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‘reședințele Consiliului de Miniștri al Repu- 
cii Socialiste România, Ion Gheorghe 
iurer, a plecat luni seara în Austria, unde, 
invitația guvernului federal al acestei țâri, 
face o vizită oficiala.

’reședințele Consiliului de Miniștri este în- 
fit de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
terne, Gheorghe Cioară, ministrul comerțu- 
exterior, Jean Livescu, adjunct al ministrului 

rățămîntului, și Ion Morega, adjunct al mi
orului industriei construcțiilor de mașini. 
La plecare, în Gara Băneasa, au fost pre- 
nți tovarășii Gheorghe Apostol, Emil

Finala Campionatului
republican de ciclocros

losif Banc, 
llie Verdeț, 
al Consiliu- 

secretarul Anul XXI-Nr. 4820

Bodnaraș, Gheorghe Rădulescu, 
Petre Blajovici, lanoș Fazekaș, 
Constanța Crăciun, vicepreședinte 
lui de Stat, Grigore Geamănu, 
Consiliului de Stat, membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, oameni de cul
tură, generali.

Erau, de asemenea, prezenți dr. Franz 
Irbinger, însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București și ambasadorul R. P. 
Ungare, Jozsef Vince.

(Agerpres).
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Dumfaiță dimineața se va desfășura pe traseul 
’.șoseaua Pantelimon, finala campionatului re

publican de ciclocros. întrecerile vor începe la 
ora 9.30. Vor avea loc concursuri la categoriile 
turism, semicurse și juniori categoria a Il-a și în- 
receri pentru cucerirea titlurilor de campioni ai 

țării, la seniori și juniori categoria I. Federația 
de specialitate a invitat toți campionii regionali.

O competiție tradițională 
Cupa orașului București 

la handbal masculin
9»

ampîonatele internaționale de gimnastică
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Concurs de orientare turistica la Cheile Turzii

Tradițională pentru activitatea competitională a handbalului nostru, 
«Clipa orașului București" întrunește an de an la startul ei formații puter
nice de pe continent. Cititorii noștri au fost informați la timp că la sfîrșitul 
acestei săptămîni se va desfășura în sala Floreasca din Capitală o nouă 
ediție a acestei întreceri sportive internaționale. Este vorba de a Vil-a 
ediție a „Cupei orașului București" rezervată echipelor masculine.

La această ediție și-au anunțat participarea selecționatele orașelor 
Belgrad și Budapdsta, ambele fiind de fapt reprezentativele țărilor res
pective. Spunem acest lucru, deoarece cîteva zile după consumarea jocu
rilor din cadrul „Cupei orașului București" se va disputa partida- interna

țională dintre reprezentativele României și Iugoslaviei, avînd în deschi
dere partida dintre București și Budapesta.

în vederea acestor jocuri, federația noastră de specialitate a invitat 
doi arbitri internaționali : Bengt Westergaard (Danemarca) și W. Rosma- 
nith (R. F. Germană). Ultimul nu poate veni, astfel că federația Vest-ger- 
mană va desemna un alt arbitru. Este probabil să vină J. Lutz. Pentru a se 

putea prezenta cît mai bine 
pregătite la aceste întreceri, 
care constituie „semnalul de 
începere" a pregătirilor 
tru campionatul mondial 
culin care va avea loc în 
ianuarie 1967 în Suedia, 
două loturi ale Capitalei se an
trenează cu intensitate sub con
ducerea tehnicienilor I. Kunst- 
Ghermănescu, Eugen Trofin și 
Mihai Pintea.

Sportivii noștri au cucerit cinci titluri
de campioni la aparate

pen- 
mas-
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Atletico Madrid a sosii aseară la București
și a plecat, imediat, Ia Cluj

ACI0A1ITAȚI

Gheorghe Tohăneanu, primul 
\ridual compus, evoluind la

clasal la indi- 
bară.

Festivitate de premiere la paralele, temei

Foto : P. Ronioșan
pe care l-a suscitat 

campionatelor interna- 
gimnastică ale Româ- 

în sala 
evoluat fruntașii

Interesul 
ultima zi a 
ționale de 
niei este explicabil: ieri 
Floreasca au 
competiției la fiecare aparat, șase 
gininaști și șase gimnaste 
in primele două zile au 
cele mai bune rezultate, 
torii prezenți în sală au 
un concurs de bun nivel 
au aplaudat săritura spectacu
loasă a Evelynei Letoumeur, si
guranța Evei Svetlikova la bîrnă, 
„paralelele" dinamice ale Evei 
Stiffen, „zborurile" îndrăznețe ale 
it, virnest Havalek la bară, pre
cizia lui Istvan Aranyos la inele. 
Bineînțeles, cele mai călduroase 
aplauze le-au primit reprezentanții 
noștri, care au excelat la unele 
aparate, cîștigînd 5 titluri de 
campioni internaționali: Edtnce 
llie (paralele), Elena Ceampelea 
(sol), Gheorghe Tohăneanu (sol), 
Anton Cadar (cal cu minere) și 
Alexandru Silaghi (sărituri).

La fete, doar trei gimnaste ro
mânce s-au calificat în concursul 
primelor șase (la paralele și la 
sol — aparatele noastre mai 
...tari), aducînd in schimb satis
facția a două titluri de campioane. 
Elena Ceampelea a cîștigat „solul" 
cu cea mai mare medie din con
curs (19.000 p.) La sărituri și 

hirnă nu am avut reprezentante.
sărituri campioana internațio

nală absolută, franceza Evelyne 
Letourueui și-a adjudecat viclo-

care 
obținut 
Specta- 
urmăril 
tehnic,

ria pe merit. Bîrna a fost „apana
jul41 gimnastelor cehoslovace, ele 
punînd „stăpînire44 pe primele trei 
locuri.

La băieți, toți reprezentanții 
noștri s-au calificat în concursul 
primilor șase, la unul sau inai

multe aparate, reușind să obțină 
trei titluri de campioni și mai 
multe locuri 2 și 3. Cel mai 
bine a „mers44 Ch. Tohăneanu 
care, pe lingă locul I la sol, s-a

(Continuare in pag. a 2-a)

Aseară, pentru cîteva ore, fot
baliștii de la Atletico Madrid au 
fost oaspeții Capitalei. Ei au 
sosit cu avionul la aerogara Bă- 
neasa în vederea meciului de 
miercuri și-au continuat drumul 
la Gara de Nord, au luat apoi 
trenul spre Cluj, unde vor a- 
junge în dimineața zilei de azi.

După cum ne-a spus antre
norul Domingo Balmana, echipa 
madrilenă a deplasat lotul său 
cel mai valoros, în frunte cu o 
serie de jucători binecunoscuți, 
care au îmbrăcat de multe ori 
tricoul reprezentativei Spaniei. 
Iată-i pe cei 13 jucători sosiți

ieri seară : Madynabeytia, Rodri 
— portari, Colo, Griffa, Rivilla, 
Joyo — fundași, Ruiz, Sos a, 
Glaria — mijlocași, Ufarte, Luîs, 
Mendoza, Adelardo, Collar — 
înaintași.

Iată o scurtă declarație a lui 
Collar, căpitanul echipei : „Me
ciul nostru cu Știința Cluj se 
anunță dificil, ca orice joc cu 
caracter eliminatoriu. Vom face 
totul pentru a cîștiga, dar și 
pentru a juca fotbal44.

Azi, la Cluj, Atletico Madrid 
va face un scurt antrenament de 
acomodare cu terenul.

LA TENIS

STABILITĂ 
MECIULUI

IN „C.C.E." 
DE MASA

A FOST 
DATA

C.S.M. CLUJ-T S.K.A. 
CERVENO ZNAME

în cel de al doilea tur 
al actualei ediții mascu
line a „CCE" la tenis 
de masă, echipa CSM 
Cluj va întîlni. forma
ția bulgară TSKA Cer- 
veno Zname. Meciul va 
avea loc joi 25 noiem
brie la București.

PATINATORI ARTIS
TICI ROMÂNI PESTE 

HOTARE

I

Juniorii și-au desemnat campionii 
Ia lapte libere

Vineri, sîmbătă și duminică, 
în sala Giulești, s-au desfășu
rat întrecerile luptătorilor ju
niori pentru cucerirea titluri
lor de campioni republicani la 
„libere". Multe dintre meciu
rile disputate în ultimele două 
zile de concurs (în special 
cele din finală) au fost de un 
ridicat nivel spectacular. Do
rința de afirmare i-a deter
minat pe unii tineri luptători 
să facă apel la toate cunoș
tințele, ’ _ ;
nici un efort pentru obținerea 
victoriei.
competiția

Un fapt 
este acela 
campioni pe anul în curs la 
stilul greco-romane, care au 
luat startul și în întrecerile de 
„libere" doar unul singur a 
reușit să reediteze performan
ța — C. Pătrașcu (Tîrgoviște). 
Acesta, datorită calităților 
sale excepționale și pregătirii 
deosebite, deține o performan
ță puțin obișnuită: patru tit
luri de campion republican în 
ultimii doi ard.

lată primii trei clasați la

să nu precupețească
Și, prin aceasta, 
a cîștigat...
demn de reținut 
că dintre cei zece

1. C.
2. C.

fiecare categorie: 49 kg.: 
FILIP (Progresul Buc.), 
Bătrîn (Steagul roșu Brașov), 
3. Șt. Badea (S.S.E. Viitorul); 
52 kg.: 1. C. PATKAȘCU (Tîr
goviște), 2. I. Ionescu (Dina
mo Buc.), 3. G. Nicola (Re
șița); 55 kg.: 1. C. LUPU (Pro
gresul Buc.), 2. D. Marcu 
(Mureșul Tg. Mureș), 3. V. 
Diaconescu (Dinamo Pitești); 
59 kg.: 1. V. BOLT AS (Steagul 
roșu Brașov), 2. Gh. Savovici 
(Electroputere Craiova), 3. V. 
Ferenți (Lemnarul Odorhei); 
63 kg.: 1. C. TATOMIR (Di
namo Buc.), 2. Al. Iordache 
(Prahova Ploiești), 3. E. Hupcă 
(Metalul Buc.); 68 kg.: 1. N. 
NICOLAE (Dinamo Buc.), 2. 
Al. Barbu (Roșiori), 3. D. Șan- 
dor (C.S.M. Cluj); 73 kg.: 1. 
2. BERNARD (Unio Satu 
Mare), 2. L. Sas (Sf. Gheor- 
?he), 3. M. Burlan (Craiova); 
79 kg.: 1. M. IULIAN (Energia 
Constanța), 2. I. Laslo (Odor
hei) 3. R. Chițcarov (Rapid 
Buc.); 85 kg.: 1. M. TURCU 
(Prahova Ploiești), 2. T. Buga- 
riu (Timisoara), 3. M. Filip 
(C.S.M. Iași); peste 85 kg.; L

2.
3.

