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Trimisul nostru special CĂLIN ANTONESCU, ne transmite:

TURCIA ROMANIA 2 1 (1-O)!
ANKARA, 23 (prin telefon).
Stadionul „19 Mai“. Spectatori 

40 000.
Au marcat : Fevzi (min. 13), Nedim 

47) și Georgescu (min. 55).
. .. IANIA : Andrei—Popa, Motroc, 

Dan. ' Greavu—Al. Vasile, Georgescu 
—Pîrcălab, Dumitriu II, I. Ionescu, 
Codrcanu.

TURCIA : Nihat—Sukru, Fehmi— 
Seref. Sabahattin, Onursal—Ogun, 
Tuncay, Nedim, Fevzi, Yasar.

Arbitru : Ramiz Pregio (Albania).

Pierzînd jocul disputat sîmbătă la 
Ankara în cadrul preliminariilor C.M., 
selecționata noastră de fotbal și-a 
văzut spulberate în întregime speran
țele legate de ocuparea unui loc frun
taș în clasamentul grupei respective. 
Și dacă la Lisabona și Praga jucă
torii români au părăsit terenul lăsînd 
totuși o „platonică" satisfacție că nu 
au evoluat departe de valoarea lor, 
sîmbătă după-amiază la Ankara cei 
11 fotbaliști ce ne-au reprezentat țara 
au ieșit de pe stadionul „19 Mai“ 
cu capul în jos. Să fi fost oare afec
tați numai de rezultat? Categoric, nu. 
Am avut în acele clipe certitudinea 
că ei sînt convinși că au jucat slab, 
mult sub nivelul lor obișnuit, fiind 
întrecuți de o formație care nu i-a

fost superioară din punct de vedere 
tehnic și tactic.

Deci, principala cauză a rezulta
tului nefavorabil consemnat în acea
stă partidă trebuie căutată în tabăra 
noastră și nu la adversari. Evoluînd 
fără coeziune, fără nerv și voință, 
jucătorii români au fost pradă ușoară 
în fața impetuozității și excelentului 
moral cu care adversarii lor au abor
dat întîlnirea. Echipa noastră a avut 
mai mult timp mingea, a practicat un 
fotbal „curat" la mijlocul terenului 
— datorită mai ales aportului înain
tașilor, la care nu de puține ori 
spectatorii au admirat virtuozitatea 
tehnică — dar atît nu este suficient 
pentru a obține victoria într-un meci 
decisiv. Și astfel, minutele se scur
geau și cu toate că perioadele noastre 
de dominare au fost lungi și uneori 
evidente ele nu au constituit un peri
col pentru poarta adversă. Din cauza 
slabului randament al liniei de mij
loc, baloanele ajungeau greu în ju
mătatea de teren a adversarului, iar 
cînd înaintașii se aflau în posesia 
mingii ei erau lipsiți de mobilitate și 
de fermitate în duelurile cu adver
sarii, ceea ce ducea în mod firesc

ia irosirea acțiunii mai înainte ca 
ceasta să fie periculoasă. în plus, 
pararea — solicitată pe f ~

România (lotul olimpic)-Turcia (tineret)
3-0 (0-0)
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ai 
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BRAȘOV, 24 (prin telefon). Desi
gur, istoria unei partide nu începe 
in minutul 1 al jocului. Are -— dacă 
ne putem permite să spunem așa — 
și o preistorie : evenimentele 
trecute înainte de primul fluier 
arbitrului, lată, de pildă, chiar
faptul că s-a hotărît ca jocul să se 
desfășoare pe stadionul Tractorul, 
din Brașov, a avut o greutate destul 
de mare asupra modului în care a 
jucat aotul nostru olimpic.

r-t>..ducerea tehnică a echipei a 
hotărît să facă o concesie iubitorilor 
de fotbal din localitate, alcătuind 
linia de mijlocași din Năftămăilă și 
Pescaru. Acest «gest de politețe*  a 
costat destul de mult echipa noas
tră, nici unul dintre ei nereușind să 
evolueze la nivelul exigențelor jo
cului. Lipsiți de formă, neinspirați, 
ei au lăsat adversarilor inițiaitiva în 
această atît de importantă zonă a 
terenului (mai ales în actualul sis
tem de joc). Faptul a avut o dublă 
consecință: pe de o parte, apărarea 
imediată a olimpicilor îi primea di-*  
rect în fața porții pe atacanții turci, 
fiind necesare numai intervenții de
cisive, pe de altă parte, acțiunile 
liniei noastre de atac n-au avut o 
bază de plecare reală, ele trebuind 
să fie construite la inspirație de 
moment, în plină luptă cu apărătorii 
oaspeților, situație de loc ușoară de
oarece aceștia nu numai că făceau 
un marcaj strict dar, cel mai adesea, 
acest „marcaj" era extrem de peri
culos pentru integritatea fizică a te-

merarilor care încercau să se aven
tureze în interiorul careului.

Iată o explicație a faptului că cele 
mai bune intenții, ale jucătorilor ro
mâni — atacanți și apărători — se 
anulau din... plecare. Duelurile, indi
ferent în ce parte a terenului aveau 
loc, erau dure, soldîndu-se de re
gulă cu faulturi, mingi aruncate 
afară din teren sau pase la adver
sari. Jocul, în această perioadă — 
60 de minute — a avut un nivel scă
zut și era greu de prevăzut că 
va mai putea redresa ca valoare.

Să nu aruncăm însă toată vina în 
spatele celor doi brașoveni. Și cei
lalți jucători români au avut partea 
lor de vină. Exceptînd primele zece 
minute, în care Cuperman, Frățilă 
și Năsturescu au avut citeva acțiuni 
izbutite, iar Boc, Grăjdeanu și Lu- 
pescu au intervenit cu siguranță și 
aplomb, în restul timpului s-au .li
niștit" și ei, căutînd să se achite 
doar de obligațiile personale, pe 
posturi, nevenind în ajutorul lui Năf- 
tănăilă și Pescaru. în min. 60, Pes- 
caru a părăsit terenul lăsînd locul 
său lui Ștefănescu. Patru minute mai 
tîrziu, Moldoveanu a fost schimbat 
cu Naghi. Aceste două schimbări au 
avut 
jocul 
linie, 
forță 
vinge. Jocul a crescut în intensitate

a- 
a- 

perioade 
scurte, dar foarte intens — s-a dove
dit nesigură, neatentă, și, mai grav, 
lipsită de coordonare tocmai în zona 
celor doi fundași centrali, adică acolo 
unde s-au desfășurat majoritatea ac
țiunilor ofensive ale echipei gazdă.

în concluzie la această primă și 
scurtă apreciere asupra randamentu
lui echipei noastre se poate spune, 
pe compartimente, că apărarea a fost 
cu regularitate dereglată de rapidele 
contraatacuri ale fotbaliștilor turci, 
linia de mijloc a evoluat 
slab (este drept, poate și din 
accidentării lui Al. Vasile), iar înain
tarea și-a dovedit fragilitatea în re
zolvarea majorității acțiunilor ini
țiate în atac.

Se pune atunci în mod firesc în
trebarea : cum se explică diferența 
de valoare dintre ceea ce știm în 
mod sigur că pot fotbaliștii noștri și 
ceea ce ei au arătat pe stadionul din 
Ankara ? Numai într-un singur fel : 
ei nu știu să joace în deplasare, se 
pierd repede (cuplul Ionescu—Du
mitriu și-a dereglat cunoscuta-i sin
cronizare datorită emotivității 
mului) și abandonează lupta 
cînd adversarul folosește din 
toate avantajele terenului propriy. Să 
fie însă numai atît ? în echipa noas
tră au fost însă și jucători la 
emotivitatea nu 
scuză.

Acestea sînt 
am pierdut la

foarte
cauza

ulti- 
atunci 

plin

care
mai poate constitui o

cauzele pentru care 
Ankara, unde — din

(Continuare in pag. 2—3)

darul să modifice structural 
formației noastre, să-i dea altă 

aducînd în teren luciditate, 
și, mai ales, dorința de a In

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Juniorii români învingători la Torun: 
1 — 0 (1 — 0) cu Polonia

VARȘOVIA 24 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Przeglad Sporto- 
wy“). Duminică s-a disputat la Torun 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele de juniori ale 
României și Poloniei. Victoria a reve
nit pe merit fotbaliștilor români cu 
1—0 (1—0) prin golul marcat de 
Lupulescu în min. 7. învingătorii au 
jucat cu multă voință și au avut o 
foarte bună pregătire fizică, fiind 
aplaudați de spectatori. Cei mai buni 
de la oaspeți au fost Olteanu, Lu
pulescu, Vigu, Anca și Manea. Ju

-4 noi recorduri republicane la
A 14-a ediție a cam

pionatelor republicane de 
haltere pe echipe era cît 
pe aci să se încheie cu o 
mare surpriză. Echipa 
Steaua —- pornită mare 
favorită — a cucerit pen
tru a 13-a oară titlul de 
campioană a țării, dar 
la... „mustață”. In final, 
Steaua și Dinamo au tota
lizat același număr de 
puncte (16), dar titlul a 
fost atribuit primei for
mații deoarece, ea a cu
cerit cinci locuri I, față 
de cele două ale dinamo- 
viștilor.

Dar iată cum s-a desfă
șurat acest final drama
tic, în care echipa Steaua 
a fost la un pas de a 
pierde titlul. La catego 
ria semigrea, M. Cristea 
(Steaua), care candida la 
primul loc, a ieșit din 
concurs, ratînd de trei ori 
la „smuls". Apoi, am con
semnat faptul că la cate- 

concu-

seniori și unul la juniori -r-
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goria grea unii 
renți, în frunte vu Vlădă- 
reanu (Olimpia) și C. 
Drăgulescu (halterofil la 
Rapid și... atlet la Steaua) 
nu și-au apărat corect

șansele (deoarece posibilitățile lor sînt 
mai mari), lăsîndu-1 pe S. Cazan 
(Steaua) — introdus ad-hoc în forma
ție— ne locul a) doilea. Cu punctajul 
realizat de Cazan, Steaua a cucerit 
titlul. Fără aceste aspecte, care au 
umbrit, în parte, întrecerile, campio
natul a scos în evidență progresul vizi
bil al unor sportivi tineri, ca și al unor 
halterofili consacrați, și a arătat că 
în unele cluburi și asociații se mun
cește serios, cu tragere de inimă.

Am remarcat comportarea bună a ti
nerilor : T. Apostol (Progresul) în 
vîrștă de numai 16 ani (!) care s-a 
clâsat’ pe locul al treilea, Gh. Iencin 
(Progresul), Gh. Teleman (Dinamo) și, 
în fine, pe clujenii Iavorek. Cato și 
Kiss.

