
„Cupa Metalul44 la box
Marti și vineri, cu începere de la ora 19, 

arena Voința din calea Moșilor se vaJ j 
desfășura „Cupa' Metalul*  la box, compe-' 
title ajunsă la cea de-a X-a ediție. Finala

X .. 1 j
va avea loc duminică, de la ora 10.

Participă boxeri^seniori și juniori din’ 
toate cluburile bucureștene.

TRVft-FTARI DJN 'TffĂTE TATTLE, VNTȚI-VA !

Mîine la București și Ploiești
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PETROLUL-F. C. LIVERPOOL
Șl STEAUA-R. C. STRASBOURG

rom Lawrence, portarul echipei F. G. Liverpool, tace un adevărat salt acrobatic încetcind sd 
tpere — fără succes — șutul lui Sigi Held. (Fază din meciul Borussia Dortmund — F.O. Liver
pool In „Cupa cupelor", la Hampden Park, Glasgow — cîșiigat de fotbaliștii vest-germani

Campionii înălțimilor
Duminică, pe aerodromul Clinceni, au început în

trecerile din cadrul fazei finale a campiona
tului republican de parașutism. Profitînd de timpul 
frumos, organizatorii au dat startul în cea mai difi
cilă probă a concursului: „salt individual acrobatic 
de la 2000 ma.

Proba a constat din efectuarea a trei salturi, „că
derea liberă“ — fără parașută — fiind de aproxi
mativ 1 300 m. Deci, pe această „pistă*  verticală s-au 
desfășurat întrecerile. La ora 10, primul lot de para- 
șutiști s-a urcat în avion. Aparatul decolează după 
cîteva minute și în drum spre locul de lansare — con
form regulamentului — are loc tragerea la sorți. 
Biletul nr. 1 a fost „sco«“ de maestrul emerit al 
sportului Gheorghe lancu. El va sări primul ’•

La înălțimea de 2000 m mercurul termometrului a 
coborît sub linia lui zero grade. Vizibilitatea este 
perfectă (se văd Carpații), ușa avionului se des
chide după fiecare ocol al avionului și rînd pe rînd 
parașutiștii părăsesc aparatul, sărind în gol. De la sol, 
arbitrii și cei prezenți pe Clinceni urmăresc prin lu
nete evoluțiile sportivilor. Ele sînt, în general, de un 
bun nivel tehnic, cu un grad mare de dificultate.

Iată clasamentul general al probei după trei sal
turi (punctajul s-a făcut luîndu-se în considerare două 
din cele mai bune trei evoluții) : masculin : 1. Glieor- 
ghe lancu 484 p — campion republican, 2. Ion Ne- 
groiu 479 p, 3. Ion Roșu 474 p, 4. Ionel Iordănescu 
473 p, 5. Ștefan Băcăoanu 470 p. Feminin: 1. Elisa- 
beta Popescu-Călin 465 p — campioană republicană, 
2. Angela Năstase 456 p, 3. Elena Băcăoanu 454 p.

V. TOFAN

Spre punctul de aterizare...

Foto: Șt. Ciotloș
Mîine este o zi „plină*  pentru 

otbalul nostru. La Ploiești și 
București, Petrolul și Steaua sus- 
in revanșele partidelor disputate 
;u puțină vreme în urmă la Li- 
rerpool și Strasbourg.

Iată-ne, deci, cu douăzeci și 
^atru de ore înaintea mult aș
teptatei întîlniri dintre Petrolul 

’ji F. G. Liverpool. Ge va fi 
mîine ? Campioana noastră are de 
refăcut un handicap de două 
goluri în fața campioanei An
gliei. Duminică după-amiază, cu 
cinci minute înainte de începerea 
meciului Petrolul—Universitatea 
Cluj, am avut o scurtă convorbire 
cu cîțiva dintre jucătorii ploieș- 
teni. „Noi — ne spunea Badea — 
am fost la un pas de a înregistra 
o mare surpriză pe Goodison Park 

» iin Liverpool. Accidentarea lui 
fuhas și rateurile lui Moldoveanu 
— iată motivele pentru care a- 
ceastă surpriză nu s-a produs. Ei, 
bine, miercuri vrem să facem pa
sul care să ducă la eliminarea 
campioanei Angliei. Eu și colegii 
mei sîntem conștienți de faptul 
că un succes al Petrolului ta 
fafa lui F. C. Liverpool ar în
semna foarte mult pentru fotba
lul nostru. Și nu vom precupeți 
nici un efort pentru a-l obține. 
Regretăm lipsa din formație a lui 
luhas și Roman, accidentați* .

Steaua are de refăcut o diferen

A zecea inlilnire România-Scoția, la box
în cursul zilei de azi este aș

teptată echipa de box a Scoției, 
care va întîlni reprezentativa 
noastră, joi 13 octombrie, pe sta
dionul Republicii din Capitală.

Devenite tradiționale, confrun
tările dintre boxerii români și cei 
scoțieni au prilejuit întîlniri de 
calitate, cele mai multe dintre ele 
terminîndu-se cu rezultate foarte 
strînse. Pînă în prezent, pugiliștii 
celor două țări s-au întîlnit, pe 
ringurile scoțiene și cele româ
nești, de nouă ori. Bilanțul dis
putelor ne este favorabil: 6 vic
torii, 2 înfrîngeri și un meci 
nul. Dar iată în cîteva cuvinte, 
^istoria*  acestui palmares.

Prima întîlnire de box Româ
nia—Scoția a avut loc în anul 
1959, în orașul scoțian Glasgow. 
Foarte echilibrat, acest prim meci 
a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate: 5—5. In același an 
Insă, tot în Scoția, la Dundee, 
sportivii noștri au reușit să se 
impună cîștigînd cu 6—4. In 
anul următor, boxerii români își 
măresc avantajul. La București 
și Constanța ei înving cu același 
scor: 6—4. Scoțienii își iau re
vanșa în 1962, la Glasgow și 

ță mai mică : un gol. în ciuda 
,,dificultăților*  pe care le are în 
campionat, fotbaliștii bucureșteni 
se prezintă miercuri — credem— 
cu un moral tonificat tocmai de 
jocul bun făcut la Strasbourg. 
Presa franceză de specialitate a 
remarcat acest lucru, subliniind 
valoarea fotbalului practicat de re
prezentativa noastră în „Cupa cu
pelor*.  Intr-un interviu televizat, 
Jenei a făcut sîmbătă seara fă
găduieli privind partida de 
miercuri după-amiază, angajîndu- 
se în numele coechipierilor săi 
să depună toate eforturile pen
tru ca Steaua să obțină califica
rea.

Adversarii echipelor noastre 
sînt valoroși reprezentanți ai unor 
țări participante la recentul tur
neu final al „Gupei Jules Rimet*.  
Și, desigur, jocurile de mîine 
vor fi grele. Sîntem însă convinși 
că fotbaliștii noștri vor face tot 
ce este posibil pentru a se ca
lific» în turul următor al com
petițiilor respective.

F. G. Liverpool a sosit luni 
după amiază în București, ve
nind cu un avion special. 
Oaspeții au deplasat un lot 
valoros.

Ayr, cîștigînd cu 6—4 și 7—3. 
Riposta noastră nu s-a lăsat 
așteptată. In 1963, la București, 
oaspeții pierd cu 1—9, iar în 
cea de a doua partidă, la Galați, 
cu 3—5. Cel mai valoros rezultat 
obținut de români în această 
confruntare bilaterală a fost cel 
de anul trecut, de la Glasgow: 
7—3 în favoarea României.

Ce se va întîmpla peste două 
zile? lată o întrebare la care răs
punsul e greu de dat. Este de 
așteptat ca boxerii scoțieni să 
încerce să cîștige și ei în depla
sare. Antrenorul lor, James Munro, 
a pregătit o echipă puternică din 
rîndul căreia McHugh (muscă), 
Murphy (pană), Joice (ușoară) 
și Filfillan (semigrea) se pare 
că sînt punctele forte.

Ținînd seama de faptul că și 
boxerii noștri, antrenați de Ion 
Popa și (Constantin Dumitrescu, 
s-au pregătit în mod deosebit 
pentru această a zecea partidă cu 
Scoția, sîntem siguri că vom a- 
sista la o gală „tare*  din care, 
fără îndoială, nu vor lipsi nici 
surprizele.

PETRE HENȚ

Cum vă pregătiți pentru sezonul rece?
Sezonul sportiv în aer liber se apropie de sfîrșit. în cu- 

rînd, condițiile atmosferice nu vor mai permite desfășurarea 
unor întreceri sportive specifice sezonului cald. Centrul de 
greutate se va muta, în mod firesc, în săli. Mai tîrziu vor lua 
startul și schiorii, patinatorii, hocheiștii.

Pentru a vedea cum se pregătesc consiliile asociațiilor 
sportive să întîmpine primii fulgi de nea, ne-am deplasat prin 
cîteva asociații. Cu acest prilej am făcut cunoștință cu gospo
dari care respectă înțeleaptă zicală populară : „fă-ți iarna car 
și vara sanie*,  dar și cu unele consilii de asociații care mani
festă nepăsare cînd e vorba să asigure condiții pentru practi
carea sportului în sezonul rece.
Primul popas l-am făcut Ia 

asociația sportivă Voința Pi
tești, o asociație nici prea mare 
nici prea mică, cu un consiliu 
format din oameni entuziaști 
care, paralel cu bogata activi
tate estivală, s-au îngrijit ca 
membrii UGFS de la Voința 
să poată practica sporturile 
preferate și în sezonul rece. 
Pentru aceasta, în magazia a- 
sociației au apărut echipament 
și materiale sportive noi, prin

Hanelore Spiridon, cea mai constantă jucătoare 
a echipei noastre, intr-o aejiune caracteristică

Foto: P. Romoșan

CLUJ, 10 (prin telex, de la tri
misul nostru special). S-a încheiat 
«maratonul*  baschetbalistic oferit de 
ediția jubiliară a campionatului Eu
ropei și, o dată cu el, frumoasele 
după-amieze și seri din Sala spor
turilor, unde am fost martorii unei 
întreceri care va rămîne mult timp 
în amintirea pasionalilor acestui joc 
sportiv.

Din această dispută a celor mai 
bune jucătoare de pe continent, din 
apriga lor luptă pentru un loc cît 
mai bun în clasamentul general, ma
rele învingător a fost baschetul, care 
cel puțin la Cluj, a adăugat miilor 
de simpatizanți și alți vajnici su
porteri.

