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I Steaua a cîștigat net
j derbiul cu Știința
l
I
I
I

a• O surpriză: Rapid
Priizcipala întîlnire din cadrul e- 

tapei a Vi a a campionatului repu
blican pe echipe s-a 
București, între 
ua-Știința. Din 
putate, singurul 
ta unui- serios 
fost cel dintre 
care feroviarii 
teptată dar meritată victorie. Cele
lalte meciuri au revenit, la scoruri 
• ategorice, formației Steaua, indiscu
tabil cea mai omogenă dintre toate 
echipele participante la prima cate
gorie a campionatului țării. Cu a- 
ceste victorii Steaua totalizează 21 
de puncte (maximum), cu 6 mai mult 
de cît principalele sale urmăritoare 
(Știința și Dinamo) și este foarte 
puțin probabil ca să piardă din a- 
cest avans în cele două etape care au 
mai rămas de disputat.

In întîlnirea de pe stadionul Re
publicii, atleții militari și-au domi
nat categoric partenerii de întrece
re, cîștigînd 15 din cele 25 de probe 
din program- Majoritatea competito
rilor au făcut eforturi lăudabile pen
tru a-și concretiza evoluțiile prin 
cifre cît mai bune. Dacă n-au reușit 
aceasta decît puțini dintre ei, tre
buie să ținem seamă de faptul că 
ne găsim în luna octombrie după un

învins Știința

desfășurat în 
formațiile Rapid-Stea- 
cele trei meciuri dis- 
oare a purtat ampren- 
echilibru de forțe a 
Rapid și Știința, în 

au înregistrat o neaș-

2—0,
8—7.
6—2

15—7

cehi-

Campionatul de volei a început
• In Capitală, bapid—Steaua 3 1
• știiiitu Galați învinsă Ia Urăiia

CarnjVn Jiul republican de volei a în
ceput. Sîmbălă la Ciulești, într-o sală 
arhiplină, cu un meci de o calitate teh
nică și, mai ales, spectaculară care 
poale fi apreciată ca festivă. Partida 
inaugurală ne-au oferit-o (respectîndu-și 
în largă măsură promisiunile în ceea ce 
privește seriozitatea pregătirilor și va
loarea determinată de aceste pregătiri) 
echipele masculine bucureștene Rapid și 
Steaua, lată evoluția scorului : 
2—1, 4—1. 4—2. 7—2, 7—7. 
8—10, 9—10. 9 /5; 4—0, 4—2,

-4, 15 -1; 0—1, 5—1, 5—5.
8, 7—11. 9—11, 9—12, 

—13, 15—13; 1—0, 1—1, 
4—4, 4—5, 12—5, 12—7, 

—1 la seturi pentru Rapid.
Dispută animală, cum se vede, 

librată în majoritatea celor 90 de mi
nute cît a durat și încheiată totuși cu 
victoria clară a rapidiștilor, o dală în 
plus remarcabili prin puterea lor de mo
bilizare în momentele critice. Și n-ati 
fost puține acestea, pentru că feroviarii 
au întîlnit în Steaua (deși fără Bartha, 
accidentat) un adversar periculos, sîm- 
bătă superior mai tot timpul Rapidului 
în ceea ce privește mișcarea în teren și 
varietatea atacului. Giulcștenii au biruit 
în final datorită însușirii amintite mai 
sus (afișată îndeosebi prin excepționala 
contribuție a lui Dragau), mulțumită 
plusului lor — considerabil — de ex
periență, vitezei și forței atacurilor. 
Ne-au plăcut în special (în afară dc 
Drâgan, cu o clasă țveste toți cei aflați 
în teren) Nicolau, Pavel și Costinescu. 
Cei mai buni din formația militarilor : 
Cristiani. Poroșnicu și Rotaru.

6-
6—8. 7—
12. 14
2—4, 
și 3-

promițător

Pavel (Rapid) înfruntă opoziția fermă a blocajului efectuat de Bînda 
și Pădurețu (Steaua)

A condus — bine, în genere — I. 
Covaci, secundat,— cu cîteva neatenții 
fără gravitate — de FI. Anghelescu.

CONSTANTIN FAUR
IN PROVINCIE, prima clapă a cam

pionatului republican masculin în seria 
1 a categoriei A a prilejuit partide de 
asemenea frumoase și îndeobște rezulta
te scontate. Ceva mai puțin poale în 
meciul de la Brăila, unde Constructorul 
a dispus de Știința Galați: 3—1 (—8, 
10, II, 13). Gazdele, care s-au impus 
printr-o deosebită combativitate, și-au 
apropiat totodată victoria ca urmare a

(Continuare in pag. a 2-a)

Campionatul republican de handbalEchipele Științei Galați - performerele etapei
MASCULIN, SERIA I. Dinamo 

București — Știința București 20—9 
(10-6). Pa rtida a atras pe stadionul 
Tineretului un mare număr de spec
tatori, 
bunele rezultate obținute în ultima 
vreme <’ 
însă 
care a evoluat la nivelul renumelui 
său pe . plan intern și internațional, 
într-adevăr. Dinamo a funcționat ca 
un mecanism perfect, realizând com
binații sigure, rapide, care — în ma
joritate — s-au încheiat cu goluri 
frumoase. Impresionând prin varieta
tea procedeelor tehnice și prin mo
bilitatea apărării, dinampviștii s-au 
impus din primele minute de joc, 
cînd replica studenților — care, in 
general, s-au comportat sub nivelul 
obișnuit — a fost mai viguroasă. Dar, 
în timp- ce Știința a risipit acțiunile 
de atac una după alta, „mașina de 
marcat goluri” cum este supranumit 
Moser, ă ' îns-cris 5 puncte în 11 mi
nute, spulberînd speranțele studenți
lor. TCeptăt. Dinamo s-a distanțat, 
avînd pînă la urmă un avantaj 
sistent. După pauză,, „pîlpîirilc” 
denților au fost din ce în ce 
rare și mai puțin viguroase, ceea 
explică (adăugînd și forma slabă a 
portarului Tale.) proporțiile luate de 
scor. în acest meci Moser a marcat 
9 goluri. A condus, atent și 
V. Reissn'er — Sibiu (c. a.).

Știință Galați — Steaua București 
15—15 (5—10) ! Jocul a fost pasio
nant ca desfășurare și oa evoluție a 
scorului. în prima repriză a dominat 
Steaua care , a și condus cu 5—1, 6—2, 
7—3, 9—4 și 10—5. După pauză,
Știința joacă mai prudent în apă
rare, iăr în atac acționează mai sim
plu. Gazdele reduc din handicap și. 
profitînd de căderea bucureșteniloi 
în final, egalează în min. 59. Princi
palii realizatori : Ionescu 6, respectiv 
Gfuia 5. (S. Constantinescu, coresp.).

Știința Timișoara — Dinamo Bra
șov 12—12 (6—6). Meci echilibrat în 
prima parte. Totuși, după scorul din 
min. 41 (12—8) se părea că gazdele

interesul fiind, justificat de

de studenți. De data aceasta 
ei au cedat în fața unei echipe

vor cîștiiga detașat. Dar, timișorenii 
au ratat 6 ocazii, în timp ce oaspeții 
au fructificat cîteva situații, cu care 
au restabilit egalitatea. (A. Arnăutu, 
coresp.).

Rafinăria Teleajen — Dinamo Ba
cău 8—9 (2—4). Întîlnire specifică de 
campionat, încheiată cu . victoria me-

Echipa Bucureștiului
învingătoare

în „Cupa orașelor
balcanice*' la motocros

BELGRAD. 17 (prin telefon). Du
minică s-a desfășurat în Capitala 
R.S.F. Iugoslavia cea de a treia 
etapă a „Cupei orașelor balcanice" 
la motocros. Dovedind o bună pre
gătire, reprezentanții noștri au cîș- 
tigat întrecerea.

Amintim că și în primele două 
etape disputate la Sofia și Pitești, 
sportivii bucureșteni cuceriseră — 
de asemenea — primul loc. în a- 
cest fel prima ediție a „CUPEI 
ORAȘELOR BALCANICE" revine 
REPREZENTATIVEI BUCUREȘTIU
LUI, urmată de formațiile Sofiei 
și Belgradului.

în concursul de ieri, cîștigat de 
echipa orașului București, primele 
trei locuri, la individual au fost 
ocupate de Serafimovici (Sofia), 
Mihai Pop și Cristian Doviț (Bucu
rești). întrecerea s-a desfășurat la 
clasa 250 cmc.

I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din cursa feminină de 800 m. 
Conduc reprezentantele clubului Steaua 
Elisabeta Bucur și Florentina Stancu.

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

Multe surprize la „finale“
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). în ultimele două zile 
de concurs, spectatorii prezenți în 
Sala sporturilor din localitate au asis
tat la meciuri de un nivel tehnic ri
dicat, multe dintre ele încheiate cu 
rezultate neașteptate. Una dintre sur
prizele de proporții a realizat-o tînă- 
rul Ion Baciu (Steaua), la categoria 
57 kg. în partida cu proaspătul cam
pion balcanic, I. Alionescu (Dinamo), 
î n acest meci, Baciu a efectuat cu 
măiestrie o întreagă suită de procedee 
tehnice, acumulîhd un număr mare de 
puncte.

Printre marile surprize se situează 
și victoria lui C. Turturea (Dinamo) 
asupra lui D. Pîrvulescu (Steaua). Nu 
înfrîngerea fostului campion Olimpic 
este surprinzătoare, cît diferența mare 
de .puncte la care el a fost învins. 
Un alt tînăr, D. Bacalu (Țulcea) i-a 
„stopat" din drumul spre titlul de 
campion republican, la categoria 78 

I1 kg., pe toți pretendenții (FI. Ciorcilă,

I
I
I
I
I
I

P. Stroe, Fr. Ratz) și a îmbrăcat el 
tricoul de campion al țărij,.

Iată primii trei clasau: Categorii 
52 kg.: 1. C. TURTUREA (Dinamo)
2. D. Pîrvulescu (Steaua), 3. N. Cer 
nău (C.F.R. Timișoara); Categoria 5 
kg.: 1. I. BACIU (Steaua), 2. I. Alic 
nescu (Dinamo), 3. I. Popa (Craiova) 
Categoria 63 kg.: 1. S. POPESC 
(Steaua), 2. V. Coman (Metalul Buc.
3. P. Popescu (Reșița); Categoria 7 
kg.: 1. I. GABOR (Steaua), 2. I. Bu 
tea (Dinamo), 3. M. Bolocan (Reșița 
Categoric 78 kg.: 1. D. BACALU (Tu 
cea), 2. Fr. Ratz (Satu Mare), 3. 
Stroe (Steaua); Categoria 87 kg 
1. GH. POPOVICI (Dinamo); 2. 
Orza (Baia Mare), 3. C. Mathe (I 
goj) ,■ Categoria 97 kg.: 1. N. MĂ 
TINESCU (Dinamo), 2. C. Bordeia 
(Timișoara), 3. St. Nestorov (Viito; 
Buc); Categoria grea: 1. G. MEZI 
CA (Steaua), 2. I. Marinache (Braș 
3. T. Boscenco (Tulcea).

