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Turneul internațional feminin de handbal

Jocuri viu disputate, scoruri strinse in cea de a doua zi

Din viața organizației noastre
44

(6—4). Tinerele noas- 
prima repriză surprin- 
folosinrl inteligent pi- 
de Ia distanță, echipa

>
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ctivitate susținută la asociația sportivă „Vulcan
un principiu 
sportivă. In-

Continuitatea este 
bază în practica 
gînd acest lucru, cluburile și 
ciațiile sportive se străduiesc 
mobilizeze pe terenuri un nu- 
r din ce In ce mai mare de 
;ri și tinere Intr-o activitate 
rtivă sistematică. Concursurile 
itru cucerirea Insignei de poli- 
rtiv, campionatul asociației, 
rtacbiadele de vară și de iar- 
divcrsele concursuri dotate cu 

te, campionatele republicane 
apele de masă) — constituie 
loace pentru desfășurarea ac- 

4tă|ii sportive în tot cursul a- 
ui.
forind să cunoaștem metodele

folosite de consiliul asociației 
sportive Vulcan pentru a asigura 
iubitorilor sportului de aici o 
activitate fără întrerupere ne-am 
adresat ing. Olimpiu Florescu, 
președintele asociației.

i— Principala metodă este al
cătuirea judicioasă a calendarului 
competițional. In el sînt înscrise 
competiții atractive, eșalonate 
de-a lungul întregului an. La al
cătuirea calendarului ținem sea
mă de preferințele iubitorilor spor
tului, de condițiile materiale de 
care dispunem, de cadrele pe 
care le avem, de potențialul nos
tru organizat orie. După terminarea 
întrecerilor din cadrul Spartachia-

dei de vară, de pildă, eram pre
gătiți să ne continuăm imediat 
activitatea tot la atîtea discipline 
sportive. Și așa am și făcut. Am 
început campionatul asociației la 
fotbal, volei, tir, haltere, atle
tism și handbal. Tinerii au fost 
entuziasmați de această nouă 
posibilitate ce li s-a oferit 
s-au înscris în număr mare 
startul întrecerilor.

— Nu-i lipsit de interes

la

să

Interviu consemnat de
V. GODESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

• București (tineret)-Budope$ta 8-8 !
• București-Moscova 10-9

Și în cea de a doua zi a turneului internațional de 
handbal, spectatorii au avut prilejul să urmărească 
jocuri interesante și foarte echilibrate, în care rezul
tatul final a stat sub seninul îndoielii pînă în ultimele 
secunde. Este adevărat că din punct de vedere tehnic 
și tactic jocurile de ieri nu s-au ridicat la nivelul ce
lor din prima zi. Dar acest lucru a fost compensat 
din plin prin dîrzenia cu care cele patru formații și-au 
apărat șansele, prin evoluția pasionantă a scorului.

In prima întîlnire, București (tineret) și Budapesta

Programul de azi : ora 18 : București tineret— 
Moscova ; ora 19 ; Budapesta— Belgrad.

au terminat la egalitate : 8 8
tre handbaliste au evoluat în 
zător de bine. Acționînd calm, 
voții sau finalizînd prin șuturi 
de tineret a condus tot timpul: 1—0 (min. 3), 2—1 
(min. 9), 5—3 (min. 16) și 6—4 (min. 20). In re
priza secundă, handbalistele maghiare au jucat mai 
activ în apărare și mai rapid în atac, în timp ce for
mația română a greșit mult, evoluînd în atac cu 
teamă, la distanță de apărarea adversă. Așa că echipa 
Budapestei a egalat în min. 26 (6—6) și a preluat 
conducerea în min. 34 (8—6). In final se joacă „tare“, 
se greșește mult de ambele părți și tinerele noastre 
handbaliste reușesc să egaleze în ultimele secunde.

Cel de al doilea meci a fost mai interesant, în 
special prin numeroasele răsturnări de situații. Selec
ționata Bucureștiului a întrecut pe cea a Moscovei cu 
scorul de 10—9 (6—6), după multe emoții și într-un

Rodica Florolanu s-a demarcat șl primind min
gea se pregătește să arunce la poartă din 
plonjon. Fază din meciul București — Moscova 

încheiat cu scorul de 10—9

scorul de 10—9 (6—6), după multe emoții și într-un final pasio
nant. La început au condus handbalistele românce 3—0 (min. 3 !). 
Dar scorul a devenit repede egal, pentru ca apoi echipa noastră să 
se distanțeze spre sfîrșitul reprizei: 5—3 (min. 17). în repriza se
cundă jocul este confuz, se înscrie mai mult din lovituri de la 7 m 
și scorul alternează : 8—6 pentru Moscova (min. 28), 8—8 (nun.

31), 9—8 pentru București (min. 33), 9—9 (min.39) și... 10—9 
în ultimul minut de joc. CĂLIN ^<^5^
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Săptămină bogală 
in fotbal 
internațional

ud orizont J. O. din 1968

citeva probe
K7

a
Ne aflăm la jumătatea dru- 
ilui dintre Tokio și Ciudad

Mexico, drum pe care îno- 
orii de pe toate continentele 
au propus să-1 parcurgă în- 
un ritm susținut. De pe 
um, timpurile cu care unii 
itre laureații de la Tokio au 
cat pe podium au devenit in- 

. ficicnte pentru calificarea în- 
o finală europeană și pînă 
viitoarea Olimpiadă vom mai 
cu siguranță martorii altor 

rformanțe de răsunet. Numai 
luna august a acestui an, ta

la recordurilor mondiale a 
ferit 54 de modificări (!) și 
iar majoritatea acestor cifre 
t să nu mai vorbim de cele 
ai vechi) sînt în pericol de 

o zi la alta.
Sportivii europeni au mar- 
t un considerabil progres 
re reduce simțitor distanța ce 
desparte de americani și aus- 

alieni. Confruntînd cifrele cu 
.re s-a cîștigat la campiona
le europene, cu cele realizate 
i campionatele S.U.A., sau la 
icurile Britanice ale Common- 
ealthului vom putea constata 
i reprezentanții vechiului con- 
nent ar fi putut ieși învingă- 
>ri — cu timpurile de la 
trecht — în 9 probe la Lin- 
dn (S.U.A.) și în 12 probe la 
ingston (Jamaica). înotătorii 
e peste Ocean continuă să do
line în cursele de craul, delfin 

cele mixte, în timp ce eu- 
ipenii ce dovedesc astăzi bra- 
ști și spatiști mai buni. De 
ttfel, dacă vom consulta listele 
elor mai buni performeri ai 
nului, vom constata că pe pri- 
iul loc în cele 25 de probe 

individuale se află 10 sportivi 
din S.U.A., cite doi dan Aus
tralia (O’Brien și Reynolds) și 
Africa de Sud (Karen Muir și 
Ann Fairiley) și — pentru prima 
oară în ultimii 15 ani — 6 îno
tători europeni (Wiegand, Be- 
liz-Gojman, Prokopenko, Maza
nov, Galina Prozumenșcikova și 
Ada Kok).

(Prezentîndu-vă aceste date 
sumare asupra dezvoltării na- 
tației europene și mondiale, să 
încercăm să urmărim în ce mă
sură progresul incontestabil pe 
care înotătorii români l-au fă
cut în acest an ține pasul cu 
cel înregistrat de sportivii de 
pe continentul nostru sau cei de 
peste Ocean. Totodată, apreciind 
cele mai valoroase performanțe 
ale înotătorilor români obținute 
în 1966, să vedem și ce pers
pective putem întrezări natatiei 
noastre la J.O. din Mexic.

PROGRES EVIDENT, DAR...

Să privim puțin tabelul de 
mai jos în care veți găsi (com
parativ în anii 1965 și 1966) 
mediile primelor 5 performanțe 
în țara noastră, în Europa și în 
lume, iar alături, diferențele 
respective care le despart. Față 
de mediile europene, vom con
stata o apropiere la 12 probe 
și un regres la 5 probe: 400 m 
și 1500 m liber la băieți, 100 m 
bras, 200 m bras și 400 m mixt 
la fete. în coloana care subli-

A.D. VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Fotbaliștii noștri susțin în această săptămină 
două meciuri internaționale

MIERCURI: Români» (sel. olimpică) -
R. F. Germană (sel. tineret)

ROMANIA A POLONIA A
înaintea meciului oficial cu 

Italia, în cadrul Campionatului e- 
uropcan, care se va disputa sîm- 
bătă 26 noiembrie la Neapole, 
prima noastră reprezentativă va 
întîlni joi 17 noiembrie, la Plo
iești, echipa Poloniei.

Este cel de-al 18-lea joc sus
ținut între cele două echipe, pri
mul fiind la 3 septembrie 1922 
(1—1), iar ultimul la 2 iunie 
1963, la Chorzow, în Polonia — 
și încheiat cu același rezultat de 
1—1, după ce formația noastră 
condusese cu 1—0 pînă în ulti (Continuare în pag. a 3-a)

i olo : Th. Ro.bu
Unul dintre cele nouă goluri marcate de lotul olimpic in poarta echipe: Sutieska 

Fnlo ■ Th.

mele minute ale meciului. Inte
resant de subliniat faptul că 
dintre cele 17 partide susținute 
pînă acum, 7 au revenit fotbaliști
lor români, 9 s-au terminat la ega
litate, iar una a fost cîștigată de 
echipa Poloniei (în 1932). Gola
verajul ne este pozitiv: 33—28. 
De remarcat că din 1932, deci 
de 34 de ani, reprezentativa Ro
mâniei n-a cunoscut înfrîngerea 
în întîlnirile cu aceea a Poloniei.