Dintre halterofilii fruntași am notat 
revenirea în formă a lui F. Balaș — 
autorul a două recorduri republicane, : 
395 kg la total și 132,5 kg la împins —

intîlniri internaționale la popice
• Echipa feminină Aktivist Espen- 

heim a evoluat duminică la Giurgiu 
în compania formației locale Ceta
tea. Dovedind o bună precizie în lan
sarea bilei, gazdele au întrecut echi
pa germană cu un scor net: 2 647— 
2 467 p. d. Cele mai bune jucătoare 
de la învingătoare : Elena Niță (482 
p. d.), Steliana Chican (473 p. d.), Flo- 
rica Olăieru (448 p. d.) și Ana Pe 
trescu (448 p. d.). (M. BUZDUGAN — 
coresp.)

• La București, echipa masculină 
Aktivist Espenheim a susținut sîmbă- 
tă și duminică, ultimul său meci, cu 
Constructorul. Deși nu au strălucit, 
oaspeții au obținut prima victorie în

turneul întreprins în țara noastră, 
cu 5 022 — 4 914 p. d. Cel mai bun 
rezultat de la învingători l-a obținut 
G. Rostalski (851 p. d.) iar de la Con
structorul Ilie Popescu (889 p. d.).

SELECȚIONATELE DIVIZIONARE 
IN TURNEU IN R. D. G.

Aseară au părăsit Capitala selec
ționatele divizionare de popice, cu 
destinația R.D. Germană, unde vor 
susține trei meciuri. Au făcut depla
sarea Elena Predeanu, Maria Stanca, 
Elena Trandafir, Crista Szocs, I. Mi- 
coroiu, T. Purje, C. Vînătoru, C. Du
mitru ș. a. i

Tinărul Gh Ienciu (Progresul), fiul 
campion și recordman cu același nume, 
o frumoasă comportare, realizînd norma 
sificare pentru categoria 1. Deși nu are incă '.‘O' 
de ani, se pare că el va fi un demn urmaș al 
halteiofililor din familia Ienciu...

Foto : A. Neagu

în limitele categoriei ușoare. Ion Pa- 
nait și D. Dolofan sînt și ei autori a 
două recorduri ale țării : Ion Panait 
(cat. cocoș) împins : 105 kg (la a patra 
încercare) și D. ~ 
cie) împins : 135 
care). In sfîrșit, 
record de juniori 
dinamovistul Gh. Teleman ; 
la smuls (cat. semigrea).

Iată clasamentul final : 1. STEAUA 
16 p. (campioană republicană, cu 
5 locuri I) ; 2. Dinamo București 16 p 
(cu două locuri I) ; 3. C.S.M. Clu j 
30 p ; 4. Olimpia Buc. 34 p ; 5. Rapid 
Buc. 36 p ; 6. Progresul Buc. 39 p ț 
7. Steagul roșu Brașov 46 p ; 8. Trac
torul Galați 48 p ; 9. Rapid Oradea; 
50 p.

Iată și primii trei clasați pe cate
gorii : CAT. COCOȘ : 1. I. Panait 
(Steaua) 295 kg ; 2. P. Bostan (Rapid 
Buc.) 255 kg ; 3. T. Apostol (Progre
sul) 252,5 kg ; CAT. PANĂ : 1. A. 
Toma (Steaua) 320 kg ; 2. A. Zaka- 
rias (C.S.M. Cluj) 295 kg; 3. D. 
Stoica (Progresul) 290 kg ; CAT. U- 
ȘOARĂ : 1. F. Balaș (Steaua) 395 kg ț 
2. P. Roșea (Dinamo) 317,5 kg ; 3. A. 
Dumitrescu (Tractorul Galați) 307.5 
kg; CAT. SEMIMIJLOCIE : 1. N. 
Pană (Steaua) 360 kg ; 2. O. Cristescu; 
(Dinamo) 355 kg ; 3. S. Iavorek 
(C.S.M. Cluj) 347,5 kg ; CAT MIJLO
CIE : 1. D. Dolofan (Steaua) 392.5 kg ■„
2. C. Chelemen (Dinamo) 362.5 kg;.
3. M. Șerbu (Olimpia) 335 kg; CAT. 
SEMIGREA : 1. Gh. Teleman (Dina
mo) 380 kg ; 2. L. Cato (C.S.M. Cluj) 
355 kg ; 3. V. 'Olteanu (Olimpia) 
352,5 kg ; CAT. GREA : 1. Gh. Min- 
cu (Dinamo) 395 kg ; 2. S. Cazan 
(Steaua) 370 kg ; 3. I. Vlădăreanu 
(Olimpia) 367,5 kg ; 4. C. Drăgulescu, 
(Rapid) 365 kg.

ION OCHSENFELD

fostului 
a avut 
de ciu

Dolofan (cat. mijlo- 
kg (la a patra încer- 
s-a înregistrat și ui> 
al cărui autor a fost:

117.5 kg-

niorii polonezi —- care au susținut i 
recent 3 meciuri (1—1 cu U.R.S.S.. 
0—0 cu Cehoslovacia, 1—0 cu Bul
garia) nu și-au putut desfășura jocul 
scontat. Arbitrul Kohler (R.D.G.) a 
condus următoarele formații :

ROMÂNIA : Cuman — Olteanu. 
Vigu, Anca, Ștefan — Lupulescu, Di
nu — Incze, Rotaru (Dumitrache). 
Popa (Uifăleanu), Manea.

POLONIA : Matysek — Lipinski, 
Galas, Glinski. Orzol — Cmikiewicz, 
Kurzeja — Wieczorkowski (Hertel), 
Walentek (Wanat), Kasalik, Unton.

Punct pentru dinamovislele bucureștene in meciul for cu partizanul ioșu Brașov. "
cu blocajul brașovencelor, Rodica Hălmăgeanu. La dublaj — Viorica Herișanu și Helga Bogdan. ( i iți i 
pag. 2—3 amănunte asupra jocurilor din etapa de ieri). mo au



MECIURI AMICALE INTERNATIONALE SURPRIZE fa
TURBINE (ERFURT) — STEAUA

1—1 (0—0)

ERFURT 24 (Agerpres). Echipa bu- 
cureșteană Steaua a evoluat dumi
nică la Erfurt în compania forma
ției Turbine. După un joc spectacu
los, întilnirea s-a încheiat cu un re
zultat de eaalitate : 1—1 (0—0).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
DYNAMO DRESDA 2—0 (1—0)

GALAȚI 24 (prin telefon). — Gălă- 
tenii au confirmat ascensiunea de 
formă marcată în ultima etapă de 
campionat, practicînd un joc de ca
litate și obținind o meritată victorie 
cu 2—0 (1—0), în partida cu Dynamo 
Dresda. Am remarcat în jocul gazde
lor o bună legătură între comparti
mente, numeroase acțiuni spectacu
loase. Oaspeții au lăsat, în general, 
o bună impresie. Ei s-au apărat cu 
calm și au combinat frumos în cîmp. 
Iar au vădit ineficacitate. Dintre 
jucători s-au evidențiat în mod spe
cial Pal, Voinea și Cojocaru, res
pectiv Prautsch și Sammer.

Golurile au fost marcate de Stă- 
tescu (min. 44) și Voinea (min. 79).

T. Siriopol și Gh. Arsenie, 
coresp.

C.S.M.S.  IAȘI — WISLA CRACOVIA
2—1 (0—0)

IAȘI, 24 (prin telefon). Oaspeții au 
jucat pentru meci egal și puțin a 
lipsit să-și atingă ținta. Din această 
cauză, nivelul tehnic al partidei a 
fost mediocru. Scorul este deschis 
in min. 73 de Stoicescu, care a șu
tat puternic, dar după 8 minute sur
vine egalarea. Victoria echipei loca
le este adusă în min. 86 de fundașul 
V. Popescu, care înscrie printr-un 
șut de la 25 m.

(Urmare din pag. 1)

cei 11 jucătorj aliniați — au cores
puns doar Popa și Greavu. O meti- 
,iune pentru Codreanu și Ionescu care 
tu muncit mai mult. în rest — com
portări, așa cum spuneam, sub nive
lul obișnuit. în ansamblu toate ace
stea nu puteau duce decît la rezulta- 
1 ol cunoscut.

Echipa Turciei a meritat din plin 
"ictoria pentru elanul și ambiția cu 
l ire a jucat. Ea n-a creat faze spec- 
iculoase (un gol l-a înscris Fevzi 

dintr-o greșeală a apărării noastre, 
<ar celălalt a fost opera lui Nedim, 
printr-un șut de la 16 m). în schimb 
a vrut să cîștige și a luptat pentru 

ictorie —■ chiar dacă nu întotdeau
na cu mijloacele cele mai corecte.

Apreciind jocul echipei gazdă ne 
amintim declarația conducătorului 
tehnic a« formației, dl. Ertan, care 
spunea că pentru a învinge, echipa 
Turciei are nevoie de trei factori : 
sprijinul publicului, voința jucătorilor 
r i noroc. Să recunoaștem că le-a avut 
• lin plin pe toate trei...

Publicul și-a încurajat cu frenezie

Fază critică la poarta lui Andrei. Aspect din meciul disputat simbâtă 
ța Ankara. (Teleloio Agerpres).

Meciul a fost condus cu scăpări de 
arbitrul A. Macovei — Bacău.

D. Diaconescu — coresp.

CRIȘUL ORADEA — CHEMIE HALLE 
4—3 (2—2)

ORADEA, 24 (prin telefon). De la 
începutul partidei fotbaliștii ambelor 
echipe s-au dedat la durități, căutînd 
mai mult picioarele adversarilor de- 
cît mingea. Duritățile oaspeților s-au

România (lotul olimpic)-Turcia (tineret)
3-0

(Urmare din pag. 1)

și valoare și o dată cu acestea au 
apărut și posibilități de a se marca. 
Frățilă, dovedind rezerve de comba
tivitate, a înscris de două ori (min. 
69 și 85), din situații mai grele de- 
cit cele ratate pînă atunci, iar Boc 
(min. 90), prezent la executarea unei 
lovituri libere de către Frătilă, a 
înscris cu o frumoasă lovitură de 
cap. Deci 3—0. Un scor meritat, ca
tegoric, obținut însă cu multă difi
cultate, din motivele pe care le-am 
arătat mai sus.

Cîteva cuvinte despre oaspeți. 
Victoria naționalei A, la Ankara, 
le-a stîrnit pofta de a obține și ei 
ceva asemănător, la Brașov. Această 
dorință a fost concretizată în teren 
printr-un consum de energie extra
ordinar, prinir-un joc de total an
gajament, și, așa cum am arătat, fără 
prea multe... principii. Altfel în unele 
momente ale partidei, oaspeții an 
arătat un substanțial progres tehnic 

Turcia—România 2—1 (1—0)!
echipa, punînd parcă plumb în pi
cioarele jucătorilor noștri, iar fotba
liștilor turci dîndu-le aripi. Aceștia 
au făcut totul, mai ales în final (si
mulări de accidente, joc la ofsaid, 
mingi trimise în tribune), pentru a 
menține rezultatul. Acest lucru nu 
scade însă prea mult din valoarea 
victoriei, pentru care cei 11 fotbaliști 
turci au muncit enorm. Cît despre 
ultimul factor, golul înscris în min. 
13, „operă“ a unei neînțelegeri între 
C. Dan și Andrei (parcă n-ar juca la 
aceeași echipă de club !), i-a stimu
lat pe reprezentanții Turciei care au 
mai înscris un gol chiar în primele 
minute ale reprizei secunde adică a- 
tunci cînd aveau nevoie. Adversarii 
noștri s-au dovedit rapizi, fermi în 
intervenții, deciși, în șuturile la 
poartă.

