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a săut 
Fază

și aruncă la coș, în vreme ce Kun rtu-1 mai poate împiedica, 
din meciul Dinamo București — Universitatea Cluj

Foto: A. Neagu

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ

amo București învingătoare in derbiul 
baschet: 79-61 cu Universitatea Cluj

Academia Militară a dispus in deplasare 
'c Steagul roșu Brașov: 67-66
Icategoria A s-au înregistrat re- 

. ele: DINAMO BUCUREȘTI —
TRSITATEA CLUJ 79—61 
31). Partida a avut un început 
iță'or. Aproape toată repriza 
ambele echipe au punctat pre- 

1 e sub coș și de Ia semidistanță, 
mînd un scor foarte strîns (min. 
32—31 pentru Dinamo). Apoi, 
a aruncări reușite permit dina- 
știlor să se distanțeze. în repriza 
Ha, Dinamo domină jocul dato- 
în special comportării bune și 
ac și în apărare a lui Spiridon, 
ic și Viciu. Asigurîndu-și un a- 
»j consistent, antrenorul Dan 
ieșea își permite să ruleze a- 

■ Se întregul efectiv, dar acest 
scade din randament și din... 

•ent?'' -de scor. Numai pentru 
tă vreme, însă, deoarece în fi- 
Jinamoviștii se impun prin con- 

precise de la 
mai

au depus „armele" în nici un mo
ment și s-au străduit să „împingă" 
înainte întreaga echipă. Demian a 
înscris 23 de puncte, dar nu a evo
luat la valoarea lui, jucînd static și 
fără nerv, iar Bogdan, care a acționat 
în poziție de centru, nu a marcat 
decît 2 puncte, fiind lipsit si de inci
sivitate și de eficacitate. De altfel, 
exceptîndu-i pe Demian, Ruhring și 
Vizi, toti ceilalți jucători clujeni au 
aruncat de foarte puține ori și au și 
înscris puțin. E de mirare această 
lipsă de curai din partea unor bas-

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

LIDERUL OPRIT DIN CURSA
DE PETROLUL!

Saltul disperat al lui Matache

REZULTATE TEHNICE

a lost inutil; mingea șutată de Dridea I a intrat în poartă; Este 2—1 pentru 
Petrolul Foto : N. Aurel

aruri, aruncări 
distantă și joc 
ti.
tiversitatea Cluj

aceea
* tt cu combativitatea care-i ca-rac- 

ează. Doar Ruhring și Vizi nu

ne-a
că jucătorii

sigur sub

dezamăgit 
ei nu au

Aseară, Ia aerepartul Băireasa 

iirea delegației noastre 
participantă la 

aptămina preolmică" 
la Ciudad de Mexico 

seară s-a înapoiat în patrie de- 
îția de sportivi români, condusă 
tov. Ion. Balaș. — vicepreședinte 

‘ U.C.F.S., care a participat la în- 
rerile celei de a Il-a ediții a 
ptămînii sportive internaționale 
olimpice", desfășurată la Ciudad 
Mexico. Numeroși spoitivi, acti- 
i sportivi, antrenori și prieteni 
întîmpinat la aeroport pe repre- 
tantii noștri la această „repeți- 

’ pentru viitoarele Jocuri Olim- 
e.
Jupă cum se știe, sportivii români 

fost prezenti la întrecerile din 
Irul a 5 discipline (caiac-canoe, 
■te, box, înot și atletism), avînd 
comportare frumoasă. Ei au cuce- 
7 medalii de aur, 4 de argint și 

aă de bronz, numărîndu-se printre 
ntașii acestor întreceri. De re- 
rcat strălucita victorie a caiaciș- 
>r și canoiștilor care s-au impus 
tori tar, cîștigînd 6 locuri I și un 

2. Printre performerii români 
întrecerilor de Ia Ciudad de Me- 
o se număTă Aurel Vernescu, 
anasie Seiotnic, Mrhai Țurcaș, Di- 
trie Ivanov, Vieol Calabiciov, Ser
ei Covaliov, Cristina Balabin, Ion 
ionescu și Șerban Ciochină.
Amănunte și comentarii de la 
■este întreceri, într-unul din nu- 
eroie viitoare ale ziarului.

ZOLTAN VAMOȘ
INVINGATOR IM TURCIA

ANKARA. — în concursul inter
național de la Antalya, la care par
ticipă & țări, atletul român Zoltan 
Vamoș a câștigat proba de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 8:55,G. Atleta 
bulgară Iorgova s-a clasat pe primul 
loc la săritura in lungime cu 6,31 m, 
învingind-o pe recordmana română 
Viorica Viscopoleanu. Proba de 110 
m garduri a revenit atletului Hein
rich țllF.G.) cu 14.8. Tînărul atlet 
român Dan Hidioșanu s-a clasat pe 
locul trei cu 15,1. Alte rezultate: 
masculin — înălțime : Patterson (Sue
dia) 2.03 m ; 100 m: Maniak (Po
lonia) 10,5; suliță : Wolhermawi (R.F. 
Germană) 78,49 m ; feminin — ștafeta 
4x100 m : R.F. Germană 48,7.

Dinamo Pitești — Știința Craiova 
(0-0)

Universitatea Cluj — Steaua 1—0 (0—0)
Dlnamo București — C.SM.S. 2—1 (2—0)

Farul — Politehnica Timișoara 
(0-1)

Steagul roșu — Rapid 2—1 (0—1) 
Progresul — Petrolul 1—2 (1—1)
U.T.A. — Jiul 0—2 (#—1)

CLASAMENTUL
1. Progresul
2. Știința Craiova
3. Dinamo Buc.
4. Petrolul
5. Farul
6. Dinamo Pitești
7. Rapid
8. Steaua
9. Jiul

10. Politehnica Tlm.
11. U.T.A.
12. Steagul roșu
13. Universitatea Cluj
14. C.S.M.S.

ETAPA VIITOARE (S

2—1

1—1

APLAUZE PENTRU JUNIORII NOȘTRI

România-R.D. Germană 2-1 (0-1)
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NOIEMBRIE) ;

Rapid — Universitatea Cluj 
Politehnica Timișoara — C.S.M.S. 
Jiul — Progresul
Steagul roșu — U.T.A.
Farul — Diilamo București
Steaua — Știința Craiova
Petrolul — Dlnamo Pitești

RÎMNICU VÎLCEA 23 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Obținută 
de abia în ultimul sfert de oră, vic
toria de astăzi a juniorilor noștri 
este pe deplin meritată și trebuie 
spus de la început că un scor de 3 
goluri în favoarea noastră ar fi re
flectat mai real diferența de valoare 
dintre cele două echipe. într-adevăr, 
o partidă încheiată cu o victorie la 
limită, în cazul nostru 2—1, și în 
care oaspeții au condus la pauză cu 
1—0, ar putea fi oglinda unui meci 
foarte disputat, de două echipe de 
forțe apropiate. Realitatea este că 
de data aceasta juniorii români s-au 
comportat excelent, mai ales în re
priza secundă, fiind de departe supe
riori. De altfel, aplauzele ce le-au 
fost adresate de publicul vîlcean 
sînt pe deplin meritate. Meciul de 
azi a fost cel mai valoros din suita 
celor cinci partide internaționale 
susținute de tinerii fotbaliști în 
această toamnă. Reprezentanții noș
tri au început meciul mai bine ca Ia 
Suceava, ritmul a fost mai viu, ac
țiunile au fost încheiate cu șuturi 
puternice și mai precise la poartă. 
Ei au dominat de la început, astfel

DIN NOU LA PATINAJ
încă din prima zi, patinoarul artificial .23 August" cunoaște o mare afluență de public. Ieri, de pildă, 
ne m i mă mț î copii,, tineri și chiar vîrstnici s-au îndieptat spre patinoarul redat publicului, pentru a se 
recrea practicînd sportul 'preferat. Iată in fotografie un aspect ce ilustrează pasiunea bucureștenilor pen

tru patinaj Foto : Tr. Georgescu

incit oaspeții abia în minutul 12 au 
reușit să inițieze prima lor acțiune 
la poarta noastră. Și, totuși, golul 
a venit neașteptat: Mikosch execută 
în min. 25 un corner, Dumbreanu 
apreciază greșit traiectoria balonu
lui și Iahn, aflat în apropiere, îm
pinge mingea în olasa : 0—1 !

în repriza a doua dominarea ro
mânilor se accentuează : în min. 43 
Biliboacă ratează: în min. 45 Stoi- 
cescu trimite cu capul pe lingă 
bară; în min. 47 Etern 11 pune din 
nou la încercare pe portarul ger
man. Golurile noastre plutesc în 
aer și... cad în decurs de două mi
nute. în min. 65 Marica execută 
splendid o lovitură de Ia 20 do 
metri direct în poartă. Deci 1—1. 
Două minute mai tîrziu, același Ma
rica aduce victoria, transformînd în 
gol o centrare primită de la Manea: 
2—1.

Arbitrul A. Sverev (R.P. Bulgaria) 
a condus excelent următoarele for
mații :

ROMÂNIA : Dumbreanu —• Ciu- 
pitu, N. Ionescu, Stoicescu, Cojo- 
caru — Etern, Profir — Marica, Bi
liboacă, Crișan (min. 55 Lemna.ru și 
min. 70 Nistor), Manea. R. D. GER
MANĂ : Plattner — Luplow, Ker
sten, Rakel, Dost,, Brumei, Schiitze 
— Mikosch (min. 41 Lindemann), 
Jahn, (min. 60 Bost, min. 70 Rind- 
fleisch), Hermann, Berndt.

