
ENDA SĂPTĂMÎNII
' noiembrie -» 4 decembrie)

COMPETIȚII INTERNE

5CHET — 3—4.XII — sălile Di-
■ și Giulești : campionatul repu- 
i al echipelor de categoria „A” 
“ (m.f.)
K — 4.XH — sala Floreasca : 
ul final al campionatului repu- 
1 pe echipe
TBAL — 29.XI : etapa a 13-a a 
ionatului republican al echipe
le categoria „A“.
xn. etapa a 13-a a campionatu- 
chipelor din cat. „B" și „C“. 
NDBAL — 4.XII — sala Floreas- 
,,Cupa de iarnă”
GBI — 4.XII : etapa a 21-a a 
donatului republican al echipe
le categoria „A”
TIMA — 3—4.XII — sala Recolta: 
a României".
EI — 28.XI—4.XII, la Tg. Mureș: 
nuă etapa finală a campionatu- 
epublican pe echipe mixte.
i — 4.xn — Poligonul Tunari : 
donatul Capitalei la skeet
LEI — 4.XII — în sălile Dinamo, 
•*ti și Politehnica : campionatul 
plican al echipelor din cat. 
și „B".

tlPETIȚII INTERNAȚIONALE

’ TTSM — 28.XI—4.XII : trei at- 
. . ticină la concursul intemațio-

je la Havana.
..TBAL — 3.XII, la Nicosia : Ci- 
i— România, în cadrul campio- 
lui european.
l.xn, plecarea lotului național 
uniori (U.E.F.A.) în Turcia
LTERE — 3. XII — la Londra : 

-ia — România.
1NDBAL — 28.XT—l.XII : turneul 
.F. Germană al lotului masculin 
neret și al selecționatei feminine 
lașului București
•CHEI PE GHEATĂ — 29.XI și 

J — la patinoarul .,23 August" : 
<’ țționata orașului București—Tor- 

Minsk.
PTE — 28.XI—4.XII — turneul 
uediâ~“al eciiipei Dinamo Bucu-

LO — 4.XII — la Genova : jocul 
• dintre echipele Dinamo Bucu- 

$i Pro Recco din turneul final 
d.C.E.”
NIS DE MASĂ — 3.XII — la Lon- 

Anglia — România

Partizan Belgrad - 
namo Magdeburg 5-3 
n „C. C. E." la polo
~REB, 27 (prin telefon). In cel 
doilea joc al turneului final din- 
’artizan Belgrad și Dynamo 
eburg victoria a revenit forma- 
jgoslave cu scorul de 5—3 (1— 
-1. 2—0, 1—1). Au înscris: San- 
2, Tedeschi, Perisici, Jankovici 

<i învingători, Zein 2, Kluge 
a învinși .

LA CAPĂTUL UNUI JOC LIPSIT DE STRĂLUCIRE

lipa de rugbi a României a fost întrecută cu 9-3 de cea a franței
după-amiază, pe stadionul Re

ni, în prezența a circa 8 000 de 
dori, s-a disputat tradiționalul 

de rugbi din fiecare toamnă 
i reprezentativele României și 
ei. întîlnirea de ieri, a XlV-a 
istoria confruntărilor rugbistice 
ro-franceze, a luat sfîrșit cu 

de 9—3 (3—3) în favoarea oas- 
r. Fără a străluci, învingătorii 
pus in valoare indiscutabil supe- 

i experiență. Deși ambele for
au făcut cea mai slabă partidă a 
fața publicului nostru, iar aspec

•eseu și Al. Ionescu in luptă pentru balon. (Fază din meciul de rugbi 
( România—Franța)

Foto ; T. Roibu
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ÎN TURNEUL FINAL AL „C. C. E.“ LA POLO:

Dinamo București a debutat cu o frumoasă victorie 
în fața lui Pro Recco: 4-2

Luptă aprigă pentru balon în fața porții italiene. In prim plan, Zahan (nr. 3) și Guerrini (nr. 7), urmăriți îndea
proape de Pizzo (nr. 4), Novac (nr.8) și portarul Merello (nr. 1)

Foto i A. Neagu

Rar ne-a fost dat să urmărim o 
partidă atît de aprig disputată, cu 
atîtea momente dramatice și atîtea 
„suspense“-uri ca cea pe care DINA
MO BUCUREȘTI și PRO RECCO 
au oferit-o ieri după-amiază în ca
drul primului meci al turneului final 
din „C.C.E.“ la polo. Numeroșii spec
tatori prezenți în tribunele piscinei 
acoperite de la Floreasca au urmărit 
cu sufletul la gură timp de aproape 
o oră întrecerea celor două formații 
(în linii mari au fost reprezentativele 

tul mohorît al jocului o atestă, dis
puta a fost pasionantă doar prin evo
luția scorului și prin situațiile repe
tate în care „XV“-le nostru putea 
concretiza dominarea de moment de 
așa manieră incit la sfirșitul partidei 
să se fi consemnat un rezultat favo
rabil. Dar acest lucru nu s-a întîm- 
plat...

Mai întîi însă, evoluția jocului. Pri
mele minute le-au aparținut oaspeți
lor. De altfel, în min. 6 ei au și 
deschis scorul printr-o încercare a 
lui Duprat. Lacaze a ratat transfor

Luni 28 noiembrie 1966

României și Italiei), și doar șutul Iui 
Novac în cel de al 19-lea minut de 
joc (efectiv) a putut să le risipească 
toate emoțiile trăite pînă atunci.

Spre satisfacția noastră, campionii 
României au cîștigat la m re luptă 
cu 4—2 (0—1, 2—0, 0—0, 2—1) cu 
prețul unor deosebite eforturi pentru 
care întreaga echipă merită felicitări. 
Jucătorii de la Pro Recco au venit 
la București să-și „vîndă pielea” cît 
mai scump ; s-au apărat cu multă 
dîrzenie, depășind uneori chiar și li

marea, unghiul fiind dificil. Convinși 
probabil că-și vor apropia cu ușurin
ță victoria, francezii se relaxează 
mai mult decit era firesc și rugbiștii 
noștri ciștigă teren. Apărarea fran
ceză se dovedește penetrabilă, dar si
tuația extrem de favorabilă cucerită 
prin eforturile întregii noastre echipe 
este irosită de ratarea unei lovituri 
de picior căzute (Irimescu) în min. 8. 
Totuși, românii insistă și oaspeții nu 
mai pot contracara atacurile decit cu

G. RUSSU-ȘIRIANU 
T. STAMA

(Continuare in />ag. a 4-a)

Prin telefon de la trimișii noștri speciali la Neapole^
GHEORGHE NICOLAESCU Șl CONSTANTIN COMARNISCHI:

ITALIA-ROMÂNIA 3-1 (2-1) LA FOTBAL
• ARBITRUL GERHARDT SCHULENBURG A FĂCUT CADOU ITALIENILOR GOLUL EGALI
ZATOR • GHERGHELI, CEL MAI BUN OM AL ECHIPEI NOASTRE • ITALIENII AU ÎNVINS, 

TOTUȘI ECHIPA NOASTRĂ A FĂCUT UN JOC VALOROS
Chiar și fără emoționanta mani

festare de simpatie a miilor de na- 
politani, coridoare vii pe care auto
buzul fotbaliștilor români își croia 
cu greu drum, de la stadion spre ho
tel, chiar și fără măgulitoarele apre
cieri făcute seara, la masa comună, 
de Ottorino Barassi, vicepreședinte al 
F.I.F.A., următoarea concluzie se 
impune : în jocul de sîmbătă, dispu
tat în compania puternicei „squadra 
azzura”, echipa de fotbal a Româ
niei și-a adus din plin contribuția 
la reușita partidei, satisfăcînd exi
gențele celor peste 70 000 de specta
tori, care, înarmați cu sirene, tălăngi 
și petarde, au transformat tribunele 
stadionului ,.San Paolo” intr-un vul
can mereu în erupție.

4 pagini 25 bani

mitele permise de regulament, iar în 
atac au ținut mingea foarte mult, 
punînd în acest fel la grea încercare 
nervii dinamoviștilor. Tactica lor nu 
a reușit însă decît în parte. Bucu
reștenii au atacat (cu excepția primei

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Atac la poarta echipei Politehnica. Fază din meciul de hochei Voiafa M. Ciuc—4t 
Politehnica București

Foto : R. Teodor

într-adevăr, se poate aprecia că 
— deși învinși — fotbaliștii ro
mâni au făcut unul din cele mai bune 
jocuri peste hotare, din ultimii ani.

Și cînd facem această afirmație ne 
gândim, firește, și la valoarea par
tenerului de luptă sportivă, la marea 
lui dorință de a debuta cu o victo
rie în noua competiție europeană 
care succede dezastruoasei campanii 
pe pămînt englezesc, de acum 4 luni 
și care a făcut „să cadă capul” lui 
Edmondo Fabri.

Am fost învinși și totuși, după ul
timul fluier de arbitru, jucătorii ro
mâni n-au părăsit terenul cu capul 
plecat. într-atît de conștienți au fost 
fiecare din cei 11 jucători ai tricou
lui naționalei că eforturile lor perso

Steaua și Dinamo 
au terminat la egalitate

Aseară s-au încheiat și întrecerile 
celui de al doilea tur (mai sint de 
disputat încă două tururi) al cam
pionatului republican de hochei ps 
gheață.

