
ntre 1 și 5 decembrie se vor 
fășura la Istanbul întrecerile 

cadrul tradiționalului tro- 
„Cupa Bosforului" la bas- 

t masculin. La actuala ediție 
fost invitate reprezentativele 
gariei. Cehoslovaciei, Iranu- 

Izraelului, Iugoslaviei, Po- 
iei și României.
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vederea acestui importantîn
turneu internațional, reprezen
tativa țării noastre va susține 
la București trei jocuri de ve
rificare în zilele
28 noiembrie cu
nală a Greciei-

de 26, 27 și 
echipa națio-

(Agerpres)

Campionatul mondial feminin de handbal:

HUMELE JOCURI
\stăzi, în orașele Bochum și 
dwigshafen din R. F. Ger- 
nă, se dispută ultimele 
■uri din cadrul celor două 
ii preliminare ale campio- 
tului mondial feminin de 
ndbal. în cea de a doua se- 
, unde joacă și reprezenta- 
a țării noastre, sînt progra
de în sala „Frederich Ebert" 
i Lundwigshafen următoare- 
partide: România — Ceho- 

>vacia (ora 19.30, ora locală) 
Ungaria — Polonia.
După victoria obținută 
ndbalistele cehoslovace
sciul cu echipa Poloniei: 
—7 (10—1), clasamentul în

IN PRELIMINARII
această grupă, înaintea jocu
rilor de azi, este

1, Ungaria 2
2. Cehoslovacia 2

2
2

3. România
4. Polonia

2 
1
0
0

următorul:

0 
0 
1 
1

0
1
1
1

16:10
19:14
10:13
11:19

4
2
1
1

grupă conduce se-
iugoslavăei cu 4

4 pagini 25 bani

de 
In

în prima 
lectionata 
puncte. Jucătoarele iugoslave 
întîlnesc azi echipa Japoniei 
și au toate șansele să se ca
lifice pentru finala acestei e- 
diții a campionatului mondial. 
Celălalt joc. Danemarca — 
R. F. Germană, este decisiv 
pentru ocuparea locului se
cund.

Mari surprize în etapa de ieri
a campionatului
3 Cent » ă CLASAMENT

1. 11 9 1 1 24- 9 19
2. Petrolul, ! 11 6 3 2 21- 8 15

Hti: 3. U.LA.-)eva ’ 11 5 4 2 16-13 14
------4. C.S.M.S. ’ 11 5 3 3 14-13 13

5. Știința Cluj 11 3 6 2 11-10 12
6. Știința Timișoara 11 5 2 4 13-14 12
7. Șteaua 11 2 6 3 17-11 10
8. Știința Craiova 11 3 4 4 9-12 10
9. Dinamo Pitești 11 4 1 6 21-20 9

10. Crișul 11 3 3 5 14-22 9
11. Steagul roșu 11 3 2 6 13-18 8
12. Dinamo București 11 3 2 6 15-21 8
13. Farul 11 3 2 6 9-17 8
14. Siderurgistul 11 2 3 6 16-25 7

de fotbal
știința Cluj-Steagul roșu 1—0 

(1-0)
Steaua-Știința Craiova 0—0 
Crișui-Rapid 3—1 (1—1) 
U.T.A.-Dinamo Pitești 2—2

(1-D
Dinamo București — C.S.M.S. 

0—1 (0—0)
Siderurgistui-Farul 1—1 (0—1) 
Știința Timișoara-Petrolul 0—0

Etapa viitoare (28 noiembrie): 
Dinamo Pitești — Steaua, Petrolul 
— Știința Cluj, Știința Craiova — 
Slderurglstul, Farul — Dinamo 
București, Rapid — U.T.A.,
C.S.M.S. — Știința Timișoara, 
Steagul roșu — Crișul.

Fază la poarta ieșeană. Portarul Constantinescu, foarte 
sigur în această partidă, boxează mingea spre care a sărit 
și Frăfilă. Ene II, ca și la alte faze ale meciului, privește..«

Foto : A. Neagu
Prima...haltă-laOradea!

CRIȘUL — RAPID 3-1 (1-1)
ORADEA 10 (prin telefon 

de la trimisul nostru). —
Ceea ce nu au izbutit în cele 

zece etape de pînă acum echipe 
ca Petrolul, Steaua, Dinamo 
București, Știința Cluj a reușit 
Crișul — o formație aflată la 
periferia clasamentului : și a- 
nume să învingă pe Rapid.

Fără îndoială că incertitudi
nea unui rezultat constituie un 
element de atracție în plus în 
sport, în general, și, la fotbal.

Campionatul republican de hochei

'artide viu disputate în cuplajul de aseară

în poarta Științei Cluj (Fază din meciul de ieri, ciștiga/ 
echipa din Miercurea Ciuc

Ioanovici (Voința) înscrie un nou gol 
de

Etapa de ieri a campionatului 
s-a oferit, în cuplajul de a- 
;ară, două meciuri echili- 
ra**-  terminate cu scoruri 

Pînă acum, două e-

au rămas neînvinse:chipe
Steaua și Voința, a căror în- 
tîlnire, de sîmbătă seara, este 
așteptată cu justificat inte
res.

cu 10—2 ).
Foto : P. Romoșan

STEAUA — DINAMO 3—0

Ultimele pregătiri la rugbi
In ultimul său meci de antre- 

ament, susținut ieri pe stadio- 
ul 23 August în compania for- 
îației Vulturii U.M. Timișoara, 
atul național a impresionat plă
tit. Desigur, adversarul n-a re- 
rezentat o valoare pe plan in- 
ernațional, dar maniera de joc, 
elul în care s-au „mișcat" re- 
rezentanții noștri pare a arăta 
ă punctele nevralgice sînt pe 
ale de lichidare.

în primul rînd, a fost foarte 
><,' „acoperirea" terenului, 
nobilitatea echipei. Apoi, lovi- 
urile de picior au fost mult

mai precise decît la ultimele 
evoluții ale selecționabililor. tn- 
sfîrșit, a fost vizibilă (și eficace) 
strădania tuturor celor care au 
evoluat în rîndurile lotului de 
a practica un joc atît frumos, 
cît și eficace, în cadrul liniei 
tactice pe care o întrevăd an
trenorii în meciurile cu ~ —
Germană și Franța.

Vineri, lotul părăsește 
tala, plecînd cu un avion 
cial direct la Hanovra, 
are loc duminică meciul 
Germană — România.

R. F.

Capi- 
i spe- 
unde
R.F.

Întîlnirea-derbi a echipelor 
bucureștene a confirmat previ
ziunile, în sensul că dinamoviș- 
tii au opus o vie rezistență 
actualilor campioni. S-a jucat 
în mare viteză, atacurile 
guroase alternînd de

vi
la o 

poartă la alta. Steaua a avut 
însă, față de dinamoviști un 
plus de claritate în jocul combi- 
nativ, atacanții săi au pasat mai 
sigur, în plus, apărarea învin
gătorilor s-a organizat mai bine, 
știind să protejeze „cu cap" 
poarta lui Pușcaș. Este tocmai 
ceea ce le-a lipsit dinamoviș- 
tilor, care au primit primele 
două goluri (în minutele 15 și 
20 din prima repriză) din gre
șeli flagrante de apărare, Cala- 
mar și Ionescu, autorii golu-

RADU URZICEANU

(Continuare in pag, a 4-a)

în special, dar rezultatul de Ia 
Oradea subliniază din nou — 
dacă mai era nevoie — incon
stanța fotbaliștilor noștri. A- 
ceasta este în primul rînd ex
plicația eșecului Rapidului, o 
formație cu atîția internațio
nali, în fața unui adversar des
tul de modest, cu tot succesul 
meritat pe care l-a obținut. 
Intr-o partidă de mare luptă, 
specifică de campionat, desfă
șurată în ritm susținut de la 
început și pînă Ia sfîrșit, Cri- 
șul a jucat cu mult elan, mar- 
cîndu-și strict adversarii, domi- 
nînd cu autoritate întreaga re
priză secundă. Superiori la 

mijlocul terenului, prin activi
tatea neobosită a lui Vigu și 
Iacob, fotbaliștii orădeni au re
ușit să se impună prin acțiuni 
bine conduse, al căror inițiator 
a fost Mureșan III, periclitînd 
deseori poarta apărată cu mul
tă nesiguranță de Andrei. Oas
peții au început foarte deciși 
meciul și au continuat la fel 
și după primirea primului gol, 
în min. 3. Rapidul — handica
pat de absența lui Ionescu 
a pus accentul pe apărare, 
cînd cu Georgescu retras în 
priza I.

ju-
re-

C. COMARNISCHI
(Continuare, în pag. a 2-a)

Ieșenii au obținui prima lor victorie 
în fata dinamoviștilor bucureșteni

C. S. M. S DINAMO 1-0 (0-0)
meci dinamic, faze de 
spectacol, un public

Un 
mare 
cucerit de ceea ce vede des
tul de rar pe stadioane — 
fotbal adevărat — care a 
uitat de frigul pătrunzător și 
a aplaudat darnic, din toată 
inima. Meciul C.S.M.S. — 
Dinamo București ne-a Întă
rit convingerea că echipele 
noastre au capacitatea 
„iacă fotbal", In sensul 
priu al cuvlntului, jocul ) 
tat de echipa ieșeană, 

ales in repriza a doua, 
o ilustrare edificatoare 
obiect".

Atacuri 
schimbări 
(ie, pase 
de 40 m, 
la mijlocul și la marginea te
renului, ca și In fazele de 
finalizare, șuturi, multe șutu
ri pe poartă, din viteză și 
din orice pozifie, iată ce ne-a

nu 
e- 

pierde 
bucu- 
unele

sd 
pro- 

pres- 
mai 

fiind 
: „la

fulgerătoare, cu 
derutante de direc- 
precise de 30 m și 
combinații subtile

arătat ieri C.S.M.S. Cu 
asemenea „repertoriu", 
chipa ieșeană nu putea 
in fata dinamoviștilor 
reșteni, pripeala In
faze clare de poartă, din ufa 
tima jumătate de oră a pari 
tidei, privind formația moli 
doveană de o victorie corn 
fortabilă, la care jocul său 
combinativ și sigur li dădeau 
cu prisosință dreptul.

