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ROMANIA-CIPRU 5-1 (0-1), 
in campionatul european de fotbal

Stadionul Central din Nicosia : spectatori — 11 000, timp excelent,
teren negazonat.

ROMANIA : M. Ionescu — Popa. Nunweiller HI, C. Dan, Deleanu — 
Gherghell, Dobrin — Pîrcfil-ab, Frăttlă. Dridea I. Luc»scu.

CIPRU : Etefteriadis — Kattos, Kostas, Kureas — Plutls, Tofis — Nlca- 
chis, Krystalis, Pambulis. Kostakis. St’lianu.

A.u marcat : Kostakis (min. 39), Dridea I (min 49), Lucescu (min. 51), 
Frățilă (min. 65 și 74), Dridea I (min. 82).

în primul mecf aT turneului finaF (a
n»r-. -u ,L||. — Ț—,-<ri- ,f, ■ BCT,

DINAMO - SEL GALAȚI 16-4
Azi, de la ora 19, în sala Floreasca;
STEAUA - SELECȚIONATA OLTENIA

In eel de al treilea meci din cadrul 
Campionatului european de fotbal se- 
ecționata noastră a intiln.it sîmbătă 
a Nicosia reprezentativa Ciprului, 
îcorul final al acestei întîlniri ne este 
avorabll, meciul incheindu-se cu o 
liferență apreciabilă pentru fotbaliștii 
omâni. Poate că atunci etnd în țară

ȘAHIȘTII DE LA CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
9 9 9

SI-AU PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIONI PE ECHIPE
9

telefon, de la
I.
la

Au început întrecerile
Spartachiadei de iarnă

a început transmisia radiofonică și 
crainicul a anunțat că tabela de mar
caj indica 1—0 pentru Cipru, mulți 
dintre iubitorii fotbalului de acasă sa 
temeau că echipa noastră va părăsi 
terenul învinsă. Noi, cei care am. a- 
sistat la desfășurarea primelor, 45 de 
minute de joc, n-am încercat^

nici un moment acest simțămînt. O 
explicație totuși se impune. Jucătorii 
noștri au început partida cu foarte 
multă prudență. Terenul negazonat, 
pămintul tare, pe alocuri presărat cu 
nisip, a necesitat o oarecare perioa
dă de acomodare la noile condiții de 
joc. în aceste împrejurări, fotbaliștii

AUREL NEAGU 
trimisul special al- revistei

„Fotbal”

(Continuare in pag. a 3-a)

Sîmbătă ți duminică s-a desfășurat 
in Capitală finala „Cupei României" 
la scrimă. In cadrul acestei prime edi
ții au participat numai sportivi cu o 
clasificare superioară, ceea ce a făcut 
ca nivelul tehnic al concursului să fie 
ridicat. Remarcăm comportarea meri
torie a lui Ionel Drimbă (Steaua) la 
floretă masculin, Harilon Bădescu 
(Steaua) la sabie, Ladisl.au Palmai (Di
namo Brașov) la spadă și Ecaterina 
lencic (Steaua) la floretă feminin.

In foto — imagine de la întrecerile 
găzduite de sala Constructorul. (Amă
nunte — in pag. a Il-a).

Foto : B. Vasile

Marți, m Capitală

ROMANIA—ITALIA
la hochei pe gheață

August" găzduiește
18,30, o interesantă 
intre reprezentativele

Patinoarul .,23 
mîino, de la ora 
întâlnire amicală 
de hochei pe gheață ale ROMÂNIEI și 
ITALIEI.

