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0 frumoasă performanlă a popicarilor noștri
România - Iugoslavia 5321-5147 p. i

Azi — dubla Intilnirc bucurești—Belgrad
Reprezentativa masculină de popi

ce a țării noastre a cucerit ieri o 
victorie de prestigiu, întrecînd cu 
5321—5147 p. d. redutabila selecțio-

timpinind unele greutăți in selecțio
narea jucătorilor, a introdus — cu 
mult curaj — în echipă cîteva elemen
te tinere. Aurel Șucatu, V. Mîntoiu
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RAPID - LIDER DE TOAMNA LA FOTBAL
• Un final pasionant 

de stagiune fotbalistică

• Liderul, învins cu 2-0 la 

lași • steagul roșu și-a 

făcu'... provizia de goluri 

pentru retur! • Singurele 

performere in deplasare: 

Dinamo Pitești șl steaua • 

Petrolul a micșorat diferența 

la numai două puncte de

Ieșenii înving din non tradiția!
C. S. M. S. — Rapid 2-0 (O-O)

IAȘI, 5 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Final emoționant dumi
nică pe stadionul din dealul Copou- 
lui: 15 000 de spectatori, înghețați 
de gerul năpraznic, își ovaționează 
In cor învingătorii. îmbrățișări pe 
teren, îmbrățișări în tribune. Euforia 
victoriei a cuprins întreg stadionul, 
iar peste cîteva clipe se va transmite 
în lanț străzilor din «dulce tîrgul Ie- 
șilor"...

C.S.M.S.-ul a obținut o dublă vic
torie : o victorie în fața fruntașei cla
samentului și o victorie în fața... 
tradiției. După acel 1—0 realizat la 
București în fața lui Dinamo (prima 
victorie înregistrată de C.S.M.S. îm
potriva dinamoviștilor), ieșenii au în
vins din nou tradiția, întrecînd — 

Dridea I + Badea = 5 goluri
Petrolul — Știința Craiova 5-2 (2-1)

pentru prima dată de la înființarea 
clubului — pe Rapid, liderul campio
natului.

Maniera în care a fost realizată 
victoria onorează și mai mult pe au
torii ei. Luptînd ca în trei meciuri, 
cu un moral admirabil, care nu a cu
noscut nici o șovăire, ieșenii s-au 
depășit pe ei înșiși, depășind tot
odată un adversar care și-a apărat 
șansa cu îndîrjire.

Meciul a început sub semnul ofen
sivei debordante a C.S.M.S.: în pri
mele cinci minute — 3 cornere la 
poarta lui Andrei, rămase fără re-

MARIUS POPESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Echipele masculine aliniate înaintea începerii întrecerilor. In treninguri, 
reprezentativa României

Foto : P. Romoșan

nată a Iugoslaviei, de mai multe ori 
campioană mondială, iar în momen
tul de față deținătoarea titlului eu
ropean. Succesul sportivilor români 
este cu atît mai îmbucurător cu cit 
oaspeții, după cum ne declara cu a- 
mărăciune Ia terminarea partidei pre
ședintele federației iugoslave, Ante 
Morici — contau pe o victorie sigu
ră la București. Trebuie să adăugăm 
că antrenorul Ferdinand Popescu, in

și Ilie Popescu și-au învins însă e- 
moția și lipsa de experiență cu un 
lăudabil efort de voință, contribuind 
la succesul echipei. Ceilalți trei ju
cători, componenți de bază ai națio
nalei, an corespuns așteptărilor. Pe
tre Purje, deschizătorul... pirtiei in

TR. IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a) |

primul loc • In ciuda 

trenurilor grele — cîteva 

spectacole fotbalistice reușite in pag. a 2-i

Din nou gol pentru Petrolul. Dridea I a șutat cu boltă, balonul l-a depășit 
pe portarul Papuc și acum se odihnește in iundul porții 

Foto : V. Bageac

REZULTATELE DE IERI

Petrolul Ploiești — Știința Craiova 
5—2 (2—1).

Siderurgistul — Dinamo Pitești 1—1 
(0-1).

Farul Constanța — Crișul Oradea 
8-1 (1-1).

C.S.M.S. Iași — Rapid București 
*-0 (0—0).
știința Timișoara — Steaua 1—1 

(1-0).
Steagul roșu Brașov — U. T. Arad 

8—1 (4—0).

CLASAMENT

1, Rapid 13 10 1 2 28—13 21
2. Petrolul 13 8 3 2 31—11 19
3. C.S.M.S. 13 7 3 3 19—13 17
4. U.T A. 13 5 4 4 19—23 14
5. Știința Timișoara 13 5 3 5 14—18 13
6. Dinamo Pitești 13 5 2 6 23—21 12
7. Steagul roșu 13 5 2 6 21—20 J2
8. Știjnța Cluj 12 3 6 3 12—15 12
9. știința Craiova 13 4 4 5 14—18 12

10. Steaua 13 2 7 4 18—13 11
11. Farul 13 4 3 6 12—19 11
12. Dinamo Buc. 12 3 3 6 16—22 9
13. Crișul 13 3 3 7 16—26 9
14. Siderurgistul 13 2 4 7 18—29 8

• Ultima partidă programată în 
>cest sezon în cadrul campionatului 
categoriei A este DINAMO BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA CLUJ. Jocul va 
avea Ioc miercuri 8 decembrie pe 
stadionul Dinamo, cu începere de la 
ora 13,30.

PLOIEȘTI, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Dacă cineva își în
chipuie că oltenii au primit cinci 
goluri la Ploiești pentru că au fost 
mai „romantici” decît în alte jocuri 
disputate „afară” se înșeală amarnic. 
La fel de „practici” ca și altădată, 
craiovenii au. .. turnat în 
porții lui Papuc tot „betonul”

fața 
de 
de

FRUNTAȘII CLASAMENTULUI - ÎN DIFICULTATE!
La jumătatea întrecerii, lupta 

pentru primul loc în clasamentul 
finalei campionatului republican 
de șah tindea să ia o alură mo
notonă.

Iată însă că aseară, campionul nos
tru a fost în reală dificultate. El 
a avut ca adversar pe V. Geor
gescu, un jucător cu cunoscute ca
lități combinative, care venea 
după două victorii consecutive în 
turneu. O promisiune, deci, pentru 
mai multă rezistență în fața lideru
lui. In partidă, așteptările au fost 
chiar depășite. Georgescu a făcut 
rocada mane — pe partea opusă 
celei a lui Gheorghiu — și pe co
loane și linii deschise dispunea 
de amenințări puternice pe flancul 
regelui. Tînănul nostru mare 
maestru era în defensivă. De la 
mutarea 21 s-a intrat într-o va

cîmp), lăsînd impresia, în primul 
sfert de oră, că vor reedita perfor
manța din jocul cu Steaua, de la 
București. Douăzeci de minute, „por
tughezii” Dridea I și Badea au cău
tat mereu cheia care să deschidă a-

VALENTIN PĂUNESCU

riantă spectaculoasă, cu sacrificii 
și contrasacrificii, care a dus la 
schimburi forțate de piese, urmate 
de restabilirea unei perfecte egali
tăți materiale pe tablă. Remiză ! 
Prima, după șapte runde în care 
Florin Gheorghiu culesese numai 
victorii.

Ce au făcut în runda de ieri — 
a Xl-a — principalii urmăritori 
ai liderului ? Mai toți au avut 
o zi grea. Ciocîltea și-a mobilizat 
cu migală forțele pe flancul drept 
al tablei, dar Reicher (cu negrele) 
s-a apărat activ. Abia în poziția 
de întrerupere, fostul campion pare 
să-și fi îmbunătățit șansele. Partos 
a stat mult timp sub atac la Voi- 
culescu, care pînă La urmă n-a 
găsit decît șah etern. Iar» Pavlov 
și-a construit, dintr-o partidă Spa
niolă, o poziție prea puțin activă

Au fost desemnați campionii 
republicani la gimnastică

In sala Armatei din Cluj s-au desfășu
rat sîmbătă și duminică întrecerile fi
nale ale campionatelor republicane indi
viduale de gimnastică, masculin și fe
minin.

Clasamentele finale. FEMININ : in
dividual compus ; I. Rodica Apă- 
teanu (Dinamo București) 73,15 p.,
II. Elena Tutan (Știința București) 72,80,
III. Elena Ceampelea (Petrolul Ploiești) 
72,70; pe aparate : sărituri : I. Cristina 
Doboșan (Știința Buc.) 18,73, II. Apătea- 
nu 18,48, III. Ceampelea 18,33; paralele : 
I. Olga Ionescu (Petrolul) 18,68, II. Tu
tan 18,63, III. Doboșan 18,63; bîrnă : I. 
Rozalia Baizat (Dinamo Buc.) 18,45, II. 
Apăteanu 18,20, III. Ceampelea 17,68 ; sol: 
I. Ceampelea 19,13, II. Doboșan 18,70. 
III. Baizat 18,60. MASCULIN : individual

PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE LUPTE PE ECHIPE

• DINAMO - PENTRU A 17-a OARĂ CAMPIOANĂ LA „GRE- 
CO-ROMANE"
• STEAUA - CAMPIOANĂ LA „LIBERE"

Sîmbătă și duminică s-au disputat in sala Dinamo ultimele întîlniri din 
cadrul campionatului republican de lupte libere. La sfirșitul reuniunii, 
echipa Steaua cucerea conform așteptărilor titlul de campioană republi
cană. La stilul .greco-romane", primul loc a revenit formației Dinamo 
București, care realizează astfel o performanță fără precedent: de 17 ori 
consecutiv campioană a țării I

în runda a Xl-a

în fața lui Ghițescu, care — într-o 
notă de ușoară superioritate — a 
acceptat remiza.

Cu toată distanța care-i separă 
în clasament, Mititelu și Radules
cu (cu alb) au părut foarte dori
tori de a consemna cât mai rapid 
(17 mutări) egalitatea în partida 
lor. Și mai surprinzător: Soos a 
fost învins de Moisini.

Alte rezultate de aseară; Szabo
— Șuta '/2—*/2 (40), Nacht — Bon
doc ‘/2—V2 (33). în partidele între
rupte Vaisman— Neamțu și Drozd
— Nacu, jucătorii cu negrele au 
cite 2 pioni în plus. Ungureanu 
are calitatea pentru doi pioni, la 
Botez. Două rezultate de la între
ruptele jucate dimineața: Soos — 
Drozd 0—1 (a fost prima înfrân
gere a lui Soos) și Vaisman — 
Partos 0—1.

