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eară, Steaua-Voința Miercurea Ciuc 2-1

Ciobotaru (Dinamo) marchează un gol In poarta Științei Cluj 
Foto : P, Romoșan

îmbată și ieri s-au disputat ulti- 
ie etape ale celei de-a doua 
a»șe“ a campionatului republican 

.chei. Echipa Steaua conduce în 
sament, avînd acum un avans de 
puncte față de Voința Miercurea 
ic. Iată amănunte asupra meciu- 
>r:
’rimul joe ai etapei de sîmbătă 
-a furnizat o surpriză de mari pro- 
rții : Voința Miercurea Ciuc a ter- 
nat la egalitate cu Tîrnava Odor- 
i: 5—5 (2—1, 0—3, 3—1)11 Este 
tîia o^ră cînd o echipă din prima 
upă 'orică a campionatului 
leaua, Voința, Dinamo) cedează un 
met în fața uneia din celelalte e- 
lipe participante.
Voința domină și curînd con
ice cu 2 — 0, prin golurile 
'ușite de Andrei și C. Antal, 
,tă, însă, că înainte de prima pauză, 
irnava reduce handicapul prin Gali, 
rmătoarele 20 de minute ale me
iului sînt cele în care se conturează 
rrpriza- Deși Voința domină (acea- 
ia a fost, de altfel, nota caracteris- 
ică a partidei), Tîrnava marchează 
e 3 ori (Gall, Peter, Daradici) și ia 
c ‘rcerea cu 4—2 II Jucătorii Voin- 
ei par uluiți ; după 2—0 pentru ei, 
e văd conduși cu 4—2 și ...mai e 
le jucat doar o repriză. După a doua 
>auză ei atacă furibund. înscrie Fe- 
enezi, egalează C. Antal și apoi E. 
Antal aduce din nou conducerea e- 
:hipei sale: 5—4. Merituoasa forma-

lipsită de aportul lui Mihăilescu, T. 
Vacar și, mai bine de două reprize, 
al lui Mezel, Știința București a re
zistat onorabil formației Steaua. Mi
litarii au învins cu 8—1 (3—0, 4—1, 
1—0). De notat că — la învingători — 
Czaka a jucat centru, în locul lui 
Ionescu, bolnav- Au marcat: G. 
Szabo. Czaka, I. Hollo, Peter, Varga, 
Petrescu, Trăușan, Gheorghiu, res
pectiv Scheau.

R. U.
Iată și cîteva amănunte din meciu

rile ultimei etape :
Tîrnava Odorhei — Știința Cluj 

5—4 (0—2, 1—1, 4—1). Așa cum s-a 
desfășurat jocul în primele două re
prize, nimeni n-ar fi putut bănui sur
prinzătoarea răsturnare de situație din 
ultima parte a partidei. Atît în prima, 
cît și în a doua repriză, studenții 
clujeni — jucînd cu mai multă coe
ziune și mai atent în apărare — s-au 
impus cu claritate.

Singurul gol marcat de ei a fost ob
ținut atunci cînd studenții erau în 
inferioritate numerică. Dar a venit 
repriza a treia, în care Tîrnava a 
pornit decisă în atac, izbutind să ega
leze și să ia și conducerea (min. 51 : 
5—3). în final, studenții au și ei o 
revenire puternică, dar nu reușesc 
decît să reducă din handicap. Au 
marcat: Tarei 3, Daradici 2, respectiv 
Naghi, Cazan II, Kapdebo și Diber-
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Victorie la scor a bascheibaliștilor

ROMÂNIA *-* GRECIA 95-77
Numai 5 puncte au lipsit aseară primei noastre re

prezentative pentru a atinge „suta" în fața echipei na
ționale a Greciei. La încheierea celor 40 de minute de 
joc spectaculos, cu multe faze „gustate" de cei pre- 
zenți în sala Floreasca, tabela de marcaj indica scorul 
de 95—77 (44—35), urmare firească a unei evidente 
superiorități tehnice și tactice a învingătorilor.

în partida de ieri, antrenorul Vasile Popescu a în
ceput jocul cu un cvintet alcătuit din Cr. Popescu, Albu, 
Demian, Iecheli și Ionescu. După 13 minute, în care 
oaspeții nu au reușit aproape de loc să stăvilească 
atacurile vijelioase ale baschetbaliștilor români, con
duceam cu 33—16. La această situație, antrenorul nostru 
a preferat — și bine a făcut — să verifice mai mult 
potențialul jucătorilor mai tineri, operînd schimbări 
substanțiale. Aceasta a adus pe teren un echilibru de 
forțe, care a mărit și mai mult interesul pentru disputa 
sportivă. Baschetbaliștii greci, folosind cu predilecție 
aruncările precise de la distanță ale lui Barlas și Kolo- 
kythas, au reușit să refacă din handicap, astfel că 
echipa română nu mai deținea la pauză decît un avan
taj de 9 puncte.

Chiar și după reluare, cînd formația greacă a făcut 
tot ce i-a stat în putință pentru a reduce diferența 
(61—64 în min. 31), „5"-ul românesc a avut mai mult 
în componenta sa jucători tineri (Czmor, Savu, Diaco- 
nescu, Iecheli), care — bine dirijați de experimentatul 
Marian Spiridon — au reușit de regulă să găsească 
drumul cel mai scurt spre coșul advers și să concre
tizeze cu siguranță. Depășind momentul critic de la 
Începutul reprizei secunde, reprezentativa română s-a

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Marți, la Galați, va avea loc meciul interna
țional masculin de baschet Galați — Atena. Cristian Popescu Înscrie spectaculos

Foio •• T. Roibu
tie din Odorhei nu cedează însă 
lupta și cu 5 minute înainte de fluie
rul final egalează printr-un șut spec
taculos, de la linia albastră, al lui 
Tarei. (De altfel, acesta, portarul 
Orban, T6r6k I și GySrgy au fost 
cei mai buni jucători ai unei forma
ții care s-a impus printr-o exemplară 
putere de luptă și o bună organizare 
a jocului de apărare). Au arbitrat 
C. Zgîncă și FI. Gubernu.

în cuplajul de sîmbătă seară, două 
meciuri „fără istoric". Dinamo Bucu
rești a dispus lejer de Știința Cluj 
10—2 (6—0, 2—0, 2—2), după un joc 
în oare n-a forțat decît o repriză. 
Au marcat: Pop (2), Bașa (2), ~ 

iru (2), Ștefan (2), Boldescu și 
aru pentru Dinamo, Naghi 

A II pentru Știința. Apoi,

Flo- 
Cio-

Și 
deși

In campionatul de fotbal, | 
Rapid iși menține avansul

REZULTATELE ETAPEI

Dinamo Pitești — Steaua 1—0 (1—0)
Farul — Dinamo București 1—1

(0-0)
Petrolul — Știința Cluj 5--1 <3-•0)
știința Craiova — 

CJ<^)
>. apid — U.T.A. 4-

Siderurgistul 3—1

-2 ((3-1)
Xj.S.M.S. — Știința Timișoara 3--0

(2-0)
Steagul roșu — Crișul 2—1 (0-1)

CLASAMENTUL

1. Rapid 12 10 1 1 28—11 21
2. Petrolul 12 7 3 2 26— 9 17
3. C.S.M.S. 12 6 3 3 17—13 15
4. U.T.A. 12 5 4 3 18—17 14
5. Știința Craiova 12 4 4 4 12—13 12
6. Știința Cluj 12 3 6 3 12—15 12
7. Știința Tim. 12 5 2 5 13—17 12
8. Dinamo Pitești 12 5 16 22—20 11
9. Steaua 12 2 6 4 17—12 10

10. Steagul roșu 12 4 2 6 15—19 10
11. Dinamo Buc. 12 3 3 6 16—22 9
12. Farul 12 3 3 6 10—18 9
13. Crișul 12 3 3 6 15—24 9
14. Siderurgistul 12 2 3 7 17—28 7

VIITOAREETAPA

Duminică 5 decembrie se 
pută etapa a V-a, programată 
țial la 8 septembrie : 
''^îTROLUL—ȘTIINȚA CRAIOVA 
.^pERURGISTUL—DINAMO PITEȘTI 
FARUL—CRIȘUL
C.S.M.S.—RAPID
ȘTILNTA TIMIȘOARA—STEAUA 
STEAGUL ROȘU—U.T.A.
DINAMO BUC.—ȘTIINȚA CLUJ

(In pag. 2—3 cronicile etapei).

La capâtul unei partide spectaculoase „C. 0. E.“ la baschet

Franța a întrecut România la rugbi cu 8-3 (5-0)
LYON (prin telefon, de la corespon

dentul nostru).
Prin două încercări ale lui Guy Bo

niface și o transformare a fratelui său 
Andre, față de o lovitură de picior că
zută reușită de Dragomirescu, Franța 
a cîștigat un meci mai strîns decît pare 
la prima vedere în fața echipei Româ
niei.

Prima încercare se datorește unei 
greșeli a centrului român Vusek, care a 
degajat chiar în brațele lui Guy Bo
niface. Acesta nu a avut altceva de 
făcut decît să... fugă, aproape nestin
gherit, pînă în terenul de țintă, iar 
Andre Boniface s-o transforme apoi cu 
precizie.

La originea celei de a doua încercări 
reușite de XV-le gazdă a stat tot sur
priza. Guy Boniface, bine „servit" de 
Gachassin, a fost autorul punctelor.

Românii au obținut cele trei puncte 
în urma unei lovituri de picior că
zute a lui Dragomirescu, după o tușă

în care Demian s-a dovedit suveran și, 
bine ajutat de Băltărețu și 
reușit să-l pună în situație 
pe autorul șutului.

Dacă adăugăm la aceste 
de ordinul statisticii faptul 
a ratat, ghinionist, două lovituri 
picior din poziții relativ „ușoare", veți 
înțelege mai bine de ce spun că meciul 
trebuie apreciat ca strîns, și ca scorul 
a atîrnat de un fir de păr...

Francezii au meritat, totuși, victoria, 
pe care în ultimele 10 minute și-au a- 
sigurat-o printr-o presiune constantă, 
prin acțiunile pe lingă grămadă ale lui 
Crauste și Lira, ca și prin contraatacu
rile lui Gachassin. Toate acestea au 
prins apărarea oaspeților pe picior gre
șit. Trebuie însă reținută din acest 
meci foarte strîns superioritatea teh
nică a înaintașilor români. Demian l-a

Iliescu, a 
favorabilă

amănunte 
că Penciu 

de

Dinamo București—Zadar (Iugoslavia)
92-78

Principala caracteristică a partidei 
care a opus campioanele României și 
Iugoslaviei, Dinamo și Zadar, a fost 
aspectul diferit al celor două reprize, 
în prima, lupta a fost egală, chiar 
cu un ușor avantaj de partea oaspe
ților ; într-a doua, dinamoviștii s-au 
„dezlănțuit” timp de 15 minute și au

(35-36)
obținut victoria la 14 puncte dife-i 
rență: 92—78 (35—36).

