
Antrenorul francez de handbal, J. P. lacoux:

,Dacă aș avea o asemenea 
echipă de tineret..."

Fază din partida București tineret — București (25—21).

Reîntîlnirea cu handbaliștii 
noștri fruntași în sala Floreasca 
s-a produs, spre satisfacția tu
turor, în condiții din cele mai 
promițătoare. Ca și edițiile an
terioare, „Cupa orașului Bucu- 
- ^ti“ 1965 a oferit meciuri 
«pectaculoase, care — și de data 
aceasta — au fost net dominate 
de cele două reprezentative ale 
Capitalei, clasate pe primele 
locuri. Numai că în a Vl-a edi
ție, rolurile au fost inversate : 
echipa care a rămas neînvinsă 
pînă la sfîrșitul turneului și care 
a cuf-aV. jeritate ropote de a- 
plauze a fost selecționata de tine
ret pentru prima dată cîștigă- 
toare a trofeului. Performanța, 
reușită în compania unor adver
sari extrem de puternici, apare la 
prima vedere surprinzătoare. 
Dar, dacă ținem seama de evo
luția în timp a acestei echipe și 
de palmaresul său internațional 
din ultimii doi ani (printre care 
victorii în jocuri cu primele 
fomații ale Cehoslovaciei, Iugo
slaviei, Ungariei, U.R.S.S. și 
Bulgariei, cucerirea „Cupei Du
nării” și cîștigarea turneului de 
Anul Nou de la Berlin), recen
tul succes constituie de fapt o 
'infirmare a speranțelor puse în 

pierii noștri handbaliști și, în 
același timp, o răsplată pentru 
acești jucători și principalul lor 
antrenor, prof. Eugen Trofin.

Vorbind despre această com
petiție, antrenorul echipei Fran
ței, J. P. Lacoux (fost interna
țional), ne-a mărturisit, în afara 
frumoasei impresii pe care i-a 
lăsat-o Cupa, că „dacă aș avea o 
asemenea echipă de tineret aș 
fi liniștit mulți ani”. Și alți oas
peți prezenți la jocuri au avut 
aprecieri elogioase. Arbitrul da
nez B. Westergaard, de pildă, a 
ținut să sublinieze în primul rînd 
maniera categorică cu care tine
rii handbaliști bucureșteni și-au 
impus jocul și au cîștigat cele 
trei partide. „Victoriile nu sînt 
întîmplătoare — a spus arbitrul 
danez. Ele mi-au confirmat cele 
auzite despre echipa dv de tine
ret. Și cu un asemenea rezervor 
de cadre nu mai miră pe nimeni 
faptul că România a cucerit de 
două ori consecutiv campionatul 
mondial”.

Desigur, comentariile prile
juite de această primă confrun
tare internațională din sezonul 
de sală nu se limitează la 
scurtele considerațiuni de mai 
sus. Pentru moment însă, am ți
nut să subliniem — ca fapt deo
sebit în istoria Cupei — com
portarea peste așteptări a tine
relor noastre speranțe, din par
tea cărora așteptăm și în con
tinuare rîvnă și seriozitate în 
pregătire.

REP.

Istă scară, un cuplaj handbalistic atractiv ia floreasca

București—Budapesta 
și România—Iugoslavia
Activitatea handbalistică în 

sală continuă astăzi, lot la 
Floreasca și tot prin meciuri in
ternaționale, care vor opune for
mații alcătuite din jucătorii re
cent urmăriți in cadrul „Cupei 
orașului București". De data a- 
ceasta îtx este vorba de partide 

un ca^u'clcr amical, bilaterale,

cum rezultă din următorul pro
gram ;

Ora 18,00 : București—Buda
pesta și

Ora, 19,15 : România—Iugo
slavia.

(Continuare In pag. a 4-a)
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Să învățăm și din

RESTANȚA IN CAMPIONA'

văzufi destingă

indivi- 
floretâ

Toires, Get mano

galațiAstăzi s-a

La sfîrșitul acestei 
mini, selecționata de 
tineret a țării noastre 
ține o întîlnire, 
bele, în 
tativei 
Programul 
fixat după

• vineri: 
duale 
băieți

• sîmbătă : i 
duale de sabie

• duminică: 
chipe;

întîlnirea va 
sala Dinamo.

avea loc în

probele
) și floretă fete 

meciul pe e-

,Am venit să-i vedem pe portughezi 
7. Dan, Ghergheli, Dridea, Pîrcă lab,

Neagu Rădulescu)

REPUBLICAN 
HANDBAL

succese...

CONSTANTIN MACOVEI 
RADU URZICEANU

Tn formă bună, cu o linie de 
treisferturi în vervă de joc, 
echipa Farul Constanța a în
trecut formația bucureșteană 
Progresul cu 20—3 (14—0). Tn 
acest meci, restanță din cam
pionatul de categoria A, s-a 
afirmat un real talent: con- 
stănțeanul Marin Pompiliu. 
(C. Popa-coresp.).

săptă- 
scrimă 

va sus- 
. la toate pro- 

compania reprezen- 
similare a Poloniei, 

întîlnirii a fost 
cum urmează : 

probele 
de spadă și

și îi vedem pe ai noștri ! 
Eusebio,

22 (prin telefon), 
disputat meciul 

restanță din campionatul fe
minin seria a Il-a dintre 
Știința Galați și Știința Cluj. 
După un joc dîrz, dar de slab 
nivel tehnic, întîlnirea s-a 
terminat cu un rezultat de 
egalitate: 7—7 (4—4). Au mar
cat: Frumuzache 3, Mihăiles
eu 2, Popescu și Munteanu, 
respectiv Floroianu 3, Nemeș 
2. Stoica , și Serveny. (Gh. 
Arsenie și V. Ștefânescu, co- 
resp.).

RESTANȚĂ IN CAMPIO
NATUL DE RUGB!

A POST FIXAT PROC-RAMUL 
ÎNTÎLNIRII DE SCRIMA 
ROMÂNIA - POLONIA

ULTIMELE CONCURSURI 
IMPORTANTE DE GIMNAS

TICA ALE ANULUI

La sfîrșitul sâptămînii vi
itoare (4—5 decembrie) vor 
avea loc ultimele mari com
petiții interne de gimnastică 
din acest an. Este vorba de 
finala campionatului republi
can individual (categoria 
maeștri și maestre) și de fi
nala campionatului republican 
ai reprezentativelor de regiuni, 
care vor fi organizate în ace
iași timp în orașul Cluj.

Cu meciul de duminică, echipa 
reprezentativă de fotbal a țării 
noastre și-a încheiat programui 
internațional pe 1965.

Spre bucuria iubitorilor fotba
lului, acest ultim joc a coincis 
cu o frumoasă victorie, obținută 
în fața unei formații fruntașe în 
fotbalul mondial, echipa Portu
galiei, neînvinsă pînă acum în 
actualul sezon.

Amatorii sportului cu Balonul

cum se prezintă adversarul, ci 
ei au fost cei care au dat tonul 
acțiunilor de atac. Dacă în alte

De la echipa CFR Pașcani, de 
la Consiliul regional UCFS Ol
tenia, de la un fost jucător din 
Satu Mare, de la sportivi din 
Sebeș, Galați, Făurei, Brad, 
Iași, Tg. Mureș, Suceava, Cluj... 
S-a primit o telegramă tocmai 
din mijlocul Mediteranei, din 
partea echipajului traulerului 
„Constanța* !

La succes deplin, bucurie jus
tificată.

Bucurie pe care o împărtășim

Spectatorii 
(De la

din țara 
satisfacție.

noastră au mo-rotund 
tive de

Ei așteptau de multă vreme un 
asemenea joc, un rezultat de mare 
prestigiu. Și, fotbaliștii le-au 
oferit duminică această satisfac
ție. Iar o dovadă în acest sens o 
constituie... programul de lucru 
supraîncărcat al telex-ului nos
tru care nu mai prididește cu în
registrarea telegramelor de fe
licitare adresate fotbaliștilor, 
antrenorilor și federației. Au ve
nit telegrame de pretutindeni !

și noi. Pentru că echipa noastră 
a abordat partida cu toată se
riozitatea, a jucat cu ambiție, 
nu s-a intimidat de faima ad
versarului, a 
loare tehnică 
joc modern.

arătat o bună va 
și o concepție de

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ ÎN CAPITALĂ
A

FOTBAL : Rapid — U.T.A. stadionul Republicii 
Duminică 28.XI, ora 14

UN MECI 
ÎNCEPE I 
SECUNDĂ

DE FOTBAL 
DIN... PRIMA

Un lucru pe care 
să-1 subliniem de la

vrem 
înce-

HANDBAL
(masculin):

HOCHEI :

București — Budapesta 
România — Iugoslavia 
„Cupa de Iarnă"

Campionatul republican 
turul II

sala Floreasca
Marți 2'3.XI, ora 
sala Floreasca
Duminică 28.XI,

18.
ora 8

patinoarul „23 August**
2.7— 28. XI, ora 10 și 17 
(26.XI. — zi liberă)

I Foileton: TIRUL, PASIUNEA MEA! 1
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I
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Stau comod pe unul din pa
turile poligonului de tir de la 
stadionul Tineretului. Arma 
mi-e in dreapta, luneta în 
stingă și tot în stingă îl am 
și pe instructorul nostru cu 
tirul. De treabă om ! A venit 
special să mă asiste. Știți, eu 
trag pentru prima oară... In 
sfîrșit, acum mi-a pus arma 
în mină și mă invită sâ mă uit 
prin rama ferestrei deschise. 
Mă uit : pe iarba din mijlocul 
poligonului stau la soare două 
femei.

— Ai văzut țintele ? — mă 
întreabă instructorul.

— Le-am văzut ! — răspund, 
ducînd arma la ochi.