MIRCEA TUDORAN

Lemna.ru


FOTBAL Liderul oprit din ci
■■■— Steagul roșu-Rapid 2-1

0 victorie obținută în fina/
Dinamo Pitești—Stiinta Craiova 2-17 9 9

Spectacolul pe planul al doilea
FĂGĂRAȘ, 23 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Meci de marc luptă, 
cu un final dramatic care a avut da
rul să răstoarne rezultatul. Ceasul nos
tru, ca și al micului stadion din loca
litate (ce s-a dovedit neîncăpător pen
tru marele număr de iubitori ai fot
balului dornici să asiste la această a- 
tractivă partidă) indica min. 78, iar 
tabela de marcaj 1—0 pentru bucu- 
reșteni. Avantaj fragil, apărat cu dîr- 
zenie de feroviari și... asaltat cu ulti
mele forțe de fotbaliștii de la poalele 
Tîmpei. ȘL ce nu le-a adus o repriză 
și jumătate le-a oferit brașovenilor ul
timul „sfert". în min. 78 Gybrfi (cel 
mai bun om al Steagului roșu) a de
marat pe extremă, a centrat înalt pe 
partea opusă, de unde Goran (complet 
liber) a trimis balonul cu capul în 
plasă. Bucurie în tabăra formației bra
șovene, dezamăgire în rîndurile oaspe
ților care poate în acest moment nu 
intuiau că supărarea lor nu se va opri 
aici. Dar, cum se întîmplă în aceste 
situații, echipa care... vine puternic 
din urmă, încurajată frenetic de pu
blic, prinde si mai mult aripi, în timp 
ce partenerul de întrecere își apără 
șansele cu mai puțină luciditate. Acele 
ceasornicelor arătau min. 87. Greavu 
— foarte util pînă atunci — ezită în
tre a trimite „acasă" și a degaja tere
nul, scoțînd pînă la urmă balonul în 
corner. La lovitura de colț este rîndul 
lui Motroc să aibă un moment de ezi
tare : șutează în cele din urmă în ad
versar. Mingea deviază la Gane, care 
își „încearcă norocul" plasînd balonul 
printre picioarele rapidiștilor, masați 
în fața porții lui Răducanu. Mingea a 
găsit culoarul... dorit și a poposit în 
plasă, spre stupefacția fotbaliștilor 
bucureșteni, care cu numai 12 minute 
mai înainte păreau cîștigători. Așa s-a 
scris „istoria" acestui joc specific de 
campionat. Ce a fost pînă atunci ?

în prima repriză, cînd Rapidul a ți
nut la „cartea sa de vizită", și-a des
fășurat jocul obișnuit, a avut inițiati
va. Apărătorii au rezolvat constructiv

EGALITATE IN MINUTUL 89 LA
CONSTANȚA 23 (prin telefon). 

Chinuit punctul pe care l-a obținut 
formația constănțeană abia în minu
tul 89 și, s-o spunem, cu concursul 
apărării adverse, care a greșit la 
această fază. Gazdele au intrat pe 
teren cu speranța unei victorii cer
te, victorie care potrivit „calculelor 
hîrtiei" nu trebuia să le scape. Dar, 
deseori și în fotbal, socoteala de 
acasă nu se potrivește cu cea de... 
pe teren.

In prima repriză, inițiativa a apar
ținut în bună parte oaspeților care 
nu s-au lăsat antrenați în jocul în
chis (sau încîlcit, dacă vrețij al gaz
delor și „au mers" pe folosirea re
petată a extremelor. Faza cea mai 
importantă din prima repriză s-a pe
trecut în min. 17: Mihăilă execută 
pe lîngă zid o lovitură liberă de la 
25 m. Manciu, deși pe fază, scapă 
balonul și Surdan, atent, îl reia în 
plasă. Jucătorii Farului pornesc vi
guros la restabilirea echilibrului. Au 
această posibilitate în min. 35, cînd

Jiul—U. T. A. 2-0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Echipa din Pelroșeni a jucat excelent
TIMIȘOARA 23 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Decorul unei splendide 
zi de toamnă a fost completat de cele 
două meciuri de bună factură tehnică 
ale cuplajului fotbalistic desfășurat azi 
aici, lntîi, derbiul formațiilor bănățene 
din categoria B, C.F.R. Timișoara—Va
gonul Arad (2—1) și apoi „vedeta" 
Jiul—U.T.A., încheiată cu victoria echi
pei din Petroșeni au mulțumit pe cei 
15 000 de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului „1 Mai".

Jiul a făcut azi, poate, cea mai bună 
partidă din actualul campionat, lucru pe 
care scorul cu care a cîștigat nu îl 
ilustrează îndeajuns. învingătorii au ju
cat frumos, au fost deseori aplaudați 
la „scenă deschisă" și au manifestat, 
în general, o evidentă superioritate teh
nică și tactică.

Textiliștii au dezamăgit prin lipsa de 
interes eu care an abordat acest meci, 
prin apărarea lor neinspirată, prin jocul 
«Icaawdonat ai liniei de mijlocași, ca 

duelurile cu înaintașii brașoveni, im- 
primînd cursivitate acțiunilor, purtate 
îndeosebi pe partea lui Năsturescu, a- 
flat și azi în vervă de joc. Și nu în- 
tîmplător golul feroviarilor „cade" 
dintr-o astfel de combinație : Dumitriu 
execută scurt o lovitură liberă spre 
Năsturescu. Acesta trece ușor de Cam
po și centrează în fața porții, de unde 
Ionescu, atent, deviază balonul în pla
să. Era minutul 24. Riposta stegarilor 
este promptă, dar acțiunile ofensive 
sînt incoerente, permițînd fundașilor 
adverși să respingă atacurile. Se re
marcă C. Dan, care acoperă o zonă 
mare, „măturînd" pe toată aria din 
fața porții lui Răducanu. Cu un minut 
înainte de sfîrșitul reprizei Gyorfi 
centrează precis lui Gane care, deși 
singur în fața porții, trimite alături cu 
capul.

După pauză, bucureștenii s-au consi
derat prea devreme învingători. Au re
nunțat la jocul combinativ, au început 
să se apere supranumeric și să contra
atace sporadic, pe stînga. „Invitați" să 
atace, brașovenii construiesc puternice 
acțiuni ofensive, obligînd în final pe a- 
părătorii adverși să greșească și să ce
deze. Cîteva cuvinte despre o fază con
troversată : în min. 48 Goran a centrat 
înalt, Necula a reluat cu capul în bară 
și Gane (aflat inițial în poziție de of
said pasiv) este acum activizat și trimi
te balonul în plasă. Arbitrul de linie 
R. Gocoi semnalizează poziția de ofsaid 
<a lui Gane și golul nu e acordat.

Arbitrul Zaharia Drăghici — Con
stanța a condus foarte bine.

STEAGUL ROȘU : Pilcă 7 — Ivăn- 
cescu 7, Jenei 7, Alecu 7, Campo 5 — 
Năftănăilă 6, Sigheti 5 (min. 46 Pes- 
caru 6) — Pescaru (min. 46 Necula 7), 
Goran 7, Gane 6, Gyorfi 9.

RAPID : Răducanu 6 — Lupescu 6, 
Motroc 6, C. Dan 9, Greavu 7 — Ja- 
maischi 6, Codreanu 6 — Năsturescu 8, 
Dumitriu 7, Ionescu 6, Craus 5 (min. 
55 Dinu 6).

G. NICOLAESCU

„incisivul* Iancu trece de întreaga 
apărare timișoreană, ajunge în ca
reu, dar în clipa cînd șutează este 
faultat de Petrovici. Arbitrul fluieră, 
indicînd 11 m. Timișorenii, supărați 
pe decizia corectă a arbitrului N. 
Mihăilescu, protestează vehement, 
îmbrîncindu-I, atitudine care va um
bri, din păcate, comportarea bună 
in ansamblu a oaspeților. După mul
te parlamentari, execută Tîlvescu, 
un specialist al loviturilor de la 
11 m. Dar atmosfera de tensiune are 
influentă : el trage în portar, mingea 
îi revine Ia picior, dar șutează pu
ternic... alături de poartă. în repriza 
secundă este evidentă hotarîrea 
constănțenilor de a recupera. Ei 
atacă insistent, însă grăbiți nu finali
zează, ratînd o serie de ocazii prin 
Iancu și Tufan. Bineînțeles, timișo
renii se apără supranumeric și Ee- 
reter, „îngerul păzitor" al echipei, 
salvează de cîteva ori în extremis. 
Jocul este aproape de sfîrșit. In tri
bune, o liniște apăsătoare. Spectato

și prin lipsa de inventivitate a atacului. 
In asemenea condiții, U.T.A. nu putea 
să spere decît la o... înfrîngere. Meciul 
de astăzi trebuie să fie un semnal de 
alarmă pentru echipa arădeană, ținînd 
seama că miercuri la Istanbul va avea 
o partidă dificilă cu Fenerbahce, în 
„Cupa Balcanică".