In cele opt zile de concurs am 
cules multe lucruri interesante des
pre evoluția celor 12 echipe partici
pante. Să privim puțin clasamentul 
final. în partea superioară se află 
incontestabil, cele mai valorease 
echipe — U.R.S.S. șl Cehoslovacia 
— care, conform tuturor pronosticu
rilor, au dominat seriile de la Cluj 
și Sibiu. Meciul lor direct — o ade-

Prime impresii după „europenele" 

de baschet feminin

tre care schiuri, patine, să
niuțe, treninguri, etc.

De asemenea, arena de po
pice a căpătat o altă înfățișare: 
i s-a revizuit capitonajul, s-au 
procurat popice șl bile noi etc.

Nici iubitorii tenisului de 
masă și al șahului n-au fost 
uitați. El vor beneficia de un 
spațiu mai mare, prin scoaterea 
din sală a unui birou și a unor 
dulapuri care ocupau foarte 
mult loc.

Sportivii de la Voința Pitești 

așteaptă cu nerăbdare să vină 
zăpada și înghețul pentru a se 
avînta pe pîrtiile de schi și 
pe patinoarul ce se va ame
naja pe terenurile de volei.

Asociația sportivă Foresta 
G.I.L. este una dintre cele mai 
mari din Pitești. Ea numără 

Raid prin cîteva asociații sportive

aproape 3 000 de membri UGFS. 
Aici n-am găsit însă nici un fel 
de pregătiri în vederea practică
rii sportului în sezonul rece. 
De fapt, nici pentru sezonul 
în aer liber asociația Foresta 
nu a beneficiat de terenuri, fi
ind obligată să închirieze, din 
cînd în cînd, baze sportive e- 
xistente în oraș. Aceasta, cu 
toate că — dacă ar fi vrut!— 
ar fi putut să-și amenajeze te (Continuare în pag. a 2-a)

renuri sportive proprii. Exîs- 
lind aceeași nepăsare, activi
tatea sportivă din sezonul rece 
are și mai puține șanse de 
înviorare.

Cei peste 1 000 de elevi ai 
Școlii generale nr. 10 din Pi
tești și-au desfășurat pînă în

acest an orele de educație fizi
că și de colectiv într-o sală 
bine amenajată și bine utila
tă, dar neîncăpătoare. Condu
cerea școlii a luat măsuri ca 
în această toamnă actuala sală 
să fie extinsă și astfel să poală 
fi instalate și alte aparate de

V. GODESCU 
A. BREBEANU

vărată lecție de baschet modern — 
a pus față în față două echipe com
plete, excelent pregătite fizic și teh
nic, cu cunoștințe avansate în do
meniul tacticii. A învins echipa care 
a luptat mai bine și a știut să îm
bine cu succes... focurile .artileriei 
grele" de sub panou cu .tirul" si 
jocul mai sigur al aripilor și fun
dașilor. Pe locul trei, bătăioasa echipă 
a R.D. Germane care, împreună cu 
reprezentativa Olandei a fost re
velația acestui campionat. Baschetba
listele din R.D. Germană au cucerit 
o nesperată medalie de bronz, ca ur
mare a unei foarte bune pregătiri 
fizice și a unei discipline tactice 
demne de reținut. Marea surpriză 
ne-a venit însă din „țara lalelelor*.  
Reprezentativa Olandei a reușit in 
acest campionat o „serie" (Italia, 
Ungaria, Bulgaria și Iugoslavia, oe 
care nu i-ar fi prezis-o nici cel mai 
înfocat suporter, impresionînd mai 
ales prin „zona*  sa excepțională 
care de multe ori a fost de netr^cut. 
în rest, de subliniat căderea echipei 
Bulgariei, nelipsită ani în șir de pe 
podiumul de premiere și care a ajuns 
acum tocmai pe locul 7. Este foarte 
adevărat că echipa lui D. Mitev nu 
a beneficiat de aportul Borisovel 
dar, oricum, „performanța*  ei este 
de natură să surprindă. Voinova o

ADRIAN VAS1LIU

(Continuare in pag. a 4-a)



HANDBAL Jocuri echilibrate in campionatele republicane
Surpriza etapei-pugiliștii regiunii București 

au fost învinși la Galați!
r Galele desfășurate în cadrul cam
pionatului republican de box au 
«tras Ia «ffrșitul săptămînii trecu
te un mare număr de spectatori, 
fată relatări ale corespondenților 
noștri, din orașele care au găzduit 
întâlnirile de box din cadrul cam
pionatului pe echipe.

, CRAI OVĂ. Sîmbătă seara s-a 
desfășurat întâlnirea de box care 
d‘ pus față în față selecționata re
giunii Oltenia — combinata regiu
nilor Mureș Autonomă-Maghiară+ 
Brașov. S-au remarcat prin buna 
lor comportare pugiliștii: Ion Ena- 
che, mult schimbat în bine, Cons
tantin Buzuliuc, Carol Pop și Ion 
Hodoșan (reg. Oltenia). De la oas
peți a corespuns doar Ion Petrea. 
Rezultatele tehnice:: categoria mus
că : Carol. Pop b.p. Mihai Ivaș. cat. 
cocoș : Stelian Costescu b.p. Cornel 
Momoiu ; cat. pană: C. Buzuliuc 
b.ab.I Andrei Oprișan.; cat. semi- 
ușoară : Mihai Goanță b.ab. II Ște
fan Șipoși ; cat. ușoară : Ion Ena
ct» b.p. Ion Costsn ;. cat. semi- 
imijlocie: Icn Hodoșan. b.p. PetFe 
iPăettraru ; cat. mijlocie mică : Va- 
site Deșliu meci egal cu Ion Pe
trea ; cat. mijlocie mare: Emil

i* *'Coîistantinescu  — fără adversar;

Meeiwll [« Cluj, cel importorat 
| penitru confi^ura-ția-- eMe’-
I irorref A, a evvrlenția-t s+iperiotiitafte» at- 
i letrlor de la Stetras. Ei au învins cu 
j l’(»—IE2 m intrinirea cu echipa reguwrii 

Cla-f (I2Î-—T4 — Ia hă-ieți1 șfi 72—3S 
i — Ia fete)! cm 186—129 în meciul 

cu Brașov ^121—«W șf Echipa
a îmtreeu-t-o- jje cea x Clu

jului cai —132 ^110—9T și 70—
Cirev» rezulUMer Hidi viduale : bârb&și r 
WO m: A. Stamateșcu II3; 200 nu 
X. Dteac (S) 22,4; 400 A. Deao

I>. Ora-ma (€} 49*,!^; 400 m g:
D. Crama 56,0; 3 000 m obst.: O.
Scheible (B) 9^07,8, V. Caratnihar (S-) 

!î ]'O km I. Popa (&■)
‘19:55,4.; 4 x 100 m: Cluj 43»,(h lungime: 
Ad. Samungi (S) 7,62; înălțime: N. Ma- 
eovei (5) 1,90; prăjină: E. 5imiotwscu 
(S) 4,20: greutate: V. Sălăgean (ft) 
14,40'; disc: I. l%aghi (Sj 55/48-, V, 
Săiăgean 50,62; suliță: W. Socol ^S)» 
67,3^, II. Wentzel (By 6ft,412; cioccm: 
St. Siscoviei fIS) femei: 400 m:
I. Silai (C) 56,3, Fl. Stenvu (S)
300 m: N. €»Ixw (K) 2:19,4; SOing: 
V. Viscopoleanii (Sj 11.4; 4x700 m: 
Steaua 48,4; lungime: V. Viseoptrieana 
6,27-. greutate: A. Salfl^eao (B) 16,91.

Și acum, etapa a IH-a din: categoria

BUCUREȘTI. Metalul a întrecut 
categorie echipele regiunilor Oltenia 
si Iași.; pe prima cu 166,5—94,5 da 
masculin. 1110,5—59,5, Ia feminin 
59—3&X. iar pe cea de a doua cu 
161—94 (105—67 și 56—27) într-wn. 
meci ,3trîns“ echipa regiunii. Olte
nia a învins-o pe cea a lașului eu 
numai 4 puncte: Tl!5—111 (63—80 ; 
52—31). Rezultate indi-rictuale r. băr
bați : 100 ns: Șt, Popescu (O) 11,5; 
20® m r Al. Tudorașcu. (M) 23,3: 
400 m: P. Marinescu (O) 52,8; 800 
m : C. Petrișor (I) 1:58,2, AI. Grosu 
(O) 1:53,3; 1500 m: M. Breztrică 
(M) 4:11,3: 5000 m :. M. BrezukA 
15:16,2; 110 mg: FI. Drăguleț (M) 

practice sporturile preferate. Din 
cirad in cînd, doar, pot fi văzuți citi- 
va pasionați ai șahului cu cutiile OT 
piese sub braț îndreptîndu-se spre 
sala de mese Deh, pasiunea e pasiu
ne! Ș-apoi șahul se poate juca chiar 
și ia tribmnă, în pauzele meciurilor de 
totbal— Dur unde să joace volei și
handbal sportivif fruntași de la Fla
căra. roșie?

De mai multă, vreme,, consiliul aso
ciației șt sportivii- de aici au tot stă
ruit pe lingă conducerea întreprinde
rii șă le dea și lor o încăpere care 
să poată fi folosită pentru activități 
sportive de sală. In cele din turmă, 
conducerea a luat măsuri ca, pînă 
în. noiembrie, să pună la dispoziția 
sportivilor o sală frumoasă. Le urăm 
succes fa sezonul care începe l

Prin miijilocul verii am aflat că 
IEBS a luat lăudabila inițiativă de 
a trece la repararea sălii pentru te
nis de masă de la stadionul Republi
cii. Fruntașii sportului eu mingea de 
celuloid au răbdat cu stoicism... o- 
lună și jumătate, cit au durat lucră
rile; gîndindu-se că, dtrpă terminare» 
reparațiilor, vor avea o sală exce
lentă. Am auzit că lucrările s-au ter
minat și, zilele trecute, ne-aw de
plasat să vedem sala. S-au făcut ce-i 
drept, lucruri frumoase: au zugră
vit pereții, s-au vopsit băncile, par
doseala și geaiMtirite; a fost spart un

■cat semigrea : Ștefan Panduru b.p. 
.Alexandru Păgărășanu ; cat. grea: 
Ion Sănătescu — fără adversar. 
(Primii au fost trecuți boxerii din 
echipa gazdă). Rezultat final 19—I.

