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S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE CATEGORIEI A DE LUPTE

•inamo și Steaua, 
in nou campioane

h CAMPIONATUL

(AIKiQIHII A

LA TOTDAL

ZURICH 8 (prin telefon). Peste 
^6080 de spectatori an fost prezenți 
sîmbătă seara in tribunele de la 
„Hallenstadion- pentru a urmări par
tida amicală de handbal dintre re
prezentativele Elveției ți României. 
Jocul, de un bon nivel tehnic, cu 
multe faze spectaculoase care au 

'încintat întreaga asistență, s-a înche
iat cu victoria așteptată a campioni
lor mondiali, la scorul de 19—10 
(8-5).

„7“-le României a atacat cu mult 
aplomb încă din primele minute 
luind conducerea cu 4—0. Iacob 
și Costache II s-au infiltrat adesea 
— la capătul unor combinații reu
șite — pe semicercul advers, iar 
Nica și Licu și-au făeut simțită pre
zența in teren prin șuturi-bombă de 
Ia 9 m, astfel că formația țării noas
tre a menținut conducerea la scor 
in permanență : 5—2, 7—3 și 8—5.

După reluare, atacurile hanbalip- 
tilor români au fost din ce in ea 
mai viguroase, iar precizia șuturilor 
la poartă mult mai bună. De Ia sco
rul de 9—6, echipa română s-a dis
tanțat la 15—6, obținind in cele din 
urmă o victorie concludentă. La sfir- 
șitul meciului miile de spectatori an 
aplaudat cu căldură frumoasa evo
luție a handbaliștilor români.

Arbitrul vest-german Leyens a con
dus satisfăcător următoarele formații: 

ROMANIA : REDL (Penu) — IA
COB (7). GRUIA (1), LICU (3), Nica 
(4), COSTACHE II (2), Oțelea (IX 
Nodea (1), Gațu. Goran, SamungL

ELVEȚIA : Wettstein (Funk) — 
Seiler (1), Lehmann (1), W. Ehi (IX 
Stebler (4), Glaus (1), B, Walder, 
Gutlib, Dubler (2), Schweingrubexj 
Winisdorfer,

LUCIAN GRIGORESCU

cu 28—0 și de 
Oțelul Galați cu 
26»/2—5*/2, i a r
Steaua a întrecut 
pe Vagonul Arad 
cu 28‘/2—3'/2 Și pe 
Mureșul Tg. Mu
reș cu 26'/,—5.‘/2. 
Etapa a fost ca
racterizată însă de 
lupta îndîrjită 
care a avut loc 
între celelalte for
mații. Foarte dis
putate au fost în
deosebi întîlnirile 
Oțelul Galați — 
A.S.M.T. 
22,5—9,5, 
București 
C. S. M.
17>/2—14;'/2 și Ra
pid București — 
Electroputere Cra
iova 17,5—14,5 la 
„greco-romane" și 
la „libere" Oțelul 

Cluj 
Prahova 
- Oțelul 
Vagonul 
încercat

REGRUPARE In fruntea clasamentului

Lugoj 
Metalul

Reșița

fanipa (Steagul roșu Brașov) in
(A.S.M.T. Lugoj), pe care l-a

meciul cu L. Ră- 
invins

mp de trei zile pasionații spor- 
i luptelor din Capitală au ur- 
it ultimele întreceri ale carn
alelor republicane pe echipe la 
e greco-romane și libere, cate- 
a A. în sala Dinamo au evoluat 

, rape toate echipele de lupte 
țară. Am asistat cu acest pri- 
la partide de un deosebit dina 
n.
entru a 18-a oară consecutiv 
TAMO BUCUREȘTI (antrenor 
litru Cuc) a reușit să cucereas- 
titlul de campioană a țării la 
~co-romane“, iar STEAUA (an* 
or Gheorghe Șuteu) a adăugat
i un trofeu la celelalte cinci cu
te de la înființarea campiona-
ii de lupte libere. Ambele for- 
ii merită pe deplin cupele de 
ipioane republicane, deoarece 
i lungul competiției au prezen- 
în concursuri luptători valoroși, 
o pregătire tehnică și fizică ri- 
rtă. De altfel, cei mai mulți din- 
sportivii lor sînt componenți ai

trilor reprezentative. Consem- 
n cu acest prilej’ pasul înainte 
care l-au făcut majoritatea for- 
țiilor de lupte libere.
a ultima etapă, echipele campi 
e n-au avut probleme, cîștigînd 
asat întîlnirile susținute: Di- 
ijo a dispus de A.S.M.T. Lugoj

.libere" 
— C.S.M. 
(16—16), 
Ploiești 
(18-14). 
Arad a 
să scape de ulti
mul loc din clasa
ment, în partida 
cu Mureșul Tg. 

dar n-a reușit decît 
9—23. Constructorul

prin tuș

Mureș,
un
Hunedoara, cu toate că a pierdut cu 
11—21 în fața echipei Progresul 
București, s-a ... salvat. Cum ? 
Progresul Brăila a fost eliminată

V. GODESCU
C. CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

Mingea trimisă înalt, in careu,
CLASAMENTUL

1. Progresul 10 5 3 2 12— 8 13
2. Șt. Craiova 10 6 1 3 15—15 13
3. Petrolul 9 5 2 2 12— 8 12
4. Farul 9 4 4 1 14—10 12
5. Rapid 10 4 3 3 17—10 11
6. Dinamo Buc. 10 5 1 4 19—15 11
7. Steaua 10 4 2 4 17—10 10
8. Din. Pitești 10 5 0 5 13—13 10
9. Jiul 10 4 1 5 20—14 9

10. U.Ț.A. 10 2 5 3 8—11 9
11. Polit. Tim. 10 2 4 4 11—14 8
12. Steagul roșu 10 2 3 5 9—19 7
13. C.S.M.S. Iași 10 2 3 5 11—24 7
14. Univ. Cluj 10 2 2 6 5—12 6

a fost reluată cu capul de Soo...
REZULTATE

Rapid — Universitatea Cluj 2—1 
(1-0)

Politehnica Timișoara — C.S.M.S. 
Iași I—1 (0—0)

Jiul — Progresul 2—1 (1—1)
Steagul roșu Brașov — U. T. Arad 

0—1 (0—0)
Farul — Dinamo București 2—1 

(1-1)
Steaua — Știința Craiova 4—1 (2—1) 
Petrolul — Dinamo Pitești 1—0 (0—0)

și scorul a devenit 1—1.
ETAPA VIITOARE 

(MIERCURI 9 NOIEMBRIE)

Steaua — Rapid, Dinamo Bucu
rești — Progresul, C.S.M.S. Iași — 
Farul Constanta, Știința Craiova — 
Petrolul Ploiești, U. T. Arad — Po
litehnica Timișoara, Universitatea 
Cluj — Jiul Petroșeni, Dinamo Pi
tești— Steagul roșu Brașov.

în campionatul de box pe echipe:

DOBROGEA—BUCUREȘTI 12-8
5

CONSTANȚA 6 (prin telefon). — 
în general, partidele s-au dis

putat sub semnul unei mari dîrzenii, 
pugiliștii ambelor formații făclnd 
multă risipă de energie pentru cu
cerirea victoriei. Au învins dobro
genii, cu scorul de 12—8. Cu această 
partidă, formația Bucureștiului și-a 
încheiat participarea în actualul cam
pionat pe echipe. Cele mai multe 
șanse de a cuceri „șefia“ seriei I și, 
deci, de a participa la turneul final 
le au acum boxerii din reprezenta

tiva regiunii Galați care mai au de 
susținut două restanțe.

REZULTATE TEHNICE: Stanciu (D) 
egal cu Cfistea (B) ; Lungu (B) b.p. 
Chenan (D); Răgălie (D) b.p. Stan 
(B) ; Slăncuț (B) b.p. Simionescu (D); 
Anton (D) b.p. Silberman (B) ; Dinu 
(D) b.p. Dumitrescu (B) ; Anghel (B) 
b.p. Pintilie (D); Pițu (D) b.p. M. 
Mariuțan (B) ; Motoc (D) b.ab. 3 Ga
vrila (B) ; Preda (D) egal cu Con- 
slantinescu (B).

CORNEL POPA-coresp. principal

Etapă animată, 
multe victorii in deplasare

la volei
Etapa a IV-• în „A“ și în „B“ la 

volei a fost, conform previziunilor, ani
mată, dar încheiată cu rezultate normale 
în marea majoritate a cazurilor. Iată 
aceste rezultate în rind urile de mai jos, 
asupra unora dintre ele unnînd a ie veni 
mîine

CATEGORIA A
Dinamo București—Viitorul Bacău (m) 

3—1 (6, •—12, 6, 9). Prin combativi
tatea lor, prin jocul în genere bun pe 
care l-au desfășurat și prin setul cîști- 
gat, oaspeții au... explicat dificultatea

cu care a cîștigat Steaua Ia Bacău acum 
două săptămîni. Dihamo — sub valoare* 
sa normală, manifestînd unele scăderi 
la dublajul atacului și la blocaj, con
tracarate în finalul partidei prin forța 
și viteza ofensivei. S-au evidențiat î'îr- 
lici și Corbeanu de la învingători. Mo- 
$escw (care considerăm că ar trebui sM 
atace mai des) și Costea de la învinși 
( C. F.-A

Tractorul Brașov—Rapid București 
(m) 0—3 (6, 9, 3). Jucînd fără Băr
buță, gazdele nu au putut rezista rit
mului impus de campioni, care au cîș
tigat fără prea multe probleme. S-au 
remarcat Drăgan, Nicol au, Grigorovici 
(Rapid). Ferariu-, Prunes și Popescu du 
la Tractorul. (1. STANCA — coresp.).