După ce, în min. 8, Axente pierde 
cea mai mare ocazie a U.T.A-ei, echipa 
din Petroșeni dă semnalul unor atacuri 
susținute. Crăciun (min. 12) și Pcronescu 
(min. 20) pun în pericol poarta arăde
nilor. In min. 30, spectatorii au prilejul 
să aplaude atît execuția impecabilă a 
unei lovituri libere de la 20 m (au
tor: Țîrlea) cit și intervenția magistrală 
a portarului Ion Vasile.

Și iată minutul 40, cînd Jiul deschide 
scorul. Balonul ajunge la Crăciun care 
„prinde" un șut puternic și cu efect. 
Înșelat de traiectoria balonului, Cornea 
iese din poarta și... 1—0 pentru Jiul.

PITEȘTI 23 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru). — începem cronica 
meciului Dinamo Pitești — Știința 
Craiova nu așa cum ar fi firesc, cu 
referiri la fotbal. Am hotărît să re
zervăm primele rînduri ale acestei 
relatări unor aprecieri privind dis
ciplina jucătorilor. Legat de aceasta, 
regretăm faptul că nu am crono
metrat timpul efectiv de joc dar, 
după o apreciere generală, credem 
că din cele 90 de minute s-a jucat 
maximum 50—60, și aceasta mai ales 
la începutul reprizelor.

Consecința unui asemenea mod 
de întrecere (la .realizarea" căreia 
o mare contribuție a avut și arbitrul 
M. Niță — extrem de conciliant) a 
fost aceea că fotbalul a trecut pe 
planul al doilea și că o bună parte 
dintre jucători s-au accidentat (Țîr- 
covnicu mai grav, fiind trecut pe 
extremă din min. 55).

Și acum, despre joc, în finalul 
căruia piteștenii au realizat o .to
nică" victorie, după acel 0—3 de la 
Toulouse. Ei au început prima și a 
doua repriză construind acțiune după 
acțiune, într-un ritm foarte rapid, 
dar manifestînd o nejustificată pri
peală în fața porții oaspeților. Din 
acest motiv dinamoviștii au ratat 
mult.

Craiovenii au reușit să tempereze 
de fiecare dată iureșul echipei piteș- 
tene, numai că dacă în prima parte 
au scăpat cu fața curată, în cea de 
a doua, lipsa de atenție a portarului 
Vasilescu a făcut ca atunci cînd „fo
cul" s-a stins, tabela de marcaj să 
arate 2—0 pentru Dinamo, Țurcan 
înscriind (min. 52 și 71) din două 
lovituri cu capul.

Meritul echipei Știința Craiova este 
acela că la acest scor a trecut la 
atac. Practicînd — cînd erau preo
cupați de acest lucru — un fotbal 
curat, cu pase precise și cu accele
rarea ritmului în faza de finalizare.

Farul—Politehnica 1-1

CONSTANTA
rii priveau ceasul stadionului, aș- 
teptînd să se producă vreo... „mi
nune". Și iată că ea s-a produs. 
In min. 89, Bodrojan — vrînd să 
dribleze pe Kallo — pierde balonul. 
Kallo centrează, Iancu se înalță 
dintr-un buchet de jucători și mar
chează cu capul, peste portarul ti
mișorean (ieșit inoportun). N. Mihăi
lescu a arbitrat competent o par
tidă dificilă.

FARUL: Manciu 5 — Georgescu 
6, Tîlvescu 6, Mareș 6, Pleșa 6 — 
Zamfir 4 (din min. 46 Manolache 6), 
Koszka 7 — Tufan 5 (din min. 46 
Ologu 6), Iancu 9, Manolache (din 
min. 46 Tufan), Kallo 7.

POLITEHNICA: P. Popa 9 — 
Bodrojan 7, Petrovici 8, Lereter 8, 
Rotaru 7 (din min. 79 Rus) — Gri- 
zea 6, Mihăilă 7 — Mureșan III 6, 
Popanică 7, Surdan 9, Mițaru 6.

CORNEL POPA și E. IENCEC 
corespondenți

După pauză, Jiul impune jocului un 
ritm viu, spre deosebire de U.T.A., care 
lasă în continuare liber mijlocul tere
nului, permițînd lui Crăciun și tînăru- 
lui Toia să acționeze în voie. Și inevi
tabilul se produce: în min. 70 Martino
vici trece de Csako II și înscrie cu 
un șut sec.

Cu 10 minute înainte de sfîrșit, ace
lași Martinovici este de două ori faul
tat de Birău. La primul fault, atacantul 
Jiului trece totuși de Birău și, cum 
e normal, arbitrul aplică legea avan
tajului. A urmat însă și al doilea 
fault, de data aceasta în careu, 
pe care arbitrul Ilie Drăghici (Bucu
rești), care a condus cu scăpări, nu l-a 
sancționat printr-o lovitură de la 11 m.

JIUL: Ion Vasile 8 — Dan 7, 
Stocker 7, Pop 6, Mihai 7 — Crăciun 
9, Toia 7 — Martinovici 9, Libardi 7, Ca
sau (ha 7, Peroncscu 9.

U.T.A.: Cornea 5 (din min. 45 Wei- 
ehelt 7) — Birău 5, Bacoș 6, Mețcas 6, 
lgna 7 — Jac 4, Chivu 4 -— Axente 
6, Traian Popescu 5, Țîrlea 5, Moț 4 
(din min. 55 Csako II 4),

ION OCHSENFELD 

craiovenii au redus scorul în min. 
77 prin Mihăilescu.

Cîteva cuvinte despre echipa Di
namo Pitești care susține miercuri o 
importantă partidă internațională. 
Nervozitatea excesivă a jucătorilor, 
unele momente de totală slăbiciune 
și carențele dovedite în finalizare nu 
trebuie ascunse în spatele unei vic
torii care la un moment dat se părea 
că îi scapă printre degete. O mobi
lizare totală a jucătorilor, mai multă 
colaborare și în orice caz mai mult 
calm sînt lucruri care se impun a 
fi rezolvate în scurtul răgaz de 
timp care a mai rămas pînă la re
vanșa cu F.G. Toulouse.

DINAMO PITEȘTI: Coman 6 — 
I. Popescu 7, Barbu 7, I. Stelian 6, 
David 6 — Dobrin 7, Țîrcovnicu 7 
— Ionescu 5, Eftimie 7, Naghi 5 (din 
min. 46 Pop 6), Țurcan 6.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Vasilescu 5 
(din min. 75 Papuc II) — Mihăilescu 
6, Bîtlan 5, Marin Marcel 6, Desel- 
nicu 6 — Strîmbeanu 7, Ivan 5 — 
Niță 5 (din min. 65 Mihăilescu II 6), 
Sfîrlogea 6, Oblemenco 7, Cîrciumă- 
rescu 5.

CĂLIN ANTONESCU

Dinamo București —C. S. M. S.

Doar o repriză de fotb*

Constantinescu privește neputincios 
pentru Dinamo,

balonul trimis de Frățilă și- 
în minutul 17.

Foto : V. Bag<

Publicul bucureștean a răsplătit 
cu aplauze și a încurajat cu sim
patie revenirea din repriza a II-a 
a echipei ieșene, care a fost la un 
pas de egalare, de obținere a unui 
foarte prețios punct în deplasare.
I-am  văzut pe fotbaliștii din Dealul 
Copoului și acum două săptămîni. 
jucind pe teren propriu cu Progre
sul. Diferența a fost enormă, ieri, 
în fața dinamoviștilor, ei au jucat 
cu multă voință, au dat tot ce au 
putut. Este cazul să arătăm că oas
peții au avut neșansă în acest joc. 
Ne referim Ia cele 3 „bare" (Lupu- 
lescu min. 43, Pop min. 61 și Stoi- 
cescu min. 77) care i-au împiedicat 
să obțină măcar egalitatea, pe care 
ar fi meritat-o din plin. Vina însă 
le aparține, pentru că ei n-au abor
dat acest meci de la început cu cu
rajul cu care l-au terminat. Și ar 
fi avut destule motive să o facă, 
dacă ținem seama că bucureștenit 
au aliniat o echipă mult Întinerită, 
cu un jucător improvizat (O. Po
pescu) pe post de „libero".