De ce, însă, numai 15 minute din 
cele 20 ale reprizei secunde și de cc

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare In pag. a 4-a)
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au mai
FARUL — METALUL BUCUREȘTI 

21—19
FETEȘTI, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).

ROBERT BARRAN

Deși poarta era qoajă, balonpl trimis de Codreanu se lovește de bară
■ ■. Foto: R. Teodor

• •
sfîrșitul unor meciuri de un 
tehnic mediocru, dintre care

La 
nivel 
5 s-au terminat înainte de limită, 
formația constănțeană a cîștiqat la 
limită (21—19), calificîndu-se astfel 
în semifinala competiției. Rezultatul 
final a fost viciat de o decizie ero
nată: verdictul de meci nul din par
tida Ștefan Constantin (Metalul) —G. 
Șoșoiu (Farul) îl nedreptățește pe 
boxerul metalurgist. Fără această 
eroare, partida s-ar fi terminat la ega
litate și rezultatul ar fi oglindit mai 
bine raportul de forțe dintre cele două 
echipe. Iată rezultatele tehnice în 
ordinea categoriilor: O. Chenan (F) 
b.k.o. rep. I. I. Grăjdeanu (M); Gh. 
Stan (M) b.p. A. Iliescu (F); Gh. 
Anton (F) b.p. Gh. Stăncut (M); 
I. Dinu (F) b.ab. rep. II Crăciun (M) 
(rezultat normal, dar desfășurarea 
partidei a avut un aspect neașteptat);
O. Baciu (F) b.p. Gh. Vasile (M); V. 
Neagu (F) b.ab. rep. I Gh. Duțu (M);
P. Cîmpeanu (M) b.p. T. Pintilie (F); 
C. Marin (M) b ab. rep. I

H. Leow (M) b.ab.

M.

Gh. Neagu 
rep. I V.

TRANCA

(Continuare in pag. a 3-a)



Liderul învingător după un meci cu peripeții Multe faze de poartă, puține go
Rapid —U.T.A. 4-2 (3-1)

In singurul meci de categoria A 
disputat ieri in Capitală, pe stadionul 
Republicii sub o ploaie rece, măruntă 
pe un teren alunecos și In fața unor 
tribune neobișnuit de goale pentru o 
partidă în care joacă Rapidul, liderii 
campionatului au Întrecut ieri pe 
U.T.A. cu 4—2 (3—1). Așadar, Încă 
două puncte in clasament pentru fe
roviari, dar două puncte obținute 
după un joc cu mult sub posibilitățile 
echipei din Giulești care dă evidente 
semne de oboseală în acest sfîrșit de 
sezon și care — ca joc, ca spectacu
lozitate în deosebi — a fost depășită 
ieri de adversarul în fața căruia a 
terminat învingătoare.

Și ieri, la București, U.T.A. a con
firmat bunele păreri exprimate în a- 
cest sezon la adresa sa, prestlnd un 
fotbal frumos, curat, cu pase bune la 
mijlocul terenului,' aplaudat adesea 
de spectatori. Le-a lipsit Insă ară
denilor (pentru a primi aprecieri to
tale și a obține eventual și victoria) 
forța in joc, concentrarea în fazele fi
nale, „zvlcnirea" necesară pentru a de
păși o apărare fermă și atentă ca aceea 
• Rapidului. Poate că la ineficacitatea 
echipei oaspe a contribuit și forma 
proastă a lui Țlrlea, care ieri n-a fost 
realizatorul obișnuit, ceea ce a făcut 
ca multe acțiuni ale extremelor (în 
special ale lui Pantea) să se iroseas
că la centrarea finală. Oricum, Insă 
U.T.A. a lăsat o impresie bună.

Cum a cîștigat, totuși, Rapid ?
Mai Întîi vom sublinia acțiunile de

rutante ale cuplului Ionescu — Dumi-

triu care a reușit deseori să păcăleas
că apărarea in linie a oaspeților și să 
creeze momente dificile la poarta lui 
Coman. In jocul de ieri, diferența In 
favoarea bucureștenilor a fost la ca
pitolul gradului de periculozitate al 
acțiunilor pe poartă. Fără să fie mai 
buni in ansamblu, rapidiștii au fost 
totuși de mai multe ori In situația de 
a înscrie și, sub acest aspect, scorul 
final i-a răsplătit.

Al doilea element 
stabilirea rezultatului 
după părerea noastră 
de arbitra) comise de constănțeanul 
Zaharia Drăghici. Cu concursul său 
iarg, Rapid a marcat ieri trei din cele 
patru goluri. Șl cum toate aceste trei 
goluri neregulamentare au fost Înscri
se In prima repriză. Rapid pleclnd 
astfel cu un avans hotărltor, este u- 
șor de Înțeles cit au contat ieri ero
rile de arbiliaj, Dar să ne explicăm.

Primul gol al meciului (minutul 2) 
a fost marcat de Ionescu din situație 
clară de ofsaid. Golul nu-j descura
jează Insă pe arădeni care, In minutul 
8, egalează prin Jack (șut bine plasat, 
de pe aripa dreaptă, dintr-o pasă Pri
mită de la Țlrlea).

In minutul 12, la o minge trimisă 
fără adresă de rapidiști in careu, ba
lonul cade în fața lui Mețcas și din 
pămînt sare în brațul acestuia. Deși 
era un henț absolut involuntar, arbi
trul acordă 11 metri și Ionescu trans
formă. Un penalti la fel de gratuit a- 
cordă arbitrul Drăghici și In minutul 
23. Georgescu șutează de la cîțiva

determinant 1n 
l-au constituit 

gravele greșeli

pași în mîna lui Birău, aflat puțin în 
interiorul careului și... 11 metrii Din 
nou Ionescu transformă.

Acordarea acestor lovituri de la 11 
metri este In total dezacord cu arti
colul 12 al regulamentului care pre
cizează că se dictează lovitura de pe
deapsă cind infracțiunea este „comisă 
în mod intenționat”. Or, în nici unul 
din aceste două cazuri n-a existat 
intenția de a juca mingea cu mîna.

In ultimul minut al reprizei, Co- 
dreanu ratează o mare ocazie.

In repriza a doua, U.T.A. domină 
și reduce scorul (min. 62) prin Pan- 
tea care a șutat de pe aripă și balo
nul s-a oprit In plasă, treclnd peste 
Andrei. Oaspeții domină teritorial dar 
acțiunile Rapidului slnt mai pericu
loase. In min. 63, Codreanu trimite ba
lonul cu capul în bară. Tot bara o- 
prește și șutul lui Ionescu din min. 77.

Dar Ionescu lși repară greșeala, 
marclnd al patrulea gol al său In a- 
cest meci, In minutul 84.

După felul diferit cum s-au prezen
tat In finalul partidei cefe două echi
pe (U.T.A. „terminase benzina", In 
timp ce Rapidul continua să-și păstre
ze vigoarea) victoria giuleștenilor 
este meritată, chiar în condițiile gre
șelilor de arbitraj.

Sub orice critică arbitrajul lui 
Drăghici care, în afara greșelilor 
mai sus, a mai comis și altele, 
mai mică importanță, pornite — 
pare — din ideea compensației.

RAPID : Andrei 7 — Lupescu 6, Mo- 
troc 7, Dan 7, Greavu 5 — Dinu 6, 
Georgescu 6 — Adrian Popescu 6 (din 
min. 75 Kraus), Dumitriu 7, Ionescu 
8, Codreanu 5.

U. T. A.: Coman 6 — Birău 5 (din 
min. 60 Igna), Bacoș 6, Mețcas 6, Czako 
6 — Chivu 6, Ftoruț 8 — Pantea 8, 
Jack 7, Țlrlea 5, Axente 7.

Z. 
de 
de 
se

Net superiori, ieșenii au cîștigat clar:
C. S. M. S. — Știința Timișoara 3-0 (2-0)

IAȘI, 28 (prin telefon, de In trimisul 
nostru). Parlio'a de pe stadionul din 
dealul Copoului, terminată cu victoria 
meritată a gazdelor, a prilejuit un joc 
viu disputat, presărat cu faze specta
culoase și cu execuții tehnice destul de 
reușite, în pofida terenului greoi. Ieșe
nii, net superiori în repriza întîi, au 
practicat un fotbal clar, avînd o linie 
ofensivă care a făcut șah-mat apăra
rea timișoreană. Cu un joc simplu, cu 
pase lungi și șuturi puternice la poartă, 
înaintașii de la C.S.M.S. i-au obligat 
pe oaspeți să se apere cu disperare în 
această perioadă a meciului. Faptul că 
la pauză scorul era de numai 2—0 în 
favoarea gazdelor se datorește în bună 
măsură portarului timișorean Siclai care 
a avut cîteva intervenții curajoase, sco- 
Vnd prin plonjoane spectaculoase, mingi 
de pe linia porții.

Putem spune că aproximativ 60 de 
minute jocul s-a desfășurat într-un sin
gur sens — spre poarta Științei. Rar am 
asistat în acest timp la cîte un contra
atac al oaspeților. De altfel, atacanții 
Științei au expediat primul șut pe spa
țiul porții de-abia în min. 43 !

Despre jocul studenților timișoreni nu 
putem spune prea multe lucruri deoa
rece timp de o oră ei "iu practicat un 
fotbal confuz, cu execuții tehnice defec
tuoase. Din păcate, oaspeții au recurs 
la durități, la care nici ieșenii n-au 
rămas, pasivi. Nepermis de dur au jucat 
Grîzea, Surd an. Răcelescu, Speriosu, 
Mițaru (de la Știința), V. Popescu, Ște- 
fănescu și Matei (de la C.S.M.S.).

In repriza a doua, după ce în pauză 
observatorul federal Mircea David a in-

trat în cabinele jucătorilor, potolind spi
ritele, jocul a devenit corect și Știința 
a jucat mai bine.

lată cîteva faze mai interesante : în 
min. 17, Jncze IV îl deschide pe Cu- 
perman care face o cursă spectaculoasă 
în diagonală și înscrie din interiorul 
careului, printr-un șut sec pe jos ; în 
min. 32, Siclai scapă șutul puternic al 
lui Lupulescu, Cuperman sare la balon 
dar este ținut de picior pe linia porții 
de portarul timișorean. Lovitura de la 
11 m dictată de arbitru -este transfor
mată impecabil de Pop (min. 34). La 
3 minute după pauză, gazdele atacă prin 
surprindere și Lupulescu, scăpat de sub 
controlul fundașilor adverși, înscrie 
parabil de la aproximativ 13 m.

