrat în prima 
repriză, în care am reținut evoluția 
la un nivel superior a echipei plo- 
ieștene. După pauză însă, valoarea 
bucureștenilor și-a spus cuvîntul. Di
namo București — Tractorul Brașov 
18—8 (8—6). Oaspeții s-au apărat 
bine și au știut să atace periculos în 
prima repriză, punînd deseori în di

a acordat o lovitu-

1ALAȚI 10 (prin telefon). — Nici 
data aceasta fotbaliștii gălăteni nu 
ui dat ocazia să consemnăm o vie- 

rare le era foarte necesară. Con 
lîhd forma slabă în care se află, Si- 
urgîstul a dat prilejul echipei ara
re să plece „acasă" cu un punct pre- 
:, dar meritat cu prisosință.
lei peste 10.600 de spectatori care 
înfruntat frigul sperau într-o reabi- 
re a favoriților, dar au fost deza- 
giți de jocul sub orice critică prac- 
it de întreaga echipă; pase la ad- 
sar, atacuri dezlînate, o totală 
ă a spiritului de echipă etc, etc. 
ti a acționat U.T.A. ? S-a apărat 
mod organizat — în situații dificile 
canții veneau cu regularitate în 
torul apărătorilor — iar uneori 
contraatacat destul de periculos, 

a cîteva cuvinte despre desfășu- 
ea jocului. La început echipele se 
■liază reciproc. In min. 5 Cojocaru 
lăzi a debutat în categoria A, fiind

de altfel singurul atacant mai pericu
los de Ia Siderurgistul) pătrunde în 
viteză, presărînd în drum cîțiva ad
versari, dar portarul arădan salvea
ză balonul, sărindu-i la picioare. După 
7 minute asistăm la singura acțiune 
frumoasă întreprinsă de Voinea — 
Pătrașcu — Cojocaru, încheiată cu un 
șut puternic al ultimului, dar mingea 
care se îndrepta spre gol este devia
tă în ultimă instanță în corner de 
către Metcas.

Arădanii contraatacă periculos, dar 
șuturile Iui Floruț și Jac sînt „pla 
cate" cu siguranță de portarul Florea 
In min. 25 înregistrăm cea mai cla
ră situație de gol cînd Voinea, pă 
trims în careul mic, a șutat în afara 
porții ! Cam atît despre această pri
mă repriză. Ne așteptam ca după 
pauză să se producă un reviriment 
în tabăra gălățenilor. Dar totul a 
rămas doar o așteptare prelungită pînă 
în min. 90. Cei care au atacat mai

periculos au fost oaspeții. Prin ac 
țiuni mai clare ei au ajuns cu ușu
rință în fa(a buturilor lui Florea ți 
dacă n-au înscris se datorește, pe de 
o parte, intervențiilor salutare ale a- 
cestuia și pe de alta, impreciziei a- 
tacanților oaspeți. Am asistat, ce-i 
drept, și la o perioadă de dominare 
a gazdelor, din min. 60 cam pînă prin 
min. 75, timp în care obțin mai 
multe lovituri de colț (3 au fost numai 
în min. 58) și alte ocazii favorabile, 
rămase însă nefructificate.

Mulțumite de rezultat, ambele echi
pe nu mai insistă și jocul ia sfîrșit 
cu un echitabil rezultat de egalitate. 
Singurul aspect pozitiv al acestei par
tide l-a constituit sportivitatea per
fectă a ambelor formații, fapt care 
a ușurat sarcina arbitrului Al. Totb 
(Oradea), care a condus bine.

Ificulta-te pe dinamoviști. La reluaTe, 
însă, campionii au făcut un joc mai

I
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apropiat de valoarea lor și treptat 
s-au distanțat. Voința Sighișoara -- 
Știința Galați 12—9 (9—3). Localnicii 
au făcut, în fine, un joc bun, rapid, 
cu care au cîștigat pe merit. Ei au 
condus cu autoritate de la început 
Oaspeții au jucat prudent în atac, în- 
cercînd să obțină un rezultat cît mai

strîns. O bună impresie a lăsat posy 
iarul Penu (Galați). C. Moldovan —« 
coresp.). Dinamo Bacău — Știința Tl« 
mișoara 18—14 (9—9).

MASCULIN, SERIA A II-A : Rjm 
pid București — Știința Petroșeni' 

20—11 (8—7). Ușoară superioritate îai 
prima repriză a bucureștenilor, car* 
au întîmpinat o vie rezistență di* 
partea oaspeților. La reluare, însă, 
Știința primește cîteva goluri parao 
bile și Rapid se distanțează grație tu 
nui joc mai eficace. Cite 4 goluri a* 
marcat Chirii, Ionescu, Constantine»’ 
cu (R) și Dumitru (S). (M. Cojocaru—’ 
coresp.). C.S.M.S. Iași — Voința Sibi*
20— 13 (7—4) ; Metalul Copșa Mică —i 
Știința Tg. Mureș 25—6 (10—2) ; TeK-t 
nometal Timișoara — Timișul Lugoj
21— 11 (8—4).

FEMININ. SERIA A II-A : Favorit 
Oradea — Partizanul roșu Brașov 8—• 
11 (3—4) ; Constructorul Timișoara —j 
S.S.E. Buzău 4—4 (3—4) ; Știința Ga* 
lăți — S.S.E. Petroșeni 7—4 (2—1) j 
Spartac Constanța — Voința Sighișoao 
ra 2—12 (1—5).

„CUPA DE TOAMNA* (F), SERIAL 
I : Știința Timișoara — Liceul nr. 
Timișoara se dispută azi ; Confecți* 
București — Știința București 2—1J| 
(2—5). SERIA A II-A : C.S.M. Sfc 
biu — Tractorul Brașov 6—4 (3—1) | 
Mureșul Tg. Mureș — Voința Odor-i 
hei 9—5 (4—2).