— Ai să tragi „în genunchi"
— Nu pot. Priviți și dv. 

cum sînt așezate...
Instructorul se uită pe fe

reastră și în aceeași secundă 
îmi smulge cu putere arma din 
mină.

— Vino< cu mine ! — tună 
el galben de minte.

II urmez. Cu noi merge și 
administratorul poligonului. 
Cind ajungem la locul cu pri
cina instructorul întreabă 
scurt :

— Dumneavoastră ?
— De la I.R.C.R. — raionul 

30 Decembrie.
— Incîntat — intervine ad

ministratorul. Cu ce ocazie pe 
la noi ?

— Ne-a trimis inginerul șef 
ca să facem reparația capitală 
a poligonului.

— Știi ceva de treaba asta ? 
— îl întreabă instructorul pe 
administrator.

— Da. am încheiat contract 

cu ei. Ne costă ceva parale, 
dar ni-l face ca nou. De as
tăzi, gata, închidem poligonul, 
încep mult așteptatele lucrări 
de reamenajare ! Mașini, meș
teri, materiale...

— O lopată, un hîrleț, n-a- 
veți în plus ? — întreabă fe
tele.

— Pentru ce ?
— Păi, să ne-apucăm de re

parații...
Instructorul se uită nedume

rit la administrator, admini
stratorul la instructor și amîn- 
doi la mine :

— Ce spui ? — mă întrea
bă ei.

— Eu zic că ziua... proastă 
se cunoaște de dimineață. 
Dacă I.R.C.R.-ul a făcut una 
ca asta, adică a trimis oameni 
așa, să se afle în treabă, lu
crul nu-i serios !

Șl dau să plec. Nu înainte 
de a le spune că mă las de 
tir. Intervine instructorul 
(„Că îmi dă voie să trag in 
orice poziție vreau, că e pă
cat să se piardă un talent ca 
mine...“), mă roagă și admini
stratorul și accept să revin 
peste o lună, cînd — conform 
contractului — va fi gata po
ligonul.

Asta se întîmpla astă-vară, 
la 26 iunie.

Vin eu la 20 august, poligo
nul închis. Iar intervine in
structorul, iar mă roagă admi
nistratorul (că a făcut adrese 
peste adrese la I.R.C.R. pen
tru respectarea termenului 
contractual...) și fixăm primul 
antrenament pe 20 septembrie. 
In fond, nu eram singurul a- 

mînat. In situația mea se a- 
flau zeci și sute de sportivi : 
trăgătorii de la cluburile Fla
căra, Metalul, Voința, Con
strucția. elevii Școlii sportive 
nr, 1. membrii secțiilor de tir 
ale Institutului politehnic, 
I.S.E., Institutul de petrol- 
gaze-geologie, I.M.F. ș.a.

Deci, vin la poligon pe 2V 
septembrie. In ușă mă aștep
tau veseli instructorul și ad
ministratorul. Mă iau iute de 
mină și-mi arată 16 saci de 
ciment și 12 bucăți de tablă 
aruncate într-un colț.

— Ce spui ? — întreabă 
zîmbind fericiți.

— Dacă I.R.C.R.-ul a făcut 
una ca asta, adică a trimis 
materialele, așa să se afle în 
treabă, lucrul nu-i serios 1

Și iar dau să plec. Nu îna
inte de a le spune, bineînțe
les, că... mă las de tir. Din 
nou intervine instructorul („că 
talent ca mine nu mai gă
sește el"), din nou mă roagă 
administratorul („că după o 
altă serie de adrese a leușit 
să încheie un act adițional cu
I.R.C.R.-ul  care se obligă sâ 
predea lucrarea — de data 
asta — la 4 octombrie") și 
accept să-mi fac debutul în 
tir, luna următoare.

Ei, vin eu în octombrie, in
tru în magazie, îmi iau arma 
și mă așez grăbit pe unul din 
paturile poligonului.

— Ce faci, omule ? Vrei să 
ne nenorocești ? — strigă ad
ministratorul și instructorul la 
mine, smulgîndu-mi arma din 
mîini. Nu vezi că în poligon 

se află delegatul I.R.C.R.-ului ?
— A terminat lucrarea ? - 

întreb
— Nu !
— Dați-mt arma ! — zbier 

(nu vă speriați : vroiam s-o 
duc înapoi la magazie).

Iar intervine instructorul, 
iar mă roagă administratorul 
și în fața celor 16 saci de ci
ment și a celor 12 bucăți de 
tablă care din nou îmi sînt 
arătate, accept să-mi încep 
ascensiunea în tir, luna ur 
mătoare (adică, în noiembrie).

Ei, vin eu la poligon ieri. 
Ați ghicit : instructorul și ad
ministratorul mă aștepau în 
ușă veseli, surîzători. Că ce 
mal fac, cum o duc cu sănă
tatea, că s-a mai răcit vremea 
și ar trebui să port fular. . 
Lucruri d-astea care pregă 
tesc o mare surpriză. Mă și 
vedeam cu ochii minții tră- 
gînd în prima mea țintă ! In 
sfîrșit. mă ia administratorul 
de mină și-mi arată în pere 
tele poligonului o gaură cit 
un garderob.

— Ce spui ? — întreabă el 
bucuros. Așa-i că lucrările a 
vansează ?

— Și încă rapid — spun. 
Dacă o țin tot așa, intr-o săp- 
tămînă gata, rămîneți fără 
poligon. Dați-mi dosarul 
I.R.C.R.-ului ! Dați-mi toate 
contractele încheiate și neres
pectate ! Să... trag un foileton 
să duduie !

Așa e că am nimerit în 
plin ?

VASILE TOFAN

BASCHET
(masculin) :

BOX :
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TENIS DE 
masa 
(masculin) :
ȘAH :

SCRIMA 
(masculin și 
feminin) :
VOLEI :

România (tineret) — Grecia 
Din. Buc.—Zadar (R.S.F.I.) 
România — Grecia
Dinamo Buc. — Dinamo 
Craiova
C.S.M. Cluj — T.S.K.A. 
Cerveno Zname (R.P.B.)

Finala campionatului 
republican individual

România — Polonia 
(tineret)

progresul — Electroputere 
Craiova (m)
Steaua — Petrolul (m)
Știința — C.S.M. Cluj (f) 
Știința — Ind. sîrmei
C. Turzii (m)
Rapid — Constructorul
Brăila (m)

Șahiștii ploieșteni învingători in întilnirea 
cu selecționata orașului Halle (R. D. G.)
Echipa dc șah Petrolul Ploiești 

a întîlnit într-un meci amical 
selecționata orașului Halle. La 
prima masă a ploieștenilor a 
jucat marele maestru internațional 
Florin Gheorghiu.

Gazdele au repurtat o victorie 
netă, eu scorul de 13l/2—6l/2.

Campionul țării noastre a ter
minat Ia egalitate cu maestrul 
Mflhring. Fiecare dintre parteneri 
a cîștigat cîte o partidă. Reali
zatorii principali ai ploieștenilor 

sala Floreasca
Sîmbătă 27.XI, ora 17
Duminică 28.XI, ora 13
sala Floreasca
Joi 25.XI, ora 19
sala Dinamo
Joi 25.XI, ora 17

sala Institutului de
Petrol, gaze și geologia
24.XI—15.XIT, ora 16,30
sala Dinamo
26, 27.XI, ora 8.30 și 10 
28.XI, ora 11 și 16
sala Dinamo
Duminică 28.XI, ora 9
sala Giulești 
Duminică 28.XI, ora
8,30 

au fost : Partoș (2—0 cu Mtthl- 
berg), Seimeanu (2—0 cu Pe- 
trzak) și Margareta Perevozriic 
(2—0 cu Pnpka). Bine s-au 
comportat și cei doi juniori, Zara 
și Ghizdavu, care au cîști
gat cu ll/?—*/2» la Pavlitzki și, 
respectiv, Bordihn. Șase remize 
în Intîlnirile Neamțu—Birkholtz, 
Mititelu—Csulits și Pogorevici— 
Jîîsche. Butnaru a pierdut par
tida a doua la Postler și a remi> 
zal-o pe prima.



Cititorii întreabă, 
redacția răspunde (II)

HOCHEI; Se reiau întrecerile campionatului republican

Publicăm în continuare răspunsuri la 
scrisorile primite din partea cititorilor 
în care ni se solicită amănunte despre 
regulamentul actualei ediții a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului.

Elisabeta TAMAȘ — Oradea, Vicențiu 
TEODORESCU — Pitești, Ion COSTOIU 
— Vatra Dornei, ș.a. ne-au adresat în
trebarea : Cum se vor desfășura între
cerile de schi și gimnastică ?

Răspuns : Concursurile de schi vor fi 
organizate pe următoarele categorii de 
vîrstă și probe :

La probele de fond pîrtiile vor cuprin

Cateqoria 
de vîrstă

fond 
(metri)

Coborîre cu porți (slalom)

Distanța (m) Numărul porților
B F B r B r

12 -15 ani 2000 2000 200 200 6 6

16 -22 ani 5000 5000 5oo 500 15 IO
22-51 ani 5OOO 5000 5OO 500 15 10
Peste 51 ani 2000 2000 500 500 15 1O

de aproximativ 2/3 șes și 1/3 coborîre 
și urcuș. In lipsa terenului variat, con
cursurile pot fi organizate și pe teren 
neaccidentat. Plecările și sosirile se fac 
pe teren plat. Traseul se mar
chează cu fanioane din pînză sau 
hîrtie și, dacă este posibil, pen
tru fiecare distanță cu altă cu
loare. înaintea cursei, concurenților 
le va fi descris traseul. Din loc în loc 
se vor așeza posturi de control și în
drumare. Concurenții care vor scurta 
traseul vor fi descalificați. Plecările vor 
fi date pe probe tuturor concurenților 
de la aceeași categorie deodată.