Jocul a fost, în general, de un ni
vel tehnic mediocru.

Iată, în final, cîteva declarații
luate imediat după meci:

Dl. Orhan Șeref Apak, președinte
le federației de fotbal din Turcia, 

accentuat, in special, după ce echipa 
orădeană conducea cu scorul de 
4—2. La nereușita partidei a con
tribuit și arbitrul Gavril Farkaș (Sa- 
tu Mare), care s-a mulțumit să dea 
doar două avertismente in loc să-i 
elimine de pe teren pe jucătorii cer
tați cu disciplina.

Au marcat : Mureșan III (min. 2 si 
16), Bacoș (min. 55) și Harșani (min- 
65) — Crișul. Stein (min 4 și 18) șl 
Donnau (min. 82).

V. Sere — coresp.

(0-0)
și tactic. Ei au avut trei ocazii mari 
de a înscrie însă portarul Constanti- 
nescu și-a făcut datoria de fiecare 
dată.

Cei mai buni jucători ai partidei 
au fost Boc, Mocanu, Frățilă, Con- 
stantinescu, Ștefănescu, Năsturescu, 
din echipa noastră olimpică, Aii, 
Yilmaz, Cevdet și Fuad din echipa 
turcă.

Arbitrul Marian Koczner (Polonia), 
corect și competent în aprecierea 
fazelor de joc, a fost lipsit însă de 
autoritate în ce privește atitudinile 
nesportive ivite pe parcursul parti
dei. El a fost ajutat Ia tușă de bra
șovenii P. Badea și O. Calugherovici.

ROMÂNIA . Constantinescu—Lu- 
pescu, Boc, Grăjdeanu, Mocanu— 
Năftănăilă, Pescaru (Ștefănescu) — 
Năsturescu, Frătilă, Cuperman, Mol- 
doveanu (Naghi).

TURCIA : Aii—Rifat, Tuncer, Cev
det—Yilmaz, Nevzat—Ergiin, Giiray, 
Fuad, Gemal, Selim (Sânii).

ne-a spus :„Așa de puțin am așteptat 
un asemenea rezultat, îneît am leși
nat de bucurie !... “

Antrenorul italian Sandro Puppo, 
ne-a declarat : „Am obținut victo
ria datorită voinței cu care au evo 
luat fotbaliștii turci. Trebuie ca în 
viitor să perseverăm în această di
recție, să căutăm oameni foarte ho 
tărîți și dîrzi. Mi-a plăcut foart» 
mult adversarul.* 4

De altă părere este antrenorul nos
tru Ilie Oană : „în general, echipa 
României n-a dat satisfacție. Jocul 
slab al liniei noastre de mijloc a in
fluențat asupra întregului joc al for 
mației. Adversarii au marcat două 
goluri norocoase44.

★
Ziarele turcești publică pagini în

tregi despre meciul de Ia Ankara 
lată cîteva spicuiri :

Cotidianul HURRIYET, sub titlul 
„Jucînd cu o foarte mare voință am 
învins cu 2—1 echipa României44, ca
racterizează astfel partida de la An
kara : „Formația română este foarte 
bună din punct de vedere tehnic. La 
acest capitol noi am fost inferiori 
dar am cîștigat datorită elanului și 
încurajărilor publicului44. AKSAM 
scrie următoarele : „Dacă trebuie să 
spunem adevărul, atunci este necesar 
să apreciem că tot ce a fost mai fru
mos în meci a fost făcut de români. 
Noi am depus tot sufletul și am cîș- 
tigaț. dar echipa turcă are lipsuri 
mari. Dacă nu marca Fevzi în min. 
13, nn mai cîștigam. După gol ro
mânii au atacat mult și foarte tehnic. 
Dar al doilea gol a căzut la momen
tul oportun, și ne-a redat moralul 
pentru a menține victoria44.

8 C O R U R
SERIA EST SERIA SUD

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Minobrad Vatra Dornei 0—1 (0—1)

Unirea Negrești — Metalosport Galați 
0—0

Metalul Rădăuți — Chimia Suceava 
0—0

Rapid Mizil—Locomotiva Iași 1—1 (1—0)
Textila Buhuși — Flamura roșie Tecuci 

2—0 (1—0)
Petrolul Moinești — Foresta Fălticeni 

3—1 (1—1)
Fructexport Focșani — Victoria p. 

Neamț 1—0 (1—0)
ETAPA VIITOARE : Petrolul Moinești 

—Locomotiva Iași, Rapid Mizil—Fructex
port Focșani, Victoria P. Neamț—Unirea 
Negrești, Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej—Flamura roșie Tecuci, Foresta Făl
ticeni—Metalospor*  Galați, Metalul Ră
dăuți—Textila Buhuși. Chimia Suceava— 
Minobrad Vatra Dornei.

SERIA I
POIANA CIMPINA — DINAMO VIC. 

TORIA BUCUREȘTI 5— 1 (3—1). Satis-
facție mare, ieri, pe stadionul Poiana 
din Cîmpina, unde echipa locală, aflată 
pe ultimul loc în clasament, a ieșit 
— cel puțin pentru moment — din situa
ția periculoasă în care se afla, obținind 
o victorie categorică asupra liderului, 
Dinamo Victoria. Gazdele au acționat 
cu aplomb în atac, organizatorii jocului
fiind Zamfir și Stoica, iar element de 
șoc — aripa dreaptă Bejan. De aseme
nea, ne-a plăcut fundașul lateral Ma- 
teescu. care și_a făcut simțită prezența 
și în acțiunile de atac.

Bucureștenii n-au jucat la nivelul lo
cului pe care-l^cupă în clasament. Doar 
Daniel Ene și Feodot au dat de furcă 
gazdelor, în timp ce, de pildă, cei doi 
portari — Ghibănescu și Victor Nun- 
weiller — au arătat multă nesiguranță.

Repriza I s-a desfășurat în nota de 
superioritate a localnicilor, care au fost 
stimulați și de faptul că au pornit cu 
dreptul, deschizînd scorul chiar în pri
mul minut de joc prin Bontaș. In 
min. 7, Zamfir, printr-un șut de la dis
tanță, mărește avantajul echipei sale. 
Dinamo reduce diferența în urma unej 
lovituri libere bine executate de Ene : 
2—1. Apoi, în min. 15, Matei înscrie din 
nou pentru Poiana. In repriza a II-a, 
după un început care părea să dea 
speranțe bucureștenilor, Poiana revine 
în atac și printr-un joc colectiv reușește 

Moment dramatic Ia poarta echipei Oțelul Galați. Georgescu ( 
al său ln~ acest meci, este radios, in timp ce portarul Cimpeanu privez 
in poarlă, iar fundașul Pac (nr. 2) s-a luat cu miinile de cap. (Fază di 
Galați).

să controleze terenul și să marcheze 
încă două goluri prin Nanu (min 55) 
și Bejan (min. 59).

Arbitrul Stavru Nicolau — Constanța 
a condus foarte bine următoarele for
mații :

POIANA : Opanschi — Cluceriu, șo
văială, Postolache, Mateescu — Stoica, 
Zamfir — Bejan, Nanu, Bontaș, Matei 
(Iordache).

DINAMO VICTORIA : Ghibănescu (V. 
Nunweiller) — Crăciunescu (Ciuleanu), 
Constantinescu, Petrescu, Feodot — Șer- 
ban, Iancu — D. Ene, Dumitrescu, i. Ște
fan. Dobrescu.

JACK BERARIU
PROGRESUL BUCUREȘTI — FLACA- 

RA MORENI 5—0 (4—0). Se pare că du
șul rece luat duminica trecută la Galați, 
i-a trezit la realitate pe fotbaliștii de 
la Progresul. Ca urmare, prezentînd o 
formație echilibrată, bine alcătuită și 
care a atacat cu multă vigoare încă din 
primul minut, ei au cîștigat pe merit, 
diferența puțind <i mult mai mare de 
cinci goluri. Linia de înaintare 
a practicat un joc foarte bun, iar 
mijlocașul Neacșu s-a intercalat și el 
de multe ori în atac, creînd panică 
în careul advers. Chiar în primul minut, 
Neacșu execută o lovitură liberă la 
Mateianu, acesta reia fulgerător cu ca
pul, dar portarul Șerbănoiu boxează, 
Țarălungă șutează din nou, dar Șei%ă- 
noiu, de data asta, reține. Dacă adăugăm 
și bara lui Mateianu din min. 6, aveți 
imaginea începutului furtunos al echi
pei din str. Dr. Staicovici. Pînă la sfîrsi- 
tul jocului, așa cum am mai. spus, Pro
gresul a atacat încontinuu, oaspeții 
ajungînd de outine ori la .poarta lui 
Mîndru.

Golurile au fost înscrise de Baboie 
(min. 20 și 41). Țarălungă (min. 31), 
Unguroiu (min. 40) și Neacșu (min. 56).

Arbitru] N. Rainea — Bîrlad a condus 
foarte bine pînă în min. 85, cînd n-a 
acordat un penalti în favoarea Progre
sului, la un fault asupra lui Unguroiu.

I MICI ÎN CATEG
Flacăra roșie București—Portul Con

stanța 1—1 (0—0)
S.N. Oltenița—Rulmentul Brașov 1—1

(0-1)
Dunărea Giurgiu—Tehnometal Bucu

rești 1—0 (1—0)
Textila Sf. Gheorghe—Chimia Făgăraș 

2—1 (2—1)
Electrica Fieni—MetronT Brașov 1—0 

(0-0)
Electrica Constanța—I.M.U. Medgidia 

1-1 (0-1)
Meciul Tractorul Brașov—Marina Man

galia a fost amînat.
ETAPA VIITOARE : Tehnometal Bucu

rești—Electrica Constanța, Textila Sf. 
Gheorghe—Tractorul Brașov, Marina 
Mangalia—Electrica Fieni, Metro ni Bra
șov—S. N. Oltenița, I.M.U. Medgidia—Du
nărea Giurgiu, Rulmentul Brașov—Fla
căra roșie București, Portul Constanța 
—Chimia Făgăraș.

PROGRESUL : Mindru (min. 69 
nov) — Georgescu, Ioniță, Măndoiu 
Constantinescu — Neacșu, Prep 
(min. 76 Al. Constantinescu) — Țar*  
gă, Unguroiu, Mateianu, Baboie.