Lidera clasamentului se menține neînvinsă

(Urmare din png. 1)

te. faulturile — cu și fără inten- 
— "s-au ținut uniți după altul. Două 
lente sînt de reținut din această re- 
ă : intervenția de ultimă clipă a 
GcOTgescu, din minutul 78, cînd fun
ii militar
ii o minge 
iabil bătut
lui
du

a respins 
la care 
și șutul 
respins ]

i de pe linia 
Ilaidu era ire-
„de zile mari* 
peste bară de

î.

Badea
orintr-f intervenție magistrală 

V ultima parte a partidei, 
găsește o formulă de atac mai.ua

5, cu Raksi pe aripa dreaptă și So-

rin Avram atacant central. Acum, plu
sul de finețe fotbalistică al lui Raksi 
îi dă probleme lui Mocanu, în timp ce 
pe centru plusul de vigoare ol lui Sorin 
Avram începe să-i tulbure pe Boc și pe 
Florea, pînă atunci „suverani neîncoro
nați* ai careului. Și iată că în final, o 
fază îi face pe spectatorii ploieșteni să-și 
amintească meciul de deschidere, în care 
juniorii Petrolului pierduseră în ultimul 
minut jocul cu S.S.E. 2 București: în 
minutul 87 Constantin plasează o lovi
tură cu capul și Ionescu este silit să 
apeleze la toată elasticitatea sa pentru 
a reține (balonul.

SERIA 1

2—2 (0—1)
0—0
4—2 (4—0)
2—0 (0—0)
3—2 (2—2)
2-1 (1-1)
1—0 (0—0)

Flacăra Mo- 
Progresul București; Știința Bucu-

ST. CONSTANTINESCU ți 
T. SJR1OPOL — coresp.

în sensul maturității, 
evoluției sale ecbili- 

desfășoară de la înce-

Cîte o concluzie, după acest meci, 
pentru fiecare formație : Petrolul își con 
tinuă jocul său de „echipă solidă* (fo
losim termenul 
omogenității, al 
brațe) pe care-1
putui campionatului; Steaua nu și-a 
găsit cadența, dar este evident că ju
cătorii sînt frămîntați de dorința de a 
depăși impasul. Ardoarea cu care au 
jucat ieri la Ploiești e o dovadă.

Arbitrul G. Nițescu are o reputație 
solidă, binemeritată. Ne-a plăcut tot
deauna. Ieri, însă nu.

SERIA A ll-A

greșul București — Dinamo Bacău 
talul București — Oltul Rm. Vîlcea 
îstructorul Brăila — Oțelul Galați 
l*‘,'il Tirgoviște — Dinamo Victoria Buc. 
atta Cîmpina — Ceahlăul Piatra Neamț 
.R. Pașcani — Știința București 
căra Moreni — C.F.R. Roșiori 
TAPA VIITOARE : Oltul Rm. Vîlcea — 
i; Oțelul Galați 
ti — Metalul Tîrgoviște; Ceahlăul Piatra Neamț — 
,R. Pașcani; C.F.R. Roșiori — Metalul București ; 
amo Victoria București — Constructorul Brăila; 
amo Bacău — Poiana Cîmpina.

Arieșul Turda — Clujeana 
A. S. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș 
Minerul Lupeni — Ind. sîrmei C. 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

ETAPA VIITOARE : A.S.A. Tg. Mureș 
rei,. Minerul Baia Mare — Gaz metan 
Arad
Ind. sîrmei G. Turzii — Vagonul Arad ; C.S.M. Sibiu — 
A. S. Cugir ; Jiul Petrila — Arieșul Turda.

(0-0)1—1 
0—0
3— 0
2—2
0—2
4— 2
i—o

— Recolta Ca- 
Mediaș ; G.F.R. 

C.S.M. Reșița ,• Clujeana — Minerul Lupeni ;

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

stanța ; Ș. N. Oltenița — Rulmen- 
Brașov ; Dunărea Giurgiu — Teh- 
etal București; Textila Sf. Gheor-
— Chimia Făgăraș ; Electrica 

i — Metrom Brașov; Electrica 
stanța — I.M.U. Medgidia,

C.F.R. Timișoara; Electromotor 
șoara — Metalul Tr. Severin ; 
troputere Craiova — Muscelul 
pulung.

SERIA NORD

SERIA VEST

Strn-

Minerul

ctoria Călan — Progresul
2—0 (2—0)

F.R. Timișoara — Electroputere 
ova 5—1 (1—0)
uscelul Cîmpulung — Electromo- 
Timișoara 0-—0 
etalul Tr. Severin 
nulung 1—1 (0—1)
F.R. Caransebeș — Progresul Co- 
i 3—0 (2—0)
inerul Anina — Metalul Hune- 
a 2—0 (0—0)
ctoria Tq. Jiu — Minerul Deva 
(0-0)

’APA VIITOARE
arul Deva —■ C.F.R. Caransebeș ; 
iresul Strehaia — Metalul Hune- 
a ; Progresul Corabia — Victo-

Jiu ; Victoria Călan — Mine- 
Âhina; Minerul Cîmpulung —

Timi- 
Elec- 
Cîm-

Ocna

Dej

Mică

Steaua roșie Salonta — Soda
Mureș 3—0 (3—0)

Olimpia Oradea — Unirea 
3—0 (1—0)

A. S. Aiud — Metalul Copșa
2—0 (1—0)

Gloria Bistrița — Faianța Sighișoa
ra 1—2 (0—1)

Minerul Baia Sprie
Reghin 2—0 (2—0)

Sătmăreana — Minerul Bihor 
2—0 (0—0)

Chimica Tîrnăveni — Forestiera 
Sighetul Marmației 3—0 (2—0)

Progresul

ETAPA VIITOARE
Sătmăreana — A. S. Aiud j Soda 
Ocna Mureș — Chimica Tîrnăveni; 
Minerul Bihor — Minerul Baia Sprie ; 
Metalul Copșa Mică — Olimpia Ora
dea ; Unirea Dej — Forestiera Sighe- 
tul Marmației; Faianța Sighișoara —

Steaua roșie Salonta ; Progresul Re
ghin — Gloria Bistrița.