In legătură cu acest med am primit 
o corespondentă din Italia cu privire 
la pregătirile „azzurilor”. ,

„După antrenamentele desfășurate lâ 
Palatul gheții" din Genova suh con- 

4ii cerea antrenorului federal Bryan 
IPhitthal, conducătorul tehnic al lotului 
italiaD, Gino Bestangini, a alcătuit for
mația care, după două jocuri la Copen
haga, va evolua pe patinoarul bucri- 
Teștean. Bcstangini a hotă rit să apeleze 
la Liniile cele mai în formă ale diferi
telor echipe italiene, asigurînd, în felul 
acesta, omogenitatea reprezentativei. Cele 
trei linii de atac sînt alcătuite de Ghe- 
dina, Da Rin II, Mastel de la „Cortina 
rcx“, Holzner, Crotti, De Toni de la 
„Diavoli* din Milano și Piccolruaz I,

Galati. Bucu- 
au cîștigat co- 
16—4, scor care 
fidel diferența

Turneul final al cam
pionatului republican de 
box pe echipe a fost 
inaugurat ieri dimineață 
în sala Floreasca cu în- 
tîlnirea dintre Dinamo 
București și selecționata 
regiunii 
reștenii 
mod cu 
reflectă 
de valoare dintre cele 
două finaliste.

Reuniunea a început 
cu o surpriză. Prin vic
toria tînărului Mihaî Au
rel (13 ani) asupra lui 
D. Davidescu, oaspeții au 
luat conducerea. Davi
descu a pornit decis, sau 
cel puțin așa se părea, 
menținîndu-se aproape
permanent în ofensivă. 
Gălățear.ul, care ne-a 
dovedit că are intuiția 
luptei, l-a primit însă cu 
regularitate cu contre 
la figură, în timp ce di- Schimb de 
namovistul schița atacuri 
fără să puncteze. Mobi
litatea, ca și loviturile derutante, 
cu ambele brațe, i-au adus gălățea- 
nului, în repriza secundă, un sub
stanțial avantaj. Ultima repriză a a- 
parținut dinamovistului, dar avanta
jul acumulai de elevul lui Costică 
Dobrescu în primele două runduri 
era decisiv, astfel că victoria i-a fost 
acordată pe merit.

Oaspeții își măresc avantajul la
2—0 prin victoria la puncte obținută 
de Al. Dumbravă asupra lui Șoșoiu. 
Meciul a fost echilibrat, dinamovis- 
tul avînd meritul de a fi manifestat 
mai multă inițiativă și combativi
tate. Dar, ce folos dacă aceste... 
atu-uri au fost puse în aplicare prin 
mijloace uneori incorecte (împingeri, 
țineri), fapt care l-a determinat pe 
arbitrul Babețin să-i dea un avertis
ment. Boxerul din Galați, în vîrstă 
de 21 de ani, a dovedit mai multă 
luciditate, obținînd, pe merit decizia.

De aci înainte, însă, dinamoviștii

Piccolrităz II, Rabanșer de la „Gardena 
Zanker*J In lot , figurează, de asemenea, 
trei linii de fundași : Bernardi, Verocai 
și Rin I, Alvera („Cortina rex“), Brivio 
(„Diavoli*) și F altoi\ (^Bolzano"). In 
lotul echipei Italiei auȚost, selecționați 
trei portari: Gamper („Bolzanoj, Do- 
rigo (..Gardena Zankef*) și „Dia
voli" ).

înaintea 
Best an gini 
Copenhaga 
cei mai in 
Unind u-ne 
pe care le-am „pisat*, 
în timpul antrenamentelor de ia Genova. 
Sînt convins că echipa Italiei va lăsa 
o bună impresie spectatorilor bucureș- 
teni*.

Bologna, 3 decembrie.

plecă-rti 'spre Copenhaga 
a ’declarat Următoarele: „La 
și Bu.eUrcMii voi utiliza pe 

formă jbe^tbri ai noștri, stră- 
să aplicăm schemele tactice 

pur simplu,

CESARE TRENTINI

directe intre Șt. Cojim (stingă) ți Kj 
Mariuțan

Foto : V. Bagea»

își croiesc drum sigur spre o victo* 
rie categorică, nemaipierzînd nidt 
un meci. Crudu a făcut o exc lentă 
demonstrație de scrimă pugilistic^ 
învingîndu-1 detașat pe brăileasui 
Petre Covaliov, care a punctat de» 
seori... în gol. Covaliov a stat ca a 
țintă fixă .și, în asemenea cnndițiuni, 
a pierdut fără drept de apel. FSa. 
sînd serii variate la corp și la ca;^ 
dovedind un excelent simț al dis. 
tanfei, Antoniu nu i-a lăsat gălățea»

R. CALARĂȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Mîine, la „Floreasca", la ora 17

Derbiul de vulef
DINAMO - STEAUA

Săptâmîna aceasta, în centrul atem, 
ției pasionaților voleiului stă iutii-* 
nirea-derbi din campionatul repu
blican la categoria A între echipele 
masculine bucureștene DINAMO și 
STEAUA. Meciul dintre aceste două, 
formații fruntașe ale voleiului nostru, 
așteptat cu viu interes, se va disputa 
mîine, marți 6 decembrie, cu începera 
de la ora * 1 * * * * * 57, in sala Florea*^-*

TG. MUREȘ. 4 (prin
corespondentul nostru principal, 
Păuș). —- Obținînd o nouă victorie 
scor, în ultima rundă a finalei, Con
structorul și-a asigurat primul loc în 
clasamentul campionatului republi
can de șah pe echipe. Deținătorii 

, titlului au dispus de ultimii lor ad
versari; jucătorii Chimiei Tg. Mureș, 
cu 4Vî—1'/. țmureșenii au obținut 
doar 3 remize), în timp ce Electro
nica, a doua clasată, obținea o vic
torie la limită în fata Universității:

—2‘b (Drimer a fost învins sur
prinzător de Pantazi). Foștii lideri ai 
finalei, șahiștii Băncii de investiții, 
n-au reușit să obțină nici măcar lo
cul trei în clasament, deși au cîști- 
gat ultimul lor meci, cu Spartac, la

Sîmbătă au început In întreaga fă
ră întrecerile Spartaahiadei de iarnă. 
La startul competițiilor de gimnasti
că, haltere, șah, tenis de masă și al 
altor ramuri sportive s-au prezentat 
mii de tineri și tinere de la orașe 
și sate. Întrecerile primei etape — 
pe asociații sportive — vor continua 
pînă la 12 februarie 1967. Învingăto
rii se vor califica în etapa a ll-a, 
pe grupe de asociații sportive.

In fotografia de astăzi vă prezen
tăm un aspect drn întrecerile de șah. 
organizate de asociația sportivă Vo
ința Mobilă-Tapițerie din Capitală.

scorul de 3'r‘—2'4 (Treianescu —
Bondoc O—1, Nacht — Rotaru 1—0,
Bozdoghină — Ott 1—0, restul re
mize). Aceasta din cauză că Petro
lul Ploiești, forțînd în finiș, a reușit 
să învingă cu 4</2-—lt/2 pe Medicina 
Timișoara (patru victorii la mesele 
băieților !).

Iată clasamentul definitiv al tur
neului final: 1. CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 27i/, puncte (din 42 po
sibile); 2. Electronica București 
241/, p; 3. Petrolul Ploiești 24 p; 4. 
Banca de investiții București 231/, p;
5. Medicina Timișoara 19 p; 6. Uni
versitatea București 18 p; 7. Spartac 
București 17 p; 8. Chimia Tg. Mureș 
14.î/2 p.

COl'ă’PEîtfS .
box • 5. 7, s, ie și ti xil în sala 

Floreasca, întreeesnie ctin casirui tur
neului f-’nal al .campion^tuiiii repu
blican pe echipe

NATAȚ5E : 8—11 XII, la Oradea, 
campionatul repubfiican s-ărifauri
pentru copii

BASCHET : 10—-11 XU, in sâtiSe Di
namo și Giulești, -meniuri cadrul 
campionatelor repruWcane (eat. A și 
B) . .RUGBI : 11—12 XII, jocuri m ca
drul campionatului republican <cat, 
A)