STEAUA — DINAMO 3—3 (2—1, 
0 1, 1—1). Cel mai disputat joc al 
actualului campionat. Dinamoviștii au 
evoluat mai bine ca în partidele an
terioare, au luptat cu multă energie 
și au patinat mai mult, în timp ce 
Steaua a arătat semne de oboseală. 
Acest lucru a fost mai evident în 
apărare unde hocheiștii de la Steaua 
au oferit adversarilor posibilitatea 
să-și creeze situații favorabile. Rezul
tatul de egalitate este just, chiar dacă 
Steaua a manifestat o oarecare supe
rioritate in ofensivă, avînd nu mai 
multe dar, în orice caz, mai clare 
situații de gol. Au înscris : Calamar 
(S) min. 5, Peter (S) min. 7, Moiș (D) 
min. 11, Florescu (D) min. 39, G. 
Szabo (S) min. 41 și Pană (D) min. 46.

Miine seară, de Ia ora 18,30, SE
LECȚIONATA BUCUREȘTIULUI 
intilnește formația TORPEDO 
MINSK, care activează în cate
goria A a campionatului U.R.S.S.

VOINȚA — TÎRNAVA 11—2 (4—0, 
2 0. 5—2). Victoria hocheiștilor de 
la Voința s-a conturat în prima re
priză, dar nu atît prin valoarea jo
cului lor, cît prin slaba replică a 
echipei Tîrnava. De altlel, cu trei 
minute înainte de terminare, tabel?: 
de marcaj arăta scorul de 11—0 pen
tru Voința, punctele jucătorilor din 
Odorhei fiind , realizate la capătul 
a două contraatacuri în ultimele 
două minute. Au marcat: I. Szabo 
(3), Mihoc (2), Oswath (2), Ioanovici, 
Ferenczi, Krausz, Zs. Antal pentru 
Voința, Covaci (2) pentru Tîrnava.

AGRONOMIA — POLITEHNICA 
Ș—2 (0—0, 5—0, 3—2). Studenții clu
jeni, a căror capacitate de finalizare 
a fost dovedită și în alte partide, 
an reușit să-și pună în valoare 
această calitate doar în repriza se
cundă. în rest, meciul a fost echili
brat, bucureștenii manifestînd chiar 
o oarecare superioritate în prima re
priză, cînd au ratat prin VoicuJescu 
(bară), Mantea și Mezei trei mari 
ocazii de a înscrie. Au marcat > 
Cazan II (4), Gali (2), Cazan I, Naghi

CALIN ANTONESCU
(Continuare în pag. a 4-a)

nale au dus la o comportare, de art- 
samblu, mulțumitoare. Mai mult ca 
oricînd, echipa a dovedit stăpînire 
de sine, ceea ce i-a permis să se 
desfășoare după o anume concepție 
tactică preconizată ca antidot la jocul 
rapid și viguros al „squadrei azzura”.-

De Ia Datcu, care n-a degajat nici 
o minge la întîmplare, pînă la Lu- 
cescu, a fost evidentă strădania pen-: 
tru un joc constructiv, cu dese în
cercări de temporizare, în dorința de 
„a tăia” din tempoul rapid — arma 
principală a jucătorilor italieni. O 
rotiță importantă în angrenajul echi-, 
pei a constituit-o mijlocașul Gher- 
gheli care a acoperit o zonă mare

(Continuare in pag. 2—3)



FOTBAL Dinamo Bacău și A.S. A. Tg. Mureș-continuă si
.ARȚI, U BUCUREȘTI, iii III TIME ETAPĂ t IIMIUI CATlGdRIlI Ă

Un cuplaj de zile mari: 
Sapid - Petrolul și Steaua-Farul
\ căuta acum. înaintea ultimei etape 
arului categoriei A, răspunsul ia în- 
jarea tradițională : „Cine va fi cant
ină de toamnă ?* seamănă — într-un
— cu... căutarea acului în carul cu
! Și* aceasta pentru că posibilitățile 

. multiple. Primele 5 clasate pornesc cu 
•se oarecum egale în această dispută.

i avantajată pare a fi Universitatea 
tiova care joacă pe teren propriu cu 
mafia pe care a talonat-o aproape tot 
pul, Progresul București, și asupra 
eia are ascendentul a două victorii 
inute în campionatul 1964—1965. S-ar 
ea ?a studenții craioveni să ocupe 
il I, avînd — totuși — un golaveraj 
*ativ !? Dar. șanse de victorie păs- 
iză și Progresul, care nu mai este 
ipa de acum doi ani. In lupta pentru 

ia clasamentului s-a intercalat și Di
no București. Daca va învinge la 
id, ea își poate păstra poziția de li- 
r deținută în clipa de față.
roate aceste supoziții sînt foarte bune 
nai dacă... uităm pe Farul. Intr-ade- 

r, constănțenii, revelația primei jumă- 
i a campionatului, au un meci mai 

ițin decît echipele de care a fost vorba 
jă acum și, în eventualitatea că ar

Aceasta fiind situația, fiecare joc cîș- 
tigă în importanță și ne putem aștepta 
la meciuri dintre cele mai palpitante. De 
pildă, publicul bucureștean va asista pe 
„Republicii” la ultimul cuplaj al anului, 
un cuplaj de zile mari : RAPID—PETRO
LUL (ora 12,15) și, în continuare. STEA
UA—FARUL. in ultimele trei campionate, 
Farul a cîștigat de trei ori în fața Stelei 
și a pierdut o singură dată, celelalte 
meciuri încheindu-se la egalitate, in timp 
ce Rapid are ia activ patru victorii a- 
supra Petrolului (pierzînd doar de două 
ori). Partide la fel de interesante au loc 
la Arad (U.T.A.—DINAMO BUCUREȘTI), 
Craiova (UNIVERSITATEA—1 xtO GRE
ȘUL) Si Cluj (UNIVERSITATEA—DINA
MO PITEȘTI).

Dar. iată programul complet al etapei: 
ARAD : U.T.A. — Dinamo București 
PETROȘENI : Jiul — Politehnica Ti

mișoara.
BRAȘOV : Steagul roșu — C.S.M.S. Iași 
CLUJ : Universitatea — Dinamo Pitești 
BUCUREȘTI : Steaua — Farul și Ra

pid — Petrolul
CRAIOVA : Universitatea — Progresul 

București.

O faza dintr-un meci STEAUA—FARUL
•: tiga restanța cu Petrolul (probabil că 
i ciul va avea loc în 1967) concomitent 
«• i o performanță bună în meciul cu

■ \gua, pot sări de pe locul IV pe I !
■Jare-i a cincea echipă cu șanse la șe- 

t. ?. Dinamo Pitești ! Da, printr-un ca- 
iciu al rezultatelor (meci egal la Cra- 

> a, victorie de partea arădenilor în
■ ctida cu Dinamo București. înfrînge-
■ a Farului în ambele meciuri pe care

mai are de disputat și, în sfîrșit. vic-
i ia piteștenilor la Cluj !), reprezen- 
ițli noștri în „Cupa orașelor tfrguri" 
t obține „tricoul galben”.

-Cît de pasionante sînt aceste capricii 
u 3 fotbalului, nu ?

înaintea acestor jocuri, clasamentul a- 
rată astfel :
1. Dinamo București 12 7 1 4 22—15 15
2. Progresul 12 6 3 3 13—10 15
3. Univ. Craiova 12 7 1 4 17—19 15
4. Farul 11 5 4 2 19—14 14
5. Dinamo Pitești 12 7 0 5 20—17 14
6. Rapid 12 5 3 4 20—11 13
7. Steaua 12 5 2 5 18—13 12
8. Petrolul 11 5 2 4 12—10 12
9. U.T.A. 12 3 5 4 14—16 11

10. Jiul 12 4 2 6 22—17 10
ÎL Politehnic» 12 3 4 5 14—19 10
12. C.S.M.S. 12 3 4 5 16—27 10
13. Universitatea Cluj 12 2 4 6 9—16 8
14. Steagul roșu 12 2 3 7 12—24 7

SERIA I

DINAMO BACĂU — METALURGIS
TUL BUCUREȘTI 2—1 (0—0)

Bacău, 27 (prin telefon). Jocul s-a 
desfășurat majoritatea timpului în 
jumătatea de teren a bucureștenilor, 
care s-au apărat în 9 oameni. Aceștia 
acordă corner după corner, iar îna
intarea dinamovistă ratează ocazii 
după ocazii. Oaspeții au recurs 
uneori și la durități care au dus la 
accidentarea lui Kis (min. 20) și Pa- 
nait (min. 89). Golurile au fost mar
cate de Panait (min. 55) și Vătafu 
(min. 89 din 11 m). Golul echipei 
Metalurgistul a lost înscris de Voinea 
în min. 63.

Ilie Iancu — coresp. principal

METROM BRAȘOV — C.F.R 
PAȘCANI 1—1 (0—1)

Brașov, 27 (prin telefon). Cînd ar
bitrul E. Martin (București), care a 
condus foarte bine, a fluierat sfîr- 
șitul meciului, jucătorii formației fe
roviare l-au îmbrățișat cu multă căl
dură pe portarul Mocanu. El a fost 
.omul" care nu numai că și-a salvat 
echipa de la o grea înfrîngere, dar 
i-a dat posibilitatea să plece cu un 
punct. Trebuie amintită și contribuția 
fundașului central Horvath care în 
min. 86 a scos de pe linia porții o 
minge cu o adresă fixă. Pe de altă 
parte, în min. 35, jucătorul brașove ni 
Sima a tras pe lingă,,poartă o lovi
tură de. la 11 m. Nu trebuie uitat 
nici brașoveanul Petrescu care in 
min. 41 l-a servit în careu pe... Brîn- 
dușescu, pcrmitindu-i să înscrie golul 
cu care C.F.R. a condus la pauză. 
Piuă aici și în următoarele 45 de 
minute jocul a fost la discreția bra
șovenilor. Mai ales în repriza se
cundă ei au șutat la poartă cit n-au 
făcut... în întregul campionat. N-au 
reușit însă să înscrie decît o singură 
dată orin Ardeleanu în min. 59.