FLACĂRA : Șerbănoiu (min. 66 
canu) — lordache (min. 55 Toma), 
bină, Dymitran. Bocin — Șerbăn 
Baicu — Dragomir, Lalu, Popescu, 
c iuțescu

MIRCEA TUDORA
METALUL BUCUREȘTI — OȚE 

GALATI 5—1 (1—0). învingătorii de 
miniea trecută ai Progresului au 
surclasați pur și simplu de metalur, 
care au făcut un meci foarte bun, < 
gînd la un scor concludent : 5—1. . 
rarea a rezolvat cu succes rarele 
țiuni ofensive ale oaspeților, eviden 
du-se tînărul Nedelcu, un element 
mițător, Iar atacanții — în special ir 
tașii centrali Pantelimon și Georg 
— au făcut K.O. apărarea gălățen 
De remarcat că înaintașii Metalului 
șutat dc multe ori la poartă și nt 
imprecizia a făcut ca scorul să nu 
mai mare, deoarece portarul Cîmpc 
a arătat multă nesiguranță.

Despre oaspeți foarte puține cuv 
de spus. Ei au jucat slab, mai alei 
repriza secundă cînd n-au p
face față avalanșei de at” ' e 
pei bucureștene.

Golurile au fost realizate de Van 
mon (min. 1), Georgescu (min. 60, 7/ 
și Anton (min. 81) pentru Metalul 

pectiv Cernega (min. 55).
Arbitrul Gh. Manole — Constanța 

condus cu greșeli, printre care și n< 
acordarea a două lovituri de pedeap; 
(una pentru Metalul, iar cealaltă în f*  
voarea Oțelului).

METALUL : Petre — Szabi, Nedeic 
Tudor, Stere — Anton, Chiru — Buzati 
Georgescu, pantelimon, Roman.

OTELUL : Cimpeanu — Pac, Moțo 
Dima. Neacșu (Tomescu) — Ștefănesci 
Iacob — David. Cernega, Boierii, Stăncb 
lescu.

C. DUMFTRIU
CEAHLĂUL P. NEAMȚ < — ȘTIINȚ, 

BUCUREȘTI 0—0. Jucătorii de t‘a $tiinț 
au practicat un fotbal superior celor d 
la Ceahlăul, avînd inițiativa în ipajori 
tatea timpului. Meciul nu s-a ridica 
însă la un nivel tehnic prea ridicat. Ai 
abundat greșelile tehnice, pasele la ad 
versari, numeroasele ratări în fazele d< 
finalizare.

C. NEMȚEANU — coresp
C.F.R. PAȘCANI — METALUL TTRG<9 

VIȘTE 3—0 (1—0). La capătul unui jo< 
viu disputat, feroviarii au cîștigat p*  
merit. Ei au avut tot timpul inițiativa 
reușind să străpungă apărarea aglome
rată a oaspeților doar de trei ,ori prin 
Bărgăoanu (min. 41), Selțeanu (min. 52; 
și Voica (min. 90). Păcat că echipa din 
Tîrgoviște a lăsat o proastă impresie 
publicului din localitate prin jocul său 
dur : în min. 75 fundașul Grancea l-a 
lovit intenționat pe Nițescu (C.F.R.) ac- 
cidentînd.u-1 grav, iar în min. 85 Stănescu 
a., fost eliminat pentru lovtrea adversa
rului. Arbitrul Ion Cimpeanu — Cluj 
a condus bine.

CRĂCIUN LĂLUCI — coresp.
CONSTRUCTORUL BRĂILA — OLTUL 

RM. VÎLCEA 1—0 (0—0). Disputa nu s-a 
ridicat la nivelul unei partide din cate
goria B ! Echipa locală s_a prezentat sub 
valoarea să. Unicul gol a fost marcat

SERIA VEST
Minerul Deva—C.F.R. Caransebeș 3—1 

(1-1)
Progresul Strehaia—Metalul Hunedoara 

2—1 (0—0)
Progresul Corabia—Victoria Tg. Jiu

1—1 (0—0)
Victoria Călan—Minerul Anina 2—0

(1—0)
Minerul Cîmpulung—C.F.R. Timișoara 

0—1 (0—0)
Electromotor Timișoara—Metalul Tr. 

Severin 3—1 (1—1)
Electroputere Craiova—Muscelul Cîm

pulung 4—0 (4—0)
ETAPA VIITOARE : Metalul Tr. Seve

rin—Progresul Strehaia, C.F.R. Caran
sebeș—C.F.R. Timișoara, Muscelul Cîmpu
lung—Victoria Călan, Metalul Hune
doara—Vk^toria Tg. Jiu, Electronic '
Timișoara—Progresul Corabia, Min^iul 
Deva—E’ectreputore Craiova, Minerul 
Anina—Minerul Cîmpulung.



ATEGORIA B
dan (min. 85). A arbitrat slab 
itin Riva — București.

NICOLAE COSTIN — ctyesp.

.R. ROȘIORI — DINAMO BACAU 
2—0). Victorie meritată, la un scor 
;rat nici chiar de cei mai înflăcă- 
suporteri ai echipei C.F.R. din Ro- 
Ca rezultat, suporterii pot fi mul- 

;i. dar ca joc — nu în întregime 
ele au avut în prima parte a me- 
i o ușoară dominare teritorială, au 
ut o suită de cornere și, ca ur- 
a unor elementare greșeli ale apă- 
dinamoviste au înscris două goluri.
ce au înscris al treilea gol în mi-
63, C.F.R. nemaiavînd „benzină”, 

dat, treptat, inițiativa oaspeților, 
spre Dinamo Bacău ce-am putea 
e ? In primul rînd, surprinzător de 
s_au comportat înaintașii. Cu toate 
veau avantajul tehnicii de partea 
nu l-au fructificat. Acțiunile lot 

>ive au purtat de cele mai multe ori 
tea hazardului și, în mod normal, 
pus prea multe probleme portaru- 

uăzărescu. In al doilea rînd, mijlo- 
n-au dat randamentul așteptat, 

re apărare nimic în plus.
netele au fost realizate de Bălan 
. 26 și 31) și Adam (min. 63). Din 
itul Dinamo Bacău a jucat în 
amenl',• , accidentarea lui panait. 
bitrul G. rt. Gherghe — Buc. a con- 
bine.

V. POMPILIU

, care a înscris al treilea gol 
■semnare balonul care va intra 

Metalul București — Oțelul 
Foto : V. Bageac
CLASAMENT
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16—11
14—11 
19—15 
17—16 
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14— 10
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11—11
9—14 

11—11 
13—13 
12—14 
10—16
9—15
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11
11
11
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10
10
10
9
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9
7

1. C.F.R. Pașcani
2. Progresul Buc.
3. Met. Buc.
4. Din. Vie. Buc.
5. Constr. Brăila
6. Oltul Rm. Vil.
7. Ceahlăul P. N.
8. știința Buc.
9. Met. Tîrgoviste 

■11. C.F.R. Roșiori 
•11. Poiana
12. Din. Ba
13. Flacăra Moreni
14. Oțelul Galați

1TAPA VlfTOARE : 
îeahlăui P. Neamț, 
nstructorul Brăila, 
ti—Metalul București, Dinamo 
!.F.R. " , ~ ' ----- --
npina, Oltul Rm. Vîl cea—C.F.R.
ri, Știința București—Dinamo Victoria 
curești.

TîrgovișteMetalul
Flacăra Moreni— 

Progresul Bucu- 
Bacău 

Pașcani, Oțelul Galați—Poiana _ .... ------- Ro_

SERIA A ll-A
A. S. CUGIR — MINERUL BAIA 
ARE 1—0 (1—0). Fotbaliștii din
igir au obținut o frumoasă victorie, 

urma unui meci în care au fost 
licitați la maximum. în general, 
zdele au fost superioare, au atacat 
li mult decît oaspeții și au respins 

promptitudine numeroasele ac
ini ofensive ale băimărenilor. Uni- 
il gol al partidei a fost marcat în 
in. 14 de către Turcu. în min. 40 
ispeții contraatacă periculos, Sașii 
unge în poziție bună de șut și tra- 
> puternic, dar portarul Forqacs, 
ne inspirat, reține. O altă ocazie 
i » cqala a băimărenilor a fost aceea

RIA C

din min. 77 cînd So<5 a tras în bară 
La rîndul lor gazdele au ratat ocazii 
clare de gol în minutele 38, 55, 68 
și 70. In min. 14 Pop de la Minerul 
a fost eliminat de arbitru pentru lo
virea intenționată a adversarului. A 
arbitrat St. Tașula (București).

Au jucat formațiile :
A. S. CUGIR : Forgacs — Dinea, 

Neamțu, Toth, Mihai — Gh. Ion. Pe
trescu — Ghergheli, Turcu (Flueraș), 
Mureșan, Kiss.

MINERUL BAIA MARE: Bai — 
Cromeli. Colceriu, Donca, Pop — 
IJjvari, Vaida (Rozsnyai) — Son 
Sasu, Stsnciu, Drăgan.

M. VÎLCEANU — cores».

GAZ METAN MEDIAȘ — A. S. A 
TG. MUREȘ 0—2 (0—0). Peste 3.00(1 
de spectatori au asistat la un joc cu 
faze dinamice la ambele por ti. La 
uicenut au dominat localnicii, dar 
nu au putut trece de apărarea bine 
pusă la punct a mureșenilor. încet, 
încet jocul se echilibrează și oaspeții 
reușesc chiar să aibă de partea lor 
inițiativa. în minutul 51 formația din 
Tg. Mureș deschide scorul prin Lun- 
gu și apoi îl majorează prin Betaban. 
Gazdele au scăpat o mare ocazie de 
gol în min. 34.

Z. R1ȘNOVEANU — coresp.

RECOLTA CĂREI — INDUSTRIA 
S1RMEI CIMPIA TURZII 2—0 (1—0). 
Meci frumos, cu multe faze palpitan
te. Gazdele mai decise în atac, îndeo
sebi în repriza a Il-a, au cîștigat 
partida pe merit. De menționat că în 
repriza a Il-a (min. 62). Recolta a ra
tat o lovitură de la 11 m (Haulier). 
Golurile au fost marcate de Szikszai 
în min. 23 și 47. A condus bine I. 
Ritter iTimișoara).

TR. SILAGH1 — coresp.

ARIEȘUL TURDA — C.F.R. ARAD
2— 0 (0—0). Întîlnirea a început cu 
atacuri furtunoase la poarta arădeni
lor, dar după cinci minute atacul 
turdean s-a „liniștit". în prima repri
ză Arieșul a ratat ocazii clare de gol 
prin Pîrvu. După reluare, localnicii 
insistă în atac și reușesc ca în nu 
mai zece minute să înscrie de două 
o-ri prin Pîrvu min. 47 și Binder min. 
57. A arbitrat bine T. Costan (Ora
dea t

P. LAZĂR — coresp.

JIUL PETRILA — C.S.M. REȘIȚA
3— 1 (1—0). Ambele formații au pres
tat un joc frumos, cu multe faze ra
pide. Cu o tehnică mai bună, Jiul a 
reușit să-și impună jocul, să domine 
și, în consecință, să cîștige pe merit. 
Golurile aparțin lui Libardi (min. 39), 
Peronescu (57 și 74), respectiv Ar- 
notschi (69).

