
Gheorghe Costache
(6 kg) la

a aruncat ciocanul
75,52 m

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VAf

Pe stadionul Tineretului din Capi
tală, participînd, în afară de concurs 
la întrecdrile campionatului republican 
<ie atletism pe echipe GHEORGHE 
COSTACHE a reintrat, după aproape 
un an, în posesia celei mai bune per

formanțe mondiale de juniori la arun
carea ciocanului (6 kg). Costache a 
înregistrat rezultatul de 75,52 m care 
întrece, cu 4,73 m, vechiul record, sta
bilit de Virgil Țibulschi în ultima zi 
a anului trecut.

cu „victoria absolută" a echipei Dinamo București
Cîtcva mii de amatori de handbal 

din București (asistcnță-rccord pentru 
un joc de campionat) au ocupat sîm- 
bătă orice locșor liber de pe cochetul 
teren din parcul sportiv Dinamo, pen
tru a urmări pasionantul derbi Dinanto- 
Stcaua. Alte mii de spectatori au ținut 
să fie prezenți ieri și la partidele din 
țară care au încheiat prima parte a 
campionatului categoriei A (seria I) 
masculin. Confirinînd pronosticurile, 
Dinamo București a câștigat acest derbi 
cu 13—11 (3—6), terminînd neînvinsă 
turul și consolidîndu-și poziția de lider.

.par, de foarte multă vreme n-am vă- 
vechipa noastră campioană făeînd 

âfitia eforturi pentru a obține 0 vic
torie în campionat. Conduși pînă în 
min. 47 (cînd au reușit să egaleze: 
10—10), dinamoviștii au luptat pînă 
la epuizare în repriza secundă pentru 
a depăși un adversar dîrz și foarte bun 
în apărare. De aceea apreciem

lacob (Steaua), în mate vervă în Jocul 
sîmbătă. și-a depășit adversarul direct (Cos- 
tache II) și va marca un nou gol pentru echipa 
sa. Fază din meciul Dinamo București—Steaua.

mult rezultatul lor de sîmbătă. Cuvinte 
frumoase se cuvin și echipei Steaua, 
care — mai ales în prima repriză — a 
făcut dovada marilor sale posibilități. 
Lungi perioade din meci handbaliștii de 
la Steaua au fost net superiori, reușind 
ca printr-o apărare promptă (la care 
s-a adăugat forma bună a portarului 
Georgescu) și prin frumoase combinații 
cu doi pivoți în atac să stăpînească 
jocul. Și dacă ei ar fi transformat în 
goluri măcar cîtcva din numeroasele 
„bare* avute, victoria campioanei ar fi 
devenit problematică.

Partida a plăcut mult, îndeosebi prin 
dîrzenia, elanul și rapiditatea eu care 
s-a jucat. în primele minute, inițiativa 
a fost clar de partea echipei Steaua, 
care a condus cu 4—0 (min. 13) și 6—1 
(min. 15). Apoi, dinamoviștii au izbutit 
să reducă din diferență, în timp ce ad
versarii lor au luat parcă la .,ținlă“...
barele. După pauză, meciul este pasio

nant. Dinamo ajunge la 
un pas de egalare (6—7, 
min. 38), dar Steaua se 
distanțează din nou (9— 
6, min. 40). în final, va
loarea, pregătirea fizică și 
dîrzenia dinamovi.știior își 
spun cuvîntul : după ce e- 
galcază, ci realizează chiar 
o diferență de 3 goluri 
(13—10, min. 54). Au 
marcat: Tvăneșcu 5, L. 
Popescu 3, Costache I 2, 
Moser. Coman, Coslache 
II (D), lacob 4, Gruia 
2, Alboaica 2. Oțele.a, 
Nodca și I. Popescu (S). 
Bun arbitrajul lui Ch. Po
pescu-București.

CĂLIN ANTONESCU
MASCULIN SERIA A 

II-A : Știința Tg. Mureș 
— C.S.M. Reșița 15—20 
(10—6), Timișul Lugoj — 
C.S.M.S. Iași 13—11 (9- 
3), Știința Pctroșeni — 
Cauciucul Oraș Gh. Ghe- 
orghiu-Dej 15—10 (8—6), 
Rapid București — Meta
lul Copșa Mică 16—22 
(10—9), Tehnometal Tim. 
— Voința Sibiu 14—9 
(7-5).

FEMININ, SERIA A 
II-A : S.S.E. Buzău — 
Partizanul roșu Brașov 
10—11 (6—8), Progresul 
Buc. — Știința Ga- 
( Continuare în png. a 3-a)

MASCULIN SERIA I

Știința Cluj- Rapid București 91—73 
(38—31). Reintrarea jucătorilor Dc- 
mian și Vizi a cîntărit mult în realiza
rea unei clare victorii clujene. Jocul a 
fost foarte frumos, merite revenind am
belor echipe.

Barul Constanța —Steagul roșu Bra
șov 69- 66 (36—41). Meci viu disputat, 

■ victoria revenind gazdelor abia în final.
Știința 7’g. Mureș—Dinamo Oradea 

75—63 (31—23). Deși orădenii au fost 
adversari incomozi, gazdele au obținut 
o victorie clară. Nivelul tehnic a fost 
Insă mediocru.'

Știința București—Știința Timișoara
• S<)|_73 (39—30). Se părea că bueu- 

rcșlcnii vor realiza o yjetorie la dife- 
jc.ntă marc (min 8 : scor 21—8), 
n-a fost așa. Deși în minutul 14 con
duceau cu 30—14 (!), gazdele au per
mis experimentalilor lor adversari să 
refacă o măre parte din handicap.

SERIA A II-A: Politehnica Cluj— 
A.S.A. Bacău 102-62 (45—30) ; A- 
cad etnia MHitară-^-UNIO Satu Mare 
70—57 (37—23) ;
— l.C.F. 59-83 (30—40);
M. t.-—Știința Craiova 51—16

' 28) ; C.S.M.S.- Iași-;—Știința
92—.Ș8 c41— 29i

dar

(45-30) ;
Satu

Progresul București 
Olimpia 

(29— 
Brașov

FEMININ SERIA I
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Campionatul de fotbal s-a reluat

Un singur gol în deplasare!

gol al meciuluiPrimul

REZULTATELE
Petrolul—U.T.A.
Știința Craiova—Dinamo

DE

Farul—Știința Cluj
Crișul—Siderurgistul
C.S.M.S.—Steagul roșu 
Rapid—Steaua
Știința Tim.—Dinamo Pit.

CLASAMENTUL
1. Rapid
2. Petrolul
3. U. T. A.
4 C.S.M.S.
5. Știința Timișoara
6 Știința Cluj
7. Steaua
8. Steagul roșu
9. Crișul

10. Știința Craiova
11. Farul
12. Dinamo Pitești
13. Dinamo București
14. Siderurgistul

ETAPA VIITOARE

Rapid — Steaua : Ionescu Insei ie cu tot plonjănul lui ftaidu.
Foto : P. Romoșaii
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Rapid—Știința Timișoara
Dinamo Pitești—Crișul
U.T.A.—Farul
Steagul roșu—Steaua 
Siderurgistul—Știința Cluj 
Dinamo București—Petrolul 
Știința Craiova—C.S.M.S.

Fără îndoială, Rapid g cîșligat ieri 
unul din meciurile hotărltoare ale 
campionatului, mai ales în ceea ce 
plivește moralul. Reușind să treacă 
cu succes de Steaua, într-un moment 
cînd giuleștenii simjeau..- In ceată 
răsuflarea Petrolului și cînd — opt 
dintre ei — intrau pe teren cu frun
țile înnourate de eșecul de la An
kara, victoria de ieri după-amiază 
alirnă, poate, mai mult declt cele 
două puncte c'iștigate in clasament. 
Ea îi a fu fă pe feroviari să reintre in 
cadența dinainte de întreruperea 
campionatului.

Nu-i mai pujin adevărat) insă, că 
In cele 90 de minute ale cursei de 
ieri, mersul „Rapidului* n.a fost chiar 
așa de regulat. „Plecarea din stafie", 
mai ales, s-a făcut cu destule opiu-

teli... Primele 5-10 minuie ale jociilut' 
s-au desfășurat in nota de intensă do— 
minare a „steliștilor“ care în acest’ 
interval au ratat poate prilejul de.- 
a da partidei turnura favorabilă lor.. 
Atacînd viguros, cu precădere .pe- 
aripa stingă, unde Crăiniceanu acțio
na ca in zilele lui bune, militării: 
lăsau să se întrevadă nu numai o> 
victorie a lor, dar chiar și un joci 
de notă mare. Nereușind insă să în
scrie golul care să le întrețină ela
nul, pofta de joc, ei ău reintrat. im 
nota tor obișnuită de submediocritate- 
(ce păcat că am ajuns să vorbim’ 
astfel despre această echipă cu atîțea

RADU URZICEANU
I

(Continuare în pag. 2—3)

Petrolul continuă cursa 
în urmărirea liderului

ii egalat în min. 28 și apoi, dtipîî cîtcva 
minute de joc echilibrat, a realizat o 
diferența de puncte care i-au asigurat 
victoria.

