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ocheiștii noștri au învins cu 3-1 pe S.K. A. Kuibîșev
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de la cel de-al IX-lea Congres al P. C. Bulgar
Duminică dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de Ia Sofia, 

delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
Român, care a participat la 
dului Comunist Bulgar.

Din delegație au făcut 
al P.C.R., Ion Stănescu, membru al C.C. al 
tetului regional Oltenia al P.C.R., precum 
Republicii Socialiste România la Sofia.

La sosire, în gara Băneasa, membrii

al Comitetului 
lucrările celui

parte tovarășii

Central al Partidului Comunist 
de-al IX-lea Congres al Parti-

Virgil Trofin, secretar al C.C. 
P.C.R., prim secretar al Comi- 
și loan Beldean, ambasadorul

delegației au fost salutați de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici. Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, de membri supleanți ai Comitetului executiv 
și secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost de față Ivan Mangov, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
R. P. Bulgaria la București, și șefi de misiuni diplomatice acreditați 
Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați pe peronul gării au salutat 
căldură pe membrii delegației. Pionieri le-au oierit buchete de flori.

(Agerpres)
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica,

de prietenie in R.A.U

Oaspeții au abordat partida cu mai 
mult nerv decît vineri și, proiitînd 
de o greșeală a formației bucureș- 
tene, au deschis scorul chiar în inin. 
2 prin Poddiakon. Egalarea s-a pro
dus, după o serie de ocazii ratate, 
abia în min. 29 : Iuliu Szabo a fă
cut o cursă frumoasă 
Calamar a înscris. In 
întîlnirii, hocheiștii 
destul de autoritar și 
j'oreze scorul prin Calamar (min. 47) 
și Biro (min. 53).

Arbitrii I. Florescu și M. Hușanu 
au condus următoarele formații :

Sel. București : Dumitraș — Csaka, 
Ionescu, Varga, Făgăraș — I. Sza
bo, Calamar, Florescu, Pană, Biro, 
Ștefanov, Ștefan, Moiș, Bașa, Tarei.

Ș.K.A. Kuibîșev : Iakovlev — Kos
tin, Naidenov, Polianin, Kobzev, De
nisov, Loskutov — Nikulin, Kuli
kov, Siniakov, Kalecikin, Ciumakov,

beheiștii sovietici de Ia S.K.A.
»îșev au susținut, duminică sea- 
al doilea meci în Capitală, de 

' aceasta în compania reprezen- 
■ei Bucureștiului, formație care 
iude, de fapt, pe majoritatea 
ibrilor lotului nostru republican, 
îoria a revenit formației române 
școrul de 3—1 (0—1, 1—0, 2—0) 
apătul unui meci aprig disputat, 
care —- din punct de vedere 

tacular — nu s-a ridicat la jnăl- 
■a așteptărilor, 
sși a învins, echipa noastră n-a 
it să satisfacă exigențele; ba 
ootrivă, pe parcursul întîlnirii a 

' at o serie de slăbiciuni evidente: 
rtul înaintașilor în defensivă este 

foarte scăzut, tehnica individua- 
» jucătorilor prezintă deficiențe, 
n*  cîteva aspecte asupra cărora 
trebui să se insiste în perioada 
ătoare, cu atît mai mult cu cit 
itorii echipei noastre reprezenta-

vor avea de susținut, nu peste Ahmedsin, Poddiakon, N'evierov, Si
tă vreme, o serie de partide in- monov, Lukianov. 
aționale, printre care cele cu Ita- 

jși R. D. ~ ' - ..........- -

și din pasa sa 
ultima parte ă 
noștri domină 
reușesc să ma-

Apărătorii echipei S.K.A. Kuibî
șev se întrebuințează serios pen
tru a putea Stăvili atacul forma
ției bucureștene. Asemenea faze 
au abundat în intilnirea de du
minică seără, ^evidențiind apor
tul tuturor jucătorilor 
in asigurarea protecției

' pbrfi.
Foto : V.

sovietici 
propriei

Bageac

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soția au părăsii duminică dimineața Bucureștiul, plecind 
cu avionul spre Cairo, intr-o vizită oficială de prietenie, la invitația pre
ședintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, și a soției sale.

împreună cu președintele Consiliului de Stat au plecat Emil Drăgă- 
nescu, ministrul energiei electrice, cu soția, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, cu soția, consilieri și experți. Cu același 
avion a plecat ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.A.U. Ia 
București. Mohamed Fahmy Hamad, cu soția.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Borilă, 
Constantin Drăqan, Gheorghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, 
generali, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și membrii Ambasadei R.A.U.

(Agerpres)

Steaua, din nou campioană
absolută la scrimă!

I

»i Agenda

Germană. R. VILARA

Mîine reîncep întrecerile
campionatului republican

de hochei pe gheață
icepînd de mîine și pînă dumi- 
i se vor desfășura meciurile tu
li al II-lea al campionatului 
iblican de hochei pe gheată al 
lui 1966—67.
rogramul întrecerilor de marți 

următorul:

ora 9,00 : STEAUA — POLITEH
NICA BUC.

ora 17,00 : AGRONOMIA CLUJ 
— TtRNAVA ODORHEI

ora 19,00 : DINAMO — VOINȚA 
M. CIUC.

Așadar, previziunile noastre s-au ade
verit: Steaua a reeditat performanță- de . 
anul trecut, cucerind și in acest an titlul 
de campioană absolută a țării la scrimă. 
Ultima etapă a campionatului republican 
a scos (încă o dată) în relief potențialul 
valoric ridicat al scrimerilor clubului 
bucureștean; Nici un meci pierdut! Mai 
mult, chiar — în multe meciuri victorii 
la scoruri categorice. Felicitări campio
nilor. Acest succes trebuie să-i stimuleze 
în continua ridicare a măiestriei sportive 
pentru o pregătire multilaterală și mai 
bună, la nivelul actualelor cerințe.

Floretiștii de la Steaua s-au impus net 
în ultimele mecittri alo campionatului. 0 
primă victorie cu 15- I în fața sporti
vilor de la I.M.F. Tg. Mureș (Falb. 
Bunieelu și Weîssbpck cîte 4 v, Drîmbă 
3 v, respectiv Szentkiraly 1 v) : a 
lin succes concludent și în partida 
C.S.M. Cluj : 12—4 țWeissbock 4 
Drîmbă și Falb cîte 3 v, Bunieelu 2 V,

respectiv Kanilo 2 v, Prujinschi și Csip- 
ler Șt. cite 1 v). In fine și meciul eu 
Universitatea în care. <le asemenea, 
-/.uitatul a fost favorabil floretiștilor 
la Steaua, cu 11—5 (Falb. Drîmbă 
Weissbiick cîte 3 v, Bunieelu 2 v, t 
pectiv Mureșatui 4 v și Golescu 1 v).

După cum începuseră, și floretistele 
de la Stcăua lăsau impresia că vor câș
tiga fără emoții competiția : 13—3 cu

ie
de 
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i
i
i
I

v» a w * • ■saptammn
(21—27 NOIEMBRIE)
COMPETIȚII INTERNE

Partide spectaculoase în turneul
internațional de handbal de la Cluj
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BASCHET — 26—27.XI. — Sala Flo- 
reasca : campionatul republican 
al echipelor de categoria A și 
B (m. — f.)

BOX — 24.XI. — ia Constanța : 
tilnirea restanță dintre 
nile Dobrogea și Galați 
campionatul republican 
echipe.

GIMNASTICA — 25—27.XI. — Ia 
mișoara : etapa finală a cam
pionatului republican pentrq 
copii și juniori mici.

HOCHEI PE GHEAȚA — 22—27.XI. — 
pe patinoarul artificial ,.23 Au
gust" : turul 2 al campionatului 
republican rezervat echipelor do 
categoria A.

LUPTE GRECO ROMANE — 26—27- 
XI. — ia Câmpulung Muscel : 
etapa finală a campionatului 
de calificare.

in- 
regiu- 

dia 
pe

T1-

LUPTE LIBERE — 
Suceava : etapa 
pionatului de 
echipe.
- 25.XI. - la

26—-27.XI. 
finală a 
calificare

- Ia 
ram

pa

LUJ 20 (prin telefon, de la trimi- 
nostru). întrecerile turneului inter- 
onal de handbal masculin, care se 

fășoară în aceste zile în frumoasa 
i a sporturilor din localitate, au de- 
at sîmbătă după-amiază cu... o par- 
i feminină, cea care a opus cant
inei țării, Universitatea Timișoara, 
redutabila formație a orașului Moș
ia. La capătul unui meci plăcut, vic- 
a a revenit formației timișorene, 
scorul de 11—8 (5—6). Cele 19 go- 

au fost înscrise de: Nemeț 2, Sze- 
«. 5, Ciosescu, Kașpari, Frantz, Moșu 
la timișorence, și Jivîh 4, Șabano- 

■12, Vunteșmeri, ~........................
moscovită.

’rimul meci al
us față în față reprezentativa Fran- 
și selecționata de tineret a Româ- 

i. Handbaliștii francezi au constituit 
* frumoasă surpriză pentru cei 2 000 

spectatori prezenți în sală prin jo- 
lor foare mobil, inai ales în ană- 

e. In prima repriză scorul a fost

Turcina din forma-

turneului masculin

echilibrat, cele două echipe avînd con
ducerea alternativ, dar niciodată la 
mai mult de un gol diferență. După 
pauză, ambele formații au forțat vic
toria. Aceasta a surîs mult timp tine
rilor noștri reprezentanți care au con
dus cu 12—11 (min. 44), 13—12 (min. 
51) și 14—13 (min. 59). In ultimul mi
nut însă, handbaliștii români au comis 
cîteva greșeli de ordin tehnic, permi- 
țînd francezilor să egaleze. Scor final: 
14—14 (7—7).