TENIS DE MASA : 9—11 _ XII, la Ga
lați, campionatul de calificare p« 
echipe

VOLEI : 6. XII, -în Raia Ploreascaj 
meciul Steau» — Dinamo (La .cadrul 
campionatului republican, cat. A); 
7. XII, în sala Giu-ești, usecksl femi
nin C.P.B. — Dinamo; 10—11 XII, 
jocuri în cadrul campionatelor re
publicane (cat. A și ®)

COMPETIȚII INTIHINAȚIONALE
HOCHEI PE GHEAȚA : 6—7 XH, p® 

patinoarul „23 August”, întâlnirea a- 
micală dintre echipele Etomâmei șl 
Italiei

baschet : 7 XII. în sala F’oreasca, 
meciul Steaua — Slavia Fraga 
al II-lea al „C.C.E.* — ra)ț 6- XII, ia. 
Tel Aviv, Ma.ca'bi — Pciitehmea Buc» 
(meci în cadrul „C.C.E.“ f)

ȘAH : 10—12 XLI, la București, rnedl 
pe echipe mixte înt*re formațiile Ro-r 
mâniei și K.S.S. Leton®

TENIS DE MASA: 10 XII. la Club, 
meciul CSM Cluj — CS Union PariRî 
(sferturi de finală a e „C’C.E.*1 — m); 
la-Viena, meciul P-o'izei Viena -—Pro-“ 
greșul Buc. (în cadrul „C.C.E.« f>-

SCRIMA: 10—11 XII meciul Gornilc 
— Progresul Euc., într-o localitate- 
din Polonia .

HANDBAL : 6 XH, la GUwiee 
lonia), meciul dintre Gormk — uni
versitatea Timișoara (în eadrul

C C E ” — f)’fotbal: 7 XII, ia Tei Aviv, me-, 
eng amical dintre echipele Iz rasialul, 
și României.

intiln.it
Ladisl.au


' SCRIMĂ

I. Drimbă (Steaua), L Palmai 
(Dinamo Brașov), E. lencic (Steaua) 
și H. Bădescu (Steaua) ciștigătorii 

„Cupei României"
Timp de două zile, sala Construc

torul (fostă Recolta) a găzduit între
cerile finale ale primei ediții a „Cu
pei României' la scrimă. în general, 
asalturile s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic, mai ales probele masculine 
de floretă șl £abie. Ionel Drimbă 
(Steaua) la floretă și Hariton Bădescu 
(Steaua) la eabie au evoluat exce
lent, culegînd ’aplauze la „scenă des
chisă'. De asemenea, evoluția lui 
L. Palmai (Dinamo Brașov) a lăsat să 
se întrevadă frumoasele posibilități 
Ale trăgătorului brașovean. Ecaterina 
lencic (Steaua), floretista nr. 1 a țării 
nu a avut „probleme" în această 
întrecere. Se cuvine să mai eviden
țiem la floretă masculin pe St. Weis- 
sbock (Steaua), campionul mondial la 
tineret din anul acesta, care in ul
timul timn dăduse unele semne de 
delăsare, de automultumire. De data 
aceasta, în compania seniorilor, el 
a Teușit să se concentreze mai mult, 

se mobilizeze, obținînd victorii 
prețioase și calificîndu-se pe un loc 
fruntaș.

îmbucurătoare este și revenirea lui 
C. Țintea (Universitatea) în plutonul 
fruntaș al spadasinilor. La sabie o 
surpriză plăcută a furnizat-o tînărul 
Dan Irimiciuc (Agronomia Iași), care 
ajuns în finală a tras foarte curajos, 
clasîndu-se pe locul 4.