RADU VOIA 

compus: I. Gh. Tohăneanu (Dinamo 
Buc.) 110,65, II. A. Kadar (Dinamo) 109,10, 
III. Al. Silagy (Dinamo) 107,40; pe apa
rate — sol : I. Tohăneanu 18,70, II. Si
lagy 18,35. III. Kadar 17,85; sărituri: I. 
Silagy 18,75, II. Tohăneanu 18,46. III. Ka
dar 18,30; cal cu minere : I. M. Simion 
(Steaua) 18,70, II. Kadar 17,90, III. Tohă
neanu 17.65: paralele : I. Tohăneanu 
18,60, II. Kadar 18,50, III. A. Gruin (Ba
natul Timișoara) 18,50; inele : I. Tohă
neanu 18,50, II. Kadar 18,40, III. Șt. Hăr- 
gălaș (Steaua) 18,10; bară: I. Tohăneanu 
18,85, II. Kadar 18,15, III. M. Băduleseu 
(Steaua) 18,10.

în concursul reprezentativelor de re
giuni s-au clasat pe primul loc (mascu
lin) regiunea Cluj cu 430,50 p și (femi
nin) regiunea Banat cu 329,75 p.

Reuniunea-,cheie* de sîmbătă di
mineață a fost cea dintre echipele 
Dinamo și Steaua. Formația din Ște
fan cel Mare a cîștigat cu scorul da 
12—4, reușind astfel să intre din nou 
în posesia titlului.

Și acum, pe scurt, despre meciu
rile dintre pretendentele la titlu. 
Cat. 52 kg — C. Turturea (Dinamo) 
l-a întrecut la puncte pe maestrul 
emerit al sportului D. Pîrvulescu. în 
cadrul cat. 57 kg L Alionescu (Dina
mo) l-a întîlnit pe I. Baciu. Ambii 
luptători încearcă salturi și rebururi, 
dar în cele din urmă meciul se ter
mină la egalitate. Ea cat. 63 kg se 
urcă pe saltea L. Buha (Dinamo) și 
M. Cristea. Sportivul de la Steaua 
este mai activ în primele minute, își 
duce adversarul jos, dar atît. Buha 
reușește și el o fixare și o trecere la 
spate. Rezultatul: meci nul. Doar în 
ultimele minute S. Popescu (Steaua) 
a reușit o fixare la parter în partida 
cu I. Burcea cîștigînd la puncte. Foar
te mult a plăcut meciul de la 
cat. 78 kg. dintre FI. Ciorcilă (Di
namo) și I Gabor (Steaua). Ciercilă

(Continuare in pag. a 3-a)



Joc de mare luptă la Timișoara Multe greșeli de tehnică Spectacol fot
Știința — Steaua 1-1 (1-0) in meciul de la Galati

1 TIMIȘOARA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Excelent final de 
stagiune fotbalistică în orașul de pe 
Bega, în care Știința și Steaua — am
bele în vervă deosebită de joc — au 
oferit o întrecere sportivă de mare 
atracție, orientată, firește, în princi
pal pe rezultat, dar fără a exclude și 
latura spectaculară. Scor final: 1—1 
— rezultat echitabil după noi, fapt 
subliniat de altfel și de antrenorii ce
lor două formații.

Știința Timișoara a fost echipa care 
•-a detașat de Ia început printr-un joc 
de totală dăruire. Ea a abordat par
tida hotărrta să cîștige și, înaripată 
și de tribunele „încălzite", a pus de
seori la grea încercare apărarea ad
versă. Numai că acțiunile prea indi
vidualiste și uneori puțin gîndite (a se 
citi: pripite) ale atacanților timișoreni 
(în totalitatea lor), nu puteau contri
bui la un succes pe care mai bine de 
10 000 de spectatori îl doreau cu ar
doare. De aceeași carență (acțiuni pe 
cont propriu) a dat dovadă și linia de 
mijlocași Lereter—Mihăilă. Ea n-a 
fost un sprijin real pentru cvartetul 
ofensiv studențesc pe care l-a obligat 
să-și culeagă mingi din propriul te
ren.

Steaua, puțin- surprinsă (și depășită) 
de alura partidei, a reușit mai apoi să 
realizeze un echilibru și să contraca
reze jocul avîntat al echipei gazdă. 
Trebuie subliniat că prezența lui 
Constantin în linia de atac militară 
s-a dovedit inspirată și, implicit, uti
lă. „Profesorul" a imprimat mai mul
tă maturitate formației Steaua. Pe de 
■ltă parte, intervențiile prompte în 
■parare ale lui Hălmăgeanu (cel mai 
bnin de pe teren) ca și siguranța lui 
Suciu au făcut ca perspectiva victo
riei timișorene să se spulbere. Steaua 
a muncit pentru un rezultat bun, dar 
atacul s-a „văzut” doar prin Constan
tin și debutantul Manea (16 ani). 
Creiniceanu a jucat șters, iar Negrea 
■ fost inegal. Doar cu doi oameni care 
au dus tot greul, atacul Stelei 
tut avea finalitatea necesară.

în afara celor două goluri 
ambele formații au beneficiat
va mari ocazii: Știința în min. 
prin Mițaru (singur .de la 6—7 m de 
poartă a tras afară) și Cotormani 
(min. 78 — la o acțiune în careul de 
|16 m al Stelei, Petescu a luftat și ex
trema timișoreană încearcă să reia 
balonul în același timp cu Suciu, care 
l-a blocat în picioare), Steaua, în min. 
45, prin Negrea (a primit o centrare 
de la Constantin și, aflat singur la 12 
m de poartă, a luftat) și Constantin 
fn min. 23 (singur cu balonul, n-a 
reușit să-1 fenteze pe Siclai sau măcar 
să-i paseze lui Manea, complet liber).

Așadar, egalitate deplină, de goluri 
și de__ ocazii.

Și acum, fazele din care s-au în
scris punctele: în min. 23 atacul ti
mișorean inițiază o acțiune în careul 
de 16 m al Stelei. Petescu ezită să in
tervină și Mircea Popa înscrie printr- 
un șut imparabil de Ia 12 m. Egali
tatea se produce în min. 48. După un 
corner (autor — Speriosu), mingea a 
ajuns pe partea lui Manea, acesta a 
centrat Iui Constantin care a reluat de 
la circa 10 m prinlr-un șut de. . . kino- 
gramă.

Brigada constanțeană Stavni Ni- 
colau (la centru), R. Cocor și Gh. Ma- 
nole a avut de condus un meci greu. 
Ea s-a descurcat, în general, bine. Ii 
reproșăm totuși faptul că n-a dovedit 
suficientă „omogenitate* rn sancțio
narea jocului la ofsaid.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Stelar 8 — 
Surdan 8, Petrovici 7, Răceîescu 7, 
Speriosu 4 — Mihăilă 5, Lereter 6 — 
Cotormani 6, Regep 5 (mm. 82 Lon- 
cer), M. Popa 8, Mițaru 7.

STEAUA: Suciu 8 — Sătmăreanu 
7, Petescu 6, Hălmăgeanu 9, Chiru 5 
— Jenei 5, D. Popescu 7 — Creini- 
ceanu 5 (FI. Voinea, min. 72), Con
stantin 8, Negrea 6, Manea 8.

T1BERIU STAMA

Siderurgistul — Dinamo Pitești 1-1 (0-1)
GALAȚI, 5 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Cu toată concurența... 
dialogului televizat Galați-Dobrogca, 
fapt care a făcut ca mulți gălățeni să 
plece duminică dimineața cu un tren 
special la București, aproape 4 000 de 
spectatori au luat loc în tribunele sta
dionului „Dunărea" din localitate pentru 
a urmări partida de fotbal Siderurgis- 
tul— Dinamo Pitești. Dar, spre dezamă
girea acestui inimos public, echipa sa 
favorită nu i-a putut oferi satisfacția 
linei victorii, meciul î-neheindn-se en 
un scor egal : I-—I (0—I). Rezultatul 
reflectă just situația de pe teren.

tocul a fost de un nivel tehnic scăzut. 
Este adevărat, la aceasta a contribuit 
și starea terenului — greu și alunecos 
— dar nu mai puțin adevărat e și 
faptul că fotbaliștii celor două forma
ții — și mai ales gazdele — an do
vedit lacune serioase în ceea ce pli
vește tehnica 
motiv 
rilor la o sumedenie de stopuri, preluări 
și pase greșite, la numeroase mingi tri
mise la adversar sau la... totlmplare.

Gălățenii s-an mișcat ceva mai bine 
ta partea a doua a tolănirii, cînd au 
manifestat și o anumită superioritate 
teritorială, ei inițiind un număr mai 
mare de atacuri. Dar, M. Voinea (min.

individuală. Din acest
am asistat în majoritatea caza

Atacul brașovean-o revelație
Steagul roșu — U. T. A. 6-1 (4-0)

n-a pu-

înscrise, 
de crte-

42

BRAȘOV, 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Acum o săptămînă, Stea
gul roșu reușea să „smulgă" cu greu 
victoria în meciul cu Crișul. Iată însă 
că în etapa de ieri stegarii au învins 
la un scor categoric pe U.T.A. : 6—1. 
Cine s-ar fi așteptat la o victorie de 
asemenea proporții în fața unui adver
sar care, în ultimul timp, manifestase 
o formă bună ? Și, totuși, acest lucru 
a fost posibil fiindcă doi fundași 
(Ivănccccu și Naghi), mai inspirați ca 
oricînd, an făcut ca fn min. 3 tabela 
de marcaj să arate 2—0 pentru Steagul 
roșu, dînd o turnură neprevăzută me
ciului. Acest început vijelios, plin de 
surprize pentru U.T.A., parcă Ie-a tă
iat picioarele arădenilor care, pînă la 
pauză, n-au reșit să se dezmeticească- 
Apoi, accidentarea lui Mețcas, în min. 
1® (pînă în min. 20 U.T.A. a jucat în 
10 oameni), a încurcat și mai mult jo
cul oaspeților, a dus la dereglarea 
completă a întregului mecanism al e- 
chipei și, in special, al liniei defen
sive. La un moment dat, fiindcă nu 
mai putea face față atacurilor brașo
vene, aveam impresia că apărarea tex- 
tiliștilor se resemnase. U.T.A. a primit 
4 goluri în prima repriză, dar scorul,

Dridea I + Badea - 5 goluri
(Urmare din pag. 1) au na ai înscris în-

Farul — Criș

pe malul Jiului, 
la fiecare fază 

frecau

Cest „catenaccio" de 
antrenorul lor ofta 
iar oltenii din Ploiești își 
mîinile, bucuroși că treaba merge...