In final. Știința are o revenire puter
nică, punînd deseori în pericol poarta 
apărată de Constantinescu, dar ~ 
și Mițaru ratează ocaziile de gol 
In min. 86, Mițaru înscrie din 
de ofsaid, golul fiind anulat < 
bitru.

Arbitrajul prestat de brigada • 
nă A. Pop, A. Cîmpeanu și C. Vereș a 
fost satisfăcător.

C.S.M.S. : Constantinescu 7 — K. 
Popescu 7, Gheghi 7, Vornicu 7, De- 
leanu 7 — Ștefănescu 7, Lupulescu 8
— Matei 8, Pop 7 (min. 61 Stoicescu
— 5), Cuperman 8, Incse IV 7.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Siclai 7 — 
Surdan 6, Petrovici 6, Răcelescu 6, Spe
riosu 5 —■ Grizea 6 (min. 80 Co for
marii), Miliăilâ 6 — M. Popa 7, Lon- 
cer 6, Regep 5. Mițaru 6.

RADU URZICEANU

Dinamo Pitești —
Dinamo Pitești a reușit să întrerupă 

victoriile pe care Steaua (1—0 în 
1963, 2—1 în 1964) se obișnuise să le 
realizeze la Pitești.

In ansamblu meciul a oferit o dis
pută dîrză, cu multă dăruire din par
tea tuturor 
de energie 
handicapul 
joc (teren 
nele locuri). Ba, pe alocuri, în ciuda 
acestor dificultăți, au fost și multe 
faze tehnice. Jocul a plăcut prin di
namism, prin numeroasele situații de 
gol, pasionante, palpitante, cu rezol
vări surprinzătoare, de ultim moment. 
La „pozitiv" trebuie să amintim de 
pildă apariția lui Negrea, parcă din 
pămînt, la o centrare de pe partea 
dreaptă, cînd a reluat în mod specta
culos balonul cu capul, dar pe lîngă 
poartă. Sau, acțiunea lui Naghi care 
dintr-un buchet de jucători, de pe li
nia „de 16“ a... călcat mingea pentru 
un partener, dar din păcate nimeni 
nu a sesizat intenția sa. In min. 88, 
același Naghi, tot din marginea ca
reului, avîndu-i în față pe Hălmă
geanu și Petescu, a expediat balonul 
cu capul în bara din stînga porții. Si 
ar mai fi de amintit șutul lui Raksi, 
boxat în ultimă instanță de Niculescu, 
pătrunderile lui Țurcan și Negrea etc.

La polul opus s-au situat multe o- 
cazid irosite. Deși au avut aproape 60 
de minute superioritatea în joc, gaz
dele n-au marcat decît o dată. In 
minutul 21, clnd Dobrin a șutat de la 
20 de metri, din unghi, și mingea lu- 
Ind o traiectorie curioasă, datorită no
roiului, a trecut peste Suciu și a de
pășit linia porții. Naghi a împins ba
lonul în plasă dar golul este al lui 
Dobrin, deși piteștenii, gîndindu-se la 
clasamentul golgeterilor, susțineau... 
morțiș că autorul golului ar Ii Naghi. 
Apoi, gazdele au mai avut și două 
bare (Țurcan min. 4 și Naghi min. 88),

Steaua 1-0 (1-0)

ini

• Popa 
create, 
poziție 

de ar-

ei u jea-

TOMA RĂBȘAN

jucătorilor, cu un consum 
foarte mare, contracarînd 
condițiilor improprii de 

alunecos, desfundat în u-

dar scorul 
Țurcan la 
28), a mai preluat încă o d 
nul, în loc să șuteze spre g< 

Steaua a avut și ea ocazii < 
ca. In min. 58 Negrea a pătru 
reu, și-a creat o poziție exce 
șut, dar și el, la 10—12 metri 
tă, a încercat să mai conduci 
și, în ultimă instanță, Barbu 
mingea în corner. Privind ; 
vinșilor ar mai fi două proî 
oare nu prea le-am înțeles : 
pe un teren alunecos, Raksi 
cător tehnic, cu un dribling 
fost „încuiat" pe postul de 
dreaptă, antrenorii preferîndu 
pe Sorin Avram, care nu ț 
descurcat în acest post ?; b 
pentru introducerea lui Voir 
cărui randament a fost slab) 
necesare patru schimbări în 
(Voinea în locul lui Popescu, 
în locul lui Jenei, Jenei 
Sătmăreanu și, în sfîrșit, Skn 
în locul lui Chiru, care a ieșit 
greșim, dar noi ne-am,<explic; 
aceste modificări numai din i 
de a se asigura prezența în 
lui Jenei, cu toate că el este i 
dat în postura de fundaș și n 
pe uri gazon alunecos. Jocul s 
fășurat într-o atmosferă de di: 
vrednică de laudă. Arbi’’i Tjul 
O. Comșa (la centru) . 
N. Mogoroașe (toți din 
bun.

nu a putut fi măi 
un metru de poai

I. ~Dum
Craic

DINAMO : N icul eseu 8 — I. 
cu 7, Barbu 8, Stelian 7, Bade. 
Dobrin 9, Țlrcovnicu 7, — C. I 
7, Naghi 8, Țurcan 6, Pop 6 () 
David 6).

MAI BINE MAI TIRZIU...
ȘTIINȚA CRAIOVA — SIDERURGISTUL GALAȚI 3-1 (0-1)

CRAIOVA, 28 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). Studenții craioveni 
au cîștigat astăzi, dar cît de incert 
părea succesul gazdelor la pauză! 
Incert, pentru că după primele 45 de 
minute scorul era favorabil oaspeți
lor, pentru că timp de o repriză 
echipa craioveană nu a tras nici un 
șut pe poarta lui Florea I A fost de-a 
dreptul supărător să-i vezi pe stu- 
denți combinînd pe metru pătrat, 
cînd starea terenului impunea pase 
lungi. A trebuit să vină pauza pen
tru ca echipa Știința să înțeleagă că 
e necesar să abordeze partida cu 
armele cele mai indicate (deschideri 
lungi, folosirea Ia maximum a extre
melor, șuturi, multe șuturi la poartă), 
să facă dovada posibilităților sale 
reale, să schimbe fizionomia jocului, 
să cîștige. Dar, mai bine mai tîrziu 
decît de loc !...

Siderurgistul a fost departe de a 
se considera o „victimă sigură” la 
Craiova. Dimpotrivă, mai ales în 
prima repriză, combinațiile Oprișan- 
Neagu au fost foarte periculoase (la 
o astfel de fază Neagu a înscris în 

fun- 
un

min. 44), iar apărarea (îndeosebi 
dașii centrali), bine plasată, cu

Joc de mare luptă, la Brașov
Steagul roșu — Crișul 2-1

BRAȘOV, 28 (prin telefon). La ca
pătul unui joc de mare luptă, desfășurat 
Pe un teren alunecos, Steagul roșu și-a 
văzut eforturile încununate de succes.

Echipa brașoveană a dominat copios, 
mai ales în partea a doua a jocului, 
rînd aproape n-a lăsat să răsufle apă
rarea oaspeților. Acțiunile ofensive ale 
localnicilor n-au avut însă cursivitate. 
Ele n-au fost sprijinite temeinic de 
mijlocași, deși în două rînduri Sigheti 
a ajuns în posturi de atacant, ratînd 
situații favorabile Celălalt mijlocaș. 
Năftănăilă, a fost de nerecunoscut, ne- 
avîna decît o infimă contribuție la vic
toria pe care a înregistrat-o echipa sa.

Menționăm că brașovenii au înghesuit 
jocul pe centru și n-au șutat la poartă 
din prima poziție favorabilă. în ase
menea situații s-au găsit de mai multe 
«ri Necula, Goran și Pescaru care au 
preferat să paseze, complieînd astfel 
acțiunile ce puteau fi lămurite în prima 
fără. Se poate afirma, de asemenea, că 
MBtaăfilc efectuate de extreme nu și-au

găsit oamenii, mingile fiind intercep
tate de apărătorii Crișului, care în cî
teva rînduri și-au pus, de aci, echipa 
pe contraatac. De altfel, singurul gol 
înseris de Crișul. în min, 32, prin Mu- 
resan II, este urinarea unei asemenea 
acțiuni. în acel moment apărarea bra
șovenilor fiind prinsă pe picior greșit, 
în afara careului de 16 m. Chiar și 
pînă cînd oaspeții au deschis scorul, 
linia de atac a brașovenilor a forțit, 
nereușind însă să treacă de apărarea 
ermetică a oaspeților. Gazdele au avut 
și după pauză numeroase ocazii de gol, 
dintre care doar două au putut fi fruc
tificate. In min. 69, la o acțiune co
lectivă Ilașoti primește o pasă frumoa
să de la Necula și, cu capul, introduce 
mingea în plasă. Dominarea brașove
nilor este din ce în ce mai insistentă, 
însă abia după 20 de minute Goran 
reușește să înscrie punctul victoriei, în 
urma unei combinații la care au par
ticipat Sigheti, Pescaru și Necula.

In cele două reprize, jucătorii «le U

(O-J)
Crișul și-au bazat acțiunile mai mult 
pe contraatac, ajungînd de puține ori 
la poarta adversă și neconstituind un 
pericol pentru apărarea brașovenilor. Cu 
toate acestea, imediat după pauză, e- 
chipa oaspe era pe punctul de a majora 
scorul (poate că astfel se schimba și 
soarta partidei), dar Campo — unul 
dintre jucătorii de bază ai echipei din 
Brașov — a salvat de pe linia porții, 
trimițînd afară mingea, care se îndrepta 
spre gol ,expediată de Mureșan 

A condus bine N. Mihăilescu
rești).

STEAGUL ROȘU : Adamache 
Ivăncescu 7, Jenei 8 (min. 46, 
8), Campo 9, Naghi (min. 46, Zaharia 
6) — Năftănâilă 4, Sigheti 5 — Hașoti 
7, Necula 6, Goran 7, Pescaru 7.

CRIȘUL : Duca 6 — Sacaci II 5, So
lomon 9, Pojoni 9, Polog 6 — Vigu 5 
(min. 77, Naghi), Iacob 7 — Ilarșani 
5, Mureșan III 6, Bakos 6, Mureșan 
IL 6.

II.
(Bucu-

7 — 
Naghi

bun joc de cap, a reușit să respingă 
atacurile studenților craioveni încă 
înainte de a fi periculoase. Dar, su
focată de presiunea continuă la care 
a fost expusă în repriza a doua (s-a 
jucat 
renul 
țeană 
prima 
fără drept de apel.

în ciuda terenului foarte greu (azi 
a plouat torențial la Craiova I), par
tida a fost dinamică, plăcută și inte
resantă chiar, atît prin evoluția sco
rului cît și prin fazele create. Nu 
s-au încadrat în ambianța generală 
a jocului repetatele manifestări de 
indisciplină ale jucătorilor gălățeni.