Echipa Dinamo, care a În
ceput destul de bine această 
nartidă, a fost depășită de 
adversara ei In a doua part», 
a jocului. Păstrlnd extrem de 
pufin mingea, înaintașii dina
moviști, ieri de nerecunoscat/ 
au lăsat tot greul jocului pe 
umerii apărării, care a luptat

MARIUS POPESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

Vine ? Nu vine ? —-se întreba micul 
alcătuit din reprezentanții Federației de 
nastică, care aștepta ieri, la aerogara Băneasa, 
sosirea primilor oaspeți ai „internaționalelor". 
Din cauza cetii majoritatea aeroporturilor erau 
închise de dimineața. Dar iată că, cu o oare
care întîrziere, cursa de la Varșovia a aterizat 
pe pistă. Firesc, — ziceau unii — avionul cu 
sportivi nu putea să nu învingă obstacolele I

Oaspeții, delegațiile sportivilor polonezi și 
maghiari, au apărut în hol. Saluturi cordiale, 
strîngeri de mină, întîlniri, reîntîlniri. Și în 
drum spre autocar două interviuri „fulger”:

Paul Gatza, antrenorul gimnaștilor polonezi : 
„Campionatele internaționale ale “ 
constituie pentru gimnaștii noștri un bun prilej 
de verificare, mai ales în ceea ce privește 
exercițiile impuse pentru „mondiale", pe care 
noi le-am încercat în concurs prima oară acum 
o lună. Cea mai valoroasă componentă a dele
gației noastre este Eryca Kost, clasată în acest 
an pe locul al doilea în campionatul Poloniei. 
Cealaltă gimnastă, Danuta Putai, este o talen
tată junioară. Băieții (Alfred Kucharczyk și Er
nest Hawalek) sînt componenti ai lotului națio
nal. Sperăm în buna lor comportare".

I. Dobay, conducătorul delegației ma
ghiare : „Din păcate am venit numai cu băieții, 
deoarece gimnastele noastre sînt angajate într- 
un concurs internațional la Praga. Istvan Ara- 
nyos este campionul țării noastre, iar Konrad 
Mencsik una dintre „speranțe", debutant în 
concursuri internaționale. Sîntem foarte bucu
roși că am fost invitați la campionatele dv. și 
ne vom strădui să satisfacem pretențiile publi
cului bucureștean, bun cunoscător al gim
nasticii."

grup, 
gim-

României

Elena Ceampelea, speranța noastră nr. X 
pentru „internaționale*



Portoiul ploieștean în mare formă! Betonul craîovean a rezistat
Știința Timișoara — Petrolul 0-0 Steaua — Știința Craiova 0-0

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Petrolul își con
tinuă cursa de urmărire a liderului. 
Rezultatul obținut azi la Timișoara 
și înfrîngerea Rapidului la Oradea, 
au făcut ca distanța dintre primele 
două clasate să scadă la 4 puncte. 
Destul de mult — s-ar putea spune, 
dar Petrolul a dovedit și în meciul 
cu Știința că este o echipă care știe 
să lupte pentru rezultat. „A obține 
0—0 la Timișoara, In fața studenților 
care au făcut totul pentru a reuși 
o victorie, nu este un lucru ușor. Dar 
cînd ai spatele asigurat de un portar 
In plină formă, te simți mai în sigu
ranță, capeți curaj, parcă-ți reușește 
tot ce încerci*,  reflecta un spectator. 
Și, Intr-adevăr, avea dreptate. Stu
denții au muncit în această partidă 
cît în zece, fără a-și acorda o. clipă 
de răgaz, dorind cu tot dinadinsul 
să termine învingători. Au întîlnit 
însă în cale o apărare excelentă, 
care a stăvilit totul. Iar cînd ultima 
linie petrolistă era depășită apărea 
Ionescu, azi de netrecut. Jocul exce
lent al portarului ploieștean a dat 
parcă aripi compartimentului apără
rii, în frunte cu Florea și Boc.

Stăpînind mijlocul terenului în 
majoritatea timpului, timișorenii au 
avut inițiativa, construind atac după 
atac, dar toate acestea s-au... spart 
de zidul apărării petroliste. Para
doxal, dar atacanțîi Științei i-au... a- 
jutat pe pleieșteni să le destrame ac
țiunile, jucînd pe sus, iar Boc, Flo
rea șl Dragomir au respins totul. 
Descriind prima repriză, nu putem 
trece peste o serie de faze cum au 
fost cea din min. 5 (un șut al lui 
Mițaru e blocat de.„ spatele lui Pa- 
honțu), min. 9 (Regep trage puternic 
dar Ionescu deviază balonul în cor
ner, printr-un salt spectaculos, min. 
35 (șutul lui Cotormani, jos, la colț, 
e reținut gieu de Ionescu) etc. Și, 
totuși, o singură dată era să fie 
■„bătut*  Ionescu: Regep șutează prin 
surprindere, de la 30 de metri, dar 
bara îl salvează pe portarul ploieș
tean.

La început, înaintașii petroliști nu

Prima... haltă-la Oradea!
(Urmare din pag. 1)

In cea de a dona parte a jocului, 
bucureștenii s-au apărat în cinci oa
meni, ca Motroc „măturător**.  Abia 
în ultimele 20 de minute giuleștenii 
au ieșit la atac, dar era prea tîrziu, 
jucătorii părînd obosiți și devenind 
nervoși. Cîteva cuvinte despre unii 
jucători i Andrei — nesigur și rău 
inspirat, poartă vina pentru primirea 
golurilor 1 și S; C. Dan a muncit 
foarte mult, dar a acționat prea ner
vos ; Greavu a fost depășit cu regu
laritate de Harșani, mai ales la vite
ză ; Georgescu — prea defensiv, cu 
excepția ultimelor 20 de minute ; Du- 
mitriu — bine păzit de Pojoni a în
cercat fără succes cîteva— figuri. In 
rest, șters ; Codreauu — foarte ini
mos, dar dezordonat; a jucat pe toate 
posturile.

Cele patra goluri — foarte fru
moase — s-au încris astfel: în min. 
S, Harșani centrează, Mureșan II tra
ge, Andrei scapă balonul și același 
Mureșan H șutează în bară. Mingea

Ieșenii au obținui prima lor victorie în fala dinamoviștiior bucureșteni
(Urmare din pag. 1)

cu Înverșunare cea mai mare parte 
a lntllnirii, cedlnd în final in iafa 
atacurilor sufocante ale ieșenilor.

După felul cum a Început meciul, 
era greu de prevăzut deznodămln- 
tul. (Din primul minut, cei care 
atacă sini dfnamoviștii, Apărătorii 
e.S-MJS.-uJui — destul de timizi — 
comit stlngăcll, Vornicu, de două 
ori, și Deleanu pasează la advei - 
sari, dar Prățllă (In min. 10 și In 
min. 25 — bară) și Plrcălab (min. 
32) ratează de la 7—8 m.

/n această parte a partidei, ieșe
nii au și ei o mare ocazie de a des
chide scorul — In min. 26. La un 
contraatac, Cuperman trage de la 
16 m spre poarta părăsită de Datcu, 
golul este jca șl făcut", in ultima 
tracțiune de secundă apare Insă ca 
din pămlnt pe linia porții Octavian 
Popescu care deviază cu capul ba
lonul In bara transversală, mingea 

degajată de un apărător. Plnâ 

se descurcau în fața apărării timișo
rene care, ca și duminică (în meciul 
cu Rapid), a folosit jocul la ofsaid. 
Cam de pe la jumătatea primei re
prize, ei încearcă pătrunderi indi
viduale. Una din acestea a fost pe 
cale de a fi fructificată (min. 26) dar 
Badea, care primise mingea de la ad
versar, este oprit din acțiune de ar
bitrul G. Bărbulescu (București) la 
semnalizarea evident greșită a tușie- 
rului Tr. Cruceanu (Arad). în min. 
40, Moldoveanu trece și el prin a- 
părarea timișoreană dar este faultat 
înaintea liniei de 16 metri ca, un 
minut mai tîrziu, tot el să fie pe 
punctul de a înscrie, însă Siclai res
pinge în corner.

Dominarea Științei este și mai evi
dentă în repriza secundă. M. Popa, 
Cotormani și Lereter, alimentați în 
permanență de Surdan, Petrovici, Ră- 
celescu și Grizea, sînt aproape tot 
timpul în careul ploieștenilor, dar 
cum spuneam mai sus, Ionescu are 
intervenții uluitoare.

Ce a făcut în acest timp înainta
rea Petrolului ? Ea a contat în spe
cial pe Dridea I și Moldoveanu, care 
au acționat periculos, pentru că Ba
dea s-a prezentat în scădere de 
formă. în același timp, însă, atacan- 
ții oaspeților au venit de multe ori 
în ajutorul apărării lor. De altfel, cre
dem că este edificatoare cifra șutu
rilor expediate de ploieșteni la poarta 
adversă: doar 5 dintre care 4 în re
priza a doua. în același timp, timișo
renii au încercat de 15 ori... vigi
lența lui Ionescu.

In afară de greșeala din min. 26, 
arbitrul G. Bărbulescu (București) 
ajutat la tușă de Tr. Cruceanu și Gh. 
Oprita, ambii din Arad, a condus 
corect.

M. TUDORAN
ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Slclal 9 —

Surdan 7, Petrovici 8, Răcelescu 7, 
Speriosu 3 — Grizea 7, Lereter 6 — 
Cotormani 5, M. Popa 4, Regep « (min. 
66 Mihăilă 6), Mițaru 7.