Și, treaba a mers, dar pînă în mi
nutul 25, cînd Badea a trimis pentru 
întîia oară balonul în plasă. Am 
scris pentru întîia oară deoarece, 
trei minute mai tîrziu, tot el l-a în
vins din nou pe agilul portar al oas
peților. Era 2—0 și Mincă, un... Ger
mano al oltenilor n-a avut nici mă
car soluția de a se trage de barbă. 
Era evident că în fața jocului sen
zațional prestat de către petroliști, în 
aceste 20 de minute (min. 15-—30), 
„betonul" craiovean se dovedise a 
fi un fel de „schweitzer". Combina
țiile subtile, reușite în urma unor 
execuții tehnice și tactice de toată 
frumusețea, ale întregii echipe gazdă 
creaseră nenumărate „găuri" în 
aglomerata apărare a oaspeților.

Și atunci? Atunci a rămas o sin
gură soluție: părăsirea jocului de 
apărare în favoarea celui ofensiv. Și 
craiovenii au trecut Ia atac. Prima 
acțiune ofensivă mai consistentă s-a 
încheiat cu un corner (min. 38) iar 
a doua cu acordarea 
libere (min. 40), pe care 
trains format-o impecabil 
2—1.

Din acest minut și pînă 
ftudenții s-au ținut scai de

sării lor dar, deși 
că o dată prin I ones cu (min. 67, dintr-o 
frumoasă acțiune personală), mare 
lucru n-au realizat pentru că Dri- 
dea I, în zi excepțională, a marcat 
de 3 ori pentru echipa sa (min. 49 
din 11 m, 60 și 80). în această pe
rioadă, în care a existat un oarecare 
echilibru de forțe pe teren, deter
minantă pentru diferența de 3 goluri 
a fost valoarea tehnică superioară 
a atacanților petroliști în raport ca 
adversarii lor. Dridea I și colegii 
săi de linie au reușit execuții tehnice 
care au anulat puterea de luptă și 
voința — armele principale ale apă
rării oaspeților.

Și astfel, Petrolul a încheiat pres
tigios un sezon în care s-a compor
tat foarte bine. Cît despre oaspeți
— mareînd două goluri Petrolului
— acasă — ei se întorc la Craiova 
cu satisfacția de a fi realizat aici mai 
mult decît alte echipe cu veleități. A 
arbitrat corect N. Ramea (Bîrfad).

unei lovituri
i a
gal:

Biliari

la sfînșit, 
adver-

PETROLUL : Ioneseu 6 — Pahențu 
7, Boc 7, Florea 6, Mocanii 7 — D. 
Murrteanu 7, Dragomir 8 — Moldo- 
veanu 8, Dridea I 10, Badea 9, Dri- 
dea II 8.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc 8 — 
Mihăilescu 7, Mintea 5, Gavrilă 4, Du
mitrescu 5 — Deliu 7, Bî-tlan 6 — An
ton 7, Sfîrlogea 4, Eftimie 7, Ioneseu 
8 (Strimbeanu min. 87),

la pauză, putea fi ușor 7—0 sau 8—0 1 
Nn e nici o exagerare, dacă ne gîndirn 
că Goran și, mai ales, Pescaru au ra
tat situații clare, de la 7—8 metri de 
poarta oaspeților.

Prin jocul practicat în prima parte 
a meciului, Steagul roșu a fost o sur
priză pentru toți cei care au asistat 
la acest meci și poate chiar și pentru 
antrenorii Ploeșteanu și Proca. In pri
mele 45 de minute, brașovenii au zbur
dat pe teren, au realizat faze și com
binații pline de subtilități, care i-ati 
pus pe atacanți în poziții excelente de 
șut-

Meciul a început nu cu o „lovitură 
de teatru" ci, după cum spuneam, cu... 
două. In min. 2, Hașoti a executat un 
corner pînă la Ivăncescu care, dintr-un 
unghi foarte greu, a înscris. In mi
nutul următor Naghi execută o lovi
tură liberă de Ia 20 de metri, trimițînd 
balonul drept în plasă 1 Arădenii fac 
tot mai greu față atacurilor adverse. 
In min. 19 ei nu pot evita înscrierea 
celui «le-al treilea gol, al cărui autor 
a fost Pescaru. In min. 34 Necula 
driblează 3—4 adversari, pasează Iui 
Goran și acesta înscrie din nou. După 
cum se desfășura jocul aveam impre
sia că vom asista la un scor record 
la pauză. Dar, Goran, Sigheti și, mai 
ales, Pescaru (care șutează de două ori 
puternic pe lîngă bară), ratează situații 
clare- In acest timp, la poarta lui Ada- 
mache înregistrăm puține lucruri dem
ne să fie luate în seamă. Poate, doar 
șutul Iui Birău din min. 29 și al lut 
Floruț din min. 44.

Pauza a schimbat complet aspectul 
jocului. Steagul roșu n-a mai forțat 
(probabil că jucătorii erau mulțumiți 
de rezultat dar și obosiți după efortu
rile din prima repriză) și cedează ini
țiativa U.T.A.-ei. Pantea face cîteva 
curse spectaculoase iar Floruț încheie 

• două acțiuni prin șuturi periculoase, 
apărate de Adamache. Superioritatea 
din această perioadă a arădenilor va 
fi concretizată în min. 8® de către 
Țîrlea care înscrie după ce Jac dribla
se întreaga apărare a stegarilor. Acest 
got i-a făcut pe brașoveni să mai ape
se nițel pe „accelerator", să închege 
acțiuni mai bune și să înscrie din nou 
în minutele 86 și 88 prin Năftănăilă 
și Pescaru, ultimul mareînd cel mai 
frumos gol al meciului : un. șut-bombă 
de la 20 de metri-

Brigada bucureșteană formată «lin 
Gh. Popovici (Ta centru), V. Toma 
și C. Manusaride a asigurat un arbi
traj bun.

STEAGUL ROȘU .- Adamache 7 — 
Ivăncescu 7, Jenei 7, Naghi 7, Zaha- 
ria 5 — Campo 7 («lin min. 57 Năftă
năilă 6), Sigheti 7 — Hașoti 7, Necula 
6, Goran 6, Pescaru 8.

U.T.A. .- Weiehelt 4 (min. 24 Coman 
6) — Birău 4, Bacoș 6, Mețcas (min. 
20 Czako 5), Czako (Igna 5) 
(min. 20 Comisar 5), Floruț 6 — Pan- 
tea 7, Jac 5, Țîrlea 5, Axente 6-

CONSTANTIN ALEXE

26), StSteseu (min. 40), Neagu (min. 
47) și Valean (min. 62) au ratat oca
zii favorabile, greu de iertat unor fot
baliști care activează în eategoria A. 
Remarcăm lipsa de convingere cu care 
an acționat in general fotbaliștii de la 
Siderurg'rstnl, ca și lipsa de finalizare 
la poarta Iui Niculescu. Comportarea 
echipei din Galați — deținătoarea „lan
ternei roșii- — este ncmirltunaitoare. 
Perioada care urmează pîrră la începe
rea returului trebuie să fie cit mai 
judicios folosită de jucători și antre
nori. Echipa are posibilități mult mai 
mari decît cele arătate pînă acrim.

Dinamo Pitești a început meci ni cu 
siguranță, a jucat en o deosebită tra
gere de inimă, a eombinat organizat. Și 
la piteșteni, însă, ineficacitatea înain
tașilor a împiedicat mărirea scorului. 
Este suficient să ne gind'im la faza din 
min. 59 cînd Țnreaiu. scăpat singur și 
numai cu- portar») în față a șovăit și 
a pierdut na mare prilej de a mări 
avantajul echipei sale care în momentul 
acela conducea m 1—9. Au mai fost 
și alte ocazii ratate de același Țtrrcau, 
ea și de O. lonescn.

Scorul a fost deschis în min. 12 de 
extremul' dreapta piteștean, C. Ioneseu, 
în urma unei pase primite de la Naghi. 
Egalarea a survenit în repriza a «foita 
(min. 68): Oprișan a trimis balonul 
lui Neagu care a șutat precis, lăcînd 
să se scuture plasa porții Ini Nicu
lescu.

Arbitrul Iosif Ritter, ajutat la tușă 
de Ch. Retezau și Șt. 
Timișoara, a coridws 
formații :

SIDERURGISTUL:
6, Costache 6, Voicu ., _____  .
lonită 6, Adam 7. —- O prison 7, M. 
Voineu 6, Neagu 7, Slătescu 6.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 8 — 
I. Popescu 6, Barbu 8, 1. Stelian 7, 
Badea 6 — Țircomicu 8, Bobrin 7 ■— 
C. Ioneseu 7, Țurean 6 (min. 73 Zim
mer), Naghi 6, Pop

Biriescti, toți din 
bine următoarele

Florea 7 — Pal
6, Valean 7 —

6.
C. COMARNISCHI

Igna

CONSTANȚA, 5 (prin telefon). 
Ultima partidă din turul campionat 
categoriei A desfășurată în localitate 
fața a 7 000 de spectatori, a fost 
un bun nivel tehnic. Echipa locală, 
rul, a repurtat victoria <u 2—1 în 
Crișnlai Oradea, dar ambele form 
au merite în realizarea unui sped, 
fotbalistic de calitate. Meritul juci 
rilor este cu atît mai mare cu cit e 
tu rile lor de a presta un fotbal 
s-au izbit de inconvenientul unui te 
desfundat, alunecos.

