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pentru ridicarea sportului românesc 
tot mai înalte.
cei cărora le-a fost conferite înalta 
se află laureați olimpici, campioni

Cu cîteva zile în urmă, o serie de cu- 
toscuți sportivi, antrenori și profesori de 
■iucație fizică au trăit marea bucurie de a 

i distinși, primii, cu ordinul „Meritul Sportiv', 
nalta prețuire a partidului și guvernului răs
plătește hărnicia muncii și strădaniile neobo- 
ite depuse de-a lungul anilor pentru con- 
inua dezvoltare a mișcării de cultură fizică 
i sport, 
ie culmi

Printre 
listincție
i recordmani mondiali și europeni, tineri care 

dovedind o admirabilă putere de muncă, 
le pregătire pentru a urca pînă pe treapta 
ea mai de sus a performantelor — au repre- 
entat cu toată cinstea sportul românesc în 
ele mai importante competiții internaționale.

Pilduitoare această dăruire, acest puternic 
i fierbinte patriotism care au făcut să crească, 
le la an la an, strălucirea șiragului de succe-

se și afirmarea 
mondial. Ne amintim, 
că multe din trofeele cu care se 
mișcarea noastră sportivă au fost cucerite de 
tinerii pe piepturile cărora strălucește astăzi 
ordinul „Meritul Sportiv'. Retrăind 
emoția și bucuria acestor succese 
că, de fiecare dată, în minutele 
nedescrisă fericire, cînd steagul 
României Socialiste își desfășura 
rile pe cel mai înalt catarg și acordurile 
Imnului de Stat vesteau o nouă biruință a 
sportivilor români, tinerii noștri campioni sau 
recordmani trăiau marea satisfacție pe care 
și-o dorește fiecare sportiv — îndeplinirea cu 
toată cinstea a misiunii de a reprezenta 
lorile sportive ale țârii.

Cu aceeași dragoste și prețuire ne 
dreptăm gîndurile și către cei mai buni

sportului nostru pe plan 
cu nespusă bucurie, 

mîndrește^

încordarea, 
ne amintim 
acelea de 
cu stema 

larg flama-
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cu-

în-
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AUREL VERNESCU, maestru 
verii al sportului, a cucerit 
i ultimii ani nenumărate meda- 
i și victorii pe lacurile din zeci 
e țări. Multiplu campion mon- 
ial 
ste 
un 
le

v al țării noastre, Aurel Vcr
escu a fost distins cu ordinul 
Meritul Sportiv** clasa I.

și european, Aurel Vernescu 
apreciat astăzi drept cel mai 
caiacist din lume. Pentru ma- 
performante care au contri- 
la creșterea prestigiului spor-

IOLANDA BALAȘ, maestră e- 
merită a sportului, reprezintă cu 
strălucire, de mulți ani, atletis
mul românesc. Multiplă record
mană mondială, la săritura în 
înălțime, dublă campioană olim
pică, neînvinsă de un deceniu la 
toate întrecerile la care a luat 
parte, ea a avut cinstea și bucuria 
de a fi distinsă cu ordinul „Me
ritul Sportiv1* clasa I.

RADU HUȚAN, antrenor emerit 
la caiac-canoe, a descoperit și a 
pregătit de-a lungul anilor un 
mare număr de campioni mondiali 
și europeni, contribuind — prin 
munca sa pricepută și neobosită 
— la formarea unei școli româ
nești în aceste două ramuri ale 
sporturilor nautice. Pentru suc
cesele obținute, d a fost decorat 
cu ordinul „Meritul Sportiv** 
clasa a Il-a.
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Turneul international de handbal feminifî

Campioanele mondiale învinse la București!
ASTĂZI, MECIUL

Exact la un an după fina
la C. M. de la Dortmund, în 
care Ungaria întrecea (5—3) 
formația Iugoslaviei, iubitorii 
handbalului din Capitală au 
avut prilejul de a urmări 
pasionanta revanșă dintre cele 
două formații.

Partida a avut două reprize 
distincte. în primele 20 de mi
nute, handbalistele iugoslave 
nu și-au găsit de loc ritmul de 
joc, acțiunile lor oprindu-se de 
regulă la semicerc. Campioa
nele mondiale, în schimb, au 
acționat deosebit de economic 
și cu multă incisivitate (atunci 
cînd apărarea adversă le-a 
oferit posibilitatea) și au con
dus permanent : 4—1 (min. 10) 
și 5s—3 (min. 16).

După reluare, însă, echipa 
Belgradului (ea se confundă 
cu naționala țării vecine) ne-a 
părut într-o cu totul altă pos
tură : mult mai decisă în apă
rare și mult mai inspirată în 
acțiunile ofensive. Miladinovici 
a apărat aproape tot ce i s-a 
tras, iar jocul bun al lui Re-

DECISIV AL TURNEULUI : BUCUREȘTI-BELGRAD

Lucre/ia Neagoe (București tineret), intr-un spectaculos plon
jon in meciul cu echipa orașului Moscova.

bernjak, Jasici și Veinovici a 
răsturnat situația de pe tabela 
de marcaj. Handbalistele iugo
slave au înscris de 6 ori și au

ADRIAN VASILIU
(Continuare in pag. a 4-a)

Luptătorii 
bucuresteni

J»

victorioși■>

în U. R. S. S
, Selecționata de lupte libere 

a orașului București și-a con
tinuat turneul în R.S.S. Mol
dovenească, obținînd două vic
torii. In partida cu reprezen- 

■tativa orașului Chișinău, bucu- 
reștenii au învins cu scorul 
de 6*/j—2*/2, iar în cea cu 
selecționata regiunii Bălți cu 
4*/2—3*/2- De menționat că în 
echipa Chișinăului au evoluat 
nu mai puțin de șase maeștri 
ai sportului din U.R.S.S.

Iată cîteva rezultate din a- 
ceste intîlniri: D. Nicolae egal 
cu Grigel (Chișinău), G. Tă- 
pălagă b.p. Ahmedov (Ch.), 
A. Marmara b.p. Olenciuc 
(Ch), Al. Radu b. p. Ivanov 
(Ch.), P. Cîrciumaru b.p. Ru- 
dic (Ch), I. Popescu egal 
cu Marinciko (Gh), N. Pavcl 
egal cu Stepanov (Ch) ; G. 
Tăpălagă b. tuș min. 5 Baril- 
cati (Bălți), Al. Marmara 
pierde la puncte la Mocanu 
(Bălți), Al. Geantă b. p. Rusu 
(Bălți), A. Balogh b.p. Bikov 
(Bălți), N. Pavel egal cu Ga- 
zanciok (Bălți).

hit Uniri internaționale de lupte
Astăzi, la Ploiești, are loc întîlnirea internațională de 

pte libere dintre echipele Prahova Ploiești și Sport Club 
ripzig (R.D.G.).

Formația de lupte libere din R. D. Germană va evolua 
>oi la Brăila în ziua de 18 noiembrie și la Galați în 
ua de 20.

ASTAZI, PE STADIONUL REPUBLICII, DE LA ORA 15,30

România (sel. olimpică) 
R. F. Germană (sel. tineret)

• Oaspeții au deplasat o echipă puternica
• DUMITRIU II $11. IONESCU 1N LINIA DE ATAC

A SELECȚIONATEI NOASTRE

MÎINE, LA PLOIEȘTI

România A
• Echipa poloneză a sosit ieri
• Ultimele pregătiri ale formației române

Azi, cu începere de la ora 15,30 
(continuîndu-se în nocturnă), sta
dionul Republicii va găzdui par
tida internațională de fotbal din
tre echipa olimpică a tării noastre 
și reprezentativa de tineret a R.F. 
Germane.

In vederea acestui meci fotba
liștii vest-germani au sosit luni 
seara în Capitală. UDO LATTER, 
antrenorul formației de tineret a 
R. F. Germane, ne-a declarat: 
„Echipa noastră ar» media de vîr- 
stă sub 23 de ani. Pentru meciul 
cu selecționata olimpică română 
am căutat să introduc in lotul 
nostru pe cei mai in formă jucă-

Văzuți de Neagu Rădtilescu

Stingă : Lupescu și Dumitriu, Năftănăilă și Surdan 
Dreapta: Elfert și As saner, Wittmann și Nafziger

tori de care dispun la această 
oră. Astfel, am chemat în echipă 
pe portarul MUhlschwein de la 
Kickers Offenbach, Wimmer și 
I.aumen de la Borussia Monchen- 
gladbach și Neuberger de la Bo
russia Dortmund. Mulți jucători 
sînt de la Borussia Monchenglad- 
bach, așa că formația are o omo
genitate foarte bună. In plus, 
doi dintre jucătorii care vor a- 
pare în echipă, Nafziger și Mul
ler, au jucat în prima reprezen
tativă a țării. Jucătorii mei au 
o pregătire fizică bună, caracte
ristică de altfel fotbalului nos
tru. Cu cîtva timp în urmă, la 
Saarbrucken, echipa noastră a în
trecut formația de tineret a Tur
ciei cu 3—0. Dorim să facem un 
joc bun în fața publicului bucu- 
reștean..."

