
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1 Echipa feminină de șah a României
pe locul II la campionatul mondial
Cea de a treia ediție a campiona- a dispus de cea a R. F. Germane 

tului mondial feminin de șah a luat cu scorul de 2—0 : Alexandra Nico- 
sfîrșit sîmbătă seara, la Oberhausen. Iau a învins-o pe Rinder, iar Mar- 
Ultima rundă și jucarea partidelor gareta Perevoznic pe Stibaner. Un
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Alexandra Nicolau Elisabeta Polihroniade Margareta Perevoznic

ÎN DERBIUL RUGBISTIC DE PE STADIONUL REPUBLICII:

GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA 3-3 (3-3) DUPĂ UN MECI DE MARE LUPTĂ

Luptă dîrză pe înaintare: griviteanul

Derbiul de ieri, deși terminat la 
egalitate, a dat totuși, în felul lui, 
un.... semiînvingător. Primul crite
riu de departajare la momentul 
bilanțului îl constituie numărul de 
victorii. Iar la acest capitol Steaua 
este, pentru moment, mai bună. Nici 
o dată nu va regreta îndeajuns 
Grivifa Roșie punctul pierdut pe te
ren propriu în fata studenților timi- 
?oreniI

începutul partidei a fost vijelios 
?i ">-a promis lucruri mari, dar, pe 
:năs... a ce trecea timpul, „benzina" 
a început să scadă la ambele echipe. 
Fazele „curate" s-au rărit, iar ner
vozitatea și pripeala și-au spus cu- 
vîntul. Iar dacă Grivița Roșie — 
rare a dominat cea maj mare parte 
a timpului și a beneficiat de cele 
nai multe baloane la momentele 
fixe — nu a cîștigat, vina este tot 
i grivițenilor, care au ratat cîteva

Șerbii (în alb) inițiază un atac, dar Ionescu (Steaua), este, ca de obicei, 
la post Foto: A. Neagu

9—3 (3—0), Farul Constanța — Uni
versitatea Timișoara 9—0 (6—0), 
Știința Petroșeni — Precizia Săcele
1.1—3 (11—0). (Citiți amănunte în 
ziarul nostru de mîine).

excelente ocazii. Steaua și-a apărat 
șansele cu mai multă exactitate. 
Roș-albaștrii s-au prezentat mai 
omogeni, fără „fisuri” importante în
tre compartimente, 
n-a avut suficientă 
acțiuni, Stănescu a 
ment sub așteptări, 
a greșit de 2—3 ori (o dată grav, 
după părerea noastră). Punctele au 
fost înscrise de Penciu (lovitură de 
picior căzută în min. 5) pentru 
Steaua și de Irimescu (lovitură de 
pedeapsă în min. 18) pentru Grivifa 
Roșie. A arbitrat cam larg, permi- 
țînd prea multă vorbărie pe teren, 
P. Niculescu. (g.r.ș.).

în celelalte Intîlnirl s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
mo — Constructorul 14—3 
Gloria — Progresul 6—6
Politehnica Iași — Rulmentul

Grivița Roșie 
cursivitate în 
dat un randa- 
iar Marinescu

Dina- 
(8—0), 
(3-3), 
Bîrlad

Concursul de poezii pe teme sportive
Pentru a se da posibilitate u- 

nui număr cit mai mare de iubi
tori ai sportului și poeziei să 
participe la concursul organizat 
de Consiliul General al UCFS, 
data de trimitere a lucrărilor se

prelungește pînă 
BRIE a. c.

Poeziile 
adresa : 
UCFS, str. 
mențiunea 
cursul de poezii".

la 30 NOIEM-

vor fi 
Consiliul 
Vasile 

pe plic

expediate pe
General al 

Conta 16, cu 
„Pentru con-

întrerupte din zilele precedente n-au 
adus modificări esențiale în ordinea 
primelor echipe clasate. Locul întîi 
și medaliile de aur ale campionatu
lui au revenit deținătoarelor titlului, 
jucătoarele echipei U.R.S.S. Pe locul 
doi s au clasat șahistele reprezen
tativei României, cărora le revin 
medaliile de argint. Medaliile de 
bronz au revenit echipei R. D. Ger
mane.

Reprezentativa țării noastre, avînd 
în componenta sa pe maestrele in
ternaționale Alexandra Nicolau — 
campioana țării, Elisabeta Polihro
niade și pe maestra Mhrgareta Pere
voznic, a fost de-a lungul întrecerii 
una din animatoarele luptei pentru 
primele locuri, fiqurînd ca fruntașă 
a clasamentului timp de mai multe 
runde. Echipa română, pregătită de 
antrenorul Sergiu Samarian, a fost 
singura formație care a reușit să 
aducă o înfrîngere campioanelor 
mondiale, șahistele sovietice.

în ultima rundă, echipa României

rezultat neașteptat au furnizat jucă
toarele echipei U.R.S.S. care au ter
minat la egalitate cu echipa R. D. 
Germane : 1—1. De notat că în run
da precedentă, echipa U.R.S.S. cîști- 
gase cu 1 ’A—*/2 în fața formației 
Angliei. Alte rezultate : Ungaria — 
S.U.A. 2—0, Olanda — Polonia 2—0, 
Bulgaria — Anglia 1—1, Cehoslova
cia — Iugoslavia 1—1, Danemar
ca — Austria 1 */->—’A. După între
rupere : R.D.G.—R.F.G. 2—0. Olan
da — R.F.G. 2—0, Ungaria — Polo
nia 2—0, Danemarca -— S.U.A. 
i ’A—’/2.

Clasamentul final ■ 1. U.R.S.S. 22
puncte (din 26 posibile) ; 2. ROMA
NIA 20 ’A p.; 3. R. D. Germană 
17 p,- 4. Iugoslavia 16 ■/„ p; 5. Olan
da 16 p; 6. Cehoslovacia 15 p .• 7. 
Ungaria 14‘/2 p; 8. Bulgaria 14 p> 
9. Anglia 12 p; 10. S.U.A. 9'A p> 
11. Polonia 9 p; 12. R. F. Germană 
6’A p; 13. Danemarca 5 p,- 14. Aus
tria 4 p.

Selecționata Bucureștiului a cîștigat turneul

sala Floreasca s-auîn
ieri ultimele partide ale 
internațional de handbal, 
de selecționata orașului 
neînvinsă în toate cele trei zile de 
întrecere.

Ultimele partide au fost Ia fel de 
dinamice și viu disputate, în ciuda 
diferentelor -— uneori mari — de 
scor, satisfăcînd spectatorii prin rit
mul în care s-a jucat și prin fru
musețea fazelor. în primul meci al 
programului de duminică reprezen
tativa de tineret a Capitalei a evo
luat mult schimbată în bine față de 
partida din ajun șl a reușit să în
vingă echipa orașului Kiel cu 
18—11 (10—4). Tinerii handbaliști 
români s-au „mișcat" bine în apăra
re și au realizat combinații de atac 
subtile, evidențiindu-se întreaga e- 
chipă pentru spiritul de luptă și dîr-

internațional de handbal
zenia cu care și-a apărat șansele.
Au înscris: Moldovan (6). Licu (4), 
Paraschiv (3), Coasă (2), Sosma (2), 
Dinea pentru București și Kroeske 

Jensen, 
pentru 
(Iugo-

disputat 
turneului 

cîștigat 
București,

FOTBAL: Juniorii români și polonezi 
la egalitate: 2-2 (2-0)

SUCEAVA, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Mii de spectatori, 
yeniți din toate colțurile regiunii, 
iu umplut tribunele stadionului lo- 
tal. Din păcate, publicul n-a prea 
'ost... încălzit de joc și mai cu sea- 
nă de comportarea echipei noastre de 
juniori. Greșeli grave s-au făcut în 
apărare, mijlocașii au jucat lent, iar 
atacul n-a acționat gîndit decît rare- 
>ri. Mai bine zis, o singură dată și 
armarea a fost deschiderea scorului.

Cu toate că erau depășiți ca talie 
ie juniorii noștri, că au început me
ciul cu acea inferioritate pe care o 
aduce jocul în deplasare și în fața 
tnui public necunoscut și că s-au 
rezit conduși cu 2—0, juniorii oas- 
□eți nu au cedat lupta nici un mo
ment, Un atu important al echipei 
ooloneze a fost prezența în formație 
i doi fotbaliști care joacă în cat. A 
Janik, la Polonia Bytom și Milsza
rek, la Lodz). Aceștia au știut să 
iempereze jocul, să dea claritate a- 
acurilor si, în același timp, să se 
arate periculoși la poartă.

Meciul a avut un început neinte
resant și pînă în min. 16 nu notăin 
lecît două șuturi. Unul al polonezilor 
Milszarek — foarte periculos), și

altul al echipei noastre, expediat de 
fundașul Aldea.

în general, în aceste momente, ca 
și în repriza a doua, echipa noastră 
a jucat fără nerv, fără acea dăruire 
care i-a fost caracteristică în com
petiția din Bulgaria. în min. 16, Nis- 
tor face o reușită cursă pe aripa 
dreaptă (singura în tot meciul), cen
trează în fața porții, Biliboacă plon
jează și înscrie cu capul. Oaspeții 
răspund cu două șuturi care ne dau 
emoții (Kasalik — min. 24 și Kus- 
nierz — min. 27), dar fotbaliștii ro
mâni măresc Scorul în min. 35 prin 
Manea.