C®nstăn|enii an atacat eu multă 
tărîre poarta adversă încă din priir 
minute de joc. Cei doi jucători de 
mijlocul terenului 
depun o activitate 
continuu pe cei 4 
gazdele își creează

(Koszka și Kal 
susținută, aliment! 
atacanți. Ca iȚ*’* 

_ , bune ocazii ale fc
ratate însă de Tnfan (mm. 16 și L 
Ologu (min. 21 și 27) și Manolai 
(min. 25). In acest interval, orăde 
acționează în special pe cohvatttac. 
o astfel de acțiune (min. 2t)>* Harși 
pierde o ocazie bună. Golul care ar 
să răsplătească superioritatea constt 
țcnifct „cade" abia în min. 29: M 
nescu îl servește bine pe OLOGU 
acesta înscrie. Orădenii nu se descui 
jează și atacă,' mai ales prin Harșa 
(cel mai bun atacant al echipei în acea 
tă întîlnire) 
1IARȘANI 
pe lingă 
tîmpinare. 
egalitate,

a fost evidentă.
După pauză, tot gazdele au ioițiativ: 

In min. 49, șutul lui Gref întîlneșt 
bara; în min. 50 și 51, Mănescn ț 
Ologu ratează ocazii bune. In sfîrșii 
superioritatea echipei Farul este i-pncrc 
tizată în min. 54 de către 'l'V, 'h 
care înscrie din pasa primită tie 1 
Kallo.

Pînă Ia sfîrșitul mecinlni acțiunii 
de atac alternează, dar ambele apărăr 
sînt la post. Antrenorul Ilie Oană, ob

și Baceș. In min. 4 
trece de Tîlvesctr și înset 

Manciu, care-i ieșise în 1, 
Deșt repriza se termină i 
superioritatea constăntenili

Ieșenii înving din non tradiția!
(Urmare din pag. 1)

zultat. Atacuri fulgerătoare, purtate 
supranumeric prin intercalarea fun
dașilor Viorel Popescu și Deleanu, 
sînt rezolvate cu greutate de apărarea 
rapidistă. în min. 25 Greavu se ac
cidentează fiind înlocuit de Mihai. In 
același minut Stoicescu ratează două 
rarisime ocazii de gol: prima — de 
la 8 m, cînd trage în bară; a doua — 
de Ia 6 m, cînd șutează surprinzător 
de încet și Andrei reține. în această 
parte a meciului, rapidiștii încearcă 
temperarea jocului, fac cîteva com
binații frumoase la mijlocul terenu
lui, dar nu reușesc să se apropie de 
poarta apărată de Cbnstantinescu. 
Notăm primul lor șut spre poarta ie
șeană în min. 26. în min. 44, fero
viarii an o mare ocazie de a deschi
de scorul : cu spatele, la 20 m de 
poartă, Ioneseu preia impecabil o 
minge, și-o aruncă peste cap, înain
tează cîțiva metri și șutează fulge
rător; ConstantLiescu se destinde a- 
crobatic, nu ajunge însă mingea și 
toată lumea vede „gol" Nu este însă, 
pentru că mingea lovește bara late
rală și revine în teren la Dumitriu 
care, de la 3 metri de poartă, șutea
ză cu... 3 metri deasupra ei!

O singură îndoială a cuprins 
blicul în timpul pauzei: va mai 
oare în continuare C.S.MS.-ul
surse de energie după presingul pe 
tot terenul exercitat în prima repri
ză ? Răspunsul oferit de jucătorii ie
șeni a depășit orice așteptări. Ine
puizabili, ei au atacat dezlănțuit pe 
tot parcursul reprizei secunde, mă- 
cinînd pur și simplu rezistența fero
viarilor. Suprasolicitată, apărarea Ra
pidului a comis greșeli, două dintre 
ele costînd-o tot atîtea goluri. în 
min. 54, Matei execută excelent o 
lovitură liberă laterală. Andrei ezi
tă să intervină în traiectoria mingii, 
reluată spectaculos cu capul de Vor
nicii, în gol: 1—0. în min. 82, Mo- 
troc comite singura sa greșeală în 
acest meci (o greșeală uriașă însă), 
pasînd lui— Stoicescu care-l deschi
de pe Lupulescu, al cărui 
6 m nu iartă : 2—81 Mai 
această a doua parte a 
pătrundere „braziliană" a

(min. 60) care-și aruncă cu călcîiul 
o minge peste sine și peste doi ad
versari, urmează patru „cristiane" în 
care-și pierde adversarii pe drum, 
«far pasa executată de el în lata por
ții nu este fructificată. De asemenea, 
nu trebuie trecută cu vederea lovi
tura cu capul executată de Motroc 
(min. 70) și reținută <a&“>»quranță de 
Constantinescțț. ■

Partida se încheie în nota de do
minare a ieșenilor, singurul lucru 
care — din păcate — mai este 
nalat fiind o nedorită notă de dut'i- 
lațe prezentă fn ultimele minute ale 
partidei. Dinu, Ștefănescu, V. 
pescu, Codreanu și Dumitriu își 
tesc niște „polițe", la una din 
ultimul fiind eliminat (min. 80).

Brigada orădeană alcătuită 
Romuhis Pop, T. Costau și M.
dulescu, a condus corect un meci di
ficil.

CS M.S. : Constantinescu 7 — V. 
Popescu 8, Pop 9. Vornicu 8, Delea- 
nu 8 — Ștefănescu 8, Ronrilă 7 — 
Matei 8-f-, Lupulescu 7, Cuperman 5 
(min. 80 Incze IV), Stoicescu 6.

RAPID: Andrei 6 — Lupescu 6, 
Motroc 7, Dan 7, Greavu (min. 25 
Mihai 5) — Dinu 7, Georgescu 6 — 
Năsturescu 6, Dumitriu n 5, Ion,.*’Cu 
6, Codreanu 7.

Po- 
plă- 
ele

din 
Bă-

pu- 
găsi 
re-

PRONO
Rezultatele concursurilor 

PRONOSPORT B-15 și A-49 
Etapa din 5 decembrie I9G5

șut de la 
notăm în 
jocului o 
lui Matei

I. Știința Timișoara — Steaua X
H. Petrolul — Știința Craiova 1

m. Siderurgistul Dinamo Pitești X
IV. Farul — Crișul 1
V. Steagul roșu — U. T. Arad 1

VI. Genoa — Padova X
VH. Alessandria — Novara X

VIU. Messina — Lecco 1
IX. Monza — Reggina 2
X. Palermo — Catanzaro X

XI. Pisa — Uvomo 2
XII. Potenza — Venezia 1

XIII. C.S.M.S. Iași ~ Rapid *
Fond de premii : Pronosport B-15 *= 

87.873 lei. Pronosport A-49 == 137.519 lei.
AZI, ÎNCHIDEREA VÎNZAREF LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA JuOTO^



c de calitate
<nța
lea 2-1 (1-1)
or federal la acest meci, ne-a de- 
la încheierea partidei: „A fost un 

un, cu toate că terenul n-a fost 
c propice desfășurării unui fotbal 

cu pase precise. Ambele echipe 
adus contribuția la calitatea me- 

. Fată de ocaziile de gol pe care 
avut, Farul a obținut pe merit 
ia**.
rlida a fost bine condusă de ar- 

buctrreștean- llie Drăgbiei, a că- 
lisiune a fost mult ușurată de com>- 
rea sportivă a jucătorilor.

evoluat următoarele formații:
RUL: Manera 7 — Dumbravă 6, 
seu 8, Gref 7, Costin 8 — Koszka 
allo 8 — Ologu 7, Tuf an 7, Mano- 
e»-<7. Măuiescu 6.

: M arin 8 — Sacaci 11 6, 
non 8, Pojoni 7, Balog 6 — Vigu 
icob 6 — Harșani 8, Naghi 5 (din

63 Sac/zi III 5), Bacoș 6, Mu- 
a II <

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Prima înfrîngere a virtualilor campioni la rugbi

Steaua-Dinamo 8-0 (5-0)
Vulturii Timișoara și Precizia Săcele au mai făcut

un pas spre
STEAUA — DINAMO 8—0 

(5—0). Ambeîe formații au aruncat 
in luptă întregul lor potențial, me
ciul fiind foarte frumos, la nivelul 
unui „cap de afiș". Printre meritele 
incontestabile ale învingătorilor se 
înscrie și acela de a fi jucat mai 
mult de trei părți din meci în 14 
oameni, ca urmare a unei decizii mai 
mult decit discutabile dată de arbi
trul Șt. Constantinescu. De obicei se 
spune că o echipă sau unii sportivi 
au evoluat sub valoarea 
De data aceasta, aprecierea 
trivește numai arbitrului...

Nu pot fi contestate nici 
dinamoviștiloc, care nu au 
nici un moment să subordoneze tac
ticii frumusețea jocului. Punctele au 
fost înscrise de Ionescu (încercare 
transformată de Penetu) și Luscai (în
cercare la centru, transformarea fiind 
ratată de Chiriac).

categoria A
taculos. Craioveanu (lovitură de pe
deapsă) este autorul punctelor cu 
care gazdele au obținut o meritată 
victorie. Bun arbitrajul lui N. Ghion- 
dea (D. Vișan — coresp.).

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

EM. IENCEC și M. SEULEANU 
coresp.

I

normală, 
i 6e po-

meritele 
încercat

(g- r. Ș )

tEZULTATE SCONTATE 
ÎN ULTIMA ETAPĂ 

TURULUI CATEGORIEI C

I
I
I

SERIA EST
ructexport Focșani — Chimia Orașul 

Gheorghiu-Dej 2—0 (1—0).
etrolu] Moinești — Metalul Rădăuți 
• (1-0).
letai^sport Galați — Victoria P. 
ut 2—1. (1—0).

Fălticeni — Unirea Negrești 
) d-0).
Chimia Suceava — Rapid Mizil 2—0 
-0).
locomotiva Iași — Flamura roșie Te
ii 2—1 (1—1).
dinobrad Vatra Dornei — Textila Bu
și 3—2 (2—1).

SERIA SUD
Marina Mangalia — Flacăra roșie 
icurești 4—1 (1—1).
Electrica Fieni — S. N. Oltenița 3—0 
-0).
Electrica Constanța — Tractorul Bra- 
v 2—0 (1—0).
I.M.U. Medgidia — Textila Sf. Gheor- 
îe 1—1 (0—1).
Chimia Făgăraș — Dunărea Giurgiu 
-1 (1-1).Metrom Brașov — Portul Constanța 
-1 (0-1).
Meciul Tehnometal București — Rul- 
entul Brașov (2—0) s-a jucat la 20 no- 
mbrie.