(Continuare in pag. a 3-a)

4—1 eu UT A
PLOIEȘTI, 31 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Așteptat cu nerăb
dare, acest meci, care aducea în 
fata spectatorilor pltnșteni echipele 
aflate în clasament pe locurile 2 și 3 
a corespuns în bună măsură,

In . majoritatea , timpului jocul a 
fost vioi, spectaculos și s-au marcat 
multe goluri. Nimic nu lăsa însă să 
se întrevadă după primele 45 de 
minute categorica schimbare de scor

din partidă : do la 0—1 la 4—1 1 ’
Nici cei mai înfocati suporteri al' 

formației petroliste nu sperau’ la 
pauză într-o victorie atit de clară. 
De ce î Pentru că, timp dej o 
repriză asistaseră la o dominare li
neari totală, dar în același timp ste-

MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. 2—3)

La închiderea ediției

Dorin Giurgiucă, campion internațional
al Ungariei

Voința Bucureș ți—Progresul
reș ti 64—53 (23—2.6 ). O a torit ă
tului că nu _ .
în ’zonă folosită de adversare,

> -și unor
n fost condusă toată repriza «întii. După
pauză, introducerea pivotului Ama Dc- "Nou promovată în echipa Mureșul, Juoăloaiea Ș/abâdos s-a dovedit 
Hictrrscu . s-a. dovcilit saluLvă. acțiunile deosebit de utilă în meciul cu Rapid. Iat-o aruncind la cpșt io ciuda 
acesteia fiind deosebit de eficace. Voința opozijiei rapidistelor Chiraieu 'și Biju. '

Bucii- , 
fap- 

s-a acomodat cu apărarea 
precum 

greșeli cornișe.. în atac, Voința

dru—Bosa 3—1, Constantinescu—Bala- 
ișite 3—0, sferturi : Alexandru—Fol di .3— 
2, Constantinescu—Iurik 3—1, semifinale : 
Alexandru—Rudnova 3—0, Grinberg—-Con
stantinescu 3—0, finala : Grinberg 
(URSS)—Alexandru 3—1 ; simplu bărbați, 
turul I : Reti—Tenieș 3—0, turul n : Reti 
—Markovic 3—1, Giurgiucă—Benlze 3-0,- 
turul III : Reti—Pignitzkl 3—1, Giurgiu- 
că—Stepancicl 3—1, optimi: Vardanian— 
Reti 3—1, Giurgiucă—Kallnskl 3—0. sfer
turi : Giurgiucă—Averin 3—0, semifinale : 
Giurgiucă—Schdler 3—0, finala : Giurgiu-, 
că—Vardanian (URSS) 3—2.La bra cînd a avut loc convorbirea te-

cam-
__ __ ______ _____ _ masă 

ale Ungariei, dintre reprezentanții Româ
niei, Dorin Giurgiucă a obținut cel mai 
frumos succes. El a 'cîștigat proba de 
simplu bărbați, fiind răsplătit cu nume
roase aplauze dș public pentru jocul ex
celent făcut și pentru victoriile realizate 
în fața unor adversari de certă valoare 
continentala.' O mențiune merită și Ma
ria Alexandru, clasată în finala de sim
plu femei ,după‘ ce. a eliminat adversare 
puternice ca ’ Folâi' și Bu'dndva.' 

1 iată icîteva- rezultate mai importante: 
simplu feftaei, turul II:, Alexan-d.ru—Poor «« «-ia3—j, constantinescu—Rj'uppva 3—6. Shan- lefonică începeau finalele piooeior 
non—Mihaiba 3—0, 'turul IU: ‘ Alexan- dublu.

BUDAPESTA 31 (prin telefon). La 
pion ațele- internaționale de tenis de



Papuc 7 — Geleriu 5, Mincă 9. 
M. Marcel 8, Deliu 5 — Bărbu- 
lescu 7, BK’an 7 (min. 50 Anton 5) 
— Cîrciumărescu 7, Sfîrlogea 6, 
Eftimie 8, V. lonescu 5.

■ -A

STI
■ ■

IINTA
r*r- •

jIUVu

Datcu 8 — Popa 8, Nunweiller 
III 7, Nunweiller IV 7, Stoeneseu 
6 — 0. Popescu 6, Ghergheli 8 
— Pîrcălab 4 (min. 60 Ene 5), Fră- 
țilă 5, Nunweiller VI 5, Haidu 4.

u INAM 0
Blu.c.urcsTI

I

CRAIOVA, 31 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cu cîteva minute 
înainte de începerea jocului, Nunweiller 
III ne spunea cu amărăciune : „Ați 
venit la Craiova să vedeți un meci al 
codașilor11. Intr-adevăr, poziția celor 
două formații în clasament nu-1 contra
zicea pe Nclu Nunweiller. Este destul 
de precară situația campionilor, pe 
umerii cărora... apasă titlul cucerit cu 
cîteva luni în urmă și care nu se poate 
împăca cu poziția actuală.

Cele relatate mai sus au creat în 
rînd urile celor două echipe o situație 
dificilă și jucătorii au ținut să mai re
pare ceva cu cele două puncte puse 
astăzi în joc. Aceasta este explicația 
încordării cu care Știința și Dinamo au 
abordat de la început jocul. Echipele au 
apărut pe teren ca două resoarte încor
date la maximum. Pe parcursul celor 
90 de minute s-a consumat multă e- 
nergie, dar s-au realizat prea puține 
faze de fotbal curat. Au fost prea pu
țin prezente ideile tactice. Forma ne
corespunzătoare a campionilor continuă. 
Echipa lui Nunweiller HI și Pîrcălab, 
altădată matură, sobră, care știa ce 
vrea, a apărut pe terenul din Craiova 
ca o debutantă în privința jocului la 
mijlocul terenului și la înaintare, cu o

tactică de joc cîteodată în varianta 
9-f-2 care ar fi putut să-i asigure cel 
mult un punct. în afară de munca de
pusă de apărători (în special Popa și 
Ghergheli) n-am mai putut remarca a- 
proape nimic pozitiv, ci doar forma sur
prinzător de slabă (ținînd seama de po
sibilități) a lui Haidu, Frățilă și mai 
ales, Pîrcălab. Așa că, nu e de mirare 
că în acest meci ei au șutat doar de 
5 ori Ia poartă, din care doar 3 mingi 
pe spațiul apărat de Papuc (primul 
șut în min. 33 din lovitură liberă de 
Ia 18 in. în afară de un șut al lui 
Frățilă și o bară a lui Ene în min. 63, 
dinamoviștii nu au mai reușit nimic).

Cu acest bilanț, este explicabilă bu
curia bucureștenilor de a fi luat un 
punct Științei la Craiova.

Despre gazde se poate vorbi ceva mai 
mult și mai frumos. De ce? Fiindcă au 
dat tonul în joc, pentru că în ciuda 
unor posturi descoperite (fundașii la
terali, extrema stîngă și apoi acciden
tarea lui Bîtlan) au oferit mult mai 
mult dccît partenerii de joc. Eftiinie, 
Sfîrlogea și uneori Bărbulescu au reali
zat cîteva combinații reușite, și-au creat 
poziții favorabile, și-au dominat adver
sarul. Dar ratările i-au privat pe craio- 
veni de o victorie pe care o meritau cu

prisosință. în min. 34 Cîrciumărescu, 
în min. 38 Sfrîlogea ratează ocazii fa
vorabile. După pauză (min. 47 și 61) 
același Sfîrlogea — din cauza unor 
preluări greșite — ratează goluri si
gure. în min. 78 Anton îl imită pe 
Sfîrlogea.

MINUTUL 80: Sfîrlogea primește o 
minge „printre" de la Eftimie și înscrie. 
Golul este însă anulat. A fost o fază 
rapidă care l-a surprins cam departe pe 
arbitrul C. Nițescu. Colegul său de tușă 
— I. Palade — a ridicat steagul și 
C. Nițescu a fluierat tîrziu. După pă
rerea noastră cînd Eftimie a pasat în a- 
dîncime, poziția lui Sfîrlogea NU era 
afară din joc, mai ales că, între timp, 
mingea se lovise și de gheata unui ad
versar.

Au urmat 10 minute în care Știința 
și-a dominat categoric adversarul trecut 
în apărare, uneori în 8 și 10 jucători. 
Arbitrajul, exceptîndu-1 pe tușierul Oc
tavian Calugherovici, a fost sub va
loarea cu care ne-au obișnuit numele 
și experiența lui C. Nițescu și I. Pa
lade. Se pare că lipsa de formă arătată 
de C. Nițescu se mai manifestă încă.

CONSTANTIN ALEXE

C.S.M.S.
■ -J- .

Constantinescu 9 — V. Po
pescu 9, Gherghi 7, Vornici
8, Deleanu 9 — Ștefânescu 9
Romilă 6 — Matei 8, pop 7, Cu 
perman 6 (Incze IV 7), Stoicesci
9.

STEAGUL IrOSuLL
I J

Adamache 7 — Ivănescu 6
Jenei 7, Naghi 8, Campo 6 - 
Pescaru 8, Sigheti 7 — I-Iașoti 7 
Gane 8, Goran 6 (Zah^na 5), Ne 
cula 7.

Plică 7 — Dumbravă 6, Costin 
7, Tîlvescu 6, Gref 7 — Kalo 7, 
Koszka 8 — Ologu 8 (din min. 46 
Soangher 8), Bukosi 7, Manolache 
7, Mănescu 4 (din min. 46 Ologu 
7).

STIINTA
? *

Cluj

Gaboraș fi — Sziike 6, Anca fi, 
Grăjdeanu 7, Cimpeanu (din min. 
20 Mustățea S) — Georgescu 7, 
Țegean 7 — Ivansuc 6, Marcu 7, 
Âdam 6, Sabo 6.

A arbitrat Al. Pîrvu — Buc. : 
bine, dar uneori în repriza se
cundă a fost lipsit de autoritate.

CONSTANȚA, 31 (prin telefon). Farul aduce in 
acest campionat destule griji și necazuri suporterilor 
săi. Jocul slab practicat de fotbaliștii constănțeni face 
ca numărul spectatorilor să fie mult mai mic decît în 
alți ani.

Și duminică, deși Farul a cîștigat, jocul echipei nu 
poate primi calificativul satisfăcător.

în primul rînd, cei doi fundași laterali au manifestat 
multă nesiguranță. Dumbravă posedă un bagaj redus 
de cunoștințe tehnice și nu poate face față unei aripi 
incisive. De aceea, „centralii" Tîlvescu și Costin au 
fost obligați să acopere o rază de activitate mult mai 
mare. De altfel, ca urmare a acestui fapt și cei doi mij
locași (și in special Koszka) au avut in jocul cu Știința 
Cluj sarcini defensive pe partea cuplului Ivansuc — 
Marcu. Ruptă în două, echipa constănțeană a construit 
cu greu atacurile, nu a avut „explozie", iar vivaci
tatea dorită în perioadele de dominare a apărut spora
dic. în atac, Manolache, Ologu și Șoangher au depus 
eforturi mari pentru a depăși linia defensivă a oaspe
ților, dar acest lucru a fost rareori posibil. Despre atacul 
constănțenilor am mai putea adăuga, că după ce că nu 
are viteză, mai și încetinește ritmul în fața porții, 
complicîndu-se într-o țesătură de pase sterile, pe metru 
pătrat.