Despre valoarea jucătorilor vest- 
germani ne-am dat seama ieri di
mineață la stadionul „23 August" 
cînd, sub conducerea lui Udo 
Lattek, cei 15 fotbaliști au făcut 
un antrenau.rut foarte., tare. Cu 
acest prilej, antrenorul Lallek 

ne a comunicat și echipa pe care 
o va alinia azi după-amiază :

NIGBUR — WITTMANN, BEL
LA, ASSAUER, VOGTS — MOL
LER, ELFERT — NAFZIGER, 
SABOROWSKI, 11EYNCKES, 

NEUBERGER. Rezerve: Muhlsch- 
wein — portar; Rumor — fundaș;

(Continuare în pag. a 3-a)

Boierii gălățeni 
vor participa 

la turneul iinal
GALATI (prin telefon). Sîm- 

bătă, selecționata de box a re
giunii Galați a întîlnit în meci 
restanță combinata Argeș ,+ 
Ploiești. Gazdele au cîștigat 
categoric, cu scorul de 15—5. 
Indiferent de rezultatul ulti
mei restanțe (Dobrogea — Ga
lați), pugiliștii gălățeni și-au 
asigurat dreptul de a participa 
la turneul final al campiona
tului pe echipe.

GH. ARSENE-coresp.

hochei: Steaua a cîștigat 
derbiul cu Dinamo: 6-2
Ieri au luat sfîrșit întrece

rile primului din cele patru 
tururi ale campionatului repu
blican de hochei pe gheață. Au 
fost înregistrate rezultatele:

AGRONOMIA CLUJ — PO
LITEHNICA BUC. 10—5 (4—1, 
4—2, 2—2). Clujenii au obți
nut o victorie meritată la ca
pătul unui joc disputat, dar de 
slab nivel tehnic. La realiza
rea celor 10 goluri ale învin
gătorilor au contribuit, pe de 
o parte, eficacitatea liniei fra
ților Cozan și Gali, pe de altă 
parte numeroasele greșeli de 
apărare ale bucureșteniâor. Au 
însaris : Cozan II —5, Cozan I 
și Gali — cite 2, Naghi pen
tru Agronomia, Mihăilescu — 
2, Fenici, Mantea șl Bazilidis 
pentru Politehnica.

STEAUA — DINAMO 6—2 
(2—2, 3—0, 1—0). Numeroșii 
spectatori prezenti în tribunele 
patinoarului ,23 August" au

DINAMO BUCUREȘTI - 
TRACTORUL BRASOV 3-1 

LA VOLEI

Jucînd aseară în sala Di
namo, în cadrul campionatu
lui categoriei A, voleibaliștii 
de la Dinamo București au 
învins echipa Tractorul Brașov 
cu scorul de" 3—1 (10, —10, 6.

BOXERII ROMÂNI 
AU PLECAT ÎN ANGLIA

Ieri dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreplîndu-se spre 
Londra, reprezentativa de box 
a țării noastre care, după cum 
se știe, va susține în Anglia 
două partide : prima, joi, la 
Londra, iar a doua, șîmbătâ. 
la Wolverhampton. Au făcut 
deplasarea, printre alții, bo
xerii Ciucă, Gruiescu, Gîju, 
Crudu, Antoniu, Dinu. Monea, 
Mariuțan. Echipa este însoțită 
de antrenorii I. Popa și T. 
Ogrinjan, precum si de arbi
trii P. Epureanu și V. Cazaeu.

urmărit cea mai frumoasa par
tidă a actualului campionat, în 
care Dinamo a făcut o verita
bilă risipă de energie în pri
ma repriză, dar care nu i-a 
fost suficientă pentru a putea 
depăși superioritatea pregătirii 
tehnice și tactice a campioni
lor. Steaua a jucat bine și a 
obținut o victorie perfect me
ritată. Au înscris: G. Szabo
— 2, Calamar, Stefanov, Gheor
ghiu și Peter pentru Steaua, 
Moiș și Corduban pentru Di
namo.

La încheierea primului tur cla
samentul este următorul :
1. Steaua
2. Dinamo
3. Voința M. Ciuc
4. Agronomia
5. Politehnica
6. Tîrnava

întrecerile turului al ll-lea 
începe marți 22 noiem^”ie.

0 63— 5
1 38—11
2 35—22
2 31—33
4 15—48
5 2—65

10
7
6
5
2
0

vor

5 5 0
5 3 1
5 3 0
5 2 1
5 10
5 0 0

CĂLIN ANTONESCU



Clasamentele la ZI INIȚIATIVE

A
MASCULIN

CATEGORIA

1. Dinamo București 6 6 0 18: 8 12
2. Rapid București 5 5 0 15: 0 10
3. Politehnica Galați 5 5 0 15: 3 10
4. Steaua București 5 5 0 15: 4 10
5. Petrolul Ploiești 5 3 2 9: 9 8
6. Tractorul Brașov 6 2 4 8:13 8
7. Alumina Oradea 5 14 602 6
8. Minerul B. Mare 5 14 4:12 6
9. Viitorul Bacău 4 13 6:10 5

10. Politehnica Timișoara 4 13 3:10 5
11. Politehnica Brașov 5 0 5 4:15 5
12. Progresul Brăila 5 0 5 305 5

FEMININ

1. Dinamo București 5 5 0 15: 0 10
2. Farul Constanța 5 5 0 15: 1 10
3. Penicilina Iași 5 5 0 15*. 3 10
4. Rapid București 5 4 1 13: 5 9
5. I.C.F. București 5 2 3 6:11 7
6. Universitatea Craiova 5 2 3 7:13 7
7. C.S.M. Sibiu 5 14 6:14 6
8. Universitatea Cluj 5 14 5:14 6
9. C.P. București 5 0 5 6:15 5

10. Țesătura P. Neamț 5 0 5 3:13 5

CATEGORIA B

Seria 1
MASCULIN

1. Farul Constanța 5 5 0 15: 4 10
2. Electroputere Craiova 5 4 1 13: 7 9
3. înainte Timișoara 5 3 2 13: 8 8
4. I. C. Arad 5 3 2 9:11 8
5. Progresul București 5 2 3 10:11 7
6. Prog. I.R.A. Suceava 5 2 3 10:12 7
7. Semănătoarea București 523 9:11 7
8. Ind, sîrmei C. Turzii 5 2 3 7:11 7
9. C.S.M. Cluj 5 14 902 6

10. A.S.A. Sibiu 5 14 5:13 6

FEMININ

Meci de baraj Elisabeta Polihroniade-Suzana Makai 
pentru titlul de campioană a țării• • 800 DE COOPERATORI 

LA START

1. Drapelul roșu Sibiu.
~ Progresul București 

Progresul Tîrgoviște 
Corvi nul Deva 
Liceul „N. Bălcescu4» 
Cluj

6. Sănătatea Arad
7. Tricotajul Brașov
8. Metalul București
9. Voința M. Ciuc

10. Voința Botoșani

Seria a Il-a

2.
3.
4.
5.

5 5 0
5
5
5

5 0
3 2
3 2

3 2
2 3

MASCULIN

15: 1
15: 4
12: 7
11: 9

5
5
5 2 3
5 14
5 14

0s 5

10
10

8
8

Așadar, Elisabeta Polihroniade și 
Suzana Makai vor susține un 
meci de baraj pentru desemnarea 
campioanei...

Egale înaintea ultimelor două 
runde ale finalei, cele două concu
rente au obținut rezultate sime
trice și în partidele decisive, ter- 
minînd nedecis finișul pasionantei 
lor „curse". Trebuie menționat că 
Elisabeta Polihroniade fusese a- 
junsă din urmă de Suzana Makai, 
în runda a 11-a, cînd aceasta a 
decis în favoarea ei întîlnirea cu 
fruntașa de pînă atunci a clasa
mentului.

De altfel, prezența Suzanei Ma
kai pe un loc fruntaș al campio
natului țării nu mai poate fi tre
cută în rîndul surprizelor. Talen
tata șahistă orădeană — actual
mente studentă la Timișoara — a 
făcut de mai multe ori, în ultimii 
ani, dovada forței sale de joc.

La alcătuirea clasamentului, ți- 
nînd seama de coeficienții Sone- 
bom — care departajează egali
tățile de puncte — Suzana Makai 
se clasează înaintea ................
Polihroniade. Zecimile 
nu sînt însă suficiente 
cordarea unui titlu de 
și, așa cum prevede regulamentul 
competiției, urmează să asistăm la 
un meci de baraj între cele două 
cîștigătoare ale turneului. Data 
disputării acestui meci nu a fost 
încă fixată, dar este posibil ca el

Elisabetei
Soneborn 

pentru a- 
campioană

usmanaa Dinamo
1— 2.
1— 2.

3.
4.
5.

I.C.F. București 
Politehnica Cluj 
Știința Petroșeni 
Universitatea Craiova 
Construcții Buc.

6. Politehnica Iași
7. Universitatea Tim.
8. Institutul pedagogic 

Tg. Mureș 
Universitatea Buc. 
Medicina Buc.

9.
10.

FEMININ
1.
2.
3.

4—

Medicina Buc. 
Universitatea Tim. 
I.M.F. Tg. Mureș

5. I.S.E. București
4— 5. Universitatea Iași

6. Politehnica Galați
7. Universitatea Buc. 

Politehnica Brașov 
Institutul pedagogic 
Pitești
Medicina Cluj

8.
9.