In vederea partidei de joi, din 
lot nu vor lipsi fotbaliștii care au 
corespuns' în jocul cu Elveția, ca 

și în ultimele meciuri de campio 
nat. Ținînd seama de faptul că 
partida cu Polonia este amicală, 
antrenării Hîe Oană și Ștefan 
Covaci vor avea posibilitatea să 
încerce și alți jucători. Astfel, 
alături de portarul M. Ionescu, 
reapare în lot și Datcu. în linia 
de fund, alături de Popa, Dan 
Coc și Mocanu, au fost selecțio
nați Nunueiller III, Ioachim Po
pescu și Barbu. In linia de mij
loc, alături de D. Popescu,

Cinci partide în „Cupa 
campionilor europeni'1, trei 
în cadrul Campionatului eu
ropean, trageri la sorți pen
tru alcătuirea seriilor pre
liminare în turneul olimpic 
(1968) și pentru programa
rea partidelor din turul al 
treilea al „Cupei orașelor 
tîrguri“ — iată numai cîte- 
va din evenimentele fotba
listice care vor avea loc în a- 
ceastă săptămină. „Capul de 
afiș" îl constituie meciul de 
la Milano, dintre Internazio- 
nale (neînvinsă în actualul 
campionat al Italiei) și Va- 
sas Budapesta (formație care 
nu a cunoscut înfrîngerea 
de-a lungul celor 25 de eta
pe din campionatul Ungari
ei). Interesante se anunță și 
confruntările dintre VojvQ- 
dina Novisad și Atletico Ma
drid (arbitru N. Mihăilescu), 
dintre Miinchen 1860 și 
Real Madrid — deținătoarea 
Ultimei ediții a „C.C.E.".

Iată programul:
MIERCURI. In „C.C.E." : 

Internazionale — Vasas; Voj- 
vodina Novisad — Atletico 
Madrid, F.C. Liverpool — 
Ajax Amsterdam. IN CAM
PIONATUL EUROPEAN : 
Scoția — Irlanda de Nord ; 
Anglia — Țara Galilor ; Ir
landa Turcia. In „CUPA 
ORAȘELOR TlRGURI": F. 
C. Barcelona — Dundee ; 
Hvidovre Copenhaga — Ein
tracht Frankfurt; JOI. In 

E.“: Miinchen
Real Madrid ; Du- 

Praga — S. C. Ander-



Reportajul nostru

Din prima zi, 
prieteni cu sportul...

în februarie 1962, la Uzinele me
talurgice din Iași și-au început 
munca circa 50 de oameni, majori
tatea tineri. Printre ei, Clieorghe 
Brătoiu (actualul secretar al asocia
ției sportive Siderurgistul), precum și 
laminoristul Petre Matei.

Trecuseră cîteva săptămîni. Primă
vara se apropia cu pași repezi. Oa
menii munceau cu entuziasmul spe
cific tinereții, dornici să facă cu
noscut cit mai repede micul colectiv 
al uzinei.într-o zi, Petre Matei, lâ
nii noris tul, l-a oprit pe Brătoiu și Ta 
întrebat :

— Spune-mi, te rog, ce faci dum
neata duminica ?

— Mă odihnesc, merg la un cine
matograf, la un teatru, citesc o car
te. Pentru duminica asta nu m-am 
liotărît însă. Parcă m-ar tenta să 
pornesc spre Bîrnova.

— Cn trenul ?
— Nu, pe jos !
Petre Matei a făcut ochii mari. 

30 de kilometri de drum, dintre care 
mai bine de jumătate de urcuș, nu 
este o glumă! Trebuie să fii antrenat, 
altfel... Brătoiu a sesizat nedume
rirea tovarășului său de muncă.

— Am să merg 5—10 kilometri. 
Cînd voi simți că mă cuprinde obo
seala, mă voi opri. Voi mînca ceva 
și apoi, cale-ntoarsă. Un fel de dez
morțite. Cred că îmi va prinde bine.

I.aminoristul a ...înregistrat proiec
tul și a plecat la treaba lui. Dar, 
simbătă la prînz l-a căutat în mod 
special pe Brătoiu.

— Ai să te superi dacă voi merge 
și eu cu dumneata ?

— Dimpotrivă : îmi va face plă
cere.

Așa a fost organizată la Uzina 
metalurgică din lași prima drumeție. 
In doi. La înapoiere Brătoiu și Ma
tei au povestit tovarășilor lor de 
muncă cum și\au petrecut duminica. 
Este adevărat, prinseseră o zi splen
didă, însorită și nu prea călduroasă; 
tocmai bună de drumeție. Oamenii au 
ascultat cu plăcere, cu interes.

— Cînd mai organizați o „ieșire*? 
întrebarea a f-ost formulată aproape

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ
LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „VULCAN

(Urmare din pag. 1)

cunoaștem și unele cifre de participanți.
— După cum probabil bănuiți fotbar 

Iul a atras cei mai multi tineri. Au 
fost alcătuite 24 de echipe, care și-au 
început disputele. în cele din urmă, vic
toria a revenit formației de la secția 
Utilaj industrial. S-au mai evidențiat 
echipele Construcții metalice, Mecanică 
redactoare și Sculărie. Pentru handbal 
și volei s-au găsit, de asemenea, nu
meroși amatori. La ambele discipline 
și-au disputat întîietatea cite 12 echipe. 
Campioane ale asociației au devenit for
mația de la Montaj armătură — la vo
lei și cea de la Serviciul tehnic — la 
handbal. Din cei peste 200 de tră
gători cea mai bună comportare a 
avut-o D. Sabuiduc. Nu putem trece 
cu vederea faptul că la atletism nu am 
reușit să mobilizăm la startul probelor 
decît un număr mic de participanți. Atu 
luat măsuri să recuperăm rămînerea în 
urmă cu prilejui „Cupei metalurgistul*. 
Dar, nu ne putem lăuda nici de data 
aceasta.
• — Ce competiție este aceasta și la 
ce sporturi s-a organizat?

— Este vorba de întreceri pe plan 
raional. Asociația Vulcan a mobi
lizat la aceste întreceri 5 echipe de volei, 
16 de fotbal, 30 de luptători, aproape 
300 de trăgători etc. Atleți, ca și la 
campionatul pe asociație — puțini.

Este necesur să evidențiem o serie 
de antrenori și instructori voluntari care

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport 

nr. 47 de duminică 20 noiembrie 1966 
cuprinde 13 meciuri foarte atractive 
din campionatul italian A și B. Dar 
iată programul acestui concurs :

I. Milan — Internazionale, II. Ata- 
lanta — Brescia, III Fiorentina—Bo
logna, IV. Mantova — Cagliari, V. Na
poli — Juventus, VI. Roma — Lecco, 
VII. Spa! — Foggia, VIII. Torino — 
Lanerossi, IX. Venezia — Lazio, X.

— Catania. XI. Palermo — 

în același timp de 5 dintre cei care 
ascultaseră: strungarul Ștefan Maf
tei, laboranta Ana Baicea, inginerii 
Vasile Pînzaru și Dinu Irimia și sta- 
tisticiuna Silvia Ailișoaiei-Albu.

Și uite-așa numărul iubitorilor de 
drumeție a sporit. Era vorba de un 
nucleu de entuziaști, format cu mult 
înainte de a se fi semnat „actul de 
naștere* a asociației sportive.

Anul 1964 aduce și înființarea aso
ciației. Și o dată cu ea apar noi 
amatori de drumeție: electricianul 
Ion Chiriac, controlorul de calitate 
Constantin Cazacu, heliografista Ta 
sia Maftei.

Iată însă că „ieșirile* iubitorilor 
de drumeție de la Uzina metalurgică 
ajung să depășească noțiunea de 
simplu divertisment. Oamenii se gîn- 
desc că n-ar fi rău să participe la 
o activitate organizată. în felul a- 
cesta ei se hotărăsc să se prezinte 
la concursurile și competițiile de o- 
rientare turistică.

Primele concursuri aduc și prima 
victorie pe plan regional: echipa for
mată din Dinu Irimia și Ștefan Maf 
tei cîștigă Spartachiada. Fetele nu se 
lasă nici ele mai prejos. Silvia Aili
șoaiei-Albu și Tasia Maftei ocupă lo
cul I la etapa regională a campio
natului republican de orientare tu
ristică. (în aceeași competiție băieții 
aveau să sosească pe locul II...)

Ceva mai mult, turiștii de la Side
rurgistul Iași cîștigă concursuri și 
in afara regiunii. Ing. Vasile Pin- 
zaru, de pildă, termină pe locul I, 
la Sibiu, în „Cupa Electrica*, La 
o altă întrecere turistică, „Cupa Se- 
menicului*, același concurent obține 
cîteva mențiuni. Așadar...

Toate aceste succese au făcu# ca 
numărul iubitorilor de turism să 
crească necontenit. Aceasta înseamnă 
o garanție că vitrina cu diplome, 
cupe și trofee a turiștilor de la Side
rurgistul Iași va deveni în curînd 
neîncăpătoare.

DUMITRU DIACONESCU
corespondent principal

ne ajută în toate acțiunile pe care le 
întreprindem atît din punct de vedere 
tehnic cit și al mobilizării. Printre a- 
ceștia se află N. Frîncu, C. Bîrzoianu, 
St. Bucur, D. Ghețu, I. Pavel, A. Spă- 
taru și alții. Toți au muncit cu entu
ziasm și merită să-i felicităm.

— Iată că s-a terminat și „Cupa me
talurgistul*. Ce proiecte aveți pentru 
sezonul care urmează ?

— Zilele trecute, în ședința consi
liului asociației, tocmai această pro
blemă s-a discutat. Am hotărit să 
începem imediat popularizarea unor noi 
concursuri. Peste o săptămînă vom da 
startul în întrecerile dotate cu „Cupa de 
iarnă*.