Știința Cluj a prezentat la Constanța o linie de fun
dași tinără care a luptat mult, dar care a depășit uneori

— în special în repriza secundă — limitele sportivi
tății. Este vorba de Mustățea și Anca. în jocul cluje
nilor s-a văzut însă mai multă orientare, mai multă 
coordonare în acțiune, in special în atac. Dar operînd 
în adîncime, pentru a finaliza, Ivansuc a cedat prea 
repede lupta, iar Adam — care ni s-a părut foarte 
greoi, azi — nu a putut cîștiga duelurile cu Costin.

Privită în ansamblu victoria Farului este meritată și 
această afirmație o argumentăm în primul rînd prin 
frecvența șuturilor la poartă : Farul a tras de 17 ori 
pe spațiul porții, în timp ce oaspeții numai de 9 ori. 
In plus, gazdele au avut perioade mai lungi de domi
nare cînd, de altfel, ar mai fi putut să marcheze, în 
special în prima repriză. în minutul 3, Ologu a cen
trat Iui Manolache, dar acesta a reluat de la 12 metri 
pe lîngă poartă. în minutul 18, Mănescu este servit 
„ca pe tavă" în careul mic și șutul său slab este reți
nut de Gaboraș. în minutul 25 se înscrie unicul gol al 
partidei : Gaboraș iese periculos și arbitrul dictează 
pe bună dreptate o lovitură liberă indirectă în careu, 
pe care o execută Koszka, Biikdsi ajunge în posesia 
balonului și-l trimite cu putere în poarta Iui Gaboraș. 
în repriza a doua jocul se mai echilibrează. Am notat 
două ocazii mari ratate de clujeni : Adam în min. 58 și 
Ivansuc în min. 73.

E. PETRE 
și L. BRUCKNER-coresp.

STIINTA
Timișoara
Siclai 7 — Surdan 6, Petrovici 

6, Răcelescu 6. Speriosu 5 — Co- 
tormani 7, Mihăilă 7 — Loncer 6, 
M. Popa 8, Lereter 7, Mițaru 5 
(min. 46 Regep G).

Niculescu 7 — 1. Popescu 8, 
Barbu 6, Corneanu 4 (min. 36 I. 
Stelian 6), Badea 6 — Olteanu 6, 
Țîrcovnicu 7 — Timer 5, Dobrin 
6, Naghi 5, David 5.

0

PETROLUL

Marin 7 — Sakacs II 7, So
lomon 6, Pozoni 7, Batog 5 — fa- 
cob 7, vigu 9 — Harșani 7, Mure, 
șan III 8, Bacoș 6, Mureșan n 7.

SIDERURGISTU
Florea 4 — Pal 4, Coman 5, 
Cristian 5, Valean 5 — loni- 
tă 5, Costache 4 — Oprlșan
6, Neagu 6, Adam 5, Stătescu 5, 
Arbitru : Zaharia Chlfor (Brașov) 
— corect.

ORADEA, 31 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Crișul a tranșat net 
în favoarea sa unul dintre derbiuri- 
le codașelor. ’ -

După felul în care a început me
ciul, nimeni n-ar fi putut bănui des 
nodămîntul acestei partide. Timp de 
20 de minute a fost un echilibru per
fect, ambele echipe actionînd cu ti
miditate. Poate n-am greși dacă am 
afirma chiar că în această partidă 
echipa care s-a .văzut" mai mult a 
fost Siderurgistul, mai ales prin jo
cul său clar, mai ales la mijlocul 
terenului. In min. 21 însă, la o gre
șeală flagrantă a lui Florea, care a 
a boxat neinspirat o minge ușoară, 
Mureșan Ill inscrie din apropiere. 
Acest gol își va pune pecetea pe 
jocul ambelor echipe pînă la sfîrșitul 
partidei. Dînd încredere orădenilor, 
golul a avut efectul explosiv al unui 
start, dovedit pînă la urmă ire
zistibil. Pentru Siderurgistul însă,

modul copilăresc în care a primit go
lul a avut ca efect dezorientarea. E- 
chipa se descoperă, joacă cu „garda 
deschisă", principiile de joc, oglin
dite la începulul partidei, se pierd 
încetul cu încetul, ipostază de care 
profită bineînțeles Crișul, care 
atacă „în valuri" Golul al doi
lea al Crișului „cade" însă din- 
tr-o fază „fixă" (o lovitură liberă la
terală a lui Mureșan III fiind relua
tă cu capul în plasă de către Bacoș), 
fază în care apărătorii Siderurqistu- 
lui privesc cu candoare traiectoria 
mingii, fără să schițele măcar vreun 
gest.

După pauză, ieșirea la atac a ju 
cătorilor gălățeni — care vor să for
țeze schimbarea rezultatului —scoate 
în evidență marile lacune ale apă 
rării Siderurgistului. „Eleganta" jo
cului Iui Pal este falimentară. (Pe 
partea acestuia Mureșan II se dis

trează pur și simplu), Valean joacă 
lejer, de parcă ar conduce Siderur
gistul, iar Costache, deși aleargă... 
de la unul la altul, este ca și ine
xistent. O asemenea apărare, în care 
doar Cristian, Coman și Ionițâ se 
„bat", invită pe orădeni la atac și 
aceștia mai înscriu de două ori prin 
Mureșan III (în min. 60, din apro
piere) și în min. 67, printr-o lovitură 
de la 20 m, executată peste „zid", 
sub privirile mirate ale lui Florea

Lipsit de o „bază de plecare", prin 
jocul submediocru al apărării, atacu1 
gălătean a jucat și el destul de șters, 
resimtLndu-se lipsa „puncherului* 
Voinea. Credem că este cel mai slab 
joc al Siderurgistului din acest cam 
pionat, constatare surprinzătoare du 
pă meciul excepțional reușit la Ti
mișoara.

Cit despre Crișul, meciul se pare 
că anunță o revenire care se cero 
însă confirmată în etapele următoare.

MARIUS POPESCU

RAPID 2(0)
Andrei 7 — Lupescu 6, Mo-

troc 7, Dan 7, Mihai 7 — Dinu 
8, Georgescu 7 — Kraus 6, Dumi- 
triu 7, lonescu 8, Codreanu 8.

(Urmare din pag. 1)

STEAUA
Haidu 6 — Georgescu 4, Hăt.

măgeanu 6. Petescu 6. Săt- 
măreanu 7 — Jenei 5 (din min, 65 
Negrea), Popescu 5 — s. Avram 6, 
Raksi 6. Pavlovlcl 4, Crăiniceanu 8.

„nume mari"!...) și partida s-a echilibrat. Dar din pă
cate, echilibrarea forțelor nu s-a tăcut la un nivel 
care să servească și latura spectaculară a intîlnirii, 
așa că — pînă la urmă — calitatea jocului n-a fost 
de natură a ne entuziasma. $i n-au putut fi prea in- 
cîntați nici suporterii rapidiști, chiar dacă echipa lor a 
ciștigot cu 2—0.

Deși Steaua, cum spuneam, a Început „tare", Andrei 
n-a prea fost pus la încercare. Mai multe emoții a ti
vul Haidu în această repriză, pentru că aproximativ din 
minutul 15, atacurile Rapidului s-au terminat cu destule 
momente din care putea cădea golul. Să amintim aici 
faza din minutul 30, cînd portarul Stelei a blocat de
cisiv un șut al lui lonescu, scăpat singur in careu, pre
cum și centrarea din minutul 36 a lut Dinu care l-a 
găsit singur pe Codreanu in colțul careului de b metri, 
dat șutul rapidistului a trecut pe lingă bară. In a- 
ceastă primă parte a jocului, Steaua a încercat poarta 
de la distantă (Raksi, Pavlovici) dar n-a avut nici r> 
acțiune care să ne permită măcar să spunem (palidă 
consolare...) că ar fi ratat...

Si începutul celei de-o doua părți a jocului a lăsat 
impresia că batanta va înclina de partea echipei Steaua, 
la activul căreia am notat două cornete și., o ratare 
a lui Raksi. Dai, cum echipa n-are o concepție de joc, 
așteaptă aproape totul de la inițiativa unuia sari altuia 
dintre atacanti și e--— mai ales — lipsită de ambiție, 
de forță rribrală; apele s-au liniștit repede. Un ,.c,ao-‘ al 
lui Kraus — , care a ocolit poarta părăsită de Haidu — 
a făcut să se simtă slăbiciunile apărării militare, iar in 
minutul 69 a căzut golul care a netezit Rapidului dru

mul spre victorie: Kraus a șutat puternic din margi
nea careului, fundașul militar Georgescu a respins in 
piciorul lui lonescu și acesta a șutat calm, pe lingă 
Haidu : 1—0. Acest gol spulberă toate speranțele sie- 
liștilor și-i „montează" pe rapidiști. în min. 72, lonescu 
pierde o excelentă ocazie, după 3 minute, tot el scapă 
singur spre poartă, dar Petescu il îmbrățișează la 
cițiva pași înaintea careului cu o „căldură" care-i a- 
trage violente dezaprobări din partea publicului. O 
pasă scurtă de la Dinu il găsește apoi bine plasat pe 
lonescu și în minutul 84 șutul sec, cu stingut. al 
golgeterului campionatului pune capăt oricărui dubiu 
asupra rezultatului.

Deși Rapid a cîștigat cu 2—0. părerea noastră este că 
superioritatea CA JOC DE ANSAMBLU a terovrarilor 
n-a fost chiar al ît de manifestă. Meritul învingătorilor 
— și aici ei s-au deosebit evident de Steaua — este 
acela că, și fără a străluci in jocul combinativ. au știut 
să fie mai periculoși la poartă. Mai inventivi, mai „cu 
tupeu" — in sensul bun al cuvîntului — in apropierea 
caieului, înaintașii feroviari au șutat mai mult la 
poartă și pe poartă.