La probele de coborîre cu porți, pîr
tiile vor fi amenajate conform distanțe
lor din regulament (cu aproximație), pe 
dealuri sau pe traseele din apropierea 
localităților. Plecarea se marchează prin 
două fanioane, iar porțile vor fi mar
cate, de asemenea, prin două fanioane 
sau bețe. Fanioanele sau bețele care 
marchează porțile vor trebui să aibă o 
lungime de aproximativ 2 m și o gro
sime de cel puțin 2 cm. Plecările se

POPICE: Petre Purje (Flacăra Cîmpina) dublu campion al țării
ARAD, 21 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Arena C.F.R. a găzduit 
timp de trei zile finalele campionate
lor republicane masculine (indivi
duale și pe perechi), supunînd pe 
concurenți unui serios examen. Ast
fel, cele patru piste, fiecare de un 
anume fel, au fost extrem de „grele", 
solicitînd un bogat bagaj de cunoș
tințe tehnico-tactice pentru a li se 
putea descoperi particularitățile. în 
plus, bilele de... mărimi și greutăți 
diferite, rozetele de la locașul popice
lor uzate și probele... maraton (unii 
finaliști au lansat 600 de bile în trei 
zile) care au figurat în programul 
competiției au cerut eforturi consi
derabile. Cine a făcut față acestor 
dificile condiții de joc? Doar Petre

BOX: Ultimele restanțe ale campionatului
S-au consumat ultimele restanțe 

ale campionatului republican de box 
pe echipe.

MEDIAȘ (prin telefon). Duminică, 
pugiliștii de la Gaz metan Mediaș au 
terminat învingători în întîlnirea cu 
cei de la U.M. Timișoara. Scor 24—15. 
Localnicii s-au clasat, astfel, pe locul 
doi în seria I, după Dinamo Craiova. 
Se cuvin felicitări tînărului antrenor, 
Gheorghe Simion, pentru seriozitatea 
și pasiunea cu care își pregătește 
elevii. REZULTATE TEHNICE: 
I. Moldovan (M) b.ab. I Lucaci (T) ; 
A. Verdeș (M) egal cu E. Galle (T) • 
Gh. Eremia (M) ciștigă fără adversar ; 
Gh. Dumitru (M) b.ab. II Gh. Chiș 
(T); F. Paraschiv (M) egal cu M. Mar
coni (T); Gh. Popa (M) b.p. Fr. Paz- 
mani (T); I. Mărculeț (M) b.ab. I 
I. Kooss (T); V. Perianu (M) egal cu
N. Picior (T); P. Mentzel (T) b.ab. II 
C. Petrenciuc (M); Gh. Buică (M) 
egal cu G. Schubert (T).

Z. RÎȘNOVEANU-coresp.

CONSTANȚA (prin telefon). Boxerii 
de la Farul au reușit să obțină vic
toria în partida revanșă cu Oțelul 
Galați. Scor: 21—16. Nivelul tehnic 
și spectacular al galei a satisfăcut pe 
spectatori. Cel mai frumos meci al 
reuniunii l-au furnizat Iliescu (F) și 
Munteanu (O), constănțeanul cîști- 
fînd prin abandon în ultima repriză. 

dau în ordinea numerelor trase la sorți, 
îneepînd cu cel mai mic. Concurentul 
este obligat să treacă prin toate porțile 
de pe traseu, pierderea unei porți atră- 
gînd descalificarea concurentului res
pectiv.

In etapa raională (orășenească) și in 
cea regională, in raport cu posibilitățile 
locale, este Indicat să se organizeze și 
o ștafetă în componența căreia să intre 
sportivii clasificați. Distanțele de con
curs sînt lăsate la aprecierea organiza
torilor.

In ceea ce privește gimnastica, între

cerile vor fi organizate — în toate eta
pele — separat pentru bărbați și sepa
rat pentru femei. Vor fi executate exer
cițiile de gimnastică tip înviorare cu
prinse în regulamentul concursului pen
tru Insigna de polisportiv. îneepînd cu 
etapa a Il-a (pe grupe de asociații spor
tive), echipele de bărbați vor executa șl 
două piramide la alegere, Iar femeile 
exerciții la alegere din gimnastica artis
tică cu sau fără obiecte. Pe baza rezul
tatelor obținute, asociația sportivă își 
va forma din cei mai buni gimnaști 
echipe de cite 10 bărbați și 10 femei 
care vor lua parte la etapa a Il-a a 
competiției.

In etapele a Il-a șl a IlI-a, concursu
rile de gimnastică se vor desfășura sub 
formă de întreceri pe echipe, separat 
pentru bărbați și separat pentru femei. 
Exercițiile vor fi executate în ansamblu 
de toată echipa după muzică sau după 
numărătoare. Echipa care va acumula 
notele cele mai mari va fi declarată 
cîștigătoarea concursului.

Purje, Cristu Vînătoru, Ion Micoroiu, 
componenți de bază ai echipei națio
nale, cărora li s-a adăugat și cunos
cutul popicar din Roman, Petre Bu- 
hăescu. De fapt, în clasamentul cali
ficărilor, Buhăescu a ocupat primul 
loc cu 881 p.d., urmat în ordine de 
Vînătoru (858), Purje (854), Micoroiu 
(846), Ilieș (839) etc. în turneul 
final, desfășurat sîmbătă după-amiază 
și duminică dimineața, s-au calificat 
16 jucători care au tras în ordinea 
inversă a clasamentului. Conform 
calculului hîrtiei, lupta pentru titlu 
s-a dat între primii patru clasați din 
calificări. Buhăescu, avînd o cădere 
surprinzătoare la o manșă de „izo
late" (45 p.d.), Vînătoru, mai puțin 
inspirat ca de obicei și Micoroiu, re

REZULTATE TEHNICE: I. Dobre (O) 
cîștigă fără adversar; C. Șoșoiu (F) 
b.p. V. Potolea (O); Gh. Anton (F) 
b.ab. I Apostol (O); I. Dinu (F) b.p. 
Gh. Eremia (O); V. Baciu (F) b.p. 
V. Buti (O); T. Pintilie (F) egal cu 
M. Scarlat (O); V. Bogoi (O) b.p. 
V. Neagu (F); Șt. Cojan (O) cîștigă 
fără adversar; I. Șișu (F) b.desc. I
O. Cioloca (O). Arbitrajele prestate de
P. Epureanu, C. Chiriac și V. Po
pescu — bune.

CH. GOLDENBERG-coresp.

De la I.E.B.S.
• S-au pus în vînzare la casele 

speciale din str. Ion Vidu, Prono
sport, calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
stadioanele Republicii, Dinamo, Giu- 
lești și patinoarul „23 August", bi
letele pentru intilnirea internațională 
de fotbal DINAMO BUC. — INTER- 
NAZIONALE MILANO din 1 XII de 
pe stadionul „23 August".

• Casele speciale din str. Ion Vidu, 
Pronosport, și de la stadionul Dinamo 
vînd și bilele pentru meciul de box 
DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
CRAIOVA din 25 XI de la sala FIo- 
reasca, pentru întîlnirile internațio
nale de baschet ROMANIA (tineret)— 

in această toamnă avem un sezon 
hocheistic cu adevărat bogat. S-a des
fășurat ptnă acum primul tur al cam
pionatului, a urmat competiția dotată cu 
Cupa F.R.H.P., apoi dublul meci Româ
nia—Ungaria. Doar o zi s-a... odihnit 
patinoarul „23 August" — ieri. Pentru 
că îneepînd de azi vom urmări timp de 
o săptămînă întrecerile turului secund 
al campionatului, care readuce In între
cere echipele Steaua, Voința Miercurea 
Ciuc, Dinamo, Știința București, Tîrnava 
Odorhei și Știința Cluj, pe care le-am 
notat aici în ordinea în care au terminat 
în clasamentul primei părți.

Turul întîi al campionatului a avut, 
vrînd-nevrînd, mai mult un caracter de... 
încălzire, de „intrare în atmosferă". A- 
ceasta, în primul rînd, din cauza pre
gătirii inegale cu care s-au prezentat 
echipele, cele bucureștene fiind avantajate 
față de cele provinciale care n-au luat 
contact cu gheața decît Ia venirea lor în 
Capitală. Acum, în ziua reluării întrecerii 
(reamintim că în acest an campionatul 
se dispută în patru tururi) avem toate 
motivele să cerem echipelor un plus ca
litativ în evoluția lor. Cele trei formații 
bucureștene se prezintă mal bine rou'ate 
competițional, cele trei „provinciale" nu
mără de-acum multe ore de patinaj la 
activ. De aceea, sperăm ca jocurile să fie 
mai bune, raportul de forțe mal apro
piat și... scorurile mai strînse.

Turul secund al campionatului ne in
teresează însă și sub un alt aspect. El 
trebuie să fie un criteriu de verificare 
a jucătorilor aflați in vederile selecțio- 

simțind eforturile, nu au constituit 
adversari periculoși pentru Purje, 
duminică în mare formă la „izolate" : 
90; 90; 61 i 89 ; 79! Cu popicele 
doborîte în manșele de „plin", el a 
totalizat 874 p.d. și a obținut victoria. 
Deși este un vechi jucător, Petre 
Purje îmbracă pentru prima oară tri
coul de campion, el ocupînd, din 1954 
încoace, cu regularitate locurile 2 
sau 3 în fiecare an.

La perechi întrecerea a fost domi
nată de cuplul Purje — Vînătoru, 
deosebit de omogen. Pentru locul doi 
a fost necesar un baraj de 40 de bile 
mixte, între Micoroiu — Rabatil și 
Mîntoiu — Petru, cîștigat de primul 
tandem cu 314—292.