VASILE POPOV ICI — coresp.
I\

ORADEA. Sala nouă din locali
tate, a găzduit reuniunea de box 
dintre reprezentativele regiunilor 
Crbșana +( Maramureș — Cluj -f- 
Httnedoara. Rezultat: 12—8 în fa
voarea combinatei Crișana-)-Mara
mureș. Iată rezultatele, în ordinea 
categoriilor: N. Manea (C.M.) pier
de abandon repriza a IT-a G. Hoca 
(C.H.); S. Molnar (C.M.) cîștigă 
fără adversar: I. Streche (C.M.) 
b.p. P. Prim (C.H.) ; I. Sabău (C.M.) 
egal cu G. Rosea (C.H.) ; I. Stoica 
(C.M.) p.p. A. Murg (C.H.) ; I. En- 
cutescu (CAD) b.p. A. Maiai. (GH.Jț 
A. Mates (C.M.) egal V. Mrrza 
(C.H.), decizie eronată, Mîrza cîș- 
tigase detașat. G. Maidan (C.M.)

! b.p. AL. Tor pai (C.H.)C. Naghi 
■<CJM)> b.p. AI. Bora (C.H.J ; C. Bâ-

C/CUSM

In turmmtâ.....

Azi după- amiază, tacepiud die Ia 
ora 16i pe velodromrsi Dinamo in 
Capitală, conitimiră întrecerile din ca- 
dnid campionaitului republican die ci- 
eLisia pe pistă.,, cu proba de urmărire 
pe echipe. Duminică, începând, de la 
ora 10, va avea loc proba de antre
nament mecanic (seniori)’ șr proba 
de adifiune puncte (juniori) ambelie 
din campionatul republican. Joi, de 
Ia. ora 16; campionatul orașului Bucu
rești programează proba de antrena- 
■krat mecanic pentru seniori. 

lănescu (C.M.) p.ab. repriza I St. 
Szentanai (C.H.).

I. GHIȘA — coresp. reg.

GALAȚI. Regiunea Galați — Re
giunea București 14—6, rezultat cu 
care boxerii de pb malul Dunării 
au întrecut pe reprezentanții re
giunii București. în general, au fost 
meciuri de siabâ calitate. Iată re
zultatele, în ordinea categoriilor : 
Aurel Mihai (G.) b.p. AI. Constantin 
(B); Iulian Lungu (B) b.p. Aurel 
Jipa (G), Petre Covaliov (G) p. b. 
Gh. Stan (B), Constantin Negulescu 
(B) b.ab. repriza a IT-a Stan Cons- 
tandache (G), Gh. Erimic (G.) b.p. 
Marin Bătoiu (B), Virgil Badea (B) 
b.p. D. Sandu (G), Constantin Voi- 
nescu (G) b.rreprez. M. Artghel (B), 
Nieolae Mărirțâ (G) b.p. Mihai Ma- 
riuțan (B), Tudor Felea (G) b.p. 
Petre Cîmpeanu (B), Șt. Cojan (G) 
b.p. Marin Constantin (B). Arbitra
jele au fost corespunzătoare.

T, SIRIOPOL
și STATE CONSTANT LNESCU 

coresp.

CÎMPULUNG MUSCEL. Combi
nata regiunii Argeș-4-Ploiești a pri
mit replica selecționatei. regiunii 
Dobrogea.. întâlnirea s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate : 10»—10. 
Iată rezultatele înregistrate, primii 
fiind trecuți (în ordinea catego
riilor) boxerii combinatei Argeș-f- 
Ploiești Cornel Dobrescu b_p. Ns- 
colae Stanctu ; I. Alexandru p.p. 
Dumitru. Răgălie ; Ian. Marin b.p. 
Dumitru Angliei ; Cristache Rotaru 
Kab. II G. Anton ; G. Manea p.ab. 
I Chirirn Neglp; Ilie Vișinescu p.p. 
Ovidiu Baciu (decizie eronată); 
Aurel Pițigoi p.p. Ion Pițu ; Iile 
Păunoiu meci nul Tănase Pîrrtffie; 
Iancu Angfesel meci nul Gheorghe 
Preda; Ion Ivan b.ab. III Petre 
Bursuc.

DECEBAL RADULESCU — coresp.

BASCHET

Surpriză în

Academia militară
Sîmbâ-tă după-amiază în sala Ro- 

reasca ara fost martorii primei sur
prize din actualul campionat de bas
chet. Noua promovată în ser» T, A- 
cademia militară, a infirmat toate 
pronosticurile și a cîștigat partida eu 
Rapid la li puncte diferență. Scor 
final: 81—70 ( 38—31).

Dune primele 5 minute de joc, Ra
pidul a condus cu 15—4. Feroviarii 
au crezut probabil că nu mai au pro
bleme' deosebite și au slăbit ritmul. 
In această siituație-, Academia Milita
ră na® a așteptat prea multe mvitați-r 
st a atacai! jar Fndbr și Fofbert și-au 
reamintit că au jucat mult timp in 
echipa națională, înscriind coș după 
coși, Eqafarea ss-a produs în miÎMrtuI 
151 De aici echipa tai Folbert a ju
cat foarte bine, a preluat inițiativa, 
cîstigâffld pe merit. Cei mai buni: 
Fodor (22) Folbert (14)', Cîmpeama 
(20), — de la învingători — Cristian 
Popescu (23), Predulea (29), de Ia în
vinși..

In partida Di.namo București—Po
litehnica Galați, bucureș tenii au câș
tigat clair. Antrenorul dinamoviștilor, 
Dan Nlculesci», a folosit tot Iotul de 
care dispune. Scor final 9H—56 (45— 
29) Remarcări : Alton Spiridon, ■ Cer
nea și Novac de la Dinamo. Samson 
și P. Vasiliu de la Politehnica Galați.

Duminică dimineața sala Floreasca 
a găzduit alte domă partide r PoJiiteh- 
mica București—Medicina Tg. Mureș 
și I.CF.—Steagul roșu Brașov. Poli
tehnica București, cm o formație 
tânără., (care „aleargă1*’ foarte mult), 
a învins cu 93—6® (50—24) echipa 
Medicina din Tg. Mureș, care nu a 
arătat nimic deosebit (în afara pro
testelor adresate arbitrilor). Studenții 
huenresteni. Ia prima lor evoluție în 
Capitală (în> actualul campionat) au 
demonstrat că formează a echipă 
care va arvea un cuvint de spus în 
stabilirea! celor maf bune formații de 
baschet de la noi din țară. în mectal 
de duminică, cei mai tetni a® fost: 
Diaconescu, Iekely, Purcăreanu, 
Czelt șj Mo lin de la învingători, Te- 
dula și Haller de la învinși.

Echipa Institutului de Cultură Fi
zică, cu Scorțescu și Tarău în dispo
ziție deosebită de joc,, au cîștigat, cu 
multe «woții, partida cu Steagul roșu 
Brașov. Studenții de Ia I.C.F. au con
dus în majoritatea timpului (uneori 
la o diferență destul de mare), dar 
apărarea lor a fost slabă și stegarii 
au profitat de acest fcicru, rera'șind 
ca în ultimele 2 minute ale parlidel

In trec arii a de handbal desfășurate Ta 
sfirșitul aăptăminn trecute au avut drept 
„cap de abș- partida (finire echipele 
feminine Universitatea București și U- 
niversiratea Timișoara, al cărei rezultat 
(favorabil primei formații) a făcut ca 
lupta in fruntea clasamentului să fie și 
mai pasionantă. La fel de interesantă 
este și disputa dirt seriile secunde ale 
campionatului, unde etapă de etapă sur
prizele furntzează .spectaculoase*  sal
turi in clasamente, in ambele™ sensuri. 
Iată acum amănunte de la aceste par
tide.

FEMININ, SEBTA I
Universitatea București — Universita

tea Timișoara 4—3 (3—3). Numeroșii spec
tatori care au venit duminică dimineața 
pe stadionul Tineretului au avut prile
jul să urmărească o Întrecere extrem 
de dîraă (uneori aveam impresia că pe 
teren se întrec două echipe... masculine) 
In care victoria gazdelor a stat sub sem
nul întrebării pînă în ultimele secunde 
de joc, care au găsit formația timișo
reană în plin contraatac! SpuntocT acest 
lucru nu dorim însă să scădem cu ni
mic din meritele învingătoarelor, care 
— confirmind revenirea de formă dove
dită în etapele anterioare — au reușit 
ceea ce puțini credeau : o victorie în 
fața ecliipei campioane, care conduce 
în clasament. Cum a foet posibil acest 
lucru ?' In primul rînd, datorită excep- 
ționalei voințe cu care bucureștencele 
au luptat pentru fiecare minge, calmu
lui de care au dat dovadă în momentele 
grele ale jocului (și nu au fost puține...) 
șl faptului că au putut să mențină un 
ritm rapid pînă in finalul partidei. Deși 
lipsite de jucătoare care să finalizeze 
de Ta distanță, studentele bdeureștene 
®u știut să prelungească fiecare atac a- 
tit de mult, incit pină Ia urmă echipa 
oaspe, mai puțin calmă, greșea In aoâ- 
rare. Așa se și explică scorul minim cu 
care aceste două echipe fruntașe asx în
cheiat crie 50 de minute de Joc. Au în
scris în ordine Dobirceanu (B) — din 
lovitură de la 1 m ; Woșu (TK șut de la 
Ș m pe Jos ; Dobirceaam (Bl — din- lo
vitură de la T m ; Srfaramlso (B). șut 
frumos de la distantă : Kaspari (T). pe 
contraatac : Nrmetz flK șut puternic 
de la 12 m : Dobîrceanu (B). din poziție 
de pivot. Arbitrul D. Purică (Petroșen;) 
a condus atent an meci: greu, eu multe 
faulturi. (e-a.)» Tractorul Brașov — 
Liceul ur. 4 Timișoara 5—» (S—2)v

■ Victoria este meritată șt se datorește, 
in mod deosebit, faptului că echipa oas
pe a Jucat mai bine fn repriza secundă. 
Gazdele n-au rezistat ritmului decît pri
ma parte, după care nu au mai putut 
închega o acțiune de atac. (Ton Hrrșu- 
coresp.) Mureșul Tg. Mureș — Rulmen
tul Brașov 12—» (8—5X Acționînd mal a- 
proape de valoarea lor; mureșeneeTe au 
cîștigat pe merit. Trebuie evidențiat jo
cul bun în apărare prestat de echipa 
gazdă. (C. Albu-coiiesp.) Rapid — Con
fecția 9—7 (5—1). Meciul a fost foarte e- 
chilibrat și numai pofta de joc a Anei 
Stark a făcut ca pînă Ia sfîrșlt victoria 
să revină echipei Rapid, la capătul unei

campionatul republican:

a învins pe Rapid!
să egaleze: 62’—62. Steagul roșu a 
ratat', însă, două contraatacuri,, (care 
ar fi însemnat victoria pentru ei) dar 
nu același tacru. I-au făcut bucureș- 
teniî, care au cfștigat astfel o parti
dă deosebit de prețioasă pentru si
tuația lor în clasament. Scor final 67 
—64 (39—32). Evidențiați în afara Iui 
Scorțescu și Tarău, Malusei și Nico- 
lau de Ia I.C.F. Bîrsan și Dumitrescu 
de Ia Steagul roșu.