Remarcînd jocul bun practicat de 
ieșeni în partea a doua a meciului, 
nu putem trece cu vederea greșe
lile flagrante comise de ei în pri
ma repriză, cînd bucureștenii au 
controlat terenul și au înscris cele 
două goluri prin care și-au asigurat 
victoria. La primul gol marcat de 
Frățilă (min. 17) dintr-o lovitură li
beră de la 22 m, portarul Constanti
nescu, după ce s-a agitat secunde 
în șir dirijînd „zidul", a rămas sim
plu spectator la balonul șutat de 
înaintașul bucureștean. In min. 38 
apărătorii ieșeni lanul, Malschi și 
Deleanu ezită, se încurcă reciproc, 
Constantinescu plonjează peste ei, 
dar balonul ajunge la Pîrcălab care 
de la circa 18 m îl ridică peste 
„grămadă" în poarta goală: 2—0. 
Se părea că vom asista la căderea 
echipei ieșene, că dinamoviștii vor 
lua jocul pe cont propriu. Dar nu 
a fost așa căci, spre surprinderea 
generală, bucureștenii au slăbit alu
ra, în timp ce fotbaliștii CSMS-ului 
termină repriza puternic și tot ei

PI • •• *
llujenii in
CLUJ 23 (prin telefon, de I 

nostru). — Publicul clujean 
satisfăcut de la meciul Unive 
Steaua. Formația lor favorită 
prima victorie — 1—0 (0—0 
echipei Steaua din ultimele patru 
campionatului. Trebuie spus că 
clujeni puteau să termine i 
la un scor categoric. Condiția 
impunea pentru obținerea unui 
succes ar fi fost aceea ca at; 
fi fructificat cîteva din ocaz 
pe care lean avut. Pentru a a 
această afirmație, amintesc că 
avut posibilitatea să introducă 
în plasă în minutele 7 și 35, ci 
a șutat în bară în min. 16 și 
în min. 28, cu capul — mingea, 
poarta goală și — în sf*țl-ș 
Marcu a tras patru șuturi „Bb 
toate pe lîngă bară ! — în
27, 29, 34 și 43. Golul victo 
gurul înscris în această parii 
fost realizat în min. 67. Primi 
nul de la Marcu, Ivansuc — prii 
moașă acțiune personală și 
unghi extrem de dificil — a 
colțul scurt, păcălindu-1 pe Su 
in genera], și-a apărat cu succes 
Universitatea Cluj a mai fost p< 
de a marca și în min. 78. Iva 
poziție favorabilă, dar în afara 

sînt aceia care atacă după 
Ieșenii reduc scorul în min. ! 
Deleanu, care transformă im 
o lovitură de la 25 m. Pînă I 
șit, după cum am spus, ieșei 
mină dar nu obțin egalarea.

Urmărind promovarea unui 
din ce în ce mai mare de jr 
tineri în prima garnitură, 
de alții mai experimentați, fo 
bucureșteană a fost mai puți 
lidă" ca de obicei. Era de a 
totuși ca dinamoviștii să 1 
jocul, să ridice nivelul mod 
partidei în repriza în care a» 
dus cu 2—0. Alcătuirea unei 
cu Dinu, Ene Daniel, Grozea ș 
ga (reintrodus în formație î 
fi în cea mai bună formă l 
constituie un experiment, un 
nou în activitatea acestei c

In rîndurile jucătorilor cai 
evoluat în acest meci s-au 
și unii fotbaliști selecționați în 
pele reprezentative A și oii) 
O formă bună au manifestat 1 
șii Popa, Deleanu și mijlocașul 
weiller VI. Dintre portari, Ni 
cu a fost mai sigur și mai 
în intervenții decît ieșeanul 
tantirjescu. Stoicescu — prom 
iar Pîrcălab — neconvingătoi 
contrast cu Frățilă, care se 
că își croiește din ce în c« 
sigur drum spre prima garniti 
țării.

Jocul a fost bine condus d 
bitrul N. Cursaru — Ploiești.

Au jucat formațiile: DIN
BUCUREȘTI : Niculescu 7 — 
8, O. Popescu 7, Nunweiller 1 
Ștefan 6 — Dinu 7, Nunweillc 
8 — Pîrcălab 6, Frățilă 8, D. I 
(din min 30 Grozea 7), Varc 
C.S.M.S.: Constantinescu 5 — 
relian 6 (din min. 38 Romii, 
Țanul 6, Malschi 6, Deleanu < 
Ștefănescu 6, Humă 6 — Lup 
cu 7, Stoicescu 7, Cuperma 
Pop 6.

CRISTIAN MAN



ă de Petrolul!
ea Cluj—Steaua 1-0
re de formă
6 m, a fost faultat. Mingea a ajuns 
îeeași fază la Marcu care a trimis-o 
lasă. Arbitrul a anulat însă acest 
pentru faptul că fluierase fault la 
suc.
vingătorii au acționat cu mult clan 
u inițiat numeroase incursiuni, bine 
nute din spate, mai ales de tînărul 
tețea. Au plăcut celor prezenți în 
nele stadionului clujean și șarjele 

două extreme Szabo și Marcu. In 
ral, se poate spune că echipa stu- 
ească a marcat în acest joc o oare- 
revenire de formă. Cred că tocmai 

L lucru i-a făcut pe spectatoiii lo
ci să fie satisfăcuți la sfîrșitul jo- 
i.
ispeții, cu excepția sfertului de oră 
a /Începutul celei de a doua reprize, 
. ticat inegal, au fost depășiți în vi- 

Nu a existat o bună conlucrare 
jucători și nici între compartimente.

ireștenii au șutat rareori la poarta 
ată de Ringheanu. Dintre incursiu- 
mai periculoase ale jucătorilor e- 

ei Steaua le-am notat pe acelea ale 
Sreiniceanu (min. 10) și Raksi (mi
le 19 și 57). Singurii care — după 
rea mea — au dat satisfacție au 
Suciu, Jenei, Vigu și Raksi.

>re regretul nostru, trebuie să a- 
ăm și un alt capitol. Al arbitraju- 
în, o rima repriză el a fost mulțu- 

r. Apoi, în min. 60 — după o în- 
;ă suită de greșeli — arbitrul P. So- 
Mediaș) a luat o hotărîre șurprinză- 

■ £: Petescu la faultat în interiorul 
: jlui pe Szabo, iar el a dictat lovi- 

de la 16 m... Firește, o gravă gre-
I. Aceasta nu scuză însă atitudinea 
lorilor Szabo, Grăjdeanu, Petescu și 
Nicolae — care s-au lovit reciproc 
;i nici a acelei părți din public care 
eat, o bună parte din timp, o atmos- 
neprielnică desfășurării unui joc de 

al. Pentru sancționarea arbitrului 
iă un for competent. Și sin tem con- 
i că își va spune cuvîntul.
NIVERSITATEA : Ringheanu 8 — 
i 6, Costin 8, Grăjdeanu 6, Cîm- 
■u 7 — Mustețea 8, Bretan 6 — 
qu 7, Ivansuc 8, Adam 6, Szabo 9. 
fEAUA : Suciu 8 — Petescu 5, Hăl- 

^eanu 6, D. Nicolae 6, Sătmăreanu 6
Jenei 8, Vigu 7 — Micu 6, Raksi 
roinea 5, Creiniceariu 6 (din min. 75 
tea).
CONSTANTIN COMARNISCHI

I CATEGORIA B
SERIA I

erurgistul Galați — Dinamo Vic- 
>ria București 4—2 (0—0)
mia Suceava — Metalurgistul 

'ucurești 1—0 (0—0)
nța București — C.F.R. Pașcani

1—0 (0—0) 
ul Rm. Vîlcea — Oțelul Galați

l_0 (1—0) 
greșul Brăila — Ceahlăul P. Neamț

6—0 (2—0) 
ana Cîmpina — Metrom Brașov

2—0 (2—0) 
tamo Bacău — Flacăra Moreni

5-1 (2-1)

SERIA A II-A

ierul Baia Mare — Grișul Oradea
1—0 (1—0) 

■M. Reșița — Gaz metan Mediaș
3— 1 (2—0) 

.R. Timișoara — Vagonul Arad
2-1  (0-1) 

l. sîrmei C. Turzii — C.S.M. Sibiu
2-0  (0—0) 

•R. Arad — Unirea Dej 2—0 (1—0) 
i.A. Tg. Mureș — Minerul Lupeni

4— 0 (2—0) 
S. Cugir — Clujeana 2—1 (1—1)

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE 

ONC’URSUL PRONOSPORT NR. 43 
ETAPA DIN 23 OCTOMBRIE 1966

I. Progresul — Petrolul 2
I. Universitatea — Steaua 1
I. Farul — Politehnica x
/. Steagul roșu — Rapid 1
ir. u.T. Arad — Jiul Petroșenl 2
I. Slderurgistul — Dinamo Viet. 1

Prima înfrîngere
Iată, deci, că și pentru corabia 

Progresului .cei de al nouălea val' 
a fost iatal și, pentru intiia oară de 
la începerea campionatului, bucu- 
reștenii au părăsit terenul învinși. 
Drept este că, așa cum s-au petrecut 
lucrurile, învinșii sint deopotrivă de 
merituoși cu învingătorii și, de ce 
n-am spune-o, chiar mai mult. Echi
pa antrenată de Petre Moldoveanu 
a făcut ieri cea mai bună partidă 
de la reintrarea sa în categoria A, 
meritind cel puțin un meci egal. Cei 
de la Progresul au etalat pe par
cursul celor 90 de minute multe 
lucruri frumoase, atit de ordin teh
nic cit și tactic. Dar, așa cum se 
întimplă de atitea ori Ia fotbal, 
zeița succesului n-a zimbit celui 
mai bun- E adevărat, însă, că de 
data aceasta nu capriciile ei sau 
hazardul au decis soartn meciului, 
ci anume evenimente petrecute in 
timpul desfășurării sale, care au 
cintărit greu in înclinarea balanței 
de partea ploieștenilor.