CLASAMENTE: individual — 1.
Petre Purje (Flacăra Cîmpina) 1728
p.d. (două manșe a 200 bile mixte);
2. P. Buhăescu (Unirea Roman) 1 708 ;
3. C. Vînătoru (Petrolul Ploiești) 1 703;
4. I. Micoroiu (Olimpia Reșița) 1 702 ;
5. I. Erdei (Olimpia Oradea) 1 639 ;
Perechi — 1. P. Purje-j-C. Vînătoru 
1 748; 2. I. Micoroiu+1. Rabatil
(Voința Lugoj) 1 676 (după baraj); 
3. V. Mîntoiu (Rapid București)-]-I. 
Petru (Rapid București) 1 676; 4. E. 
Weiss (Record Mediaș)-j-V. Mateiaș 
(Metrom Brașov) 1 594; 5. A. Mathe 
(Metalul Vlăița) + I. Mihaly (Fabrica 
de zahăr Tg. Mureș) 1593.

TRAIAN IOANIȚESCU

GRECIA și DINAMO BUC — ZADAR 
(Iugoslavia) din 27 XI și ROMANIA — 
GRECIA din 28 XI de la sala Flo- 
reasca, și pentru turul II al campio
natului republican de hochei din 23— 
28 XI de la patinoarul ,23 August", 
a cărui casă de bilete este deschisă 
zilnic.

• Săptămînă aceasta patinoarul 
„23 August* este deschis pentru pa
tinaj public joi orele 15—16,30 și 
duminică orele 10—13.

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

AZI MECIUL DINAMO - VOINȚA
nării în echipa națională, chemată să sus
țină, între 10 și 12 decembrie, un tur
neu de baraj pentru grupa B a campio
natului mondial. Desigur, există un lot 
de 21 de jucători, constituit din vreme, 
dar porțile echipei reprezentative sînt 
deschise oricui care — prin seriozitatea 
cu care se pregătește, prin valoarea pe 
care o arată în campionat — se dovedește 
apt de a face parte din lot. In plus, acest 
tur al campionatului va servi drept cri
teriu de selecție și pentru definitivarea 
lotului de tineret, chemat să susțină în 
curînd o serie de jocuri internaționale. 
Antrenorii de la „tineret" Gabriel Coz- 
man și Nicolae Zografi, au în vedere o 
serie de jucători (Crișan, Șerban, Otvoș, 
Petrescu, Pop, Moiș, Marian, Iordan, 
Boldescu, Ioanovici, I. Hollo), dar aces-

VOLEI: Pe scurt, despre meciurile din seria a ll-a
Progresul București—Știinta Petroșeni 

(M) 3—1. Intîlnire viu disputată și de 
bun spectacol. Studenții au luptat de 
la egal la egal cu Progresul, greșind 
însă mult în atac și mai ales în finalu- 
rile seturilor doi (16—14) și patru 
(15—10). S-au evidențiat Stamate și 
Zaporojescu (Progresul), Șchiopu și 
llorincaru (Știința Petroșeni).

Banca Tg. Mureș—Ind. sirmei C. 
Turzii (M) 3—0. In ciuda scorului a fost 
un meci echilibrat, în care oaspeții nu 
le-au fost cu mult inferiori învingătorilor. 
Cel mai bun de pe teren — trăgătorul 
Ghergheli de la Ind. sîrmei. (I. PÂUȘ- 
coresp.).

Electroputere Craiova—Alumina Oradea 
(M) 3—1. In jocul echipei craiovene, 
foarte bun atacul; în cel al orădenilor — 
blocajul. S-au evidențiat Crețu de Ia în
vingători și Moruț de la Alumina. 
(C. MARICA-coresp.).

C.S.M.S. Iași—Știinta București (M)
3—0. Cei mai eficace dintre jucătorii 
celor două echipe: Trofin, Moșescu 
(C.S.M.S.), respectiv loja și Dumitrescu. 
(T. ONIGA-coresp.).

Viitorul Bacău—înainte Timișoara (M) 
3—1. Oaspeții s-au apărat cu dîrzenie, 
dar gazdele, cu un joc mai bine orga
nizat la fileu, au învins. S-au remarcat 
Costea, Ațdelea (Viitorul) și Postolache 
(înainte).

Țesătura P. Neamț—Voința M. Ciuc 
(I) 3—2. O luptă epuizantă de apro
ximativ două ore și jumătate, în care 
învingătoarea a fost decisă în ultimele 
minute de joc. Dobrescu, Ciobanu și
Pascal de la cîștigătoare, Janosi și Kohn 

PE ECRANE L
I

Un film de ION POPESCU-GOPO

inspirat din basmul „HARAP ALB" de ION CREANGĂ

premiul pentru regie - Moscova 1965

premiul special al juriului - Mamaia 1965

tora li se vor adăuga, la sfîrșitul jăptă- 
mînii, și alții.

Pentru săptămînă viitoare și-a anunțat 
sosirea în țara noastră echipa cehoslovacă 
Opava, care va susține 3 meciuri pe pa
tinoarul „23 August". Marți 30 noiem
brie și vineri 3 decembrie, vom vedea 
întîlnirile București—Opava (sub numele 
de București evoluînd de fapt lotul re
prezentativ)., iar joi 2 decembrie oaspeții 
vor juca cu echipa noastră de tineret.

Din programul etapei de azi se deta
șează meciul de la ora 19, dintre Dinamo 
și Voinfa, cîștigat în turul I de forma
ția din Miercurea Ciuc la mare luptă:
4—3. In deschiderea acestui joc, de la 
ora 17, se întîlnesc Știința București 
și Știința Cluj. De dimineață (ora 9) : 
meciul Steaua—Tîrnava Odorhei. (R. U.).

de Ia învinse sînt voleibalistele care s-^ 
evidențiat. (EL. ENEA-coresp.).

Știința Tg. Mureș—Știința București 
(F) 3—1. Studentele din localitate au 
început slab, pierzînd primul set la 10, 
pentru ca apoi să se concentreze și să 
cîștige, dar nu fără dificultate, urmă
toarele trei seturi (10, 11, 1<., și tot
odată victoria (N. STÂMESCU-corcsp.).

Sănătatea Arad—Progresul Tirgoviște 
(F) 3—1. Arădencele, beneficiind de' a- 
portul apreciabil al internaționalei Doina 
Coste, au obținut o victorie clară. In 
ultimele două seturi — Ia 3 ! (ȘT. IA- 
COB-coresp.).

Progresul București—C.S.M. Cluj 
(F)3—0 (11,14, 12). Dispută animată, 
palpitantă prin evoluția scorului, care a 
alternat în toate trei seturile. Clujencele, 
cu un randament scăzut prin gabaritul 
nesatisfăcător al formației prezentate 
(fără trăgătoarele principale Botezau ș) 
Costîc), au opus totuși o dîrză rezistent'^ 
conducînd cu 3—2, 4—3 și 9—7 în 
primul set. cu 10—9 și 14—11 în setul 
doi, cu 5—0, 5—3, 7—3, 10—4, 11—10 
și 12—11 în setul ultim. De fiecare dată 
însă, oaspetele au fost depășite în fi
nal,din cauza propriilor lor greșeli co
mise în organizarea dublajelor, dar mai 
ales ca urmare a jocului superior în atac 
al bucureștencelor. Deficitară la ambele 
echipe — primirea serviciilor, din pri
cina căreia voleibalistelor de Ia Progre
sul li s-au înscris opt puncte, iar celor 
de la C.S.M. — șase. Din echipa învin
gătoarelor s-au impus jucătoarele Mili
tam și Pleșoianu. De la învinse — 
Suciu.

C. FAUR



Să învățăm și din succese...
(Urmare din pag. 1)

Bucu-(cu Danemarca la 
Cehoslovacia la Praga, ca să 
decît două exemple) echipa

Competiția surprizelor nu se dezminte

mcciuri 
iești, cu 
nu dăm 
noastră a primit gol în primele mi 
nute, iată că duminică ea a fost aceea 
care a luat un ascendent moral asupra 
adversarului, înscriind în primele se
cunde. Nu se poate trece peste acest 
detaliu care — trebuie s-o spunem — 
a fost un adevărat tonic pentru echipa 
noastră, a cîntărit mult în 
treaga desfășurare a partidei, 
deci, o j--:—- a --
trebuie s-o tragem : necesitatea 
unei maxime concentrări chiar de 
la fluierul de începere a jocului, 
dublată de o mobilizare a forțelor pen
tru cîștigarea inițiativei atît pe teren 
cît și pe tabela de marcaj. Pentru că, 
dacă se spune că un meci se poate cîș
tiga și în minutul 90, nu e mai puțin 
adevărat că el se poate cîștiga și în 
minutul 1 !

în-
Iată 

primă Învățătură pe care

ĂSA-ZISA „MIZĂ" A JOCULUI 
NU MAI FIE O PIEDICĂ

De multe ori, în meciurile interna- 
ionale în care era în joc ceea ce se 
cheamă de obicei „miză“, fotbaliștii 
îoștri au dat un randament inferior 
losibilităților lor. I-a stăpînit emoția, 
îervozitajea., aproape că nu-i recunoș- 
eam pe .„ren. Meciul cu Portugalia, 
ivind însă o altfel de „miză*, aceea 
i prestigiului și nu a calificării sau 
lunetelor în clasament, a fost abordat 
ie echipă, de toți cei 11 jucători, cu 
:alm, cu încredere, cu o stare morală 
are a facilitat etalarea realelor posi 
lilități. în aceste condiții, formația ro- 
nână a jucat degajat, curajos, și-a im- 
>us ea jocul care i-a convenit, a pus 
iccentul pe ofensivă. Desigur, dumi- 
îică apărarea noastră, fără să se ,,be- 
oneze“, a fost bine organizată. Dar, 
irma cu care i-am bătut pe portughezi 
i fost în primul rînd jocul combina- 
iv, de atac. Aportul ofensiv al iui 
;b Țgheli, vitalitatea lui Dridea, drib-

deam nu numai la evidenta ei supe
rioritate în joc, ci, mai ales, la nume
roasele ocazii de gol pe care atacanții 
noștri le-au creat la poarta lui Car
valho. într-adevăr, Sorin Avram (de 
două ori), Pîrcălab, Dridea au fost în 
situația de a marca din poziții foarte 
favorabile. N-au reușit însă. Păcat ! 
Ce bine ar fi stat în palmaresul repre
zentativei un scor de proporții în fața 
puternicei echipe a Portugaliei ! Dar, 
o mai veche lacună a atacanților noș
tri și-a spus din nou cuvîntul. S-a ra
tat din cauza pripelii, a lipsei de con
centrare și — de ce n-am spune-o ? — 
chiar din cauza unor execuții tehnice 
defectuoase. Ineficacitatea trebuie să 
constituie deci o preocupare de prim 
ordin, mai puțin, poate, la nivelul 
echipei naționale și, în primul rînd, în 
cluburi. Pentru că Pîrcălab, 
Avram, și 
dar să nu 
ciurile de 
de goluri 
etape !