Politehnica Brașov--Petrolul Ploiești 
(m) 2—3 (-7, 9, W, —U, —4). Vic
torie meritată a brașovenilor, la capătul 
unui meci de marc luptă, dar plin de

(Continuare in pag. a 4 a)

Amatorii de patinaj din Capi
tală au la dispoziție, de duminică, 
încă un patinoar artificial, unde 
pot practica in condiții optime, 
sportul lor preferat Patinoarul 
Floreasca și-a deschis porțile ieri 
dimineață. Fotoreporterul nostru 
Vasile Bageac a surprins in ima
ginea alăturată pe primii iubitori 
ai patinajului prezenți aici. Baza 
sportivă de iarnă de la Floreasca 
va funcționa după următorul pro
gram : în fiecare după-amiază în
tre orele 19—21 ; marți, miercuri 
și vineri între orele 11—13 și du
minica intre orele 10,30—13, 16— 
18 și 19—21,30.



FOTBAL Etapa a X-a — don
Steagul roșu—U. T. A. 0-1

Rezultat decis în minutul 87!
FĂGĂRAȘ 6 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Din nou, finai dra
matic la Făgăraș. De data aceasta- 
însă, cei care au părăsit învinși te
renul au fost... brașovenii. După 87 
de minute, în care brașovenii au avut 
mai mult inițiativa', apărarea lor a 
cedat: Țîrlea l-a servit „printre" pe 
Șchiopu și acesta a făcut inutil plon
jonul lui Pîlcă.

Dar, ce s-a întîmplat pînă la în
scrierea golului ? Cu toate că terenul 
a fost alunecos, am asistat la un joc 
frumos, viu disputat, într-o notă de 
perfectă sportivitate. Steagul roșu a 
început bine acest meci, construind 
atacuri după atacuri la poarta arăde
nilor. înaintașii au combinat bine pînă 
la marginea careului de 16 m unde 
s-au lovit însă de apărarea sigură a 
adversarilor. Ei au greșit, oricum, în- 
ghesuind jocul pe centru, iar șuturile 
lor au fost expediate fără adresă. Pu
ținele lovituri precise au fost reți
nute de Got nea. portarul arădean. 
Pescaru a alergat înainte și înapoi 
fără rost. înlocuirea lui putea fi fă
cută mai devreme. Apărarea braso- 
veană a fost nesigură.

Textiliștii au pus accentul pe apă
rare, în care au excelat portarul Gor
nea și fundașul Birău. Și ceilalți a- 
părători — Mețcas, Bacos și Czako 
— au jucat bine, destrămînd acțiunile 
.stegarilor". Mijlocașii (în special 
Chivu) au alimentat înaintarea cu 
multe baloane utile. Dintre înaintași, 
Țîrlea și Șchiopu au fost cei care au 
hărțuit apărarea brașoveană, erei nd 
multe ocazii.

La începutul partidei, tatonări la 
ambele porți. Brașovenii obțin două 
cornere în min. 9> dar în min. 13... 
Țîrlea a ratat prima ocazie. Minutele 
trec. Steagul roșu domină dar... o 
nouă ratare a arădenilor: Șchiopu 
min. 25)- Spre sfîrșitul reprizei bra
șovenii forțează, însă balonul expe
diat de Goran întîlnește bara (min. 
39).

In repriza a doua, aspectul jo
cului a rămas același. Steagul roșu a 
dominat, U.T.A., s-a apărat uneori 
cu 7—8 jucători și a contraatacat pe
riculos.

In finalul partidei, după înscrierea 
unicului gol, textiliștii au mai ratat 
o ocazie : Birău, venit în atac, a cen
trat în careul brașovenilor și Țîrlea 
a șutat puternic dar Pîlcă, printr-un 
reflex extraordinar, a trimis balonul 
în corner.

A condus foarte bine brigada de 
arbitri bucureșteni N. Mihăiîescu — 
la centru, C. Niculescu și F. Coloși 
la tușă.

STEAGUL ROȘU : Pîlcă 6 — Ivăn- 
cescu 6, Jenei 7, Campo 8, Naghi 6 
— Pescaru 4 (Alecu min. 63), 
năilă 8 — Necula 4, Gane 6, 
6, Gyorfi 5.

Năftă- 
Goran

8, Ba-U.T.A. : Gornea 9 — Birău 
coș 7. Mețcas 7, Czako 7 — Chivu 8, 
Igna 7 — Șchiopu 7, Traian Popescu 
6, Țîrlea 7, Axente 6.

POMPILIU VINTILĂ

Joc bu,
al partidei ve- 
reușea deschi-

KW

primDin pasa lui Ionescu, Dumitriu II a înscris al doilea gol pentru Rapid. Năsturescu 
se bucură...

Rapid - Universitatea Clu

Cînd te mulțumești prea devreme cu
Cu ani în urmă, un director de liceu 

dintr-un oraș de provincie refuza să-i 
învoiască elevii săi la meciurile de 
fotbal spuninid convins: .Ce să vedeți 
voi pe stadion ? Nimic altceva decit 22 
de jucători alergînd dnpă o minge" 
Desigur, de atunci au trecut mulți ani, 
fotbalul a evoluat, au apărut atîtea și 
atitea scheme tactice, stiluri de joc (de
sigur că și respectivul director și-a re
vizuit serios părerea despre fotbal ’.). 
Mi-am adus insă aminte de replica lui 
urmărind meciul Rapid—Universitatea 
Cluj. Și aceasta, pentru că imaginea cea 
mai puternică cu care am 
jocul fotbaliștilor bucureșteni 
jeni este aceea a unei goane 
(a tuturor jucătorilor, grupați) 
tr-o parte a terenului, cînd în

rămas din 
și clu- 

continue 
cînd în- 
cealaltâ,

Steaua - Știința Craiova 4-1

succes concludent

• •• pu

Cînd în minutul 18 
detă, Știința Craiova 
derea scorului, ca urmare a superio
rității manifestate pînă atunci, am 
fost tentat să cred că la cele patru 
înfrîngeri consecutive (toate la scorul 
de 1—0), Steaua va... adăuga încă
una.

Dar imediat, riposta hotărîtă a echi
pei bucureștene a restabilit echilibrul 
și coechipierii lui Constantin au reîn
viat ca pasărea din poveste, desfășu- 
rînd un joc de „tempo" și de bun 
nivel tehnic, in ton cu valoarea „nu
melor" care alcătuiesc această forma
ție. Fundașii (pînă atunci nesiguri in 
intervenții) și-au recăpătat calmul, au 
început să paseze cu adresă spre mij
locași, sau — cînd o cerea faza — 
direct primei linii. întreg jocul echi
pei a cîștigat acum în claritate, dato
rită acțiunilor purtate cursiv și pe di
recții mereu schimbate, în scopul 
de a prinde pe picior greșit apărarea 
formației craiovene. O notă în plus 
pentru aportul deosebit adus ieri de 
doi jucători cu stagiu îndelungat... pe 
tușă la Steaua. Este vorba de Vigu și 
Soo. Primul, un mijlocaș cu o mare 
clarviziune, a sprijinit în permanență 
atacul, servindu-1 cu baloane „non
stop" și inteicalîndu-se deseori pe'ntru 
finalizare. Cel de al doilea s-a înțeles 
bine cu Constantin, combinînd simplu 
și eficace în fața porții lui Vasilescu 
și realizînd toate cele patru goluri ale 
echipei sale. Remarcabil și jocul pres
tat de Creiniceanu, mult limpezit față 
de trecut și, oricum, mai bine orien
tat.

De partea cealaltă, Știința Craiova 
a evoluat la înălțimea locului (II) pe 
care îl ocupa în clasament numai 20 
de minute, cînd s-a desfășurat după 
un 4—3—8 destul de bine organizat, 
între cei doi mijlocași a operat tînă- 
rul Marian Popescu care, bun tehni
cian și cu capacitate de efort, a aco
perit o zonă mare, trimițînd numeroase 
baloane utilizabile spre Sfîrlogea (ieri, 
aripă dreaptă) și Oblemenco, „omul 
cu șut" al formației craiovene. După 
ce a primit golul, Știința a început să 
se clatine, dezvăluindu-și slăbiciunile, 
în special în linia de apărare.