Cîteva faze mai importante ale 
meciului: în min. 15 Oprișan face 
o cursă spectaculoasă pe extremă, 
șutează puternic la poartă, dar Papuc 
boxează balonul în corner. Notăm, 
In min. 35, o fază dramatică în ca
reul Siderurgistului, dar Costache și 
Hulea resping o minge ce se îndrepta 
«pre poarta goală, după ce, cu trei 
minute înainte, Florea salvase poarta 
sa de la un gol ce părea inevitabil. 
Anonim pînă atunci, în min. 44, Stă- 
tescu îl deschide pe stînga pe Neagu: 
acesta trece cu ușurință de Mincă 
și Mihăilescu și, printr-un șut plasat, 
înscrie peste Papuc în colțul perții. 
Egalarea survine în min. 52 : o com
binație Ionescu-Dumitrescu-Sfîrlogea 
îl pune în poziție bună de șut pe 
Eftimie, care de la 12 metri, trimite 
în bară ; mingea se lovește de picio
rul lui Hulea și intră în plasă : 1—1. 
în min. 64 Dumitrescu execută o lo
vitură liberă, trimițînd precis la Ef
timie, care cu capul trimite din nou în 
plasă : 2—1. Scorul final este fixat în 
min 78 : Ionescu cîștigă balonul din- 
tr-un duel cu fundașul Cristian și pa
sează lui Bîtlan, care marchează din 
voie cel mai frumos gol al meciului.

Arbitrul Alexandru Pîrvu — Bucu
rești a condus bine, insuficient ajutat 
de tușieri, îndeosebi de C. Marin.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc 7 
(min. 85 Vasilescu) —- Mihăilescu 6, 
Mincă 5, Deliu 8, Dumitrescu 7 — 
Bărbulescu 5 (min. 75, Anton 7), Bitlan 
6 — Cîrciumărescu 6, Sfîrlogea 7, 
Eftimie 7, Ionescu 7.

SIDERURGISTUL : Florea 8 — Pal 
6, Costache 7, Hulea 7, Cristian 6— 
Ioniță 5, Adam 5 — Oprișan 6, Voicu 
5, Neagu 7, Stătescu 6.

aproape în permanență în te- 
Siderurgistului), echipa gălă- 

nu a mai dat randamentul din 
parte, fiind nevoită să cedeze

C GRUIA-coreep. reg. CONSTANTIN MACOVEI

STEAUA : Suciu 7 — Sătmăre 
Petescu 6, Hălmăgeanu 6, C 
(min. 68 Voinea 5) — Jenei b 
6 — Raksi 6, S. Avram 6, f _?< 
6, Crăiniceanu 7.

CONSTANTIN A

UN AR
Far

1—1 în meciul disputat sîmbătS 
Constanța, între Farul și Dinamo : 
rești. 1—1, pentru că așa au dorit a 
N. Cursaru și C. Denghel din Ploi 
Să explicăm :

In primul rînd, N. Cursaru — ar 
de centru — a vrut să nu aibă... pi 
me de rezolvat în acest meci, care 
puse furtunos. Ca și în meciul cu 
tugalia, în primul minut Pîrcălab 
marat irezistibil pe extrema dreap 
Frățilă, din poziție bună, șutează c 
de slab iar Manciu prinde. In minuti 
mător, Gref, fundașul stînga con 
țean șutează puternic și Datcu estt 
voit să boxeze balonul în extremi 
consecință, arbitrul N. Cursaru a ar 
o „tactică^ foarte interesantă : a . 
și încă foarte bina tot ce s-a 
neregulamentar între cele dou 
In schimb, imediat ce fazelor 
apropiau de una dintre cele 
de 16 m, căuta ca, prin sancțion 
unor greșeli imaginare ale celor ce 
cau, să... îndepărteze „pericolul". Ir 
plUcarea acestui arbitraj bizar a găs: 
aliat prețios în arbitrul de linie C. 1 
ghel care ridica steagul și cînd er 
cînd nu era ofsaid ! Ca urmare, în i 
50, dinamoviștilor le-a fost refuzat ur 
perfect valabil înscris de H< 
care a țîșnit printre apărătorii c< 
tănțerii. 13 minute după înscrierea a 
tui gol neacordat. Nunweiller III îl f 
teaza în careu pe Tufan, dar arbi 
dictează... corner ! In sfîrșit, pentru 
diadema de ..perle" să fie completă, 
min. 77, la un atac dinamovist. Co 
și Manciu se lovesc unul de altul, ț 
tarul constănțean scapă din mînă n 
gea, aceasta ajunge la Frățilă și, de la 
în plasă. Deci din nou gol valabil, 
bitrul Cursaru a apreciat însă cv (Xan 
a fost faultat fde ciine oare ?)_și a di< 
lovitură liberă în favoarea Farului l

S-A ÎNCHEIAT 
A CAMPIONAT!

SERIA I

Bacău—Știința București
Cîmpina—C.F.R. Pașcani

0—
4—

Dinamo
Poiana

(2-1).
C.F.R. Roșiori—Metalul Tîrgoviște 

(1-2).
Oțelul Galați—Oltul Rm. Vîlcea 

(1—0)-
Progresul București—Ceahlăul P. v'ot» 

2—0 (1—0). > 
Metalurgistul București—Constructorii 

Brăila 5—0 (3—0).
Flacăra Moreni— Dinșino Victoria Bucu 

rești 2—0 (0—0).

1-

1 —



Recital fotbalistic la Ploiești
Petrolul — Știința

Vă aduceți aminte ? Acum cîțiva 
i, jucînd pe stadionul ,23 August" 
n Capitală în compania echipei bra- 
iene Gremio, Petrolul a reușit în 
priza a II-a nu numai să răstoarne 
zultatul, dar să presteze un joc 
re n-a fost cu nimic mai prejos 
cît cel practicat în repriza I de 
rtuoșii brazilieni. Un joc asemănă- 
r ne-au oferit fotbaliștii de la Pe- 
>lul, ieri, în cea de a doua repriză 
meciului cu Știința Cluj,
După o primă repriză, în care su- 
rioritatea sa începuse să se impună 
ît pe teren cît și pe tabela de 
arcaj, Petrolul a luat jocul pe cont 
opriu, împingîndu-și adversarul 
np de o jumătate de oră în preajma 
irții apărată de Ringheanu și ini- 
nd o serie de acțiuni pe cît de 
ectaculoase, pe atît de eficace care 
reau să aducă gol după gol. Incons- 
nța binecunoscută a echipelor 
aftstre, oscilațiile lor de la o etapă 

jltă, ne obligă să fim oarecum 
udenți în aprecierea jocului pe care 

1 făcut ieri Petrolul, să nu risipim 
.perlativele, dar adevărul este — 
iservatorul federal Dincă Schileru 
; e martor — că ploieștenii au jucat 
■a mai mare parte din repriza a 
•a ca ,1a carte". Fazele au avut 
irsivitate, mingea a fost trimisă 
ereu — pe drumul cel mai scurt — 
>re po'tla adversă, acțiunile au fost 
mstruivc. t multă fantezie, cu multă 

antă. Fotbalul trăiește prin jocul 
aintării. Și ieri, înaintarea a fost 

■1 mai bun compartiment al gazde- 
r, meciul devenind astfel deosebit 
î frumos. Badea, în special, a fost 
icătorul care a ridicat nivelul par- 
Jei, confirmînd comportarea din 
eciul cu Portugalia, întreeînd-o 
îiar.
Știința Cluj, cu cîțiva tineri în 
iipă, a jucat .deschis* ,dînd o te
ică. bună Petrolului la începutul și 

sfîrșitul meciului. înaintarea a ae
on av destul de bine în cîmp, dar 
■u _ '/ut .explozie" în zona de fina- 
zare și nici precizie în șuturi. în 
.'priza I, de pildă, Știința a șutat de 

ori spre poarta lui Ionescu, 8

Cluj 5-1 (2-0)
dintre aceste șuturi trecînd însă de
parte de țintă. Petrolul n-a tras mai 
mult la poartă în perioada respectivă, 
dar... a tras mai bine, ajungînd ast
fel să înscrie de două ori. Primul gol 
l-a marcat Badea, cu capul, în min. 26 
în maniera în care a făcut-o acum o 
săptămînă în meciul cu Portugalia. 
Șapte minute mai tîrziu, după o ac
țiune inițiată de Dridea I, care nu 
reușește însă să fructifice, Moldo- 
veanu recuperează mingea și majo
rează scorul.

în repriza a II-a, petroliștii impun 
un ritm de joc îndrăcit, căruia clu
jenii nu-i mai pot face față. Viteza 
execuțiilor, desele schimbări de di
recție, ,un-doi*-urile rapide îi deru
tează pe oaspeți. Ea trei minute 
după începerea reprizei, Dridea I, pri
mind o pasă de la Moldoveanu, în
scrie pe lîngă bară, dar și pe lingă 
Ringheanu care n-a intervenit decis. 
Urmează două goluri înscrise de 
Badea, din acțiuni fulgerătoare, care 
au făcut „mat* apărarea adversă; 
min. 57 și 59. Gazdele continuă ofen
siva și ratează alte ocazii. Spre final, 
ploieștenii nu mai controlează atît 
de bine jocul (linia de mijlocași a 
slăbit prin ieșirea lui D. Munteanu și 
prin intrarea lui Crișan), Știința fiind 
acum echipa care atacă mai mult. 
Și, după ce Ivansuc trimite în bară 
o lovitură liberă, Pîrvuleț, în min. 80, 
înscrie golul de onoare al studen
ților.

Arbitrul Marin Niță (București) a 
condus bine acest meci. A greșit 
însă uneori în aplicarea legii avan
tajului, ...neaplicînd-o.

PETROLUL: Ionescu 8 (min. 70 
Sîetcu 6) — Pahonțu 8, Boc 9, Florea 
9, Mocanu 7 — D. Munteanu 8 (min. 
70 Crișan 6), Dragomir 8 — Moldo
veanu 9, Dridea I 9, Badea 10, 
Dridea II 7.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț 6 (min. 46 
Ringheanu 6) — Szoke 6, Anca 6, 
Grăjdeanu 7, Cîmpeanu 7 — Neșu 7, 
Țegean 6 — Marcu 6, Ivansuc 8, 
Szabo 7 (min. 46 Bretan 6), Pîrvu
leț 6.