V. MOISIN (Rapid Buc.), 
3h. Tanache (Tîrgoviște), 
ț. Avrigeanu (Constanța).

Consultând aceste clasamente, 
observăm că unii dintre cam- 
alonii de greco-romane nici 
l-au „venit" în primii trei, 
iar alții n-au obținut nici ei 
rezultatele scontate. Aceasta 
stare de lucruri ne conduce la 
concluzia că în cadrul proce
sului instructiv-educatlv, tre
buie să se treacă la o specia
lizare strictă încă de la pri
mele lecții. In acest sens, este 
edificator faptul că cele mai 
bune rezultate în actualul 
campionat le-au obținut elevii 
antrenorilor care se ocupă cu 
precădere de luptele libere, 
întrecerile au mai scos în e- 
vidență o serie de elemente 
cu real talent care pot obține 
rezultate de valoare. Dintre 
aceștia am reținut pe z. Croi
torii (Constanța). I. Cosac (Că- 
lugăreni), I. Băgăianu (Petrl- 
la). I. Ciula (Bocșa Română) 
etc.

Ieri au părăsit Capitala, 
plecînd în R. D. Germană, 
perechile Letiția Păeuraru 
— Radu Ionian și Liliana 
Georgescu — Dan Săveanu, 
Invitate la concursul găz
duit între 18—21 noiembrie 
de patinoarul din Karl 
Marx—Stadt. De asemenea, 
azi dimineață au plecat la 
Praga Marcel Comanici și 
Nicolae Belu, pentru a par
ticipa la concursul inter
național programat în ca
pitala R. S. Cehoslovace.

INTERNA- 
DE LUPTE 
BULGARIA
internațional 

libere și greco- 
disputat la Has-

M. TRANCA
Moisin (Rapid) execută un spectaculos 

,rebur‘

TURNEUL 
TIONAL 
DIN R.P.

La turneul 
de lupte 
romane 
kovo (R. P- Bulgaria), spor
tivii români N. Cristea și 
șt. Stingu au ocupat locul 
3 la lupte libere, iar I. Ba
ciu s-a clasat pe locul 4 
la lupte greco-romane. 
După un început promiță
tor (în primele tururi a- 
ceștl luptători au obținut 
rezultate frumoase), cel 
patru sportivi români, Ba
ciu, Cristea, Stingu și Me- 
zinca au pierdut partidele 
susținute în ultima zi de 
concurs.



CARNET COMPETIȚIONAL

BOX: Echipele bucureștene învinse acasă VOLEI: Despre meciurile din seriile
Duminică dimineața, în sala Casei die 

cultură a raionului Tudor Vladimirescu 
din Capitală, s-a consumat ultimul cu
plaj pugilistic din actualul campionat 
pe echipe. Participante, RAPID—C.S.M. 
6LUJ și OLIMPIA+PROGRESUL— 
A.S.A. GRIȘUL ORADEA. In ambele 
partide, victoria a revenit formațiilor 
oaspete, la același scor: 20—19.

In general, reuniunea s-a ridicat la 
un nivel tehnic și spectacular superior 
celorlalte partide disputate în București 
pînă în prezent. Aceasta, datorită în 
primul rînd formațiilor din Cluj și Ora
dea, care s-au prezentat la această în
trecere cu boxeri bine pregătiți din punct 
de vedere fizic și tehnic, cîțiva dintre ei 
cu frumoase calități, (I. Boancă, Al. Popa, 
A. Majai — C.S.M. Cluj și Gh. Vintze, 
P. Costea, Gh. Gologan — A.S.A. Crișul 
Oradea). La reușita întrecerii au contri
buit și bucureștenii, la care am observat 
o creștere a formei sportive și, în sfîrșit, 
mai multă preocupare pentru alcătuirea 
unei formații mai omogene (în special 
Rapid).

Tn prima partidă (Rapid-C.S.M. Cluj), 
echilibrul valoric dintre pugiliștii de la 
unele categorii de greutate a făcut să 
asistăm la meciuri disputate, spectacu
loase și de un nivel tehnic bun. Dintre 
aceste dispute amintim pe cele mai „gus
tate" de spectatori. La categoria muscă, 
Gh. Nicolae (Rapid) și I. Apahideanu 
(C.S.M. Cluj) au realizat un meci „cu
rat", în care bucureșteanul, mai insistent 
în acțiunile ofensive, a cîștigat la puncte. 
La „pană", N. Mîndreanu a întîlnit în 
tînărul I. Boarică (elevul lui I. Chen- 
dreanu) un adversar deosebit de talen
tat pe care l-a întrecut cu greu la puncte. 
Acest junior, pregătit în continuare cu 
multă grijă și pricepere, poate deveni 
un boxer de valoare. Al. Popa (Cluj) — 
elev al antrenorului FI. Stanomir — a 
lăsat în partida de ieri cea mai fru
moasă impresie. De altfel, selecționerii 
au și hotărît includerea lui în lotul de 
tineret. Popa l-a învins de o manieră 
categorică (abandon) pe Șt. Dumitrescu. 
In rîndul meciurilor bune mai poate fi 
amintit și cel dintre V. Tecuceanu (Ra
pid) și A. Chirali (C.S.M.), cîștigat la 
puncte de Tecuceanu.

Celelalte rezultate: St. Ispas (R.) b. 
ab. II M. Anton (C.S.M.), R. Alexiu 
(R) m.n. P. Prunea (C.S.M.), Gh. Voicu, 
(R.) m.n. $/. Vituș (C.S.M.), A. Majai 
(C.S.M.) b. p. L. Mocanu (R), Al Bora 
(C.S.M.) b. k.o. I I. Ioniță (R.), Șt. 
Szentanai (C.S.M.) cîștigă fără adversar.

In cea de a doua întîlnire, deși de la 
ea se aștepta mai mult, nu putem evi
denția decît două meciuri: Gh. Vintze 
(A.S.A.) — C. Alexandru (Ol.-ț-Progr.) 
și Gh. Gologan (A.S.A.)—C. Stanciu 
(Ol. 4-Pro gr.), în care primii au obținut 
victoria la puncte. Acest fapt se explică 
prin evidenta diferență de valoare din
tre participanții la unele categorii de 
greutate, lată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor: N. Puiu (Ol.-ț-Progr.) b. ab. 
Il M. Puiu (A.S.A.), P. Costea (A.S.A.) 
b. ab. II D. Fieraru (Ol.-ț-Progr.), St. 
Bălan (Ol.-ț-Progr.) m.n. Al. Șerban 
(A.S.A.), I. Marin (Ol.-ț-Progr.) b. p.
l. Stoica (A.S.A.), N. Enciu (Ol.-ț-P.)
m. n. C. Concsag (A.S.A.), G. Tîmpescu 
(A.S.A.) b. dese. Gh. Constantin (01.-4- 
Progr.), L. Gavrilă (Ol.-ț-Progr.) b.

HOCHEI: Au început
întrecerile din „Cupa F.R.H.P."

Ieri după amiază s-a disputat 
primul joc din cadrul competiției 
amicale de hochei, dotată cu „Cupa 
F.R.H.P.". înainte însă de a vorbi 
despre meciul Inaugural trebuie să 
consemnăm aci utilitatea organizării 
acestei competiții, ale cărei parti
de oferă un bun prilej tuturor for. 
mafiilor participante de a completa 
antrenamentele, de a verifica pre
gătirile și de a „roda" o serie de ele
mente tinere, în vederea celui de al 
doilea tur al campionatului, care 
începe săptămîna viitoare.

Și acum despre primul joc, în 
care s-au întîlnit formațiile: com
binata Știința București — Știința 
Cluj (la care s-au adăugat Gheor
ghiu și Niță de la Steaua) și echipa 
Constructorul. După un meci în 
care combinațiile frumoase au fost 
rare, majoritatea acțiunilor fiind 
individuale, combinata a învins cu 
scorul de 4—2 (1—0, 1—1, 2—1). 
în determinarea victoriei hotărîtoa- 
re a fost experiența mai mare a 
jucătorilor combinatei față de ti
nerii hochedști de la Constructorul.

Punctele au fost înscrise de Că- 
pitanu, Niță, Meizei și Tăbăcaru 
pentru combinată și de Zgîncă II și 
Vodcuilescu pentru Constructorul. 
Au arbitrat: FI. Gubomu și Fr. 
BuM. 