PAUL IOVAN

Celelalte rezaltate <fi® țară: Uni
versitatea Timișoara — Dinamo O- 
radea 74—57 (34—26). și Universita
tea Cluj — Steaua București 86—90 
(45—^4). Cum vă pregătiți pentru sezonul rece?

(Urmare eKn peg. I) 

gimnastică necesare activității din se
zonul rece, printre care inele, bară 
fiixă; prăjini și sfori die cățărat etc- 
Ir. timpul iernii elevii acestei școli 
vor avea Ia dispoziție și un patinoar, 
amenajat pe terenul de baschet.

★
Pe strada Ion Vida, din Capitală 

se găsesc o parte d'ta sălile în care 
urmează să-și desfășoare activitatea 
sportivii fruntași ai clubului Progre
sul. Aci se află o arenă: de popice, 
a sală de box și litra de lupte- încă 
din. Irnwa august gospodarii de aici au 
trecut Ia pregătirea sălilor în vede
rea întâmpinării noului sezon sportiv.

Exteriorul și tatertorul sălilor și 
coridoarelor au fost zugrăvite, iar 
instalațiile riguros verificate și puse 
la punct. Neglijată a rămas, numai 
sala de lapte. Aici s-a reperat par
chetul dar... zugravii n-au mai pă
truns. înăuntru. In prezent sala are 
un aspect dezolant. Pereții sînt ne- 
vâruiți. iar o sobă de teracotă, țrîn- 
lită la pămînt și acoperită cw o pre
lată, așteaptă să fie ridicată fa-, 
picioare sau scoasă din sală. Pe cînd?

★

Iubitorii șahului, halterelor și te- 
niwjfai de’ masă de la asociația Fla
căra roșie Bucwrești n-au avut și nu 
au posibilitatea ca în timpul iernii să

partide foarte disputate. Confecția a ju- 
cat foarte „economicos14, căutând să im
prime un ritm lent care să scoată din 
mină pe jucătoareie adverse. Acest 1* ei- 
cru a reugît st mult timp scorul s-a 
mentmut echilibrat. In plus, Irina Na
ghi a apărat foarte bine, zădărnicind 
toate încercările rapidistelor de a ma
jora scorul. După pauză jocul a fost to 
fel de disputat. Maria Constaatinescu 
a alergat foarte bine pe contraatac și 
a înscris cîteva goluri frumoase, asigu- 
rînd victoria echipei sale. Progresul 
București — Voința Sighișoara 21—11 
(12—2). Meciul a fost Ia discreția jucă
toarelor bucureștene. Acestea au jucat 
foarte bine și au reușit o victorie me
ritată. Ambele echipe au practicat un 
handbal „curat”, fără faulturi și acest 
lucru a făcut să se marcheze multe go
luri. & -ie pcncte îhtrH» cartidă- femi
nină mi este im lucru întTTnit prea des. 
Cele mai bune jucătoare au fost Oțetea, 
Dumitrescu, Bogan și Varlan de la în
vingătoare. Fabrițius și Androne de la 
învinse. (P. Iv).

FEMTXIN. SERIA A II-A
Paartizaaiui roșu Brașov — Voința O- 

dorliei 5—« (2—T extito B uhu și — 

Campionatul republican pe echipe
• Steaua—dublu succes la Cluj

• în categoria B multe rezultate mai bune ca in „A

S.S.E. Buzău 4—5 (1—1): Favorit Orade
— S.S.E. Petroșeni 5—5 (3—2) ; Construi 
torul Timișoara — S.S.E. 2 Bucureș 
5—4 (3—2) ; Spartac Constanța — C.S.fr 
Sibiu 2—4 (0—1)„

/ 
MASCUTIX, SERIA A D-A

Cauctucui Oraș> Gh. Gltearghca-Dej • 
Știința Lovrin 11—13 <4—7) ; Textila Ci< 
râădie — Teiinoauetal Timișoara 22—1 
(11—4) ; Metalul Copșa Mică — Voiriț 
București 12—& (9—2> ; Voința Sibiu - 
Tractorul Brașov 19—11 (U—7).

FEMININ, SERIA STUDENȚEASCA

Universitatea Timișoara — I. Ped. Ea 
cău 16—2 (7—1): I- Ped. Tg. Mureș - 
Universitatea Cluj, 3t-29 (0—7) t I.C.F. - 
Pol'iteâiniica București 17—5 (1—3) :

MASCULIN, SERIA STUDENȚEASCA

Politehnica București — I.C.F. 16—1 
(7—4).- ;• Știința Petroșeni — Politehnic, 
Brașov 20—115 (7—71 ; Mfedioiata- Tg. Mure.
— Universitatea I-E București 15—13 (6~ 
4).

16,4, M. Drăguleț (M) 16.4 ; 400 mg 
M. Drăguleț 56,9 ; 159B rai obst : Al 
Dfndăreaau (M) 4^33.3; 10 tar
marș : I. Bogdan (M) 50:25^ ; 4X10( 
ni: Oitenia 44,®; Itmgfewe : M. Nico- 
lau (I) 6,61; f ripta: C. Binder (I 
1X25; înffilltiiif : P. Stănășei (Jj 1,85 
prăjină : M. Muha (I) 3,70 ; greuta
te: C. Creța (M) 16.15; disc: L 
Katlar (M) 46,32, V. Manalescu (M 
44,80; suliță : C. Crețu 56,68 ; cio' 
cai»: V. Popescu (Oj 45,86 ; femei 
100 na; E. Podariu (<3)13.4 200 m
E. Nour eseu (M) 26,0; 409 m: Ef 
Nourescu 59,2 ; 800 m : C. Berna
(M) 2:23,2 : 80 mg : M. Pândele (M; 
12,5 ; 4XLOO m : Oltenia 52,4 : lun
gime : M. Pândele 5,68; înălțime: 
I. Pinzaru (O) 1,44, M. St.ănescu (l| 
144: greutate: El. Elie (M) 14.06; 
dive : L: Manofiu (Mj 52,14, A. Me
ni» (O) 45,0?' suliță r A. Nyles 
(M) 36.30. De remarcat că Ia m®i 
mult de 10 prote au fcet obținute 
rezultate superioare celor din me
ciul de categoria A dintre Rapid— 
I.C.F.—Argeș, disputat în paraleii

BACAU. Echipa gazdă a cîști'gat 
ambele în-tîlniri r cu Hunedoara 
180—117 (113—77 Ia bărbați și 
67—40 fa femei) și cu eeftipa re
giunii Mures-Autonomâ Magiiiară 
194—93 (1'24—63 și 70<—35). lată 
cîteva dintre rezultate: bărbați : 
tO» m r 1. Orghidan (B) 11,1 ; 2W 
m : I. Org.fi idan 22.6; 400 m : D. 
Cbsma (Bf.51,9; 5000 m ; S. Marca 
(B) 15:38.5 ; 10 km mars : Gh. Maftei 
(B) 51:48.2, S. Rașcu (B) 52:14.5: 
triplu: E. Perefeatcu (B) 13.83: 
greutate: Gh. Popescu (H) 14,88; 
suliță : Gft. Popescu 78y72'; cioean : 
P. Cucureac (B) 50,77; femei: 100 
m: M. Goth (H) 12,8; 400 m; E. 
Baciu (B j 37,7 ; 80 mg s E. Biro> (H) 
12,9/ disc: G. Mmrăreseu (B) 36,34. 
(L Iancu — coresp. reg.) 

perete, în jocul căruia au apărut fe
restrele atît de necesare aerisirii să
lii. Gospodarii de la IEBS au mai fă
cut însă și... treabă de mîntuială. 
Vopseaua folosită a fost de calitate 
proastă, lucru observat pe hainele și, 
încălțămintea celor care au intrat 
aici- Pe plafon și pe pereți se văd 
șuvoaiele de-. lacrimi vărsate de a 
conductă a instalațiilor sanitare de 
deasupra, rar ușile vestiarelor au ră
mas în comtinuare fără broaște sf 
ehei. De asemenea, dușurile sînt fără 
rozete de stropitoare, iar sala — fără 
bănci îndestulătoare.

★
Am redat doar cîteva aspecte în le

gătură ct» felul în care unele cluburi 
și asociații sportive se îngrijesc de 
asigurarea celor mai terne- condiții 
pentru practicarea sportului în sezo
nul rece. Din succinta noastră rela
tare rezultă că unele consilii de aso- 
ciații și cluburi sportive au luat încă 
de pe ac un» «aăswi; pentru pregătirea 
sălilor, echipamentului și materialelor 
necesare activității de iarnă. Altele... 
așteaptă. Ce?' Nu știm. Să sperăt» 
că nu trecerea... iernii.

Este necesar ca toate consiliile tu
burilor și asociațiilor să ia măsuri 
concrete — încă din aceste zile —• 
pentru punerea la punct a sălilor șl 
instalațiilor auxiliare, astfel îneît în
ceperea activității de sala să-î gă^ 
sească pregătiți.