Am cîștigat un meci de mare pres
tigiu contra Portugaliei. O victorie pe 
cît de frumoasă, pe atît de meritată. 
Satisfacția succesului este firească Nu 
trebuie însă (mai e nevoie s-o spu
nem ?) să supraapreciem acest rezultat. 
La încheierea sezonului competițional 
internațional al echipei reprezentative, 
lucrurile nu trebuie privite numai prin 
prisma 
trebuie 
echipei 
arătat 
trebuie
Portugaliei este binevenit pentru că 
ne dă încredere și ne confirmă exis
tența unor reale posibilități. Să nu-1 
absolutizăm insă, ci să știm să învățăm 
și din el...

SPUNEAM MEREU CĂ DIN ÎN- 
FRÎNGERI, ÎNVĂȚĂM.

SĂ ÎNVĂȚĂM, DE DATA ACEAS
TA, ȘI DINTR-UN SUCCES.

Dridea, 
ceilalți au ratat duminică, 

uităm cît se ratează, la me- 
campionat, ce medie redusă 
se înregistrează în unele

victoriei din ultimul meci, ci 
avută în vedere comportarea 

în întregul an. Și, acest an ne-a 
destule lucruri asupra cărora 
să reflectăm. Succesul în fața

9 echipe de categoria B
eliminate din „Cupa României"!

GLORIA IOȘIA - CLUJEANA 
(1—2). Meci de mare luptă în care 
diferența de valoare și-a spus cu
vîntul. în prima repriză oaspeții do
mină, își creează ocazii bune de a 
înscrie, dar nu reușesc decît în urma 
a două greșeli flagrante de apărare : 
Pricop este autorul unui autogol (min. 
36), cel de-al doilea punct fiind mar
cat de Suciu (min. 39), în urma unei 
pase de la... fundașul advers Balogh ! 
După reluare, localnicii preiau iniția
tiva și în min. 65 reduc din handicap 
prin Tiponut, care a speculat o gre
șeală a fundașului central Soos. Co
rect arbitrajul prestat de Al. Nuti 
(Satu Mare)).

PAUL LORINCZ — coresp.

VICTORIA CĂLAN — GAZ ME
TAN MEDIAȘ (2—0). Deși terenul 
a fost desfundat, meciul a prilejuit 
un bun spectacol fotbalistic, terminat 
cu victoria meritată a gazdelor care 
au luptat pentru fiecare minge. Au
torii golurilor : Vlad (min. 44) și Po
pescu (min. 47). A- arbitrat corect 
I. Barbu (Aiud).

A. TUZA — coresp.

SODA OCNA MUREȘ — A.S. AR
MATA TG. MUREȘ (3-1). în ciuda 
terenului greu, jocul a fost dinamic, 
spectaculos, cu faze frumos construite 
de linia de atac a „sodiștilor1*, greu 
soluționate de jucătorii militari. Au 
înscris Popanică (min. 43 și min. 72 
— ultimul din 11 m) și Hișu (min. 
83) pentru echipa din Ocna Mureș, 
Balaban (min. 25) pentru A. S. Ar
mata.

GH. TĂUTAN — coresp.

FRUCTEXPORT FOCȘANI — 
CONSTRUCTORUL BRĂILA (1-0).

ngul și viteza lui Pîrcălab, simțul Portarul portughez Carvalho respinge peste bară șutul lui D. Popescu 
imbinativ al lui Badea au fost ele- Foto: V. Bageac
lentele care și-au pus amprenta pe în* 
egul joc al reprezentativei noas- 
e. Așa dat s-a jucat bine 
ttr-un meci în care teama de 
:zultat nu atîrna ca o sabie a lui 
amoțles deasupra capului. Firește, ne 
it.reV de ce nu s-ar putea juca la 
:1 și alte partide ? Este o chestiune 
;upra căreia jucătorii, antrenorii, spe- 
aliștii noștri trebuie să mediteze, să 
isească soluții. Oare nu această defi- 
ență stă și la baza faptului că, în 
ieste preliminarii, am cîștigat toate 
eciurile acasă (fără să primim vreun 
>1 !) dar, în schimb, n-am realizat 
ci un punct în deplasare ? Această 
cună de ordin psihic reduce de multe 
i la jumătate potențialul echipei și, 

i atît mai mult, ne obligă s-o privim 
i o atenție deosebită. Pentru că ma
cra de joc de duminică nc-a arătat 
i echipa noastră poate juca bine.
o facă în toate ocaziile !

s

Echipa locală a fost superioară în 
această partidă, înscriind golul vic
toriei prin Dragu (min. 75). Același 
jucător a ratat o lovitură de la 11 m 
în repriza întîi.

Ș. SOLOMONOVICI — coresp.
UNIO SATU 

BAIA MARE 
în care ambele 
pentru victorie, 
dat. Localnicii 
sari dificili 
măreană.
(min. 7 și 63) și Pînzaru (min. 49) 
pentru Minerul, Szentivani (min. 35) 
și Pal (min. 44) pentru Unio.

AUGUSTIN VERBA — coresp.
PORTUL CONSTANȚA — PRO

GRESUL BUCUREȘTI (2—2). 120 de 
minute de fotbal de bună calitate, în 
care cele două echipe s-au întrecut 
cu ardoare pentru calificare în turul 
următor al competiției. Portul a do
minat în repria I, dar portarul bucu- 
reștean Mîndru a apărat foarte bine, 
în prelungiri, jucătorii bucureșteni au 
ținut mingea, rezultatul de egalitate 
asigurîndu-le calificarea. Au înscris 
Țarălungă (min. 39) și Unguroiu (min. 
72) pentru Progresul, Moroianu (min. 
52) și Buzea (min. 86) pentru Portul.

L. BRUCKNER — coresp.
U.M.T. TIMIȘOARA — VAGO

NUL ARAD (2—6). Arădenii au con
dus cu 2—0 și apoi cu 2—1 (pînă 
în min. 88) prin golurile înscrise de 
Toma (min. 27) și Danileț (min. 49), 
timișorenii înscriind prin Feniaț (min. 
67). Egalarea survine în min. 88 da
torită lui Șețu, care transformă o 
lovitură de la 11 m. în prelungiri fot
baliștii de la Vagonul se „dezlănțuie" 
și înscriu de patru ori prin Schwei- 
ninger (min. 92), Toma (min. 100 și 
109) și Moț (min. 114).

ION IOANA — coresp.
CIMENTUL MEDGIDIA — ȘTIIN

ȚA BUCUREȘTI (1—0). Cimentul a 
eliminat cu acest prilej a doua echipă 
de categoria B, după Dinamo Victo
ria, tot din București. Și în acest meci 
localnicii au creat faze spectaculoase, 
au atacat cu energie fără a se inti
mida de valoarea adversarului. Golul 
victoriei a fost înscris de Vîlsan.

RADU AVRAM — coresp.
DÎMBOVIȚA BUCUREȘTI — ME

TALURGISTUL BUCUREȘTI ((0—2). 
Abia in min. 77 Popescu (Metalurgis
tul fostă Metalul) concretizează 
dominarea evidentă a echipei sale, 
pentru ca după două minute 
Roman să mărească avantajul. După 
cum se vede, Metalul nu a reușit să 
străpungă apărarea supraaglomerata 
și foarte ambițioasă a Dîmboviței, 
decit spre sfirșitul partidei. Terenul 
greu a cîntărit mult în desfășurarea 
jocului. S-au remarcat : Anton, Po
pescu (Metalurgistul), Puică 
vița). Corect arbitrajul lui 
povici — București.

ION CUPEN —
DUNĂREA CALAFAT - 

RM. VÎLCEA (2—1). 3 000 de spec
tatori și-au susținut permanent echipa 
favorită, care a înfruntat o formație 
din categoria B. Pînă la urmă pu
blicul a aplaudat victoria echipei lo
cale prin golurile înscrise de Milea 
I (min. 15) și Carauleanu (min. 74), 
respectiv Suciu (min. 44).

ION ZAHARIA — coresp.

MARE — MINERUL 
(2—3). Meci dinamic 
echipe au luptat mult 
pe un teren desfun- 
s-au dovedit adver- 

pentru echipa băi- 
Autorii golurilor : Bohoni

(Dîmbo-
Gh. Po-

coresp.
OLTUL

EFICACITATEA - 
VECHEA POVESTE...