JACK BERARIU

j franța a întrecut România
I la ruglii cu 8-3 (5-0)
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

(Urmare din pag. 1)

dominat pe Dauga mai mult chiar de- 
cît anul trecut și a fost, de altfel, „omul 
zilei", alături de Penciu care, deși lipsit 
de șansă la loviturile de picior, a 
jucat ireproșabil și a fost net superior 
vizaviului său Claude Lacaze. Apre
cieri foarte favorabile i se pot acorda 
și lui Țuțuianu, după părerea mea, un 
viitor jucător de mare clasă. La capi
tolul „merite" se mai înscrie respecta
rea promisiunii făcute înainte de meci 
de către Moraru și Teofilovici, aceea 
de a se juca ofensiv. Din păcate, cen
trii au fost sub nivelul cerut de acest 
lucru și nu s-au „găsit" cum trebuia. 
In ce privește perechea de mijlocași, 
care se anunța drept „problema" echi
pei, Mateescu a fost oarecum timid. In 
schimb, alături de Dragomirescu, el s-a 
străduit permanent să asigure „servi
rea" promptă a treisferturilor și a- 
cest lucru s-a făcut destul de bine. 
Dragomirescu, cu ceva mai multă ex
periență pe acest post, va deveni cu 
siguranță ceea ce se cere astăzi de la 
un mijlocaș la deschidere.

Rezultatul il confirmă pe cel de anul 
trecut de la București, dar trebuie ți
nut cont că s-a jucat la Lyon și Fran
ța este pregătită intens pentru „Tur
neul celor 5 Națiuni". Deci, apreciere 
generală, echipa română s-a prezentat 
în net progres. Rămîne de remediat i- 
neficacitatea liniei de treisferturi și. 
probabil, pînă atunci se va realiza și 
vechiul deziderat al lărgirii „Turneului 
celor 5", iar XV-le României se va 
prezenta, fără doar și poate, la nivelul 
cerut, adică în luptă deschisă cu orice 
echipă.

I Arbitrul irlandez Gililand a condus 
foarte bine această partidă, în care e

Ide menționat că cel mai mult au fost 
penalizați francezii, în special la tușe,

| dar în mod absolut justificat.

Iată formațiile celor două echipe >
I FRANȚA — Claude Lacaze ; P. Bes- 
1 son, G. Boniface, A. Boniface, Dar- 
I rouy ; Gachassin, Lasserre ; Crauste, 

Lira, Sitjar; W. Spanghero, Dauga;
I Berejnoî, Cabanier, Abadie ; ROMA

NIA — Penciu; Irimescu, Wusek,
I Țibuleac, Ciobănel ; Dragomirescu, 
■ Mateescu ; Băitărețu, Demian, Iliescu; 
I Țuțuianu, M. Rusu ; Dinu, Iordăches- 
■ cu, Rădulescu.

I

Din sportul universitar albanez
Poporul albanez sărbătorește a XXI-a aniversate a eliberării patriei 

sale de sub jugul fascist.
Alături de celelalte realizări obținute de poporul albanez sub 

conducerea Partidului Muncii din Albania cultura fizică șt sportul 
au cunoscut in anii de după eliberare o dezvoltare continuă.

• Universitatea de stat din 
Tirana a devenit curînd după în
ființare un important centru spor
tiv al capitalei Albaniei. Aici sînt 
practicate 13 ramuri sportive ca: 
atletism, gimnastică, volei, tenis, 
alpinism, haltere, fotbal etc.

• La prima Spartachiadă națio
nală din 1959 formațiile de cul
tură fizică ale Universității au 
ocupat locul I.

• în octombrie 1963 au avut 
Ioc primele Jocuri universitare 
intre instituțiile de învățămînt su
perior din Albania. La aceste 
jocuri au participai 6 113 studenți 
sportivi care au stabilit 12 noi 
recorduri universitare.

Steaua, Farul C-ța și Cîmpulung Muscel 
au mai făcut un pas...

(Urmare din pag. 1)
MUSCELUL CIMPULUNG — 

MINERUL BANAT 22—18
TR. SEVERIN, 28 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Reuniunea a oferit 
spectatorilor numeroase partide dis
putate într-un ritm infernal. Succesul 
muscelenilor (22—18) s-a datorat, în 
primul rînd, orientării spre un box 
tehnic, deseori dublat de o mare dîr- 
zenie. Ar fi nejust însă să remarcăm 
numai calitățile pugiliștilor din Cîm- 
pulung. Pentru că, meritul în reali
zarea unui spectacol plăcut revine 
și tinerilor de la Minerul Banat (an 
trenor A. Costescu).

Iată rezultatele: Stanciu (CI.) b.p. 
Popovioi; L. Ivanovici (M) b.p. Belu; 
I. Negru (CL) b.p. C. Sabo ,- Gh. Ma
nea b.p. V. Bocănel (M) ,• A. Pițigoi 
(CI.) egal cu A. Totîrlici (M); M. 
Bucși (M) egal cu I. Marin (CI); Gh. 
Dumitrescu (Cl.) b.p. I. Marcu (M); 
N. Rotaru (M) b.a. rep. I Gh. Arsene 
(Cl.); S. Schiopu țM) b.p. A. Iancu 
(Cl); I. Ivan b.p. I. Chiș (ML

R. CĂLÂRASANU
STEAUA — A.S.A. CRIȘUL ORADEA 

26—13
— Campionul V. Dobre învins! — 

După cum era de așteptat, boxerii

• Dintre toate disciplinele 
sportive, alpinismul se bucură de 
cea mai mare atracție in rindul 
studențimii. în rîndurile studen
ților alpiniști se găsesc numeroși 
dintre sportivii de performanță ai 
Albaniei în această disciplină.

• La dispoziția sportivilor de 
la Universitatea de stat din Tirana 
se găsesc mai multe săli de sport 
și cel mai mare parc sportiv al 
țării. Un colectiv de pedagogi și 
specialiști cu înaltă calificare în
drumă pașii tinerilor studenți 
sportivi pe drumul dobindirii mă
iestriei in ramura de sport pre
ferată.

bucureșteni au trecut cu destulă ușu
rință de colegii lor din Oradea. Oră- 
denii au dat totuși o replică dîrză 
favoriților la titlu.

Cea mai mare surpriză a oferit-o 
Carol Koncsag (Oradea) care l-a în
vins pe campionul Vasile Dobre într-o 
partidă deosebit de spectaculoasă. Me
ciul s-a decis în ultimul rund, cînd 
Dobre a fost întrecut, in schimburile 
dure pe care le-a provocat, de forța, 
rezistenta și, hotărîrea adversarului 
său.

„Ușorul" Tudose Voicu (Steaua) a 
împlinit în ziua galei 20 de ani. El a 
sărbătorit evenimentul printr-o evo
luție remarcabilă, învingîndu-1 prin 
abandon în repriza a doua pe Alexan
dru Șerban.

Iată și rezultatele celorlalte par
tide : C. Gruescu (S) b.p. Gh. Vincze 
(C), N. Gîju (S) b.p. N. Manea (C), 
Gh. Gologan (C) b.p. Z. Pazmani (S), 
P. Vanea (S) b.p. P. Costea (C), C. 
Niculescu (S) b.p. I. Nhiri (C), H. 
Stumph (S) b.p. G. Tîmpescu (C), 
V. Trandafir (S) b.p. N. diocîrlan (C), 
M. Gheorghioni (S) b.desc. I G. 
Trică (C).

PETRE HENT

rRAj... ARBITRAR!
linamo București 1-1 (O - O) l VOLEI: DINAMO BUCUREȘTI (m) ÎNVINSĂ LA BRAȘOV
In asemenea condiții, ce se mai poate 
>une despre acest meci? Nivelul lui ten
ie a fost direct influențat de starea 
•arte proastă a cîmpului de joc, trans 
•rmat într-un veritabil patinoar, pe a- 
curi cu ochiuri de apă în care mingea 

* oprea ca lipită. Cu toate acestea, Di- 
amo, echipă alcătuită din jucători mal 
îhnici decît cei de la Farul, a avut su 
prioritatea tehnică de partea sa. De 
tfel și golul marcat de Ene II în min.
se datorește tocmai unei splendide e- 

ecuții tehnice a unei lovituri libere de 
. 20 m, în urma unui fault al lui Tîl- 
sscu asupra lui Ștefan. Farul a suplinit 
psa de pregătire tehnică printr-o vita- 
taie extraordinară care i-a permis ca 
' ~ «uite ori să fie peste Dinamo, să a ■ 
> n forță să șuteze bine și puternic.

t>oVea a survenit tocmai într-o perl
at "’’re Farul își masase adversarul

i via jumătate de teren, exact în 
ținutul (73) în care Pîrcălab, lovit, ftt*- 
jse înlocuit cu Grozea : în fața porții
ii Datcu s-a produs învălmășeală șl 
lingea a fost introdusă în plasă d» 
ostia care, și înainte de acest gol, ve- 
ise de multe ori în ajutorul liniei sale 
e atac.
Nu putem încheia această cronică fără 
arăta că ardoarea cu care au fost dis- 

utate cele două puncte s-a transformat 
e multe ori într-un joc dur, periculos, 
u maj puțin de 42 de faulturi am nu- 
îărat în acest meci : 27 făcute de Di 
amo, 15 de Farul. In ultimul minut de 
jc. Ene II și Costin, tocmai autorii celor 
ouă goluri, au fost eliminați pentru lo- 
ire reciprocă ; în drum spre vestiare, 
ostin i-a mai „tras una“ lui Ene !
Și astfel s-a sfîrșit această partidă a- 
rig rtV«putată dar de o valoare redusă 
in \ite punctele de vedere.
După meci, am stat de vorbă cu obser- 
atorul federal. Jean Lăpușneanu : „Ar-

bitrul Nicolae Cursaru a condus slab. A_ 
nulînd două goluri valabile, a influențat 
rezultatul".

Au jucat formațiile :
FARUL : Manciu 7 — Dumbravă 5, TU- 

vescu 6. Costin 6, Gref 6, Pleșa 6, 
Koszka 8 — Ologu 6, Tufan 5, Manolache 
4, Tănase 6 (min. 65 Șoangher 6).

DINAMO : Datcu 7 — Popa 7, Nun- 
weiller III 6. Nunweiller IV 5, Ivan 6 — 
E. Petru 5, Ștefan 7 — Pîrcălab 5 (min. 
73 Grozea), Ene II 7, Frățilă 6, Haidu 5.

MIRCEA TUDORAN

IMA JUMĂTATE
CATEGORIEI B

SERIA A ll-A

1.5. Cugir—Arieșul Turda 2—0 (2—0). 
«az metan Mediaș—C.S.M. Reșița 3—1
(3-0).

1.5. M. Sibiu—Minerul Baia Mare 0—1 
(0-1).

agonul

3—0
nd', sîrmei C. Turzii*—Jiul Petrila 1—-2 
(0-1). .

Arad—Clujeana 5—0 (3—0). 
Cărei—C.F.R. Arad 0-—0.

I.upeni — AS.A. Tg. Mureș 
(2-0).

