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Rapid București — Știința 
șoara 2—0 (1—0)

Dinamo Pitești — Crișul 6—0 
U.T.A. — Farul 2—1 (2—0) 
Steagul roșu — Steaua 0—0 
Siderurgistul — Știința Cluj 
Dinamo 

iești 2—1
Știința
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23— 6 
21— 8
14— 11 
13—13 
13—14 
10—10 
17—11

9—12
19—18
13—17
15— 20
8—16 

11—21 
15—24

1. Rapid
2. Petrolul
3. U.T.A.
4. C.S.M.S.
5. Știința Tini
6. Știința Citi.
7. Steaua
8. Știința Craiova
9. Dinamo

10. Steagul
11. Dinamo
12. Farul
13. Crișul
14. Siderurgistul

a Început campionatul mondial de handbal |

ECHIPA NOASEDA A TERMINAT
EA EGALITATE EU POLONIA: 4-4
OFFENBURG 7 (prin telefon). — Tn 

localitate au început astăzi întrecerile 
din cadrul celei de a doua grupe a tur
neului fina] al campionatului mondial 
feminin de handbal. Încă înainte de în
ceperea primului joc tribunele de la 
„Oberrheinhalle" erau pline, numeroși 
amatori de handbal atît din Offenburg, 
cit și din alte localități învecinate ținînd 
să fie prezenti la întrecerea celor patru 
formații participante la această grupă : 
România, Polonia, Ungaria și Cehoslo
vacia.

In primul meci s-au întîlnit selecțio
natele României și Poloniei. Partida a 
fost mai rapidă și de un nivel tehnic 
mulțumitor doar în primele minute, după 
care ambele formații s-au angrenat în- 
tr-un joc de uzură, lipsit de faze dina
mice și cu un foarte mic număr de șu
turi la poartă. La capătul celor 40 de 
minute de joc tabela de marcaj a arătat 

scorul de 4—4, după ce la pauză hand
balistele noastre au condus cu 4—3. 
Simplul fapt că într-o repriză s-a mar
cat un singur gol este concludent în 
ceea ce privește valoarea jocului prestat 
de cele două echipe!

Selecționata țării noastre a început 
bine meciul. Chiar din primul minut spor
tivele românce au avut inițiativa, au 
acționat rapid și foarte incisiv în atac, 
cu toate că pardoseala sălii era de ci
ment. Fazele create de ele au smuls 
ropote de aplauze și nimeni nu se în
doia — poate — că victoria va fi dc 
partea lor. In min. 4 o acțiune rapidă 
a echipei noastre se încheie cu o pasă 
bună dată „pivotului" Franz, care în 
ultimă instanță este faultată. Aib’trul

NICOLAE NEDEF 
antrenoi federal

(Continuare în pag. a 4-a)

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

Așa s-a înscris primul gol al dinamoviștilor. Ghergheli a lovit balonul 
cu tistul exterior, derutîndu-l pe M. lonescu

Foto : A. Neagu

O UTILĂ VERIFICARE A RUGBIȘTILOR FRUNTAȘI :

Un excelent prilej de verificare a 
forțelor de care dispune rugbiUl ro
mânesc cu cîteva zile înaintea con
fruntărilor internaționale — iată cum 
^oate fi caracterizat meciul de ieri, 
care a opus lotul național campioanei 
pe anul în curs, Dinamo București.

Pe gazonul (destul oe alunecos) din 
parcul sportiv Dinamo au evoluat cu 
două-trei excepții, cei mai buni jucă
tori din țară. Și, în pofida scorului, 
disputa a fost foarte echilibrată, cam
pionii (evident, descompletați prin în
săși prezența în lot a unor jucători 
de bază de la ei) reprezentînd un 
partener de încredere la înălțime. A 
rezultat un joc „curat", spectaculos, 
dîrz, dar în limitele sportivității. Con
siderăm că principalii beneficiari au 
fost antrenorii lotului, deoarece jocul 
le-a permis să vadă clar ce mai au de 
făcut, în special cum trebuie să alcă
tuiască echipa.

Iată formațiile :
LOTUL : RADULESCU, IORDĂ- 

CIIESCU (lonescu), Dinu ; ȚUTUIA- 
NU (V. Rusu), M. RUSU ; Iliescu, 
DEMIAN, Băltărețu ; Mateescu (C. 

jn^STĂNESCU), Dragomirescu (Matees- 
; VUSEC, IRIMESCU., CIOBĂ

NEL, Teodorescu, PENCIU.
DINAMO : BACIU, Ghimbășeanu. 

Stoica ; V. Rusu (Graur), Ene ; FU- 
GIGI, lonescu, Mandu ; Pilă, GIU- 
GIUC ; Nica, LEONTE, Dragomir, 
Coravu ; DAICIULESCU.

In prima parte a jocului, oarecum 
surprinși de replica viguroasă a dina
moviștilor, selecționabilii nu și-au pu
tut impune jocul. De altfel, înaintarea 
pare să se fi „încălzit" mai greu, 
fiind dominată în ce privește forța de 
împingere. Totuși, cu 5 minute înainte 
de sfirșitul reprizei, la capătul unei 
faze deosebit de frumoase, Teodorescu 
culcă balonul în terenul de țintă și 
lotul conduce cu 3—0, «or care ră- 
,-nîne neschimbat pînă în minutul 60. 
„Semnatarul" majorării scorului a fost

M. Rusu, tot după o fază frumoasă, 
de data aceasta autor... colectiv fiind 
pachetul de înaintași. Penciu transfor
mă și stabilește scorul la 8—0. 
semnalat și arbitrajul bun al lui 
Vardella.

După părerea noastră., echipa 
conturează, iar antrenorii Iși pot spune 
de pe acum ultimul cuvînt. Am apre 
ciat incisivitatea liniei de 3'4, dar, ală
turi de acest punct pozitiv, semnalăm 
slaba eficacitate a ioviturilor de pi
cior. De asemenea grămada nu ni s-a 
părut suficient sudată, cel puțin în 
formulele utilizate ieri. In ultimu' 
meci de verificare, miercuri, cu Vultu
rii Timișoara, probabil că se va putea 
vedea care este cea mai indicată for
mulă-
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Cu o rîndunică nu se face primăvară și nici cu 
două faze frumoase — una în repriza I, în min. 13, 
cînd lonescu a deschis scorul, și aita în repriza a II-a, 
cînd Dumitriu (min. 85) a înscris cel de al doilea 
gol al partidei — nu se .face- un meci de folbal I 
In restul timpului, în întîlnirea de ieri dintre Rapid 
și Știința Timișoara, pe teren nu s-a întîmplat aproape 
nimic. Minute în șir mingea a circulat fără adresă, 
cînd în terenul timișorenilor cînd în cel al bucurește- 
nilor, jocul fiind în primul rînd lipsit de nerv, desfă- 
șurîndu-se parcă cu încetinitorul. Pe cît de dinamic a 
fost primul meci al cuplajului, pe atît de molcom a 
fost jocul .vedetă", în care șuturile la poartă pot fi 
numărate, pentru fiecare echipă, pe degetele unei sin
gure mîini, portarii fiind în majoritatea timpului simpli 
spectatori. Noroc că Dumitriu a mai „jucat" din cînd 
in cînd. scoțînd în aceste momente meciul din ano
nimat, dîndu-i puțină culoare, puțină atracție...

Rapidul a cîștigat pe merit, fără îndoială, dar nu ne-a 
arătat în acest meci nici jumătate din forța lui de joc. 
ducătorii bucureșteni au părut obosiți, n-au acționat 
cu aplombul cu care ne-au obișnuit în partidele pre
cedente, au așteptat parcă să treacă timoul, mulțumiți 
■ ă Știința nu le periclitează victoria. Să --xUte o expli-

JACK BERARIU
(Continuare In pag. 2-3)

2—1 pentru gazde, în partida Dinamo — Petrolul —. 
„derbi al extremităților", cum plastic l-a caracterizat ci-* 
neva, ținînd cont de poziția celor două echipe în clasa
ment. Acest 2—1 înseamnă a doua victorie consecutivă* 
în acest an, pe care o reușesc jucătorii dinamoviști îa 
dauna petroliștilor.

Cîtă deosebire, însă, între succesele anterioare, 
drept de apel, repurtate de campioni și acesta de 1Cn, 
în care rezultatul a stat pe muchie de cuțit pînă Ia ulti
mul fluier de arbitru ! Este clar (și faptul ne-a fost 
firmat, după meci, chiar de învingătorii de ieri) :

fără 
ieri,

con* 
. „ , - fot*

baliștii de la Dinamo plătesc tribut greu în momentul 
de față poziției precare din clasament și aceasta în po
fida eforturilor pe care le depun la antrenamente pentru 
a ieși mai repede din impas.

Urmărind mai îndeaproape, în ultima vreme, pregăti
rile campionilor, am putut să constat că ele se reflectă 
și în joc, anunțînd un reviriment și, treptat (poate) și 
o redresare. Compartimentul defensiv, forța echipei In
tr-un trecut nu prea îndepărtat, își revine mai repede- 
ca atacul, chiar dacă antrenorii mai încearcă formule 
pentru a-i găsi un loc și talentatului Stoenescu. Cei doi.

G. NICOLAESCU
(Continuare In pag. 2-3)

Foto : N. AurelUltimul antrenament...

Astăzi pe patinoarul

artificial „23 August"*

Șase echipe încep lupta
pentru titlul
de campioană la hochei
- In cadrul primei etape, un meci

atractiv: Dinamo București —
Voința Miercurea Ciuc —

Boxerii dinamoviști din nou victorioși în Italia:
16—8 cu selecționata Reggio-Emilia

BOLOGNA, 6 (prin telefon). Vineri 
seara, boxerii de la Dinamo Bucu
rești au susținut cea de a doua par
tidă din cadrul turneului pe care îl 
întreprind în Italia, în compania se
lecționatei Reggio-Emilia. întîlnirea s-a 
disputat în „Palatul sporturilor", în 
prezența a peste 2 000 de spectatori.

Gazdele au luptat cu multă ambiție 
pentru a cîștiga această partidă, întă- 
rindu-se echipa cu doi pugiliști din 
Milano (la categoria semiușoară și 
grea). Cu toate acestea, dinamoviștii 
au acționat cu mare ambiție, în dorin

ța de a termina turneul neînvinși. Ei 
au întrecut net selecționata Reggio- 
Emilia, cu scorul de 16—8.