Jocul a debutat cu acțiuni ale oas
peților, frenetic încurajați de marele 
număr de suporteri veniți din Cra
iova în min. 8, Chiru respinge un 
atac periculos purtat pe aripa stîngă 
și încheiat cu o centrare în fața porții 
lui Eremia. în minutul următor, Mi- 
hăilescu acordă un corner, rămas însă 
fără rezultat. Tot craiovenii sînt cei 
car' „leagă" mai mult în atac, cre
îndu-și faze de gol. în min. 18, Sfîr
logea, deschis de Marian Popescu, de
marează pe aripa dreaptă, centrează

în fața porții, de unde Cîrciumărescu 
împinge balonul în plasă : 1—0 pen
tru Știința Craiova. Riposta bucureș- 
tenilor este promptă și obligă (în min. 
20) pe fundașii formației oaspe să 
acorde două cornere; la cel de al doi
lea, executat de Creiniceanu, înalt, 
Soo reia ou capul, plasînd mingea în 
colțul opus : 1—1. în min. 30, Ivan 
șutează cu sete, dar balonul lovește 
bara transversală. în min. 33, la o 
centrare înaltă, Soo reia cu capul și 
Vasilescu (mascat) nu poate împiedica 
mingea să se strecoare în plasă : 2—1 
pentru Steaua. De aici încolo, Steaua 
combină cu și mai multă dezinvoltură, 
dar va majora scorul abia după pau
ză, r ' , ' ' ' • ■ • “
vor fi mai mari și mai accentuate. 
Cel de al treilea gol al Stelei va fi 
înscris la două minute de la reluare, 
prin același Soo care, urmărind min
gea trimisă de Vigu, va șuta decisiv : 
3—1 pentru Steaua. în min. 52, cor
ner la poarta oaspeților : o centrare

înaltă și Jenei reia din plonjon, tri
mițînd mingea cu capul în... bara ver
ticală. în continuare, notăm două 
cornere (cîte unul la fiecare poartă) 
și apoi, în min. 67, majorarea scoru
lui : o combinație Pantea—Constantin 
—Soo este încheiată de ultimul în 
mod fericit și tabela arată 4—1, scor 
rare va rămîne nemodificat.

Arbitrul AL Alexa (Rm. Vîlcea) a 
condus bine formațiile :

STEAUA : Eremia 7 — Sătmărea- 
nu 7, Hăl’măgeanu 6, D. Nicolae 7, 
Chiru 6 — Jenei 8, Vigu 9 — Pan- 

8,

cînd perioadele ei de inițiativă 
— ---- -------i și mai accentuate.

Chiru 6 — Jenei 8, Vigu 9 
tea 6 (min. 76 Micu), Constantin 
Soo 9, Creiniceanu 8.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Vasilescu 
(min. 74 Papuc II) — Mihăiîescu 
Bîtlan 6, M. Marcel 6, Deselnicu

5
5,
6 

— Strîmbeanu 6, Ivan 7 — Sfîrlogea 
6, Marian Popescu 8, Oblemenco 6, 
Cîrciumărescu 6.

G. NICOLAESCU

de cele mai multe ori insă la centru, 
ceea ce a făcut ca spectacolul să nu se 
ridice la un nivel corespunzător.

Probabil că suporterii formației bucu 
reștene se așteptau ca echipa lor favo 
rită, Rapid, să obțină duminică o victo 
tie clară, să .facă scor" cu studenții 
clujeni, aflati Ia periferia clasamentului. 
Probabil așa ou crezut și fotbaliștii 
bucureșteni, căci altfel nu se explică 
ușurința cu care ei au privit meciul. Au 
înscris destul de repede un gol, au avut 
și alte ocazii favorabile, dar... Este ade 
vârât, rapidiștii au avut mai mult ini 
țiativa, însă lipsa unei clarviziuni tac
tice. automiilțumtrea care i-a cuprins 
după primul avantaj realizat au făcut 
ea gazdele să slăbească ritmul, să com
bine mai mult la mijlocul terenului, iar 
de „un-doi-urile" Ionescu-Dumitriu II 
ne aducem aminte doar din... alte par
tide. Sesizînd această situație, clujenii 
ies mai des la atac, șutează de Ia dis
tanță, puninid în pețicol poarta lui An
drei. Nu a lipsit ntult ca studenții să 
plece acasă chiar cu un punct și aceasta 
ar fi constituit o lecție severă pentru ra 
pidiști.

Cîteva secvențe din această partidă. 
In min. II, Ionescu scapă cu ușurință 
de cîțiva adversari la mijlocul terenu 
lui, înaintează singur și în careu trimite 
precis la Dumitriu, bine deinarcat: un 
șut sec la rădăcina barei și 1—0. Pexa 
ar fi avut posibilitatea să devieze cu 
piciorul direcția balonului dar, blazat, 
n-a intervenit. La primul contraatac al 
oaspeților — un corner — și Ivansnc 
pierde o bună ocazie de gol. In min. 
17 (Ionescu) și 27 (Jamaischi) gazdele 
au posibilitatea să majoreze scorul, dar 
primul ratează intervenția la o minge 
excelent trimisă de Dumitriu, iar apoi 
Ringheanu blochează sigur în picioarele 
lui Jamaischi. Au și clujenii ocazii bune, 
dar Adam este consecvent în... ratări, 
astfel că pasele bune trimise în careu 
de Marcu (min. 30 și 36) nu sînt fruc
tificate.

La reluare, bucureștenii înscriu destul 
de repede, meritul fiind tot al lui Io 
nescu și Dumitriu. Ionescu contraatacă 
pe postul de extremă stingă, îl fentează 
pe Anca și trimite precis în careu unde

sc afla... Dumitriu : o excel, 
de cap și 2—0. Paradox." 
trece acum de partea oas 
se mulțumesc mai întîi cu i 
eu... ratări: Uifăleanu (min. 
(59), Uifăleanu (66). In sf 
golul Universității: în min. 
este deposedat de minge 1 
careului propriu, creîndu-se 
mare — un real pericol pe 
echipei sale. Dan încearcă 
mis o „rezolvare" trimiți 
dar balonul intră în poartă : 
denții prind și mai mult cur 
Au ocazia să egaleze chiar, 
87 Adam, după ce trece de 
Motroc, trage de la circa 17 
de poartă, deși îl mai avea î 
pe Andrei! Meciul era ca și

Arbitrul AL Toth (Oradea 
bine următoarele echipe: > >

RAPID: Andrei 7 — Lwpe 
troc 5, Dan 5, Greavu 6 - 
Jamaischi 6 — Năsturescu 7 
II 7, Ionescu 7, Codreanu f 
Neagu) ;

UNIVERSITATEA CI.UJ:
5 — Anca 5, Pexa 5, Grăjdea 
peanu 6 — Mustățea 7, Bret 
84 AI. Vasile) — Marcu 7, 
Adam 4, Uifăleanu 5.

CONSTANTIN MZ

Meci atr

Ieșenii au obținut un punct nesperat în deplasare
TIMISOARA, 6 (prin telefon). Din 

cauza timpului nefavorabil, doar vreo 
3 000 de spectatori s-au încumetat 6ă 
asiste la partida dintre cele două e- 
chipe studențești, în care după 90 
de minute tabela de mareaj indica 
egalitate. De la început trebuie să 
spunem eă rezultatul nedreptățește 
echipa gazdă. De ce? 1. Dominarea 
teritorială a aparținut timp de 70 de 
minute timișorenilor; 2. Gazdele au 
încercat de mai multe ori poarta ad
versă (raport de cornere 9—2, șuturi 
6pre poartă 21 — din care 14 pe spa
țiul porții, în timp ce ieșenii au .gă
sit" poarta doar de 5 ori); 3. Politeh
nica a mai marcat un gol valabil — 
după părerea mea — în min. 64 (prin 
Surdan), neacordat de arbitru.

Partida a fost modestă din punct 
de vedere tehnic. Oaspeții au aplicat 
o apărare supranumerică, cu rare 
incursiuni făcute de Cuperman și 
Lupulescu. Ei au jucat economicos, cu 
pase scurte pe metru pătrat, iar une
ori au abuzat de durități (Deleanu și 
Ștefănescu). Gazdele, decise să eîș- 
tige, s-au avântat în terenul advers 
încercînd să .deschidă" apărarea ie
șenilor, dar au păcătuit prin aceea 
că au condus excesiv balonul (Regep

au totuși meritul 
fost conduși, nu 
au trecut la atac 
la Timișoara un

și Grizea). Ieșenii 
că, atunci cînd au 
s-au descurajat. Ei 
reușind să obțină 
punct nesperat.

Iată, pe scurt, filmul jocului. In 
primele 15 minute gazdele se insta
lează în careul advers, creîndu-și o- 
cazii de deschidere a scorului, dar 
șuturile lui Surdan, Grizea și Mițaru 
sînt blocate cu multă precizie de că
tre portarul Constantinescu. Primul 
șut la poartă al ieșenilor este tras 
de Cuperman în min. 25, cînd acesta 
îl obligă pe Popa să boxeze balonul. 
In min. 30 Surdan pasează lui Popa- 
nică. Acesta, flancat de Malschi și 
lanul în careu, încearcă să șuteze, 
este faultat, dar arbitrul lasă jocul 
6ă continue. Este rîndul ieșenilor să 
încerce vigilența lui Popa (min. 33), 
dar portarul timișorean, atent, reți
ne șutul. După reluare gazdele con
tinuă să domine și în min. 55, la un 
atac periculos, Mihăilă este faultat 
în careu și lovitura de la 11 m este 
transformată de Lereter : 1—0. In 
min. 64 gazdele înscriu un gol care 
este anulat de arbitru (Popanică este 
faultat în careu și cu toate acestea 
el reușește «ă paseze lui Surdan care 
înscrie. Arbitrul n-a acordat legea

avantajului, fluierînd cu întîrziere și, 
spre surprinderea generală, indică 
locul infracțiunii în afara careului de 
16 m). In min. 72 Hrițcu are ocazia 
de a schimba scorul, dar de la 2 m 
ratează. Ieșenii reușesc să egaleze 
în min. 75 printr-un șut surprinzător 
ia „păianjen", expediat de Ștefănescu 
de la circa 30 de metri. Timișorenii 
mai au o ocazie de a înscrie (min- 
85) dar Surdan, de la cîțiva metri, 
trimite balonul cu capul în brațele 
lui Constantinescu.