— Se observă că în toate concursu
rile, unele sporturi ca gimnastica, boxul, 
tenisul de masă, au lipsit cu desăvîr- 
șire. Care au fost cauzele?

— Tenisul de masă și boxul an foar
te mulți amatori în uzina noastră. Din 
lipsă de sală, iubitorii acestor sporturi 
le practică prin săli aflate departe de 
uzină. Uneori însă se lasă păgubași și 
nu mai fac drumul pînă acolo. De lipsa 
gimnasticii din concursurile care au a- 
vut loc pînă acum se face vinovat con
siliul asociației. Membrii consiliului sînt 
impar fiți pe discipline sportive dar gim
nastica a fost.., scăpată din vedere. 
N-a răspuns nimeni de ea. Acum, lucru
rile s-au remediat și în următoarele în
treceri va fi prezentă și gimnastica.

Padova, XII. Potenza — Varese, 
XIII. Sampdoria — Livorno.

in atenția participanților

Se atrage * atenția participanților 
la concursul Pronosport nr. 47, din 
20 noiembrie 1966, că meciul III, Fio
rentina — Bologna se va disputa la 
Bologna.

Această măsură a fost luată de Fe
derația italiană de fotbal în urma ma
rilor inundații produse la Florența.

PLATA PREMIILOR 
LA CONCURSUL 

PRONOEXPRES nr. 45 
DIN 9 NOIEMBRIE 1966

In Capitală, premiile se vor plăti 
incepînd cu data de joi 17 noiembrie 
1966 la casieriile Loto-Pronosport din 
cadrul fiecărui raion.

In provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C. după 2—4 
sile de la începerea plăților în Capi

tală, timp necesar pentru circuitul poș
tal și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, începînd cu data 
de joi 17 noiembrie 1966.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri 16 noiembrie 1966 va avea 
loc la București.

• Din cauza volumului mare al 
lucrărilor de omologare, premiile con
cursului special Pronoexpres nr. 45 
din 9 noiembrie a.c. vor fi publicate 
miercuri 16 noiembrie 1966.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Voința M. Ciuc — Sănătatea Arad (j 
f) 3—1. Victorie a voinței și a conibai 
vltățli. Jucătoare evidențiate de la ii 
vingătoare : Janosi, Maghiari șl Steber 
(B. SEB0K — coresp.).

Azi, meciul Dinamo București - 
Tractorul Brașov (cat. A)

Sala Dinamo din Capitală găzduieșt 
azi, cu începere de la ora 17, mecit 
masculin de categorie A dintre echi 
pele Dinamo București și Tractory 
Brașov. Partida prezintă mult interes 
dat fiind că întîlnirea dintre acest 
două formații fruntașe a furnizat în 
totdeauna spectacole de ridicat nive 
voleibalistic.

BASCHET

Albu, cel mai bun jucător al întîlnirii Dinamo București
— Steaua, într-o pătrundere caracteristică

i
Foto : A. Neagu

Principalul punct 
de atracție al tur
neului interbucureș- 
tean masculin, con
fruntarea Dinamo— 
Steaua, are marele 
merit de a fi făcut 
o bună propagandă 
pentru baschet. In 
același timp, ea ne-a 
dat speranțe într-o 
mai bună comporta
re a, baschetbaliști- 
lor noștri în sezonul 
internațional 1966—■ 
1967. Afirmația nu 
are în vedere doar 
latura spectaculară 
a meciului. De data 
aceasta, ne putem 
declara satisfăcuți 
din toate punctele 
de vedere, incluzîn- 
du-1 pe cel discipli
nar, iar arbitrajul 
deosebit de ferm 
(G. Chiraleu — G. 
Negulescu) a asigu
rat jocului o desfă
șurare normală, pre
cum și rara perfor
manță de a canaliza 
pe un drum mai bun 
pînă și unele din 
excesele „galeriei*.

Echilibrată per-

SCRIMĂ

Au luat sfîrșit 
semifinalele 
„Cupei României"

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). — 
Duminică seara au luat sfîrșit întrece
rile din cadrul etapei a Il-a, semifinale, 
a „Cupei României* la scrimă.

Iată mai jos trăgătorii care s-au cali
ficat în finala competiției.

FLORETA BĂIEȚI: 1. Șt. Csipler 
(C.S.M. Cluj), 2. Cr. Costescu (Univ. 
Buc.), 3. C. Bunicelu (Steaua), 4. G. 
Helmut (Pol. Timiș.), 5. T. Baniai (Cri- 
șul Oradea), 6. Z. Bejan (Prog. Buc.). 
7. D. Neagu (Unio S. Mare), 8. Al. 
Jac (Crișul Ord.), 9. T. Petru ș (Gloria 
Buc.), 10. Tr. Constantine seu (Petrolul 
PI.), 11. I. Anghi (I.M.F. Tg. M.), 12. 
A. Ștefan (Gloria Buc.). FLORETA 
FETE: 1. Ecaterina Iencic (Steaua), 2.
I. Haucler (Univ. Buc.), 3. M. Chira 
(Univ. Buc.), 4. S. Saplontai (I.M.F. Tg.
M. ), 5. R. Văduva (S.P.O.B.), 6. Ad.
Moroșan (Prog. Buc.), 7. M. Voinea 
(S.P.O.B.), 8. J. Kapdebo (C.S.M.
Cluj), 9. El. Bejan (Steaua), 10. Ag. 
Csipler (Unio S. Mare), 11. G. Orfanu 
(Univ. Buc.), 12. L. Barbu (Dinamo 
Bv.). SPADA: 1. C. Țintea (Univ. 
Buc.), 2. Șt. Toth (Unio S. Mare), 3.
N. Istrate (Steaua), 4. Al. Mironov
(Electroputere Cv.), 5. Șt. Szentkirali
(I.M.F. Tg. Mureș), 6. Gh. Budahaziu 
(I.M.F. Tg. Mureș), 7. L. Palmai (Di
namo Bv.)f 8. T. Chifor (C. Sp. Șc. 
Buc.), 9. Șt. Domianșiț (I.M.F. Tg. 
Mureș), 10. E. Husariu (I.M.F. Tg. M.),
II. Al. Prujinschi (C.S.M. Cluj), 12. 
R. Dobrescu (S.P.O.B.). SABIE: 1. Al. 
Nilcă (Dinamo Bv.), 2. L. Pop (Univ. 
Buc.), 3. L. Rohoni (Dinamo Bv.), 4. 
C. Nicolae (Steaua), 5. I. Budahaziu 
(Rec. Cărei), 6. E. Turcu (Univ. Buc.), 
7. I. Dumitru (S.P.O.B.), 8. R. Mano- 
liu (Univ. Buc.), 9. V. Mezei (Dinamo 
Bv.), 10. A. Bejenaru (Sc. Sp. Oradea), 
11. T. Spînu (Petrolul PI.), 12. I. Csd- 
kdr (Unio S. Mare).

In finala „Cupei României* vor par
ticipa, alături de scrimerii amintiți mai 
sus, primii patru clasați la finalele cam
pionatelor republicane de seniori.

PETRU ARCAN 
coresp. principal

Derbiul Dinamo - Steaua, o reușii
7 J

fect, întrecerea a constituit un adevărat 
„suspense* timp de 35 de minute, fă- 
cîndu-ne să regretăm că în baschet nu 
există meci nul. In final însă, „dato
riile* acumulate de Steaua au ajuns Ia 
scadență, iar concentrarea, dorința ne
strămutată de a-și pune în valoare buna

PE SCURT. DESPRE MEC IURILE ETAPEI A V-
Steaua București — Tractorul Brașov 

(A. m.) 3—1. Trei seturi de joc frumos 
și echilibrat, în care Tractorul s-a impus 
printr-un considerabil plus de comba
tivitate și varietate, iar Steaua a ma
nifestat o nesiguranță ne justificată, dată 
fiind neta superioritate valorică a lotu
lui său de jucători. Bucureștenii s-au 
distanțat clar abia în setul al patrulea, 
mai mult însă ca urmare a „căderii" 
garniturii brașovene, determinată în 
special de greșelile comise în serie de 
coordonatorul echipei, Ferariu, foarte 
bun în seturile anterioare. S-au eviden
țiat : Pădurețu, Rauch și Porojnicu de 
la Steaua, Bărbuță, Schmidt și Popescu 
de la Tractorul. (C. FAUR).

Rapid București — Alumina Oradea 
(A. m.) 3—0. Victorie comodă a rapi- 
diștilor, mult ușurată de timorarea cu 
care au abordat partida orădenii. Aceș
tia au făcut greșeli copilărești la exe
cuția preluărilor și a blocajului, stră
puns aproape cu regularitate de deru
tantul atac al gazdelor. (A. BREBEANU).

Petrolul Ploiești — Dinamo București 
(A., m.) 0—3. Victorie clară a dinamo- 
viștilor, dintre ei remareîndu-se Derzei, 
Tîrlici și Corbeanu. De la gazde, care 
au jucat fără Zamolo și Șucu, mai e- 
ficace au fost Gîtlan, Lipan și Petrie, (i. 
POPESCU — coresp.).

Politehnica Timișoara — Progresul 
Brăila (A. m.) 3—1. Blocajul timișoreni
lor, în primul set deficitar, a acționat 
aooi cu precizie și a decis victoria Po
litehnicii. Jucători evidențiați : Nilvan, 
Armion, Vraniță de la gazde, Păunoiu 
și Bratu de la brăileni. (P. ARCAN — 
coresp. principal).

Politehnica Galați — Politehnica Bra
șov (A. m.) 3—0. Gălățenii (cei mal 
buni — Ozum, Kramer și Brandenburg) 
au obținut o victorie rapidă, în numai 
35 de minute. Singurul remarcat de la 
Politehnica Brașov : Buzescu. (S. CON- 
STANTINESCU și GH. ARSENIE — co
respondenți).