Cu un total de 11 șuturi, dintre care numai 
DOUA pe spațiul porții, Steaua nu putea obține ieri mai 
mult. Mai ales că a jucatj practic, fără „viituri de 
atac“. Raksi n-a fost vin de atac, prin poziția sa in 
teren, iar Pavlovici nu putea fi, prin... absența sa" din 
teren.

Arbitrul N. Mrhăilescu a condus bine un meci care 
nu i-a ridicat probleme

4(0)
lonescu 7 — Pahonțu 7, Boc 7; 

Florea 8. Mocanu 6 — Iuhas 8, 
Dragomir 7 — Moldoveanu 6,
Dridea I 3, Badea 7, Dridea U 9.

Coman 7 — Birâu 5, Bacoș 5, 
Mețcas 7, Czako II 6 — Chivu 7, 
Floruț 7 — Pantea 7, Jac 5 (Igna 
din min. 79), Țîrlea 5, Axente 5.

A. S. Cugir — si
SERIA I

Metalul Tîrgoviște—Ceahlăul P.
Neamț 2—1 (1 — I).

Flacăra Moroni—Constructorul Brăila 
5-0 (2—0).

Progresul București—Metalul Bucu
rești 3—1 (2—1).

Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani 4—0 
(2-0).

Oțelul Calați—Poiana Cîmpina 2—0 
(2-0).

Campionatul categoriei C, 
etapa a X-a

SERIA EST
Petrolul Moinești — Locomotiva Iași 

0—0
Rapid Mizil — Fructexport Focșani 

3—1 (1—1).
Victoria P. Neamț — Unirea Negrești 

(disputat la Roman) 0—1 (0—0).
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 

Flamura roșie Tecuci 0—0
Foresta Fălticeni — Metalosport Galați 

0—0.
Metalul Rădăuți — Textila Buhuși 1—4) 

(0-0).
Chimia Suceava — Minobrad Vatra’ 

Dornei 3—2 (3—0).
ETzxPA VIITOARE (14 noiembr,^. • 

Fructexport Focsani — Chimia Suc1^ »>, 
Flamură roșie Tecuci — Victoria P.



I Meciuri disputate in etapa a treia la lupte libere

11 (prin telefon de la trimisul
11 ,șta jocuri care făgăduiesc 
oferă puțin. Există altele de 
nu aștepți cine știe ce și... 
este cu atît mai plăcută. Par- 
tre C.S.M.S. și Steagul roșu 
te din ultima categorie. Adi- 
ru a preciza, a fost un joc 
cu multe realizări tehnice și 

desfășurate într-un ritm ridi- 
ă îndoială, cea mai mare con- 
și-au dat-o la aceasta fotba- 
șeni, dar nici oaspeții nu au 
mult mai prejos. întîmplarea 
să vedem la lucru amîndouă 
nu numai în meciul acesta 
altele, apropiate (C.S.M.S.— 

, Steagul roșu—Petrolul), 
i jocul gazdelor și cel al oas- 

1 fost superior celui prestat în 
e amintite.
rea jocului unei echipe se ma
in contribuția fiecărui jucător, 
pe terenul din dealul Copou- 
îndouă echipele (mai mult 
.) au beneficiat de jucători 
i contribuit substanțial la ri- 
valoni ' 'tidei. Scriind aces

tea, ne gîndim la siguranța portaru
lui Constantinescu, la dezinvoltura 
fundașilor Deleanu și Popescu, la rod
nica activitate a lui Ștefănescu, la 
forța de pătrundere a lui Stoicescu, la 
driblingurile pline de finețe ale lui 
Necula și Hașoti, la aportul valoros 
al lui Pescaru etc.

In rezumat, putem afirma fără nici 
o rezervă că în cele 90 de minute am 
văzut cîte ceva din ce poate oferi fot
balul mai frumos. Iată, de pildă, la pri
mul gol (min. 11), Stoicescu a pasat 
magistral cu călcîiul și Deleanu, venit 
ca un bolid, a șutat fulgerător. Ada- 
mache nu a putut evita golul. Al doi
lea gol s-a bucurat de o „țesătură" 
la fel de frumoasă. Stoicescu a atras 
apărătorii brașoveni la mijlocul tere
nului, lansîndu-1 apoi pe Ștefănescu 
în spațiul liber creat. Ultimul a cen
trat impecabil și Pop, lovind mingea 
cu capul, a trimis-o în plasă (min. 32). 
Ultimul punct al partidei (min. 47) a 
fost realizat într-o manieră rar vă
zută. Matei a executat extrem de pu
ternic o lovitură liberă — din late
ral — și Stoicescu, sărind ca un del

^<rARA, 31 (prin telefon de la trimisul nostru), 
începutul furtunos al studenților, înflăcărații su- 
i timișoreni se așteptau la o victorie comodă a 
i favorite. Dornici de a șterge impresia urîtă, 
fa ultima lor evoluție pe stadionul 1 Mai în me

ii Siderurgistul. atacanții timișoreni au luat jocul 
nt propriu, inițiind atacuri după atacuri la poarta 
ă de Niculescu. Dar șuturile puternice ale lui 
au intilnit de trei ori bara (min. 4, 24 și 25), iar 
i Lereter au fost reținute de Niculescu sau au 
pe lingă poartă. Golul care „plutea în aer", a 

abia în min. 33: Surdan a trimis, lung, de la 
40 ni în careu, Lereter a prelungit cu capul la 
care a șutat sec, pe sub Niculescu. Deci 1—0 

1 Știința, scor care va rămîne neschimbat pînă 
rșitul partidei, cu toate că ocaziile au abundat 
bele porți.
denții au meritat victoria. Ei au dominat majori- 
timpuluf, au imprimat jocului un ritm vioi și au 
din toate pozițiile Ia poartă. Diferența minimă de 
bela de marcaj se explică, pe de o parte, prin lipsa 
ecizie a lui Lereter, Popa, Loncer și Regep, iar pe 
Ită parte, prin intervențiile sigure ale lui Nicu- 
Inaintașii Științei au construit avalanșe de atacuri 
mai periculoase decît celelalte, dar finalizarea a 

mult de dorit. La succesul de astăzi, o contribuție

importantă au adus-o cei doi mijlocași, care au susținut 
in permanență înaintarea cu baloane, sau au destrămat 
încercările de ofensivă ale adversarului. Cu toate că 
apărarea a fost puțin solicitată, ea ne-a părut nesigură 
în intervenții, în special pe partea stingă.

Dinamo Pitești a evoluat sub posibilități. De la înce
putul meciului, oaspeții au pus accentul pe apărare, 
incercind rare contraatacuri. Doar în ultimele 20 de 
minute, ei au reușit să echilibreze jocul. Și, în aceste 
condiții, n-a lipsit mult ca partida să se termine la ega
litate. Trebuia însă ca David și Naghi să fi fost ceva 
mai calmi și să contracareze jocul la ofsaid, practicat 
de apărarea timișoreană.

Și acum, cîteva faze mai importante. In min. 21, 
Naghi demarează pe extremă, intră in careu și șutează 
slab în brațele lui Siclai. O combinație Popa—Lereter 
se termină cu un șut al ultimului pe lingă poartă (min. 
30); în min. 49, David scapă, dar este faultat la 18 m ; 
la o ciocnire Olteanu—Popa, ultimul este accidentat, 
părăsește terenul în min. 62 și reintră în min 81 ; în 
min. 76. Siclai plonjează la picioarele lui Naghi; în min. 
80 o acțiune a lui David se termină cu o... plimbare 
a balonului prin fața porții lui Siclai.

Arbitrul Em. Martin (Buc.) a condus satisfăcător.

POMPILIU VINTILA

l 
I 
I
I
I 
I
I

(Urmare din pag. 1)

ploieștenilor. In schimb a fost 
ntă o clipă de neatenție a 
ilor centrali ai echipei locale 

ca Petrolul să fie condusă
14)
i atunci atacul ploieștean ra- 
cîteva ocazii rarsime. Prima 
6) a fost opera iui luhas, este 
îndul lui Badea (min. 13), care 

se de sub supravegherea lui 
dar acesta . revi.țo și trimite 

11 în corner. In min. 27 din nou 
re ocazie de gol pierdută : Dri- 
I — o rev dalie în acest meci 
marează irezistibil. pe stingă și 
aază par^Sf'cu linia de poartă, 
in nu cafere.i.'.ă bine unghiul 
jldoveanu, în ioc să nimerească 
a goală, trimite balonul cu

capul în bară. Au fost minute în 
șir în care mingea era picată la 
cjțiva metri de poarta arădeană- Bu
chete de 7—8 jucători luptau pentru 
a intrat in posesia mingii, dar aceasta 
era sau respinsă de apărători sau re
ținută de Coman (portarul reprezen
tativei de juniori) sau, însfîrșit, a- 
tacanții ploieșteni greșeau pasa deci
sivă. Totuși, golul plutea în aer. Și, 
într-adevăr, el cade dar... în poarta 
Petrolului : la un contraatac arădean 
(min. 44), Florea e surprins prea îna
inte, Boc ezită să intervină și Axente 
șutează imparabil de la linia de 16 m.

După pauză ploieștenii se avîntă 
în joc cu o vitalitate deosebită, ata
că în trombă și în cîteva minute 
marchează de două ori prin Dridea I 
(min. 47) și apoi luhas (min. 49)- 
U.T.A. este prăbușită și, cu toate că

ira echipă învingătoare în deplasare, în cat. B.
il Bid. Vîlcea—C.l'.K. Roșiori
(0-0).
nța București—Dinarno Vicloria- 
eșli 1—1 (1—0).
\PA VIITOARE (14 noiembrie): 
io Victoria București — C. F. R. 
ri, Oltul Rm. Plicea—Dinarno Ba- 
Ceahlăul P. Neamț—Flucăra Mo- 
Știinta București—Poiana Cîm-

C.F.R. Pașcani—Metalul Bitcu- 
Melalul Tirgovișțe—Otelul Galati,

--------------------——

Constructorul Brăila—Progresul Bucu
rești.