StJdwyfiiam în cronica de ieri că suc- 
sul echipei României putea fi și mai 
:t. Cînd spuneam acest lucru ne gîn-

Vă prezentăm programul concursu
rilor PRONOSPORT A 48 și B 14 
din această săptămînă :

I. Petrolul — Știința Cluj
II. Știința Craiova — Siderugistul

III. Rapid — U.T.A.
IV. C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara
V. Steagul roșu — Crișul

VI. C.S.M. Sibiu — Minerul B.M. 
VII. Minerul Lupeni — A.S.A. Tg.

Mureș 
VIII. Industria sîrmei — Jiul

IX. Oțelul Galați — Oltul Rm. Vîlcea
X. Atalanta — Bologna

XI.
XII.

XIII.

Lazio — Juventus 
Torino — Brescia 
Dinamo Pitești — Steaua

• în întreaga țară continuă să se 
vîndă biletele pentru concursul Spor- 
expres Nr. 13, trimestrul IV. Biletele 
se pot procura prin agențiile Loto- 
Pronosport, cooperative, O.C.L.-uri, 
vînzători volanți etc. Prețul unui 
bilet este de 3 lei.

Puteți cîștiga : autoturisme, excursii, 
motociclete, motorete, frigidere, tele
vizoare sau alte premii in obiecte și 
bani.

MECIURI
PRONOEXPRES

concursului Pronoexpres
17.XI.1965 :

Premiile
nr. 46 din

Categoria a Il-a : 1 variantă a 
32 265 lei și 10 variante a 7 265 lei ; 
Categoria a 111-a: 56 variante a 1 536 
lei; Categoria a IV-a: 387 variante 
a 285 lei; Categoria a V-a: 1 300 va
riante a 85 lei; Categoria a Vl-a: 
6556 variante a 23 lei-

Report categoria I: 186 205 lei
Premiul de 25 000 lei oferit unei 

variante de categoria a Il-a va fi 
tras la sorți miercuri 24 noiembrie 
1965 la Tecuci.

Rubrică redactată de Lolo-Prono- 
sport.

STEAGUL ROȘU — COLOROM COD- 
LEA 8—0 (3—0). Fotbaliștii de la Stea
gul roșu s-au înapoiat vineri din Iugo
slavia, unde săptămîna trecută au ter
minat la egalitate (2—2) cu F. C. Zagreb, 
meci disputat în „Cupa orașelor tîr- 
guri“. în dorința de a obține calificarea 
în turul al IlI-lea al acestei competiții, 
stegarii și-au reluat imediat pregătirile. 
Duminică, jucătorii brașoveni au susți
nut un meci de verificare în compania 
echipei de categorie regională, Colorom 
Codlea pe care au întrecut-o cu scorul 
de 8—0 (3—0) prin punctele înscrise de 
Goran (3), Necula (2), Gane (2) și Năftă- 
năilă. Steagul roșu a aliniat următoarea 
formație: Adamache — Zaharia, Jenei, 
Campo, Ivăncescu — Năftănăilă (Pes- 
caru), Sigheti — Hașoti, Necula (Gane), 
Goran, Pescaru (Necula). Fundașul Na- 
ghi n-a jucat fiind ușor accidentat.

Fotbaliștii din Zagreb sînt așteptați să 
sosească la Brașov în cursul zilei de 
marți. C. Gruia-coresp. reg.

DINAMO PITEȘTI — PETROLUL 3—0 
(2—0). Meciul s-a desfășurat sîmbătă s: 
a prilejuit un joc spectaculos. Pi-

TEXTILA BUHUȘI - DINAMO 
BACĂU (1—4). Așa cum s-a mai 
anunțat, jocul s-a disputat la Bacău 
deoarece terenul din Buhuși este în 
reparație. Jocul a fost în general la 
discreția dinamoviștilor, cu excepția 
minutelor 22, 29 și 31 cînd înaintașii 
Textilei au ratat ocazii clare. Au în
scris : Țuțuianu (min. 1), Nedelcu 
(min. 14), Tuțan (min. 66) și Radu
lescu (min. 88) pentru Dinamo, An- 
ghel (min. 61) pentru Textila.

ILIE IANCU — coresp. reg.
PETROLUL MOINEȘTI — OȚE

LUL GALAȚI (2—0). Victoria echi
pei gazdă este meritată și a fost ob
ținută în urma unui joc frumos, pre
sărat cu faze spectaculoase. Oaspeții 
au jucat dur, manifestînd slăbiciuni 
atît în atac cît și în apărare. Autorii 
golurilor : Voinea (min. 46) și Chirilă 
(min. 65).

C. PANAITE și
AL. STOIANOVICI — coresp.

FORESTA FĂLTICENI - CHI
MIA SUCEAVA (5—1). în ciuda te
renului acoperit cu un strat de gheață, 
echipele au realizat un spectacol de 
calitate. Au înscris : Nae (min. 23, 
49 și 51), Chelemen (min. 39) și Con
stantin (min. 80) pentru Foresta, Bibu 
(min. 66) pentru Chimia.

NEGRU LAZAR — coresp.

RAPID PLOPENI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (2—0). După Flacăra 
Moreni, iată că o altă formație din 
categoria B, Metalul Tîrgoviște, a 
părăsit învinsă terenul din Plopeni. 
Rezultatul este cu atît mai remarcabil 
cu cît Rapid Plopeni activează doar 
în campionatul regional. Golurile au 
fost înscrise de Babone (min. 47 și 
69). Oaspeții nu au periclitat nici un 
moment poarta echipei locale.

ION POPESCU — coresp.
MUNCITORUL REȘIȚA - JIUL 

PETRILA (3—6). Publicul a asistat 
la un joc disputat în care echipa 
Muncitorul a avut inițiativa în majo
ritatea timpului. Oaspeții au meritat 
totuși victoria deoarece au avut o 
pregătire fizică mai bună, ceea ce i-a 
ajutat să se impună în prelungiri. Au 
înscris: Libardi (min. 50, 94, 113, 
1’19 — ultimul din penalti), Peronescu 
(min. 82) și Sandu (min. 115) pentru 
Jiul, Apro (min. 30 și 110 — ultimul 
din penalti) și Dan (min. 73) pentru 
Muncitorul.

I. PLĂVIȚU — coresp.

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — IND. 
SÎRMEI C. TURZII (1—0). Practi- 
cînd un joc bun, cu pătrunderi ra
pide, și luptînd pînă la epuizare. 
Știința Tg. Mureș, din campionatul 
regional, a învins pe merit. Unicul 
gol a fost realizat de Lupu în min. 20.

IOAN PĂUȘ — coresp. reg.

CATEGORIA C. SERIA SUD : 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI - I 

MENTUL BRASOV 2-0 (1-0)

ÎN
RUL-

golul 
chiar

(norocos) 
în min, 1,

Deși handicapați de 
înscris de Mehedințeanu ___  .... . .
fotbaliștii din Brașov au jucat avînțat, 
dominîndu-și adversarii, care, cu o apă
rare des solicitată (din rîndul căreia s-a 
detașat Mlloș), au reușit șl cîteva con
traatacuri. Unul dintre ele (min. 80) a 
fost fructificat de Cacoveanu.

C. ION—coresp.

AMICALE
teștenii au avut inițiativa în fața 
echipei Petrolul, lipsită de aportul a 
patru titulari: M. Ionescu, Dridea, Ba
dea și Florea. Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Naghi (min. 7 și 22) și 
Țurcan (min. 87).

D. Ștefănescu-coresp.
SIDERURGISTUL GALAȚI — C.S.M.S. 

IAȘI 1—4 (1—1). Oaspeții au obținut o 
victorie meritată, desfășurînd un joc 
de bun nivel tehnic cu acțiuni purtate 
în viteză și dînd dovadă de o exemplară 
putere de luptă. Gălățenil au prestat 
un joc slab, dezamăgind suporterii aflați 
in tribune. Au marcat : Matei (min. 24 
și 75), Stoicescu (min. 48 și 80) pentru 
C.S.M.S. și Neagu (min. 11) pentru Si- 
derurgistul.
T. Siriopol și Șt. Constantinescu-coresp.

U.T.A.—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1—2 (0-2) 
Prima repriză a aparținut oaspeților, 
ca,re au înscris două goluri prin Cotor- 
mani și Loncer. După pauză U.T.A. a 
atacat mai mult, reușind să reducă din 
handicap prin Jac.

Șt, Iacob-coresp



BASCHET: Numai victorii 
ale gazdelor in etapa de ieri

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINAMO 
ORADEA 72—51 (39—19). Meciul a 
fost echilibrat pînă la scorul de 
22—17, după care, mult timp, tabe
la de marcaj s-a modificat numai 
în favoarea studenților pînă la 39— 
17. După pauză, gazdele au practicat 
același joc bun pînă la scorul de 
58—26, cind antrenorul timișorenilor 
a introdus în teren o serie de. jucă
tori tineri care, deși talentați, nu 
s-au putut ridica la valoarea titula
rilor. Dintre marcatori au Ieșit în 
evidență Ivanici (20), Ionescu (17), 
Spătaru (10) și Chirluță de la gaz
de, Mazilu (14), Strugaru (11) și Ghi- 
ță (8) de la dinamoviști. (A. Arnău- 
tu—coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
ȘTIINȚA GALAȚI 72—55 (35—20). 
Brașovenii au avut tot timpul ini
țiativa, au condus permanent și au 
realizat o victorie meritată. Jocul a 
fost spectaculos și a plăcut. Pentru 
învingători o notă slabă în ceea ce 
privește „relaxarea" din repriza a 
II-a, fără de care scorul putea fi 
și mai mare. Cei mai buni Frantz 
(20), Zereleș (13), Bîrsan (11) de la 
Steagul roșu, Voroneanu (19) și Chi- 
vulescu (14) de la Știința Galați. In 
absența arbitrilor delegați jocul a 
fost condus foarte bine de Gh. Roșu 
și S. Costea din Brașov (V. Secă- 
reanu — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINTA TG. 
MUREȘ 82—53 (40—23). Inițiativa
le-a aparținut integral clujenilor, 
care au obținut o victorie meritată 
la capătul unui joc spectaculos. Prin
tre realizatori s-au remarcat Vizi

(22) și Demian (19) de la gazde, Țe- 
dula (14) de la oaspeți. Foarte slab 
arbitrajul (Szalteleky — Oradea și 
Palier — Brașov), inconstant și cu 
decizii diferite la faze similare (N. 
Todoran — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — AURUL 
BRAD 64—58 (33—26). Jocul a fost 
de un nivel tehnic modest, dar foar
te disputat. S-au remarcat prin 
punctele înscrise Drăgătoru (18) și 
Lecnte (14) de la Farul, Czmor (22) 
și Neusatz (21) de la Aurul. Foarte 
buni arbitrii Dan Chiriac și Eugen 
Niculescu — București (Cornel Popa 
—coresp.).