Clasament : floretă masculin : 1. I. 
Drimbă 7 v, 2. St. Weissbbck 5 v, 
3. C. Costescu (Universitatea) 5 v 
(21 tușe primite și 28 tușe date), 4. 
Șt. Csipler (C.S.M. Cluj) 4 v, 5. C. 
Bunicelu (Steaua) 3 v (24 t.p. — 25 
t.d.), 6. T. Baniai (Crișul Oradea) 3 v 
(28 t.p. — 25 t.d.), Spadă: 1. L. Palmai 
5 v, 2. C. Țintea 4 v, 3. E. Husar 
(Medicina Tg. M.) 2 v (18 t.p. — 
19 t.d.), 4. Șt. Moldanschi (Steaua) 
2 v (20 t.p. — 20 t.d.), 5. T. Chifor 
(C. Sp. Sc.) 1 v, 6. Al. Istrate (Steaua). 
Floretă feminin: 1. E. lencic 5 v,
2. I. Drimbă (Steaua) 3 v (10 t.p. .— 
14 t.d.), 3. S. Tasi (Steaua) 3 v (14 
t.p. — 14 t.d.), 4. E. Chira (Univer
sitatea Buc.) 2 v (14 t.p. — 13 t.d.), 
5. I. Haucler (Universitatea Buc.) 
2 v (16 t.d. — 12 t.p.), 6. A. Ene (Pro
gresul) 1 v. Sabie: 1. H. Bădescu 
5 v, 2. L. Rohoni (Dinamo Bv.) 4 v,
3. O. Vintilă (Steaua) 3 v, 4. D. Iri
miciuc 1 v (22 t.p. — 18 t.d.), 5. B. 
Nilca (Dinamo Bv.) 1 v (22 t.p. — 
13 t.d.), 6. D. Mustață (Steaua) 1 v 
(23 t.p.'— 18 t.d.).

ELENA DOB1NCA

Rezultatele etapei a VIII -a în categoriile A și B
CATEGORIA A, masculin: Poli

tehnica Galați — Rapid București
3—0 (10, 11, 11)1 Petrolul Ploiești — 
Steaua București 1—3 (—5, —6, 13, 
—7), Dinamo București — Progresul 
Brăila 3—0 (4, 6, 5), Tractorul Bra" 
șov — Minerul B. Mare 3—0 (5, 4, 
11), Politehnica Brașov — Politehnica 
Timișoara 3—0 (12, 13, 11), Alumina 
Oradea — Viitorul Bacău 3—2 (—9, 
7, •—13, 12, 11); feminin: Dinamo 
București — Penicilina Iași 3—1 (11, 
—13, 4, 5), Farul Constanța — C. P. 
București 3—1 (9, 11, —12, 10), Țe
sătura P. Neamț — Universitatea 
Cluj 3—0 (4, 6, 11), Rapid București
— C.S.M. Sibiu 3—0 (9, 6. 8), I.C.F. 
București — Universitatea Craiova 
3—1 (8, —12 ,1, 13).

CATEGORIA B. masculin : Semă
nătoarea BucuTești — înainte Timi
șoara 1—3 (—10, 12, —6, —7), Pro
gresul București — Farul Constanța
1—3 (—13, —13, 14, —9), Electronu- 
tere Craiova — Progresul LR.A. Su
ceava 3—1 (—10, 5, 4, 10), I. C. Arad
— Ind. sîrmei C. Turzii 0—3 (8, 13, 
9), C.S.M. Cluj — A.S.A. Sibiu 3—1

Baschet

ÎN CAMPIONATUL FEMININ, ETAPA GAZDELOR
Toate cele patru pari ide dc baschet 

desfășurate sîmbătă și duminică în e- 
tapa a șasea a campionatului republican 
feminin, categoria A, s-au încheiat cu 
victoria echipelor gazde. Iată rezulta
tele :

Constructorul București—Olimpia T.V. 
București 52—43 (28 24). O partidă
echilibrată pînă în min. 10, după care 
baschetbalistele de la Constructorul s-au 
distanțat și au cîștigat fără emoții. 
(OR. POPESCU-coresp.).

lași—Voința București

f- HANOHAL I

Foto : A. Neagu

Fază din meciul Rapid—Șc. sp. hr. 2 disputat duminică in cadrul „Cupei 
Sportul popular"

Jocuri interesante si de un bun nivel tehnic->

în „Cupa Sportul popular"
în numeroase centre din țară, fie

care sfirșit de săptămină are cuprins 
în programul manifestațiilor sportive 
și jocuri din cadrul popularei între
ceri „CUPA SPORTUL POPULAR". 
Din veștile primite de Ia corespon
denții noștri reiese că partidele care 
au avut loc pînă în prezent au fost 
foarte disputate și de bun nivel teh
nic. Iată cîteva din aceste relatări.