10.

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
3 _
3 2
3
2
2

0 
0
2

2
3
3

1
1
0

4
4
5

5:12 
4:14
3:15

6
6
5

5
5
5
5
5
5
4
5

0
0
1
3
3
3
2
4

4 13
5 0 5

5
5

să fie programat în prima jumă
tate a lunii decembrie, după întîl- 
nirea internațională amicală Româ
nia — R. S. S. Letonă, de 
București, în care vor apare 
cele două pretendente la 
campioană.

Iată rezultatele tehnice 
nate pe tabela turneului de 
Constanța în ultimele două zile de 
joc: Makai — M. Teodorescu */i— 
*/2, Desmireanu — Polihroniade 
*/2—‘/2, Sutiman — Chiș 0—1, A. 
Teodorescu — Manolescu V2—l/2, 
Reicher — Ionescu 1—0, Simu — 
Jianu 0—1, Baumstarck — Mastac 
Va—Vi (runda XII); Baumstarck— 
Makai 0—1, M. Teodorescu — 
Desmireanu ’/a—Vs, Polihroniade 
— Sutiman 1—0, Chiș — A. Teo
dorescu 1—0, Manolescu — Rei
cher */2—*/», Ionescu — Simu 
1—0. Mastac — Ionescu 0—1 (run
da XIII).

Și clasamentul final (cu multe 
„intervenții" ale Sonebornului): 
1-—2. Suzana Makai și Elisabeta 
Polihroniade 9*/i p; 3—4. Marga
reta Teodorescu și Eleonora Jia
nu 8’/2 p; 5—7. Rodica Reicher, 
Emilia Chiș și Maria Desmireanu 
8 p; 8. Gertrude Baumstarck 7*/i 
p; 9. Rodica Manolescu 5 p; 10. 
Veturia Simu 4*/j p; 11- Marieta 
Ionescu 4 p; 12—13. Domnița Su
timan și Aura Teodorescu 3*/î p; 
14. Anca Mastac 3 p.

București,
campioană a turului

Doar 4 din cele 61 de echipe par
ticipante la campionatele republicane 
de baschet și-au încheiat activitatea 
oficială internă din acest an. Este 
vorba de formațiile bucureștene Di
namo, Steaua, Politehnica și Rapid, 
care au susținut toate cele 11 me
ciuri ale turului. Cîștigătoarea aces
tei prime manșe este Dinamo Bucu
rești, care a terminat neînvinsă tu
rul campionatului. La fete, după trei 
etape au rămas neînvinse trei echipe: 
Politehnica, Rapid și Voința, toate 
din Capitală. Și tot trei formații nu 
au reușit să încheie cu un scor fa-

vorabil, nici una din 
partidele susținute. Este 
vorba de Constructorul 
și Olimpia T.V. din 
București și Crișul Ora
dea. în categoria B, se
ria I (echipe studențești) 
disputa se anunță pa
sionantă. Deocamdată la 
băieți, conduce echipa 
Politehnica Iași, 
este „tatonată”
proape de Politehnica 
Cluj și Construcții Bucu
rești. La fete, în schimb, 
se pare 
hotărîtă 
categoria 
succese,
maniera în care au 
obținute, sînt cît 
poate

Și
tele :

dar ea 
îndea-

Că 
Să 
A. 
dar

I.C.F. este 
revină în 

Cele patru 
mai

la 
Și 

titlul de

consem-
la

Rd. V.

FLNALIȘTI AI CAMPIONATELOR
INDIVIDUALE ȘI PE PERECHI

ales 
fost 

se
de promițătoare, 
acum, clasamen-

nu de mult 
pentru a-și 

concursurile 
sâ marcheze

sute de 
mâsura 

sportive 
încheie-

echipe de 
numeroși 

de echipe 
și un în-

Pe stadionul Voința din Capitală 
s-au adunat 
cooperatori 
forțele în 
care aveau
rea activității în aer liber. S-au 
prezentat la start 16 
fotbal, 14 de volei, 
atleți și trăgători, 30 
de orientare turistică
semnat număr de motocicliști.

...Este ora 9. Concurenții se 
pregătesc să înceapă lupta pen
tru cîștigarea celor două trofee 
puse în ioc de clubul Voința. 
Dar, deodată, o ploaie ca de 
iunie oprește totul în loc și pare 

vsă compromită definitiv întrecerile 
celor peste 800 de tineri și tinere. 
Unii au înfruntat-o cu stoicism 
continuînd să bată mingea. Alții 
s-au refugiat în pavilioane. După 
o jumătate de ceas soarele a 
strălucit din nou și terenurile au 
fost luate cu asalt. Era greu să 
te hotărăști la ce să privești mai 
întîi. La pasionantele dispute de 
fotbal, la meciurile de volei, sau 
la interesantele curse de îndemî- 
nare la moto. Pentru acestea din

urmă, mulți dintre spectatori au 
renunțat chiar și la 
gînd pe mașini de 
rimi, concurenții au 
dată atenția celor 
stîrnil haz mai ales 
paharului cu apă de pe o masă 
pe alta. Cel mai îndemînatic a 
fost A. 
casnica). Acesta a terminat cele 
două ture de pistă 
penalizare și cu un 
bun.

...La poligonul de 
liniște. Pe standul de tragere mai 
rămăseseră doar doi concurenți 
— Gh. Huștiu (Fotografia) și M. 
loniță (Electrobobinajul). Tntre ei 
doi se dădea lupta pentru lo
cul întîi. După felul cum tfăw* 
geau, se vedea că aveau... och..'~ I 
Victoria a fost de partea lui Gh. 
Huștiu, care 
zeze 45 de 
sibile.

...Au luat

fotbal. Aler- 
diferite mă- 
ținut încor- 
prezenți, au 
la... mutarea

Bucurescu (Metalo-

fârâ nicj o 
timp foarte

tir s-a făcut

a reușit sâ totali- 
puncte din 50 po-

Campionatele republicane de popice 
(individual și pe perechi) au ajuns în 
fazele superioare. Zeci de jucătoare și 
jucători și-au disputat întâietatea, la pro
bele clasice de 100 bile mixte femei și 
200 bile mixte bărbați, pentru califica
rea în finalele pe țară, care urmează 
să aibă loc între 17—20 noiembrie pe 
arena cu 6 piste de la stadionul Voința 
din Capitală.

e Regiunea Dobrogea și-a desemnat 
următorii reprezentanți la etapa finală 
de la București : feminin — Florica 
Biru (C.F.R. Constanta) 393 p.d., perechi 
— Florica Biru - Maria Chiru (C.F.R. 
Constanța + Cimentul Medgidia) 748 p.d.; 
masculin — Titus Constantinescu (Ci
mentul Medgidia) 821 p.d., perechi — 
Gh. Tudose - Tudor Antonescu (C.F.R. 
Constanța) 1602 p.d.

® întrecerile organizate de comisia 
de specialitate a regiunii Bacău s-au în
cheiat cu surprize, îndeosebi la băieți,

unde popicarii din Roman, principalii 
favoriți, au fost întrecuți de Iosif Ma
ier (Cimentul Bicaz) 818 p.d. La fete 
a învins Ioana Tomescu (Unirea Roman) 
cu 375 p.d.

• Magdalena Popa (Voința Hia) cu 
397 p.d. și Ion Cărucean (Voința Călan) 
cu 802 p.d. au cucerit dreptul de a re
prezenta regiunea Hunedoara la finala 
pe țară.

• Campionatul regiunii Galați a fost 
cîștigat la băieți 
(Cimentul Brăila), 
200 bile mixte 797

1.
2.
3.
4.
5.

CATEGORIA A 
MASCULIN 

Dinamo Buc. 
Steaua 
Politehnica Buc. 
Rapid Buc. 
Universitatea Cluj

6. Universitatea Tim.
7. Politehnica Galați
8. Academia Militară
9. Steagul r. Brașov

10. Dinamo Oradea
11. I.M.F. Tg. Mureș
12. I.C.F.

de Eugen Cîmpeanu 
care a doborît din 
popice.

a găzduit întâlnirileO Orașul Cluj 
celor mai buni popicari din regiune. 
Iată primii doi clasați în întreceri : 
feminin 1. Margareta Kelemen (Voința 
Cluj) 398 p.d., 2. Ileana Gyarfas (Voința 
Cluj) 379 p.d. ; masculin — 1. Andrei 
Szep (Electrica Cluj) 872 p.d., 2. Ludovic 
Bakoș (Victoria Bistrița) 834 p.d.