C. Gruia — coresp. principal

OTELUL GALAȚI — CHIMIA 
SUCEAVA 0—0

Galați, 27 (prin telefon). Jocul a 
fost de un nivel tehnic satisfăcător. 
Lipsiți de aportul unui realizator, 
gălăfenii n-au reușit să concretizeze 
nici una din cele șase ocazii avute. 
Sucevenii au lăsat o bună impresie, 
mai ales prin jocul foarte bun al 
apărătorilor, în care a excelat por
tarul Sidac. A arbitrat corect V. Du
mitrescu — București.

State Constantinescu 
și T. Siriopol — coresp.

FLACARA MORENI — SIDERUR- 
GISTUL GALAȚI 2—1 (1—0)

să înscrie. Pînă la sfîrșit, jocul se 
echilibrează, inițiativa avind-o mai 
mult jucătorii de la Oltul. Bun arbi
trajul lui I. Cîmpeanu — Cluj.

D. Roșianu — coresp.

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRĂILA 3—0 (0—0)

Bucureștenii au evoluat din nou 
bine și au reușit să cîștige la scor. 
Dar, cu toate că au dominat majo
ritatea timpului, dinamoviștii și-au 
concretizat superioritatea de-abia în 
min. 70, Pînă în acest minut, înain
tașii, și uneori mijlocașii, au șutat 
imprecis, ratînd numeroase ocazii. In 
prima parte, apărarea supraaglome
rată a brăilenilor a rezistat cu suc
ces. înaintașii Progresului au inițiat 
rare contraatacuri dar cel din min. 
44, putea deschide scorul. Zgardan 
însă, a luftat de la 6 m.

După pauză, dinamoviștii au luat 
jocul pe cont propriu și chiar în 
min. 46, Dobrescu, din poziție favo
rabilă, a șutat pe lîngă poartă. în 
continuare ei obțin cîteva corner?, 
și în min. 70 Dobrescu fructifică, în 
sfîrșit, o centrare a lui Jercan : 1—0. 
Al doilea gol a fost înscris în m'm. 
81 : Dobrescu a centrat și Ciuleami, 
infiltrat în apărarea adversă, a sărit 
și a trimis balonul cu capul în plasă, 
în min. 89, Nuțu a „semnat" al 
treilea gol, reluînd în poartă mingea 
trimisă de Feodot.

Bun arbitrajul lui Zaharia Drăghici 
— Constanta (p.v.).

CLASAMENT
1. Dinamo Bacău 12 6 4 2 19—11 16
2. Chimia Suceava 12 5 5 2 7— 5 15
3. Din. Victoria Buc. 12 5 4 3 22—13 14
4. Sicferurgistul Galați 12 5 4 3 17—11 14
5. C.F.R. Pașcani 12 5 3 4 18—14 13
6. Politehnica Buc. 11 5 2 4 15—13 12
7, Flacăra Moreni 12 6 0 6 9—18 12
8. Oțelul Galați 12 4 3 5 9—12 11
9. Progresul Brăila 12 4 3 5 10—13 11

10. Oltul Rm. Vîlcea 12 4 3 5 10—20 11
11. Metalurgistul Buc. 12 4 2 6 16—13 10
J2. Metrom Brașov 12 2 6 4 10—13 10
13. Poiana Cîmpina 12 4 1 7 11—11 9
14. Ceahlăul P. Neamț 11 2 4 5 10—16 8

ETAPA VIITOARE : Progresul Bră
ila — Metrom Brașov, Poiana Cimpi
na—Politehnica București, C.F.R. Paș
cani — Dinamo Victoria Buc., Meta
lurgistul "București — Oțelul Galați, 
SiderurgistuF Galați — Dinamo Ba
cău. Chimia Suqeayâ —- Flacăra Mo
reni, Ceahlăul P. Neamț — Oltul Rm. 
Vîlcea.' • . .

Ieri, în categoria C
SERIA EST SERIA VEST

Metalul Buzău — Flamura roșie 
cuci 3—1 (2—0)
Gloria Bîrlad — Foresta Fălticeni 
0 (1-0)

Ancora Galați — Rapid Mizil 1—9 
' -0)

Metalul Rădăuți — Victoria Roman 
0
Petrolul Moinești — Gloria C.F.R. 

< lăți 5—1 (2—0)
Textila Buhuși — Locomotiva Iași 

' 0 11-°)
Unirea Focșani — Minobrad Vatra 

' urnei 3—0 (2—0)

„.... SERIA SUD

S. N. Oltenița — Portul Constanța 
' 0 (1-0)

I. M. U. Medgidia — Oltul Sf. 
cieorghe 4—0 (0—0)

C.F.R. Roșiori — Stuful Tulcea 2—0 
. - 0)

"Electrica Constanța — Dunărea 
' urgiu 3—2 (1—0)

Tehnometal București — Electrica 
enl 2—0 (0—0)
Muscelul Cimpulung — Flacăra ro- 

București 2—1 (0—1)
Progresul Corabia — Metalul Tîr- 
viște 1—0 (1—0)

Mureșul Deva — Tractorul Brașov 
2—1 (2—1)

A.S.A. Sibiu — Electroputere Cra
iova 9—0

Victoria Călan — Progresul Stre- 
haia 1—0 (l—0)

Aurul Zlatna — Minerul Anina 0—3 
(echipa din Zlatna a fost suspendată 
pe o etapă)

Victoria Tg. Jiu — C.F.R. Caran
sebeș 5—0 (1—0)

Autorapid Craiova — Metalul 
Hunedoara 1—3 (1—2)

Chimia Făgăraș — Metalul Tr. Se
verin 9—0 (3—0)

SERIA NORD

Steaua roșie Salonta — Faianța 
Sighișoara 4—1 (3—0)

Minerul Baia Sprie — Medicina 
Cluj 3—2 (2—1)

Recolta Cărei — Olimpia Oradea 
1-2 (1-1)

Chimica Tîrnăveni — Sătmăreana
2—0 (1—0)

Arieșul Turda — Minerul Bihor 
2—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică — A. S. Aiud 
2—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Progresul Re
ghin 2—0 (0—0)

Moreni, 27 (prin telefon). De dala 
aceasta spectatorii din Moreni eu 
plecat mulțumiți de la stadion. Par
tida a fost de un bun nivel tehn'c, 
disputată în deplină sportivitate. în 
prima repriză, gazdele au dominat 
și au concretizat o dată în min. 32, 
cînd la un șut al lui Manta, Costache 
a deviat balonul în poartă. După 
pauză gălățenii încearcă să refacă, 
au o perioadă de dominare, însă Stă- 
tescu, Brătan și Cojocaru ratează. 
Jucătorii de la_ Flacăra își măresc 
avantajul în min. 61 prin Albină. 
Acesta a transformat o lovitură de 
la 11 m. In min. 86, Stătescu a îns
cris direct dintr-o lovitură de la 30 
de metri : 2—1. N. Mihăilescu — 
București a condus foarte bine.

G. Ilinca — coresp.

OI.TUL RM. VÎLCEA — POIANA 
CIMPINA 1—0 (1—0)

Rm. Vîlcea, 27 (prin telefon). Gaz
dele au cîștigat datorită jocului mai 
organizat din prima repriză, cînd, 
pe lingă golul înscris de Tăbîrcă 
(min. 22), au mai avut ocazii de a 
marca prin Tifirel și Bratu, în mm. 
27 și 28. în repriza a doua, cîmpl- 
nenii au o revenire însă nu reușeso

PRONOSPORT
- ‘‘A ARATA O VARIANTĂ CU 13 RE

ZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 48 
ETAPA DIN 27 NOIEMBRIE 1966

I. Oțelul Galați—Chimia Suceava x 
. II. Oltul Rm. V.—Poiana Cimpina 1 
Jfl. Dinamo B.—Metalurgistul Buc. 1 

Metrom Brașov—C.F.R. Pașcani x 
A.4». Cufiir—C.S.M. Reșița î

VI. Vagonul—Minerul Lupenî 1
VII. C.F.R. Tim.—Minerul B. Mare x

VIII. Catanzaro—Catania 1
IX. Modena—Messina 1
X. Palermo—Varese x

XI. Putenza—Sampdoria x
XII. Genoa—Alessandria 1

XIII. Verona—Reggina anulat

Fond de premii : 479 481 lei din care 
report premiul minim : 196 318 lei.

DE LA I. E.B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal RA

PID — PETROLUL și STEAUA — 
FARUL de marți 29 XI, biletele se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite.

• Casa specială din str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru întîlnirile de 
hochei pe care echipa TORPEDO 
MINSK le susține în compania se
lecționatei Capitalei marți 29 XI și joi 
1 XII, pe patinoarul ,23 August".

VAGONUL ARAD —* 
LUPENI 4—0 (1-

ARAD, 27 (prin telefc 
factură tehnică modestă, 
dominat mai mult și și 
eficacitatea In specia) ir 
doua, cînd au atacat dezl 
marcat 3 goluri. Au ins 
brovschi (min. 22), Stăi 
82), Dvorjak (min. 86) și 
88). Arbitrul C. Nifescu i 
condus mulțumitor.

Șt. Iacob — coresp.