Sportivi fruntași
în mijlocul elevilor

raionul 1 Mai din Capitală a 
fiind o nouă asociație sportivă, 
vorba de aceea de la Școala ge-

b

DE PE TOATE MERIDIANELE
PROIECTUL DE PROGRAM 

AL J. O.
naționale își vor ține aici congresele 
anuale.

In 
luat 
Este 
nerală de 8 ani nr. 23 înființată da
torită inițiativei prof. Rodica Diaco- 
nescu și a sprijinului dat de condu
cerea școlii.

Doi sportivi fruntași, jucătorii de 
tenis de masă Ella Constantinescu și 
Adalbert Rethi au ținut să vină în 
mijlocul tinerilor din această nouă 
asociație sportivă, pentru a le povesti 
din activitatea lor și a le împărtăși 
din secretele tenisului de masă. Ei au 
făcut apoi o demonstrație viu aplau
dată de cei de față.

AUREL ROȘCA — coresp.

SCRIMĂ: Campionii Capitalei• • •

Duminică a luat sfîrșit campionatul 
de scrimă pe echipe al orașului Bucu
rești. Cu această ocazie au fost desem
nate echipele campioane care astfel au 
obținut dreptul să participe la faza de 
calificare pentru viitorul campionat re
publican pe echipe. în general, între
cerile s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic. Iată clasamentul general 
probe :

Floretă fete
1. știința
2. S.P.C. II
3. Progresul II
4. Universitatea
5. S.S.E

1. S P.C.
2. C.S.S.

Spadă
2
2

0 
o 
o 
o 
o

2 
o

o 
o

66
63 
50
32
0

o
2

4
0pe

Floretă băieț i

1. S.P.C. 12 11 0 1 105 22
2. Știința II 12 9 0 3 89 18
3. Progresul II 12 8 0 4 87 16
4. Universitatea 12 7 0 5 81 14
5. Inst. Construcții 12 5 0 7 54 10

1. Steaua II
2. Universitatea

15—7- C.S.S. nu s_au prezentat

Sabie
2 
o

0
0

18
4

4
0

primele 
de califi-

Conform regulamentului, 
clasate vor participa la faza 
care, care va avea loc anul viitor in 
luna februarie, la Brașov.

București - Budapesta și România-Iugoslavia
(Urmare din pag. 1)

Interesul pentru aceste întîlniri nu este 
mai mic decît cel stîmit de „Cupă". 
Dimpotrivă. Faptul că fiecare dintre ele 
constituie o revanșă mărește atraclivi- 
tatea lor, oferă reale perspective spec
taculare. In același timp, partidele oferă 
un nou prilej echipelor respective să 
confirme (sau să infirme) comportările 
anterioare.

Nu ne îndoim că jucătorii noștri se 
vor menține cel puțin la nivelul arătat 
în cele trei zile de competiție de la 
sfîrșitul săptăminii trecute și că vor 
reedita jocurile și rezultatele înregis-

trate în Cupă în fața echipelor maghiară 
și iugoslavă, confirmînd buna impresie 
lăsată, în special de tinerii handbaliști.

Echipele nu și-au anunțat pînă aseară 
formațiile pe care le vor înscrie azi pe 
foile de arbitraj. Loturile de jucători 
sînt însă, aceleași. Deci astăzi vom a- 
vea prilejul să 
rie de jucători 
demonstrată în 
Hnat, Oțelea, 
Moldovan, 
Stefanovici, 
Marosi, Vigh etc. In concluzie, promi
siuni pentru o nouă seară de handbal 
bun.

revedem la lucru o se- 
renumiți sau cu valoare 
Cupă: Ivănescu, Moser, 

Nodea, Coran, Penu, 
Nica, Koprivița, Cermailaț, 

Kovacs, FenyB, Szeplaki,

TENIS DE MASĂ
Sezonul competitional la tenis de 

masă se afla în plină desfășurare. La 
sfîrșitul săptăminii trecute a avut loc 
la Arad un concurs internațional, as
tăzi, componenții loturilor republicane 
se vor intrece intr-un concurs de ve
rificare, iar joi se va disputa în Ca
pitală un meci in cadrul „CCE“. Iată 
amănuntele :

• ARAD 22 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică orașul nostru a găz
duit o competiție internațională cu 
participarea selecționatelor cooperati
velor meșteșugărești din România și 
a echipelor Polizei Viena, Start Praga 
și Spartakus Budapesta. Sportivii ro
mâni au ieșit învingători pe toată 
linia, evidențiindu-se Eleonora Miha'- 
ca, Geta Pitică, Margareta Lesai, De- 
mian, iar dintre oaspeți, Uhrova, 
Kroupova (Start), surorile Willinger 
(Polizei) și Kolar (Spartakus). Rezul
tate tehnice : echipe femei : Selecțio
nata cooperativelor meșteșugărești din

Direcția Tehnică din Comitetul de or
ganizare a celei de-a XlX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice a alcătuit proiectul 
de program al întrecerilor pe care le va 
găzdui capitala mexicană.

Datele stabilite sînt: sîmbălă 12 oc
tombrie — duminică 27 octombrie 1968. 
Deci, un total de 16 zile, dintre care 
14 de întreceri efective, în prima și ul
tima zi desfășurîndu-se tradiționalele 
ceremonii de deschidere și de închidere. 
In conformitate cu o mai veche practică 
— în ziua închiderii se va disputa pe 
stadionul principal și cea de-a doua par
te a premiului de obstacole, la călărie.

Scrima și hocheiul pe iarbă se întind 
pe cel mai mare număr de zile: cite 11. 
Le urmează competiția de baschet, eșalo
nată pe 10 zile. Programul cel mai scurt 
îl au caiaciștii și canoiștii, care-și vor 
desemna campionii în trei 
de atletism se dispută în 
secutive.

N-a fost încă alcătuit 
program pentru volei, unde sistemul de 
desfășurare depinde de numărul echipelor 
ce se vor înscrie la această ramură.

Cele mțti aglomerate zile din programul 
celei de a> XlX-a ediții a Jocurilor Olim
pice sînt cele de marți 15 și duminică 
20 octombrie, care programează întreceri 
la 13 din cele 18 sporturi.

Cu ocazia J.O. de la Ciudad de 
Mexico, un număr de 17 federații inter-

UN MARE CAMPION SPUNE 
„ADIO" RINGULUI

Unul din cei mai buni boxeri ai tu
turor timpurilor, negrul american Ray

zile. Probele 
opt zile con-

proiectul de

O fotografie simbolică : Ray „Su
gar" Robinson pune (definitiv) mă
nușile în cui...

„Sugar* Robinson (de cinci ori campion 
mondial!), a decis să abandoneze boxul. 
In cariera sa, Robinson, a susținut 199 
de meciuri, dintre care a cîștigat 174, a 
terminat la egalitate 6 și a pierdut 19, 
(De notat cu 
geri „Sugar* 
cestui an).

Robinson a 
în 1952, dar 
vitatea, la vîrsta de 35 de ani, reușind 
să mai cîștige titlul de campion al lu
mii la categoria mijlocie. In timpul celor 
3 ani de pauză, el s-a produs pe scena 
unor teatre și la televiziune.

Ultima partidă de box a lui Ray „Su
gar* Robinson s-a desfășurat recent la 
Pittsburgh și s-a încheiat cu o severă 
înfrîngere în fața lui Joey Archer.

Coborînd pentru ultima oară treptele 
ringului, Robinson a declarat că se va 
consacra filmului 
decizia de a se 
definitivă.

cinci dintre aceste înfrîn- 
le-a suferit in cursul a-

mai părăsit o dată ringul, 
după 3 ani, a reluat acti-

și câ, de data aceasta, 
retrage din box este

FOTBAL PE DISCURI

ȘTIRI, REZULTATE ȘTIRI, REZULTATE ■ ■ ■

RIO DE JANEIRO
Reprezentativa masculină de baschet 

a Uniunii Sovietice a obținut cea de-a 
treia victorie în fața echipei Braziliei 
cu scorul de 94—89 (42—45). Cei mai 
buni jucători din echipa sovietică au 
fost Volnov și Petrov. De la brazilieni 
s-au remarcat Amauri și Jaquir.

MOSCOVA
în ultima zi a 

de polo pe apă 
toarele rezultate: 
versitatea Moscova: 
cova — Selecționata Budapestei 
Spartak Leningrad — Vodnik Leningrad 
5—4. Selecționata Leipzig — Tritons 
(Belgia) 10—7. în urma acestor rezultate, 
turneul a fost cîștigat de echipa Mladost 
Zagreb, urmată de Universitatea Mos
cova și Torpedo Moscova. Cei mai 
buni jucători ai turneului au fost de
clarați : Klaus Schlenrich (Leipzig), Ivo 
Trumbici (Mladost Zagreb), Peter Ru- 
soran (Selecționata Budapestei) și Boris 
Popov (Universitatea Moscova).