SERIA EST

Rapid

Chimia Suceava — Foresta Fălti
ceni 1—0 (0—0)

Flamura roșie. Tecuci — Fructex- 
port Focșani 2—1 (1—1)

Locomotiva Iași — Unirea Negrești 
2—0 (0—0)

Minobrad Vatra Dornei — Metalul 
Rădăuți 1—0 (1—0)

Metalosport Galați — Petrolul Moi- 
nești 1—1 (0—1)

Victoria Piatra Neamț
Mizil 4—1 (1—0)

Textila Buhuși — Chimia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (2—0)

ETAPA VIITOARE
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Minobrad Vatra Dornei; Unirea Ne
grești — Metalosport Galați ; Metalul 
Rădăuți — Chimia Suceava ; Rapid 
Mizil — locomotiva Iași ; Textila 
Buhuși — Flamura roșie Tecuci ; Pe
trolul Moinești — Foresta Fălticeni ; 
Fructexport Focșani — Victoria Pia
tra Neamț.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Dinamo—Farul 12-3, la rugbi
Duminică dimineața pe stadionul 

din șos. Stefan cel Mare, lidera cla
samentului, Dinamo, a trecut cu des
tulă ușurință de Farul Constanta i 
12—3 (3—0). Mai insistenți, dinamo- 
viștii ar fi putut realiza un rezultat 
și mai concludent. Intr-adevăr, rug- 
biștii bucureșteni au făcut, în prima 
parte a meciului, un joc de especta- 
tivă, finalizînd o singură dată prin 
Draqomir (încercare min. 24). Abia 
la reluare gazdele insistă mai mult șl 
se impun cu autoritate. Ele își mă
resc avantajul prin Leonte (încerca
re — min 43), Zlătoianu (încercare 
— min. 48) și Dragomirescu („drop“- 
min. 69). Constănțenii reduc din han
dicap pTin Zamfirescu (încercare — 
min. 53).

Tot duminică, dar pe Tineretului, 
Gr ivit a Roșie a jucat cu C.S.M.S. Iași. 
(Prin urmare federația și-a spus... cu- 
vîntul în materie de organizare a 
cuplajelor... Deși am primit asigurări 
că cele două meciuri de mai sus 
vor avea loc în cadrul aceluiași 
program, în ultimul moment s-a In
tervenit, despărțindu-se jocurile). 
Mai maturi și mai bine organizați 
tactic, grivițenii au cîștigat cu 18—6 
(9—0). Este foarte adevărat că după 
aspectul jocului (în cîmp) scorul este 
cam sever. In acest meci însă, ieșenii

n-au mai 
transformer 
fost în formă, iar Crișan n-a arătat 
nici el lucruri deosebite), ceea c» 
a reprezentat un handicap sertoa. 
Realizatorii : Irimescu (trei lovituri 
de pedeapsă și un „drop"), V. Ma
rinescu („drop") și D. Pavel (încer
care) pentru învingători, respectiv 
Crișan (două lovituri de pedeapsă).

Intr-un meci fără istoric, Gloria a 
terminat la egalitate cu Progresul l 
3—3 (Cristâchescu — „drop* min. 5 
și Crăciunescu — lovitură de pedeap
să min. 30)

avut, oa altă dată, na 
inspirat (Rosenberg n-*

TIBERIU STAMA

• La Petroșeni, Știinfa a dispus d® 
Constructorul cu 12—0 (0—0).

• La Bîrlad, Rulmentul a Întrecut 
scor pe Știința Cluj-, 17—0 (3—0).Ia

CLASAMENTUL
1. Dinamo 18 17 1 0 214 67 51
2. Grivița Roșie 18 13 2 3 251 61 48
3. Steaua 17 14 1 2 251 94 4C
4. Gloria 18 7 5 6 111 137 37
5. Constructorul 18 6 3 9 76 120 33
6. Rulmentul Bîrlad 18 6 2 10 109 106 33
7. CSMS Iași 16 6 3 7 108 84 31
8. Progresul 17 4 6 7 98 107 31
9. Farul Constanța 17 5 3 9 93 135 30

10. Știința Petroșeni 18 5 2 11 63 134 38
11. Știința Timișoara 15 4 1 10 63 220 Z3
12. Știința Cluj 18 2 1 15 57 232 23

Campionatul de atletism pe echipe
(Urmare din pag. 1)

60,0 ; 80 mg s .Viscopoleanu 11,4 -j 
lungime : Vintilă (D) 5,37 ; înălțime t 
Balaș (S) 1,70 ; suliță : Diaconescu 
(S) 46.35; 4X100 m: Banat 52,8.
(Em. Grozescu și L. Micșan £o? 
resp.).

La Brașov echipa gazdă, comportin’ 
du-se bine, a reușit două prețioase 
victorii. Brașov — Cluj 139—115 (84 
—80 ; 55—35) ; Brașov — Rapid 132,5 
— 122,5 (91,5—70,5 ; 42—52) ; Cluj 
Rapid 128—125 (95—69 ; 33—56).