TIMIȘOARA. întrecerile din „Cupa 
Sportul popular" au stîrnit și anul 
acesta un deosebit interes. Primele 
locuri și le dispută 7 echipe de ju
niori și 7 echipe de junioare. Re
zultate : JUNIOARE : Liceul nr. 4 — 
„13 Decembrie" 13—4 (7—3); Con
structorul — Liceul nr. 4 II 10—9 
(5—3); Șc. sp. nr. 1 — „13 Decem
brie" 4—1 (2—1); JUNIORI: Liceul 
nr. 4 1 — Tehnometal 18—-1.6 (10—13); 
Șc. sp. nr. 2 — Liceul nr. 4 II 17—11 
(9—3) ; Șc. sp. nr. 1 •—■ Voința 34—16 
(14-7).

P. ARCAN — coresp. principal

BRAȘOV. Cele șase echipe în
scrise în competiția rezervată junio
rilor și-au început de curînd între
cerea. Iată primele rezultate : Liceul 
nr. 2 — Șc. sp. nr. 1 28—18 ; Trac
torul 1 — Șc. sp. nr. 1 16—17; Li
ceul nr. 2 I — Tractorul I 20—8 ; 
Liceul nr. 2 II — Tractorul II 18—14.

(15, —14, 13, 1), I.C.F. București — 
Politehnica Cluj 3—2 (—12, —10, 3, 
13, 11), Construcții București — Pe
dagogic Tg. Mureș 3—2 (—14, 5,
—14, 12, 3), Universitatea București
— Medicina București 3—0 (13, 8, 
14), Universitatea Craiova — Univer
sitatea Timișoara 3—2 (11, —7, —9, 
6, 11), Politehnica Iași — Știința Pe- 
troșeni 3—2 (11, —10, —9, 10, 8) ; 
feminin: Progresul București — Pro
gresul Tîrgoviște 3—0 (12, 1, 13), Me
talul București — Sănătatea Arad 
3—0 (10, 12, 3), Liceul „N. Bălcescu." 
Cluj — Drapelul roșu Sibiu 0—3 (2, 
10, 12), Corvinul Deva — Tricotajul 
Brașov 3—0 (4, 8, 5), Voința M. Ciuc
— Voința Botoșani 3—1 (3, —13, 9. 
8), Științe economice București — 
Universitatea Iași 0—3 (10, 11, 10), 
Medicina București — Politehnica 
Brașov 3—1 (—14, 6, 8, 8), Medicina 
Cluj — Universitatea Timișoara 0—3 
(1, 3, 3), Politehnica Galati — Uni
versitatea București 3—1 (—3, 12, 11, 
11), Medicina Tg. Mureș — Peda
gogic Pitești 3—1 (11, 11, —12, 14). 
Amănunte — în ziarul de miine.

52—46 (30—24). Gazdele puteau învinge 
Ia o diferență mai mare, dar în repriza 
a doua bucureștencele au avut o reve
nire puternică și au redus din scor. 
(I. LEIZERUC-coresp.J.

Mureșul Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj 57—43 (30—17) Mureșencele au 
realizat cel mai frumos joc din actualul 
campionat, cîștigînd clar. (A. SZABO- 
coresp.).

Rapid București — Voința Brașov 
TI—63 (37—35). 

în cursul acestei săptămîni intră în 
competiție și echipele de junioare, 
a căror întrecere va avea două serii.

C. GRUIA — coresp. principal
BUCUREȘTI. în sala Recolta s-au 

disputat duminică după-amiază trei 
jocuri de junioare, care s-au încheiat 
cu rezultate scontate. Cel mai inte
resant meci a fost acela dintre echi
pele Școlii generale nr. 39 și Școlii 
sportive nr. 2, în care prima forma
ție, cu un atac mai decis, a obținut 
victoria : 6—4 (2—2). Celelalte re
zultate : Șc. sp. nr. 1 — Voința 16—3 
(9—1), Rapid — Clubul sportiv șco
lar 23—3 (11—2).

