
Din nou victorie, la box

România-Irlanda 8-2
L,f* Jtf (prin telefon). — La numai 
>va zile după victoria împotriva 
ionalei Scoției, reprezentativa de 
: a României a realizat, sîmbătă 
ra, un nou succes. întîlnind la

C. STANEF

iblin selecționata Irlandei, boxerii 
.Mtii au terminat învingători cu 
arul de 8—2. Sportivii noștri s-au 
raportat mai bine decît la Glas- 
w, fiind deseori aplaudați pentru 
tiunile tehnice, spectaculoase.
La categoria muscă, reprezentan- 
1 nostru Otvoș, nu a putut nici 

data aceasta să cîștige. Adversa- 
1 său P. Maguyre, a boxat cu mul- 
tenacităte, avînd deseori inițiativa, 

tvoș a fost handicapat de faptul că 
repriza secundă a recepționat o 

vitură cu... capul, care i-a deschis 
cada. Boxerul irlandez a cîștigat 
puncte. La „cocoș", N. Gîju l-a in

ns pe P. Maguyre, după un meci 
care și-a ...plimbat adversarul pe 

t ringul. Maguyre a reușit, totuși, 
.-1 „găsească" pe Gîju, și să-i pla
se cîteva lovituri extrem de pu- 
rnice. Gîju l-a contrat, însă, exce- 
nt și, pentru boxul său mai tehnic,

mai spectaculos, a fost declarat în
vingător la puncte.

La categoria pană, C. Stanef l-a pus
k. o. în repriza a doua pe Tery Tyrell. 
Reprezentantul nostru a forțat victo
ria chiar de la primele schimburi de 
lovituri. în repriza I Tyrell a fost 
făcut „groggy" de două ori, iar în 
repriza secundă Stanef i-a plasat un 
croșeu la bărbie, trimițîndu-1 la po
dea. De-abia s-a ridicat și... din nou 
jos, de data aceasta definitiv. Cel 
mai „strîns" meci al serii l-au furni
zat semiușorii V. Antoniu și Jim Mc. 
Court. Irlandezul este considerat ca o 
mare speranță a boxului irlandez. Se 
deplasează excelent și lovește pu
ternic cu stînga. Cu toate acestea, 
Antoniu a punctat cu multă precizie, 
iar în repriza a treia și-a trimis ad
versarul la podea, obținînd victoria 
pe merit, la puncte. La ușoară, I 
Dinu l-a dominat pe B. Anderson de 
la un capăt la altul al meciului, cîs- 
tigînd detașat la puncte. Făcut 
„groggy" în prima repriză, I. Pițu 
a găsit totuși resurse să cîștige me
ciul cu S. Harty, datorită faptului că 
în reprizele a doua și a treia l-a 
adus pe irlandez la un pas de k.o.! 
După două reprize, I. Covaci avea 
puțin avantaj în partida cu Farrell, 
în a treia, însă, Farrell, l-a zdruncinat 
serios, cîștigînd pe merit la puncte.
l. Olfeanu l-a învins greu, dar me 
ritat, la puncte, pe Burns. Timp de 
două reprize Olteanu a dominat clar, 
dar la sfîrșitul meciului, obosit (și. 
ca urmare, avertizat pentru țineri) 
nu a mai acționat cu luciditate. Mo 
nea a obținut victoria prin k.o. în 
primul minut, în fața Iui Needham 
iar Mariuțan a cîștigat la puncte par 
tida cu J. O’Rourke.

De menționat arbitrajul excelent 
prestat de „neutrul" R. Crozier (Sco 
ția). în meciuri amicale, Chivăr l-a 
întrecut la puncte pe P. Hughes, iar 
M, Dumitrescu a pierdut prin k.o. 
în repriza a doua în fața lui Liant 
Clarke.

I. BOAMFĂ 
arbitru
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O frumoasă victorie a hocheiștilor noștri

ROMĂNIA-ITALIA 6-2
- ECHIPA NOASTRĂ A CÎȘTIGAT TURNEUL DE BARAJ, CALIFIC’TNDU-SE PENTRU GRUPA B 

A CAMPIONATULUI MONDIAL

Hocheiștii noștri inițiază un nou atac la poarta lui Viale

5-1 pentru România în întîlnirile 
cu tinerii baschetbaliști maghiari

OASPEȚII JOACĂ AZI LA TIMIȘOARA Șl MlINE LA BRAD

Așteptat cu un interes legitim (victoria obținută sîmbătă de echipa 
Italiei, la un scor concludent, în fața celei franceze anunța un joc dificil 
pentru hocheiștii români), meciul România—Italia, decisiv pentru desemna
rea ptimnl loc în baraj, a atras aseară în tribunele stadionului „23 August'4 
peste 8000 de spectatori. Aceștia au avut o dublă satisfacție: victoria netă 
a culorilor noastre — scorul a fost 6—2 (0—0, 3—I, 3—1) — și un joc 
de mare spectacol, dinamic, la fel de pasionant la 0—0 ca și la 6—1 !

Prin acest frumos rezultat, hocheiștii români și-au cîștigat dreptul de a 
juca în martie în grupa B a campionatului mondial.

Sinibătă și duminică, în sala Dinamo din Capitală, 
s-au desfășurat patru întîlniri între echipele de bas
chet (tineret și seniori) ale României și Ungariei, 
în trei din aceste partide, victoria a revenit bas- 
chetbaliștilor noștri.

Încă de la început, prima întîlnire dintre echipele 
-muiine de tineret aile României și Ungairiei a purtat 
mprenta emotivității, cu toate... consecințele ei teh- 
ice. Este elocvent faptul că primul punct s-a înscris 
e-abia în minutul 3, iar în minutul 10 tabela de marcaj 
răta egalitate la 12! Procentajele aruncărilor din 
cțiune au fost, la ambele formații extrem de slabe, 
upă rum și la aruncările libere au existat evidente 
căde>.. Pe parcurs, jucătoarele și-au mai revenit, ini- 
ativa revenind în acest sens oaspetelor, care au și 
otV la pauză. Din min. 26, însă, reprezentantele 
oastre au jucat bine timp de 9 minute și au „pășit" 
n pragul ultimelor 5 minute cu un avantaj de 8 puncte: 
9—41. Decise parcă să se limiteze la victorie, ele mi 
reușit" să le dea mari emoții spectatorilor (asta fără 
ă mai amintim de antrenori...) în final, cînd echipa 
Jnganiei a remontat și,- după o dramatică alternare da 
cor, victoria le-a revenit jucătoarelor noastre, la 
unită. Scor final: 53—-52 (21—25).
Echipa noastră feminină de tineret, aproape în între 

rime solicitată și în jocurile de la Galați, a părut 
>arecum obosită, ceea ce ar putea explica lungile 
îomente în care a lăsat impresia lipsei de vitalitate 
i chiar imprecizia in aruncările la coș. Tactic, însă, 
u credem că oboseala poate fi de vină: apărarea nu e 
eficient de bine organizată, iar contraatacul a avut un 
:aracter sporadic. Formația oaspete a arătat o bună dis
ciplină de joc și se bucură de aportul cîtorva jucătoare 
•u X* 'e calități. Realizatoare principale: C. Gheorghe 
17) și Vartepniuc (7) pentru România-tineret, Ratvay 
19), Bakk și Stefancsik (cite 10) pentru Ungaria-tineret.
Mult mai îmbucurătoare a apărut evoluția formației 

riasculine de tineret a, țării noastre. Nu este vorba 
îtît de victorie și de diferența la care a fost obținută, 
:ît de felul în pare , a fost ea realizată și de valoarea

comparativ (cu a fetelor) mai mare a adversarilor în- 
tîlncți. Judicioasă orientarea antrenorului V. Popescu, 
care a „rulat" toată echipa și a folosit astfel un bun 
prilej de verificate a potențialului unora dintre seleC- 
ționabilii pentru apropiata Balcaniadă, Este adevărat 
insă că tot atacului îi revine... partea leului din apre
cierile cu caracter pozitiv; apărării, în schimb, i se 
poate reproșa organizarea lentă și existența unor pe
rioade de scădere substanțială a atenției.

Echipa oaspeților, în care se simte „mina" binecu
noscutului jucător (azi antrenor) T. Zsiros, din echipa 
.de aur" a Ungariei (campioană europeană acum 10 
ani), s-a prezentat cu cîțiva jucători de mare perspec
tivă, dintre care se detașează Tvordy (nr. 13), Ranky 
(nr. 4), și, mai, ales, Nyittray (nr. 8). Scorul final — 
86—68, la pauză 50—38 — ilustrează fidel raportul 
de forțe de pe teren.

Punctele au fost înscrise de Predulea 6, Dragomi- 
rescu 6, Savu 13, Diaconescu 4, Tarău 2, Bîrsan 21, 

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, meciul amical de tenis de masă, 
Progresul București (tineret) — TSC Berlin 

în vederea meciului fe
minin de tenis de masă,
din chdrul „C.C,E.“,

Progresul Bucurfești—-TSC im îneci amical cu o 
Berlin, duminică la prînz:

► a sosit în Capitală echi-
" pa TSC Berlin. După cum
- ș"‘ mai anunțat, partida
■ vf avea Ioc marți, cu în-
► cepcre de la ora 17 în

1 ” sala Dinamo. Astăzi, în 
., sala de la stadionul Re-

►

1
•« «• 

publicii, de la ora 17, * * 
formația campioană a - 
R. D. Germane va susține 

se-
lecționată de tineret a * * 
clubului Progresul. s.

Oaspeții au deplasat ’ ‘ 
următoarea echipă : Doris - • 
Ilovestcid, Gabriele Geis- < - 
sler și Aaneliese Beninng- «. 
haus.