I. ZAMORA — coresp.

C.S.M. SIBIU — CLUJEANA I—1 
(0—1). în tot timpul celor 90 de mi
nute, jocul a fost la discreția local
nicilor, care, cu o linie de atac ine
ficace, au ratat ocazii de gol sau 
n-au putut finaliza acțiunile ofensive. 
Clujenii au jucat frumos, au opus o 
dîrză rezistentă în apărare și nu le-a 
lipsit mult să plece acasă cu o vic
torie. Au înscris: Laufceag (min. 89) 
pentru Sibiu și Suciu (min. 11) pen
tru Clujeana. Arbitrul de centru, V 
Dumitrescu (București), a arbitrat 
foarte bine.

G. TOPÎRCEANU — coresp.

VAGONUL ARAD — MINERUL 
LUPENI 1—0 (1—0). Victorie meri
tată a localnicilor, mai ales pentru 
jocul practicat în prima repriză, cînd 
au dominat cu autoritate. (A înscris 
Schweillinger, în min. 25). în repriza 
secundă, gazdele slăbesc alura per- 
mi lînd fotbaliștilor mineri să contra
atace, dar fără rezultat. Arădenii au 
avut cîteva acțiuni frumoase în re
priza a doua, dar înaintașii au ratat 
din poziții clare. A condus corect Al. 
Tolh (Oradea)

ST. IACOB — coresp.
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TIR: „Cupa de toamnă“ a revenit sportivilor de la Știința
© Două noi recorduri la armă standard - senioare • M. Ferecatu
Ultima mare competiție de tir a 

anului, „Cupa de toamnă66, organizată 
de comisia orășenească București s-a 
încheiat duminică cu victoria sportivi
lor de la clubul Știința. In primele două 
zile de întreceri rezultatele de la armă 
Liberă calibru redus 3x40 focuri, armă 
standard seniori și pistol liber au lost 
foarte slabe. In schimb, sîmbătă și du
minică trăgătorii au avut o evoluție 
mai bună, îndeosebi la probele de armă 
standaid senioare, unde s-au înregis
trat noi recorduri ale țării. Atît la proba 
de 60 focuri culcat cît și la 3x20 cîte 
două concurente au depășit vechile re
corduri. La 60 focuri Margareta Enache 
și Edda Baia au întrecut vechiul record 
(581 p) obținînd 537, respectiv 586 
puncte. La 3x20 focuri ludith Moscu 
(556 p) și Ioana Soare (555 p) au de
pășit cea mai bună, performanță la a- 
ceastă probă — .>54 p. La pistol viteză 
concursul a foșni dominat de dinamoviști 
care au cucerit locul î, atît la individual1 
(I. Tripșa), cît și pe echipe, dar cu 
rezultate modeste.

S-au disputat și două probe restanțe 
din campionatele republicane, armă li
beră calibru mare 3x40 focuri și pușcă 
militară 3x20 focuri. In general, rezul
tatele cu care s-au cîștigat titlurile nu 
sînt pe măsura posibilităților trăgăto

dublu campion la „calibru mare“
rilor de la aceste probe. La pușcă militară 
nu s-a acordat titlul de campioană pe 
echipe deoarece numărul formațiilor a 
fost sub cel prevăzut de regulament. In 
mod inexplicabil clubul Dinamo nu a 
prezentat echipă Ia această probă.

Rezultate: Pistol liber 60 focuri: 
J. I. Piept ea (Olimpia) 544 p, 2. Ii. 
Giușcă (Știința) 543 p. 3. M. Grosaru 
(Steaua roșie Bacău) 542 p. Pe echipe: 
1. Olimpia 2106 p, 2. Dinamo 2077 p, 
3. Știința 2060 p. Armă standard 3x20 
focuri seniori: 1. I. Olărescit (Știința) 
549 p, 2. G. Vnsilescu (Olimpia) 548 p. 
3. N. Rotam (Steaua) 548 p. Pe echipe:
1. Știința 21.20 p, 2. Steaua 2046 p, 3. 
Olimpia 2034 p. Arma standard 60 
focuri culcat senioare: 1. Margareta 
Enache (Steaua) 587 p — nou record 
al țării, 2. Edda Baia (Știința) 586 p, 
3. Maria Ignat (Știința) 580 p. Pe e- 
chipe: 1. Știința 1725 p, 2. Steaua 1722 
p, 3. Olimpia 1700 p. Armă standard 3x20 
focuri senioare: 7. ludith Moscu (Di
namo) 556 p — nou record al țării, 2. 
Ioana Soare (Știința), 555 p, 3. Edda 
Baia 543 p. Pe echipe: 1. Știința 1631 p,
2. Steaua 1587 p„ 3. Olimpia 1575 p. 
Pistol viteză 60 focuri: 1. I. Tripșa 
(Dinamo) 588 p, 2. M. Roșea (Dinamo) 
587 p, 3. V. Atanasiu (Steaua) 586; p. 
Pe echipe: 1. Dinamo 2324 p, 2. Steaua

1820 p, 3. Olimpia 1681 p. Clasamen
tul general al „Cupei de toamnă*  : 
/. Știința 17 p, 2. Olimpia 22 p, 3. 
Steaua 22 p.

Armă liberă calibru mare 3x40 focuri 
— campionat republican: 40 focuri po
ziția culcat: 1. M. FERECATU (Di
namo) 391 p — campion al Republicii 
Socialiste România, 2. P Șandor 
(Steaua) 389 p, 3. T. Ciulu (Steaua) 
389 p. 40 focuri poziția in ge
nunchi : 1. 1. PÂCARU (Olimpia)
374 p — campion al Republicii Socia
liste România, 2. L. Cristescu (Steaua) 
372 p, 3. M. Ferecatu 371 p. 40 
focuri poziția în picioare: 1. Gif. VA- 
STLESCU (Olimpia) 352 p — campion
al Republicii Socialiste România, 2. V. 
Eh ea. (Steaua) 347 p, 3. L. Cristescu 
343 p, 4. P. Șandor 343 p. 3x10 focuri: 
1. M. FERECATU 1104 p - campion 
al Republicii Socialiste România, 2. 
P. Șandor 1103 p, 3. V. Euea II00 p- 
Pușcâ militară 3x20 focuri: /. P. ȘAN
DOR 521 p — campion al Renublicii 
Socialiste România, 2. M. Rusescii 
(Steaua} 497 p, 3. L. Străchinescu 
(Steaua) 432 p. Pe echipe: I. Steaua l 
4388 p. campioană a Republicii Socia
liste România, 2. Steaua II 4072 p, 3. 
Olimpia 3154 p.

T. RĂBȘAN

I VOLEI: Pronosticuri confirmate...
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(5, 3, 7) după 50 de minute de joc.

SERIA NORD
Sătmăreana—A.S. Aiud 0—0 (disputat 

Baia Mare)
Soda Ocna Mureș—Chimica Tîrnăveni 
-0
Minerul Bihor—Minerul Baia Sprie 
-2 (1-0)
Metalul Copșa Mică—Olimpia Oradea
-2 (2-1)
Unirea Dej—.Forestiera Sighetul Mar- 
lației 2—1 (0—1)
Faianța Sighișoara—Steaua roșie Sa- 
mta 1—1 (0—1)
Progresul Reghin—Gloria Bistrița 2—0 
)-0)
ETAPA VIITOARE : Chimica Tîrnă- 
eni—Metalul Copșa Mică, Unirea Dej— 
teaua roșie Salonta, yA.S. Aiud—Faianța 
igJxisoara, Forestiera Sighetul Marmâ- 

'•rogresul Reghin, Gloria Bistrița— 
linCiul Bihor, Minerul Baia Sprie— 
ilimpia Oradea, Soda Ocna Mureș—Săt- 
năreana.

CLASAMENT

1. Jiul Petrila 10 6 2 2 18— 9 14
2. A.S.A. Tg. Mureș 10 6 2 2 12— 4 14
3. Min. B. Mare 10 5 3 2 15— 7 13
4. Vagonul Arad 10 5 3 2 18—12 13
5. A. s. Cugir 10 4 3 3 14—11 11
6. Ind. sîrmei C. T. 10 4 2 4 16—17 10
7. C.S.M. Sibiu 10 4 2 4 14—15 10
8. Clujeana 10 1 7 2 9—11 9
9. Min. Lupeni 10 3 2 5 7— 8 8

10. Recolta Cărei 10 3 2 5 13—16 8
lt. Gaz. metan Med. 10 3 2 5 7—13 8
12. C.S.M. Reșița 10 3 2 5 10—19 8
13. Arieșul Turda 10 2 3 5 12—15 7
14. C.F.R. Arad 10 2 3 5 6—14 7

ETAPA VIITOARE : A.S.A. Tț. Mureș
—C.F.R. Arad, Minerul Baia Mare—Jiul 
Petrila, C.S.M. Reșița—Arieșul Turda, 
Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu, Clujeana— 
Gaz metan Mediaș, Industria sîrmei 
Cîmpia Tu-zii—A.S. Cugir, Minerul Lu
peni—Recolta Cărei.

Prima etapă a campionatului repu
blican feminin, categoria A — seria I, 
desfășurată ieri, s-a soldat cu rezultate 
care au confirmat pronosticurile.

Cel mai lung meci s-a jucat la Cra
iova. unde Știința a întrecut fonnalia 
C.S.M. Sibiu cu 3 2 (—1, -12, 8, 
5, 6). întîlnirea, de bun nivel tehnic, 
a nemulțumit însă prin ariMBrajul sub 
orice critică prestat dc cuplul Patru Zo&
— Nicolae Reciu — București. (R. 
ȘULȚ - coresp. regional).

CLUJ: Știința—C.P.B. 3—1 (—12, 
14, 13. 12). Joc foarte frumos, în care 
s-au evidențiat jucătoarele Mocanu, 
Porumb, Pop (Știința), Za bara și 
Covaci de la C.P.B. (ȘT. TĂMAȘ-co- 
resp.).

CONSTANȚA. Farul - Penicilina lași 
3—0 (14, 7, 10). leșencele au pierdut, 
dar după un meci în care au produs o 
plăcută impresie. Cele mai bune de pe 
teren: Bifi de la gazde, Călinei de la 
oaspete. (C. POPA - coresp.).

ÎN CAPITALĂ, campionatul feminin 
a început cu două meciuri sîabc^ ca 
urmare a diferenței considerabile dc va
loare dintre echipele aflate față în (ață. 
Formațiile favorite — Dinamo și Rapid
— și-au întrecut adversarele la finele 
unor partide care pentru ele au consti
tuit mai mult niște formaliLăți. Rezul
tatele arată destul dc clar aceasta: Di- 
namo București - Partizanul roșu Brașov 
3—0 (4, 0, 8) în 45 de minute, Rapid 
București - Metalul București 3—0

Puținele momente de spectacol reușit 
le-au oferit echipele învingătoare.

