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Duminică dimineața, a plecat spre Sofia delegația Partidului Co- 
list Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care va participa 
ucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte tovarășii Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
R., Ion Stănescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comite- 
i regional Oltenia al P.C.R., precum și loan Beldean, ambasadorul 
ublicii Socialiste România la Sofia.

Lâ plecâreâ d*n ffăi® Băneasa, membrii delegației au fost salutați 
tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexan- 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 

ilă, Constantin Drăgan, Ieonte Răutu, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, de 
nbri supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
nbri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și guvernului, conducă- 

de instituții centrale si organizații obștești.
Au fost de față Ivan Mangov, însărcinatul cu afaceri a. i. al R. P 

țaria Ia București, și șefii misiunilor diplomatice ale celorlalte țări so- 
iste acreditați în Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați pe peronul gării au salutat cu 
lură pe membrii delegației. Pionieri au oferit buchete de flori man
or delegației Partidului Comunist Român.

Tn drum spre Sofia, delegația Partidului Comunist Român a făcut 
scurt ponas la Giurgiu. Mii de locuitori ai orașului, ieșiți în întimpi- 

e la gară, au făcut o călduroasă primire. Un grup de pioniere au în- 
lat garoafe roșii membrilor delegației. în timpul opririi trenului ofi- 
I, tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întreținut cu tovarășii Vasile Ma
sai, membru supleant al C.C. al P.C.R., președintele Sfatului popular 
reqiunii București, Marin Drăgan, secretar al Comitetului regional 
'uresti al P.C.R., cu reprezentanții organelor de partid și de stat ale 
șultii și raionului Giurgiu.

în aplauzele si uratele celor prezenți, trenul oficia) și-a continuat 
>i călătoria snre R. P. Bulgaria, delegația fiind salutată pe lot parcursul, 
ă la podul de peste Dunăre, de numeroși oameni ai muncii.

SOSIREA LA SOFIA
Duminică după-amiază, delegația Partidului Comunist Român a sosit I 

Sofia. • ' -
în întimpinarea delegației, în gara Sofia, împodobită sărbătorește, 

venit tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Co- 
nist Bulgar, Jivko Jivkov și Mitko Grigorov, membri ai Biroului 
itic al C.C. al P.C.B., Pencio Kubadinski, membru supleant al Biroului 
litic al C.C. al P.C.B., Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe, Dobri 
irov, ministrul apărării, Sava Ganovski, președintele Adunării Populare 
I.P.B., membri ai C.C. al P.C.B., numeroși oameni ai muncii.

Erau prezenți membrii ambasadei Republicii Socialiste România Ia 
:ia.

Un grup de pionieri a oferit membrilor delegației buchete de fior;
în aclamațiile celor prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 

■kov s-au îmbrățișat cu căldură.
De Ia frontiera româno-bulgară, delegația a fost însoțită de Ivan 

hailov. membru al Biroului Politic ai C.C. ai P.C.B., Ghero Grozev, 
m-Iocțiitor al ministrului afacerilor externe, și Peter Danailov, prim- 
■retar al Comitetului regioral Ruse al P.C.B. (Agerpres)otbal: Dinamo București în fruntea clasamentului
Plonjonul 

adarnic : 1 
ești!

lui Ion Vasile a fost
0 pentru Dinamo Bucu-

Foto : A. Neagu

REZULTATE

ogresul — Steagul roșu 1—0 (0—0) 
namo București — Jiul 1—0 (0—0) 
?.M.S. — Universitatea Cluj 2—2 (1—1) 
rul — Știința Craiova 4—1 (2—1) 
namo Pitești — U.T.A. 3—1 
trolul — Steaua 0—1 (0—0)

(2-1)

.litehnica Timișoara — Rapid 1—0 (1—0)

CLASAMENT

Dinamo Buc. 12 7 1 4 22—15 15
Progresul 12 6 3 3 13—10 15
Știința Craiova 12 7 1 4 17—19 15
Farul 11 5 4 2 19—14 14
Dinamo Pitești 12 7 0 5 20—17 14
Rapid 12 5 3 4 20—11 13

. Steaua 12 5 2 5 18—13 12
, Petrolul 11 5 2 4 12—10 12
. U.T.A. 12 3 5 4 14—16 11
. Jiul 12 4 2 6 22—17 10

Politehnica Tini. 12 3 4 5 14—19 10
. C.S.M.S. 12 3 4 5 16—27 10
. Universitatea Cluj 12 2 4 6 9—16 8
. Steagul roșu 12 2 3 7 12—24 7

(ultima din tur) 
Petrolul ;

ETAPA VIITOARE
eaua — Farul ; Rapid
.T.A. — Dinamo București; Jiul — Po- 
tehnica Timișoara ; Steagul roșu — 
S.M.S. : știința Craiova — Progresul; 
nlversitatea Cluj — Dinamo Pitești.
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Campionatul de hochei pe gheață
JOCURILE STEAUA - DINAMO Șl

Reluate sîmbătă, cu desfășurarea 
etapei a IV-a, întrecerile din cadrul 
turneului final al campionatului de 
hochei pe gheată au oferit spectatori
lor jocuri în care victoria a revenit 
— fără prea mari eforturi — fa- 
voritilor. De altfel, era de așteptat 
ca lucrurile să se petreacă așa, de
oarece această etapă, care a prece
dat ultima „rundă" (foarte importan
tă pentru configurația clasamentului), 
a programat intîlniri între formațiile 
din plutonul fruntaș și cele care 
luptă să evite ultimul loc. Iată amă
nunte de la partidele disputate sim- 
bătă.

Steaua — Agronomia Cluj 13—1 
(6—0, 2—1, 5—0). Dorind să se pună 
la adăpost de orice surpriză, hoche- 
iștii de la Steaua au apăsat chiar din 
primele minute pe „accelerator11, asi- 
gurîndu-și. victoria din prima repriză. 
Ei au mai acționat la fel doar în ul-
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Jocuri de o bună valoare
în turneul internațional de handbal

*

• CAMPIOANELE LUMII - HAND
BALISTELE UNGARE INTRA ASTĂZI 
ÎN COMPETIȚIE • ECHIPA DE TINE
RET A BUCURESTIULUI A LĂSAT O 
FRUMOASĂ IMPRESIE ÎN PRIMUL 

MECI

Tribunele sălii Floreasca au fost 
ieri după amiază arhipline. Numeroși 
amatori de sport din Capitală au ținut 
să fie prezenți la primele jocuri ale 
turneului internațional feminin de 
handbal. Interesul manifestat pentru 
această competiție este pe deplin jus
tificat. deoarece actuala ediție a „Cu
pei orașului București" poate fi con
siderată drept cea mai puternică între
cere feminină a anului organizată ir. 
Europa. Faptul acesta a fost confir
mat și de valoarea handbalului pres
tat de cele patru formații care s-au 
întilnit în prima etapă și care au fost 
de nenumărate ori răsplătite cu aplau
ze de publicul spectator.

In prima partidă s-au întilnit echi
pele București și Bueurești tineret, 
victoria revenind selecționatei de se
nioare cu 9—6 (4—4). Scorul s-a men
ținut echilibrat pină la începutul re
prizei secunde (5—5), după care expe
riența și plusul de valoare a senioare
lor și-au spus cuvintul. Trebuie să 
subliniem totuși jocul bun. rapid, și 
variat al tinerelor noastre handbaliste. 
Au jucat formațiile : BUCUREȘTI: 
Naghi (Anca) — Franz. Kașpari, Flo- 
roianu (2), Scorțescu. Starck (4), Ne- 
metz. Bitlan (1), Oțelca (2). Oancea, 
Moșu. Seeheli: BUCUREȘTI TINERET: 
Buzaș — Sramco, Dobirceanu (1). Soos 

POLITEHNICA - AGRONOMIA AU FOST AMÎNATE DIN CAUZA 
TIMPULUI NEFAVORABIL

tima parte cînd au dorit să-și rotun
jească golaverajul. Autorii golurilor: 
Ionescu (3), G. Szabo (3), Constanti-

(2), Calamar, 
Naghi (Agro-

(1-0.13—0
minute scorul

neseti (2), Gheorghiu 
Iordan, Peter (Steaua!, 
nomia).

Dinamo — Tîrnava
3—0, 9—0). Timp de 19 
s-a menținut 0—0, jucătorii din Odor- 
hei descurcîndu-se destul de bine in 
apărare. Iu ultimele 20 de minute, 
insă, Tîrnava n-a mai putut rezista. 
z\u marcat : Pană (2), Bașa (2), Bcl- 
descu (2), Făgăraș (2), Moiș, Marian, 
Florescu, FI. Zgîncă și Pop.

Voința — Politehnica 13—2 (1—0, 
7—0, 5—2). După cum s-a desfășurat 
meciul în prima repriză era greu de 
bănuit scorul final. Voința a deschis 
scorul prinlr-un șut de penalitate 
(primul din acest sezon) transformat 
de I. Szabo. în repriza secundă s-au 
comis muite durități, .recordul" a-

aruncă Ia poartă și
Cu toată intervenția lui Neagoe (București tineret), Oțelea (București) 

înscrie un nou gol
Foto: St. Ciotloș

(1). Meizenrath, Arghir (2). Nicolae, 
Mieioș. Ilie (2). Neghină, Băicoianu, 
Ncagoe.

Al doilea joc al „cuplajului" a opus 
echipele orașelor Belgrad și Moscova. 
Victoria a revenit handbalistelor iu
goslave eu 10—8 (7—2), care s-au im
pus, mai ales în prima repriză. Iată 
formațiile : BELGRAD : Miladinovici 
(Istvanovici) — Vejnovici (1), Ninko- 
vici, Samardzija (1). Rebernjak (5), 
Radovan. Jasici (1), Toinasek (2), Kne- 
zevici. Kadovanovici; MOSCOVA: Hu- 
dașova (Kamișnikova) — Tuliakova, 
Altabaeva. Petkene, Jivih (4), Danute 
(1), Șabanova. Vunteșmeri (2), Kaufa- 
san, Turcina (1).

Turneul continuă azi cu următorul 
program : ORA 18 : București tineret— 
Budapesta; ORA 19 : București — 
Moscova.

ADRIAN VASILIU

Poloiștil de la Dinamo București 
neinvinși în C. 1

SCZECZIN 13 (prin telefon). — Au 
început întrecerile ultimei grupe preli
minare a „C.l .E." la polo. Ia care par
ticipă Dinamo București, B.V.S.C. Buda
pesta. Arconia Sczeczin, Cerveno Zname 
Sofia și Ruda Hvezda Kosice. Partidele 
s-au desfășurat in bazinul de 25 m al. 
clubului Arconia din localitate în care, 

parlinînd lui Bianu (Politehnica), care 
a fost eliminat de două ori pe 2 
minute și o dată pe 10 minute. Au 
înscris: I. Szabo (3), Oswath (3), 
A. Balint, Fr. Balint, Andrei, Sarkani, 
Ioanovici, Mihoc (Voința), Mezei și 
Iosub (Politehnica).