Bîrsan (nr. 15, in dreapta) a fost unul dintre cei 
mai buni jucători ai formațiilor românești care 
au Înfruntat echipa de tineret a Ungariei, sîm

bătă și duminică, în sala Dinamo.
Foto : 1. Roibu

Intilnirea de aseară, n-a fost deloc 
ușoară pentru echipa noastră. Ita
lienii ne-au dat o ripostă foarte ho- 
tărită, fiind un adversar deosebit 
de dificil, mai ales în primele două 
reprize, cînd rezultatul era încă in
cert. Reprezentanții noștri au dove
dit însă o putere de luptă demnă de 
toată lauda și, fumizînd cel mai bun 
joc al lor din acest sezon, au re
purtat o victorie deplin meritată, 
viu aplaudată, în fața unui adversar 
care „și-a vîndut scump pielea" și 
care n-a acceptat rolul de învins „cu 
una-cu două".

Prima parte a jocului s-a încheiat 
la egalitate, în ciuda ocaziilor de gol 
pe care jucătorii români le-au creat 
la poarta excelentului Viale. Dintre 
aceste ocazii, reținem „bara" lui 
Bașa (min. 2), acțiunea nefructifi
cată din poziție extrem de favora
bilă de către Calamar (min. 6) și 
cursa spectaculoasă a lui Czaka 
(min. 9), ratată de puțin. Poate că 
transformarea în gol a uneia din a- 
ceste ocazii ne-ar fi scutit de emo
țiile pe care le-am avut în conti
nuare, cînd replica italienilor a fost 
de o dîrzenie nebănuită...

La începutul reprizei a doua, pe 
care italienii au abordat-o cu o vi
goare deosebită, părind deciși să. 
forțeze victoria în această perioadă, 
am asistat la o fază pe care am ur
mărit-o cu... răsuflarea tăiată. Cel 
mai bun jucător italian, Crotti, a 
Scăpat singur spre poarta noastră, 
dar Dumitraș a apărat un gol ca și 
făcut! Treptat, echipa României își 
ordonează jocul; acțiunile sale devin 
mai insistente, sînt htai bine pregă
tite și superioritatea noastră terito
rială își găsește concretizarea. în 
minutul 25, IONESCU șutează pu
ternic de la distanță și deschide sco
rul. Nu trec decît 60—70 de secun
de și, la o „bombă" a lui Varga, 
pucul ricoșat din mantinela din 
spatele porții ajunge la SZABO I 
care majorează scorul. O splendidă 
combinație pe spațiu larg a fraților 
Szabo (ieri, autori ai unor acțiuni 
care au făcut deliciul publicului), se 
încheie cu un nou gol, al lui SZA
BO II. Cu 3 minute înainte de sfîr
șitul celei de-a doua părți, căpitanul 
echipei oaspe Darin I reduce sco
rul la 3—1.

In minutul 42, CALAMAR reali
zează un gol care începe să ne risi
pească temerile, înscriind din relua

rea unui puc primit direct din anga
jament. De-acum, echipa României 
își domină net adversarul. Atacu
rile noastre se succed debordant, 
desfășurîndu-se intr-un ritm căruia 
peninsularii îi fac față tot mai greu. 
In minutul 57, cînd echipa română 
era in inferioritate numerică, Sza
bo II ia o acțiune pe cont propriu, 
pe care o încheie cu o pasă magis
trală trimisă fratelui său și SZA
BO I înscrie din nou. Cu un mi
nut înainte de sfîrșit, ȘTEFAN in
sistă în atac și ne aduce cel de-aL 
șaselea gol, pentru ca în ultimele 
secunde, cînd noi eram cu un om 
în minus, tot DARIN I să înscrie 
pentru oaspeți.

La sfîrșitul meciului, miile de 
spectatori au aplaudat îndelung 
echipa noastră, atît pentru succesul 
obținut cit și pentru puterea sa de 
luptă, pentru unele momente de ho
chei de ridicat spectacol pe care ni 
le-a oferit aseară. Toți cei 14 jucători 
din echipa noastră merită felicitări 
pentru această frumoasă victorie, dar 
se cuvine a fi menționat aportul a- 
dus mai ales de frații Szabo, de 
linia Bașa, Ferenczi. Ștefan, de fun
dașul Varga și portarul Dumitraș.

Au condus — cu competența și 
autoritatea care-i caracterizează —• 
elvețienii Olivieri și Braun.

ROMÂNIA: Dumitraș-Ionescu, Cza
ka, Varga, Vacar-Szabo II, Calamar, 
Szabo I, Ștefan, Ferenczi, Bașa, 
Pană, Florescu, Stefanov.

ITALIA: Viale-Darin I, Verocai, 
Brugnoli, Alvera-Mastel, Darin II, 
Benedetti, Paracchinî, Crotti, Bran- 
duardi, Piccolruaz, Rabanser, De 
Toni.

RADU URZICEANU
(Citiți în pag. a 4-a cronica me

ciului Italia—Franța).

GH. COSTACHE: 71,12m
în cadrul unui concurs atletic de»» 

fășurat duminică, pe stadionul Tine
retului, Gheorghe Costache a reușit 
cîteva aruncări remarcabile. Cel mai 
bun rezultat obținut a fost de 71,12 
m, la 40 cm de recordul mondial da 
juniori al probei, oare-i aparține»



CARNET COMPETIȚIONAI.

VOLEI: O etapă Sără surprize
’ MASCULIN, SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—0 (7, 9, 9). Iată 
că și de data asta tradiția s-a res
pectat: campionii și-au adjudecat 
victoria cu 3—0 în partida cu prin
cipalii lor urmăritori în clasament, 
așa cum s-a mai întâmplat și altă dată. 
Și, la fel ca în campionatele trecute, 
victoria campionilor nu a fost pusă 
nici o clipă la îndoială. Doar la în
ceput de seturi au mai opus brașo
venii o oarecare rezistență: în pri
mul au condus cu 1—0 și 3—2 și 
s-au „ținut bine“ pînă la 5—5; în 
cel de al doilea, oaspeții au avut 
3—0, au fost egalați (4—4) și au 
condus din nou cu 6—4, dar ... atît; 
în sfîrșit, în ultimul, de la 3—3, ra- 

Fază din meciul Steaua 
sala Dinamo,

— Știinfa Cluj, desfășurat ieri dimineață in
Foto : R. Teodor

atac bun și un blocaj care a func
ționat ireproșabil, au cîștigat pe me
rit. (Cornel Popa — coresp.)

ȘTIINȚA BRAȘOV — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—1 (15—9, 15— 
12, 6—15, 15—8). Cu un atac mai 
decisiv, studenții au obținut o victo
rie meritată, dar muncită. Jocul a 
fost de o factură tehnică modestă, 
presărat cu mul'te greșeli. (T, Maniu- 
coresp.)

MINERUL B. MARE — CON
STRUCTORUL BRĂILA 3-2 (16-18. 
15—2, 8—15, 15—8, 15—8). Cele două 
echipe, de valori apropiate, au des
fășurat un joc de mare luptă. Soarta 
meciului a fost decisă abia în final, 

victorie meritată. C. S. M. a jucat 
foarte bine în primele două seturi, 
dar a greșit de cîteva ori în cel de 
al treilea pe care l-a și pierdut. In 
ultimul, ieșencele conduc, dar sînt e- 
galate la 9 și, în cele din urmă, 
pierd. (Gh. Topîrceanu-coresp.)

ȘTIINTA CRAIOVA — C. P. BU
CUREȘTI 3—2 (16—14, 7—15, 15— 
13, 15—17, 15—10). Meci echilibrat 
înoheiat cu victoria pe deplin meri
tată a Științei. Ultimul set a fost și 
cel mai djsputat: cu un plus de vo
ință studentele au reușit să-l cîștige. 
Știința putea cîștiga partida cu 3—1 
dacă nu făcea greșeli elementare în 
penultimul set. (V. Chetraru țî V. 
Popovici-coresp.)

ȘAH: Meciul Nicolau - Polihroniad 
continuă sub semnul luptei dî^t
Pe primele două locuri ale finalei șahiștilor: Gheorghiu și Ciociltea

Să dăm cuvenita prioritate șahului 
feminin în această cronică a fina
lelor care trebuie să desemneze pe 
campioana și campionul țării pe 
anul 1965. Mai ales că, ieri, Alexan
dra Nicolau și Elisabeta Polihronia- 
de au furnizat cea mai interesantă 
partidă a serii, eclipsînd — fără exa
gerare! — partidele dintre finaliștii 
turneului masculin.

La scorul de l'/2—'/i pentru Ni
colau, singura șansă a șalangerei la 
titlu era de a juca activ, la cîștig. 
Polihroniade nu s-a ferit de luptă, 
știind prea bine că o remiză ar în
depărta-o și mai mult de victoria în 
meci. Ea a încercat, deci, să facă 
totul pentru a lua inițiativa în a- 
ceastă a treia partidă, în care avea 
albele. Numai că actuala campioană 
este și ea o jucătoare căreia nu-i 
plac remizele .. . Alexandra Nicolau 
n-a lăsat. încă de la începutul parti
dei, să-i scape vreo posibilitate de 
a complica lupta în favoarea ei și — 
după 24 de mutări — rocada albu
lui era deschisă, iar piesele negre 
(cu o calitate mai puțin) se aflau în 
plin atac. După schimburi, în mo
mentul întreruperii, pe tablă a apă
rut un final de nebuni cu un pion 
în plus pentru Alexandra Nicolau, 
avantaj care poate fi suficient pentru 
oîștig.

Partida aceasta urmează să fie 
reluată marți diupă-amiază, iar azi 
— de la ora 16,30 — programul me
ciului Nicolau — Polihroniade pre
vede disputarea celei de a patra 
partide.