Cîteva rezultate : 100 m : Comșa (B) 
11,0; 400 m: Stef (R) 51,9; 800 ml 
Ștef. 2:00,3 ; 5000 m : V. Toma 15:42,8; 
110 mg : Socol (CJ 15,2 ; lungime : Er- 
senie (B) 6,74 ; triplu : Haler (B) 13,92; 
ciocan : Amels (B) 51,61 ; disc : Sală’ 
gean (B) 51,36 ; FEMEI : 100 m : Pe
trescu (R) 12,1 ; 400 m : Petrescu 57,6, 
Gabor (B) 59,6 ; 80 mg: Bufanu (R) 
12,1; Vitalios (B) 12,2 ; lungime 1 
Schal (B) 5,33, Mărgineanu (R) 5,32 { 
înălțime : Mărgineanu 1,50 ; suliță 8 
Mateiaș (C) 32,57 ; 4X100 m: Bra
șov 51,0. (C. Gruia—coresp. regional). 

Iln capitală, Metalul a obținut primă 
victorie din acest campionat și a fost 
la un pas s-o realizeze și pe a doua. 
Metalul — Crișana 133—99 (97—54 ; 
42—45) ; Știința — Crișana 133— 
88 (89—46 ; 44—42) ; Știința — Me
talul 122—118 (76—81 ; 46—37).
ARGEȘ, PLOIEȘTI ȘI HUNEDOARA 

ÎN „BARAJ*1 PENTRU 
CATEGORIA A

Cu etapa de ieri (a IV-a) s-au în
cheiat întrecerile din cadrul catego-

I 
I
I 
I
1 
I
I
I 
I

1 
I
I

riei B, urmînd ca cele mai bine trei 
clasate (Argeș, Ploiești și Hunedoara) 
să participe la turneul de baraj (23—i 
24 octombrie)

Iată rezultatele înregistrate : CRA-» 
IOVA : 1. Argeș 35 976 p ; 2. Hune
doara 35 142 p, 3. Dobrogea 28 91>! 
p, 4. Oltenia 28 521 p ; BUCIW 
REȘTI : 1. Ploiești 35 235 p, 2. Ba* 
cău 32 408 p, 3. Mureș-A.M. 27 565 p, 
4. București 24 525 p; GALAȚI# 
1. Iași 30 760 p, 2. Galați 28 659 
3. Maramureș 24 478 p, 4. Suceav» 
12 184 p.

Pronosport
Rezultatele concursului Pronsport B-țj 

șl A-41, etapa din 10 octombrie 1965.

Petrolul—Steaua
Știința Cluj—C.S.M.S. Iași 
Știința Craiova—Steagul roșu 
Farul—Știința Timișoara 
Dinamo București—Crișul 
Siderurgistul—U. T. Arad 
Rapid—Dinamo Pitești 
Metalul Tîrg.- 
A. S. Cugrr—-A.S.A. Tg. 
Foggia—Intern azionale 
Lanerosi—-Fiorentina 
Roma—Lazio 
Milan—Napoli

z

, *
r
X
X

B
18
X
11
a: 
î
3
1

B 7i 
report

Din. Victoria
Mureș

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
XIII.

Fond de premii: Pronosport 
258 877 lei din care 46.167 lei 
la premiul excepțional.

Pronosport A 41 : 156.029 lei.



Campionatul republican de box pe echipe
BOXERII DIN TG. MUREȘ 

ÎNVINGĂTORI LA BUCUREȘTI

Echipa Rapid, antrenată da Luca 
Romano a pierdut— pe teren pro
priu întîlnirea cu boxerii de la 
A.S.A. Tg. Mureș. Scor i 20—16, Re
uniunea s-a desfășurat în condiții 
necorespunzătoare, datorită frigului 
pătrunzător, care a fost un adversar 
incomod nu numai pentru pugiliști, 
ci și pentru spectatorii prezenți în 
jurul ringului de pe stadionul Giu- 
lești. Gala putea fi organizată în 
sala stadionului, însă delegatul ge
neral al reuniunii a preferat, nu 
știm de ce, disputarea meciurilor 

afară.
Vorbind despre partide, trebuie 

spus că o bună parte dintre ele 
s-au bucurat de aprecierile specta
torilor. A plăcut, în primul rînd, 
orientarea pugiliștilor din Tg. Mu
reș spre boxul tehnic. In special O. 
Gorea, Șt. Mihalcic, G. Maghiari, V. 
Barbu. Acest „atu", dublat de o bu
nă pregătire fizică, constituie expli
cația succesului lor de ieri. Rapi- 
diștii au aliniat o garnitură mai 
robustă, dar care este încă deficitară 
la capitolul tehnică. O bună impre
sie au lăsat Șt. Ispas (care a fost 
nedreptățit de juriu prin decizia de 
,nul“ pe oare a primit-o), R. Ale- 
xiu. V. Tecuceanu și N. Ghibu.

REZULTATE TEHNICE. Muscă: 
I. Mageri (R) egal cu P. Ghiurca 
(ASA); cocoș : Șt. Ispas (R) egal cu 
O. Gorea (ASA); pană: Șt. Mihalcic 
(ASA) b.p. M. Dumitrescu (R); se,

miușoară: R. Alexiu (R) b.p. M. Cîr- 
ciumaru (ASA) I ; ușoară : G. Maghia
ri (ASA) b.p. Șt. Florea (R); semi- 
mijlocie: P, Păcuraru (ASA) b.p. 
L Tudor (R) | mijlocie mică: V. Bar
bu (ASA) b. ab. 2 N. Paraschiv (R) ; 
mijlocie: V. Tecuceanu (R) egal cu 
Z. Antal (ASA); semigrea: N. Ghibu 
(R) b. ab. 1 A. Albu (ASA); grea: 
D. Filip (R) $1 I. Făgărășeanu (ASA) 
au fost descalificați.