I 
I
I
I
I
I

IERI LA BRAȘOV, în principalul 
meci al etapei de campionat cate
goria A în seria I, echipa masculină 
Tractorul a dispus de Dinamo Bucu
rești cu 3—2 (—9, 8, 11, —13, 12). 
Prețioasa victorie obținută de gazde 
se datorește în cea mai mare măsură 
combativității lor, pentru care merită 
evidențieri întregul lot al echipei. 
Tractorul putea obține victoria în se
tul IV, cînd a condus cu 5—1 și 12—7,

PENULTIMA ETAPA IN CATEGORIA C
SERIA EST SERIA VEST

Negrești Petrolul Moinești

Buhuși — Fructexport Focșani

Foresta Fălticeni 2—0

Unirea 
0—0

Textila
5—0 (2—0)

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Chimia Suceava 1—1 (0—0)

Victoria P. Neamț — Locomotiva Iași 
2—1 (0—0)

Metalul Rădăuți — Metalosport Galați 
2-1 (1-1)

Rapid Mizil 
(2-0)

Flamura roșie Tecuci — Minobrad Va
tra Dornei 3—1 (3—0)

ETAPA VIITOARE : Fructexport Foc
șani — Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, Petrolul Moinești — Metalul Ră
dăuți, Metalosport Galați — Victoria P. 
Neamț, Foresta Fălticeni — Unirea Ne
grești, Chimia Suceava — Rapid Mizil, 
Locomotiva Iași — Flamura roșie Tecuci, 
Minobrad Vatra Dornei — Textila Bu- 
husi.

SERIA SUD
Electrica Fieni

Metrom Brașov

Rulmentul Brașov
4—0 (2—0)

Textila Sf. Gheorghe — Electrica Con
stanța 1—0 (1—0)

Dunărea Giurgiu 
0—0

Portul Constanța — Tehnometal Bucu
rești 2—2 (1—2)

S. N. Oltenița — Marina Mangalia 1—2 
(0-2)

Tractorul Brașov — I.M.U. Medgidia 
2—2 (2—0)

Flacăra roșie București — Chimia Fă
găraș 1—2 (1—1)

ETAPA VIITOARE : Marina Mangalia 
— Flacăra roșie București, Electrica 
Fieni — S. N. Oltenița, Electrica Con
stanța — Tractorul Brașov, I.M.U. Med
gidia — Textila Sf. Gheorghe, Chimia 
Făgăraș — Dunărea Giurgiu, Metrom 
Brașov — Portul Constanța.

Meciul Tehnometal București — Rul
mentul Brașov s-a disputat la 20 noiem
brie în Capitală (scor ; 2—0).

1

1—0

Metalul Tr.

Minerul Deva

Progresul

Electroputere

Stre-

Cra-

Cra-

Victoria Călan — C.F.R. Timișoara 
(0-0)

Muscelul Cîmpulung 
Severin 3—0 (1—0)

Progresul Corabia -
1—0 (1—0)

Electromotor Timișoara — Victoria Tg. 
Jiu 1—1 (1—0)

Metalul Hunedoara — Minerul Cîmpu
lung 5—0 (1—0)

C.F.R. Caransebeș 
hala 4—1 (1—1)

Minerul Anina — 
iova 1—1 (1—0)

ETAPA VIITOARE : Electroputere 
iova — C.F.R. Caransebeș, Progresul 
Strehaia — Minerul Anina, Victoria Tg. 
Jiu — Muscelul Cimpulung, C.F.R. Ti
mișoara — Metalul Hunedoara, Metalul 
Tr. Severin — Victoria Călan, Minerul 
Deva — Electromotor Timișoara, Mine
rul Cîmpulung — Progresul Corabia.

SERIA NORD

Faianța Sighișoara 2—0

Oradea

Bihor

Progresul Reghin

Soda Ocna Mureș

Copșa Mică — Minerul 
(0-0)

Baia

Glo-

3—0

Baia

A.S. Aiud — Steaua roșie Salonta 1—1 
(0-1)

Sătmăreana
(0-0)

Olimpia 
0—1 (0—0)

Minerul
2—1 (1—0)

Metalul
Sprie 1—0

Forestiera Sighetul Marmației — 
ria Bistrița 3—0 (0—0)

Unirea Dej — Chimica Tîrnăveni 
(0-0)

ETAPA VIITOARE : Minerul
Sprie — Unirea Dej, Chimica Tîrnăveni 
— A.S. Aiud, Steaua roșie Salonta — 
Sătmăreana, Gloria Bistrița — 
Oradea, Faianța Sighișoara — 
Bihor, Progresul Reghin — 
Copșa Mică, Soda Ocna Mureș 
restiera Sighetul Marmației.

Olimpia 
Minerul 
Metalul 
— 1'0-

l
l
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

însă blocajul excelent al oaspeților 
și trăgătorii lor Derzei și Smere- 
cinschi, în zi mare, au inversat sco
rul. Ultimul set e de-a dreptul dra
matic. Dinamo conduce cu 2—0, apoi 
Tractorul cu 7—2, 8—4, 12—6, 12—8, 
13—8, 13—10 și 14—12. Aici, intră 
la fileu în terenul oaspeților Cor- 
beanu, dar nu se înțelege cu coechi
pierii și Tractorul realizează astfel 
și ultimul punct al victoriei sale. (P. 
DUMITRESCU și GH. CORCO- 
DEL — coresp.).

Știința Brașov — Știința Timișoara 
(M. I) 3—0 (10, 5, 10). De la studenții 
brașoveni, a căror echipă a jucat 
foarte bine în atac, s-au remarcat 
Chinzeriuc, Bidian și Furtună. De la 
timișoreni — Coste și Duțică. (T. 
MANIU — coresp.).

Steaua București — Petrolul Plo
iești (M. I) 3—0 (12, 10, 4). 60 de 
minute de volei în genere frumos, 
mai cu seamă în primul set. Steaua, 
care — pentru a învinge — n-a fost 
nevoită să facă uz de întregul bagaj 
de cunoștințe, a practicat un joc mai 
legat, manifestîndu-și in mod deose
bit superioritatea la blocaj.

Rapid București — Constructorul 
Brăila (M. I) 3—0 (9, 7, 4). Unul din
tre cele mai urîte meciuri la care 
am asistat în ultima vreme și care 
adesea a lăsat impresia unei verita
bile întreceri... în greșeli : numeroase 
servicii ratate (Constructorul 4, Ra-

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT B-14 și A-48 
Etana dțn 28 noiembrie 1965

I. Petrolul — știința Cluj l
II. Știința Craiova — Siderurglstul 1

III. Rapid — U. T. Arad 1
IV. C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara 1
V. Steagul roșu — Crișul 1

VI. C.S.M. Siibiu—Minerul Baia Maro 2
VII. Minerul Lupeni—A.S.A. Tg. Mureș 1

VIII. Industria sîrmei — Jiul Petrila 2 
IX. Oțelul Galați—Oltul Rm. Vîlcea X
X. Aiaianta — Bologna 1

XI. Lazio — Juventus 9
XII. Torino — Brescia 1

XIII. Dinamo Pitești — Steaua 1
Fond de premii Pronosport A 43 

162 2'J9 lai
Pronosport B 14
143 221 lei din care 13 430 lei report, 

premiul exceptional. . . ... >

pid 9), puzderie de atacuri încheiate 
în aut sau în fileu, bilbîieli cu duiu
mul în apărare, puncte după puncte 
înscrise mai mult din pricina unor 
greșeli elementare. Scăderile manifes
tate în jocul de ieri îngrijorează În
deosebi în ceea ce privește echipa 
campioană. Ne referim, bineînțeles, 
la faptul că întrecerile din cadrul 
„C.C.E." încep să se apropie și rapi- 
diștii nu dovedesc revenirea de formă 
așteptată.

Minerul B. Mare — Știința Galați 
(M. 1) 2—3 (14—16, 15—12, 12—15, 
15—12, 5—15). Victorie meritată a 
studenților. S-au remarcat dintre aceș
tia Iorga și Kramer, iar de la gazde 
Covaci și Rău, (T. TOHÂTAN — 
coresp. reg.).

Farul Constanta — Știința Cluj 
(M. I) 3—2 (13, 9, —7, —8, 13). Joc 
de luptă, slab din punct de vedere 
tehnic. (L. BRUCKNER — coresp.).

IN CAMPIONATUL FEMININ, 
primele noastre echipe, Rapid Bucu
rești și Dinamo București au jucat în 
deplasare și au învins, amîndouă, cu 
același scor.

La Craiova : Știința — Rapid Bucu
rești (F. I) 1—3 (10—15, 4—15, 15—12, 
10—15), la capătul unui meci în care 
studentele n-au realizat mai mult din 
cauza timorării cu care au început 
lupta. (ȘT. GURGUI și M. BOBEI — 
coresp.).

Știința Cluj — Dinamo București 
(F. 1) 1—3 (13—15, 15—13, 3—15, 
7-15). J oc frumos primele două se
turi. S-au remarcat Ivănescn și su
rorile Vanea de la Dinamo. Marcu și 
Porumb de la Știința. (ȘT. TĂMAȘ — 
coresp.).

C.S.M. Sibiu — C.P. București (F. I) 
1—3 (15—11, 6—15. 13—15, 2—15). 
C.P.B. : servicii bune, excelentă miș
care în teren, succes meritat. Jucă
toare remarcate : Zabara, Covaci 
(C.P.B.) și Herman de la C.S.M. (M. 
LUPUȚIU — coresp.).

Penicilina Iași — Partizanul roșu 
Brașov (F. I) 3—0 (8. 11. 5). Victorie 
clară. Un debut promițător la Peni
cilina : jucătoarea Andronie. (I. 
DIAC — coresp.).

Farul Constanța — Metalul Bucu
rești (F. I) 3—0 (9, 2, 11). Gazdele au 
învins în 60 de minute, impunîndu-se 
printr-un atac hotărît. (CH. GOL
DENBERG — coresp.).



BASCHET: Victorie muncită și meritată a echipei de tineret:
73-66 cu reprezentativa Greciei

Deosebit de pasionantă a fost evoluția 
scorului în partida dințre selecționata 
de tineret a țării noasțre și reprezen
tativa .Greciei. întrradpyăr, țjp la Jirițnele 
coșuri ’ și piuă în ultimele minute, echi
pele, au. mers „cap. la .cap", nici una 
nereușind . să.ia șî să păstreze un avans 
ma,i mare de două-trei puncte. De fie
care dată .echipa condusă a recuperat. 
De-abiă"Tp ultimele, minute, cîteva arun
cări. executate cu prejcizie de Iecheli și 
Sacii au permis1 ba^chetbaliștilbf români 
să objină. o difeiențțt mai consistentă 
și isă realizeze în. final o victorie pe pît 
de'hidWMăți'pe atît de meritată : 73^-66 
(33—34¥.’ ' îiî general, partida a fost îjnofn'i' > .flit ’ii;’ . :..u- n..