C.S.M. SIBIU — UNII 
5—0 (3—01

SIBIU, 27 (prin telefor 
spectatori au asistat a-zlr 
timp primăvăratec — la 
clară și pe deplin meritat 
locale. Oaspeții au jucat 
rindu-se in permanentă i. 
cători și folosind tactice 
ceea ce i-a nemul(umit pe 
sibieni. Cele 5 goluri T" 
zale de Laufceag (mint- 
(min 21 și 89, ambele 
Ionilâ (min. 24) și Vuic 
A arbitrat bine N. Barni 
veni-

Gh. Topîrceanu -

Apărătorii Irrăileni scotSERIA A ll-A

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 
BAIA MARE 1—1 (0—0)

TIMIȘOARA, 27 (prin telefon). 
Derbiul seriei a corespuns integral, 
publicul vizionind un meci pasionant, 
desfășurat într-un tempo rapid, mai 
ales în repriza a doua. Timișorenii 
pot fi nemulțumiți de rezultat fiindcă 
au dominat aproximativ 60 de minute 
și au ratat numeroase ocazii. Oas
peții au contribuit la nivelul bun al 
spectacolului, evidențiindu-se Sasu, 
excelent coordonator. De la gazde 
s-au remarcat in mod deosebit Bun- 
gău și Mala. Scorul a fost deschit 
de oaspeți in min. 48 de Snakovskl 
care a fructificat o pasă primită de 
la Sasu. Egalarea a survenit in mia 
52, cind Panici a transformat o Iu 
vitură de la 11 m. Excelent arbitra
jul lui Aurel Bentu — București.

I. Ciocșan și St. Marton — coresn

CLUJEANA — A.S.A. TG. MURES 
0—0

CLUJ, 27 (prin telefon). Un joc de 
mare luptă, desfășurat pe un teren 
greu, în fala a peste 8000 de specta
tori. Deși meciul a fost sărac în faza 
de calitate, jocul a plăcut totuși pen- 
tru lupta deosebită care s-a dat oa 
tot parcursul celor 90 de minute. 
Clujenii au ratat prin Roman (min. 
6 și 31), Baco? (min. 28 cu poarta 
goală), iar oaspeții au avut o bară 
in min. 69 prin Pavlov ici. A arbitrai 
A. Pirvu — București

V. Morea — coresp. principal

CRIȘUL ORADEA — GAZ METAN 
MEDIAȘ 3—1 (2—0)

ORADEA, 27 (prin telefon). Partide 
a fost dominată cu autoritate de ju
cătorii de la Crișul, care au ratat 
foarte multe ocazii prin Tomeș, Har- 
șani și N. Alexandru. Echipa oaspe 
a practicat un fotbal obstructionist, 
fără perspectivă. Golurile au lost 
marcate de N. Alexandru (min. 1). 
Pojoni (min. 43) și Cociș (min. 60> 
pentru Crișul, Dodu (min. 53). pentru 
Gaz metan. A arbitrat 1. Boros — 
Timișoara.

V. Sere — coresp.

(Urmare din pag. 

de acțiune, venind des îna 
torul apărătorilor, intercal 
gulat în atac pentru co- 
Pîrcălab (îndeosebi) și cil! 
a fost secondat cu succes 
(deosebit de util prin 
sale proprii și prin simțu 
pație), Popa, Frățilă, Pi 
priza a doua) și Dobrin. 
jucător de mare clarviziui 
ritul de a fi decontractat 
la început, datorită golulu. 
min. 7 ; lipsit însă de or 
de efort corespunzătoare, 
și-a adus aportul și în ! 
apărare, repliindu-se greo 
păcate, insuficienta elastic 
Dobrin în această impo 
n-a fost singurul punct r 
jocul echipei. Am mai j 
și de un randament ma 
Dridea I și Lucescu, de li 
cronizare în acțiunile 
centrali, <je o încetinire ț 
în apropierea careului ac 
sfîrșit, de unele greșeli 
care au stat la baza golui4 
înscrise de De Paoli șip

★

Alcătuită pe scheletul li 
lecționata Italiei i-a păst 
caracteristicele : joc ornog 
re siguranță în apărare ș 
roase contraatacuri fulgeră 
jate spre „vîrfurile" Maz 
Paoli, aflate mereu pe po 
bate cu scopul de a deru 
rătorii români. Dar, atuu 
echipei italiene a fost fă 
Mario Corso — puntea i 
dintre apărare și „vîrfuri 
a distribuit cu precizie I 
stînga și în dreapta, sch 
recția de atac cu un siml 
tare de-a dreptul impresie: 
a fost secondat cu brio,



ică în campionatul categoriei B
ND. SÎRMEI C. TURZII — C.F.R. 

ARAD 1—0 (1—Ol

CtMPlA TURZII, 27 (crin telefon). 
Jchipa locală a obținut victoria In 
'rma golului marcat cu capul de 
lădulescu în min. 26. Jocul a fost 
iu disputat, cu multe ocazii de gol 
'ar ambele înaintări s-au arătat ine- 
icace. Industria sîrmei a avut ma- 
oritatea timpului inițiativa dar apă- 
area feroviarilor s-a comportat la 
hăltime. tn min. 71 Sardi (Industria 
irmei) a ratat un penalti. S-au re- 
larcat Drăghici și Husar de la gazde, 
usu și Arnăutu de la oaspeți. A 
rbitrat bine Gavrilă Pop — Brașov.

P. Țonea — coresp

A. S. CUGIR — C.S.M. REȘIȚA 
2—0 (1—0)

CUGIR, 27 (prin telefon). Meci de 
țină factură tehnică, cu faze rapid» 
i ambele porii. A. S. Cugir a me- 

pe deplin victoria. Oaspeții, 
eși au fost conduși cu două goluri, 
1 luptat cu multă ardoare pentru 
n rezultat egal, tn min. 29 Remus 
v.ăr a înscris în urma unei act luni 
țrrsonale după ce a driblat apărarea 
lispe : 1—0. După acest gol-reșitenii

trec la atac și Arnotchi șutează pu
ternic dar portarul Forgaci retine ba
lonul. tn min. 36 Alexandru Lazăr 
trimite balonul peste poartă din po
ziție bună. El iși repară greșeala In 
min. 54 cind driblează oină și pe 
portarul advers, înscriind: 2—0 
Sfîrșitul partidei aparține oaspeților, 
dar scorul nu mai poate ti modificat. 
A arbitrat bine Mircea Biolan — Tr 
Severin.

M. Vîlceanu — coresp

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. Mureș 12 8 1 3 25— 8 17
2. Minerul Baia Mare 12 7 2 3 22—13 lfi
3. C.F.R. Timișoara n 6 4 2 19—12 16
4. Vagonul Arad 12 7 0 5 28—13 14
5. C.S.M. Reșița 12 7 0 5 19—15 14
6. A S. Cugir 12 6 2 4 21—20 14
7. Crișul Oradea 12 6 1 5 26—12 13
8. Clujeana 12 5 3 4 15—15 13
9. Ind. sîrmei C. Turzii 12 5 3 4 14—14 13

10. C.S.M. Sibiu 12 5 1 6 23—20 11
11. Minerul Lupeni 12 4 1 7 15—28 9
12. C.F.R. Arad 12 3 1 8 10—22 7
13. Gaz metan Mediaș 12 3 1 8 14—31 7
14. Unirea Dej 12 1 2 9 10—37 4

Etapa viitoare : C.F.R. Arad—A.S. 
Cugir, A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. Ti
mișoara, Minerul Lupeni—Crișul O- 
radea, C.S.M. Reșița—C.S.M. Sibiu, 
Minerul Baia Mare—Ind. sîrmei C. 
Turzii, Unirea Dej—Vagonul Arad, 
Gaz metan Mediaș—Clujeana.

'lin poartă, (Fază din meciul Dinamo ’ Victoria București—Progresul Brăila)

Foto : M. Bozan

IA-ROMANIA 3-1
enului, de cei doi napolitani — 
inchi și Juliano, ultimul un jucă- 

deosebit de dotat cu un registru 
inie bogat, mereu tentat să se in- 
reze în prima linie pentru com- 

jații efectuate în viteză sau pentru 
ializare.
Iu toate aceste calități, reconfir- 
te și sîmbătă și care, trebuie spus, 
t adus fotbaliștilor italieni o vic- 
ie meritată, „squadra azzura* a 
ț totuși descumpănită de replica 
ă de ai noștri, îndeosebi în prima 
hătate de oră. A trebuit să cadă 
•ul întîi — „văzut“ doar de arbi- 

1 de tușă Klaus Ohmenser — 
dru ca Picchi, Facchetti et Co 
si recapete stăpînirea de sine și 

acționeze din nou cu dezinvol- 
ă.
•-a spus, aici, de către numeroși 
riști că fotbaliștii italieni datorea- 
golurile 2 și 3 unor greșeli ale a- 

jătorilor români. Sînt aprecieri 
e corespund adevărului, dar nu 
■ oare acesta atributul marilor 
mâții din lume și anume acela de 
specula cu promptitudine cea mai 
ă greșeală comisă de adversar ? 
L credem că da.