C.S.O. BRĂILA — CIMENTUL 
MEDGIDIA 25—14

Voleibalistele noastre învingătoare 
în Polonia

R. C.

OȚELUL GALAȚI — VOINȚA BUG
20—î 9

Sîmbătă seară, în sala Floreasoa 
din Capitală, a avut loc întîlnirea 
dintre Voința București și Oțelul 
lăți. Oaspeții, prezentînd boxeri 
toate 
mită :

Iată 
dinea 
învinge prin abandon în rep. a III-a 
pe M. Nicolae (Voința); Potolea (O)
— Miron (V) meci nul; Munteanu 

(O) — Aliuță (V) meci nul; Antohi 
(O) pierde la puncte în fața lui Sil- 
berman (V); Eremia (O) pierde la 
puncte la Militaru (V); Buti (V) 
cîștigă prin abandon în rep. I la 
Ionescu (V); Scarlat (O) este învins 
la puncte de Pițigoi (V); Bogoi (O) 
cîștigă prin neprezentarea adversa
rului ; Cojan (O) învinge prin aban
don în rep. I pe Teodorescu (V); 
Cioloca (O) este abandonat de an
trenor în rep. I, în fața lui Motoc (V).

BRĂILA (prin telefon). Reuniunea 
fost de un slab nivel tehnic da

torită în special oaspeților. Brăilenii 
au cîștigat, fără emoții, cu 25—14. 
Iată rezultatele tehnice: Dragomir 
(CSO) b.p. Regep (G); Tudorel (C) 
cîștigă fără adversar; Ganea (CSO) 
b. ab. 1 Onel (C)( Victor (CSO)
b. ab. 2 Cristu (C); Roman (CSO) 
b. ab. 2 Maxim (C); Voinescu (CSO) 
b.p. Kerim (C); Sprinceană (C) b.p. 
Sunică (CSO); Ionel (CSO) b. ab. 2 
Ghenciu (C); Stănciulescu (CSO) b.p. 
Nazîru (C); Zeca (CSO) b. ab. 2 
Vasile (C).

a

Ga
la 
li-

GR. RIZU—coresp.

BASCHET: Scoruri
FEMININ SERIA I

Voința Iirașov—Știința București 63 
•—67 (32—32). A foșt un joc frumos, 
•pectaculos. cu o evoluție a scorului deo- 
■ebit de interesantă în prima repriză.

Concurs international»

de dirt-track la Hunedoara
HUNEDOARA, 10 (prin telefon). — 

Stadionul Corvinul din Hunedoara a 
fost azi „teatrul" ultimei întîlniri in
ternaționale de dirt-track dintre spor
tivii români și oaspeții din Austria, 
Danemarca și Iugoslavia. Cei peste 
20 000 de spectatori care au populat 
tribunele au fost îneîntați de evolu
țiile curajoase ale concurenților, în 
ciuda pistei înguste. Cele 14 manșe 
desfășurate au dat loc la dispute echi
librate. Ele au scos în evidență fru
musețea acestui gen de alergări.

Deși vremea a fost puțin favorabilă, 
•rganizarea foarte bună asigurată de 
clubul sportiv Metalul din localitate 
și măiestria alergătorilor au asigurat 
un spectacol mult aplaudat de public. 
După consumarea manșelor se pre
zentau la egalitate de puncte alergă
torul român Al. Datcu și A. Riesner 
(Austria). Ei au disputat o manșă de 
baraj pe care a cîștigat-o alergătorul 
austriac. In această manșă Datcu a 
luat un start mai bun, dar n-a reușit 
să se mențină în frunte pînă la linia 
de sosire, deoarece, talonat insistent 
de către Riesner, la un viraj, a cedat. 
CLASAMENT FINAL: 1. A. Riesner 
(Austria) 11 p2. AL Datcu 11 p;
3. N. Cristensen (Danemarca) 7 p;
4. V. Kukovec (Iugoslavia) 5 p ; 5. 
M. Stoianovici (Iugoslavia) 4 p ; 6. 
G. Iuhasz (Iugoslavia) 2 p ; 7. W. Ma- 
tbiansen (Danemarca) 2 p.

ALBU VOICU — coresp.

categoriile, au cîștigat la 
20 : 19.
rezultatele înregistrate în 
categoriilor: Tănase (Oțelul)

C.S.M. SIBIU — METALUL BOCȘA
20—19

TORUN, 10 (prin telefon/. — Vi
neri, sîmbătă și duminică s-au des
fășurat în localitate meciurile turneu
lui internațional feminin de volei, 
la care au luat parte echipele națio
nale ale României, Belgiei (care a 
înlocuit-o pe cea a Cehoslovaciei) 
și Poloniei (A și B). întrecerile au 
luat sfîrșit cu frumoasa victorie a 
reprezentativei Republicii Socialiste 
România, neînvinsă în cele trei par
tide susținute.

Voleibalistele noastre au dispus 
vineri de echipa Belgiei cu 3—0 
(1, 12, 8), sîmbătă de Polonia B cu 
3—1 (—8, 5, 12, 8) și duminică de 
Polonia A cu 3—2 (10, —9,10, —15,8). 
Prețioasă pentru echipa noastră este 
bineînțeles în primul rînd victoria

cucerită împo! :va primei echipe p 
loneze, deținătoarea medaliei - 
bronz d-e la Tokio. In meciul cu 
ceasta, naționala României a jâ. iot 
formația : GOLOȘIE, BOGDAN, e 
zeanu, VANE A I, Ștefănescu, CH 
ZAN; Florescu, Vanea II, Serba 
Cele mai bune de la învinse: G- 
limowsloa, Jakubowska și Ledwi 
Polonia A, clasată pe locul 2, 
întrecut Polonia B cu 3—0 (4, 6, 
și Belgia cu 3—0 (5, 8, 6). ~ ' 
B, dispunînd cu 3—0 (10, 9, 
chipa Belgiei, s-a clasat pe 
In meciul cu reprezentativa 
formația secundă a gazdelor 
buințat patru dintre jucătoarele pr 
mei echipe.