Să revenim la finala masculină. 
După o „rundă a remizelor11, cea de 
«îmbată. în care majoritatea celor 
din plutonul fruntaș au cules cîte o 
jumătate de punct, aseară — în a 

18-a zi de joc — au putut fi un 
rite cîteva întîlniri frumoase. Ghe 
ghiu a manevrat îndelung în f 
lui Soos, care însă a contracarat t 
te încercările campionului de a 
ține un avantaj consistent. Rem 
Al doilea clasat, Ciocîltea — c 
începe să se distanțeze Ia rîn 
său de restul urmăritorilor — a 
cat din nou energic, de data ac 
sta împotriva lui V. Georgescu, 
cheind într-un mod rar întîlnit 
partidele de concurs: mat cu 
nebuni! Foarte puternic a jucat 
Partos în partida cîștigată la Na

Pentru celelalte partide dăm di 
amănunte în cifre: Soos — Par 
*/2—V2, Ghițescu—Gheorghiu ’/2— 
Pavlov—Neamțu */2—’/*> Moisin 
Mititelu */2—l/2> Nacht—Botez V2— 
Voiculescu—Szabo 1—0, Georgescr 
Ungureanu 1/2-’-I/2> Vaisman—C 
cîltea V2—V2 Rădulescu—Șuta 1- 
Drozd—Reicher intr. (runda XVI 
Șuta—Bondoc J/2—*/2, Neamțu—G 
țescu 0—1, Mititelu—Pavlov y 
Reicher—Moisini 1—0, Botez—£>rc 
*/2—1/a, Szabo—Nacht */2—'/2, Ră( 
lescu—Vaismann 0—1, Ungureâjy: 
Voiculescu într. (runda XVII 
Soos—Bondoc V2—*/2, Ciocîltea 
Rădulescu 1—0 (întrerupte). De mc 
ționat că ultimul rezultat a fost o 
ținut prin neprezentarea lui M. R 
dulescu. care a... întîrziat la 1 
luarea întreruptei sale cu Ciocîlti

Cu trei runde înainte de sfîrț 
în clasamentul finalei continuă să cb 
ducă Fl. Gheorghiu cu 15 pune 
urmat de V. Ciocîltea cu 13 pune 
C. Partos cu 12 puncte, M. Nat 
Gh. Mititelu, M. Pavlov și T. Ghiț 
seu cu cîte IOV2 puncte.

RADU VOIA
Bl

pidiștii s-au distanțat încet dar 
ferm.

Scorul categoric are și o expli
cație: voleiul cu mult sub așteptări 
prestat de brașoveni, care au avut 
cei mai slabi jucători exact în cei 
care alcătuiesc osatura echipei: Băr
buță a greșit cu nemiluita, la fileu 
ca și în teren, Szocs a fost blocat 
cu regularitate, iar ridicătorii au pa
sat exact așa cum nu mai este in
dicat de cînd s-a permis trecerea 
mîinilor peste fileu: foarte aproape 
de plasă. In loc să caute să distragă 
atenția blocajului rapidist printr-o 
mișcare în teren foarte vie, prin pase 
surprinzătoare sau printr-un joc la 
fileu plin de spontaneitate, brașo
venii au jucat cel mai.. . clasic 
(a se citi: șablon) volei. La Trac
torul, echipă care ieri a arătat foar
te rar adevăratele sale posibilități, 
se simte nevoia unui antrenor. Asta 
însă dacă brașovenii vor să aibă 
ceea ce se numește echipă ...

Dar Rapid? Avînd tot timpul în 
teren aproximativ aceeași formație 
(Drăgan, Mincev, Grigorovioi, Nico
lau, Pavel, Plocan și Costinescu), cu 
care de ani de zile domină voleiul 
masculin românesc, dr. Jean Ponova, 
antrenorul echipei, a făcut o bună 
verificare a formației pentru meciurile 
internaționale care se anunță. Ne-au 
plăcut mișcarea în teren (oarecum cu 
excepția lui Pavel, cam greoi în a- 
părare), forța atacului (care a al
ternat cu mingiile liftate sau „puse"), 
siguranța în apărare. Mai multă a- 
tenție s-ar cuveni (la antrenamente) 
unor „intrări11 ale lui Grigorovici 
care, la mingile ridicate scurt, „vine11 
cam dezechilibrat.

Corect arbitrajul cuplului M. Ze- 
linschi, N. Beciu.

MIRCEA TUDORAN

STEAUA — ȘTIINȚA CLUJ 3-0 
(6, 10, 6) în 55 de minute! După un 
început promițător pentru Știința 
(4—4), Steaua se impune, oonducînd 
la un moment dat cu 13—4. Setul 
al doilea a fost foarte bun ca va
loare și a oferit o dispută pasionan
tă, după cum arată și evoluția sco
rului: 5—3, 5—5, 5—6 apoi 13—6 
13—10. Tinerii jucători clujeni s-au 
resimțit însă și ultimul set l-au pier
dut la 6. S-au întîlnit două formații 
a căror caracteristică principală este 
■tinerețea, mai ales la Știința. A în
vins echipa ai cărei componenți au 
mai multă experiență competițională, 
și oare a fost superioară și din 
punct de vedere tactic. Barta, Po- 
roșnicu, Rotaru (Steaua), Rednic, Ma- 
teescu și Ionescu (Știința) au fost 
cei mai buni. (Al. C.)

FARUL CONSTANȚA — DI
NAMO BUCUREȘTI 0-3 (11, 8, 8). 
Constănțenii au cedat mai greu de- 
dt arată «corul. Dinamoviștii, cu un 

cînd echipa locală a jucat mai ho- 
tărît. (T. Tohătan-ooresp. reg.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIIN
ȚA GALAȚI 1—3 (13—15, 15—7,
8— 15, 4—15). Oaspeții au meritat 
victoria, luptînd cu ardoare pentru 
ea. Timișorenii au jucat foarte slab, 
mai ales Coste și iordache, care au 
făcut greșeli elementare. In echipa 
timișoreană se simte un iz de dezin
teres pentru pregătire la nivelul ce
rut de categoria A. A condus foarte 
bine arbitrul Pătru-Bucuresti. (A Ar- 
năutu-coresp.)

FEMININ. SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI — ME
TALUL BUCUREȘTI 3-0 (3, 7, 5). 
Dorind parcă să-i întreacă pe spor
tivii de la Steaua în ceea ce pri
vește . . . operativitatea, dinamoviste- 
le au încheiat jocul în numai 45 de 
minute. După un set cîștigat cu 
Ștefănescu, Ivănescu, Lia Vanea, Lu
cia Vanea, Șorban și Bogdan în te
ren, antrenorul Constantinescu a fo
losit apoi restul de jucătoare, iar me
ciul a continuat în același ritm im
pus de titulare. Remarcări dintre în
vingătoare nu se pot face, dată fiind 
solicitarea minimă. învinsele s-au 
prezentat destul de slab. Ne mărgi
nim doar să evidențiem promovarea 
în echipa Metalul a tinerei Georgeta 
Suru (18 ani), al cărui debut este 
promițător.

C. ALEXE

ȘTIINTA CLUJ — RAPID BUCU
REȘTI 2—3 (15—12, 11 — 15, 15—8,
10— 15, 15—17). Meoi foarte dîrz 
disputat. Studentele încep lupta chiar 
din primul set și, deși conduse cu
9— I, reușesc să cîștige! Surprinse, 
rapidistele se ,,bîlbîie“, se insultă 
reciproc (și public), fapt care face 
ca arbitrul Florin Bort—Baia Mare 
să dea avertismente jucătoarelor Col- 
ceriu, Golimaș, Moraru, Rebac și 
chiar să sancționeze echipa cu un 
punct. In setul decisiv, studentele 
schimbă terenul la 8—7, conduc cu
11— 7, 13—10, și 14—11 dar, da
torită eforturilor depuse în primele 
trei seturi, ele comit greșeli elemen
tare, cedînd în final. Știința a pier
dut un meci pe care îl putea cîștiga. 
S-au remarcat: Daniela Iancu, Flori- 
ca Tudora (Rapid), Marilena Po
rumb, Rodica Marcu (Știința). (Șt. 
Tămaț-coresp.)

FARUL CONSTANȚA - PARTI
ZANUL ROȘU BRAȘOV 3-0 (5, 7, 
7). In mai puțin de 40 de minute 
meciul era terminat! Ceea ce spune 
totul. (Ch. Goldenberg-coresp.)

C. S. M. SIBIU — PENICILINA 
IAȘI 3—1 (15—6, 15—6, 7—15, 15— 
11). Juoînd mai bine decît în ulti
mele etape, sibiencele au obținut o

Meciuri atractive in turneul de calificare
pentru scria D, la lupte „grcco-romanc" și „libere**
BRAȘOV, 12 (prin telefon). — 

Sportivii echipelor participante la tur
neul de calificare pentru seria B la 
„greco-romane44 și „libere44 au oferit 
sîmbătă și duminică în sala Armatei din 
localitate, meciuri atractive. Au ieșit în 
evidentă luptătorii de la Marina Man
galia, A.S.A. Cluj, A.S.A. Brașov și 
A.S.A.. Bacău, care au și promovat în 
seria B a campionatului republican pe 
echipe. Mențiuni se cuvin de asemenea 
sportivilor de la Tractorul Rădăuți și 
Progresul Deva, care au făcut față , cu 
succes întrecerilor, deși secțiile respec
tive sînt destul de tinere.

Specialiștii prezenți au apreciat că 
întrecerile au corespuns așteptărilor, că 
s-au folosit multe procedee tehnice, 
excelînd salturile, rebururile și tururile 
de cap, însă au constatat, în același 
timp, că nu toți participanții reușesc 
să le finalizeze. Totuși, majoritatea 
sportivilor de la Marina Mangalia 
(antrenor C. Ofițcrescu) și A.S.A. Bra
șov (I. Radu) au furnizat întîlniri pa
sionante, îneît nu credeai că este vorba 
de o dispută sportivă de „calificări44.