Viitorul Bacău — Minerul B. Mare 
(A. m.) 3—1. Succes realizat în genere 
lesne de Viitorul, care numai în setul 
doi a jucat sub valoarea sa, pierzîndu-1 
printr-o suită de greșeli elementare. 
Aman, Ciuhureanu și Costea de la în
vingători, Rău, Andreica și Cosma de 
la Minerul s-au detașat dintre jucătorii 
folosiți. (FL. ENE — coresp.).

Farul Constanța — Rapid București 
(A. f.) 3—1. Joc de mare luptă, cîștigat 
de constănțence ca urmare a calmului 
și siguranței cu care au acționat în fi- 
nalurlle seturilor doi, trei și patru. (C. 
POPA — coresp. principal).

pregătire, precum și calmul dinarr 
lor au tranșat fără echivoc dispu^
xistă și explicații de ordin mai 
general. Astfel, formațiile utiliza 
dinamoviști au dat randament, i 
colo unde a fost cazul rectificării* 
dovedit salutare. In schimb, la t 
formulele de joc au lăsat, par 
poate, mult timp impresia de i 
genitate, mai bine spus de ne 
gere. Credem, de altfel, că i 
„nume* se poate cîștigă un meci, 
jucători în formă: Novacek nu a 
odihnit nici măcar o clipă (d 
jucat mult sub valoarea Iui), i 
Gheorghe a stat prea mult (și, 
ales, cînd nu trebuia) pe bancă 
contrast, la Dinamo, Albu, Spi
Novac și Viciu au jucat excelent 
tonescu (în formă în ultima vren 
apărut în „5“-ul de bază, iar Dra
rescu a rezistat de data aceasta 
la capăt tentației de a rezolva se 
diferitele acțiuni și 
la victorie. In plus,

a contribuit 
procentajtâV» 

moviștilor în aruncările la coș (mai 
la cele libere) a fost bun, spre o 
hire de cel al jucătorilor de la St|

In încheierea acestor scurte cg 
tarii despre derbiul campionatulu 
manifestăm dorința de a-i vede 
jucătorii celor două echipe, ang 
în competiții internaționale de man 
vergură, muncind cu rîvnă pentru 
nerea în valoare a certelor calități 
care le au. Nu de alta, dar totuși 
existat unele lipsuri de ambele j 
iar în meciurile internaționale care 
la ușă valoarea trebuie să fie abso 
nu comparată...

G. RUSSU-ȘIRIAN

Universitatea Craiova — Universit( 
Cluj (A. f.) 3—2. 124 de minute de 
dramatic, terminat cu victoria meri 
a craiovencelor, mai decise în 
spre finele partidei. (R. ȘULT — 
resp. principal).

Penicilina Iași — Țesătura P. Ne 
(A. f.) 3—0. A biruit experiența sup 
oară de concurs a ieșencelor (Zab 
Căunei), cărora însă învinsele le-au 
o curajoasă replică, evidențiindu-se 
metriu și Ciobanu. (D. DIACONESCI 
coresp. principal).

C.P. București — C.S.M. Sibiu (A.
2—3. Victorie meritată a sibience 
ale căror principale arme au fost 1 
cajul și atacul, mai hotărît decît al i 
delor, bazat pe preluări și pase cu n 
superioare în precizie celor ale înț 
selor. S-au remarcat : Bittay, Popa 
dica, Constantinescu și Welther de 
C.S.M. Sibiu ; singura de la C.P.B. i 
aproape de posibilitățile sale reale 
Marcu. Covaci, Florea, Hălmăgeanu 
de nerecunoscut...

Dinamo București — I.C.F. Bucur 
(A. f.) 3—0 în 45 de minute de joc s 
mediocru, consecință a replicii neperi 
de slabe date de învinse campioane 
care au cîștigat direct din serviciu 
mai puțin de 13 puncte. Cele mai bi 
de la învingătoare : Ivănescu, Const 
tinescu, Bogdan și Șorban, iar de 
I.C.F., cînd și cind, doar Rădules 
(-C. F.-).

Ind. sîrmei C. Turzii — Farul Const 
ța (B. m.) 1—3. Nivel ridicat de joc, 
care s-au detașat calitâțile și eficacita 
jucătorilor Gornoviceanu (Farul) și 
leanu de la gazde. (P. ȚONEA — coresf

Progresul I.R.A. Suceava — Semăi 
toarea București (B. m.) 3—2. Cu 
plus de voință și susținuți în mod 
marcabil de galeria lor, sucevenii au 
coltat o victorie muncită și deplin n 
ritată. S-au remarcat Păcuraru (Prog 
sul I.R.A. Suceava), respectiv Schaffer 
Rotaru. (C. ALEXA — coresp. principi

A.S.A. Sibiu — Progresul Bucun 
(B. m.) 3—2. Elanul și combativitaț 
gazdelor au obținut cîștig de cauză" 
fața mai marii experiențe a bucureș 
nilor. Chinzeriuc și Sterie de Ia A.S. 
și Chiriță de la Progresul s-au evide 
țiat. (M. LUPUȚIU — coresp.).

Corvin ui Deva — Progresul Bucure 
(B. f.) 1—3. Joc frumos de amb<
părți. Oaspetele, mai atente în final 
meciului, au învins pe merit, remarci 
du-se dintre ele Enculescu și Militai 
De la Corvinul — Pirvu și Toth. (I. S 
MIO-N — coresp.).



Reviriment Luptă strînsă in categoria D
Ultimele rezultate din campionatul 

categoriei A au făcut să crească și 
mai mult interesul în jurul acestei 
competiții. Liderul a fost schimbat 
la un interval de 72 de ore ; Steaua 
a răsturnat toate calculele hîrtiei în 
deplasare; Rapidul a plecat înfrînt 
de la Timișoara; Dinamo Pitești și 
Farul (două revelații) continuă să 
urce spre șefie ș.a.m.d. La ora a- 
ceasta, plutonul este condus de dina- 
moviștii bucureșteni, care au șanse 
să rămînă pe acest loc pină la pri
măvară, in timp ce Universitatea 
Cluj și Steagul roșu Brașov vor 
ierna, mai mult ca sigur, la... sub
solul clasamentului.

Dar, indiferent de aceste specta
culoase schimbări de locuri, publicul 
apreciază viigoarea și ambiția cu care 
fotbaliștii din majoritatea formațiilor 
au abordat partidele din ultima vre
me. Piteștenii, în seria meciurilor de 
calitate, culeg aprecierile specialiști
lor, iar Jiul este aplaudat la scenă 
deschisă de publicul bucureștean. Un 
alt amănunt, de loc negiijabil: arbi-

în seria I, trei echipe la egalitate in fruntea
clasamentului
în seria a ll-a, Minerul Baia Mare și C. F. R. 
Timișoara, talonează pe A. S. A. Tg. Mureș

Galați — Chimia Suceava Flacăra Mo
reni — Siderurgistul Galați, Metrom 
Brașov — C.F.R. Pașcani, Oltul Rm. 
Vîlcea — Poiana Cîmpina, Dinamo 
Bacău — Metalurgistul București, Di
namo Victoria București — Progresul 
Brăila.

SERIA A II-A

SERIA I

trajele bune din majoritatea partide
lor și nu numai din prima categorie, 
ci și din „B*. Spre deosebire de eta
pele nu prea îndepărtate, partidele 
anoste, lipsite 
excepții.

Cărui fapt 
vuiment ? Fotbaliștii se pregătesc cu 
asiduitate, atît pentru ultimele jocuri 
pe care le mai au in campionat, cit 
și pentru meciurile internaționale ce 
se profilează la orizont. Săptămîna a- 
ceasta, miercuri la București și joi 
la Ploiești, jucătorii vor îmbrăca tri
courile reprezentativelor olimpică și 
A. Urmează meciul cu Italia, con
fruntări in „Cupa orașelor tîrguri*, 
„Cupa Balcanică*, apoi turneele...

La recenta plenară a Consiliului 
Ceneral al UCFS au fost luate mai 
multe măsuri care au și început să 
fie aplicate cu succes de secțiile 
cluburilor. Se muncește într-un ritm 
mai viu, controlul și îndrumarea în
cep să fie mai concrete, mai efici
ente, consultările pe care federația 
le are cu toți antrenorii pentru rezol
varea unor probleme de prim ordin 
au început să-și arate roadele. In a- 
ceastă ordine de idei, trebuie re
marcată seriozitatea crescindă cu care 
specialiștii privesc sarcinile de răs
pundere ce le revin pentru îmbunătă
țirea calitativă a fotbalului nostru. 
De altfel, și aici trebuie găsită ex
plicația 
partide 
aceasta 
tinuare 
bune pe plan internațional.

După cite stntem informați, ca și 
din constatările noastre, în loturile 
reprezentative au fost chemați jucă
torii cei mai în formă. Vom avea 
prilejul chiar în aceste zile, să ne 
convingem de valabilitatea eforturi- 
lor ce se depun în această direcție 
vizionînd jocurile amicale internațio 
nale. O atenție deosebită, credem, 
trebuie acordată în continuare alcă
tuirii liniei de fund a primei noas
tre garnituri. Revenirea în echipa de 
club a lui Nunweiller III. jocurile 
bune făcute în ultimele partide de 
campionat de acest fotbalist îl im
pun, alături de C. Dan, în linia fun
dașilor centrali. Desigur, o serie de 
probleme sînt legate și de alcătuirea 
liniei de mijlocași.