SERIA A ll-A
A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. Arad 3—0 

(1-0).
Minerul Baia Mare—Jiul Petrila 1—1 

(0-1).
C.S.M. Reșița—Arieșul Turda 1—0

(0-0)
Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu 1—0

(0-0).

iț, Metalosport Galați — Rapid
Mznobrad Vatra Dornei } -r- Petro- 

îoinești, Locomotiva Iași — Textila 
și. Foresta Fălticeni — Chimia Ora- 
Gh Gheorghiu-Dej, Unirea Ne- 
i — Metalul Rădăuți.

SERIA SUD
mometal București—Electrica Con- 
a 3—1 (1—0)
:lila SI. Gheorghe—Tractorul Bra- 
)—0
rom Brașov—S.N. Oltenițta 3—0 

,U. Medgidia—Dunărea Giurgiu 1—1 

imentul Brașov—Flacăra roșie Bucu- 
1—5 (1—2)

tul Constanța—Chimia Făgăraș 5—0

ciul Marina Mangalia—Electrica Fi- 
a fost a minat.
APA VIITOARE (14 noiembrie) : 
J* .-Medgidia— S.N. Oltenița. Electrica 
i—> tul Constanța, Marina Mau- 
i—Rulmentul Brașov, Electrica Con-

stanța—Dunărea. Giurgiu, Flacăra roșie 
București—Textila Sf. Gheorghe, Chimia 
Făgăraș—Tehnometal București, Metrom 
Brașov—Tractorul Brașov.

SERIA VEST
Metalul T. Severin — Progresul Stre- 

haia 0--1 (0—1)
C.FR. Caransebeș — C.F.R. Timișoara

1—1 (1—1)
Muscelul Cîmpulung — Victoria Călan 

1—0 (0—0).
Metalul Hunedoara — Victoria Tg. Jiu

2—0 (0—0).
Electromotor Timișoara — Progresul 

Craiova 2—0 (0—0)
Minerul Deva — Electroputere Craiova

3—0 (1—0).
Minerul Anina — Minerul Cîmpulung 

3—0 (2—0)
ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : 

Progresul Corabia — Muscelul Cîmpu
lung. Electroputere Craiova — Metalul 
Hunedoara, Minerul Cîmpulung — C.F.R. 
Caransebeș. Metalul T. Severin. — Mi
nerul Anina. C.F.R Timișoara — Mine
rul Deva. Victoria Tg. Jiu-— Victoria 

fin, a înscris spectaculos cu capul, în 
fața unor apărători uluiți de rapidi
tatea fazei.

Am descris cele trei faze de mai 
sus pentru că ne-au plăcut, iar celor 
care ne-ar acuza, eventual, de lar
ghețe în privința laudelor nu le pu
tem răspunde decît că cele două echi
pe le merită. Și atunci...

Revenind asupra jocului am vrea 
să scriem cîteva rînduri despre bra
șoveni. Deși au pierdut la un scor ca
tegoric, ei au jucat bine, iar în final 
chiar foarte bine. Diferența dintre în
vinși și învingători a constat în a- 
ceea că din patru ocazii clare de a 
marca, C.S.M.S. a fructificat trei 
(Popa a ratat a patra în min. 36), pe 
cînd stegarii n-au reușit să realizeze 
nici un gol din cele patru ocazii cel 
puțin tot atît de mari (Campo min. 49, 
Hașoti min. 72, 74 și Gane min. 75).

O remarcă pentru sportivitate și 
alta pentru arbitrajul foarte bun asi
gurat de către brigada bucureșteană, 
cu V. Pădureanu la centru, M. Sado- 
veanu și Gh. Olteanu la tușe.

VALENTIN PĂUNESCU

scorul de 2—1 se menține aproape 
40 de minute, se vedea că oaspeții 
nu mai au prilej să revină în atac 
(de altfel în toată repriza secundă 
fotbaliștii din Arad n-au tras nici 
un șut la poarta Petrolului).

In consecință, Petrolul construiește 
acțiuni după acțiuni — în special pe 
partea lui Dridea II — și majorează 
scorul în min. 86, prin Badea și In 
min. 87, prin autogolul fundașului 
arădean Birău.

Astfel s-a încheiat această partidă, 
în care Petrolul s-a impus printr-o 
condiție fizică ireproșabilă, iar U.T-A. 
a arătat cîteva fineți tehnice aplau
date de public.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus cu multe greșeli in repriza I 
și... foarte bine în cea de a doua.

Clujeana—Gaz metan Mediaș 1 — 0 
(l—0), (disputat la Turda).

Ind. sîrmei C. Turzii—A. S. Cu gir ■ 
1-2 ((1-0).

Minerul Lupeni—Recolta Cărei 2—0 i 
(2-0).

ETAPA VIITOARE (14 noiembrie): , 
Jiul Petrila -Gaz metan Mediaș, A.S.A. * 1 II. * IV. V. VI. VII. VIII. 
Tg. Mureș- lud. sîrmei C. Turzii, Clu
jeana— Recolta Cărei. C.F.R. Arad—-

REZULTATELE CONCURSURILOR PRO
NOSPORT B—10 și A—44

Etapa din 31 octombrie 1965
I. Petrolul—U.T. Arad 1

II. Știința Craiova—Dinamo Buc. x
IlL Farul—Știința Cluj 1
IV. Crișul—Siderurgistul 1
V. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu 1

VI. Știința Țim.—Dinarno Pitești 1
VII. Minerul B. Măre-^JiuJ Petrilă x

VIII. Industria sîrmei—A.S. Cugir 2

A.S. Cugir, Arieșul Turda—Minerul 
Lupeni, C.S.M. Reșița—C.S.M. Sibiu, 
Minerul Baia Mare—Vagonul Arad.

Călan, Progresul Ștrehaia — Electromo
tor Timișoara.

SERIA NORD
Chimica Tîrnăveni—Metalul Copșa Mică 

0—0
Unirea Dej—Steaua roșie Salonta 3—1 

(1-1)
A. S. Aiud—Faianța Sighișoara 2—1 

(1-1)
Forestiera Sighetul Marmației—Progre

sul Reghin 4—1 (4—1)
Gloria Bistrița—Minerul Bihor 3—3

(1-0)
Minerul Baia Sprie—Olimpia Oradea. ! 

î—0 (1-0) |
Soda Ocna Mureș—Sătmăreana 4—2 i 

(4-0)
ETAPA VIITOARE (14 noiembrie) : ! 

Progresul Reghin—Unirea Dej. Metalul 
Copșa Mică—Gloria Bistrița, Steaua ro
șie Salonta—Minerul Baia Sprie, Săt- 
măreana—Chimica Tîrnăveni. Olimpia 
Oradea—Soda Ocna Mureș, Minerul Bi
hor—A. S. Aiud. Faianța Sighișoara— 
Forestiera Sighetul Marmației. j

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

Sîmbătă, în sala Ciulești, forma
țiile bucureștene Steaua, Dinamo, 
Progresul si Rapid s-au întrecut în 
cadrul etapei a III-a a returului cam
pionatului pe echipe. Formația cam
pioană, Steaua, deși incompletă 
(P. Coman și St. Stîngu fiind plecați 
în R.D.G-), s-a impus în fața adver
sarelor ei, cîștigînd toate întîlnirile : 
8—6 cu Dinamo, 12 — 4 cu Rapid, 
10—6 cu Progresul.

întrecerile au fost de o bună fac
tură tehnică și de un nivel specta
cular ridicat. Cele mai frumoase par
tide au fost V. Vlnâtoru (Rapid) — 
l. Tobă (Progresul), Al. Radu (Dina
mo) — P. Clrciumaru (Steaua), 
N. Cristea (Dinamo) — I. Tobă, Al- 
Marmara (Steaua) — D. Crantea (Ra
pid), în care primii au obținut vic
torii.

Surprinzătoare a fost evoluția 
luptătorului Al. Radu (Dinamo) care, 
concurînd la o categorie superioară 
de greutate (de la 63 la 78 kg), a 
cîștigat toate meciurile, învingîndu-1 
chiar și pe campionul categoriei res
pective, P. Cîrciumaru.

In celelalte întîlniri, Dinamo a în
trecut cu 8—4 pe Progresul și cu 
10—6 pe Rapid, Progresul — Rapid 
10—6.

M. TRANCĂ

I 
I

I
I
I

Dinamovistul FI. Ciorcilâ (dreapta) 
a avut o frumoasă comportare in ca
drul etapei de lupte greco-tomane, 
disputată duminică in sala Dinamo.

I Știința Cluj a dispus de Rapid 
In cel mai important joc

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I

al campionatului de baschet
(Urmare din pag. 1)

Voința Brașov—Crișul Oradea 54—47 
(23—28). O partidă de luptă, dar de 
slab nivel tehnic. Scorul a fost mult 
timp echilibrat, dar în final Voinja a 
insistat în acțiunile sub panou și a 
realizat o victorie meritată.

Știinta Cluj—Constructorul București 
75—51 (35—23).

Știinta București—I.C.F. 65 — 45 
(35—24).

Rapid—Mureșul Tir. Mureș 75—51 
(33—24)

SERIA A ll-A

Olimpia București—S.S.E. Satu Mare 
65—41 (42—21). Deși superioritatea 
gazdelor nu poate fi pusă la îndoială, 
se cuvine să scoatem în evidentă stră
daniile antrenoarei de la S.S.E. (Ga
briela Roth), ale cărei eleve arată <ă 
selecția s-a făcut judicios, în dezvol
tarea Ir r pornindu-se de la premisa jus
tă a calităților atletice. Disciplina, de 
joc și pe teren, constituie un adevărat 
exemplu.

C.S.M.S. lași—Spartac Salonta 65 — 
27 (33-15), A.S.A. Cluj- Știința Con
stanța 79— 66 (58—32), Voința Tg. 
Mureș—Știința Timișoara 75—54 (36— 
19), S.S.E. Craiova—Voința Oradea 
39—51 (11-17).