(c. a.)

ab. III N. Ciocîrlan (A.S.A.), V. Pe
trescu (Ol.-ț-Progr.) b.p. G. Trică 
(A.S.A.).

MIHAI TRANCĂ

DINAMO CRAIOVA—CONSTRUCTO
RUL HUNEDOARA 22—14

CRAIOVA, 14 (prin telefon). — Pu
giliștii craioveni au obținut o victorie 
clară (22—14) în fața celor din Hune
doara, asigurîndu-și astfel calificarea în 
turneul final. Iată rezultatele tehnice în 
ordinea categoriilor. C. Pop (D) b.ab. 
II M. Făgărășanu (C), Z. Manea (D) 
b. ab. I. V. Gafenco (C), 0. Buzuîiuc 
(D) b. ab. I. Z. Soare (C), M. Goanță 
(D) b.p. Z. Laszlo (C), ZT. Pătrașcu 
(D) m.n. E. Spătaru (C), Z. Enaclie 
(D) b. ab. II. St. Tătărășanu (G), 0. 
Mihai (D) m.n. N. Păun (G), Z. Ma- 
nole (D) b.p. Z. Leoveanu (C), Gh. 
Tudor (C) cîștigă prin neprezentare, Z. 
Sănătescu (D) m.n. N. Dineu (C).

M. Susan—coresp.

MUSCELUL C. LUNG MUSCEL—C.S.M. 
SIBIU 24—14

C. LUNG MUSCEL, 14 (prin telefon).
Reuniunea desfășurată în localitate a 

dat cîștig de cauză echipei gazdă Mus
celul. Nivelul tehnic al întrecerilor nu 
a fost însă corespunzător. Iată rezulta
tele în ordinea categoriilor: N. Stanciu 
(M) b.ab. I P. Bișchin (C.S.M.), D. 
Belu (M) b. K.O. II I. Pleșa (G.S.M.), 
I. Marin (M) m.n. S. Crăciun (C.S.M.), 
I. Radulescu (M) m.n. I. Bratu 
(C.S.M.), Gh. Dumitrescu (M) b.p. V. 
Damian (C.S.M.), L. Sărățeanu (C.S.M.) 
b. neprez. I. Arsene (M), A. Pițigoi 
(M) m.n. I. Binder (C.S.M.), Gh. Ma
nea (M) b. ab. I Olteanu (C.S.M.), I. 
Angliei (M) b.p. Gh. Prohor (C.S.M.), 
I. Ivan (M) cîștigă fără adversar.

D. Rădulescu—coresp

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII— 
METALUL BOCȘA ROMÂNA 26—13

C. TURZII (prin telefon). Pugî- 
liștii localnici au obținut o nouă victo
rie (26—13) în fața celor de la Me
talul Bocșa Română, lată rezultatele 
tehnice în ordinea categoriilor : G. Hoca 
(Ind. sîrmei) b. ab. I A. Ursulescu 
(Metalul), C. Nemțeanu (I.S.) b.p. I. 
Boțan (M), P. Puiu (I.S.) cîștigă fără 
adversar, Gh. Roșea (I.S.) b. ab. II 
V. Soloși (M), Șt. Negrescu (M) b.p. 
N. Bubău (I.S.), I. Baciu (I.S.) b.ab. 
I I. Zane (M), V. Moraru (I.S.) m.n. 
Gh. Ștefan (M), D. Bud (I.S ) m.n. 
M. Panait (M), Gh. Chivăr (I.S.) 

b. ab. I M. Petru (M), FI. Dudea 
(I.S.) b. ab. I Al. Zuzu (M).

Leonida Donciu-coresp.

C.S.O. BRĂILA—METALUL 
BUCUREȘTI 19—18

BRĂILA (prin telefon). Partida din
tre cele două formații nu s-a ridicat 
la nivelul dorit deoarece ambele echipe 
s-au prezentat cu loturi incomplete. 
Iată rezultatele în ordinea categoriilor: 
N. Dragomir (C.S.O.) b.p. Gh. Cristea 
(M), I. Tițiacu (C.S.O.) m.n. I. Grăj- 
deanu (M), A. Tomescu (C.S.O.) m.n. 
C. Popa (M), Gh. Stăncuț (M) b.p. 
M. Lulea (C.S.O.), D. Roman (C.S.O) 

Un aspect din meciul derbi al campionatului republican de hochei Steaua — Voința Miercurea Ciuc : Peter și 
Szabo controlează pucul In spatele porții lui Soiian (Voința)

Foto: P. Romoșan

b. ab. I M. Niculescu (M), N. Nicolae 
(M) cîștigă fără adversar, Gh. Ionel 
(G.S 0.) b.p. G. Duțu (M), Al. Stăn- 
rulescu (C.S.O.) m.n. G. Marin (M),
N. Maniță (C.S.O.) pierde ab. I II. 
Leov (M), P. Zeca (C.S.O.) cîștigă 
fără adversar.

Grigore Rizu-coresp.

OȚELUL GALATI ÎNVINS LA 
BACĂU (i4—24) 1

BACĂU (prin telefon). Formația lo
cală A.S.A. a obținut o surprinzătoare 
victorie în fața boxerilor gălățeni. Scor 
final 24—14. Iată rezultatele în ordi
nea categoriilor: I. Tacoș (A.S.A.) 
b.p. V. Dobre (0), I. Alexandru 
(A.S.A.) b.p. V. Potolea (0), Al. 
Moldovan (A.S.A.) b.p. N. Munteanu 
(0), N. Badea (A.S.A.) b. ab. III V. 
Plorug (0), Al. Spătaru (A.S.A.) m.n. 
Gh. Eremia (0), I. Rotaru (A.S.A.) 
b.p. V. Buti (0), T. Doiciu (A.S.A.) 
b dese. M. Scarlat (0), P. Mircescu 
(A.S.A.) m.n. V. Bogoi (0), Șt. Cojan 
(0) b.ab. I P. Butada (A.S.A.), E. 
Aioanei (A.S.A.) b. dese. T. Felea (0).

Ilie Iancu-coresp. reg.

C.S.O. BAIA MARE—G.S.M. REȘIȚA 
17—21

BAIA MARE (prin telefon). Oaspeții 
au obținut victoria la scorul de 21—17, 
datorită unor erori de arbitraj care au 
dezavantajat pe gazde. In partida T. 
Sabo (C.S.O.)—P. Nedelcea (G.S.M.), 
decizia de învingător Ia puncte acordată 
lui Nedelcea nu este justă. Meciul nul 
dictat în partida I. Costin (G.S.O.)— 
I. Borchescu (C.S.M.) îl dezavantajează 
pe băimărcan. Celelalte rezultate : I. 
Popa (C.S.M.) b.p. C. Macovei (G.S.O.), 
V. Herlic (C.S.O.) b. p. St. Judricău 
(C.S.M.), V. Aștilcanu (G.S.M.) b. dese.
O. Crăciun (C.S.O.), Marin Gulcear 
(C.S.O.) b.p. N. Padină (G.S.M.), I. 
Petrescu (C.S.M.) b.p. Z. Fodor 
(C.S.O.), Al. Matius (G.S.O.) b. ab. II 
I. Covaci (C.S.M.), N. Gsabo (G.S.O.) 
b ab. II S. Simion (G.S.M.), G. Crean
gă (G.S.M.) cîștigă fără adversar.

I. Tohătan-coresp.

Campionatele 
de gimnastică 

(Urmare din pag. 1)

clasat pe locul II Ia inele și pe 
locul III la sărituri și la bară. 
Dintre oaspeți, cei mai mulți lauri 
au fost culeși de către Istvan 
Aranyos (Ungaria), Gerhard'1 Die
trich și Dietrich Lenz (R. D. Ger
mană), Henri Micelli (Franța) și 
Alfred Kucharczyk (Polonia) — 
fiecare clasîndu-se printre primii 
trei la cîte două aparate. REZUL
TATE, FEMININ: sărituri: 1. 
Evelyne Letourneur (Franța) 
18,783, 2. Eva Svetlikova (Ceho
slovacia) 18,750, 3. Gerda
Adloff (R. D. Cermană) 18,633; 
paralele: 1: Edmee Ilie (Româ
nia) 18,763, 2. Gerda Adloff
18,666, 3. Eva Steffen (R.D.
Germană) 18,630; bimă: 1. Eva 
Svetlikova 18,733, 2. Ivanka For- 
tova (Cehoslovacia) 18,616, 3.
Pavla Skutkova (Cehoslovacia)

secunde ale
Duminică, în seriile secunde ale 

categoriei A, multe partide animate, 
spectacole reușite în majoritatea cazu
rilor, pronosticuri confirmate în cea 
mai mare parte.

Știința București-Banca Tg. Mureș 
(M) 3—0 în 55 de minute de joc. 
Studenții au cîștigat ușor, adversarii 
neimpunîndu-le să facă apel la tota
litatea cunoștințelor lor tehnice și 
tactice. Chirițoiu și Dumitrescu de la 
Știința,. Tăuneanu și Preda de la 

Banca Tg. Mureș au fost cei mai 
buni de pe teren.

Progresul București-C.S.M.S. Iași 
(M) 3—0 după 50 de minute de joc, 
în genere frumos și cu unele acțiuni 
de atac spectaculoase, în care s-au 
remarcat Donescu (Progresul) și Pru- 
niș (C.S.M.S.).

Ind. sîrmei C. Turzii-Viitorul Bacău 
(M) 3—1. Jocul s-a ridicat la un 
nivel tehnie satisfăcător, spectacolul 
corespunzînd așteptărilor (L. DON- 
CIU — coresp.).