DAN DUMITRU — coresp.

Rezultate din competiția echipelor 
de juniori, ale cărei jocuri au avut 
loc în sala Dinamo : Rapid — Șc. sp. 
nr. 2 21 — 13 (10—7), Dinamo — Clu
bul sportiv școlar 22—13 (12—4), Șc. 
sp. nr. 1 — Voința 23—13 (10—4).

CÎȘTIGĂTORII CONCURSULUI
ORGANIZAT DE „SPORTUL POPULAR“ Șl ADAS

în sala de festivități ADAS a avut loc vineri tragerea la sorți 
a cîștigătorilor concursului pe teme sportive, organizat de ziarul 
„Sportul popular" și ADAS.

Cu acest prilej au fost acordate următoarele premii : un aparat de 
radio — Zoe Chiriac din București; cîte un ceas de mînă — Ion 
Avramescu (Săcele), Vasile Varii (București) și Valeriu Bălteanu (Huși); 
cîte o servietă de piele — Rodica Birsoianu (Galați), Elena Stănescu 
(București) și Ghcorghe Dona (București); cîte o saltea pneumatică — 
Valerică Popescu (Bîrlad), Ioan Paul (Timișoara) și Mihai Vaida (Tg. 
Mureș); cîte un trening — Vasilica Alexandru (București), Constantin 
Bădilă (Poiana Țapului), loan Pantca (Beiuș), Cornel Rădulescu (Ti
mișoara), Adela Bîldea (București) și Aurel Apetroaiei (Suceava); 
cîte o trusă stilou — Nicolae Ciucă (Curtea de Argeș), Ion Nistor 
(Tîrnăveni), Maria Cristea (București), Maria Guba (Galați), Ion 
Lucaciu (Hunedoara) și Nicolae Gheață (Timișoara); cîte un termos
— Victor Imoșeanu (București), Candrea Bogza (Dorna Cîndreni), 
Andronie Sfetcu (Vișeul de Sus), Angela Roncea (Brașov), Mariana 
Oană (Șercaia), Francisc Kolba (Baia Mare); cîte un șah de buzunar
— Dumitru Neagoc (Seaca de Cîmp), Constantin Grădinaru (Coțușca), 
Gheorghe Rădulescu (Ploiești). Elena Brictă (Cîmpina), Vasile Scundu 
(Tg. Jiu) și Ieronim Frățilă (Rupea), cîte un sac de sport — Măricel 
Roșcăreanu (București), Mariana Diaconescu (București), Dumitru Mun- 
teanu (Bîrlad); cîte un rucsac — Nicolae Nicolaev (București), Filof- 
teia Lazăr (Galați) și Mihai Ștefan (Leorda).

Cîștigătorii din Capitală își pot ridica premiile de la Direcția 
Generală ADAS (str. Smîrdan nr. 5), iar cei din provincie le vor 
primi prin poștă.

PRONOSPORT •
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
Concursul Pronosport nr. 49, etapa 

din 4 decembrie 1966
I. A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. Ti

mișoara 1
II. Minerul Lupeni—Crișul Ora

dea 1
III. Minerul Baia Mare—Indus

tria sirmei 1
IV. Unirea Dej—Vagonul Arad 2
V. Poiana Cimpina — Politehnica

București 1
VI. C.F.R. Pașcani — Dinamo

Victoria x
VII. Siderurgistul—Dinamo Bacău 1

VIII. Bologna — Internazionale 1
IX. Cagliari—Lazio 1
X. Mantova—Napoli ' 2

XI. Milan—Fiorentina 2
XII. Roma—Juventus 1

XIII. Torino—Atalanta 1
Fond de premii 543.395 lei din care 

209.722 lei, report premiul minim.