C. CHIRIA!

Campionatul categoriei B, etapa a IX-a
SERIA I

con- 
s tu
rnai 

ce

corect

Oltul Rm. Vîlcea — Flacăra Moreni 4—2 
(1-1).

Oțelul Galati — Progresul București 2—0 
(2—0).

Știința București t- Metalul. Tîrgoviște 
1—1 (0—1).

Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
3-1 (1-1).

C.F.R. Roșiori — Metalul 
(0-0).

Dinamo
Brăila

Dinamo
(1—0).

DINAMO VICTORIA BUC. 
STRUCTORUL BRĂILA

CON-
5—1 (2—0)

oră al aces- 
cifric situa-

C.F.R.

Victoria Buc. —
5—1 : (2—0).
Bacău — Poiana

viitoare : Metalul

București 1—1 

Constructorul

Cîmpina 2—1

Etapa
Oțelul Galați, C.F.R. Pașcani 
Tîrgoviște, Poiana Cîmpina
Victoria Buc., C.F.R.. Roșipri — Dinamo 
Bacău, Ceahlăul p. Neamț — Știința 
București, Progresul București — 
căra Moreni, Constructorul Brăila 
Oltul Rm. • Vîlcea..

București — 
Metalul 
Dinamo

SERIA A II-A
A.S.A. Tg. Mureș — Recolta Cărei 1—0 

(0-0).
Minerul Baia Mare — Gaz metan Mediaș 

1-0 (0-0).
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița 1—1 (1—1). 
Clujeana — Minerul Lupeni 0—0.
Ind. sirmei C. .Turzii — Vagonul Arad

2—0 (1—0).
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir 2—2 (1—1). 
Jiul Petrila — Arieșul Turda 3—1 (2—0).

Etapa viitoare : C.S.M. Sibiu — Clu
jeana, Arieșul Turda — C.F.R. Arad, Gaz 
metan Mediaș — A.S.A. Tg. Mureș, Re
colta Cărei — Ind. sirmei C. Turzii, Jiul 
Petrila — C.S.M. Reșița, Vagonul Arad 
— Minerul Lupeni, A.S. Cugir — Minerul 
Baia Mare.

Abia ultimul sfert de 
tei partide a consemnat 
ția de fapt existentă în teren și anu
me neta superioritate a formației 
bucureștene. într-adevăr, gazdele — 
care puseseră deplină stăpînire pe 
joc după înscrierea primului gol (Du
mitrescu, în min. 14) domină cu au
toritate pînă la pauză, înscriu încă 
odată — prin Ștefan—-în urma unei 
faze care a încălzit tribunele. Dar 
avantajul de două goluri luat de 
bucureșteni la pauză (redus apoi în

repriza secundă, prin golul înscris 
de Militaru, în min. 61, printr-o fină 
execuție tehnică) nu oglindea reali
tatea de pe ieren, bucureștenii fiind 
mult superiori adversarilor lor. Așa 
cum remarca cineva din tribună, ju
cătorii dinamoviști s-au cam „jucat" 
cu ocaziile, lăsîndu-le să „treacă" 
una cîte una și așteptînd parcă fina
lul pentru a obține victoria la o di
ferență de goluri pe care o meritau 
prin jocul prestat. Au mai înscris 
Nuțu (min. 75), Ștefan (min. 84) și

MINERUL BAIA MARE — G?
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0'

(Continuare In pag. a 3-a)

Joc foarte slab. Gazdele au ] 
fără convingere în prima repriză, 
și au șutat puțin la poartă. Dupi 
luare ei au acționat mai hotărî* 
dominat copios, dar din cauza 
rării ermetice a oaspeților n-au 
înscrie decît un singur gol (prin 
da în min. 84).

Oaspeții au pus accentul pe c 
re, nereușind să tragă la poartă 
o... singură dată în 90 de m

T. Tohătan-coresp.

Un nou gol pentru echipa Dinamo Victorial Eoto : &'



Moment... inedit în întîlnirea Progresul — Grivița Roșie ! Demian îl deschide pe Stănescu!

Foto: T. Roibu

RIJGBI: Meci nul la lași, în derbiul etapei

SCRIMĂ: Progresul București (floretă) și Steaua (sabie) 
pe primul loc in turul campionatului republican pe echipe

CLUJ, 17 (prin telefon de la tri
misul nostru). Programate în localitate, 
întrecerile din cadrul etapei a IlI-a 
a turului campionatului republican pe 
echipe s-au întrerupt duminică la 
prînz. înaintea ultimelor 5 meciuri 
(cîte două la floretă fete și spadă și 
unul la floretă băieți), instalația elec
trică s-a defectat iremediabil. S-a 
hotărît ca meciurile restante să fie re- 
programate la sfîrșitul săptămînii în 
Capitală. Singura probă în care s-au 
consumat toate meciurile a fost cea... 
neelectrică : sabie. La capătul celor 5 
meciuri disputate pînă acum, Steaua 
(cu Vintilă, Mustață și Bădescu în for
mă deosebită) a ocupat locul I. Sa- 
brerii de la C.S.M. Cluj, cu 4 victorii, 
au ocupat locul II, iar cei de la S.P.C. 
(8 victorii) locul III. De menționat 
calitatea bună a asalturilor și lupta 
viu disputată dintre C.S.M. și S.P.C. 
(scor 9—7). Celelalte rezultate: 

STEAUA cu C.S.M. 12—4, cu Unio 
Satu Mare 13—3 ; C.S.M. CLUJ cu 
Unio 11—5 și S.P.C. cu Unio 10—6.

Indiferent de rezultatele meciurilor 
restante, la floretă fete pe locul I se 
află Progresul București — neînvinsă. 
Pe locurile următoare promit să ter
mine prima parte a campionatului 
Steaua și S.P.C., cu 3 și — respectiv —• 
2 victorii (pînă în prezent). Rezultate : 
STEAUA cu Unio 12—4, cu C.S.M. 
12—4 ; C.S.M. cu Unio 8—8 (a cîștigat 
la tușe Unio : 49—44).

Iată și rezultatele înregistrate în 
celelalte probe înaintea întreruperii : 
FLORETĂ băieți STEAUA cu Unio 
16:0, C.S.M. cu Știința București 11—5, 
cu Unio 12—4 • ȘTIINȚA cu Unio 
10—6. SPADĂ :' STEAUA cu Știința 
București 11—5, cu C.S.M. 14—2 ; 
ȘTIINȚA cu C.S.M. 9-7 (!).

TIBERIU STAMA

C.S.M.S. IAȘI — DINAMO BUCU
REȘTI. 3—3 (0—3). Ieșenii au avut 
meciul la discreție, dominînd cu auto
ritate, dar au ratat victoria. Drobotă, 
omul de bază, â „tras" toată echipa 
după el. Dinamoviștii au înscris dato
rită unei infracțiuni comise de Crișan 
în min. 40 (și-a lovit adversarul care 
era fără balon, iar Nica a transformat 
lovitura de pedeapsă de pe centru). 
Același Crișan a ratat în min. 66 o 
lovitură de pedeapsă exact din mijlocul 
liniei de 22 m... In min. 61, G.S.M.S. 
lași a egalat printr-o spectaculoasă în-

Campionatul de volei 
a început promițător 

(Urmare din pag. 1) 

pregătirii lor fizice superioare. în ul
timul set, gălățenii au conclus cu 7—0 
și 11—4. S-au remarcat de la Construc
torul Ghertțnișan, Dodu, Călinescu și 
Bratu, iar de la oaspeți Udișteanu și 

•— parțial — Kramer. (N. COSTIN, 
coresp.).

LA CLUJ, Știința—Știința Timișoara 
3—1 (14, —6, 8, 9), după aproape 
două ore de joc. Clujenii au fost foarte 
buni în atac (cxcelenți lonescu și Red- 
nic), iar timișorenii s-au evidențiat mai 
cu seamă prin comportarea lor avîntată 
și calitativă din apărarea pe linia de 
fund. Setul cîștigat de oaspeți s-a da
torat în mare parte eficacității în atac 
a lui Duțică. (ȘT. TĂMAȘ-coresp.).

LA BRAȘOV, Tractorul—Știința Bra
șov 3—1 (—9, 2, 10, 10). Derbiul lo
ial a corespuns din toate punctele de 
iredere. Studenții au debutat în seria I 
:u o valoroasă replică dată Tractorului. 
fucătorii remarcați de-a lungul parti- 
lei : Bărbuță, Szbcs (Tractorul), Bidian, 
Viculescu și Chinzeriuc (Știința). (C. 
H ACONESCU-coresp.).

LA CONSTANȚA, Farul—Minerul B. 
(■are 3—0 (6, 2, 10), meci mai puțin 
un, din cauza pregătirii inferioare a 
linerului. S-au evidențiat Gornovicea- 
'i și Timirgazin de la gazde, iar de la 
ispcți Stelea. (L. BRUCKNER-coresp.)
LA PLOIEȘTI, Petrolul—Dinamo 
icurești 0—3 (13, 13, 7). Localnicii 
au prezentat extrem de slab, pierzînd 
rtida în 55 de minute. (1. POPESCU- 
resp.). 

cercare la colț a lui Ciohodaru (D. Dia- 
conescu-coresp.).