Iată rezultatele tehnice: Davidescu 
a cîștigat la puncte în fața lui Man
cini ; Sorangello l-a învins pe Cova- 
liov, după o partidă deosebit de atrac
tivă ; Stanef și Fabiani au schimbat 
lovituri extrem de puternice, dar nici 
unul nu a căzut la podea. Victoria a 
revenit dinamovistului, care a fost a- 
plaudat pentru ambiția și tenacitatea 
de care a dat dovadă. Dumitrescu a 
cucerit o meritată victorie la puncte 

în fața lui Minocbelli. V. Antoniu n-a 
avut „probleme" cu Nicosia, pe care 
l-a scos din luptă (k- o.) în repriza 
secundă. Mihalic a terminat la egali
tate cu Mulinari, la fel ca și Ghiță, 
care nu a putut trece de Giugliano. 
Preda a pierdut la puncte în fața lui 
Badini, Olteanu, l-a întrecut la puncte 
pe Gallati, Monea a cîștigat la Man
cini. In ultimul meci, Mariuțan a ter
minat la egalitate, cu un boxer al că
rui nume nu l-am putut afla din ca
uza întreruperii convorbirii telefonice.

astăzi dimineață, de la

Intr-o perioadă cînd în alți ani abia 
se vorbea dc primele antrenamente, iar 
atenția amatorilor de hochei era, even
tual, îndreptată spre unele jocuri inter
naționale, programul competițiilor in
terne din această săptămînă înscrie la 
loc de cinste disputarea primei din cele 
patru „manșe" ale campionatului repu
blican de hochei pe gheață. întrecerea 
începe chiar
ora 9, cînd arbitrii vor da semnalul de 
începere a primelor „dueluri" de cro
se din jocul Steaua-Tîrnava Odorhei. 
In cursul după amiezii, sînt programate 
încă două partide : Știința București- 
Știința Cluj și Dinamo București-Voin- 
ța Miercurea Ciuc-

După cum se vede, încă din prima 
etapă competiția celor mai bune for
mații de hochei pe gheață din țara 
noastră oferă dispute echilibrate, „cu
plajul" de după amiază (primul joc 

începe la ora 17) punînd față în față 
echipe de valori apropiate, ceea ce 
promite — desigur — un spectacol 
interesant. O deosebită atracție o exer
cită întîlnirea dintre echipele Dinamo 
și Voința, ambele fiind cele mai se
rioase candidate, alături de „primul 
solist" al campionatului, formația 
Steaua, la ocuparea locurilor frun
tașe.

Așadar, campionatul de hochei pe 
gheață nu numai că începe mai de- 
vrerae, dar ne și oferă de la început 
partide dinamice. Firește, evenimentul 
produce satisfacție în rîndurile specta
torilor, care nu o dată și-au dovedit 
dragostea pentru acest sport dar, mai 
ales, printre jucători, care au astfel 
în fața lor un calendar mai bogat* 
ceea ce credem că va contribui la 
creșterea măiestriei lor sportive.



STEAGUL ROȘU
Mamache 7 —i Zaharla 7, Jenei S, 

Campo 6 (Naghl), Naghl 6 (Campo) — 
Năftănăllă 7, Pesearu 7 — Hașoti 5, 
Gane 5. Goran 6 Necula 3,

STEAUA

Suciu 7 — Sătmăreanu 8, Petescu 4, 
Hălmăgeanu 6, Chiru 6 — Jenei 6, D. 
Popescu 6 — S. Avram 5, Raksl 5, FI. 
Voinea 4, Crăiniceanu 5.

DINAMO
Pitești 6(2)

Nlculescu 9 — Ioachim Popescu 6,
Barbu 9. Ilie Stelian 6, Badea 7 — Țîr- 
covnlcu 7, Dobrin 7 — C. Ionescu 6, 
Țurcan 8, Naghl 8, David 5 (din min. 
57. Pop 7).

Marin 5 (dita min. 57, Duca) — Sacacl
II 5, Solomon 6, Pojonll 5, Balogh 5 — 

>Vigu 5, lacob 6 — Harșanl 5, Mureșan
III 7, A. Naghl 5 (din min. 57, Sacacl 
ni 5). Mureșan II 3.

BRAȘOV, 7 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Pentru a da cititorilor 
noștri o idee asupra finalului acestui 
joc, voi începe cronica cu relatarea unei 
faze din min. 89 I La una din nenumă
ratele aglomerări din repriza a Il-a, în 
fața porții bucureștenilor, un apărător a 
respins lung balonul. Portarul brașovean 
Adamache a interceptat mingea și, din 
jumătatea de teren a echipei Steaua, a 
șutat puternic la poartă, dar balonul a 
trecut peste bară. Faza de mai sus ilu
strează două aspecte caracteristice ale 
meciului de azi dintre Steagul roșu și 
Steaua : mai întîi, dominarea netă a bra
șovenilor în a doua jumătate a partidei 
(cînd raportul de cornere a fost de 8—2 
pentru ei) și apoi... ineficacitatea ata- 
canților „stegari", care l-a exasperat 
și pe Adamache /

Meciul a fost de nivel tehnic scăzut. 
S-a greșit enorm de ambele părți, fazele 
n-au avut cursivitate, au abundat ieși
rile nervoase și duritățile. în această 
privință, au „excelat" apărătorii bucu

PITEȘTI, 7 (prin telefon) — îna
inte de meci, antrenorii piteștenilor, 
Ștefan Vasile și Leonte Ianovschi, 
ne-au declarat — foarte optimiști (și 
e bine să fie mereu așa) — că echipa 
lor va învinge și încă la un scor care 
s-o ajute la rotunjirea golaverajului. 
Așa a și fost !

In ciuda fermității pe care orădenii 
au arătat-o la începutul partidei, gaz
dele au realizat duminică nu numai 
scorul etapei, dar și unul dintre cele 
mai frumoase jocuri ale lor din ac
tualul campionat. Dinamo a acționat 
cu multă convingere, mai ales după ce 
a reușit să deschidă scorul. Arma lor 
principală — contraatacurile, inițiate 
în general pe partea stingă, unde 
David — resimțindu-se în urma trata
mentului medical — a fost ajutat efi

re șteni care — mai ales spre sfîrșit — 
au recurs la mijloace nesportive pentru 
a menține rezultatul egal.

Steagul roșu nu pare a fi depășit pe
rioada critică prin care trece de la o 
vreme. Azi ar fi meritat victoria, dacă 
un juriu ar fi acordat-o pe baza com
bativității și a numărului de acțiuni de 
atac; dar lipsa de orientare în fazele 
finale este un element atit de impor
tant în fotbal, incit noi nu le putem 
acorda brașovenilor nici această satis
facție platonică a unei fraze în care ar 
figura cuvintele „rezultatul nedreptățește 
echipa gazdă".

Pentru amatorii de elemente de cro
nică propriu-zisă, notăm cele mai mari 
ocazii pierdute de gazde: Năftănăilă 
(min. 27), tot el în min. 66, cînd a re
luat cu capul puțin pe lingă poartă, 
Pescarii (min. 75) și mai ales Goran — 
șut afară de la cițiva pași de poarta 
din care Suciu ieșise. De altfel, compar
timentul cel mai slab al Steagului roșu 
continuă să fie atacul, care „sărbăto

cient de Țurcan și uneori de Naghi. 
Acesta din urmă, ca în atîtea alte 
cazuri, s-a dovedit un bun coordona
tor al atacului și foarte inspirat în 
fazele de finalizare.

Merite deosebite în realizarea sco
rului îi revin însă și lui Turcan, care 
a lăsat o bună impresie, datorită efica
cității sale (a înscris trei goluri și 
mai putea marca încă).

Despre orădeni trebuie să spunem 
că au jucat deschis și că, în ciuda 
scorului, care lua proporții, nu au 
renunțat nici un moment la luptă. Au 
fost perioade de timp în care ei au 
controlat hotărît mijlocul terenului, 
îndeosebi în prima repriză, cînd echi
pa gazdă s-a și descurcat, din acest 
motiv, mai greu. Solomon, lacob și 
Mureșan III au cuprins în . jocul lor 

rește" azi cel de al patrulea meci în 
care nu marchează nici un gol! Se simte 
acut mai ales lipsa extremelor, Hașoti 
aminlindu-ne vag de fostul jucător de 
valoare, iar firavul Necula fiind total 
dezarmat în fața unui adversar cu fi
zicul și fermitatea lui Sătmăreanu.

Steaua a jucat azi parcă fără înain
tare. Acest compartiment nu s-a bazat 
decît pe contraatacuri individuale, peri
culoase însă uneori tocmai prin faptul 
că-i surprindeau prea avansați pe bra
șoveni, scoși din sărite de faptul că nu 
„dau" gol. în afara unei mari ocazii a 
lui Sorin Avram, din repriza I (șutul 
lui de la 6 m a fost respins ca prin mi
nune de Adamache), Steaua a mai avut 
două posibilități de a marca, în repriza a 
II-a, cînd Avram și Crăiniceanu, la ca
pătul unor acțiuni singulare, l-au obli
gat pe Adamache să respingă în corner.

Arbitrul M. Rotam a condus bine un 
meci deosebit de dificil, în care jucă
torii i au dat serios de lucru,

1
RADU URZICEANU

Coman 7 — Birău 4, Bacoș 7, 
7, Czako II 5 — Chivu 8, Flori. 
Pantea 7, Jac 5, Țîrlea 6, Axent

Plică 7 — Costln 6, Tîlvescu B, I 
7. Gref 5 — BUkossl 7, Pleșa 7 — 
gher 6 (min. 65 Tănase 6), Manola 
Tufan 6, Ologu s.

zone largi, dar n-au fost sprijiniți su
ficient de coechipieri.

Primul gol a „căzut" în min. 8, în 
perioada în care oaspeții acționau mai 
curajos : Țurcan a primit mingea la
teral, de la C. Ionescu și a trimis 
ușor pe lîngă Marin : 1—0. A urmat 
golul lui C. Ionescu, în min. 32 : 2—0. 
La reluare, au mai înscris Naghi (min. 
61), din apropierea porții (meritul 
principal avîndu-1 Țurcan), Țurcan 
(min. 80 și 83) și, din nou, Naghi 
(min. 89), după ce șutase puternic la 
poartă Badea și Duca nu reținuse.

Arbitrajul lui Erwin Wetter (R.D. 
Germană) a fost nesigur la început, 
dar pe parcurs a dat satisfacție.

ALEX. MOMETE și
D. ȘTEFĂNESCU — coresp.