Din cauza timpului nefavorabil, din 
ultima etapă a primului tur al cam
pionatului nu s-a disputat decît jo
cul Voința M. Ciuc — Tîrnava Odor- 
hei, încheiat cu rezultatul de 8—1 
(4—1,3-0, “ ” '
Voința.

Federația 
nunțat că 
Agronomia 
avea loc MARȚI 15 NOIEMBRIE la 
ora 17 și, respectiv, 19 pe patinoarul 
artificial „23 August*.

1—0), in favoarea echipei

de specialitate ne-a a- 
jocurile Politehnica — 

și Steaua — Dinamo vor

CĂLIN ANTONESCU

*

Ieri, la Bratislava

România
15-11,

- Cehoslovacia 
la handbal

Bratislava, selecționata 
handbal a țării noastre 
turneul întreprins peste

Aseară, la 
masculină de 
și-a încheiat 
hotare, susținînd o nouă partidă cu re
prezentativa Cehoslovaciei. Ilandbaliștii 
români au obținut o frumoasă victorie 
cu scorul de 15—11 (9—6), tenninînd 
in felul acesta neînvinși turneul. Echipa 
română va sosi de la Bratislava la Cluj 
unde, la 19 noiembrie, începe un mare 
turneu internațional cu participarea se
lecționatelor Uniunii Sovietice, Iugosla
viei și Franței.

adîncimeola una din porți. apa are 
doar dc 1,50 m (!).

Dinamoviștii bucureșteni 
cu o victorie la scor în fața 
nei Bulgariei, 
13—3 (2—0, 6—1, 4—

au

1—0). Popa,

debutat 
canipioa- 

Cerveno Zname Sofia*.
o

în mare vervă, a înscris 6 goluri. Cele
lalte 7 puncte au fost opera lui Kroner 
(2). Zahan (2), Grințescu, Mărculescu 
și Novac.

în cel de al doilea meci, campioana 
României a întilnit echipa Ruda Hvezda 
din Kosice, de care a dispus cu 6—2 
(3—0, 2—0, 1—1, 0—1). Autoiii golu
rilor echipei bucureștene: Zahan (2), 
Kroner, Blajec, Popa și Grințescu.

Celelalte partide s-au încheiat cu re
zultate scontate: B.V.S.C.—Arconia 6—5 . 
(1—0, 3—2, 2—0, 0—3); Ruda Hvez- 
da—Arconia 4—4 (1—2, 1—1, 1—0, 
]--1); B.V.S.C.—Cerveno Zname 8—2 
(2—1, 2—1, 1—0, 3—0); Arconia— 
Cerveno Zname 7—5.

Dinamoviștii bucurcștcni au realizat 
cea de a treia victorie consecutivă din 
cadrul turneului, întrecînd pe Arconia 
Sczeczin cu 7—5 (2—2, 4—0, 1—1, 
0—2). Net superiori, campionii noștri 
au dominat de la un capăt la celălalt 
al partidei, cele 5 goluri primite dato- 
rîndu-se unor situații de inferioritate 
numerică (unul sau doi oameni). Golurile 
învingătorilor au fost marcate de Kro
ner (2), Popa (2), Zahan, Mărculescu 
și Mihăilescu. Deoarece și B.V.S.C. Buda
pesta a cîștigat cel de al treilea meci 
consecutiv în fata Rudei Hvezda din 
Kosice cu 9—5 (4—1, 1—1, 3—2, 
1—1), partida decisivă pentru locul I in 
clasamentul grupei va avea loc intre 
campioana României și cea a Ungariei»



LUPTE

Concursul republican 
de toamnă al juniorilor

BRAȘOV, 13 (prin telefon, de la tri
misul nostru), — Urmăriți cu simpatie 
de mulți amatori ai sportului luptelor 
din localitate, 145 de tineri s-au între
cut în finalele concursului republican de 
toamnă la „libere*.

In majoritate, titlurile de cîștigători 
ai acestei prime ediții au revenit cam
pionilor republicani de juniori (7 din 
10). Pentru a intra in posesia titluri
lor, cu excepția lui B. Elias (Unio Satu 
Mare — cat. 75 kg), campionii au fost 
nevoiți să facă față replicilor «tari" ale 
multor tineri dornici de afirmate: Gh.' 
Peter, Gh. Berariu și 1. Neaeșu 
(A.S.M.-T. Lugoj), C. Munteanu (Voința 
Șerdan), FI. Moț (Jiul Petrila), Gh. 
Pantazi (Tractorul Călugăreni), N. Se
dat și I. Sima (l.M.U. Medgidia), G. 
Moldovan (Avîntul Călărași), D Tur- 
cu (Prahova Ploiești), 1. Vangheliei, 
V. Izet și 1. Nan (Energia Constanța), 
Gh. Ciuntu (Oțelul Calați), Gh. Cara- 
costea (Progresul Brăila), 1. Ciaus 
(Unirea Tîrnăveni) ș.a.

Întrecerile au fost dominate de spor
tivii din regiunea Dobrogea și de cei din 
regiunea Brașov. Antrenorii merită sincere 
felicitări pentru modul cum pregătesc 
speranțele luptelor libere din țara noas
tră. Ei au servit astfel o adevărată lecție 
colegilor de la cele 9 secții bucureș- 
tene, care n-au reușit să „ducă" spor
tivii lor decit pe locul... 6 în clasa
mentul general pe regiuni.

Iată primii trei clasați : cat. 48 kg: 
I. Vlădescu (Rulmentul), G. Moldovan 
(Avîntul Călărași). 1. Vangheliei (Ener
gia C-ța) ; car. 52 kg: D. Tindeche 
(Tractorul Călugăreni), C. Moldovan 
(Rulmentul), M. Mologean (Energia 
C-ța); cat. 56 kg: C. Pătrașcu (Meta
lul Tîrgoviște), O. Turcu (Prahova 
Ploiești), V. Izet (Energia C-ța); cat. 
60 kg: I. Enache și Gh. Ciuntu (Oțelul 
Galați), I. Cosac (Tractorul Călugăreni); 
cat. 65 kg: V. Boltaș (Steagul roșu), N. 
Stănică (Progresul Buc.), G. Covaci 
(Dinamo Buc.); cor. 76 kg: I. Bogdan 
(Steagul roșu), T. Pancă (Dinamo Buc.), 
Gh. Caracostea (Progresul Brăila); car. 
75 kg: B. Elias (Unio Satu Mare), FI. 
Ilioreanu (Dinamo Buc.), S. Dumitro- 
vici (C.S.M. Reșița); cat. 81 kg: L. 
Rădoi (A.S.M.T. Lugoj), I. Balint (Lem
narul Odorhei), I. Craus (Unirea Tlrnă- 
veni) ; car. 87 kg: M. Vodă (Unirea 
Tîrnăveni). 1. Nan (Energia C-ța), Gh. 
Canache (Metalul Tîrgoviște) ; cat. peste 
87 kg: N. Burgaza (Oțelul Galați), 1. 
Mcsaroș (Mureșul Tg. Mureș), R. A- 
vrigeanu (Energia C-ța). Clasamentul 
pe regiuni : 1. Dobrogea 27 p., 2. Bra
sov 26 p., 3. Banat 22,5 p., 4. Galați 
20 p., 5. Mureș-Autonomă Maghiară 
19,33 p., 6. Oraș București 18 p. etc.

COSTIN CH1R1AC

Sel. Dobrogea — 
Dohrudja-Bulgaria 11-2

CONSTANȚA 13 (prin telefon). în 
meci amical revanșă, selecționata Do
brogea a întrecut Dobrudja Tolbuhin 
(Bulgaria) cu 11—2. după ce. în luna 
septembrie, cele două formații termi
naseră la egalitate : 5—5. Deși scorul 
pare a demonstra o diferență mare de 
valoare, în favoarea boxerilor noștri, 
totuși meciurile au fost foarte disputate. 
REZULTATE TEHNICE : Juniori : Melet 
(D) b.p. Gheorghiev (DT). Dumitrașcu 
(D) b.ab. 2 Dumitrov (DT). Badea (D) 
b.p. Dimitrov (DT), Dorinov (DT) b.p. 
Isai (D), Kerim (D), b.p. Stoianov (DT), 
Stoianovici (D). b.p. Costa (DT). Seniori: 
Chenan (D) b.ab. 3 Grigorov (DT), Du
mitrov (DT). b.p. Răgălie (D), Anton 
(D) b.ab. 1 Milanov (DT). Baciu (D) b.ab. 
3 Vasilov (DT), Pițu (D) b.k.o., 2 Benov 
(DT), Preda (D) b.ab. 2 Velcov (DT).

CH. GOLDENBERG — coresp.
TIMIȘOARA 13 (prin telefon). întîlni- 

rea restanță din campionatul pe echipe 
dintre selecționata Banatului și combi
nata Cluj Hunedoara a fost cîștigată 
de gazde, cu scorul de 11—9. Spectatorii 
au regretat însă nivelul scăzut al me
ciurilor

,• A. ARNĂUTU — coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL NR. 46, ETAPA 

DIN 13 NOIEMBRIE 1966

I. Poiana Cîmpina. — Din. Bacău 1
II. Metrom Br. — Chimia Suceava 2

III. Otltul Rm. Vtlcea — Din. Victoria 1
IV. Min. B. Mare — Vagonul Arad 1
V. A.S.A. Tg. M. — Crlșul Oradea 1

VI. Unirea Dej — CJF.R. Timișoara 2 
vn. C.S.M. Reșița — Clujeana 1

VIII. Bologna — Napoli i
IX. Brescia — Milan x
X. Foggia — Florentina 2

XI. Juventus — Cagiiarl i
XII. Lecco — Torino x

XIII. Venezia — Mantova x
Fond de premii 603 427 lei din care re

port premiul excepțional 37 957 lei șl 
250 #00 lei la fondul premiului minim.

Rubrică redactată de Administrația 
de atat Loto-Pconosport.

Și campionii au pierdut pe teren propriu:
Acest tur de campionat, cu atitea re

zultate neprevăzute, în care calculele 
hîrtiei au fost de nenumărate ori, dez
mințite, iar avantajul terenului trans
format adesea într-o... simplă iluzie, 
nu i-a scutit, acum în ceasul al 12-lea 
(a se citi : etapa a 12-a), nici pe spec
tatorii ploieșteni să asiste la înfrînge- 
rea echipei lor (a camp’onilor !) pe 
terenul unde de un an și jumătate 
nici o echipă nu reușise să învingă. 
Sîmbâtă, Steaua a realizat această per
formanță. Formația bucureșleană mai 
făcuse acest lucru și în alți ani. Dar 
victoria de sîmbătă ni se pare mai pre
țioasă decit celelalte. Ea a venit în
tr-un moment crucial, după atitea 
insuccese și căutări.