PETROLUL: Ionescu 10 — Pahonțu 
7, Boc 9, Florea 9, Mocanu 7 — Iuhas 7, 
Dragomir 8 — Moldoveanu 6, Badea 5, 
Dridea I 6, Dridea II 5 (min. 60 Fră- 
țllă 6).

revenită la Mureșan III este trimisă 
în plasă. Peste 10 minute, după un 
„1—2“ reușit între Mihai și Kraus, 
ultimul centrează și Dinu reia impa- 
rabil, dintr-o bucată. < In min. 54, 

Mureșan III execută o lovitură liberă 
de la 18 m, Andrei respinge cu pum
nii la Vigu care, de la 14 m, marchea
ză printr-un șut sec.

Ultimul gol este opera lui Mureșan 
III (min. 86). El a executat o lovitură 
liberă de la 18 m, peste „zid**  și- 
peste Andrei, care n-a schițat nici un 
gest.

Brigada de arbitri din Constanța, 
N. Stavru (la centru), R. Cocoi și 
N. Negoiță a condus ireproșabil.

CRIȘUL : Duca 7 — Sacaci II 7, 
Solomon 6, Pojoni 7, Balogh 6 — 
Vigu 8, Iacob 8 — Harșani 7, Mure
șan III 9, Bacoș 5 (min. 53 Sacaci 
III 6), Mureșan II 6.

RAPID : Andrei 5 — Lupescu 6, 
Motroc 7, C. Dan 7, Greavu 6 — 
Mihai 7, Georgescu 7 — Kraus 4 
(min. 78 Oblemenco), Dumitriu 5, Dinu 
8, Codreanu 6.

Ia sflrșitul reprizei mai notăm o 
pătrundere a lui Incze IV, care 
aruncă mingea peste Nunweiller III 
dar este „contrat" In apropierea 
porții de Nunweiller IV și un șut 
de la distanță al lui Viorel Popescu, 
reținut cu oarecare dificultate de 
Datcu.

Repriza a doua Începe ca și pri
ma, cu atacurile dinamoviștiior, 
Plrcălab (min. 50) dar mal ales 
Ghergheli — care șutează peste 
poarta de la 3 m 1 (min. 51), În
cheind lamentabil ultimele acțiuni 
ofensive mai bine concepute de 
dinamoviști. Din min. 51, ințiativa 
trece total de partea ieșenilor. 
Ei abandonează Jocul economic la 
contraatac șl pornesc hotărlți Îna
inte, desfășurlnd pe un front larg, 
cu participarea repetată a fundași
lor de margine numeroase acțiuni o- 
tensive. In. min. 60, Cuperman clștigă 
de la Nunweiller IV o minge In 
apropierea porții, driblează un ad
versar și șutează puternic, Datcu

In drum spre Capitală, craiovenii 
au făcut un raționament simplu, spu- 
nîndu-și: „Desigur... ar fi tare fru
mos ca noi să jucăm deschis pe sta
dionul Republicii... Desigur că aplau
zele bucureștenilor ne-ar încălzi ini
mile... Desigur că ar fi și mai fru
mos ca extremele noastre Vasilescu 
și Circiumărescu să fie formidabile 
și să-i „semene” pe drum pe D. Po
pescu, Jenei, Sătmăreanu, Hălmă- 

Raksi a tras slab și Papuc a apărat lovitura de la 11 m. ‘Foto: Aurel Neagu'
geanu și Petescu... Dar toate aces
tea sînt visuri!... Așa că noi o să 
ne apărăm... Pentru că nu e nici o 
rușine... Se apără și Internazionale... 
Se apără cu Saurez... Se apără cu 
Corso... De ce nu ne-am apăra și noi 
cu Mincă din Caracal, sau cu Ga- 
vrilă din Cluj, care n-a găsit loc 
la Știința ? Și apoi, de ce să fim 
romantici, cînd putem fi realiști 1... 
Steaua a fost realistă la Brașov. Bra
vo ei ! Punem rămășag că și Benfica, 
ia Sofia, o să fie realistă... Farul a 
fost romantic cu Steaua. Și ce-a fă
cut î A luat șase goluri... S-ar putea 
ca unii să ne reproșeze că, jucînd 
„închis", nu contribuim la ridicarea 
calității fotbalului. Ba, dimpotrivă 1

Un meci nu se cîștigă 
numai din... ocazii de gol

Siderurgistul
GALAȚI 10 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Nici de data acea
sta Siderurgistul n-a reușit să termi
ne în avantaj un meci susținut pe 
teren propriu : 1—I cu Farul, după 
o partidă în care, fotbaliștii gălățeni 
au insistat din nou pînă la epuizare. 
Dar, jocul lipsit de clarviziune al 
înaintării Siderurgistului a privat e- 
chiipa de o victorie pe care, după 
aspectul general al întîlnirii, ar fi 
meritat-o. Deși s-au agitat perma
nent, atacanții echipei locale n-au 
reușit să fructifice decît o singură 
dată. Ca și în meciul cu Știința Cluj, 
înaintașii Siderurgistului au ratat 
multe ocazii clare, s-au pierdut în 
combinații sterile. Rezultă de aici că 
formația gălățeană n-a învățat prea 
multe din meciul de duminică, n-a 
căutat să elimine carențele de atunci, 
care s-au repetat. Cît timp linia de 
atac a Siderurgistului va refuza să 
gîndească, eficacitatea ei — Înciuda 
situațiilor favorabile pe care ar pu
tea să le aibă — va fi în continuare 
scăzută. în plus, apărarea formației 
gazdă, cu toate că a muncit mult, 
n-a mai fost la fel de sigură ca în 

nu poate reține și respinge plnă !• 
Matei, care reia In gol.

Mult aplaudate sint fazele create 
pe partea stingă, unde Incze IV li 
face clipe grele lui Popa, punln- 
du-și coechipierii In situații favo
rabile de șut. In min. 67, 70, 75, 
și 84, fazele de atac foarte specta
culoase ale ieșenilor, aplaudate căi 
duros de spectatori, sini rezolvate 
„In extremis" de apărătorii bucureș • 
teni, partida lncheindu-se sub sem
nul dominării nete a C.S.M.S-ului.

Corect arbitrajul prestat de Petre 
Sotir (Mediaș).
C.S.M.S. :

Constantinescu 9 — V. Popescu 8, 
Gheghl 7, Vornicu 6, Deleanu 8 — ște- 
fănescu 8, Lupulescu 9 (min. 81 Romilă) 
— Matei 8, Pop 7, Cuperman 8 (min. 
81 Lupulescu), Incze IV 8.

DINAMO BUCUREȘTI :

Datcu 6 — Popa 9, Nunweiller m 
Nunweiller IV 4, Stoenescu 5 — Gher
gheli 6, o. Popescu 6 — Pîrcălab 5
(min. 80 Grozea), Frățilă 5, Ene 4, 
Haidu «,

Inchizind liniile, vom pune mai multe 
probleme de creație înaintașilor de 
la Steaua. Pentru că, oricum ei sînt 
primașii... Așa înțelegem noi, de fapt, 
să-i ajutăm pe selecționeri... Iar pu
blicul ar trebui să recunoască pînă 
la urmă că socoteala noastră olte
nească este dreaptă și, mai ales, 
cinstită. Repetăm: ar fi tare frumos 
dacă... dar noi nu mergem cu DA-

Sorin să încheie seria ocaz 
gînd în bară. In tot acest t 
iovenâi au muncit enoi 
pauză, tabloul s-a repetat. Ir 
52, Deliu a oprit cu mîinile 
Sorin și arbitrul a acordat 
Ies 11 m. Raksi a ratat. Roii 
penalti a fost imens în mențin 
zultatului. Craiovenii au prins 
dat o frumoasă bară prin A 
iar „steliștii*  au pierdut u

Jocul a avut aspectul întrevăzut 
în „calculul oltenesc". Steaua s-a 
năpustit asupra porții lui Papuc, Săt
măreanu și Chiru au făcut vid pînă 
în careul advers, majoritatea duelu
rilor individuale de la mijlocul te
renului au revenit bucureștenilor, 
dar golul a întîrziat, deși ar fi pu
tut să cadă de cinci ori în primele 
25 de minute. In minutul 12, mingea 
șutată de Creiniceanu a „fript*  piep
tul lui Gavrilă. După alte cinci mi
nute, același Creiniceanu a „prins*  
un voleu peste bară. Apoi Voinea a 
ratat la capătul singurului „un-doi*  
(cu Raksi), în fața porții. în minutul 
21, din nou Creiniceanu a tras pu
ternic, dar Papuc a prins, pentru ca 

Galați — Farul Constanța 1-1 (0-1)

rimă de calm. Așa se face c 
rea craioveană, în frunte ei 
a putut face față situației.

Deci, betonul craiovean a 
Cu concursul larg al „st< 
Absența oricărei sincronizăr 
cui perechii centrale Raksi — 
(accentuată prin introducerea 
lovici), jocul lent și lipsa 
mijlocașilor și mai ales abi 
mingi pe sus (toată echipa I 
cut ca, în partea a doua, SI 
exercite o falsă presiune, co 
de altfel prin faptul că nu 
avut nici o ocazie de gol.

Așa s-a încheiat această 
instructivă, în care apărarea . 
că a acționat deseori ca ace. 
Germano contra lui Levski. 
că Știința Craiova n-a avut 
sebio care să dea două g< 
din senin — din două ^'n. 
sonale. '

A arbitrat bine Al. Tolh (<

partida precedentă. De altfel, au
togolul lui Coman (din min. 44) a- 
testă această stare de lucruri.

Farul — contînd așa cum îmi măr
turisise antrenorul Mărdărescu — 
pe un meci nul, a realizat acest re
zultat. Fără să strălucească, echipa 
constănțeană a acționat totuși ceva 
mai organizat, căutînd să speculeze 
orice dezacord al jucătorilor adverși. 
Ba, mai mult, dacă nu venea golul 
egalizator al lui Stătescu din mân. 
77, Farul ar fi putut foarte bine să 
plece de la Galați cu două puncte 
deosebit de hoărîtoare.