Alumina Oradea-Știința Petroșeni 
(M) 3-1. Gazdele au cîștigat mai greu 
decît arată scorul, după un meci in 
care au jucat dezordonat, fără orizont. 
Jucătorii evidențiați : Căpușan, Sta- 
rinschi (Alumina) și Cibu de la Știința 
Petroșeni. (V. SERE — coresp.).

Știința București-Progresul București 
(F) 3—1. Partidă de mulțumitoare ca
litate, execuții tehnice corecte. Jucă
toarele Florescu de la Știința și Ple- 
șoianu de la Progresul au fost cele 
mai bune de pe teren. Meciul a durat 
o oră și 45 de minute.

C.S.M. Cluj-Țesătura P. Neamț (F) 
0—3, Clujencele s-au prezentat slab, 
spre deosebire de echipa oaspe care, 
în frunte cu voleibalistele Ciobanu și 
Pascal, a desfășurat un joc foarte bun 
și a cîștigat pe deplin merit. Remar
cabil arbitrajul prestat de I. Marișca 
— Cluj (ȘT. TĂMAȘ — coresp.).

Progresul Tîrgoviște-Știința Tg. Mu
reș (F) 3—2. Victorie muncită, pen
tru a cărei obținere sportivele din 
Tîrgoviște au luptat cu deosebită ar-

internaționale 
ale României 
18,462; sol: I. Elena Ceampelea 
(România) 19,000, 2. Rozalia 
Ehizat (România) 18,796, 3. Eve
lyne Letourneur 18,733; MAS
CULIN: sol: 1—3. Gh. Tohă- 
neanu (România), Henri Micelli 
(Franța) și Dietrich Linz (R. D. 
Germană) 18,55; cal: 1. Anton 
Cadar (România) 18,55, 2. Ist
van Aranyos (Ungaria) 18,38, 3. 
Gerhard Dietrich (R.D. Germană) 
18,25; inele: 1. Istvan Aranyos 
18,58, 2. Gh. Tohăneanu 18,50, 
3. Alfred Kucharczyk (Polonia) 
18,43; sărituri: 1. Al. Silaghi 
(România) 18,63, 2. Alfred Ku
charczyk 18,53, 3. Gh. Tohă
neanu 18,46; paralele: 1. Ger
hard Dietrich 18,68, 2. Dietrich 
Lenz 18,48, 3. Anton Cadar 18,45; 
bară: 1-—2 Ernest Havalek (Po
lonia) și Henri Micelli 18,75, 3. 
Gh. Tohăneanu 18,70.

categoriei A
doare. Deși învinse, studentele au pro 
dus o impresie excelentă, prin replic; 
hotărîtă dată învingătoarelor, pe car< 
în prima parte a setului cinci le-ai 
condus cu 5—1. S-au evidențiat, de k 
Progresul Tîrgoviște, Grigoroiu, Petei 
și Moisescu, iar de la Știința Tg. Mu
reș — Niculescu și Sămărghițan (GH 
APOȘTOLESCU — coresp.).

Voința Miercurea Ciuc-Sănătatea A- 
rad (F) 3—1 (13—15, 16—14, 15—3, 
15—6). Din echipa învingătoarelor s-au 
evidențiat jucătoarele Janosi, Dorgo 
și Șchiopu.

*
AMĂNUNTE ȘI DE LA DOUĂ 

MECIURI DIN SERIILE FRUNTAȘE 
ALE CATEGORIEI A, furnizate de 
corespondenții noștri din Constanța, 
unde aceste partide s-au disputat în 
cadrul etapei de duminică.

Farul Constanța-Petrolul Ploiești (M) 
3—2. Echipa locală a învins, dar evo
luția sa a fost departe de a mul-- 
țumi. Singurul jucător care a cores
puns de la gazde — Timirgazin. Cel 
mai bun de la Petrolul — Zamolo. 
Ploieștenii s-au comportat la un 
nivel în primele două seturi, pe Cai-» 
le-au cîștigat (16—14 și 15—10), pen
tru. ca apoi să cedeze din ce în ce 
mai net în următoarele trei : 15—8, 
15—4, 15—4. (L. BRUCKNER — co
resp.).

Farul Constanța-Știința Cluj (F) 
3—1. Și echipa feminină a Farului a 
învins, dar, ca și cea masculină a clu
bului sportiv local, n-a strălucit. Vo
leibalistele de la Farul au cîștigat 
datorită mai mult numeroaselor gre
șeli tehnice și tactice comise de clu- 
jence; Jucătoajre evidențiate : Biji 
și Gr’ -ie de Ia învingătoare, Mocanu 
și Maieu de la învinse. (C. POPA — 
coresp.).

BASCHETr
Știința București, Academia

Militară și Olimpia Bucureștii 
campioane de toamnă

Trei din cele patru serii ale campiona
telor republicane și-au încheiat turul. 
Știința București (neînvinsă), Academia 
Militară și Olimpia București (la egali
tate cu C.S.M.S. Iași, dar cu victorie 
directă asupra acesteia) au cucerit titlul 
onorific de campioane de toamnă.

FEMININ SERIA I

MASCULIN SERIA I
1. Dinamo Buc. 8 8 0 711—488 16
2. Steaua Buc. 8 8 0 650—487 16
3. Știința Galați 8 5 3 606—661 13
4. Rapid Buc. 8 4 4 647—604 12
5. Știința Buc. 8 4 4 557—570 12
6. Știința Tg. Mureș 8 4 4 607—573 12
7. Știința Tim. 8 4 4 533—569 12
8. Dinamo Oradea 8 4 4 518—562 129. Știința Cluj 8 3 5 565—557 1110. Farul Constanța 8 2 6 454—552 10

11. Steagul roșu Brașov 8 2 6 524—545 1012. Aurul Brad 8 0 8 433—637 8
SERIA A II-A

1. Acad. Milit. Buc. 9 8 1 680—559 172. I.C.F. Buc. 9 6 3 605—5187>.fiL
3. Olimpia M.I. Buc. 9 5 4 616—58’
4. Unio Satu Mare 9 5 4 520—569
5. C.S.M.S. Iași 9 5 4 588—53^'14
6. Știința Brașov 9 4 5 536—577 13
7. Știința Craiova 9 4 5 488—483 13
8. Progresul Buc. 9 4 5 608—654 n
9. Politehnica Cluj 9 4 5 695—668

10. A.S.A. Bacău 9 0 9 483—674 3

1. Știința Buc. 9 9 0 597—434 18
2. Rapid Buc. 9 8 1 600—473 17
3. Voința Brașov 9 7 2 496—484 1G
4. Știința Cluj 9 5 4 517—465 14
5. Voința Buc. 9 5 4 524—491 14
6. Crișul Oradea 8 4 4 407—456 12
7. Mureșul Tg. M. 9 3 6 481—512 12
8. Progresul Buc. 8 2 6 399—422 10
9. Constructorul Buc. 9 1 8 450—596 10

10. I.C.F. Buc. 9 0 9 454—592 9
SERIA A II-A

1. Olimpia Buc. 9 7 2 471—398 16
2. C.S.M.S. Iași 9 7 2 589—471 16
3. Voința Tg. Mureș 9 6 3 488—457 15
4. A.S.A. Cluj 9 5 4 523—514 14
5. Spartac Salonta 9 5 4 450—489 14
6. Știința Tim. 9 4 5 472—492 13
7. Șt. Constanța 9 4 5 532—522 13
8. S.S.E. Satu Mare 9 4 5 546—564 13
9. Voința Oradea 9 3 6 395—425 12

10. S.S.E. Craiova 9 0 9 408—542

Tncepînd de la 16 noiembrie, 

„VIATA STBDENHASCĂ" 

va apare sâptâmînal (marți) în 
12 pagini. Revista va cuprinde o 
rubrică permanentă adresată ele
vilor din clasele a X-a și a Xl-a.

Costul unui exemplar — 0,50 iei.

Tn curînd

„AMFITEATRUL-
revistă literar-artistică pentru stu- 
denți.

Revista va apare lunar în 16 pa
gini. Costul unui exemplar — 1 leu.

ABONATI-VA LA „VIATA STU
DENȚEASCA" și „AMFITEATRUL" !



AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
------------- SERIA EST ——

FRUCTEXPORT FOCȘANI — 
CHIMIA SUCEAVA (3-0). Me
ciul s-a disputat pe un teren greu 
din cauza ploii care a căzut noap
tea. Echipa gazdă a fost mult su
perioară formației adverse, pe care 
a depășit-o în toate compartimente
le. O serie de ratări ale înaintași
lor din Focșani a limitat proporțiile 
scorului stabilit de Blîndu (min. 
18), Negustoru (min. 48) și Pasan 
(min. 73). (S. Solomonovici — co
respondent).

LOCOMOTIVA IAȘI — TEX
TILA BUHUȘI (1—0). Amîndouă 
formațiile au practicat un joc con
fuz, încîlcit, influențat și de de
ciziile arbitrului T. Leca (Brăila). 
Unicul gol a fost înscris, în a doua 
repriză, dintr-o greșeală a jucătoru
lui D. Constantin (Textila) care a 
deviat șutul lui Comănescu în pro
pria poartă. (D. Diaconescu — co- 
,<spondent regional).

FORESTA FĂLTICENI — CHI
MIA ORAȘUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ (3—0). Deși terenul nu 
s-a prezentat în bune condiții, fiind 
aconerit de zăpadă, echipele au 
reușit să ofere spectatorilor un fot
bal de calitate, dinamic, cu multe 
faze de gol. Cu un atac mai incisiv, 
Foresta a obținut o victorie catego
rică. Chimia a jucat bine în cîmp, 

! dar în fața porții adverse a arătat 
multă ineficacitate. De altfel. în 
min. 40, Pasăre (Chimia) ratează un 
11 m. Au marcat : Constantin (min. 
25), Moraru (min. 44) și Chelemen 
(min. 47). A arbitrat cu scăpări 1 
Dancu (București). El a fluierat 
mult, a dat decizii în compensație 
și, în general, a fost depășit de joc 
(Negru Lazăr — coresp.).