DE O CALITATE MAI BUNA an 
fost celle patru seturi ale meciului mas
culin Dinamo București—Steaua Bucu
rești, derbiul etapei. Mai bun și sub 
aspect tehnico2 tactic, și — în conse
cință — spectacular, mulțumită în pri
mele două seturi aproape exclusiv învin
gătorilor, în setul al treilea ambelor for
mații. iar în ultimul din nou aproape 
numai datorită echipei cîștigătoare. După 
o oră și jumătate de joc, Dinamo a 
dispus de Steaua cu 3—1 (8, 1, —13, 
8). Dinamoviștii s-au comportat irepro
șabil în primele două seturi, jueînd în 
ritmul lent care — cu S/eaun — le 
convenea. Ei au acționat cu deosebită 
varietate în atac; în apărare blocajele 
,și dublajele an funcționat ca un cea
sornic. dc mare precizie. In setul trei, 
jucătorii de la Dinamo sînt mai puțin 
atenți, dau unele semne de oboseală fi
zică și nervoasă, se angrenează în ritmul 
iute imprimat de Steaua și comit o se
rie de greșeli la dublaj și pe linia de 
fund. Treptat își revin, dar nu mai 
reușesc să cîștige setul, ci doar să re
monteze de la 4—7, 5—10, 10—13 și 
11—14 pînă la 13—14. Setul ultim 
repetă în genere aspectul celui dintîi, 
la mi nivel valoric mai scăzut, volei
baliștii de la Steaua manifestînd grave 
defecțiuni în mecanismul dublajelor.

De-a lungul partidei s-au evidențiat: 
Cozonici (cel mai bun de pe teren), 
Derzei, Corbeanu și Schreiber de la Di

namo, Cristiani, Pădureții, Poroșnieu și 
Rotaru de la Steaua.

CONSTANTIN FAUR

ÎN PROVINCIE, cel mai echilibrat 
meci masculin s-a desfășurat la Timi
șoara: Știința - Tractorul Brașov 2—1 
(16—14, 12—15, 14—16, 75—9, 9—75». 
Oaspeții — superiori în atac, ca și ia 
blocaj. Corect arbitrajul prestat dc 
V. Chioreanu-Cluj. (I. STAN-corcsp.).

LA PLOI EȘTI, Petrolul - Construc
torul Brăila 3—2 (1, —10, 3. —12, 
13), după două ore de joc. Brăilenii au 
condus în ultimul set cu 13—/Z., S-au 
remarcat Zamolo, Șucti (Petrolul) si 
Ghertinișan de la oaspeți. (A. VLĂȘ- 
CEANU - coresp.).

LA GALAȚI, Știința—Știința Clui 
3—0 (3, 11, 11), la capătul unui îneci 
frumos, în care cei mai buni au fost 
Brandenburg, Ozum și Kramer de la 
gălățeni, Rednic și lonescu de la clu
jeni. (V. ȘTEFĂNESCU - coresp.).

LA BAIA MARE, Minerul - Rapid 
0—3 (2, 6, 8). PaFlidă îndeobște fără 
istoric. Gazdele au greșit mult la pre
luări și Ia blocaj. (T. TOIlATAN- 
coresp. regional).

LA BRAȘOV, Știința - Farul Cons
tanța 3—0 (10, 7, 5). Studenții bra
șoveni și-au învins neașteptat de ușo» 
adversarul, în numai 40 de ițiinute» 
Farul prezentîndu-se slab. Jucătorii evi
dent iati: Bidicui, Chinzeriuc, Niculescu, 
Buzescu (Știința), Gornoticeanu și Biji 
de la Farul. (T. MANlU-coresp.).
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SCRIMĂ: Campionatul republican pe echipe
Cu cele două meciuri dc spadă dis

putate duminică dimineața în sala do 
sport a Facultății de Drept (restanțe ale 
oțapei de la Cluj.) s-a încheiat prima 
parte a campionatului republican de 
scrimă pe echipe. Pe locul 1 — for
mația Steaua, neînvinsă.

Mai îotîi pe planșe s-au prezentat 
echipele Știința București și Progresul. 
Meciul, așteptat cu interes, a corespuns 
doau parțial. Studenții au avut un sin-

rcușit să aducă pe planșe 4 trăgători. 
Cum explică antrenorul Nicolac Marinescu 
o asemenea situație? Este vorba doar 
de un campionat republican și nu dc o 
competiție amicală. Mai multă seriozitate 
s.e impune!

A învins Știința București cu 10—6. 
la capătul unui meci destul de dificil 
(scorul a fost la un moment dat 6—5) 
în care, așa cum arătam, învingătorii 
s-au văzut numai prin Mtireșanti. El

Una din revelațiile campionatului republican de scrimă pe echipe 
— spadasinul Nicolae Istrate de la Steaua (în dreapta).

gur trăgător pe care au contat tot tim
pul (Tănase Mureșanu), la fel ca și 
’’rogresul (om dc bază — Sergiu Cioco- 
deică). De subliniat faptul că Progresul 
a prezentat doar 3 trăgători. Un ade
vărat paradox: în timp ce duminica tre
cută la Cluj aceeași echipă a aliniat 
garnitura completă, acum, acasă, n-a

Foto: Autftl Neagu
a realizat maximum de victorii (4), în 
timp ce colegii lui de echipă. Constantin 
Țintea, Mircea Vasiloglu și Victor 1 eo- 
dorescu, au obținut cîte două victorii. 
Progresul a „punctat*  prin Sergiu Cioco- 
deică (care și de data aceasta s-a do
vedit un trăgător cu frumoase posibili
tăți), autorul a trei victorii, Constantin

Micii (2 victorii) și Adrian Gavrilescu 
(o victorie).

In meciul următor Steaua, cu o for
mație care a avut ca principal atu omo
genitatea, 9-a impus de la început în 
fața Progresului. Scor final: 15—l. 
Spadasinii militari și-au asigurat victoria 
prin Nicolae Marinescu, Nicolae Istrate 
și Ștefan Moldanschi — toți cu cîte 
4 victorii și Ștefan Haucler cu 3 victo
rii. Unica victorie a Progresului a fost 
realizată de Ciocodeică (5—4 cu Ilau- 
cler!)

La sfîrșitul turului, clasamentul cam-

Returul campionatului (prima etapă) 
— la 3.0—31 octombrie.

pionatului se prezir lă astfel :
1. Steaua 5 5 0 0 62 228:373 10
2. C.S.M. Cluj 5 3 0 2 45 263:316 6
3. Știința Buc. 5 3 0 2 41 299:326 6
4. Crișul Oradea 5 2 0 3 35 324:283 4
5. Petrolul Ploiești 5 1 0 4 23 338:225 2
6. Progresul 5 0 0 5 22 353:228 0

TIBERIU STAMA

Pronosport
REZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT B-9 și A-42 
ETAPA DIN 24 OCTOMBRIE 1965

I. România (tin.) — Turcia (tin.) 1
II. Siderurgistul — Dynamo Dresda 1

III. C.S.M.S. Iași — Wisla Cracovia 1
IV. Poiana — Dinamo Victoria 1

V. C.F.R. Roșiori — Dinamo Bacău 1
VI. Gaz. metan — A.S.A. Tg. Mureș 2 

VII. A.S. Cugir — Minerul Baia Mare 1 
Vili. Ațțilanța — Lazio x

IX. Brescia — Internazionale x
X. Catgnia — Bologna x

XI. Spăl — Juventus X
XII. Varese — Lanerossi

XIII. Roma — Napoli x

FOND DE PREMII : Prono^p^rt B
188.459 Ici. din care 51 r .'port
premiu excepțional : Pronosport A 
124.017 lei.



Penultima etapă la handbal RUGBI: După cuplajul de ieri, echipa Dinamo București - virtuală campioană
SERIA I MASCULINĂ » Dinamo 

Brașov — Rafinăria Teleajen 16—16 
(11—5). Nimeni n-ar fi crezut în min. 
17, cînd Dinamo conducea cu 7—0, 
că pînă la urmă această echipă va 
trebui să lupte din răsputeri pentru 
a obține măcar un meci nul. Și to
tuși, așa a fost. Dinamo a izbutit să 
egaleze abia în min. 60! ! Rafinăria 
a opus o vie rezistență și a reali
zat un rezultat meritoriu, avînd în 
Laub pe cel mai bun jucător, care 
l-a marcat strict pe Misches și a în
scris și 6 goluri (V. Secăreanu, co
resp.). • Steaua — Tractorul Brașov 
28—14 (16—4). început vijelios al 
bucureștenilor și scorul ia proporții 
(5—1, 7—2, 9—3...). Revenire din 
partea oaspeților după pauză, cînd 
reduc din handicap, prin acțiuni fru
moase, dar nu periclitează victoria 
— clară — a echipei Steaua. Golge- 
terii meciului : Gruia 8 și Klein 5 
(p.g.). e Știința Timișoara — Știința 
București 13—14 (6—7). Bucureștenii 
au cîștigat meciul grație unui joc 
mai rapid pe semicerc, unde au com
binat foarte bine și cu multă fante
zie. Cele mai multe goluri: Gunesch 
5 și Stentzel 4, respectiv Goran 6 și 
Gațu 3 (A. Arnăutu, coresp.j. • Di
namo Bacău — Știința Galați 12—2 
(6—1). Joc bun, caracterizat prin 
sportivitatea echipelor. Știința a avut 
un început bun, dar apoi Dinamo — 
cu un excelent coordonator (Moldo
van, autor a 4 goluri) — și-a depă
șit net adversarul. (FI. Simion. co- 
resp.). • Voința Sighișoara — Di
namo București 6—23 (2—9). Meci la 
discreția campionilor, care au satis
făcut din plin spectatorii prin jocul 
practicat, o veritabilă demonstrație. 
Moser a marcat 8 goluri. (M. Con
stantin, coresp.j.

SERIA A II-A MASCULIN • Ra
pid București — Tehnometal Timi
șoara 12—19 (4—10). Oaspeții au fă
cut o partidă bună, jucînd tot tim
pul cu mult elan, rapid, cu combi
nații variate, încheiate cu aruncări 
puternice la poartă. Rapid a înce

Din nou meciuri de slab nivel tehnic
in campionatele republicane de baschet
Nici etapa de sîmbătă și dumini

că a campionatelor republicane de 
baschet nu a adus revirimentul valo
ric pe care-1 așteptam. Cel mai edi
ficator exemplu în această privință 
ni l-au oferit meciurile din Capitală, 
caracterizate prin inadmisibil de 
multe greșeli de tehnică și o supără
toare imprecizie în aruncările la coș. 
Deși au trecut cîteva săptămîni de la 
startul campionatelor, lipsa de pre
gătire^ se resimte din plin la majori
tatea "(echipelor, fie ele chiar frunta
șe în ediția trecută a acestei între
ceri. în aceste condiții, nu e de mira
re că numărul spectatorilor a scăzut 
în mod vizibil, că întrecerile se des
fășoară într-un dezinteres general. 
Promitînd că vom reveni asupra pro
blemelor care provoacă această în
grijorătoare stare de fapt, ne limi
tăm acum la relatarea rezultatelor, 
însoțită de cîteva amănunte.