Stiihta
Craiova

Papuc 6 — Geleriu 7 (min. 78 A 
Mincă 6, Gavrilă 5. Deliu 6 — B 
lescu 5, Bîtlan 6 — Vasilescu n 5, 
logea 5, Eftimi,e 7, Cîrciumărescu 7

C.S.M.S. «
•_ _ ■

Constantinescu 6 — V. Popesc
Malschi 4, Vornicu 5, Gheghl 4 — 
fănescu 5, Lupulescu 6 — Matei 5, 
5 (min. 48 Romilă 5), Cuperman 5. 
cescu 4.

SIDERURGISTUL

Florea 6 —• Pal 7, Coman 7, Volcu 6, 
Cristian 6 — Adam 8, Ionlță 8 — Opri- 
»an 8, Cojocaru 6. Neagu 5, Stătescu 6, 
(din min. 71 Pătrașcu 6).

STIINTA <

Ringheanu 9 — Marcu 8, Neșu 7, 
Grăjdeanu 7, Szttke 5 — Georgescu 7, 
Pexa 6 (min. 64, Mustățea 6) — Szabo, 
S. Ivansuc 7, Adam 7, Suciu 5.

GALAȚI, 7 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). 0—0 pe stadionul Dunărea, 
după un meci dinamic, de mare luptă, 
dar desfășurat în genere în limitele spor
tivității. Echipa locală, ferm hotărită să 
,,spele rușinea" de la Oradea, n-a eco
nomisit nici un efort pentru a termina 
în avantaj. Și, după cum începuse, în- 
tr-un ritm în care credeam că-și va su
foca literalmente adversarul, Siderurgis- 
tul a dat impresia că va realiza o vic
torie comodă. Aproape 30 de minute din 
repriza I atacanții echipei gălățene au 
„zburdat" în careul de 16 m al cluje
nilor. Cinci ocazii, una mai mare decît 
cealaltă, au avut atacanții Siderurgis- 
tului, dar — ce folos ? — nici una n-a 
fost fructificată. Și după pauză Side- 
rurgistul a mai dat emoții, în trei rîn- 
duri, echipei oaspe. Altfel spus, multe 
situații clare și nici una fructificată.

Așa se întîmplă cînd atacanții nu co
laborează în suficientă măsură, cînd unii 
dintre ei vor să iasă cu tot dinadinsul 
în evidență ! Neagu poate să fie un 
fotbalist talentat, însă cu jocul său in
dividualist nu credem că se poate vorbi

de utilitatea lui în echipă. Singurul ata
cant care a făcut un ioc bun a fost 
Oprișan, care și-a servit colegii, centrind 
inspirat, după o serie de curse în care 
și-a depășit cu ușurință adversarii di
rect î, Pexa și Szdke.

Așadar, Siderurgistul a fost echipa 
care a atacat mai mult, mai insistent, 
dar ineficace.

De cealaltă parte. Știința Cluj s-a apă
rat calm (în frunte cu portarul Ringhea
nu, care a făcut un joc bun), dovedind 
ca și în alte ocazii că... gîndește. Iar 
cînd a fost cazul, a contraatacat destul 
de periculos.

Clujenii au scos un punct prețios în- 
tr-un meci în care, fără îndoială, nu au 
dat totul.

Lovitura de începere o are Siderur- 
gistul. In min. 4, prima mare ocazie a 
gazdelor: Coman prelungește pînă la 
Cojocaru și acesta, de la circa 15 m, 
trage pe lîngă poarta părăsită de Rin
gheanu. Un minut mai tîrziu, Stătescu, 
aflat în marginea careului de 16 m, 
trece de Marcu dar se grăbește să șu- 
teze, mingea expediată de el ștergînd

bara transversală. în min. 9, Neagu reia 
de la 8 in o minge trimisă în adîncime 
de Adam, dar șutul său e blocat de Rin
gheanu, ieșit în întîmpinare. In min. 13, 
același Neagu, singur la 10 m de poarta 
Științei, fentează pe Ringheanu, dar 
trage... pe lîngă poartă. în min. 29, 
Neagu centrează pînă la Cojocaru și 
acesta, de Ia cîtiva metri, expediază ba
lonul în... pieptul lui Marcu, venit să-și 
dubleze portarul. Dintre cele trei ocazii 
avute la reluare de gălățeni, o semnalăm 
pe cea din min. 80, cînd Pătrașcu (care 
îl înlocuise pe Stătescu) șutează sec, 
prin surprindere, Ringheanu respinge în 
teren pînă la Neagu, aflat la 3—4 metri 
de poartă, și atacantul gălățean îi... re
trimite mingea în hrate.

Cele două ocazii ale clujenilor se da- 
toresc lui Ivansuc (min. 72) și Adam 
(min. 77), ele fiind rezolvate cu destulă 
dificultate de apărarea echipei gazdă.

Corect arbitrajul prestat de brigada 
bucureșteană N. Mihăilescu, I. Doncea 
și N. Chelemen.

i

TIBERIU STAMA

Andrei 7 — Lupescu 6, Motroc 6 
Dan 7. Greavu 5 — Dinu 6, Georg 
5 — Kraus 5, Dumitriu II 7, Ione& 
(din min. 46 Oblemenco 5), Codrear

STIINTA
Timișoara

Siclai 6 — Surdan 5, Petrovici 5, 
celescu 6, Speriosu 5 — Grizea 5 
min. 70 Regep 6). Mihăilă 6 — 
tormani 6, M. Popa 4, Lereter 5, 
țaru 5.

2(2)
Datcu 6 — Popa 7, Nunweiller III 6, 

Nunwelller IV 7. Stoenescu 6 — Gher
gheli 9. O. Popescu 7 — Pîrcălab 6, Fră- 
țilă 6 (min. 82 Grozea), Ene II 6, Hai- 
<iu 6.

PETROLUL
• *• .

Ionescu 6 — Pahonțu 6, Boc 7, Florea 
8. Mocanu 6 — luhas 7, Dragomir 8 — 
Moldoveanu 7, Dridea J 7, Badea 6, 
Dridea U 7.

(Urmare din pag. 1)

Nunweîller — Lică și Nelu — tind să 
se sincronizeze din nou, ieri înțele- 
gîndu-se... frățește la cîteva situații 
dificile create în zona lor de cuplul 
petrolist Dridea I—Badea. Cu cel mai 
bun randament în echipă activează 
însă, la ora actuală, Ghergheli. Mij
locașul dinamovist și al reprezenta
tivei noastre naționale a alergat neo
bosit din „16 în 16", ținîndu-se scai 
de Badea, coordonator de joc la Pe
trolul, și participînd — după recu
perarea balonului — la acțiunile ofen
sive. De altfel, singurul gol din ac
țiune al dinamoviștilor a fost marcat 
de Ghergheli : la cîteva minute după 
golul lui Moldoveanu (min. 31), el s-a 
infiltrat, vîrf, în dispozitivul advers, 
a primit pasa de la Frățilă și a adus 
egalarea dintr-un unghi dificil. Com
partimentul încă deficitar al dina
moviștilor rămîne atacul, ai cărui 
componenți — după rarele faze mai 
bine lucrate — arată că trăiesc din... 
amintiri. Acționînd după o dinamică 
economică, ei pierd ușor mingea și 
nu-și ajută coechipierii pentru a o 
recupera. Este drept că Pîrcălab și 
Haidu și-au păstrat viteza, uneori de
bordantă, dar și... frica, care-i face 
să-și ducă acțiunile numai pînă la

jumătate. Se resimte, din plin, lipsa 
lui Nunweiller VI, accidentat (se pare, 
pentru o perioadă mai lungă) in me
ciul susținut de reprezentativa noas
tră olimpică, miercuri, pe stadionul 
Republicii. Oricum, dat fiind faptul 
că se apropie meciurile cu Interna- 
zionale, antrenorii vor trebui să-și în
drepte în mod serios atenția asupra 
unei formule de atac ceva mai eficace, 
pe care, pînă la 1 decembrie, s-o 
asambleze cît de cît.

Deși a pierdut acest joc — și o 
dată cu el și șansa de a-i mai prinde 
curînd din urmă pe rapidiști — Pe
trolul a făcut, în general, o bună 
partidă la București. S-a orientat su
ficient de bine în spațiul de joc, apă- 
rîndu-se calm și ieșind organizat la 
atac, ca urmare a superiorității la 
mijlocul terenului unde, alături de 
mijlocașii luhas și Dragomir, a ac
tivat și înaintașul Badea. Dar, după 
deschiderea scorului, petroliștii s-au 
crezut scăpați în cîștigători, uitînd 
că acele cronometrului de pe stadion 
arătau abia minutul 30. Foarte 
mulți dintre jucătorii petroliști cu 
care am discutat la sfîrșit motivau 
înfrîngerea prin acel llm, acordat — 
și după părerea noastră — în mod 
nejustificat de arbitrul Gavrilă Pop

— Brasov. O echipă de talia Petrolu
lui trebuia să găsească resurse mo
rale cu care să iasă din impas în mo
mentele dificile. Și, dacă-și amintesc 
bine, jucătorii petroliști au găsit a- 
ceste resurse, pe parcursul reprizei a 
a Il-a cînd și-au creat situații de gol, 
ratate însă cu seninătate de Moldo
veanu, Dridea II (singur cu portarul, 
în min. 63, la numai 5—6 metri...), 
luhas (min. 87) etc., etc. Și atunci să 
luăm ca singur argument numai acel 
„11 m“ ?

Nu putem încheia fără a pomeni de 
desele opriri ale jocului, provocate 
de unele intervenții mult prea dure, 
în care au „excelat" Popa și Boc.

Iată cum s-au înscris golurile : min. 
30 : Dridea II demarează pe aripa 
stingă, scapă cu ușurință de Popa și 
centrarea lui este reluată de Moldo
veanu, care înscrie cu capul : 1—0
pentru Petrolul ; min. 33 : Frățilă îl 
lansează pe Ghergheli care, deși în 
unghi dificil, reia cu ristul exterior, 
surprinzîndu-1 neatent pe Ionescu ; 
min. 41 : Frățilă urmărește o pasă de 
la Ene II și din contactul cu Florea 
(care ajunsese mai repede la balon) 
se dezechilibrează și cade în careu. 
Lovitura de la II m este transformată 
de Ene II : 2—1 pentru Dinamo.