P. Ovdal (Danemarca) a condus bine 
următoarele formații ■

ROMANIA (tineret): Tale (Dincă) 
— Paraschiv 3, I. Popescu 3, Cosma 2, 
Marinescu 3, Papp 2, Moldovan 1, Ro- 
șescu, Coasă, Dumitru, Kicsidt ; FRAN 
'ȚA : Ferignac (B. Sellenet) — Silves
tro 3, Lambert 7, Brunet 1, Nita 1, Et- 
cheverry, A. Sellenet, Faye, Alexan
dre 2, Terrier, Hector.

Cea de a doua partidă masculină, 
disputată între selecționatele U.R S.S. 
și Iugoslaviei a fost la fel de echili

brată și 
un scor 
ma repriză cele două echipe au făcut 
o adevărată risipă de energie pentru 
a se desprinde, dar tabela de marcaj 
a indicat tot timpul un scor strîns 
După reluare, în min. 47, jucătorii so 
vietici conduceau cu 14—13, dar echi 
pa iugoslavă a sprintat sec și după o 
suită de contraatacuri a ajuns să con 
ducă în min 54 cu 17—14. Finalul a 
aparținut însă echipei sovietice caic 
a egalat în min. 59 prin Klimov din 
7 m (17—17). In ultimele 60 de se
cunde iugoslavii au scos și pe porta 
rul Tomasici din poartă, aducîndu-l 
în atac, dar n-au mai putut modifica 
scorul partidei.

V. Sidea (Buc.) a condus corect ur
mătoarele formații : U.R.S.S. : Abaiș- 
vili (Țapenko) — Mazur 1, Phakadze

s-a încheiat, de altfel, tot cu 
egal : 17—17 (9—9). In pri-

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ecaterina Iencic (in fandare) evită 
un atac al Elisabetei Banyai. Secven
ță din meciul Steaua — I.M.F. Tg.

Mureș
Foto : N. Aure]

I.M.F. Tg. Mureș (Iencic și Tasi cite 
4 v, Drîmbă 3 v, Bejan 2 v, respectiv 
Banyai, Orban și Szaplontay cite 1 v) 
și II—5 cu Universitatea (Tasi, Drîmbă 
și Bejan cite 3 v, Iencic 2 v, respectiv 
Citiră 2 v, Sachelarie, Orfanii și Haukler 
cite 1 v). A urmat meciul cu Progresul, 
de fapt derbiul probei. Surprinzător, fio- 
retistele de la Progresul au luat condu
cerea și au menținut un avantaj sub
stanțial (4—1, 5—2, 7—3). Se părea 
că ele vor termina victorioase. „Soarta” 
meciului a fost decisă de asaltul Bejan— 
Palco, la scorul de 7—5 pentru Progre 
sul. Bejan a evoluat splendid și a ciști-

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Tg. Mureș în
cepe etapa finală a campiona
tului 
mixte.

republican pe echipa

TENIS DE
Cluj ;

VOLEI —
Dinamo 
pionatul 
goriei A.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
BOX — 21.XI. la Wolwerhampton : 

România — Anglia.
HANDBAL — 20—23.XI. — la Cluj : 

turneu internațional masculin 
cu participarea echipelor Fran
ței, Iugoslaviei, U.R.S.S.. Ro
mâniei (seniori) și României 
(tineret).

PATINAJ ARTISTIC — 26—27. XI. — 
pe patinoarul „23 August" con
curs internațional.

POLO PE APA — 22—27 XI. — echipa 
Crișul Oradea participă la tur
neul de la Magdeburg C " '

RUGBl — 27.XI. — pe
Republicii (ora 14,30)
— Franța în cadrul 
F.I.R.A." (ediția a H-a).

MASA — 24—27.XI. — 1« 
„Cupa României".

23.XI. — Sala Floreasca: 
- Rapid (m) în cam- 
republican al cate-

(R.D.G.).

stadionul 
România 

„Cupei



PETRE SIMION (OLIMPIA) SI C. GRIGORE (VOINȚA)
CAMPIONI REPUBLICANI DE CICLOCROS
CICLISM

POPICE •ara

Comentarii

Pe o vreme splendidă — cum n-au 
visat cicliștii să aibă la 20 noiembrie — 
participanții la finala campionatului re
publican de ciclocros au „tras cortina, 
peste activitatea olicială a sezonului ci
clist 1966. Ultimele victorii au fost re
purtate pe merit de Petre Simion (Olim
pia) — la seniori și Constantin Grigore 
(Voința) — la juniori. Cei doi sportivi 

«-au dovedit net superiori adversarilor 
lor îndeosebi în finalul întrecerilor.

Cursa juniorilor mari avea doi favo- 
Hți : Ștefan Suciu — campionul de anul 
rtrecut — și Constantin Grigore — un 
permanent protagonist al curselor cicliste 
-de juniori, indiferent de probă. Ștefan 
iSuciu a suferit însă, chiar în primul tur, 

defecțiune mecanică și a abandonai 
((!?!). în aceste condiții, bucureșteanul 
ia condus de la începutul și pînă la sfîr- 
<șitul cursei, de notat fiind doar diferența 
ide secunde mereu mai mare dintre el și 
^Urmăritori. Remarcabilă este și compor
tarea celor doi alergători de la Mureșul 
Tg. Mureș (N. David și A. Gyorfi), cla
sați pe locurile următoare. Clasament:

Juniori mari — 21 de concurenți, 6 
ture (15 km) — 1. CONSTANTIN GRI- 
’GORE (VOINȚA BUCUREȘTI) 43:33,0 

campion de juniori al Republicii So
cialiste România ; 2. N. David (Mureșul 
Tg. Mureș) 44:05; 3. A. Gyorfi (Mu
reșul Tg. Mureș) 46:08, 4. Cr. Palade 
(Olimpia) 46:44 ; 5. Cr. Corneanu (Șc. 
6p. Timișoara) 46:55; 6. Val Stănilă 
(Petrolul Ploiești) 47:29.

întrecerea seniorilor a fost dominată 
de „trio“-ul Petre Simion—Gh. Suciu— 
Dumitru Ferfelea. Gh. Suciu pornea cu 
atu-ul titlului cîșligat anul trecut în a- 
ceastă probă și cu aureola locului I în 
-cea de a X-a ediție a „Turului Româ
niei* 4,. iar Petre Simion cu renumele ce 
și l-a, cțeaț în cursele de ciclocros cîști- 
gate în Rezonul trecut și in cel actual. 
Doar D. Ferfelea constituia o surpriză. 
In primele patru ture conducerea cursei a 

«aparținut, pe rind, fiecăruia dintre cei 
trei alergători. Iii turul 5, D. Ferfelea are 
o defecțiune mecanică, schimbă bicicleta 
și revine. Apoi, alte „necazuri**  de acest 
gen se abat asupra lui și în turul 7 
trece ...plîngînd pc locul IV, după Petre 
Simion, Gh. Suciu și Radu Calagiu. El 
are însă puterea să revină pînă la sfîrșit 
pe locul 111 pentru a primi medalia de 
bronz a campionatului, răsplată bineme
ritată a eforturilor și dîrzeniei sale. între 
timp, pe primul plan al cursei, Petre Si
mion se impune în fața campionului. El 
are, evident, o mai bună pregătire fizică 
și, poate, mai multă dorință de a izbîndi. 
In turul- 9 — ultimul — Petre Simion

Basche:

JMulte meciuri echilibrate
Jocurile, desfășurate; 'sîmbăta și. 

duminică ’în cadrul «campionatelor 
republidari'e de categoria A precum 
și în întrecerile de categoria B au 
fost caracterizate de scorurile strîn- 
se înregistrate în multe partide. 
Iată rezultatele:

CATEGORIA A MASCULIN
Universitatea Timișoara — I.C.F.

87—85 (41—42, 84—84) Un meci 
palpitant încheiat cu victoria meri
tată a gazdelor. I.C.F. a dat o re
plică dîrză și dacă maestrul eme
rit al sportului Mihai Nedef nu ar 
fi fost eliminat în min. 30 pentru 
5 greșeli personale, finalul putea 
fi altul.. Cele mai multe puncte : 
Ionescu '30, Caloș ljp, Dan Pușcașu 
18 pentru timișoreni, Tarău; 25, 
Podvarcu 20, Nedef 15 pentru 
ixucureșțeni. (ȘT. MARTON-Cteesp.).

Politehnica Galați — I.M.F. Tg. 
■Mureș 64—57 (27—33). Mureșenii au 
jucat bine în prima repriză și au 
condus pînă în min. 26 în conti
nuare, însă, au dominat gălățenii 
cane au obținut o victorie prețioasă. 
S-au remarcat Vasiliu, Ioneci de la 
Politehnica, Țedtila si Borbely de 
la I.M.F. (GH. ARSENIE-coresp.)

Academia Militară — Dinamo 
Oradea 69—66 (28—36). După o 
partidă foarte echilibrată în care 
perioadele de dominare au altei- 
nat, Academia Militară a învins de
oarece. . ( ji greșit mai puțin în fi
nal. în, ultimele minute, orădenii 
au avut> cîteva ocazii claie, pe care, 
înedU te-aut ratat. (G.R.Ș.J.

In unele porțiuni, la ciclocros — după cum se vede in fotograiie — bi
cicleta nu constituie un ajutor, ci un... lest

își mărește substanțial avansul față de 
Gh. Suciu și cîștigă detașat. Clasament 
la seniori (16 concurenți, 9 ture — 
22,5 km) :

1. PETRE SIMION (OLIMPIA) 1 h 
06:41 — campion al Republicii Socialiste 
România; 2. Gh. Suciu (Dinamo) 1 h 
07:21 ; 3. D. Ferfelea (Voința) 1 h 09:04
4. li. fcaiâgiu (Voința) 1 h 10:00; 5. 
Vasile Chilă (Dinamo) 1 h 11:09; 6. 
Dragoș Panaitescu (Olimpia) 1 h 12:04.