Mai intii, petroliștii au abordat 
partida cu o siguranță și o prospe
țime surprinzătoare, după „marato
nul' din .C.C.E.", atacînd in forță, 
apărindu-se cu promptitudine și e- 
xactilate. A fost, ca să spunem așa, 
prima surpriză a partidei, Petrolul 
contribuind prin aceasta la realiza
rea din punct de vedere valoric a 
intilnirii aproape in egală măsură 
cu partenera sa de întrecere. Oa
menii de bază ai oaspeților au lost 
Mihai Ionescu (un adevărat magnet 
pentru toate mingile expediate de 
înaintașii Progresului, îndeosebi in 
repriza a doua, cînd bucureșlenji au 
exercitat o presiune extraordinară 
la poarta sa), Dincuță (cel mai bun 
jucător de cîmp al Petrolului), Bos 
și Dridea I. Eforturile acestora au 
contribuit substanțial la reechilibra
rea echipei lor în momentele de de
rută, au adus încredere și calm. 
Dridea 1 a fost, de altiel, autorul 
celor două goluri ale Petrolului 
(min. 14, din lovitură de la 11 m

CATEGORIA C
SERIA SUD

Oltul Sf. Gheorghe—C.F.R. Roșiori 
4—0 (2—0)

Muscelul Cîmpulung—Dunărea Giurgiu
1—0 (1-0)

Portul Constanța — I.M.U. Medgidia
3—2 (2—0)

Stuful Tulcea — Electrica Constanța 
4_2 (1-1).

Metalul Tîrgoviște — Telmometal 
București 3—0 (0—0)

Flacăra roșie București — S. N. Ol
tenița 1—2 (0—0)

Electrica Fieni — Progresul Corabia
3— 0 (1—0)

SERIA NORD
Metalul Copșa Mică—Steaua roșie Sa- 

lonta 5—0 (2—0)
Minerul Bihor—Recolta Cărei 0—0
Olimpia Oradea—A.S. Aiud 1—3 

(0-1)
Arieșul Turda—Chimica Tîmăveni 

1—0 (0—0)
Faianța Sighișoara—Progresul Reghin

4— 0 (2—0)
Minerul Baia Sprie—Soda Ocna Mureș 

4_1 (2—1)
Medicina Cluj — Sătmăreana 1—0 

(0-0)
SERIA EST

Ancora Galați—Petrolul Moinești 3—0 
(3-0)

Locomotiva Iași—Minobrad Vatra
Domei 0—0

Flamura roșie Tecuci — Gloria C.F.R.
Galați 3—1 (2—0)

VET. Minerul B. M. — Crișul Oradea 1
Vm. C.F.R. Tim. — Vagonul Arad 1

IX. A.S. Cugir — Clujeana 1
X. Cagliari — Florentina 1

XI. Lazio — Roma 2
XU, Lanerossi — Milan x

xm. Venezia — Napoli x
Fond de premiu 792 237 lei, din care 

250 000 lei report premiul minim și
196 512 lei report premiul excepțional.

Progresul—Petrolul 1-2

a bucurestenilor
șf min. S3, printr-un .șurub' din 
vote ireproșabil).

Lovindu-se de un adversar neaș
teptat de puternic. Progresul a avut 
citeva minute de descumpănire, dar 
și-a revenit repede, golul înscris de 
Oaidă in min. 4 aducindu-i un a- 
vantaj material și moral considera
bil- Golul Petrolului, survenit zece 
minute mai tirziu, a adus o stare 
de egalitate și in ce privește jocul, 
nici una dintre cele două formații 
nereușind să-și impună intiietatea. 
Astfel, tabela de marcaj oglindea 
just, la pauză, situația de pe teren.

Și a început partea a doua a me
ciului, în care 37 de minule Pro
gresul a fost mereu peste adversar, 
creîndu-și poziții bune de șut și 
ocazii de a marca. Ele n-au adus 
insă nimic nou în privința scorului 
fie datorită lui Ionescu și Boc, fie 
datorită impreciziei în șut a înain
tașilor gazdelor (min. 55, 56, 62, 65).

In min. 73, la o minge centrată 
de Dridea 1, Moldoveanu îl atacă 
violent pe Mindru, accidentîndu-1 
grav. Ieșirea din poartă a lui Min
dru are o influență negativă asu
pra moralului coechipierilor săi. Trei 
minule după aceea Progresul îl 
pierde și pe Șoangher — acciden
tat și el — și echipa se dereglează, 
cedind inițiativa. Șapte minute mai 
tirziu, Dridea 1 înscrie golul care 
aduce nesperata victorie ploieștea- 
nă. Și, astfel, intr-o singură clipă 
..mitul invincibilității" Progresului 
se spulberă ca un Turn de țigară.

A arbitrat sub nivelul obișnuit, 
Iosif Ritter — Timișoara.

PROGRESUL: Mindru 8 (Mata- 
che 7) — V. Popescu 7, Măndoiu 7, 
Peteanu 8, Colceriu 7 — Șoangher 8 
(Ioniță 6), Mafteuță 9 — Oaidă 9, 
Matei 8, Mateianu 8, Țară lungă 7.

PETROLUL: Ionescu 9 — Pahon- 
țu 9, Boc 8, Florea 7, Mocanu 6 — 
Iuhas 8, Dragomir 8 — Moldovea
nu 5, Dincuță 9, Dridea I 8, Dridea II 
7 (Oprișan 7).

VALENTIN PĂUNESCU

Forests Fălticeni — Unirea Focșani 
1—0 (1—0)

Metalul Rădăuți—Textila Buhuși 2—0 
(1-0)

Rapid Mizil — Gloria Bîrlad 1—0 
(0-0)

Victoria Roman — Metalul Buzău
1-2 (1-1)

SERIA VEST
Victoria Călan — Tractorul Brașov

4-1  (1-1)
Electroputere Craiova — Aurul Zlatna 

4—1 (1—0)
A.S.A. Sibiu — Mureșul Deva 3—2 

(3—1) .
Victoria Tg. Jiu — Progresul Stre- 

haia 1—1 (1—1)
Metalul Hunedoara—Chimia Făgăraș

3—0 (2—0)
Metalul Tr. Severin—Minerul Anina

2—0 (1—0)
C.F.R. Caransebeș — Autorapid Cra

iova 0—0

Dinamo București învingătoare în derbiul de baschet
(Urmare din pag. 1)

chetbaliști care în alte partide au 
dovedit calități frumoase.

Scorul a fost realizat de SPIRIDON 
15, NOVAC 23, VICIU 10, Albu 10, 
Giurgiu 2, Visner 10, Cernea 6, Dra- 
gomirescu 3 pentru Dinamo, RUH- 
R1NG 16, VIZI 9, Demian 23, Bog
dan 2, Prie 1, Ionescu 2, Moldovan 
2, Balint 2 și Kun 4 pentru Univer
sitatea. Au condus bine P. Marin și 
I. Petruțiu.

STEAUA — I.C.F. 100—50 (46—22). 
Meciul a fost pentru aptrenorul eme
rit Constantin Herold un prilej de a 
încerca întregul lot de care dispune. 
Ea I.G.F. s-a vădit din nou exaspe
ranta lipsă de eficacitate, chiar și din 
poziții clare. Se impune ca elanul să 
fie completat cu mai multe cunoș- 
tiințe despre tehnică și tactică.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
MEDICINA TG. MUREȘ 81—68 
(36—34). După o repriză foarte echi-

Handbalistele de la Liceul nr. 4 din Timișoara .încearcă să străpungă 
apărarea lor maț iei Progresul București

Foto : B. Vasile

Campioane de toamnă- 
handbalistele de la Universitatea Timisoara 
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PROGRESUL BUCUREȘTI — LI
CEUL NR. 4 TIMIȘOARA 11—9 
(6—5). Bucureștencele au obținut o 
prețioasă victorie și aceasta le va 
face să privească cu mai mult opti
mism returul actualului campionat. 
Antrenorul Radu Bădescu a reușit ca 
acum, la încheierea turului, să aibă 
o formație destul de omogenă, în 
care tinerețea și vitalitatea unor ju
cătoare se imbină foarte bine cu 
experiența celor cu .state' mai vechi 
de serviciu.

Profesorul Constantin Lache a ve
nit la București cu o echipă tînără, 
dornică de afirmare și acest lucru 
s-a văzut din felul cum elevele au 
abordat partida. Meciul s-a desfășurat 
în majoritatea timpului sub semnul 
unui echilibru de forțe, învingătorul 
fiind foarte greu de prevăzut. Echipa 
Victoriței Dumitrescu a jucat atent 
și a zădărnicit orice încercare de 
aruncare la poartă a adversarelor. 
S-au remarcat : Oțelea, Bogan și 
Varlan de la învingătoare. Arghir, 
Krivndk și Ștef de la învinse. Satis
făcător arbitrajul lui Victor Reissner 
din Sibiu.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
VOINȚA SIGHIȘOARA 13—4 (7—2). 
Jucătoarele bucureștene au avut de 
îndeplinit o simplă formalitate în fața 
formației din Sighișoara. S-au remar
cat Cirligeanu, Schramko, Scorțescu, 
Dobîrceanu și Nicolae de la Univer
sitatea, iar din formația învinsă doar 
portarul Moise. Arbitrul V. Cojocaru 
din Craiova a condus cu scăpări.