La Ploiești, întrecerile din cadrul 
grupei a III-a s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate t Prahova Ploiești 
cu Rulmentul Brașov 10—2, cu C.S.M. 
Gluj 10—6, ca Otelul Galați 9—7i 
Otelul Galaji ca Rulmentul Brașov 
10—4 cu C.S.M. Cluj 10—4; Rulmen
tul Brașov cu C.S.M. Cluj 8—6 
(Gh. Apostolescu-coresp.)

0 reuniune spectaculoasă 
la greco-romane j

Etapa a treia a campionatului re
publican de „greco-romane* a cores
puns așteptărilor. întrecerile din i 
grupa I, desfășurate în sala Dinamo 
din Capitală, au satisfăcut. Echipele 
Dinamo, Metalul și într-o măsură. 
Rapid au furnizat meciuri dinamice > 
și spectaculoase. Cele mai frumoase j 
partide le-au reușit Gh. Gheorghe și j 
Gh. Popescu (Metalul) — ultimul nn I 
tînăr de 15 ani cu reale posibilități 
— Gh. Ciomîrtan și FI. Ciorcilă 
(Dinamo), I. Enache (Rapid) și P- Ma
rin (Viitorul).

In general, echipele s-au străduit 
să dea o ripostă cît mai hotărîtă mul
tiplei noastre campioane, Dinamo, 
dar nici una din ele nu a reușit să 
acumuleze mai mult de 3—4 puncte. 
Viitorul, îndeosebi, s-a comportat 
slab, pierzînd toate meciurile. N-a 
fost normală nici atitudinea sporti
vilor din Giulești care, în ultimul 
meci, au cedat aproape fără luptă 
dinamoviștilor.

Din păcate, această frumoasă gală 
a fost umbrită de atitudinea luptăto
rului Nistorov (Viitorul) care a avut 
o ieșire inadmisibilă după meciul cu 
Chițu (Metalul). Fiind învins, el a 
refuzat să dea mîna cu adversarii, 
a începu* să lovească cu picioarele 
în tăbliile de la vestiar iar, în cele 
din urmă, s-a năpustit asupra sporti
vului metalurgist. Dacă nu interve
nea antrenorul Cocoș am fi asistat, 
probabil. Ia... o luptă mai puțin spor
tivă' Federația va trebui să-l sanc
ționeze exemplar pe acest sportiv 
certat cu disciplina.

REZULTATE: Dinamo cu Metalul 
12—4, cu Viitorul 14—2 și cu Ra
pid 10—4. Metalul cu Viitorul 12—2 
și cil Rapid 10—6. Rapid — Viitorii 
8—6

V. GODESCU

Turul campionatului republican 
de handbal s-a încheiat cu „victoria

absolută” a echipei 
Dinamo București 

(Urmare din pag. 1)

lăți 3—3 (3—1), Voința Sighișoara—■ 
S.S.E. Petroșeni 12—5 (4—3), Favorit 
Oradea — Constructorul Tim. 5—4 
(2-2).

CUPA DE TOAMNĂ, SERIA I: 
Știința București—Liceul nr. 4 Timiș. 
8—5 (5—0), Rapid București—Con
fecția București 11 —11 (4—6). SERIA 
A II-A : Mureșul Tg. Mureș—Rulmen
tul Brașov 15—5 (7—3).

Alte rezultate : Știința Galați—Di
namo Brașov 19—10 (9—6) ! Rafină
ria Teleajen—Știința Timișoara 13— 
12 (8—7), Voința Sighișoara—Știința 
București 7—8 (3—4), Tractorul Bra
șov—Dinamo Bacău 17—14 (8—6).

CLASAMENTUL
1. Dinamo Buc.
2. Steaua București
3. știința București
4. Dinarno Bacăit
5. Dinamo Brașov 
fi. știința Galati
7. Raf. Teleajen
8. Tractorul Brașov
9. știința Timișoara

10. Voința Sighișoara

9900 173: 96 18 
9 7 0 2 164:111 14 
9603 119:116 12 
9 5 0 4 $6: 92 TU 
9 3 2 4 138:133. S 
9315 123:133 7 
9315 132:143 7 
9306 134:165 6 
9 1 2 6 121:I36 4 
9207 89:164 4

întîlnirea Știința Galati—Steaua 
(pe teren : 15—15) a fost omologată 
de federație cu rezultatul de 15—14 
în favoarea echipei Steaua (rezultat 
existent la scurgerea timpului regu
lamentar).

I 
I

Pronosport
• A - - ■ , r țț

IX. Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu t
X. Dinarno Bâcă-u—C.F.R. pașcani ‘ L

XI. Oltul R. Vîlcea—C.F.R. Roș. > l
XII. Flacara—Cpnstructojul prăila 1

XIII. Steaua—Rapid 2
Pronosport A 44
Fond de premii : 183 475 lei din care 

31 004 lei report, cat. I
Pronospcrt B 10

Fond de premii : 250 009 lei clir. car^ 
47 972 lei report premiul excepțional. ,

C.FR


VOLEI: în etapa de ieri, multe meciuri echilibrate N. Martinescu și St. Stîngu au obținut medalii de a
7

UNUL DIN „CAPETELE DE AFIȘ" 
ale etapei de ieri a campionatului 
feminin s-a disputat la Brașov, 
unde Partizanul roșu a dispus de 
Metalul București cu 3—1 (13, 12,
—14, 12) la capătul unei partide e- 
chilibrate, dar de nivel tehnic medio
cru. S-au evidențiat jucătoarele 
lamandi, Mihoc și Petrescu de la 
brașovence, Ionescu și Evdoșenco 
de la Metalul- (V. SECĂREANU-co- 
respondent)

LA SIBIU, meci strîns și victorie 
a bucureștencelor; C.S.M. — Rapid 
0—3 (12, 14, 13). Jucătoare eviden
țiate : Iancu, Colceru, Todorovschi 
(Rapid), respectiv Constantinescu, Va- 
moșiu și Herman. (I. IONEȘCU-coresp)

LA IAȘI, Penicilina a confirmat, 
învtngînd-o (după 100 minute de joc) 
pe Știin/a Cluj: 3—2 (12, —9, 12, 
—11, 14). Cele mai bune de pe te
ren : Nan, Chiriteșcu, Căunei (Penici
lina), Popa și Porumb de la clujence 
(I. DIAC-coresp )

LA CRAIOVA, Știința — Farul 
Constanta 3—2 (—9, 8, 8, —5, 12) 
135 de minute de joc palpitant, în 
cate majoritatea aplauzelor le-au cu
cerit Lăzeanu de la gazde și Goloșie 
de la Farul. (ȘT. GURGUl-coresp.)

MECIUL FEMININ JUCAT IN CA
PITALĂ n-a atins decît în foarte mică 
măsură obișnuita 
nalelor partide 
Dinamovistele au 
de ușor, cu 3—0 
după cum se vede — ceva mai multe 
probleme de rezolvat doar în setul

calitate a tradițio- 
Dinamo — CP.B. 

cîștigat neașteptat 
(6, 5, 11), avînd —

trei. (Evoluția scorului în această ul
timă parte a întîlmrîii : 0—3, 4—3, 
4—7, 12—7, 12—11, 15—11). Dinamo 
din a cărei formație s-au impus Helga 
Bogdan, Lia Vanea și Doina Ivânescu 
a acționat decis, în forță și totodată 
destul de variat în ofensivă- Fostele 
campioane au prezentat în schimb 
multe scăderi în defensivă, la dubla
je, pe care voleibalistele de la C.P.B. 
nu le-au speculat aproape de loc. 
De altfel, compartimentul cel mai 
slab în jocul tipografelor, chiar hotă
rî tor pentru înfrîngerea lor, a fost 
atacul, lipsit de consistență îndeosebi 
din pricina aportului nesatisfăcător 
al trăgătoarelor principale Ana Za- 
bara și Iieana Covaci. Singure Con
stanta Popescu și Elena Florea au 
corespuns, într-o oarecare măsură, 
din rîndurile învinselor. Acestea, în 
plus, au fost și foarte slab condusa 
de pe margine (FI. Grecu), lipsa an
trenorului lor de anul trecut (Șt. 
Stroe) resimtindu-se acut. A arbitrat 
corect Em. Costoiu-

CELE DOUĂ PARTIDE MASCU
LINE DIN CAPITALĂ au luat sfîrsit 
amîndouă cu victoriiie detașate ale 
echipelor bucureștene: Rapid a în
trecut-o pe Știința Brașov cu 3—0 <6, 
1, 5) în numai 40 de minute de joc, 
iar Steaua a învins pe Minerul Baia 
Mare tot cu 3—0, dar mult mai puțin 
comod: 15—11, 15—13, 15—6. Nu ne 
referim la faptul că meciul a durat 
cu 20 de minute mai mult decît ce
lălalt, ci la riposta. de valoare ridi
cată dată de băimăreni voleibaliști-

lor de la Steaua pe care i-au condus 
în repetate rînduri în toate trei se
turile, nepierzînd decît în finaluri. 
In ciuda înfrîngerii suferite, oaspeții 
au lăsat o foarte frumoasă impresie, 
cu o comportare net superioară, în 
ceea ce privește concepția de joc, 
față de voleiul prestat de Minerul în 
campionatul precedent. Cei mai buni 
de pe teren : Crisliani, Papugiu
(Steaua), Solomon și Perneș (Mine
rul).

Arbitrajele meciurilor 
din Capitală: sub orice 
de la partida Steaua 
(I. Popovici) și slab cel 
Rapid — Știința Brașov 
lescu).

masculine 
critică cel 

— Minerul 
al întîlnirii 

(D. Rădu-

CONSTANTIN FAUR
IN PRINCIPALUL MECI MASCU

LIN DIN PROVINCIE, Tractorul Bra
șov — Știința Galaji 3—1 (—11, 3, 
9, 13). Joc de bună calitate tehnică, 
de-alungul căruia s-au remarcat 
Szdcs și Dumitru de la învingători, 
Kramer și Udișteanu de la învinși 
(C- GRUIA-coresp. regional)

LA CONSTANTA, Farul — Știința 
Timișoara 3—1 (10, 4, —16, 13). Oas
peții au comis multe greșeli în atac. 
Arbitrul secund delegat nu s-a pre
zentat, fiind înlocuit de Cossini (Con
stanța), care a dat decizii părtinitoa
re pentru localnici. (EM. IENCEC-co- 
respondent)

LA CLUJ, Știin/a — Petrolul Plo
iești 3—1 (10, —7, 14, 11). Meci dis
putat, dar de valoare modestă. 
(ȘT. TĂMAȘ-coresp.)