Antrenorilor llie Oanâ și Ștefan 
Covaci le sînt clare aceste lucruri 
și credem că ei vor proceda în mo
dul cel mai fericit posibil, la alcă
tuirea unei garnituri care să ne a- 
ducă satisfacții în partidele pe care 
le are de susținut. Numărul fotba
liștilor ce dețin o formă bună (etapa 
a XII-a a confirmat aceasta) este 
mai mare, ceea ce dă posibilitate 
antrenorilor lotului A și olimpic să 
prezinte mîino și joi garnituri care 
să practice un joc modern, un fotbal 
în viteză, eficace și spectaculos.

de interes» au devenit

se datorește acest re-

creșterii valorice a ultimelor 
din acest campionat. Firesc, 
trebuie să se reflecte în con- 
și în obținerea unor rezultate

CRISTIAN MANTII

METALURGISTUL BUCUREȘTI 
— ȘTIINȚA BUCUREȘTI (3—0). 
Partida s-a desfășurat într-un de
cor de toamnă tîrzie: frig, ploaie 
măruntă și deasă, vînt. în plus, un 
teren, Gloria, bun pentru orice în 
afară de 
diții nu 
calitatea 
nice, de 
racterizat 
pentru balon și a fost cîștigat de 
formația care a avut o pregătire 
fizică mai bună. Metalurgiștii au în
ceput „tare“. Prima acțiune ofensivă 
(min. 1) — primul gol. Autor: 
Marin Voinea. Pînă la pauză Me
talurgistul - - -
scorul nu 
Doar după 
trece de 
48) și pasează lui 
scrie: 2—0. După 
ruț transformă o 
de la 18 m: 3—0. 
jocul se echilibrează: 
Științei au încercat — 
de cîteva ori poarta apărată de 
Niculescu, dar șuturile 
fost periculoase, (p.v.)

fotbal. în asemenea con- 
se mai poate vorbi 
jocului, de execuții teh- 
tactică. Meciul s-a 
printr-o luptă epuizantă

de

ca-

domină categoric, însă 
poate fi modificat, 

reluare, același Voinea, 
cîțiva adversari (min. 

lancu care în- 
7 minute, Flo- 
lovitură liberă 
în continuare, 

înaintașii 
totuși —

lor n-au

OLTUL RM. VÎLCEA — 
VICTORIA BUC. (2—1). 
teva sute de... umbrele care au în
fruntat cu stoicism ploaia au fost 
martorele unei partide aprig dis
putate în care echipele au arun
cat în luptă toate cunoștințele 
și au oferit un spectacol
nant. Au cîștigat, pînă la urmă, 
vîlcenii, datorită acomodării 
prompte la condițiile vitrege de 
joc: Au marcat: Udroaică (min.
28) și Tăbircă (min. 55) pentru 
Oltul, Feodot (min. 25) pentru 
Dinamo Victoria.

DINAMO 
Cele cî-

pasio-

mai

D. ROȘIANU-coresp...

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ (1—0). 
Cu toată dominarea teritorială a 
gălățenilor, ei n-au reușit să in
troducă mingea în plasă decît o 
singură dată, în min. 59: la un 
atac al Siderurgistului, mingea 
este oprită cu mîna în careu de 
un fundaș al Ceahlăului și arbitrțjl 
dictează penalti, transformat 
Stătescu.

STATE CONSTANTINESCU 
coresp. principal

de

NEAGU RADULESCU
PETROLUL — STEAUA

STEAUA: încă un lest și avem 
perspectiva să luăm înălțime...

DE LA
• Pentru întîlnirea internațională 

de fotbal LOT OLIMPIC — R.F.G. 
(tineret) de mîine, de pe stadionul Re
publicii, biletele s-au pus în vînzare 
începînd de astăzi Ia casele obișnuite.

• Casa specială din str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru întîlnirea inter
națională de baschet STEAUA — U.K. 
ENERGIE (Viena), precum și pentru 
turneul internațional de handbal la 
care participă echipele feminine ale 
orașelor BUDAPESTA, BELGRAD,

METROM BRAȘOV — CHIMIA 
SUCEAVA (0—1). Oaspeții 
zdstat dominării insistente 
delor și și-au mențin-ut 
jul luat în min. 9, cind 
a înscris profitînd de o 
greșeală a apărării brașovene.
ILIE HIRȘU și EUGEN BOGDAN- 

conesp.

au re- 
a gaz- 

avanta- 
Barcău 

gravă

FLACĂRA MORENI — PRO
GRESUL BRAlLA (1—0). Terenul 
acoperit de apă i-a supus pe ju
cători la eforturi fizice deosebite. 
A cîștigat echipa care a insistat 
mai mult șl a făcut mai multă 
risipă de energie. Scorul nu 
flectă însă adevărata situație 
pe teren, Flacăra dominînd 
permanență. Golul victoriei 
fost realizat de Albină în min.

Gh. ILINCA-coresp..

re
de 
în 
a 

61.

C.F.R. 
GALAȚI 
obținut 
satisfăcut, mai ales în repriza se
cundă. Oaspeții, care au jucat 
din min. 31 în 10 oameni datorită 
eliminării lui Stănculescu (pentru 
injurii aduse arbitrului de tușă 
D. Victor), s-au descurcat destul 
de bine în apărare și au atacat 
periculos prin Matei și Valcan. Go
lurile învingătorilor au fost în
scrise de Sălceanu (min. 28) și 
Atanasiu (min. 29).

C. ENEA-coresp.

PAȘCANI — OȚELUL 
(2—0). Cu toate că au 
victoria, feroviarii n-au

POIANA CÎMPINA — DINAMO 
BACAU (2—0). Băcăoanii 
nit deciși să 
cință, ei nu 
rare ci au atacat deschis. în min. 
65, la o învălmășeală în fața porții 
Tr. Popescu (Poiana) deschide 
scorul. Dinamo continuă să atace 
dar la un contraatac al cîmpine- 
nilor, lordache este faultat (min. 
72) la 20 m de poartă și tot el 
execută lovitura direct în plasă.

E. STROE-coresp
CLASAMENT

au ve-
oîștige. în conse- 
au stat în apă-

1—2. Dinamo Bacău
1—2. Siderurg. Galați 

Chimia Suceava 
Din. Victoria Buc. 
C.F.R. Pașcani 
Știința București 
Progresul Brăila 

Buc.

3.
4.
5.
6.
7.
8. Metalurgistul
9. Oțelul Galați

10. Flacăra
11. Poiana
12. Metrom Brașov
13. Oltul Rm. —
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ETAPA VIITOARE: 
rești — Ceahlăul P.
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11 5 4 2 17—10 14
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11 4 2 5 9—12 10
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9
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4
5
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Știința 
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Bucu- 
Oțelul
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DINAMO — JIUL
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4 rarul
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4 Dlnamo Pitești (

( «. Rapid

DINAMO: — De cind n-am mai 
respirat noi aerul ăsta I

L Ea Ba Sa
MOSCOVA și BUCUREȘTI și care se 
desfășoară la sala Floreasca pînă joi 
17 noiembrie.

• Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" este deschis pentru pu
blic în zilele de joi și sîmbătă orele 
17—19 și duminică orele 10—13 și 
16—18.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri la cursul de inițiere 
la inot pentru copii.

A.S.A. TG. MUREȘ — CRIȘUL 
ORADEA (1—0). Pină la înscrie
rea golului oaspeții s-au „beto
nat* in apărare, scontind un re
zultat egal. înaintarea orădenilor 
n-a tras pe spațiul porții nici un 
șut. In prima repriză, Ciutac 
(A.S.A.) și Lungu (A.S.A.), au ra
tat din situații favorabile, iar 
Dragomir (A.S.A.) a șutat puternic 
in bară (min. 28). In min. 55 este 
este înscris golul care aduce vic
toria mureșenilor: Serfozo inter
vine cu mină la un balon centrat 
in careu și arbitrul acordă pe- 
nalti. Execută Pavlovici, Casoni 
prinde balonul dar apoi îl scapă 
în plasă: 1—0.

N. STANESCU-coresp.

dă au jucat numai in terenul oas
peților. Arădenii au acționat peri
culos pe contraatac. In urma unei 
astfel de acțiuni. Vagonul deschi
de scorul in min. 15 prin Dem- 
brovski. E galore a survine in min. 
22: fundașul aiădan Izghireanu nu 
poate opri un atac al 
decît cu mîna. 
transformat de Sasu. Peste 
minute, la un alt atac, Sasu 
tează cu efect și înscrie din 
Dar tabela de marcaj indică 
nou egalitate (2—2) in min. 
după golul lui Mihai. Punctul 
torios a fost așteptat pină in 
82, cind Snacovschi a șutat impara- 
bil de la 15 m.

T. TOHATAN-coresp. principal

Penaltiul
minerilor 

este 
zece 

șu- 
nou. 
din 
36, 

vie
rii in.

IND. SÎRMEI C. TURZII 
MINERUL LUPENI (2—0). 
repriza secundă, Ind. sîrmei 
losește mai mult extremele 
chiar in min. 46. Rădulescu, 
capul, deschide scorul in

In 
fo- 

?» 
cu 

urma 
unui corner executat de Simonfi. 
In min. 57 Simonfi urcă scorul 
la 2—-0 printr-un șut sec de la 20 
m. De remarcat că jucătorul Că
rare (Minerul) care a protestat 
deseori la deciziile arbitrului, a 
fost scos de pe teren chiar de an
trenorul său.

C.S.M. REȘIȚA — CLUJEANA 
(1—0) Un joc rapid, cu acțiuni
spectaculoase. In prima parte a 
partidei, reșițenii au insistat 
mai mult in atac și ar fi putut 
obține un scor mai mare dacă te
renul greu nu și-ar fi pus pace* 
tea 
36 
Iul 
nit 
cu . 
lovituri de colț.