FILMUL JOCULUI

nceputu] aparține jucătorilor noș- 
care plimbă balonul în scopul de 
ya pulsul adversarului. Ghergheli 
infiltrează, totuși, pe aripa dreap- 
dar aflat în posesia balonului în- 
ie centrarea sau pasa. Inițiativa 
tinuă să fie de partea jucătorilor 
tri în timp ce italienii declanșea- 
contraatacuri rapide pe aripa 

■’ga. în min. 7, tabela de marcaj 
■ră prima modificare : Ghergheli 
site pe aripa dreaptă lui Dridea, 
sta îl depășește pe Bianchi, een- 
iză și mingea respinsă de un fun- 

italian este reluată de Dobrin 
b șutează de la 20 de metri, sec, 

la colț. Sarti n-a avut timp să

schițeze nici un gest. Riposta adver
sarului nu se lasă mult așteptată 
dar incursiunile lui Mazzola și Corso 
pe aripa stîngă sînt oprite cu regula
ritate de Popa și Barbu, venit la 
dublaj. în min. 15, Pîrcălab centrea
ză în fața porți, Lucescu reia direct 
dar Sarti reține balonul. Un minut 
mai tîrziu, Facchetti — „urcat* în 
atac, pe aripa stîngă — este pus în 
poziție de șut dar trimite alături de 
poartă. Urmează o perioadă de domi
nare italiană, în care Datcu salvează 
printr-un reflex extraordinar (min. 
23) șutul trimis cu putere de către 
De Paoli. Jucătorii români revin în 
atac dar nu reușesc să obțină decît 
două lovituri de colț (min. 24 și 25). 
în min. 26, Datcu se remarcă din 
nou, respingînd un balon și plonjînd, 
apoi, în picioarele lui Bianchi. în 
min. 30, Mazzola reușește punctul 
egalizator cu un șut-centrare de pe. 
aripa dreaptă. Traiectoria mingii îl 
înșală pe Datcu care scapă balonul 
însă îl reprinde în aer fără ca acesta 
să fi depășit linia porții. Cînd a scă
pat mingea, Datcu era cu mai mult 
de un metru în fața liniei de poartă. 
De altfel, ziariștii italieni prezenți 
la masa presei au fost de acord că 
n-a fost gol. Golul dă aripi formației 
gazdă și în min. 32 și 33 Datcu res
pinge cu greutate, în corner, șutu
rile expediate de Juliano și Domen- 
ghini.

Fotbaliștii italieni se mențin în 
atac și, în min. 39, Mazzola trimite 
cu capul alături de poartă. în min. 
43, la un atac pe aripa dreaptă, De- 
leanu luftează în interiorul careului, 
în luptă cu Gorso. Acesta îi trece 
balonul lui De Paoli venit în viteză 
din urmă : un șut puternic din apro
piere și mingea ajunge în plasă. Mai 
notăm două cornere consecutive la 
poarta gazdelor și cu asta se încheie 
prima repriză.

După pauză, jocul se menține egal, 
un timp, pînă în min. 50 cînd Frăți-

OLE ÎN DERBIUL FEMININ DE SiMBĂTĂ,

DINAMO—RAPID 3-2
IERI : DINAMOVIȘTII

VII-a în cam- 
republican de
A, desfășurat 

în sala FIo- 
luat sfîrșit cu

DERBIUL FEMININ al 
etapei a 
pionatul 
categoria 
sîmbătă 
reasca, a
victoria meritată a echi
pei Dinamo care, supe
rioară în 
meciului 
acestuia, 
Rapid cu 
—13, —8,

INTRECUTI LA GALAȚI, CONSTANTENCELE 
ÎNVINSE LA IAȘI

prima parte a 
și in finalul 

a dispus de 
3—2 (6, 13.
10), după 2 

ore și 12 minute de joc. 
Previziuni 
(spectacol 
antrenanta 
scorului (în 
dut la 
condus cu 13—6 !), 
echilibrul de 
seturile 2—4
combativitatea 
ambele echipe 
rat șansele, luptînd 
tot timpul remarcabil îu 
linia a doua. În general 
însă, sub aspect tehnic 
și tactic, partida nu a 
corespuns așteptărilor, 
atît Dinamo cît și, mai 
ales, Rapid manifestînd 
scăderi de neîngăduit la 
două formații fruntașe, 
îndeosebi în ceea ce 
privește execuția pase
lor, cu multe mingi ridicate 
relor... adverse. Jucătoare evidențiate: 
Bogdan, Constantinescu, Ștefănescu 
(Dinamo), Baga, Szekely și Florescu 
(Rapid). Secondat cu atenție și co
rectitudine de M. Bolintineanu, M. 
Albuț ă arbitrat cu evidenta intenție 
de. a fi în maniera indicată de Fe
derația internațională, nesugrumind 
jocul, ci favpritzîtid prelungirea faze' 
lor și — astfel — sporul spectacular. 
Dar a făcut,-o cu serioase inegalități 
și, oricum, cu un prea mare pro
centaj -de îngăduință, în special in 
aprecierea secundei loviri „dubioase* 
a mingii din poziții de: echilibru 
perfect stabil. Indiscutabil . însă, el 
a condus-imparțial, protestele lansate 
de o parte a galeriei rmiidisle fiind ■ 
deci total lipsite de temei în această 
privință, iar modul în care au fost 
eie exprimate, prin insultarea arbi
trului și celorlalți oficiali, e condam
nabil. (CONSTANTIN FAUR).

Penicilina Iași — Farul Constanța

confirmate 
reușit) prin 
evoluție a 

setul 3, pier 
13. Dinamo a 

prin 
din 

prin 
care 
apă- 
mai

forțe 
Si 
cu

și-au

IOC 
in- 
in 
de 
la 

ce-

ganizatoare de joc), Hăltnăgeanu și 
Covaci (realizatoare). Studentele au 
jucat sub posibilitățile lor, mai ates 
în finalurile seturilor, cînd au fă ut 
greșeli copilărești. Peste nivelul ce
lorlalte s-au ridicat Carabină și To- 
toreanu (I. DUMITRESCU).

ÎN PRINCIPALUL MECI MASCU
LIN al etapei în categoria A, la 
Galați, Politehnica — Dinamo Bucu
rești 3—1 (9, 14,—4, 8). 90 min.de 
frumos, în care s-au evidențiat 
treaga echipă a gazdelor, Ozum 
mod special, Corbeanu și Derzei 
la Dinamo, care avind inițiativa 
începutul tuturor seturilor, a
dat-o apoi, dovedind lacune în apă
rarea din linia a doua. Politehnica 
s-a detașat printr-un foarte buu 
blocaj și o deosebită viteză în a’ic. 
Arbitrajul ■— cuplul ploieștean V. 
Ranghel — V. Săndulescu — mulțu
mitor. Remarcabilă disciplina jucă
torilor din ambele echipe. IT. SIRIO- 
POL — ȘT. CONST ANTINESCU- 
coresp.).

Steaua București — Politehnica 
Brașov (m) 3—0 (8, 8, 4). Bucures- 
tenii au acționat precis, depășindu și 
net adversarii, care n-au rezistat 
decît în debuturile de set, în rest 
prezentînd blocaje penetrabile și pre
luări deficitare. De la Steaua s-au 
remarcat Rotaru, Bartha și Crețu, 
iar de la oaspeți — Buzescu și Fur
tună. (A. BREBEANU).

Politehnica Timisoara — Alumina 
Oradea (m) 3—1 (8, —10, 13, 11). 
Nivel de joc ridicat. Punctul forte 
al studenților — varietatea în atac; 
cel al orădenilor— apărarea în linia 
de fund. Cei mai buni de pe teren i 
Copaci, Coste, Armion (Politehnica), 
respectiv Rogozan și Oros. (EM. 
GROZESCU-coi esp.).

REZULTATELE CELORLALTE PAR
TIDE de sîmbătă și de ieri din ca
tegoria A.: Universitatea Craiova - 
Țesătura P. Neamț (f) 3—1 (11. -r-9. 
5, 12), Universitatea Cluj — C.S.M. 
Sibiu (f) 3—1 (—14, 13, 10, 8), Rapid 
București — Petrolul Ploiești (m) 
3—0 (9, 4, 4), Viitorul Bacău — Trac
torul Brașov (ni) 3-—0 (13, 9, 10),
Minerul B. Mare — Progresul Brăila 
(m) 3—0 (9, 11, 10). Amănunte și re 

__ - -- '.«uitatele meciurilor din; cat. B — 
marcat Florea și Marcu (bune or- miine.

Blocajul dinumoi istelor (Nodea—Ștejănescu ) respinge 
mingea trasă de rapidista Szekely 

Foto : T. Roibu

trăgătoa- în-samentului a suferit ieri prima 
frîngere. Gazdele s-au impus printr-un 
atac mai variat și un blocaj irepro
șabil, remareîndu-se Căunei' și Za- 
bara. De lâ oaspete s-au evidențiat: 
pozitiv, Vasile, iar negativ Anghel, 
Pintea, Costea și Goloșie, care tn 
tot cursul meciului au protestat la 
deciziile arbitrilor Em. Costoiu (Bucu
rești) — M. Teodoroiu (Suceavă), care 
au condus bine, iar la sfîrșitul par
tidei l-au lovit pe arbitrul secund I 
(I. LEIZERUC și M. ROBOTÂ-coresp. Ț.

C.P. București — LC.F București 
(f) 3—0 (8, 9, 7). Prima victorie în 
acest campionat a C.P.B., realizată 
la capătul unui meci de valoare te>h- 
nică mediocră, De la G.P.B. s-ap re.

J In campionatele republicane,
(f) 3—1 (7, 10, —S, 5)1 Joc de ca
litate superioară, succes meritat al 
ieșencelor, in fața cărora liderul cla-

(2-1)
lă este la un pas de a egala. Șutul 
său cu stîngul este respins de Sarti 
în mod norocos, cu piciorul. în min. 
51, este rîndul Iui Datcu să respingă 
un șut expediat prin surprindere de 
Corso. înaintașii noștri sînt marcați 
cu strictețe de către fundașii italieni 
iar cînd reușesc să creeze breșe sînt 
deposedați de către Picchi. în min. 
68, italienii măresc scorul. Popa tri
mite o pasă care este interceptată de 
Corso. Acesta îl vede liber pe Maz
zola, care se afla la marginea careu
lui nostru între Dan și Barbu. A- 
ceștia se opresc, crezîndu-1 pe italian 
în poziție de ofsaid. Și cînd Dan se 
hotărește totuși să-l atace, nu reu
șește decît să devieze balonul — șu
tat de Mazzola — în plasă, peste 
Datcu ieșit inoportun din poartă.