Filmul jocului cu Steaua seamănă 
foarte mult cu cel susținut de Petrolul 
acum 8 zile, tot la Ploiești, în com
pania dmamoviștilor piteșteni. Petro
liștii au asaltat buturile adverse, au 
dominat, uneori cu autoritate. Dar, 
Badea (min. 3), Dincuță (min. 17), 
Moldoveanu (min. 25) și Dridea I (min. 
29, eînd a fost blocat în ultimă instan
ță de Suciu) nu au reușit să deschidă

LIDERUL DETRONAT DUPĂ...
Înainte de joc, cbnstănțenii se temeau 

nu atît de victoria craiovenilor asupra 
Petrolului, cît de cele 5 puncte cîștigate 
de Știința în deplasare. Din păcate pentru 
lider, chiar in min. 2 de joc, Marin 
Marcel atea să ne ofere o mostră de 
derută și, astfel, mingea trimisă spre 
portarul Papuc a fost interceptată de 
lancu: 1—0. In fața acestui succes 
neașteptat, Farul nu a scăpat ocazia de 
a porni imediat ofensiva. Semnalul a 
fost dat de linia de forță lancu—Ma
nolache—Koszka, care și-a împins... li
niile spre poarta firavului Papuc jr. In 
min. 8, Kallo face o primă concesie ar
tificiilor și ratează din pasa lui Tuf ah. 
Craiovenii rezistă greu. „Centralii* Bîllan 
și Marin Marcel sînt dezorientați, iar 
Deselnicu neliotărît și nesigur.

In min. 21, asaltul constau țean se 
concretizează prinir-o frumoasă acțiune 
aeropurtată. Pieșa aruncă mingea in ca
reu, Manolache sare cu decizia lui bine
cunoscută, lovește mingea cu capul, Pa

După un meci frumos: DINAMO PITEȘTI - U. T. A. 3-1 (
Meci bun Ia Pitești, cu faze rapide la 

ambele porți — în pofida terenului alu
necos din cauza ploii — care au prins 
deseori pe picior greșit apărările ime
diate.

Chiar la începutul partidei (min. 2), 
un atac al dinamoviștilor purtat în vi
teză, face „șah mat” pe fundașii adverși: 
C. Ionescu (cel mai bun înaintaș al 
gazdelor în această partidă), centrează 
înalt în fața careului mic, de unde 
Țurca.i — complet singur — trimite, cu 
capul, balonul în... brațele lui Gornea. 
Presiunea exercitată de gazde este la 
fel de puternică și în continuare, dar 
U.T.A. este acum avizată și respinge cu 
cerbieie atac după atac. Ba, mai mult, 
cînd i se oferă posibilitatea, iese 
„cursiv* pe contraatac, însă stereotip 
pe perpendiculara Czako II — Igna — 
Axente. fapt care pune în gardă apăra
rea adversă. In min. 18, însă, contraata
cul U.T A.-ei se desfășoară ca la carte, 
pe front larg, cu schimbarea bruscă a 
direcției : Șchiopu primește balonul pe 
aripa dreaptă, lansează în, diagonală pe 
Axente,, venit din urmă pe partea 
opusă ; c ezitare... un șut și mingea... 
restituită de bară este reluată în plasă
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Este oare de natură să surprindă 
acest 2—2 ? Poate, doar, la prima ve
dere. Să vedem însă ce s-a întîmplat 
pe teren. Jucătorii ieșeni avînd parcă 
un complex de inferioritate (amintin- 
du-și de cele două „nule" din campion 
natul trecut cu Universitatea Cluj) nu 
au reușit să-și pună in aplicare planul 
tactic : marcaj în zonă, circulația balo
nului la mijlocul terenului, lansarea 
vîrfurilor de atac — Stoicescu și Lu- 
pulescu, Această . tactică, despre care 
a vorbit înainte de meci antrenorul 
ieșenilor, Augustin Botescu, pe teren 
s-a risipit ca un... fum de țigară, clu
jenii nedînd răgaz gazdelor să-și im
pună jocul.

După aspectul partidei, formația ie
șeană poate fi rn" urnită că a reu
șit un meci nul -2). Și cînd afir
măm acest lucru ne referim la cele 
două „bare" ale oaspeților, la ocaziile 
pe care le-a ratat formația clujeană, 
la aspectul general al jocului, la supe
rioritatea teritorială a echipei care 
juca in deplasare. C.S.M.S. Iași a evo

scorul In această repriză de mare 
luptă (cum avea să fie de altfel și 
partea a doua a întîlnirii) de risipă 
de energie, de fotbal rapid (în ciuda 
condițiilor atmosferice neprielnice) a 
ieșit în evidență maturitatea echipei 
în defensivă: Steaua. Contraatacurile 
oaspeților, excelent conduse de Cons
tantin, au fost foarte periculoase și 
au pus probleme fundașilor ploieșteni. 
Constantin (min. 4) și Sorin Avram 
(min. 5) au avut ocazii de a înscrie.

După pauză, ploieștenii au mărit 
și mai mult ritmul de joc. Dar, Steaua 
i-a făcut față mai bine chiar decit 
se așteptau suporterii ei. Apărarea a 
respins toate acțiunile campionilor, din 
rîndurile ei ieșind în evidență Suciu. 
La petroliști s-a resimțit lipsa pere
chii de mijlocași Juhasz — Dragomir 
și de acest „gol" la mijlocul terenului 
a profitat Steaua. Bucureștenii au lan
sat contraatacuri după contraatacuri și 
în minutele 54 (Constantin), 69 (Voi- 
nea) și 73 (Sorin Avram) au avut o- 
cazii bune de a înscrie, mai mari și 
mai clare decit ale ploieștenilor. Gaz
dele sint și ele pe punctul de a marca: 

puc ezită și Tu fan, venit in viteză, im 
scrie tot cu capul, sub bara: 2—0,

Craiovenii par resemnați, ca după pri
mul sfert de oră din meciul cu Steaua. 
Singurii care joacă sînt cei doi mijlo
cași. Marian Popescu își „croșetează* 
elegant adversarii, stîrnind admirație în 
tribună. Ivan muncește mult, dar efor
turile lor nu sînt sprijinite. Apărarea 
imediată are și așa destule probleme, 
Niță încearcă unele „finețuri*, pc cari 
Dumbravă nu le gustă, licbidîndu le din 
fașă. Oblemenco, deși binevoitor, se 
trezește deseori cu mingea dispărută, iar 
Circiumărescu, cu toate că se agită, e 
mereu „la mijloc* în triunghiurile pe 
care le desenează cu multă siguranță 
Mircea Georgescu.

Farul continuă presiunea. lancu alear 
gă pe tot terenul, semănîndu-și sau re- 
moreîndu-și adversarii, iar Manolache 
are resurse pentru zeci de sprinturi în 
careu. In min. 38, Deselnicu face un 
henț clar în careu : 11 metri! Execută

de Schiopu, care urmărise : 1—0 pen
tru U.T.A. Ne va furniza această for
mație (care pierde acasă și ciștigă în 
deolasare) o nouă surpriză ?

Riposta gazdelor vine cu promptitu
dine, dar nu si eu... claritate, pentru 
că „4—3—3”-ul lor nu este suficient de 
elastic : C. Radu rămîne mereu pe pozi
ții retrase (în situațiile de atac) în loc 
să-și facă jocul lui de extremă pentru 
a dezaglomera vîrfurile centrale (Naghi 
și Țurcan) din strînsoarea apărătorilor 
arădani. Așa îneît. asaltul dinamovist se 
caracterizează prin mingi înalte trimise 
în fața porții la angajament fizic, ceea 
ce permite lui Bacoș (min. 23 și 24) să 
se remarce la jocul de cap. $1 vine mi
nutul 25: fundașul David trimite de la 
aproximativ 35 de metri, înalt, în fața 
porții, o minge ce părea fără... speran
ță ; Metkas lasă balonul să „cadă* (de- 
rutîndu-i pe Gornea) și să... sară în 
plasă : ]—1. Piteștenii prind aripi și for
țează victoria prin acțiuni cu superiori
tate numerică (de abia acum fundașul 
1. Popescu se încumetă să „urce” în 
atac), alternate cu șuturi de la distanță. 
Și foarte repede (min. 28) inevitabilul 
se produce : C. Ionescu, aflat pe axa

luat mult sub posibilități, a avut o a- 
părare nesigură, un atac care nu și-a 
creat ocazii de gol. Pe de altă parte, 
componenții echipei .gazdă au dovedit 
unele lipsuri în pregătirea fizică. In a- 
ceste condiții; 11-le ieșean nu putea 
spera mai mult. In plus, spre părerea 
noastră de rău, portarul Constantines- 
cu manifestă o formă oscilantă de la 
un joc la altul. Sîmbătă, de pildă, el a 
fost principalul vinovat pentru cele 
două goluri primite.

Clujenii au făcut un joc curajos, o- 
fensiv, au imprimat partidei un ritm 
vioi. Privit sub aspectul general ■ al 
randamentului jucătorilor, al ocaiiilor 
avute, rezultatul de' egalitate nedrep
tățește formația clujeană. Universita
tea Cluj a fost echipa mai omogenă 
care și-a impus superioritatea prin 
claritatea unor acțiuni purtate în prin
cipal de Petru Emil, Neșu și uneori 
de Ivansuc. Am putea reproșa echipei 
clujene lipsa de calm care a dus la 
ratarea unor situații favorabile. 

în min. 53, Dridea I execută în stilul 
său (adică excelent) o lovitură liberă 
de la 25 m, dar Suciu nu rămîne mai 
prejos și culege mingea de la „păian
jen"; in min. 68, Mocanu șutează de 
la distanță la colț, dar portarul bucu- 
reștean este din nou la post.

Min. 75, lovitură de teatru ! Creini- 
ecanu demarează puternic, eentrează, 
apărarea ploieșleană ezită și Sorin A- 
vram, după ce Ionescu respinsese o 
dată, reia iu gol de la circa 10 m. Pe
trolul — Steaua 0—1 !