IANCU PLAVIȚU-coresp. prin
cipal

și asupra eficacității. In min. 
C.S.M. reușește să înscrie go- 
victoriei prin Talpai care, ve
de la apărare, trimite balonul 
capul în poartă, in urma unei

P. ȚONEA-coresp.

UNIREA DEJ — C.F.R. TIMI
ȘOARA (2—3). La început local
nicii au atacat dezlănțuit. In zece 
minute ei au obținut 9 cornere și 
au marcat un gol 
(min, 9). Trei minute mai t 
la un contraatac, oaspeții au 
lat prin Seceleanu. Din acest 
ment, feroviarii princJ curaj, 
iau inițiativa și domină pînă 
sfirșitul meciului 
două goluri prin 
și Seceleanu (min. 
al Unirii a fost 
dan in min. 85.

prin Săbăslău 
tirziu, 

ega~ 
mo- 
pre

ia 
încăînscriind

Fodor (min. 64) 
73). Al doilea gol 
marcat de Mar-

A. CONTRAI-coresp.

C.F.R. ARAD — C.S.M. SIBIU 
(3—1). Teren desfundat dar, in 
ciuda acestui inconvenient, meciul 
a fost viu disputat. In primele 
45 de minute, avînd o mai bună 
pregătire fizică, oaspeții domină 
mai mult dar ratează, cele mai 
clare ocazii fiind ale lui Comșa 
(bară) și Ioniță. In a doua repriză 
gazdele insistă mai mult, constru
iesc acțiuni periculoase și înscriu 
prin Cociuban (min. 70) din lovi
tură liberă, Bacoș (min. 79) și To
ma (min. 90). Golul sibienilor 
datorește lui Văcaru (min. 87).

ȘT. lACOB-coresp. principal

se

BAIA MARE
ARAD (3—2). 

remarcabil — in spe- 
ritmul său, de-a drep-

MINERUL
VAGONUL 
meci bun, 
cial — prin ,
tul infernal, din primul și pină 
în ultimul minut. Cei care au dat 
tonul au fost minerii. Ei au atacat 
tot timpul, iar din

Un

repriza secun-

Două meciuri
(Urmare din pag. 1)

revenit în lot Ghergheli și Dobrin, iar 
din atac fac parte Pircălab, Dridea I, 
Frățilă, Lucescu, lancu, Naghi (Dinamo 
Pitești) și C. Radu. După cum se vede, 
un lot valoros care — în continuarea pre
gătirilor pentru meciul cu Italia—va mai 
susține un ultim joc de verificare, cu 
Flacăra Moreni, la Moreni, în ziua de 
22 noiembrie. De asemenea, în cadrul 
pregătirilor, „tricolorii44 noștri vor ur
mări filmul meciului Italia—U.R.S.S. 
(1—0), disputat recent la Milano, co
mentat de antrenorul federal Gheorghe 
Ola, care a asistat la această partidă.

Echipa poloneză este așteptată azi în 
Capitală.

în Capitală, amatorii de fotbal vor 
avea ocazia să urmărească miercuri o 
altă partidă interesantă: selecționata 
olimpică a României întîlnește repre
zentativa de tineret a R. F. Germane. 
Antrenorii Bazil Marian și Angelo Nicu- 
lescu au chemat la pregătiri pe urmă
torii jucători: M. Constantinescu, Co
ntau — portari; Boc, Surdan, Lupescu, 
Florea, D. Nicolae, Deleanu, Sătmărea- 
nu — fundași; Năftănăilă, Dinu (Ra
pid), Jamaischi — mijlocași ; Nâstures- 
cu, Dumitriu II, I. lonescu, Gvorfi, Lî- 
lardi, Moldoveana — înaintași.

A. S. CUGIR — GAZ METAN 
MEDIAȘ (7—0). Formația gazdă, 
practicînd un joc tehnic, spectaculos, 
a învins la un scor care dovedește 
diferența de valoare în acest joc 
dintre cele două formații. Medte- 
șenii au acționat confuz, comițind 
numeroase greșeli. Cu toate că oas
peții s-au apărat cu 7 jucători, 
A. S. Cugir, avi nd o linie de atac 
in mare vervă (in care au excelat 
R. Lazăr, Al. Lazăr și Mureșanț a 
străpuns deseori defensiva medie- 
șeană. Acțiunile atacanților din 
Cugir au fost construite in mare vi
teză, pline de fantezie. Primul aol 
„cade* în min. 29; autor: Al. Lazăr. 
In min. 32, după o combinație cu 
Al. Lazăr, R. Lazăr înscrie și el. 
La reluare, gazdele presează puter
nic și scorul ia proporții prin golu
rile marcate de Ghergheli tmin. 
50) și Gheorghe Ion (min. 61). 
In min. 70 arbitrul Romulus Pop 
— Oradea îl elimină pentru in
jurii pe Zanca (Gaz metan) In 
continuare, au mai înscris: Neam-

C.S.M.

țu (min. 71), Mureșan (min. 84) și 
R. Lazăr (min. 89). A arbitrat bine 
R. Pop — Oradea.

GH. CIORANU

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. Mureș 11 8 0 3 25— 8 16
2. Minerul Baia Mare 11 7 1 3 21—12 15
3. C.F.R. Timișoara 11 6 3 2 18—11 15
4. C.S.M. Reșița 11 7 0 4 19—13 14
5. Vagonul Arad 11 6 0 5 24—13 12
6. Clujeana 11 5 2 4 15—15 12
7. A.S. Cugir 11 5 2 4 19—20 12
8. Crișul Oradea 11 5 1 5 23—11 11
9. Ind. sîrmei C. Turzil 11 4 3 4 13—15 11

10. C.S.M. Sibiu 11 4 1 6 18—20 9
11. Minerul Lupeni 11 4 1 6 15—24 9
12. C.F.R. Arad 11 3 1 7 10—21 7
13. Gaz Metan Mediaș 11 3 1 7 13—28 7
14. Unirea Dej 11 1 2 8 10—32 4

Sibiu —
Gaz Me-

ETAPA VIITOARE :
Unirea Dej, Crișul Oradea — 
tan Mediaș, A.S. Cugir — C.S.M. Reșița, 
Vagonul Arad — Minerul
C.F.R. Timișoara — Minerul 
Mare, Clujeana — A.S.A.
Ind. sîrmei C. Turzil —

Lupeni, 
Baia 

Tg. Mureș, 
C.F.R. Arad.

internaționale
Federația de fotbal din R. F. Germa

nă a comunicat forului nostru de spe
cialitate numele jucătorilor care vor 
face deplasarea la București. Aceștia 
sînt: Nigbur (Schalke 04), Danner (Bo
russia Monchengladbach), — portari; 
Wittman (Borussia Monchengladbach), 
Vogts (Borussia Monchengladbach), Ru
mor (F. G. Koln) — fundași; As sauer 
(Borussia Dortmund), Bella (Meidericlier 
S. V.), Fichtel (Schalke 04), Elfert 
(Borussia Monchengladbach) — mijlo
cași, Nafziger (Bayern Miinchen), Mid
ler (Bayern Miinchen), Beybckers (Bo
russia Monchengladbach), Saborowski 
(Eintracht Braunschweig), Netzer (Bo
russia Monchengladbach), Brenninger 
(Bayern Miinchen) și Koppel (VfB Stutt
gart).

• Partida ROMANIA (olimpici) — 
R. F. GERMANA (tineret) se va disputaX • 
pe stadionul Republicii cu începere de Ia 
ora 15,30 și va fi condusă de arbitrul 
italian Francisco Francesconi.

• Meciul dintre echipele naționale ale 
ROMÂNIEI și POLONIEI va avea loc 
la Ploiești, cu începere de la ora 14.30 
și va fi arbitrat de o brigadă din 
Franța : Roger Barde (la centru), Louis 
Baynard și Gaston Eyroulet.



învingi nd pe B. V. S. C. Budapesta cu 7-3 India — Brazilia,

Fotbaliștii polonezi sînt gata 
pentru meciul de la Ploiești

DINAMO BUCUREȘTI S-A CALIFICAT PENTRU în „Cupa Davis"

TURNEUL SEMIFINAL AL „C. C. E.“ LA POLO
SCZECZIN, 14 (prin telefon). — Ju

cătorii de la Dinamo București au reușit 
să cîștige turneul preliminar al „C.C.E." 
desfășurat în bazinul Arconia din loca
litate. realizînd 4 victorii din tot atîtea 
partide. In ultimul meci, sportivii bucu- 
reșteni au avut ca adversar pe cam
pioana Ungariei, B.V.S.C. Budapesta.

Intîlnirea a fost echilibrată în primele 
două reprize, fiecare echipă reușind să 
înscrie cite un gol. Incepînd însă din al 
treilea „sfert", jocul a fost la discre-

ția dinamoviștîlor, care au atacat cu o 
asemenea vigoare îneît formația ma
ghiară a reușit de foarte puține ori să 
mai treacă de mijlocul bazinului.

Scor final: 7—3 (1—0, 0—1, 2—0, 
4—2) pentru Dinamo, care se califică 
în turneul semifinal de la Zagreb.

Clasament final: 1. DINAMO BUG.! 
10 p, 2. B.V.S.C. 8 p, 3. Arconia Sczec- 
zin 3 p, 4. Cerveno Zname 
Ruda Hvezda Kosice 1 p.

Numeroase partide întrerupte 
în finala Olimpiadei de șah

•România—Bulgaria 2^-1 in runda a 8-a
HAVANA 14 (Agerpres). — Da jucă

rea partidelor întrerupte din runda a 
8-a, echipa României a terminat învin
gătoare în fata formației Bulgariei : 
2'lt—l'lt. In continuare, șahiștii români 
au jucat cu echipierii Islandei, fiind 
conduși de aceștia cu 1—0 (și trei par
tide întrerupte).