Ca aspect general, partida a fost 
de un slab nivel tehnic, orientată 
pe rezultat.

Jocul îl încep gazdele. Chiar în 
mân. 3, Adam, de la 3 m — singur 
cu portarul în față — ratează. Ace
lași Adam (min. 18) îi creează lui 
Voinea o excelentă ocazie de a în
scrie : centrează o minge la semi- 
înălțime, pe care înaintașul gălățean 
o trimite pe lîngă poartă. în min. 26, 
Manolache (singur) șutează de la 
cca. 15 m și portarul Florea inter
vine fericit și trimite mingea în cor
ner. în min. 44 se deschide scorul. 
La o acțiune în careul de 16 m al 
atacanților de la Farul, Coman — 
vrînd să degajeze — trimite balonul 
în propria poartă...

La reluare, o nouă mare ocazie a 
Siderurgistului: în min. 47 Cojoca
rii primește balonul de la Neagu, 
înaintează spre poarta lui Pîlcă și 
de Ia 2 m (!) trage lateral. în min. 63 
Neagu — în poziție bună de șut 
de la marginea careului de 6 m — 
trage sec, dar Kozska scoate de pe 
linia porții. In fine, egalarea : în min. 
77 Stătescu execută o lovitură liberă 
de la vreo 30 m, jucătorii de la Farul 
fac zid, dar atacantul gălățean traae 
direct la poartă : un șut-bombă care 
face inutilă intervenția lui Pîlcă: 
1—1. Pînă la finele partidei Siderur
gistul exercită în continuare o puter
nică presiune la poarta Farului, dar 
scorul nu se mai modifică.

A condus cu scăpări V. Pădureanu 
— București.

TIBERIU STAMA

SIDERURGISTUL : Florea 8 (din min. 
S0 Enache 8) — Pal 7, Coman 5, Voicu 
6, Cristian 6 — Ioniță 5, Adam 6 — 
Oprișan 6, Voinea (din min. 24 Cojo
carii 6), Neagu 5, Stătescu 7.

FARUL: Pîlcă 7 — Costin 8, Tîlvescu 
8, Koszka 8, Gref 7 — Biikossi 8, Ple- 
șa 6 — Ologu 7, Tufan 6, Manolache 8, 
Tănase 5.

IOAN CH

STEAUA: Suciu 7 — Sătmă 
Petescu 7, Hălmăgeanu 6, Chi 
Jenei 6, D. Popescu 5 — S> 
vram 5, Raksi 5 (min. 63, 
viei), Voinea 5, Creiniceanu

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papu 
Mihăilescu 6, Mincă 10, Ga 
Deliu 7 — Bărbulescu 8, Bîtli 
Vasilescu 5, Sfîrlogea 6, Eft 
Circiumărescu 4 (min. 77 I(

Se poate marc:
Știința Cf”'

CLUJ, 10 (prin telefon, de li 
sul nostru). — O fază excelentă 
cu măiestrie de către Ivansuc l 
la bun sfîrșit tot de el, a tranșai 
voarea studenților clujeni rezultat 
meci în general destul de bun ca 
cîmp, dar marcat de ineficacitate! 
lor înaintări.

Cele două formații au jucat 
ritm susținut, au realizat mull 
frumoase, și-au creat numeroase 
pe care însă le-au ratat. Și 
pentru că jocul înaintașilor a râmi 
în urma celui practicat de celelall 
partimente și mai ales de apără*  
îndeplinirea acestei cerințe clemei 
fotbalului — de a înscrie Ț- 
desfășurală cu atîta dăruire de 
Năftănăilă, Pescaru sau de unii j 
din echipa învingătoare (Marcu, 
deanu, lvansuc) rămîne ceva ini 
uită poate chiar în momentul cî: 
courile ude de transpirație sînt 
la vestiar.

Știința Cluj a cîștigat, poate ci 
noroc acest meci, deși pe unii i-ai 
surprinde afirmația noastră. De c 
nem acest lucru ? Fiindcă în ciudi 
riorității evidente pe care au avi 
prima repriză, clujenii n-au obțin 
toria decît în urma unei faze care 
mă vedere nu prevestea prea mul 
în min. 37. lvansuc a luat mini 
la centrul terenului, s-a angajat 
cursă de slalom printre 5—6 ap 
și, de la 20—25 metri, a șutat ei 
prin surprindere, la semiînălțime. 
mascat (dar și puțin neatenlț,.,^3i 
n-a schițat nici un gest și mingei 
trat in plasă. 0 fază frumoasă, 
arătat din nou că golul „vine" din



Textiliștii au început să joace in minutul 60
U.T.A. — Dinamo Pitești 2-2 (1-1)

ARAD, 10 (prin telefon). Partida 
intre cele două formații a prilejuit 
n joc specific de campionat, dispu- 
ît aprig pînă la fluierul final. Deși 
u muncit mult, mai ales în repriza 
șcundă, cînd au imprimat un ritm 
îfernal, gazdele nu au reușit mai 
lult decît un „egal' în compania di- 
amoviștilor piteșteni. Aceasta, pe 
e o parte, datorită unor greșeli ale 
indașilor și lipsei de claritate în 
ițiuni, iar pe de altă parte — dato- 
tă rezistenței dîrze opusă de oas- 
eți, care s-au apărat cu înverșunare 

au contraatacat periculos. In plus, 
iteștenii au avut în portarul Nicu- 
!Scu (în formă de zi mare) un om 
e bază, care a salvat echipa sa de
i mai multe goluri. Textiliștii au 
reșit și prin faptul că n-au aruncat 
î luptă toate forțele de la început, 
ansiderînd că jocul se poate cîștiga 
r eforturi mai reduse. S-au înșelat, 
.stfel, după un început echilibrat, 
a-^eții construiesc cîteva acțiuni 
>.iduloase la poarta lui Coman. In 
iin/ 12, de pildă, Pop trage în bară, 
ir in min. 17 asistăm la deschide- 
?a scorului: vrînd să evite un aut 
e margine Czako, îi pune mingea
ii C. Ionescu care centrează și Na- 
hi înscrie : 0—1.
Deși conduși, textiliștii nu se des- 

urajează și continuă jocul cu mai 
iultă ardoare. Ca urmare, în min. 
4 ei egalează. La o lovitură liberă 
xecutată de Floruț de la marginea 
arcului de 16 metri. Țîrlea reia cu 
apul in bara, mingea ricoșează pînă
i Jac și acesta o trimite în plasă, 
înă la sfîrșitul primei reprize ace- 
iși Jac lasă nefructificate alte două 
căzii (min. 32 și 37).
După reluare, arădenii domină mai 

Iar, dar atacanții nu reușesc să 
oncretizeze. Cei care înscriu sînt 
>t dinamoviștii. In min. 54 Naghi, 
emarcat de nimeni, primește o pasă 
e la Dobrin și înscrie nestingherit: 
—2. De remarcat că atît la primul 
it și la cel de al doilea gol marcat 
.’• jispeți portarul arădean, Coman, 

vedit lipsă de inspirație, fiind în 
tare parte vinovat. Văzînd cum cele 
ouă puncte le „scapă printre dege- 

începînd din min. 60 textiliștii 
rpun adversarii unei presiuni care 
a uimit pur și simplu pe cei pre- 
mți. Timp de 30 de minute dina- 
loviștii, masați cu toții în careu, s-au 
parat cu disperare și în mare parte
ii reușit. Ca dovadă, ei n-au cedat 
ecît o singură dată, în min. 79, cînd 
ac a înscris dintr-o fază identică 
a primul gol, adică după ce mingea 
itată de Țîrlea a ricoșat din bară, 
i această ultimă parte de totală do- 
linare, textiliștii au ratat ocazii eu 
arul: Țîrlea (în min. 60 și 79 a tras

le Ia 25 de metri
’’ țoșu 1-0 (0-0)
ase nu numai de la 5—6 metri. Pînă 
unei înaintarea clujeană încercase, cum 

> spune, să intre cu mingea în plasă 
în condițiile acestea a ratat ocazie 

tpă ocazie. Cele mai favorabile le-au 
nit Adam în min. 7 și Szabo in min. 14. 
După pauză, echipa cu un joc mai 

in îa mijlocul terenului, cu mijlocași 
ai bine pregătiți tehnic avea să-și im- 
înS superioritatea. Și această echipă a 
>st Steagul roșu, care a terminat meciul 
i fundașii pe linia de centru. Dar îna- 
itașii brașoveni n-au reușit nici de data 
■easta să finalizeze o sumedenie de ac- 
mni. Ei au combinat la nesfîrșit, cău- 
nd poziția ideală de șut, care s-a lă- 
it." ^teptată. In alte situații Gane, 
ăftănăilă și Goran au ratat ocazii din- 
e cele mai bune. Se poate spune totuși 
I Adam (Știința Cluj) i-a întrecut pe 
iți. In min. 56, executînd un 11 m (în 
rma unui fault al lui Naghi asupra lui 
cabo) el a trimis mingea drept în gc- 
închii lui Adamache).
Brigada de arbitri bucureșteni, avînd 

i centru pe George N. Gherghe și la 
ișă pe Marin Niță și Vasile Toma, a 
indus bine acest meci. I-a ajutat și 
icul corect și atitudinea disciplinată 

jucătorilor ambelor echipe.
ȘTIINȚA CLUJ ; Ringheanu 8 — 

larcu 8, Neșu 7, Grăjdeanu 9, Cîmpea- 
u 7 — Alexandru Vasile 5 (din min. 
8 Georgescu 6), Anca 6 — Szabo 7, 
vansuc 8, Adam 6, Suciu 6.
STEAGUL ROȘU: Adamache 7 — 

aharia 7, Jenei 9, Campo 7, Naghi 7 
— — „/tănăilă 8, Sigheti 7 — Necula 6, 
din min. 59 Hașoti 6), Gane 6, Goran 
, Pcscaru 7.