înaltă prețuire și
(Urmare din pag. 1)

antrenori și profesori de educație 
fizică, de asemenea, decorați cu 
ordinul „Meritul Sportiv". Este, de
sigur, în această înaltă prețuire o 
binemeritată răsplată pentru pasiu
nea și priceperea lor, pentru nenu
măratele căutări și pentru voința 
și dîrzenia cu care au învins toate 
obstacolele pe drumul marilor per
formanțe. Pedagogi entuziaști, neîn- 
trecuți șlefuitori de talente, ei au 
ftiut să descopere și să pregătească

la înflo- 
și asocia- 

. i» să pi 
răspundere,

mari campioni, să ajute 
rirea sportului în cluburi 
fii, în școli și universități, 
gătească cu grijă, cu 
„schimbul de mîine" 
pe culmi tot mai ridicate șt 
morilor performanțe. Și, de fi'

ire-
'r 

care să poarte 
ștafeta 

___ _______ , ,_ iecare 
dată, acești inimoși militanfi pentru 
progresul sportului românesc au 
dăruit nu numai puterea și price
perea muncii, ci și acea lăuntrică 
pasiune și dragoste care înving 
marile obstacole. Unii dintre antre
norii și profesorii de educație fizice 
decorați cu ordinul „Meritul Sportiv"

O spectaculoasă aruncare la coș executată de Tursugian 
(Rapid ) și o la fel de spectaculoasă încercare de 

„capac* a dinamovistului Novac
Foto: T. Roibu

11 11 0
11 10 1
11 7 4
11 5 6
9 6 3
9 5 4
9 4 5
9 3 6
9 2 7
9 2 7
9 2 7
9 18

946—732 
970—739 
858—764 
852—834 
689—610 
633—648 
564—670 
626—704 
597—673 
521—677 
586—674 
570—687

22
21
18
16
15
14
13
12
11
11
11
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9. 

io.

CATEGORIA B — SERIA I 
MASCULIN 

Politehnica Iași 
Politehnica Cluj 
Construcții Buc. 
Știința Petroșeni 
Politehnica Brașov 
Inst. pedagogic 
Oradea 
Medicina Tim. 
Universitatea Buc. 
Univer. Craiova 
Politehnica II Buc.

FEMININ

4 4
4
4
4
4

3
3
2
2

0
1
1
2
2

4 
4 
4
4
4

2
2
1
1
0

2
2
3
3
4

274—264
257—267
289—312 
235—265 
218—271

FEMININ
1. Politehnica Buc. 

Rapid Buc. 
Voința Buc. 
Universitatea Cluj 
Mureșul Tg. Mureș 
Voința Brașov

7. Universitatea Iași
8. Crișul Oradea
9. Olimpia T. V. Buc.

10. Constructorul Buc.

2.
3.
4.
5.
6.

3 0 201—110
3 0 203—127
3 0 154—146
2 1 191—156

3
3
3
3
3 2
3 1
3 1
3 0
3 0
3 0

îndemn
sînt mai tineri, alții au încărunțit pe 
stadioane, în mijlocul sportivilor. Și 
unii și ceilalți sînt însă oameni 
inima tînără, entuziaști, gata să facă 
totul pentru ca țara noasfră să în
registreze noi și însemnate afirmări 
în sportul mondial.

Să urmăm exemplul acestor spor
tivi, antrenori și profesori de edu
cație fizică I înalta prețuire ce le-a 
fost acordată înseamnă un puternic 
și înflăcărat îndemn pentru toți spor
tivii, pentru toate cadrele noastre 
tehnice.

CV

1.
2.

I.C.F. 
Universitatea Tim.

3. Inst. pedagogic C-ța
4. Arhitectura Buc.
5. Universitatea Buc.
6. Medicina Cluj
7. I.M.F. Tg. Mureș
8. Construcții Buc.
9. Medicina Iași

10. Politehnica Brașov
In categoria B, seria a 

desfășurat decit o etapă.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
1
0
0

H-a,

0
1
1
1
2
2
2
3
4
4

309—171
226—206
242—189
185—191 
161—191 
189—182 
160—170 
194—219 
149—210 
169—255
nu s-

s-au... orientat Maria 
și Ana Pecepe - la 
M. Mândrim D. Dia- 
bdiefi.

startul și cele 30 
de echipe de orientare turistică. 
Concurenții trebuiau să parcurgă 
în timp de o oră traseul stabilit, 
să facă... cunoștință cu cele 7 
posturi de control instalate de la 
stadionul Voința pînă la parcul 
Herăstrău și lacul Floreasca. Cel 
mai bine 
Ștefănescu 
fete - și 
conu - la

S-ar putea spune, în continuare, 
multe lucruri frumoase despre pa
sionantele întreceri care au avut 
loc pe stadionul Voința. Ne vom 
limita însă, în final, la cîteva 
evidențieri. In mod deosebit s-au 
remarcat sportivii de la coopera
tivele Sporul, Fotografia, Metalo- 
casnica. Igiena ș.a.

Să sperăm că și în sezonul rece’} 
clubul Voinfa va lua noi iniția
tive pentru angrenarea coopera
torilor în practicarea sporturilor 
preferate.

PRONOtffij
SPORT

Avem astăzi create, prin grija 
partidului și guvernului, condiții op
time pentru a privi cu încredere 
spre marile competiții sportive ale 
anilor viitori. Nu depinde decît de 
sportivi, de antrenori și profesori 
de educație fizică ca la viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Grenoble și 
Ciudad de Mexico - cele mai mari 
și mai importante evenimente spor
tive ale acestor ani - sportul din 
țara noastră să se prezinte cît mai 
bine, să confirme valoarea și pro
gresele care l-au făcut cunoscut pe 
toate paralelele și meridianele lumii, 
să se ridice astfel la nivelul succe
selor și 
zate pe 
meniile 
noastră

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES DIN 

9 NOIEMBRIE 1966
Premiile obișnuite :
Categoria 1: 1 variantă a 150.00' 

lei, categoria a Il-a : 38 variant 
a 5.556 lei, categoria a III-a : 13' 
variante a 1.636 lei, categoria 
IV-a : 1250 variante a 233 lei, cate 
goria a V-a: 3.221 variante a 9 
lei, categoria a Vl-a: 19.094 va 
riante a 21 lei.

Report categoria I 44.922 lei.
Premiul de categoria I în va 

loare de 150.000 lei a revenit par 
ticipantului DINU NICOLAE di 
București.

Premiile suplimentare :
Categoria 1: 1 variantă; categc 

ria a Il-a: 19 variante; categori 
a III-a : 54 variante; categoria 
IV-a 108 variante a 500 lei; ce 
tegoria a V-a 192 variante a 2C 
lei; categoria a Vl-a: 637 var:ar 
te a 100 lei; categoria a Vil-a 
1.470 variante a 50 lei, categori 
a VIII-a : 2.840 variante a 25 lei.

Premiul de categoria I compt 
„Renault 1 
participantul! 
din Craiova. .

pentru atr:

dintr-un. autoturism
Major" a revenit 
Teică I. Constantin

Tragerea la sorți 
buirea autoturismelor de la cate 
goria a Il-a va avea loc astăz 
miercuri 16 noiembrie 1966 1
București în strada Doamnei nr. :

• Tragerea PRONOEXPRES d 
astăzi va avea loc la București î 
sala clubului Finanțe-Bănci di 
str. Doamnei nr. 2 cu începere d 
la ora 18.

Rubrică redactată de Administrați 
de stat Loto-Pronosport.

afirmărilor puternice reali- 
plan mondial în toate do- 

de activitate de scumpa 
patrie.

.PRONO./W 
EXPRES



imAnunte din categoria c Clasamente
RIA EST ---------
TALUL BUZĂU — LOCOMOTI- 
AȘI (1—0). Localnicii au cîști- 

' rin punctul marcat de Ionescu 
in. 68. Ei au dominat majori- 

timpului. Bun, arbitrajul Iul 
dotorga — București. (Ion Luca 
resp.j.

CROLUL MOINEȘTI — UNIREA 
SÂNI (1—0). Jocul a fost de un 
nivel tehnic. Gazdele au jucat 
line in repriza a doua, cind au 
/ut 4 mari ocazii. Unicul gol 
;t înscris de Droșu în min. 37. 
bitrat mulțumitor V. Popa — 
(C. Panait — coresp.).

RIA SUD --------
<RTUL CONSTANȚA — ELEC- 

JA FIENI (2—0). întîlnind un 
rșar dificil, liderul seriei a tre- 
sf se întrebuințeze la maximum 
"cu a obține victoria. Autorii 
rilor : Moroianu (min. 9) și Mă- 
u (min. 84). A arbitrat satisfă- 
- N. Crăciun — București. (M. 
eanu — coresp.).

'UFUL TULCEA — METALUL 
GOVIȘTE (0—0). Terenul a fost 
undat și a plouat pe tot parcur
selor 90 de minute. Jucătorii, am- 
r echipe au muncit mult. Raport 
cornere: 9—3 în favoarea Stu-

SRIA VEST -----
UTORAPID CRAIOVA — A.S.A. 
U (2—0). Deși terenul a fost 
plet desfundat, echipele au prac- 
ț un fotbal destul de bun. Cra- 
mii au jucat mai sigur în prima 
e cînd au înscris prin llie (min.1) 
Zasilescu (min. 15). Scorul putea 
mai mare însă portarul sibian 
ță a fost în formă bună. Corect 
trajul lui A. Pîrvu — București. 
Gherghinoiu — coresp.).

tETALUL HUNEDOARA — TRAC- 
RUL BRAȘOV (2—1). Atacanții 
-edoreni n-au știut să se descurce 
fața apărării supranumerice a 

peților. Au marcat: Păunescu 
^i.5O) și Secheliu (min. 89) pentru

EBIA NORD -----
1LIMPIA ORADEA—SODA OCNA 
!RȚȘ (2—1). Jocul a avut două 
ecte diferite. în prima repriză, 
.dele au dominat și au înscris 
n Medveș (min. 10) și David 
n. 13). După pauză, oaspeții au 
ius din handicap prin Bodaru, 
e a transformat o lovitură liberă 
la 20 m (min. 85). Bun arbitra- 
lui G. Farcaș — Satu Mare. 