RAPID — TRACTORUL BRAȘOV 
12—7 (4—2). Rapidistele aveau ne
voie neapărat de victorie pentru a 
putea trece în fruntea clasamentului, 
în cazul că la Brașov, Universitatea 
Timișoara pierdea meciul cu echipa 
Rulmentul din localitate. în prima 
jumătate a reprizei tabela de mar
caj nu s-a modificat. Din min. 15, 
bucureștencele au aruncat mai mult 
Ia poartă și au reușit să deschidă 
scorul. Brașovencele au răspuns cu 
aceeași vigoare, dar nu și cu... a- 
celași număr de goluri. Prima re
priză s-a încheiat în avantajul fero
viarelor ! 4—2. După reluare. Cula 
și Bîtlan au înscris goluri prin sur
prindere de la 9 metri și pînă la 
sfîrșit scorul a devenit 12—7. Cele 
mai bune : Cula, Bitlan și Stark de 
la învingătoare, Nako și Priester de 
la învinse. Arbitrul C. Șenchea din 
Ploiești a apreciat în mod eronat 
multe situații de joc și în special 
cele în care a acordat aruncări de 
la 7 m.

PAULIOVAN

librată, gazdele s-au distanțat în 
cea de a doua datorită contraatacu
rilor și aruncărilor de la semidistanță 
realizate de Ionescu, Chirluță și Dan 
Pușcașu, care au fost și cei mai buni 
jucători ai echipei. De la Medicina 
s-au remarcat Țedula și Borbeli. 
(P. ARCAN — coresp. principal).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
DINAMO ORADEA 81—43 (31—22). 
Meciul a fost la discreția gazdelor, 
care au jucat într-un ritm susținut 
de la început pînă la sfîrșit. Cei mai 
buni: Iecheli și Czell de la învin
gători, Dolhan de la învinși. (CR. 
POPESC U-coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — Ă- 
GADEMIA MILITARĂ 66—67 (31—30). 
Un meci cu o desfășurare dramatică. 
Au cîștigat pe merit bucureștenii, 
deoarece și-au organizat mai bine 
acțiunile ofensive. „Stegarii" au ratat 
exasperant. Au arbitrat bine A. 
Berger (București) și M. Aldea (Plo
iești). (JȚ BOGDAN-coresp.J.

BRAȘOV. în localitate s-a dispu
tat partida dintre Rulmentul și Uni
versitatea Timișoara. A fost un joc 
plăcut, cu faze frumoase, victoria 
revenind pe merit echipei oaspe, 
(8—6), care a fructificat mai multe 
din ocaziile avute. Studentele și-au 
organizat mai bine jocul în apărare 
și au folosit foarte mult contra
atacul, în timp ce gazdele — mult 
prea nervoase — au ratat copilă
rește din situații foarte clare. De, 
remarcat și faptul că portarul Anca 
(Universitatea) a apărat foarte bine. 
Au înscris: Oancea (2), Tiess (2), 
Liess și Schmidt pentru Rulmentul, 
respectiv Moșu (3), Neagoe (2), 
Bran, Szekeli și Nemeț pentru în
vingătoare. A arbitrat bine I. lo- 
nescu — București. (C. GRUIA — 
coresp. principal).

MUREȘUL TG. MUREȘ—CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 5—3 (2—2).

CLASAMENTUL
LA ÎNCHEIEREA TURULUI

1. Universitatea Tim. 9 7 0 2 90: 41 14
2. Rapid Buc. 9 7 0 2 84: 57 14
3. Lie. nr. 4 Tim. 9 5 13 72: 64 11
4. Universitatea Buc. 9 5 0 4 62: 50 JO
5. Progresul Buc. 9 4 2 3 88: 89 10
6. Rulmentul Brașov 9 4 1 4 95: 90 9
7. Mureșul Tg. Mureș 9 4 0 5 60: 78 •
fi. Confecția Buc. 9 1 3 5 52: 77 5

-9. Tractorul Brașov 9 1 3 5 61: 85 5
10. Voința Sighișoara 9 1 2 6 68:101 4

MASCULIN SERIA I
DINAMO BACĂU — C.S.M. RE

ȘIȚA 19—12 (10—7). Dinamoviștii 
au obținut victoria la capătul unui 
meci foarte echilibrat, în care jucă
torii din Reșița s-au menținut mult 
timp în apropierea învingătorilor. Fi
nalul partidei a aparținut băcăoa- 
nilor, care printr-o pregătire fizică 
mai bună au reușit să înscrie in 
ultima parte cîteva goluri din con
traatacuri inițiate și purtate în mare 
viteză. De remarcat că dinamoviștii 
au ratat patru lovituri de la 7 na. 
(I. LANCU-coresp. principal).

AGRONOMIA IAȘI—POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 13—24 (5—7). Joc 
foarte dur, în care s-au înregistrat 
8 eliminări (gazdele 3 — oaspeții 5).
S-au acordat și 11 aruncări de ia 
7 metri. Oaspeții au cîștigat pe me
rit. (MARIETA ROBOTĂ-coresp.)

RAFINĂRIA TELEAJEN—DINAMO 
BRAȘOV 14—13 (8—5). Meciul nu 
s-a ridicat la un nivel deosebit, dar 
a plăcut mai ales prin evoluția sco
rului. Mai deciși la semicerc, hand- 
baliștii de la Teleajen au cîștigat 
la limită. (I. POPESCU-coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 57—47 (36—20). Stu
denții gălățeni au realizat un joc 
frumos și eficace în special în re
priza I. Fazele au fost rapide și < 
spectaculoase. Cei mai buni jucători s 
Ioneci și Chivulescu de la gazde, 
Predulea și Cr. Popescu de la oaspeți. 
Au arbitrat bine C. Armășescu și 
N. Stănescu (ambii București). GH. 
ARSENIE-coresp.).

în categoria B, SERIA I MAS
CULIN : Universitatea București — 
Medicina Timișoara 77—69 (39—31), 
Știința Petroșeni — Politehnica Iași 
48—86, Politehnica II București — 
Politehnica Brașov 45—64 (16—29) i 
FEMININ : Universitatea București— 
Medicina Cluj 41—40 (26—19), Poli
tehnica Brașov — Pedagogic Con
stanța 58—72 (31—35), Medicina Iași 
— Construcții București 58—65 
(27—33), I.G.F. — Arhitectura 85—45 
(31—22). Universitatea Timișoara jS-j. 
Medicina Tg. Mureș 56—33 (28—21^



o victorie la lapte libere
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eue^egb Scoruri mari în etapa a il-a la „k“ și „B“
în etapa a H-a a campionatelor 

republicane de volei la categoriile 
' A și B — rezultate în genere nor
male, favoriții învingînd în majori
tatea meciurilor, și încă la diferențe 
iari. Performera etapei : Electro- 

putere Craiova (m. cat. B) învingă
toare la București în meciul cu 
mănătoarea, de la care 
amănunte 
mîine.

în numărul
va vom 

nostru

Se- 
da 
de

CATEGORIA A

București PolitehnicaDinamo
Timișoara (m) 3—0 (6, 12, 6). 55 de 
ininute de joc plăcut, prin acurateța 
execuțiilor tehnice de ambele părți 
ale fileului. prin precizia combinati- 
vă a 
teza 
rilor 
nou

; ți de astă dată certele lor calități 
j ți perspective de • 'ogres. Dar, cu 

mai puține... concretizări decît du
minica trecută. Ca urmare, desigur, 
ți a replicii ferme primite, însă mai 
ales din cauza inferioarei lor orien
tări în atac și, o dată în plus, din 
pricina deficiențelor blocajului, care 

I sc cer ce! mai iute remediate. De 
la învingători (toti în mare vervă de 
joc și rlind satisfacție) ne-au plăcut 
îndeosebi Smerecinschi, Tîrlici, Der- 
zeî și Corbeanu ; folosit mai puțin, 
cu toate acestea suficient ca să a- 
nunțe apropiata sa integrare totală 
în stilul de ioc al echipei — Papu- 
giu. Dintre timișoreni s-au evidențiat 
Coste și Nilvan. (CONSTANTIN 
FAUR).

Minerul B. Mare — Rapid Bucu
rești (m) 0—3 (0, 8, 5). Victorie ob
ținută comod
gazdele aproape că nu le-au pus pro-

dinamovistilor. hotărîrea și vi- 
are«tora din finalizarea atacu- 
Tinerii timișoreni, deși din 

învinși, ne-au dezvăluit totuși

de campioni, cărora

bleme. (T. TOHĂTAN 
principal).

Viitorul 
iești (m) 
-4). Joc 
plusul lor 
nii, mai calmi în finalul partidei, au 
învins o echipă care pe parcurs le-a 
furnizat multe emoții. Cei mai buni 
de pe teren : Poroșnicu, Rotaru, Sta- 
mate (Steaua), respectiv Costea, Ti- 
mofte și Moșescu. (FL. ENE — co 
resp).

Rapid București — C. P. București 
(f) 3-—0 (5, 6, 6). Deși spectaculos 
pe alocuri, ceea ce le-a atras echi
pelor aplauze din partea publicului, 
jocul a avut o desfășurare care în 
genere nu a creat emoții, rezultatul 
întrezărindu-se după primul set. Ju* 
cătoarele de la C. P. București au 
luptat în fiecare set doar primele 
minute, apoi au început să cedeze 
pasul, fără să se mai redreseze. E- 
chipa rapidistă, mai omogenă ți cu 
o rezistentă fizică superioară, com- 
binînd totodată cu precizie și avînd 
în jucătoarele Baga și Chezan două 
realizatoare constante, a eîștigat clar. 
Echipa C.P.B. a jucat confuz, ade
seori fără vlagă, demonstrînd mai 
presus de toate o slabă pregătire 
psihologică, ceea ce le-a dus pe ju
cătoarele sale la „căderi" nejustifi
cate și la o prematură resemnare cu 
înfrîngerea. Din formația învinselor 
le-am remarcat ne Hălmăgeanu și 
Crăciun. (SEVER NORAN).