UNIREA NEGREȘTI — ME
TALUL RĂDĂUȚI (3—0, nepre- 
zentare). Echipa Metalul s-a prezen
tat cu o întîrziere de aproape două 
ore, fapt care a determinat pe ar
bitrul Gh. Botezatu din Galați să 
consemneze victoria Unirii Negrești 
prin neprezentarea Metalului Ră
dăuți.

MINOBRAD V. DORNEI — PE
TROLUL MOINEȘTI (0—0). Pe 
un teren desfundat din cauza ză 
pezii, am asistat la un meci dispu
tat cu dîrzenie pînă în ultimul mi
nut de joc. Tabela de marcaj a ră
mași „albă", deoarece ambele echipe 
(în oecial Minobrad) au ratat mari 
ocazii de gol. A arbitrat corect 
Alexandru Corneliu din Iași (Pa-

GSpac — coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
VICTORIA P. NEAMȚ (3—2). Jo 
cui s-a disputat la Bîrlad, deoarece 
terenul din Tecuci este suspendat 
Partida a fost de bună calitate, deși 
s-a desfășurat în condiții improprii 
(noroi, multă apă) care au îngreu
iat execuțiile tehnice. Se poate spu
ne că fotbaliștii din P. Neamț au 
practicat un joc mai bun, dar ei au 
păcătuit prin întîrzierea finalizării 

■ numeroaselor ocazii de gol. Au în- 
I sicris : Bujor (min. 32 și 48, din ] 1 
' ' Lehăduș (min. 37) pentru gaz
de, respectiv Tr. Popescu (min. 62 
și 83). Corect arbitrajul prestat de 
D. Macovei din Iași. (E. Solomon 
— corespondent).

CLASAMENT
1. Loc. Iași 11 7 2 2 18- 8 16
2. Foresta Fălt. 11 6 2 3 19-12 14
3. Chim. Suceava 11 5 4 2 13-10 14
4. FI. roșie Tecuci 11 4 5 2 16-15 13
5. Petrolul Moinești 11 4 4 3 11- 9 12
6. Fructex. Focșani 11 5 1 5 16-12 11
7. Textila Buhuși 11 5 1 5 15-13 11
8. Rapid Mizil 11 4 2 5 16-19 10
9. Metalosport Gl. 11 3 4 4 6- 9 10

10. Minobrad V. D. 11 4 2 5 12-16 10
11. Chimia Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej 11 4 1 6 9-17 9
12. victoria P. N. 11 4 0 7 17-15 8
1?‘ uirea Negrești 11 3 2 6 8-14 8
14. Met. Rădăuți 11 3 2 6 8-15 8

—— SERIA SUD -------------
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 

TEXTILA SF. GHEORGHE (0—1). Meci 
frumos, interesant, desfășurat în limi
tele unei depline sportivități. Oaspeții 
au obținut o victorie nesperată după 
ce au fost dominați aproape 80 de 
minute. Ei s-au apărat cu Indîrjire; 
în frunte cu portarul Boroș — exce
lent. Flacăra roșie a atacat, dar a și 
ratat mult. De remarcat că bucureș- 
tenll au ,-,avut” cinci bare I Unicul 
punct al partidei a fost înscris în 
min. 84 de Bajko, la unul din pu
ținele contraatacuri ale oaspeților. A 
arbitrat foarte bine V. Gligorescu — 
Ploiești. (N. Tokacek-coresp.).

Portarul oaspeților Boros — care a apărat foarte bine în acest meci — 
într-una din intervențiile sale curajoase. (Fază din meciul Flacăra roșie 

București — Textila Sf. Gheorghe 0—1)
Foto : N. Tokacek

I.M.U. MEDGIDIA — S. N. OLTE
NIȚA (2—0, întrerupt). Scorul a fost 
stabilit în prima repriză prin golurile 
marcate de Oț/elea (min. 6) și Girip 
(min. 16). în timp ce echipele pără
seau terenul mergînd spre vestiare, 
pentru pauză, jucătorul Neagotă, por
tarul echipei oaspe, l-a insultat pe 
arbitrul Ghemingean-București. A- 
cesta l-a eliminat din joc. La reluare, 
Neagotă a refuzat să iasă din poarta 
echipei sale, S.N.O. Conform regula
mentului, arbitrul a așteptat trei mi
nute, după care a fluierat încheierea 
meciului în min. 48. (Radu Avram- 
coresp.).

MARINA MANGALIA — RULMEN
TUL BRAȘOV (2—1). Mai atenți în 
finalizare. înaintașii de la Marina au 
înscris de două ori, după ce au tri
mis mingea de trei ori în bară. Au 
marcat: Marinescu (min. 19) și Con- 
tardo (min. 43) pentru Marina, res
pectiv Lupu (min. 28) direct din cor
ner. (Radu Zahiu-coresp.).

METROM BRAȘOV — TRACTORUL 
BRAȘOV (1—1). Derbiul local, și în 
același timp al seriei, a dat loc unei 
dispute dîrze — uneori chiar prea 
dîrze — încheiată cu un echitabil re
zultat de egalitate. Ambele echipe 
au făcut risipă de energie, dar totul 
s-a petrecut mai mult la mijlocul te
renului. în prima repriză Tractorul 
a jucat mai organizat, mai calm, a 
insistat mai mult la poartă și a reu
șit să înscrie prin Ciripoi (min. 31). 
Partea a doua a jocului a aparținut 
formației Metrom care, după numai 
4 minute de la reluare, egalează prin 
Ardeleanu. O contribuție la reușita 
partidei a adus-o și brigada bucureș- 
teană de arbitri condusă de Gh. Va- 
silescu I. (C. Gruia și E. Bogdan-co- 
resp.).

ELECTRICA CONSTANTA — DU
NĂREA GIURGIU (2—0). Âu marcat: 
Bejan (min. 44) șl Suliman (min. 64) 
(M. Seuleanu-coresp.).

ELECTRICA FIENI — PORTUL 
CONSTANȚA (0—0). Joc viu disputat 
în care Electrica a ratat multe ocazii 
în prima repriză. (Gh. Avram-co- 
resp.).

CHIMIA FAGARAȘ — TEHNOME- 
TAL BUCUREȘTI (2—1). Meci spec
taculos și foarte disputat, în care fa
zele de gol au alternat la ambele 
porți. Au marcat : Mehedințeanu 
(min. 66) pentru oaspeți, Boantă (min. 
75) și Sîntiow (min. 83) pentru Chi
mia. (Tr. Lancea-coresp.).

CLASAMENT
1. Metrom Brașov 11 6 4 1 19- 6 16
2. Trac. Brașov 11 5 4 2 20-11 14
3. Portul C-ța 11 5 4 2 17-13 14
4. Tehnomet. Buc. 11 5 3 3 20-15 13
5. Dunărea Giurgiu 11 5 3 3 12-10 13
6. Electrica Fieni 11 4 4 3 14-11 12
7. Textila Sf. Gh. 11 4 4 3 10- 9 12
8. Chimia Făgăraș 11 5 1 5 20-24 11
9. Electrica C-ța 11 3 4 4 14-17 10

10. FI. roșie Buc. 11 3 3 5 12-18 9
11. S. N. Oltenița 10 1 7 2 5-11 9
12. I.M.U. Medgidia 10 3 2 5 15-17 8
13. Marina Mangalia 11 2 4 5 14-17 8
14. Rulmentul Brașov 11 1 1 9 12-25 3

-------------SERIA VEST--------------
PROGRESUL CORABIA — MUSCE

LUL CÎMPULUNG (1—2). Joc de sla
bă factură tehnică. Punctele au fost 
realizate, în ordine^ de Pavel (min. 
65) pentru progresul, respectiv, Da- 
nișevschi (min. 70) și Bivolan (min. 
85). (C. Mihalache, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALUL HUNEDOARA (2—1). Gaz
dele au început xneciul frumos și au 
înscris două goluri prin Resciuc (min. 
15) și Chesnoiu (min. 28). Oaspeții au 
ratat două mari ocazii prin Dobîndă 
Imin. 31 și 32). Repriza a doua s-a 
desfășurat mai mult în jumătatea de 

teren a localnicilor. In această pe
rioadă hunedorenii reduc din handi
cap în min. 87, prin Dobîndă. (T. Ște- 
fănescu, coresp.).

MINERUL CÎMPULUNG — C.F.R. 
CARANSEBEȘ (1—0). Joc viu dispu
tat, cu multe ocazii ratate. Unicul 
gol a fost marcat de Iuga (min. 70). 
Oaspeții au avut o „bară* *’, în min. 
28, prin Ionescu. (Viorel Popescu, co
resp.).

ționale de hochei România—Ungaria din 
20—21 XI de la patinoarul „23 August".

« Mîine începe un nou curs de ini
țiere în patinaj pentru copii între 6 și 
14 ani. înscrierile se fac la patinoarul 
„23 August’? astăzi și mîine între orele 
10 și 17.