"MASCULIN SERIA I
Rapid — Știința Tg. Mureș 101—74 

<50—37), Partida a abundat în pase 
date la'‘adversar și ratări. uneori 
chiar de suh coș. Rapidiștii au avut 
sclipiri care ne-au amintit că nu de 
mult alcătuiau -o echipă apreciată, ca 
avînd cel mai bun joc tactic. Mure
șenii și-au axat acțiunile pe Țedula, 
care a înscris 38 de puncte, dar a si 
ratat exasperant.

Steagul roșu Brașov — Știința Cluj 
, 55—48 (26—26). Localnicii au cîști
gat greu în fața studenților, care au 
jucat fără doi echipieri de bază : 
Demian și Vizi. (V. SECĂREANU — 
coresp.).

Dinamo Oradea — Știința Bucu
rești 81—72 (37—42). Un meci viu 
disputat, cu faze rapide, spectaculoa
se. Bucureștenii au condus pînă în 
min. 23, după care scorul a alternat, 
în final, orădenii se dovedesc mai buni 
în jocul la intercepție și cîștigă. (I. 
GHIȘA — coresp. regional).

Steaua — Știința Galați 102—75
(45—27)

Farul Constanța — Dinamo Bucu
rești 61—76 (38—32)

Știinta Timișoara — Aurul Brad 
72—56' (34—36)

SERIA A II-A
I.C.F. — Olimpia M.I. 65—61 

(32—28), Unio Satu Mare — Progre
sul București 72—63 (29—36), Știința 
Brașov — Academia Militară 53—71 
(31—27), A.S.A. Bacău — C.S.M.S. 
Iași 42—60 (17—26), Știința Craiova 
— Politehnica Cluj 60—48 (26—17).

FEMININ SERIA I
Constructorul București — Crișul 

Oradea 55—70 (23—36). întîlnirea a 

put bine meciul, a condus cu 2—0,
3—2 și 4—4, dar treptat a cedat, ini
țiativa a trecut de partea timișore
nilor care s-au distanțat. Cele mai 
multe goluri: Dian (T) 7 și Chiru 
(R) 3. © C.S.M. Reșița — Voința Si
biu 22—9 (9—5). Echipa locală a fă
cut cel mai frumos meci din acest 
sezon. Ea și-a întrecut adversarul 
în toate compartimentele. Cel mai 
bun: Iochman (8 goluri). (I. Plăvițu, 
coresp.). • Metalul Copșa Mică — 
Știința Petroșeni 18—7 (14—4). Net 
superiori, localnicii au cîștigat fără 
emoții. (M. Faliciu, coresp.). • Cau
ciucul Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej
— Timișul Lugoj 19—9 (8—5). După 
o repriză echilibrată, Cauciucul a do
minat după pauză, impunîndu-și su
perioritatea. Bădiță a înscris 8 din 
cele 19 goluri. (Al. Andronescu, co
resp.). • C.S.M.S. Iași — Știința Tg. 
Mureș 18—12 (8—4). O partidă viu 
disputată, care a revenit pe merit 
gazdelor. Golgeteri: Țipu 8, respec
tiv Kiss 5. (Marieta Robotă, coresp.).

SERIA A 1I-A FEMININĂ 0 Știința 
Galați — Ș.S.E. Buzău 7—5 (3—3). 
Jocul a fost echilibrat pînă spre 
sfîrșit, cînd studentele au jucat mai 
decis și s-au „desprins". Cele mai 
multe goluri: Frumuzache (S) 3 și 
Constantin (Ș.S.E.) 4. (S. Constanti- 
nescu, coresp.). • Spartac Constanța
— Progresul București 4—6 (2—2). 
© Partizanul roșu Brașov — Voința 
Sighișoara 4—7 (3—3). Oaspetele 
s-au impus în final, cînd au obținut 
o victorie prețioasă. Jocul a fost fru
mos, de bun nivel tehnic. (C. Gruia, 
coresp. reg.). • Ș.S.E. Petroșeni — 
Favorit Oradea 10—9 (2—4). Favorit 
a fost mai bună în prima repriză, 
gazdele în a doua, cînd au și învins. 
(1. Zamora, coresp.).

CUPA DE TOAMNĂ — Seria I: 
Rapid — Știința București 4—7 (4—4); 
Știința Timișoara — Confecția Bucu
rești 16—9 (7—5). Seria a Il-a : 
C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mureș 
8—8 (2—5) ; Rulmentul Brașov — 
Voința Odorhei 10—11 (5—4).

început cu o mică întîrziere, provo
cată de unele jucătoare de la Cons
tructorul, care au venit cu cîteva mi
nute înainte de meci și chiar după 
ora la care fusese programată parti
da (Constantinescu. Nedu, Ionescu, 
Vlăescu, Stamatiu și Preda). Intrînd 
în joc fără să facă încălzirea nece
sară, bucureștencele au fost dominate 
de tinerele jucătoare de la Crișul, 
care au confirmat buna impresie lă
sată chiar de la prima etapă.

Mureșul Tg. Mureș — Progresul 
București 51—48 (25—14). Murcșen- 
cele au condus detașat pînă în ulti
mele 5 minute, cînd oaspetele au tre
cut la o apărare agresivă, surprinză
toare pentru tinerele jucătoare loca
le. Ca urmare, Progresul a reușit să 
reducă considerabil din handicap. 
(V. KADAR — coresp.).

Rapid — Voința Brașov 85—59 
(37—35)

Știința București — Voința Bucu
rești 64—57 (31—25)

Știința Cluj — I.C.F. 81—57
(43—23)

SERIA A II-A
Voința Oradea — Olimpia Bucu

rești 42—35 (29—15), S.S.E. Satu 
Mare — A.S.A. Cluj 59—53 (31—32), 
Știința Constanța — C.S.M.S. Iași 
57—65 (29—30), Știința Timișoara — 
S.S.E. Craiova 66—41 (32—18), Spar
tac Salonta — Voința Tg. Mureș 
56—36 (26—20)

• MECIUL pentru titlul mondial fe
minin de șah dintre Nona Gaprindașvili 
și Alia Kușnir s-a încheiat la Riga o 
dată cu disputarea celei de a 13-a par
tide, cîștigată de Gaprindașvili la mu
tarea 45. Totalizînd 8'/î puncte, față de 
numai 4>/s puncte realizate de șalangera 
sa, Nona Gaprindașvili ișl păstrează 
titlul de campioană a lumii. La vîrsta 
de 24 de ani, Gaprindașvili — apreciază 
specialistul sovietic Iakov Rohlin — a 
atins o măiestrie șahlstă eare-i permite 
să participe cu succes șl la turnee mas
culine. După cum se știe, la ultimul 
turneu internațional de la Hastings, stu
denta din Tbilisi s-a clasat pe locul 5, 
reușind să învingă mai mulțl maeștri 
englezi și să obțină remiză în partida 
cu marele maestru Paul Keres.

»S-AU ÎNCHEIAT campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Olandei, 
desfășurate la Utrecht. In finala probei 
de simplu masculin campionul european 
Kjell Johansson (Suedia) l-a învins cu 
3—1 (21—17; 21—16; 18—21; 21—8) pe ce
hoslovacul Stanek. La feminin titlul a 
revenit jucătoarei maghiare Lukacs, în
vingătoare cu 3—0 în fața campioanei 
vest-germane Agnes Simon.

A INTR-UN meci internațional de 
handbal (masculin) selecționata orașului 
Zagreb a învins cu scorul de 24—10 
(10—2) reprezentativa Sofiei.

★
La Lvov, echipa feminină de handbal 

a U.R.S.S. a întrecut cu 6—5 (4—2) se
lecționata Iugoslaviei.

GLORIA — CONSTRUCTORUL 
22—5 (0—0). Nimic nu lăsa să se 
întrevadă la pauză că se vor înscrie 
27 de puncte și că se vor putea ve
dea faze frumoase, „la mînă“, în 
care principalii animatori să fie jucă
torii de la Gloria. Totuși, imediat 
după reluare, a început să se joace 
rugbi adevărat. Gazdele au dominat 
net, atît pe înaintare, cît și pe 3/4. 
Realizatorii punctelor : Crăciunescu
(două lovituri de pedeapsă și două 
transformări), Manole (lovitură de 

O fază din derbiul Grivița Roșie — Steaua. Luptă dirză, de un ex
celent nivel tehnic, dominată de qrivițeni. Mladin (Grivifa Roșie) lan
sează un atac, urmărit de arbitrul italian Pozzi (in dreapta), care a lost... 
omniprezent.

Foto : P. Romoșpn

P. Simion—învingător în „Cupa Steaua" 
la ciclocros

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

picior căzută), Humeniuc (încercare), 
Tăbăran (încercare) și Griin (încer
care !) de la Gloria, Simion (încer
care) și Stoian (transformare) de la 
Constructorul.

DINAMO — PROGRESUL 8—3 
(3—3). Meciul din deschiderea cupla
jului de duminică a fost frumos. Su
perioritatea dinamoviștilor, datorată 
în special liniei de 3/4, s-a concretizat 
spre sfîrșit. Deși victoria lor a fost 
meritată, cuvinte de laudă avem și 
pentru învinși, care au luptat aprig.

Semicurse (7 concurenți — 8 km): 
1. M. Trăistaru (SSE 2) 20:18; 2. Gh. 
Istrate (SSE 2 ) 20:58 ; 3. Ion Ajoghin 
(SSE) 2) 21:29;

Juniori II (14 concurenți — 8 km): 
1. Gh. Ciumete (CPB) 18:34; 2. D. 
Gușoiu (CPB) 18:35; 3. St. Velicu 
(SSE 2) 18:35;

Juniori I (12 concurenți — 12 km): 
1. C. Vlăsceanu (Dinamo) 26:01 ; 2. 
St. Cernea (SSE 1) 26:21 ; 3. C. Con
stantinescu (CPB) 26:21 ;

Seniori (16 concurenți — 20 km): 
1. Petre Simion (Steaua) 41:31 ; 2. Gh. 
Suciu (Dezrobirea Brașov) 41:38; 3. 
C. Grigore (Voința) 42:34; 4. R. Ga- 
lagiu (Steaua) 44:15; 5. C. Popescu 
(Olimpia) 44:35; 6. Al. Mitef (Voin
ța) 44:41. „Cupa Steaua" a fost atri
buită lui Petre Simion.

HRISTACHE NAUM

Boxerii muscele ni au invins 
selecționata Lodz (R. P. Polone)

Duminică, selecționata de box a ora
șului Lodz (Ii. I*.  Polonă) a susținut 
o nouă partidă, de data aceasta în com
pania boxerilor din Cîmpulung Muscel.

63 de concurenți au răspuns ieri 
dimineață „prezent" la startul celor 
5 probe ale competiției de ciclocros 
dotată cu „Cupa Steaua". Majorita
tea celor veniți pe stadionul din bd 
Ghencea, au fost rutieri tineri. Și nu 
este întîmplător. Doar ei simt încă 
nevoia folosirii fiecărui prilej pentru 
afirmare. „Cei mari" și-au făcut — 
cum se spune — „suma" în cursele 
de lung kilometraj din sezonul esti
val și acum preferă... odihna. Poa
te la startul campionatului să mai 
vină cîțiva dintre „așii" care n-au 
izbutit să-și apropie nici un titlu la 
șosea sau velodrom...