C.S.M. Sibiu — Farul Constanța 
(f) O—3 (10, 9. 12). Victorie netă și 
deplin meritată a oaspetelor, care au 
avut în față o echipă în lotul căreia 
recentele înlocuiri i-au scăzut omo
genitatea. (I. IONESCU — coresp.).

Țesătura P. Neamț — I.C.F. Bucu
rești (f) 1—3 (—3. 10, —10, —13) ; 
Universitatea Craiova — Penici-

coresp.

Bacău — Steaua Bucu- 
2—3 (11, —6, —10, 10,
deosebit de spectaculos. Cu 
de experiență, bucurește-

lina Iași (f) 1—3 (11. —15, —5, 
—11); Tractorul Brașov — Petrolul 
Ploiești (m) 3—0 (8, 7, 12); Alumina 
Oradea — Politehnica Brașov (m) 
3—• (12. 7, 10); Progresul Brăila — 
Politehnica Galați (m) 1—3; Univer
sitatea Cluj — Dinamo București 
(f) 0-3 (10, 6, 9).

KULN, (prin telefon). în sala 
sporturilor Olimpia din localitate, în 
prezența a peste 1.500 de spectatori 
care au ocupat toate locurile din tri
bune, a avut loc vineri seara întîl- 
nirea internațională de lupte libere 
dintre reprezentativele României și 
R. F. Germane. Sportivii români au 
avut o comportare frumoasă, îndeo
sebi cei de la categoriile mici de 
greutate, care și-au învins detașat 
adversarii. Meciul dintre vicecampio- 
nul olimpic Rost și Poalelungi a fost 
televizat. Iată scurte 
aceste întreceri.

La categoria 52 kg Dumitru, după 
ce execută mai multe acțiuni specta
culoase, reușește în min. 4, în urma 
unei „moriște inverse*, să-I ducă în 
..pod' pe Drywa și de aici în tuș. 
Cristea, la cat. 57 kg, a avut un ad
versar deosebit de dificil în Dotri- 
mont pe care, însă, la capătul celor 
10 minute a reușit să-l învingă la 
puncte. La categoria 63 kg Coman a 
făcut o adevărată demonstrație cu 
Schader. în fața căruia a eîștigat cu

relatări de la

o diferență de 10 puncte. Deși re
prezentantul nostru la categoria 70 
kg, Poalelimgi, a avut de înfruntat 
un adversar deosebit de valoros, vic
toria i-a revenit la puncte, cu 7—2. 
La cat. 78 kg Tampa a obținut de
cizia la puncte în fața lui Zeiher. 
La cat. 87 kg Popescu a făcut o 
greșeală tehnică și după ce a con
dus cu 2—I a fost învins la puncte 
de Sperling. Și Ia cat. 97 kg victoria 
a revenit sportivilor din R. F. Ger
mană. Schwartz, în min. 2, a exe
cutat rapid un tur de cap, snrprin- 
zîndu-1 pe Pavel și a învins prin tuș. 
în ultimul meci, la cat. peste 97 kg, 
Stîngu a atacat tot timpul meciului 
cu Volz, dar sportivul german a evi
tat lupta. Arbitrii nu au dictat aver
tisment pentru pasivitatea lui Volz și 
astfel meciul s-a încheiat la egali
tate. Rezultat final 5’A—2'/a în fa
voarea sportivilor români.

I. CRÎSNIC
antrenor

Concursul internațional de la Budapesta
categoria b

Semănătoarea București — Electro- 
putere Craiova (m. 1) 0—3 (12, 15, 
13) !; Progresul București — I. C. 
Arad (m. I) 3—0 (13, 8. 9); Ind. sîr- 
mei C. Turzii — A.S.A. Sibiu (m. I) 
3—0 (12, 2. 13); înainte Timișoara
— Progresul I.R.A. Suceava (m. I)
3 - ‘ _ Z ~
C.SJW. Cluj (m. I) 3—0 (4, 1. 3); 
Metalul București — Voința Boto
șani (f. I) 3—0 (1, 5, 1); Progresul 
București — Tricotajul roșu Brașov 
(f. I) 3—1 (9, 3, —12. 9); Sănătatea 
Arad
(f. I) 3—0 (12, 12, 10); Voința M. 
Ciuc — Drapelul roșu Sibiu (f. I) 
0—3 (8. 4. 0) ; Progresul Tîrgoviște
— Corvinnl Deva (f. I) 3—1 (4, 4, 
—8. 14); I.CJF. ~ 
strucții București 
7); Politehnica
București (m. II) 3—1 (—12. 7, 3, 9); 
Institutul pedagogic Tg. Mureș — 
Universitatea Timișoara (m. II) 1—3 
(12, —10, —6, —8); Știința Petroșeni
— Universitatea București (m. II) 
3—0 (2, 11, 9); Medicina București — 
I.S.E. București (f. II) 3—0 (4. 3. 5); 
Universitatea București —
Cluj (f II) 3—1 (—9, 4, 7. 8); Uni
versitatea Iași — Institutul 
gic Pitești (f. II) 3—2 (8, —13, —10, 
12, 7); Politehnica Brașov — I.M.F. 
Tg. Mureș (f. II) 1—3 (—8, —2, 11. 
—4); Politehnica Galați — Universi
tatea Timișoara (f. II) 0—3 (7, 3, 
2); Politehnica Cluj — Universitatea 
Craiova (m. II) 3—2 (11, 9, —15, 
—13. 5).

(9, 19, 6), Farul Constanța

Liceul „N. Bălcescu” Cluj

Bucureștî — Con-
(m. II) 3—0 (6, 7, 
Iași — Medicina

Medicina

pedago-

Trăgătorii români victorioși
Am trei fe

Steaua învinsă ia Bîrlad!
RULMFNTUL BÎRLAD — .STEAUA 

BUCUREȘTI 3- 0 (3—0)! Peste 4 000 
de spectatori au aplaudat la scenă des
chisă victoria gazdelor. Două echipe 
diferite ca valoare și palmares. Gazdele 
au dominat 60 de minute, organizînd 
acțiuni curgătoare de atac și presînd 
intens buturile bucureștenilor. Bîilădenii 
sil înscris- printr-o lovitură de picior 
căzută a lui Duță* de la 30 de metri, 
dintr-un unghi foarte dificil. In primele 
60 de minute Steaua a acționat spora
dic, neînebegat, întîmplătur. Finalul a 
aparținut oaspeților, dar spectrul în- 
frîhgerii și-a pus amprenta pe jocul lor. 
Chi ar Pcnciu s-a dovedit neinspirat și. 
In loc să încerce rezolvări individuale, 
a pasat coechipierilor săi aflați în po
ziții mai puțin avantajoase. Apărarea 
decisă a gazdelor a reușit să stopeze 
chiar acțiuni în apropierea propriului 
teren de țintă. A condus cu scăpări FI. 
Tndoracâe-Bueurești (Eliade Solomon- 
corcsp. principal).

POLITEHNICA
BUCUREȘTI 3—0
încercat să obțină _  ___
jucat închis. înaintarea gazdelor

IAȘI — GLORIA 
(0—0). Oaspeții ^u 
un meci egal și au 

„ r a re
nunțat tîrziu la acest Joc ermetic și 
pînă la urmă a creat 3 ocazii clare, 
Rosenberg a concretizat una, în min 
58, printr-o încercare. A arbitrat bine 
Clement R orQwitz-Bvtcurcșlî (D. Diaco- 
nescu-caresp, principal).

cu unele intermitențe, un joc incisiv, 
rapid și eficace, ilustrat perfect de scor. 
Timișorenii n-au ținut pasul decît în 
primele 40 de minute și nici n-au mar
cat nimic. Au înscris Coravu (două în
cercări), Pilă (o lovitură de pedeapsă 
și o transformare), Nica (o încercare și o 
transformare), V. Rusu (o încercare). 
Dragomir (o încercare) și Cinden (o în
cercare). Bun arbitrajul lui Gh. Pircălâ- 
bescu.

GRIVITA ROȘIE — FARUL CON
STANȚA 15—6 (6—3). Un meci destul 
de plăcut, cu multe faze de rugbi au
tentic. Au înscris Irimescu (trei lo
vituri de pedeapsă și o lovitură de pi
cior căzută) și Veluda (încercare), pen
tru Grivița Roșie, respectiv Celen (două 
lovituri de pedeapsă) pentru constăn- 
țeni. A condus N. Galicowski (Bucu
rești).