O impresie bună au avut și oaspeții 
străini care au asistat și chiar au ar
bitrat unele partide — consilierii teh
nici ai Federației franceze de lupte, 
veniți în schimb de experiență în țara 
noastră. Andre Zoete, de pildă, ne-a 
spus că „nu numai organizarea acestui

RUGBI: PRECIZIA SACEEE Șl ȘIIINIA TIMIȘOARA 
VOR ACTIVA ÎN CATEGORIA A ÎN ANUL 1966

Numeroșii spectatori ai ultimelor 
meciuri oficiale, ale sezonului, 
disputate ieri dimineață, în cuplaj, 
pe stadionul Constructorul, au avut 
prilejul de a urmări dispute deosebit 
de dîrze. Trebuie să recunoaștem că 
primă, Știința Timișoara — Vulturii 
U. M. Timișoara, a satisfăcut exigen
țele, nelipsindu-i decît înscrierea 
punctelor. Intr-adevăr, la capătul 
timpului regulamentar de joc și al 
preîungirilor scorul a rămas alb, ca- 
lificîndu-se pentru categoria A (mai 
bine spus, recalificîndu-se... for
mația studenților, pe criteriul tine
reții. Mai trebuie subliniat excelentul 
arbitraj al lui Th. Witting — Bucu
rești.

Și al doilea meci, Precizia Săcele 
— Știința Cluj, ar fi trebuit să lase 
spectatorilor amintirea plăcută a unui 
meci de bună factură tehnică. Victo
ria le-a revenit pe merit rugbiștilor 
din Săcele, cu scorul de 9—3 (3—0). 

campionat, dar și nivelul întrecerilor 
s-au ridicat la valoare internațională1*.

Dintre parlicipanți s-au remarcat C. 
Mate, I. Molnar și P. Giurgiu (A.S.A. 
Bacău), E. Chinceș, I. Vințu (A.S.A.- 
Brașov) — la lupte libere, C. Alexan
dru, C. Reveși, St. Vereș (Marina 
Mangalia), A. Ioanițescu (Tractorul 
Rădăuți), E. Blaga (C.S.M.S. Iași), A. 
Vlaicu (A.S.A. Cluj) — la „greco-ro
mane44.

Trebuie să menționăm faptul că ar
bitrajele, deși n-au fost asigurate de 
conducători de categorie superioară, 
au corespuns în totalitate, nefiind in
fluențate rezultatele și neexistînd con
testații. Este un lucru pozitiv care 
merită subliniat.

Rezultate tehnice : GRECO-ROMANE: 
seria Nord: A.S.A. Cluj—Voința Baia 
Mare 16—0 ; seria Sud: Mecanizatorul 
Roșiori — Marina Mangalia 0—16; 
C.S.M.S. Iași — Tractorul Rădăuți
10—6 ; Mecanizatorul Roșiori—Tracto
rul Rădăuți 4—10; Marina Mangalia- 
C.S.M.S. Iași 16—0 ; Mecanizatorul Ro
șiori—C.S.M.S. lași 5—11 ; Tractorul 
Rădăuți — Marina Mangalia 0—16. 
FINALA : Marina Mangalia—A.S.A. 

Cluj 8—8 (Marina cîșligă la tușuri 
cu 2—1). Clasament final: 1. Marina 
Mangalia, 2. A.S.A. Cluj. 3. C.S.M.S. 
Iași.

Rezultate din baraj: seria Nord: 
I.C.O. Baia Mare—Voința Baia Mare

Pentru învingători au înscris Cordoș 
II (o lovitură de pedeapsă și o lovi
tură de picior căzută) și Ionescu (o 
încercare), iar pentru învinși Cor
doș I (lovitură de picior căzută).

★
Din păcate, imediat după termina

rea meciului, jucătorii clujeni s-au 
dovedit total nesportivi, insultîndu-1 
și bruscîndu-1 pe arbitru] G. Efti- 
mescu, precum și pe cei ce-i luau 
apărarea. Puțin timp după terminarea 
partidei, rugbiștii clujeni, în frunte 
cu Sălăjean și cu „sprijinul" antre
norului Paloșanu, au intrat în cabina 
arbitrilor, lovindu-1 pe arbitrul de 
centru ca și pe majoritatea celor 
prezenți. O anchetă minuțioasă și 
măsuri corespunzătoare se impun de 
urgență, federația de specialitate a- 
vind datoria de a curma aceste ma
nifestări de huliganism !

G RUSȘU-Ș1RIANU 

16—0; seria Sud: Progresul Brăila- 
C.S.M.S. Iași 4—12.

LUPTE LIBERE: seria Nord: M 
nerul Baia Sprie—A.S.A. Bacău 0—16 
Progresul Deva—A.S.A. Brașov 2—L 
Minerul Baia Sprie—Progresul Dev 
2—14; seria Sud: A.S.A. Bacău—1 
nergia Constanța 14—2 ; Dinamo P 
tești—Energia Constanța 8—8 (cîștig 
la tușuri Energia cu un minut «lift 
rență) ; Dinamo Pitești—A.S.A. Bacă 
4—12. Finala: A.S.A. Bacău—A.S.A 
Brașov 8—6, Progresul Deva—Energi 
Constanța 6—10. Clasament final: 1 
A.S.A. Bacău, 2. A.S.A. Brașov, 3 
Energia Constanta.

Rezultate din baraj : seria Nord 
Progresul Deva—Chimistul Baia Mar 
6—10.

V. GODESCU

d '

CITIȚI REVISTA

SPORT UT. 23
Spicuim din cuprins :
FOTBAL — 1 decembrie 1965: 

DINAMO BUCUREȘTI mai hun 
decît 1NTERNAZIONALE MI
LANO.

— De vorbă cu antrenorul Do
mingo Balmania (Atletico Madrid)

— Antrenorii Valentin Stănescu 
(Rapid) și Constantin Ccmăianu 
(Petrolul) despre... viitoarea echipă 
campioană.

— Prezentarea echipei ȘTIINȚA 
CRAIOVA.

— Caleidoscop craiovean :
• Noua generație • Inginerii
• Un minut cu antrenorul Oțe- 
leanu • Elevul lui Apolzan
• Portret Eftimie. ,

RUGBI — Jocul ROMÂNIA— ■
FRANȚA în imagini. j

!.t— După meciul de la Lyon : ( 
Gînduri pentru viitor.

— DINAMO BUCUREȘTI din i 
. nou campioană.

ATLETISM — Cam puțini... bo- j 
boci! — masa rotundă a revistei n 

SPORT. ;
HOCHEI — Liniile de atac ale ! 

( echipei noastre naționale.
SCHI — Biatlonul modem și... Z 

ștafeta biatlon. J
Acest număr al revistei SPORT | 

mai cuprinde și alte reportaje . «n- l 
teresante precum și obișnuitele /a- 7 
gini „Fotocronica SPORT44 și l 
„Sport magazin44. Procurați-vă din j 
timp nr. 23 al revistei ilustrate Z 
SPORT,
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Știința Cluj a plecat ieri

la Madrid

Știința 
părăsit

După cum se știe, miercuri se des
fășoară la Madrid cel de al doilea joc 
din cadrul „Cupei cupelor" între e- 
chipele Atletico Madrid și 
Cluj. Fotbaliștii clujeni au
țara, ieri, pe calea aerului, deplasînd 
un lot de 14 jucători. Printre aceștia 
se află, Ivansuc, Marcu, Grăjdeanu, 
Adam, Ringheanu, Gaboraș, Vasile 
Alexandru, Cîmpeanu etc.

Dinamo București

pleacă azi la Milano
Tot miercuri are loc la Milano re

turul partidei Internazionale — Di
namo București, contînd pentru turul 
al doilea în „Cupa campionilor euro
peni". Din lot fac parte, 
Datcu, Popa, Nnnweiller 
lab, Ene II, Gherqheli, 
țilă.

printre alții,
III, Pîrcă-

Ștefan, Fră-

Selecționata categoriei A-
Poiana Cîmpina 5-2 (3-1)
In cursul dimineții de azi va pleca 

în R. F. Germană o selecționată a 
categoriei A, alcătuită pe scheletul 
Petrolului. Fotbaliștii români vor evo
lua miercuri la Hanovra în compania 
cunoscutei formații vest-germane Ha
novra 96, care activează în prima ligă.

Iii vederea jocului cu Hanovra, se
cționata categoriei A a susținut, ieri, 
la Ploiești un joc de verificare cu Po
iana Cîmpina pe care a întrecut-o cu 
5—2 (3—1). In pofida timpului rece 

acest meci au fost pre
cum
Ma

și ploios la i 
zcnți numeroși spectatori. Iată 
s-au înscris golurile : în min. 16, 
tei primește o pasă de la Dridea I și 
deschide scorul. In min. 26 are loc 
o combinație Badea-Matei-Dridea I și 
ultimul înscrie cu capul. In min. 30, 
este rîndul lui Badea să fructifice o 
pasă primită de la Dridea I. După a- 
cest scor cîmpinenii au o scurtă re
venire, reușind să reducă din scor prin 
Bontaș (min. 34) și Mafeescu (min. 
47). In min. 65, Moildoveanu șutează 
puternic, mingea este respinsă de Sza
bo tot la Moldoveanu, care nu mai 
greșește. După numai 2 minute, Matei 
pecetluiește scorul la 5—2. Arbitrul 
C. Dragu a condus următoarele for- 

ții :
SELECȚIONATA CATEGORIEI A: 

-șnescu-Pahonțu, Boc, C. Dan, Mo- 
,-anu (Florea)-D. Popescu, Dragomir- 
Matei, Dridea I, Badea, Moldoveanu 
(Dridea II).

POIANA : Szabo-Șovăială (Cruceru), 
Postolache, Mărculescu, Mateescu (Șo- 
văială)-Rotaru, Zamfir (Mateescu)- Bă- 
jan (Voicu), lordache, Bontaș (Bă- 
jan). Matei.

A. VLĂSCEANU și
GH. ALEXANDRESCU — coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C. F. R. 
TIMIȘOARA 1—1 (0—1)

TIMIȘOARA 12 (prin telefon). — 
Astăzi s-ă disputat înlocalitate în fața 

r" j^tste 1 000 de spectatori, care au 
înfruntat timpul nefavorabil (a nins 
țot timpul), jocul amicali dintre echi
pele timișorene Știința și C.F.R. Scorul 
a fost deschis de fotbaliștii feroviari, 
care au înscris în min. 6 prin Fodor. 
Pentru «studenți a egalat, în min. 79, 
Răcelesou.