Arbitrul Em. Martin — București 
a fost departe de faze, și a dat unele 
decizii în compensație, spre sfîrșitul 
meciului.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Popa 
8 — Bodrojan 6, Petrovici 8, Lereter 
8, Rotaru _ * ......
Regep 6, 
min. 79), 
nică).

C.S.M.S. IAȘI : Constantinescu 9 — 
Romilă 5, lanul 6, Malschi 6, Delea
nu 5 — Humă 5 (Incze IV din min. 
65), Ștefănescu 6 — Pop 4, Cuper
man 7. Lupulescu 8, Incze IV 4 (Hriț- 
cu).

7 — Grizea 6, Mihăilă 6 — 
Popanică 7 (Răcelescu din 
Surdan 6, Mitaru 5 (Popa-

P. ARCAN-coresponaent principal

PLOIEȘTI, 6 (prin telefon, 
misul nostru). — Dinamo Pil 
arătat în ultimul timp că .a 
etapa în care primea în princ 
pentru tinerețea jucătorilor ei, 
venit o echipă matură, solidă, 
vește acum spre fruntea clas 
și nu Se mai mulțumește cu j 
„formație de mijloc". De a. 
și-au dat seama în bună măsi 
minică cei prezenți pe stad 
trolul, inclusiv fotbaliștii echiț 
Dar campionii, se pare, au luat 
măsurile cuvenite și s-au pregă 
riozitate, au abordat jocul cu 
țele de care dispuneau (mai p 
gomir — accidentat în mecii 
olimpic cu echipa iugoslavă Ni 
cheltuit multă energie pentru 
ide partea lor balanța victoriei, 
fruntarea celor două echipe 
tucru este îmbucurător) a re 
joc bun, presărat cu faze spec 
Păcat însă că la modul ofensi 
aborda jocul, al ploieștenilor, 
care au făcut în general o part 
apreciată — așa cum am sui 
n-au răspuns cu aceeași armai I 
resc ca o echipă de valoarea lu . 
Pitești să pornească cu intenț 
scoate în deplasare doar un î 
Acest lucru dăunează personal 
chipei. Piteștenii au supraaglotr 
priul careu, insistînd mai ales 
larea cuplului Dridea—Badea, 
tr-adevăr, aici — se pare — i 
fruntat de fapt ideile tactice di 
celor două formații. Petroliștii 
tau cu insistență pe Dridea I, < 
bun al lui Barbu și Ilie Stelia 
ultimă instanță, intervențiile pro 
lui Coman au rezolvat — în 
problemele puse de atacul pl 
In atac oaspeții au contat însă 
Naghi și pe C. Ionescu, prea pi 
tru o apărare de valoarea gazd

In min. 5, Dridea I, printr- 
fecă", deschide seria șuturilor 1 
lui Coman. Presiunea gazdelor < 
tărie, pentru ca în min. 16 pl 
să fie la un pas de a înscrie. D 
centrează, Coman iese prea înain 
gea ajunge la Iuhasz, acesta



mată de gazde Echipele favorite au confirmat

In derbiul noilor promovate a învins Jiul

trei din față

PETROȘENI, 6 (prin telefon, de la 
imisul nostru). Incercînd să carac- 
rizăm pe scurt întîlnirea dintre Jiul 
alroșeni și Progresul București, pu
ni spune că a fost o partidă spe- 
fică de campionat, în care ambele 
•hipe au făcut eforturi deosebite 
in păcate, prea puține 
ul._ fotbalului) pentru 
:lor 2 puncte. Această 
irsă pentru victorie, sau 
eci nul în cazul Progresului, și-a 
îs amprenta chiar din primele mi- 
îte pe evoluția fotbaliștilor celor 
>uă echipe.
La început Jiul a atacat dezlănțuit, 
losind bine viteza derutantă a ce- 
r două inspirate extreme : Pero- 
îscu și Martinovici. Dar acțiunile 
ensive ale gazdelor au fost rapide
i numai ca desfășurare, ci și ca... 
•rată. In aceste condiții, apărarea

ireștenilor, care avea in față un 
’m „val“ (Staicu — Mafteuță — 
atei) a respins ușor atacurile jucă
rilor din Petroșeni. Ba, uneori, a 
itut să trimită celor 
arălungă — Mateianu — Oaidă) ba
sne utile. O asemenea situație a ra- 
t Oaidă (min. 7), obligînd pe Ion 
isile să-i plonjeze curajos la picioa- 
. Dar, inimosul public din Petro- 
ni (uneori prea „cald" față de oas- 
ți !) nu și-a lăsat nici o clipă favo-
ii să respire, chemindu-i în per- 
anență la atac. Hărțuită de țîșni- 
e derutante ale gazdelor și în spe
li ale lui Peronescu, apărarea Pro- 
esului a cedat. ÎN MIN. 18, o 
cursiune a lui Martinovici, urmată 
.o pasă fulgerătoare, a

• derutantă a „legat" 
ărătorilor bucureșteni, 
ÎRONESCU în situația 

la 2 m în plasă. Așa 
irul la Petroșeni.
După pauză partida a căpătat mai 
lit nerv, din clipa in care Progre- 
l a intuit posibilitatea nu numai 
unui meci nul ci chiar a unei vie
rii. „Trio“-ul Mafteuță — Matei 

Staicu s-a mutat mai în față,

în dome- 
obținerea 
obsedantă 

pentru un

cărei direc- 
picioarele 

l-a pus pe 
de a șuta 
s-a deschis

olul—Dinamo Pitești 1-0

la Ploiești
pă... spectacol și aruncă mingea cu 
tul de la 5—6 m pe lingă poarta 
ală. Greșeala lui Iuhasz avea să fie 
itită greu, cu multă energie consu 
tă, cu ratarea unor situații bupe, din 
iza stării nervoase ce cuprinsese în 
aga echipă ploieșteană. Badea, Iloman 
Pahontu au șutat la poartă, dar ta 
a de marcaj a rămas neschimbată, 
tdcă Coman sau apărătorii piteșteni 
respins.

După pauză, dinamoviștii folosesc 
îtraatacul și în min. 48 Mihai lonescu 
pinge o minge centrată de I. Popescu, 
r Naghi nu o urmărește și scapă ast

ei bună ocazie. După două minute, 
icuță și Dridea șutează puternic, pe 
d, dar Coman apără. Min. 59: Pa- 
rțu execută un corner de'' pe dreapta 
careul supraaglomerat. Dincuță in- 

rce peste cap o minge, la care se 
Iță un grup de jucători. Dintre ei, 

jlea o trimite cu capul în plasă : 1—0 
'.tru Petrolul Ploiești.
Dinamoviștii încearcă să iasă la joc, 
* nu pot scăpa din cleștele gazdelor 
e atacă uneori și cu fundașii. Greul 
ie tot pe apărare, unde Barbu și Ilie 
lian trebuie să facă mari eforturi 
itru a respinge șuturile lui Dincuță, 
man, Dridca 1 și Moldoveanu. In min.

Prepurgel îl mai „încearcă44 o dată 
Mihai lonescu cu un șut puternic 
la 35 m, din lovitură liberă, /dar 

jeșteanul, puțin solicitat astăzi, apără, 
deciul se încheie cu victoria meritată 
echipei care a atacat mai mult și care 
vut inițiativa în majoritatea timpului. 
Lrbitrul Zaharia Drăghici, ajutat de 
Negoiță și R. Cocoi (toți din Con- 

nța), a condus bine formațiile:
PETROLUL: lonescu 8 — Pahonțu 
Boc 8, Florea 8, Mocanu 7 — Iu- 
z 7, Dincuță 8 — Roman 7, Dridea I 
Badea 7, Dridea II 6 (din min. 46, 
ldoveanu 7).
DINAMG: Coman 8 — I. Popescu 7, 
bu 8, I. Stelian 8, David 6 (din 
i. 46 Badea 6) — Dobrin 7, Prepur- 

7 — C. lonescu 6, Eftimie 6, Naghi 
C. Radu 7.

CONSTANTIN ALEXE 

ocaziile nu au lipsit, dar golul nu 
a venit. Scuturați de această neaș
teptată revenire a oaspeților, fotbaliștii 
de la Jiul au realizat cîteva acțiuni 
periculoase profitlnd de poziția avan
sată a liniei mediane bucureștene. 
Nesiguranța dovedită de cei doi fun
dași centrali ai Jiului, plasamentul 
greșit al fundașilor laterali și lipsa 
de inspirație a lui Toia au facilitat 
oaspeților egalarea. Și poate că 
MATEIANU (autorul golului egaliza
tor din MIN. 33) n-ar fi reușit acest 
lucru dacă și Ion Vasile nu ar fi 
greșit flagrant in faza respectivă. 
Deci, așa s-a egalat.

Ce a fost In continuare ? Un joc 
anost, cu greșeli peste greșeli, cu 
faulturi supărătoare prin abundența 
lor. Una dintre ele se soldează cu 
golul victoriei realizat ÎN MIN. 68 
de LIBARDI, aflat după părerea noas
tră in poziție de ofsaid : la o cen
trare pe sus Măndoiu a respins cu

Farul - Dinamo București 2-1

0 VICTORIE AȘTEPTATA 1 ANI!
CONSTANȚA 6 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). Da, 7 ani, atît au 
așteptat constănțenii pentru a putea 
aplauda o victorie a echipei lor fa
vorite asupra formației dinamoviste 
din București. Căci, din 1960 pînă 
acum, în întîlnirile dintre cele două 
echipe, Dinamo a obținut opt victo
rii, în timp ce Farul n-a reușit decît 
două „remize".