CONSTRUCTORUL — PRECIZIA SA- 
CELE 9—3 (6—0). Depunlnd eforturi 
deosebite pentru a obține victoria, 
dele, amenințate serios de situația 
clasament, au reușit să realizeze un 
favorabil. Din păcate, spre sfîrșitul
tidei disputa a depășit net limita spor
tivității și arbitrul N. Ghiondea, bun 
și autoritar, a dictat eliminări. Au în
scris Lăzărescu (lovitură de picior că
zută), Chiose (lovitură de pedeapsă) și 
Nedelcu (lovitură de pedeapsă) pentru 
Constructorul, respectiv Parfenie (lovi
tură de pedeapsă) pentru Precizia 
(D. Dumitrescu-eotesp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 9—5 (3—9).

mon-

Campionatele mondiale 
de haltere 

au luat sfirsit»
BERLIN. — Campionatele

diale de haltere s-au încheiat o dată 
cu desfășurarea întrecerilor la ca
tegoria grea. Confirmînd pronosticu
rile, campionul olimpic Leonid Jabo- 
tinski (U.R.S.S.) a cucerit titlul de 
campion mondial, totalizînd la trei 
stiluri 567,5 kg (190—160—217,5). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Robert Bednarski (S.U.A.) cu 537,5 
kg și Stanislaw Batișev (U.R.S.S.) cu 
530 kg. în clasamentul general pe 
echipe, primul loc a fost ocupat de 
formația U.R.S.S. cu 39 puncte, ur
mată de Polonia — 29 puncte, Un
garia — 24 puncte, Japonia — 15 
puncte, Iran — 12 puncte etc.

gaz- 
din 

scor
par-

telefon), 
participat 
din loca- 

două

BUDAPESTA 23 (prin 
Trăgătorii români care au 
Ia concursul internațional 
litate au obținut în ultimele 
zile de întreceri rezultate remarca
bile. Ei au dominat proba de pistol 
viteză — Ștefan Petrescu, pe pri
mul loc cu 593 p — iar pe echipe 
Șt. Petrescu, M. Dumitriu, L. Giușcă 
și G. Maghiar au obținut 2 360 p, 
ceea ce reprezintă un rezultat de 
valoare mondială. Un frumos succes 
au mai obținut 1. Giușcă, câștigăto
rul probei de pistol calibru mare și 
tînărul Florin Țiței, primul clasat la 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri — juniori. REZULTATE: pis
tol viteză: 1. Șt. Petrescu 593 (2994 
294), 2. M. Dumitriu 590 p, 3. L. 
Giușcă 589 p, 4. G. Maghiar 588 p, 
5. D. Iuga 586 p, 6. Sz. Kun (Unga
ria) 586 p. Pe echipe: 1. România 
2 360 p — nou record al României, 
2. Ungaria 2 320 p, 3. Italia 2 296 p. 
Armă liberă calibru redus 3x40 f.

juniori: 1. FI. Țiței 1.118 p, 2. Ma
hări (Ungaria) 1 117 p... 8. B. Ceghezi
1 098 p, 9. AI. Belinschi 1 094 p... 12. 
D. Becea 1 079 p. Pe echipe : 1. Un
garia 3 338 p, 2. România 3 291 p., 3. 
iugoslavia 3 266 p; 40 f. poz. genun
chi: 1, Muhari (Ungaria) 382 p, 2. 
B. Ceghezi 381 p, 3. FI. Țiței 381 pț 
40 f. poz. picioare : 1. Koteleș (Un
garia) 358 p... 4. FI. Țiței 346 p. Pis
tol liber: 1. Popopcic (Iugoslavia) 
552 p, 2. Katko (Ungaria) 548 p (23x 
10), 3. L. Giușcă 548 p (19x10), 4. M. 
Dumitriu 544 p... 7. G. Maghiar 542 
p... 11. M. Bratu 538 p... 17.' M. Teo
dor 503 p. Pe echipe: 1. Ungaria B
2 173 p, 2. România 2172 p, 3. Un
garia A 2 163 p. Pistol calibru mare: 
1. L. Giușcă 580 p (2844-296), 2. Gar- 
sal (Austria) 576 p, 3. Kelemen (Un
garia) 576 p. Armă standard 3x20 f. 
femei: 1. Kun Ferencne (Ungaria) 
566 p. Talere aruncate din șanț (300 
buc.) : 1. Candello (Franța) 293 p, 2., 
Șt. Popovici 286 p.

ȘTIRI, REZULTATE
FRAGA. — La Fraga s-a disputat me

ciul amical de handbal masculin dintre 
echipa cehoslovacă Slavia Fraga și for
mația suedeză Norrkiîping. La capătul 
unui joc în care au fost superiori, 
handbaliștil de la Slavia au obținut vic
toria cu scorul de 30—18 (16—9>.

LISABONA. — Simbătă, la Lisabona, 
în preliminariile ..Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal (masculin), echipa 
franceză U. S. Ivry a întrecut cu 22—19 
(11—7) pe S. C. Portugalia.

ROMA. — Tradiționala competiție ci- 
clistă internațională de la Como Turul 
Lombardiei (266 km) a fost cîștigată de 
italianul Felice Gimondi. cronometrat 
în 6 h 53:54,0 (medie orară 38,272 km).

LONDRA 23 (Agerpres). — La Brad
ford s-a disputat meciul internațional 
de tenis de masă dintre echipele An
gliei și o selecționată a Cehoslovaciei. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 5—4.

ROMA. — In cadrul unei reuniuni de 
box desfășurată la Roma, Italianul Nino 
Benvenuti și-a păstrat titlul de campion 
european profesionist la categoria 
locie, învingîndu-1 prin abandon 
priza a 11-a) pe pugrlistul francez 
cal Di Benedetto.

mij- 
(re- 

Pas-

tenis 
de 

Chineză întîlnind la 
meci 

au

PEKIN. — Jucătorii români <fe 
de masă și-au continuat turneul 
pregătire în R. .P. ..........................
Pekin selecționata țării. într-un 
care a cuprins 7 partide. Gazdele

Turneul de baschet (feminin) de la Novisad

r

eîștigat toate întîlnirile. Iată rezultatele 
mai importante : Ian Li Cen — Mihalca 
22—20, 21—17; Ciuan Tse Tun — Giurgiucă 
21—14, 21—10; Giu Lan-sun — Cobîrzan 
21—11, 22—20; Li Fun-iun — Negulescu 
21—8, 21—15.

DE PE TERENURILE 
FOTBAL

DINAMO—UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 25—0 (6—0). Gazelele nn s-au 
lăsat <fe loe impresionate de ultima per- 
fonnanță realizată în Capitală de stnden- 

’ ții timișoreni și au practicat, e drept

BELGRAD (prin telefon) — La sfîr- 
șitul săptămînii trecute a avut Ioc 
in orașul Novisad un turneu internațio
nal de baschet (feminin) la care a luat 
parte și echipa Rapid ~ 
ehetbalîstele noastre au 
pa a Il-a, alături de 
Radnicki Relgrftd. In 
bucureștencele au învins pe Radnicki, 
campioana Iugoslaviei, cu 68— 66 (31— 
34), dar apoi au pierdut în fața Sla- 
viei Sofia cu 39—57 (27—30). In cel 
de al treilea meci din grupă, Radnicki

București. Bas
evol nat în gru- 
Slavia Sofia și 

primul meci,

a eîștigat în fața Slaviei cu 72—65 
(36—27). Clasament: 1. Slavia 2 p 
(-f-ll), 2. Radnicki 2 p (4-5>, 3. Ra
pid 2 p (—16).

In cealaltă grupă, întrecerile au dat 
următorul clasament: 1. Partizan No- 
risad 4 p, 2. Slovan Bratislava 2 p, 
3. Fiat Torino 0 p. Iată și rezultatele 
meciurilor finale: locurile 1—2: Partizan 
Novisad—Slavia Sofia 7(F—62 (37—35); 
3—4: Slovan Bratislava—Radnicki Bel
grad 82—78 (36—37): 5—6: Rapid— 
Fiat Torino 78—52 (40—29).

« Sîmbătă în cadrul campionatului 
european de fotbal s-au disputat 
trei meciuri. La Belfast, echipa An
gliei, campioană mondială, a învins 
cu scorul de 2—0 (1—0) echipa Ir
landei de nord. Cele două puncte au 
fost realizate de Hunt (min. 40) și 
Peters (min. 59). Jocul a fost urmă
rit de aproape 60 000 de spectatori. 
Portarul Banks și Bobby Charlton 
au fost cei mai buni jucători ai echi
pei Angliei. în aceeași grupă (a 8-a), 
Ia Cardiff echipele Țării Galilor și 
Scoției au terminat la egalitate : 1—1. 
La Paris, în grupa a 7-a, echipa 
Franței a învins cu scorul de 2—1 
(1—0) echipa Poloniei. Au marcat 
Di Nallo (min. 25) și Lech (min. 85), 
respectiv Grzegorczyk (min. 60).

• în cadrul grupei I, în campio
natul european de fotbal, duminică 
s-au întîlnit echipele Spaniei și Ir
landei. Rezultat -. 0—0.

• La Moscova, s-au întîlnit du
minică într-un meci amical echipele 
selecționate de fotbal ale U.R.S.S. 
și R.D. Germane. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate 2—2 
(î—1). Ari ' - - -
tov (min. 
iar pentru 
și Frenzel

• Alte 
Luxemburg 5—1 ■ (3—0). Meciul s-a 
disputat în localitatea Verviers. La 
Geneva : Elveția B — Izrael 4—0 
(1-0).

marcat pentru gazde Strel- 
22), Cislenko (min. 52), 

oaspeți Freisdorf (min. 23) 
(min. 68).
rezultate • Belgia B —

4 Redacția ți administrația: str Vasile Conta nr 16 Metan 11.10.05, Interurban 72 șl 286. Telex: sportrom buo. 180. Tiparul: L P. .Informația', str. Brezoianu 23-25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei | 1 an : 78 lei. 40 365