în „deschiderea**  celor două finale de 
campionat au avut loc concursuri rezer
vate celorlalte categorii de alergători. 
La juniori mici (30 de concurenți, 4 ture 
— 10 km), Ion Ungureanu a reușit să-l 
învingă pe 
îndîrjită și 
pe parcurs 
să asistăm 
s ament:

1. Ion Ungureanu (Șc. Sp. 2 ) 30:38 ;
2. Gh. Ciumeti (CPB) 30:57 ; 3. Petre 
Ivăngscu (Șc. Sp. 1) 30:58.

în celelalte curse au fost înregistrate 
următoarele rezultate :

Turism: 1. I. Filip (Șc. Sp. 2) 15:08;
2. Pop Savu (CPB) 
(Șc. Sp. 2) 17:15; 
Constantin (Șc. Sp. 
Brînzoi (Șc. Sp. 2) 

țuică (Șc Sp. 2) 16:05.
Organizarea întrecerilor a fost la înăl 

țimea unei finale de campionat republi
can, iar arbitrajul —’ corect, atent. Des
pre valoarea competiției și a participan- 
ților vom vorbi într-unul din numerele 
viitoare ale ziarului nostru.

Gh. Ciumeti. Cursa a fost 
numai cîteva greșeli săvîrșite 
d'e cî|iva concurenți au făcut 
la o sosire departajată. Cla

15:14 ; 3. Ion Stoia 
semicurse : 1 
2) 15:34; 2.
16:01; 3. Gli.

lon 
Ilie
Bă-

HR1STACHE NAUM

CATECpRIA A FEMININ
Universitatea Iași — Olimpia T.V. 

București 59—53 (26—32). Gazdele 
au, întrezărit posibilitatea unei vic
torii doar din min. 36, cînd oas
petele au ratat trei aruncări deci
sive și au rămas fără Ștefania Di- 
nescu (accidentată). S-au remarcat: 
Antoniu, Idriceann, Atanasiu de la 
Universitatea, Mîndran și Cîocos 
de la Olimpia T.V.' (D. DIACONES- 
CU-coresp. principal).

Rapid — Universitatea Cluj 68— 
38 (33—15). Rapid a cîștigat deta
șat. datorită în special eficacității 
contraatacurilor, în care au exce
lat Ivanovici, Suliman și Racoviță. 
De la Universitatea a plăcut Seres. 
Au arbitrat bine Gh. Dinescu și
S. Filo ti. (C. VALEANU-coresp.).

Voința București — Voința Bra
șov 39—47 (20—24). Gazdele au con
dus cu 20—12, 28—22, dar au fost 
egalate în min. 31 cînd tabela de 
scor indica 31—31. în continuare, 
brașovencele au jucat mai organizat 
și au cîștigat meritat. Bucureșțencele 
puteau realiza însă victoria dacă 
ar fi respectat disciplina de joc. 
Au marcat Simon 11, Sala 7, Al
bert 2, Hergetz 4, Horaeek 17, Popa 
4, Essigman 2 pentru Voința Bra
șov, Pitrop 2, Spiridon 18, Sterescu 
10, Manolache 5, Tudor 2 și Magdiu 
2, pentru Voința București.

Mureșul Tg. Mureș — Politeh
nica București 50—63 (28—37). A
fost un meci spectaculos, cu

S-a încheiat a XXI-a ediție 
a campionatelor republicane 
de juniori la „greco-romane“

60 kg 1. A. MAGHIRAN (Mureșul 
Tg. Mureș), 2. E. Tofan (Progresul 
Buc.), 3. T. Damian (Oțelul Ga
lați) ; cat. 65 kg 1. 
(Metalul Buc.), 2. V. 
Satu Mare), 3. Gh. 
namo B-uc.); cat. 70 
MITRU (Viitorul Buc.), 2. M. Ște- 
fănescu (Rapid Buc.), 3. C. Luca- 
cela (C.S.M. Reșița) ; cat 75 kg 1J 
AL. CHIRAN (Â.S.M.T. Lugoj), 
I. Brînzaru (Viitorul Buc.), 3. 
Roșea (Unio Satu Mare); cat. 81
1. I: RAȚ (C.S.M. Reșița), 2. 
Bugariu (C.F.R. Timișoara), 3. 
Șerban (Electroputere Craiova)/ 
cat 87 kg 1. C. PENCIU (Viitorul 
Buc.), 2. A. Fekete (Crișul Oradea);
3. M. Munteanu (Oțeiul Galati) r 
cat peste 87 kg 1. V. DOLINSCHI 
(Rapid Buc.), 2. N. Mandea (Dinamo 
Buc.), 3 M. Moșneag (Vagonul 
Arad).

în clasamentul pe regiuni: 1.
Oraș București 50 p., 2. regiunea 
Banat 34 p., 3. Galați 18 p., 4. Ol
tenia 17 p., 5. Maramureș 14,5 p., 
6. Mureș Autonomă Maghiară 12 p. 
Clasamentul primelor 6 cluburi 
și asociații: 1. Viitorul Buc. 28 p.,
2. Oțelul Galați 18,5 p., 3. C.S.M. 
Reșița 18 p., 4. Electroputere Cra
iova 17 p., 5. Dinamo Buc. 15 p., 
6. Rapid Buc. 14,5 p.

C. CBIRIAC

Întrecerile finale ale celei de a XXI-a 
edifii a campionatelor republicane indi
viduale de lupte greco-roniane (juniori) 
s-au încheiat duminică în sala Floreasca. 
Cei 158 de tineri luptători și-au disputat 
cu ardoare întîietatea, îr. limitele unei 
depline sportivități. La aceste finale ei 
s-au prezentat bine pregătiți, excelind în
deosebi juniorii din cluburile și asocia
țiile sportive din Capitală șl din regiu
nile Banat, Galați și Oltenia, care au 
dominat competiția, cucerind șt 9 din 
cele 10 titluri de campioni' republicani.

Merită a fi evidential!, și alți juniori 
care, chiar dacă nu s-au clasat in primele 
locuri, au avut o frumoasă comportare: 
T. Lazăr (Mureșul Tg. Mureș), C. Vir- 
tosu (C.F.R. Timișoara), C. Die și E. 
Munteauu (Flamura roșie Tuleea), I. Eă- 
doi (Metalul Muscel). I. Paraschi^ (Ta- 
blierul Pitești), AI. Butuman (Oțelul Ga
lați) A. Baltag (Electroputere CraiovaJ, 
A'. Calcine (Tractorul Rădăuți), M. Filtp 
(C.S.M.S. lași) ș.a.

Arbitrajele și organizarea au fost bune. 
Cat. 48 kg 1. CiH. BERCEANU 

(Electroputere Craiova), 2. St. Ba
dea (Viitorul Buc.), 3. I. Jegh 
(I.G.O. Baia Mare) ; Cat. 52 kg 1. 
M. TOLEA (Constructorul Hune
doara), 2. M. Dumitru (Oțelul Ga
lați), 3. Gh. Popescu (Metalul Buc.); 
cat. 56 kg 1. A. IANOȘ (Viitorul 
Buc.), 2. C. Ionescu (Dinamo Buc.),
3. V. Cenda (C.S.M. Reșița); cat.

•k +
*

Octavia Simon, una din
tre cele mai bune jucă
toare de la Voința Jlra- 
șov, intr-o pătrundere 
caracteristică. Fază din 
meciul Voința București

— Voința Brașov

Fcto: A. Neagu

• !. , ,.

★ * •
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multe contraatacuri și coșuri în
scrise de la semidistanță. Deși au 
pierdut, mureșencele au jucat bine 
în fața campioanelor țării. S-au 
remarcat Vogel, Gheorghe și Denie*  
trescu de la Politehnica, Pircan și 
Brasai de la Mureșul. (L PAUȘ- 
coresp. principal).

REZULTATELE 
DIN CATEGORIA B

SERIA I MASCULIN: Progresul 
Buc. — Comerțul Tg. Mureș 58—47 
(28—18), A.S.A. Bacău — Voința 
Buc. 47—59 (22—22), A.S.A. Sibiu 
— Farul Constanța 56—57 (31—24); 
FEMININ : CI. sp. șc. Buc. — 
Viitorul Doirohoi 47—^44 (20—17),

după turneul final
s-a încheiat vineri 
a ultimelor intre-

Ora tîrzie la care 
seara manșa a Il-a 
ceri ale campionatelor individuale, 
găzduite de arena Voința din Capi
tală, nu ne-a permis să comentăm 
comportarea celor mai buni concurenți 
ai turneului final. Deci, o scurtă reve
nire.

Dacă la băieți, actualul campion al 
țării, P. Purje (Flacăra Cîmpina) a 
luat un start excelent (976 p.d. în cali
ficări și 905 p.d. în turul II) și nimeni, 
în afară de fostul campion mondial,
I. Micoroiu (Olimpia Reșița 918—921), 
r.u a reușit să se apropie de rezulta
tele popicarului din Cîmpina, la fete 
lupta pentru cucerirea titlului a fost 
mult mal echilibrată. Astfel, Marga
reta Szemani (Voința Tg. Mureș), 
avînd o puternică revenire de formă 
în turneul final, în cadrul căruia a 
doborît din 100 bile mixte 446 popice, 
a preluat conducerea în clasament cu

I. STAMATE 
Silaghi (Unio 
Pupăzan (Di- 
kg 1. M. DU-

2. 
S- 

kg
T. 
C.