în min. 73, Dridea I execută o lo
vitură liberă de la 25 m dar greșește 
adresa cu puțin. în min. 79, Frățilă 
are culoar de șut dar preferă să pa
seze lui Dridea care jenat de Guar- 
neri pierde balonul și cu asta o oca
zie favorabilă.

în acest final de partidă, jucătorii 
români sînt mai insistenți în atac și 
Frățilă șutează (în min. 82 și 84) de 
la distanță.

A arbitrat Gerhardt Schulenburg 
(R.F.G.) care s-a lăsat prea ușor in
fluențat de colegul său de linie Klaus 
Ohmenser (R.F.G.), la faza din care 
Mazzola a reușit egalarea. Cel de al 
doilea arbitru de linie : Lutz Herbert 
(R.F.G.).

ITALIA : Sarti — Landini, Fac
chetti — Bianchi, Guarneri, Picchi — 
Domenghini, Mazzola, De Paoli, Ju
liano, Corso.

ROMÂNIA : Datcu — Popa, Bar
bu, C. Dan, Deleanu — Ghergheli, 
Dobrin — Pîrcălab, Frățilă, Dridea I, 
Lucescu.

★
Echipa noastră de fotbal a sosit 

în Capitală ieri seară.

o singură echipă învingătoare în deplasare
Din cele șapte meciuri desfășurate 

sîmbătă și ieri în cadrul- campiona
telor republicane de baschet, cate
goria A, unul singur s-a încheiat cu 
victoria oaspeților : Academia Mili
tară — Politehnica Galați. în rest, 
gazdele au realizat victorii mai mult 
sau mai puțin confortabile.

CATEGORIA A, MASCULIN

Academia Militară — Politehnica 
Galați 54—61 (23—19). Formația gă- 
lățeană a constituit o plăcută sur
priză pentru cei prezenți duminică 
în sala Floreasca. Cu jucători tineri, 
unii dintre ei avînd o dezvoltare fi
zică, în concordanță cu cerințele 
baschetului, practicînd un joc dina
mic și organizat, oaspeții au realizat 
o victorie meritată. Ca evoluție a 
scorului, meciul a fost deosebit de 
interesaut. Academia Militară a con
dus, este drept, la diferențe mici, 
pînă în min. 29, după care a urmat 
o perioadă în care cele două echipe 
au punctat alternativ. în final, Po
litehnica a cîștigat datorită în spe
cial superiorității în jocul sub panou, 
unde loneci și Moraru au recuperat 
sau au voleibalat cu multă- sigu
ranță. Bucureștenii s-ap comportat în 
general bine, dar au greșit în ulti
mele minute cînd au aruncat la coș 
de la distanță, în loc să insiste asu
pra jocului pozițional. Au înscris : 
Folbert 3, Cîmpeanu 10, Rusu 10, 
Reisenbuchler 6, loan 8, Fodor 17 
penlru Academia Militară, Tasciuc 2, 
loneci 20, Debreczy 6, Moraru 7, 
Samson 4, Bejan 3, Chivulescu 15, 
Vasiliu 4 pentru Politehnica. Au ar
bitrat bine P. Marin și L. Vasilescu 
(D. ST.).

Dinamo Oradea — I.C.F. 69—59 
(35—*24). După o repriză în care s-a 
jucat nervos (tonul l-au dat studen
ții, iar M. Nedef a fost și sancționat 
cu o greșeală tehnică pentru brusca
rea arbitrului), echipele au realizat 
in cea de a doua acțiuni spectacu
loase. Scorul a avut o evoluție deo
sebit de interesantă : în min. 29 di- 
namovișlii conduceau cu 50—32. dar 
în min. 35 diferența se redusese la 
un singur punct: 53—52. în Jin.al, 
gazdele au acționai, mai decis și aii 
obținut o Victorie muncită. Atent și

autoritar a arbitrat cuplul clujean 
V. Chioreanu și Gh. Rusu. (ILIE 
GHIȘA — coresp. principal).

I.M.F. Tg. Mureș — Steagul roșu 
Brașov 63—54 (30—24). Ambele echi
pe, aflate în zona retrogradării, au 
depus eforturi deosebite penlru a 
cîștiga. Mureșenii, lipsiți de aportul 
lui Țeduîa — suspendat — au cîști
gat, totuși, datorită în specia] „vete
ranului* Borbelv, alături de care s-a 
evidențiat Toth. De la oaspeți au 
plăcut Frantz și Birsan. (C. ALBU — 
coresp.).

Meciul Universitatea Cluj — Uni
versitatea Timișoara a fost amînat.

CATEGORIA A. FEMININ

Rapid București — Olimpia T. V. 
București 75—34 (38—17). A fost o 
partidă de slab nivel tehnic. Rapi- 
distele au cîștigat la o diferență ca
tegorică, dar au jucat încîlcit, Dărînd 
că sînt obosite sau că nu acordă su
ficientă importanță meciului. în plus, 
s-a vădit o mare diferență de valoa
re între jucătoarele titulare și re
zerve. Olimpia T.V. a luptat cu am
biției dar... atît. (CR. POPESCU — 
coresp.).

Voința Brașov — Universitatea Iași 
64—51 (31—21). Brașovencele au avut 
de la început inițiativa, bazîndu-și 
acțiunile îndeosebi pe contraatacuri. 
Studentele au practicat un joc com
plicat, cu încercări la coș numai de 
sub panou. Partida a avut o desfășu
rare spectaculoasă și a plăcut publi
cului. Au arbitrat bine R. Simion și 
N. Stănescu (ambii din București). 
(ILIE STANCA — coresp.).

Crișul Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș 50—45 (21—23). Oaspetele au 
condus, la diferențe mici, pînă în 
min. 22, după care orădencele au în
cercat cu succes coșul, în special 
prin aruncări de la semidistanță.

Universitatea Cluj — Constructo
rul București 60—37 <25—10). O par
tidă de slabă valoare tehnică în care 
clujencele și-au asigurat victoria din 
primele minute. (M. RADU — co
resp.).

KTocml Politehnica București — 
Voința București a fost aminat.

min.de


întreceri spectaculoase în cadrul concursului 
intemațioaal de patinaj artistic

CAMPIOANA ȚĂRII NOASTRE, ELENA MOIȘ, S-A CLASAT PE LOCUL DOI

de toamnă 
un 
ale 

patinaj ar- 
frumuseții 

figurilor executate de concurenți pe 
luciul gheții. Din păcate, satisfacți
ilor de ordin estetic nu le-au cores
puns decît în parte și cele pe plan 
sportiv, aplauzele spectatorilor pre- 
zenți în tribunele patinoarului „23 
August" adresîndu-se mai mult oas
peților, superiori ca valoare și pre
gătire, în majoritate, concurenților 
români. O singură excepție notabilă, 
campioana noastră la senioare, tînă- 
ra Elena Moiș, care s-a menținut de 
la început printre fruntașele întrece-

O dimineață însorită 
tîrzie a oferit, sîmbătă, 
ideal primelor întreceri 
cursului internațional de 
tistic, adăugind un plus

cadru 
con-

rii feminine, ocupînd pînă la urmă 
un meritoriu loc doi.

Sîmbătă dimineața, la executarea 
figurilor obligatorii, notele arbitrilor 
au indicat de la început două cîști
gătoare posibile : Elena Moiș și re
prezentanta Cehoslovaciei, Miroslava 
Gaidosova. Ultima a marcat un plus 
de siguranță la cele trei figuri de 
școală, Iuînd un mic avans de punc
te, care n-a mai putut fi recuperat 
de campioana noastră, deși ea s-a 
arătat superioară la sărituri. Dumi
nică, în programul de figuri liber a- 
lese, celor două fruntașe, li s-a adău
gat și micuța Beatrice Huștiu, care 
— printr-o evoluție cu totul remar
cabilă — și-a ameliorat sensibil 
punctajul.

Dinamo București a debutat cu o frumoasă 
victorie in fața lui Pro Recco: 4-2
(Urmare din pag. 1 )

reprize) năvalnic, au forțat pătrun
deri simultane minute în șir, reușind 
în cele din urmă să percuteze poarta 
excelentului Merello de 4 ori. Dife
rența de două goluri cu care se va 
prezenta Dinamo la meciul retur de 
la Genova (duminică 4 decembrie) 
reflectă destul de bine raportul de 
forțe ce a existat între cele două 
formații ieri după-amiază 
reasca.

începutul nartidei a fost 
oaspeților. Scăpat de sub 
gherea lui Grințescu. Pizzo 
tat sec și nu a mai lăsat nici o spe
ranță lui Frățilă : 1—0 pentru Pro 
Recco. Replica dinamoviștilor a fost 
destul de ștearsă. S-a încercat prea 
mult tactica obținerii unei eliminări 
adverse, dar arbitrul J. Boer a fost 
mereu „pe fază". Pînă la sfîrșitul 
reprizei am mai notat o „bombă* a 
lui Blajec respinsă „în extremis" de 
Merello. în următoarele 5 minute 
formația noastră a atacat mai decis 
și italienii au recurs deseori la faul
turi pentru a opri acțiunile bucu- 
reștene. La două dintre acestea. La- 
voratori și mai tîrziu Ghibelini au 
fost eliminați, iar Mărculescu (după 
o frumoasă combinație 
și apoi Zahau au adus 
scor favorabil : 2—1.