Victoria de astăzi a fost realizată 
în urma unui joc de bună calitate, 
în care Farul a demonstrat evidenta 
creștere a maturității sale. Rezulta
tul înregistrat de către constănțeni 
a fost cu atît mai aplaudat cu cit, 
înainte de primul fluier al arbitrului, 
existau incertitudini în ce privește 
alcătuirea formației. Va juca Iancu î 
Va fi prezent Koszka în echipă ? 
Pînă la urmă, doar ultimul n-a îm
brăcat tricoul. Și la Dinamo Bucu
rești au existat indisponibilități. Ele 
au avut darul să producă modificări 
structurale în „11 "-le de bază: fără 
Nunweiller III și Nunweiller VI, fără 
Ghergheli, fără Daniel Ene, dar cu 
Ene II, „spaima constănțenilor", cel 
care n-a plecat niciodată din acest 
oraș fără să fi înscris măcar un gol. 
Cum, de ce ți-e frică nu scapi, Ene 
II și-a făcut simțită prezența pe te
ren, înscriind primul gol al meciu
lui, în min. 11. El a profitat, însă, 
de un ofsaid vizibil, nesemnalat de 
tușierul V. Liga — Galați și neob
servat nici de arbitrul de centru, 
Adrian Macovei (Bacău).

Va pierde din nou Farul? Publi
cul, iubindu-și echipa, a încurajat-o 
necontenit, dîndu-i parcă aripi. Și, 
după o „bară" a lui Pîrcălab, do
minarea Farului se accentuează. In 
perioada imediată înscrierii golului 
dinamoviștilor, au loc și cîteva scene 
mai „tari" (eroii principali : Popa, 
Datcu, Iancu), pe care arbitrul în
cearcă să le tempereze. Măsurile 
sale nu au însă efect decît după ce 
tabela de marcaj indică 1—1 : în 
min. 23, Zamfir execută un corner, 
mingea trece printre cel puțin 10 ju
cători, masați în fata porții lui Datcu, 
și ajunge la Manolache care, pr in
tr-o execuție tehnică spectaculoasă,

CUPA ROMÂNIEI"
Fulgerul Dorohoi — Chimia Suceava 

1—4 (0—3)
Viitorul Botoșani — Foresta Fălticeni

Ancora Galați — Dinamo Victoria 
București 0—2 (0—0)

1—4 (0—2)
Petrolul Moinești — Dinamo Bacău

0-1 (0—1)
Textila Buhuși — Ceahlăul P. Nearat

3—2 (1—1)
S.U.T. Galați — Progresul Brăila

1—4 (0—1)
Gloria C.F.R. Galați — C.F.R. Pașcani

2—1 (1—0)

Stuful Tulcea — Siderurqistul Galati 
3—3 (2—2. 3—3)

Metalul Mangalia — I.M.U. Medgi
dia 0—2 (0—0) 

capul în marginea careului, la minge 
s-au repezit mai mulți jucători (apă
rătorii Progresului avansînd !), dar 
cel care a ajuns a fost Martinovici 
care a pasat scurt lui Libardi, rămas 
în poziție de ofsaid, și acesta a în
scris. Finalul pasionant al meciului 
a 
a

I 
I 
I 
I 
Iconstituit partea cea mai frumoasă 

intilnirii.
Arbitrul N. RAINEA (BlRLAD) 
condus atent și corect (el a acordat I 

I 
I
I 
I

a
golul fiindcă arbitrul de tușă D. MA- 
COVEI-IAȘI — nu a semnalizat).

JIUL : I. Vasile 6 — Dan 6, Stocker 
6, Pop 6, Mihai 7 — Crăciun 6,
Toia 4 (din min. 68 lonescu) — Mar
tinovici 8, Libardi 7, Casandra 7, 
Peronescu 9.

PROGRESUL: Matache 6 — Ad. Con- 
stantineseu 6, Măndoiu 6, Peteanu 7, 
Colceriu 6 — Mafteuță 7, Staicu 6 —
Oaidă 6, Matei 5, Mateianu. 6, Țară- I 
lungă 5. ’

ICALIN ANTONESCU

I
I
I
I

marchează. Din descrierea primei re
prize nu pot lipsi două momente: 
piedica pusă de Popa lui Kallo — min. 
36 — (în acest meci extrema conslăn- 
țeană a trecut cu ușurință pe lingă 
fundașul dinamovist) și încă un 
ofsaid (la Frățilă) tot nesemnalat de 
tușierul V. Liga, dar sancționat de 
Adrian Macovei.

Și în repriza secundă Farul începe 
furtunos, datorită în special jocului 
excelent pe care-1 practică mijlocașii 
Manolache și Pleșa, primul aduirin- 
du-ne aminte de evoluția sa în me
ciul cu Spania, de acum trei ani. O 
mare contribuție aduce și Iancu, pre
zent la majoritatea acțiunilor echi 
pei sale. Rezultatul ? Trei minute 
după reluare, scorul este modificat : 
Pleșa șutează senzațional de Ia 35 
de metri, înscriind. Gazdele atacă 
în valuri și numai experiența apă
rătorilor dinamoviști îi ajută să stă 
vilească mărirea scorului. în min. 
56, Tufan are o acțiune irumoasă, 
prilejuindu-i lui Datcu să se evi 
dențieze. Este ultimul atac consistent 
al Farului, pentru că de aci încuia» 
Dinamo începe să iasă la atac: 
Frățilă șutează puternic în min. 63 
și Manciu prinde cu dificultate ; 
bucureștenii obțin trei cornere con
secutive (min. 71—72); Dinu are o 
bună ocazie de a egala, dar Manciu 
este la post (min. 73), Pîrcălab cen 
trează foarte bine și mingea trece 
pe la vîrful ghetei lui Haidu (min 
74). Sînt momente grele pentru echi 
pa gazdă, dar fotbaliștii de pe lito
ral fac totul pentru a păstra de par 
tea lor această victorie. Arbitru1 
Adrian Macovei (Bacău) a condu* 
bine următoarele formații:

FARUL : Manciu 7 — Georgescu 7 
Tîlvescu 8, Mareș 6, Dumbravă 6 — 
Manolache 9, Pleșa 9 — Zamfir 7, 
Tufan 7, Iancu 7, Kallo 8.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 7 — 
Popa 5 (Pîrvu, min. 60), O. Popescu 
7, Nunweiller IV 6, Stoenescu 6 — 
Dinu 6, Ștefan 6 — Pîrcălab 7, Fră
țilă 8, Ene II 6, Haidu 5.

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I

I 
I 
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I 
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I
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MIRCEA TUDOR AN

DunăreaTimpuri Noi București
Giurgiu 1—0 (0—0)

Flacăra roșie București — Oțelul Ga
lați 2—3 (1—2)

Victoria Florești — Știința București 
0—3 (0—0)

Metalul Piopeni — Poiana Cîmplna 
2—0 (1—0)

Muscelul Cîmpulung
Vilcea 4—1 (2—1)

Răsăritul Caracal — Electroputere 
Craiova 1—3 (1—1)

Victoria Tg. Jiu — Minerul Lupeni 
1—1 (1—1, 1—1)

Progresul Strehaia — C.F.R. Timi
șoara 1—4 (0—3)

Mureșul Deva — Vagonul Arad 
1—0 (0—0)

Oltul Rm

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 104—70 (55— 
32). După ce și-a asigurat cu forma
ția de bază (Spiridon, Albu, Novac, 
Viciu, Cernea) un avantaj consistent, 
antrenorul Dan Niculescu a folosit 
în repriza secundă tot lotul. Din pă
cate, dinamoviștii nu au putut face 
o verificare prea serioasă în vederea 
.Cupei cupelor", deoarece brașovenii 
au practicat un joc de slabă valoare 
tehnică, dezlînat, care nu a pus în 
nici un moment probleme învingă
torilor. în plus, echipa din Brașov s-a 
prezentat doar cu 7 (! ?) jucători. 
Unde sînt juniorii ridicați de-a lun
gul anilor în orașul de la poalele 
Tîmpei ?

I.M.F.  TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 87—90 (42—48). Avînd 
în Cr. Popescu (38) un excelent rea
lizator, bucureștenii au obținut victo
ria la capătul unui meci dramatic. 
(1. Păuș — coresp. principal).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
STEAUA 65—76 (26—35). Peste 1000 
de spectatori au aplaudat jocul bun 
al echipei campioane, care a atacat 
rapid, a dominat permanent lupta sub 
panou, punctînd cu precizie de la 
semidistantă. Timișorenii au rezistat 
doar 10 minute, după care au fost 
depășiți din toate punctele de vedere. 
(A. Arnăutu —

POLITEHNICA
62—58 (28—27). în primele minute 
bucureștenii au 
puncte, pentru ca în final să fie de
pășiți de o echipă care a luptat cu 
multă ardoare pentru victorie. (Gh. 
Arsenie — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — DINA
MO ORADEA 83—60 (46—31),- PO-

coresp.). 
GALAȚI I.C.F.