Voința Tg. Mureș — A.S.A. Cluj 
65—63 (37—26), Șc. sp. Satu Mare
— Șc. sp. Craiova 37—36 (13—14),
Șc. sp. Brașov — Voința Oradea 
59—61 (26—31), Spartac Salonta
— Progresul Buc. 40—45 (23—20) ;
SERIA A II-A MASCULIN: Inst. 
Pedagogic Oradea — Universitatea 
Btic. 69—84 (33—34), Politehnica 
Brașov — Medicina Timișoara 
81—58 (35—26), Universitatea Cra
iova — ‘'■Construcții Buc. 74—50 
(35—22) ; FEMININ : Universitatea 
Timișoara — Politehnica Brașov 
78—59 (38—31), Medicina Iași —
I.C.F.  41—94 (25—50), I.M.F. Tg.
Mureș — Medicina Qluj 471—41 
(18—22).

pe perechi. Multe dintre ji 
evoluind la „individuale" 

obosite in confruntările pe 
obținînd rezultate slabe.

836 p.d. (390+446). Poziția ei a 
în continuare asaltată de Elena T 
dafir (Laromet Buc.) care a tota 
835 p.d., ca apoi Maria Stanca (C.i 
Reșița) cu 844 p.d. (414+430) să fi 
campioană aproape trei ore. Int 
ultima pe pistă, Cornelia Moldovt 
(care realizase în calificări 432 
trebuia să obțină 413 p.d. pentru a 
brăca tricoul de campioană. Coi 
mind bunele aprecieri din prelim 
rii, sportiva bucureșteană a doved 
mare putere de luptă și o precizi 
matematică în lansarea bilei, reali 
450 p.d. Cornelia Moldoveanu a 
cerit astfel pe merit titlul de camp 
nă pe anul 1966.

Simbălă și duminică s-a desfăș 
proba 
toare 
părut 
rechi, 
orice așteptări s-a comportat însă 
piui favorit, Elena Trandafir - Cîr 
Szocs, precum și deținătoarele ți/.l 
la perechi, Florica Biru - Maria <Qt 
în schimb, o surpriză plăcută a : 
nizat tandemul Elena Vonica - Steli 
Chican (415+385) care a fost dep. 
în finalul competiției doar de exp 
mentata sportivă Margareta Szen 
(411) și tînăra ei parteneră, Ana 
laș (407). în disputele masculine s 
detașat categoric cuplurile P. Purje 
Vînătoru și I. Micoroiu - C. Radule: 
Făcînd din nou dovada marilor i 
posibilități, P. Purje a doborît din 
bile mixte 963 popice, iar C. Vînăt 
a obținut 870 p.d. Perechea KzM: 
roiu - C. Radulescu a acționat cu ț 
cizia... ceasornicului pînă la ultii 
„izolat” cînd C. Rădulescu a „sp; 
și a ratat multe lovituri (din 25 
bile a realizat doar 54 p.d.), pi 
zind... printre degete primul loc.

Clasamentele finale la perechi : 
minin — 1. MARGARETA SZEMAf 
ANA NILAȘ (Voința Tg. Mureș 
Stăruința) 878 p.d., 2. Elena Voni< 
Steliana Chican (Cetatea Giurgiu) 
p.d., 3. Elena Trandafir - Crista Sz 
(Voința Buc. + Laromet) 765 pJ 
masculin — 1. P. PURJE - C. Vlh 
TORU (Flacăra Cîmpina + Petre 
Ploiești) 1833 p.d., 2. I. Micoroiu- 
Rădulescu (Olimpia Reșița) 1822 p
3. Victor Ivan - Dumitru C. Dumi 
(Petrolul Ploiești) 1750 p.d.

Ca arbitri principali au funcție 
D. Stoica, C. Popescu și E. Mole 
veanu, toți din București.

TR. IOANIȚESCI

SCRIMĂ

Steaua, 

din nou 

campioană

(Urmare din pag. 1)

gat cu 4—j. ’în continuare, trăgătoar 
de la Steaua au pus stăpînire pe m 
și au cucerit o meritată victorie. 
9—7.

La spadă, trăgătorii de la Steaua 
f^cut mai întîi o încălzire în compa; 
celor de la Universitatea (10—4) 
C.S.M. Cluj (15—1 !), foarte necesi 
pentru meciuircheie, cu I.M.F. Tg. 
reș. Intr-adevăr, așa cum era și de 
teptat, această partidă a stat apreu 
tot timpul sub semnul interesului ce 
prezenți și s-a încheiat la scorul de 8- 
pentru Steaua. Ultimul asalt nu a n 
avut loc, deoarece chiar și la rezul 
egal victoria ar fi revenit spadasini 
bucureșteni: ei aveau o situație n 
bună Ia tușe...

In fine, proba de sabie. Și aici Stea 
a realizat scoruri concludente : 15—1 
C.S.M. Cluj, 11—5 cu Dinamo Brașov 
12—4 cu Universitatea București.

Alte rezultate tehnice. Floretă băiet 
C.S.M. Cluj—Universitatea 9—7, U 
versitatea—-I.M.F. Tg. Mureș 11— 
Floretă fete: Progresul—Univ. 12— 
Univ.—I.M.F. Tg. Mure? 10—6. Spad 
Univ.—C.S.M.'Cluj 9—5, I.M.F. Tg. M 
reș—Univ. 9—6. Sabie : Universitate 
9—7 cu Dinâmo Brașov și 13—3 
C.S.M. Cluj.

Clasamentul pe probe. Floretă băiet 
1. Steaua 20 p, 2. Univ. 14 p. 
C.S.M. Cluj 14 P, 4. I.M.F. Tg. Mm 
0 p. 5. Unio Satu Mare 6 p, 6. Petro] 
Ploiești 2 p. Floretă fete: 1. Stea 
20 p, 2. Progresul 16 p, 3. Univ. 12
4. S.P.O.B, 6 p, 5. Unio S. Mare 4
6. I.M.F. Tg.' Mureș 2 p. Spadă: 
Steaua 20 p, 2. I.M.F. Tg. Mureș 16
3. C.S.M. Cluj 9 P, 4. Crișul 8 p, 
Univ. 4 p,'6. Progresul 3 p. Sabie: 
Steaua 20 p, 2. S.P.O.B 13 p, 3. Uni 
10 p, 4. Unio S. M. 8 p, 5. Dinar 
Brașov 7 p, 6. C.S.M. Cluj 2 p. Clas 
mentul general’: 1. Steaua 24 p, 2. Uni 
15. P, 3—4. C.S.M. Cluj și I.M.F. T 
Mureș 9 p. u 1



„CUPA ROMÂNIEI"
Surprize mai mari și mai mici în 

Stapa desfășurată duminică în ca- 
irul popularei competiții „Cupa Ho- 
nâniei' 1 Echipe de categoria B, cu 
veleități de A sau pentru locuri 
runtașe în seriile respective (Side- 
rurgistul Galati, Dinamo Victoria 

< București, C.S.M. Reșița, Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii și altele) n au 
Dutut rezista „asaltului" pe care 
-au dat formațiile „mici*  din cate
goriile inferioare, fiind eliminate. A- 
:esta este, de altfel, farmecul „Cu
tei*.  Corespondenții noștri, relatin- 
iu-ne telefonic desfășurarea partide- 
or, au subliniat dirzenia cu care 
j fost disputată calificarea în etapa 
jrmătoare ca și realizarea unor iru- 
noase spectacole fotbalistice, în ciu
da timpului nefavorabil — în multe 
localități din țară — și a terenuri
lor desfundate. Ceea ce este un me
ii, aparținînd, deopotrivă, invinga- 

iorilor și învinșilor. Iată amănunte 
de la meciuri.
GLORIA BIRLAD — SIDERURGIS- 
TUL GALAȚI 2—1 (0—0. 1—1) !

Victorie meritată, realizată după o 
liip tă epuizantă, dusă pe un teren 

desfundat. Timp de 75 de minute (re
priza a Il-a și prelungirile) au do
minat bîrlădenii, ratînd numeroase 
ocazii prin Albu, Podină și Scînteie. 
Siderurgistul, după o repriză egală 
(întîia), n-a reușit să stăvilească am
biția și elanul gazdelor.

Au înscris Adam (min. 64) pentru 
Siderurgistul, respectiv Podină (nun. 
B5), Iancu (min. 109). A arbitrat cu 
scăpări A. Macovei — Bacău.

S. ELIADE — coresp. prlnctual
STEAUA ROȘIE SALONTA — CRI- 

ȘUL ORADEA 2—3 (0—2)
Terenul desfundat și ploaia mă

runtă — iată decorul în care s-a 
desfășurat această partidă, cu o pa- 

. slonantă evoluție a scorului. Ea se 
Joutea încheia cu o surpriză dacă 
gazdele ar fi fructificat măcar două 
lin ocaziile avute în repriza se- 
:undă (o dată mingea a lovit bara 
— min. 55).

Au marcat : N. Alexandru (min. 
10), Balogh (min. 30 — autogol) șl 
Har ș ani (min. 84) pentru Cricul, 
Ungvari II (min. 51) și Bagi (min. 
53) pentru Steaua roșie.

A condus satisfăcător Carol Varga 
— Baia Mare.

GH. COTRAU ■— coresD.

RECOLTA CĂREI — MINERUL
• BAIA MARE 0—1 (0—0)

Jocul a fost plăcut datorită am- 
aiției cu care au luptat cele doua 
echipe. Terenul moale a influențat 
asupra nivelului tehnic al jocului. 
Băimărenii, mai omogeni și mai teh- 
aici, cu o pregătire fizică mai buna,

Rezultatele 
din categoria C
SERIA EST

Metalul Rădăuți — Ancora Galați 
ț—1 (1-1)

Locomotiva Iași — Rapid Mizil
I—0 <

Victoria Roman — Minobrad Vatra 
Jornei 2—1 (0—0)

SERIA SUD
Flacăra roșie București — Dunărea 

giurgiu 3—4 (0—0)
Metalul Tirgoviște — Portul Con- 

tanța 1—0 (1—0)
Electrica Fieni — Stuful Tulcea 

!—2 (1—1)
Progresul Corabia — S.N. Oltenița 

!-l (1-1)

SERIA VEST
Minerul Anina —Victoria Tg. Jiu 

l—l (2—0) n ■
Victoria Călan — Autorapid Craio

va 2—0 (1—0)
Tractorul Brașov — Metalul Tr. 