în meciurile de box de sîmbătă și duminică

a ring

în turneul internațional de lupte de la Leipzig
Cei patru luptători români care 

participă la turneul international de 
la Leipzig <R. D. Germană), au avut 
o comportare toarte bună. N. Marti- 
nescu (greco-romane) și St. Stîngu

(libere) — au cucerit medaliile 
aur la categoria grea. Baciu 
ținut medalia de bronz, iar 
s-a clasat pe locul patru la categ 
63 kg.

Tinerele noastre gimnaste învingătoare la Schwei

întîlnirca internațională 
dintre echipele feminine 

R. D. Germane și Româ- 
luptă strînsă, victoria a 

a-
de cele 
noastre 
în spe- 
Panait. 

solid și

SCHWERIN, 31 (prin telefon). — 
Sala de sporturi din localitate a găz
duit sîmbătă 
de gimnastică 
de tineret ale 
niei. După o
revenit gimnastelor noastre, care au 
cumulat 183,65 puncte față 
182,25 ale gazdelor. Sportivele 
s-au comportat destul de bine, 
cial Rozalia Baizat și Emilia 
Aparatele lor „tari“ au fost 
bîrna *, mai slab au „mers“ la sărituri 
și la paralele. Sub așteptări s-a prezen-

tat Elena Ceampelea, clasată abia 
locul 7. Din echipa gazdă s-au retna 
Cristiane Peters și Martina Karba

Individual compus: I. Cristiane 
ters (R.D.G.) 37,85 p. 2. Rozalia 
zat (România) 36,90 p. 3. Mar 
Karbaum (R.D.G.) 36,35 p. 4. Rodica J 
teanu (România) 36,80 p. 5. Lucia < 
riță (România) 36,60 p. 6. Cristina 
boșan (România) 36,55 p.

CAIUS JIANU - aritre

Fiți Balaș a stabilit 
un nou record

prilejul întîlnl- 
echipelc orașelor

La Chișinău, cu 
rii de haltere dintre 
Chișinău și Cluj, Fiți Balaș a stabi
lit un nou record al României la ca
tegoria ușoară, stilul împins, cu per
formanța de 136 kg. Vechiul record 
era de 132 kg.

VOLEIBALIȘTII
DE LA DINAMO bu^EȘTI 

ÎNVINGĂTORI LA PARIS.
PARIS, 31 (Agerpres). In prii 

meci al turneului internațional 
volei de Ia Paris, echipa mascți) 
Dinamo București a învins cu 3 
(15—5, 12—15, 15—9, 15—0) fon 
ția pariziană Stade Franțais.

. Putini spectatori la cuplajul pugi- 
. liștic de sîmbătă din sala Floreasca.

Parcă ar fi prevăzut că meciurile 
vor fi de slabă factură. Așa 
fritimplăt 1

■ In deschidere boxerii de la 
.Reșița, bine conduși din colț 
țrenorii Secoșan și Pop, au întrecut 
combinata bucureșteană Olimpia -— 
Progresul, cu scorul de 19—17.
- Cei mai în formă pugiliști de la 
oaspeți au fost tinerii Nedelcea (co- 

,y<?ș).și Borchescu (ușoară) care, pre
gătiți cu atentîe, pot obține în con
tinuare rezultate și mai bune. RE- 

' ZtJLTATE TEHNICE: I. Pop (CSM) 
■’ b.p: C. Alexandru (O—P); P. Nedel
cea (CSM) b.p. I. Lungu (O—P); G. 
Negocscu (O—P) egal cu C. Ciontu 
(CSM);. C. Rusu (O—P) b.p. D.
Curiman (CSM) — decizie discuta
bilă ; I. Borchescu (CSM) b.k.o. 2 A. 
Marcuș (O—P),- I. Marin (O—P) b.

f I •

s-a și

C.S.M. 
de an-

2 I. Bogdan (CSM); N. Enciu 
(O—-P) b.p. N. Padina (CSM); V. 
Marinescu (O—P) egal cu I. Covaci 
(CSM); G. Creangă (CSM) b.ab. 3 
V. Petrescu (O—P). Semigreii 
Constăntinescu (O—P) și Gh. 
mion (CSM) au fost descalificați.

Pentru mețalurgiștii bucureșteni 
întîljiirea cu boxerii de la Cimentul 
Medgidia a constituit o simplă for
malitate (26—12). Oaspeții au cîști
gat o singură partidă, la categoria 
grea, prin N. Topală, dar și acesta 
prin neprezentarea lui Th. Bașarab 
(oprit de medic să. boxeze) 1 Metalur- 
giștii au surclasat fragila forma
ție din Medgidia, cinci din cele opt 
meciuri încheindu-se înainte de li
mită. O mențiune, totuși, și pentru 
oaspeți: Gh. Onel și C. Negip care 
s-au ridicat, 
legii lor de echipă, deși primul a 
pierdut prin abandon. REZULTATE

ab.

M.
Si-

ca valoare, peste co-

Campionatul de atletism pe echipe

Scoruri mari in etapa a Vll-a
Penultima etapă a campionatului 

republican de atletism pe echipe a 
prilejuit favoriților victorii catego
rice, doar două meciuri încheindu-se 
cu scoruri strînse. Iată relatările co
respondenților noștri.

CLUJ. Pe stadionul orășenesc s-au 
întîlnit formațiile Știința Buc., Cluj 
și Banat. Studenții bucureșteni au 
cîștigat ambele meciuri după o luptă 
echilibrată. Cîștigâtorii probelor: 
BĂRBAȚI: 100 m : Albrecht (S) 10,9; 
400 m : Tobias (B) 51,0; 800 m: Să- 
vescti (B) 1:57,8; 5000 m: Bota (B) 
15:20,8; 10 km marș: Virvoreanu
(B) 53:48,0; 110 mg: Socol (C) 14,7, 

’ Schneider (B) 14,8; 400 m: Albrecht 
(S) 53,7 ; 3000 m.ob.: Bota 9:28,5 ; 
4X100 m: Știința 42,9; lungime: 
Mureșan (S) 6,75; triplu: V. Răul

■ <S) 14,29, V. Jurcă (C) 14,02; înăl- 
țime: Spiridon (S) 1,90; prăjină: Co- 
man (C) 3,70; greutate: Csakani (C) 
14,03; disc: Naghi (S) 51,61; suliță: 

I V. Socol (S) 70,04; ciocan: Pîrvu
(B) 52,89; FEMEI: 100 m: Beșuan
(C) 12,2, Cr. Mesaroș (B) 12,3;
400 in : Silai (C) 58,4; 80 mg: Iliuță 
(S) 11,5; 4X100 m: Cluj 50,3, Știin
ța 50,3,- Banat 50,5; lungime: Poto- 
roacă (S) 5,74; înălțime: Holhoș (C) 
1,50; greutate: Saucă (S) 14,01; 

idisc: Moțiu (B) 42,29; suliță: Păule 
țu (S) 89,51. (A. PALADE-URSU — 
coresp.).

ORADEA. Ploaia care a căzut sîm
bătă și timpul care s-a răcit brusc 
au influențat desfășurarea întrece
rilor. Rezultatele : BĂRBAȚI: 100 m : 

.yGiobanu (D) 10,9; 400 m: Osoianu
(D) 49,8, Ștef (R) 49,8; 800 m: Blo- 
țiu (R) 1:57,6, Stef 1;57,7; 5000 m: 
Mustață (D) 15:09,0, Țoma (R), 15:18,8; 
10 km marș: Caraiosifoglu (D) 48:01,0, 
Rînceann (R) 40:54,4; 4X100 m : Di-

namo 43,0; 110 mg: Jurcă (D) 15,2; 
400 mg: Rățoi (D) 55,1, Bloțiu 57,0; 
3000 m.ob.: Vamoș (D) 9:15,8;
gime: Sărucan
sonal ;
15,8; !
jină :
Raica
40,09 i
ciocan: Țibulschi (D) 55,50; FEMEI: 
100 m: Petrescu (R) 12,3; 400 m: 
Teodorof (D) 61,6; 80 mg: Petrescu 
(R) 11,6, Bufanu (R) 11,9; 4X100 m: 
Rapid 50,8 ;
5,55 ;
(C) și
Barbu
42,34 ;
GHIȘA—coresp. regional).