Repriza secundă este sub valoarea 
celei întîi. Mulțumită, probabil, că 
avea un avans de două goluri, echi
pa noastră „oprește motoarele'. Pro
fită, bineînțeles, oaspeții care ega

lează în 4 minute : Gorgon —- min. 
67 (în urma unei lovituri de colț) și 
Milszarek (min. 71) care a speculat 
două grave greșeli ale fundașilor Co- 
jocaru și N. Ionescu.

Brigada de arbitri, G. Rusev (Bul
garia), GJi. N. Gherghe, D. Macovci, 
a condus corect formațiile :

ROMÂNIA: Moldovan — Aldea, 
N. Ionescu, Stoicescu, Cojocaru — 
Profir (min. 57 Crețu), Roxin — Nis- 
tor (min. 66 Etern), Biliboacă, Mari- 
ca. Manea.

POLONIA: Gonet (min. 41 Sput) 
— Lubanski,. Gladisek,' Gorgon, Li
pinski — Janik, Romanovicz — Ko- 
wenicki (min. 65 Bialas), Kasalik, 
Milszarek, Kusnierz.

MIRCEA TUDORAN

La Opoic, selecționata de tineret a României 
a terminat la egalitate (3-3)cu cea a Poloniei 

(Citifi amănunte In pagina a IV-a)

(3). Rohe (3). Ritter. 
Boenhke, Prehm și Baghun 
Kiel. A arbitrat G. Goinici 
slavia).

Cea de a doua întîlnire a 
la un scor la fel de categoric selec
ționatei orașului București care a 
întrecut echipa de tineret a Buda
pestei cu 19—8 (9—4). Deși mai 
puțin în vervă ca în etapele pre
cedente ale întrecerii, handbaliști! 
noștri au știut totuși să depășească 
o echipă care a încercat totul (în 
special „ținerea* mingii) pentru a 
limita diferența de scor. Contra
atacurile, combinațiile rapide, folosi
rea pivoților și o apărare extrem de 
mobilă au 
victoria să 
rență care 
de valoare 
mâții. Au marcat: Costache II (5), 
lacob (4), 
Otelea (3), 
Ilnat și Moser pentru 
București; V arga I4).
Cseka (2), Vass, Fejes 
pentru Budapesta. A ar
bitrat Z. Gregurici (Iu
goslavia).

Partidele disputate 
sîmbătă seara au justi
ficat așteptările specta
torilor, dar fiecare din 
motive diferite. Primul 
joc a oferit celor pre- 
zenți posibilitatea de a 
asista la o dispută echi
librată, cu o evoluție a 
scorului pasionantă și în 
care victoria a fost de
cisă abia cu cîteva se
cunde înainte de fluie
rul final, în timp ce în 
a doua întîlnire — ra
portul de forțe fiind 
net favorabil învingăto
rilor (selecționata 
tră masculină) — 
știa și-au permis 
facă o adevărată 
monstrație de 
modern, 
meroase combinații de 
atac și 
cum s-au petrecut lu
crurile mai în amănua^

revenit

determinat ca, în final, 
se realizeze la o dife- 
exprimă corect raportul 

dintre cele două for-

Programul 
chipele de 
București și 
meci s-a dovedit încă din 
minute foarte echilibrat. Și aceasta 
deoarece tinerii handbaliști ma
ghiari s-au străduit — si au reușit 
în cele din urmă — să pună bine în 
valoare superioritatea lor în ceea ce 
privește gabaritul. In plus, ci au 
jucat cu mai multă voință si mai 
disciplinat tactic, totul aducîndu-le 
în final satisfacția unei victorii: 
17-16 (7-7). In prima repriză, cei ce 
au avut mai mult inițiativa, care au 
impus ritmul de joc au fost jucătorii 
români. Ei au condus, uneori la o 
diferență de 3 goluri (min. 17 : 6-3), 
dar lipsa de atenție, superficialitatea 
cu care au privit meciul și forma sla
bă a portarului Dincă au făcut ca 
de fiecare dată adversarii lor să reu
șească egalarea. 
tul jocului s-a 
Budapestei fiind

a fost inaugurat de e- 
tineret ale orașelor 

Budapesta, al căror 
primele

După pauză, aspec- 
schimbat.
mai activă

Echioa 
în apă-

Gruia (3),
Nodea (2),

noas- 
ace- 

să 
de- 

handbal 
verificînd nu-

apărare. Iată

in pag. a 4-a)(Continuare

Gruia (București) sparge blocajul echipei 
y orașului Budapesta

Foto: T. Roii*»



AVIAȚIE SPORTIVA Multe partide frumoase ssassa
Nâ recorduri la parașutism

In cadrul unor tentative de re
cord efectuate pe aerodromul Clin- 
ceni, sportivii parașutiști au stabilit 
trej noi și valoroase recorduri re
publicane.

• 2,35 m — nou record republican 
în proba de salt în grup de patru 
■de la înălțimea de 600 m, cu des- 
ichiderea înlîrziată a parașutei pînă 
îla 6 secunde șl aterizare la punct 
'fix. Grupul a fost format din: Cor- 
inel Serghianu (0,80 m), Ion Mihai 
,(1 m), Ion Bucuiescu (3,14 m), Ma
rin Vasile (4,48 m). Vechiul record 
era de 3,92 m.

• 3,00 m — nou record republi
can în proba de salt în grup de 
patru (fete) de la înălțimea de 600 
n, cu deschiderea înlîrziată a para
șutei pînă Ia 6 secunde și aterizare 
la punct fix. Realizatoarele acestui 
nou record : Angela Năstase (0,00 
m), Mana lordănescu (1,38 m), Elena 
Băcăoanu (2,68 m), Victoria Zel 
(7,24 m). Vechiul record: 6,71 m.

a* 4,10 m nou record republican 
în proba de salt în grup de trej de 
Ja înălțimea de 600 m, cu deschi 
derea întîrziatâ a parașutei pînă la 
6 secunde și aterizare la punct fix. 
Grupul a fost alcătuit din: Gheorghe 
lancu (2,45 m) Ionel lordănescu 
(3,95 m), Ion Roșu (5.90 m). Vechiul 
record era de 4,64 tu.

STEAUA, CAMPIOANA REPUBLICANĂ
UN NOU RECORD AL TĂRII : GHEORGHE COSTACHE, 66,10 m LA 

ARUNCAREA CIOCANULUI

y mieriu Răuț (Rapid) a obținut o per- 
foarte bună la triplusalt: 

15,76 m

în prima etapă ia „A“ B“
O etc

Dintamo Bacău
Din nou. la volei 1 Sîmbătă și dumi

nică, In Capitală și ta încă 16 orașe ale 
țării un public numeros a onorat cu pre
zența și— aplauze întîlnirile ețapei 
inaugurale a campionatelor republicane 
de volei la categoriile A și B ediția 
1966/1967. Iată ta rtadurile de mai jos 
rezultatele sosite la redacție pînă la în
chiderea ediției și asupra cărora urmează 
să revenim ta ziarul nostru de inline.

- CATEGORIA A
STEAUA BUCUREȘTI—POLITEHNI

CA TIMIȘOARA (m) 3—0 (12, 12, 2). 
Așa cum se vede, doar două seturi de 
luptă propriu-zisă. Dar două... cit trei, 
frumoase și de o valoare tehnică adesea 
foarte înaltă, în special ta ceea ce pri
vește activitatea liniilor ofensive. In a- 
părare ambele echipe au vădit lipsuri: 
Politehnica insuficiențe la blocaj, Steaua 
— la dublaj. Timișorenii au pierdut cu 
0—3; cu toate acestea, și ta pofida 
scorului sever din ultimul set, ei au 
produs o bună impresie, dovedind un im
portant progres și făgăduind să dea se
rios de furcă multor adversare în acest 
campionat. Cei mai buni jucători ai par
tidei: Cristiani, Cretu, Poroșnicu
(Steaua), .4rmion, Pranifă, Nil van (Po
litehnica).

can, avantajați de faptul că concurau 
pe beton, au reușit să obțină per
formante foarte bune. Gheorghe 
Costache (Dinamo) a dobor it recor
dul republican, inregistrînd 66,10 m 
iar al doilea clasat, Virgil Tibulschi 
și-a întrecut propriul record perso
nal, cu o cifră promițătoare: 63,88 
m. Pe echipe, Dinamo a întrecut 
Brașovul cu 188—125 (133—66 și 
55—59) și I.C.F.-ul cu 189—121 
(129—71 și 60—50). în meciul Bra
șov — I.C.F. s-a înregistrat o sur
priză, prima formație cîștiqînd cu 
160—148 (101—95 și 59—53). Iată
cîteva rezultate individuale: 100 m: 
V. Jurcă (Dl 10,6, M. Vosminschi 
(ICF) 10,7; 200 m: V. Jurcă 21,2; 
10 km marș: L. Caraiosifoglu (D) 
46:10,8; 4x100 m: Dinamo 41,9; lun- 
qime : V. Mureșan (ICF) 7,40 —- rec. 
pers.; prăjină: D. Piștalu (D) 4,30; 
qTeutate: A. Gagea (D) 16,11; disc; 
V. Sălăge-an (Bl 52,14; suliță: H. 
Wentzel (Bl 63,16; femei: 800 m; 
V. Gabor (B) 2:12,0; 80 m g: E.
Vintilă (D) 11,5; lungime,- E. Vin- 
tilă 5,78; greutate: A. Sălăgean 
(B) 15,07; disc: R. Motiu (ICF) 43.95; 
suliță: M. Penes (D) 56,24, M. du
rea (D) 49,56. (C. Gruia — coresp. 
reg.)