Al treilea „sfert" a

la Flo-

favorabil 
suprave- 
a șprin-

cu Grințescu) 
echipei lor un

fost mai calm

la început. Merello s-a remarcat din 
nou la un șut al lui Zamfirescu. pen
tru ca imediat echipa noastră să ră- 
mînă cu un om mai puțin (elimina
rea aceluiași Zamfirescu). în superi
oritate, Pro Recco a forțat egalarea, 
dar Frățilă și colegii săi au fost de 
fiecare dată la post. Iar cînd la în
ceputul celei de a 4-a reprize Zahan 
a majorat scorul la 3—1, tribunele 
au fost entuziasmate. Din acest mo
ment însă, arbitrul a pierdut jocul 
din mînă, permițînd oasDeților ati
tudini nesoortive 
nate ieșirile din 
și Merello. Mai 
contraatac 
mulat un 
gratuit un 
l-a „scos" 
Au urmat 
tice. Zahan a fost eliminat și Pizzo 
a redus din scor (2—3), pentru ca 
imediat la un
Novac să șuteze fulgerător la vin- 
clu : 4—2. scor cu care partida a 
luat sfîrșit.

Arbitrul J. Boer (Ungaria) a con
dus următoarele formații : DINAMO: 
Frățilă — Zahan, Grințescu. Kroner. 
Mărculescu. Novac, Blajec, Zamfires
cu, Popa, Mihăilescu; PRO RECCO : 
Merello — Pizzo, Cevasco, Ghibelini, 
Lavoratori, Guerrini, Marchisio, Ma- 
raschi.

La băieți, însă, mai mult ca la 
fete, s-a vădit slabul nivel al repre
zentanților noștri. Marcel Gomanici și 
Nicolae Bellu au început bine con
cursul, dar au greșit a treia figură 
impusă (contracotitura în afară) pier- 
zînd puncte prețioase. Apoi, Coma- 
nici — după o săritură Axei foarte 
frumoasă — ratează inexplicabil du
blul Salchow și este definitiv distan
țat în clasament. Mai sigur pe sine 
s-a arătat Bellu, terminînd cu o pi
ruetă joasă, bine executată, prima zi 
de întreceri. Și la libere, el a fost 
cel mai bun dintre români. Dar, tre
buie să recunoaștem, performanțele 
băieților noștri, chiar cînd s-au ară
tat promițătoare, au pălit vizibil în 
fața celor trei concurenți străini, din
tre care tînărul campion de juniori 
al Ungariei, Laszlo Vajda, a arătat 
cu adevărat o clasă înaltă.

Iată clasamentele concursului (cu 
punctajul la obligatorii, libere și cel 
final) : FETE : 1. Miroslava Gaido- 
sova (Cehoslovacia) 281.9 — 245,0
— 526,9 p; 2. Elena Moiș (România)
272,7 — 241,5 — 514.2 p; 3. Sonya 
Morgenstern (R.D.G.) 271.7 — 241,0
— 512,7 p; 4. Beatrice Huștiu (Ro
manța) 249.9 — 243,0

(Ungaria) 
6. Rodica 
203,0 —

FOTBAL PESTE HOTARE
• ECHIPA FRANȚEI ÎNVINGĂTOARE LA LUXEMBURG • ECHIPA 
SECUNDA A UNGARIEI ÎNVINSA LA PARIS • ÎN CAMPIONATUL 
ANGLIEI, MANCHESTER UNITED A TRECUT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

LUXEMBURG. — Sîmbătă, la Luxem
burg, echipele Franței și Luxemburgu
lui 
lui 
Au 
de 
de

s-au întîlnit în cadrul campionatu- 
european de fotbal (grupa a 7-a). 
cîștigat jucătorii francezi cu scorul 
3—0 (3—0) prin punctele marcate 
Herbet, Rovelli și Lech.

trecut în fruntea clasamentului cu 25 
puncte din 17 meciuri. Alte rezultate: 
Stoke City—Chelsea 1—1 ; West Brom
wich Albion—Liverpool 2—1 ;
ham Forest—Arsenal 2—1 ; 
Aston Villa 4—2 ; Tottenham 
Southampton 5—3.

Notting- 
Bumley— 
Hotspur—

PARIS. — 
chipa secundă 
4-1 (3-1) 
Ungariei.

Duminică, la 
a Franfei a 

de formația

e-Paris, 
dispus cu 
similară a

sîmbătă aLONDRA. — In etapa de 
campionatului englez Manchester United 
a învins cu 5—0 pe Sunderland și a

PARIS. — Meci amical F.
F. C. Norrkoeping 2—1 (1—I).

C. Lille—

BOLOGNA. — In „Cupa orașelor 
tîrguri* Bologna a învins cu 2—1 echi
pa Sparta Praga, calificîndu-se în turul 
al treilea în care va întîlni pe West 
Bromwich Albion.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
BERLIN. — Disputat în localitatea 

Neu Brandenburg, meciul internațional 
leminin de handbal dintre echipele R. D. 
Germane și Poloniei s-a terminat cu sco
rul de 8—6 (5—3) în favoarea hand
balistelor germane.

Visselbjerg, s-a încheiat la 
13—13, după ce la 
conduceau cu 7—5.

pauză
cgalitate : 

norvegienii

și lăsînd nesancțio- 
ană ale lui Pizzo 
mult chiar, la un 
Cevasco (care a si- 
J. Boer a acordat 

„t mciii" pe care Frățilă 
cu un reflex miraculos, 

faze de-a dreptul drama-

al lui 
fault)

,4 metri1
un

contraatac rapid

Echipa de mgbi a României a fost întrecută
cu 9-3 de cea a franței->

(Urmare din pag. ]) termină par- 
jucăt orilor 

minutul 75,

încîlceala 
lucru : 
de si- 
pentru

noștri

neregularitâți, iar în min. 10 survine 
egalarea : Penciu transformă impe
cabil o lovitură de pedeapsă și tabela 
de marcaj arată 3—3.

Urmează o perioadă de „reflux", 
în care oaspeții atacă susținut jocul 
se „înnourează”, iar echipa noastră 
vădește slabă precizie in loviturile de 
picior, mai ales în ce privește șutu
rile în tușă, uneori de-a dreptul de
favorabile. O „sclipire" ne aduce în 
apropierea buturilor adverse, obți
nem din nou o lovitură de pedeapsă 
(min. 18), dar, de data aceasta Pen
ciu ratează. La numai 5 minute in
terval, oaspeții sînt cei ce ratează 
prin Lacaze o ocazie similară. Pînă 
la sfirșitul reprizei, din
jocului s-a distins un singur 
dominarea franceză, punctată 
tuații extrem de periculoase 
buturile noastre.

La reluare, reprezentanții
joacă mai bine vreme de 10 minute, 
șuturile lungi în tușă punîndu-i la 
grea Încercare pe oaspeți. Dar ner
vozitatea iși pune amprenta pe joc, 
care devine dur (pe-alocuri brutal și 
chiar marcat de „dispute" pe pere
chi...). în minutul 55, Lacaze execută 
perfect o lovitură de pedeapsă ca ur
mare a unei neregularitâți comise de 
Irimescu și tabela de marcaj se mo
difică din nou : 6—3 în favoarea 
Franței. Tot Lacaze ratează în min. 
68 o lovitură de pedeapsă din poziție 
favorabilă. Mingea, căzînd lingă bu
turi, este însă defectuos prinsă de 
jucătorii noștri, ceea ce are drept 
urmare o grămadă ordonată. Jucă
torii noștri nu înțeleg indicațiile ar
bitrului și sînt penalizați cu o lovi
tură de pedeapsă. Aceasta este exe
cutată „la mînă” și impetuosul Salut 
înscrie prin plonjon o încercare:

9—3, scor cu care se și 
tida. Ultima sclipire a 
noștri este aceea din 
cînd, însă, Ciobănel ratează o lovi
tură de picior căzută dintr-o poziție 
de nesperat...

Arbitrajul lui Peter Brooke (An
glia) a foșt slab. El a descres
cut calitativ o dată cu partida 
in sine : o primă repriză destul de 
bună, o a doua încilcită, neuniformă, 
pe-alocuri nehotărîtă. Totuși, nu 
arbitrajul stă la baza rezultatului și 
acest lucru a fost clar pentru toată 
lumea. Trebuie spus că, într-adevăr, 
echipa Franței nu a mai arătat ceea 
ce ne obișnuise, că ieri a fost vulne
rabilă și rezultatul putea fi altu’. 
Dar jucătorii noștri, la rîndul lor, au 
făcut o partidă slabă, greșind de
seori (și nu numai din punct de ve
dere tactic, ci și tehnic), apărind evi
dent cu slăbiciuni mari de compar
timente. Pentru că, în timp ce înain
tarea (deși s-au pierdut multe mingi 
în grămezile ordonate) și-a făcut da
toria și a dominat. în schimb, de la 
mijlocașul de deschidere încolo...

Desigur, e vorba doar de cîteva 
concluzii și nu trebuie pornit pe dru
mul criticii severe de la bun început. 
Totuși, partida de ieri, integrată în 
contextul întregului sezon interna
țional, ne poate furniza pentru viitor 
elementele necesare depășirii 
meniului de criză prin care 
acest sport în țara noastră.

mo- 
trece

Formațiile : ROMANIA : Dăiciules- 
cu; Penciu, Nica, Irimescu, Ciobănel; 
Wussek, Mateescu; Rășcanu, Demian, 
M. Rusu ; V. RusU, Țuțuianu ; Stoica. 
Ionescu, Dinu; FRANȚA: Lacaze; Du- 
prat, Maso, Dourthe, Darrouy; Roques, 
Lasserre; Salut, Carrerre, Herrero ; 
Spangherp, Dâuga; Berejnoi, Caba
nier, Gruarin.

ia l?-■.

mânia) 249.9
5. Zsuzsa Homolya
— 220,0 — 482,2 p;
(România) 233,4 — 
p; 7. Doina Ghișerel (România)
— 200,0 — 429,6 p; 8. Aurica-Ion 
mânia) 220,7 — 203,0 — 423,7 p;
IETL 1. Laszlo Vajda (Ungaria) 265,1 
—2-59,5— 524,6 p; 2. Jan Kosta (Ceho
slovacia) 269,9 — 235,5 — 505,4 p; 
3. Ralf Richter (R.D.G.) 256,7 — 
238,0 — 494,7 p; 4. Nicolae Bellu 
(România) 241,5 — 230,5 — 472,0 p; 
5. Marcel Comanici (România) 236,6
— 224,5 — 461,1 p; 6. Mihai Stoe-
nescu (România) 213,0 — 205,0 — 
418,0 p; 7. Dan Săveanu (România) 
189,1 — 198.5 — 387,6 p; 8. Gheor- 
ghe Fazekas (România) 191,9 —
186,0 — 377,9 p.