• Săptămîna aceasta patinoarul „23 
August" este deschis pentru patinaj pu
blic joi orele 16,30—18 și duminică orele 
10—13.
• La bazinul acoperit Floreasca se 

primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

METALUL TR. SEVERIN — MINE
RUL ANINA (1—0). Localnicii au do
minat autoritar. Oaspeții s-au apărat 
supranumeric. înaintașii Metalului au 
greșit pentru că au căutat tot timpul 
cea mai bună poziție de șut. Golul 
a fost înscris de Budănescu (min. 18). 
(Gh. Manafu, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 
DEVA (7—0). Victorie clară, în urma 
unei dominări insistente. Au marcat: 
Covaci (min. 2 și 13), Fodor (min. 35, 
57 și 85), Lungu (min. 74) și Pantici 
(min. 62 din 11 m). (P. Băniță, co
resp.).

VICTORIA TG. JIU — VICTORIA 
CALAN (5—1). Joc cîștigat pe merit 
de gazde, care au dominat tot timpul, 
înscriind de 5 ori: Băloi III (min. 18 
și 63) și Crăciuneac (min. 20, 56 și 
61). Pentru oaspeți a marcat Al. Po
pescu (min. 48). (Cristea Panti, co
resp.).

PROGRESUL STREHAIA — ELEC
TROMOTOR TIMIȘOARA (3—1). Pro
gresul a stăpînit aproape permanent 
mijlocul terenului și a creat nume
roase situații periculoase la poarta 
oaspeților. Punctele au fost realizate 
de Roșu (min. 9), Pîrvu (min. 15), 
Glămeanu (min. 61 din 11 m), respec
tiv. Ghiță (min. 41). (Gh. Dobreanu, 
coresp.).

CLASAMENT
1. C.F.R. Tim. 11 8 2 1 40—12 18
2. Met. Hunedoara 11 6 1 4 22— 9 13
3. Vict. Tg. Jiu 11 5 3 3 18—11 13
4. Minerul Deva 11 6 1 4 17—16 13
5. Prog. Strehaia 11 5 2 4 13—25 12
6. Electroputere Cv. 11 5 1 5 24—16 11
7. Mus. C-lung 11 4 3 4 11—17 11
8. C.F.R. Caransebeș 11 4 3 4 12—14 11
9. Electromotor Tim. 11 4 2 5 20—18 10

10. Vict. Călan 11 4 1 6 11—15 9
11. Prog. Corabia 11 3 3 5 7—13 9
12. Min. Anina 11 3 2 6 7—12 8
13. Met. Tr. Severin 11 3 2 6 12—24 ș
14. Minerul C-lung 11 2 4 5 8—20 8

------------ SERIA NORD —
STEAUA ROSIE SALONTA — 

MINERUL BAIA SPRIE (2—2). 
Cu toate că s-a desfășurat pe un 
teren desfundat, jocul a fost de un 
bun nivel tehnic, ambele formații 
au creat multe faze dinamice. Go
lurile gazdelor le-au înscris Ungva- 
ri II (min. 15 din 11 m, acordat 
pentru fault în careu) și Baghi (32). 
In repriza a II-a oaspeții au fost 
superiori și au egalat prin Incze 
(61) și Trif (81). Arbitrul A. Pop 
din Cluj a condus foarte bine. (Gh. 
Cotrău — coresp.).

PROGRESUL REGHIN — UNI
REA DEJ (2—0). Localnicii au des
fășurat un joc superior, atacînd în
tr-un ritm susținut tot timpul. Par
tida s-a încheiat la o diferență de 
numai două goluri datorită tacticii 
folosite de oaspeți de a se apăra 
în 7—8 oameni și a portarului de 
la Unirea, Servațius, care a fost cel 
mai bun jucător de pe teren. Au 
marcat Vass (min. 69) și Tonceanu 
(87). (L. Maior — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — 
FORESTIERA SIGHETUL MAR- 
MAȚIEI (4—0). Joc echilibrat în 
majoritatea timpului. In ultimul 
sfert de oră fotbaliștii din Sighetul 
Marmației n-au mai avut condiție 
fizică și au permis sighișorenilor să 
domine cu autoritate și să înscrie 
de patru ori. Au marcat Dumitrescu 
(3) și Tanasi din 11 m. (I. Turjan 
— coresp.).

SĂTMĂREANA — CHIMICA 
TÎRNĂVENI (0—0). Deoarece tere
nul din Satu Mare e suspendat, me
ciul s-a jucat la Cărei. Sătmăreana 
a atacat tot timpul, dar înaintarea 
n-a reușit să străpungă niciodată 
apărarea echipei din Tîrnăveni. 
Dunca și Pop (Sătmăreana) au avut 
ocazii clare de a înscrie — sin
guri în fața porții — dar au tras 
alături.

METALUL COPȘA MICĂ — 
GLORIA BISTRIȚA (2—0). Par
tida s-a desfășurat la Mediaș și a 
plăcut spectatorilor datorită dina
mismului cu care au jucat ambele 
formații. Metalul a combinat fru
mos, s-a apărat bine și a cîștigat 
pe merit prin golurile înscrise de 
Ținea (min. 12) și Munteanu (63). 
In min. 83 Greabu (Gloria) a fost 
eliminat pentru lovirea adversaru
lui. (M. Faliciu — coresp.).

MINERUL BIHOR—A.S. AIUD 
(I—1). Oaspeții au reușit să obțină 
pe merit un rezultat de egalitate. 
Fotbaliștii mineri au dominat teri
torial dar au fost deficitari în fața 
porții. Golurile aparțin lui Dinu 
(Minerul) — min. 22 și, respectiv, 
Tiutiu — min. 50. (M. Domițian — 
corespondent).

OLIMPIA ORADEA — SODA 
OCNA MUREȘ (2—1). Meciul a 
fost viu disputat, execuțiile tehnice 
însă au lăsat de dorit datorită stă
rii terenului (a nins tot timpul). 
Orădenii au avut inițiativa în pri
ma repriză, cînd au înscris prin 
Medveș (min. 37 și 39). După pauză 
oaspeții controlează jocul, dar nu 
pot decît să reducă din scor prin 
Popanică în min. 57. Fotbaliștii de 
la Soda ău vociferat tot timpul la 
adresa arbitrului Gh. Ștefănescu 
(Vișeu) care a condus corect. (I. 
Ghișa — coresp. regional).

METALOSPORT GALAȚI — 
RAPID MIZ1L (1—0). Partida, 
care a avut loc pe un teren desfun
dat, a fost modestă ca factură teh
nică. A marcat în min. 81 Moro- 
ianu. (V. Ștefănescu — coresp.).

CLASAMENT
1. St. roșie Salonta 11 18—17 14
2. Met. Copșa Mică 11 6 1 4 21-13 13
3. Minerul Bihor 11 5 2 4 23-18 12
4. A. S. Aiud 11 3 6 2 16-13 12
5. Prog. Reghin 11 6 0 5 18-18 12
6. Faianța Sighiș. 11 5 2 4 15-15 12
7. Min. Baia Sprie 11 4 4 3 18-18 12
8. Soda Ocna Mureș 11 4 3 4 18-14 11
9. Chim. Tîrnăveni 11 3 5 3 8- 7 11

10. Unirea Dej 11 5 1 5 14-18 11
11. Gloria Bistrița 11 4 2 5 15-14 10
12. Sătmăreana 11 3 4 4 17-17 10
13. Olim. Oradea 11 2 4 5 14-20 8
14. Forestiera sighetul Marmației

11 3 0 8 14-27 6

De la I. E. B. S.
• Pentru întîlnirea internațională de 

fotbal ROMANIA — PORTUGALIA din 
21 XI de pe stadionul „23 August", ulti
mele bilete se găsesc de vînzare la ca
sele speciale din str. Ion Vidu, Prono
sport cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele „23 
August", Republicii, Dinamo și Giulești.

• Casele speciale din str. Ion Vidu și 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2 vînd și 
bilete pentru întilnirile internaționale de 
handbal din cadrul „Cupei orașului 
București*  din 19, 20, 21 XI de la sala 
Floreasca și pentru întilnirile interna

Meciuri amicule
ȘTIINȚA TIMIȘOARA - KOMLOI 

BANYASZ 2—2 (2—1).

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). — 
2.00Q de spectatori au asistat la aceas
tă partidă, în ciuda timpului nefavo
rabil. A fost un joc plăcut, desfășurat 
într-un ritm vioi, cu multe faze fru
moase. Echipa gazdă a avut inițiativa, 
dar a greșit mult la finalizare. Au 
marcat : Mihăilă (min. 20) și Regep 
(min. 40) pentru Știința, Lutz (min. 37) 
și Perenyi (min. 77) pentru Komloi 
Banyasz.

ȘTIINȚA: Siclai — Surdan, Pe- 
trovici, Răcelescu, Speriosu — Grizea, 
Mihăilă —■ Cotormani (min. 46 Lon- 
cer). Regep, Popa, Mițaru.

KOMLOI BANYASZ : Buus - Je- 
rabck, Jozsa, Rupat, Boday — Soos, 
Pataky — Bordacs, Korai, Lutz, Szi- 
geti (min. 46 Perenyi).

P. ARCAN — coresp. reg.

Pronosport
Programul concursurilor Pronosport A 

nr. 47 și B 13 de duminică 21 noiem
brie a.c. cuprinde două meciuri interna
ționale din preliminariile campionatului 
mondial și 11 meciuri din campionatul 
italian (9 din seria A și 2 din seria B).