La Cîmpulung Muscel s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ba
nat — Argeș 161—148 (113—85 și 
48—63), Cluj — Araeș 158—146 
(112—83 și 46—63) și Banat — Cluj 
151.5—151,5 (94,5—105.5 și 57—46). 
Dintre rezultatele Individuale se re
marcă cele obținute de: I. Dumitraș- 
cu (A) — 14,9 la 110 m g, C. Corbu 
(A) — 15,46 la triplusalt, O. Catara
mă (A) 51,31 m la disc, E. Neacșu 
(A) 47,01 m la suliță, S. Tănase (C) 
119 la 80 m g.

SURPRIZĂ ÎN CAPITALĂ:
RAPID ÎNVINSĂ DE UNIVERSITATEA TIMISOARA

Actualul campionat republican 
masculin continuă să fie interesant. 
Ieri s-au disputat cinci din cele șase 
meciuri (partida I.C.F. — Acade
mia Militară a fost amînată) și re- 
zulțatele înregistrate ne-au_ confir
mai: această părere. Sala Floreăsca 
a găzduit două partide : .Rapid — 
Universitatea Timișoara și Steaua 
— Steagul roșu Brașov. De la în
ceput trebuie să subliniem că for
mațiile bucureștene porneau ca fa
vorite, dar — dacă Steaua a con
firmat rezultatele bune —, Rapid 
le-a confirmat pe... cele slabe, 
pierzînd meciul cu Universitatea, 
la fel cum l-a pierdut — săptă- 
mîna trecută — pe cel cu Aca
demia Militară. Timișorenii au în
ceput partida cu mult curaj, reu
șind ca în primele șase minute să 
conducă cu 3—4 puncte. Egalarea 
s-a produs în min. 7 și nici una 
dintre echipe nu a putut să se dis
tanțeze. Spre finalul primei re
prize, Universitatea a luat totuși

DINAMO BUCUREȘTI—UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (f) 3—0 (7, 6, 11). 
Un meci care, chiar și în primele două 
părți a fost mai— viu decît arată re
zultatele acestor seturi. Oaspetele au reu
șit să conducă ta setul ultim cu 8—1 
și 11—2, scor la care dinamovistele for
țează alura, imprimă un plus de varie
tate atacului, egalează la 11 și cîștigS 
clar. J ucătoare evidențiate: Ivănescu, 
Ștefănescu, Vanea 1 (Dinamo), Lăzeanu, 
Zamfirescu, Dobîrtâ (Universitatea.)

O FAUR

RAPID BUCUREȘTI—VIITORUL BA
CĂU (m) 3—0 (9, 9, 6). Viitorul

la fileu între atacul Universității Craiova (Cornelia Lăzeanu) 
Dinamo București (Marilena Ștefuucscu—Lia Canea)

Luptă echilibrată 
și blocajul echipei

Bacău, nou promovată în A, i-a cedat 
lelativ ușor echipei campioane, în care 
Dragun, excelent coordonator, Nicolau, 
Plocon și, mai ales, Costinescu, în 
foarte bur.ă formă, și-au impus superio
ritatea experienței și eficacității lor. Oas
peții au luptat cu multă dîrzenie pen
tru un rezultat cit mai bun, dar unele 
greșeli elementare la preluări și la blo
caj au făcut ca valoarea jocului lor să 
scadă simțitor spre sfîrșit. De la Vii
torul i-am remarcat pe Timofte, Costea, 
mai slab în final, Moșescu și Uasile.

I.C.F.  BUCUREȘTI—C.S.M. SIBIU 
(f) 3—1 (8, 13, —14, 12). Sibiencele 
au condus în genere în prima parte a 
fiecărui set, cedînd însă în finaluri, mai 
ales din cauza unor execuții tehnice gre
șite (la serviciu, Ir, dublarea blocajelor 
ele.). Bucureșteneele au combinat mai 
fiumos, au tras prin surprindere. însă 
blocajul lor nu a fost pe măsura atacu
lui. în linii mari, a fost un med fru
mos, în care elevele antrenorilor Șt. 
Stroe (I.C.F.) și Gh. Bădescu (C.S.M.) 
au cules aplauze „ia scenă deschisă".

S. NORAN
ALUMINA ORADEA — DINAMO 

BUCUREȘTI (m) 0-3 (6, 7. 12). Par
tidă de bună calitate, spectaculoasă. 
Orădenii au condus în setul trei cu 
5-1, 7-3, și 10-5 dar, pînă la urmă, 
tehnica superioară a dinamoviștilor 
a obținut cîștig de cauză. S-au evi- 

un mic avantaj și la pauză con
ducea cu 41—37. Dună reluare, ra- 
pidiștii forțează și reușesc egalarea 
în min. 26 : 51—51. Tot în acest 
minut este eliminat pentru cinci 
greșeli personale N. Ionescu (Uni
versitatea). care pînă atunci ju
case excelent. Se părea că rapi- 
diștii vor profita de această pier
dere grea pentru adversari și vor 
lua inițiativa. Dar lucrul nu 
s-a întîmplat. Singur, Cristian Po
pescu nu a putut să suplinească 
lipsurile celorlalți. în această situa
ție, Dan Pușcașu și-a condus echipa 
tot mai sigur spre victorie. Univer
sitatea s-a apărat calm, a atacat 
simplu și eficace, cîștigînd pe me
rit. Scor final : 86—80 pentru ti
mișoreni. Au arbitrat bine G. 
Chiraleu și M. Tănăsescu. în cea
laltă partidă Steaua a învins forma
ția brasoveană Steagul roșu cu 
116—80 (47—32).

PAUL, IOV AN 

la „Ș>
idențiat Tîrlici, Corbeanu și Schrei
ber de la învingători, Rogozan și 
Starinschi de la învinși. (M. POP • 
coresp).

ȚESĂTURA P. NEAMȚ — RAPID 
BUCUREȘTI (f) 2-3 (11, —11. 14.
—3, —10). Lipsa jocurilor „tari' și 
insuficienta pregătire fizică, a noilor 
promovate în categoria A, au făcut 
ca să nu înregistrăm o mare sur
priză. O întîlnire frumoasă, în care 
s-au remarcat Florescu și Baga de la 
Rapid, Demetriu, Clobanu și Pascal 
de la Țesătura. (ILIE IANCU • co
resp. reg).

Politehnica Galați — Minerul B. 
Mare (m) 3-0 (3, 6, 11), Petrolul Plo-

Dinamo Victoria Bucureș

Chimia Suceava 1-1 (I
Se pare că dinamoviștii s-au 

zat în meciuri nule, lată că și < 
dimineața, pe propriu teren, ei a 
nat la egalitate (1—1) de data 
cu echipa Chimia Suceava. Scq 
bilit în primele șase minute, ni 
putut fi modificat cu toate că 
create multe ocazii, ratate însă 
rință de înaintași. Bucureștenii, 
crezători în posibilitățile lor, au 
meciul superficial, complăcîndu 
tr-un joc lent, convenabil advc

Sucevenii au dat o replică ci 
dinamoviștilor. întreaga formație 
tat mult, s-a apărat calm și a < 
atacuri foarte periculoase. în c 
rea acțiunilor ofensive un rol 
îl are extrema dreaptă, rapidul

Începutul meciului a fost ,f 
Atacuri la ambele porți. în Miu 
„cade* primul gol: Ion Ștefan - 
Victoria) șutează puternic, pe jo 
20 m și... 1—0. După două
lovitură liberă de la 25 m la 
buoureștenilor. Balonul exped 
Ghegbe a fost respins la Nicol; 
îl introduce în plasă ; 1—1. în 
următor același Nicolau trimite 
peste portarul dinamovist Stan 
însă balonul întîlnește bara !

Arbitrul Mihai Vasiliu-PJpiești 
dus bine următoarele formații:

DINAMO VICTORIA : Stan V. 
Maghiar, Crăciunescu, Constar 
Velicu — Feodot, Ciuleanu — 
cu (min. 59 Florea), Nuțu» Ion 
Dumitrescu.

CHIMIA: Petcu (min. 25 Si< 
Nedelcu, Ghegbe, Mărcukscu, S 
Anton, Borcău — Nicolau, Buzat 
87 Ion Teodor), Ga vrii, Teodosi

P. POMI

Foto: T. Roibu

iești — Progresul Brăila (m) 3-0
(10, 14, 8), Tractorul Brașov — Poli
tehnica Brașov (m) 3-1 (9, —6, 9, 6), 
Penicilina Iași — C. P. București (f) 
3-0 (11, 5, 10), Farul Constanța — 
Universitatea Cluj (f) 3-0 (11, 8. 9).