Severin 6—0 (5—0)
Chimia Făgăraș — Aurul Zlatna 

•—0 (2—0)

SERIA NORD
i U -ii

Minerul Bihor — Soda Ocna Mureș 
)—O

Metalul Copșa Mică — Minerul 
Baia Sprie 1—0 (0—0)

Faianța Sighișoara — A. S. Aind
2-1  (1-1) a

Olimpia Oradea — Sătmăreana 
1—0 (0—0)

și-au impus punctul de vedere în 
partea a doua a meciului, înscriind 
în min. 68 prin Snacovski.

A arbitrat bine Al. Toth — Ora
dea.

TR. SILAGHI — coresn
METALUL PLOPENI — DINAMO 

VICTORIA BUCUREȘTI 1—0 (1—0)
Echipa antrenata de Cepolschi și 

în rindurile căreia figurează nume 
roși jucători cunoscuți, ca de pil
dă Babone, George Marin, Ciurea, 
vrea ca și în această ediție a „Cu
pei României" să repete performan
ta de anul trecut cînd a ajuns pînă 
în „optimi".

Jocul de azi s-a desfășurat pe un 
teren greu datorită ploii care a că
zut în ultimele zile. Gazdele au ata
cat în permanență, dominînd moral 

■■

Extrema stingă, Ciornoavă, față in față cu portarul metalurgist Slave 
care, printi-un plonjon spectaculos, va împiedica înscrierea unui nou 
gol. (Fază din meciul T impuri noi București .—a - ~

V f
A condus

Sibiu.
și material partida. Golul a fost în
scris în min. 14 de George Marin 
printr-un șut fulgerător de la 18 m.

A arbitrat bine Pop Gavrilă — Bra
șov.

I. POPESCU — coresp.

în fața 
două e- 
minute. 
evoluat

I. M. U. MEDGIDIA — OȚELUL 
GALAȚI 1—1 (0—0, 1—1)

Pe un timp primăvăratic, 
a 4 000 de spectatori, cele 
chipe s-au întrecut 120 de 
Fotbaliștii din localitate au 
peste orice așteptări, oferind supor
terilor lor faze de fotbal de o rară 
frumusețe. Rezultatul concret: un 
gol, cinci „bare" și un raport de 
cornere 16—9 în favoarea lor. Se 
poate spune, fără nici un dubiu, că 
numai forma excepțională a portaru
lui Cîmpeanu a salvat pe gălăteDÎ 
de la înfrîngere. Au înscris: Ion 
(min. 75) pentru Otelul și Călin (min. 
88) din lovitură liberă de la 20 m 
pentru gazde. A arbitrat bine C. Pre- 
lici — București.

RADU AVRAM — coresp.

TIMPURI NOI BUCUREȘTI - ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 1—2 (1—1)

Duminică dimineața, tribunele de 
la „Timpuri noi*  erau arhipline. Su
porterii celor două formații au asis
tat la un joc disputat cu dîrzenie, 
în care formația din categoria oraș 
II (Timpuri noi) a dat o replică cu
rajoasă studenților bucureșteni.

Știința a cîștigat dar cu multă 
greutate, cel mai mare obstacol fi 
ind... portarul Slave, oare a apărat 
excepțional, salvînd situații aproa 
pe imposibile. Studenții au deschis 
scorul în min. 9 prin Vasilescu. Șap
te minute mai tîrziu, Roșoagă ega
lează. Jocul se echilibrează, ambele 
echipe avînd perioade egale de do
minare. Echilibrul se menține și după 
pauză. In minutul 69 este comis un 
henț în careul metalurgiștilor și Un- 
guroiu transformă lovitura de la 11 
m acordată de arbitru. Din păcate, 
arbitrul Emil Martin — Buc. nu pro
cedează la fel în min. 71 cînd stu
denții comit un fault grosolan în ca
reul loi

N. TOKACEK — coresp.

GLORIA C.F.R. GALAȚI — PRO
GRESUL BRĂILA 0—5 (0—3)

Partida s-a desfășurat pe un teren 
complet desfundat, plin de apă. In 
aceste condiții, echipa cu o mai 
mare experiență și-a impus jocul. 
Chiar în minutul 5, Stoian trage la 
poartă de la distanță, portarul res
pinge și Coconea înscrie de la 10 m. 
In continuare, brăilenli domină In
sistent și mai realizează încă doua 
goluri prin Ionescu min. 24, șut de 
la 20 m, și Nitu (min. 44) care a dri
blat toată apărarea gălățenilor, In
clusiv țxirtarul.

După pauză, jocul se echilibrează 

dar cei care înscriu sînt tot brăileriit. 
Nitu (min. 64) și Banu (min. 73) sini 
autorii ultimelor două goluri 
partidei. A arbitrat foarte bine 
Petrea — Buc.

ȘT CONSTANTINESCU 
coresp. principal

ale 
C.

MEDICINA CLUJ — INDUSTRIA 
SÎRMEI CÎMPIA TURZII 5—1 (3—0)

Intîlnire de un bun nivel tennic. 
care a plăcut spectatorilor prezent! 
în tribune. Studenții au practicai un 
fotbal clar, eficace, șutind des și 
precis la poartă. Punctele au lost 
înscrise de Coșeriu (min. 20 și 75), 
Pop (min. 33 și 41) și Pîrvuleț (mm. 
85) pentru Medicina și Rădulescu 
(min. 68) pentru Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii.

Știința București 1—2)
Foto : N. Tokacek

N.

bine Eugen Bucșe

TODORAN — coresp.

MUREȘUL DEVA — C.F.R. TIMI
ȘOARA 4—4 (3—2, 3—3)

Cu toate ță terenul a fost desfun
dat, jocul a avut un nivel tehnic 
satisfăcător. Prezenta timișorenilor, 
pretendenți la primul loc al seriei 
a doua din categoria B, a stimulat 
pe fotbaliștii de la Mureșul, evolu
ția lor avînd o valoare deosebită. 
Mai mult ca oricînd, acțiunile gaz
delor au fost orientate pe poartă, 
Cergo reușind performanta de a în
scrie 3 goluri, în min. 3, 24 și 112. 
Al patrulea gol al Mureșului a fost 
marcat de File în min. 8. Pentru ti
mișoreni au înscris : Fodor (min. 15), 
Panici (min. 38 și 122) și Seceleanu 
(min. 52). Golul înscris de Panici 
în min. 122 (jocul a fost prelungit 
de arbitru, pentru unele întreruperi), 

fost realizat din lovitură de la
m.

A arbitrat cu scăpări C. Mihăiles- 
cu — Brașov.

I. SIMION — coresp.

a
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ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.S.M. REȘIȚA 3—2 (0-2, 2—2)
Victoria crăfovenilor este pe de

plin meritată. Ei au dominat cu au
toritate. în repriza a doua reșițenii 
au condus cu 2—0 prin punctele în
scrise de Arnotchî (min. 25 și 38) 
în urma a două contraatacuri fulge
rătoare. Gazdele au redus din handi
cap prin Stănescu (min. 58), egalînd 
prin Țîru în min. 87. în prelungiri, 
in min. 96, Electroputere ratează un 
„11 metri". Matei a tras în bară. 
Jocul capătă o desfășurare dramati
că. Golul victoriei este înscris de 
Resciuc în min. 118. A arbitrat bine 
C. Niculescu — București.

M. POPESCU — coresp.

VÎSCOZA — METALURGISTUL 
BUCUREȘTI 1—3 (0—0, 1—1)

N-a lipsit mglt ca spectatorii pre
zent! pe terqnuj Vîscoza să fie mar
torii unei noi surprize furnizate de 
echipa de cațegprie orășenească. Pînă 
în minutul 88, cînd Metalurgistul a 
egalat prin Floruț, meciul a stat sub 
semnul victoriei Vîscozei, adevărată 
revelație.

în prelungiri, metalurgiștii, profi- 
tînd de căderea fizică a adversari
lor, reușesc .să-și adjudece victoria, 
înscriind de două ori prin Voinea. 
Pentru Vîscoza a marcat Rafael, din 
lovitură de la 11 metri.

D. DUMI I RFSCU — coresp.
A.S.A. SIBIU — MINERUL LUPENI

1—2 (1—1)
Sibienii au fost la un pas de a 

obține, în „Cupă", a doua victorie 
în fața unei echipe de categoria B. 
Ei au practicat un joc vioi, inițiind

multe acțiuni periculoase la poarta 
lui ................
în 
că 
re.
i-a

Mihalache. Oaspeții au practicat 
repriza intîi un joc dur. E drept 
nici gazdele n-au ramas... datoa- 
în pauză, arbitrul Gh. Smeureanu 
chemat la cabină pe Basarab (Mi

nerul) și Macovei (A.S.A.), atrăqin- 
du-le atenția asupra disciplinei in 
care trebuie să se desfășoare jocul. 
Acțiunea a avut urmări asupra jo
cului, care a crescut ca nivel tehnic- 
spectacular. în repriza a doua n-au 
mai existat durități. Au înscris : Că
rare (min. 10 și 84) pentru Minerul 
și Bîscă (min. 39) pentru A.S.A. Si
biu. A arbitrat bine Gh. Smeureanu 
— Rm. Vîlcea.

IL1E IONESCU — coresp. principal

MUSCELUL CÎMPULUNG — C.S.M. 
SIBIU 2—2 (1—1, 2—2)

Pe o vreme frumoasă, in fata a 
2 000 de spectatori, cele două echi
pe au furnizat un joc plăcut, desfă
șurat într-un tempo rapid.