C. ALEXE

în bară), Jac (min. 62), Pantea (mia 
63), Floruț (min. 72) etc.

Văzînd inepuizabila resursă fizică 
a fotbaliștilor de la UTA (care pu
teau juca încă o repriză) ne între
băm : de ce s-au menajat pînă în 
minutul 60? De ce n-au început jo
cul în ritmul în care l-au terminat ? 
Dacă făceau acest lucru, cu siguran 
ță că rezultatul era altul...

Arbitrul V. Dumitrescu — Bucu
rești a condus cu greșeli această 
partidă, a fragmentat jocul, a dovedit 
nesiguranță și lipsă de hotărîre la 
infracțiunile în careu și nu a pre
lungit jocul, așa cum semnalase, pen
tru întreruperi și trageri de timp. El 
nu a fost ajutat în suficientă măsu 
ră nici de cei doi tușieri — Cornel 
Popa și Ladislau Izrael, ambii din 
București.

ȘT. IACOB, coresp.

U.T.A.: Coman 6 (din min. 58 
Gherghel 6) — Birău 6, Bacoș 7, 
Mețcas 7, Czako 6 — Comisar 6. 
Floruț 7 — Pantea 7, Jac 7, Țîrlea 7. 
Axente 7.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 9 — 
Ioachim Popescu 5, Barbu 7, Ilie Ste- 
lian 6, Badea 6 — Țîrcovnicu 7, 
Dobrin 6 — C. Ionescu 7, Țurcan 6 
(din min. 46 Olteanu 5), Naghi 8, 
Pop 6.

ULTIMA ZI LA TRAGEREA 
SPECIALĂ LOTO

Mîine are loc la Arad, tragerea 
specială LOTO la care se atribuie 
numeroase premii suplimentare. Prin
tre ele întîlnim : 20 autoturisme (din 
care 10 la extragerea de 2 numere) 
excursii la Brașov cu petrecerea Re
velionului la restaurantul Carpați, 
motociclete, frigidere, aparate de ra
dio ș.a. De remarcat că excursiile 
sînt duble (cîte două persoane).

Se vor extrage din urnă 67 de nu
mere. Dintre acestea 54 de numere 
vor indica pe premiații la cîștigurile 
suplimentare, atît în obiecte, excursii 
cît și în bani.

Nu pierdeți prilejul de a participa 
la această tragere specială.

REȚINEȚI ! AU MAI RĂMAS 
NUMAI CÎTEVA ORE în care vă 
mai puteți cumpăra biletele. Și încă 
un amănunt important :

La tragerea specială LOTO de mîi
ne se pot cîștiga mai multe premii cu 
aceeași variantă.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres din 10 noiembrie 1965 au fost 
extrase din urnă următoarele numere: 
8 22 9 37 20 46

Numere de rezervă: 45 14
Fond de premii: 719 938 lei din caTe 

86 406 lei report categ. I.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 17 noiembrie 1965 în Bucu
rești.

LOTO

Premiile întregi și sferturi de la 
tragerea Loto din 5 noembrie 1965 :

Supliment I: 1 variantă a 65 419 lei 
și 4 variante a 16 354 lei; supliment 
II: 3 variante a 21 989 lei și 3 va
riante a 5 497 lei; categoria I: 3 va
riante a 20 615 lei și 4 variante a 
5 153 lei; categoria a II-a: 8 variante 
a 6 343 lei șl 20 variante a 1 585 lei; 
categoria a III-a: 38 variante a 1 409 
lei și 82 variante a 352 lei; eategoria 
a IV-a: 68 variante a 950 lei și 75 
variante a 237 lei; categoria a V-a: 
85 variante a 729 lei și 112 variante 
a 182 lei; categoria a Vl-a: 130 va
riante a 478 lei și 170 variante a 119 
lei; categoria a VII-a: 204 variante 
a 309 lei și 251 variante a 77 lei; ca
tegoria a VIH-a: 193 variante a 304 
lei și 313 variante a 76 lei.

Cîștigător supliment I întreg Gră
madă Gheorghe din Brăila.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

i ATLETISM: Dc la
I 
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MEDIAȘ. La campionatul orășenesc 
și raional pe echipe au luat parte 11 
formalii cu un efectiv de 219 concu- 
renți. S-au evidențiat formațiile Tîr- 
navele Blaj, Elevul Copșa Mică, A- 
gricola Blaj, liceele nr. 1 și 2, Școala 
prof. Vitrometan și Petrol-Chimie din 
Mediaș. (Z. Rîșnoveanu-coresp.).

IAȘI. Concurs de selecție organi
zat de cercul pedagogic al profeso
rilor de educație fizică și SSE. FETE : 
60 m: M. Belaucă 8,8; 300 m: M. 
Luca 49,5; BĂIEȚI: 60 m: A. Vla- 
hopol 7,9; 300 m: Vlahopol 44,0; 
lungime: V. Oniga 5,12; greutate : 
C. Palade 10,91. (M. Robotă-coresp.).

CALAFAT. Campionatul regional 
pe echipe. Clasamentul: Caracal 209 
puncte, Calafat 147 p, Corabia 44 p, 
Craiova 38 p. (I. Zaharia-coresp.).

BORȘ. La etapa finală a campiona
tului raional au participat atleți din 
asociațiile Stăruința Borș, Viitorul 
Sălard, Speranța Biharia și Progresul 
Roșiori. Concursul a fost dominat de 
atleții din Sălard. (I. Ghișa-coresp. 
regional).

BRAȘOV. Pe stadionul Tractorul 
a avut loc un concurs de juniori. 
Marin Delcă a realizat la pentatlon 
un nou record regional (2683 p) pen
tru juniori I și seniori. FETE : 60 m : 
M. Lazăr și M. Naghi 8,3; 100 m: 
M. Varză 13,6,- 300 m: R. Frunteș 
44,8; 500 m : F. Serbu 1:25,0; 60 mg: 
Frunteș și Varză 10,2 ; BĂIEȚI: 80 m: 
Al. Gheorghiu 9,7; 100 m: N. Pi ța 
11,8; 300 m: V. Pop 42,7; N. Tripon
43,1. (C. Gruia-coresp. regional).

TIMIȘOARA. Peste 160 de atleți 
au evoluat în cadrul etapei regionale 
a competiției dotate cu „Cupa Bana
tul". Note bune se cuvin organizării 
și unora dintre participanți, o notă 
proastă raioanelor Bozovici și Făget

I care au absentat de la întreceri. Cla-
■ samentul: oraș Reșița 175 p, liceul

Inr. 4 Timișoara 170 p, oraș Timișoara
154,5 p etc. FETE: 80 m: Carbetz

I(R) 11,0; Ciucă (L 4) 11,0; O. Hos- 
moșan (T) 11,0; 300 m: Gheorghiță

I(R) 45,1; 600 m: Dănoiu (R) 1:44,4; 
lungime : Secoșan (T) 4,82 ; greutate :

I Olteanu (T) 10,65; BĂIEȚI: 80 m:
Ardeleanu (Ar.) 9,3,- 300 m: Bodea

I---------------------------------
între IZ și 14 noiembrie la Cluj

| ------ .---------------
I Finala campionatului feminin
| individual și pe perechi la popice
I* * Campionatul republican indivi

dual și pe perechi a ajuns în faza • Pentru întîlnirea internațională de 
fotbal selecționata divizionară A. — S. V. 
Hannover 96 (R.F. Germană) de dumi
nică 14.XI de pe stadionul „23 August”* 
biletele se găsesc de vînzare la casele 
speciale obișnuite.

• Aceleași case vînd șl bilete pentru 
întîlnirea internațională de fotbal ROMA
NIA—PORTUGALIA din 21 XI. de pe sta
dionul „23 August".

• Casele speciale din str. Ion Vidu, 
și Pronosport cal. Victoriei nr. 2 vînd 
și bilete pentru jocurile de hochei din 
campionatul republican, care se desfă
șoare vineri și sîmbătă pe patinoarul 
„23 August”, pentru întrecerile din cam
pionatele internaționale de gimnastică 
din 12, 14 și 15 noiembrie de la sala 
Floreasca și pentru jocul internațional de 
baschet Dinamo Buc.—Fenerbahce Istan
bul, de sîmbătă 13.XI de la sala Flo
reasca.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

La faza regională de lupte li
bere juniori disputată la Baia 
Mare, I. Tucacl a creat multe 
greutăți luptătorilor din Satu 
Mare, cu prilejul cîntarului ofi
cial.

(După o scrisoare primită de la 
N. Prodan).

— Tov. Tucaci, nu ești pus la cln- 
tar să creezi... greutăți, ci să le io- 
losești pe cele ale cîntarului.

I finală. Ultimele întreceri ale compe
tiției feminine vor fi găzduite de ora-

- șui Cluj între 12 și 14 noiembrie. în I prima zi a finalei pe țară își vor 
_ disputa întîietatea perechile, apoi vor I intra în concurs sportivele calificate 
Ila proba individuală. Primele 16 ju

cătoare clasate în turneul de califi
care se vor reîntîlni pentru desem- 

| narea campioanei țării pe anul 1965. 
întrecerile au loc pe arena Clujeana.

I • Vavila Tuțică (Rafinăria Cîm- 
Ipina), Maria Dumitru (Petrolul Plo

iești), Elena Bocan (Petrolul Ploiești),

I Ileana Gyarfas (Voința Cluj), Ana 
Rău (Voința Cluj), Maria Chiru (Ci-
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Tn meciul de fotbal Apemin 
Borsec — Confecția Odorhei, gaz
dele au practicat un Joc dur.

(I. Balaș — coresp.)