CATEGORIA B

Semănătoarea București — Pro
gresul București (m) 3-2 (10, —12, 
16. —12, 11), A. S. A. Sibiu — Elec- 
troputere Craiova (m) 2-3 (—10, 9. 
—11, 16, —14), C. S. M. Cluj — Ind. 
sîrmei C. Turzii (m) 2-3 (—11, 5, 
—6, 4, —9), Progresul București — 
Metalul București (f) 3-2 (11, 13, —6, 
—10, 11), Drapelul roșu Sibiu — Tri
cotajul roșu Brașov (f) 3-0 (2, 9, 
10), Liceul „N. Bălcescu" Cluj — 
Voința M. Ciuc (f) 3-0 (7, 13, 5),
Construcții București — Știința Pe- 
troșeni (ml 3-2 (—11, 12, 12. —8, 9), 
Universitatea București — Politehnica 
Cluj (m) 0-3 (11. 8, 3), I.C.F. Bucu
rești — Politehnica Iași (m) 3-0 Uni
versitatea București — I.S.E. Bucu
rești (f) 3-1 (12. 9, — 12.
6), Medicina București — Poli
tehnica Galați (1) 3-0 (2, 5, 4), Me
dicina Cluj — Politehnica Brașov 
(f) 2-3 (—5, —6. 13, 10, —5). I. M. 
F. Tg. Mureș — Universitatea Iași 
(f) 3-0 (8, 10, 5).

La Oradea, Dinamo din localitate 
a întrecut Politehnica Galați cu 
54—51 (23—18). (I. BOITOȘ — co
resp.). Dinamo București a reușit 
să învingă la Tg. Mureș formația 
locală Medicina cu scorul de 61—55 
(31—26). Dinamoviștii au cîștigat 
pe merit o partidă care nu le-a ri
dicat probleme deosebite. (I. PÂUȘ
— coresp. reg).

Derbiul etapei, desfășurat la Cluj, 
a corespuns așteptărilor. După un 
joc viu disputat, clujenii au cîștigat 
pe merit. Ei au luat conducerea 
chiar de la început și nu au mai 
cedat-o pînă la sfîrșitul partidei : 
Universitatea Cluj — Politehnica 
București 76—68 (35—27). Cei mai 
buni : Demian, Ruhring și Vizi de 
la învingători, Jekeli, Purcăreanu și 
Diaconescu de la învinși. Au ar
bitrat bine F. Andor și Gh. Dutca, 
ambii din Oradea. (P. RADVANI
— coresp.).

Metalurgistul Bucure
Ceahlăul Piatra Nef

3-0 (2-0)

Nici nu apucaserăm să ne așez; 
și... gol! Bucureștenii au începil 
au schimbat 2—3 pase și în seci 
a partidei șutul lui Băcanu a 
mingea în plasa porții pețil. 
ceput cu această veritabilă „lovi 
teatru", meciul părea iremediabil 
ca spectacol, deoarece era de p 
că în continuare metalurgiștii vo 
Oua să joace în... sens unic. Ei *• 
această impresie doar cîteva mint 
tru ca după aceea toți cei prea 
ttibuna stadionului Gloria să aii 
lația unei echipe solide, mature, 
joc bine gîndit și cu cîteva ini 
lități de certă valoare: Ceahlăul 
Neamț. Fotbaliștii acestei form 
dat o replică neașteptat de buni 
reștenilor, astfel că am avut prii 
asistăm la o partidă echilibrată, 
în faze de toată frumusețea și 
ritm de joc mulțumitor. Oaspe 
avut o ușoară dominare la mijloi 
mei reprize, l-au „întins* pe i 
bucureștean de cîteva ori, însă c 
au înscris au fost tot gazdele : * 1 
30 Niculescu a central și lancu 
ziție clară de ofsaid 1) înscrie cu 
După pauză a urmat o nouă și 
sistentă dominare a jucătorilor d 
tra Neamț, dar Bihu (min. 47) 
Meder (min. 53) zguduie bara 
turile lor. în finalul partidei, in 
trece de partea metahirgiștilor. 
mină insistent și realizează un n 
prin lancu (min. 62). Arbitrul i 
Drăghici (Constanța) a condus hi 
mațiile:

Cu întîlnirile etapei a IV-a, des
fășurate sîmbătă și duminică, a luat 
Sfîrșit campionatul republican pe 
echipe. Pe stadionul Republicii din 
București, Steaua a mai obținut 
două victorii, reușind să cucerească 
din nou titlul de campioană a țării. 
Rezultatele meciurilor : Steaua —
Rapid 170—119 (107—73 — la mas
culin și 63—46 — la feminin). 
Steaua — Progresul 192—78 (127—43 
și 65—35). în cel de-al treilea meci 
Rapid a întrecut Progresul cu 164—77 
(108—51 și 56—26). în prima zi de 
concurs, deși ploaia și vintul în 
rafale au fost adversari puternici 
pentru atleti, tînărul Valeriu Răuț 
(Rapid) a reușit un rezutat foarte 
bun la triplusalt -. 15, 76 m, a doua 
performantă romanească a anului. 
Alte rezultate: bărbați: 110 m g: 
N. Perța 15,1; prăjină : E. Simiones- 
cu (S) 4,30,- lungime: Ad. Samungi 
(S) 7,29, M. Zaharia (R) 7,18 — rec. 
pers.; disc: I. Naghj (S) 53,16; cio
can: N. Rășcănescu (S) 57,64; femei: 
lOo m: I. Petrescu (R) 12,0; 200 m:
I. Petrescu 24,5; 400 m: D. Bădescu
(R) 58,7; 80 mg: G. Cîrstea 11.4; 
4x100 m: Steaua 49.0; lungime: V. 
Viscopoleanu (S) 5,98, M. Salamon
(S) 5,85 — rec. pers.

Și la Brașov atleții au trebuit să 
facă față unor condiții atmosferice 
nefavorabile. Totuși în ziua a doua, 
rezultatele au fost mai bune deși 
pisla era grea. Aruncătorii de cio-

METALURGISTUL: Niculescu 
rin, Tudor, Apostol, Viciu — 
Floru'ț — Niculescu, lancu. Pant 
Ilăcanu.

CEAHLĂUL: Argeșeanu — C 
Ghica, Gheorghe, latan — O nici 
— Zatinca, Bogdan, Meder, Muni

C. ANTONE

Oțelul Galați - Știința Buc 
2-0 (2-0)

GALAȚI, 16 (prin telefon, de 
mi sul nostru). — Plecare matin 
ora 5,40, spre Galați... Pe noi ne-< 
la această oră, pe peronul Gării di 
îndatoririle profesionale. Dar, i 
grupuri compacte de studenți c 
renunțat la somnul de duminică 
voarea fotbalului, a echipei lor f. 
Știința București, pentru care 
spre orașul de pe Dunăre, ca să 
țină și în deplasare. Alți entuzi;: 
plecat cu autobuzele.

La Galați, însă, deziluzie mare 1 
reștenii au jucat nepermis de sla 
tru o echipă care privește spre ca 

■ A. Ei n-au avut, în primul rind,



interesanta în categoria B FOTBAL

it în fruntea clasamentului seriei I
i morală, codind repede lupta, 15 
u-se depășiți pe toate planurile, 
ui, dimpotrivă, a jucat cu mult a- 
îb, a avut inițiativa in cea mai mare 
e a timpului, a arătat mai multă 
ezie, o mai buuă concepție de joc. 
eprîza intîi, în alară de „startul* 
tare a lăsat impresia că bucureștenii 
acționa la nivelul locului care-1 o- 

I în clasament, s-a desfășurat sub 
nul superiorității gazdelor care au 
inat teritorial, acționînd cu mai 
tă adresă, cu mai multă forță do 

Gazdele au imprimat meciului un 
viu, realizlnd în unele momente 

: spectaculoase, de un bun nivel 
lie. Știința n-a făcut altceva decit 
se apere și nu totdeauna cu sigu- 
a necesară. Urmarea ? Oțelul a de 
«oarta meciului în această repriză, 

->>;■ ud două goluri și luînd, totodată, 
un avantaj psihologic prin alte ac- 
îi care au pus în derută apărarea ad- 
să. Nu este greșit spus că, In această 
te a jocului, o singură echipă a jucat 
bal, Oțelul, astfel că cele două goluri 
brise de Cemega (inin. 26 și 34) re- 
zintă rezultatul minim pe care-1 pu. 
u aduce aceste 45 de minute de fur 
oasă dominare gălățeană.
Jupă pauză, direcția de joc se mai 
imbă din cînd în cînd, Știința consta- 
1 că totul este pierdut și că singu- 

lucru ce poate fi recuperat este...
>area. Și, încercînd să și-o salveze, 
inițiat cîteva acțiuni și manevre tac- 
>. La una dintre ele Unguroiu a a- 
is în careu, dar a fost faultat (min. 
ț. Arbitrul nu a acordat, însă. Apoi 
ciul revine în atac și în min. 53, 
i jucători — David, Matei și lacob 
au golul în „gheată”, dar îl ratează, 
min. 89, Stănculescu (Oțelul) este 

minat de pe teren. A condus slab, N 
igoroașă-Graiova

JACK BERARIU

F. R. Pașcani—Progresul Brăila

3-0 (2-0)

Pașcani, 16 (prin telefon). Fero- 
arii s-au impus în prima repriză, 
nd au atacat mai periculos și au 
scris de două ori, prin Atanasiu 
tin. 25) și Brîndușescu (min. 40). 
upă pauză, oaspeții s-au apărat 
ai bine și — totodată — au atacat 
iricuios, dar au ratat cîteva oca- 
i : Stoian (min. 55 și 73) și Comă- 
escu (min. 77). Ultimul gol a fost 
arcat de Sălceanu, în min. 72. Ar- 
trul E. Martin — București a con
ns foarte bine.