492,9 p: 
‘ ' 262,2 

Dîdă 
436.4 
229,6 
(Ro- 
BĂ-

RADU VOIA

Steaua si Dinamo an
(Urmare din pag. 1)

pentru Agronomia. Bazilidis si Iosi'h 
pentru Politehnica.

★

în penultima etapă, cea de sîm
bătă, s-au înregistrat rezultate nor
male, echipele favorite învingînd la 
diferente concludente. Este, însă, 
foarte adevărat că în două din cele 
trei partide disputate cu acest prilej, 
formațiile cîștigătoare au trebuit să 
facă eforturi deosebite pentru a se 
impune. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte de la aceste jocuri.

STEAUA — AGRONOMIA 8—2 
(1—0, 2—1, 5—1). Campionii au
abordat meciul cu o prea mare 
„doză" de încredere în propriile forțe 
și au întîlnit o echipă care a luptat 
din toate puterile în apărarea pro
priei șanse. Studenții clujeni au 
reușit acest lucru timp de două 
reprize, în care jucînd aglo
merat în fața porții au împiedi
cat pe bucureșteni să paseze și să șl 
creeze situații clare. în final însă 
valoarea individuală a jucătorilor de 
la Steaua și-a spus cuvîntul. Au 
marcat; G. Szabo (3), Biro (2), Ca- 
lamar, Gheorghiu și Varga pentru 
Steaua, Godri, Cazan II pentru Agro 
nomia.

MILANO. — în turneul internațional 
de tenis de la Milano, echipa Angliei 
a învins cu scorul de 3—0 echipa Ce
hoslovaciei. în finală, tenismanii en
glezi vor întîlni echipa Italiei.

COPENHAGA. -— Meciul amical de 
hand!al masculin dintre selecționatele 
Dancmareei și Norvegiei, disputat Ia

Meci amical de handbal

la Timișoara
TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). Vi

neri s-a desfășurat în localitate me
ciul amical internațional de handbal 
masculin dintre echipa Politehnica si 
selecționata orașului Moscova. Oas
peții au obținut victoria cu scorul 
de 17—13 (8—5). (P. Arcan-coresp. 
principal).

terminat la egalitate
du-și un avantaj serios. Este drept 
că și echipa din Odorhei a dat o 
replică slabă. în general meciul a 
avut un nivel tehnic și spectacular 
foarte scăzut. Au înscris: Boldescu 
(4), Marian (2), Pop (2), Ștefan, Tarei, 
Florescu, Scheau, Pană și Moiș.

viu dis- 
a doua 

Deși au 
studenții

VOINȚA — POLITEHNICA 7—3 
(2—1, 3—2, 2—0). A fost unul dintre 
cele mai frumoase și mai 
putate jocuri din această 
„manșă" a campionatului.’ 
avut efectivul incomplet,
bucureșteni au luptat cu o energie 
deosebită, au pasat și au combinat 
frumos, reușind să tină în „șah" ue 
jucătorii de la Miercurea Ciuc. Stu- 
denții au condus cu 3—2 (min. 3!) 
și în ultimul minut de joc al celei 
de a doua reprize scorul era încă 
egal: 3—3. Voința a reușit să se 
detașeze abia în ultimele secunde 
ale reprizei, realizînd două goluri 
într-un minut. Cu toate acestea, re
priza a III-a a fost echilibrată, cele 
două goluri fiind înscrise în min. 57 
și în min. 60, ultimul cu cîteva .se
cunde înainte de fluierul final. Au 
marcat: Andrei (3), Ioanovici (2), 
Ferenczi, I. Szabo pentru Voința, 
Bazilidis, Mthăilescu și Mezei pentru 
Politehnica.

La jumătatea campionatului clasa-

DINAMO — TÎRNAVA 14—0 (7—0, 
2—0, 5—0). Dorind să se pună la 
adăpost de orice surpriză, dinamo- 
viștii au apăsat pe „accelerator* 
chiar din primele minute, asiguri ri-

mentul este următorul :

1. Steaua 10 9 1 0 110— 14 19
2. Dinamo 10 6 2 2 69— 20 14
3. Voința M. Ciuc 10 6 13 64— 40 13
4. Agronomia Cluj 10 4 2 4 51— 54 10
5. Politehnica Buc. 10 10 9 22— 87 2
6. Tîrnava Odorhei 10 10 9 12—113 2

Activitatea internațională
• MARATONUL DE LA FUKUOKA (JAPONIA) • LUCRĂRILE COMITE

TULUI EUROPEAN
TOKIO. Tradiționalul maraton or

ganizat de ziarul Asahi s-a desfășu
rat ieri la Fukuoka, reunind la start 
(cu excepția lui Bikila Abebe) pe 
cei mai renumiti specialiști mondiali 
ai probei. Victoria a revenit atletu
lui neozeelandez Mike Ryan care a 
acoperit clasica distantă de 42,195 
km în 2 h 14:04,6. Soarta cursei s-a 
decis însă pe .linia de sosire", Ryan 
cîștigînd cu un avans de numai 6 
zecimi de secundă, în fata japone-

zului Hidekuni Hiroshima. Pe locul 
trei s-a clasat japonezul Hirokazu 
Okabe. Campionul european Jim 
Hogan (Anglia) a abandonat la ki
lometrul 30.

ISTANBUL. în cadrul lucrărilor Co
mitetului european de pe lingă Fe
derația internațională de atletism s-a 
stabilit ca întrecerile Jocurilor euro
pene de juniori să se desfășoare din 
doi în doi ani. Viitoarea ediție va 
avea loc în 1968 într-o țară care ur-

unei reuni;prilejul
box desfășurată la 

„semimijlociiil" francez Mar- 
dispus la puncte de

— CuMARSILIA.
uni internaționale de 
Marsilia, 
cel Cerdan jr. a 
uruguayanul Quintino Soares.

CIUDAD DE MEXICO. — Turul ci
clist al Mexicului a continuat cu desfă
șurarea etapei a 4-a pe ruta : Zamora— 
Guadalajara (210 km), care a fost cîș- 
tigată de polonezul Gazda în 5 h 23:3b. 
în clasamentul general conduce mexi
canul Leopoldo Lcon.

CAIRO. — Turneul internațional de 
hochei pe iarbă de la Cairo a fost—ei ș- 
tigat de echipa R. D. Germane care, 
în ultimul joc, a învins cu 1—0 for
mația R.A.U. Clasamentul lina] : 1.
R. D. Germană, 2. Polonia. 3. R.A.U., 
4. Uganda, 5. Iugoslavia, 6. Italia.

In „t.C.r." la baschet
și hochei

LEIPZIG. în sferturile de finală 
ale „Cupei c-—=—
(baschet masculin), 
locală Vorwarts a 
de 87—43 (41—22)
Fribourg (Elveția), 
venise elvețienilor

campionilor europeni" 
la Leipzig, echipa 
învins cu scorul.; 

echipa Olympic 
Primul meci re- 

_____  cu 84—61. Echipa 
din Leipzig’ s-a calificat pentru turul 
următor al competiției.

ISTANBUL.Tn meci retur pentru 
„Cupa campionilor europeni" la bas
chet (masculin) echipa maghiară 
Honved Budapesta a învins formația 
Galatasaray Istanbul cu 73—65 (30—23) 
și s-a calificat în etapa următoare a 
competiției.

MUNCHEN. Echipa austriacă H. C. 
Klagenfurt s-a calificat pentru turul 
doi al „Cupei campionilor europeni” 
la hochei pe gheață, reușind să eli
mine pe campioana R. F. Germane, 
H. C. Bad Toelz. Al doilea meci re
tur s-a încheiat la egalitate : 4—4.

Meciuri internaționale
la hochei pe gheață

STOCKHOLM. — tn al doilea meci : 
Suedia—Cehoslovacia 2—2 (1—0, 1—2. 
0—0) ; Suedia B—Cehoslovacia B 5—2

MOSCOVA. — U.R.S.S.— Cehotdova 
da 6—4 (1—0, 3—3. 2—1). Au mat 
cat: Polupanov (2), Starșinov, Almetov, 
Konișevski. Zimin, respectiv Holik (2), 
Cerny și Klapac. Azi va avea loc al 
doilea meci.

OSLO. — La Sarpborg : Norvegia—- 
R. F. Germană 2—3 (1—1, 0—1, 
1-1).

la atletism
mează 
rațiile 
se numără și cea din Franța. Crite
riul european de sală pentru seni
ori se va disputa în zilele de 11 și 12 
martie la Praga. După cum s-a mai 
anunțat, campionatele europene din 
1971 vor avea loc la Helsinki. Fe
derația poloneză și-a păstrat candi
datura pentru 1973. Viitoarea întru
nire a Comitetului european de atle
tism va avea loc în aprilie 1967 la 
Miinchen.

să fie stabilită. Printre fede- 
care candidează la organizare
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