Ieri s-a disputat o nouă etapă în 
drul „Cupei României" înregistrîndu 
pe lîngă rezultate normale, o serie 
surprize, cum sînt eliminarea formați 
de categoria B Ceahlăul—P. Neamț, 
namo Victoria — București, Flacăra I 
reni, C.F.R. — Roșiori, C.F.R. — Ar 
C.S.M. — Reșița, Arieșul — Turda, 
colta — Cărei, Conform regulamentu 
în cazul meciurilor terminate la eg 
tate și după prelungiri, se califică ec 
pa care a jucat în deplasare.

Iată amănunte de la o serie de joci 
transmise de corespondenții noștri :

Dunărea Calafat — Victoria Tg.
2— 1 (2—0). Meci foarte frumos, în c; 
Dunărea și-a asigurat victoria prin gc 
rile înscrise de Borcga (min. 10) si Tre 
taru (min. 17). Pentru oaspeți s ^ar 
Macri în min. 89 (Ion Zaharia-» 7r^s-

Rapid Piatra Olt — Oltul Rm. Vik 
0—1 (0—0. în ci acra diferenței de cateț 
rie (Rapid activează în campionatul 
ional, iar Oltul în categoria B), echip< 
și-au disputat șansele de la egal la eg 
într-o deplină sportivitate. Golul oasi 
ților a fost înscris de Suciu în min. 
(Mihai Ion-coresp.).

Rapid Plopeni — Flacăra Moreni 1- 
(0—0, 0—0). Echipa locală a obținut v: 
toria în prelungiri, prin golul marc 
de Jinga în min. 93. (L. Cornea-coresp

Cimentul Medgidia — Dinamo Victoi 
București 1—0 (0—0). Victorie meritai 
obținută prin golul marcat de Căpitai 
în min. 55 (Radu Avram-coresp.).

Dîmbovița București — C.F.R. Roșie 
1—0 (0—0). Fără a se intimida de valo 
rea adversarului, bucureștenii au atac 
din primul pînă în ultimul minut, re 
șind să elimine din cupă formația fer 
viară din Roșiori, prin golul înscris < 
Puică (min. 71). Oaspeții și-au subapr 
ciat adversarii, nereușind decît puții 
acțiuni clare. (Pavel Giornoiu-coresp

Petrolul Momești — Ceahlăul P. Nean
3— 1 (1—0, 1—1). Un meci în cafl- > 
acordat nu mai puțin de 3 lovituri



” 7 (prin telefon). După ăs
tui primei reprize, se părea că 
'.A. va obține o victorie la scor 
partida cu Farul. In această parte 
ntîlnirii, arădenii au acționat pe 
front larg, au dominat cu autori- 

și, ceea ce este esențial, au în- 
s două goluri : primul în min, 5, 
1 la o lovitură liberă executată 
Pantea mingea este reluată cu ca
de Țîrlea în bară, de unde rico- 
ă în plasă, iar cei de al doilea 
min. 15, după o acțiune de toată 
lusețea, la capătul căreia același 
tea centrează și Axente înscrie 
apropiere. De remarcat că tot în 
.stă parte a întîlnirii localnicii 

neconcretizate alte ocazii bune 
ruț, Chivu). Superioritatea din pri- 
repiriză a textiliștilor a fost cu

IAIOVA, 7 (prin telefon, de la 
isul nostru). — După patru vic- 
(dintre care ultima obținută du

ca trecută în fata Steagului roșu) 
..meciuri nule (cu Petrolul, 

ta Cluj și Steaua), formația ie- 
ă a fost așteptată la Craiova cu 
deosebit interes. Ba, mai mult, 
tatorli — obișnuiți cu inconstanta 
Clor — puneau chiar sub semnul 
■bării victoria echipei lor favo- 

Dar lucrurile s-au lămurit o 
cu începerea partidei, cînd stu- 

ii preiau — printr-un concludent 
de voință — inițiativa și în 

6 înscriu prin... fundașul ieșean 
el Popescu, care la o învălmă- 

introduce balonul în propria-i 
:ă I Acest gol însuflețește pe lo
ci, care treptat-treptat pun stă- 
e pe joc. Atacantii Stiintei. co- 
rtați de Eftimie, pun deseori în 
ol poarta apărată de Constanti- 
j, dar nu reușesc să-și creeze si- 
i clare de gol. Cu toate acestea, 
archează pînă la sfîrșitul primei

(Urmare din pag. 1)

și- în faptul că bucureștenii 
1 în fată, peste trei zile, un nou 
la Oradea ? S-ar putea. în orice 
ieri Rapid nu și-a mulțumit su
rii decît din punct de vedere 
zultatului care îl duce mai de- 

fără oprire, spre titlul de cărn
ii ce se profilează de pe acum, 
nța Timișoara a fost lăsată să 

în cîmp și ea a avut astfel, 
Ies în prima repriză, un evident 
aj teritorial. Pe măsură însă ce 

se apropiau de poarta lui 
ii, acțiunile oaspeților își pier- 

substanța. Pe de o parte ei 
în față o apărare decisă (bine 

at C. Dan), iar pe de altă parte 
u puteau face mare lucru atîta 

! cît jocul, în fazele de finali- 
în loc să cunoască un ritm mai

atît mai pregnantă cu cît oaspeții au 
practicat un joc defensiv, organizînd 
supranumeric linia de fund. In aceste 
condiții, Farul nu a reușit să pericli
teze decît sporadic poarta lui Coman. 
Cu toate acestea, în min. 31 oaspeții 
au avut o mare ocazie de a înscrie : 
Tufan sesizează o ezitare a apărării 
gazdă, scapă de aceasta și șutează, 
dar-.. în bară. Mingea ricoșată tot la 
el este reluată de astă dată pe lîngă 
poartă.

După comportarea pe deplin satis
făcătoare a echipei U.T.A. în prima 
repriză, cei prezenți așteptau cu jus
tificat interes cea de a doua parte a 
jacului. Așteptarea a fost însă zadar
nică, deoarece atacantii arădeni n-au 
mai încercat poarta în același ritm, 
complăcîndu-se într-un joc de cîmp, 

reprize încă de două ori, dar cu con
cursul larg al apărării ieșene (amă
nuntele le veți desprinde din filmul 
înscrierii golurilor).

Cum s-a comportat C.S.M.S. în 
această parte a meciului ? Răspunsul: 
nici un moment nu a dat replica aș
teptată. Apărarea a fost nesigură, în 
special pe partea lui Gheghi, linia 
de atac — neinspirată, iar unele ac
țiuni întreprinse au fost stăvilite de
pozițiile de ofsaid în care erau sur
prinși de regulă Stoicescu și Matei.

în repriza a doua pe teren a sur
venit un echilibru de forțe, datorită 
craiovenilor care — mulțumiți de re
zultat — și-au permis momente de 
relaxare. Cu tot suportul publicului, 
care i-a încurajat în permanentă, 
studenții n-au putut să se redreseze, 
oferind adversarilor posibilitatea să 
reducă din handicap fără a se între
buința prea mult. Ambele echipe au 
comis multe greșeli tehnice. Dacă 
pentru acestea se pot găsi even
tuale scuze, tinînd seama de starea 

rapid decît în cîmp, pentru a putea 
astfel surprinde apărarea, se desfă
șura într-un tempo de vals. în ceea 
ce privește defensiva, studenții au 
contat prea mult pe tactica ofsaidu
lui, care pe lîngă că nu i-a ajutat 
(primul gol s-a marcat în condițiile 
unei manevre greșite de ofsaid), a 
dat și un aspect neplăcut jocului, 
fragmentîndu-I, dînd Ioc la opriri 
peste opriri.

Partida a avut un început-surprtză : 
a atacat 10—12 minute Știința, care 
a fost chiar pe punctul de a înscrie 
In min. 3, dar C. Dan a trimis în ul
tima clipă mingea în corner. în mi
nutul 13, însă, în timp ce timișorenii 
se aflau pe poziții avansate, Dumi- 
triu l-a „găsit* pe Ionescu și acesta 
•i pătruns irezistibil, înscriind de 
aproape. Se joacă apoi multă vreme 
la mijlocul terenului, singurele faze

in etapa de ieri a „Cupei României**
Prima este ratată de Luchian 

iul) în min. 28; a doua este trân
tă de Ionescu (Petrolul) în min.

sfîrșit, Bogdan (Ceahlăul) ega_ 
ot din penalti în min. 74. Petrolul 
igurat victoria în prelungiri prin

(min. 116) și Ionescu (min. 118). 
Stoianovici-coresp.).
ia Mărășești — Textila Buhuși 
-0). Unicul gol a fost înscris de 
n min. 52 (Ion Vieru-coresp.).
a Tg. Mureș — Textila Sf. Gheor- 
•1 (1—0). Joc frumos, în care stu- 
iu evoluat foarte bine. Au înscris: 
min. 45 și 56), respectiv Goga 
3). (C. Albu-coresp.).
jui Luduș — A.S.A. Tg. Mureș 
-2)-..Solurile au fost realizate de

(■"■ I. 10), Lungu (min. 22) și 
15 și 80) pentru A.S.A., res- 

Buer (min. 20) și Buzan (min. 84). 
ica-coresp.).
i BîrJad — Oțelul Galați 1—1 
—1). Cele 120 de minute de joc 

insuficiente pentru a da un cîș- 
Gloria, care activează în campio- 

egiunii Iași, a fost superioară în 
□mpartimentele, dar nu a înscris 
lit de un gol datorită portarului 
t Manta care a apărat foarte 
u marcat : Boeru (min. 71) pen- 
lul, Takacs (min. 90) pentru Glo- 
Solomon-coresp.).
Mizil — Constructorul Brăila 

-0, 0—0). Deși a dominat în ma- 
i timpului, Rapid nu a putut 
victoria și calificarea datorită 
excepționale a portarului brăi- 

idol. Au marcat : Zgardan (min. 
ru Constructorul, respectiv Dima 
6). In min. 4 Bălan (Constructo- 
iost eliminat de pe teren. O im- 
irîtă a lăsat și atitudinea nespor- 
ui Zgardan. (M. Piroșca-coresp.). 
ea Giurgiu — Progresul Bucu- 
-6 (2—3, 3—3). Bucureștenii au 
duiv xmulte emoții. Timp de 90 

ațe echipa locală s-a comportat

mai bine și putea cîștlga dacă Gore, An- 
gheiescu, Iancu și Cojocaru nu ratau. 
După prelungiri, giurgiuvenii, neavînd 
pregătire fizică, au „căzut” după acor
darea celui de al patrulea gol de către 
arbitrul P. Malița — Ploiești, cu toate 
că tușierul semnalase ofsaid. Au înscris: 
Baboie (min. 3, 6, 117), Oaidă (min. 28, 
115), Țară lungă (min. 103) pentru Pro
gresul, Anghelescu (min. 15, 67) și Cosma 
(min. 45) pontru Dunărea. (Tr. Barbălată 
și Tudor lon-coresp.).