Boitoș — coresp.).

41NERUL BAIA SPRIE—ARIEȘUL 
RDA (3—0). S-au ratat foarte 
lte ocazii din apropiere. Minerul 
dominat aproape tot timpul, iar 
ieșul a inițiat rare contraatacuri, 
dorii golurilor : Pop (min. 20 și 39) 
Trifu (min. 68). A condus bine 

Rusu — Tg. Mureș. (A. Domuță — 
resp.).

5ÂTMĂREANA—MINERUL BIHOR 
—2). Jucătorii de la Sătmăreana 
iu putut fructifica superioritatea 
itorială, ratînd cîteva ocazii. Mine-

Fotbaliștii vest-germani la antrenamentul de ieri
Foto: fL Teodor

ANCORA GALAȚI — GLORIA 
BÎRLAD (2—0). Dînd dovadă de mai 
multă eficacitate, gălățenii au mar
cat de două ori. Autor: Leca (min. 
19 și 47). Bîrlădenii s-au apărat su- 
pranumeric, încercînd să scoată un 
rezultat cît mai onorabil. Corect, ar
bitrajul lui Vasile Gligorescu — 
Ploiești. (V. Ștefănescu și T. Sirio- 
pol — coresp.).

VICTORIA ROMAN — GLORIA 
G.F.R. GALAȚI (2—0). în prima re
priză, localnicii au practicat un joo 
sub nivelul lor obișnuit. După pauză, 
ei au atacat insistent și au înscris 

fului. F. Coloși — București a arbi
trat bine. (I. Turșie — coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — OLTUL 
SF. GHEORGHE (4—0). Ploaia care 
a căzut tot timpul, cît și terenul alu
necos au cerut eforturi duble jucă
torilor. Pregătirea mai bună a local
nicilor și-a spus cuvîntul. Golurile 
au fost înscrise la capătul unor ac
țiuni frumoase de Mustață (min. 11 
și 56), George (min. 52) și Crăciun 
(min. 65). Constantin Marin — Bucu
rești a condus bine. (Tr. Barbălală — 
coresp.).

Metalul, Trăznea (min. 60) pentru 
Tractorul. (Albu Voicu — coresp.).

VICTORIA TG. JIU — VICTORIA 
CĂLAN (2—1). Joc de bună factură 
tehnică, cu multe faze la poartă și 
șuturi de la distanță. Autorii goluri
lor : Tașcu (min. 28 și 33), respectiv 
Gheorghiu (min. 67). Foarte bun 
arbitrajul lui Aurel Bentu — Bucu
rești. (M. Băioi și P. Cristea — 
coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — AURUL 
ZLATNA (5—2). In ciuda ploii și a 
terenului desfundat, localnicii au 
realizat cel mai bun joc din actualul 
sezon. Pe lîngă cele 5 goluri, ei au 

rit au speculat cîteva greșeli ale 
apărării formației gazdă și au marcat 
de două ori prin Nemeth (min. 12) 
și Haidu (min. 47). Localnicii au re
dus scorul prin Vadasz (min. 68). 
(A. Verba și Z. Covaci — coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI—FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (2—1). Localnicii au 
reușit să obțină o victorie la limită 
la capătul unui joc de bun nivel 
tehnic. Au înscris : Lazăr (min. 6) șl 
Csekey (min. 52), respectiv Iosif (min. 
84). N. Vizireanu a arbitrait bine. 
(I. Ducan — coresp.).

AZI, PE
(Urmare din pag. 1)

Wimmer — mijlocaș; Laumen — ata
cant.

Fotbaliștii din echipa olimpică a Ro
mâniei s-au pregătit sub conducerea an
trenorilor BAZIL MARIAN și ANGELO 

de două ori: Ganciu (min. 48) șl 
Barbu (min. 65). L Dumitrescu — 
București a condus bine. (C. Broș- 
teanu și G. Groapă — coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — TEXTILA 
BUHUȘI (3—0). La capătul unui joo 
de bună factură tehnică, gazdele 
au înregistrai o victorie meritată, 
rezultat al unei evidente superiori
tăți. Textiliștii s-au apărat cu dîr- 
zenie. Au marcat: Olasz (min. 22) 
și Luțac (min. 44 și 72). Bun, arbi
trajul lui V. Toma — București. 
(Negru Lazăr — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — PRO
GRESUL CORABIA (4—0). Muscele- 
nii au dat dovadă de 6 mai bună 
pregătire fizică și au fost net supe
riori. Au marcat: Delca (min. 10 din 
11 m), Bivol (min. 21 și 57) și Si- 
marin (min. 68 autogol). Corect, arbi
trajul lui P. Badea — Brașov. (Viorel 
Popescu — coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
ELECTRICA CONSTANȚA (0—1). Par
tida s-a desfășurat pe un teren plin 
de apă și pe o ploaie care a căzut 
tot timpul. Din această cauză, con
trolul balonului s-a făcut cu mare 
greutate. Constănțenii s-au descurcat 

avut și alte ocazii printre care șl 
două „bare”. Au marcat: Zaharia 
(min. 4, 15 și 79), Constantin (min. 
54) și Ghinea (min. 62), respectiv 
Boldan (min. 9 și 12). A condus 
foarte bine C. Petrea — București. 
(Gh. Manaîu — coresp.).

MUREȘUL DEVA — ELECTRO
PUTERE CRAIOVA (2—0). Pînă în 
min. 52, cînd Mureșul a înscris pri
mul gol prin Popescu, a fost un joc 
de uzură. Din acest minut, meciul 
s-a înviorat, oaspeții forțînd ega- 
larea, iar gazdele combinînd mai 
bine au înscris din nou, în min. 71, 
prin același jucător. (Ion Simion — 
coresp.).

A. S. AIUD — STEAUA ROSIE 
SALONTA (1—0). Meciul a plăcut 
datorită numeroaselor acțiuni ofen
sive organizate de ambele formații. 
Merită evidențiată perfecta sporti
vitate în care s-a desfășurat meciul, 
la care a contribuit și arbitrajul 
foarte bun al lui G. Pop — Hune
doara. Unicul gol a fost marcat de 
Tiu tin (min. 9). (A. Crișan — coresp.).

MEDICINA CLUJ — METALUL 
COPȘA MICĂ (2—0). Studenții au 
dominat în marea majoritate a 
timpului, dar înaintarea a combinat

STADIONUL REPUBLICII
NICULESCU. Luni, ei au făcut un an
trenament pentru omogenizarea forma
ției și precizarea ideii tactice de joc 
în funcție de adversar, iar ieri un an
trenament de menținere a nivelului de 
pregătire, bazat pe pregătire fizică ge
nerală. în rîndurile jucătorilor noștri 
domnește buna dispoziție și există do
rința de a realiza, în compania fotba
liștilor din R. F. Germană, un joc de 
calitate. Acest lucru este posibil deoa
rece echipa noastră dispune de o serie 
de sportivi talentați, verificați și de... 
spectatori cu prilejul jocurilor din cam
pionat. Va fi aliniat următorul „11“: 
M. CONSTANTINESCU — SURDAN, 
BOG, FLOREA, DELEANU — DINU, 
JAMAISCHI — NÂSTURESCU, DUMI- 
TRIU II, I. IONESCU, GY0RFI. Re
zerve : Coman — portar; Lupescu, D. 
Nicolae, Sătmăreanu — fundași; Năf- 
tănăilă — mijlocaș; Moldovcanu, Li- 
bardi — atacanți.

Meciul va fi condus de arbitrul ita
lian Francisco Francesconi. El va fi a- 
jutat la tușă de Marin Niță și Francisc 
Coloși.

»★
Ieri, la ora prînzului, a sosit în Ca

pitală și reprezentativa de fotbal a Po

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
FLAMURA ROȘIE TECUCI (2—0). 
Joc anost, desfășurat în limitele spor
tivității. Jucătorii de la Minobrad 
au muncit mult, dar au și ratat multe 
ocazii Oaspeții s-au prezentat bine, 
însă n-au reușit să concretizeze. 
Golurile au fost înscrise de Bondoc 
(min. 62) și Pintea (min. 81). A ar
bitrat corect C. Gheorghiță — Ba
cău. (Pavel Spac — coresp.).

RAPID MIZIL — METALUL RĂ
DĂUȚI. Jocul ș-a întrerupt în min. 
21 din cauza ploii.

mai bine, au jucat mai simplu și 
au pus în pericol, deseori, poarta 
apărată de Cosma. Bucureștenii au 
combinat prea mult și au înghesuit 
jocul pe centru. Unicul gol a fost 
marcat de Zăbun în min. 38. După 
pauză, oaspeții mai au o ocazie de 
a majora scorul: în min. 68: Seitan 
a șutat de la 10 m pe lingă poartă. 
(Vasile Iordache — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — FLACĂRA RO
ȘIE BUCUREȘTI. Jucătorii de la Fla
căra roșie s-au prezentat la stadion 
după 18 minute întîrziere și partida 
nu s-a disputat.