REZULTATELE ETAPEI

Iun- 
per-
(D) 

pră-

(D) 7,41 — rec.
V. Dumitrescu 

Szasz (C) 1,85 ;
(D) 3,80; greutate :

disc : Menis (D)

triplu : 
înălțime :
Cristescu
(R) 16,10;
suli(ă: Crăciunescu (D) 56,86;

lungime: Vintilă (D) 
înălțime: Tomcic (C), Toma 
Prodea (R) 1,50; greutate: 

(R) 11,35; disc: Szabo (C) 
suliță: Mîinea (R) 32,88. (I

Brașov—Met. 143—108 (B 96—68 ; F 52—40) 
Brașov—Steaua

, 110,5—154,5 65—108 ; 45,5—46,5)
Steaua—Met. 152—103 (103—64 ; 49—39)
Crișana—Dinamo 93—165 (42—121 ; 151—44)
Crtșana—Rapid 96—155 (53—104 ; 43—51)
Dinamo—Rapid 154—119 (113—66 ; 41—53)
Cluj—Știința 133—137 (91—85 ; 42—52)
Cluj—Banat 140—132 (85—92 ; 55—40)
Știința—Banat 139—123 (83—85 ; 56—38)

CLASAMENTUL GENERAL

22
22
22
14
14
12
10
2
2

1. Steaua 14 14 0 0 2088,5—1677,5
2. Dinamo 14 11 0 3 2028,5—1677.5
3. Știința 14 11 0 3 1912,5—1652,5
4. Banat, 14 7 0 7 1895 —1775
5. Cluj 14 7 0 7 1843 —1807
6. Brașov 14 6 0 8 1780 —1832
7. Rapid 14 5 0 9 1744 —1817
8. Metalul 14 1 0 13 1474 —1981
9. Crișana 14 1 0 13 1350 —2124

TEHNICE: Șt. Constantin (M) b.p. 
A. Regep (C); I. Grăjdeanu (M) b. 
ab. 3 Gh. Onel (C); C. ~ 
egal cu N. Tudor (C);

' b.ab. 2 I. Cristu (C);
b.ab. 2 Gh. Tase (C) ;
b.p. C. Negip (C) — un
mai echitabil ; V. Badea (M) a

Iii preliminariile campionatului mondial de îotli

Popa (M) 
D. Minea 
I. Crăciun 
Gh. Vasile 

nul”

(M)
(M)
(M) 
era 
cîștigat. partida prin reprezentarea 
adversarului. P. Cîmpeanu (M) b. 
ab. 3 I. Ghenciu (C); H. Leov (M) 
b.ab. 1 I. Vasile (C).

★
CRAIOVA, 31 (prin telefon). Sîm

bătă seara, în sala sporturilor din 
localitate, formația craioveană, Di
namo, a întrecut la scor (30—8) pe 
U.M. Timișoara, echipă care s-a pre
zentat foarte slab în această întîl- 
nirer Din cele opt partide disputate, 
șase s-au terminat înainte de 
tă. Iată rezultatele în ordinea 
goriilor: Șt. Costescu (D) b.ab. 
Gale (U.M.), I. Manea (D) b.ab. 
Lucaci (U.M.), C. Buzuliuc (D) 
2 I. Balogh (U.M.), M. Goanță (D) 
cîștigă neprezentare, FI. Pătrașcu 
(D) cîștigă neprezentare, I. Matei (D) 
b.p. Fr. Pazmani (U.M.), I. Hodoșan 
(D) b.ab. 1 I. Roos (U.M.), E. Con- 
stantinescu (D) b.p. N. Picior (U.M.), 
I. Manole (D) b.ab. 1 I. Roza (U.M.),
l. Sănătescu (D) b.ab 1 G. Schubert
(U.M.). (M. Gheorghinoiu—coresp).

CÎMPULUNG MUSCEL, 31 (prin 
telefon). Formația locală, Muscelul, 
a învins categoric pe Metalul Bocșa 
Română (23—11) la capătul unor me
ciuri de slabă factură tehnică. A- 
ceasta din cauza faptului că boxerii 
oaspeți s-au prezentat slab pregătiți.

Iată rezultatele înregistrate în or
dinea categoriilor : V. Popa (M) b.ab. 
1 A. Ursuîescu (Met.),
m. n. I. Butan (Met.), 
cîștigă fără adversar, 
b.ab. 2. V. Solosi 
Dumitrescu (M) b.p. 
(Met.), Gh. Manea (M) b.ab. 3 I. 
Zanc (Met.), A. Pițigoi (M) și Gh. 
Ștefan (Met.) amîndoi descalificați, 
P. Ghercea (Met,) cîștigă fără adver
sar, I. Anghel (M) b.p. P. Curunczi 
(Met.), I. Ivan (M) b.ab. 1 Al. Zuzu 
(Met.). (Viorel Popescu—coresp.).

limi- 
cate-
3 P.
1 A. 
b.ab.

Șt. Mihai (M) 
I. Marin (M) 
I. Negru (M) 

(Met.), Gh.
St. Negrescu

PORTUGALIA—CEHOSLOVACIA 0.
Serviciul nostru de radio. — Ieri, 

s-a desfășurat la Lisabona întîlnirca 
dintre reprezentativele Portugaliei și 
Cehoslovaciei din cadrul grupei a JV-a 
a preliminariilor campionatului mondial. 
Meciul — de marc importanță pentru 
cunoașterea formației calificate din a- 
ccastă grupă — a fost așteptat cu in
teres deosebit. Reprezentativa Portuga
liei, care avea nevoie doar de un punct 
pentru a se califica, si l-a asigurat și 
este astfel a noua echipă calificată în 
turneul final al campionatului mondial 
('Celelalte opt sînt : Brazilia, Anglia, 
Mexic, Uruguai, Argentina, Chile, Un
garia, U.R.S.<S.).

Înlîlnirea s-a terminat cu un scor 
alb. Nici una din formații nu a avut 
ocazii mari de gol, deoarece ambele a- 
părări au fost la înălțime. Arbitrul o- 
îandez Leo Horne a condus urmăloarele, 
formații :

PORTUGALIA: Canallo - Cesta,
Germano, Uilario — Pinto, Carlos — 
Augusto, Eusebio, Torres, Simoes, Co- 
luna.

CEHOSLOVACIA : Fence' — Lain, 
Popluhar, Smolik — Horvath, Krava- 
rik — Pesely, Urdlicka, K vasniak, 
Jokl, Kabul.

în grupa a IV-a din preliminarii au 
mai rămas dc disputat două partide : 
România—Portugalia și Cehoslovacia— 
Turcia (ambele Ia 21 noiembrie). Iată 
clasamentul înaintea acestor partide:

9 
9 
7
3:16

tnlui mondial, se întîlnesc reprezenta 
vele Italiei și Poloniei.

• Sîmbătă s-au întîlnit la Zitt 
(R.D.G.) întrrim meci amical selecț 
natcle secunde ale R. P. Polone .și R. 
Germane. Gazdele au terminat învinj. 
toafe cu scorni de 2—0 (1-^-0).

© Ieri, la Stockholm, în meci 
Suedia — Norvegia 0—-0 ’

• în „C.C.E.“ echipa Anderleeht .*• 
calificat în sferturile dc finală, deoare» 
adversara ei din optimi, Derry City, t 
retras din competiție;

i

1. Portugalia
2. Cehoslovacia
3. România
4. Turcia

5 4 
5 2
5 2
5 1

2
3
7

9
5
4
2

I.eip-
Gcr-

la
1).
grupa a

• Cu jocul desfășurat ieri 
zig între reprezentativele R. 
mane și Austriei s-a încheiat 
VI-a. R. D. Germană a cîștigat. partida 
cu Austria eu 1—0 (1-—0) prin golul 
marcat de Noldner în min. 
clasamentul final al grupei :

Ungaria 4
R.D.G. 4
Austria 4

• Azi,
VIJI-a

37.

1.
2.
3.

a

3 10
1 2 1
0 1 3

8:3 7 
5:5 4
i:6 1 

la Roma, în cadrul grupei 
din preliminariile campiona

lotul echipei Atletico Madrid pentru meciurile 
cu Știința Cluj în „Cupa Cupelor44

într-o telegramă sosită ieri de la Madrid, clubul Atletico se arată 
de acord ca returul jocului cu Știința Cluj din cadrul „Cupei Cupelor” 
să aibă loc, la 15 decembrie, în capitala Spaniei. După cum s-a anun
țat, primul meci va avea loc la Cluj, la 17 noiembrie.

Totodată, clubul madrilen a transmis lista jucătorilor din lot i 
Madinabeytia, Miguel san Roman, Santaella, Rodriguez, Griffa, Calleja, 
Munoz, Martinez Jayo, Manuel Ruiz Sosa, Glaria, Ufarte, Aragones, 
Mendonza, Collar, Cardona, Jones, Fretes, Diez, Garcia, Bermudez. 
După cum se vede, din lot fac parte numerpși jucători internaționali: 
Adelardo, Collar, Calleja, Garcia ș. a. Antrenorul echipei este Do
mingo Balmanya

Pe scurt
9 LA BUDAPESTA și Ilaga s-i 

disputat două meciuri în Cadrul „Gti|i 
campionilor europeni", la handbal lua 
culin. In prima partidă, Honved Bud 
pesta a întrecut cu scorul de 32—-, 
(17—4) formația „Dimitrov" Sofia, i 
în cea de a doua echipa „Operații 
Ilaga a dispus cu 19—if?*, A—2) de 
chipa portugheză F. C. Porto.

• IN MECI retur pentru prelim 
nariile campionatului mondial de ham 
bal (feminin) Danemarca a învins < 
scorul dc 15—6 (7—2) echipa If*’- 
dei. Handbalistele daneze, care 
seră și primul joc. (16—9) s-au cal 
ficat pentru turneul final din R. | 
Germană.

DE A TREIA întijnire 
dintre echipa Japoniei și, 

europeană, desfășurată . 1 
terminat cu scorul <lc .285,S 

ginmaștiR 
La individual compus, pc ■ ]>r 

Nakayani 
de fakasl 

Kato — 57,70 puncte și Nicolai Kuhic 
(Polonia) — 57,54 puncte.

• CAMPIONATELE mondiale dc hal 
tere de la Teheran au programat sini 
bălă întrecerile rezervate ■ „seiniț,o'r'*H i 
ilor". Titlul mondial a revenit

' rofilului sovietic Viktor Kurențov, car 
a totalizat la cele trei stiluri 437,50l 
kg. Au urmat în clasament Weiiur 
Dietrich (R.D.G.) — 437,500 kg și' 
Kurînov (U.R.S:S.) — 432,500..kg.

• Noul campioh mortdial la 
mijlocie, este polonezul Oszimek 
472,5 kg. El' a obținut un nou recort 
al lumii la „smuls* : .148 kg. . 4

• • CEA .DE-A 4-A ediție a Jocurile) 
atletice internaționale 
bcrtin“, organizate la Buenos 
reuni atleți diiî Brazilia,' 
.Uruguay, Paraguay, S.U.A. și 
mană.

• CEA 
gimnastică 
selecționată 
Zurich, s-a 
—239 puncte în favoarea 
niponi...................
mul loc s-a clasat Akinogi 
— 57,80 puncte, urmat 
Îs” n 1 zv  / *7 A tan

,U
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