8, 10condus cu

SCRIMĂ
99CUPA SPERANȚELOR“

o competiție vin disputată

am remaroat un nivel 
bun la o serie de tră- 
ceea ce dovedește că 

respectivi cit și antre- 
acordat o atenție deo-

In Capitală s-a desfășurat ultimul 
act al „Cupei speranțelor", competi
ție rezervată scrimerilor de perspec
tivă. Au fost programate întreceri 
pe echipe la toate probele (floretă 
masculin, feminin, spadă și sabie). Cu 
acest prilej, 
tehnic foarte 
gători tineri, 
atît sportivii 
norii lor au 
sebită pregătirii sportivilor pentru 
această competiție. Evidențiem la flo
retă feminin pe : Adriana Moroșanu, 
Rodica Văduva (București), Eva Len- 
ghel și Maria Pop (Satu Mare) ; flo
retă masculin: Ion Burlea (București), 
Cornel Chiș (Satu Mare), Nicolae 
Dumitrescu (Constanta), Traian Con- 
stantinescu (Ploiești); spadă: Anton 
Pongrat (Tg. Mureș), Constantin 
Duțu (Craiova), Alexandru Istrate și 
Sergiu Ciocodeică (București); sabie: 
Iosif Budahazi (Cărei), Dan Irimiciuc 
(Iași), Dan Popescu și Cristian Geor
gescu (Ploiești).

Pe lingă cei evidential mai sus, 
am mai remarcat o serie de tineri, 
autentice speranțe, care s-au prezen
tat frumos pe planșe, au luptat cura
jos și mai ales au arătat că sint po
sesorii unei tehnici corespunzătoare. 
Acest fapt a fost evident Ia ambele 
probe de floretă, la spadă și mai pu
țin la sabie.

Majoritatea meciurilor au fost viu 
disputate, inregistrindu-se scoruri 
foarte strînse. Astfel, Ia floretă mas
culin : Satu Mare — Tg. Mureș 5—4; 
Tg- Mureș — Ploiești 5—4; floretă 
feminin : Satu Mare — Cluj 5—4; 
Iași — Brașov 5—4; spadă: Bucu
rești II — Cărei 5—4; Tg. Mureș — 
Cărei 5—4 ■, sabie : Ploiești — Cărei

C.F.R. Arad

C.S.M. Reșița

Oradea 0—2

Minerul Baia

Metalul Hunedoara —
3—0 (1—0) 

Dinamo Timișoara —
0—4 (0—2) 

Teba Arad — Crișul
(0-0)

Unio Satu Mare —
Mare 0—1 (0—0)

Chimistul Baia Mare — Recolta Că
rei 0—0

Soda Ocna Mureș — Ind. sîrmei C 
Turzii 2—2 (1—0, 2—2)

Arieșul Turda — Clujeana 2—4 
(0-1, 1-1)

Medicina Cluj — Unirea Dej 2— 0 
(0—0)

Progresul Reohin — A.S.A. Tg. Mu
reș 2-6 (0—0)
(Alte rezultate in ziarul de miine).

chiar perioade 
a fost exaspe- 
11 și 18 Poli- 
nici un coș), 
în ediția 1966 

a mai rămas pu-

LITEHNICA BUCUREȘTI — ACADE
MIA MILITARĂ 90—71 (46—29).

CATEGORIA A. FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 71 — 
46 (25—17). Campioanele au învins 
la un scor categoric, dar comporta
rea lor nu a satisfăcut S-a ratat 
foarte mult, existînd 
în care ineficacitatea 
rantă (între minutele 
tehnica nu a înscris 
Cum pînă la debutul 
—1967 a ,CC.E.‘ < 
țină vreme, este cazul ca tormatia 
care ne va reprezenta în această 
competiție să se pună în sfîrșit pe 
picioare, să practice un joc la va
loarea solicitată de o competiție in
ternațională.

VOINȚA BRAȘOV — OLIMPIA 
T. V. BUCUREȘTI 67—32 (36—11). 
Meci plăcut în care gazdele au ob 
ținut o victorie facilă. Cele mai 
bune jucătoare din echipa învingă
toare : Simon (16), Esigman (13) si 
Hergetz (15). (Gh. Corcodel — co
resp.).

RAPID BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 66—43 (30—18). Jocul 
a fost la discreția învingătoarelor. 
Mureșencele s-au prezentat cu o for
mație mult întinerită, de perspectivă, 
care a realizat adesea faze specta 
cnloase.

UNIVERSITATEA IAȘI — CRIȘUIS 
ORADEA 64—41 (24—20). 
repriză echilibrată, gazdele 
pus, obținînd o victorie 
(L Leizeriuc — coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
SITATEA CLUJ 44—43 (28—25).

După o 
s-au lin- 
rn eiita tă.

UNIVER

5—4 iar în ulti-

și dîrzeniei cu 
tinerii scrimeri,

5—4 ; Iași — Cărei 
mul asalt 4—4 !

Datorită elanului 
care s-au întrecut 
câștigătorii cupei au lost cunoscuți 
abia după ultimele meciuri.

Clasamente : floretă feminin : 1. 
București I 10 p, 2. Satu Mare 8 p, 
3. București II 6 p; individual s 
RODICA VĂDUVĂ (București I); 
floretă masculin: 1. București I 
8 p (29 de victorii individuale), 2. 
Satu Mare 8 p (28 v. i.), 3. Tg. 
Mureș 6 p (25 v. i.) ; individual: 
GH. BURLEA (București I) ; spadă: 
1. București I 10 p, 2. Tg. Mureș 
8 p, 3. Craiova 4 p (20 v. i.) ; indi
vidual : ALEX. ISTRATE (București 
I); sabie : 1. Ploiești 10 p, 2. Cărei 
8 p, 3. Iași 6 p ; individual : IOSIF 
BUDAHAZI (Cărei).

în clasamentul general pe orașe 
BUCUREȘTI I a primit cupa pen
tru cea mai valoroasă participare.

e. d.
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Jiul — Progresul
Steagul roșu — LT. T. Arad 
Farul — Dinamo București 
Petrolul — Dinamo Pitești 
Brescia — Mantova 
Cagliari — Venezia 
Lecco — Atalanta
Roma — Bologna 
Spăl — Juventus
Torino — Internazionale

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr 45, etapa 
din 6 noiembrie 1966

I. Steaua — Știința Craiova
II. Rapid — Universitatea

III. Politehnica — C.S.M.S. Iași
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
Fond de premii 710.229 lei i 

care 250.000 lei report pentru fondul 
premiului minim și 112.957 report 
la premiul excepțional.

Rețineți !
La Concursul special PRONO- 

EXPRES din 9 noiembrie a.c. se 
atribuie importante premii în BANI 
și OBIECTE printre care 10 AU
TOTURISME (Renault 10 Major, 
Fiat 850, Fiat 600).

AZI și MÎINE ultimele zile pen
tru depunerea buletinelor.

DE LA I.E.B.S
Pentru cuplajul 

fotbal STEAUA —
lnterbucureștean de 

______ „_______ RAPID și DINAMO — 
PROGRESUL de miercuri 9 noiembrie, 
de ne stadionul „S3 August”, biletele se 
găsesc de vînzare incepînd de azi după- 
amiază la casele obișnuite.



TRĂGĂTORII ROMÂNI 
victorioși la Atena

ATENA 6 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică a avut loc în capitala 
Greciei o întîlnire amicală de tir în
tre sportivii greci și români. între
cerile au fost dominate de trăgă
torii români, care au cîștigat pri
mele locuri la ambele probe din 
program. O impresie deosebită au 
lăsat Virgil Atanasiu, campion și 
recordman mondial la pistol viteză, 
și Petre Șândor la armă liberă.

REZULTATE : armă liberă ca
libru redus, 60 focuri-culcat: 1. 
P. Șândor 593 p, 2. Mantos (Greoia) 
593 p, 3. Gh. Sicorschi 590 p, ... 5. 
I. Olărescu 581 p ; 40 focuri poz. în 
picioare : 1. P. Șândor 362 p, 2. Gh.

Sicorschi 354 p, 3. I. Olărescu 350 
p; 40 focuri poz. în genunchi: 1. 
I. Olărescu 383 p, 2. P. Șândor 380 
p, 3. Gh Sicorschi 380 p ; 3x40
focuri : 1. P. Șândor 1136 p, 2. Gh. 
Sicorschi 1124 p, 3. I. Olărescu 
1122 p, 4. Samalucos (Grecia) 1086 
p ; Pistol viteză 60 focuri: 1. V. 
Atanasiu 593 p (296 + 297), 2. I. 
Tripșa 590 p, 3. Papageorgiopolos 
(Grecia) 582 p- 4. Samos (Grecia) 
579 p, (s-au întrecut 18 concurenți). 
La pistol viteză a avut loc și un 
concurs „probă eliminatorie", cîști
gat de Tripșa care, la baraj cu 
Atanasiu, a obținut 294 p.