------ im 11 riImiitiunrcrtb ■; ./h, ->

Dinamo București-
7 f, 92-78 (35;36)

(Urmare-din pag; 1)

numai în aceasta joțjțițții ? ■'
încercăm să răspundem.1' Crispați de La reluare 
emoție,. ^ipamoyiștii, au jucat sub v,a- 
loițrea lor’ în prima fejiriza. .Pre'ci'ria 
modesta): în aruncări,angrenarea' în 
ritmul lent de atâc pozluoriăt âL’das- 
peților, timiditatea în luptă sub’ pa- 
ndtT i— iată principalele motive pen- 

"! 6-1 -•< mi- i t»>-. :>mi i

România — Grecia 95 - 77
(Urmare din pad. 1)■i-jt ab .tiaovmg :.■:>■ Ț.F? ■ . : șewo 

„lansat" : dîn nou îritr-o' serie de ac
țiuni rapide (cu mult accent pe con
traataci), în față cărora' jucătorii greci 
aii fost nevoiți, în cele din urmă, 
să cedeze.

Așadar, victorie comodă la 18 
pliricte diferență care însă putea fi și 
mai categorică, dacă baschetbaliștii 
români s-ar fi concentrat mai mult 
în apărare și ar fi aplicat toate in
dicațiile pentru organizarea sistemu
lui defensiv. Este greu de făcut o 
remarcă specială, pentru că aproape 
toți jucătorii folosiți au contribuit la 
această victorie.

Arbitrii E. Kassay (Ungaria) și I. 
Kuikov (Bulgaria) au condus corect 
următoarele formații : ROMANIA : 
Cr. Popescu 9, Spifidoh 8. Albu 2, 
Dragomirescu 8, Diaconescu 11, De- 
miăn 13, Iecheli 10, Savu 16, Tedula 
4, Pușcașu, Czmor 4, lonescu 10; 
GRECIA: Peppos 6, Barlas 24, Ioani- 
dis, Kolokythas 26, Politis 1, Kondo- 
vounisios 6, Panavotarakos 4, Sisma- 
nidis 2, Maglas, Haikalis 8.

Campionatul republican de șah

Florin Gheorghiu începe să se distanțeze
Două victorii ale lui Florin Gheor- 

qhiii, obținute sîmbătă și duminică, 
l-au distanțat la un punct în fruntea 
clasamentului pe actualul nostru cam
pion. Gheorghiu a jucat sigur și de
zinvolt atît împotriva lui Reicher cît 
și a luf Botez, manifestînd o supe
rioritate tot mai evidentă asupra ad
versarilor săi din această finală.'

Rămîn în urma liderului — Victor 
Gocîltea (două remize de luptă, cu 
Soos și Nacu), Carol Partoș (care 
ieri a câștigat rapid la Szabo) și Mi
ron Nacu (sîmbătă. învingător asupra 
Iul' Ungureanu).
"’mtă’ delelalfo rezultate înregistrate 

în aceste două runde, precum și cele 
ale 'îritreruptelor precedente : Neamțu 
—Mititelu */2—'/2, Drozd—Voiculescu 
0—1, Moisini—Georgescu */2—*/2, Ghi- 
țescu—Rădulescu 1—0, Pavlov—Vais-

Aseară, Steaua—Voința Miercurea Ciuc 2-1
(Urmare din pag. 1)

nardo. Au condus N. Turceanu și 
L. Enciu.

Dinamo București — Știința Bucu
rești 3—1 (1—1, 1—0, 1—0). Dinamo- 
viștii au fost evident mai buni și 
meritau victoria poate Ia o diferență 
mai mare. Au înscris: Ciobotaru 2 și 
Florescu, respectiv, Scheau. Arbitri : 
Fl. Marinescu și M. Hușan.

In meciul vedetă de aseară, s-au 
întîlnit echipele Steaua și Voința. 
Ele au furnizat cel mai frumos joc 
al campionatului. S-a jucat într-un 
ritm foarte viul fazele de un deose
bit dinamism alternînd de ia o poartă 
la alta. în prima repriză, Steaua a 

interesantă nu numai prin alternanța 
scorului și combativitatea jucătorilor, ci 
și prin spectacolul creat de ambele e- 
chipe.

Performanța formației noastre este 
meritoriei Ne-au plăcut îndeosebi ju
cătorii cei mai tineri (Savu, fecheli, 
Dîaeoriescu, Predulea)! “al căror aport 
a fost decisiv, în special în atac. Ne-a 
dezamăgit’ însă Țedtila, jucător care la 
Știința Tg. Mureș înscrie de regulă 
25—30 de puncte (într-o partidă chiar 
50 de puncte), iar sîmbătă a marcat 
(deși a jucat 22 de minute) doar 4 
puncte ! Neinspirați și, din păcate, chiar 
în'iftortifentele■-grele oin finali ah fost 

șt mai ales DiuiPușeașu 
9.b-sita 

Lt iți;, ‘
pauză ' tabela’ dc marcajtru tare

consfințaa avantajul baschetbaliștilor 
’ ’ ' “ H

________ J îrisa, campionii noștri 
s-au mobilizat și au reușit ca după 
un sfert de oră de joc să conducă cu 
20 de puncte,: 80—60 în min. 35 ! în 
această perioada, dinamoviștij s-au 
concentrat, au luptat dîrz, au făcut 
pur șl simplu abstracție de... miza jo
cului și, ca atare, au putut să-și eta
leze calitățile. Bă chiar au lăsăt im
presia, în acest crucial minut 35 al 
partidei, că ar putea realiza un avan- 

! tai de 25—30 de puncte, decisiv, chiar 
! dacă la Zadar va juca și trioul Ko- 

raci--Rajkovici—Troskot, chiar dacă 
i acolo se va juca pe uh teren de be

ton. neacoperit Și, după părerea noas
tră, acest avantaj era perfect reali
zabil. Dar, din nou a Scăzut „inten
sitatea curentului" și au rămas doar 
14 puncte, iar aceasta tocmai cînd 
din formația adversă trei jucători de 
bază . fuseseră descalificați pentru 5 
greșeli personale.

Meritele învingătorilor sînt cu toate 
acestea incontestabile. Ei au întrecut 
o echipă bună, reprezentînd un bas
chet valoros și care dispune și de 
un jucător excepțional, Djerdjia, greu 
de „ținut" și bun coordonator.

Arbitrajul (E. Kassay —■ Ungaria 
și I. Kuikov — Bulgaria), fără a avan
taja vreuna din echipe, a avut și el 
două perioade : strict în prima parte, 
mult prea larg într-a doua.

Au înscris : Cernea 7, Spiridon 18, 
Albu 27, Giurgiu 7, Visner 14, No
vac 19 de la gazde, Stipcevici 2, Val- 
cici 9, Ostarcevici 15, B. Marcelici 6, 
Djerdjia 29, Ciosici 6 și M. Marcelici 
11 de la oaspeți.

man */2—*/5, Partoș—Botez ‘/}— 
(rundă a 4-a); Mititelu—Șuta Vj—*/2, 
Nacht—Drozd 1—0, Ungureanu—
Bondoc 1—0, Rădulescu—Soos */2—>/2, 
Vaisman—Ghițescu */2—*/2, Voicules
cu—Moisini 1—0, Reicher—Neamțu 

l/2—*/2 (runda a 5-a); Botez—Soos 
0—1, Drozd—Vaisman Geor
gescu—Drozd '/2—l/2, Vaisman—Moi
sini */2—‘/2 Neamțu—Șuta 1—0 (în
trerupte).

Clasamentul, după primele cinci 
runde, se prezintă astfel: Gheorghiu 
4i/2,' Ciocîltea, Nacu și Partoș 3'/2, 
Vaisman, Voiculescu, Pavlov și Soos 
3, Neamțu, Mititelu, Georgescu și 
Ghițescu 21/2, Nacht 2 (1), Reicher, 
Ungureanu și Rădulescu 2, Szabo l‘/2 
(1), Botez, Drozd și Moisini l'/2, Șuta 
1 (1), Bondoc y2 (1).

RD. V.

deschis scorul prin G- Szabo (min. 
8) dar Voința a egalat prin Ioanovicl 
(min. 13). A doua repriză a fost ca
racterizată prin joc mai nervos, cu 
multe eliminări. De-a dreptul pasio
nantă ultima repriză. în minutele 44 
și 56 , Iuliu Szabo (Voința) a ratat 
mari ocazii. După ce ratase în min. 
51 prin I Hollo, Steaua înscrie în 
minutul 59 prin Czaka și obține vic
toria cu 2—1 (1—1. 0—7, 1—0).

CLASAMENTUL
C. A

1. Steaua 10 10 0 0 (+»0) 20
2. Voința 10 7 1 2 (+31) 15
3. Dinamo 10 6 0 4 (+29) 12
4. Tirnava 10 3 1 6 (—59) 7
5. Știința Buc. 10 3 0 7 .'-25) 6
6. Știința Cluj 10 0 0 10 (-73) 0

de la care, ținînd seama de experiența 
lor, pretindeam mai mult. Cr. Popescu 
a fost inegal, perioadele lui de joc a- 
tent alternînd cu greșeli supărătoare.

în ansamblu, echipa noastră de tine
ret s-a comportat bine în atac unde, 
pe lingă eficacitatea ridicată în arun
cările la coș (60 la sută la aruncările 
din acțiune, 76 la sută la aruncările 
libere), a dovedit disciplină de joc și 
inventivitate. Apărarea a fost însă ne
satisfăcătoare, atît prin insuficienta si
guranță a sistemului, cît și prin nea
tenție.

Despre oaspeți, cuvinte frumoase în 
ceea ce privește eficacitatea și comba
tivitatea. Și ei au fost însă deficitari 
în defensivă.

Scorul a fost realizat de : Popescu 
10, Savu 21, Iecheli 14, Țedula 4, Io- 
nescu 8, Diaconescu 6, Pred'ulea 10, 
respectiv Peppos 10, Barlas 16, Kolo
kythas 26, Lanthimos 5, Kontovunissios 
2, Ilaikalis 7. Au arbitrat : Polygnalis 
(Grecia) și Dănilă (România).

D. STANCULESCU

„Speranțele44 scrimei noastre au învins net

ROMÂNIA —POLONIA 6-2!
Evoluînd peste așteptări, selecțio

natele de tineret ale României au 
reușit frumoasa performanță de a 
dispune de cele ale Poloniei cu scorul 
de 3—1.