I

MINERUL ANINA — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (2—1). Joc viu disputat, în 
limitele sportivității. Realizatorii go
lurilor t Spălățelu (min. 5), Copă- 
ceanu (min. 60), respectiv Filip (min. 
40). A arbitrat corect Octavian Com- 
șa — Ciaiova. (Gh. Crăciunel — 
coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — PRO
GRESUL STREHAIA (1—0).' Gazdele 
au avut inițiativa majoritatea timpu- 
lut După înscrierea golului, în min. 
65 de către Urs, oaspeții au inițiat 
numeroase contraatacuri periculoase. 
Foarte bun, arbitrajul lui A. Toth 
— Oradea. (M. Mutașcu și A. Mun- 
teanu — coresp.).

prea mult și a ratat cîteva ocaziL 
Golurile au fost înscrise de Coșeriu 
(min. 73) și Damian (min. 87). Au fost 
eliminați: Mureșan în min. 74 pen
tru lovirea intenționată a adversaru
lui și Niță în min. 88 pentru că a 
aruncat cu mingea în arbitru. (N. Țo- 
doran — coresp.).

PROGRESUL REGHIN — RECOLTA 
CĂREI (1—0). Gazdele au inițiat nu
meroase acțiuni la poarta RecolteL 
Oaspeții s-au apărat organizat și nu 
au cedat decît o singură dată, în 
min. 40, cînd lenei I a înscris cu 
capul la o lovitură de colț. (Lfviu 
Maior — coresp.).

loniei. Formația este condusă de antre
norul Mihail Mathyas. Partida cu Ro
mânia — după cum ne-a declarat el — 
este a 11-a pe care o va susține în acest 
an echipa Poloniei.

Ne reamintim cu acest prilej că for
mația Poloniei a reușit prima mare sur
priză a anului fotbalistic: 1—1 ca 
Anglia, la Liverpool, la 5 ianuarie ! în 
continuare, fotbaliștii polonezi au ob
ținut două rezultate de egalitate: 1—1 
cu Ungaria și Suedia. In iunie, fotba
liștii polonezi au traversat Oceanul A- 
tlantic, în America de Sud, unde au 
fost învinși de brazilieni cu 2—1 și 
4—1, în timp ce la Buenos Aires, au 
obținut un rezultat de prestigiu: 1—1 
cu Argentina. în continuare, 0—1, cu 
Anglia la Chorzow, 0—2 cu R.D. Ger
mană la Leipzig. Ultimele două meciuri, 
4—0 cu Luxemburg la Szczecin și 1—2 
cu Franța la Paris, s-au disputat în ca
drul Campionatului european.

Imediat după sosirea în Capitală, 
ieri după-amiază, jucătorii polonezi au 
făcut un ușor antrenament pe stadionul 
„23 August". în cursul dimineții dc azi 
va urma o nouă ședință de antrenament, 
după care antrenorul Mathyas își va al

SERIA EST

1. Unirea Focșani 10 5 3 2 13— 6 13
2. Foresta Fălticeni 10 5 2 3 20—14 12
3. Minobrad V. Domed 10 5 2 3 8— 6 12
4. Metalul Buzău 10 6 0 4 16—15 12
5. Victoria Roman 10 5 1 4 25—14 11
6. Petrolul Moinești 10 5 1 4 18—16 11
7. Ancora Galați 10 4 2 4 14—12 10
8. Gloria Birlad 10 4 1 5 13—13 9
9. Gloria C.F.R. Galați 10 3 3 4 12—13 9

10. Flamura r. Tecuci 10 4 1 5 14—20 9
11. Metalul Rădăuți 9 4 0 5 13—19 8
12. Textila Buhuși 10 4 0 6 11—18 8
13. Rapid Mizil 9 3 1 5 9—13 7
14. Locomotiva Iași 10 1 5 4 9—16 7

ETAPA VIITOARE : Gloria Birlad — 
Petrolul Moinești, Metalul Rădăuți — 
Ancora Galați, Flamura roșie Tecuci — 
Foresta Fălticeni, locomotiva Iași — Ra
pid Mizil, Textila Buhuși — Unirea Foc
șani, Victoria Roman — Minobrad Vatra 
Domei, Gloria C.FJt. Galați — Metalul 
Buzău.

SERIA SUD

1. Portul Constanța 10 8 1 1 17— 8 17
2. I.M.U. Medgidia 10 5 3 2 14— 9 13
3. Electrica Constanța 10 5 3 2 12— 9 13
4. Metalul Tîrgoviște 10 5 2 3 16— 6 12
5. Dunărea Giurgiu 10 6 0 4 16— 8 12
6. Oltul Sf. Gheorghe 10 5 0 5 18—21 10
7. Tehnometal Buc. 10 3 3 4 14—14 9
8. Muscelul Cîmpulung 10 3 3 4 8—10 9
9. Stuful Tulcea 10 3 3 4 10—14 9

10. Electrica Fieni 10 4 0 6 12—13 8
11. S.N. Oltenița 10 3 2 5 10—13 8
12. Flacăra roșie Buc. 9 3 1 5 20—19 7
13. C.F.R. Roșiori 9 2 2 5 5—18 6
14. Progresul Corabia 10 2 1 7 11—21 5

ETAPA VIITOARE : Flacăra roșie 
București — Dunărea Giurgiu, Progre
sul Corabia — S.N. Oltenița, Electrica 
Constanța — Muscelul Cîmpulung, I.M.U. 
Medgidia — C.F.R, Roșiori, Metalul Tîr- 
goviște — Portul Constanța, Electrica 
Fieni — Stuful Tulcea, Oltul. Sf. Gheor
ghe — Tehnometal București.

SERIA VEST

1. Mureșul Deva 10 6 2 2 25—13 14
2. Metalul Hunedoara 10 6 2 2 19—11 14
3. Chimia Făgăraș 10 6 0 4 19—21 12
4. Metalul Tr. Severin 10 5 2 3 16—14 12
5. Electroputere Cr. 10 5 1 4 23—18 11
6. Minerul Anina 10 5 1 4 17—13 11
7. Aurul Zlatna 10 5 0 5 22—19 10
6. Tractorul Brașov 10 4 2 4 17—15 10
9. Victoria Călan 10 4 2 4 11—13 10

10. A.S.A. Sibiu 10 4 1 5 18—15 9
11. Victoria Tg. Jiu 10 3 3 4 12—15 9
12. Autorapid Craiova 10 3 1 6 16—19 7
13. C.F.R. Caransebeș 10 2 3 5 4—24 7
14. Progresul Strehaia 10 1 2 7 14—23 4

ETAPA VIITOARE 5 Electroputere Cra-
iova — C.F.R. Caransebeș, Progresul
Strehaia — Mureșul Deva, Minerul Ani-
na — Victoria Tg. Jiu, Victoria Călan —
Autorapid Craiova, Tractorul Brașov to
Metalul Tr. Severin, Chimia Făgăraș —
Aurul Zlatna, Metalul Hunedoara — 
A.S.A. Sibiu.

SERIA NORD

1. Olimpia Oradea 10 6 2 2 17— 8 14
2. Medicina Cluj 10 5 4 1 14— 7 14
3. Chimica Tîrnăvenl 10 6 1 3 20—10 13
4. Minerul B. Sprie 10 4 3 3 13— 9 11
5. A.S. Aiud 10 4 3 3 14—12 11
6. Minerul Bihor 10 4 2 4 14— 9 10
7. Recolta Cărei 10 3 4 3 12— 8 10
8. Sătmăreana 10 4 2 4 9—10 10
9. Steaua r. Salonta 10 3 4 3 10—19 10

10. Metalul Copșa Mică 10 4 0 6 12—15 ft
11. Progresul Reghin 10 3 2 5 7—15 0
12. Arieșul Turda 10 3 1 6 10—15 7
13. Soda Ocna Mureș 10 3 1 6 14—21 7
14. Faianța Sighișoara 10 3 1 6 10—18 7

ETAPA VIITOARE : Minerul Bihor — 
Soda Ocna Mureș, Recolta Cărei — Chi
mica Tîrnăvenl, Metalul Copșa Mică — 
Minerul Baia Sprie, Arieșul Turda —*> 
Progresul Reghin, Faianța Sighișoara —. 
A.S. Aiud, Olimpia Oradea — Sătmărea- 
na, Medicina Cluj — Steaua roșie Sa-, 
lonta.

cătui formația pentru jocul de mîine. 
El are la dispoziție următorul lot do 
fotbaliști: Majcher, Grotinski — por
tari; Strzalkowski, Winkler, Brezja, Ba
zan — fundași; Suski, Szmidt, Grze- 
gorczyk — mijlocași; Galeczka, Jarosik, 
Faber, Kowalik, Liberda, Piechniczek, 
Wilim — înaintași.