ȘT. MARTON — eoresp.

Fotbalul la răscruce?
FOTBALUL A FOST ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUTURILE SALE 

sportului cu balonul rotund ne furnizează un amănunt interesant: 
în cîmp 9 atacanți și numai un fundaș, arătînd astfel spiritul 
cânți și apărători a început o luptă acerbă, dar corectă, al cărei 
și defectele celeilalte.

Imperfecțiunile tehnice sau fizice ale atacanților îi ajutau 
această perioadă a fost scurtă. Antrenamentele, perfecțiunea 
mărindu-le posibilitățile.

UN JOC ÎN CARE MARELE PREȚ SE PUNE PE ATAC. Istoria 
în 1863 - anul de naștere al fotbalului modern - o echipă avea 

autentic al jocului : ofensiva, expresia vie a tinereții. între atâ- 
succes depindea de armele fiecărei tabere, de calitățile uneia'

pe apărători, chiar în inferioritate numerică, să reziste. Dar 
tehnică au ușurat controlul mingii și precizia paselor la atacanți,

Balanța a început să se încline 
în favoarea atacanților pe mă
sura îmbunătățirii armelor lor 

fotbalistice : jocul cu minge sau fără 
minge. O dată cu această schimbare, 
jocul a început să placă. încă 
1887—1890 atacanții își
jocul cu destulă măiestrie, 
doar 5, ei reușeau să creeze 
chema un spectacol sportiv. In 1885, 
în Aniglia se introduce profesionismul, 
fapt care dă un impuls și mai mare 
pregătirii tehnice și, mai ales, atleti
ce. în 1901, la Cristal Palace din 
Londra, cu ocazia finalei „Cupei An
gliei" sînt prezenți 110 802 spectatori. 
Este actul de naștere al spectacolului 
sportiv fotbalistic. De aici încolo dru
mul acestui joc este asigurat. Carac
teristic era modul plăcut al jocului 
atacanților. Ei sînt aceia glorificați 
de presă, ei primesc răsplata cea mai 
mare.

în Europa centrală se transplantea
ză modelul britanic pe un teren de 
mai mare 
special în 
derteamul

Echipele 
datorită ofensivei lor atletice, i 
tuoasă pînă în 1934, cînd suferă pri
ma înfrîngere în Spania. Atît în An
glia cît și în America de Sud sau 
Europa, spectatorii admirau minuna
tele mișcări cu mingea ale atacanți
lor, șuturile lor năpraznice, precum 
și subtilitatea acțiunilor în fața apă
rătorilor. Aceștia își adunau amără
ciunea înfrîngerilor fără a dezarma, 
în 1925, regulamentul, prin noua for
mulare a ofsaidului, îi dezavantajea
ză pe înaintași, liniile de atac fiind 
puse în mare încurcătură. Dar lupta 
dintre forțele celor două tabere, ata
cul și apărarea, își găsește o nouă 

I formă o dată cu apariția WM-ului 
I lui Chapmann de la echipa Arsenal 
Londra. Acest inginer de mine așează 

I trei fundași pe 
locași care să-i 

ș pentru a întări 
I un jucător cu 
apărare) pe tot 
rătăcitor (Alee 
numărului și poziției fundașilor ușura 
oprirea atacurilor, împiedicînd astfel 
spectacolul oferit de ele pînă atunci. 
Se părea că fotbalul este gata să-și 
dea sfîrșitul. O întreagă campanie de 
presă începe și o larmă întreagă se 
dezlănțuie contra sistemului WM, un 
adevărat „beton" al acelor vremuri. 
O mie de cusururi i se găsesc și o 
mie de acuzații îl stigmatizează.

i din 
organizau 
Deși e.rau 
ceea ce se

fantezie și subtilitate. în 
ce privește tehnica, Wun- 
austriac a dovedit-o.
engleze rămîn imbatabile 

impe-

o linie, cu doi mij- 
protejeze. în plus, 

apărările, recurge la 
dublă misiune (atac- 
terenul. Este interul- 
James). Modificarea

Dar fotbalul și-a văzut de drum. 
Era prima răscruce a acestui 
sport atît de popular, provoca- 

de criza armelor atacului față de

genței și mișcării, calități prin oare 
cucerea publicul.

Duipă 1945, WM-u! se aplică aproa
pe în majoritatea țărilor. Tot atunci, 
în mintea jucătorilor ca și a antre
norilor, mijea ideea că cei 
fundași sînt prea distanțați și 
vulnerabili (1949). Ca urmare, 
half este retras între ei pentru ca, pe 
lățimea din fața porții, spațiile să 
devină mai mici și mai ușor de pă
zit, iar un inter, centrul atacant sau 
chiar o extremă deveneau „mijlocași".

La noi asistăm la așa-zisele apă
rări aglomerate cam de prin 1952. 
Voci multe se ridicau condamnînd 
manevrele apărătorilor. Și pe glob 
fenomenul este același, astfel, că în 
1958, ca o confirmare a necesității de 
a întări apărările (datorită superiori
tății zdrobițoare tehnico-tactice a 
atacanților), apare sistemul 1—4—2 
—4), inovație braziliană. Ungurii a- 
plicaseră și ei cu succes o variantă 
mai elastică a acestui sistem încă din 
1950—51, atingînd în 1953 apogeul 
prin victoria repurtată cu 6—3 asu
pra WM-ului Angliei.

trei 
sînt 

un

partea tehnicienilor și jucătorilor. Și, 
deodată, am asistat Ia împărțirea în 
două tabere, fiecare atribuindu-și jus
tețea opiniei. De fapt, era vorba doar 
de discuții sterile, care în fond se 
rezumau să prezinte cît mai atrăgător 
una dintre cele două concepții : ata
cul sau

între
care a 
află la 
Franța, 
fotbalul practicat de Internazionale, prezentînd două fațete tactice, după , 
ca și pe antrenorul ei, elogiind jocul , nevoi : una ofensivă (acasă) și alta i 
formației belgiene Anderlecht. Nu defensivă .(în- ,
numai acest ziarist, ci și o serie de predominînd încă un excesiv simț al 
confrați ai săi declarau că fotbalul . prudenței. De altfel, așa cum au pu- 
este în primejdie și că el va muri t ' ' ’ ___ î_2,
dacă „betonul" lui Herrera va trium- jocul cu Dinamo București Internazio- 
fa. Singura scăpare era imitarea 
lapodului" Anderlecht. ~ 
părea că a fost dată în 
ropă, creînd o atmosferă 
dine și defetism.

în „France Football" __ ____ , _ _____ ________ ,
tombrie 1964 Jacques Ferran publica tul jocului ofensiv reluîndu-și 
faimosul său articol intitulat „Marea 
ceartă", în care exprima tendințele

echipă mediocră. Fără atacanți 
eficaci „betonul" e ridicol. Tocmai) 
de aceea azi el caută să desăvîrșească' 
atacanții și atacurile. Nu-i mai puțin 
adevărat că chiar jucători de acest 
calibru pot fi anihilați printr-o apă
rare ermetică) mobilă și promptă, așa i 
cum a fost cazul celei a echipei noas- ■ 
tre campioane, Dinamo București, în 

se meciul de la 1 decembrie, cu Inter-

„betonul".
teoreticieni s-a iscat o ceartă 
dat impresia că fotbalul
o răscruce fatală. Astfel, în nazionale.
Franțois Thebaud condamna Inter a devenit mult mai elastică,

ensivă (acasă) și alta) 
deplasare), bineînțeles! 
na im nvroriv «

tut constata și spectatorii români, în

„ca- 
O alarmă 

întreaga Eu-

• Spiritul autentic a! joculuiofensiva
• Echipele engleze, imbatabile pînă in 
1934 •Prima răscruce a fotbalului: noua 
formularea ofsaidului, m 1925•Helenio 
Herrera ți „betonul^ lui •„Marea ceartă^
• A doua răscruce: evoluția inegală a 
atacului ți a apărării • Meciurile 
Romania—Portugalia ți Dinamo—Inter,

puncte de plecare
.V

Valabilitatea noului sistem nu mai 
poate fi contestată.

Dar pofta vine mîncînd. O serie de 
antrenori, mînați de cluburi avide 
după rezultate au întrevăzut în noul 
sistem un fel de panaceu. Și iată-ne 
cu o altă concepție, aceea a „betonu
lui".
a devenit sloganul acestui fel de a 
gîndi, așa-zis realist.

în această privință trebuie să fa
cem o deosebire între acțiunea de 
echilibrare a forțelor apărării față de 
atac și între goana după rezultat, 
prin întărirea exagerată DOAR a 
apărării. Credem că ultima a generat

tă 
cele ale apărării. Depășirea ei a fost. a
posibilă datorită soluțiilor găsite în răscrucea de azi a fotbalului. Rezul- 
timpul jocului de către unii fotbaliști, 
soluții analizate apoi de tehnicieni și 
transformate în antrenamente.

Era clar că nu sistemul „omoară" 
fotbalul, ci interpretarea lui. Iar în 
această privință numai pregătirea are 
Cuvîntul decisiv.