STEAUA—GLORIA 29—6 (18—6). 
Steaua și-a impus de la început ritmul 
de joc, ceea ce i-a adus repede un a- 
vantaj substanțial și a făcut să apară 
tot atît de... repede lipsurile din do
meniul pregătirii fizice la Gloria. Bună 
evoluția selecționabililor. Au înscris 
Luscal (o încercare), Ciobănel (două 
încercări), Mateescu (o încercare, o 
lovitură .de pedeapsă, o transformare), 
Băltăreții (o încercare), Chiriac (două 
transformări). Popa (o încercare) și 
Penciu (o transformare) pentru S/eauci, 
Crăciunescu (o lovitură de picior căzută 
și o lovitură de pedeapsă) pentru Glo
ria.

CONSTRUCTORUL—ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 11—8 (8—0). Un joc urît, 
plin de greșeli elementare pe plan teh
nic și tactic. Autorii punctelor: Hulă 
(o încercare), Stoian (o lovitură de pe
deapsă și o transformare) și Simion (o 
încercare) pentru gazde, Naca (o lovi
tură de pedeapsă și o transformare) și 
Dobrescu (o încercare) pentru oaspeți.

PROGRESUL—GRIVIȚA ROȘIE 12— 
20 (3—8). S-a respectat tradiția : un 
joc plăcut, spectaculos, degajat de lup
ta pentru buclucașele puncte din clasa
ment, într-un cuvînt — rugbi autentic. 
Meritele revin deopotrivă învingătorilor 
și învinșilor, acestora din urmă chiar 
un cuvînt bun în plus pentru felul în 
care au făcut abstracție de vîrsta lor 
...medie, de situația din clasament și 
de valoarea adversarilor. Au înscris A- 
lexandrescu (lovitură de pedeapsă), 
Ghica (o încercare), Briceag (o lovitură 
de picior căzută) și Iacob (o lovitură 
de pedeapsă) pentru Progresul, Irimes- 
cu (o lovitură de pedeapsă, o transfor
mare și o încercare), Țîbuleac (două 
încercări), Vusec (o încercare) și V. 
Marinescu (o încercare) pentru Grivița 
Roșie.

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
CLUJ 6—5 (0—0). După un joc echi
librat, localnicii au obținut o victorie 

dubioasă: clujenii au mai înscris două 
încercări perfect valabile, dar „tușie- 
rul" constănțean lligiret a semnalat i- 
maginare călcări de tușă și arbitrul 
Ranga (București) le-a anulat... Au în
scris Celea (două lovituri de pedeapsă) 
pentru gazde și Terboczi (o încercare 
transformată) pentru oaspeți (C. l'opa- 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — RULMEN
TUL B1RLAD 12—6 (6—3). Victorie 
meritată a gazdelor. Au înscris Iliescu 
(o încercare), Făgărâșan (o încercare), 
Reus (o încercare) și Ureche (lovitură 
de picior căzută) pentru Știința, Gavriș 
(o încercare) și Cristea (o încercare) 
pentru Rulmentul (I. Zamora-coresp.).

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 19 17 2 0 217: 70 55
2. Steaua 19 16 1 2 313:100 52
3. Grivița Roșie 19 14 2 3 274: 73 49
4. Gloria 19 7 5 7 117:166 38
5. Constructorul 19 7 3 9 87:128 36
6. C.S.M.S. Iași 17 6 4 7 111: 87 33
7. Rulmentul Bîrlad 19 6 2 11 115:118 33
8. Farul Constanța 18 6 3 9 99:140 33
9. Știința Petroșeni 19 6 2 11 75:140 33

10. Progresul 18 4 6 8 110:127 32
11. Știința Timișoara 17 4 1 12 71:264 25
12. Știința Cluj 19 2 1 16 62:233 24

Moșer — golgeterul meciului (9 goluri) — s-a înălțat cu mult peste apără
torii Științei București, dar n-a tras la poartă, ci a pasat lateral lui lonescu 
(stingă) — aflat complet liber. Fază din partida Dinamo București — 

Știința București 20—9
Foto: P. Romoșan

Campionatul republican de handbal
(Urmare din pag. 1)

ritată a dinamoviștilor. Aceștia au 
dominat prima repriză și începutul 
celei de a doua. Gazdele au fost su
perioare în ultimele 10 minute, cînd 
au fost la un pas de egalare. (Gh. 
Apostolescu, coresp.).

Tractorul Brașov — Voința Sighi
șoara 24—9 (10—4). Net superioară 
echipa Tractorului a făcut cel mai 
bun joc al sezonului, dominînd și cîș- 
tigînd la un scor categoric. Weber a 
fost jucătorul cu cea mai mare efica
citate : 10 goluri. (T. Maniu, coresp.).

MASCULIN, SERIA A 1I-A. C.S.M. 
Reșița — C.S.M.S. Iași 16—9 (7—2). 
Joc de nivel tehnic bun. Gazdele, net 
superioare în toate compartimentele, 
au obținut o victorie meritată. (I. 
Plăvițu, coresp.). Timișul Lugoj — 
Metalul Copșa Mică 10—8 (4—5). O 
întîlnire foarte disputată. Metalul a 
jucat mai bine în prima repriză, Ti
mișul în a doua. (C. Olaru, coresp.). 
Voința Sibiu — Rapid București 17—16 
(10—9). Sibienii au condus perma

nent cu 1—2 goluri diferență. Jocul 
a fost viu disputat. (I. Pietraru, 
coresp ). Știința Tg. Mureș — Cauciu
cul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 12—13 
(5—4). Meci de nivel tehnic modest. 
S-a jucat în forță, dar în limitele 
sportivității. Știința a ratat două lo
vituri de la 7 m. (C. Albu, coresp.). 
Știința Petroșeni — Tehnometal Ti
mișoara 20—11 (12—4). Studenții au 
fost net superiori, tehnic și ca orga
nizare a jocului. (I. Zamora, coresp.).

FEMININ, SERIA A 1I-A. Pro
gresul București — Constructorul Ti
mișoara 4—4 (2—2). Meci echilibrat 
între două formații de valori sensibil 
egale. Rezultatul este echitabil. Au 
marcat : Bogan 2, Ghiță și Florea, 
respectiv Pușcașu 2, Csutok și Gheor- 
ghevici. (M. Cojocaru, coresp.). Voința 
Sighișoara — Știința Galați 5—11 
(5—4) ! Surpriză în derbiul etapei. 
Partizanul roșu Brașov — S.S.E. Pe
troșeni 8—9 (5—5).

CUPA DE TOAMNĂ (f), SERIA 
I. Știința București — Știința Timi
șoara 4—3 (4—0). Liceul nr. 4 Timi
șoara — Rapid București 6—5 (2—1). 
SERIA A II-A. Tractorul Brașov — 
Rulmentul Brașov 10—10 (5—2).

Handbalistele noastre la DaKu:

0 victorie și un meci nul
Handbalistele noastre și-an încheiat 

turneul întreprins — în scop d pregă
tire — în Polonia și U.R.S.S. Lotul 
român a susținut sîmbătă al doilea și 
ultimul meci la Baku. După ce vineri 
au terminat la egalitate (11—11) cu 
formația locală Spartak (în care au 
figurat cinci jucătoare din selecționata 
U.R.S.S.), a doua zi handbalistele noas
tre au întîlnit reprezentativa R.S.S. A- 
zerbaidjană, dt care au dispus cu 6—5. 
Lotul urmează să se înapoieze astăzi 
în Capitală.

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

m în care sportivii noștri frun- 
au fost destul de solicitați. Au 

tat însă și multe alte rezultate 
căror autori n-au nici măcar a- 
tă scuză a... solicitării.
•intre rezultatele individuale pe 
iul loc, indiscutabil, trebuie așe- 

performanța dc 1,80 m realizată 
nălțime de Iolanda Balaș, și «care 
tituie o frumoasă „Oarte de vizită" 
u turneul de concursuri pe carc l 
incepe săptămîna viitoare în 
•lia. Pe lista evidențierilor își 
găsesc loc : Viorica Viscopolcanu 
U 11,2 ser. (Ia 0,1 sec. de rc- 
1 țării la 80 mg), Maria Diaco- 

53,10 m la suliță, Wolf Socol 
m Ia suliță, Ioana Petrescu 

ie... 80 mg și 24,6 sec. pe 200 m, 
Naghi 52,92 m Ia disc etc.

cîteva dintre rezultatele con
te în foile de arbitraj : BAR- 
: 200 m : Zamfirescu (S) 21,7, 
at (Șt.) 22,0 ; 400 m : Albrecht 
Stef (R) 49,0 ; 1 500 m : Stcf 

; 10 000 m : Lupu (S) 30 : 42,2,

Caramihai (S) 30 : 42,7 : 110 mg :
Macovei (S) 15,4, Ducu (S) 15,6 ;
400 mg : Corșatea (S) 57,4 ; 3 000 m 
obst. : Caramihai 9 : 18,0 ; 10 km marș: 
Perșinaru (S) 48 : 58,0 ; lungime : Sa- 
mungi (S) 7,23, Bădini (Șt.) 7,23 ; 
triplu : Viscopoleanu (S) 15,40, V- 
Răuț (Șt.) 15,33, M. Stein (S) 15,26 ; 
înălțime : Ducu 1,98 ; prăjină : Asta- 
fei (S) 4,30, Savin (Șt.) 4,30 ; greutate: 
Raica (R) 16,02 ; disc : Naghi (Șt.) 
52,93; sulița: W. Socol (Șt.) 72,41; 
ciocan : C. Drăgulescu (S) 61,88 (HC. 
cu ciocan de 6 kg Gh. Costache și-a 
realizat recordul personal >.:u 69,44 m); 
FEMEI : 200 m : Petrescu (R) 24,6 
Viscopoleanu (S) 25,8 ; 800 m : Stan- 
cu (S) 2 : 15,4, Bucur (S) 2 : 17,7 ; 
80 mg: Viscopoleanu 11,2, Iliuță (Șt.) 
11,3, Petrescu 11,4; înălțime: Balaș 
(S) 1,80, Mărgineanu (R) 1,54 ; lun
gime : Potoroacă (Șt.) 5,86 ; greutate : 
Saucă (Șt ) 13,00 ; disc : Barbu (R) 
40,52 ; suliță : Diaconescu (S) 53,10 
(HC. Elena Neacșu 49,56). (r. vil).