Reprezentativa U.R.S.S. continuă să 
conducă în clasament. După o remiză 
In partida Petrosian—Uhlmann, scorul 
meciului U.R.S.S.—R.D.G. a rămas 21/» 
—1*/«. O singură partidă s-a încheiat 
în Intîlnirea U.R.S.S—Ungaria (*/t—'/,).

Echipa S.U.A. a pierdut cu l>/t—2V1 
meciul cu Iugoslavia (Matulovicl—Ad
dison 1—0, după întrerupere), dar con-

duce cu l>/«—*/s în intîlnirea cu Argen
tina. din runda următoare.

Iată celelalte rezultate : Argentina — 
Cehoslovacia 2—2, Norvegia — Cuba 
2—1 (1), Ungaria — Danemarca 3‘/i—Vî, 
Spania — Islanda 2>/i—1*/î (runda a 8-a); 
Bulgaria — Cehoslovacia 2—1 (1), Iu
goslavia — Cuba 2—1 (1), Danemarca — 
Norvegia 1—0 (3), Spania — R.D.G. 0—0 
(4) (runda a 9-a).

Clasamentul : U.R.S.S. 22>/> (3) S.U.A. 
22 (2), Iugoslavia 22 (1), Ungaria 20*/i (3), 
Argentina 19V, (2), Bulgaria 19’/i (1), Ce
hoslovacia 19 (1),. ROMANIA n'h (3),
Danemarca sl Islanda 13 (3), Spania 12'/i 
(4), R.D.G. 12 (4), Norvegia 9*/, (4) Cuba 
7‘/« (2).

ÎN MATAJIA NOASTRĂ
(Urmare din pag. 1)

La New Delhi a luat sfîrșit meciul 
de tenis dintre
R. F. Germane,

echipele Indiei și 
din cadrul „Cupei 

Davis". Scor final: 3—2 pentru India. 
In ultima zi, Mukerjea (India) 
învins pe Bungert 
Buding (R.F.G.) pe 

In urma acestui 
intîlnir ’ în finala 
zentativa Braziliei,
25—27 noiembrie a.c.

(R.F.G.)
Lai (India), 
rezultat, India 
inter-zone
la Calcutta, între

l-a 
iar

va
repre-

Forul de specialitate din Polonia a 
alcătuit lotul fotbaliștilor polonezi care 
urinează să sosească marți la prîriz 
la București. Iată cîteva amănunte 
de ultim moment. Duminică, în R.P. 
Polonă, a avut loc o etapă de cam
pionat (a 11-a), în care fruntașa clasa
mentului, formația Zaglebie Sosno- 
wiec, care are numeroși jucători în 
lot, a obținut o victorie categorică în 
deplasare, învingînd cu 4—0 pe Wisla 
Cracovia ! Surprinzătoare este însă în
frîngerea suferită de echipa Polonia 
pe teren propriu (0—1) în fața forma
ției Pogon.

în etapa de duminică, internațional 
Strazalkowski (fundaș), mijlocași 
Grzegorczyk și înaintașii Galeczka 
Liberda au arătat o formă exceleni 
(Liberda a fost de 30 de ori selection! 
în prima reprezentativă a țării și es 
căpitanul echipei naționale). Dinți 
ceilalți componenți ai echipei R.P. Pi 
lone se remarcă înaintașii Faber 
Jarosik.

Antrenorul Mlhael Matyhas, care 
fost recent numit în această funcție, 
anunțat următorul lot: Majcher, Gri 
tynschi (portari), Strzalkowski, Orzi 
chowski, Winkler; Anczok, Breji 
(fundași), Grzegorczyk, Szmidt, Sus! 
(mijlocași), Galeczka, Liberda, Jarosi 
Kowalik, Faber, Wilim I (înaintași). |

JERZY LECHOWSKI
redactor la ..Przeglad Sportowy-

După înfrîngerea
echipei Portugalie

egalat 
golul vi

Progres evident la cîteva probe
mon- 
probe

I niază diferența față de mediile 
ț diale vom mai găsi încă două
L în regres : 100 m liber (m) și 400 ni 
[liber (f). Așadar, ritmul progresului 
rlîntr-o serie de probe este lent, sub 
posibilitățile existente la ora actuală 
în natația românească. Singurele probe 
în care ne-am apropiat puternic de 
cele mai bune rezultate europene sînt 
cele de bras (masculin) și spate (fe
minin).

Este foarte adevărat că, la 19 din 
cele 25 de probe individuale, tabela

tina Balaban), frumoase victorii la 
„Trofeul celor 7 coline", (Șoptereanu) 
sau „Marele premiu al orașului Bra
tislava" (Costa), comportări meritorii 
la „Criteriul european al juniorilor" 
de la Catania (Anca Andrei și P. 
Teodorescu) .Sînt succese însă destul 
de izolate și ele nu ne conferă în nici 
un caz un rang prea înalt în ierarhia 
natației europene. Că am fi putut rea
liza mai mult — acesta este un lucru 
neîndoielnic, mai ales că o serie dintre 
vîrfurile natației noastre s-au bucu
rat în acest an de condiții de pre
gătire superioare celor din anii tre-

LA ORIZONT J. 0. DIN 1%8
recordurilor republicane a fost îmbu
nătățită, că mulți dintre înotătorii noș
tri fruntași și-au corectat în acest an 
recordurile personale. îmbucurător 
este și faptul că din cei 47 de spor
tivi care figurează în listele celor mai 
bune 5 performanțe, 25 au mai puțin 
de 17 ani (în probele feminine 79%), 
ceea ce ne îndreptățește să le acor
dăm — în special acestora — credit 
și în sezonul următor. Dar, ne putem 
mulțumi oaTe numai cu atîta ?

Nu este mai puțin adevărat că, de-a 
lungul acestui an, fruntașii înotului 
românesc ne-au oferit și cîteva mari 
satisfacții : prima medalie la un cam
pionat european și alte două la „Săp- 
tămîna preolimpică" din Mexic (Cris-

cuți. Dar o serie dintre acești spor
tivi, nerespectînd cerințele unui an
trenament intens și cu un volum sporit 
(Gotter, FuIod. T. Șerban, Ingrid Un
gur, Gica Manafu, Mihaela Ionescu, 
Mariana Dumitrescu) și, în plus, unii 
dînd dovadă și de indisciplină (VI. 
Moraru, M. Potoceanu) au rămas da
tori multor promisiuni.

CE PERSPECTIVE AVEM PENTRU 
J.O. DIN MEXIC?...

Se cuvine ca — la sfîrșitul acestui 
bogat sezon în care atît programul 
competițional intern, cît și numeroa
sele 
dat

concursuri internaționale ne-au 
posibilitatea unei juste aprecieri

a valorii celor mai buni înotători — 
să facem o scurtă trecere în revistă 
a sportivilor care au marcat un pro
gres și mențin perspective de a-și îm
bunătăți — printr-o muncă la fel 
de conștiincioasă — cele mai bune re- 
rultate. Printre aceștia se află Cris
tina Balaban, D. Demetriad (Dinamo), 
G. Moraru (C.S.M. Cluj), Nicoleta 
Ștefănescu (Rapid), V. Costa (Poli
tehnica Timișoara), D. Naghi (Mu
reșul Tg. Mureș), juniorii A. Șopte
reanu, P. Teodorescu (Steaua), Anca 
Andrei, Z. Giurasa, Al. Băin (Șc. sp. 
Reșița), Eda Schuller, VI. Belea (Șc. 
sp. 2 Buc.), Gabriela Gonos, Arina 
Boroș (Medicina Cluj), Agneta Șter- 
ner, M. Rău (C.S.Ș. Buc.), A. Covaci 
(Mureșul), precum și 5 tineri înotă
tori care nu au depășit vîrsta de 14 
ani — D. Gheorghe, Georgeta Cer- 
beanu (C.S.Ș.), Mara Hahanu (Viito
rul), Daniela Coroiu (Șc. sp. Reșița) și 
Mariana Bîrsan (Șc. sp. Galați).

Dintre toți aceștia doar patru spor
tivi se impun . cu perspective pentru 
J.O. Este vorbă de cele două spatiste, 
Cr. Balaban (19 ani) și A. Andrei (15 
ani) și cei doi brasiști. V. Costa (19 
ani) și A. Șoptereanu (18 ani). Aceasta 
însă cu condiția ca în timpul ce le-a 
mai rămas pînă la marea întrecere 
din capitala aztecă să poată obține 
constant timpuri în jurul a 1:08,0— 
1 : 08,5 (100 m) — 2 : 29,0 (200 m) — 
spate (fete), și respectiv, 1 :08,5— 
1 : 09,0 (la 100 m) — 2 : 29,0 (200 m) 
— bras (băieți). Nu este însă ex
clus ca această listă de candidați să 
sporească în anul care urmează, date 
fiind calitățile deosebite cu care sînt 
înzestrați 
piii citați

FEMININ 1965 In țară In Europa In lume FEMININ 1966 In țară

100 m liber 68,1 62,2 (5,9) 61,2 (6,9) 100 m liber 67,5
200 m liber — — — 200 m liber 2:30,7
400 m liber 5:27,5 4:52,1 (35,4) 4:42,1 (45,4) 400 m liber 5:24,7
100 m spate 1:17,1 1:09,8 (7,4) 1:08,4 (8,8) 100 m spate 1:15,2
200 țn spate — — — 200 m spate 2:44,3
100 m bras 1:25,6 1:18,4 (7,1) 1:17,7 (7,8) 100 m bras 1:25,6
200 m bras 3:03,8 2:48,0 (15,8) 2:47,8 (16,0) 200 m bras 3:04,5
100 m delfin 1:17,5 1:08,3 (9,2) 1:06,3 (11,2) 100 m delfin 1:16,1
200 m delfin — — — 200 m delfin 2:57,3
200 m mixt — — — 200 m mixt 2:49,6
400 m mixt 6:08,7 5:32,5 (36,2) 5:23,3 (45,4) 400 m mixt 6:08,2