Programul este următorul:
I România—Portugalia

II Cehoslovacia—Turcia
III Bologna—Fiorentina
IV Brescia—Lazio
V Cagliari—Spal

VI Foggia—X a poli
VII Juventus—Torino

VIII Lanerossi—Sampdoria
IX Roma—Catania
X Varese—Atalanta

XI Catanzaro—Mantova
XII Genoa—Modena 

XIII Intemazionale—Milan★
Concursurile Pronoexpres aduc în mod 

regulat premii din cele mai mari. Astfel, 
la concursul nr. 44 din 3 noiembrie a.c., 
un concurs obișnuit, au fost înregistrate 
trei premii de cîte 120.000 lei. Dețină
torii acestor premii sînt : Mihai Poenaru 
din Hunedoara (care avînd 6 din 6 a 
obținut și un premiu în obiecte de 5.000 
lei), Mandache Sburătură din București 
și Eugenia Pîrvulescu din București.

Aceste premii au fost obținute atît din 
fondul concursului cit și din reportul 
de 362.184 lei.

Dintre marii cîștigători din ultimul 
timp mai amintim pe Otto Chimpcl din 
Timișoara — 71.800 lei, Elisabeta An- 
dreescu din București — 67.142 Iei, 
Barbu Pavel din Roșiori de Vede 
120.000 lei ș.a.

Azi este ultima zi cînd mai puteți juca 
Ia concursul Pronoexpres de mîine, a 
cărui tragere va avea loc în București.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 45 din 10 noiembrie 1965

Categoria a II-a: 1 variantă a 33 235 
lei și 9 variante a 8 235 lei

Categoria a III-a: 54 variante a 
1 642 lei

Categoria a IV-a: 337 variante a 
338 lei

Categoria a V-a: 1 115 variante a 
102 lei

Categoria a Vl-a: 6 331 variante a 
25 lei

Report categoria I: 137 430 Iei
Premiul de 25 000 lei oferit unei 

variante de categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 17 noiembrie 
1965 în București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



După meciul de baschet din „C. C. E." Dinamo—Fenerbahce

CUVÎNTUL CIFRELOR
Returul întîlnirii Dinamo- — Fener

bahce, consumat favorabil campionilor 
noștri, a ridicat unele probleme. Victoria 
și calificarea au tost meritate, potențialul 
general al dinamoviștilor fiind superior 
celui al adversarilor. De ce însă cu atî- 
tea emoții ? De ce s-a „clătinat", nu o 
dată, cvintetul dinamovist ? Pentru a afla 
în mare măsură care sînt cauzele reale, 
vom da cuvîntul cifrelor, mai puțin... 
sentimentale. Sie dau amănunte care 
pot „scăpa" în timpul jocului. în acest 
tabel am înscris (în ordine, pe orizonta
lă) numele celor care au jucat, numărul 
de minute, cel al punctelor înscrise, cîte 
din acțiune, 
centajul „în 
libere.

cîte din lovituri libere, pro- 
acțiune" și cel din aruncări

la coș. Giurgiu, în pofida procentajului 
bun, a avut și el o notă de reținere. 
Visner a jucat cu multă decizie și a fost 
util. Dragoniirescu — în nota ultimelor 
sale evoluții, bun, dar, după părerea 
noastră, prea puțin utilizat în acest meci. 
Novac — excelent. Eficace și dîrz, el se 
afirmă în ascendență. Am dori mult să-și 
mențină seriozitatea în pregătire. în 
sfîrșit, despre doi jucători cu vechi state 
de serviciu — Spiridon și Albu. E po
sibil să ne aflăm în fața unui dublu caz 
de supraantrenament sau, dimpotrivă, 
de... subantrenament. Exislă, desigur, 
zile „proaste" și zile „bune" în jocurile 
sportive. Dar chiar așa... Procentaje 
slabe, în general lipsă de eficacitate, la 
doi componenți ai lotului reprezentativ? 
Oarecum mai puțin acuzabii este Albu,

CERNEA 8 4 2 2 50% 100% care, aprig „ținut", nu a putut înscrie
SPIRIDON 34 4 4 — 20% — multe puncte, dar și-a atras adversarul
VICIU 23 12 8 4 50% 100% direct „afară" și spațiul din apropierea
ALBU 34 6 2 4 25% 100% panoului a putut fi bine folosit de co
GIURGIU 32 7 6 1 60% 50% echipieri.
NOVAC 40 24 24 — 84% — Rămîne ca atenția conducerii tehnice
VISNER 24 10 8 2 67% 100% a echipei Dinamo să se îndrepte asupra
DRAGOM1RESCU celor arătate, ca și asupra celor neamin-

12 8 8 — 58% — tite, dar, sperăm, cunoscute și să reme-

jocul fiecăruia. Cer-Cîte ceva despre 
nea, încă în convalescentă, a jucat bine, 
dar prea puțin pentru ca evoluția lui să 
fie concludentă. Viciu, hotărît și foarte 
calm, s-a redovedit util echipei. Poate 
că i-ar trebui mai mult curaj în a arunca

dieze grabnic tot ce se poate. „C.C.E.", 
meciurile cu Grecia, turneul „Cupa Bos
forului" și Balcaniada de la Tirana stau 
în fata baschetului nostru masculin, iar 
cîțiva dinamoviști. sînt în vederile se
lecționerilor I

G. RUSSU-ȘIRIANU

/

lui Internazionale

edilie

de 
in

mergeți 
Dinamo,

să
ca

a

deci și cel de la București"

Corespondența speciala Rcntm „Sporim popular"

Herrera: „Orice meci este greu,

Interviu cu antrenorul

După campionatele republicane pe echipe

Felicitări pentru succes,
dar atenție la... obligații!

Așadar, în ediția din acest an a cam
pionatului republican de scrimă pe e- 
chipe, sportivii de la Steaua au termi
nat victorioși pe toată linia. Cu excepția 
unui singur meci pierdut în tur, la flo-

N. Istrate /Steaua), în dreapta, spa
dasin din tînăra generație, care se 
afirmă tot mai mult de la un concurs 
la altul. Elevul antrenorului C. Cio- 
cîrlie promite să devină cit de curind 

titular al „naționalei"
Foto: A. Neagu

privește combativitatea. Or, se știe, scri
ma modernă nu se rezumă doar la finețe 
tehnică... Cea de a patra titulară, Lidia 
Grib, s-a arătat a fi utilă. Sub așteptări — 
Elena Bojan, care nu a dat dovadă de o 
pregătire fizică corespunzătoare și din 
aceasta cauză în unele asalturi a dat des
tule emoții coechipierilor.

Spadasinii, ca și în cazul floreliștilor. 
au terminat campionatul cu un avantaj 
concludent : 20 de puncte fală de 14 cît 
au totalizat trăgătorii de la Știința Bucu
rești. Mai importantă decît această re
marcă este aceea că spada, prin aportul 
trăgătorilor militari, începe să-și spună 
cuvîntul și la capitolul CALITATE. I. Se- 
peșiu, St. Haukler, St. Moldanschi, N. 
Marinescu și împreună cu ei o autentică 
speranță, N. Istrate, sînt scrimeri care 
anunță, în sfîrșit, redresarea acestei pro
be în care sîntem deficitari de atîția ani.

Pentru sabreri (D. Mustață, O. Vintilă, 
Gh. Culcea, H. Bădescu și Gh. Alexe) — 
observația că și-au modificat vizibil con
cepția, acționînd în același spirit comba
tiv, dar dublat și de o preocupare pentru 
îmbunătățirea tehnicii și a gîndirii tac
tice.

Succesul nel al trăgătorilor de la 
Steaua reprezintă însă și o obligație : a- 
ceea de a se pregăti cu și mai multă 
rîvnă, cu toată atenția, nu numai pentru 
a se menține în fruntea trăgătorilor de la 
noi, ci și pentru a fi la înălțime ori de 
cîte ori vor fi chemați să reprezinte cu
lorile țării. O primă ocazie — apropia
tul meci bilateral cu Polonia.

TIBERIU STAMA

Helenio Herrera, antreno
rul „nero-azzurri“-lor, cam
pioni ai Italiei, Europei și 
ai hunii, nu va veni de 
data aceasta pentru a o 
vedea pc Dinamo înaintea 
întîlnirii cu Internazionale, 
cum face de obicei cînd 
echipa sa se află în preaj
ma unui joc din „C.C.E.44.

Herrera contravine ast
fel unuai bun obicei al 
său. Și aceasta nu 
pentru că ar considera 
prea ușor meciul cu Dina
mo, ci pentru că el cu
noaște de-acum destul de 
bine jocul dinamoviștilor,

pe care i-a văzut de mai 
multe ori la lucru.

Antrenorul Iui Inter tră
iește și la propriu și la 
figurat în casa clubului 
său. El locuiește într-o 
vilă situată în interiorul 
centrului sportiv de la 
Appiano Gentile, lingă la
cul Como, unde clubul 
milanez și-a amenajat un 
complex sportiv pe care 
l-ar i nvidia oricine. L-am 
găsit aici și i-am cerut o 
părere asupra apropiatei 
intîlniri de pe stadionul 
„23 August" din Bucu
rești.

Amănunte asupra viitoarei ediții 
a Iurneului U.E.t.A. pentru juniori

Au lost formate cele 4 grupe ale turneului
După cum am anunțat în 

ziarul nostru de sîmbătă, 
comisia pentru juniori de 
pe lingă Uniunea europea
nă de fotbal s-a întrunit la 
Zurich, unde a definitivat 
sistemul de desfășurare a 
celei de-a 19-a ediții a tra
diționalului turneu de.fot
bal U.E.F.A., rezervat echi
pelor de juniori. Organiza
torii au primit 
din partea a 20 de 
dar regulamentul . 
participarea a numai 
echipe la turneul final ce 
va avea loc în Iugoslavia 
între 21—29 mai. In această 
situație s-a hotărît ca 8 
echipe (desemnate prin 
tragere la sorți) să dispute, 
pînă la 20 aprilie 1966, me
ciuri eliminatorii.