C.S.fr


1 Asistăm i
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1 Ia o răsturnare1
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ȘTIINȚA BUCUREȘTI SI CLUJEANA
PE PRIMELE LOCURI ÎN CATEGORIA B

SERIA I ---------- ---------------------------------------- ---------------------------

j a valorilor?
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Așa s-ar părea— Pentru ei 
s-au scurs de acum apt etape 
din întrecerea celor mai bune 
echipe de fotbal dfn tară, iar 
Progresul București și Știința 
Craiova continuă sd fie pre
zente in partea cea mai de 
sus a clasamentului. Este vor
ba tocmai de acele echipe care 
cu vreo doi ani in urmă, Ia 
Craiova, intr-un meci memo
rabil, încercau să scape de lo
cul 13 care aducea retrogra
darea. Au ciștfgat craiovenii, 
trimiți nd în B echipa din Co- 

^Jrocenj. Și iată acum cele două 
formații, braț la braț, disputin- 
du-și locul 1! Asistăm, oare, ia 
o totală răsturnare a valorilor ?

Este adevărat că punind față 
în fată pe jucătorii de la Pro
gresul ți Știința cu cei de la 
— să zicem — Rapid, Dinamo 
București, Steaua sau Petrolul, 
balanța valorilor individuale 
ar inctina destul de mult spre 
fotbaliștii din formațiile bucu- 
reșfene sau spre cei din echipa 
campioană. Dar nu trebuie sd 
aîtdzn că aceste valori indivi
duale tămln practic fără— va
loare, dacă nu sint întărite 
printr-o muncă Intensă, con
dusă de giridul de a te depăși

I
I
I

I
I
1
I
I
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COMENTARIUL NOSTRU

mereu. Și valoarea, întocmai 
ca o floare care nu este udată 
fa timp și începe să se veste
jească, scade văzînd cu ochii.

Și atunci, cine are sorți de 
izbindă ? Desigur, cel care 
muncește, cel care se pregă
tește cu minuțiozitate și nu 
uită nimic In pregătirea sa, 
avînd ca țel depășirea celui ce 
crede că talentul este un fel 
de platoșă sub care se poate 
ascti, și, ca atare, poate 
trage chiulul la orele de pregă
tire. Bau, tot ce acumulează la 
antrenamente pierde după tr
ecea într-o noapte de petrecere, 
socotind că talentul li este su
ficient pentru a... juca bine. 
Cit de mult se înșeală aceștia !

Este D. Nicolae un jucător 
mai bun decît „veteranul*  
Marin Marcel? Desigur, se va 
răspunde. Dar D. Popescu de
cît Al. Constantinesca ? Răs
punsul va fi același. Intre 
Pfunweiller TV șt Peteanu, pe 
cine preferați ? Cele- mai multe 
răspunsuri vor fi de partea ltd 
Numceiller IV. Este Oble- 
tttenco un atacant mal valoros 
decit Ion Ionescu, iostul lui co
leg de echipă ? întrebarea ar 
părea inutilă. Cu toate astea, 
M. Marcel. AI. Constant mescu, 
Peteanu și Oblemenco au pri
mit duminică note mai mari 
decît cei cu care l-am com
parat. Se va putea spune că 
focul dintr-un singur meci nu 
poate ft concludent. De acord. 
Și totuși, după opt etape, echi
pele lui Mateianu și Deliu sint 
pe primele două locuri! în
seamnă că ceva se intimplă in 
fotbalul nostru r asistăm Ia a-

| saltul așa-ziselor echipe mici, 
■ alcătuite din jucători mai pu- 
| țin reputati, dar care combat 
> lipsa de— strălucire printr-o 
I pregătire din ce irt ce mai a- 
. tentă.
I In concluzie, ne întrebăm:

asistăm la o răsturnare a valo
rilor ? Mai mult dă, decît nu I 
De acest asalt al jucătorilor 
tinerj la poarta loturilor națio
nale și in întrecere cm talente
le blazate și uzate ar trebui să 
se țină seama.

MIRCEA TUDORAN
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FLACĂRA MORENI — META
LURGISTUL BUCUREȘTI (1—0). 
începutul ambelor reprize a aparținut 
gazdelor, care au dominat autoritar. 
Unicul gol a fost înscris de fundașul 
central Dumitran, care a reluat cu 
capul o lovitură de colt executată 
foarte bine de Dănilă în min. 40. 
De remarcat nota de perfectă spor
tivitate în care s-a desfășurat jocul. 
A arbitrat corect Romulus Pop (0- 
radea). (Gh. Ilinca-coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — OȚE
LUL GALAȚI (5—0). Dtică meciul 
a plăcut celor 3 000 de spectatori 
aceasta se datoreșle ambelor echi
pe. O mențiune în plus fotbaliștilor 
de la Ceahlăul, care au avut mai 
mult inițiativa. Otelul a jucat deschis 
imprimînd jocului un ritm viu. Go
lurile au fost marcate de Oltean (min. 
25) și Bogdan (min. 28 și 65). A 
arbitrat Mircea Bică (București). (C. 
Nemțeanu-coresp.).

OLTUL RM. VÎLCEA — METROM 
BRAȘOV (2—0). Localnicii au luptat 
foarte mult și au obținut astfel pri
ma lor victorie în actualul campionat. 
Brașovenii au lăsat o impresie neplăcu
tă prin jocul lor dur și prin proteste
le repetate la decizii. Au înscris: Tă- 
bîrcă (man. 36) și Lang (min. 57 din 11 
ui). A condus N. Lazăr (Petroșeni). (P. 
Ion-coresp.).

DINAMO BACĂU — PROGRESUL 
BRĂILA (1—O'). Cele cîteva mii de 
spectatori au plecat acasă dezamăgiți 
de jocul prestat de formația lor favo
rită. Băcăuanii, în special înaintașii, au 
jucat slab. Oaspeții s-au apărat supra- 
numeric și prin acțiuni simple au pus 
de cîteva ori în pericol poarta apărată 
de Ghiță. O notă slabă pentru ei la 
capitolul disciplină fapt ce a făcut ca 
din min. 69 să rămînă în 10 oameni, 
deoarece Ionescu a fost eliminat pen
tru vociferări Ia deciziile arbitrului 
#i pentru bruscarea acestuia. Golul a 
fost marcat de Panait (min. 67) din 
II m. A arbitrat Gh. Dtrfea (București). 
(Ilie Iancu-coresp. reg.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
CJ.R. PAȘCANI (2—1). Angrenîndu- 
se în jocul de uzură al oaspeților, gă- 
lățenii au făcut una dintre cele mai 
slabe partide de pină acum. Meciul 
a fost de slabă factură tehnică, spec
tatorii as is tind la numeroase faulturi, 
pase greșite și proteste. Oaspeții s-au 
apărat în 8—9 jucători și au contra
atacat periculos. Golurile au fost mar
cate de Lehăduș (min. 37), Stătescu 
(min. 64) pentru Siderurgistul, respectiv 
Brîndușescu (min. 51). A arbitrat slab 
N. Stavru (Constanța). (Ț. Siriopol și 
S. Constanrtinescu — coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — POIANA 
CÎMPINA (1—»). Și de astă dată ata
cul gazdelor a fost exasperant de ine
ficace. Golul a fost marcat de fun
dașul Bărbalescu, care a reluat cu 
capul la un corner în min. 66. Vic
toria este totuși meritată, deoarece 
Chimia a dominat majoritatea timpu
lui. Edificator este și raportul de cer
nere : 18—1 în favoarea Chimiei. Oas
peții au șutat o singură dată la poar

tă, în schimb— au vociferat și au pro
testat la deciziile arbitrului Gh. Vereș 
(Cluj) care a condus bine. (RomeO 
Muntean u-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI (2—2)- 
Studenții bucureșteni au reușit cu 
mare greutate să obțină un punct 
în fața jucătorilor de la Dinamo 
Victoria. Cu toate că a avut ini
țiativa perioade îndelungate, înain
tarea Științei, n-a realizat prea mult, 
în plus. Lueescu și Ciornoavă au fost 
bine păziți și, în consecință, randa
mentul lor a fost scăzut. Cele două 
pistoane, Halagian și Angelescu, n-ao 
acționat cu destulă hotărîre și luci
ditate. Și apărarea studenților a dove
dit nesiguranță în intervenții, fiind 
surprinsă de rapiditatea contraatacuri
lor, conduse cu brio de dinamovistul 
Nuțu.

Compartimentul forte al echipei 
Dinamo Victoria a fost apărarea. 
Calmi, cu intervenții prompte, funda
șii dinamoviști au declanșat contra
atacuri periculoase, dintre care unul

Nuțu (Dinamo Victoria) într-o acțiune la poarta Științei. (Fază din meciul 
Știința București — Dinamo Victoria Bucureștii

Foto: V. Bageac

a fost fructificat de Nuțu în min. 
69. La mijlocul terenului, Feodot si 
Citrleanu an Știut „să liniștească*  jo
cul și totodată să participe la finali
zarea unor acțiuni.

Din primele minute am asistat la a- 
tacuri insistente ale studenților: Ha
lagian (min. 2) a șutat în bară. Lu- 
cescu l-a imitat după două minute, 
ca apoi Unguroiu să greșească și el 
ținta. In mm. 22, Consțantinescu (Di
namo Victoria) a făcut henț în careu, 
și Lueescu a transformat penaltiul ; 
1—0. în continuare, Știința a do
minat, însă fără ca să modifice ta
bela de marcaj. Aceasta va fi schim
bată in min. 38 de către dinamoviști: 
Ion Ștefan a executat o lovitură de 
colț, Dumitrescu a centrat în careul 
mic și Nuțu a trimis balonul în poar
tă : 1—1. După oauză jocul a devenit 
mai echilibrat. Dinamoviștii au fost 
mai periculoși în acțiunile ofensive și în 

min. 69 Nuțu a concretizat un contra
atac. Studenții au forțat apoi egala- 
rea, atacînd dezlănțuit, la acțiunile o- 
fensive luînd parte și unii apărători. 
Și egalarea a adus-o fundașul cen
tral Ciucu care, în min. 84, a reluat 
preeiș o pasa a Ini Unguroiu.

Bun arbitrajul lui C. Mihăilescu*  
Brașov, (p.v.).