C. Enea - coresp.

ctrom Brașov — Dinamo Datâu

1-1 (1-0)

Brașov, 16 (prin telefon). Pe un 
mp exceptional de frumos, în 
ița a 4 000 de amatori de fotbal, 
Ietrom și Dinamo Bacău au fn- 
heiat la egalitate partida disputată 
1 localitate. Rezultatul de egali- 
ite este echitabil. Brașovenii au 
ominat mai mult timp și au creat 

serie de acțiuni la poarta lui 
thiță, însă pripeala și lipsa de ho- 
ărîre au făcut ca acestea să nu 
oată fi fructificate. în plus, jucă- 
orii de la Metrom au făcut abuz 
e pase, multe dintre ele negăsin- 
lu-și ținta. Doar în min. 42. o 
>asă lungă a lui Ardeleanu a fost 
eluată în poartă de Mileșan. Bă- 
ăoanii au atacat mai rar, dar des
ul de periculos. Și la ei s-a făcut 
emarcată lipsa de orientare în fi- 
îalizarea acțiunilor. Din linia de 
itao n-a corespuns decît Băluță 
:are însă a ratat două ocazii (min. 
12 și 85) neavînd în Matei și în 
lednic colaboratori pentru concre- 
izare. Dovada, punctul egalizator 
?ste opera lui Nedelcu, care în 
min. 65 execută impecabil o lovi- 
;ură liberă de la 25 m.

Arbitrul Al. Pirvu — București 
a condus bine.

METROM : Berechet — Petrescu, 
Bălăianu, Ochea, Iordache — Laza- 
rovici, Aescht — Ardeleanu, Nemeș, 
Mileșan, Sima.

DINAMO BACAU : Ghiță — Kis, 
Panait (Gross — min. 84), Vătafu, 
Naumcev — Duțan, Nedelcu — 
Rednic, Băluță, Cernat, Matei.

C. Gruia — coresp. reg.

Poiana Cimpina — 
Siderurgistul Galați 3-1 (0-1)

Cimpina, 16 (prin telefon). Gaz
dele, în revenire de formă, au obți
nut o victorie meritată. Golurile au 
fost înscrise de Matei (min. 60), 
Opanschi (min. 75 șl 85 ambele din 
11 m) pentru Poiana, Neagu (min. 
12) pentru Siderurgistul. llie Dră- 
ghici — București a arbitrat bine.

E. Stroie - coresp.

Flacăra Măreai-Oltul Rm. Vîlcea 
1-0 (0-0)

Moreni, 16 (prin telefon). Flacăra 
a cîștigat din nou la limită datorită 
ineficacității atacului, care a ratat 
numeroase ocazii. Raportul de cor
ner e (15—2 în favoarea Flacărei), 
oglindește aspecul jocului. Unicul 
gol a fost înscris de Dănilă în min. 
51, dintr-o acțiune personală. Arbi
trul A. Pop — Cluj a condus bine.

Gh. Ilinca - coresp.

A. S. A. Tg.
CRIȘUL ORADEA-CLUJEAMA

1-0 (0-0)
ORADEA, 16 (prin telefon) — 

Continuînd seria jocurilor de slabă 
calitate, formația Crișul Oradea a 
învins cu greu pe Clujeana. Punctul 
victoriei a fost realizat de N. Ale
xandru abia în min. 60. dintr-o lo
vitură liberă de la 18 m. Specta
torii au asistat la un joc încîicit cu 
prea puține faze la poartă, In care 
au abundat greșelile elementare. 
Dintre ocaziile ratate de gazde me
rită a fi amintite doar cele ale lui 
Pojonț și Mureșan II, din prima re
priză. Clujenii au jucat excesiv de 
prudent în atac, apărîndu-se supra- 
numeric. Totuși, după deschiderea 
scorului de către localnici, oaspeții 
inițiază o serie de atacuri reușite 
și sînt pe punctul de a înscrie, însă 
Alexiu . (min. 78) ratează din apro
pierea porții. S-au remarcat: Levay. 
Lucaci. Pojonl (de la gazde) și Solo
mon. Șooș, Stanciu de la Clujeana. 
A condus bine Ion Dobrin (Craiova).

CRIȘUL: Casoni — Levay, Lucaci, 
Pojonl, Balogh — Damian, lacob — 
Harșani, N. Alexandru, Mureșan, 
Cociș (Suciu).

CLUJEANA i Naghel — FQlop, 
Solomon. Șooș, Nedelcu — Alexiu, 
Stănel- Bacoș, Ene, Stanciu, Roman.

V. Stere — coresp.

Minerul Baia Mare —
A. S. A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)

BAIA MARE, 16 (prin telefon). 
După cum era de așteptat, întâl

nirea dintre echipele Minerul și 
A.S.A. Tg. Mureș (fruntașa clasa
mentului) a dat loc la o dispută 
aprigă în care jucătorii ambelor 
formații au urmărit un singur țel: 
cele două puncte. Și dacă echipa 
locală a reușit să le obțină aceasta 
se datorește jocului mai bun prac
ticat în prima repriză cînd a do
minat în majoritatea timpului și 
cînd apărarea a destrămat orice 
tentativă de atac a oaspeților. De 
altfel în această parte a meciului 
s-a marcat singurul gol : în min. 
31, Sasu execută în careu o lovitură 
liberă de la 40 m, Cosma prelun
gește balonul, cu capul, la Miculaș 
și acesta înscrie din apropiere. Tot 
în repriza întâi — min. 2, 18 și 29 
— gazdele au bune ocazii de a în
scrie, dar portarul oaspeților So- 
lyom, respinge în corner șuturi pu-

CLASAMENT
Nutu (Dinamo Victoria) încearcă 
să finalizeze o acțiune. (Fază din 
meciul Dinamo Victoria București— 

Chimia Suceava)
Foto: P. Stan

ETAPA VIITOARE : — Siderurgistul
Galați — Dinamo Victoria Buc., Chimia 
Suceava — Metalurgistul București, 
Știința București — C.F.R. Pașcani, 
Oltul Rm. Vilcea — Oțelul Galați, Pro
gresul Brăila — ceahlăul P. Neamț, 
Poiana Cimpina — Metrom Brașov, 
Dinamo Bacău — Flacăra Moreni.

1. Dinamo Bacău 8 4 3 1 11— 6 11
2. Știința Buc. 8 4 2 2 14— 9 10
3. Dinamo Vic. Buc 8 3 4 1 12— 7 10
4. Siderurgistul Galați 8 3 3 2 11— 7 9
5. Oțelul Galați 8 4 13 9—9 9
6. Chimia Suceava 8 3 3 2 5— 5 9
7. Metrom Brașov 8 2 4 2 9— 9 8
1. C.F.R. pașcani 8 3 2 3 10—11 8
9. Flacăra Moreni 8 4 0 4 5— 8 8

10. Ceahlăul P. Neamț 8 2 3 3 9— 8 7
11. Progresul Brăila 8 2 3 3 3— 9 7
12. Metalurgistul Buc. 8 2 2 4 10— 9 6
13. Poiana Cimpina 8 2 1 5 6— 8 5
14. Oltul Rm. Vîlcea 8 1 3 4 5—14 5

Mureș învinsă la
ternice prin intervenții de ultim 
moment.

în repriza secundă jocul se echi
librează. Gazdele mai au primul 
cuvînt doar 10 minute, după care 
oaspeții revin în atac, forțînd ega- 
larea. Ei își creează trei ocazii de 
gol dar, rînd pe rînd, Dumitriu III. 
Ciutac șl Lungu șutează pe lingă 
poartă. Sesizînd faptul că apăra
rea oaspeților iese din dispozitiv, 
gazdele acționează pe contraatac și 
în min. 63 și 83 Sîlaghi se află 
singur cu portarul, dar nu reușește 
să fructifice.

Brigada de arbitri Mircea Rotaru 
(Iași), Ion Rainea (Bîrlad) și Vic
tor Popa (Iași) a condus bine un 
meci dificil.

Spectatorii au fost profund ne
mulțumiți de modul nesportiv în 
care s-au comportat jucătorii oas
peți. Tonul actelor nesportive a fost 
dat de Pavlovici (căpitanul echi
pei !).

T. Tohătan — coresp. reg.

C. F. R. Timișoara — 
Gaz Metan Mediaș 

3-0 (2-0)

TIMIȘOARA, 16 (prin telefon). — 
Peste 5.000 de spectatori au urmărit pe 
un timp excelent o partidă cu o evolu 
tie interesantă. în prima parte am asis 
tat la un joc dinamic,, cu multe Faze de 
gol la poarta oaspeților, însă din ele 
doar două au fost Fructificate *. Panici, 
(min. 9) și Oovaci (min. 25). De notat 
că feroviarii au mai ratat ocazii favo
rabile de a mări scorul prin Fodor (min 
4, 7, 25 — bară). Covaci (min. 23), 
Lungu (min. 29). în această repriză 
oaspeții au șutat doar de două ori prin 
Tilicea (min. 15) și Zanca (min. 33) 
însă șuturile lor au fost prea slabe ca 
să constituie un pericol pentru poarta 
apărată de Tatar. în repriza secundă 
mai mu he atacuri oprite însă la linia 
de 16 m datorită intervenției apărători
lor formației gazdă. Șuturile expediate 
de Zanca, Szabo și Dodu au fost, de 
asemenea, imprecise. Localnicii reușesc 
în firfal să mai înscrie încă o dată prin 
b'odor (min. 83). A arbitrat corect V. 
Dumitrescu (București).

Petre Arcan - coresp. reg.