SERIA VEST
liîectroputex j Craiova — C.F.R. Caran- 
îbeș 1—0 (1—0).
Progresul Strehaia — Minerul Anina 
-P<f<0-0).
V Tg. Jiu — Muscelul Cîmpulung

—o țneprezentare).
C.F.R. Timișoara — Metalul Hunedoara 
-0 (1-0).
Metalul Tr. Severin — Victoria Călan 
-1 (2-1).
Minerul Deva — Electromotor Timi- 

oara 5—2 (4—2).
Minerul Cîmpulung — Progresul Co- 

abia 0—0.

I 
I
I
I

CONSTRUCTORUL — GRIVIȚA 
ROȘIE 3—20 (3—5). Meciul s-a des
fășurat în nota de dominare a echi
pei Grivița Roșie, contribuția cea mai 
mare avînd-o pachetul de înaintași. 
Satisfăcător arbitrajul lui V. Var- 
della (V. Iordache — coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — GLORIA 
BUCUREȘTI 13—3 (10—0). în ciuda 
scorului, oaspeții au jucat de la egal 
la egal, «iar, spre deosebire de stu- 
den(i, n-au reușit să finalizeze decit 
o dată. (S. Băloi — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — RULMEN
TUL BÎRLAD 9—0 (6—0). Studenții 
au luptat cu multă voință și au obți
nut o victorie clară, prin punctele 
înscrise de Naca (lovitură de picior 
căzută și lovitură de pedeapsă) și 
Dumitrescu (încercare). (A- Arnăutu 
— coresp.).

PROGRESUL — ȘTIINȚA CLUJ 
3—0 (3—0). Jocul, tără „miză", le-a 
oferit celor prezenți un rugbi spec-

1. Dinamo Buc. 21 18 2 1
2. Steaua Buc. 21 17 1 3
3. Grivița Roșie 20 15 2 3
4. Farul Constanța 22 8 5 9
5. C.S.M.S. Iași 21 8 5 8
6. Gloria Buc. 21 8, 5 8
7. Progresul Buc. 22 6 6 10
8. Știința Petroșeni 21 8 2 11
9. Constructorul 21 7 3 11

10. Rulmentul Bîrlad 21 6 3 12
11. Știința Timișoara 20 6 1 13
12. Știința Cluj 21 2 1 18

225: 81 59 
327:106 56 
299: 82 52 
134:123 42 
134:123 
142:173 
124:158 
94:146 
95:170

115:127
92:297 33 
66:250 26

VICTO-

42 
42 
40
38
38
36

SERIA NORD
Minerul Baia Sprie — Unirea Dej 3—2 

2-1).
Chimica Tîrnăveni — A.S. Aiud 2—0 

0—0).
Steaua roșie Salonta — Sătmăreana 

—0 (0—0).
Gloria Bistrița — Olimpia Oradea 1—1 

.1-0).
Faianța Sighișoara — Minerul Bihor 

1—1 (1—1).
l?r^gțesul Reghin — Metalul Copșa 

Mic4 >1 (1—1).
Soda Ocna Mureș — Forestiera Sighe- 

tul Marmației 2—0 (0—0).

SPORT
Au mai rămas cîteva ore pînă la în

chiderea vînzării pentru cea de a patra 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO din 
acest an.

Așadar, pentru a putea participa la 
atribuirea AUTOTURISMELOR (în nu
măr nelimitat și de mărci diferite) și a 
importantelor premii în bani (pentru 
variantele cu 2 rezultate), oferite la a- 
ceastă tragere excepțională, trebuie să 

Tă procurați neîntîrziat biletele.
Pentru a vă mări șansele de cîștig jn- 

cați aceeași variantă la toate cele patru 
extrageri ’

.Reamintim că TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO de mîine marți 7 
decembrie va avea loc în sala clu
bului „ADESGO“ din calea Șerban 
Vodă nr. 209, la orele 19,00.

Dufied (Știința Timișoara) iniruntă blocajul echipei Dinamo București 
Foto: St. Ciotloș

VULTURII TIMIȘOARA -J- 
RIA GALAȚI 6—3 (3—0). Meciul de 
baraj pentru calificarea în categoria 
A disputat pe terenul Constructorul 
din Capitală le-a dat cîștig de cauză 
timișorenilor prin punctele înscrise 
de I. Nagy (lovitură de pedeapsă și 
lovitură de picior căzută). Pentru gă- 
lățeni a înscris Carangă (lovitură de 
pedeapsă)- Slab arbitrajul lui £>. Ma- 
noileanu — ~ 
coresp.).

PRECIZIA 
BUCUREȘTI 
pe stadionul Poiana din Cîmpina, al 
doilea meai de baraj le-a revenit ce
lor de la Precizia, cu, un scor net, 
deși perioadele de dominare au. al
ternat. Bucureștenii n-au știut să 
fructifice. Punctele au fost țpscrisp 
de Voinea (două lovituri de picior , 
căzute), Luoa (lovitură de pedeapsă) 
și Cordoș (lovitură de pedeapsă) pen
tru Precizia și D. Marinescu (lovitu
ră de pedeapsă) pentru Rapid. Buri 
arbitrajul lui G. Eftimescu -— Bucu
rești. (I. Nicolescu — coresp.. voi-).

în urma acestor rezultate Vulturii 
Timișoara și. Precizia Săcele! "vor 
juca, prin tragere la sorți, cu cite 
una din ultimele clasate ale catego
riei A pentru dreptul de a activa în 
1966 în „A“.

București. (I. Vas&e

SĂCELE — RAPID
12—3 (9—3). Disputat

r aș»

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Deși au dominat mai mult In tușe, datorită in special lui Țuțuianu (in ioto- 
graiie, primind mingea), dinamoviștii, virtuali campioni pe 1965, au fost 

învinși de „secondan(ii“ lor din clasament, rugbiștii de la Steaua 
Foto: P. Romoșan

PUNCT FINAL IN CAMPIONATELE REPUBLICANE
(Urmare din pag. 1)

reușit în prima repriză două fi-a
xări, Gabor a ripostat și prima re
priză s-a încheiat cu scorul de 2—2. 
Apoi Ciorcilă dă dovadă de viteză 
în reacție, execută o centură laterală 
și acumulează două puncte. Victoria 
Iui este meritată. La 87 kg Gh. Po
povici (Dinamo) îl întîlnește pe Ne- 
guț. Deși n-au făcut nimic pînă in 
min. 8, arbitrii nu-i sancționează și 

Isc gîndesc Ia acest lucru abia in min.
9 în cele din urmă cîștigă Popovici 
cu un punct. La cat. 97 kg Toth (Di
namo) îl întîlnește pe Mezinca, un 
adversar mult mai greu decit el. 
Sportivul dinamovist cîntărea abia 
78 kg față de 97 kg ale adversarului 
său. Meciul a „ridicat" sala in pi
cioare. Toth a executat un salt și 
Mezinca era gata-gata să fie făcut 
tuș. Dar îl... mușcă de mină pe Toth 
si arbitrii îl descalifică pe bună drep
tate. La „grea" N. Martinescu (Di
namo) a avut ca partener pe N. Pa
vel. După patru fixări și patru puncte 
acumulate, dinamovistul și-a asigurat 
victoria.

I
I
I
I 
I
I
I 
I

V. GODESCU

ALTE REZULTATE:
Dinamo cu Rulmentul Brașov 

16—0. Steaua — Rulmentul 16—0. 
Steagul roșu Brașov cu Rapid 11—5 
și cu Otelul Galați &—4. Rapid — 
Oțelul 4—IZ

STEAUA, CAMPIOANA LA „LIBERE"

Sîmbătă după-amiază au început 
întrecerile de lupte libere, fiind pro
gramate echipele din grupele a IlI-a 
și a IV-a. în grupa a III-a, Dinamo 
București a cîștigat cu ușurință am
bele partide : 10—0 cu Prahova Plo
iești și 10—6 cu Mureșul Tg. Mureș. 
Meciul dintre celelalte două forma
ții a prilejuit însă întreceri viu dis
putate și spectaculoase. Atît luptă
torii de la Mureșul cit și cei de la 
Prahova au „aruncat" în luptă toate 
cunoștințele și resursele. Mai bine 
pregătiți și dispunînd de elemente 
valoroase, printre care vicecampio- 
nul mondial Fr. Bolla, Fr. Gyarmati, 
C. Hathazi și Șt. Naghi, luptătorii 
din Tg. Mureș au cîștigat în final cu 
10—6.

în grupa a IV-a s-au întîlnit for
mațiile Rulmentul Brașov, Vagonul 
Arad și Rapid București, ultimele fi
ind amenințate să retrogradeze din 
prima serie a campionatului republi
can. Luptătorii de la Vagonul au reu
șit să cîștige cu 10—4 la Rapid și cu 
10—6 la RulmentuL 
Rapid 10—6.

Duminică, în grupa 
s-au întîlnit formațiile 
Lugoj și Oțelul Galați, iar în grupa 
a Il-a, Progresul București, Steagul 
roșu Brașov și C.S.M. Cluj. Luptă
torii de la Steaua (antrenor Gh. 
Șuteu), s-au dovedit, în genera^.

Rulmentul

I, Ia „libere", 
Steaua, A.S.M.

VOLEI: Scoruri categorice în seria I
In etapa de duminică a campionatu

lui categoriei A, în seria I, cele mai 
multe întîlniri au luat sfîrșit cu sco
ruri „seci" (3—0), caracteristică între
gită, din păcate, și de aceea că, în ma
joritate, au fost și partide de calitate 
tehnică nesatisfăcătoare. Așa cum re
iese din relatările ce urmează.

Dinamo București — C.S.M. Sibiu 
(F) 8—1 (11, —11, 4, 2). Dinamo de la 
care s-au detașat Ivănescu, Ștefănescu 
și Șorban, și-a adjudecat victoria, mai 
ales, datorită superiorității în forța de 
atac. Cele mai bune din echipa oaspe : 
Vamoșiu și Herman.