CLASAMENTUL
1.Știința București 7 4 2 1 14—7 10
2„ Dinamo Bacău 7 4 2 1 10—5 10
3. Siderurgistul Gstfatf TUI 10—4 9

4. Dinamo Victoria Buc. 7 3 3 1 11—6 3
5. CHrrnia Suceava 7 3 2 2 4—4 8
6. Ceahlăul P. Neamț 7 2 3 2 9—5 7
7. Metrom Brasov 7 2 3 2 9—9 7
8. Otelul Galați 7 3 13 7—9 ?
9, Progresul Brăila 7 2 3 2 3—6 7

10. Flacăra Moreni 7 3 0 4 4—8 6
11. C. F. R. Pașcani 7 2 2 3 7—TI
12. Oltul Rm. Vîlcea 7 13 3 5—13 5
13. Metalurgistul București 112 4 7—9 4
14. Poiana Cîmpina 7 115 3-7 3

ETAPA VIITOARE: Metram Bra
șov — Dinamo Bacău, Poiasa Cîmpi- 
na — Siderurgistul- Metalurgistul 
București—Ceahlăul P. Neamț, C.F.R. 
Pașcani — Progresul Brăila, Dinamo 
Victoria Buc. — Chimia Suceava, 
Flacăra Moreni — Oftul Rtu. Vîlcea, 
Oțelul Galați — Știința Beeurești.

SERIA A ri-A
C.S.M. REȘIȚA — IND. SIRMEl 

C- TURZII (3—1). Gazdele au domi
nat majoritatea timpului și, după o- 
caziile avute puteau cîștiga la un 
scor mai mare. Oaspeții au jucat 
bine în cîmp, dar au șutat foarte 
rar la poartă. Golurile au fost înscri
se de Arnoțchi (min. 14 și 28) si 
Nestorovici (min. 33) pentru C.S.M. 
respectiv Rab (min. 22). (Iancu 
Plăvițru-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C.F.R. TIMI
ȘOARA (0—0). Jocul a fost de slabă 
factură tehnică. Orădenii au avut 
peste 15 ocazii, dar Sacaci II, Mu- 
reșart II, N. Alexandru și Damian 
le-au ratat cu seninătate. A arbitrat 
satisfăcător G. Pop (Brașov). (I. Boi- 
toș-coresp.j.

MINERUL LUPENI — UNIREA DE] 
(4—1). In general, jocul nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic bun. Cu toate 
că formația locală a dominat majo
ritatea timpului, în prima parte nu a 
putut să fructifice ocaziile din cauza 
pripelii și nervozității întregii îna
intări. In partea a doua. Minerul con
tinuă să aibă inițiativa însă cei 
care deschid scorul (în min. 50, prin 
Neagu) sînt oaspeții. Egalarea s-a 
produs în min. 60, prin Cărare. In 
continuare, jucătorii de la Lupeni în
scriu de trej ori: Cotroază (arin. 65),

JOI - două restanțe
La 13 octombrie au fost progra

mate două jocuri restanță. Este vorba 
de partidele Dinamo Pitești — Jiul 
Petroșeni (categoria A), și Gaz metan 
Mediaș — A.S.A. Tg. Mureș (cate
goria B). Meciurile vor începe Ia 
ora 15.30.

Precup (min. 79) și Brodea (min. 351. 
A arbitrat foarte bine losii Ritter 
(Timișoara). (Ion Cotescu-coresp.).

A.S. CUGIR — VAGONUL ARAD 
(3—2). Ambele echipe au jucat fru
mos. Scorul a fost deschis de oas
peți, prin Stănoaie, In min. 12. După 
6 minute Al. Lazăr a depășit apăra
rea adversă și a egalat: 1—1. In min. 
27 Schweihinget trimite balonul pe 
lingă portar și astfel scorul devine 
din nou favorabil oaspeților: 2—1. 
In ultimul minut al reprizei Al. Lazăr 
a scăpat spre poartă, dar portarul 
atădan li prinde de pictor și— Hm. 
Penaltiui a tost transformat de Neam- 
țu: 2—2. După pauză gazdele atacă 
insistent și mai Înscriu o dată prin 
același Al Lazăr, în min. 62. 
Pină la stlrșitul meciului jucătorii 
de la AS. Cugir au dominat insis
tent dar n-au mai reușit să obțină 
deeft o bară in min. 76 în urma 
șutului lui GherghelL M. Niță (Bucu
rești) a arbitrat bine. (Mihai Vîlcea- 
nu-coresp.).

C.F.R. ARAD — MINERUL BAIA 
MARE (1—0). Feroviarii au obținut 
prima lor victorie din campionat. 
Arădanif au tăcut o mare risipă de 
energie, dar din punct de vedere 
tehnic au tost mediocri. Ei au avut 
o oarecare superioritate în joc, do- 
rrtinînd mai mult, și-au creat multe 
ocazii dar numai una dintre ele a 
fost fructificată. Golul a fost marcat 
de Tonca în min. 7. Băimărenii au 
evoluat slab. A arbitrat Al. Alexe 
(Rm. Vîlcea). (Gh, Nicolăiță-coresp).

CLUJEANA — C.S.M. SIBIU (2—1) 
Coniirmînd forma bună din ultimele 
etape, clujenii au obținut o nouă 
victorie, nu însă în raport cu numă
rul mare de ocazii avute. In repriza 
întti clujenii au dominat cu autori-

tafe dar apărarea supranumerică a 
srbrenilor a anihilat majoritatea 
atacurilor. Oaspeții au pus un ac
cent deosebit pe apărare și au ac
ționat rar pe contraatac, uneori 
toarte periculos, prin Comșa, Recer 
și Lauiceag. Clujenii au deschis sco
rul. Autorul golului: Stanciu în 
min. 31. Pină la pauză localnicii 
au mai ratat cîteva ocazii clare: 
Ene (min. 34), loja (min. 35) și 
Roman (min. 41). La reluare sibie- 
nii insistă mai mult In atac și Lauf- 
ceag egalează în min. 49. In mi
nutul următor clujenii au înscris 
punctul victoriei prin Ene. In mirt 
82 Hădăreanu (Clujeana) a fost eli
minat pentru lovirea intenționată a 
adversarului. A condus N. Rainea 
(Birlad). (V. Mores și N. Todoran- 
coresp.).

CLASAMENTUL

1. Clujeana 7 5 11 12—9 11
2 A.S.A. Tg. Mures 0 591 18-4 10
3, Va.gonaî Arad 7 4 0 3 îs—a r
4. c.y.R. Timișoara 7 3 2 2 8—6 8
5. C.S.M. Reșița 7 4 0 3 11—10 8
6. A. S. Cugir 7 3 2 2 9-10 8
7. Crișul Oradea 7 3 13 17—8 7
o. Minerul Baia Mare 7 3 13 14—10 T
9. C.S.M. Sibiu 7 3 94 11—13 6

10. Ind. sîrmei C. Turzii 7 2 2 3 7—10 «
11 Minerul Lupeni 7 3 0 4 11—15 6
12. Gaz metan Mediaș 6 2 13 8—12 5
13. Unirea Dej 7 12 4 8—22 4
14. C.F.R. Arad 7 10 6 2—15 >

ETAPA VIITOARE: C-S.M. Sibiu— 
AS. Cugir, Vagonul Arad — Ind. 
sîrmei C. Turzii, Minerul Baia Mara 
— A.S.A. Tg. Mureș, Unirea Dej — 
C.S.M. Reșița, C.F.R. Timișoara — 
Gaz metan Mediaș, Crișul Oradea—• 
Clujeana, Minerul Lupeni —• C.F.R, 
Arad.

PRONOSPORT
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• Pentru jocul internațional de 
fotbal STEAUA—R.C. STRASBOURG 
de mîine, pe stadionul -23 August*,  
biletele se găsesc de vînzaTe la ca
sete speciale din str. Ion Vidu, Pro
nosport, calea Victoriei nr. 2, agen
ția C.C.A., bd. Gh. Gheorgliiu-Dej,

stadioanele Republicii, Dinamo, Giu- 
lești, parcul halelor Obor și la pa
tinoarul „23 August".

• Aceleași case vînd și bilete 
pentru întilnirea internațională de 
box ROMÂNIA — SCOȚIA de joi, 
ora 13, de pe stadionul Republicii.

AVALANȘE DE MARI CtȘTIGUM 
LA PRONOEXPRES

Concursurile Pronoexpres se bucură 
de fiecare dată de succese din cele 
mai inimoase. Astfel, trecînd în re
vistă rezultatele concursurilor din 
ultimele 4 luni cităm : la 15 iunie
— un premiu de 120 000 Iei, 22 iunie
— patru premii a 82 029 lei, 29 iunie
— un premiu de 87 377 Iei, 6 iulie
— un premiu da 77 080 let, 20 iulie 
—- un premiu de 109425 Iei, 27 iulie
— un premiu de 71 575 lei, 10 august
— un premiu de 104728 tei, 17 august
— un premiu de 67 064 Iei, 7 sep
tembrie — un premiu de 150 000 
Iei ș^i.

Dar în afara numeroaselor șt Im
portantelor premii în bani, PRONO- 
EXPRESUL oferă — prin concursurile 
speciale — un mare număr de ctști- 
guri în obiecte, în frunte cu AUTO
TURISMELE.

Pentru a putea participa șl dv. la 
unul din premiile oferite de con
cursul Pronoexpres de mîine, depu- 
neți-vă dfn vreme buletinele. Șan
sele dv. sînt mult mai mari dacă 
jucațl pe buletine colective (com
binate) de 7 sau 8 numere. Prețui 
unui buletin de 7 numere este 21 
Iei,, far al unuia de 8 numere este 
de 84 lei.

• Orele de funcționare w casieri
ilor Loto-Pronosport din Capitală, cu

excepția duminicilor și sărbătorilor 
legale, sînt următoarele : 9—19,30
(fără întrerupere).

• Cîștigătorii tragerii din 12 Iulie, 
care au Obținut o excursie Giurgiu 
— Belgrad — Budapesta, se vor pre
zenta la data de 14 octombrie, orele 
17, în calea Victoriei nr. 9, de unde 
vor pleca pe timp de 12 zile.

• Tragerea Pronoexpres de mîine, 
miercuri 12 octombrie, va avea loc 
la București, în sala dia str. Doam
nei nr. 2, Ia ora 18,30.

PRONOEXPRES

Premiile1 coiîctlrsvtiui ri.r. 40 din 5 oct. 
19(î«

Categoria a II-a : 1 variantă a 37 593 
Iei *, 5 variante a 12 593 lei ;

Categoria a TH-a :■ 49 variante a 1G95 
Ieî;

Categoria a TV-a : 3L9 variante a 327 
leii
Categoria a V-a ? 973 variante a 107 tei;

Categoria a Vî-a : 5649 variante a 25 
iei:

Report categoria T ; »? 9*23  lei.
Premiul îi» valoare de 25 000 lei, acor

dat unei variante de categoria a II-a, 
va fi stabilit prin tragere la sorți, 
miercuri 12 octombrie a.c. la București.