Vagonul Arad—Ind. sirmei C. Turzii

3-0 (2-0)

Arad, 16 (prin telefon). Meciul a 
fost presărat cu multe faze spectacu
loase, la aceasta adueîndu-și contri
buția ambele echipe. Localnicii au 
atacat mai insistent și au fost mai 
periculoși in fața porții. Punctele au

Baia Mare
fost realizate de Stănoaie (din 11 m), 
Schweninger și Dembrovschl. Mul
țumitor arbitrajul lui M. Biolan — 
Tr. Severin.

Gh. Nicolăită - coresp.

MINERUL LUPENI-C. F. R. ARAD
2-2 (2-0)

Lupeni, 16 (prin telefon). Minerul 
a făcut unul dintre cele maf slabe 
jocuri. Jn prima repriză gazdele au 
marcat de două ori prin Farcaș (min 
6 și 30). După pauză, oaspeții reu
șesc să egaleze în urma golurilor în
scrise de KOrosi (min. 63 și 70).

L Ciortea - coresp.

UNIREA DEJ—€. S H. REȘIȚA

0-3 (0-2)

Cluj, 16 (prin telefon). Partida s-a 
disputat la Cluj, deoarece terenul din 
Dej este suspendat pe o etapă. Jocul 
a fost la discreția reșițenilor. Au 
marcat Arnotchi (min. 1 șl 35) șl 
Stiegenbauer (min. 90). Arbitrul V. 
Dragu — Ploiești a condus bine.

V. Morea - coresp. reg.

C. S. M. Sibiu—A. S. Cugir 
4-0 (2-0)

Sibiu, 16 (prin telefon). G.S.M. 
a jucat bine și a cîștigat pe merit. 
Golurile au fost înscrise în ordine 
de Ene (min. 4), FUchiș (min. 6), 
Văcaru (min. 64), și Comșa (min. 
81). I. Dancea — București a arbi
trat bine.

D. Solomei - coresp.

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. Mureș
2. Clujeana
3. Vagonul Arad
4. C.F.R. Timișoara
5. C.S.M. Reșița
6. Crișul Oradea
1. Minerul Baia Mare
8. C.S.M. Sibiu
9. A.S. Cugir

10. Minerul Lupeni
11. Ind. sirmei C. Turzii
12. Gaz metan Mediaș
13. Unirea Dej
14. C.F.R. Arad

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia
Mare — Crișul Oradea, C.F.R. Timi
șoara — Vagonul Arad, Ind. sirmei C. 
Turzii — C.S.M. Sibiu, C.F.R. Arad 
— Unirea Dej, A.S.A. Tg. Mureș 
Minerul Lupeni, A, S. Cugir — Clu
jeana, C.S.M. Reșița — Gaz metan 
Mediaș.

„Cupa României"
Ieri s-a disputat o nouă etapa din ca

drul popularei competiții „Gupa Româ
niei*, etapă în care au debutat echipele 
din categoria G. Meciurile au fost ur
mările de corespondenții noștri din ora
șele gazdă. Iată rezultatele tehnice înre
gistrate j

Fulgerul Dor oh oi—Metalul Rădăuți 
4—2 (2—0)

Viitorul Botoșani—Minobrad Vatra 
Domei 3—2 (2—0, 2—2)

Constructorul Vaslui—Locomotiva laș. 
2-1 (1-1)

Unirea Roman—Textila Buhușî 0—1 
(0-0)

Foresta Fălticeni—Victoria Roman
2—1 (2—0)

Gloria Btrlad—Flamura roșie Tecuci 
1_2 (1-1)

Progresul orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
—Petrolul Moinești 2—2 (1—1, 2—2)

S.U.T. Galați—Unirea Focșani 4—2 
(0-2)

Metalul Buzău—Gloria C.F.R. Galați 
0_l (0—1)

Stuful Tulcea—Portul Constanța 3—1 
(2-0)

Metalul Mangalia—Electrica Constanța 
2—1 (0—0)

Ideal Cernavodă—I.M.U. Medgidia
1-2 (1-1)

Metalul Plopeni—Rapid Miz.il 4—0 
(3—0)

Victoria Florești—Metalul Tirgoviște 
l_o (0—0)

C.F.R. Roșiori—Electrica Fieni 0—2 
(0-0)

Timpuri Noi București—S.N Oltenița 
4—2 (0—1)

1PROFIL București—Flacăra roșie
București 0—3 (0—0)

Viscoza București—Tehnometal Bucu
rești I—0 (1—0)

Flacăra Videle—Dunărea Giurgiu 0—1 
(0—0, 0—0).

Lotru Brezoi—A.S.A. Sibiu 0—2
(0-2)

Minerul Motru—Progresul Strehaia
0—2 (0—1)

Victoria Tg. Jiu—Autorapid Craiova 
2—0 (0—0)

Metalul Tr. Severin—Electroputere
Craiova 1—1 (0—0, 1—1)

Dinamo Timișoara—Minerul Anina
2—1 (1—0)

Crișul Ineu—Minerul Bihor 1—0
(1-0)

Aurul Brad—Mureșul Deva 0—5
(0-1)

Aurul Zlatna—Metalul Hunedoara
0—1 (0—0, 0—0)

Steaua roșie Saionta—Olimpia Oradea 
6—1 (1—0)

Unirea Oradea—Recolta Cărei 0—1 
(0—1)

Unio Salu Mare—Sălmăreana 1—0 
(1-0)

Unirea Cluj—Arieșul Turda 1—2
(0—1)

Soda Ocna Mureș—A. S. Aiud 2—1 
(1-1)

Minerul Bălan—Oltul Sf. Gheorghe 
0—I (0—0)

Avîntul Reghin—Progresul Reghin
1— 4 (1—0)

Metalnl Copșa Mică—Victoria Călan 
3-1 (1-1)

Faianța Sighișoara—Tractorul Brașov 
1—0 (0—0)

Celuloza Zăraești—Chimia Făgăraș
2— 5 (0—0, 2—2)

Meciuri amicale
RAPID — DINAMO BUCU

REȘTI 1—1 (1—1).
Au marcat I Kraus și Varga 

(din II m).
UNIVERSITATEA CLUJ — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 5—5 
(4-2) !

Au marcat: Uifăleanu, Tvansun, 
Mustețea, Adam și Al. Vasile pen
tru Universitatea și Mureșan III 
(2), Lereter, Mihăilă și Popanică 
pentru Politehnica (V. Morea — 
coresp. reg.).

PRONOSPORT

Etapa din 16 octombrie 1966

ASA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 42

I. Polonia 
(tin.)

(tin.) — România
3—3 x

II. România (jun.) — Polonia
•tun.) 2—2 X

III. Metrom Brașov — Dinamo
Bacău 1—1 X

IV. Poiana •— Siderurgistul 3—1 1
V. Oțelul Galați — Știința Buc: 2—0 1

VI. Minerul B.M. — A.S.A. Tg.
Mureș 1—0 1

VU. Cnsul Oradea — Clujeana 1—0 1
VIII. Atalanta — Napoli 1—1 X

IX. Fosgia -— Venezia 3—0 1
X. Lecco —- Internazionafe 0—2 2

XI. Roma —- Cagliari 0—0 x
XII. Spa’ — Bologna 1—0 1

XIII. Torino -- Juventus 0—0 X
Fond de premii 688 050 lei din care re

port la fondul premiului minim 404.877 
lei.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.



a cîștigat turneul internațional de juniori • CAIACIȘTII ROMÂNI - 2 MEDALII DE AUR Ș| UNA DE ARGR

luptă sub panou. Cu o săritură mai 
bună, Tarău (nr. J3) șl Săuca (nr. 8) 
iși domină adversarii. Fază din meciul

București B—Varșovia
Foto: A. Neagu

Reprezentativa secundă de juniori 
a Capitalei a încheiat neînvinsă tur
neul internațional desfășurat timp de 
trei zile în sala Floreasca. Pe urmă
toarele locuri s-au clasat, la egalitate 
de puncte și departajate doar de coș- 
averaj, selecționata A a Bucureștiu- 
lui (plus 13 puncte), echipele Buda
pestei (plus 9 puncte) și cea a Var
șoviei (minus 22 de puncte).

Dintre cele patru meciuri dispu
tate sîmbătă și duminică, doar cel 
dintre Varșovia și București A a 
avut o desfășurare echilibrată și a- 
ceasta în cea mai mare măsură din 
cauza comportării sub valoarea obiș
nuită a baschetbaliștilor bucuresteni 
care, pe lingă faptul că au comis 
sumedenie de greșeli de tehnică, au 
și ratat exasperant. Ca urmare, selec
ționata Varșoviei a condus aproape 
în permanență, este drept la diferen
te mici, și în final a cîștigat la limită.

Mai interesant a fost de urmărit 
în aceste două zile evoluția echipei 
secunde care cuprinde aproape toți 
juniorii selecționați pentru Câmpie 
natul balcanic de la Izmir. Spunem 
mai interesant și îndeosebi mai îm
bucurător, deoarece în partidele cu 
Varșovia și cu Budapesta am avut 
prilejul să vedem evoluînd o serie 
de baschetbaliști cu gabarit mare 
(Tarău, 1,98 m, Săuca 1,97 m, An- 
dreițu 1,93 m, Bîrsan 1,90 m), alături 
de juniori „mici" ca talie (Caloș 1,85 
m, Ivan 1,81 m, Irimia 1,84 m), toți 
talentați si cu o bună pregătire fizică 
și tehnică.