După acest gol, ploieștenii au ata
cat cu insistență poarta lui Suciu dar 
nu au reușit să înscrie pentru că Ro
man — deși a avut unele acțiuni fru
moase — a dovedit imprecizie in tra
sul la poartă, (îndeosebi in min. 76 și 
89), pentru că Suciu a apărat cu brio 
șuturile lui Roman (min. 77) și Dridea 
II (min. 88), pentru că Jenei a jucat 
foarte bine (dar a faultat prea mult în 
duelurile cu Dridea I)... In general, a 
fost un meei bun, frumos, atractiv, pal
pitant, în care un rezultat de egalita
te ar fi fost — după părerea mea — 
mai echitabil. La polul opus al carac-

PETROLUL — STEAUA 0-1
teristicilor meciului s-a situai 
titudinea lui Dumitru Nicolae 
faultat grosolan pe Dridea I 
87, fapt pentru care ar fi tr< 
minat de pe teren. Dar arb 
făcut-o. Pahonțu a căutat să 
bune" colegul, fau!tîndu-l pe. 
ceanu.

Arbitrul N. Rainea (Birlad 
primi un calificativ bun, dar : 
a închis ochii în fața unor 
genul celor descrise mai sus 
să-1 notăm doar cu „satisfăcăt 
formațiile :

PETROLUL PLOIEȘTI : M. 
9 — Pahonțu 6, Boc 7, Flore 
canu 6 (îngrijorătoare scădere 
mă a acestui jucător) — D 
Pal 5 — Roman 7, Dridea I 
5, Moldoveanu 7 (din min. F 
ID;

STEAUA BUCUREȘTI : Su 
Sătmăreanu 7, Jenei 8, D. F 
(pentru indisciplină), Chiru 7 
7, D. Popescu 7 — Sorin A 
Constantin 7, Voinea 5, Crein

CONSTANTIN

3 ZILE: farui
lancu, Papuc „ghicește*, respinge și 
lancu ratează reluarea. In minutul urmă
tor (39), eliberați de spectrul lui 3—0, 
craiovenii inițiază un atac. Marian Po
pescu ia o acțiune pe cont propriu, a- 
junge in colțul careului de 16, se de
marcă, reprimește mingea, forțează spre 
„linia de corner* și „întoarce41, la limită, 
o centrare pe care Ivan, celălalt mijlo
caș, o reia în plasă. Deci, 2—1 în loc 
de 3—0. „Marinarii* au un moment de 
descumpănire, dar trec peste „punctul 
mort*, pornind la atac. In minutul 42, 
lancu intră din nou în careu, e faultat,, 
dar arbitrul e dc altă părere.

După pauză, Farul își continuă atacu
rile. Deși lipsite de claritate, ele ma
cină treptat apărarea liderului, pentru 
că lancu și Manolache sînt inepuizabili, 
iar Kallo îl fentează uiereu pe Deselnicu. 
In min. 70 Farul mărește scorul. Ologu 
execută o lovitură de colț, lancu se 
înalță și trimite cu boltă peste Papuc: 
3—1. Craiovenii slăbesc mereu. Tînărul

•—ȘTIINȚA CRAIOVA 4-1 (
Marian Popescu s-a stins și el 
pare împăcat cu gîndul că a., 
doar 3 zile. In min. 35, „s 
lancu rezolvă cu mare ușurință 
„cocoșul* Bitlan, și... 4—1.

Farul a manifestat o remarca] 
pețime fizică, generatoare de 
impetuozitate în atac. Științr 
ne-a părut obosită.

FARUL: Manciu 7 — Geot 
Mareș 6, Koszka 7, Dumbrar 
Pieșa 6, Manolache 8 — Zamfir 
46 Ologu 6), Tuf an 6, lancu 9.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc 
Deselnicu 4, Bîllan 5, Marin } 
Deliu 5 — M. Popescu 7 
Strîmbeanu 5), Ivan 6 — Niță 
46 M. Popescu 6), Sfîrlogea 
menco 6, Cîrciumărescu 6. .

A condus bine brigada Pop 
— C. Prelici, D. Sîrbu. Fără 
42* ar fi fost foarte bine.

IOAN CH

porții, șutează cu sete din afara careu
lui și mingea se odihnește în plasă, jos, 
la colț : 2—1 pentru Dinamo Pitești. Un 
minut mai tîrziu, Prepurgel șutează nă- 
praznie de la aproximativ 25 m, obli- 
gîndu-1 pe Gornea să scoată în corner, 
de la „păianjen". Dinamo Pitești do
mină. domină într-atît de autoritar îneît, 
de pildă, într-un singur minut (35) U.T.A. 
acordă consecutiv trei cornere, prin 
intervenții de ultim moment. Abia spre 
sfîrșitul reprizei oaspeții reușesc să 
echilibreze jocul, dar la singura ocazie 
mai favorabilă (min. 39), Țîrlea luftează 
în fața porții.

începutul reprizei a doua ni-i arată 
mai proaspeți pe arădani care, de astă 
dată, încheagă acțiuni cu un caracter 
ofensiv mai pronunțat. Este rîndul gaz
delor să acorde cornere după cornere 
și al lui I. Popescu... să-1 tragă de tri
cou pe Axente. Dar cei care înscriu sînt 
tot piteștenii: în min. 59, Gornea res
pinge balonul (la o lovitură liberă exe
cutată de Barbu) în picioarele lui Na
ghi, care finalizează : 3—1 pentru Dina
mo Pitești. Jocul continuă într-un tempo 
rapid, cu acțiuni de o parte și de cea
laltă, dar mal insistente la poarta for

mației gazdă, întrucît U.T.A. în< 
lasă bătută. Acum, amîndouă 
trec evident de la 4—3—3 la 
C. Radu operează ca aripă dre 
locul lui C. Ionescu), iar Tr. 
își face jocul de acasă, acela de; 
central. Și nu întîmplător arăc 
cep să găsească fisuri în dis 
apărătorilor piteșteni, și îndeos 
culoarul dintre David și I. Steli 
această zonă vor avea poziții i 
șut Axente (min. 65), și Tr. | 
(min. 73, 74 și 82). La primele 
tuații, Coman a respins minge 
fără adresă), în timp ce la uit: 
Ionul a lovit bara verticală.

Arbitrul G. Popovici (Buc.) a 
satisfăcător.

DINAMO PITEȘTI : Coman 9 - 
pescu 6, Barbu 8. I. Stelian 6.
— Prepurgel 7, Pop 6 — C. Io 
(min. 58 Eftimie), Naghi 6, Ți 
C. Rada 6.

U.T.A. : Gornea 5 (min. 64 V
— Birău 7, Bacoș 8, Metkas 6, ( 
7 — Jack 5, Igna 6, Schiopu 8, 
pescu 8, Tîrlea 5 (min. 66 Moț),

GHEORGHE NICOLA

Golul înscris după primele 10 se
cunde de joc de Adam (pe partea lui 
Deleănu, dintr-un unghi dificil) le-a 
derutat pe gazde. Ele . și-au revenit 
apoi, egaiind in minutul 13: Stoicescu 
a trecut de Anca, și acesta l-a . faultat 
în careu : deci penalti ! (clujenii au re
clamat . ofsaid, care după părerea 
noastră, nu a existat). Execută Delea- 
nu și... 1—1. După ocaziile ratate de 
P. Emil, (min. 20 și min. 26 — bară), 
Barbu (min. 35), Adam (min. 38), re
priza se încheie cu o evidentă superio
ritate a oaspeților. După puză, (min. 
49) ieșenii preiau conducerea prin go
lul lui Lupulescu, care ne amintește 
de primul punct înscris de Adam. Este 
2—1 pentru gazde. Vor putea menține 
ieșenii rezultatul ? Nu, pentru că în 
continuare, tot clujenii au inițiativa 
și egalează prin Barbu, (min. 55) din- 
tr-o greșeală a portarului Constantine- 
scu care a scăpat balonul din mîini 
(2—2). Cu excepția ultimului minut, 
în care gazdele au beneficiat de două

lovituri libere, in rest echipa c 
a avut cuvîntul: Ionescu, Neșu : 
(bară) au avut „golul în virful 
cului", dar rezultatul a rămas 

Fără să aibă un nivel teh 
ridicat, partida a plăcut prin a 
cu care s-a jucat, prin ritmul v 
pus de oaspeți și prin evoluț. 
rului.

Mulțumitor arbitrajul preș 
brigada bucureșteană Niță Mari 
tru), Gh. Retezau și C. Ca 
(tușă).

Au jucat: C.S.M.S. IAȘI: C 
tinescu 5 — Romilă 6, lanul 
schi 5, Deleanu 7 — Ștefan
Humă 8 — Hrițcu 5 (din m 
Vornicu 6), Stoicescu 7, Cuper 
Lupulescu 7.

UNIVERSITATEA CLUJ: < 
7 — Szoke 7, Pexa 7, Anca 5, C 
nu 5 — P. Emil 7, Neșu 7, — 1 
7, Mustețea 6, Adam 7, Barbu

ION OCHSE1



ta a xn-a a campionatului categorici A Rezultatele

te bune atit învingătorilor cit și învinșilor DINAMO BUCUREȘTI JIUL 1-0 (0-0)
din categoria

SERIA I
1—0 pentru Dinamo, într-un meci 

l disputat la București. Surpriză ? 
:um. Dacă ne gîndim la alte 
dintre aceste două echipe sau — 
bine — cercetăm palmaresul în- 

nr Dinamo — Jiul constatăm că 
ia din Valea Jiului a constituit 
iată, un partener redutabil pentru 
șteni. Desigur, bilanțul este favo- 
ui Dinamo București, care sîm- 
obținut cea de a 12-a victorie asu- 

ului, dar trebuie amintit că nu 
ițin de 10 jocuri între aceste două 

s-au terminat la egalitate, iar 
?ri au cîștigat fotbaliștii din Pe- 
. Chiar și la București 1

nici o surpriză. Dimpotrivă, o 
nare a altor rezultate, a altor 
Ia fel de disputate, la fel de fru- 
‘iPartida de alaltăieri i-a făcut 

datori să uite de frig și să par- 
cu entuziasmul lor caracteristic 

fășurarea meciului, stimulîndu^i 
șl mai mult pe jucători. A fost 
nire de un bun nivel tehnic, cu 
faze spectaculoase 

i, cu situații care 
Ijul Jiului, cînd în 
r. De aceea, poate
alitate ar fi fost mai 
dnd nu știi să cotigi (Jiul în pri-

te aștepți să

care a obținut 
o partidă bună 

acum

la o poartă și 
erau cînd în 
cel al dinamo- 
că un rezultat 

echitabil.

ma repriză) trebuie să 
pierzi...