Italia—România 3-0 (0-0) la rugbi
AQUILA, 6 (prin telefon). — In 

pofida faptului că a creat nume
roase faze spectaculoase și a dominat 
timp de 60 de minute, echipa noas
tră de rugbi a părăsit terenul în
vinsă. Gazdele au cîștigat la limită, 
3—o, prin transformarea unei lovi
turi de pedeapsă de către Ambron, 
in minutul 73. Au contribuit la acest 
rezultat defavorabil în mare măsură 
arbitrajul extrem de părtinitor al 
francezului dr. Bernard Cuny, tere
nul desfundat (ceea ce a făcut difi
cilă realizarea loviturilor de picior 
căzute), dar mai ales incapacitatea 
jucătorilor noștri de a se adapta la 
condițiile concrete de joc. Formațiile 
au fost următoarele : ITALIA :
ZITTI, Bellinazzo, AMBRON, Degli 
Antoni, Mazzucchelli, Armellin, Con- 
forto. Soro, D'Alberton, Giani, Mo- 
donesi. Autore, Avigo, Proserpini, 
ZANI : ROMANIA : Penciu, DRA-
GOMIR, Ciobănel, NIC A, Irimescu, 
Wussek, Stănescu, Tuțuianu. Demian, 
RĂȘCANU, V. Rusu, M. RUSU, 
Stoica, Ionescu, Dinu.

De semnalat că încă în minutul 2 
de joc Dragomir a înscris o încer
care, pe care însă arbitrul nu a a- 
cordat-o. In general, el a lăsat 
jocul extrem de liber, nesancționind 
introducerile neregulamentare în 
grămadă ale gazdelor. Lipsită de 
baloane, linia noastră de treisferturi 
nu și-a putut face jocul obișnuit. Nu 
poate fi însă absolvită de răspun
dere înaintarea, care — cu excepția 
lui Rășcanu, cel mai bun, și a lui 
M. Rusu a jucat sub așteptări.
Meciul se putea totuși cîștiga, dacă 
echipa știa să se orienteze față de 
maniera de joc a adversarilor.

Rezultatul este nemulțumitor și a 
demonstrat din nou (deși nu era ne
voie...) că nu este destul să domini 
60 de minute din 80, dacă ratezi 
ocazii destul de bune și dacă nu pro
fiți de greșelile adversarilor...

N. PADUREANU
antrenor emerit

Etapă animată, la volei
(l/rnmre din pag. 1) 

greșeli tehnice. (T. MANIU — coresp.).
I.C.F. București—Farul Constanta (f) 

0—3 (7', 5, 6). Constănțencele au învins 
categoric. De la învingătoare s-au evi
dențiat Gnloșie, Popovici ’ ”
învinsele 
de slab.

Rapid 
iova (fj 
vi ar, ieri

și Fenechiu.
s-au comportat toate la fel

București—Universitatea Cra- 
3—0 (5. 7, 3). Atacului fero- 
foartc eficace, craiovencele nu 

i-au putut face fală aproape nici 
moment. Rezultatele parțiale sînt de 
fel elocvente. (■—A. B.—).

A LTE R E Z U l.T ATE : Țesătura
/Veunii ’ 'namo București (f) 0—3 
0, 9). C.S.M. Sibiu—Penicilina lași 
o 
tatea Cluj- -C.
(4. —10. 12,

un 
slt-

P.
(4,
(f) 

—3 (6, —11, —7, 17, —9), Universi- 
~ P. București (f) 3—2 

8, 8), Alumina Oradea 
— Politehnica Galați (m) 2—3 (—9, 7, 
—8, 13, —9), Minerul B. Mare—Poli
tehnica 
15)!

București (m) 3—1 (—13, 15, 6, 14), 
Universitatea București—Institutul peda
gogic Pitești (f) 3—0 (neprezentare), 
Medicina București—I.M.F. Tg. Mureș 
(f) 3—0 (9, 7, 7), Metalul București— 
Liceul „N. Bâlcescu" Cluj (f) 2—3 
(-8, 10, —9, 13, —11)1, I.S.E. Bucu
rești—Medicina Cluj (f) 3—0 (10, 9, 
8), Politehnica Brașov — Universi
tatea Timișoara (f) 1—3 (—11,
13, —-11,. —12)1, Politehnica Cluj— 
Medicina București (m) 3—0 (6, 6, 10), 
I. C. Arad—Progresul l.R.A. Suceava 
(m) 3- 2 (—4, 8, -6, 3, 4). Sănăta
tea Arad—Tricotajul Brașov (f) 3—1 
(—7, 7, 12, 6), Știin/a Petroșeni—Uni
versitatea 
5, 12J,
versitatea 
12, —10,

(m) 3—0 (9,
Galati — Uni- 

3—2 (9, —8.

Timișoara (ni) 3—0 (13. II,

CATEGORIA B
Constanța—Elec tro put ere Craio- 
3—1 (14, 9, —3, 6). Constăn

Timișoara 
Politehnica 
Iași (f)

12), înainte Timișoara—A.S.A. 
Sibiu (m) 3—0 (12, 4, 11), Progresul 
Tîrgoviște—Drapelul roșu Sibiu (f) 1—3 
(13, —9, —3, —9), Voința Botoșani— 
Corvinul Deva (f) 1—3 (13, —15, —11, 
-7).

ACTUALITĂȚI DIN SPORTUL SOVIETIC
Poporul sovietic, întreaga omenire progresistă 

sărbătorește astăzi cea de-a 49-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care 
a constituit o piatră de hotar în istoria uni
versală, deschizind epoca revoluțiilor prole
tare, epoca trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a 
deschis poporului sovietic calea înfăptuirii unor 
vaste schimbări înnoitoare în toate domeniile 
vieții economice și social-politice. Uniunea So
vietică a devenit astfel o mare putere indus
trială a lumii contemporane. O dată cu celelalte 
domenii de activitate, sportul a cunoscut o mare 
înflorire in U.R.S.S.

Redăm mai jos citeva aspecte din actualitatea 
sportului sovietic ;

PROFESORUL ESTE PAUL KERES...
r

De curînd la Tallin (R.S.S. Estonă) și-a deschis porțile o 
nouă „școală de șah*. Titulatura nu este de loc pretențioasă, 
fiindcă este vorba intr-adevăr de un curs de învățare și per
fecționare a șahului, cu durata de patru ani. Lecțiile — cu- 
pnhzînd tactica și strategia jocului de șah, istoria șahului 
și compoziția de probleme și studii — sînt predate cursanți- 
lor de trei ori pe săptămînă în săli de clasă amenajate spe
cial la Clubul central de șah din capitala Estoniei. Tot aici 
vor avea loc și concursuri de verificare și antrenament pen
tru elevii școlii.

Un amănunt demn de amintit, care atestă valoarea acti
vității noii școli de șah : printre profesorii grupelor de avan
sați se află și multiplul campion unional, fost candidat la 
titlul mondial și reputat autor de lucrări în domeniul teoriei 
șahului, marele maestru Paul Keres!

UN „ORAȘ AL SPORTURILOR"

Rustavi, noul oraș al metalurgiștilor Gruziei, are o carac
teristică neobișnuită. Nu numai orașul este tînăr ci și locui
torii săi — media de vîrstă a rustavenilor fiind de numai 
25 de ani! Să mai subliniem faptul că tot acest tineret iu
bește sportul ?

Duminicile și în zilele \de sărbătoare terenurile sportive 
cunosc o mare animație, ceea ce face ca Rustavi să ia aspec
tul unui adevărat „oraș al sporturilor*. Aici se desfășoară 
numeroase competiții locale, precum și întreceri în cadrul 
campionatelor regionale și republicane.

Printre cei 2 000 de sportivi din Rustavi, posesori ai unor 
categorii de calificare, se numără azi nu mai puțin de 35 de 
campioni ai R.S.S. Gruzine la atletism, haltere, lupte, scrimă.

Campionul mondial de gimnastică Mihail Voronin 
(U.R.S.S.) în timpul unui exercițiu la inele.

canotaj, alpinism. Sportivii din Rustavi apără culorile echi
pelor lor și în cadrul campionatelor unionale.

ÎNTRECERILE HOCHEIȘTILOR

Actualmente sînt în plină desfășurare întrecerile celei de 
a XXI-a adiții a campionatului de hochei pe gheață al 
U.R.S.S. Titlul unional este disputat de 12 echipe, fruntașă 
a clasamentului fiind în prezent formația T.S.K.A. Moscova, 
cîștigâtoarea ediției de anul trecut. Hocheiștii echipei 
moscovite au la activ un impresionant număr de victorii în 
campionatul unional: 13! De trei ori a ieșit victorioasă for
mația V.V.S., de două ori au cîștigat1 hocheiștii de la Di
namo Moscova, iar cîte un titlu au cucerit echipele Aripile 
Sovietelor și Spartak Moscova.

IERI LA FOTBAL

BULGARIA - IUGOSLAVIA 6-1!
SOFIA, 6 (prin telefon, de la co

respondentul nostru, Toma Hristov). 
Meciul amical de fotbal dintre re
prezentativele Bulgariei și Iugosla
viei a avut loc azi pe stadionul 
,.Vasil Levski" din Sofia și s-a în
cheiat cu Victoria echipei gazdă la 
un scor neașteptat: 6—1 (3—1). E- 
chipa Bulgariei a jucat excelent,
mareînd cele 6 puncte prin Jekov (iâpkovici), Gugleta. 
(min. 7 și 14), Vasilev (min. 27), 
Dermendjiev (min. 48) și Jancio Di
mitrov (min. 78 și 79). Pentru 
peți a înscris Gugleta (min. 
Scorul mare, care exprimă de 
fel diferența dintre cele două 
mâții, se explică în primul
prin faptul că din reprezentativa 
Iugoslaviei au lipsit o serie de ti
tulari. Arbitrul polonez Pavlek a 
condus echipele :

Alexiev, Davidov, Penev (Stan
kov), Dermendjiev, Jekov, Ganev 
(Nikodimov), Vasilev (J. Dimitrov).