în prima probă, cea de floretă bă
ieți, începutul a aparținut trăgătorilor 
noștri care au condus cu regularitate: 
1—0, 4—2, 5—4. Egalați la 5 și apoi 
conduși, floretiștii români restabilesc 
echilibrul (6—6). în continuare, ei 
punctează de trei ori la rînd, asigu- 
rîndu-și victoria. (Ultimul asalt, pier
dut de noi, nu mai are importanță 
pentru configurația rezultatului). Scor 
final 9—7 pentru România. Realiza
tori : Țiu 3 v, Filip, Habală și Weiss- 
brick cite 2 v, respectiv Oprzondek 
3 v, Koczejowski 2 v, Kruczek și 
Kaczmarek — cite 1 v.

La spadă, cu toate că polonezii ple
cau favoriți — au și condus cu 1—0, 
3—2, 5—4 și 6—5 — tinerii noștri 
trăgători dovedind un puternic spirit 
de echipă au reușit să egaleze la 6 
și apoi să înregistreze 4 victorii con
secutive, terminînd meciul cu un a- 
vantaj concludent: 10—6. „Omul nr. 
1" al echipei noastre a fost Prujinschi,

Echipa de hochei Slezan Opava 
joacă mîine în Capitală

Aseară a sosit în Capitală echipa 
cehoslovacă de hochei Slezan Opava 
care va susține, în cursul acestei 
săptămîni, trei jocuri la București.

Oaspeții susțin primul meci mîine 
seară, pe patinoarul „23 August", în 
compania unei selecționate divizio
nare.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
• CIUDAD DE MEXICO, 28 (Ager- 

pres). La invitația organizațiilor spor
tive mexicane, la Ciudad de Mexico 
a sosit într-o vizită de cîteva zile 
Avery Brundage, președintele Comite 
tului internațional olimpic (C.I.O.). 
Avery Brundage va vizita bazele 
sportive care sînt pregătite în ve
derea Jocurilor Olimpice din 1968.
BASCHET

• După turneul întreprins în Bra
zilia, reprezentativa masculină de 
baschet a U.R.S.S. a evoluat la Bue
nos Aires, întîlnind selecționata Ar
gentinei. Baschetbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 85—81 
(33—41).

FOTBAL
• în cadrul „Cupei balcanice" la 

fotbal, sîmbătă formația albaneză „17 
Noiembrie" a învins la Tirana cu 
scorul de 2—0 (1—0) echipa turcă 
Beșiktas Istanbul. Jocul, la care au 
asistat 20 000 de spectatori, a fost 
condus de arbitrul român V. Dumi
trescu.

• în meci-retur contînd pentru op
timile „Cupei campionilor europeni", 
la Chorzow. Sparta Praga a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) formația
Gornik Zabrze. învingători și în pri
mul meci cu 3—0, fotbaliștii ceho
slovaci s-au calificat pentru turul ur
mător.

Vești sportive din R. S. F. Iugoslavia
Ziua de 29 noiembrie este sărbătoarea națională a R.S.F. Iugoslavia.

In anii de după eliberare, popoarele R.S.F. Iugoslavia au obținui 
remarcabile realizări In dezvoltarea patriei sale socialiste, iăcirid. t 
importanți pași înainte în toate domeniile de activitate.

Succese de seamă au fost obținute și In domeniul sportului. 
Publicăm mai jos citeva realizări din mișcarea sportivă a R.S.F. Iugo
slavia''

O în acest an, baschetbaliștii 
iugoslavi au obținut frumoase suc
cese. Reprezentativa R.S.F. Iugo
slavia a ocupat locul 2 la cam
pionatele europene de la Mos
cova. Numele unor jucători ca 
Ivo Daneu, Coraci, Jurici, Djerd- 
jea, Raicovici și alții sint cunos
cute azi In întreaga lume.

• Unul din sporturile care cu
noaște o mare popularitate în 
R.S.F. Iugoslavia este planorismul. 
La campionatele mondiale care au 
avut loc în acest an în Anglia, 
Ciril Krisnar a devenit campion 
al lumii. în „zborul liber" Krisnar 
a pilotat un planor de fabricație 
iugoslavă — „Meteor" și în ciuda 
unor condiții climaterice nefavo

neînvins (4 v.). Celelalte victorii ro
mânești le-au realizat N. Istrate, Se 
peșiu și Pongraț — cite 2 v. Pentru 
polonezi au punctat Ciepal (3 v), Rut
kowski M. 2 v și Rutkowski R. 1 v.

O dispută de-a dreptul dramatică 
a avut loc la sabie. Trăgătorii români 
au luat un start excelent și condu
ceau după primul tur cu 4—0. Polo
nezii își revin și egalează la 6. Ei 
forțează în continuare ritmul și pre
iau conducerea cu 7—6 apoi cu 8—6. 
Finalul meciului aparține trăgătorilor 
noștri care cîștigă de două ori con
secutiv : 8—8 scor final, dar victorie 
poloneză la tușe, cu 56—61...

în ultima probă floretistele Româ
niei au avut o misiune destul de 
ușoară în meciul cu trăgătoarele Po
loniei, pe care le-au întrecut cu 13—3 
(Tasi și Iencic cîte 4 v, Stanca 3 v.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT TURNEUL 
INTERNATIONAL DE HANDBAL DE LA ESSEN

ESSEN 28 (prin telex.). Vineri 6eară 
la „Gugla-Halle" s-a desfășurat a 
X-a ediție a turneului internațional 
de handbal organizat de clubul 
Phonix Essen. Cele șase echipe par
ticipante au fost împărțite în două 
serii: Știința București, TUS Wel- 
linghofen și RSV Mulheim într-una, 
Grasshoppers Ziirich, Phonix Essen 
și TV Oppum — în alta.

Știința a cîștigat ambele jocuri 
din serie: 6—4 (3—1) cu RSV 
Mtilheim și 5—3 (3—1) cu TUS 
Wellinghofen, calificîndu-se astfel 
în finala turneului, în care a întîl

• Selecționata Budapestei și-a con
tinuat turneul în America de Sud, ju- 
cînd Ia Buenos Aires în compania 
formației Boca Juniors, cu care a ter
minat la egalitate : 1—1. Au marcat 
Menendez (min. 8) și Bene (min. 70).

HANDBAL
• într-un meci contînd pentru pre

liminariile campionatului mondial 
masculin de handbal, la Anvers (Bel
gia) s-au întîlnit echipele Belgiei 
și R.F. Germane. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 26—6 (11—4).

HOCHEI
• în sferturile de finală ale „Cu

pei campionilor europeni” la hochei 
pe gheață, echipa vest-germană E V. 
Fussen a învins pe campioana Italiei, 
Cortina Rex, cu scorul de 9—1 (0—0, 
3—1, 6—0).

• La Feldrich s-a disputat meciul 
internațional dintre reprezentativele 
Elveției și Austriei. Hocheiștii elve
țieni au repurtat victoria cu scorul 
de 5—2 (1 — 1, 1 — 1, 3—0).

SAH
• După patru runde, în campio

natul de șah al U.R.S.S. conduc Ke- 
res, Polugaevski și Osnos fiecare cu 
cîte 3 puncte. în runda a 4-a, Tai- 
manov l-a învins pe Bronstein, iar 
Osnos a cîștigat la Buhman. S-au ter
minat remiză partidele : Keres—Gu- 
feld, Polugaevski—Suetin, Stein—Fur
man; Kuzmin—Vasiukov. 

rabile, a stîrnit entuziasmul spec
tatorilor și a specialiștilor prezenți 
la aceste întreceri.

O De multi ani, poloiștii iugo
slavi se evidențiază în mari între
ceri mondiale. în competiția do
tată cu „Trofeo d'Italia" Iugo
slavia a ocupat în acest an locul 2. 
Echipa Partizan Belgrad este fi
nalistă în „Cupa campionilor eu
ropeni", iar anul trecut la J.O. de 
la Tokio reprezentativa R.S.F. 
Iugoslavia a cucerit medalia 
olimpică de argint.

0 Unul din cel mai valoroși 
înotători iugoslavi este tînărul 
Andro Depolo. Performanta sa de 
58,5 sec pe 100 m fluture consti
tuie un valoros record european.

Drîmbă 2 v, respectiv Urbanska 2 v 
și Balon D.). în acest fel scorul pe 
echipe este de 3—1 pentru România.

în ultimele două probe individuale 
desfășurate sîmbătă victoriile au f ■ 
împărțite: la fete au cîștigat pre-' 
zentantele noastre, prin Suzana Tasi 
(7 v) urmată de Drîmbă (5 v) și 
Urbanska (4 v), în timp ce la sabie 
pe primul loc a ieșit polonezul No- 
wara (6 v) urmat de compatriotul său 
Goss (4 v) și trăgătorul nostru Mihăi- 
leanu (4 v). Cum primele două probe 
(floretă băieți și spadă) reveniseră 
reprezentanților noștri, scorul la „in
dividuale" este de 3—1 pentru noi. 
Rezultatul general al întîlnirii (echipe 
+ individuale) este net favorabil ti
nerilor scrimeri români: 6—2.

TIBERIU STAMA

nit pe Phonix Essen, învingînd-o clar 
cu 10—4 (6—3). Golurile au fost 
marcate: Nica 1—0, Moldovan 2—0, 
Nica 3—0, Kramer 3—1, Gațu 4—1, 
Deuter 4—2, Paraschiv 5—2, Nica 
6—2, Radloft 6—3, Gațu 7—3, Gațu 
8—3, Gațu 9—3, Roșescu 10—3 și 
Arndt 10—4. De menționat că tur
neul s-a disputat sistem „fulger", 
adică cu meciuri de durată redusă, 
toate desfășurîndu-se într-o singură 
după-amiază. (SID).

• Conform programului anunțat, 
luni Știința urmează să joace cu So
lingen 98,

TENIS DE MASĂ
• în cadrul sferturilor de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" la 
tenis de masă (feminin), la Copen
haga, echipa Meteor Budapesta a eli
minat cu 5—0 formația locală Virutn 
Sengerfri.

BOX
• Palatul sporturilor din Lyon a 

găzduit meciul de box dintre echi
pele Franței și U.R.S.S. contînd pen
tru „Cupa Europei". Pugiliștii sovie
tici au terminat învingători cu scor'/’ 
de 7—3, calificîndu-se pentru turij' ■F 
următor. Echipa U.R.S.S. este dețină
toarea „Cupei Europei", a cărei pri
mă ediție s-a disputat anul trecut.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

I. Baciu (România) pe primul loc 
in turneul internațional 

de lupte de la Praga
Capitala R. s. Cehoslovace a găzduit 

un interesant turneu internațional de 
lupte, la care au participat sportivi din 
U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Cehoslovacia și 
România.

Comportîndu-se excelent, sportivul 
nostru I. Baciu (cat. 57 kg.) a terminat 
pe primul loc. Bine s-au comportat 
sportivii noștri C. Turturea, (cat. 52 kg>- 
și I. Bacalu (cat. 78 kg.), clasați pe locu
rile III în categoriile respective.
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