In ciuda dificultății cu 
victoria. Dinamo a făcut
(cel puțin la nivelul celeia de 
cîteva zile, în fața Progresului). Apă
rarea a dovedit deplină siguranță, adu- 
cîndu-și cea mai mare contribuție la 
realizarea acestui rezultat favorabil. Ea 
a fost mult solicitată, dar a redus la 
minimum posibil situațiile periculoase 
din fața porții lui Dateu, iar in ultimă 
instanță acesta a oprit totul printr-un 
bun plasament si un simț de anticipa
ție care îi deschid, eredem, din nou 
drumul spre Iotul național. Dinamoviștll 
— înaintașii în mod special — au greșit 
multă vreme aceeptind ritmul de joc 
lent impus de Jiul și așteptînd o gre
șeală a apărării adverse, pe care s-o... 
sancționeze printr-un contraatac fulge
rător. Atunci cînd circ. !a balonului 
s-a făcut mai rapid, cînd înaintarea a 
apăsat pe accelerator (cel mai bun 
exemplu : Pîreălab în repriza a H-a), 
aspectul partidei s-a schimbat, jocul a 
încetat să mai lie controlat de Jiul.

Oaspeții au abordat acest meci fără 
eea mai mică retieență, ea și cum ar 
fi jucat pe teren propriu, împotriva unei 
echipe fără veleități. Au surprins plă-

cut (Sa... surprins, avem impresia, și 
pe dinamoviști !) aplombul eu care au 
jucat fotbaliștii de la Jiul, acurateța 
execuțiilor tehnice, bunul control al ba
lonului. Jiul n-a mai apărut, ca in alte 
meciuri, o echipă cu cîteva individuali
tăți, ci a evoluat ca o formație înche
gată, îd care apărarea a atins de multe 
ori valorile înaintării. Mai promptă în 
fazele de finalizare (am numărat 15 șu
turi din situații promițătoare, blocate 
de apărătorii dinamoviști) linia de atac 
și-ar fi văzut răsplătite jocul bun în 
cîmp, acțiunile purtate pînă în apropie
rea porții bucureștene.

Jiul a avut ocazia de 
rut la începutul primei 
ronescu, în min. 10, a
min 19 e rîndul lui Martinovici să gre
șească într-o situație la fel de favora
bilă- în minutele care urmează echipa 
care se „vede” mai mult este Jiul, 
înaintarea bueureștenilor este mai 
riculoasă „pe poartăceea ce face 
situația să se echilibreze. De altfel, 
țin a lipsit ca o lovitură cu capul a 
Ene să ajungă în fundul plasei. în 
neral, în această parte a jocului, 
asistat la momente dificile pentru
doi portari, eea mai grea situație avînd-o 
Dateu. în min. 44, cînd a avut nevoie și

a deschide sco
reprize, dar Pe- 
ratat șutul. In

dar 
pe- 
ca 

pu
lul 
ge
am 
cei

scăpa cu

aneaiează
C.F.R. Pașcani—Oțelul Galați

2—0 
Poiana Cimpina—Dinamo Bacău

’ 2—0 
Metalurgistul București—Știința 

București 3—0

(2-0)

(O-O)

(1-0)

de ajutorul... barei pentru a
fața curată.

In repriza a II-a T'namo
lupta cu toate forțele, impritnfnd jocu
lui un tempo din ce în ce mai viy. și 
marea ocazie pe care a pierdut-o Oc
tavian Popescu în min. 66, n-a făcut 
decît să anunțe golul ce avea să ur
meze trei minute mai tîrziu, A șutat ț Oltul' Rrh. Vilcea—Dinamo Victoria 
puternic Frățilă, Ion Vasile a respins, >< București 2—1 (1—1)
lăsînd impresia că a salvat situația, dar â , , _ , „- - - * ‘ " Siderurgisțul Galați—Ceahlăul P.

1—0 (0—0) 
Brăila
1—0 (0—0) 
Suceava
Or—1 (0—1)

Octavian Popescu a intervenit decisiv : 
1—0. ■ «v {!>: iJ

In finalul meeîultil : asalt al Jiului, 
învălmășeală (în mai multe rînduri) în 
careul dînamovist, -dar...

Arbitrul I. Rîiter (Tinaișoara) a con
dus un meci curat, desfășurat într-o 
notă perfectă de sportivitate.

TXNAMO BUCUREȘTI : DatCU It — 
Pîrvu 7, Nunweiler m 9, Nunwerter IV 
7, Stoeneseu 7 — Ghergheii 8, O. Po
pescu 7 — PîrOălab 7, Frățilă 6, Ene 5, 
Haidu T.

JIUL : Ion Vasile 8 — Tonca 6, Stoker 
7, Pop 7, Mihai 8 — Crăciun 7, Libardi 
8 — Martinovici 7, Casandra 7, Ionescu 
7 (din min. 80 Toia), Peronascu 8.

JACK BERARIU

Neamț
Flacăra Mbreni—Progresul

fo

Metrom. Brașov — Chimia

SERIA A ll-a

Minerul Baia Mare—Vagonul Arad 
3—2 (2—2)

A.S.A. Tg. Mureș—Crișul Oradea
1—0 (0—0)

Ind. sirmei C. Turzii—Minerul Lupeni
(0-0)

OUA PUNCTE Șl ATlT: PROGRESUL STEAGUL 0)

2—0
Unirea Dej—C.F.R. Timișoara

2— 3
A.S. Cugir—Gaz metan Mediaș

* 7—0
C.F.R. Arad—C.S.M. Sibiu

3— 1

(1-1)

(2—0)

(0-0)
C.S.M. Reșița—Clujeana 1—0 (1—0)• • •

iovadă elocventă a modului în care s-a apărat sîmbătă, în meciul cu 
greșul, echipa Steagul roșu: șase brașoveni pe cîțiva metri pătrați

în fața propriei porți I
Foto: St. Ciotloș

se putea aștepta de la un mecî 
o echipă care cu o etapă înainte 
se șefia clasamentului și alta 
upta cu disperare pentru depășirea 
mini loc 14 î Bineînțeles, o dis- 

.deosebit de... aprinsă, pentru punc

te. Ceea ce s-a și petrecut sîmbătă în 
primul meci disputat în Capitală pe sta
dionul R epublicii

Intr-adevăr, elevii lui Petre Moldo- 
veanu și cei ai lui Silviu Ploieșteanu au 
abordat partida cu dorința expresă de a

cuceri cele două puncte p»se în jfxr. 
Acest lucru s-a văzut la Steagul roșu încă 
de la primele acțiuni. Astfel, după ce 
Mateianu încearcă vigilența lui Pilcă cu 
un șut de... domnișoară, brașovenii au 
o răbufnire: în min. 6, Năftănăilă șu- 
tează năpraznic dar balonul întâlnește 
capul lui Peteanir, îi revine lui Năftă
năilă care îl prelungește lui Naghi, venit 
în ajutorul atacului. Urmează un șut la 
fel de puternic, recepționat în plex de 
Neacșu. Pericolul se volatilizează însă 
de la poarta lui Mîndru. Nu pentru mul
tă vreme, pentru că în minutul următor, 
Goran, acest jucător cu alură de halte
rofil, vrea și el să-l încerce pe Mîndru 
dar balonul, pleca*, ca din tun ocolește 
poarta. Urmează o incursiune Năftănăilă— 
Goran—Alecu, dar ultimul scapă prile
jul să încheie atacul cu un șut ia 
poartă ..

Cam acestea au fost singurele acțiuni 
mai acătării ale echipei de 1a poalele 
Tîmpei. Pentru că, în continuarea par
tidei, Steagul roșu a acționat numai în 
defensivă, atacul contînd doar pe Go
ran, lăsat singur înainte să se ia la în
trecere cu apărarea Progresului, în timp 
ce colegii lui de linie. Năftănăilă, Gane 
și Gyorfi acționau în fața propriei linii 
de mijlocași, Alecu—Zaharia. Și, de 
aceea, Progresul a pornit la atac. Neacșu 
știe să pună în valoare calitățile lui 
Oaidă. Mateianu acționează în multe o- 
cazii ca un adevărat dispecer (dar în 
fața porții se pierde), Matei încearcă 
poarta de la distanță, în timp ce Țară- 
lungă se infiltrează în coasta apărării 
brașovenilor.

Ce face Steagul roșu în fața acestei 
ofensive neîntrerupte a Progresului ? 
Caută să amîne golul care plutea în aer. 
Și acționează în consecință: de prin

ninutul 25 Pilcă ține balonul: la orice 
aut in favoarea brașovenilor, aceștia șe 
invită la executarea aruncărilor, scopul 
fiind — bineînțeles — același In eiteva 
rhiduri. arbitrul N. Cursaru-Ploiești șe 
vede obligat să anunțe că va prelungi jo
cul din această cauza, lnevitabftui s-a 
produs, insă. Este drept, de abia în tnin. 
59 și Ia o fază care — inițial — nu 
se anunța deloc periculoasă: după un 
atac inițiat pe dreapta de Oaidă, balo
nul este șutat pe rind de toți înaintașii 
Progresului și tot de atîtea ori respins 
de oaspeți, care aveau nu mai puțin de 
opt jucători in careu. Și iată ci- mingea 
ajunge la Neacșu, aflat la vreo 20 de 
metri de poarta oaspeților. Bn șut nu 
prea puternic și mingea se strecoară în 
gol printre cei 10—12 jucători din fața 
porții și pe lingă Pilcă. Mascat, acesta 
n-a văzut balonul și nu i se poate aduce 
nici o vină. Deci 1—0 pentru Progresul.

Arbitrul N. Cursaru — Ploiești a co
mis cîteva greșeli care nu au influențat 
rezultatul și jocul. El a fost bine ajutat 
de tușierii E. Vlaiculescu-Ploiești și 
Gh. Como/iescu-Cimpina.

PROGRESUL: M'mdru 7 — V. Po
pescu 7, Măndoiu 6, Peleanu 4, Slaicu 
6 — Neacșu 7 (min. 59 Colceriu), Maf- 
teufă 6 — Oaidă 7, Matei 5, Mateianu 
7, Țarălungă 6.

STEAGUL ROȘU: Pilcă 7 — Ivăn- 
cescu 7, Jenei 7, Campo 5, Naghi 5 r— 
Alecu 6, Zaharia 5 (min. 64 Cadar) — 
Coran 4, Năftănăilă 6, Cane 6, Gyorfi 6.

MIRCEA TUDORAN

SERIA SUD

Tebnometal Bbe.—Electrica Constanța 
0—1 (P-l)

Portul .Constanta — Electrica Fîenî 
2—0 (1—0)

C.F.R. Roșiori—Flacăra roșie Bua. 
(nu s-a disputat)

Stufhl Tuleea—'Metalul Tirgoviște 0—0
Muscelul Cîmpulung—Progresul Cora

bia 4—0 (2—0)
Dunărea Giurgiu—Oltul Sf. Gheorgho 

4—0 (1—0)
S.N. Oltenița—I.M U. Medgidia 1—1 

(0—1).