La noi, în 1927—1928, strălucește 
echipa Chinezul Timișoara, cu un 
stil de joc elastic, corect, specific 
Europei centrale, care place mult. 
Treptat, echipele bune se înmulțesc. 
Apar : Colțea Brașov, Juventus Bu
curești, Amateur Galați etc. începînd 
din 1930 se ivesc altele : C.A.O. din 
Oradea, Ripensia Timișoara, apoi Ve
nus și Rapid din București etc. Jocul 
tuturor se bazează pe atac. Era o 
dovadă că spiritul ofensiv al jocului 
făcea din atacant un artist al inteli-

Pronosport
Rezultatele concursurilor Prono- VIII. Foggia—Spăl 1

sport B-16 și A-50, etapa din 12 IX. A taianta—Sampd oria i
'l'.arnlirie 1965: X. Brescia—Lanerossi 1

.1. Din. Zagreb—Haiduk Split X XI. Juventul—Cagliari X
ÎL Steaua roșie — Voivodina 2 XII. Napoli—Varese X

III. Olimpia Liubliana—Partizan 1 XIII. Bologna—Milan 1
IV. Sarajevo—Rieka X Fond de preinii: A 50 = 127.512 lei

V. Internazionale—Fiorentina X B 16 = 92.913 lei
VI. Roma—Torino 1 din care 30.756 lei report premiu

VII. Catania—Lazio X excepțional.

nale a început foarte ofensiv, pres- 
tînd — în general — un joc mult 
mai elastic decît anul trecut în me

de incertitu- ciul cu același adversar. Este o do- 
< vadă că „betonul" nu mai rămîne un 

din 27 oc- sistem, ci o tactică trecătoare, spiri- 
' ’ ’ ,i încet
locul. De altfel, tocmai datorită aces
tui spirit ofensiv, Dinamo și-a impus 
jocul, dominînd destul de mult echipa 
lui Helenio Herrera. Fără acest spi
rit fotbalul ar muri într-adevăr.

înaintea jocului de la Milano cu 
Liverpool, disputat în ediția trecută a 
„C.C.E.", Herrera declara că Interna
zionale va juca... „mereu în atac fără 
să lase răgaz adversarilor săi. In 
orice caz echipa nu se va rupe în 
două. Mijlocul terenului va fi aco
perit și Inter va renaște".

ir1- ?•- >
•• '(f-s •_

Sistemele rigide, exclusiviste, cart 
și tacticile șablon, necesare an
trenorilor pentru o etapă își 

pierd repede eficacitatea, fiindcă nu 
duc la progres și publicul ’; refuză. 1

Este semnificativ că în Franța, unde 
s-a dat cea mai mare bătălie teore
tică a fotbalului, s-a înregistrat — 
simultan — cea mai mare criză a lui.

Așa-zisa răscruce de azi pe plan 
mondial este un element natural, iz- 
vorît din evoluția inegală a atacul,/■ 
și a apărării. El a fost amplificat și 
deformat de „marea ceartă", astfel 
că a abătut atenția de la ceea cc era 
principal : depășirea etapei. „Betonul", 
în formă rigidă de sistem, este o so
luție trecătoare, căci îi lipsește esența 
după care umblă publicul de peste 100 
de ani : măiestria spectaculoasă a a- 
tacului. Or, fără ea, jocul devine o... 
gimnastică de după-amiază, fără spec
tatori, bineînțeles. Cine ar mai plăti 
jucătorii în acest caz ? Este adevărat 
că „betonul" lui Internazionale oferă 
și spectacol, datorită jucătorilor de 
superclasă din atac. Dar ce ar putea 
da ei dacă nu ar avea această supe
rioritate ? Și cît vor mai accepta să 
fie singurii hamali ? Dar ce va face 
publicul care plătește ? Geniul fotba
listic nu va suporta, cu siguranță, o 
situație prelungită de inferiorizare și 
corvoadă a jucătorilor.

Așa cum în epoca WM-ului tehni
cienii și jucătorii și-au ațintit, privi
rea la acțiunea de pregătire a atacu
lui pentru a-i învinge sterilitatea și 
monotonia, tot așa și acum este tim
pul să mai lăsăm discuțiile de pres
tigiu referitoare la joc, ca un șah 
etern, și să perfecționăm armele : AN
TRENAMENTUL. „Betonul" ca sis
tem nu va muri prin... blesteme, ci 
prin „spargere" (și, Dinamo București 
a confirmat din plin această idee în 

, în a-

din Franța, ca și din alte părți ale 
lumii, arătînd părerea sa. Cităm cîte- 
va pasaje pentru a intra pe firul 
gîndirii lui : „Meciul nul prin care 
s-a terminat confruntarea Bologna- 
Anderlecht, a făcut să răbufnească 

, , , _ _ __ cearta între partizanii „jocului bel-
„întîi apărarea și apoi atacul" gian" (1—4—2—4, apărarea în linie 

cu utilizarea ofsaidului, du-te-vino 
constant al mingii) și partizanii „jo
cului italian" (lacăt defensiv cu un 
fundaș liber și marcaj individual, joc 
pe contraatac). Ceea ce mă împiedică 
să aleg între aceste diferite sisteme, 
actualmente în uz, este mai întîi că 
ele comportă — toate — avantaje și 
inconveniente (n.a. apărarea în linie 
are erori, iar „betonul11 prezintă pe
ricole). Dacă nu ar fi fost așa, dacă 
o organizare a jocului ar fi fost evi
dent mai bună ca altele, toată lumea 
ar fi folosit-o. Și, fotbalul, ar fi pier
dut mult din bogăția și din inventivi
tatea sa".

Gîtă dreptate în aceste cuvinte 1 
Azi, Internazionale cu jocul său atît 
de hulit, este dublă campioană a 
lumii, și de două ori campioană a 
Europei, iar Anderlecht nu a obținut 
nici un titlu internațional. Este o do
vadă logică că, totuși, Inter și siste- . ..... .........   .. _ ______
mul ei au unele părți bune, demne meciul cîștigat cu 2—1). Or, ... _ 
de luat în seamă. Desigur, că echipa ceastă privință nu-i nimeni să creadă 
din Milano are jucători foarte buni, că fără pregătire, și încă una de cea 
jucători care în atac, chiar dacă sînt mai 
puțini, pot străpunge apărări dintre 
cele mai bune. Și aici este adevăratul 
sens : fără atacanți de mare valoare 
.betonul" nu ar da mai mult decît o

tatul a devenit factorul obsesiv, atît 
pentru încasări cît și pentru presti
giu. Mărirea numărului de fundași se 
dovedise necesară. Se știe că și noi 
am cunoscut două perioade de întă
rire excesivă a apărărilor, în 1953— 
1956 și 1963—1964. La noi însă nu 
a fost o chestiune de modă, ci o ten
dință a echipelor mai slabe de a nu 
se lăsa învinse.

Ne amintim de apărările aglomera
te în care fundașii erau ajutați de 
halfi la Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii, Metalul Hunedoara, Rapid 

București (care în 1956—1957 îl fo
losea pe Seredai ca „măturător"), 
Știința Cluj, 1. C. Oradea etc. De 
asemenea, în 1963—1964 echipe ca 
Crișul Oradea, Siderurgistul Galați, 
Metalul Tîrgoviște, mai recent Dina
mo Pitești și Progresul (ultima în 
toamna lui 1964) au aplicat apărări 
supraaglomerate, neglijînd atacul.

Dar, fără atac echipa nu poate să 
obțină performanțe și parte din aces
te

tapa „betonului" este depășită

înaltă valoare, există vreo șan
să. După cite am văzut, Herrera și-a 
schimbat o parte din concepție, iar 
în Argentina, antrenorul 
pendiente Buenos Aires 
în antrenamente.
prin geniul și pregătirea

lui Inde- 
face la fel

formații retrogradează ușor.

In 1962 și 1964 la marile com
petiții fotbalistice (inclusiv 
campionatul mondial din Chi- 

multe formații au foilosit, sub o 
„betonul". Acest fapt

le)
formă sau alta,
a provocat o dublă reacție : din par
tea presei de specialitate ea și din

fotbaliștilor 
și nu prin discuții. Este interesant de văzut că încă din 1963 tehnicienii 
români au avut asemenea idei, azi verificate. „Contrabetonul" este pre

gătirea tuturor jucătorilor în spiritul tinereții avîntate, dornică de a ataca și 
nu de a se apăra permanent. Exemplul lui Dinamo și al echipei noastre re
prezentative în meciul cu Portugalia trebuie să constituie miezul concluziei 
noastre : „betonul" poate fi străpuns prin pregătirea totală la club și, în 
viață, printr-o dorință fierbinte de a juca în stil „european". Psihoza „be
tonului" legată de frica rezultatului poate fi vindecată prin munca și clar
viziunea noastră, a antrenorilor, a jucători.or.

NICOLAE PETRESCU
antrenor



Activitatea handbalistică de ieri
• LOTUL DE TINERET - LOTUL A 18—17 !... • UN MECI DISPUTAT ÎN „<
* PROGRESUL BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOR LA CLUJ, ÎNTR-O RESTANȚA

,CUPA F.R.H.": DINAMO - VOINȚA 
CU ȘTIINȚA (F)

Ieri, In sala Floreasca s-a desfă
șurat un interesant program handbalis
tic, cuprinzînd meciuri în cadrul „Cu
pei F.R.H.”, precum și un joc de an- 
trenament-verificare a lotului reprezen
tativ, In vederea întîlnirii cu echipa 
R. F. Germane, de la 16 decembrie.

In mod deosebit a interesat evoluția 
celor două loturi — A și tineret —, 
care ins» n-au reeditat partida din 
„Cupa orașului București* decît Intr-o 
tnică măsură. De data aceasta, ele 
n-au mai oferit spectacolul dinamic, 
plin de faze spectaculoase de la 19 
noiembrie. In schimb, această nouă 
confruntare a lor a pasionat prin evo
luția scorului, care a fost majoritatea 
timpului favorabil echipei de tineret. 
Aceasta a și cîștigat, de altfel cu 
18—17 (9—9), printr-un gol înscris 
în min. 57, cînd tabela de marcaj 
indica egalitate (pentru a 12-a oară 
în decursul partidei). Subliniem însă, 
că echipele n-au strălucit și că aștep
tam mai mult din partea lor. Dintre 
jucători evidențiem pe portarul Penu, 
care a făcut un meci excelent, Gruia 
și Lieu pentru eficacitatea lor. Au ju
cat echipele :

Lotul A: Redl—Oțelea 3, Costache 
II 3, Iacob 4, I. Popescu, Moser 3, 
Ivănescu, Nodea, Nica 1, Ilnat 3.

Lotul de tineret: Penu-—Moldovan 1, 
Gațu, Marinescu 2, Paraschiv, Gruia 
8, Roșescu, Goran, Lieu 7 și Savu.