BRAȘOV 17 (prin telefon). Meciu
rile dintre Banat-Brașov-Crișana au 

orilcjuit o întrecere frumoasă și e- 
chilibrată doar între formațiile Bra
șov și Banat în care ultima a obținut 
victoria doar la o diferență de 4 
puncte. Ambele echipe au învins net 
reprezentativa Crișanei.

Rezultatele tehnice : BARBAȚI : 
200 m : Comșa (Br) 22,4 ; 400 m : 
Mesaroș (Ba) 52,0 ; 1 500 m : Să- 
vescu (Ba) 4 : 00,3 ; 10 000 m : Bota 
(Ba) 32:48,4; 110 mg: Schneider 
(Ba) 15,2 ; 400 mg : Schneider 55,8 ; 
înălțime : Szasz (C) 1,80 ; prăjină : 
Piculschi (Ba) 3,50 ; lungime : Ersenie 
(Br) 6,86 ; triplu : Haler (Br) 14,57c 
greutate : Sălăgean (Br) 14,80 ; disc : 
Sălăgcan 52,93 ; suliță : Venczel (Br) 
63,75 : ciocan : Pîrvu (Ba) 52,87 ;
FEMEI : 200 m : Damian (Br) 26,5 ; 
800 m : Gabor (Br) 2 : 16,4 ; 80 mg : 
Vitalios (Br) 12,4 ; lungime : Schal 
(Br) 5,34 ; înălțime : Mihăilescu (Ba) 
1,45 ; greutate : Sălăgean (Br) 16,03 ; 
disc : Sălăgean 40,05 ; suliță : Ciurea 
(Br) 39,54. (C. GRUIA — Coresp 
regional)

CLUJ. 17 (prin telefon) Intîlnirile 
desfășurate pe stadionul orășenesc au 
dat cîștig de cauză formației Dinamo, 
care s-a impus net în ambele meciuri. 
Al treilea meci, cel dintre Cluj șl Me
talul a oferit o luptă destul de strînsă. 
Pierzînd și această partidă, metalur- 
giștii și-au jucat „ultima carte", întru- 
cît este puțin probabil ca — în restul 
întîlnirilor pe care le mai au — să 
poată reface handicapul de puncte 
care-i desparte de Rapid și să se poa 
tă „salva" de la retrogradare.

Cele mai bune rezultate ale con. 
cursului : 200 m :. Jurcă (D) 21,4 ; 
400 m : Osoianu (D) 50,2 ; 1 SOo m : 
Barabaș (D) 3:48,4; 10 000 m; Grecescu 
(M) 30 : 08,6, ; Mustață (D) 30 : 09.2
110 mg : Jurcă 14,8, K. Socol (C) 14,9 ; 
400 mg : Rățoi (D) 56,5, Rusu (C) 57,4; 
3 000 m ob : Vamoș (D) 9 :10,0 ; 10 km 
marș : Iile (M) 48 : 32,4 ; lungime : Cio
chină (M) 7,14, Sărucan (D) 7,08 ; tri
plu : Ciochină 15,53, Dumitrescu (D) 
15,22 ; înălțime : Șepci (C) 1,85 ; prăjina: 
Piștalu (D) 3,80 ; greutate : Crețu (M) 
16,01 (HC-Gagea 16.04) : disc : Socol
46,56 ; suliță : Naghi (C) 60.71 ; ciocan : 
Tibulschi (D) 57,85 : FEMEI : 200 m:
Beșuan (C) 25.8 800 m : Teodorof (D)
2 : 13.6, Silai (C) 2 : 13,9 ; 80 mg : Pân
dele (M) 12,1 ; lungime : vintilă (D)
5,57 : înălțime : Pândele 1,45 ; greutate : 
Elie (M) 12,96 ; disc : Manoliu (M) 47,40 ;

suliță : Luca (C) 32,57 ; 4 X 100 m •
Cluj 50,4. (P. NAGHI — coresp.)

REZULTATELE ETAPEI A VI-A

Steaua — Știința 149—103 (B 112—53; V 
37—43).

Steaua — Rapid 155—98 (115—59; 40—39). 
Rapid — Știința 128—122 (84—76 ; 44—46). 
Dinamo — Cluj 156—110 (106—69; 55—41). 
Dinamo — Metalul 145—116 (99—70;

46—46).
Cluj — Metalul 131—123 (85—81; 46—42),
Banat — Brașov 133—129 (102—70; 31—59), 
Banat — Crlșana 161—89 (117—46; 44—43).
Brașov — Crlșana 160—84 (98—56; 62—28),

CLASAMENTUL

1. Steaua 12 12 0 0 1782 —1258 24
2. Știința 12 9 0 3 1616,5—1402,5 18
3. Dinamo 12 9 0 3 1709,5—1565,5 18
4. Banat 12 7 0 5 1642 —1496 14
5. Cluj 12 6 0 6 1570 —1538 12
6. Brașov 12 5 0 7 1521,5—1569,5 10
7. Rapid 12 4 0 8 1470 —1566 8
8. Metalul 12 1 0 11 1263 —1681 2
9. Crișana 12 1 0 11 1135 —1817 3



Campionatul categoriei B, etapa a IX-a Meciuri amicale
SERIA F

(Urmare din pag. 1)
’epdot (min. 90). In general, mai toa- 
e atacurile bucureștenilor au pur

tat amprenta clarviziunii, a jocului 
subtil, inteligent, al Iui Daniel Ene. 
Prin jocul bun, linia de mijloc di- 
namovistă —prezentă atît în acțiu
nile de atac (component» ei sînt au
torii a trei goluri) cît și în apărare 
•— a fost superioară liniei de mijlo
cași adversă.

Ă arbitrat corect Alexandru Cornel 
(Iași).

Dinamp Victoria: Ghibănescu — 
Ciuleanu, Constantinescu, Șerban, 
Petrescu — Feodot, Ștefan — Do- 
brescu, Ene, Dumitrescu, Nuțu.

Constructorul Brăila: State — Bă
lan, Broscățeanu, Petcu, T. Vasile •— 
Militaru, Zgardan — Nițu, Meder, 
Țșzacu (min. 61 — Moroianu), Sto- 
ian.

trat excelent brigada ploieșteană N. 
Cursaru (la centru), M. Marinciu și 
N. Moroianu.

T. Siriopol și St. Constantinescu 
corespondenți

OLTUL RM. VÎLCEA — FLACĂRA 
MORENI 4—2 (1—1). Meci frumos 
(la care au contribuit ambele echi
pe) cu o evoluție palpitantă a sco
rului. Gazdele au acționat mai inci
siv în atac, realizînd combinații de 
efect. Cel mai bun jucător al învin
gătorilor a fost Moraru care în afara 
golului înscris (min. 47) a contribuit 
și la realizarea celorlalte trei mar
cate de Marinescu (min. 8, 64 și 87).

Echipa din Moreni a fost deseori 
aplaudată pentru jocul prestat. Punc-

de portarul Opalschi care în săritură 
a fost jenat de doi coechipieri) fot
baliștii din Cîmpina au protestat îm
potriva deciziei arbitrului Z. Chifor 
■— Brașov care, pe bună dreptate, 
acordase gol. Arbitrul s-a consultat 
cu unul dintre tușieri și a rămas ferm 
în decizia dată dar jucătorii din 
Cîmpina au refuzat să reia meciul. 
După ce au trecut aproape trei mi
nute și arbitrul se pregătea să flu
iere sfîrșitul partidei, cîmpinenii au 
repus în sfîrșit mingea Ia centru. Ei 
au practicat în continuare un joc 
lipsit de sportivitate, dedîndu-se la 
durități, aruneînd mingea în tribune. 
Consemnăm cu părere de rău că an
trenorul echipei din Cîmpina nu a

Mircea Băjan, coresp.
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 1—1 (0—1)
După numai opt minute de la în

ceputul partidei oaspeții beneficiază 
de o lovitură liberă de la circa 18 
metri de poartă, pe care o execută 
impecabil apărătorul central Păun 
și... este 1—0 pentru Metalul. În con
tinuare gazdele ratează cîteva ocazii 
bune de a egala, prin Cicu în min. 
39, și Vasilescu în min. 41 și tîrgo- 
viștenii conduc la pauză. în repriza 
secundă oaspeții fac totul pentru a 
menține rezultatul. Ei se apără su- 
pranumeric, trimit mingea în tribună, 
simulează, vociferează, numai și nu
mai pentru a „trage" de timp. Totuși 
nu reușesc să împiedice egalarea, 
survenită în min. 53, cînd Rădulescu 
execută cu efect o lovitură liberă, 
iar Vasilescu, pe fază, țîșnește și în
scrie nestingherit cu capul. Din acest 
moment jocul degenerează datorită 
în mare măsură oaspeților care pres
tează un joc foarte dur, cît și arbi
trului I. Tifrea (Hunedoara) care, 
depășit de meci, n-a știut să tem
pereze „spiritele" prin măsuri 
prompte. Cît despre studenți, ei au 
evoluat cu mult sub posibilități, lă- 
sîndu-se antrenați de jocul dur al 
metalungiștilor. în plus, atacant» au 
ratat inadmisibil de mult, iar de trei 
ori bara i-a salvat pe tîrgovișteni.

Știința; Ojoc — Anton, Grecea, 
Urseanu, Rădulescu — Sîrbu, Cicu — 
Lucescu, Angelescti (Păiș min. 46), 
Vasilescu, Ciornoavă.

Metalul : Marcu — Grancea, Păun, 
BălăcoAnu, Bnciumeanu — Nițescu, 
Constantin — Dinu, Avramescu 
(Stănescu min. 63), Ionescu, Bechea- 
nu.

Fază din meciul de fotbal de categoria B Metalul Tîrgoviște — Știința 
București

conducînd pînă în min. 89 cu ?.—1. 
Egalarea a survenit la o greșeală a 
apărării oaspeților. Au marcat: Popa 
(min. 14), Laufceag (89) pentru Sibiu, 
respectiv Kiss (29 și 53). Arbitrul M. 
Niță (București) a condus bine cu 
excepția unei greșeli săvîrșite în min. 
47, cînd fundașul sibian Nacu a rămas 
nesancționat pentru un fault grosolan 
comis asupra unui jucător de la Cugir.