MASCULIN 1965 MASCULIN 1966
100 m liber 58,6 54,3 (4,3) 53,9 (4,7) 100 m liber 58,2
200 m liber — — — 200 m liber 2:10,8
400 m liber 4:43,0 4:19,5 (23,5) 4:15,1 (27,9) 400 m liber 4:39,8
1500 m liber 19:04,9 17:27,7 (1:37,2) 17:02,4 (2:02,5) 1500 m liber 19:03,0
100 m spate 68,1 62,1 (6,0) 61,2 (6,9) 100 m spate 67,4
200 m spate 2:29,2 2:16,2 (13,0) 2:13,3 (15,9) 200 m spate 2:27,7
100 m bras 1:14,4 1:08,8 (5,6) 1:08,3 (6,1) 100 m bras 1:13,0
200 m bras 2:43,5 2:31.2 (12,3) 2:30,9 (12,6) 200 m bras 2:39,2
100 m delfin 65,1 59,4 (5,7) 58,2 (6,9) 100 m delfin 64,6
200 m delfin 2:35,7 2:13,0 (22,7) 2:09,4 (26,3) 200 m delfin 2:28,4
200 m mixt — — — 200 m mixt 2:30,1
400 m mixt 5:28,4 4:58,5 (29,9) 4:53,3 (35,1) 400 m mixt 5:17,0

(Cele trei coloane cuprind în ordine mediile primelor 5 performanțe din țară, din Europa 
teze se află diferențele mediilor europene și, respectiv, mondiale față de cele românești).

cîțiva dintre 
mai sus.
In Europa

62,1 (5,4)
2:18,1 (12,6)
4:50,1 (34,6)
1:09,1 (6,1)

2:30,2 (14,1)
1:17,8 (7,8)

2:45,6 (18,9)
1:07,3 (8,8)

2:34,5 (22,8)
2:36,6 (13,0)
5:27,3 (40,9)

54,0 (4,2)
1:59,5 (11,3)
4:13,9 (25,9) 

17:13,2 (1:59,8)
61,5 (5,9)

2:14,5 (13,2)
1:08,9 (4,1)
2:30,6 (8,6)

59,7 (4,9)
2.11,3 (17,1)
2:17,6 (12,5)
4:52,4 (24,6)

juniorii și co-

In lume

60,8 (6,7)
2:11,8 (18,9)
4:39,1 (45,6)
1:08,1 (7,1)

2:28,8 (15,5)
1:17,1 (8,5)

2:44,2 (20,3)
1:06,3 (9,8)

2:27,8 (29,5)
2:30,1 (19,5)
5:19,4 (48,8)

53,4 (4,8)
1:57,6 (13,2)
4:11,9 (27,9) 

16:55,5 (2:07,5) 
61,2 (6,2)

2:12,3 (15,4)
1:08,3 (4,7)
2:29,9 (9,3)

58,3 (6,3)
2:10,4 (18,0)
2:14,8 (15,3)
4:49,3 (27,7)

și din lume, iar în paran-

Recent s-a desfășurat ta Paris me
ciul din cadrul campionatului euro
pean de fotbal dintre reprezentati
vele Francei și Poloniei. Victoria a 
revenit la limită (2—1) echipei fran
ceze. In fotografie, un atac la poarta 
echipei poloneze. La balon, francezul 
Di Nallo. Foto : A. F. P.

LISABONA. •— Rezultatul meciul 
de fotbal dintre reprezentativele Port 
galiei și Suediei (1—2), constituie 
mare surpriză. Iată unele amănunte:

Scorul a fost deschis de gazda 
minutul 39, prin Graca, lansat de E 
sebio, dar suedezul Danielsson, cel m 
bun jucător de pe teren, a 
minutul 41 și tot el a marcat 
toriei.

Iată formațiile aliniate: 
Petterson, Selander, Axelsson, 
Bjorlund, Nil den, Svensson, Jansse 
Danielsson, Simonsson, Tures son.

PORTUGALIA : Jose Pereira, Moral 
Batista, Jacinto, Hilario, Graca, Colun 
Augusto, Eusebio, Mendes, Duarte.

Concursul internațional de scrimă de la Berlir

Anton Pongraț (România) 
a cîștigat proba de spadă

BERLIN, 14 (prin telefon). Concursul 
internațional 
Sporthalle a 
tea cînd au 
rii probelor

La spadă, 
românești. Autor — tînărul și talentatul 
scrimer Anton Pongraf (18 ani) care, 
după comportări meritorii la Viena (cam
pionatele mondiale pentru tineret) și 
Moscova (,, mondialele" de seniori), a 
cîștigat cu brio acest concurs. Me
ritul său este cu atît mai mare 
cu cît la Berlin au fost prezenți cîțiva 
dintre cei ntai valoroși specialiști ai 
acestei probe din Polonia (Gloss, Fal- 
kotvski, Olkrasiewicz, Barbinski) și R.D. 
Germană (Dumke, Fiedler șî Schultze). 
Pongraț a totalizat 6 victorii, la fel ca 
polonezul Falkowski cu care s-a întîl- 
nit într-un asalt de baraj. Mai sigur pe 
lamă și cu un finiș irezistibil, spadasi
nul român a terminat în avantaj : 5—4.

In urma lui Pongraț s-au clasat: 2. 
G. Falkowski (Polonia), 3. H. Gloss

de scrimă desfășurat la 
luat sfîrșit duminică noap- 
fost cunoscuți și cîștigăto- 
de spadă și floretă fete, 
un nou succes al culorilor

(Polonia), 4. W. Dumke (!' .D.G.J.' 
J. Barbinski (Polonia), 6. Z. Olkrasl 
uicz (Polonia), 1. G. Fiedler (R.D.G1 
8. J. Otto (R.D.G.), 9. W. Schult 
(R.D.G.). Proba a avut, neobișnuit, L 
finală de 9 trăgători la care au par 
cipat cîte 3 scrimeri calificați din tur 
anterior.

Proba de floretă fete a revenit sil 
dezei Kestrin Palm, campioana mondi 
lă de tineret de la Viena. In aceas 
probă reprezentantele țării noastre 
avut o comportare destul de modesf 
numai două dintre ele, Ileana Driml 
și Marina Stanca reușind să se califi; 
în turneul final de 8, în timp ce a trei 
Ana Ene, a fost eliminată în semifina 
Clasamentul final arată astfel : 1. Ki 
trin Palm (Suedia), 2. Hallina Hali 
(Polonia), 3. Elszbiet Czimermann (1 
lonia), 4. Elena Urbanska (Polonia), 
Margareta Direnhover (R.D.G.), 6. llea. 
Drimbă (ROMÂNIA), 7. Judith Fuka 
(Polonia), 8. Marina Stanca (ROM 
NIA).

PE SCURT.PE SCURT
CHIȘINAU. — Intîlni- 

rea dintre reprezenta
tivele de lupte libere 
ale orașului București 
și R.S.S. Moldovenească 
a luat sfîrșit cu scorul 
de 5—4 pentru gazde.

Iată rezultatele în or
dinea categoriilor: Dt 
Nicolae (B) b.p. Papa- 
ian, Gh. Tăpălagă (B) 
face meci egal cu Mo- 
eanu, Al. Marmara (B) 
egal cu Raesky, Al. 
Geantă (B) egal cu 
Kandelake, Al. Radu 
(B) pierde la puncte 
la Oriol, P. Cîrciumaru 
(B) pierde la puncte la 
Zibelman, t. Popescu 
(B) meci nul cu Bibaev, 
A. Balog (B) meci nul 
cu Docenko. N. Pavel 
(B) meci egal cu Gole- 
sov.

• VIENA. Comitetul 
Ligii internaționale de 
hochei pe gheață, în
trunit recent la Viena, 
a stabilit lista celor 18 
arbitri care vor con
duce meciurile campio
natului mondial ce se 
va desfășura între 18 și 
29 martie în capitala 
Austriei. Printre aceș
tia se află și arbitrul 
român Nicolae Tur- 
ceanu.

A RIO DE JANEIRO. 
Turneul internațional 
de tenis de la Sao Pa
ulo (Brazilia) a conti
nuat cu disputarea se
mifinalelor. La mascu
lin, Edson Mandarino 
l-a învins pe Nicola 
Pietrangeli (Italia) cu 
6—8, 6—4, 6—4, 6—2, iar 
Thomas Koch (Brazilia) 
la eliminat cu 6—2, 6—1, 
6—4 pe Patricio Rodri- 
guez (Chile).

• VARȘOVIA. ] 
Varșovia s-a desfășur 
intîlnirea internaționa 
de box dintre selecți 
natele Poloniei și Bi 
gariei. La capătul un 
meci echilibrat, pugil 
tii polonezi au termin 
învingători cu 10—8 (j 
s-a disputat meciul 
categoria semiușoari 
De remarcat că în 
mitele categoriei mu 
că, Panaiotov (Bulg 
ria) l-a întrecut 
puncte pe cunoscut 
boxer polonez Olech

• PARIS. Turne 
de baschet de la Stra 
bourg a fost cîștigat . 
echipa Poloniei, care 
dispus în finală de It 
lia cu 68—61, iar cel « 
la Monte Carlo, de r 
prezentativa Franț> 
Cele două formații î: 
vingătoare se vor» T- 
tîlni la Paris.
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