Solicitîndu-i o scurtă declarație pen
tru cititorii ziarului nostru, M. Mathyas 
a declarat: „Revăd cu plăcere Bucu- 
reștiul, după... 34 de ani. El îmi rea
mintește de singura victorie obținută da 
naționala Poloniei asupra celei a Ro
mâniei. Eu am înscris atunci primul 
gol ! De atunci, din 1932, noi n-am mai 
cîștigat în fața echipei României. Do
resc ca mîine, la Ploiești, ambele for
mații să realizeze un joc de calitate, 
la valoarea de care se bucură fotbalul 
românesc și polonez în soccerul euro
pean...u

Echipa noastră și-a continuat pregă
tirile în cursul zilei de ieri, la Ploiești, 
sub conducerea lui llie Oană și Ștefan 
Covaci. Astăzi, cei doi antrenori români 
vor stabili formația definitivă pe care o 
vor alinia în meciul cu reprezentativa 
Poloniei.



Miine seară, la Floreasca

Steaua debutează in ediția 1966-1967
a „C. C. E.“ Ia baschet masculin
Baschetbaliștii de la Steaua debutează în ediția 

1966—1967 a „Cupei campionilor europeni" jucînd miine 
în compania campioanei Austriei, echipa Kuenring 
Energie din Viena. Partida se va desfășura în sala 
Floreasca, de la ora 20, și va fi condusă de arbitrii 
B. Stoicev (Bulgaria) și M. Cziffra (Ungaria). Meciul 
retur se va disputa în ziua de 24 noiembrie la Vipna 
și va fi arbitrat de J. Klem (Cehoslovacia) - - - - 
kovic (Iugoslavia).

întîlnirea este așteptată cu justificat 
’ amatorii de baschet din Capitală, care vor 
prima dată prilejul să urmărească evoluția 
din Austria, țară în care acest joc sportiv 
ultimii ani o dezvoltare din ce în ce mai mare.

Kuenring Energie dispune de un lot 
care fac parte cinci jucători cu înălțimea 
și 2,04 m. Cel mai înalt baschetbalist de 
Energie este W. Baumgartner (2,04 m), 
scunzi J. Jelenko și R. Schaden (ambii 1,80 m). Iată, 
de altfel, și ceilalți componenți ai echipei campioane 
a Austriei (în paranteze este trecută înălțimea lor): 
H. Homeier (2,00 m), L. Vaughn (1,95 m), P. Groer 
(1,90 m), H. Hirschl (1,96 m), E. Biermaier (1,85 m), 
O. Brunnthaler (1,82 m), H. Kitzler (1,89 m), K. Kliment 
(1,83 m), A. Zeitlinger (1,84 m), H. Zejmon (1,82 m). 
Antrenorul formației este Rudolf Berger.

învingătoarea din această dublă partidă se califică 
pentru turul următor al „C.C.E." în care va juca cu 
campioana Cehoslovaciei, formația Slavia din Praga.

Campioanele mondiale
invinse la București!

(Urmare din pag- U
gol (în 
că echipa ora- 

terminat învin- 
de 10—6

Veinovici 
, Tomasek, 

Knezevici pentru învingătoare și 
Horvath 2, Balogh, Hajek, Ignacz. 
Babos pentru invinse. Bun arbitrajul 
prestat de V. Pelenghian (Buc.).

în deschiderea programului, selec
ționata de tineret a Bucureștiului a 
întîlnit redutabila formație a Mosco
vei (de fapt echipa U.R.S.S.). Abor- 
dînd cu curaj întrecerea, tinerele 
noastre jucătoare au condus cu 1—0 
și 2—1 și apoi au dat mult de furcă 
echipei sovietice. Aceasta însă, avînd 
In Jivik 
au avut 
nent pe 
pînă la 
(7—5).

Evoluția, în 
selecționatei bucureștene trebuie — 
totuși — subliniată. Cele 20 de goluri 
au fost înscrise de : Jivik 4, Turcina 
3, Aliabaeva, Vuntesmeri, Petkene, 
Tuliakova pentru echipa Moscovei, 
respectiv, S. Arghir (un element deo
sebit de
Neagoe, 
reșteană. 
(Elveția).

Astăzi, 
male partidele Budapesta — Mosco
va și București — Belgrad.

primit doar 
mul minut) 
șui ui Belgrad 
gătoare cu 
(4—5). Au
4, Rebernjak

un
astfel

a 
scorul i 

marcăt : 
2, Jasici 2, 

învingătoare

o foarte bună realizatoare, 
din min. 9 avantaj perma- 
tabela 
urmă

(la „libere”)
• România—R. S. S. Bielorusă

(la ,,greco-romane“)șl M. Franj-

• România-Ungaria

Cassius Clay la trimis pentru a doua oară la podea pe Williams (fază din 
repriza a 2-a)

interes de 
avea pentru 
unei echipe 
cunoaște în

valoros, din 
între 1,90 m 
la Kuenrinq 

iar cei mai

de marcaj, cîștigînd 
cu scorul de 11—9

general, curajoasă a

dotat) 4, Dobirceanu 2, Ilie, 
Soos pentru formația bucu- 
A condus corect Freivogel

de la ora 18, sînt progra-

Joi, la Brașov, luptătorii noștri
susțin importante întîlniri internaționale

Reprezentativele de lupte libere 
și greco-romane ale țării noastre se 
află în fața unor importante confrun
tări internaționale. Ele vor primi 
replica a două formații deosebit de 
valoroase. Este vorba, mai întîi, de 
echipa de lupte libere a Ungariei, 
— locul VI pe națiuni la 
natele mondiale de anul 
Aceasta cuprinde o serie de 
ca Y. 
și G. 
locuri 
ultimii 
vom i 
ruse, una dintre cele mai bune echi
pe din U.R.S.S. (locul 
prezentativa Moscovei), 
ei evoluează I. Bravko 
R.S.S. Bieloruse, cat. 57 
kov (campion al U.R.S.S. de juniori

campio- 
trecut. 

sportivi 
Reznak 
primele

Varga, D. Elroti, J.
Hallosi, clasați pe
la campionatele mondiale din 

i ani. La lupte greco-romane 
intîlni formația R.S.S. Bielo-

II după re
in rîndurile 
(campion al 
kg), V. Isa-

Cassias Clay și-a păstrat titlul
Meciul dintre Cassius Clay, dețină

torul titlului mondial la categoria grea 
și Cleveland Williams, disputat la 14 
noiembrie la Houston (Texas) în pre
zența a 35 000 de spectatori, s-a în
cheiat cu victoria lui 
a treia, cînd arbitrul 
oprit meciul.

Ca de obicei, Clay 
încă din prima repriză 
tanță cu directa de stînga. Sub ploaia 
de lovituri, Williams cade de două ori 
la podea. In repriza a treia, în urma

s-a
Clay, în repriza 

Harry Kessler a

a luat inițiativa 
lovind de la dis-

Olimpiada de șah de la Havana
• U.R.S.S. - S.U.A.

HAVANA, 15 (Agerpres), — Turneul 
final al Olimpiadei de șah a continuat 
cu disputarea partidelor întrerupte din 
runda a 9-a și a meciului restanță din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A.

Iată rezultatele finale ale întîlnirilor 
din runda a 9-a: România—Islanda 2—2; 
U.R.S.S.—Ungaria 2—2 ; Bulgaria—Ce
hoslovacia 27s—IV2 ; S.U.A.—Argentina 
3—1 ; Danemarca—Norvegia 2^—IV2 ; 
Iugoslavia—Cuba 27j—l1/^ ; R.D. Ger
mană—Spania 2—1.

In meciul U.R.S.S.—S.U.A., 
a întrerupt cu ușor avantaj la 
Tal l-a învins pe Byme, Stein 
zat cu Benko, iar Polugaevski 
rupt în poziție aproximativ
Evans. Scorul este deocamdată PJ2—V2 
în favoarea

înaintea
se prezintă 
S.U.A. 24
ria 22, Bulgaria și Argentina 20, RO
MÂNIA și Cehoslovacia Dane-

V/.-'/2 (2)

marca 147i> Germană 14 (1),
Islanda 13y2» Spania 13 (1), Norvegia 
1072, Cuba 8.

Selectionala U. R. S. S.*

Spasski 
Fischer, 
a remi- 
a între-

egală cu

reprezentativei sovietice, 
rundei a 10-a, clasamentul 
astfel: U.R.S.S. 25‘/2 (2), 
(2) Iugoslavia 22*/2, Unga-

Nici nu se vor stinge bine ecourile 
turneului internațional feminin ce are loc 
în Capitală și o nouă competiție se în
scrie la loc de frunte pe agenda marilor 
întreceri handbalistice din acest sezon. 
Este vorba de „Cupa orașelor", rezervată 
echipelor masculine și la care și-au anun
țat participarea reprezentativele Uniunii 
Sovietice, Iugoslaviei, Franței, alături d« 
care vor juca echipa noastră reprezen
tativă, precum și selecționata de tineret 
a țării. Această importantă întrecere in
ternațională va avea loc la Cluj, în noua 
și frumoasa Sală a sporturilor, între 19 
și 23 noiembrie.