Victoria, Lehliu — Știința București 1—1 
(1—0, 1—1). Au marcat : A. Toma (min. 
24) pentru Victoria, Păiș (min. 65) pen
tru Știința. A arbitrat excelent Anton 
Nicolae — București. (Gh. Niculescu-co- 
resp.).

Rulmentul Brașov — Poiana Cîmpina 
2—3 (2—1). Brașovenii au trecut pe lîngă 
calificare, dar atitudinea nesportivă a 
jucătorului Olteanu a facilitat victoria 
oaspeților. El a fost din nou scos de pe 
teren, ca și duminica trecută, de antre
norul Gh. Marinescu. Au marcat: Hațe. 
ganu (min. 2) și Cheresteș (min. 10) pen
tru Rulmentul, respectiv Bontaș (min. 
19, 47, 63). (Eugen Bogdan-coresp.).

Chimia Turnu Măgurele — Metalul 
București 0—1 (0—0, 0—0). Cu o pregătire 
fizică mai bună, metalurgiștil au cîștigat 
prin golul înscris de Georgescu în min. 
112. De menționat că în min. 96 Chimia 
a ratat un penalti prin p. Rătămache. 
(D. Gruia-coresp.)

Forestierul Stîlpeni — Metalul Tîrgo- 
viște 0—1 (0—0). Unicul gol a fost în
scris de Nițescu în min. 81. (i. Chilibar- 
coresp.).

Chimia Suceava — C.F.R. Pașcani 3—0. 
Echipa din Pașcani s-a prezentat la Su
ceava fără legitimațiile jucătorilor și, în 
consecință, arbitrul Adrian Macovei — 
Bacău a consemnat victoria cu 3—0 a 
gazdelor. Partida a fost programată în 
cursul săptămînii. (C. Alexa-coresp. reg.).

Metalul Craiova — Jiul Petrila 0—1 
(0—1). Unicul gol a fost înscris de 

fără claritate. Urmarea ? Scorul ră- 
mîne nemodificat pînă în min. 85, iar 
jocul se echilibrează. Cei care însariu 
în această repriză sînt oaspeții : Tu
fan trece de Czako II și șutează pu
ternic pe jos, reducînd scorul la 2—1.

In min. 89 Koszka este pe punctul 
să egaleze, dar trimite mingea pe lîn
gă poartă.

In genccal jocul a plăcut, corespun- 
zînd chiar sub aspect tehnic. S-a ju
cat în ritm susținut și într-o notă de 
deplină sportivitate. La capitolul fina
lizare, însă, ambele echipe au rămas 
datoare- Arbitrul Nicolae Rainea (Bîr- 
lad) a condus foarte bine.

ȘT. IACOB — coresp.

terenului (alunecos), nu însă și pen
tru scăderile de ordin moral.

Iată cum s-au marcat cele patru 
goluri. Min. 6: Cîrciumărescu exe
cută o lovitură liberă la Eftimie, 
acesta trimite spre poartă și V. Po
pescu, vrînd să intercepteze mingea, 
o trimite în plasă. Min. 15: o lovitură 
liberă asemănătoare, însă de pe partea 
opusă, executată de Geleriu la Sflr- 
logea ,- acesta trimite balonul cu capul 
spre poartă, ConstaDtinescu respinge 
pînă la Bărbulescu șl acesta înscrie 
sub bara transversală: 2—0. Min 
37: la un atac, Eftimie centrează la 
Vasilescu II, acesta șutează și min 
gea deviază din piciorul lui V. Po
pescu în plasă : 3—0. Min. 57 : Lupu- 
lescu înscrie la capătul unei frumoase 
acțiuni organizată de întreaga linie 
de atac ieșeană : 3—1.

A condus, in general bine, brigada 
de arbitri bucureșteni alcătuită din 
A. Bentu (la centru), D. Isăcescu și 
S. Mîndreș — la tușe.

TRAIAN IOANIȚESCU

I 
I
I
I

de reținut fiind cele din min. 16 
(cînd Andrei i-a micșorat unghiul 
lui Mițaru, obligîndu-1 să tragă 
afară), și din min. 25 (încheiată cu 
un șut puternic al lui Georgescu, 
prins de Siclai). în rest, acalmie...

în aceeași notă s-a consumat și 
repriza a Il-a, cu diferența însă că 
Rapid acționează ceva mai legat. în 
general însă se pasează prea mult, 
nu se joacă în adîncime, cu direcția 
poarta, nu se șutează. Știința nu se 
hotărăște să tragă la poartă nici în 
min. 30, cînd Lereter și Popa se află 
în careu, iar Kraus pierde, la rîndul 
lui, un gol sigur, „servit* de Dumi- 
triu. Apoi, în min. 85, Dumitriu in
sistă în atac și își duce acțiunea la 
bun sfîrșit: 2—0.

Arbitrul N. Cursant (Ploiești) a ar
bitrat satisfăcător.

I 
I

Stoker în min. 40. Ambele echipe au 
ratat cîte un penalti. (Corvin Marica- 
coresp.).

Unio Satu Mare — Recolta Cărei 2—1 
(1—0, 1—1). Golul victorios a fost înscris 
în min. 118 de Pal. (Șt. Vida-coresp.).

Gloria Ioșia — Minerul Bihor 1—0 
(0—0). Unicul punct al întîlnirii a fost 
înscris în min. 59 de Vana. (P. Lorincz. 
coresp.).

Forestiera Sighetul Marmației — Mi
nerul Baia Mare 1—2 (1—1). Joc de bună 
factură tehnică. Au înscris: Dembrovschi 
(min. 10) pentru Forestiera, respectiv 
Bohoni (min. 15) și Sasu (min. 88). (V. 
Godja-coresp.).

Steaua roșie Salonta — Vagonul Arad
1— 1 (0—1, 1—1). Vagonul a deschis sco
rul în primul minut prin Macovei și 
a condus pînă în min. 90, cînd Ungvari 
II de la Steaua roșie a egalat. (Gh. Co- 
trău-coresp.).

Soda Ocna Mureș — Arieșul Turda
2— 0 (0—0). Meci frumos, faze spectacu
loase. Au marcat: Duca (min. 75) și Van- 
cea II (min. 80). (Gh. Tăutan-coresp.).

ALTE REZULTATE : Minerul Baia de 
Arieș — Ind. Sîrmei C. Turzii 1—2 (1—1),

Victoria Călan — Minerul Lupeni 2—1 
(0-1).

Muncitorul Reșița — C.F.R. Caran
sebeș 2—1 (1—0).

Gloria Bistrița — Clujeana 0—1 (0—1).
Minobrad Vatra Dornei — Foresta Făl

ticeni 1—3 (0—3).
Constructorul Vaslui — Dinamo Bacău 

0—2 (0—1).
Chimia Făgăraș — Gaz metan Mediaș 

1—2 (0—1).
Minerul Ghelar — C.F.R. Arad 5—0

(2—0.
Metalul Copșa Mică — C.S.M. Sibiu 

1—2 (0—2).
Victoria Galați — Fructexport Focșani 

0—2 (0—0).
U.M.T. Timișoara — C.S.M. Reșița 2—1 

(2-1).

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
i
I 
I

î 
I
I 
I 
I
I
I

Steaua — campioană republicană 
la atletism pe echipe

I 
I
I
I
I
I
I

: (B)
53,8; 

9:22,8,

I
I
I
I
I
I
I

Cu etapa programată Ia sfîrșitul 
I săptămînii trecute, s-a încheiat edi- 
I (ia anului 1965 a campionatului re- 
I publican de atletism pe echipe. A- 
| ceastă etapă a consfințit victoria for

mației STEAUA, care a terminat ne
învinsă cele 16 meciuri susținute și 
a rezolvat problema locului doi în 
favoarea echipei Dinamo.

După cum ne-a relatat corespon
dentul nostru regional Carol Gruia, 
întîlnirea Dinamo — Știința a prile
juit o dispută interesantă, care a stat 
multă vreme sub semnul echilibru
lui. în final victoria a revenit atleți- 
lor dinamoviști, la o diferență de 9 
puncte. Timpul rece și pista muiată 
de ploaie au fost impedimente seri
oase pentru obținerea de rezultate 
majore. BĂRBAȚI: 200 m: Jurcă (D) 
22,5, Albrecht (S) 22,6, Comșa (B) 
22,8; 400 m: Nae (D) 50,8; 1 500 m: 
Barabaș (D) 4:04,2, Scheible (B) 4:04,5; 
10 000 m: Mustață (D) 30:34,2; 110 
mg: Jurcă (D) 15.7, Cernescu 
16,0; 400 mg: Albrecht (S)
3 000 m obst,: Vamoș (D) !
Scheible (B) 9:26.0; 4x100 m: Dinamo 
42,5; 10 km marș: Caraiosifoglu (D) 
48:58,2; lungime: Mureșan (S) 6,93, 
Bădini (S) 6,89; triplu: V. Răuț JS) 
15,15; înălțime: Spiridon (S) 1,90;
prăjină: Cristescu (D) 4,20, Savin (S) 
4.20; greutate: Gagea (D) 15,81; disc: 
Naghi (S) 50,59, Sălăgean (B) 50,43; 
suliță: W. Socol (S) 62,66; ciocan: 
Costache (D) 61,82, Tibulschi (D)
55,98; FEMEI : 200 m: Damian (B) 
26,3, Potoroacă (S) 26,4; 800 m: Gabor 
(B) 2:16,1, Teodorof (D) 2:23,5; 80
mg: Iliuță (S) 12,2, A. Vitalios (B) 
12,2; 4x100 m: Știința 51,3, Brașov 
51,6; lungime: Potoroacă (S) 5,69; 
înălțime: Vintilă (D) 1,50; greutate: 
Saucă (S) 13,14; disc: Prodan (S) 
40,68; suliță: Ciurea (B) 39,33.

Corespondentul nostru regional 
din Oradea, Ilie Ghișa, ne-a transmis 
că meciurile ultimei etape desfășu
rate în localitate, au avut loc în con
diții foarte grele, pistă desfundată, 
după două zile de ploaie și „soare 
cu dinți*. Comportîndu-se foarte 
bine, sportivii militari au repurtat 
victorii categorice. De subliniat că 
în meciul susținut cu atleții din re
giunea Crișana a fost înregistrat 
scorul record al campionatului 
167—76 I

La încheierea concursului tov. 
Costică Rusu, președintele Consiliu
lui regional al UCFS, a înmînat e- 
chipei Steaua cupele de campioană 
republicană pentru victoriile înre
gistrate în clasamentul general și în 
cel masculin.