Polon
5) de i 
locul 
noastr 
a intri

or- telefon). Intîlnire echi-SIBIU (prin
librată, cîștigată la limită de sibieni. 
Rezultate tehnice: A. Uțulescu (M) 
b. ab. 3 P. Bischin (CSM); M. Pleșa 
(CSM) b.p. I. Butan (M); I. Bratu 
(CSM) b.p. V. Solesl (M); S. Crăciun 
(CSM) b.p. S. Negrescu (M); V. Da
mian (CSM) b. ab. 1 I. Tank (M); 
M. Cîmpeanu (M) b.p. I. Caian 
(CSM); I. Binder (CSM) egal cu 
Gh. Ștefan (M); M. Panait (M) b. ab. 
1 I. Moga (CSM); A. Prohor (CSM) 
b.p. P. Ghencea (C); P. Cruțui (M) 
cîștigă fără adversar.

GH. TOPIRCEANU—coresp.

categorice în majoritatea meciurilor
După pauză însă, studentele 
tanțat (min. 29 scor 53—40) 
tinuare, în ciuda eforturilor depuse, lo
calnicele nu au reușit decît să reducă 
din handicap. (0, 
regional).

I.C.F.—Mureșul 
(11—35). După ce 
ferență apreciabilă 
a „rulat" toate jucătoarele promovate 
din formațiile de junioare. Ele au dat 
satisfacție, dovadă fiind și faptul că 
au reușit să sporească avantajul. La 
I.fl.F. se observă deficiențe inerente 
unei echipe proaspăt promovate: nesi
guranță în procedeele tehnice în 
mentele decisive, neaplicarea 
puse de antrenor etc.

Voința București—Știința 
52 (25—19). Bucureștencele au condus 
cu 25—15 (min. 16) și 31—23 (inin. 
23), dar pe de o parte din cauza unor 
greșeli comise de ele, iar pe de altă 
parte datorită jocului din ce în ce mai 
eficace al clujencelor, scorul a devenit 
egal în min. 27: 33—33. După cîteva 
minute de joc echilibrat, Știința reu
șește să se detașeze, iar în ultimele două 
minute precizia în aruncările libere exe
cutate de Ilorvat, Wagner și Popa asi
gură oaspetelor o victorie meritată.

Progresul București — Constructorul 
București 61—46 (32—24). Progresul 
a făcut un joc eficace, datorită în 
special acțiunilor poziționale.

Crișul Oradea—Rapid București 33— 
47 (17—15). Orădencele s-au comportat 
bine, dar au fost depășite în repriza a 
doua, în care 
spus cuvîntul.

SERIA A
G.S.M.S. Iași 
Timișoara—Olimpia 
(14—16), S.S.E. Craiova—A.S.A. Cluj 
41—42 (17—24), S.S.E. Satu Mare— 
Voința Tg. Mureș 59—52 (22—26), Ști
ința Constanța-—Spartac Salonta 88—47 
(46—17).

s-au dis- 
și. în con-

GRUIA — coresp.

Tg. Mureș 47—76 
și-a asigurat o di- 

de puncte, Mureșul

mo-
tacticii im-

Cluj 46

experiența oaspetelor și-a

II-A : Voința Oradea—
44—46 (9—20), Știința 

București 27—30

Dinamo, campioană a tării Ia tenis
7—5, 6—1, Tudit Dibar—Letiția Man- 
Gîju 7—5, 6—2, Țiriac,—C. Năstase
6—2, 6—4, 6—2, Dron—Mărmureanu

Dinamo a cîștigat derbiul campiona
tului republican de tenis pe echipe, în- 
Vingînd Steaua cu 10—6, o partidă fiind 
întreruptă. Victoria dinamoviștilor (an- - 6—1, 8—10, 6—4, 6—0 ! Cherecheș— 
ărenor Marin Bădin) este pe deplin 
meritată chiar la acest scor. Incepînd 
de la Țiriac și pînă la Fodor, întreaga 
formație a luptat cu o dîrzenie deo
sebită pentru cucerirea titlului de cam
pioană a țării. In afară de Țiriac, o 
mențiune se cuvine și tînărului Dron, 
învingător în fața lui Mărmureanu. De 
la învinși nu putem remarca decît pe 
Ilic Năstase.

In sfîrșit, este cazul să consemnăm 
comportarea sportivă, de-a lungul între
cerilor, a tuturor 
două echipe.

Iată rezultatele 
Mărmureanu 8—6, 
G. Năstase 6—2, 
Fodor—Țereanu 6—3. 6—3, Cherecheș 
—I. Năstase 0—6, 2—6, Mariana Cio
golea—Eleonora Roșianu - Dumitrescu

componenților celor

complete: Țiriac— 
6—1, 6—1, Dron— 

2—6, 6—8, 2—6,

Țercanu 4—6, 6—1, 6—3, Fodor—I. 
Năstase 2—6, 1—6, Iudit Dibar—E- 
lonora Dumitrescu 7—5, 6—2, Mariana 
Ciogolea—Letiția Gîju 3—1, într., Ți
riac, Dron—C. Năstase, Mărmureanu 
6—2, 6—3, 6—1, Cherecheș, Fodor—I. 
Năstase, R.Niculescu 2—6, 7—5, 2—6, 
1—6, Mariana Ciogolea, Țiriac—Eleo
nora Dumitrescu, Boaghe 6—0, 6—3, 
Iudit Dibar, Mariana Ciogolea—Eleono
ra Dumitrescu, Letiția Gîju 3—6, 8—10, 
Iudit Dibar, Cherecheș—Letiția Gîju, 
I. Năstase 2—6, 1—6.