Dintre echipele participante este cert 
că selecționata Uniunii Sovietice se pre-

unui croșeu de stînga, el cade din nou, 
ridieîndu-se după ce este numărat pînă 
la patru. Fiind „groggy", arbitrul a 
oprit meciul. Clay rămîne astfel neînvins 
după 27 de meciuri susținute ca pro
fesionist, dintre care 8 pentru titlul 
mondial.

„Supleul", un

pe anul 1965, cat. 63 
cenko (cîștigător al 
ranțelor olimpice din 1965, cat. 70 
kg), V. Fefelov (campion al R.S.S. 
Bieloruse, cat. 78 kg), D. Kogan (cîș
tigător al concursului internațional 
Podubnîi din acest an, cat. 87 kg), 
V. Susici (cîștigător al aceluiași con
curs, cat. 97 kg), A. Zelenko (mul
tiplu campion al R.S.S. Bieloruse, 
cat. peste 97 kg) și tînărul H. Ba- 
bakhonov (cat. 52 kg).

In vederea meciului cu Ungaria, 
antrenorul echipei noastre de lupte 
libere, 
toarea 
deche 
se va 
tea, cat. 63 kg P. Coman, cat. 70 kg 
P. Poalelungi, cat. 78 kg Șt, Tampa, 
cat 87 kg Fr. Bolla, cat. 97 kg A. 
Maindt și cat. peste 97 kg Șt. 
Stîngu.

Antrenorul federal I. Corneanu și 
antrenorul lotului republican de 
lupte greco-romane, I. Cernea, vor 
forma echipa din următorul lot : C. 
Turturea, Gh. Stoiciu (cat. 52 kg),

procedeu preferat al lui N. Martinescu
Foto: P. Romoș

I. Alionescu, I. Baciu (cat. 57 
S. Popescu, Gh. Gheorghe (cafti 
kg), I. Enache, M. Bolocan (Tîat 
kg), FI. Ciorcilă, I. Țăranu 
87 kg), Gh. Popovici (cat. 87 
N. Martinescu (cat. 97 kg) 
șoiu (cat. peste 97 kg).

Pentru aceste întîlniri 
internațională de lupte a 
doi arbitri neutri: Tanko
(Bulgaria) și Buhumil Butcu (Ct 
slovacia).

Cele două partide vor avea 
în sala Armatei din Brașov, joi di 
amiază, de la ora 17.

kg), A. Fedor- 
turneului spe-

Feder 
desen 
Zaha

I. Crîsnic, a alcătuit urmă- 
formație : cat. 52 kg D. Tin- 

(sau D. Nicolae, în cazul cînd 
restabili), cat. 57 kg N. Cris-

ȘTIRI

0 anchetă a ziariștilor
englezi

Ancheta organizată în rîndul ziariști
lor sportivi englezi a 
„cel mai bun sportiv al 
glia, reprezentativa de 
care a cîștigat în acest
mondial. Este pentru prima oară, după 
20 de ani, cînd acest titlu este atribuit 
unei echipe și nu unui sportiv.

desemnat drept 
anului** din An- 
fotbal a țării, 
an campionatul

PHENIAN. — Lotul jucători 
români dc tenis de masă care înl 
prinde un turneu în K. P. D. ( 
reeană a susținut la Phenian cca d< 
doua întîlnire amicală cu selecț 
nata tării gazdă. La masculin, g; 
dele au obținut victoria cu 3—3. 
ultimul meci, Kim Chang Ho 
întrecut la capătul unei partide sp< 
taculoase pe Gheorghe Cobîrzan 
2—1. în turneul individual, Elf 
nora Mihalca a învins-o cu 2—0 
Cha Kwang Two, iar Rethi a pi 
dut cu 2—1 partida cu Kang Neui 
Hwa.

BUDAPESTA. — Intr-un meci i 
temațional amical de hochei 
gheață, disputat la Budapesta, 1 
prezentativa Ungariei a întrecut »• 
scorul de 10—0 (3—0, 2—0, 5-/0 
echipa austriacă A. C. Klage'mi:

ANKARA. — Echipa de lupte 
bere a U.R.S.S. a susținut la Anka 
și Istanbul două întîlniri amicale < 
selecționata Turciei. In primul mc 
victoria a revenit luptătorilor sovi

fotbal: Cupe... campionate
REZULTATE

, la Milano, se întîlnesc în 
două echipe neînvinse în eam- 

Internazionale și Vasas 
campio-

Azi, 
„C.C.E.* t 
pionatele lor. 1 __
Budapesta. Iată bilanțul lor în 
natele țărilor respective :

Internazionale 8 7 10
Vasas 25 17 8 0
Duminică, Vasas a învins cu 

deplasare pe Diosgyor, iar 
Inter a terminat la egalitate l 
Roma.
• Campioanele Spaniei și

viei au jucat duminică în campiona
tele țărilor lor : Atletico Madrid a
învins pe Pontevedra cu 3—1 (Spania), 
iar Voivodina Novisad a terminat la
egalitate (1—1) cu Rjieka (Iugoslavia).

I 18— 1 15 
I 64—24 42 
l 1—0 în 
sîmbătă, 
(0—0) cu

Iugosla-

Campioanele celor două țări se întîl
nesc azi, la Novisad, în „C.C.E.“.
• în campionatul Franței, după 15 

etape, conduce Nantes cu 22 p. urmată 
de St. Etienne cu 20 p. In etapa de 
duminică : Toulouse — Monaco - 3—0 !

• Echipa Chelsea (23 p) conduce în 
campionatul Angliei, urmată de Liver
pool, Manchester United și Everton cu 
cite 21 p. Sîmbătă, Liverpool a dispus 
în deplasare, cu 2—0 de Newcastle.

• în campionatul U.R.S.S. conduce 
Dinamo Kiev (care este virtuală cîști- 
gătoare) cu 51 p din 31 de meciuri, 
urmată de S.K.A. Rostov pe Don cu 
45 p. din 35 de meciuri și Neftianik 
Baku — 40 p. din 33 de meciuri.

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL DE LA CLUJ

una dintre cele mai valoroase participante
zintă ca o formație valoroasă, constituind 
unul dintre cei mai redutabili adversari 
ai handbaliștilor români. Va fi cu. atît 
mai interesant de văzut la lucru formația 
U.R.S.S., cu cît In seriile preliminare ale 
campionatului mondial, alături de jstlec- 
ționatele R. D. Germane și Canadei,șfeclti-

și 2 fiind cîștigate de sportivii sovietici. 
La turneul de la Cluj, noii antrenori ai 
selecționatei sovietice, Iurii Predeha și 
Gheorghi Sarașidze vor deplasa 14 ju
cători (în paranteză numărul de jocuri 
internaționale) : Djemal Abaișvili (31) și 
Valentin Țapenko (28) — portari, Erik 

pa noastră va avea ca partenerei ijp« cea Veldre (29), Valerii Zelenov (29), Imedo 
a Uniunii Sovietice. , Phakadze (19), Vilii Aizitavicius (8),

Reprezentativa Uniunii Sovietici 3 sui-1 Gheorghi Lebedev (21), Oleg Mazur (5), 
ținut pînă în prezent 42 de jocuri In- 
temaționale dintre care a cîștigat 23, a 
terminat la egalitate 2 și a pierdut 17. 
Pînă în prezent handbaliștii români și 
cei sovietici s-au întîlnit de 9 ori, vic
toria revenind reprezentanților noștri de 
6 ori, un meci tcrminîndu-se la egalitate

Djemal Țerțvadze (37), Iurii Klimov 
(17), Boris Zdorenko (29), Andris Gu- 
blis (4), Vladimir Ovanesov, Anatolii Sev- 
cenko (6). Gci mai mulți jucători apar
țin cluburilor Trud Moscova (4) și Bu- 
revestnik Tbilisi (3).

tici cu 5—3. Cea de a doua intîlni 
s-a încheiat la egalitate: 4—4. 1 
cel mai spectaculos meci, din cadri 
celei de a doua întîlniri, campion1 
mondial la categoria grea Medve 
(U.R.S.S.) l-a Învins prin tuș j 
sportivul turc Topsal.

BAMAKO. — Echipa „Real** B 
mako (Mali) s-a calificat pentru 1 
nala „Cupei campionilor Africii** . 
fotbal, învingînd cu scorul de 3—| 
(1—1) formația Orix din Caineruî

RIO DE JANEIRO. — Proba d 
simplu lemei din cadrul turneuh 
internațional de tenis de la Se 
Paido (Brazilia) a fost cîștigată c 
sportiva suedeză Ingiid Lofthal, c-ai 
în finală a învins-o cu 6—2, 6—f 
pe Graciela Moran (Argentina).

LONDRA. — Un reprezentant i 
Uniunii Europene de fotbal a propti 
ca în viitor campionatul mondial d 
fotbal să se desfășoare din trei î. 
trei ani, iar campionatul Europei ir 
terțări să conteze ca fază elimina 
torie pentru „Cupa Jules Rimct**. A 
ceste propuneri nu au fost primit 
favorabil de federația engleză de fol 
bal, al cărei secretar, Denis Follows 
a declarat că se vor ivi prea mult 
dificultăți 
nevoie de 
pregătirea 
campionat

și că după părerea sa 
cel puțin patru ani pentri 
în condițiuni bune a unu 
mondial.
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