Cu prilejul acestui concurs, ILIE 
POPA a înregistrat un nou record 
republican în proba de 20 km marș 
pe pistă cu 1.34:03,0. (Vj; îi aparți
nea din 1956 lui D. Paraschivescu 
cu 1,35:10,0). Rezultate: BĂRBAȚI: 
200 m: Stamatescu (S) 22,8; 400 nr 
Ene (S) 50,8; 1 500 m: Plăcintaru (S) 
4:05,0; 10 000 m: Lupu (S) 30:23,2;
110 mg: Macovei (S) 15,1, C. Socol 
(CI) 15,1, Ducu (S) 15,4; 400 mg: 
Toth (Cr.) 56,9, Corșatea (S) 57,0; 
3 000 m obst.: Caramihai (S) 9:23,2, 
Căpraru (S) 9:24,6; 4x100 m: Steaua 
44,5; 10 km marș: Popa (S) 46:20,0, 
Perșinaru (S) 49:18,6; lungime: Sa- 
mungi (S) 7,20; triplu: Mărășescu 
(S) 14,49; înălțime: Ducu (S) 1,98;
prăjină: Astafei (S) 4,20; greutate: 
Drăgulescu (S) 13.61; disc: C. Socol 
(CI.) 45,54; suliță: Toth (CI.) 56,06; 
ciocan: Drăgulescu (S) 64,20 
mai bun rezultat al anului;
200 m: Viscopoleanu (S) 25,8, 
(CI) 26,0; 800 m: Silai (CI) 
80 mg: Viscopoleanu (S) 11,6; 4x100 
m: Steaua 50,4; lungime: Holhoș (CI) 
5,19; înălțime: Balaș (S) 1,70; greu
tate: Oros (S) 12,67; disc: Oros
41,10, Szabo (Cr) 40,80; suliță: Dia- 
conescu (S) 45,46;

La Timișoara, pe un frig pătrunză
tor (6—7 grade I) atleții s-au străduit 
să se comporte cît mai bine. Cores
pondenții noștri Em. Grozescu și L. 
Micșan ne-au informat că gazdele au 
înregistrat victorii 
200 m: Tobias 
(M) 22,3, Wolf 
(R) 49,2, Bloțiu 
1 500 m: Bloțiu

— cel 
FEMEI: 
Beșuan 
2:17,7;

dare. BĂRBAȚI:
22,3, Tudorașcu
22,4; 400 m: Stef
49,9, Tobias 50,2;

4:06,1; 10 000 m: Si-

(B)
(B)
(R)

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSURILOR

PRONOSPORT B—11 ȘI A 45 
Etapa din 7 noiembrie 1965

I. Steagul roșu — Steaua X
II. Rapid — știința Timișoara 1

m. Dinamo Pitești — Crișul 1
TV. U.T. Arad — Farul 1
V. Siderurgistul — Știința Cluj X 

VI. Știința Craiova — C.S.M.S. Iași 1

(R) 32:11,4; 110 mg: Schnei-
14,8, Jerger (B) 15,1; 400 mg: 

Bota
(M)

minoiu 
der (B)
Schneider 56,4; 3 000 m obst.; 
(B) 9:26,7; 10 km marș: Ilie 
48:06,0; lungime: Heim (B) 6,75; tri
plu: Heim 14,45; înălțime: Moată (B)
I, 85; prăjină: Marin (R) 4,00; greu
tate: Cretu (Mj 15,87; disc: Plev (B) 
47,80; suliță: Holzinger (B) 59,75;
ciocan: Pîrvu (B) 50,56; 4x100 m: 
Banat 43,2; FEMEI: 200 m: Petrescu 
(R) 24,5, Mesaroș (B) 25,8; 800 m; 
Silaghi (B) 2:20,0, Berna (M) 2:20,2; 
80 mg: Petrescu 11,6, Bufanu (R)
II, 8; 4x100 m: Rapid 50,8; lungime:
Pândele (Mj 5,61; înălțime: Pândele 
1,53; greutate: Manoliu (M) 12,01;
disc. Manoliu 48,53, Motiu (B) 42,31; 
suliță: Lereter (B) 40,29.

în clasamentele separate la bărbați 
și femei Steaua și, respectiv, Știința 
au ocupat primul loc, totalizînd fie
care cîte 32 de puncte.

REZULTATELE ETAPEI

ORADEA

Steaua — Cluj 161—99 (B. 111—58; 
F. 50—41)

Steaua — Crișana 167—76 (113—43; 
54—33)

Cluj — Crișana 156,5—82,5 (102— 
49; 54,5—33,5)

BRAȘOV

Dinamo — Știința 137—128 (102— 
72; 35—53)

Dinamo — Brașov 155,5—119,5
(120—61; 35,5—58,5)

Știința — Brașov 
47—45)

138—126 (91—81.

TIMIȘOARA

Banat — Rapid
48—43)

Banat — Metalul 
52; 46,5—47,5)

Rapid — Metalul
43—44)

147—121 (99—78;

159,5—99,5 (113—

139—115 (96—71;

CLASAMENTUL GENERAL

1. Steaua 16 16 0 0 2416,5—1646,5 32
Z. Dinamo 16 13 0 3 2331 —1925 26
3. Știința 16 12 0 4 2178,5—-1915,5 24
4. Banat 16 9 0 7 2201,5—1995,5 18
5. Cluj 16 8 0 8 2098,5—2050,5 16
6. Rapid 16 6 0 10 2004 —2079 12
7. Brașov 16 6 0 10 2025,5—2125,5 12
8. Metalul 16 1 0 15 1688,5—2279,5 2
9. Crișana 16 1 0 15 1508,5—2447,5 2

P. Simion (Steaua) 
campion de ciclocros

al Capitalei
Ieri dimineață, pe un frig pătrunzâ- 

lor, s-a desfășurat pe traseul din șos. 
Pantelimon faza pe Capitală a campio
natului republican de ciclocros. Aproape 
70 de cicliști s-au întrecut în cadrul ce
lor 5 probe programate, majoritatea din
tre ei dovedind că s-au pregătit cu a- 
tenție pentru acest prim concurs oficial 
al sezonului. La seniori, în afara lui 
Petre Simion, care și-a continuat șirul 
victoriilor, anunțîndu-se un îndreptățit 
pretendent Ia titlul de campion national, 
o foarte bună impresie au lăsat G. Po
pescu (Olimpia) și M. Virgil (Steaua). 
G. Popescu constituie — după părerea 
noastră — un frumos exemplu de dîrze- 
nie. Iată rezultatele:

Seniori (21 km) : 1. PETRE SIMION 
(STEAUA) 31:38; 2. C. Popescu (Olim
pia) 31:38; 3. M. Virgil (Steaua) 31:56; 
4. R. Calagiu (Steaua) 32:04; 5. 6. 
Ciocan (Dinamo) 32:10; 6. Gh. Rada 
(Olimpia) 32:27; juniori cat. I: 1. fl. 
Grigore (Voința): 2. St. Cernea (SSE 1); 
3. Al. Sofronie (SSE 1); juniori cat. a 
Il-a: 1. I. Florea (Olimpia); 2. Gh. 
Ciumete (CPB); 3. P. Crașoveanu (O- 
limpia); semicurse : 1. I. Ajoghin (SSE 
2); 2. M. Trăistaru (ȘSF, 2); 3. V. Mii- 
reșanu (Dinamo); turism : 1. C. Nicolao 
(SSE 2); 2. I. Stoia (SSE 2); 3. Gh. 
Tomșa (Voința).

vn. Alessandria — Venezia 2
Vin. Catanzaro — Monza 1

IX. Livorno — Novara X
X. Messina — Verona X

XI. Modena — Mantova X
XII. Potenza — Palermo 1

XIII. Dinamo București — Petrolul 1
Fond de premii : Pronosport B :

222.685 lei din care 60.633 report premiu 
excepțional.

Pronosport A ; 154.110 lei.



4 victorii la limită în seria a ll-a 
a campionatului masculin de baschet
Etapa de sîmbătă și duminică a 

campionatelor republicane de baschet 
a fost dominată de jocurile seriei a 
Il-a masculin, în care s-au înregis
trat nu mai puțin de 4 victorii la 
limită și tot atîtea meciuri spectacu
loase, care au ținut permanent încor
dată atenția publicului. în seria I, 
cu excepția rezultatului partidei Știința 
Timișoara — Știința Cluj (60—50), 
victoriile au revenit favoritelor la di
ferențe apreciabile. La fete, remar
căm victoria în deplasare a Voinței 
Brașov asupra echipei Progresul Bucu
rești. Și acum — rezultatele și cîteva 
scurte comentarii.

MASCULIN SERIA I
Rapid — Aurul Brad 100—80 (54— 

37) ; Steaua — Dinamo Oradea 97—59 
(52—21) ; Știința Tg. Mureș — Farul 
Constanța 79—50 (46—16) ; Știința 
Galați — Știința București 83—68 
(34—40) ; Știința Timișoara — Știința 
Cluj 60—50 (28—21).

SERIA A II-A
Academia Militară — I.C.F. 58—57 

(33—27). Derbiul seriei a II-a a fost 
și cea mai interesantă întîlnire din 
cele desfășurate în Capitală, prilejuind 
un joc deosebit de spectaculos. Ma
joritatea timpului tabela de marcaj 
a indicat un scor favorabil Academiei 
Militare, cu excepția perioadei din 
min. 25—30, în care studenții au reu
șit să egaleze și chiar să conducă 
cu 42—36. în continuare însă bas- 
chetbaliștii de la Academia Militară 
— excelent conduși din teren de maes
trul emerit al sportului Andrei Fol- 
bert și avînd în maestrul sportului 
Alex. Fodor un om foarte activ în 

’ jurul coșului — preiau conducerea 
și, într-un final pasionant, obțin un 
succes pe deplin meritat în ce pri
vește echipa învinsă, trebuie să men
ționăm că unele acte de indisciplină 
(constatate de altfel și la alte me
ciuri) i-au umbrit comportarea.

Știința Brașov Politehnica Cluj 
68—66 (31—26). După o dispută dîrză 
gazdele, care au avut inițiativa (min. 
27 conduceau cu 49—32), au obținut 
o victorie la limită. De remarcat că 
clujenii au reușit să egaleze în min. 