M. Lupuțlu-coresp.
CLUJEANA — MINERUL LUPENI 

0—0. A fost un joc de slab nivel teh
nic. Clujenii au pierdut un punct pre
țios pe teren propriu

Ion Bretan-coresp.
C.F.R. ARAD — <

1—1 (1-—1). Această partidă s-a jucat 
pe stadionul C.F.R. din Timișoara, în- 
trucît terenul din Arad este suspen
dat. Meciul a fost de slabă factură 
tehnică, presărat cu multe durități co
mise de jucătorii ambelor echipe. Au 
marcat Varga (min. 3) pentru C.S.M. 
Reșița și Vlad (min. 40) pentru C.F.R. 
Arad.

DINAMO PITEȘTI — KARL MARX 
STADT 3—1 (1—0)

PITEȘTI 17 (prin telefon). Peste
5 000 de spectatori au asistat la acest 
meci cîștigat de localnici pe merit. 
Au marcat t David (min. 34 și 77), 
Halagian (min. 50) și, respectiv, Stei- 
man (84). Foarte bun arbitrajul prestat , 
de A. Rădulescu (București).

I. Udrescu-coresp.

C.S.M.S. — CHEM1E HALDE
0—1 (0—1)

IAȘI 17 (prin telefon). Suporterii 
C.S.M. REȘIȚA echipei ieșene au părăsit stadionul 

■ dezamăgiți. Echipa lor favorită a fost 
de herecunoscut, pierzînd în fața bas- 
peților, superiori în toate comparti
mentele. A marcat Stein (min. 23).

D. Diaconescu-coresp. refl.

CRIȘUL — U.T.A. 0—0

Simion Stan, coresp.
OȚELUL GALAȚI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 2—0 (2—0). După o se
rie de rezultate slabe, echipa antre
nată de Gh. Dungu a reușit să se 
reabiliteze parțial în fața suporteri
lor ei. Gălățenii au dominat în pri
ma repriză, concretizînd prin David, 
în min. 5 și 37, două din numeroa
sele ocazii de gol.

Formația bucureșteană a acționat 
bine în cîmp, a contraatacat pericu
los, Mateianu și Țarălungă trăgînd 
în... bară. Foarte multe acțiuni ofen
sive au fost frînate de Unguroiu și 
Oaidă, ambii foarte greoi. Partida 
a fost de bun nivel tehnic, cu faze 
spectaculoase și cu multe ocazii la 
ambele porți. Victoria gazdelor este 
pe deplin meritată. S-au remarcat: 
David, cel mai bun de pe teren, Mo
toc, Cernega de la Oțelul, Mateianu 
și Peteanu de la Progresul, A arbi-

tele oaspeților au fost înscrise de 
Tr. Popescu (min. 42 și 52).

Vlăsceanu — coresp.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.F.R. 

PAȘCANI 3—1 (1—1). Ambele for
mații au prestat un fotbal de cali
tate, aplaudat de publicul spectator. 
Gazdele au construit acțiuni mai 
clare reușind să înscrie de trei ori 
prin Mangalagiu (min. 5 și 64) și Gh. 
Aurel (min. 90). Unicul gol al învin
șilor a fost înscris de Voica (min. 7) 
A arbitrat foarte bine Alex. Pîrvu 
(Buc.).

Cornel Nemțeanu — coresp.
C.F.R. ROȘIORI — METALUL 

BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Rezultatul 
de egalitate nu reflectă just situa
ția de pe teren. Gazdele au dominat 
majoritatea timpului, au avut multe 
ocazii de gol, irosite de înaintași sau 
oprite de... bare. în plus, portarul 
oaspeților, Petre, a apărat foarte 
bine. Au marcat: Gerea (min. 65) 
pentru C.F.R. și Pantelimon (min. 80) 
pentru Metalul.

T. Negulescu — coresp.
DINAMO BACĂU — POIANA 

CÎMPINA 2—1 (1—0). Golurile au 
fost marcate de Rugiubei (min. 36), 
Public (min. 77) pentru Dinamo și 
Bontaș (min 73) pentru Poiana.

Desfășurarea partidei dintre Di
namo și Poiana Cîmpina a fost um
brită de comportarea total nespor
tivă a jucătorilor din Cîmpina. După 
ce gazdele au deschis scorul, cîm
pinenii au practicat un joc ce n-are 
nimic comun cu fotbalul: intrări 
dure și loviri intenționate I După ce 
Dinamo a marcat cel de al doilea 
gol (Public a executat o lovitură de 
colt — balonul fiind scăpat în plasă

intervenit nici o dală ca să-și poto
lească jucătorii

Florian Ene — coresp.
N.R. Socotim că această compor

tare total nesportivă a echipei din 
Cîmpina și a antrenorului ei tre
buie aspru sancționată de comisia 
centrală de disciplină a F.R.F.

CLASAMENT
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1. Dinamo Vict. Buc.
2. Oltul Rm. Vîlcea
3. C.F.R. Pașcani
4. Metalul Tîrgoviște
5. Progr. Buc.
6. Ceahlău! P. Neamț
7. Dinamo Bacău
8. știința Buc.
9. Metalul Buc.

10.—11. Constr. Brăila
10.—11. Flacăra Moreni
12. Oțelul Galați
13. ------- ---- ' ’
14.

C.F.R. Roșiori 
Poiana Cîmpina

SERIA A
A. S.

CUPA ROMÂNIEI"
jocuri
în a-

Ieri s-au .disputat în tară 
din cadru/ „Cupei României", 
ceastă etapă intrlnd In competiții 
și echipe de' Categoria C.

Iată rezultatele :
U M. T1MIȘOARA-MINERUL A- 

NINA 5—0 (2—0); TEXTILA BUHUȘI- 
VICTORI A P. NEAMȚ 2—1 (1—0); 
FORESTIERA S1GHETUL MARMA- 
Ț1EI-SATMAREAN A SATU 
1—0 11—01; UN IO SATU
MINERUL BAIA SPRIE 5—0 
ȘTIINȚA BRAȘOV-CHIMIA 
RAȘ 1—2 (1—1); T.U.G. 
REȘTI-DU NĂREA GIURGIU
DÎMBOVIȚA BUCUREȘTl-S. N. OL
TENIȚA 4—1 (1—1); METALUL
COPȘA MICĂ-TRACTORUL BRA
ȘOV 
SALONTA-C F.R. TIMIȘOARA 
(2—0); MINERUL BAIA DE 
EȘ-UNIREA DEJ 1—0 (1—0); 
TUL CONSTANT A-I. M. U.
GID1A 1—0 (1—0); VICTORIA G A- 
LAȚ1-FLAMURA ROȘIE TECUCI

MARE 
MARE- 
(3—0); 
FAGA- 
BUCU- 

0—0 ;

C.F.R
TURNU 

METALUL 
CORABIA 
TG. JIU-

4—1 (1—1);
M'.CĂ-TRACTORU L

1—0 (1—0) ; STEAUA ROȘIE
----- 3—0

ARI- 
POR- 
MED-

3— 2 (0—1); MUREȘUL LUDUS- 
CHIMICA TlRNĂVENL 3—0 (2—0); 
ȘTIINȚA TG. MU REȘ.PROGRESU L 
REGHIN 2—1 (1—0); PETROLISTUL 
BOLDEȘTI-RAPID M17.1L 0—3 (0—1); 
CONSTRUCTORUL VASLU1-LOCO- 
MOTIVA IAȘI 2—0 (0—0); 
CARANSEBEȘ - METAUJL 
SEVERIN 4—2 (1—0); 
CRAIOV A-PROGRESUL
4— 0 (1—0); VICTORIA
PROGRESUL STREHAIA 3—0 (2—0); 
FORESTA FALTlCENl-METALUL 
RĂDĂUȚI 2—1 (2—0) ; GLORIA 
BIRLAD-UNIREA NEGREȘTI 4—0 
(1—0); VICTORIA COPȘA MIC.A- 
A. S. AIUD 1—0 (0—4); FAIANȚA 
SIGHIȘOARA-RULMENTUL brașov
1— 3 (1—1); GLORIA 1OȘIA- OLIM
PIA ORADEA 4—1 13—1), MINERUL 
GHELAR — MET ALU I. HUNEDOARA
2— 1 (0—0) ; FRUCTEXPORT FOC
ȘANI — MET ALOSPORT GALAȚI
5— 0 (2- 0).
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3
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1
1
1
3
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2
4
3
4
3
4
4
5
4
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II-a
CUGIR 2—2C.S.M. SIBIU

(2—1). Cei peste 4000 de spectatori au 
părăsit nemulțumiți stadionul, deoare
ce echipa locală a prestat un joc slab. 
Cuvinte frumoase putem spune doar 
despre oaspeți care au acționat clar,

T. Țăranu-coresp.
JIUL PETRILA — ARIEȘUL TURDA 

3—1 (2—0). întîlnirea a prilejuit un 
joc de bună factură tehnică, mai ales 
în prima repriză. Gazdele au avut ini
țiativa majoritatea timpului, reușind 
să înscrie prin Libardi (min, 11 și 88) 
și Peronescu (min. 19). De la oaspeți a 
marcat Pop, în min. 81.

I. Zamora-corosp,
A.S.A. TG. MUREȘ — RECOLTA 

CĂREI 1—0 (0—0). 8 000 de spectatori 
au fost deziluzionați de jocul slab 
prestat de gazde în prima repriză. 
După pauză mureșenii acționează cu 
mai multă convingere, dar toate atacu
rile sînt respinse de apărarea supra- 
numerică a oaspeților. Punctul vic
torios a fost înscris, în min. 84, de 
fundașul Czako la o învălmășeală 
provocată de executarea unui corner. 
Oaspeții au ratat cîteva ocazii clare, 
avînd și o bară în min. 63.

A. Szabo-coresp.
INDUSTRIA S1RMEI C. TURZII — 

VAGONUL ARAD 2—0 (1—0). Joc de' 
calitate mulțumitoare. în prima repri
ză, localnicii atacă continuu și în 
min. 35 Rădulescu deschide scorul. 
Două minute mai tîrziu, Moț (Vago
nul) ajunge singur cu portarul, dar 
trage afară. în min. 64, Husar înscrie 
cu capul printr-un plonjon spectacu
los, iar în min. 88 Gaci (Ind. sîrmei) 
salvează de pe linia porții. în ultimul 
minut de joc, Stănoiu (Vagonul) tra
ge afară de la numai 6 metri 1

P. Țonea-coresp.
CLASAMENT

ORADEA 17 (prin telefon). Cu toate 
că a organizat mai multe acțiuni ofen
sive, Crișul nu a reușit să concreti
zeze nici una din ocaziile avute. Pe 
remarcat că pe postul de fundaș cen
tral a fost introdus la localnici junio
rul Serfozo, care a dat deplină satis
facție.