Metalul București 
(F) 0-3 . (6, 9, 7). 
(care s-a prezentat 
fost, totuși, lesne realizat, în numai 52 
de minute de joc, în care — cu excepția 
citorva, extrem de scurte, perioade — 
oaspetele au avut, în mod autoritar, 
inițiativa. Studentele au meritul de a 
fi acordat maximum de atenție luptei 
pentru fiecare minge, organizîndu-și 
minuțios acțiunile ofensive și abordînd 
cu fermitate situațiile dificile din de
fensivă. Nu-i mai puțin adevărat însă, 
că Metalul nu le-a produs clujencelor 
dificultăți decît de foarte puține ori, 
bucurețtencele, îndeobște, întreeîndu-se 
în greșeli tehnice și tactice. Este ur
marea firească a neregularității cu 
care — aflăm — multe dintre metalur
giste vin la antrenamente... De la 
Știința s-au remarcat Marcu, Porumb 
și Popa. De la Metalul, parcă ceva mai 
puțin a greșit Dumitrescu.

Rapid București — Farul Constanța 
(F) 3—0 (8, 11, 9). Feroviarele au con
dus tot setul prim, fără însă a străluci. 
In următorul, Farol domină și scorul 
îi este favorabil cu 6—0, 8—1 și 10—4. 
Oaspetele opun însă o din ce în ce mai 
slabă rezistență, sînt egalate Ia 10, mai 
fac un punct și, de aici încolo, pînă 
la sfirșitul partidei, cedează aproape 
fără luptă. Farul și-a deziluzionat 
simpatizanții din Capitală ; în partea 
ultimă a meciului constănțencele (ex
cepții — Biji și Popovici) au trezit, 
deseori, regretul că regulamentul de 
volei nu prevede decizie de descalifi
care pentru „non-combat" !

— Știința Cluj 
Succesul Științei 
fără Mocanu) a

. .. Riposta de inferioară calitate 
dată de învinse nu îngăduie evidenție
rea nici uneia dintre învingătoare.

C.P. București — Penicilina Iași (F) i 
3—1 (14, II, —13, 5). Singurul dintre! 
meciurile dc categorie A (seria I) dis
putate duminică la Giulcști care s-ai; 
ridicat la un nivel acceptabil, atît teh
nic cît și spectacular, Aceasta mulțu
mită, pe de o parte, atacului mai ex-ii 
perimentat al tipografelor iar, pe de 
alta, combativității ieșencelor care, 
egale adversarelor lor în mijlocul pri-i 
melor două seturi, au pierdut, din pri-ti 
cina neatențiilor din final. S-au eviden
țiat Zabara și Totoreanu de la C.P.Bn 
Marcu și Căunei de la Penicilina.

C. FAUR i

LUPTE ECHIPE
bine pregătiți, reușind să cîștige par
tidele cu Oțelul Galați (13—3) și 
A.S.M. Lugoj (10—4). Formația mi
litară a obținut titlul de campioană 
republicană Ia .libere', fiind urmată 
pe locurile 2—3, de Steagul roșu Bra
șov și Dinomo Buc. Brașovenii, din 
rîndurile cărora s-au impus luptăto
rii Iancău, Isfache, Tampa și Maindt, 
au trecut ușor de Progresul ~ 
(11—5) și C.S.M. Cluj (16—0), 
dind că merită cu prisosință 
secund în clasamentul general 
cfaipe, la libere.

Dintre celelalte rezultate ale reu
niunii de ieri notăm „nulul" (8—8) 
dintre A.S.M. Lugoj și Oțelul Galați, 
precum și victoria realizată de C.S.M. 
Cluj (9—7) asupra echipei bucurește- 
ne Progresul. Insuccesul bucurește- 
nilor a surprins nu atît pentru că în 
turul campionatului ei reușiseră să 
întreacă pe clujeni, ci — mai ales — 
pentru ușurința cu care acum au 
pierdut partide pe care în mod nor
mal ar fi trebuit să le cîștige.

Au plăcut „duelurile" dintre Gean
tă șl Dulgheru, Cîrciumaru — Cris- 
toiu, Tăpălagă — Ionescu, Stîngu — 
Teodoru și Tampa — Ooaina. Evo- 
luînd concomitent pe saltele diferite, 
Stîngu și Tampa au folosit procedee 
variate, spectaculoase, cîștigînd prin 
tuș în același moment.

Partizanul roșu Brașov — Știinta i 
Craiova (F) 3—2 (—6, 8, —12, 5. 12)-j 
Partida nu a corespuns tehnic, dar aj 
plăcut prin oscilația scorului. Gazdelei 
care au comis multe greșeli la ser u iu*( 
au acționat, în schimb, hotărît în atac, 
ceea ce le-a adus victoria. S-au evi
dențiat Iamandi, Mihoc (Partizanul 
roșu), Lăzeanu și Burlacu de la Știința.:

Tractorul Brașov — Farul Constanța 
(M) 3—fr (3, 1, 5). Victorie clară și co
modă, în 49 de minute. La I ractorul 
foarte bun atacul (Bărbuță, Pruneș si 
Popescu). Singurul în formă de laț 
Farul : Timirgazin. (C. GRUIA — co-rt 
respondent regional).

Constructorul Brăila — Steaua Bucu
rești (M) fr—3 (11, 7, 4). Victoria me-4j 
ritată a militarilor s-a datorat, maî| 
ales, varietății cu care au acționat, 
aceștia în atac. (I. BALTAG — co-r 
respondent)-

Știinta Cluj — Rapid București (M)j 
1—3 (6—15, 6—15, 15—12, 11—15$
Joc frumos. Rapidiștii au întîmpinat oi 
dîrză rezistență din partea tinerei echi-ij 
pe clujene, căreia i-a lipsit un plus doi 
experiență pentru a cîștiga seiul al| 
patrulea. (ȘT. TĂMAȘ — coresp.).

Dinamo București — Știința Timi-I 
șoara (M) 3—0 (10, 5, 12). Victorie ob-l 
ținută, în genere, ușor de către dina-ii 
moviști, in a căror formație nu se ope-l 
rează nici o schimbare. In ultima oar-<j 
te a sa, întrecerea s-a mai echilibrat] 
prin introducerea, în garnitura gazde-:! 
lor, a citorva elemente nefolosite inii 
primele două seturi. Cei mai buni do| 
pe teren : Smerecinschi, Corbeanu (Di-| 
natno), Duțică și Vraniță (Știința Ti-J 
mișoara).

Petrolul Ploiești — Minerul B. Mare, 
(M) 3—0 (2, 11, 12). Joc de facturăj 
tehnică scăzută, încheiat în 41 de mi
nute- (A. VLĂSCEANU — coresp.).

Știința Galați — Știința Brașov (M)'' 
3—0.

Buc. 
dove- 
locul 
pe e-

R. CALARAȘANU
C. CHIRIAC

Record republican de juniori II 
la triatlon 

într-un concurs desfășurat la Pi
tești, tînărul atlet Sorin Pasniciuci 
(SSE Pitești), antrenat de I. Voro- 
venci, a realizat 1.904 p in proba dei 
triatlon rezervată juniorilor de cate-, 
goria a n-a (9,2 la 80 m: 5,81 m lai 
lungime și 11,90 la greutate). Per
formanta reprezintă un nou recordl 
republican de triatlon la această ca
tegorie.

Consfătuire metodică 

la clubul Dinamo
Astăzi, de la ora 8,30 și 17 în sala de 

festivități a clubului sportiv Dinamo,- 
are loc o consfătuire metodică a an
trenorilor și tehnicienilor acestui club. 
Programul consfătuirii cuprinde o se
rie de referate interesante.



Baschetbalistele bulgare din nou campioane balcanice
Echipa României s-a clasat pe locul secund

DINAMO (12-1) Șl PROGRESUL (5-1) AU ÎNTRECU
PE CHEMIE HALLE LA POLO

bere (14 din 20!) și balanța va în
clina în cele din urmă în favoarea e- 
chipei bulgare. Nestorova, proaspăt in
trodusă, reușește aproape tot ce încearcă 
și, împreuna cu neobosita Voinova, 
duce echipa spre cel de al treilea titlu 
balcanic. Scor final 62—56 (30—27) 
realizat de: Gheorghe 4, Spiridon 10, 
Vogel 8, Dumitrescu 8, Suliman 24, 
Racovită 2 (! ?), respectiv Kuzova 5, 
Gospodinova 9, V, Popova 10, Mani- 
kova 4, Voinova 21, Nestorova 7, E. 
Popova 6.

In celelalte două partide ale turneu
lui, echipele Bulgariei și Iugoslaviei 
au obținut victoria în fața selecționatei 
secunde a țării noastre cu 56—50 
(30—30) și respectiv 86—31 (41—19).

Europei (cu 
care, avan-

aflat în fața vicecampioanci 
forțe mult mai proaspete) 
tajată de program, și-a permis să tri
mită în teren sîmbătă după-amiază, în 
meciul cu România B, rezervele. A fost 
o partidă în care s-a 
epuizare, pentru fiecare 
fiecare punct.

Româncele au abordat 
întrecerea, organizîndu-și 
manieră ce nu convenea adversarelor 
lor. Dorina Suliman, mult mai inspirată 
ca în partida precedentă, a cîștigat a- 
desea duelurile cu E. Popova, aducînd 
echipei puncte prețioase. Conduceam cu 
10—5, 12—9, 18—16, 22—20, 27—24 
(min. 18) și se părea că de data a- 
ceasta redutabilele noastre adversare 
vor trebui în sfîrșit să încline steagul. 

Dar iată cum ‘ s-au’ Dar rutinata Voinova găsește mai întot
deauna un culoar care să-i permită să 
concretizeze și, astfel, echipa noastră 
nu reușește să se desprindă. Mai mult 
chiar, V. Popova punctează de cîteva 
ori de Ia distanță și echipa bulgară ter
mină repriza în avantaj: 30—27. In 
partea a doua a meciului, rolurile s-au 
inversat. Acum oaspetele sînt cele care 
acționează mai calm, mai decis, în
chid zona din ce în ce mai mult și a- 
ceeași Voinova (cu patru greșeli per
sonale 
multă precizie partenerele spre coșul 
echipei noastre. In schimb, baschetba
listele românce, din ce în ce mai ner
voase că nu pot deschide „lacătul* zo
nei adverse și neavînd curajul să ia 
vreo acțiune pe cont propriu, încearcă 
coșuri de la semidistanță. Inutil, 
pentru că majoritatea aruncărilor oco
lesc cu îndărătnicie inelul coșului. Reu
șim, totuși, cu prețul unor mari efor
turi colective, să preluăm de două ori 
conducerea: 41—40 (min. 27) și 47—46 
(iriin. 31). Dar apărarea adversă este, 
mereu de netrecut. Ratăm, ratăm de la 
semidistanță, chiar și din aruncări li-

CALAȚI, 5 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Se pare că acest ultim 
„pas" care a rămas pină la obținerea 
supremației în Balcani a devenit o ob
sesie pentru jucătoarele noastre de bas
chet. Ele nu s-au aflat parcă nici cînd 
mai aproape de acest lucru ca acum 
cînd, în afara unei bune forme spor
tive, au beneficiat și de aportul unui 
public atît de generos ca acela din lo
calitate. Și totuși... echipa Bulgariei 
a dus acasă, și de data aceasta, cupa 
și medaliile de campioane, formației 
noastre rămînîndu-î consolarea locului 
secund. Și aceasta, în ciuda faptului 
că sîmbătă seară fetele noastre obținu
seră cea mai categorică victorie din is
toria celor 18 întîlniri cu Iugoslavia, 
fapt care anunța șansele lor reale în 
partida finalei. ~ 
desfășurat lucrurile.