Ar
In „Cupa F.R.H.“, Ia băieți s-au 

disputat două partide (cea dintre 
Steaua și Știința a fost amînată). Cel 
mai disputat a fost jocul Dinamo— 
Voința, terminat cu victoria la limită 
a campionilor: 18—17 (11—9).
Intîlnirea a fost pasionantă prin re
plica neașteptat de dîrză pe care a 
dat-o Voința. Dinamoviștii au fost ne- 
voiți să lupte din răsputeri pentru a 
cîștiga. Au marcat: Coman 5, Ionescu 
4, Fabian 3, b. Popescu 3, Jura. Schu
man, Chîrculescu, respectiv, Nițescu

Sîmbătă seara, Italia a învins comod Franța
cu 10-2 (4-0, 4-0, 2-2)

Cel de al doilea joc al turneului de 
calificare a opus formațiile Italiei și 
Franței și s-a disputat sîmbătă seara 
în prezența unui public mai puțin nu
meros.

Partida — începută pe 6 ploaie mă
runtă și deasă de toamnă — a purtat 
de la primele acțiuni amprenta unei 
cîire superiorități a hocheiștilor ita
lieni care, în evident progres atît sub 
raport tehnic cît și tactic, au dominat 
copios majoritatea timpului. Nu este 
mai puțin adevărat că și jucătorii 
francezi au dat o replică mai slabă de
cît în jocul cu echipa noastră, dînd 
vădite semne de oboseală, ceea ce 
a permis selecționatei italiene să ac
ționeze mai deschis, mai curajos, fără 
preocupări speciale pentru apărare. 
Doar în ultima repriză aspectul jocu
lui a fost ceva mai echilibrat, dîrzenia 
cu care au acționat în atac francezii 
soldîndu-se cu două goluri frumoase.

Victoria echipei italiene s-a contu
rat chiar din primele minute. După o 
serie de acțiuni rapide, în min. 3 
Verocai șutează puternic, fundașul 
francez Dufour respinge pucul lateral, 
dar tocmai în... Iama crosei lui Al- 

7, Gheorghe 3, Tănăsescu 3, Cătună 2, 
Lăpușan și Popescu. In celălalt meci. 
Rapid — mai bun în apărare și mai 
eficace în acțiunile ofensive — a dis
pus clar de Rafinăria Tcleajen (care 
>a prezentat mai slab decît în etapa 
trecută), cu 20—13 (12—6). Princi
palii realizatori: Uivărășan 6 și Ionescu 
4, respectiv Laub 4 și Badea 3.

Tot două întîlniri au avut loc și în 
competiția feminină. Talentata echipă 
a S.S.E. nr. 2 a obținut în fața Voin
ței, o nouă victorie netă, grație unui 
joc mai combinativ, a contraatacului 
rapid și a forței de aruncare. Scor final: 
20—11 (10—5). Cele mai multe go
luri : Butan 6, Oancea 5 și Niță 4, 
respectiv, Constantinescu 4 și Oprea 3. 
în schimb, I.C.F. și Fabrica de timbre 
au furnizat un joc slab, în care stu
dentele au ieșit învingătoare cu 13—9

Apărarea echipei „Fabrica de timbre" a fost depășită. Studentele mar
chează un nou gol. Fază din meciul „Fabrica de timbre" — I. C. F.

Foto i T. Roibit

berto Darin, care reia direct în plasă, și de faptul că ploaia a încetat, ceea 
Minut cu minut notăm în continuare 
ocazii favorabile ratate de hocheiștii 
italieni, printre care cea mai mare este 
aceea a lui Rabanser, aflat singur cu 
portarul. Rarele și individualele con
traatacuri ale echipei franceze se risi
pesc ușor, chiar în zona de pătrun
dere în treimea de apărare a echipei 
italiene, care forțează și mai mult rit
mul în finalul primei reprize, reali- 
zind încă trei goluri : min. 17 — 
Crotti finalizează o acțiune personală; 
min. 18 — un șut al lui Benedetti este 
respins în poartă de... portarul fran
cez Sozzi ; min. 20 — 
rin fructifică o pasă 
Benedetti.

în repriza secundă, 
reia locul în poarta echipei Franței, a 
cărei apărare manifestă mai multă si
guranță. Se părea chiar că jocul se va 
mai echilibra, dar în a doua jumătate 
a reprizei superioritatea hocheiștilor 
italieni începe să se concretizeze pe ta
bela de marcaj și scorul ia proporții. 
Pe rînd Gianfranco Darin (min. 28), 
De Toni (min. 32), Benedetti (min. 34) 
și Crotti (min. 35) înscriu, profitînd

Gianfranco Da- 
primită de la

Deschamps își

(8—6) prin acțiuni ceva mai organi
zate. Realizatoare principale: Pîrvu 6, 
respectiv, Făgărășanu și Malschi cîte 
3. Meciul Progresul—S.S.E, nr. 1 
(11—9) s-a disputat în cursul săptă- 
mînii (p. g.J.

*
Intr-un meci restanță din seria a

Il-a a campionatului feminin ieri la 
Cluj, Progresul București a învins pe 
Știința cu 8—7 (5—5), In jocul stu
dentelor am remarcat pase greșite și 
imprecizie în aruncările la poartă. 
Buoureștencele au sesizat slăbiciunea 
portarului advers, au șutat de la semi- 
dîstanță și au înscris prin Maria Ghiță

) și Liliana Bogan (3). In general, 
a fost un meci echilibrat; echipele au 
fost de 6 ori Ia egalitate. (P. Radvani, 
coresp.).

ce a „ușurat" foarte mult alunecarea 
pucului pe gheață și, deci, a permis 
organizarea unor acțiuni rapide și- 
sigure. In sfîrșit, în ultima parte a în
tîlnirii echipa franceză are o puternică 
revenire, domină chiar, insistînd mai 
mult în atac. Acțiunile ofensive ale 
hocheiștilor francezi surprind masiva 
apărare italiană, care cedează de două 
ori. Autorii golurilor : Bozon (min. 42) 
și Laplassotte (min. 50). în acest mo
ment scorul era deci de 8—2, iar e- 
chipa Italiei face eforturi pentru a-și 
îmbunătăți golaverajul, factor esențial 
într-un turneu de calificare, realizînd 
încă două goluri în finalul meciului 
prin Mastel (min. 52) și Gianfranco 
Darin (min. 58). Sarcina arbitrilor el
vețieni G. Olivieri și M. Braun a fost 
mult ușurată și de corectitudinea cu 
care și-au apărat șansele cele două 
echipe.

CĂLIN ANTONESCU

3-1 pentru România în întîlnirile

GIOB
ȘTIRI«REZULTATE

INTERNAZIONALE : 0-0 CU 
FIORENTINA

In campionatul italian, Internazio- 
nale, adversara de miercuri a echipei 
noastre campioane, Dinamo București, 
a terminat la egalitate (0—0) cu Fio
rentina. Alte două rezultate : Bologna 
— Milan 4—1, Napoli — Varese 2—2. 
în clasament : Napoli și Internazionale 
cite 18 p., Juventus 17 p.
ATLETICO MADRID : 1-0 (ÎN DE

PLASARE CU CORDOBA
Atletico Madrid, care va întîlni 

miercuri în „Cupa cupelor” pe Știința 
Cluj, a jucat ieri în deplasare un meci 
de campionat : a dispus cu 1—0 de 
Cordoba. într-o altă partidă, Valencia 
a întrecut cu 2—1 pe Espanol. In cla
sament conduc Atletico Madrid și Va
lencia, ambele cu cite 20 p.

CUM SE VA DISPUTA MECIUL 
PETROSIAN - SPASSKI

MOSCOVA 11 (Agerpres), — 
După cum s-a anunțat, meciul pen
tru titlul mondial de șah dintre actua
lul campion Tigran Petrosian și șalan- 
gerul său Boris Spasski se va disputa, 
începînd de la 11 aprilie 1966, la 
Moscova. Regulamentul meciului pre
vede disputarea a 24 de partide. Cîști- 
gător va fi declarat șahistul care va 
întruni primul 12’A sau 13 puncte. în 
caz de egalitate (12—12), titlul va 
rămîne în posesia lui Petrosian. Festi
vitatea de deschidere și tragerea la 
sorți vor avea loc la 9 aprilie.

• După consumarea a 12 runde, în 
campionatul unional de șah conduc 
marii maeștri Polugaevski și Stein, cu 
cîte 8,5 puncte, urmați de Taimanov 
și Suetin cu cîte 7 puncte. Keres are 
6,5 puncte și o partidă întreruptă, iar 
Koroinoi 6 puncte.

• Meciul internațional de hochei pe 
gheață, disputat la Weisswasser între 
echipa B a R. D. Germane și reprezen
tativa R. P. Ungare, s-a terminat cu 
scorul de 6—1 (3—1, 3—0, 0—0) în 
favoarea hocheiștilor germani.

• La Basel, în preliminariile cam
pionatului mondial masculin de hand
bal, Elveția a învins Olanda cu scorul 
de 13—8 (4—2).

ÎN „C.C.E." LA BASCHET
• In „Cupa campionilor europeni” 

la baschet feminin s-au desfășurat 
alte două întîlniri. La Budapesta, în 
primul tur al competiției, M. T. K. 
Budapesta a învins pe Wisla Craco
via cu 90—79 (42—39). Returul va 
avea loc la 15 decembrie la Craco
via. Campioana Iugoslaviei R. K. 
Radnicki a întîlnit la Dusseldorf 
eahipa vest-germană A. T. V. Dussel
dorf. Victoria a revenit sportivelor 
iugoslave cu scorul de 80—61 (44—■ 
22). Meciul retur, la cererea forma
ției iugoslave, va avea loc tot în 
R. F. Germană, la 12 decembrie.

în meci retur pentru „Cupa campio
nilor europeni” la baschet (feminin), 
formația Radnicki Belgrad a întrecut 
cu 104—53 echipa ATV Dusseldorf. 

învingătoare cu 80—61 în primul joc, 
sportivele iugoslave s-au calificat pen
tru turul doi.