I. Oprea-coresp.

PETROLUL —ȘTIINȚA CRAIOVA
1—1 (1—0)

PLOIEȘTI 17 (prin telefon). Ambele 
echipe au jucat fără pic de nerv. 
Singurele faze atractive au fost cele 
din care s-au marcat golurile: Dn- 
dea II (min. 28) pentru Petrolul si 
Cristoloveanu (min. 65) pentru oas
peți.

A. Vlăsceanu și I. Constantinoaie 
corespondenți

PRONOSPORT

1. Minerul Baia Mare 9 5 3 1 15— 6 13
2. Jiul Petrila 9 5 2 2 15— 8 12
3. A.S.A. Tg. Mureș 9 5 2 2 10— 4 12
4. Vagonul Arad 9 4 3 2 17—12 11
5. Ind. sîrmei C. Turzii 9 4 2 3 16—15 10
6. A.S. Cugir 9 3 3 3 13—11 9
7. C.S.M. Sibiu 9 4 1 4 13—14 9
8. Minerul Lupeni 9 3 2 4 7— 7 8
9. Clujeana 9 1 6 2 8—10 8

10. Gaz metan Mediaș 9 3 2 4 7—11 8
11. C.S.M. Reșița 9 3 2 4 9—16 8
12. C.F.R. Arad 9 2 3 4 6—12 7
13. Recolta Cărei 9 2 2 5 11—16 6
14. Arieșul Turda 9 1 3 5 10—15 5

REZULTATELE CONCURSULUI PRO
NOSPORT B-8 ȘI A-42

Etapa Bin 17 octombrie 1965

I. Oltul R. Vîlcea — Flacăra Moreni 1
1

X
X 
X 
X
1
1

X
1
1
2
1

146.845

II. Oțelul Galați — Prog. Buc. 
ni. C.F.R. Roșiori — Met. Buc.
IV. C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița 
V. Clujeana — Minerul Lupeni

VI. C.S.M. Sibiu — A.S. Cu gig 
VII. Foggia — Catania 

VIII. Internazlonale — Torino
IX. Juventus — Roma
X. Lazio — Lanerossi

XI. Napoli — Atalanta 
Xn. Sampdoria — Bologna 

XIII. Fiorentina — Milan
Fond de premii. Pronosport 

lei; Pronosport A 121.012 lei.
B

wn

• rz-

Antrenamentele loturilor reprezentative
LOTUL A - METROM BRAȘOV

5-1 (4-1)

BRAȘOV, 17 (prin telefon). Jucă
torii selecționabili pentru meciul de 
la Ankara și-au reluat pregătirile. 
Sîmbătă ei au susținut la Brașov un 
joc de verificare,' avînd ca partener 
formația, locală Metrom (categoria C). 
Un număr mare de spectatori a ur
mărit cu interes evoluția selecționa- 
bililor, care poate fi considerată ca 
satisfăcătoare. Aceasta nu prin prisma 
rezultatului tehnic, ci prin evoluția 
propriu-zișă a jucătorilor; A plăcut 
în mod deosebit maniera prin care 
s-au creat unele faze de atac — multe 
dintre ele de mare spectacol — mai 
ales pe partea dreaptă, unde Pîrcălab, 
Dumitriu II și Ion Ionescu au acțio
nat cu multă dezinvoltură.

Jocul de verificare a fost deosebit 
de util pentru lot, partenerul fiind 
la înălțime. Cu excepția primelor 5 
minute — în care au acționat timid 
— jucătorii brașoveni au ripostat 
energic, punînd selecționabililor o se
rie de probleme, atît în atac cît și 
în apărare. în linii generale, jucă
torii lotului au evoluat, așa cum amin
team mai sus, satisfăcător. Le putem 
reproșa doar că după min. 53, cînd 
au rotunjit scorul, au manifestat ten
dința de a opri jocul, de a nu se 

ofensive, 
jucători : 
— Popa.

mai preocupa de acțiuni 
Lotul a folosit următorii
Andrei (Ionescu min. 46) 
Motroc (Petescu min. 46), Hălmăgea-

nu, Greavu — Ghergheli (Dumitru 
Popescu min. 14), Georgescu — Pîr- 
călab, Dumitriu II, Ionescu, Codreanu. 
Au marcat : Dumitriu II (min. 5 și 
min. 30), Ion Ionescu (min. 25 și min. 
53) și Georgescu (min. 2) din lovitură 
liberă de la 20 m, iar pentru Metrom 
a înscris Mileșan (min. 9) din H m.

C. Dan n-a jucat, fiind ușor acci
dentat.

Marți, tot la Brașov, lotul va în- 
tîlni echipa Dinamo Dresda.

C. GRUIA — coresp. reg.

LOTUL DE TINERET - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 2-2 (1-1)

BRAȘOV, 17 (prin telefon). în ve
derea jocului pe care-1 va susține 
duminică, la Brașov, cu selecționata 
de tineret a Turciei, lotul de tineret 
și-a reluat de sîmbătă pregătirile. 
Duminică, dimineața, el a susținut un 
prim meci de verificare în compania 
echipei Steagul roșu, meci în care 
jucătorii din lot au corespuns doar 
parțial.

Slăbiciuni au manifestat atît înain
tașii, care au dat dovadă de inefica
citate șutind doar de trei ori pe spa
țiul porții, cît și apărarea imediată.

LOTUL DE TINERET : Constan
tinescu (Niculescu) — Lupescu, Boc 
(Sătmăreanu), Stoenescu (Grăjdcanu), 
Mocanii — Năftănăilă, Pescaru (Ște- 
fănescu) — Năsturescn (Pantea), Fră
țilă (Naghi), Cuperman, Moliloveanu 
(Szabo).

STEAGUL ROȘU : Liebhard — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Zaharia — 
Sigheti, Naghi — Găinara, Goran, 
Gane, Necula.

Au marcat : Frățilă (min. 20 din 
11 m) și Năftănăilă (mim. 54) pentru 
lot și Ivăncescu (min. 27 
Goran (min. 75) pentru

V. SECAREANU

LOTUL DE JUNIORI
2-2 (0-1)

din 11 m) și 
Steagul roșu.
— coresp.

- STEAUA

Ieri dimineață, pe stadionul Ghen- 
cea, lotul de juniori a susținut o par
tidă de verificare în Compania 
pei Steaua.

La începutul meciului, după 
rîrea cu care Steaua abordase 
tida, atacînd cu 8—9 oameni, 
tatorii au avut impresia că 
juca la o singură poartă — 
a juniorilor. Pe măsură însă

echi-

hotă- 
par- 

spec- 
se va 
aceea 
ce se 

scurgeau minutele, a ieșit în evidență 
buna organizare a jocului juniorilor 
care acopereau terenul, se apărau lu
cid, dublîndu-se cu atenție și con- 
traatacînd periculos. Cu două minute 
înainte de sfîrșitul primei reprize, 
Constantin a șutat imparabil și a în
scris : 1—0. Deciși să întoarcă rezul
tatul în favoarea lor, juniorii au în
ceput repriza a doua într-un ritm 
foarte rapid, la două atacuri inițiate 
de ei, Manea (min. 47) și Neagu (min. 
50) înscriind spectaculos.

în minutul 58 Ciocan, de la Steaua, 
stabilește scorul final : 2—2.



Campionatul republican de box pe echipe De peste 
hotare

Fază din meciul T. Pintilie (Farul) — I. Pițigoi (Voința), disputat în 
prima reuniune din sala Floreasca, încheiat cu victoria la puncte a 

boxerului constănțean (dreapta)

BASCHET: O etapă
MASCULIN, SERIA I

Știința București — Steagul roșu 
Brașov 81—72 (38—39). Faptul că
scorul a alternat aproape în perma
nență, precum și finalul dramatic, au 
tinut încordată atenția publicului din 
sala Floreasca din primul pînă în 
ultimul minut de joc. In acest sens, 
este suficient să amintim că Stea
gul roșu a egalat cînd arbitrii fluie
rau sfîrșitul celor 40 de minute, 
printr-o aruncare de la distanță exe
cutată de Bîrsan. în prelungire, „ste
garii* nu mai rezistă acțiunilor ofen
sive inițiate de studenți, care rea
lizează o victorie muncită și pe de
plin meritată. în general, partida a 
fost interesantă și spectaculoasă. Ni
velul tehnic a lăsat însă de dorit 
din cauza numeroaselor greșeli, a 
paselor fără adresă și a ratărilor, 
uneori chiar de sub coș.

Știința Tg. Mureș — Steaua 64— 
68 (33—30). A fost un meci viu dis
putat în care jucătorii ambelor echi
pe au luptat cu multă dîrzenie pen
tru victorie. în prima repriză iniția
tiva a aparținut gazdelor care au 
condus în permanentă, dar la dife
rențe mici. în partea a doua a în
trecerii, oaspeții egalează, apoi iau 
conducerea, dar în min. 35 tabela 
de marcaj indică din nou același nu
măr de puncte pentru fiecare echipă. 
Din acest moment, eliminarea lui 
Tedula pentru 5 greșeli personale sca
de în mod evident din potențialul 
formației mureșene și astfel bucu- 
reștenii reușesc să cîștige. (I. PAUȘ 
— coresp. regional).

Știința Galați — Farul Constanța 
68—63 (27—42). Gălățenii au intrat 
înfumurați pe teren și în consecință 
au fost conduși pînă în min. 32 cînd, 
în sfîrșit, au reușit să egaleze. Ju
cătorii de la Farul au produs o sur
priză plăcută prin evoluția lor. Au 
arbitrat foarte bine St. Roșu și I. 
Serbănescu (București). (T. S1RIO- 
POL — coresp.).

Știința Timișoara — Rapid Bucu
rești 71—57 (37—32). Oaspeții au 
avut inițiativa pînă în min. 16 cînd 
gazdele au început treptat să se 
impună și în final au cîștigat. Stu
denții au fost mai atenți în apărare, 
iar în atac au folosit cu succes con
traatacurile și aruncările de la se- 
midistanță. (P. ARCAN — coresp. 
regional).