In cea de a doua zi a competiției, 
echipa României a întîlnit o adversară 
dificilă: Iugoslavia. 15 minute de ta- 
tonaj, reflectate pe tabela de marcaj 
printr-un scor echilibrat, au fost sufi
ciente pentru a se 
mecanismul jocului 
blocaje, urmate de 
pirate, sau — cînd 
aruncări precise de 
adus la pauză formației 
avantaj de 15 puncte: 40—25. Superio
ritatea noastră a fost evidentă și 
în următoarele 20 de minute, cînd multe 
din contraatacuri s-au încheiat cu coșuri 
spectaculoase, partida terminîndu-se la 
un scor concludent 74—50 (40—25). 
Au marcat Gheorghe 12, Spiridon 8, 
Vogel 6, Dumitrescu 18, Racovilă 21, 
Suliman 6, M. Simian 3, respectiv Ka- 
lenici 31, Djokovici 6. Radovanovici 11, 
Feger 2.

15 ore mai tîrziu, aceeași formație 
care luptase cu o deosebită ambiție și 
depusese eforturi serioase pentru a în
trece puternica echipă a Iugoslaviei, s-a

găsi defecțiunile în 
advers. Suite de 

pătrunderi bine ins- 
a fost cazul — de 
la semidistanță, au 

române un

luptat pînă la 
minge, pentru

cu mult curaj 
aptirarca de o

CLASAMENT

1. Bulgaria
2. România
3. Iugoslavia

2
2
2

2
1
0

FINAL
o
1
2ADRIAN VASILIU

In partida revanșă desfășurată sîm
bătă între echipele de polo Progresul 
București și Chemie Halle (R.D. Ger
mană), sportivii noștri s-au comportat 
mult mai bine decît în primul meci 
(încheiat, după cum se știe, cu victo
ria oaspeților) și au repurtat un suc
ces pe cît de categoric, pe atît de 
meritat. Ei au avut inițiativa în per
manență și, ca urmare, scorul le-a lost 
întotdeauna lavorabil. Primul gol a fost 
înscris în min. 1,38 de Dumitrescu, 
pentru ca, după nici două minute (min. 
3,27), Zamfirescu să sporească avan
tajul la 2—0. La scorul de 3—0 (rea
lizat în repriza secundă — min. 6,50— 
de M. Popescu printr-o lovitură de la 
4 m, bucureștenii au o ușoară scădere, 
fapt care permite adversarilor să înscrie 
în min. 7,58 prin Săuert. A treia re
priză este la discreția formației Progre
sul care își majorează avantajul prin 
Zamfirescu (min. 11,46) și AL Popescu 
(min. 13,42). In ultima parte a jocu
lui, în ciuda eforturilor depuse de am-

bele echipe, nu se mai inarchcaw kie 
un gol. Scor final: 5—1 (2—0, 1—1 
2—0, 0—0).

Formații: PROGRESUL: Racoveanu 
Lichiardopol, Zamfirescu, M. Popescu 
Lăzărescu, Băjenaru, Romașcu, Păun 
Dumitrescu, Butoi, Bogdan; CHEMII 
11ALLE : Struck, Sachs, Deml, Schmidt 
Săivert, VTege, Herrigt, Giinther. A con
dus bine arbitrul Paul Niculescu.

D. ST.

diu min. 14!) își conduce cu

însă.

0 frumoasă performanță a popicarilor noștri 
România-Iugoslavia 5321-5147 p.d.

(Urmare clin pag. 1)

echipa noastră, a jucat în nota lui 
obișnuită, adică bine, iar Ion Mico- 
roiu șt Cristu Vînătoru — lansînd 
bila cu o precizie matematică — au 
depășit granița celor 900 p.d- Se cu
vine totuși să spunem cîteva cuvin
te în plus despre comportarea lui 
C. Vînătoru, care l-a întrecut de o 
manieră categorică (913—869 p.d.) 
pe Miro Sterzaj, campion european 
și recordman mondial.

Sportivii noștri au dovedit sîmbă
tă și duminică că sînt capabili de re
zultate remarcabile, pe care Ie do
rim reeditate.

Au jucat următoarele formații : 
ROMÂNIA: P. Purje 881 p.d., A. 

Șuoatu 877 p.d., I. Popescu 842 p-d., 
V. Mîntoiu 886 p.d., I. Micoroiu 922 
p.d., C. Vînătoru 913 p.d. IUGO
SLAVIA: .1. Slibar 869 p-d., J. Le- 
gac 836 p.d., L. Poles 831 p.d., D- 
Smoljanovici 889 p.d., Fr. Mlakar 853 
p.d., M Sterzaj 869 p-d. A condus 
cu competență arbitrul 
Klemme.

Cu două neașteptate 
sub nivelul scontat, din

austriac F;

comportări 
păcate la

schimburile-cheie ale echipei, forma
ția noastră feminină a ratat victoria 
în confruntarea cu campioanele mon
diale. Dacă dezavantajul creat de re
zultatul slab obținut de prima noas
tră jucătoare, Crista Szocs (351 p.d.), 
a putut fi refăcut de coechipierele 
următoare, în schimb, comportarea 
sub orice critică a Elenei Predeanu 
a fost decisivă. Aceasta nu numai că 
n_a menținut avansul de 8 popice lă
sat de penultimul schimb, dar — ne- 
putînd nici un moment să se redre
seze — a cedat la mare diferență 
(381—421 p.d.) în fața sportivei Go- 
rinka Erski. Cum s-au comportat ce
lelalte jucătoare ale noastre ? Elena 
Lupescu, în continuă revenire de 
formă, a doborît din 100 bile mixte 
424 popice, Elena Trandafir (414 p.d-) 
și Cornelia Moldoveanu (403 p.d.) au 
muncit mult și cu folos, iar debutan
ta Maria Rus și-a depășit — cu toa
te că n-a obținut un rezultat pe mă
sura posibilităților ei — adversara 
directă. De la învingătoare ne-au plă
cut — in afară de Erski — Francka 
Zumer (413 p.d.) și Anka Jansa (427 
p.d.). Rezultat final: 2 383—2 358 p.d. 
pentru selecționata iugoslavă.

Pentru J. O. din 1968

LA CIUDAD
LUCRĂRILE SE DESFĂȘOARĂ 

CONFORM PLANURILOR STABILITE
CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). —
Președintele Comitetului internațional 

olimpic, Avery Brundage, a vizitat re
cent capitala Mexicului pentru a se in
forma asupra stadiului pregătirilor în 
vederea viitoarelor Jocuri Olimpice de 
vară. „Lucrările se desfășoară conform 
planurilor stabilite și toate bazele spor
tive proiectate vor fi gata pînă în oc
tombrie 1968”, a declarat Brundage.

In cadrul conferinței de presă ținută 
Ia Ciudad de Mexico, președintele CIO 
a abordat din nou problema „altitudinii", 
subliniind că declarațiile unor specia
liști despre un eventual pericol sînt exa
gerate. Pînă acum Ciudad de Mexico 
a găzduit Jocurile Americii Centrale, 
Jocurile panamericane și alte competi
ții care s-au desfășurat în bune condi
ții. Nimic nu împiedică participarea 
sportivilor din toate țările lumii la Jocu
rile Olimpice din 1968 — a adăugat
Brundage.

în același sens s-a exprimat și medi
cul engiez Owen care, timp de o lună, 
a efectuat experiențe asupra unui grup 
de atleti britanici aflați în capitala Me
xicului

Președintele Federației internaționale de 
atletism Exeter, a trimis o telegramă 
Com’teiului olimpic mexican în care 
araiă că raportul prezentat de dr. Owen 
este concludent și încurajator în ce pri
vește posibilitatea certă a aclimatizării | 
atleților la Ciudad de Mexico.

DE MEXICO

★

Astăzi, pe arenele Constructorul 
(m) și M.M-C.M. (f), de la ora 9 și 
respectiv 14, are loc dubla întîlnire 
București — Belgrad.

După... două meciuri la Zadar:

Dinamo București a ratat calificarea 
in „C. C. E (( ia

ZADAR, 5 (prin 
meciul retur cu

telefon). Sîmbătă, 
campioana Iugo-în

slaviei, Zadar, Dinamo București a 
pierdut la o diferență de 14 puncte 
(70—56), ceea ce a făcut necesară 
disputarea unei prea puțin prevăzute 
întîlniri suplimentare, duminică di
mineața. Din nou victoria le-a surîs 
gazdelor, Dinamo ratînd calificarea.

In prima din 
namo a avut în 
în minutul 35, 
54—50. Evoluția 
pină atunci un 
In min. 5: 12—5; 
în min. 13: 18—29; în min. 25: 28— 
43; în min. 30: 35—491 Dar, toc
mai cînd reveniseră... de departe, 
iar gazdele pierduseră doi jucători 
de bază (Troskot și Stipcevici, cîte 
5 greșeli personale), Albu a inter
ceptat o minge și s-a „dus" pe con
traatac, practic nestingherit. 11 ur
mărea doar B. Marcelici, dar Spiridon 
a vrut să-l „protejeze" pe Albu și 
a comis obstrucție. Coșul înscris de 
Albu a fost anulat, iar Spiridon, co- 
mițînd a cincea greșeală personală, 
a fost descalificat, ca și Novac, ai 
cărui... nervi (un „șut" în minge) au 
fost tot atunci sancționați cu greșea
lă tehnică (și tot a cincea...). Gaz
dele au transformat aruncările libe
re, au „prins aripi" și au terminat 
învingătoare cu 14 puncte diferență.

aceste partide Di- 
„mînă" calificarea : 
rezultatul era de 

scorului avusese 
caracter pasionant, 
în min. 8 : 16—16;

i u

1 9 9

De semnalat că în aceste ultime mi
nute dinamoviștii nu au mai înscris 
decît 4 aruncări libere și... nici un 
coș.