Ce ne-a plăcut mai mult la această 
echipă, pe care o considerăm eu 
reale perspective ? în atac — viteza 
acțiunilor, mișcarea permanentă sub 
panou, precizia în aruncările Ia coș; 
în apărare — siguranța și eficacitatea 
cu care a fost aplicat presingul tem
porar, intercepțiile, urmărirea cu per-

severență a „capacelor". Slăbiciunile 
s-au făcut simtite în folosirea în mod 
exagerat a driblingului, unele ratări 
de sub coș (datorate neatenției), ca și 
graba cu care au fost construite une
le acțiuni poziționale în momente în 
care se impunea un joc mai lent. 
Desigur, nu poate fi omis nici faptul 
că echipa a fost deseori „descoperi
tă" în apărare, ceea ce a permis ad
versarilor să lanseze contraatacuri. 
Desigur, însă, că cei doi antrenori
— Alex. Popescu și G. Chiraleu — 
și-au făcut la rîndul lor observațiile 
necesare de care vor ține seama 
în pregătirea echipei pînă la Balca
niadă.

Și acum, rezultatele : București B
— Varșovia 94—63 (51—28), Bucu
rești A — Budapesta 51—37 (23—13), 
București B — Budapesta 111—48 
(61—19), Varșovia — București A 
63—62 (27—25).

D. STĂNCULESCU

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). — 
Urmărite cu viu interes, la Ciudad de 
Mexico continuă întrecerile „Săptămînii 
preolimpice internaționale”.

Finalele concursului de caiac-canoe au 
atras numeroși spectatori pe malurile 
lacului Xochimilco, deși timpul a fost 
rece și vîntul a suflat cu putere.

Sîmbătă, concurenții români au cîștigat 
două medalii de aur și una de argint. 
La caiac dublu 1 000 m, Aurel Vernescu 
și Atanasie Sciotnic au întîmpinat o 
dîrză rezistență din partea echipajului 
vest-german Zander-Bueker, dar româ
nii au învins într-un finiș strîns, specta
culos, realizînd timpul de 3:29,39 față 
de 3:31.07. Pe locul trei au sosit olan
dezii Guerts și Hoekstra, in proba de 
ștafetă 4x500 (caiac), echipajul format 
din trei români: Vernescu, Turcaș, Sciot
nic și vest-germanul Zander, a obți
nut timpul de 7:42.59, învingînd combi
nata Olanda — Ungaria, cronometrată 
cu timpul 7:43.89. Pe locul trei s-a clasat 
combinata R. F. Germană—Polonia— 
U.R.S.S. în 8:11.00.

La canoe dublu 1 000 m, reprezentanții 
României, V. Calabiciov și S. Covaliov, 
au înregistrat timpul de 3:58,20 și s-au 
situat pe locul doi, în urma echipajului 
Jorbaev (U.R.S.S.)—Wichmann (Ungaria), 
cronometrat cu timpul de 3:57,50. Iată 
cîștigătorii altor probe : caiac 1 1000 m: 
Mihaly Hesz (Ungaria) 4:02,12, caiac 1 
500 m femei : Renate Brewer (R.F.G.)

2:04,21 ; canoe 1 1000 m : Detlef Le 
(R.F.G.) 4:14,10 ;caiac 4 femei : Combin 
ta Europei 2:05,90, Mexic 2:06,50. In e 
minatoriile probei de caiac 1 500 i 
Vernescu a marcat cel mai bun tin 
al zilei

In competiția de scrimă, prol. 
de spadă a fost cîștigată de Alexei T» 
kancikov (U.R.S.S.), secondat de Pa' 
lowski (Polonia). La gimnastică fem 
cehoslovaca Vera Ceaslavska a domin 
net întrecerea, clasindu-se pe prim 
loc la individual compus și la toate pr. 
bele concursului special pe aparate.

Evoluții remarcabile au avut, de as' 
menea, Natalia Kucinskaia (U.R.S.S.) 
Evelyne Letoumeur (Franța).

Rezultate din ziua a treia a concursul' 
de înot:: 400 m liber bărbați : Alai
Mosconi (Franța) 4:23,8 ; 400 m liber f 
mei: Claudia Kolb (S.U.A.) 4:55,3; 
m fluture bărbați ; Yasuo Takeda (Ji 
ponla) 2:18,0 : 100 m spate bărbați
Charles Hickox (S.U.A.) 1:02,2.

Campioana europeană Christine Caro 
s-a clasat pe primul loc și la 200 m spf 
te cu timpul de 2:35,7. Coechipiera s 
Benedicte Duprez a ocupat locul doi î 
2:38,1, iar reprezentanta României, Cri» 
tina Balaban, locul trei în 2:40,8.

Cursa ciclistă de fond, desfășurată p 
un traseu de 140 kilometri, a revenit c 
landezului Rini Wagtmans, cronometra 
cu timpul de 3h 14:51,0 (medie orar 
37,044 km). *

1:49.11.

JUNIORII NOȘTRI AU PRIMIT CALIFICATIVUL 
„NESATISFĂCĂTOR“

Selecfionata Bucureștiului a cîștigat 
turneul international de handbal

Petre Mihaiuc (Clubul sportiv școlar) în sprijin echer la paralele
(Urmare din pag. 1) 

rare și avînd în Varga și Vass doi 
excelenti realizatori a condus majo
ritatea timpului. In ultimele minute, 
bandbaliștii din echipa bucureșteană 
fac un efort de voință (de ce nu au 
făcut acest lucru mai devreme?) și 
obțin egalarea, avînd chiar posibili
tatea de a cîștiga. Dar ei se pri
pesc. ratează prin Licu si apoi prin 
Moldovan, în timp ce Varga înscrie 
golul victoriei. Au marcat : Cosma 
(4>, Licu (4), Papn (2). Moldovan 
121, Paraschiv (2), Avramescu șl
Moșteanu pentru București și

Știri, rezultate
PARIS. — în cadrul un<=-i reuniuni 

de box desfășurate la Strasbourg, 
campionul european la categoria se- 
mimijlocie Jean Josselin (Franța) l-a 
învins la puncte în zece reprize pe 
compatriotul său Lucien Fernandes.

BELGRAD. — La Ljubljana în ca
drul celui de al treilea festival 
F.I.B.A. (Federația Internațională de 
baschet amator), s-a desfășurat în- 
tîlnirea de baschet (masculin) din
tre Selecționata Europei șl formația 
italiană Simenthal Milano, cîștigă- 
toarea ..Cupei campionilor euro
peni" ediția 1965—1966.

La capătul unui joc echilibrat și 
de un bun nivel tehnic, baschetba- 
liștii de la Simenthal Milano au ob
ținut victoria cu scorul de 91-89 
(48-42) Din Selecționata Europei a 
făcut parte si jucătorul român Mi
hai Albu, care a înscris șapte 
puncte. S-au remarcat din echipa în
vingătorilor americanul Bradley și 
Riminucci. Cei mai buni jucători ai 
Selecționatei europene au fost Ro- 
driouez, Loridon. Zidek. si Albu.

MtjbICHEN. In localitatea Hamm 
(R. F. Germană) au început întrece
rile grupei a Il-a a „Cupei campio
nilor europeni" Ia polo pe apă. In 
prima zi. formația italiană Pro Recco 
a întrecut echipa belgiană Z. V. 
Gând cu scorul de 6-2, iar R. E. 
Hamm (R. F. Germană) a învins cu 
5-4 echipa olandeză Z. V. Delft.

BERLIN. — Cea de-a 21-a ediție a 
campionatelor mondiale de haltere a 
început la Berlin cu întrecerile la 
categoria cocoș. Titlul de campion a 
revenit sportivului sovietic Alexei 
Vahonin cu performanța de 362,5 kg 
— nou record mondial — la totalul 
celor trei stiluri.

Varga (6), Vass (5), Biro (2), Szabo 
(2), Harka (2) pentru Budapesta. A 
condus Z. Gregurici (Iugoslavia).

Cel de al doilea joc a opus for
mațiile orașelor București și Kiel. 
Avînd o tehnică bună, practiciud o 
apărare mobilă și foarte decisă și, 
mai ales, fiind — majoritatea — 
foarte înalți, oaspeții au constituit 
un excelent partener de întrecere. In 
această companie, selecționata noas
tră a jucat foarte bine, a experi
mentat cu succes o serie de combi
nații de atac și apărare si — ceea 
ee este extrem de important — a 
dovedit o mare capacitate de luptă. 
In finalul partidei — cîștioală cn 
scorul de 20-8 (8-4) — handbalistii 
români aveau tricourile leoarcă de 
transpirație I Și, mai mult, am notat 
în carnetul nostru cu litere mari (si 
de aceea nil putem uita să tran
scriem acest lucru aci!) TOȚI JLJCÂ- 
TORII AU MANIFESTAT MULTĂ 
DISCIPLINĂ TACTICĂ. RESPECTÎND 
CU STRICTEȚE SARCINILE DE JOC. 
Sînt lucruri pozitive, care mulțu
mesc si care — credem ■— nu vor 
rămîne amintiri... Au marcat: Cos- 
tacbe II (61. Moser (5), Gruia (3). 
Guneș (2), Goran, Hnat, Oțelea, lacob 
pentru București și Ritter (3), Prehm, 
Rohe, Wegner, Kroeske, Richter pen
tru Kiel. Corect arbitrajul lui G. | 
Goinici (Iugoslavia).