Rubrica’ r&fiacbatâ de Administrația 
de Stat Loto - Pronosport,



La sfirșitul săptămînii In București

Un interesant turneu international de handbal
După „suita" de jocuri interna

ționale la care au participat nume
roase și valoroase echipe de peste 
hotare (TUS Keinhausen, BSVBern, 
Empor Rostock și, în prezent, Dyna
mo Halle) și care a marcat începu
tul acestui sezon, calendarul între
cerilor de handbal înscrie în desfă
șurarea sa primul mare turneu in
ternațional. Această competiție va 
avea loc la sfîrșitul săptămînii în 
Capitală, la startul ei prezentîn- 
du-se patru formații masculine: 
BUCUREȘTI (de fapt echipa repre
zentativă/ BUCUREȘTI-TINERET, 
BUDAPESTA (selecționata Ungari
ei) și selecționata orașului KIEL 
(R.F. Germană).

întrecerea (vineri, sîmbătă și du
minică în sala Floreasea) are drept 
principal scop — ca toate acțiunile 
internaționale din această toamnă 
— să contribuie la realizarea bunei 
pregătiri a lotului reprezentativ, în 
fața căruia stă, după cum bine se 
știe, o nouă ediție a campionatului 
mondial. Este, deci, un motiv în 
plus ca întrecerea să fie așteptată 
cu mult interes, pentru că rezulta
tele și comportarea primei noastre 
„garnituri" vor putea să ne dea o 
imagine asupra celor ce s-au făcut 
pînă în prezent.

In afară de aceasta însă, ceea ce 
atrage în mod deosebit la acest 
turneu este și valoarea formațiilor 
participante. Dintre oaspeți se de
tașează, în primul rînd, echipa ora
șului Budapesta (de fapt reprezen
tativa Ungariei), din rîndurile că
reia nu vor lipsi cunoscuții inter
naționali Fenyo, Kovacs, Adorjan, 
precum și alți handbaliști maghiari 
de frunte. Alături de echipa Buda
pestei va juca și reprezentativa ora
șului Kiel care va prezenta în poar
tă pe Rudolf Delfs, de 38 de ori in
ternațional, un handbalist cunoscut 
și apreciat în întreaga Europă. Ală
turi de el vor mai juca 
Frehn, Bohe, Grotkopp, 
Boehnke, Jensen, Wegner, 
Richter și Ritter și Kop 
de portar). Este demn de 
nat faptul că antrenorul 
formații este unul dintre 
populari handbaliști din R.F. Ger
mană, Heinrich Dahlinger.

în încheiere, un alt amănunt t 
pentru a asigura o cît mai bună 
conducere a jocurilor federația 
noastră a invitat doi arbitri străini. 
Este vorba de Zelko Gregurici și 
Gavril Goinici (din R.S.F. Iugo
slavia).

Dinamo BucureștiCampionatul mondial feminin de șah

Echipa României fruntașă în clasament

Beguhn, 
Buck, 

Kroske, 
(rezervă 
mențio- 
acestei 

cei mai

(c. a.)

Se îmbogățește calendarul competițiilor
internaționale de atletism

OBERHAUSEN 10 (prin telefon), ^bul unei poziții mai «dive a pieselor. 
După consumarea rundei a 7-a,' Ea ți-a. mărit constant tpresiunea pc 

echipa României se află singură în 
fruntea clasamentului campionatului 
mondial feminin de șah, urmată la 
’/j p. de Iugoslavia ți U.R.S.S. Jucă
toarele noastre au întrecut cu 2—0 
echipa Poloniei, în timp ce Iugoslavia 
a lăsat o prețioasă jumătate de punct 
ia fața R.D.G.: I1/* —V». U.R.S.S. 
a întrecut Olanda ou 2—O.

în meciul cu Polonia, la prima masă 
a echipei române a jucat Alexandra 
Nicolau. campioana țării. într-o apă
rare 
ficat

Dynamo Halle 17-10 (7-4) 
la handbal

Alehin, șahista româncă a sacri- 
un pion din deschidere,

★
La ora cînd închidem 

runda a 8-a, ECHIPAin
SLAVIEI CU SCORUL DE

Potrivit hotăririi luate de Congre
sul I.A.A.F. de la Budapesta, cam
pionatele europene de atletism se 
vor desfășura în viitor, din doi în 
doi ani. «Pauza*  de 4 ani de pînă 
acum s-a redus deci la jumătate, finind 
seamă și de celelalte competiții pro
gramate, înseamnă că de acum îna
inte atleții continentului nostru vor 
putea participa în fiecare an la o 
întrecere de anvergură. în 1967 se 
va desfășura a doua ediție a „Cupei 
Europei" (finala, la Moscova). în 
anul următor, cei mai valoroși atleți 
de pe toate meridianele se vor în- 
tîlni la marea confruntare din Mexic, 
Jocurile Olimpice — 1968. în
1969, la Atena, atleții din Europa 
se vor reuni la campionatele con
tinentului. In 1970 va avea loc a 
treia ediție a «Cupei Europei*,  în 
1971 — din nou campionatele euro
pene, apoi — în 1972 — Jocurile 
Olimpice de la Munchen ș.a.m.d.

Concursurile europene de Juniori 
(ultimul la Odesa, anul acesta), me
ciurile bilaterale sau triunghiulare 
dintre diferitele țări, precum și Bal
caniadele de atletism sînt numai 
cîteva din competițiile care vin în 
completarea calendarului internațio
nal de mare anvergură. De curînd, 

Miroir 
un

> des- 
este 

celor 
R.D.G.,

lendarul atletismului: anul viitor, 
Intre 9 și 10 august, la Montreal, 
se va desfășura meciul de atletism 
Europa — America. Reprezentativa 
europeană va cuprinde circa 100 de 
atleți și 80 de atlete. Aceștia au 
fost selecționați pe baza rezultate
lor de la Budapesta, iar în sezonul 
viitor ei vor fi verificați în compe
tiții ca «Memorialul Paul Mâricamp* — 
Paris, concursurile de la Amsterdam 
șl ZOricb, cît și în campionatele na
ționale ale diferitelor țări. în final, 
reprezentativele vor fi definitivate 
de cinci tehnicieni desemnați de 
I.A.A.F. Echipa Americii va fi defi
nitivată după jocurile pan-ameri- 
cane, care vor avea loc la Winnipeg, 
la sfîrșitul lunii iulie 1967.

De la meciul Europa — America 
pînă la organizarea unui campionat 
mondial de atletism nu este decît 
un pas. Și, cine știe, poate că într-un 
viitor apropiat propunerea făcută de 
Japonia în acest sens va prinde 
viață.

S. N.

în editorialul său, revista 
de I'athletisme" propune 
concurs internațional, care 
fășoare anual 
vorba de un 
.cinci mari*  
R.F.G., Franța

Să nu uităm și de altă competiție 
internațională care îmbogățește ca-

sau la doi i 
campionat

— U.R.S.S., 
șt Polonia.

încă 
să se 
ani: 
al <

VICTOR CIOCILTEA
PE LOCUL DOI
LA ZINNOWITZ

BERLIN 10 (Agerpres). — 
sfîrșit turneul internațional de 
Ia Zinnowitz (R. D. Germană), 
trecere cu cîtiva reputați mari 
și maeștri internaționali, tin loc 
In clasament a obținut fostul < 
al României, maestrul 
fiahistul român s-a clasat pe locul doi, 
la numai 1/2 p. de câștigătorul turneu
lui, marele maestru sovietic Vladimir 
Antoșîn. In ultimele două runde, flio- 
clltea a remizat cu Malich și a clștigat 
la Gromek.

Iată clasamentul final al turneului : 
I. Antoșin (U.R.S.S.) 11 puncte (din 
14 posibile); 2. Siocîltea (România) 
10*7?  p.; 3. Fuchs (R.D.6.) 9'7-, p.ț 
4—6 Nei (U.R.S.S.), Uhlmann (R.D.®.) 
ți Malich (R.D.G.) 8'7) p.ț 7—8. Lic
hen (R.D.G.) și Haag (Ungaria) 8 p.; 
9. Pietsch (R.D.6.) 7(7) P-î 19. Zinn 
(R.D.G.) V p.; 11—12. Hennings 
(R.D.G.) și Gromek (Cehoslovacia) 6 p.ț 
13. Marovici (Iugoslavia) 5(7) P-î 14. 
Eichl (Cehoslovacia) 5 p.ț 15. 
Moehring (R.D.G.) 3 p.

A luat 
șah de 

. In în- 
maeștri 
fruntaș 

campion 
Victor Ciocîltea.

parcursul partidei, pe care a înche
iat-o cu <r. frumoasă combinație cîști- 
gătoare.'în'*-partida  Polihroniade-Lit- 
manowicz, inițiativa a aparținut de ®- 
•emenea reprezentantei României.

Clasamentul înaintea rundei a 8-a : 
România 12, Iugoslavia ft U-R.S.S. 
1ll/t, Cehoslovacia 8 (1), R.D.G. 8, 
Ungaria 7, Bulgaria 6’/a (1). Olanda 
SUt, Anglia și S.U.A. 5Vi (1), Polonia 
5, R.F.G. 4'/r. Austria 8, Danemarca 
l?/i

Ieri după amiază, echipa masculină 
Dinamo București a susținut o nouă în- 
tfinire internațională avînd de această 
dată drept partener de întrecere forma
ția Dynamo Halle (R.D. Germană). Deși 
au fost lipsiți de aportul unor jucători 
de bază (Costache n, Nlca, Redl, ivănes- 
cu, Samungl, Moldovan, Xăcu) dinamo- 
vlștU bucureștenl au reușit totuși • 
frumoasă victorie internațională : 17—10 
(7—4). Punctele au fost înscrise de Mo
ser (8), Ionescu (2)» Schuman (2), Mure- 
șan (4), Popescu pentru Dinamo Bucu
rești șl de Manfield (3), Grund man (3), 
Mayer (2), fcudwig (2) pentru Dynamo 
Halle.

în continuarea turneului lor, handba- 
liștii din Halle vor juca la 13 octom- 

• brie la Bacău și în 15 octombrie la Iași.

Miercuri, la Moscova, Torpedo — Internazionale

S. SAMARIAN, antrenor 
★’ ★

•ditia, de la Oberhausen ne parvine știrea că, 
ROMÂNIEI A ÎNTRECUT PE CEA A IUGO- 

2-0.