Dinamd Oradea — Știința Cluj i 
67—58 (31—38). După o repriză do- | 
minată de studenți, localnicii preiau | 
inițiativa și cîștigă fără emoții, (P.' 
LORINCZ — coresp.).

Dinamo București — Aurul Brad 
103—45 (58—20).

SERIA A II-A: I.C.F. — Știința 
Craiova 73—57 (44—23). Olimpia M.I. 
București — Unio Satu Mare 75—43 
(32—20), Academia Militară — A.S.A. 
Bacău 94—44 (50—22), Progresul — 
Știința Brașov 84—76 (44—39),

i C.S.M.S. Iași — Politehnica Cluj 90— 
70 (41—28).

FEMININ, SERIA I

Voința Brașov — Constructorul 
București 51—46 (23—21). întrecerea 
a oferit un spectacol frumos, mai 
ales în repriza secundă. Localnicele 
au intrat decise să cîștige și, ca ur
mare, în min. 7 conduceau cu 14—2. 
Treptat însă, bucureștencele și-au or
ganizat jocul și au recuperat han
dicapul. în penultimul minut, ta
bela de marcaj arăta doar un punct 
avantaj pentru Voința, care însă a

Foto : P. Homoșan

calmă
transformat prin Antosch două a- 
runcări libere, hotărîtoare pentru 
obținerea victoriei. (V. SECAREANU 
— coresp.).

Progresul București — I.C.F. 57— 
51 (28—23). Datorită jocului pozițio
nal mai bine organizat, în care au 
excelat schimburile dintre Hilde A- 
vachian și Maria Zamfir ache. Pro
gresul a obținut o victorie meritată.

Știința București — Știința Cluj 
68—52 (35—24)

Voința București — Rapid Bucu
rești 46—63 (18—30)

Crișul Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș 64—40 (27—26).

SERIA A II-A: Spartac Salonta — 
Știința Timișoara 59—48 (32—29), 
Voința Tg. Mureș — Știința Constan
ța 74—51 (33—17), C.S.M.S. Iași — 
S.S.E. Satu Mare 81—66 (35—27),
A.S.A. Cluj — Voința Oradea 72—47 
(35—26), Olimpia București — S.S.E. 
Craiova 51—37 (24—13).

Selecționatele divizionare de popice 
pentru întîiniriie cu Aktivist Espenheim

AZI Șl MlINE PRIMELE JOCURI
în urma concursului de verificare 

desfășurat joia trecută în Capitală, 
colectivul de antrenori a stabilit ur- 
țnătoarele selecționate divizionare 
pentru întîiniriie cu echipele Akti
vist Espenheim (R.D.G.): FEMININ : 
Elena Lupescu, Elena Trandafir, Țin
ea Balaban, Elena Predeanu, lise 
Schmidt, Cornelia Moldoveanu — rs- 
pervă : Elena Vonica; MASCULIN : 
I. Micoroiu, C. Vînătoru, P. Purje, 
C. Rădulescu, I. Petru, V. Mîntoiu — 
rezervă : I. Popescu. Aceste selecțio
nate joacă astăzi și mîine, în Capi

SĂPTĂM1NA SPORTIVĂ PREOLIMPICĂ BE LA CIUDAD DE MEXICO
Alergătorii de fond resimt influența altitudinii

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
Turneul de box din cadrul „Săptă- 
mînii sportive preolimpice” de la Ciu
dad de Mexico se află în central 
atenției publicului. Peste 8 000 de 
spectatori au asistat la meciurile celei 
de-a doua reuniuni în care a evoluat 
și tînăiul pugilist român Nicolae 
Gîju. Boxînd în limitele categoriei co
coș, reprezentantul României l-a învins 
la puncte pe japonezul Oichi Okada. 
„Meciul a fost echilibrat, dar românul 
a practicat un box mai viguros și vic
toria sa este meritată11 — scrie co
mentatorul agenției United Press.

La categoria ușoară, japonezul 
Toyhiro Yamamoto a cîștigat la 
puncte în fața italianului Beniamino 
Guerini.

Pe stadionul „Cetății universitare", 
care va fi teatrul viitoarei Olimpiade, 
au început întrecerile de atletism. în 
probele de viteză și sărituri, rezulta
tele au fost în general bune, dar în 
cursele de fond influenta altitudinii 
s-a făcut serios resimțită asupra ran
damentului atleților. Astfel, cunoscu
tul alergător tunisian Mohamed Gam- 
moudi. învingător la 10 000 m, a rea
lizat doar 31:37,8, iar al doilea cla-

Meciuri disputate in ultima etapă a turului
Sîmbătă și duminică, în București și 

în provincie s-a consumat ultima etapă 
a turului campionatului republican de 
box pe echipe.

în sala Floreasca, metalurgiștii bucu- 
reșteni au primit replica formației C.S.O. 
din Brăila. La sfîrșitul unor meciuri viu 
disputate, unele de un bun nivel tehnic, 
bucureștenii au cîștigat întilnirea cu 
scorul de 23—17, terminind prima parte 
a campionatului pe primul loc în scria 
respectivă.

Și acum, cîteva amănunte de la reu
niune.

La categoria muscă. Șt. Constantin 
(Met.) l-a întrecut la puncte pe brăi- 
leanul N. Dragomir (un tinăr cu multă 
voință și bine pregătit) numai datorită 
unui plus de experiență. I. Țurcu (C.S.O.) 
— boxer în care, cu puțină vreme în 
urmă, se puneau multe speranțe — a 
primit o bună „lecție" despre ce însem
nează seriozitate și continuitate în pre
gătire. El a fost întrecut clar la puncte 
de Oh. Stan, sportiv care are calități 
mai puține decît Turcii, dar care este un 
exemplu de conștiinciozitate.

Tînărul V. Gheorghe (C.S.O.), finalist 
al categoriei semiușoare, a încercat să 
arate că performanța sa n-a fost... în- 
tîmplătoare. El n-a reușit însă decît un 
meci egal în compania lui G/i. Stăncut, 
datorită faptului că nu și-a dozat bine 
efortul. După două reprize cîștigate, 
brăileanul a pierdut clar ultima.

La categoria mijlocie mică, cei doi 
„puncheri", V. Badea .(Met.) și Gh. 
Ionel (C.S.O.) au realizat un meci foarte 
disputat, schimbînd lovituri puternice. 
Mai precis în acțiuni. Badea a cîștigat 
la puncte.

Și acum, despre arbitraje. Avertis
mentele date (la îndemnul unor spec
tatori) de către arbitrul Eremia (Plo
iești) boxerului Cimpeanu au schimbat 
soarta partidei (învingător la puncte Al. 
Stănciulescu—C.S.O.). dezavantajîndu-1 
pe boxerul metalurgist.

Un meci confuz, plin de neregulari- 
tăți, a fost cel al „greilor" Th. Basarab 
(Met.) și P. Zeca (C.S.O.), terminat 
cu victoria la puncte a primului. La 
aspectul neplăcut al partidei, o largă 
contribuție a avut și arbitrul Eriescu 
(Ploiești). Acesta nu l-a avertizat pe 
Zeca pentru loviturile după cap și cu 
antebrațul, practicate de la începutul

tală, cu formațiile oaspe după urmă
torul program : arena M.M.C.M., de 
la ora 16,30 — meciul feminin; arena 
Constructorul, de la ora 16,30 — me
ciul masculin.

Alte două selecționate divizionare 
(Maria Stanca, Cornelia Grecu, Va- 
vila Tuțică, Ileana Gyarfas, Crista 
Szods, Margareta Szemani la fete, C. 
Dumitru, Gh. Silvestru, Dumitru C. 
Dumitru, E. Kiss, A. Șucatu și D. 
ivanciu la băieți) vor întîlni la 21 oc
tombrie la Cîmplna și, respectiv, Plo
iești echipele Aktivist Espenheim.

sat, Jurgen Haase (R.D. Germană), 
31:38,2. Suedezul Persson a cîștigat 
proba de 3 000 m obstacole în 9:32,6 
și Hans Reiman pe cea de 20 kilo
metri marș — lh41:46,2.

La 100 m plat, francezul Claude 
Piquemal J-a întrecut pe cubanul Fi- 
guerola, ambii cronometrați cu timpul 
de 10,3. La 400 m garduri a sosit 
primul italianul Frinolli, cu timpul 
de 51 sec. Alte rezultate : lungime : 
Stenins (Finlanda) 8,02 m ; ciocan : 
Beyer (R.F.G.) 66,57 m ; înălțime : 
Schilikowski (R.F.G.) 2,14 m.

Concursul de natație oferă de ase
menea, posibilitatea unor interesante 
comparații și cercetări pentru antre
norii și medicii prezenți la Ciudad 
de Mexico. Iată cîștigătorii primelor 
probe disputate ieri : 100 m fluture 
bărbați : Kuzmin (U.R.S.S.) 1:00,6 ;
400 m liber bărbați : Echeverria (Me
xic) 4:26,8 ; 109 m liber femei : Marta 
Grunet (R.D.G.) 1:03,8 ; 100 m fluture 
femei : Veronika Hollet (R.D.G.) 
1:12,5; 200 m spate bărbați: Maza
nov (U.R.S.S.) 2:18.3; ștafeta 4x100 m 
liber bărbați : S.U.A. 3:47,3.

în turneul de scrimă, proba de 

și pînă la sfîrșitul meciului, și, bine
înțeles, trebuia descalificat. Intr-o altă 
fază, după comanda „break", Basarab a 
continuat să lovească și Zeca, surprins, 
a căzut la podea. Arbitrul a numărat, 
corect, dar a uitat că trebuia să mai și 
sancționeze pe cel vinovat. Asemenea 
„scăpări" ale arbitrilor fac un deservi- 
ciu boxului. Celelalte rezultate ; cat. co
coș, A. Tomescu (C.S.O.) b.p. I Dinu 
(Met.) ; cat. ușoară : D. Roman (C.S.O.) 
b. ab. I I. Brihac (Met.) ; cat. semi- 
mijlocie : Gh. Vasile (Met.) b. ab. 11 
C. Voinescu (C.S.O.) ; cat. semigrea :
H. Leov (Met.) b.k o. I D. Vîlceanu 
(C.S.O.). (ALT.)
DINAMO CRAIOVA — CONSTRUCTO

RUL HUNEDOARA 28-12
Craiova 17 (prin telefon). ■— Pe sta

dionul Dinamo a avut loc duminică di
mineața întîlnirca de box dintre echi
pele Dinamo Craiova și Constructorul 
Hunedoara. Mai bine pregătiri, elevii an
trenorilor D. Ciobotaru și A. Ciocan au 
repurtat o victorie categorică: 28—12.