SERIA EST

Metalul Buzău—Locomotiva Iași 1—0 
(0-0)

Petrolul Moinești—Unirea Focșani
1- 0 (1—0)

Rapid Mizil—Metalul Rădăuți 0—0 
(întrerupt în min. 21 din cauza ploii, 
jocul continuă azi)

Ancora Galați—Gloria Bîrlad 2—0 
(1-0)

Victoria Roman—Gloria C.F.R Galați 
2-0 (0—0)

Foresta Fălticeni—Textila Buhuși
3—0 (2—0)

Minobrad Vatra Domei—Flamura roși# 
Tecuci 2—0 (0—0)

SERIA NORD

TNA CALDĂ, UNA RECE: pohtei» TIMIȘOARA - RAPID 1-0 (1-0)

ți-e și cu fotbalul ? Cîte răs- 
ri poate să producă în numai 
: ore. De pildă, meciul Politeh- 
— Rapid. Miercuri, giuleștenii 
icut furori în Capitală, întrecînd 
d pe Steaua. în același timp; la 
, Politehnica ceda fără drept de 
în fața formației textiliste. Iar 

ită ? Politehnica învinge pe Ra- 
:u 1—0 (1—0). Cum ? Pe merit ! 
Itfel, după dominarea teritorială 
șzele de gol, scorul putea fi chiar 
sau 3—0.

pă un început mai slab (gaz
au părut oarecum timorate, și 

ceea, vreo 15 minute jocul lor 
avut nici un fel de consisten- 

cțiunile studenților capătă cursi- 
timișorenii se angajează mai 

în lupta pentru balon. Execu- 
un presing continuu, jucătorii 

ei gazdă își supraveghează de 
ipe adversarii, nu-i lasă măcar 
pă să joace mingea în voie. Ro
se mișcă cu multă dezinvoltură 

xercită un control strict asupra 
lasturescu. La fel și Petrovici, cu

Dumitriu. Cît privește pe Ion Ionescu, 
acesta s-a aflat în grija lui Mihăilă și 
lui Surdan (puțin retras). La Înain

tare, pe lîngă Surdan (decis și pe 
fază), tînărul Popanică a făcut1 un 
meci bun. Foarte pătrunzător* dove
dind o deosebită intuiție a jocului. 
Popanică a demonstrat îndemînare și 
precizie prin dese schimbări de di
recție a paselor. Cele două extreme, 
Regep și Mițaru, nu au corespuns 
însă, nu s-au încadrat jocului — în 
general satisfăcător — al echipei 
studențești.

Ce-au făcut oaspeții ? Prea încre
zători — probabil — în forțele lor, 
după partida de miercuri de la Bucu
rești, rapidiștii și-au construit cu 
calm acțiuni foarte frumoase din ca
reul lor și pînă la linia de 16 metri 
a adversarilor. „Motorul" tuturor a- 
cestor incursiuni a fost același ine
puizabil Dinu — un adevărat argint 
viu pe tot terenul. Dar, pe măsură ce 
balonul se apropia de poarta timișo
reană, unde și rezistența opusă de 
gazde devenea mai hotărîtă, combina

țiile nu mai erau urmărite pînă la ca
păt, bucureștenii nu insistau în fina
lizări, cu gîndul. poate, la alte ocazii 
mai favorabile care... vor urma. Deci, 
sever marcați și lipsiți de decizie în 
careu, atacanții feroviari nu au repre
zentat un pericol prea mare — decît 
cel mult teoretic. în plus, nesiguran
ța și ezitările unora dintre apărători 
— Greavu, Motroc -t- au dus la crea
rea unor faze dificile în propriul 
careu.

După cum spuneam, Politehnica a 
cîștigat cu 1—0. Golul a fost înscris 
în min. 31. Mițaru a trimis o centra
re pe sus, destul de simplă. Andrei, 
apreciind greșit distanța, boxează 
slab balonul, C. Dan nu se angajează 
cu hotărîre și Surdan marchează. 
Scorul putea să fie mărit în min. 70 
de către Mițaru aflat în fața porții 
goale. După 10 minute s-a petrecut 
o fază confuză și care a dat loc la 
multe discuții. La o minge în careul 
oaspeților, sar la intercepție Andrei 
și Mihăilă si amîndoi cad la pămînt. 
Dtn acest „tampon” mingea ajunge Ia

Surdan și acesta o introduce în poar
tă. Arbitrul A. Alena (Rm. Vîlcea), 
care pînă atunei condusese bine> nu 
acordă gol pe motiv că „Andrei a fost 
faultat de Mihăilă*. Chiar dacă in
fracțiunea ar fi fost comisă, conside
răm că arbitrul A. Alexa a fluierat 
cu întîrziere. Decizia a dus la între-

Minerttl Baia Sprie—Arieșul Turda 
3-0 (2—0)

Sătmăreana—Minerul Bihor 1—2
(0-1)

Chimica Tirnăveni—Faianța Sighișoara 
2—1 (1—0)

A S. Atad—Steaua roșie Salonta 
1—0 (1-4-0) t

Progresul Reghin—Recolta Care!
1— 0 (i-j-0)

Medicinal,... Cluj—Metalul Copșa Mică
2— 0 (0-4-0)

. Olimpia Oradea—Soda Ocna Mureș 
2—1 (2—0) ’ ’

ruperea mecițțkji - cîteva ^rpinute, pe 
teren petreeîndu^et uneles ^Ihcide.ițt^l 
nedorite între jucătorii ambelor echi
pe Reluat, ‘ jo'cul continuă" 'Hftr-o* 
mare tensiune. ' ‘ '

B KiDst s ev teJnaxsiQOT sb r»—n
POLITEHNICA: Pb^r^Bbdr^  ̂

jan 6, Râceiescu 7; Lereter 7, Rotam- 
8 —Mihăilă 7, Petrovici 8 — Regep 
5, Surdan 7, Pbpanică ; 8? '"M4țaru '4i i;

RAPID : Andrei 5 (din min. 80 Ră- 
ducanu) — Lupescu 8, Motroc 6, C. 
Dan 7, Greavu 5 — Dinu 8, Jama- 
ischi 7 — Năsturescu 5, Dumitriu 6 
(din min. 85 Neagu), Ionescu - 7, Co- 
dreanu 6

CONSTANTIN COMARNISCHI

r , SERIA VEST
. O l J.yicțprig l^gvțjJijț-jîțVictoria Călan 2—I 

(2- 0) ..Văl ■
' Ml\d)ul('Țr. ^everîn—Aurul Zlatnă

,'5-2 "(2—2^) •••
; (Ipțorgpid t flțftioya-—A.S.A. Sibiu 2—0 
(2—0) s-ri-
î :G.F;R. 'Cfcrâtîs'ebeș—Progresul Strehaîa 
1-... 0 <0—0)

Minerul Anina—Chimia Făgăraș 2—1
(l-o________

Metalul Hunedoara—Tractorul Brașotf 
o—l (0—0)

Mureșul Deva—Electroputere CraiovS
2—0* (0—0)



GIMNASTICĂ Sîmbătă, Ia Cluj BASCHET Dinamo
ROMÂNIA ȘI R. D. GERMANA

a întrecut pe Steaua 81-73 (37-43)

și-au împărțit victoriile
CLUJ, 13 (prin telefon, de. la tri

misul nostru). — Sîmbătă după amiază, 
în frumoasa Sală a sporturilor din Cluj, 
în fața a aproximativ 2 000 de specta
tori, s-au întrecut reprezentativele femi
nine și masculine de gimnastică ale Ro
mâniei și R.D. Germane. In general, ni
velul tehnic al concursului a fost me
diocru, exceptînd evoluția cîtorva spor
tivi ca Elena Ceampelea și Anton Cadar 
(România), Christel Wunder. Mathias 
Brehtne și Gerhardt Dietrich (R. D. Ger
mană).

In concursul feminin, formațiile s-alt 
prezentat la valoare foarte apropiată. 
Pînă la ultimul aparat (sol) au condus 
oaspetele. Ia diferențe de ordinul zeci
milor. La sol, însă, gimnastele noastre 
le-au egalat și chiar le-au întrecut.

In concursul masculin oaspeții au cîș
tigat la o diferență destul de mare (.6 
puncte), desigur în primul rind datorită 
pregătirii mai bune (mai ales Brelnne 
și Dietrich, componenți ai echipei meda
liate cu „bronz" la G.M. 1966 de la 
Dortmund), dar și faptului că de la ju
mătatea concursului echipa noastră a 
rămas în 5 oameni, ca urmare a acci
dentării Ini Gh Condovici la inele.

Rezultate tehnice : FEMININ, pe echi
pe : România — RD. Germană 188,20— 
188.05 puncte ; individual compus : 1. 
Elena Ceampelea (România) 38.40: 2. 
Christel Wunder (R.D. Germană) 37.90 ; 
3. Rodica .Apăteanu (România) 37.80: pe 
aparate : sărituri : 1. Apăteanu 3.50 : 
2—4 Ceampelea. Wunder și Brigitte Sax 
(R. D. Germană) 9.45: paralele : 1. Wun
der 9 50: 2—5. Ceampelea. Lucia Chlrițâ 
(România). Gerda AdloTf sl Ev a Brehme 
(R.D. Germană) 9.45: btrnă : 1. Ceampe
lea 9.75: 2. Wunder 9.50: 3—6. Apăteanu. 
Elena Tutan. Cristina îonită (România) 
Si Adloff 9.45: sol : 1. Ceampelea 9.75:
2. Rozalia Filipescu (România) 9.50: 3.
Brehme 9.55: MASCULIN, pe echipe: 
România — R.D. Germană 271.90—277.90: 
individual compus : 1. Mathias Brehme 
(R.D. Germană) 56.90: 2. Gerhardt
Dietrich (R. D. Germană) 56.00 : 3. Anton 
Cadar (România) 55.55: pe aparate : sol :
1. Petre Mihaiuc (România) 9.55: 2—3.
Dietrich si Brehme 9.40: cal : 1. Brehme 
9.60: 2. Marcel Simion (România) 9.50;
3. Dietrich 9.45: inele : 1. Brehme 9.40:
2. Dietrich 9 35 ; 3. Lothar FBrster (R.D. 
Germană) 9.30: sărituri : 1—3. Fdrster. 
Reinhardt Bachmann (R.D. Germană) și 
Ludovic Buh (România) 9.35; paralele : 
1. Cadar 9.40: 2. Dietrich 9.35: 3—4. Au
rel Grain (România) și FBrster 9.30:

Dietrich s! Brehme 9.40: 
și Peter Kunze (R.D. Germa

bară : 1—2.
3—4. Cadar 
nă) 9,35.