In partida Progresul—Știința scorul 
este egal : 8—8, meciul E. Ilorșa—F. 
Butoi urmînd să continue astăzi la ora 
16, de la scorul de 3—6, 4—2. Tot azi, 
și la aceeași oră. pe terenul de la Pro
gresul se va disputa și jocul Mariana 
Ciogolea—Letiția Gîju.

MASCULIN SERIA I

Știința Cluj—Dinamo București 63— 
73 (25—37). Dinamoviștii au obținut 
cea ntai ușoară victorie din ultimii ani 
asupra studenților clujeni care, lipsiți 
de aportul lui Dentian și Vizi, s-au 
comportat slab. Bticureștenii au avut 
în permanență inițiativa și au dominat 
cu autoritate panoul advers, mai ales 
în prima repriză. Cele mai multe puncte: 
Albu și Giurgiu cile 14, Novac 12 pen
tru învingători; Ruhring 19 și Geomo- 
leanu 13 pentru învinși. (N. TODORAN
— coresp.). . -

Steaua—Știința Timișoara 85—55 
(35—23). Scorul ilustrează elocvent di
ferența de valoare. Trist este faptul că 
Știința — reprezentanta unui puternic 
centru universitar cum este Timișoara
— a venit cu numai 6 jucătorii? Nu 
găsim nici o scuză pentru această si
tuație și așteptăm ca la viitoarea etapă 
Știința să se prezinte cu un lot complet.

Știința Galați—Aurul Brad 77—57 
(41—29).

Rapid București—Farul Constanța 82 
—51 (34—28).

Știința Tg. Mureș—Știința Bucu
rești 74—54 (30—29).

Dinamo Oradea—Steagul roșu Bra
șov 64—52 (26—25).

SERIA A Il-A : Politehnica Cluj— 
Academia Militară București 86-—,91 
(36—42, 77—77), Știința Brașov—0- 
limpia M. I. București 49—61 (20—22), 
Știința Craiova—G.S.M.S. Iași 63—39 
(28—16), A. S. A. Bacău—Progresul 
București 65—68 (33—34), Unio Satu 
Marc—I.C.F. 66—54 ( 30—27).

Reprezentanții României învingători 
pe toată linia la Balcaniada de tenis de-masi

(Urmare din pag. 1)

România — Iugoslavia 3—0: M. A- 
lexandru — Pire 2—0 (16, 11), 
Constantinescu — Stoisici 2—1 
—13, 14), Alexandru, Constantinescu
— Pire, Stoisici 2—0 (19, 13), Iugo
slavia — Bulgaria 3—0, Grecia — 
Turcia 3—0. Clasament: 1. România 
4 victorii — campioană balcanică, 2 
Iugoslavia 3 v., 3. Grecia 2 v., 4. 
Bulgaria 2 v„ 5. Turcia 0 v. Simplu 
femei, turul I: Folea — Bojadjeva 
3—1, turul II: Alexandru—Țvetanova 
3—0, Folea — Stoisici 3—1, Mihaica
— M. Hristova 3—0, Constantinescu
— Alexandrova 3—0, sferturi: A- 
lexandru — Skrivanu 3—0, Mihaica
— A. Hristova 3—0, Constantinescu
— Folea 3—1, semifinale: Alexandru
— Neykova 3—0, Constantinescu — 
Milhaloa 3—2 (—8, 4, —15, 9, 14), 
finala: Alexandru —Constantinescu 
3—1 (17, —20, 16, 13); simplu bărbați, 
turul I: Bodea — E. Gheorghiev T-0, 
Cobîrzan —'■ Spasov 3—0, Reti — E- 
manuilov 3—0, turul II: Giurgiucă— 
Kirin 3—0, Vecko — Bodea 3—0, 
Cobîrzan — Kostov 3—0, Reti—Siva- 
cev 3—0, sferturi: Giurgiucă — T. 
Velikov 3—0, Cobîrzan — Markovic 
3—2, Reti—Korpa 3—1, semifinala 
Giurgiucă — P. Velikov 3—0, Reti— 
Cobîrzan 3—2, finala : Giurgiucă —

E. 
(11,

Reti 3—2 (—15, 18, —177 12, 10;
dublu femei, sferturi: Alexandri 
Constantinescu — Bojadjeva, Alexan 
drova 3—0, semifinale : Alexandri 
Constantinescu — Skrivanu, Kotsi 
3—0, finala: Alexandru, Cons’x.. 
nescu — Pire, Stoisici 3—0 (18, Ir 
14); dublu bărbați sferturi: Reti, Bo 
dea—Kostov, Gheorghiev 3-0, Giurgiu 
că, CobiTzan — Zoidis, Ferlemis 3—C 
semifinale : Reti, Bodea—Vecko, Kor 
pa 3—2, Giurgiucă, Cobîrzan - 
P. Velikov, T. Velikov 3—0, finala 
Giurgiucă, Cobîrzan — Reti, Bodet 
3—1 (—22, 14, 16, 18); dublu mixt 
tur preliminar: Folea, Cobîrzan — 
Skrivanu, Hristodulatos 3—0, turul I 
Alexandru, Giurgiucă —Ozerel, Sol- 
ciuk 3—0, Mihaica, Reti — Edizkun 
Iovanidis 3—0, Folea, Cobîrzan — 
Ozkant, Gunay 3—0, Stoisici, Korpt 
— Constantinescu, Bodea 3—0, sfer
turi: Alexandru, Giurgiucă — Nikova, 
Kostov 3—0, Pirc, Vecko — Mihaica, 
Reti, 3—0, Folea, Cobîrzan -Neyko- 
va, P. Velikov 3—0, semifinale:
Alexandru, Giurgiucă — Pire, Vecko 
3—1, Folea, Cobîrzan — Stoisici, Kor- 
pa 3—1; finala: Alexandru, Giurgiu- 
că — Folea, Cobîrzan 3-—1 (19, 16.
—19, 16).