IUGOSLAVIA : Iantoliaț (Kneze- 
vici) — Milevoi (Milenkovici), Ra- 
șovici, Beceiaț, Mihailovici, Holțer, 
Baici, Andelkovici, Bukal, Parlecea

oas-
43). 
alt- 
for- 
rînd

Duminică Ia Sofia, echipa Bulga
riei întîlnește în campionatul euro
pean reprezentativa Norvegiei

INTERNAZIONALE 1N SERIE...

Primele rezultate
din finala
Olimpiadei de șah

a-

excelentă 
Ieri, Inter

în 
a 

scorul de 2—0 
marcate de

Farul 
va (m) 
țenii, siguri în apărare, au cîștigat destul 
de net derbiul seriei. Jucători eviden 
țiați: Vasiliu și Gornoviceanu de la 
Farul. Dumitriu de 1- oaspeți. (M. ȘEU- 
LEANU — coresp.).

Semănătoarea București ln\d. strmei 
C. Turzii (ta) 3—0 (2, 13, 7).

Progresul București—C.S.M. Cluj (ni) 
3-2 (-17. -7, 9, 3, 13). Clujenii au 
condus cu 2— 0 dar. avînd o pregătire 
fizică inferioară cerințelor unui joc de 
5 seturi și, mai ales, un atac „telefonat" 
pe parcurs, .au pierdut în final. Progre
sul s-a regăsit pe parcurs, a blocat 
eficace, obtinînd o victorii meritată. Cei 
mai buni ide pe teren: Chiri fă, 
Fedoriac (Progresul). Marta 
căutat de pase și, de aceea, 
urmă extenuat), Ștefujt și 
(C.S.M ).

Progresul București—Voința 
(î) 3—0 (2, 7, 9). Victorie clară a gaz
delor (remarcate — Pleșoianu, Etica 
lescu), dar și o probă clară servită de 
oaspete că pot mai mult decît duminică; 
o echipă tînără și de certă perspectivă, 
în care cele mai „bătrîne" 
lanosi) au 22 și 19 ani... 
curaj, mai multă încredere 
lor! (-C. FAUR-).

ALTE REZULTATE : I.C.F. București 
'—Universitatea Craiova (m) 3—0 (6, 
12, 9), Politehnica lași—Institutul peda
gogic Tg. Mureș (m) 3—0 (3, 10. 12), 
Construcții București — Universitatea

BULGARIA : Simionov (Deianov)
■ Șalamanov, Jecev, Gaganelov,

Dinamo și Steaua, din nou campioane
(Urmare din pag. 1)

Vasil iu
(prea... 
pini la
Lncaei

M. Cine

(Hallo și 
Mai mult 
în lorțele

de la această etapă deoarece doi 
dintre luptători (M. Ciuciu și I. 
Huțidis) au depășit limitele catego
riilor lor (52 și, respectiv, 57 kg.) și 
astfel Constructorul a acumulat în 
acest meci 32—0. Nu știm cum va 
justifica antrenorul brăilenilor, Gh. 
Tătarii. deplasarea echipei la 
București. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cît punctele pierdute la ultima 
etapă au dus-o și 
în clasament.

în încheiere, să 
trajele prestate, la 
partide neexistînd 
bitrii principali au fost antrenorul 
emerit I. Corneanu și antrenorul I. 
Crîsnic.

Pe primele trei locuri s-au clasat 
formațiile Dinamo București, Steaua 
și Steagul roșu Brașov (greco-roma- 
ne), Steaua, Steagul roșu și Pro
gresul București (libere).

Iată rezultatele : GRECO-ROMA- 
NE: Dinamo cu Oțelul 26'/2—5*/a 
și cu A.S.M.T. Lugoj 28—0, Oțelul 
— A.S.M.T. 22,5—9,5; Metalul Bucu
rești cu Chimistul Baia Mare 28—4 
și cu C.S.M. Reșița 17,‘/2—14>/2.; Ra-

pe ultimul loo

remarcăm arb!- 
nici una dintre 
contestații. Ar-

pid cu Electroputere Craiova 
17,5—14,5 și cu Unio Satu Mare 
19—13, Electroputere —
23—-9, Steaua cu Steagul
Brașov 17,5—10,5 și cu C.F.R. Timi
șoara 15,5—12,5, Steagul roșu — 
C.F.R. Timișoara 12—12.

LIBERE : Steaua cu Mureșul Tg. 
Mureș 26‘/,—5)/, și cu Vagonul Arad 
28>/;—3>/2, Mureșul — Vagonul 23— 
9 ; Progresul Buc. cu Progresul 

• Brăila 32—4) și cu Constructorul 
Hunedoara 21—11 ; Constructorul — 
Progresul Brăila 32—0 ; Dinamo 
Buc. cu A.S.M.T. Lugoj 21—7 și 

1 cu Steagul roșu Brasov 12—20, Stea- 
■ gul roșu — A.S.M.T. 24—4 ; Pra

hova
18—14 
Oțelul

Unio 
roșu

A.S.M.T. 24—4 ;
Ploiești cu Oțelul Galați 

si cu C.S.M. Cluj 17>/2—6</î. 
— C.S.M. Cluj 16—16.

P.S.
anterioare, anul acesta 
specialitate a organizat 
ultima etapă; o grupă și-a desfă
șurat întrecerile la Ploiești, alta în 
sala clubului Steaua din str. Ura
nus și celelalte la Dinamo, în loc 
să fi fost programate toate într-o 
singură sală.

Spre deosebire de edițiile 
federația de 

defectuos

Echipa lui Herrera manifestă in 
continuare o formă 
campionatul italian, 
dispus de Torino cu 
(1—0), prin golurile
Facchetti (min. 44) și Mazzola (min. 
78). Internazionale conduce în cla
sament avind 14 p din tot atîtea 
posibile, și un golaveraj de 18—1 ! 
Dintre celelalte rezultate menționăm 
victoria dificilă a formației Napoli 
(pe teren propriu) cu Lazio (1—0), 
prin golul marcat de Altafini și vic
toria in deplasare a echipei Bo
logna (2—o cu Roma), prin punctele 
înscrise de Pascutti. I

remizat cu Cobo, Drimer a 
la Rodriguez, iar Stanciu la 
Rezultatele celorlalte me-
U.R.S.S. — Cehoslovacia
Iugoslavia — R.D.G. 3—1 

Norvegia 3—1, S.U.A. — 
3V,—V», Argentina —

Spania

ir

• în fața a 90 000 de spectatori, 
la Phenian s-au întîlnit echipa se
cundă a Ungariei cu reprezentativa 
orașului Phenian. Meciul s-a înche
iat cu un rezultat egal: 2—2 (1—1).

HAVANA 6 (Agerpres). In capitala 
Cubei a început turneul final al 
Olimpiadei de șah. Pentru prima 
grupă de 14 finaliste s-a mai califi
cat echipa Norvegiei care în ulti
mul meci din preliminarii a cedat cu 
l*/i—2*/a în fața echipei S.U.A., tota- 
lizind astfel 16'A puncte, ca și e- 
chipa Poloniei, dar beneficiind de 
o victorie în meciul direct cu 
ceasta.

în prima rundă a finalei, selecțio
nata României a intîlnit echipa Cu
bei, pe care a inireeut-o cu —V2.
Marele maestru Florin Gheorghiu l-a 
învins pe Ortega în 32 mutări, Ghi- 
țescu a 
cîștigat 
Garcia. 
ciuri : 
21/»—1’/., 
Ungaria
Danemarca 
Islanda 2'/;—l'/t, Bulgaria 
3—1.

In a doua rundă, eehipa României 
a terminat la egalitate eu eea a 
Norvegiei : 2—2 (Gheorghiu — Joha- 
nessen 1—0, Ciociltea — Hoen 0—1. 
Drimer — Wibet 1—0, Stanciu — 
Lange 6—1). Iată celelalte rezultate: 
Bulgaria — Islanda 2—0 (2), Argen
tina — R.D.G. 2‘/t—V» (1), U.R.S.S. — 
S.U.A. 4—0 (prin neprezentare), 
Cehoslovacia — Spania 1—0 (3), Da
nemarca. — Cuba 3—0 (1), Iugoslavia— 
Ungaria */»—'Ii (3).

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 6'/t puncte, urmată de 
România cu 5'A puncte, Bulgaria 5 
(2), Argentina 5 (1), Iugoslavia 3'/i (3).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
MOSCOVA. — Turneul internațio

nal de polo pe apă de la Tallin a 
fost ciștiqat de formația sovietică 
Torpedo Moscova care a totalizat 14 
puncte. Pe tocul doi s-a clasat M.U.G. 
Moscova, iar pe tr°i — Mladost Za
greb-

PRAG A- — Peste 2 000 de specta
tori au urmărit la Praqa meciul inter
național de box dintre echipele Ce-

hoslovaciei și R.S.S. Lituaniene. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate, 10—10.

OS1O. — In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Norvegia, e- 
chipa de hochei pe gheață a Finlan
dei a învins selecționata Norvegiei 
cu scorni de 5—2 (0—1, 3—0, 2—1). 
In primul meci, victoria revenise tot 
oaspeților, cu 8—0 (2—0, 4—0, 2—0).
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