Apemin: — Oi ii tu Cordecția, 
insă în materie de... „croială" te In- 
trec 1

start la sosire!
(T) 38,0; 500 m: Pacepa 1:11,2; Ar
deleanu (R) 1:11,9; 1000 m : Husa (T) 
2:41,8; lungime: Socatiu (T) 6,44, 
Purice (L 4) 6,36, Băleanu (R) 6,34; 
înălțime: Iepure (R) 1,82, Molnar 
(Ar.) 1,75; greutate: Știrbu (Caran
sebeș) 13,40. (I. Stan-coresp.).

HUNEDOARA. în cadrul campiona
telor pe echipe (al școlilor generale 
și al liceelor și școlilor profesionale) 
au fost înregistrate 2 noi recorduri 
regionale de juniori. L. Stănescu a 
obținut 1519 p Ja triatlon (80 m —
10,2, lungime — 5,41, și greutate 5 
kg — 11,26), iar M. Niculescu 1,66 
m la înălțime. Alte cîteva rezultate 
mai bune: 90 mg: G. Drăghici 13,6, 
lungime F: El. Ădespi 4,71. (G. Bă- 
leanu-coresp.).

PITEȘTI. Clubul orășenesc împre
ună cu Secțiunea de învățămînt or
ganizează o competiție pe echipe, în 
trei etape, pentru copii. La concurs 
participă 14 școli generale cu for
mații complete, adică — în total — 
peste 350 de mici atleți. întrecerile 
se desfășoară, pe stadionul „1 Mai" 
în bune condițiuni sub conducerea 
profesorilor de educație fizică. CA
TEGORIA 12—13 ANI: fete: 60 m: 
M. Badea 9,9, mingea de oină : G. 
Dobroiu 37,40 ; băieți: 60 m : I. Du
dui 8,0, înălțime: N. Dumitru 1,20; 
mingea de oină: 51,0; CATEG. 14—15 
ANI: fete : 60 m : I. Savu 8,4 ; 300 m: 
A. Ciobanu 46,7; lungime: G. Cîrje 
4,20; 4x60 m : Liceul 2 34,5 — rec. 
regional; băieți: 80 m: L. Rizea 10,1; 
lungime: F. Sufaru 5,30; 4x60 m: 
Șc. g-rală 10 31,3 — rec. regional. 
Cea mai bună comportare au avut-o 
elevii Școlii generale nr. 10 — prof. 
Luca Mălișanu. (I. Fețeanu-coresp.).

PLOIEȘTI. Pe terenul de la școala 
prof. Petrol-Chimie a avut loc etapa 
pe asociație a campionatului de cros 
cu participarea a peste 120 de elevi. 
Se cuvine subliniat aportul asociației 
sportive (președinte M. Duduman) la 
organizarea întrecerilor. Juniori II: 
R. Gîrbea (seria I) și M. Ion (seria 
a II-a),- juniori I: Gh. Gorgoteanu ; 
junioare II: M. Radu (I) și F. Ilie 
(II). (Al. Mițu-antrenor).

mentul Medgidia), Minodora Chețan 
(Voința Tg. Mureș), Ecaterina Damo 
II (Voința Tg. Mureș) și Aurelia Tu
dor (Voința Craiova) au obținut drep
tul de a participa la finala campio
natului individual.

•. Arena din Giurgiu a găzduit 
întrecerile sportivelor din regiunea 
București. Dovedind o bună precizie 
în lansarea bilei, Elena Niță a dobo- 
rît, din 100 de bile mixte, 448 de 
popice, fiind urmată în clasament de 
Florica Olăeru, marcată cu 436 p.d. 
Ambele jucătoare aparțin asociației 
Cetatea Giurgiu și au reușit să-și în
scrie numele pe lista finalistelor cam
pionatului individual.

DIN JOI, IN JOI
Desene de AI. Clenciu

Consiliul asociației sportive 
C.F.R. Roșiori nu a asigurat fot
baliștilor juniori mijloc de tran
sport la Rm. Vîlcea.

(T. Negulescu — coresp.)

Juniorul: — Am impresia că plnă 
s-o rezolva problema, unii dintre noi 
vor ii trecut de mult la... seniorii

BOX: înaintea ultimei etape

Campionatul republican de box pe 
echipe se află înaintea ultimei etape-

Iată clasamentele :

SERIA A VI-A

SERIA I

1. Dinamo Craiova 5401 122: 73 13
2. Gaz metan Mediaș 4 2 1 1 73: 77 9
3. Construct. Hunedoara 5 1 1 3 88:1#3 8
4. U. M. Timișoara 4 1 0 3 63 : 93 0

SERIA A II-A

1. Metalul Buc. 5500 123: 70 15
2. C.S.O. Brăila 5302 106: 86 11
3. C.S.M.S. Iași 5 2 0 3 79:111 9
4. Cimentul Medgidia 5005 76:117 5

SERIA A III-A

1. Otelul Galați 4 4 0 0 89: 63 12
2. Voința Buc. 5203 92:104 9
3. Farul Constanta 4 2 0 2 79: 7C 8
4. A.S.A. Bacău 5104 87:104 7

SERIA A IV-A

1. A.S.A. Crișul Oradea 5 4 0 1 108: 81 13
2. C.S.O. Reșița 5401 105: 84 13
3. Olimpia-!-Progresul 5203 100: 90 9
4. C.S.O. Baia Mare 5005 65:123 5

SERIA A V-A

1. Minerul Banat 5401 119: 78 13
2. C.S.M. Cluj 5302 98: 93 11
3. A.S.A, Tg. Mureș 5302 93: 94 11
4. Rapid București 5 0 0 5 73:118 5

1. Muscelul CI. Muscel 5 3 0 2 102: 83 11
2. Met. Bocșa Română
3. I.S. C. Turzii
4. C.S.M. Sibiu

5 3 0 2 98 : 89 11
5 2 0 3 97: 94 9
5203 77:108 9

PROGRMUL ULTIMEI ETAPE :
Olimpia-Ț Progresul — A.S.A. Crișul 
Oradea și Rapid — C.S.M. Cluj (la 
București), U. M. Timișoara — Gaz 
metan Mediaș, Constructorul Hune
doara — Dinamo Craiova, Cimentul 
Medgidia — C.S.MS. Iași, C.S.O. 
Brăila — Metalul București, A.S.A. 
Bacău — Oțelul Galați, Farul Con
stanța — Voința București, C.S.O. 
Baia Mare — C.S.O. Reșița, A.S-A. 
Tg. Mureș — Minerul Banat, I. S. 
Cîmpia Turzii — Metalul Bocșa Ro
mână, Muscelul CI. Muscel — C.S.M. 
Sibiu.

De la I.E.B.S.



22 de
Sîntem în posesia lis

tei definitive a celor 22 
de șahiști care — la 24 
noiembrie — vor lua 
startul în finala ediției 
1965 a campionatului re
publican individual de 
șah. Participă marele 
maestru internațional 
Florin Gheorghiu (cam-

Performerele etapei — 
baschetbalistele
de la Știința București

Știința București — 
Constructorul (f 1) 91— 
40 (49—15). Scorul ne 
scutește de comentarii,

Voința București — 
Mureșul Tg. Mureș (f 1) 
58—49 (23—25). Mai pu
țin nervoase în finalul 
dramatic, gazdele și-au 
adjudecat o foarte mun
cită victorie. P. incipa- 
lele realizatoare au fost 
Vartepniuo de la Voința 
și Varga de la Mureșul, 
cu cîte 18 puncte.

Știința Cluj — Rapid 
București (f 1) 59—62 
(25—32). Meciul a fost 
de un nivel tehnic mo
dest; Mai bune sub pa
nou, rapidistele, conduse 
bine de Anca Rasoviță, 
au obținut o meritată 
victorie. Au înscris mai 
multe puncte Sereș (21) 
și Wagner (19) de la 
Știința, Racoviță (22) șl 
Ivanovlci (20) de la Ra
pid (M. Todoran-coresp.).

Dinamo București — 
Știința Tg. Mureș (m 1) 
96—72 (51—32). N-a lip
sit prea mult ca dinamo- 
viștii să atingă „suta’. 
De altfel, s-au „mișcat" 
destul de bine și ne dau 
speranțe pentru returul 
meciului cu Fenerbahce 
de sîmbătă. Realizatori 
principali Albu (17), Spi
ridon (17), Dragomirescu 
(15) și Novac (12) de la 
Dinamo, Țedula (30), 
Toth (10) și Mihalydeak 
(10) de la Știința.

Alte rezultate : Știința 
București — Farul Con
stanța (m 1) 58—54
(30—27); Voința Brașov 
—I.C.F. București (f 1) 
53—40 (22—20); UNIO 
Satu Mare — A.S.A. Ba
cău (m II) 84—65 (35— 
28); Crișul Oradea—Pro
gresul București (f 1) 
înterupt la scorul de 
41—48 (27—31) pentru 
că echipa Progresul a 
...plecat (I?).

șahiști in finală
■I ■*
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pionul țării), maeștrii in
ternaționali Victor Cio- 
clltea și Teodor Ghifes- 
cu, maeștrii Mircea Pav
lov, Emanuel Reicher, 
Miron Nacu, Paul Voicu- 
lescu, Constantin Botez, 
Vasile Georgescu, Ed
gard IVac hl, Mihai Rd-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1) 

rilor, fiind lăsați complet 
nemarcați în fața porții, 
de unde au înscris cu u- 
șurință. Scorul final a 
fost stabilit de Ștefanov 
(șut de la treime) în mi
nutul 35 al meciului. 
Repriza a 3-a a purtat 
amprenta nervozității, nu
meroși jucători fiind e- 
liminați de ambele 
părți.