Repriza întîi a aparținut qazdelor 
care au deschis scorul, in min. 18, 
prin Bivol în plină dominare a 
mușcelenilor, oaspeții egalează prin 
Laufceag (min. 38). în repriza a doua, 
oaspeții sint în ofensivă și iau con
ducerea prin golul înscris de Voici 
(min. 65). Mușcelenii atacă insistent 
și, în min. 82, Fulga obține egaîa- 
rea, marcînd din apropiere. Prelungi
rile nu aduc nici o modificare, am
bele echipe ratînd ocazii clare.

V. POPESCU — coresii.

TEXTILA MEDIAȘ — OLTUL 
SF. GHEORGHE 1—0 (1—0)

A fost un joc de mare luptă, am
bele formații făcînd risipă de energie 
pe intreg parcursul meciului. Texti- 
liștii au obținut victoria datorită go
lului înscris în minutul 9 de 
Schmidt. Localnicii ar îi putut înre
gistra un scor mai mare dar, șutu
rile din minutele 36 și 40 expediate 
de Dodu și Schmidt au întîlnit bara. 
Oaspeții au opus o dîrză rezistență, 
an acționat, bine pe mijlocul tețe- 
nului, dar s-au dovedit ineficaci în 
fazele de finalizare. Jocul a fost 
deseori aplațidat de public.

Arbitrul St. Mușat din Brașov a 
condus bine.

1. RÎȘNOVEANU — coresp.
TEXTILA BUHUȘI — CHIMIA 

SUCEAVA 0—0
După 120 de minute de joc, scorul 
rămas alb. Ambele echipe au avuta

numeroase ocazii de a înscrie, dar 
înaintașii au ezitat să șuteze, au cău
tat poziții din cele mai ideale. Gaz
dele au insistat mai mult, au avut 
inițiativa în joc, dar s-au lovit de 
o apărare fermă, bine organizată. 
Prelungirile au fost presărate cu mo
mente dramatice, cu faze la ambele 
porți, jucătorii căutînd să obțină 
victoria pînă în ultima clipă a jo
cului. Totuși... tabela de marcaj a 
rămas neschimbată.

I- VIERU — coresp.

Metalul Hunedoara — Clujeana
4—1 (1—0).

PRONOSPORT
AȘA ARATA 0 VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE 
ETAPA DIN 20 NOIEMBRIE 

CONCURSUL . PRONOSPORT
1966 
Nr. 47

I. 
II.

III.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.

X.
XI. 

XII. 
XIII. 
Fond 

196.318

Mii an—Internazionale 
Atalanta—Brescia 
Fiorentina—Bologna 
Mantova—Cagliari 
Napoli—J uventus 
Roma-—Lecco 
Spal—Foggia 
Torino—LanerOssi 
Venezia—Lazio 
Messina—Catania 
Palermo—Padova 
Potenza—Varese 
Sampdori a—Livorno 
de premii 544.289 lei, 
lei report premiul minim.

2
1
X
X
2
1
1
X
X
X
1
1
1
caredin
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cu un cuprins interesant și

Aviație: Proiecte, prototipuri, 
experiențe • „Plutonul doi" se 
afirmă • Celula parașută • A- 
vioane românești: ICAR acrobatic.

Turism, alpinism: Start în Ho- 
roaba • Călimanii • Orientare 
turistică la Olănești.

Auto-moto : Renault 16 • Raliul 
Dunării • Noaptea Ia volan

MECIURI
AMICALE

STEAUA - RAPID 4-1 (2-0)
Partida s-a disputat duminică dimi

neață pe terenul Giulești și a plă
cut prin dirzenia cu care jucătorii 
ambelor echipe și-au disputat fie
care balon, prin numeroasele faze 
spectaculoase din fața porții. Rapi- 
diștii au aliniat o formație din care 
au lipsit 6 titulari (reținuți în lotu
rile reprezentative). Ei au dominat 
la începutul și sfîrșitul partidei, dar 
fără eficacitate. Steaua, cu o linie 
de mijloc activă, și o înaintare în 
vervă, a reușit să obțină victoria.

Au marcat : Voinea (min. 28 și 
88), Constantin (min. 44), Petescu 
(min. 53) pentru Steaua și Neagu 
din 11 metri (min. 70) pentru Rapid.

STEAUA : Suciu — Petescu, Jenei, 
Negrea, Chiru — Vigu, Voinea — 
Pantea (Micu), Constantin, Soo, Crei- 
niceanu.

RAPID: Andrei (Răducanu) —
Stefan, Motroc, Costea, Greavu — 
Jamaischi, Georgescu — Kraus (Pa- 
reșcura), Neagu, Voicu, Codreanu.

Meciul a fost bine condus de Gh. 
Negoițescu.

MIRCEA IONESCU — coresp.

U.T.A. - C.F.R. ARAD 6-0 (5-0)
ARAD 20 (prin telefon). — Texli- 

liștii vor întîlni miercuri la Arad 
formația turcă Fenerbahce în cadrul 
„Cupei Balcanice". Se știe că în pri
mul joc disputat la Istanbul, U.T.A. 
a pierdut cu scorul de 3—1. Jucă
torii arădani speră să obțină victoria 
în cel de-al doilea meci. Pentru a- 
ceasta ei au continuat cu asiduitate 
pregătirile în tot cursul săptămînii, 
iar sîmbătă au susținut un joc ami
cal cu formația locală C.F.R. Arad 
pe care au’’întrecut-o cu 6—0 ( 5—0). 
Atacul a fost compartimentul care 
a dat satisfacție. Au marcat : Axente 
(2), Tr. Popescu (2), Șchiopu și Do- 
mide. >

ST. IACOB — coresp. principal 
..... ' y ♦

TG. MUREȘ - UNIVERSITATEA 
CLUJ 5-3 (1-3)

I r
MUREȘ 20 (prin telefon). —

A.S.A.

TG.
Meci deosebit de intereâaiil, cu multe 
faze spectaculoase și cu multe goluri. 
După ce au fost conduși cu 3—1 la 
pauză de studenții clujeni, fotbaliștii 
din Tg. Mureș au avut o revenire 
surprinzătoare și au obținut victoria. 
Au marcat: Pavlovici (2); Dumitriu 
III (2), Tîmpănaru pentru gazde, res- 
F -tiv Ivansuc (2) și Uifăkatiu pen
tru clujeni.

A. SZABO — coresp.

JIUL - ȘTIINȚA CRAIOVA 6-1 (1-1) !
Au marcat: Martinovici (2), Pero- 

nescu (2), Casandra și Sațțdu pentru 
Jiul și Oblemenco pentru Știința 
Craiova.

S. BALO! — coresp. principal
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La lupte greco - romane

Echipa României din nou victorioasă
în fața B. S. S. Bieloruse

• La „libere“: România (B)—Ungaria 21/»-4*4

Sâmbătă, la Zurich, a avut loc tra
gerea la sorti a optimilor de fina
lă pentru competiția „Cupa orașelor 
tîrguri* la fotbal. Echipa Dinamo Pi
tești va juca în compania echipei 
Dinamo Zagreb. Iată și celelalte în
tâlniri: Juventus Torino sau Vitoria 
Setubal — Dundee United; Leeds 
United — Valencia; Burnley — Na
poli ; Lokomotive Leipzig — Beniica 
Lisabona sau Spartak Plovdiv; Bo
logna sau Sparta Praga — West 
Bromwich Albion ; Kilmarnock — La 
Gantoise ; Eintracht Frankfurt — Fe- 
renevaros Budapesta. Toate meciurile 
(tur și retur) urmează să se dispute 
înainte de sfârșitul lunii februarie 
1967.

• în etapa de ieri a campionatu
lui iugoslav (a 12-a), Dinamo Zaqreb 
a dispus în deplasare de Radnicki 
Niș cu 1—0. Și în etapa a 11-a Di
namo a obtinut o victorie: 3—1 cu 
F. C. Zagrebt Viitoarea adversară a

BRAȘOV (prin telefon). Sîmbătă sea
ra, în sala de sport a Armatei din lo
calitate, echipele de lupte greeo-romane 
ale României și R.S.S. Bieloruse s-au 
întîlnit în meci revanșă. Reprezentativa 
tării noastre a obținut din nou victoria. 
Iată cîteva însemnări din desfășurarea 
partidelor.

Reîntîlnindu-1 pe E Feinstein, I. Ba
ciu (cat. 57 kg.) a reușit în min. 6 
o centurare care i-a adus victoria la 
puncte. Tot la această categorie I. Allo- 
nescu l-a avut adversar pe I. Bravko 
(campion al R.S.S. Bieloruse la cat. 57 kg 
în 1965). Alionescu, deși s-a accidentat 
în min. 7, a cîștigat la puncte. S. Po
pescu, la cat. 63 kg. a reeditat succesul 
din primul meci cu V. Isakov. O parti
dă foarte disputată a avut loc la cat. 
70 kg între M. Bolocan și A. Fedorcenko.

Turneul internațional de handbal
(Urinare din pag. 1)

2, Selenov 2, Sevcenko, Klimov î, 
Terțvadze 2, Lebedev, Zdorenko, So- 
lomko 3, Gublis ; IUGOSLAVIA : To- 
masici — Pribanici 2, Selec, Idzako- 
vici 3, Klisanin, Djuranec 1, Horvath 
5, Milkovici 5, Vican 1, Uremovici, 
Karadza.

Duminică după-amiază prima formație 
a României a învins selecționata de ti
neret a țării cu 27—9 (12—2) la capătul 
unui meci în care a dominat categoric. 
G. Karlsson (Suedia) a condus bine 
următoarele formații: ROMÂNIA: Redl 
(Penii)—Santungi 2, Costache II 4, Go
ran 1. Gațu 2, Gunesch 4, Gruia 7, Ilnat, 
Licu 3, Nica 1, Nodea 3; ROMANIA

Dinamovistele învinse la Constanța, 
iar ieșencele—la București

în etapa a Vl-a u campionatelor 
republicane la categoriile A și B :

CATEGORIA A
Alumina Oradea — Steaua București 

(m) 1—3 (13, —3, —11, —4). Bucurește- 
nii au învins datorită jocului lor efica
ce din atac și agresivității blocajului. 
S-au remarcat Rauh. Porojnicu și 
Bartha de la Steaua, Dimeni și Rogo- 
asan de la Alumina. (V. Sere - coresp.).