SARPSBORG
Selecționata de hochei pe gheață a 

R. D. Germane și-a continuat cu inten
sitate pregătirile în vederea campiona
telor mondiale. Recent în localitatea 
Sarpsborg (Norvegia) echipa R.D. Ger
mane a susținut două meciuri de veri
ficare în compania selecționatei Nor
vegiei. în primul joc, oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 7—3. iar în cel 
de-al doilea gazdele au cîștigat cu 5—4.

VARȘOVIA
înaintea „mondialelor" din Iugoslavia 

echipa de hochei a Poloniei va susține 
mai multe partide de verificare în com
pania reprezentativelor Austriei, Italiei, 
Finlandei, Norvegiei, Cehoslovaciei. Sue
diei și R. D. Germane.

MALMO
într-un meci internațional amical de 

handbal desfășurat la Malmd, reprezen-

turneului Internațional 
s-au înregistrat urmâ- 
Mladost Zagreb — Uni- 

3—3; Torpedo Mos- 
- ’ 4—3:

tativa masculină a Suediei a învins 
chipa Danemarcei cu scorul de 13—12 
(7—7L

STOCKHOLM
în localitatea Londskrona s-a disputat 

întîlnirea internațională feminină de 
gimnastică dintre selecționatele Suediei 
și Poloniei. Oaspetele au obținut victoria 
cu scorul de 366,25—363,25 puncte, 
clasamentul individual, primul loc 
fost ocupat de Malgorzata Wilczek 
75 puncte, urmată de coechipiera 
Elisabeta Apostolska, cu 73,95 puncte.

BRUXELLES
în prezent se află în turneu în Belgia 

echipa masculină de volei Legia Var
șovia. în primul joc, voleibaliștii polo
nezi au învins cu scorul de 
9—15; 15—5; 15—3; 15—7)
Belgiei.

ANKARA

e-

în
a 

cu 
sa

3—2 (10—15; 
selecționata

sabie de laConcursul internațional de ___  ... ...
Ankara a fost cîștigat de sportivul bul
gar Arsen Diakovski, care a reușit să-1 
învingă în turneul final pe francezul 
Daniel Revenu și să totalizeze cel mai 
mare număr de puncte. Locul trei a 
fost ocupat de sabrerul turc Kemal 
Misirii.

FOTBAL
. AMĂNUNTE DE LA MECIUL 

BRAZILIA — U.R.S.S.

Bogată activitate competițională
România a învins cu 3—0 pe Start, 
Polizei și Spartakus ; Start cu Polizei 
Viena 3—1, Spartakus Budapesta 
3—0 ; Polizei Viena —■ Spartakus Bu
dapesta 3—0. Clasament: 1. Selecționata 
cooperativelor meșteșugărești din Ro
mânia 6 p., 2. Start Praga 5 p., 3. 
Polizei Viena 4 p., 4. Spartakus Bu
dapesta 3 p. Echipe bărbați: Selec
ționata cooperativelor meșteșugărești 
din România (Demian, Hidveghi, A. 
Simandan) — Spartakus Budapesta 
(Sporet, Kolar, Gutmeier) 5—4. Simplu 
bărbați, sferturi de finală : Demian — 
Kiss 2—0, Gutmeier — L. Simandan 
2—1, Hidveghi — Sporet 2—1, semi
finale : Demian — Gutmeier 2—1, 
Kolar — Hidveghi 2—1, finala : De
mian — Kolar 3—2 (18, 20, —19, 
—17, 11). Simplu femei, semifinale: 
Mihalca — Uhrova 2—0, Pitică — 
Kroupova 2—1, finala : Mihalca — 
Pitică 3—0 (16, 8, 11).

ȘT. IACOB — coresp.

• Astăzi dimineață (de la ora 9) 
și după-amiază (de la ora 16,30) 
sala de la stadionul Republicii se va 
desfășura un interesant concurs de 
verificare pentru membrii loturilor 
republicane. Vor avea loc întreceri 
la probele de simplu fete (Alexandru, 
Constantinescu, Mihalca, Folea, Pi
tică), simplu bărbați (Giurgiucă, Reti, 
Bodea, Sentivani, Sîndeanu, Dumitriu, 
Demian), dublu fete (Alexandru — 
Mihalca, Constantinescu — Folea), 
dublu bărbați (Giurgiucă — Reti, Bo
dea — Sentivani, Demian — Dumi
triu), dublu mixt (Alexandru — Giur
giucă, Mihalca — Reti, Constanti- 
nescu — Bodea).

• Echipa noastră campioană și cîș-
tigâtoare a „( - — -
tează în actuala 
petiții susținînd 
Cerveno Zname 
contează pentru 
al întrecerii va 
namo din București. Formația oaspe 
cuprinde jucători talentați cum ar fi 
frații Velikov.

in

,CCE“, CSM Cluj debu- 
ediție a acestei com- 
joi meciul cu TSKA 
Sofia. Partida care 

cel de al doilea tur 
avea loc în sala Di-

După cursurile de limbi străine impri
mate pe discuri, a venit și rîndul fot
balului să fie predat cu ajutorul pick- 
up-ului. O companie din Italia a editat 
un curs de fotbal pe discuri, cuprinzînd 
lecții predate de ziaristul Nine Oppio 
și antrenorul lui Internazionalv.<jJelenio 
Herrera. Cursul cuprinde patru părți. 
Prima tratează despre formații și joc în 
general; cea de a doua este dedicată 
pregătirii fizice și se subdivide în partea 
rezervată exercițiilor diverse și aceea 
privind alimentația fotbalistului; partea 
a treia cuprinde probleme de tehnică, 
iar ultima tratează concepțiile de joc, 
rolul fiecărui jucător în cadrul siste
melor.

Discurile se bucură de mult succes în 
Italia, în special în rîndurile tineretului, 
dornic să învețe fotbalul după sfaturile 
lui Herrera.

Campionatele mondiale 
de talere

SANTIAGO DE CHILE, 22 (Ager- 
pres). Campionatele mondiale de ta
lere aruncate din șanț s-au încheiat la 
Santiago de Chile cu victoria țintașu- 
lui chilian Juan Enrique Lira, care a 
totalizat 292 de puncte din 300 posi
bile. Pe locurile următoare s-au clasat 
William Abott (S.U.A.), Peter Rous
sos (S.U.A.) cu cite 290 puncte, Gior
gio Rossati (Italia) — 239 puncte, 
Mitsuo Sanami (Japonia) — 289 punc
te, Jack Johnson (S.U.A.) — 288
puncte etc.

Clasamentul pe echipe : I. S.U.A. 
769 puncte; 2. Italia 764 puncte; 3. R. 
F. Germană 748 puncte; 4. Canada 74(1 
puncte; 5. Argentina 739 puncte etc.

PE GL&B
liștii brazilieni au terminat învingă 
tori cu scorul de 5—3.

Peste 150 000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro meciul internațional 
de fotbal dintre echipa Braziliei, cam
pioană mondială
U.R.S.S. Jocul s-a încheiat — după 
cum am anunțat — cu un rezultat de 
egalitate : 2—2 (0—0). Scorul a fost 
deschis în minutul 51 de gazde prin 
Gerson, care l-a driblat pe Szabo și 
a înscris din apropiere, pe lîngă Iașin. 
După numai 4 minute, fotbaliștii bra
zilieni au marcat al doilea punct, în 
urma 
Pele, 
peții au excelat în continuare, prin- 
tr-o —- —1—1— ’ ‘ ’
care 
rarea braziliană. în minutul 72, Ba
nișevski a redus din handicap, pentru 

șuteze 
inter-

GHANA A CÎȘTIGAT „CUPA 
AFRICII**

și reprezentativa

unei acțiuni personale a lui 
bine „servit" de Jairzinho. Oas-

serie de contraatacuri rapide, 
au surprins de multe ori apa

ca în minutul 85 Metreveli să 
formidabil și să facă inutilă 
venția portarului Manga.

Iată formațiile aliniate :
BRAZILIA : Manga, Djalma 

tos, Bellini, Orlando, Rilde, 
Gerson, Jairzinho, Flavio, Pele 
Parana.

U.R.S.S. : Iașin, Ponomariev, Seș- 
ternev, Afanov, Danilov, Voronin, 
Metreveli, Szabo, Banișevski, Mala
feev și Jmelnițski.

• La Sao Paulo, într-un meci ami
cal, s-au întîlnit selecționatele secun
de ale Braziliei și Ungariei. Fotba-

San- 
Dudu, 

Și

„Cupa Africii” a revenit echipe 
Ghanei, care duminică, la Tunis, îi 
finala competiției, a învins după pre 
lungiri cu scorul de 3—2 (2—2) echi 
pa Tunisiei.

ULTIMUL MECI DIN CAMPIO
NATUL U.R.S.S.

Cu disputarea meciului Dinami 
Kiev — S.K.A. Odessa, cîștigat d 
dinamoviști cu scorul de 3—0 •’--Iuti 
sfîrșit campionatul unional de 
După cum am mai anunțat, titlul d 
campioană a U.R.S.S. a fost cîștiga 
de formația Torpedo Moscova, car 
a totalizat 51 de puncte. Fotbaliștii d 
la Torpedo au terminat învingător 
în 22 de partide, au făcut 7 meciut 
nule și au pierdut de trei ori. în cla 
samentul general, Torpedo Moscov 
este urmată de Dinamo Kiev cu 50 d 
puncte, T.S.K.A. Moscova cu 38 pune 
te, Dinamo Minsk cu 37 puncte, Di 

puncte. Cam 
Dinamo Tbi 
36 de punch

namo Moscova cu 36 
pioana de anul trecut, 
lisi, a ocupat locul 6 cu

IN CAMPIONATUL IUGOSLAV

După 11 etape, în campionatul iu 
goslav conduce echipa Vojvodin 
Novi Sad cu 17 puncte, urnn'”r d 
O.F.K. Beograd 13 puncte.
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