>39 (65—65) dar într-un final drama
tic, studenții brașoveni s-au dovedit 
mai incisivi și mai puțin... emoționați. 
(P. DUMITRESCU — coresp.).

Unio Satu Mare — C.S.M.S. Iași 
46—45 (22—25). Profitînd de faptul 
că sătmărenii au jucat mai slab ca 
de obicei, C.S.M.S. a condus în per
manență. în min. 29, la scorul de 
35—27, Chioreanu ratează două arun
cări libere, după care gazdele preiau 
inițiativa și ciștigă la limită. (ST. 
VIDA — coresp.).

Progresul București < Olimpia 
București 67—65 (31—31). Un meci

în care cîștigătoarea a fost incertă 
pînă în ultima clipă ; Ionescu a în
scris de la semidistanță — aducînd 
astfel victoria echipei sale — în se
cunda în care arbitrii anunțau în
cheierea partidei.

Știința Craiova — A.S.A. Bacău 
68—60 (32—26).

FEMININ SERIA I
Progresul București — Voința Bra

șov 52—53 (25—25). O partidă deo
sebit de echilibrată, în care (după 
cum arată și scorul) victoria putea 
reveni oricărei echipe. Desigur că și 
acest echilibru valoric a dat posibi
litatea spectatorilor de a aplauda (mai 
des decît am avut prilejul să obser
văm în ultima vreme), iar meritele 
revin în egală măsură ambelor for
mații. Ultimele minute ale întîlnirii 
au fost foarte însuflețite și plusul 
de energie nervoasă a brașovencelor, 
care veneau „din urmă* (fuseseră 
conduse cu 4—5 puncte), a atîrnat 
decisiv în balanța victoriei.

Mureșul Tg. Mureș — Știința Bucu
rești 45—53 (21—21). După o repriză 
egală, Știința și-a impus jocul și în

12 minute de joc a înscris 22 de 
puncte, față de 4 ale gazdelor. Prin
cipale realizatoare : Gheorghe 14, Du
mitrescu 16 și Niculescu 13 de la în
vingătoare, Varga și Pircan cîte 12 
de la învinse (I. VULCAN — coresp.).

Crișul Oradea — Știința Cluj 49— 
46 (22—20). După un joc de uzură, 
gazdele au obținut pe merit victoria, 
deși oaspetele au avut după pauză ini
țiativa pierzînd în ultimele secunde. 
Realizatoare principale : Nagy (14) 
și Mihuț (18) de la Crișul, Wagner 
(25) de la Știința (I. GHIȘA — coresp. 
regional).

Constructorul — Rapid 54—79
(28—37).

I.C.F. — Voința București 53—67 
(30—37).

SERIA A II-A
Voința Tg. Mureș — C.S.M.S. Iași 

56—49 (28—20) ; Știința Constanța — 
Olimpia București 40—48 (21—24) ; 
Știința Timișoara — Voința Oradea 
51—37 (15—Ț2) ; S.S.E. Satu Mare — 
Ș.S.E. Craiova 95—54 (41—20) ; 
Spartac Salonta — A.S.A. Cluj 46—52 
(20—28).

Campionatul de box pe echipe

Meciurile din București 
văzute de pulru antrenori

METALUL — C.S.M.S. IAȘI 22—14: 
Șt. Constantin (M) egal cu I. Nico- 
lau (G.S.M.S.); G. Bulgaru (C.S.M.S.) 
b.p. I. Dinu (M); Gh. Stan (M) b.p. 
M. Gojocaru (G.S.M.S.); Gh. Vieru 
(G.S.M.S.) b.p. D. Minea (M), I. Cră
ciun (M) b.p. V. Ștefu (C.S.M.S.); 
Gh. Vasile (M) a.b. I R. Barbu 
(G.S.M.S.); V. Badea (M) b.ab. I G. 
Balog (G.S.M.S.); G. Marin (M) b.ab. I
M. Zamfir (G.S.M.S.); H. Leov (M) 
b.ab. I G. Văleanu (C.S.M.S.).

OLIMPIA+PROGRESUL — C.S.O. 
BAIA MARE 26—12: V. Nițoi (O-P) 
egal cu A. Rusneac (CSO); M. Stan 
(O-P) b.p. V. Hreniuc (CSO); G. Ne- 
goescu (O-P) b.p. T. Szabo (CSO); 
<3. Stanclu (O-P) b.p. Gr. Crăciun 
(CSO); St. Bălan (O-P) b.p. I. Costin 
(GSO); I. Marin (O-P) b.ab. 2 M. Gul- 
cear (CSO); Al. Matius (CSO); b.p.
N. Enciu (O-P); N. Csaba (CSO) 
egal cu Gh. Constantin (O-P). L. Ga- 
vrilă și V. Petrescu (ambii de la com
binata Olimpia — Progresul) au cîș
tigat fără adversari.

în locul obișnuitei cronici, de data 
aceasta vom da cuvîntul antrenori
lor care au condus din „colț", sîm- 
bătă seara, în sala Floreasca.

ECHIPA NOASTRĂ A TERMINAT 
EA EGALITATE Cil POLONIA i 4-4

■ t rmare din pag. 1) 
acordă lovitură de Ia V m pe care o 
transformă imparabil Ana Botan. Nu se 
scurg decît trei minute și din nou echipa 
română construieșto o acțiune de atac 
frumoasă, pe care o finalizează Con
stanta Dumitrescus 2—0. în minutul 
următor este rîndul handbalistelor polo
neze să ratezo o situație clară, iar apoi 
Bolan ridici scorul la 3—0 pentru re
prezentativa României, printr-un șut pre
cis. La acest scor, selecționata noastră 
comite o serie de greșeli în apărare, 
unde jucătoarele acționează individual, 
lăsînd de multe ori culoare libere spre 
poartă. Și astfel, în cîteva minute avan
sul de trei goluri se pierde... văzînd cu 
ochii. Mai întîi Hrynowiecka, apoi Mi- 
chalska și din nou Hrynowiecka înscriu, 
scorul devenind egal: 3—3. Toate go
lurile au fost realizate din aruncări de 
la 10—12 m și nu ca urmare a unor 
■acțiuni bine dirijate tactic. In finalul 
reprizei, chiar în ultimul minut de joc, 
Hcdeșiu este faultată pe semicerc și lo
vitura de la 7 m este transformată de 
Botan, astfel că prima parte a meciului 
ia sfîrșit cu scorul de 4—3 în favoarea 
echipei noastre.

După pauză, ambele echipe luptă nu
mai pentru rezultat. Acțiunile de atac se 
prelungesc mult, căutîndu-se faza 
„ideală" pentru marcarea golului. €u 
cinci mînute înainte de fluierul final 
Tyka aruncă la poartă șâ mingea se stre
coară printre apărătoare, oprindu-se în 
plasă. Handbalistele românce atacă acum 
ceva mai rapid, dar echipa poloneză se 
apără bine și rezultatul nu mai poate fi 
schimbat.

Arbitrul PETAR PUPIGI (Iugosla
via), ajutat de Otto Falk (R. F. Ger
mană) și N. Suslov (U.R.S.S.), a con
dus următoarele formații:

ROMANIA : Naghi — Floroianu, Bo-

(an, 0. Dumitrescu, Sramco, Leonte, 
Sz8k6, Franz, Hedeșiu, Naco.

POLONIA: Cichon — Duda, Tyka, 
Michalska, Tobola, Wolany, Legien, 
Eckfeld, Hrynowiecka, Kotyczko.

In continuare, echipa noastră va juca 
marți la Freiburg, cu Ungaria.

Al doilea meci disputat la Offenburg, 
azi, Ungaria — Cehoslovacia, s-a ter
minat cu victoria primei echipe Ia sco
rul de 7—4 (3—0).

Le-am adresat întrebările :
— Cum apreciați evoluția „elevi

lor" dv. ? Considerați just rezultatul 
întîlnirii ? Ce părere aveți despre ar
bitraje 7

LUDOVIC AMBRUȘ (C.S.M.S. Iași): 
„Echipa pe care o antrenez împreună 
cu colegul meu Cotidis este foarte 
tînără. Avem multi începători, în spe
cial la categoriile mari. Așa se ex
plică, de altfel, diferența de valoare 
dintre ieșeni și boxerii de la Metalul. 
Ați observat, probabil, că la catego
riile mici a existat un echilibru evi
dent între pugiliștii celor două for
mații. Vom continua acțiunea începută 
acum doi ani, adică vom căuta să 
eliminăm, pe cît e posibil, boxul bazat 
exclusiv pe forță. Rezultatul, este 
just".

ION STOIANOVICI (Metalul): 
„Se vede o schimbare în bine la bo
xerii de la C.S.M.S. Iași. Mi-au plă
cut Nicolau, Bulgaru și Ștefu. To
tuși, ei se bazează încă prea mult 
pe forță. Nu sînt mulțumit întru 
totul de comportarea „elevilor" mei. 
Ținînd seama de valoarea modestă 
a ieșenilor, boxerii de la Metalul 
puteau face mai mult. Rezultatul îl 
consider normal".

ION DOCULESCU (Olimpia — Pro
gresul) : „Sînt mulțumit, în general, 
de comportarea boxerilor noștri. Am 
fost superiori atît tehnic cît și din 
punct de vedere al pregătirii fizice. 
Rezultatul este normal".

ANGELO SÎRBOVAN (C.S.O. Baia 
Mare): „Echipa noastră este modestă 
ca valoare, dar băieții au luptai însă 
cu curaj. Am în formație cîțiva ti
neri talentați, ca Rusneac (pe care 
decizia de „nul" l-a dezavantajat). 
Hreniuc, Szabo și Matius. Cred, de 
asemenea, că Csaba a dominat mai 
mult și cîștigase în fata lui Gh. Cons
tantin. De aceea nu mi-au plăcut ar
bitrajele, în totalitatea lor".

R. CALARĂȘANU

VOLEI: IN GENERE, ETAPĂ CALMĂ...
Performera zilei: Știința Brașov, care a dispus de Steaua

IERI, ÎN SERIA I MASCULINĂ, 
Știința Brașov — Steaua 3—2 (15,
—13, 10, —14, 9). Muncită victorie a 
gazdelor, ale căror atuuri le-au con
stituit blocajul și puterea de luptă, 
în cele două ore și 15 minute de joc 
s-au evidențiat Buzescu și Chinzeriuc 
de la Știința, Poroșnicu și Bartha de 
la Steaua. (V. SECĂREANU — coresp.)