Iată rezultatele reuniunii, în ordinea 
categoriilor: Șt. Costescu (D) b. ab. 11 
M. Ldriștc (C) ; I. Manea (D) b.p. I. 
Balaș (C.) ; C. Buzuliuc (D) b.p. I. 
Soare (C) ; N. Toboșarii (D) m.n. L. 
Zoltan (C) ; Al. Ecescu (D) b. ab. III 
M. Ceaușu (C) ; I. Matei (D) b.p. I. 
Sălciu (C) ; E. Constantinescu (D) b.ab. 
I E. Giintber (C) ; I. Manole (D) b.ab. 
I T. Nicolae (C) ; Șt. Pandurii (D) 
b. ab. 1. Leoveanu (C) ; 1. Sănătescu 
(D) m.n. cu N. Tincu (C).

Marin Gherghinoiu-coresp.

OTELUL GALAȚI—A.S.A. BACĂU 
24—14

Băcăuanii au prezentat o echipă sla
bă și acest fapt a ușurat sarcina boxe
rilor gălățeni, care au cîștigat la scor: 
24—14. Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor: I. Otvoș (AS.A,) b.ab. II 
C. Antohie (O), V. Potolea (O) b.p.
I. Alexandru (A.S.A.), P. Pavel (O) 
b. dese. III A. Moldoveanu (A.S.Â.), 
F. Cerbii (A.Ș.A.) b. dese. II D. An
tohie (O), Gh. Eremia (O) b.k.o. 1 
P. Niri (A.S.A.), V. Buti (0) b.k.o. II 
Gh. Oancea (A.S.A.), M. Scarlat (O) 
b.p. T. Stoiciu (A.S.A.), V. Bogoi (O) 
m.n. P. Mircescu (A.S.A.), Șt. Cojan 
(O) b. ab. I I. Marian (A.S.A.), 0. 
Cioioca (0) b. ab, II E. Aioanei 
(A.S.A.).

V. Ștefănescu-coresp.

C.S.M. SIBIU—MUSCELUL CÎMPU- 
LUNG 16—20

I’ugiliștii de la Muscelul i-au învins 
clar pe sibieni la ei acasă. Partida a 
pierdut din spectaculozitate datorită u- 
nor neprezentări : Gh. Manea (M), Gh. 
Olteânu (C.S.M.) și I. Ivan (M) au 
cîștigat prin neprezentare ! Iată rezul
tatele în ordinea categoriilor: V. Popa 
(M) b. ab. II P. Bischin (C.S.M.), 
M. Pleșa (C.S.M.) m.n. cu M. Ștefan 
(M), 1. Marin (M) b.p. 1. Bratu
(C.S.M.), S; Crăciun (C.S.M.) b. dese. 
I I. Negru (M), V. Damian (C.S.M.) 
b.p. Gh. Dumitrescu (M), I. Binder 
(C.S.M.) m.n. A. Pițigoi (M). A. 

Aurel (M) b.p. Al Prohor (C.S.M.).
D. Salomei și I. Pictraru

coresp.

spadă a revenit sportivului sovietic 
Guram Kostava.

★
Cea de-a doua zi a competițiilor 

atletice, a avut ca .punct de atracție 
cursa de 5 000 m plat, la startul că
reia s-au prezentat trei din meda- 
liații olimpiadei de la Tokio — ame
ricanul Mills, tunisianul Gammoudi 
și australianul Ron Clarke. La 1 000 m 
primul a trecut Clarke, talonat de 
Gammoudi și germanul Lutze. în 
ciuda pistei necorespunzătoare, trena 
e bună și la jumătatea cursei în 
frunte se află Clarke, Gammoudi și 
sovieticul Tiurin, urmați la 50 de 
metri de Mills și mexicanul Martinez. 
Cu trei ture înairte de finiș, avansul 
celor din față este de 100 m. în ul
timul tur Gammoudi atacă și se de
tașează. Clarke încearcă să-l ajungă 
dar nu reușește și atletul tunisian 
trece primul linia de sosire. Clasa
mentul probei : 1. Mohamed Gam-
moudi (Tunisia) 14:40,6 ; 2. Clarke 
(Australia) 14:41,8 ; 3. Tiurin
(U.R.S.S.) 14:45,6; 4. Martinez (Me
xic) 15:08,2; 5. Mills (S.U.A.) 15:10,2.

După cursă, Gammoudi, care cu o 
zi înainte cîștigase proba de 10 000 m, 
a declarat că se simte foarte obosit, 
în schimb, Clarke a spus că resimte 
o oboseală normală și a încheiat în
trecerea fără un efort deosebit.

Cîștigătorii celorlalte probe: 400 m:

IULIU SZABO CONDUCE ÎK/'® 
NEUL DE ȘAH DE LA SUBOTig

După 6 runde, în turneul inte 
național de șah de la Subotica, ț 
primul loc se află maestrul româ 
îuliu Szabo cu 5 puncte, urmat d 
Kozomara 4 puncte, Perkovici și Ve 
res cîte 3,5 puncte. în cea de-a 6- 

i rundă Szabo a remizat cu Veres 
după ce vineri cîștigase la Fodor.

• în turneul de șah de la Belgrad 
după trei runde, conduc Matulovici 
Kava'ek și Minici cu cîte 2*/2 puncte

I fiecare.

• La Riga s-a disputat primul
I meci al sezonului internațional de ho- 
Ș chei pe gheață din U.R.S.S. Aici s-au 
| întîlnit echipele Daugava — Riga și 
Servette — Geneva. Au cîștigat gaz- 

[ dele cu scorul de 13—3 (7—0, 3—2, 
3-1).

• în orașul Lvov s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de ha -dbal 
dintre echipele feminine ale U.R.S.S. 
și Iugoslaviei. Au învins sportivele

i sovietice cu scorul de 6—5 (4—2).

• Boxerul italian Nino Bcnvenuti 
este noul deținător al titlului de cam-

’ pion european la categoria mijlocie, 
| titlul rămas vacant prin retragerea 
maghiarului Laszlo Papp din spor
tul competiționai.

Benvenuti l-a învins prin K.O. în 
repriza a 5-a pe spaniolul Luis Fol- 
ledo.

• Campionatele mondiale de judo 
au continuat la Rio de Janeiro cu 
disputarea meciurilor din cadrul ca
tegoriei mijlocie. Titlul de campion 
a revenit japonezului Isao Okano. Pe 
locul doi s-a clasat compatriotul său 
Yamanaka.

Ieri, pe terenurile de fotbal 

din Europa
Ieri, s-au disputat alte două meciuri 

din preliminariile campionatului mon
dial. In grupa a V-a, Olanda și Elveția 
au terminat — la Haga — cu un scor 
alb. în această grupă nu se știe încă 
cine va reuși să .se califice. Irlanda de 
nord și Elveția au cîte 7 . puncte, iar O- 
landa are 6 p. (din 5 meciuri). Echipa 
Albaniei ocupă ultimul loc în grupă cu 
0 p. Următoarele meciuri : Elveția — O- 
landa (14.XI.) și Albania — Irlanda de 
nord (14.XI.).

In grupa a Vil-a, echipa U.R.S.S. este 
de pe acum calificată. Ieri,' la Co
penhaga, U.R.S.S. a dispus cu 3—1 
(0—0) de echipa Danemarcei. Au 
marcat : Metreveli, Malafeev și Sabo, 
respectiv Troelsen. Indiferent de 
rezultatul ultimului meci (U.R.S.S. — 
Tara Galilor la Cardiff) echipa: Sovieti
că s-a calificat în turneul final. ■-

• In etapa de ieri a campionatului 
italian : Internazionale — Torino 4—0, 
Florentina — Milan 1—0, Napoli — Ata- 
lanta 5—1, Cagliari —- Brescia 1—0, Foggia 
— Catariiă 3—0, Juventus — Roma 0—0, 
Lazio -t Lanerossi 2-J-l, Sampdoria — 
Bologna o—2, Spăl — Varese'2—0. In 
clasament, Conduc Internazionale și Na
poli cu 1 cîte 11 p.

Badenski (Polo«ria) 46,3 ; 1 500 m :
Tummler (R.F.G.); 3:54,4 ; 110 m gar
duri: John (R.F.G.) 13,9; disc: Be- 
gier (Polonia)' 57,34 m ; triplu salt : 
Sauer (R.F.G.) 15,47 m ; 200 m :
Schwartz (R.F.G.) 20,9.

Cursa ciclistă de fond, d&sfășUrată 
pe distanța de 140 kilometri, a fost 
dominată de concurenții mexicani. 
Primul loc a revenit lui Samuel Ca
sillas — 3 h 00:37,0, urmat în același 
timp de coechipierii săi Kemigio și 
Alcantra. Dintfe cicliștii străini, prin
tre care s-au aflat rutieri cunoscuți 
ca G. Petensson, Luciano Dalia Bona, 
Alex Peschel, primul a sosit italianul 
Aldo Balăsso (locul 8) ia 1:51,0 după 
învingător.

în concursul de gimnastică, la indi
vidual . compus, a ieșiț victorios ita
lianul Franco Mcnichylli. EL a, con
firmat forma .șa bună și. în concursul 
special, clasîndu-se primul. la trei apa
rate.

Iată rezultatele întrecerilor pe apa
rate : cal cu minere : Cimnaghi (Ita
lia) 19,05 puncte ; inele : Mfnichelli 
(Italia) 19,80 puncte; sărituri : Titov 
(U.R.S.S.) 19,65 puncte ; paralele :
Menichelli 19,50 puncte,; bară fixă : 
Titov (U.R.S.S,) 1(1,65 puncte; sol: 
Menichelli 19,60 puncte.

Turneul de scrimă s-a încheiat cu 
proba de sabie, cîștigată de sporti
vul sovietic Boris Melnikov.
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