Principala probă, cursa seniorilor, 
s-a desfășurat la o oră (după 11) cînd 
aerul se mai „îndulcise" puțin. Dis
puta pentru primul loc s-a dat între 
Radu Calagiu, Constantin Grigore, 
Gh. Suciți, și Petre Simion. Primul a 
contat doar în tururile I și II (cursa 
s-a desfășurat de-a lungul a 5 ture
— 20 km), iar C. Grigore a cedat și 
el spre final. Se părea — în aceste 
condiții — că brașoveanul Gh. Suciu 
nu mai are „probleme" deosebite și 
că va cîștigă. în ultimul tur, însă 
Gh. Suciu a greșit traseul și n-a fost 
nici prea atent pe o porțiune acci
dentată. Astfel, Petre Simion, mai
tendee, mai atent și mai calm și-a vă
zut eforturile încununate de succes, 
trecînd primul linia de sosire. Pen
tru juniorii de la cele două categorii 
și pentru alergătorii de la semicurse 
și turism o remarcă comună: dîrze- 
nia cu care și-au disputat șansele de 
la primul și pînă la ultimul metru al 
traseului. Clasamente :

Biciclete de turism (14 concurenți
— 4 km): 1. V. Mureșanu (Dinamo) 
10:30; 2. Ion Stoia (SSE 2) 10:40;
3. Gh. Zidărescu (Dinamo) 10:45;

• ÎN PRIMA ZI a turneului interna
țional de hochei pe gheață de la 
Weisswasser echipa Dynamo Berlin 
(R.D.G.) a terminat la egalitate: 2—2
(2—2 ; 0—0 ; 0—0) cu Motorlet Praga. Di
namo Moscova a învins cu 2—0 (1—0; 
1—0; 0—0) pe Dynamo Weisswasser.

• CONTINUÎNDU-ȘI turneul în Fran
ța. echipa selecționată de fotbal a 
U.R.S.S. a jucat la Saint Etienne cu 
formația locală, de care a dispus cu 
scorul de 5—0 (3—0).
• FOSTUL campion mondial de box 

la cat. grea, Floyd Patersson, a sosit în 
orașul Las Vegas (Nevada) în vederea 
meciului pe care-1 va susține aici la 
22 noiembrie cu Cassius Clay, contînd 
ca semifinală a campionatului mondial. 
Cu toate că Clay este cotat favorit cu 
12—5, patersson a declarat ziariștilor că 
speră să obțină victoria, care-i va per
mite să lupte apoi cu învingătorul me
ciului Tcrrel-Chuvalo.
• CU O RUNDA înainte de termina

rea turneului internațional de șah de 
la Subotica, în fruntea clasamentului 
se află iugoslavul Kozomara cu 8 punc
te, urmat de Bradvarevici — 7Va puncte. 
Maestrul român Iuliu Szabo, care a re
mizat în runda a 12-a cu bulgarul Mi- 
nev, ocupă locul 4 cu 6*/z puncte. în 
runda anterioară, Szabo a pierdut la 
Bradvarevici.

• PARTICIPÎND în afară de concurs 
la campionatele unionale de juniori
la Tbilisi, cunoscuta atletă sovietică 
Irina Press a stabilit un nou record 
mondial in proba de 80 m garduri cu 
performanța de 10,3. Irina Press a co
rectat astfel cu o zecime de secundă 
recordul oficial precedent, pe care-1 de
ținea împreună cu australiana Pamela 
Kilborn.

• SELECȚIONATELE de fotbal ale Po
loniei și Finlandei s.au întîlnit la Szcze
cin în meci retur pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal (grupa 
8-a europeană). Fotbaliștii polonezi, în 
mare vervă de joc, și-au surclasat ad
versarul, cîștigînd cu scorul de 7—0 
(6—0). în clasamentul grupei a 8-a con
duce Polonia cu 6 puncte din 5 meciuri, 
urmată de Italia 5 puncte (3 meciuri). 
Scoția 5 puncte (4 meciuri), Finlanda 
2 puncte (6 meciuri).

• PRIMUL MECI din optimile de fi
nală ale „Cupei cupelor** * * 3 4 * la fotbal s-a 
disputat duminică la Trondheim între 
echipa norvegiană B.K. Rosenborg și for
mația sovietică Dinamo Kiev. Au învins 
fotbaliștii din Kiev cu 4—1 (3—0) prin 
golurile marcate de Kotas (2), Biba și 
Hmelnițki.

• PROBA de simplu bărbați din ca
drul campionatelor de tenis ale Austra
liei a revenit Iul John Newcombe, care 
l-a întrecut în finală cu 4—6; 6—1, 6—1,
6— 3, pe Fred Stolle. La simplu femei a 
cîștigat Lesley Turner, învingătoare cu
7— 5, 6—3 în meciul final susținut cu 
Margaret Smith.

Formația gazdă, din rindul căreia 
s-au evidențiat I. Negru, L Manole și 
/. Marin, a cîștigat întîlnirea cu sco
rul de 14—6. Scorul alît de sever se 
datorește și faptului că oaspeții n-au 
prezentat boxeri la trei din cele zece 
categorii.

lată rezultatele în ordinea categoriilor: 
cat. muscă: V. Popa cîștigă prin nepre- 
zentare; cat. cocoș: Șf. Mihai cîștigă prin

Turneul internațional de șah de la 
Belgrad a continuat cu disputarea a 
două partide întrerupte din runda a 8-a. 
în ambele partide Matulovici-Flesh și 
Sliwa — Minici arbitrii au consemnat 
remiza. Clasamentul după 8 runde : 1. 
Kavalek (Cehoslovacia) 5*/z  puncte; 2—3 
Matulovici (Iugoslavia), Tringov (Bulga
ria) 5 puncte: 4—5 Gheorghiu (Româ
nia), Minici (Iugoslavia) 4’/a puncte etc. 
în runda a 9-a, Gheorghiu joacă cu ne
grele împotriva lui Karaklajici. Sîmbătă, 
el a cîștigat la Milici în 46 de mutări.

• AU ÎNCEPUT meciurile pentru pri
ma ediție a „Cupei campionilor euro
peni” la hochei pe gheață. La Klagen
furt, echipa austriacă A.C. Klagenfurt 
a învins cu 10—3 (1—1, 4—1, 5—1) for
mația elvețiană SC Berna, iar la Buda
pesta, Ujpest a întrecut cu scorul de 
8—3 (4—0, 1—3, 3—0) pe „Cerveno Zname“ 
Sofia. Regulamentul competiției pre
vede, în eliminatorii, meciuri duble-tur 
și retur.

• PE AERODROMUL Letnany din 
Praga șapte parașutiști cehoslovaci au 
stabilit un nou record mondial la saltul 
în grup de la 2 000 m, aterizînd la o 
distanță medie de 3,71 m de punctul 
fix.

Cu această victorie, Dinamo are tit
lul ca și asigurat. Autorii punctelor : 
Cîndea (încercare) și Nica (încerca
re și transformare) de la Dinamo, 
Alexandrescu (lovitură de picior u. 
zuiă) de la Progresul.

GRIVIȚA ROȘIE — STEAUA 
8—6 (8—3). După 80 de minute de 
rugbi spectaculos, am spune chiar 
complet, „punctat" deseori cu aplau
ze la scenă deschisă, Grivița Roșie a 
dispus pe merit de o formație în care 
obsesia punctelor din clasament a 
avut efecte negative. învingătorii au 
dominat — poate nu mult, dar cert
— în toate compartimentele. Replica 
oferită de Steaua a părut lipsită de 
concentrare. Penciu, deși a dovedit 
din nou că e jucător de clasă interna
țională, nu a putut face nimic ... 
concret, nefiind bine și prompt sus
ținut. Lăudabilă tendința spre joc 
deschis, caracteristică în acest meci 
ambelor echipe. Au înscris Irimescu 
(două încercări) și Țibuleac (trans
formare) pentru Grivița Roșie, Luscal 
(încercare) și Nica (lovitură de picior 
căzută) pentru Steaua.

G. RUSSU-ȘIRIANU
ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M.S. IAȘȚ 

5—9 (5—3). Jocul a fost de nivel 
tehnic modest. Oaspeții, cu C'" ’n 
formă „mare“, au cîștigat pe. nerit. 
Realizatorii scorului : Terboczi (în
cercare transformată) pentru gazde, 
Crișan (lovitură de picior căzută), 
Ciohodaru (încercare) și Șihovan (lo
vitură de picior căzută) pentru oas
peți. (I. BRĂȚAN — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTI
INȚA PETROȘENI 6-3 (6-3). E- 
lanul localnicilor a constituit factorul 
hotărîtor al victoriei. Ambele echipe 
au jucat deschis în prima parte și. . 
închis după reluare. Punctele au fost 
obținute de Bogdan (două încercări) 
pentru timișoreni și Dragoș (încerca
re) pentru oaspeți. (A. ARNĂUTU
— coresp.).

CLASAMENT
1. Dinamo 20 18 2 0 225: 73 58
2. Steaua 20 16 1 3 319:108 53
3. Grivița Roșie 20 15 2 3 282: 79 52
4. Gloria 20 8 5 7 139:171 41
5. C.S.M.S. Iași 19 8 4 7 128: 95 39
fi. Constructorul 20 7 3 10 92:150 37
7. Șt. Petroșeni 20 fi 2 12 78:146 34
8. Rulm. Bîrlad 19 6 2 11 115:118 33
9. Progresul 19 4 fi 9 113:135 33

10. Farul C-ța 18 fi 3 9 99:140 33
11. Știința Tim. 19 5 1 13 80:275 29
12. Știința Cluj 20 2 1 17 67:247 25

RULMENIUL BIRLAD — LO-
KOMOTIV LEIPZIG (R.D. GERMA
NĂ) 6—3 (0—0).

In fața a 5 000 de spectatori, rug- 
biștii bîrlădeni au obținut o frumoasă 
victorie internațională. Ei au fost su
periori pe linie de 3/4, iar oaspeții 
au dominat în general la tușă și la 
talonaj. Au înscris Brăiescu și Cris- 
tea cite o încercare pentru Rulmen
tul, Seidel o lovitură dc picior că
zută pentru Lokomotiv.

E. SOLOMON — coresp.

pană: 1. Marin 
cat. sentiușoară: 
1. J ego jeuixki;

neprezentare; cat. 
H. Radzikowski; 
Negru b.ab. II. 
ușoară: I. V ifineitcu m.n. Z. Kieleh; 
semimijlocie: .4. Flazman b.p. Gh. 
nea (decizie eronată);
mică: Gh. Preda cîștigă prin neprezen
tare; cat. mijlocie: 1. Manole b. ab.

b.p.
I. 

cat. 
cat. 
Ma

cat. mijlocie

II P. Tomasiewicz; cat. semigrea: 9".
Karolak b. ab. 11 A. lancu; cat. grea: 
I. han m.n. 7'. Kubaski

D. RADULESCU - coresp.
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