Foto: T. Roibu

Sîmbătă după amiază, în sala Di
namo din Capitală, s-a desfășurat 
concursul de gimnastică dintre echi
pele de juniori Dinamo București — 
Dynamo Berlin — la fete și Clubul 
sportiv școlar — Vorwărts Potsdam 
— la băieți.

Sportivii oaspeți s-au comportat 
foarte bine, obținînd victoria atît pe 
echipe, cit și la individual.

Echipele noastre, în schimb, s-au 
prezentat foarte slab, doar Petre

Mihaiuc — clasat pe locul secund 
la individual compus — reușind să 
tină pasul cu tinerii gimnaști ger
mani. De altfel, diferențele mari în 
clasamentul pe echipe (11 puncte la 
fete și 6 puncte la băieți) reflectă 
superioritatea oaspeților și compor
tarea la nivel scăzut a sportivilor 
noștri. Rezultatele trebuie să-i pună 
serios pe gînduri pe antrenorii noștri 
care se ocupă de pregătirea junio
rilor.

Amintim că din cauza organizării

necorespunzătoare, concursul băieți 
lor s-a prelungit pînă la ora 23. Cab 
Iul de la inele s-a rupt de două ori 
după care nici nu a mai fost re 
parat. Astfel, la acest aparat con 
cursul a fost întrerupt.

REZULTATE, FETE: Dinamo Bucu 
rești — Dynamo Berlin 173,00 —"584.91 
p.; individual compus : 1. Karin Jan; 
(Dynamo Berlin) 37,90 p. 2. Sigric 
Limberg (Dynamo Berlin) 37,55 p. 3 
Renate Ihloff (Dynamo Berlin) 36,85 
p. 4. Nona Știucă (Dinamo Buc.) 36.7C 
p. 5. Margrit Miiller (Dynamo Berlin) 
36,60 p. 6. Gabriele Kuster (Dynamo 
Berlin) 35,95 p. ; Karin Janz a ocupai 
primul loc la toate aparatele : sărituri
— 9,55, paralele — 9.65, bîrnă —
9,40, sol — 9,60; BĂIEȚI : 
Vorwârts Potsdam 222,70 — 
individual compus : 1,
Thune (Vorwârts) 46,80 p. 3. 
Mihaiuc (C.S.S.) 46,40 p. 3.
Kuntze (Vorwârts) 46,35 p. 4. 
helm Făhmle (Vorwârts) 45,05 
Klaus Bode (Vorwârts) 44,85 
Bodo Schnor (Vorwărts) 44,75 p.; 
pe aparate ; sol: Petre Mihaiuc 9,65; 
cal: Peter Kuntze 9,50 sărituri:
Wolfgang Thune 9,40,- paralele : Pe
ter Kuntze 9,40 ; bară : Wolfgang 
Thune și Peter Kuntze 9,60.
—  ----------------------------------- ■—

C.S.S. — 
228,55 p.; 
Wolfgang

Petre 
Peter 
Diet- 
p. 5. 
p. 6.

Steaua a cîștigat turneul internațional 
de baschet de la Wroclaw

La Wroclaw, în Polonia, s-a desfășurat 
zilele trecute un turneu internațional 
de baschet, la care au participat forma
țiile T.S.K.A. Moscova, SLASK Wroclaw, 
selecționata de tineret a regiunii Si- 
lezia și Steaua București. Jucînd foar
te bine, în toate partidele, baschetba- 
liștii români au repurtat un succes me
ritoriu. Ei au obținut victoria în toate 
partidele susținute. Cel mai valoros re

zultat l-au înregistrat în întîlnirea cu 
multipla campioană a U.R.S.S.. Ț.S.K.A. 
Moscova. Steaua a învins cu 82—77 (27— 
31). De retinut că victoria a fost obți
nută după două prelungiri, la capătul 
unui meci foarte disputat și aplaudat 
de public. Tn partida următoare. Steaua 
—SLASK Wroclaw 71—69 (37—35). Ulti
mul meci : Steaua — Selecționata de ti
neret a regiunii Silezia 79—67 (29—31). 
Clasament final : 1. STEAUA, 2. T.S.K.A.

La Opole: Polonia-România
3-3 (1-2),

VARȘOVIA, (orin telefon, de la 
redacția ziarului PRZEGLAD SPOR- 
TOWY) Pe stadionul din Opole, în 
fața a 8 000 de spectatori, echipele 
de tineret ale Poloniei și României 
aii terminat la egalitate: 3—3 
(1—2). Au înscris: Axente (min. 
33). Ene Daniel (min. 40) și Grozea 
(min. 87) pentru români și Obronski

la tineret
(min. 36), Kot (min. 46) și Letkinski 
(min. 59. din lovitură de la 11 m), 
pentru gazde.

Jucătorii români au fost supe
riori din punct de vedere tehnic, 
realizînd faze frumoase. Echipa po
loneză a practicat un joc în forță, 
mai bine organizat tactic.

GREGOR ALEKSANDROVICZ

Congresul extraordinar al Confederației sud-americane de fotbal

BUENOS AIRES. în capitala Argenti
nei a avut loc sîmbătă congresul ex- 
traordinar al Confederației sud-ameri- 
cane de fotbal. La ordinea de zi a figu
rat un singur punct : analiza campio-

natului mondial de fotbal, din Anglia. 
In cadrul dezbaterilor (care au durat 
6 ore) au fost puse în discuție propu
nerile unor federații sud-americane 
privind viitoarea ediție a C.M. din 
1970.

Moscova, 3. SLASK Wroclaw, 4. Selec

CONSTANTA, 16 (prin telefon). A 
doua gală de box, disputată în Sala 
sporturilor din localitate, în fata unui 
public numeros, a revenit, din nou. 
formației noastre. Multe meciuri au 
fost sensibil echilibrate, oaspeții opu- 
nînd o dirză rezistentă. Din rîndurile 
celor care au evoluat în ring am re
ținut în mod deosebit pe Gorea, Gru- 
iescu, Dinu și, respectiv, Glencross, 
Joice, Imrye.

Iată rezultatele : cat. muscă: C. 
Gruiescu b.p. McHuqh; cocoș: T. 
Glencross b.p. D. Răgălie: pană: 
O. Gorea b.p. I. Murphv ; semiușoa- 
ră: Gh. Bădoi b.p. R. ”--------
ușoară: O. Baciu b.p. T. 
cizie eronată); ușoară : I.
J. Gilmore ; mijlocie mică : T. Imrye 
b.p. I. Pițu (decizie eronată); setni- 
mijlocie : I. Olteanu b.p. R. Dochety,- 
semigrea: Gh. Preda b.p. W. Gilfil- 
lan. Scor final 7—2 pentru România.

Porceres;
Joice (de- 
Dinu b.p.

ționata de tineret a regiunii Silezia. CORNEL POPA-coresp. req.

Surpriză la Moscova: Turcia—U.R.S.S. 2-0!
® Una dintre cele mai mari surpri

ze ale anului, la fotbal, s-a înregistrat 
ieri, Ia Moscova. Echipa U.R.S.S. a fost 
întrecută cu 2—0 (1—0) de selecționata 
Turciei ! Fotbaliștii sovietici au atacat 
aproape tot timpul dar, cum se întîmplă 
adeseori în fotbal, contraatacurile rapi
de inițiate de adversari și-au atins țin
ta. Scorul a fost deschis în min. 3 de 
Ogun. iar în min. 55 oaspeții au marcat 
al doilea gol prin Nevzat. Au jucat 
formațiile : TURCIA : Turgay—Tallah, 
Sargian, Ilmaz, Feshin, Avhan, Șcref, 
Nevzat, Ogun, Aii, Saruk. U.R.S.S. : 
Kazavașvili (Psenicinikov)—Afonin, Ses- 
ternev, Sosnikov, Danilov, Sabo, Linev, 
Parkuian, Banișevski, Strelțov, Matveev.

★
© La Tel Aviv : Iugoslavia—Izrael 

3—1 (2—1). Au marcat Melici (2) și Zam- 
bata, respectiv Spiegler.

★
© In campionatul Angliei. F. C. Li

verpool a jucat în deplasare cu Notting
ham Forest, terminînd la egalitate, 1—1, 
Liverpool ocupă locul 7 cu 15 p. In cla
sament conduce Stoke City cu 18 p.

Rezultatele etanel a TX-a din campio
natul Elveției : F. C. Biel — Lugano 1—1, 
Moutier — Chaux de Fonds 0—2. F. C. 
Sion — F. C. Basel 9—0. Wintherthur — 
Grasshoppers 0—3, Young Boys Berna — 
Servette 2—2, Young Fellows — Lausa
nne 0—4, F. C. Zurich — Grenchen 2—0. 
In clasament, conduce F. C. Zurich cu 
14 p, la egalitate de puncte cu F. C. 
Basel. Prima are un golaveraj mai bun. 
Duminică, la Bruxelles, echipa Elveției 
care se pregătește pentru meciul cu re
prezentativa României, susține un meci 
amical cu selecționata Belgiei.

★

Etapa a V-a din campionatul italian 
a înregistrat 6 meciuri nule si numai 12 
goluri ! Lecco — inter 0—2, Roma — Ca
gliari 0—0, Brescia — Lanerossi 0—0, 
Fiorentina — Mantova 0—0, Foggla — 
Venezia 3—0. Milan — Lazio 2—2, Ju
ventus — Torino 0—0. Atalanta — Na
poli 1—1. Spal — Bologna 1—0. In cla
sament. Internazionale conduce cu 10 p, 
(golaveraj 15—1 ?).
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