Și în a treia partidă dinamoviștii 
au avut de două ori calificarea în 
buzunar I Au pierdut, însă, ocaziile 
și meciul cu 65—59 (34—33). Din 
evoluția scorului: min. 6: 6—10; 
min. 9: 12—12; min. 15: 21—24; min. 
20: 31—31; min. 27: 43—401; min. 
34 : 49—49 și, în același minut, 49— 
59(1), din cauza 
greșeli...

Au înscris în 
Albu 18, Visner 
8, Novac 4 și Spiridon 
namo, Djerdja 23, B. 
Troskot 9, Stipcevici 
Ostarcevici 2 și Ciosici 
dar. în cea de duminică punctele di- 
namoviștilor au fost realizate de 
Albu 16, Dragomirescu 12, Viciu 11, 
Novac 10, Spiridon 7 și Giurgiu 3.

în ansamblul ambelor meciuri, ar
bitrajul cuplului Stefanutti (Italia) — 
Hasselbacher (Austria) a fost foarte 
bun și curajos, mai ales în prima în
tîlnire, în timpul căreia „galeria" a 
fost inimaginabilă: 5 000 de persoa
ne care au încurajat permanent 
echipa gazdă.

unei serii rapide de

partida de sîmbătă 
9, Giurgiu 13, Viciu 

4 pentru 
Marcelici 
10, Jelici 
8 pentru

DAN NICULESCU 
antrenor

la Leverkusen (R. F.

Di-
16,
2, 

Za-

I

Continuîndu-și turneul în R. F. Ger- kusen cu 14—8, iar în al doilea pe 
mană, echipa masculină dc handbal Bayer 04 Leverkusen (foslă campioană 
Știința București a evoluat vineri seară — — — 
în cadrul unei competiții organizată în 
localitatea Leverkusen. Tinerii hand- 
baliști români au cîștigat și acest tur
neu disputând' la diferențe concludente 
de cei doi adversari întîlniți. In primul 
meci, ei au învins formația TUS I.ever-

a R. F. Germane) cu 15—8.
Aseară, echipa Știința București a 

participat — conform programului ini
țial alcătuit — la un turneu în orașul 
Kiel. Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit, însă, rezultatele.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• La Bratislava, în preliminariile 

campionatului mondial masculin de 
handbal, s-au întîlnit selecționatele 
R.S. Cehoslovace și Austriei. Handba- 
liștii cehoslovaci au dominat majori
tatea timpului, repurtînd victoria cu 
scorul de 35—15 (17-7).

• Sîmbătă seară, la Marsilia, In 
cadrul unei gale profesioniste de box, 
„cocoșul" francez Pierre Vetroff a 
primit replica fostului campion al 
Europei, finlandezul Risto Luukonen. 
După 10 reprize, juriul a acordat vic
toria la puncte lui Vetroff.

• Cu prilejul unei reuniuni atle
tice internaționale desfășurate la 
Auckland (Noua Zeelandă), Kipoche 
Keino (Kenia) a făcut o tentativă 
pentru doborîrea recordului mondial 
în proba de 1 milă. Tentativa sa n-a 
fost încununată de succes. Keino a 
realizat timpul de 3:56,9. Recordul 
mondial oficial este de 3:52,6 și apar
ține francezului Jazy.

• Proba feminină de floretă din 
cadrul turneului international de

scrimă de la Viena a fost clștigată 
de sportiva maghiară Tamasdi, care 
a totalizat 5 victorii. Ea a fost urma
tă In clasament de poloneza Cimer- 
man — 4 victorii și Schmidt (R.F.G.) 
3 victorii. Austriacul Roland Losert 
s-a clasat pe primul loc la spadă, 
realizlnd 5 victorii. Locul doi a fost 
ocupat de polonezul Andrejewski — 
3 victorii, urmat de Toroek (R.P.V.) — 
două victorii.

• In palatul sporturilor din Fraga 
s-au disputat timp de două zile cam
pionatele mondiale feminine de gim
nastică artistică. Titlurile de campioa
ne la cele două probe incluse în pro
gram au revenit gimnastelor Hana 
Micekova (R.S. Cehoslovacă) și Ta
tiana Kravcenko (U.R.S.S.).

• Intr-un meci international de ho. 
chei pe gheată desfășurat la Stock
holm, echipa suedeză A.I.K.. a termi
nat la egalitate, 5—5 (1-2, 1-1, 3-2). 
cu selecționata secundă a R.S. Ceho
slovace.

• In orașul Oulu s-a desfășurat 
meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Finlan
dei și Poloniei. Victoria a 
cheiștilor finlandezi cu
3—1 (0-1, 1-0, 2-0).

• Campionul european 
categoria cocoș, italianul
Galii, și-a păstrat titlul, terminlnd Ia

revenit ho- 
scorul de

de box la 
Tommaso

★

Ultimul joc al echipei 
în Capitală s-a disputat, 
zinul Floreasca în compania formației 
noastre campioane Dinamo București.

După un început mai echilibrat (în 
min. 1,39 tabela de marcaj arăta 1—1), 
dinamoviștii au apăsat pe accelerator 
încheind prima repriză în avantaj net: 
5—1 (exact atît cît a arătat scorul fi
nal al partidei Progresul—Chemie llalle, 
disputată în ajun), 
„sfert" poloiștii 
un joc viguros, 
îndeosebi prin 
Crințescu.

In continuare, dinamoviștii insistă mai 
puțin în atac, acuzînd și o oateeav 
molcșeală, cauzată de temperatura n>u.< 
prea ridicată a apei: aproximativ 28 de 
gradel Totuși, deși rulează întreg efec
tivul 
rează 
gînd, 
2—0,

Au 
1,07). 
(min. 
țes cu 
4,30), 
(min. 
13.31), Popa (min. 
Zahan (min. 18,11).

Arbitrul Gheorghe Dumitru a con
dus corect următoarele formații:

DINAMO : Frățilă, Gr. Novac, Zahan, 
Kroner, Blajcc, Mărculescu, Grințescu, 
Popa. Mîhăilescu, Fleșeriu, Csiszer.

CHEMIE HALLE; Struck, Sachs, 
Deml, Schmidt, Siiwert, Wege, Gunther, 
Herrigt, Beck.

Chernie II«lle 
aseară, la ba

In acest piim 
noștri au desfășurat 
de mișcare, punctînd 
„tunarii" Zahan și

de care dispune, 
scorul, repriză cu 
în final, cu 12—1 
3—0) 
marcat în ordine, 
Gflnther (min. 

2,26), Zahan (min. 2,50), Crin- 
(min. 3,17), Mărculescu (min.

Popa (min. 8,15), Kroner 
9,08), Crințescu (min. 10,38 și

16,21 și 17,16),

Dinamo majo- 
repriz. V cîști- 
(5-1, 0,

Zahan (min.
1,39), Grințescu

6. N.

rOTBAL PE GLOB

• CONTINUINDU-ȘI turneul în A- 
merica de Sud, echipa selecționată de 
fotbal a U.R.S.S. a jucat la Monte
video cu echipa Uruguayului. Peste 
35 000 spectatori au urmărit acest joc 
disputat în nocturnă, care s-a înche
iat cu scorul de 3—1 (2—1) în favoa
rea fotbaliștilor sovietici. Din echipa 
sovietică au lipsit lașin, Voronin și 
Meshi, care sînt accidentați din jocul 
cu Argentina.

• în etapa a 11-a a campionatului 
spaniol de fotbal echipa Atletico Ma
drid — adversara Științei Cluj în 
„Cupa Cupelor" — a suferit prima în- 
frîngere. Jucînd în deplasare la Pon- 
tevedra, cîștigătorii „Cupei Spaniei" 
au fost întrecuți cu scorul 1—0. 
Grație unui golaveraj superioi r itte- 
tico continuă să conducă în clasament, 
dar a fost egalată la puncte (17) de 
Pontevedra. Pe locul trei se află Real 
Madrid cu 16 puncte, iar pe patru Va
lencia ambele învingătoare la limită 
(1—0) în fața formațiilor Malaga ș 
respectiv Cordoba.

IERI, la Brno, în meci revanșă dtn 
„Cupa orașelor tîrguri“ Spartak Brno a 
dispus cu 4—0 de Fiorentina și s-a ca
lificat în turul al treilea. In primul joc 
a cîștigat Florentina cu 2—0.

egalitate meciul disputat lg Roma cu 
șalangerul său, Walter McGowan 
(Scotia).

• Campionatul masculin de șah al 
U.R.S.S. a continuat la Tallin, cu des
fășurarea partidelor din cea de-a 8-a 
rundă. S-au terminat cu un rezultat 
de remiză partidele: Polugaevski — 
Taimanovf Osnos — Furman; Saha
rov — Leavdanski si Buxman — 
Bronstein. Vasiukov a întrerupt în 
pozifie grea Ia Stein. Restul partidelor 
au fost întrerupte.

Clarke se pregătește pentru intilnirea cu Keino
MELBOURNE 5 (Agcrpres). — 

După cum s-a anunțat zilele trecute, la 
Auckland (Noua Zeclandă) atletul 
Kipoche Keino (Kenia) a stabilit tiu 
nou record mondial în proba de 5 000 
m cu timpul 13:24,2. Intr-o declarație 
făcută reprezentanților presei australiene, 
fostul recordman 
probe Ron Clarke 
„Mă voi intilni cu

mondial al acestei 
(Australia) a spus: 
Keino la 21 decem-

brie la Melbourne pe distanta de 5 000 
m. în vederea acestui eveniment, mă 
pregătesc intens deoarece vreau să im
prim un ritm foarte rapid cursei. Cred 
cu, dacă vremea va fi bună și adver
sarii noștri vor „răspunde" la trena 
impusă, vom putea scoate un timp in 
jurul lui 13:15,0 și vom stabili astfel 
un nou record mondial".
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