Tractorul Brașov — Politehnica Ti
mișoara (m) 3—1 (—10, 7, 7, 13).

Dinamo București — Minerul Baia 
Mare (m) 3—0 (1, 3, 10).

Progresul Brăila — Viitorul Bacău 
(m) 3—1 (8, —10, 6, 11). Victorie meri
tată a brăilenilor, mai calmi în finalul 
partidei. (I. Baltag — coresp.).

Farul Constanța — Dinamo Bucu
rești (f) 3—1 (4, —7, 14, 7). 2000 de 
spectatori au asistat la un meci de 
ridicată valoare, terminat cu victoria 
localnicelor, care au meritul de a-și 
fi organizat mai bine jocul, impunin- 
du-se îndeosebi la blocaj. Cele mai 
bune de la învingătoare : Anghel. Go- 
loșie și Biji. De la Dinamo, care a 
jucat fără Lia Vanea, s-ău remarcai 
Constantinescu și Ștefănescu. (E. Petre
— corespondent).

I.C.F. București — Penicilina Iași 
(f) 3—2 (9, —1, 13, —3, 11). Meciul, în 
genere de înaltă calitate tehnică, a 
cuprins numeroase faze de valoros 
spectacol. Așa cum am prevăzut, ice- 
fistele le-au dat ieșencelor o replică 
viguroasă, încheind partida cu o meri
tată victorie. Bucureștencele datoresc 
■succesul realizat ieri în primul rînd 
acurateței primirilor, preluărilor și pa
selor la trăgătoare, iar în finalul me
ciului — fermității de la blocaj. 
Acesta însă, deși îndeobște atent 
construit și dublat, a fost totuși sen
sibil ușurat de mingile ridicate multă 
vreme de oaspete prea aproape de
fileu. La Penicilina — bine a lucrat 
atacul. în schimb, lacune importante 
prezentînd jocul de apărare în linia 
a doua, dublajul în ofensivă și, mai 
presus de acestea, pasele, prin lipsa 
lor de siguranță. în cele 106 minute 
ale întîlnirii s-au evidențiat : Carabi
nă. Dumitrescu, Șchiopu, Totoreanu și 
Radulescu de la I.C.F., Nan. Goia și
— parțial — Zabara de la Penicilina. 
(CONSTANTIN FAUR).

Rapid București — Universitatea 
Cluj (f) 3—1 (12, 4. —14. 13). La capătul 
unui meci deosebit de palpitant prin 
desele răsturnări de situații, echipa 
giuleșteană a reușit să învingă, destul 
-de greu. Aceasta, pentru că studentele 
clujence i-au opus o dîrză rezistență, 
-combmînd frumos și bine inspirat.

Ea s-a încheiat la egalitate. Aceeași de
cizie a fost dictată șl la cat. 78 kg în 
meciul I. ȚSranu - V. Fefelov. FI. 
Ciorcilă a evoluat la o categorie supe
rioară, 87 kg. El a luptat cu multă dîr- 
zenie, dar primind un avertisment în 
min. 7 pentru pasivitate (!) a fost de
clarat învins în fața lui Cogan. Parte
nerul lui C. Busoiu (cat. 97 kg.) s-a 
accidentat. Ultimul a concurat N. Marti- 
neseu (cat. peste 97 kg.) întîlnindu-1 pe
V. Susicl, mal greu cu 13 kg. Martl- 
nescu a reușit însă să „scoată” un meci 
egal. Rezultat final : 51/»—21/, pentru
echipa țării noastre.

în întîlnirea de lupte libere cu echipa 
Ungariei antrenorul I. Crîsnic a aliniat 
formația secundă. Victoria a revenit 
oaspeților cu 4Vt—21/.

C. GRUIA, coresp. principal

(TINERET): Tale—Bădău, Coasă 3, 
Ciuncan, Avramescu, Kicsidt 1, Dinea 1, 
D. Marin 2, Dumitru 2, Roșescu, Stă- 
nescu.

In cel de al doilea meci echipa U.R.S.S. 
și-a asigurat din prima repriză un avan
taj consistent și a întrecut Franța cu 
scorul de 21—16 (12—5). C. Căpăfînă 
(Buzău) a condus corect următoarele 
echipe: U.R.S.S. : Țapenko (Abaișvili) — 
Mazur 2, Phakadze 3, Selenov 1, Sevcen
ko 2. Eizatvicius 1, Terțvadze 4, Lebe
dev, Veldre 1, Solomko 5, Gulbis 2 ; 
FRANȚA : Ferignac (B. Sellenet)-—Sil
vestro 1, Richard 1, Lambert 3, Brunet 
1. Nita 1, Alexandre 2, Etcheverry 3, 
Faye 1. Soiiliă 1, Labrousse 2. Luni 
se joacă meciurile România (tin.}.— 
U.R.S.S. și România—Iugoslavia.

Ieri, in categoria A la volei:

Fază din meciul feminin I.C.F. București — Penicilina Iași, unul dintre 
cele mai animate ale etapei. In fotografie — icelista Radulescu, du
blată de Carabină, surprinde nepregătit blocajul ieșencelor și „pune' 

lingă Goia

Oaspetele au lăsat o frumoasă impre
sie în special prin jocul din setul al 
treilea, în care ele au cîștigat cu 
16—14, remontind de la 1—10 (!). Ulti
mul set, desfășurat sub semnul egali
tății pînă în ultimele clipe, se termină 
cu victoria rapidistelor care, avînd în 
Cbezan, Szekely și Todorovschi trei 
jucătoare in bună formă, cîștigă, dar... 
fără a străluci. De la Universitatea 
Cluj s-au remarcat Moeanu, Popa și 
Botezan. (SEVER NORAN).

Țesătura P. Neamț — C.P. Bucu
rești (f) 3—2 (12, —5, —5, 13, 15). Joc 
de valoare tehnică mediocră. (I. Iancu 
— coresp. principal).

C.S.M. Sibiu — Universitatea Craio
va (f) 3—1 (3, —18, 7, 11). Sibiencele — 
în continuarea ascendenței de formă, 
în meciul de la Sibiu s-au evidențiat 
Biltay. Popa și Schunn de la gazde, 
Lăzeanu și Zamfirescu de la oaspete. 
(I. Boțocan — coresp.).

CATEGORIA B
Semănătoarea București — Farul 

Constanța (m) 3—2 (7, —3, 10, —10, 9) ! 
Progresul București — Eiectroputere 
Craiova (m) 0—3 (—6, —14, —7) !, Pro
gresul I.R.A. Suceava — CȘM Cluj (m
3—1 (—13, 10, 5, 5), înainte Timișoara

ECHIPA DE POLO DINAMO BUCUREȘTI
PENTRU PRIMA OARĂ

IN TURNEUL FINAL AL „C. C. E.“
ZAGREB, 20 (prin telefon). Conti- 

nuînd seria succeselor în turneul 
j semifinal al „C.C.E." la polo, DINA- 
j MO BUCUREȘTI a întrecut categoric 
I și pe Rotte Erde Hamm, asigurîndu-și 
: astfel pentru prima oară calificarea 
I în turneul final al competiției. Cam- 
I pioana țării noastre s-a apărat cu mul- 
i tă dirzenie, a contraatacat rapid și 

eficace, astfel că după 15 minute de 
joc ea conducea cu 8—2. în ultimul 
„sfert” jucătorii vest-germani au avut 
un om în plus, au ținut mingea, redu- 
cînd scorul spre sfirșit. Rezultat fi
nal : 8—3 (3-0. 1-1, 4-1, 0-1) realizat de: 
Zahan 3, Grințescu 3, Mărculeseu. 
Kroner de la Dinamo și Kleinmeyer 
2, Kuvabala de la Rotte Erde. Foarte 
bun arbitrajul lui Bauwens (Belgia).

Tot în cea de-a doua zi, Partizan 
Belgrad a întrecut (dimineața) pe Rotte 
Erde cu 4—1 (1-0, 0-0, 2-1, 1-0) și pe 
Ethnikos Atena (în cursul serii) cu 
15—3 (4-0, 3-2, 4-0, 4-1). în urma aces
tor rezultate, campioanele Iugoslaviei 
și României și-au asigurat participa
rea la turneul final, iar întîlnirea lor 
directă de duminică după amiază avea 
să hotărască pe cîștigătoarea acestui 
turneu.

Bucureștenii au început partida foar
te decis și au condus cu 1—0 (Popa) 
și 2—1 (Zahan) după două contra
atacuri rapide. De fiecare dată, însă, 
Partizan (deținătoarea trofeului) a ega
lat prin Jankovici, din superioritate 
numerică. în repriza secundă, Popa 
aduce echipei sale din nou avantaj 
și același Jankovici (din superioritate

— Ind. sirniei C. Turzil (m) 3—#
(9, 9, 3), I.C. Arad — A.S.A. Sibiu (m) 
3—1 (—10, 4, 13, 4), I.C.F. București — 
Medicina București (m) 3—0 (8, 1, 7), 
Știința Petroșeni — Institutul peda
gogic Tg. Mureș (m) 3—0 (10, 0, 5), 
Politehnica Iași — Politehnica Cluj (m) 
3—2 (7, —9, —13, 9, 8) !, Universitatea 
București — Universitatea Craiova 
(m) 3—2 (6, —12, —6, 6, 10), Construcții 
București — Universitatea Timișoara 
(m) 2—3 (3, —7, —12, 5, —14), Metalul 
București — Tricotajul Brașov (f) 3—2 
(9, —11, 9, —8, 6), Progresul București
— Sănătatea Arad (f) 3—1 (7, —13, 3, 
5), Voința Botoșani — Drapelul roșu 
Sibiu (f) 2—3 (9, —7, —2, 9, —7), Corvi- 
nul Deva — Liceul „N. Bălcescu” Cluj 
(f) 3—2 (—13, —6, 8, 12, 7), Progresul 
Tirgoviște — Voința M. Ciuc (f) 3—0 
(12, 14, 12), Medicina București — Uni
versitatea Timișoara (f) 1—3 (9, —2, 
—14, —10) !, Universitatea București— 
Universitatea Iași (f) 3—0 (14, 10, 8), 
I.S.E. București — Institutul pedagogic 
Pitești (f) 2—3 (—7, —12, 10, 3, —6), 
Politehnica Galați — Politehnica Bra
șov (f) 2—3 (14, —11, —7, 4, —13).