• în cel de-al treilea meci al tur
neului pe care-l întreprinde în U.R.S.S., 
echipa americană de hochei pe gheață 
„All Stars” ' a fost învinsă cu 6—5 
(4—1, 2—3. 0—1) de formația Dinamo 
Kiev. f .

• PRAGA — In prezent șe află în 
turneu în R. S. Cehoslovacă echipa 
masculină de baschet a Școlii sportive 
de elevi nr. 2 din București. în primul 
joc, desfășurat la Praga, baschetbaliștii 
bucureșteni au învins cu scorul de 
52—45 (18—20) echipa de juniori a 
clubului „Bohemians".

TURNEU INTERNATIONAL DE 
FOTBAL ÎN JAPONIA

• Turneul internațional de fotbal 
de la Osaka, la care au participat e- 
chipele Torpedo Moscova, AIK StocT 
holm și selecționata Japoniei, a fost 
cîștigat de Torpedo, învingătoare cu 
3—1 în ultima partidă susținută cu 
formația japoneză.

• In cel de-al treilea meci din 
cadrul turneului pe care-l întreprin
de în Anglia, echipa de fotbal Dukla 
Praga a jucat cu formația Sunder
land. Fotbaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 3-0 (1-0). 
CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ

ALE JAPONIEI
Yukie Endo a devenit din nou 

campion de gimnastică al Japoniei. 
In campionatul desfășurat la Kyoto, 
el a totalizat 115,50 puncte, fiind 
urmat în clasament de Nakamaya 
—• 114,45 puncte și Tsurumi — 114,35 
puncte. La feminin, titlul a fost cîș
tigat de Ikeda cu 76 puncte.

• Reprezentativa de fotbal a ora
șului Budapesta se află în prezent 
la Lima. Fotbaliștii maghiari au 
întîloiit selecționata Perului cu care au 
terminat la . egalitate : 2—2 (0—0}.

EMILE GRIFFITH Sl-A PĂSTRAT 
TITLUL DE CAMPION MONDIAL 
NEW YORK (Agerpres). — In

tr-un meci de box desfășurat la 
Madison Square Garden din New 
York, purilistul negru Emile Griffith 
și-a apărat titlul de campion mon
dial la categoria „semimijlocie”, în- 
vingîndu-1 la puncte după 15 re
prize pe șalangerul său oficial Gon
zales.

ECHIPA DE HOCHEI A U.R.S.S. 
ÎN CANADA

In primul meci al turneului pe 
care-l întreprinde în Canada, echipa 
de hochei pe gheață a U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 4—0 (0—0.
3—0, 1—0) o puternică selecționată 
canadiană. Davîdov (2), Brejnev și 
Starșîno'v au marcat cele 4 goluri 
Revanșa va avea loc astăzi.

• Intr-un meci contînd pentru
preliminariile campionatului morslial 
masculin de handbal, sîmbătă la^'y- 
penhaga echipa Danemarcei a învins 
cu scorul de 22—16 (12—8) seljt
ționata Poloniei.

Halterofilii de la Steaua-campioni ai Capitalei cu tinerii baschetbaliști maghiari
Ieri, în sala de haltere de la sta

dionul Giulești s-a disputat ultima 
etapă a campionatului Capitalei — 
categoria A — competiție care a an
grenat în întrecere cinci formații: 
Steaua, Dinamo, Olimpia, Progresul 
și Rapid. Reuniunea finală a opus e- 
chipele Steaua și Dinamo, candidate 
la locul I, și Olimpia—Rapid.

Halterofilii de la Steaua au reușit 
să învingă cu 5—2 pe dinamoviști 
în urma unor meciurî foarte disputa
te. învingătorii au avut în Fiți Ba
laș și Zero Fiat realizatorii celor mai 
bune rezultate. Primul1 a' ridicat la 
totalul celor trei stiluri 390 kg (la îm
pins 132,500 kg, la smuls 107,500 kg, 
la aruncat 150 kg) și nu i-a1 lipsit 
mult să obțină un nou record' al țării 
la „aruncat”, ratînd ridicarea halte
rei de 155 kg. De la Dinamo ne-au 
plăcut în mod deosebit O. Cristescu 
și C. Chelemen care, cu 385 kg, a 
obținut un nou record personal. De 
altfel, la această întîlnire 3 halterofili 
de la Dinamo au reușit să-și depă
șească cele mai bune rezultate : N. 
Gabor, P. Roșea și C. Chelemen.

Iată rezultatele : Categ. 56 kg: Z. 
Fiat (Steaua) 285 kg — I. Lazăr (Di

namo) 255 kgcateg. 60 kg: V. 
Rusu (S) 285 kg — N. Gabor (D) 
282,500 kg; categ. 67,500 kg: F. Ba
laș (S) 390 kg — P. Roșea (D) 320 kg; 
categ. 75 kg: Ol. Cristescu (D) 350 
kg — F. Marton (S) 347,500 kg ; ca
teg. 82,500 kg: D. Dolofan (S) 385 kg 
— C. Chelemen (D) 385 kg; categ. 
90 kg : M. Cristei (S) 387,500 kg — 
G. Teleman (D) 382,500 kg; categ. 
grea: G. Mincu (D) 365 kg — G. Pe- 
tacov (S) 345 kg.

Intîlnirea Olimpia—Rapid s-a în
cheiat cu victoria Ta l'itnită a hâltero- 
fililor de la Olimpia -' 4—3. O bună 
impresie au lăsat L Hortopan (O) 265 
kg la categ,, 56 kg, și L. Kotlar (R) 
370 kg la categ. 90 kg.

Clasament: 1.' Steaua 8 p, 2, Dina
mo 6 p, 3. Olimpia 4 p, 4. Progresul 
2 p. 5. Rapid 0 p.

In categoria B a campionatului 
Capitalei în ultima etapă Mătasea 
populară a întrecut formația Grivița 
Roșie cu 4—3, calif ieîndu-se astfel 
în prima categorie. Clasament: 1. 
Mătasea populară 4 p, 2. Sirena 2 p, 
3. Grivița Roșie 0 p.

T. RĂBȘAN

(Urmare din pag. 1)

Dicai 15, Tudosi 10 și Czmor 9 
pentru echipa noastră, Ranky 18, 

Csabay 2, Nyittray 10, Halmos 8, 
Tvordy 20, Hegediis 2 și Gyurasits 
8 pentru oaspeți.

G. RUSSU-Ș1RIANU

★
Duminică seara, în meciul revanșă 

cu selecționata de tineret a Unga
riei, baschetbalistele noastre ne-au 
produs o mare decepție prin compor
tarea, lor foarte slabă. Pe lîngă 

■ faptul că nu au fost combative (ba 
chiar dimpotrivă), în rarele mo
mente cînd s-âu hotărît sălupte 
pentru apărarea șanselor au acțio- 
;nat dezorganizat, greșind inadmisi
bil de mult și în atac și în apărare. 
Ce poate fi mai concludent în acest 
sens decît faptul că pe tot parcursul 
meciului nu au efectuat decît două- 
trei blocaje, acțiuni cu care începe 
dc fapt ;,a.b.c.“-ul în tactica basche
tului?

In aceste condiții, meciul a fost 
tot timpul la discreția baschetbaliste
lor maghiare, despre care trebuie să 

spunem că au evoluat excelent, 
luptmd cu deosebită energie în a- 
părare, iar în atac punctînd în ma
joritatea cazurilor în urina unor ac
țiuni tactice, simple sau complexe. 
•Scorul le-a fo>st tot timpul favorabil; 
selecționata de tineret a Ungariei a 

1 condus la un moment dat chiar cu
17 puncte (min. 33: 62—45)1 Dife
rența ă fost redusă în ultimele mi
nute cînd Sanda Dumitrescu (căreia 
i ’ se cuvin toate laudele) a luat jo
cul pe cont propriu (și birie â făcut 
în această situației ți a înscris o 

• suită: de coșuri. Scor final; 72—63
(41—32) pentru oaspete. Au înscris:
Ktirucz 2, Turi 2, Ștefaiicsik 2. Rat- 
vay 30, Triz 2, Bonto 18, Markovics 
5, Bakk 5, Inancsine 6, respectiv Cher- 
ciov 2, Gheorghe 10, Demetrescu 8, 
Vogel 13, Dumitrescu 15, Naghi 2, 
Vartepeiiuc 7, Simon 6. Au arbitrat 
corect I. Dekey (Ungaria) și P. Ma
rin (România).

La băieți, antrenorul V. Popescu a 
utilizat în prima repriză ,,5”-ul . de 
bază al reprezentativei noastre de 
seniori (Demian, Novac, Albu, Cr. 
Popescu și Spiridon). Vădind ace
leași lipsuri manifestate în ultima 

vreme în apărare (insuficientă 
concentrare, slabă colaborare, replie
re întîrziată), baschetbaliștii români 
nu au reușit să se distanțeze de e- 
chipa de tineret a Ungariei, care a 
acționat cu multă promptitudine. In 
partea a doua a partidei au fost In
troduși în teren jucătorii tineri 
punînd accentul pe intercepții, au re
alizat numeroase contraatacuri. In 
plus, acțiunile poziționale . au fost 
mai variate și mai decise, aș.tfel că 
pînă la urmă a fost realizată o di
ferență de 29 de’ puncte. Scor final: 
83—54 (39—36) pentru România. Au 
marcat: Demian 11, Novac 2, Albu 
14, Popescu 1. Spiridon 6, Savu 5, 
Iecheli 6, Ionescu 8, Țedula 9, Dia- 
conescu 12, Predulea 2, Dragomire- 
scu 4, respectiv Ranky 4, Csabay 3, 
Ruprecht 2, Nytray 8, Pinter 2, Hal
mos 8, Tvorday 18, Hegedus 2, 
Gyurasits 7. Au arbitrat bine I. Pe- 
truțiu și M. Tănăsescu (ambii Ro
mânia);

Oaspeții își continuă turneul în 
țara noastră jucînd azi la Timișoara 
și marți la Brad. 1

D. STANCULESCU
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