în schim-

MOTOCROSIȘTII ROMÂNI
AU CONCURAT IN U.R.S.S Optimism în

Stadionul Lujnikt din Moscova va 
găzdui miercuri după-amiază un e- 
veniment fotbalistic deosebit: revan
șa dintre Torpedo Moscova și Inter
nationale din primul tur al „Gupei 
campionilor europeni".

După cum se știe, echipa italiană a 
cîștigat cu 1—0 prima întîlnire, ceea 
ce constituie o „zestre*  destul de să-

ambele tabere

R.S.S. Ucraina, 
șl a orașului 

e-

LVOV 10 (prin telefon). — Sîmbătă 
șt duminică au avut loc pe traseul 
campionatului mondial de motocros 
din localitate, două concursuri Inter
naționale. Sîmbătă au luat startul re
prezentativele Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Mongoliei, Po
loniei, României, Ungariei și U.R.S.S. 
iar duminică au mai concurat și e- 
chipele Iugoslaviei, 
R.S.S. Moldovenești
Lvov. CLASAMENTE: sîmbătă — 
chipe: 1. U.R.S.S. 2 p, 2. Polonia 5 
p, 3. R.D.G. 7 p, 4. ROMÂNIA 8 p, 
5. Cehoslovacia 9 p, 6. Ungaria lip, 
7. Mongolia 14 p; individual — 250 
orna: 1. V. Arbekov (U.R.S.S.).... 10. 
M. Dănescu.., 13. Cr. Dovij... 16. Tr. 
Macat ie... 20. C. Coman-, 500 cmc: 
1. I. Grigoriev (U.R.S.S.)... 9. O. Puiu... 
13. O. Stetani... 18. E. Keresteș, 19. 
Șt. Chilu. La ambele probe au parti
cipat cîte 28 de concurenți. In con
cursul de duminică alergătorii noștri 
s-au clasat astfel: M. Dănescu (8) și 
P. Paxino (13) la 250 cmc, O. Ștefani, 
(11) și Al. Ionescu (14) la 500 cmc, Iar 
pe echipe ei au ocupat locul 5.

CAMPIONATE...
ITALIA (etapa a IU-a): Internazio- 
' " ’ “ Juventus— Brescia

3—2 etc. Glass- 
8 p (golaveraj 

(7-—2), Juventus

nale—Spăl 2—1, 
0—0, Napoli—Milan 
ment : Interna ziona le 
13—1), Napoli 8 p 
7 p (7-0).

ELVEȚIA. Derbiul
F. G. Basel—F.G. Zurich 3—1. Clasa
ment : F. G. Basel 13 p, urinată de
F. G. Zurich cu 12 p.

PORTUGALIA (etapa a IV-a) : Ben
fica—Sporting 3—0 !, Braga—G.U.F. 
1—1. Clasament: Benfica 7 p (7—1),
G. U.F. 7 p (7—3).

CEHOSLOVACIA (etapa a 
Inter Bratislava—Dukla Praga 
Union Teplice—Slovan Bratislava 
Lokomotiv Kosice—Slavia Praga 
In clasament,

etapei a VIII-a:

Dukla, Slovan și

X-a) : 
O—O, 
0—0, 
0—2. 
Slavia

Rapid(etapa a V-a)r
Neustadt 4—1, Vienna— 

Clasament: Rapid și
P-

SPANIA (etapa a V-a) : Valencia—

Prime impresii după „europenele" de baschet feminin
(Urmare din pag. 1)

aceeași mare jucătoare, însă 
singură floare...
rezervat special la sfîrșit cî-

rămas 
cu o

Am
teva cuvinte și pentru reprezenta
tiva României, cu cea mai contra
dictorie comportare în acest cam
pionat. După cîteva partide mult 
aplaudate șl una chiar memorabilă 
— cu U.R.S.S. — selecționata noas
tră a... stopat, deși la actuala ediție 
a „europenelor*  am avut cele mai 
mari «atuuri*  de a depăși obișnuitul 
loo 4.

In meciul cu R.D. Germană nu a 
mai fost vorba de o diferență de 
talie, întrucît adversarele noastre au 
Jucat aproape o repriză fără Ameîs 
(1,90 m). Șl atunci?... O cădere fi
zică evidentă a celor 7—8 jucătoare 
folosite cu precădere constituie prin
cipala cauză pentru care baschetba
listele noastre au ratat împlinirea 
unui țel la care tind de multă vreme.

creat 
lumii

racă pentru un meci în deplasare. 
Totuși, italienii sînt optimiști. înainte 
de plecarea la Moscova, Helenio Her. 
rera a declarat: „Pentru noi echipa 
sovietică a constituit o revelație șl 
susjin eu toată convingerea eă Tor
pedo a fost maj puternică decit fnsăfl 
naționala U.R.S.S. pe care am văzut-o 
la Londra. Miercuri va fi o „bătălie*  
de zile mari pentru Inter, o bătălie 
pe care o vom ciștiga insă acum, 
cînd cunoaștem stilul de joc al so
vieticilor'.

La rîndul său, Voronin, căpitanul 
echipei sovietice, a declarat: „La 
San Siro am aplicat o tactică de
fensivă. La Moscova vom juca ofen
siv, vom marca fără îndoială cele 
două goluri necesare Calificării, astfel 
Incit să nu mai fie nevoie de un ai 
treilea meci, pe teren neutru, la 
Viena. Marea noastră ocazie este Ia 
Moscova și noi nu o vom pierde',

Aceleași jucătoare care au 
alîtea probleme campioanelor 
șt Europei, în final, adică tocmai 
atunci cînd ar fi trebuit să „apese 
pe accelerator*,  au fost de nere
cunoscut. O analiză detaliată a com
portării echipei noastre reprezenta
tive vom face în numerele viitoare 
ale ziarului.

PREMII, CLASAMENTE...
• Echipa campioană europeană 

este alcătuită din Nina Poznanskaia, 
Tamara Slidenko, Galina Madison, 
Ravilia Prokopenko. Raisa Mihailova, 
Liudmila Bazarevici, Feodora Orel, 
Skraidrite Smildzina, Galina Voro
nina, Laime Jukelene, Silvia Krodere 
șl Neli Fominikh. Antrenoare — 
maestra emerită a sportului LIDIA 
ALEXEEVA.

• Clasamentul final al coșgete- 
relori 1. Ratvay (Ungaria) 142 p, 
2. Kalenici (Iugoslavia) 129 p, 3. 
Likszo (Polonia) 114 p, 4. Ameis 
(R.D. Germană) 112 p, 5. Voinova

(Bulgaria) 95 p, 6. Smildzina (U.R.S.S.) 
93 p, 7. Radovanovici (Iugoslavia) 
90 p, 8. Boianova (Bulgaria) 87 p, 
9. Bazarevici (U.R.S.S.) 84 p, 10.
Chazalon (Franța) și Krause (R.D. 
Germană) 82 p.

• Premii acordate de organizatori: 
cea mai bună jucătoare din echipa 
română — ECATERINA VOGEL ; cea 
mai tînără jucătoare: JULIA BOIA
NOVA (Bulgaria); cea mai bună 
apărătoare — RUJICA MEGLAJ 
(Iugoslavia); cea mai tinără echipă 
— R.F. GERMANĂ.

• Tradiționalul premiu «Miss 
campionatul european de baschet" a 
revenit jucătoarei Barbara Kuhn din 
echipa R.D. Germane. Juriul a fost 
alcătuit din ziariștii sportivi acredi
tați la G.E.

• In cele 42 de partide susținute 
de-a lungul întregului campionat (din 
care nici una nu a necesitat prelun
giri) s-au înscris 5 276 de puncte, 
în medie cîte 125 de fiecare meci.

Știri, rezultate
PRAGA. Marele premiu din cadrul 

tradiționalului concurs internațional 
de călărie de la Pardubi;. '5 revenit 
jocheului cehoslovac KTnazik, pe 
calul Nestor. Pe locul doi s-a clasat 
jocheul român D. Toduță, pe calul 
Vampir.

PARIS. Echipa masculină de ștafetă 
4x100 m a Franței (Berger, Delecour, 
Piguemal, Bambuck) a făcut o ten
tativă pentru doborîrea recordului 
mondial. Tentativa nu a fost încu
nunată de succes, cronometrele in- 
dicînd 39,6 sec, la 6/10 de recordul 
lumii. în cursul aceleiași competiții, 
Michel Jazy a cîștigat proba de 
1 500 m plat cu rezultatul de 3:41,7.

MOSCOVA. Cea de-a doua finală | 
a „Cupei U.R.S.S." la fotbal: Dinamo 
Kiev — Dinamo Minsk (1—0, după 
prelungiri). Golul a fost marcat în 
minutul 114 de Turiancik. în finală 
se vor înlîlni Dinamo Kiev si Tor
pedo Moscova.

BERLIN. Reprezentativa de box a 
Poloniei, care se află în turneu în 
R.D. Germană, a evoluat la Dessau, 
în cea de-a doua întîlnire, în com
pania echipei secunde a R.D. Ger
mane. Boxerii polonezi au obfinut 
victoria cu scorul de 12—8. în primul 
meci, reprezentativa R.D. Germany 
a întrecut cu 12—8 echipa polonez..

ROMA. întîlnirea de atletism din
tre selecționatele de juniori ale Ita
liei și U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul 
de 105—96 în favoarea gazdelor. 
Dintre rezultatele înregistrate în cea 
de-a doua zi se remarcă cele obți
nute de Gavrilov (U.R.S.S.) — 2 m 
la înălțime, Asta (Italia) 
la disc și Puosi (Italia) 
400 m.

VARȘOVIA. Atleții 
Legia Varșovia și Dukla 
disputat întîietatea într-o întîlnire 
amicală organizată cu ocazia împli
nirii a 50 de ani de la înființarea 
clubului Legia. Iată cîteva rezultate 1 
200 m — Badenski (b) 21,2; 400 m
— Badenski (L) 46,2, 1 500 m — 
Penjkava (D) 3:57,9; disc — Piat
kowski (b) 58,74 m.

ATENA. în „Gupa campionilor 
europeni" la polo pe apă, în grupa 
de la Atena au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: Ethnikos Pireu
— Wiener Sportklub 7—5; Partizan 
Belgrad — Barcelona 7—2.

— 55,92 m
— 48,2 la

cluburilor
Praga și-au
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