Petrolul Ploiești — Tractorul Bra
șov (M. I) 1—3 (6—15, 7—15, 15—12, 
15—17). Oaspeții — mai deciși în 
atac, gazdele — deficitare, mai cu 
seamă la preluări. S-au remarcat Po
pescu de la învingători și Șucu de 
la învinși. (A. VLÂSCEANU — coresp.)

Știința Timișoara — Rapid Bucu
rești (M.I) 0—3 (12, 11, 3). Joc fru
mos în primele două seturi. în cel 
secund Știința a condus cu 11—8. (I. 
STAN — coresp.).

Constructorul Brăila — Știința Cluj 
(M. I) 3—0 (11, 14, 14). Partidă viu

lina. Arbitrajul (FI. Anghelescu) — 
acceptabil. (— C. F. —)

C.P. București — Metalul Bucura"*1 
(F. I) 3—2 (—13, 13, —0, 6, 8). în
vingătoarele au meritul de a fi luptat 
cu tenacitate, fără a se demoraliza 
după setul pierdut la zero, și de a 
fi pus în valoare posibilitățile trăgă
toarei principale Covaci. în afară de 
aceasta, de la C.P.B. s-a mai remar
cat Totoreanu. Dintre învinse — Du
mitrescu și Ionescu.

Rapid București — Partizanul roșu 
Brașov (F. I) 3—0 (10, 3, 12). Bra- 
șovencele au constituit o „prada" 
ușoară pentru Rapid, căruia nu i-a 
trebuit nici o oră pentru a învinge. 
Oaspetele și-au adus aminte, se pare, 
abia în ultimul set că nu le sînt ra- 
pidistelor doar simple partenere de 
antrenament. Peste nivelul atins de 
celelalte voleibaliste s-au ridicat Col-

Smerecinschi (Dinamo București) încheie tn favoarea sa .duelul" de la 
tileu cu Pătrășcoiu (Minerul B. Mare), al cărui blocaj il evită

disputată, în care oaspeții au pre
zentat un lot cu multe elemente ti
nere. S-au remarcat Dodu de la brăi- 
leni și Rednic de la Știința. (I. BAL
TAG — coresp.).

Dinamo București — Minerul B. 
Mare (M. I) 3—0 (1, 7, 4), scor eloc
vent, stabilit în 40 de minute. Com
portarea băimărenilor : inferioară ce
lei de acum o săptămînă din me
ciul cu Steaua, în vreme ce jocul di- 
namoviștilor a fost de o calitate net 
superioară celui prestat de adversarii 
Minerului de duminica trecută. Dintre 
învingători s-au impus Cozonici, Der- 
zei și Tîrlici. De la oaspeți, singurul 
jucător mai bun a fost... Rău. A ar
bitrat corect C. Florescu.

Știința Galați — Farul Constanța 
(M. I) 3—0 (6, 7, 11).

ÎN SERIA I FEMININĂ, Ia Bucu
rești, Dinamo — Penicilina Iași 3—0 
(4, 6, 7). leșencele, lipsite de două 
titulare (Chirițescu, principala lor 
coordonatoare de joc, și Tatomir, tră
gătoare secundă), nu puteau realiza 
mai mult decît au reușit în fața ex
perimentatei garnituri dinamoviste, 
căreia i-au cedat în 45 de minute. 
Penicilina a vădit totuși, mai ales în 
seturile doi și trei, cînd a luptat cu 
mai mult curaj, însușiri care explică 
în largă măsură forța sa cînd joacă 
acasă și este în formație completă. 
Jucătoarele evidențiate duminică : Ște- 
fănescu, Ivănescu, Vanea II (Dinamo), 
Căunei și Stănculescu de la Penici-

Foto : V. Bageac
ceru, Todorovschi, Rebac (Rapid) ș 
Mihok din echipa brașoveană. 
HAI COJOCARU — coresp).

Farul Constanța — C.S.M. 
(F. I) 3—2 (12, 13, —13, —12, 
140 de minute de joc frumos, 
mai aplaudate jucătoare : Biji 
Farul și Fleșeriu de la sibience. 
GOLDENBERG — coresp).

(MI

Sibii
7) îi
Cel, 

de 1: 
.-’D

Știința Cluj — Știința Craiova (F. I 
3—1 (8, 11, —14, 6). Joc de facturi 
tehnică modestă, în care sportivei 
cele mai reputate, în frunte cu craio 
veanca Lăzeanu, au fost cele mai. 
slabe. Singura jucătoare de pe terei 
care merită a fi evidențiată este de 
butanta Pal de la clujence. (ȘT. TĂ 
MAȘ — coresp.).

REZULTATELE MECIURILO1 
DIN PRIMA ETAPĂ A CAMPIO 
NATELOR LA CATEGORIA A îl 
SERIILE SECUNDE: MASCULIN 
Știința București — Progresul Buce 
rești 3—0 (7, 8, 2) ; C.S.M.S. Iași - 
Alumina Oradea 3—0 (8, 14, 9)
Știința Petroșeni — înainte Timișoar 
3—0 (11, 10, 13) ; Electroputere Cri 
iova — Ind. sîrmei C. Turzii 3— 
(6, 13, 5) ; Viitorul Bacău — Banc 
Tg. Mureș 3—0 (6, 3, 6) ; FEMININ 
Țesătura P. Neamț — Progresi 
București 3—1 (5, 9, —10, 9) ; Săns 
tatea Arad — C.S.M. Cluj 3—~ '• 
7, 10, 13) ; Progresul Tîrgovlște - 
Știința București 0—3 (10, 12, 12) 
Știința Tg. Mureș — Voința M. Cil 
3—1 (—11, 14, 9, 12).

IMRE FiOLDI — RECORD 
MONDIAL LA HALTERE

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 
Cu prilejul meciului de hal
tere dintre echipele Ungariei 
și Japoniei, sportivul maghiar 
Imre Fold: a stabilit un nou 
record mondial la categoria 
cocoș, ridicînd la cele trei sti
luri 365 kg (120 — 105 — 
140). Vechiul record, deținut 
de același halterofil, era de
362.5 kg. Rezultate la cele
lalte categorii : pană — Miya
ke (J.) 342,5 kg; ușoară — 
llattu (J.) 382,5 kg; semi- 
mijlocie — Kimura (J.) 400 
kg;' mijlocie — Bakos (U.)
417.5 kg; semigrea — Toih 
(U.) 452,5 kg.

• Selecționatele de gim
nastică ale Ungariei și Angliei 
s-au întîlnit într-un meci a- 
mical la Szekesfehervar. Gaz
dele au cîștigat cu 168,65— 
163,45 puncte Ia masculin și 
cu 103,10—98,50 la feminin.

Ultimele știri externe
SPASSKI A EGALAT 

SCORUL

Marele maestru Boris Spas
ski a cîștigat la mutarea 67 
cea de a treia partidă a me
ciului de șah pe care-1 sus
ține la Tbilisi cu Mihail Tal. 
La întrerupere, Spasski avea 
un pion în plus, dar realiza
rea acestui avantaj prezenta 
unele dificultăți. La mutarea 
50, Tal a forțat schimbul ne
bunilor, ceea ce — după pă
rerea specialiștilor — a ușu
rat sarcina lui Spasski de a 
obține decizia în favoarea sa. 
Scorul meciului este acum din 
nou egal : U/2—D/j puncte.

IN PRIMUL TUR al „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet (masculin), echipa 
Slavia Praga a învins, la Co
penhaga, cu scorul de 84—56 
(42—25) formația Eftreslag- 
ten, campioana Danemarcei. 
La Viena A.S.K. Vorwârts 
Berlin (R.D.G.) a învins cu

scorul de 82—75 (38—35) 
formația austriacă S. K. 
„Handelsministerium".

ECHIPA SPANIEI 
ÎN FINALA „CUPEI 

DAVIS"

MADRID 7 (Agerpres). — 
Finala interzone a competiției 
de tenis „Cupa Davis", dispu
tată la Barcelona între echi
pele Spaniei și Indiei, s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 în 
favoarea gazdelor. Iată rezul
tatele ultimelor două zile: 
Santana, Arilla — Mukerjea, 
Lall 8—6, 6—2, 10—8; San
tana — Krishnan 6—3, 6—3, 
6—3; Mukerjea — Gisbert 
4—6, 7—5, 6—2, 2—6, 6—4. 
In finala „Gupei Davis", pro
gramată în decembrie la Syd
ney, Spania va întîlni echipa 
Australiei, deținătoarea tro
feului.

• In semifinalele turneului 
internațional de tenis de ia

Brisbane (Australia), Ashe 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 
6—4, 6—3 pe Newcombe, iar 
Emerson l-a întrecut cu 8—6, 
6—4, 6—3 pe Bowrey.

FOSTUL CAMPION MOA 
DIAL de box la categoria cc 
coș, brazilianul Eder Jofr< 
și-a făcut reintrarea, susținîn 
la Sao Paulo un meci c 
Manny Elias, campionul S.U.? 
La sfîrșitul celor 10 repriz 
juriul a dat uri verdict de egi 
litate.

în preliminariile C. M. de fp*b<

IUGOSLAVIA—NORVEGIA 1-1, LA BELGRAD!
tn grupa a Ill-a a preliminariilor campionatului moi 

dial de fotbal s-au încheiat toate' partidele. Echipa Frânt 
a dispus, la Paris, de Luxemburg cu 4—1 (4—0) și s 
calificat In turneul final.

în aceeași grupă, la Belgrad, echipa Iugoslaviei nu s 
putut revanșa asupra Norvegiei după înfrîngerea suferi 
la Oslo (0—3) și a terminat doar la egalitate: 1—1 (1—) 
Oaspeții au deschis scorul în min. 13 prin Stvarum, i 
in min. 37 Vasovici a egalat. Iugoslavul Sekularal nu 
dat satisfacție, ratînd foarte multe ocazii.

In grupa a H-a: Cipru — Suedia 0—5 (0—4), la Nicosi 
Ultimul meci t Cipru — R.F.G. la 14 noiembrie.

• în „Cupa orașelor tirguri" i Milan — Strasbourg 1— 
In al treilea meci. Milan s-a calificat prin tragere la sor

• Meciuri amicale : Fiorentina — Zagreb 4—2 ; Torino 
Olympique Lyon 3—0. La Belgrad, în meci Internation 
de juniori i Iugoslavia — R. F. Germană 1—0.
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