Amănunte — în ziarul de mîine. 

numerică) restabilește egalitatea. Cel 
de-al treilea „sfert” a aparținut iugo
slavilor, care au marcat de două ori, 
prin Perisici și Ciukvas (om în plus), 
in timp ce dinamoviștii nu au înscris 
decît o dată prin Kroner. Ultimele 
5 minute au fost dramatice. Bucureș- 
tenii au asaltat pur și simplu poarta 
adversă, Mărculeseu a înscris un gol 
(neacordat de arbitrul Bauwens), dar 
nu au mai putut egala. Scor final 5—4 
(2-2, 1-1, 2-1, 0-0) pentru Partizan.

In ultimul meci: Rotte Erde — 
Ethnikos 2—1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0). Cla
sament final: 1. PARTIZAN 6 p,
2. Dinamo 4 p, 3. Rotte Erde 2 p,
4. Ethnikos 0 p.

Olimpiada 
înaintea

In urma remizei înregistrate în par
tida întreruptă dintre marele maestru 
american L. Evans și maestrul interna
țional D. Drimer, meciul România—
S.U.A. din penultima rundă a turneului 
final al Olimpiadei de șah de la Havana 
s-a terminat Ia egalitate: 2—2.

In celelalte întîlniri, după terminarea 
întreruptelor, rezultatele sînt următoarele: 
Cehoslovacia—Cuba 3—1, Bulgaria—Da
nemarca 2* */ 2—V/2» Islanda—Norvegia 
272—li/?, Ungaria—R.D.G. 2!/2—IV2, 
Iugoslavia—Spania 3*/ 2—Vî*

In ultima rundă a finalei șahiștii ro
mâni au întîlnit redutabila formație a 
Ungariei, care conduce cu 21/2—V2 (° 
partidă fiind întreruptă). Celelalte rezul
tate, înainte de reluarea întreruptelor: Ar
gentina—Spania 2—0 (2), R.D.G.—Nor
vegia 3—0 (1), U.R.S.S.—Bulgaria 1—0 
(3), Iugoslavia—Islanda P/2—l/2 (2). 
Cehoslovacia—Danemarca 1-0 (3),
S.U.A.—Cub» 2*/ 2—»/2 (1).

Clasamentul înaintea jucării partidelor 
întrerupte: U.R.S.S. 37 (3), S.U A. 34
(1) , Ungaria 33>/2 (1). Iugoslavia 32
(2) , Cehoslovacia 29*/ 2 (3), Argentina 
29'/2 (2), Bulgaria 27i/2 (3), ROMANIA

Scurte
ANKARA. Sportivul 

austriac Roland Losert 
a cîștigat proba de flo- 
retă din cadrul con- 
cursului de scrimă care 
se desfășoară la Anka
ra. In finală, Losert î-a 
întrecut pe francezul 
Yves Boisser cu 5—1. 
Tot el a cîștigat și pro
ba de spadă, totalizing 
7 victorii. I—a urmat în 
clasament Savici (Iugo
slavia) cu 5 v.

PARIS. In primul tur 
al „C.C.E.*  la baschet 
masculin : A.S. Villeur- 
banne (Franța) — A. C 
Casablanca 80-75 (41-29); 
Honved — Galata Saray 
94-55 (46-25) ; Vorvărts 
Leipzig — Olimpic 
Frieburg 86-61 (39-34) ;
Simenthal Milano — 
K. R. Reykjavik 90-63 
(44-26).

BUDAPESTA. Selec-

ționata de hochei pe 
gheață a Ungariei a 
întîlnit formația de ti
neret a R.D. Germane, 
în primul meci oaspeții 
au terminat învingători 
cu scorul de 7—0 (2-0, 
3-0, 2-0). Al doilea s-a 
încheiat cu un rezultat 
egal : 3—3 (2-1, 1-1, 0-1).

BREMEN. Intr-un 
meci internațional 
masculin de handbal, 
echipa R.F. Germane a 
învins cu scorul de 
28—15 (14-9) echipa Spa
niei

SYDNEY. Tn a doua 
semifinală a turneului 
internațional de tenis 
de la Sydney, New
combe l-a învins cu 
6-1, 6-4, 7—5 pe Roche. 
In finală el se va întîl- 
ni cu Stolle.

ISTANBUL. Comite
tul european de atle

în turul al treilea al „Cupei orașelor tîrguri'

Dinamo Pitești—Dinamo Zagreb
• Dinamo Zagreb învingătoare In ultimele etape din campionatul Iugoslavie
• Două meciuri importante In campicnatul Italiei

A LUAT SFIRSIT
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TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE VOLEI DE LA PRADA

Selecționata studențească 
a țării noastre s-a clasat pe locul :

PRAGA, 20 (prin telefon). — Dumin 
că a luat sfîrșit la Praga turneul mas 
culln de volei organizat cu prilej t 
Săptâmînii Mondiale a Studenților, tui 
neu la care a luat parte și selecționat 
studențească a țării noastre. Competiți 
s-a încheiat cu victoria echip*  
U.R.S.S. Selecționata studențească a Rc 
mâniei s-a clasat pe locul 3, la egalitat 
de puncte (4) cu echipele R. D. Ger 
mane (locul 2) și Cehoslovaciei (loci 
4). Ea a dispus în preliminarii de echi
pa Franței cu 3—2 (8, —10, 4, —1!
8) și i-a cedat celei a Bulgariei cu 2— 
(—15, —14, 13, 12, —11). în finale, voie: 
baliștii români au pierdut primele dou 
partide, cu Cehoslovacia (2—3 : 14, —l 
9, —13, —10) și cu U.R.S.S. (1—3 : — 
9, —4, —11) și au cîștigat duminică, în 
trecînd cu 3—2 (12, —12, 11, —4, 5) re 
prezentativa R. D. Germane, secund 
clasată.

de șah
finișului

25>/, (1). R.D.G. 241A (1), Island
18l/2 (2), Danemarca 18 (3), Spâni 
I61/2 (2), Norvegia 15 (1), Cub 
12‘/2 (1).

★

Comentînd rezultatul meciului Romă 
nia—S.U.A. din penultima rundă. închc 
iat la egalitate, specialiștii prezenți I 
Havana subliniază că performanța șahi.6 
tilor români este datorată în special Iu 
Florin Gheorghiu, care l-a învins la-^pri 
ma masă pe marele maestru Bobby Fiș 
cher. „Tînănd mare maestru român Fl< 
rin Gheorghiu a făcut senzație, învingi/, 
du-l pe Fischer care a fost neintrecu 
pînă la meciul cu România*,  transmit1 
corespondentul Agenției ..FRANCE PRE!- 
SE“. Comentînd partida, marele maestr 
cehoslovac l.udek Rachman. remarcă st 
Iul magistral de atac în care a cîștiga 
Florin Gheorghiu. Presa și radioteleviziu 
nea cubaneză au acordat o atenție deosd 
bită victoriei Ini Gheorghiu, apreciind- 
ca linul din cele mai importante eveni 
mente ale Olimpiadei. Ziarele din lla 
■vana au publicat declarații și fotografi, 
campionului român.

știri externe
tism a stabilit ca între 
cerile campion ateloî
europene de atletisn 
din 1971 să se desfășoa 
re la Helsinki. Criterf' . 
european pe teren 
perit din 1968 va ave< 
loc la Madrid. Meciu 
Europa - America a fos 
fixat pentru zilele d< 
9 și 10 august 1967, U 
Montreal.

MELBOURNE. Ct 
prilejul unui concur; 
internațional de nata 
ție desfășurat la Syd 
ney, tînăra înotătoar< 
australiană K a t h j 
Wainwright, în vîrsti 
de 17 ani, a corecta 
recordul mondial îiț 
proba de 880 yarzi li 
ber realizînd timpul df 
9:50,3. Vechiul recor< 
era de 9:52,3 și aparți 
nea lui Patty Caretto.

piteștenilor se află în clasament p< 
locul al treilea, cu 15 p.

• In campionatul Italiei s-au ties 
fășurat ieri două meciuri importau 
te. La Milano, Internazionale a dis 
pus de Milan cu 1—0 (0—0). Mazzo 
la a fost cel mai bun jucător de p< 
teren. In min. 74 el a driblat tre 
adversari și șutul său a fost devia 
în poartă de Madă (autogol). La 
Neapole, pe un teren desfundat îr 
urma ploilor căzute în ultimele zile 
echipa locală Napoli a fost între
cută cu 1—0 de Juventus. In cla
sament, după 9 etape, conduce In
ternazionale cu 17 p urmată de Ju
ventus cu 15 p.

• La Koln în meci amical: R. F 
Germană — Norvegia 3—0 (2—0) 
Au marcat: Uwe Seeler și Ulsass (2).

ZURICH. Ședința de lucru a Comite
tului Executiv al F.I.F.A. a hotărît că 
viitoarea ediție a C.M. de fotbal di» 
1970 să se desfășoare după regulamentul 
existent.
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