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

Un reușit concurs Sofia-București (tineret)
SOFIA. 13. (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică, în capitala Bulgariei a 
avut loc întîlnirea de gimnastică din
tre selecționatele de tineret (masculi
ne și feminine) ale orașelor București 
și Sofia. întrecerea, de un 
nivel tehnic, a fost urmărită 
mult interes. Au plăcut îndeosebi e- 
voluțiile gimnastelor Alina Goreac 
(București) și Marika Bolova (Sofia), 
două tinere care, prin spectaculozita
tea, finețea și dificultatea exercițiilor 
au cucerit publicul. La „scenă des
chisă* a fost aplaudat și Gh. Pău- 
nescu. Pregătirea și siguranța cu care 
■a lucrat acest valoros gimnast i-au 
adus locul I la individual compus.

Si acum rezultatele tehnice. MAS
CULIN. Bară : Gh. Pătmescu (Bucu
rești) 9.50. Paralele : P. Mărcuțiu 
(Buc.) si P. Iliev (Sofia) 9.30. Sări
turi : Gh. Păunescu 9.55. Inele : P. 
Iliev 9,55. Cal: P. Iliev 9.25. Sol: 
Gh. Mutu (Buc.) 9,35. Individual com
pus : 1. Gh. Păunescu (București) 
55.60 p, 2. Petar Iliev (Sofia) 55.05 p. 
3. Petar Petrov (Sofia) 54,35 p. 
Echipe : Sofia 271,65 p, București

bun 
cu

J * *
270,50 p. FEMININ. Sol : Alina Go- 
reac (București) 9,60 p, 2. Marika 
Bolova (Sofia) 9,50 p., 3. Rodica Se- 
coșan (Buc.) 9,35 p. Bîrnă : 1. Clau
dia Pandelescu (Buc.) 9,45 p., 2—3. 
Alina Goreac și Marika Bolova 9,40 
p. Paralele: 1. M. Bolova 9,55 p., 2 
A. Goreac 9,30 p., 8—4. Tonka Lo- 
beva și Narena Simiona (Sofia) 9,25. 
Săritori: 1. A. Goreac 9,25 p., 2. M. 
Bolova 9,10 p., 3—4 Ecaterina Varga 
(Buc.) și Tonka Lobeva 8.95 p. Indi
vidual compas : 1—2. Alina Goreac 
și Marika Bolova 87,55 p., 8. Tonka 
I/obeva 36.45 p. Echipe : Sofia 181,00 
p. București 179,95 'p.

V. TOFAN

Nici în cea de a doua zi a turneu
lui interbucureștean, „outsiderii" nu 
au putut oferi numeroșilor susținători 
satisfacția unor victorii în fața echi
pei campioane (Steaua), sau a prin
cipalei sale adversare în lupta pen
tru titlu (Dinamo). Experiența fero
viarilor și verva inepuizabilă a lui 
Cristian Popescu nu au fost suficiente 
pentru ca Rapidul să reziste în fața 
contraatacurilor dinamoviste, iar fla
căra studenților de la Politehnica a 
pîlpîit doar cîteva minute în fața jo
cului viguros și eficace al baschetba- 
liștilor de la Steaua.

Cele două partide au avut desfă
șurări diferite. Dinamo și Rapid au 
mers ,,cap la cap" pînă în min. 13 
(32—31). Din acest moment, rapidiș- 
tii nu au mai avut forță nici pentru 
pătrunderi și nici 
la panou. Novac a cules toate min
gile, Albu și Spiridon au dat drumul 
cu promptitudine la contraatac și 
apoi pe teren nu a mai existat prac
tic decît o singură echipă. Motoarele 
dinamoviștilor s-au oprit exact la ci
fra 99, care cu siguranță ar fi fost 
depășită dacă antrenorul Dan Nicu- 
lescu nu și-ar fi rulat aproape în
tregul efectiv. Așadar, scor final : 
99—81 (52—45) pentru Dinamo.

în meciul vedetă Steaua ne-a dove
dit că a știut să învețe din lecția pri
mită cu o seară înainte în partida 
cu Rapid (în care a fost la un pas 
de înfrîngere) abordînd jocul chiar 
de la început cu maximum de serio
zitate și... decizie. Galeria studenților 
(mult prea aprinsă în unele momen
te) nici nu apucase să-și regleze so
noritatea cînd tabela de marcaj in
dica deja scorul de 20—6 în favoarea 
campionilor. Apoi, un gest nesportiv 
(insulte la adresa arbitrilor) al lui 
Radu Diaconescu i-a atras principa
lului animator al „5-lui“ studențesc 
eliminarea definitivă de pe teren, iar 
echipa sa a început să se „stingă* 
văzînd cu ochii.

Baschetbaliștii 
bine conduși în 
și Niculescu, au 
goare lăsîndu-ne 
cîștiga la scor (în min. 24 
avantaj de 28 de puncte : 58—30). Re
zervele campionilor care au intrat pe 
teren îh repriza secundă nu s-au mai 
concentrat în egală măsură cu coe
chipierii lor, iar studenții, porniți în

iureș năvalnic, au redus simțitor din 
diferență. Scor final : 81—73 (54—28) 
pentru Steaua, (a. ▼.).

în meciul .vedetă" al serii de 
duminică — eternul derbi decisiv al 
campionatului masculin: Dinamo — 
Steaua. Așteptată cu nerăbdare, dis
puta a confirmat previziunile oferind, 
credem, cel mal valoros joc din isto-

ria acestei confruntări. Dinamoviști 
au cîștigat pe merit, dar tot atît c 
mare merit în realizarea 
spectacol sportiv îl are

Scor final: 81 — 73
De subliniat și excelentul 
cuplului G. Chiraleu — C. Negulescu 
(g.r.ș.) Rapid — Politehnica Bucu 
rești 79—82 (40—32).

plăcutulu 
și Steaue
(37 — 43 
arbitraj a

în campionatele republicane

pentru urmărirea

de la Steaua, foarte 
teren de 
atacat cu 

impresia

Dimancea 
multă vi- 

că vor 
aveau un

Concursul internațional de scrimă de la Berlin

Floretistnl Ionel Drîmbă pe locul I

au
Sîmbătă și duminică s-au 

rat în Capitală, la Brașov, 
Tg. Mureș. Cluj și Oradea

învins la diferențe mari
desfășu- 

Galați, 
jocurile 

etapei a IX-a a campionatului repu
blican masculin și cele ale etapei a 
IlI-a a campionatului feminin, înre- 
gistrîndu-se următoarele rezultate :

MASCULIN
Politehnica Galați — Universitatea 

Timișoara 75—71 (42—33). Gazdele 
au condus tot timpul, dar la diferen
țe mici. Timișorenii au avut avantaj 
o singură dată, în min. 38, fiind la 
un pas de victorie. Cei mai buni : 
Chivules-cu și Comăniță de la Poli
tehnica, Caloș și Pușcașu de la Uni- 
versitatea. (S. CONSTANTINESCU și 
GH ARSENIE — coresp.).

Academia Militară — Universitatea 
Cluj 65—85 (27—52). Cu un lot mai 
omogen și cu un joc mai decis și 
mai eficace, clujenii au cîștigat clar, 
lăsînd o impresie plăcută.

Steagul roșu Brașov — Dinamo 0- 
radea 67—53 (38—37). După o serie 
de insuccese, localnicii au cîștigat o 
partidă de mare importanță pentru 
situația lor în clasament. (C. GRUIA 
— coresp. principal).

I.M.F. Tg. Mureș — I.C.F. 72—67 
(32—34).

Voinfa 
București

FEMININ
București — Olimpia T.V. 
63—57 (39—23). învingă-

toarelc au condus uneori cu 18—2 
de puncte, dar în repriza secund; 
titularele temîndu-se să nu comit 
5 greșeli personale au jucat pruder 
în apărare, permițînd recentei pro 
movate în categoria A să se apropi 
la un moment dat pînă la 3 punct

Politehnica București — Voin( 
Brașov 75—27 (34—13). A fost.jpr’ 
mul meci din acest campionat.-<p 
care studentele l-au jucat la valoa 
rea lor. Ne-au plăcut incisivitatea 
eficacitatea atacului, organizarea jc 
cului în aoărare.

Crișul Oradea — Rapid Bucureș 
42—66 (19—30). Manifestînd m; 
multă siguranță atît în atac, cît și î 
apărare, ranidistele au cîștigat cla 
(ILIE GHISA — coresp. principal

Mureșul Tg. Mureș — Construct 
rul București 56—33 (27—11). Tînt 
ra echipă mureșeană a dominat pei 
manent și a învins la o diferență cor 
cludentă. Cele mai bune: Brasai. Pii 
can și Tordai de la Mureșul, Ode 
bescu și Preda de la Constructoru 
(V. RADAR — coresp.).

Universitatea Cluj — Universitate 
Iași 81—53 (37—25) Joc plăcut c 
spectacol (multe acțiuni pe contr; 
atac) în care clujencele nu au avi 
în nici un moment emoții. (M. RAD’ 
— coresp.).

VOLT! Rezultatele înregistrate feri
în etapa a V-a

masculin : Rapid

și la n

Olimpiada de șah
Turneul final al Olimpiadei de șah 

de la Havana a intrat în a doua jumă
tate a desfășurării sale. Ea jucarea par
tidelor întrerupte din runda a 6-a, șa
hiștii români au încheiat cu o frumoasă 
■victorie întîlnirea lor cu redutabila for
mație a Argentinei: 21/?—1V2* Soos
și-a concretizat superioritatea din fina
lul partidei cu R. Carcia, aducînd echipei 
noastre un punct prețios. In runda ur- 

a terminat la egali- 
(Gheorghiu—Medina

România
Spania

mătoare. 
tate cu . 
*/2—ijj, Ciocîltea—Monoviev 0—1. Ghi- 

> țescu—Calvo */2—*/2,Drimer — Perez 
1—0). iar în runda a 8-a echipa noas
tră a luat conducerea în meciul cu for
mația Bulgariei: 2—1 (1).

Dintre rezultatele celorlalte întîlniri 
este de menționat victoria cu 2*/2—V/2 
a Cehoslovaciei asupra Iugoslaviei (Hoit 
l-a învins pe Parma, restul remize). 
S.U.A. a terminat la egalitate (2—2) 
meciul cu Ungaria. S-a întrerupt Ia 
1*7’2—l1/? întîlnirea S.U.A.—Iugoslavia 
(Fischer—Gligorici 1—0, Byrne—Ivkov 
0—1, Benko—Matanovici */2—*/2, Addi
son—Matidovici intr.).