Viitoarea ediție a Balcaniadei de 
tenis de masă va avea loc in Ro
mânia.

Noi țări membre ale C. I. 0.
9 (Agerpres). Congresul 
International Olimpic a

MADRID 
Comitetului 
primit ca noi membre ale CI.O. co
mitetele olimpice din Guineea, Togo, 
Republica Africa Centrală, Arabia 
Saudită și Singapore.

Participanții la lucrări au apreciat 
ca satisfăcătoare rapoartele prezentate 
de delegatul francez și de cel mexi
can privind organizarea Jocurilor o- 
limpice de iarnă de la Grenoble si a 
celor de vară de la Ciudad de Me 
xico.

Au avut loc discuții în legătură cu 
eventualitatea includerii unor sporturi

ca boxul, halterele, scrimă, baschetul, 
judoul, luptele (sporturi care se prac
tică în sală), în programul Jocurilor 
de iarnă. Comitetul internațional 
limpic consideră însă ca nori-ri 
iarnă numai acele sporturi f 
practică pe zăpadă și gheață.

Comitetul Internațional Olimpic a
dresat o scrisoare comitetului olimpie 
al S.U.A-, protestînd împotriva inter
venției senatului în diferendul care 
opune Uniunna atletică de amatori 
și reprezentanții sportului universitar 
din S.U.A.

u- 
<la
se

it-

ȘTIRI, REZULTATE
TOKIO, 10 (Agerpres). — La Fu

kuoka s-a disputat „Maratonul Asah*“ 
care a purtat la actuala ediție un ca
racter comemorativ, sărbătorindu-se îm> 
plinirea unui an de la disputarea ulti
mei ediții a Jocurilor Olimpice de vară 
Dintr-un lot select de participanți, cu 
numeroși invitați străini, a cîștigat a- 
lergătorul japonez Hideyuki Hiroshima, 
care a parcurs cei 42,195 km în 2 h 
18:35,8. El a fost urmat de compatrk» 
tul său Nakao în 2 h 18:38,2. Singu
rul participant străin care a terminat 
cursa a fost maghiarul Șutii, care a 
ocupat locul 8 în 2 h 21:48,4. Austra
lianul Ron Clarke a abandonat la km 
35, împreună cu englezul Taylor. Peste 
200 000 de spectatori au urmărit pe 
traseu desfășurarea cursei.

• Cu prilejul campionatelor feminine 
de atletism ale U.R.S.S., care se des
fășoară la Alma Ata, atleta Irina 
Press a egalat recordul mondial la 80 
m. g., fiind cronometrată în 10,4. Alto 
rezultate: înălțime — Galina Kostenko 
1,71 m ; 100 m — Mitrohina 11.4;
greutate — Tamara Press 17,82 m.

in proba de 800 m cu timpul de 1:47,0 
(v.r. —1:47.1 aparținea Iui Jungwirth).

Cu prilejul lucrărilor comitetului 
executiv al Federației internaționale, de 
baschet (F.I.B.A.) s-a stabilit ca în
trecerile campionatului mondial mascu
lin să se desfășoare în aprilie 1966 în

FOTBAL
PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL

Chile. Campionatul mondial 
baschet se va desfășura în 
Ia Praga.

• La Praga, în prezența 
spectatori, reprezentativa

i a 6000 de 
de rugbi a 

Cehoslovaciei a dispus de cea a Sue 
diei cu 42—0 (22—0).

PE GLOB

• Selecționata masculină de atletism 
a orașului Praga a învins cu scorul do 
117—64 puncte echipa orașului Magde
burg (R.D.G.) în meciul disputat timp 
de două zile în capitala cehoslovacă. 
Cu acest prilej, atletul cehoslovac Ka
sai a stabilit un nou record al țării salo

Grupa a IV-a : Turcia—Cehoslova
cia 0—6 (0—3) la Istanbul. Victorie 
surprinzătoare ca scor. Echipa oaspe, 
superioară din punct de vedere teh
nic- a dominat din primele minute 
o formație turcă modestă, care to
tuși s-a apărat cu dîrzenie, dar numai 
pînă în min. 20, cînd Jokl a deschis 
seria celor 6 
Knebort (min- 
Hrdlicka (min. 
Jokl (min. 65).

Grupa a IlI-a : Franța—Iugoslavia 
1—0 (0—0) la Paris. 30.000 spectatori. 
Unicul gol a fost înscris de Gondet 
(min. 77), după ce arbitrul anulase un 
punct marcat de Combin în min. 47.

Grupa a Vl-a : Ungaria —R. D 
Germană 3—2 (1—1), la Budapesta.

goluri. L-au „imitat"
40), Kabac (min. 43),
53), Kabac (min- 58),
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80 000 de spectatori. Victorie per
fect meritată. Gazdele au domitW 
timp de 25 de minute la început, 
scorul a fost deschis de oaspeți în 
min. 30 prin P. Ducke- Echipa ma 
ghiară egalează prin Rakosi (min. 35) 
și ia conducerea prin Novak (min. 
53), dar P. Ducke egalează în min 
72. Golul victoriei a fost marcat în 
min. 79 de Farkaș.

• ÎNTÎLNIRI AMICALE: R.F.G.— 
Austria 4—1 (1—1) la Stuttgart.

• în „CUPA CUPELOR" : Ollrn- 
piakos Pireu — Omonia Nicosia (Ci
pru) 1—1 (1—1). Cîștigătoare în pri
mul meci cu 1—0, Olimpiakos s-a 
calificat pentru turul al doilea. Bo
russia Dortmund—Floriana La Valetta 
(Malta) 8—0 (3—0). în primul meci, 
Borussia a învins cu 5—1 și, deci, s-a 
calificat pentru etapa următoare.
----- ----------------------------------------- ,
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