In acest meci. Steaua 
a obținut o victorie me
ritată cu 3—0 (2—0, 
1—0, 0—0), dar pentru 
care a trebuit să depună 
multe eforturi.
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — 

TÎRNAVA 7—5
Două echipe din a 

doua categorie valorică 
a campionatului ne-au 
furnizat aseară cea mai 
frumoasă dispută de pî- 
nă acum a competiției. 
A fost un joc pasionant 
atît prin evoluția scoru
lui cît și prin calitatea 
și dinamismul fazelor. 
Studenții au început 
„tare" și au condus la 
un moment dat cu 4—0. 
Se părea că victoria le 
va reveni fără emoții 
dar — la un moment 
dat — în repriza a 3-a, 
curajoșii jucători din 
Odorhei s-au apropiat 
pînă la 6—5 și dacă 
nu ratau numeroase 
ocazii clare de gol 
puteau lua conduce
rea, pe care — de 
altfel — după părerea 
noastră ar fi meritat-o. 
De-a dreptul dramatice 
au fost ultimele minute 
ale meciului, perioadă 
în care ambele echipe 
au aruncat în luptă toa
te resursele. Știința a 
înscris golul care i-a a- 
sigurat victoria în ulti
mele secunde ale meciu
lui. Cel mai bun jucă
tor al Științei a fost 
Dan Mihăilescu (el a 
marcat, de altfel, trei go
luri spectaculoase, prin 
șuturi de la distanță, bine 
plasate). Celelalte patru 
goluri ale bucureștenilor 
au fost realizate de Tă- 
băcaru, Iosub, Mezei și 

dulescu Bela Soos, Iuliu 
Szabo, Carol Par tos și 
Gheotghe Mititelei; can
didați; de maestru Ser- 
ban Neamfu, Mihai Șuta, 
Carol Drozd, Dan Bon
doc, Volodea Vaisman, 
Emil Ungureanu și Ion 
Moisinf.

Bianu. Pentru odorhe- 
ieni au marcat Gyorgy 
(2), Tordk I și Tarei, a- 
cesta de pe urmă din 
șut de penalitate, prima 
lovitură de acest gen a- 
cordată în actualul cam
pionat. Rezultat tehnic i 
Știința — Tîrnava 7—5 
(3—0, 2—3, 2—2).

Înfierbîntați peste mă
sură de joc, unii din 
componenții echipelor 
au comis abateri care 
le-au atras multe minute 
de penalizare. Numai 
Bianu de la Știința de 
exemplu, a primit 15... 
Este, de altfel, unul din 
jucătorii cei mai ne
disciplinați, joacă dur.
VOINȚA — ȘTIINȚA 

CLUJ 10—2
Echipa din Miercurea 

Ciuc a cîștigat fără emo
ții. Ea a arătat însă des
tule lipsuri, mai ales în 
apărare, compartiment 
care se află — cel puțin 
pînă acum — la un nivel 
inferior edițiilor prece
dente ale campionatului. 
Nici linia de bază a ata
cului (I. Szabo, Andrei, 
Ferenczi) nu evoluează la 
nivelul așteptărilor. Voin
ța resimte evident faptul 
că a luat contact cu ghea
ța numai în preajma 
campionatului, ceea ce 
constituie un handicap în 
fața formațiilor bucu- 
reștene.

în partida cu Știința 
Cluj, golurile echipei din 
Miercurea Ciuc au fost 
înscrise de Ioanovici (3), 
Andrei (2), Z. Antal, Csi- 
szer, Iuliu Szabo, Fr. Ba- 
lint și Ferenczi. Pentru 
studenți au marcat Naghi 
(cel mai frumos gol de 
pînă acum al turneului) 
și Iszlai. Rezultatul 10—2 
(2—1, 4—1, 4-0), pen
tru Voința.

CLASAMENT Uli

1. Steaua 3 3 0 0 26: 1 6
2. Voința 3 3 0 0 21: 9 6
3. Șt. Buc. 3 2 0 1 18:16 4
4. Dinamo 3 1 0 2 10: 7 2
5. Tîrnava 3 0 0 3 6:21 0
6. Șt. Cluj 3 0 0 3 6:33 0

Azi este zl de odihnă, 
întrecerea continuă vineri 
șl sîmbătă.

Intensă activitate internațională la fotbal
ÎN PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI 
MONDIAL

LA PARIS, în al trei
lea joc, echipa Spaniei 
a învins cu 1—0 (0—0) 
echipa Irlandei și s-a 
calificat în turneul final 
al campionatului mon
dial. Singurul gol a fost 
marcat de Ufarte din e- 
chipa Atletico Madrid, 
în min. &2.

LA TEL AVIV, echipa 
Belgiei a dispus cu 
5—0 (3—0) de reprezen
tativa Izraelului prin go
lurile marcate de Van 
Himst 3, Theo și Puls, 
în această grupă (a I-a) 
a mai rămas de disputat 
un joa: Izrael — Bulga
ria, la Tel Aviv.

JOC DUR LA SOBA: 
LEVSKI — BENFICA 

2—2

SOFIA 10 (corespon
dentă specială de la 
TOMA HRISTOV). întîl- 
nirea dintre Benfica șl 
Levski din C.C.E. a fost 
așteptată «u mare In
teres în capitala Bul
gariei. Dar, cei 45 000 de 
spectatori au plecat ne
mulțumiți de pe stadion, 
nu atît din cauza rezul
tatului (2—2, Ia pauză

SAPTAMÎNA VIITOARE, ECHIPELE BRAZILIEI 
Și UNGARIEI, EVOLUEAZĂ LA LONDRA

LONDRA (Agerpres). — 
Două meciuri de fotbal 
de mare atracție se vor 
disputa săptămîna viitoa
re pe stadionul Wembley 
din Londra, teatrul vii
toarei finale a campiona
tului mondial. La invi
tația federației engleze, 
marți 16 noiembrie ur
mează să joace la Londra 
echipa Braziliei, de două 
ori campioană a lumii. 
Adversara fotbaliștilor 
brazilieni va fi cunoscuta 
echipă Arsenal. Două zile 
mai tîrziu va evolua în 
capitala britanică echipa 
Ungariei, care va primi 
replica formației Totten
ham Hotspur. în ambele 
partide echipele oaspete 

1—1) cît mai mult pen
tru faptul că uneori jo
cul a fost dur, ceea ce 
a dăunat spectacolului. 
Campionii Portugaliei 
n-au demonstrat un joc 
la valoarea lor reală șt 
aceasta poate datorită 
deselor întreruperi pe 
care arbitrul maghiar 
Gere a fost nevoit să le 
dieteze. De la gazde, 
Asparuhov a jucat ex
celent, a fost un bun 
creator și realizator, iar 
de la oaspeți, Eusebio 
a dovedit din nou «ă 
este un jucător de mare 
valoare, care șl-a etalat 
tehnisa, fantezia și efi
cacitatea, mareînd am
bele goluri ale echipei 
sale. Benfica nu a for
țat rezultatul. S-a văzut 
clar că egalitatea îi mul
țumește pe portughezi în 
această primă „manșă". 
Ei au fost conduși de 
două ori (cu 1—0 și 2—1) 
prin punctele mar
cate de Asparuhov șl 
apoi de Nicolov, dar 
„perla din Mozambic*  a 
egalat prin două șuturi 
de... maestru. Echipele 
aliniate:

BENFICA: Mello—Sil
va Augusto, Germano, 
Cruz, Pinto — Raul, Tor
res, Coluna — J. Au
gusto, Eusebio, Simoes.

nu vor juca sub denumi
rea de reprezentative. A- 
ceasta, ca urmare a unei 
dispoziții a F.I.F.A., care 
interzice ca o reprezen
tativă națională să sus
țină meciuri cu echipe de 
club.

Antrenorul echipei An
gliei, Alf Ramsey, speră 
să poată studia mai bine 
cu acest prilej jocul prin
cipalelor pretendente la 
titlul mondial. După pă
rerea sa, cele mai mari 
șanse de a se califica în 
semifinalele celui de al 
8-lea campionat mondial 
de fotbal le au echipele 
Braziliei, Angliei, Unga
riei și Argentinei.

LEVSKI: Mihailov — 
Zdravcev, Vuțov, Zlat- 
kov, Ivanov — Abagiev, 
Gheorghiev, Sokolov — 
Nicolov, Asparuhov, 
Boncev. Returul întîlnî- 
rii nu a fost încă fixat.

★
TOT ÎN C.C.E. — prt- 

mul jos, Ferencvaro» 
— Panathinaikos 0—0.

ÎN „CUPA CUPELOR"

LA BUDAPESTA: Hon- 
ved — Dukla Praga 
1—2 (1—0) I în primul 
joc 3—2 pentru Honved. 
Conform noului regula
ment, s-a calificat Hon
ved, deoarece a marcat 
trei goluri în deplasare, 
iar Dukla numai două.

LA DORTMUND: Bo
russia Dortmund — 
T.S.K.A. Cerveno Zname 
3—0 (primul meci).

ÎN „CUPA ORAȘELOR 
TÎRGURI"

LA HANOVRA: S. V: 
Hanover 96 — F. C. 
Porto 5—01 Primul meci.

Turneul de șah 
de ia Tbilisi
MOSCOVA. Maestrul 

gruzin Gurghenidze con
tinuă să fie liderul tur
neului internațional de 
șah de la Tbilisi. Cu trei 
runde înainte de sfîrșitul 
turneului el totalizează 10 
puncte din 14 posibile. Pe 
locul doi, la un punct 
diferență, se află marele 
maestru Holmov, iar pe 
trei Liliental (U.R.S.S.) 
cu 872 puncte. Bela Soos 
(România) ocupă, împre
ună cu Bogdanovici (Iu
goslavia) și Djindjihașvili 
(U.R.S.S.) locurile 4—6 
cu cîte 8 puncte fiecare. 
Ei sînt urmați la o 
jumătate de punct de 
Fuchi (R.D.G.) și Buslaev 
(U.R.S.S.).

PE SCURT
SOFIA

în „G.G.E." la handbal 
(masculin) : Honved Buda
pesta a învins cu scorul de 
20—16 (12—10) Institutul 
de Cultură Fizică din Sofia. 
Handbaliștii maghiari s-au 
calificat pentru turul urmă- ‘ 
tor al competiției.