Au fost admise direct în 
turneul final Iugoslavia, ca 
țară organizatoare, și R.D. 
Germană, cîștigătoarea ul
timei ediții, precum și alte 
10 echipe desemnate prin 
tragere la sorți: Italia, 
Franța, Bulgaria, Turcia, 
R. F. Germană, Elveția, 
Anglia, Scoția, Portugalia

înscrieri 
țări, 

prevede 
16

și Spania. Celelalte 4 par
ticipante vor fi cunoscute 
în urma jocurilor de ca
lificare: Olanda — Belgia, 
Cehoslovacia—Polonia, Un
garia — Austria și U.R.S.S. 
— România. în regulament 
este specificat că se joacă 
meciuri tur-retur, dar echi
pele pot conveni între ele 
să dispute o singură întîl- 
nire. Ca și în competiția 
,Cupa cupelor**,  în aceste 
jocuri de calificare, la cal
cularea golaverajului,
punctele marcate în de
plasare contează dublu.

Cele 4 grupe ale turneu
lui final au fost alcătuite 
astfel : grupa A : spania, 
Scoția, Belgia sau Olanda, 
R. F. Germană; grupa B: 
R. D. Germană. Bulgaria, 
Iugoslavia, Portugalia;
grupa C: Franța, Italia, 
Anglia, Cehoslovacia sau 
Polonia: grupa D: Austria 
sau Ungaria, Elveția, Tur
cia, România sau U.R.S.S.

Jocurile din cadrul gru
pelor au loc între 21 și 25 
mai, semifinalele la 
mai, finala la 29 mai.

—. Ne face într-adevăr 
mare plăcere să reve
rt Bucureștiul, unde 

sper — Inter a lăsat 
o bună impresie, și-a în
ceput Herrera declarațiile. 
Cînd am jucat în Româ
nia, anul trecut, am reu
șit să învingem cu 1—0, 
dar — sincer vorbind — 
nu știu • dacă vom reuși 
să facem același lucru 
in actuala 
„C.C.E.U

— Nu 
vedeți pe 
data trecută ?

— Nu merg pentru două 
motive: mai întîi, pentru 
să meciurile de campionat 
mă împiedică să mă înde- 
oărtez chiar și doar cîte- 
va zile de jucătorii mei; 
apoi, pentru că în Româ
nia nu s-au făcut în acest 
an mari mișcări de jucă
tori, astfel că Dinamo de 
azi nu se diferențiază — 
sub aspectul lotului — de 
echipa cu care ne-am mai 
întîlnit de două ori.

— Ce părere aveți 
despre fotbalul româ
nesc?

— In România se prac
tică un fotbal plăcut la 
vedere chiar dacă, în 

comparație, cu cel italian, 
este mai puțin rapid.

■— Credeți că meciul 
cu Dinamo va fi dificil 
pentru Inter ?

— Orice meci este greu, 
deci și cel de la Bucu
rești. Mai ales că, după 
meciurile de anul trecut, 
nu mai sîntem o echipă 
necunoscută pentru Dina
mo. Oricum, pot spune un 
lucru: diferența pe care 
am obținut-o anul trecut 
la Milano nu văd cum s-ar 
mai repeta.

— Credeți, totuși, că 
Inter se va califica ?

— Asta, da! Nu ne-ar 
sta bine, ca deținători ai 
„Cupei“, să ieșim din

competiție de la primul 
joc al actualei ediții...

— Veți deplasa la 
București cea mai bună 
formație ?
— Este sigur că din 

echipă nu vor lipsi Jair, 
Peiro, Suarez, Picchi, 
Guarneri, Sarti, Domen- 
ghini, Corso. Toată proble
ma este dacă antrenorul 
„naționalei'1, Fabbri, va fi 
de acord să-i aducem la 
București si pe Fațhetti^ 
Burgnich si Mazzolis, avinte 
în vedere că Italia joacă 
la 7 decembrie cu Scoția 
în preliminariile campiona
tului mondial si cei trei 
mai sus sînt incluși 
lot.

— Dacă Burgnich 
Fachetti nu vor face 
deplasarea, cine vor fi 
fundașii ?

— Aproape sigur, Mala- 
trasi și Landini. Ei au ju- 
lat de multe ori în echipa 
întîi, cu rezultate strălu
cite.

Așadar, spectatorii bucu- 
reșteni vor vedea un Inter 
„de mina întîi".

și

CESARE TRENTINI

Lotul brazilian
pentru „mondiale"

Antrenorul echipei de 
fotbal a Braziliei, Vincen
te Feola, a selecționat un 
lot de 25 de jucători în ve
derea alcătuirii reprezenta
tivei pentru turneul final 
al campionatului mondial 
din Anglia. Lotul cuprinde 
pe : Manga, Valdir, Edson, 
Djalma Santos, Lima, Mori- 
lo, Jullini, Ditao, Rildo, 
Altair, Renato, Dudu, Diaz, 
Orlando, Leonidas, Garrin- 
cha, Jair, Rele, Gerson, A- 
demir, Bianchini, Fefeu, 
Flavio, Celio și Parana.

ȘTIRI, REZULTATE s
>

retă fete, în fata Progresului, trăgătorii 
militari au mers din succes în succes, 
realizînd la finele competiției o excelen
tă performantă,

Echipa masculină de floretă a realizat 
punctajul maxim (20), la distantă de 6 
puncte de principala ei urmăritoare, 
C.S.M. Cluj. Atuurile „4-“-ului de floretă 
militar : tehnică mai aproape de cerin
țele scrimei moderne, putere de luptă, 
omogenitate. S-a impus Iuliu Falb. cam
pion al țării și la „individuale" și alături 
de el I. Drimbă, cu un plus de maturi
zare, 1. Zilahi, care dovedește că poate 
fi în continuare un trăgător de temut, și 
S. Poenaru, de o remarcabilă vitalitate. 
Un amănunt în plus : 
au ocupat in 
mele locuri în 
tru celor mai

Floretistele.
rios handicap din tur, au realizat în par
tea a doua a competiției maximum de 
victorii și au depășit totodată și pe prin
cipalele lor adversare, scrimereie de la 
Progresul. Succesul final al floretistelor 
de la Steaua este de necontestat, dar. 
trebuie s-o spunem deschis, echipa nu 
este... invulnerabilă. Ea contează in prin
cipal doar pe Ileana Drimbă și Ecaterina 
lencic. Ne așteptam la mai mult din 
partea Suzanei Tasi, inegală în ceea ce

: cei patru floretiști 
ordinea de mai sus și pri- 
cupa oferită de ziarul nos- 
combativi scrimeri... 
obligate să refacă un se-

i

• Campionatul mondial de talere (skeet) de Ia 
Santiago de Chile a fost cîștigat de Konrad 
Wirnhier (R. F. G.), care a totalizat 199 de pu»e\.' 
din 200 posibile. El a fost urmat în 
Jorge Jotter (Chile) — 196 
Raidan (Venezuela) 
cîștigat S.U.A., urmată de 
Germană, Peru

195

clasament de 
de puncte și Guillermo 
de puncte. Pe echipe a 
Chile, Venezuela. R. F.

Echipa Atletico Madrid — care va intilni miine la Cluj echipa Știința, in „Cupa cupelor"—conduce în 
campionatul Spaniei. Duminică. Atletico a obținui o nouă victorie, invingind de data aceasta formația Saba- 
dell cu 1—0. Ea totalizează 15 p Hind ut mată de Real Madrid cu 14 p și Pontevedra cu 13 p. Iată echipa 
de bază a madrilenilor :

In rindul. de sus Madinabeytia, Grifia, Gloria, Calleja, Sosa, Rivilla. tn rindul de jos : Ufarte, Cardona, 
Mendoza, Adelardo, Collar.

etc.
• Echipa

baschet „Cerveno Zname 
calificat pentru turul 
„Cupei campionilor 
vinqînd la Sofia, în meci retur, 
scorul de 72—51 echipa belgiană
Tzella Ettelbruck. în primul joc vic
toria revenise, de asemenea, echipei 
bulgare (78—51). în cadrul aceleiași 
competiții, formața masculină de 
baschet „Wydad* ‘ Casablanca a în
vins cu scorul de 63—61 (45—27) do 
Benfica Lisabona. Cele două eci 
care se află la egalitate de coșa're- 
raj, vor susține un al treilea meci.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Wuhan, Tsui-lin 
(R. P. Chineză) a parcurs 110 m gar
duri în 13,5 stabilind un nou record 
al țării sale.

• Boxerul portorican Carlos Ortiz 
a redevenit campion al lumii la cate
goria ușoară, învingîndu-1 la puncte, 
după 15 reprize, pe deținătorul cen
turi, Ismail Laguna (Panama).

• în finala turneului internațional
de tenis de la Porto Alegre (Brazilia) 
italianul Pietrangeli l-a învins cu 
6—2, 3—6, 6—0, 5—7, 6—0 pe brazi
lianul Thomas Koch. (în semifinale, 
Koch îl eliminase cu 3—6; 6—4,
6—4, 6—0 pe australianul Martin 
Mulligan 1).

masculină bulgară 
" Sofia 

următor 
europeni".

de 
s-a 

al 
în-
cu

Redacția $1 administrația: sir Vaslle fonia nr in telefon II 1005 Interurban Ti ți 286 Teles: sporlrom buc. 180 Tiparul i L P. .Informația', str Brezotanu 23- 25. 
PKt|Ll ABuNAMtN 1 ULUI; 1 lună; 6,50 lei | 3 luni; 19,50 leii 6 iuui . 39 iei | 1 an ; 78 leL