Alte rezultate: U.R.S.S. —- Spa
nia 3*7b—*/2. Iugoslavia — Bulgaria 
2*/„—1’/2. ‘R.D.G.—Cuba 2'/2—1>/2,
Cehoslovacia—Norvegia 2—2, Islanda— 
Danemarca 3—1 (runda a 6-a); U.R.S.S. 
—Islanda 3—1, Ungaria—Cuba 3*/2— 
Va, Danemarca—R.D.G. 2*?2—1*/?. Ar
gentina— Bulgaria 2—1 (1), S.U.A.—
Norvegia 3—1 (runda a 7-a); U.R.S.S.— 
R.D.G 2—1 (1).

Clasamentul, înaintea jucării întrerup
telor: U.R.S.S. 21>/2 (1), S.U.A. 20>/?
(1) , Iugoslavia 19 (1), Argentina și
Ungaria 18*/2 (2), ROMÂNIA și Ceho
slovacia 17 (1), Bulgaria 16*/2 (2).
Danemarca și Islanda ll*/2 (2), R.D.G. 
]l*/2 (1), Spania 11 (2), Norvegia 8
(2) , Cuba 6 (2).

In urma unui acord intervenit între 
organizatori și căpitanii celor două echipe 
meciul U.R.S.S.—S.U.A. urmează să fie 
reprogramat, după ce el fusese inițial 
pierdut, prin neprezentare, de șahiștii 
americani.

BERLIN 13 (prn telefon). — Sîm
bătă dimineața a început la Sport- 
halle ultimul mare concurs interna
țional de scrimă al anului, la care 
participă peste 200 
Europa.

In prima probă a 
prezentantul țării 
Drîmbă, a reușit o 
mantă : el a terminat turneul final, 
pe primul loc cu 
zultat bun care 
tînărului floretist 
floretă băieți a 
tururi eliminatorii, 
rile de finală, 
au fost prezenți toți reprezentanții 
tării noastre, adică Drîmbă, Falb si 
Weissbock) și finala de 8. In urma lui 
I. Drîmbă s-au clasat: 2. W. Ras- 
chke (R.D. Germană), 3. J. Wojda (Po
lonia), fapt considerat ca o mare sur
priză, trăgătorul polonez trecînd drept 
favoritul probei, 4. I. Falb (ROMA-

de trăgători din

concursului re- 
noastre, Ionel 

frumoasă perfor-

6 victorii. Un re
confirmă valoarea 
romîn. Turneul de 
început prin două 

Au urmat sferțu- 
semifinalele (în care

NIA), 5. W. Kaczmarzek (Polonia), 6. 
J. Svoboda (Cehoslovacia), 7. N. O- 
lexa II (Ceh.), 8. J. Woichiak (Pol.). 
De remarcat faptul că gazdele 
participat cu nu mai puțin de 50 
trăgători !

Tot sîmbătă au fost cunoscuți 
cîștigătorii în proba de sabie. 1 
clasamentul primilor 8 (sistemul 
concurs a fost identic cu cel de la 
floretă): 1. P. Nowara (Pol.). 2. P. 
Scionciak (Pol.), 3. R. Dumke (R.D.G.) 
4. H. Maewski (Pol.). 5. W. Horkohl 
(R.D.G.). 6. P. Dieckmann (R.D.G.),
7. M. Paul (R.D.G), 8. J. Trajkowski 
(Pol). La această probă au partici
pat și doi sabreri români, Dan Irimi- 
ciuc, care a ieșit în sferturile de fi
nală și Dan Popescu, rămas în semi
finale.

La ora închiderii ediției, probele de 
floretă fete și spadă se aflau în pli
nă desfășurare.

au 
de

Și
Iată 

de

CATEGORIA A,
București — Alumina Oradea 3—0 
(8 8, 5), Steaua București — Tracto
rul Brașov 3—1 (13. 8, —12. 9), Pe
trolul Ploiești — Dinamo București 
0—8 (12, 12, 3), Politehnica Timișoa
ra — Progresul Brăila 3—1 (—7, 10, 
14, 6), Politehnica Galați
Politehnica Brașov 3—0 (2,
11), Viitorul Bacău — Minerul B. 
Mare 3—1 (7, —7, 5, 3) : feminin : 
G. P. București — C.S.M. Sibiu 2—3 
(—14, 10, —10, 7, —13), Dinamo
București — I.C.F. București 3—0
(8, 2, 4), Farul Constanța — Rapid 
București 3—1 (—10, 3, 12, 13), Uni
versitatea Craiova — Universitatea 
Cluj 3—2 (18, —8. 12, —9. 15). Pe
nicilina Iași — Țesătura P. Neamț 
3—0 (6, 1. 10).

CATEGORIA B, masculin : Ind. 
sîrmei C. Turzii — Farul Constanța 
1—3 (—15, —10, 8, —9), C.S.M. Cluj 
— I.C. Arad 3—0 (5, 11, 16), Elec- 
troputere Craiova — înainte Timi
șoara 3—2 (—11, —11, 6, 8, 6), Pro
gresul I.R.A. Suceava — Semănătoa
rea București 3—2 (12, —7, 13. —6, 
5), A.S.A. Sibiu — Progresul Bucu
rești 3—2 (3, 8, —13. —13, 3). Uni-

versitatea București — Politehnic 
Iași 3—2 (14, 12, —12. —4, J2), M< 
dicina București —
2—3 (11, 14, —4, 
versitatea Craiova

Știința Petroșei
— 12, —2), Un 

—------- ------ — — Construct
București 3—0 (3, 15, 5), Univers 
tatea Timișoara — I.C.F. Bucureș

6,

tatea Timișoara — I.C.F. Bucureș 
0—3 (8, 15, 11), Institutul pedagog 
Tg. Mureș — Politehnica Cluj 0— 
(—14, —6. —3) ; feminin : Corvini 
Deva — Progresul București 1 — 
(—7, —7.’5, —12). Drapelul roșu S 
biu — Metalul București 3—0 (1 
9, 8), Liceul „N. Bălcescu" Cluj - 
Voința Botoșani 
cotajul Brașov 
viște 3—2 (—4, 12, —6, 3, 11). V<’ 
ința M. Ciuc —
(14, —12, 8. 9). Institutul pedagog 
Pitești — Medicina București 0— 
(4, 9, 13), Universitatea Timișoara - 
Universitatea București 3—0 (7, 3, 7. 
Medicina Cluj — Politehnica Gala 
1—3 (—13, —5, 12, —12), Univers 
tatea Iași — Politehnica Brașov 3— 
(10, 16, 11), I.M.F. Tg. Mureș - 
I.S.E. București 3—1 (8, 8, —14, 7

Amănunte — în ziarul de mîine

3—0 (6, 14, 13), Tr
— Progresul Tîrgc

Sănătatea Arad 3—

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
BRUXELLES. — Echipa masculină 

de baschet a Belgiei a cîștigat tur
neul de calificare de la Anvers, con- 
tînd pentru campionatul european care 
va avea loc anul viitor în Finlanda. 
In ultimul meci, baschctbaliștii bel
gieni au învins după prelungiri echi
pa Izraelului cu scorul de 73—70. 
Echipa Belgiei a totalizat 6 puncte, 
fiind urmată în clasament de echi
pele Izraelului — 4 puncte. Danemar
cei — 2 puncte și a Luxemburgului 
— zero puncte.

PARIS. — Intr -un meci retur con- 
tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni" la handbal (masculin) US Ivry 
a învins cu scorul de 25—8 (11—3) 
pe Sporting Lisabona, 
francezi 
(22—19) 
următor

• In 
nai de
Strasbourg, echipa Poloniei a obținut 
o nouă victorie, învingînd cu scorul

Handbaliștii 
care cîștigaseră și primul joc 
s-au calificat pentru turul 

al competiției.
cadrul turneului internațio- 

baschet (masculin) de la

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• Mare surpriză la Lisabona: Echipa 

Portugaliei a fost învinsă cu 
(1—1) de reprezentativa Suediei, 
cadrul campionatului european !

• în campionatul european: 
garia — Norvegia 4—2 (3—0). 
marcat : Țanev (2), Jekov (2), 
pectiv Gaganelov (autogol) și
sund. Meciul a avut loc la Sofia, pe 
ploaie.

2—1 
în

Bul- 
Au 

res- 
Ha-

internaționale : La
— Franța (B) 1—0

• Alte meciuri 
Lille": Belgia (B) 
(0—0). A înscris Stockman (min. 
56). La Tolbuhin: Bulgaria (tineret) — 
Norvegia (tineret) 5—0 (2—0); la
Rangoon: Sel. Birmaniei — Zenit 
Leningrad 0—0; la Yaounde : Came
run — Rio de Janeiro (amatori) 3—-2 
(1—1); la Haga : A.D.O. Haga — Di
namo Minsk 1—1.

de 82—60 (38—29) reprezentativa 
R.F. Germane. In cel de-al doilea 
joc, Italia a întrecut selecționata se
cundă a Franței cu 72—57 (39—30).

NEW DELHI. — La New Delhi 
a continuat meciul de tenis dintre 
echipele Indiei și R.F. Germane din 
cadrul „Cupei Davis". După două 

zile, scorul este de 2—1 în favoarea 
gazdelor. In proba de dublu, perechea 
Bungert — Buding a învins cu 6—1, 
10—8, 6—4 pe Mukerjea — Lall (In
dia). In prima zi, India conducea 
cu 2—0 : Khrisnan l-a învins cu 7—5, 
7<—5, 6—4 pe Bungert, iar Mukerjea 
l-a întrecut cu 2—6, 7—5, 6—4, 6—4 
pe Buding. Echipa învingătoare din 
această întîlnire va juca în compania 
reprezentativei Braziliei, care a elimi
nat cu 3—2 S.U.A.

LONDRA (Agerpres). — Cu prile
jul unui concurs atletic disputat la 
Londra, Jim Hogan a stabilit un nou 
record mondial în proba de 30 
El a parcurs această distanță 
lh 32:52.4.

STOCKHOLM. Pugilistul profesio-

ni-st italian Mazzinghi 
titlul de 
la cat.
învingîndu-1 
inferioritate 
pe suedezul Bo 
s-a disputat pe
Johannesov din Stockholm, 
zența a peste 14 000 de spectatori

campion 
mijlocie ( 

prin 
în r

și-a 
al 

(clasa 
oprire 

rundul al 
Hoegherg. 

stadionul

păstr, 
Europ 
junior

pen ti 
14-lc

Mecit 
acoper 
în pr.

Selecționata de fotbal
a Poloniei soseste marți

7 9

la București
9

meciul 
și Pol 
Ploieșt

km. 
în

VARȘOVIA. — In vederea 
dintre reprezentativele României 
niei care va avea loc joi la 
fotbaliștii polonezi urmează să sosea 
că mărfi la București. Lotul cuprinde 1 
jucători, printre care cunoscutii inte 
nafionali Liberda, Faber, Caleczka 
Kovalik.
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