LONDRA
Echipa de fotbal Derry 

City (Irlanda de Nord), 
care a anunțat ințial că se 
retrage din „Cupa campio
nilor europeni" din cauza 
hotărîrii federației irlande
ze de a-i suspenda terenul 
pentru meciul cu Ander- 
lecht, a acceptat să dispute 
primul joc la 23 noiembrie 
la Bruxelles. Se așteaptă 
acordul federației irlandeze 
și al U.E.F.A.

BUDAPESTA
Formația franceză de ho

chei pe gheață St. Gcrvai- 
se, aflată în turneu în 
R. P. Ungară, a jucat la 
Budapesta cu Ferencvaros. 
Au învins hocheiștii ma
ghiari cu scorul de 6—4 
(1—2, 2—1, 3—1). Punc
tele oaspeților au fost în
scrise de Bozon (2), Ras- 
tello și Blanchard, jucători 
care candidează la selec
ția în reprezentativa Fran
ței. - ,'4

MOSCOVA
După 11 etape, în cam

pionatul de hochei al URSS 
conduce TSKA Moscova cu 
19 p urmată de Spartak 
Moscova cu 16 p.

SAO PAULO
Atleții vest-germani care 

an participat la întrecerile 
din cadrul „Săptămînii pre- 
olimpice" din Mexic au 
concurat la Sao Paulo. Din
tre rezultatele înregistrate 
se remarcă performanța lui 
Beyer: 66,09 metri la a- 
runcarea ciocanului. Proba 
de săritură in înălțime a 
revenit la Schilkowski cu 
2,09 m.

TUNIS
Atletul tunisian Moha

med Gamoudi, a fost dis
tins cu trofeul „Helms", 
care se acordă în fiecare an 
celui mai merituos sportiv 
din fiecare continent.

Jazy se menține 

in formă
PARIS. Cu prilejul unui 

concurs de atletism desfă
șurat la Paris pe teren aco
perit, cunoscutul campion 
francez Michel Jazy a par
curs 1000 m în 2:21,4. 
Aceasta este una din cele 
mai bune performanțe mon
diale de sală.
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FINALELE „CUPEI CENTENARULUI" 
LA LICEUL MIHAI VITEAZUL

Liceul nr. 13, „Mihal Viteazul", 
din Capitală va serba în curînd (fes
tivitatea — la 5 decembrie) 100 de 
ani de la înființare. în cadrul mani
festațiilor ce au loc cu acest prilej 
s-au înscris șl întrecerile sportive 
dotate cu „Cupa Centenarului", la 
care au participat sute de elevi și 
eleve iubitori ai voleiului, baschetu
lui, handbalului și atletismului. A- 
ceastă competiție festivă, începută 
la 1 octombrie, se află acum — după 
disputarea eliminatoriilor pe cicluri 
de clase — în pragul finalelor. în
trecerile decisive, care se vor desfă
șura tot după sistemul eliminatoriu 
dar cu handicapuri, au fost progra
mate duminică dimineață, începînd 
de la era 9, pe terenurile de sport 
ale liceului.

.CUPA ORAȘULUI CRAIOVA"- 
LĂ BOX

Sîmbătă vor începe la Craiova, în 
eganizarea asociației sportive Auto- 
rapid G.F.R., întrecerile din cadrul 

Jupei orașului Craiova" la box. Ha 
această competiție participă 76 boxeri 
(43 juniori) din asociațiile Electro- 
putere, Dinamo, Autorapid, I.R.A. 8 
șl G.F.R. întrecerile se vor desfășura 
săptămînal, pe categorii de greutate, 
șl vor fi dotate cu premii,

M. Voiculescu-coresp.

FINALELE CAMPIONATULUI 
LA SCRIMĂ PE ECHIPE

Vineri și sîmbătă, de la ora 8 și 16, 
se vor desfășura ultimele două etape 
ale finalei campionatului republican 
de scrimă pe echipe. întrecerile au 
loc în sala Dinamo.

TURNEUL ECHIPEI KOMLO, 
DIN R. P. UNGARA

Echipa maghiară de fotbal Komlo 
întreprinde un turneu în țara noastră 
cu următorul program : 14 noiembrie 
la Timișoara, cu Știința, 17 noiem
brie — la Craiova, cu Știința și 20 
noiembrie — în Capitală, cu Dinamo 
București.

RAPID - BESIKTAS 
LA 24 NOIEMBRIE

A fost stabilită data jocului (tur) 
Rapid—Beșiktas, din cadrul „Cupei 
Balcanice'. Meciul se va disputa la 
București, la 24 noiembrie.

MECI DE VERIFICARE A SELECȚIO
NATEI DIVIZIONARE DE FOTBĂL

Duminică are loc pe stadionul „23 
August*,  din Capitală, meciul de fot
bal dintre selecționata divizionară 
A și formația vest-germană S. V. 
Hannover 96. Partida începe la ora 
14,15.

OBȚINEREA punctajului 
maxim Ia un exercițiu în 
cadrul unui concurs in
ternațional este o raritate 
chiar pentru așii gimnas
ticii mondiale. La numai 
18 ani, gimnasta sovietică 
Zinaida Drușinina a reali
zat această performanță 
într-o competiție interna
țională la Tbilisi : nota 10 
la sărituri !

CAMPIONATELE MON
DIALE de schi nautic s-au 
disputat la Surfers-Para- 
dise (Australia). Iată prin
cipalele rezultate : mascu
lin — 1. Penacho (S.U.A.),-
2. Stearnes (S.U.A.), 3. Pa- 
tier (Franța) ; feminin — 
1. D. Duflot (Franța), 2. 
S. Hulseman (Luxemburg),-
3. E. Porter (Elveția). Cla
samentul general pe echi
pe : 1. S.U.A.j 2. Franța,- 
3. Australia.

ANTRENORUL M. OS- 
MERA din Brno a plecat 
în Suedia la invitația fe
derației suedeze de hochei 
pe gheață pentru a antre
na formația I.H.C. Kinuna. 
Acesta este primul anga
jament oficial al unui an
trenor cehoslovac în Su
edia.

ECHIPA olandeză 
P. V. W. A. a pierdut cu... 
49—0 meciul de fotbal sus
ținut cu Christian Sport 
Club din Amsteiween. Ca 
o ironie a soartei, inițialele 
P.V.W.A. au următoarea 
semnificație : „Echipa care 
joacă bine cîștigă totdea
una"...

DE LA 20 Ianuarie 1961,

cînd șl-a făcut debutul ca 
profesionist, și pînă astăzi, 
vechea noastră cunoștință 
Nino Benvenutti a susținut 
59 de meciuri fără a cu
noaște înfrîngerea. Acum; 
după ce a devenit campion 
al Europei la categoria 
mijlocie (prin victoria prin 
K.O. obținută asupra spa
niolului Folledo), el vizea
ză titlul mondial deținut 
de nigerianul Dick Tiger.

BILANȚUL aruncătoru
lui de greutate Randy 
Matson în 1965 cuprinde 15 
aruncări de peste 20 de 
metri. De două ori, re
cordmanul mondial a arun
cat peste 21 de metri, apro- 
piindu-se astfel de perfor
manța sa record : 21,51
metri.

FEDERAȚIA suedeză de 
fotbal a făcut cadou cîte 
o bicicletă la 30 de „inter
naționali". Și a explicat de 
ce : mersul pe bicicletă 
contribuie la obținerea u- 
nei forme bune și, în plus, 
e fără riscuri...

FOSTUL mare campion 
de box, Joe Louis, apare 
actualmente intr-un spec
tacol de varietăți din An
glia. Omul care, atunci 
cînd boxa, atrăgea zeci de 
mii de spectatori în jurul 
ringului, a adunat la New
castle — în seara premie
rei — doar 200 de specta
tori... Mărire și decaden
ță...

CAMPIONUL olimpic la 
călărie. Pierre Jonquăres 
d’OrioLa, a fost suspendat 
de Federația franceză de

echitație. Care a fost 
„crima" comisă de dublul 
campion olimpic (Helsinki 
și Tokio) ? El și-a spus în 
public părerea că în Fran
ța echitația are o organi
zare anacronică și anti
democratică.

LA MECIUL Monaco — 
Lille, care a inaugurat 
campionatul francez de 
fotbal, au asistat doar 
1 500 de spectatori. O săp- 
tămînă mai tîrziu, tot la 
Monaco, peste 5 000 de 
persoane au urmărit me
ciul dintre selecționata 
ziariștilor sportivi și cea a 
actorilor (în care s-a re
marcat în mod deosebit 
Jean-Paul Belmondo) l

5 SULIȚAȘI finlandezi 
au depășit anul acesta gra
nița celor 80 de metri, iar 
media primilor 10 specia
liști finlandezi ai acestei 
probe a fost, în sezonul 
care s-a încheiat. 80,26 m 
(un excepțional record 
mondial al „primilor 
zece").

AUSTRALIANUL Clive 
Gribble. în vîrstă de 60 de 
ani, a cîștigat o cursă ci- 
clistă de J00 de mile, 
după ce, cu 6 luni în ur
mă, suferise o paralizie a 
piciorului sting. Restabilit 
după cîteva luni de trata
ment, Gribble, care de 46 
de ani este ciclist profe
sionist, și-a reluat antre
namentele și a terminat 
cursa, întrecînd 50 de con
cur enți, printre care mutți 
cicliști de valoare din sta-

tele Victoria și New South 
Wales, inclusiv pe propriul 
său fiu.

FOSTA CAMPIOANA O- 5 
limpică de înot la 100 m,- 
GRETA ANDERSON, s-a 
specializat în cursele de 
fond la înot. Recent, ea a 
cîștigat din nou traversa

rea Canalului Mînecii, dar 
de data aceasta dus-întors! 
Sportiva americană este 
considerată înotătoarea nr. 
1 printre fondiste, cu toate 
că are... 37 de ani.

LA HELSINKI va apare 
în curînd o carte despre 
viața marelui atlet finlan
dez al anilor 1920, Paavo 
Nurmi, care are în prezent 
68 de ani.
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