Dinamo—Sel. Galați 16-4
(Urmare din pag. 1)

nului Gh. Eremia nici o speranță. 
La categoria semimijlocie C. Ghiță a 
„boxat" doar o repriză (a treia) și a 
cîștigat meciul, deși adversarul său 
(Cr. Vasiliu) se dovedise mult mai 
bun, în primele două, cînd l-a „pur
tat" pe dinamovist cum a vTut. De
ficitar însă în pregătirea fizică, gă- 
lățeanul a pierdut ultima repriză și
— o dată cu ea — meciul.

O desfășurare neplăcută a avut 
partidă dintre I. Covaci (Dinamo) și 
Gr. Enache, Era știut că ambii bo
xeri își bazează acțiunile mai mult 
pe forță, dar ne așteptam ca bucu- 
reșteanul să arate, totuși, unele pro
cedee tehnice, ținînd seamă de cu
noștințele căpătate la Iotul reprezen
tativ, în care este chemat deseori. 
Am asistat însă la o adevărată bă
taie, la acțiuni care n-au nimic co
mun cu scrima pugilistică. „Merite" 
au atît Covaci, cit și Enache. Vic
toria i-a fost atribuită dinamovistu- 
lui.

Deși posedă o apreciabilă alonjă, 
I. Olteanu (Dinamo) preferă, deseori, 
lupta corp la corp. Nu contestăm 
eficacitatea luptei de aproape, dar 
nu înțelegem de ce Olteanu nu-și 
folosește mai insistent alonja. Așa a 
procedat și ieri, în partida cu V. 
Perianu. Acesta din urmă s-a arun
cat — necontrolat — de nenumărate 
ori în atac, în timp ce dinamovistui 
s-a retras „tactic", evitînd lupta. Ar
bitrii l-au preferat pe Olteanu, care
— e drept -— a dovedit mai multe 
cunoștințe tehnice. I. Monea, a punc
tat atît cit i-a trebuit pentru a ob
ține victoria asupra lui T. Felea. 
Boxul său economic, dar sigur, a lă
sat o frumoasă impresie.

Așteptat cu nerăbdare, duelul din
tre V. Mariuțan și Șt. Cojan a plăcut 
datorită ambiției cu care au luptat 
cei doi boxeri. A cîștigat Mariuțan, 
așa cum era de așteptat, însă tre
buie ținut seama că gălățeanul a 
susținut primul său meci la categoria 
grea. Pregătindu-se cu ambiție, Cojan 
are posibilități să realizeze și la a- 
ceastă categorie rezultate de valoare. 
Intr-un meci lipsit de istoric Gh. Bă- 
doi (Dinamo) l-a învins la puncte pe 
M. Săvescu.

ASTĂ-SEARĂ SE VA DISPUTA 
DE LA ORA 19, ÎN SALA FLOREAS- 
CA, O NOUĂ REUNIUNE ÎN CA
DRUL TURNEULUI FINAL : STEAUA- 
SEL. OLTENIA.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT NR. 48 DIN 27 NOIEM
BRIE 1966

Premiul exceptional 1 variantă a 
75.000 lei (un autoturism .Moskvici" 
și 23.500 lei numerar).

Categoria I 267,5 variante a 155 
lei.

Categoria a Il-a 2412,5 variante a 
21 lei.

Categoria a IlI-a 10108,5 variante 
a 10 lei.
REPORT PREMIUL MINIM 209.722 lei

Premiul exceptional a revenit par
ticipantului Gîlă Mircea din Mediaș, 
întrucât la categoria a IV-a au fost 
depuse 24314 variante și valoarea 
premiului fiind sub plafonul minim 
de 10 lei, suma s-a reportat la fon
dul premiului minim, pentru con- 
cursul următor.

FOT
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I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I

METALURGISTUL BUCU1 
OȚELUL GALAȚI 1—0

Terenul alunecos, pe alocu 
de apă, a cerut eforturi mari 
rînd pentru... menținerea ee) 
apoi pentru conducerea baloi 
două puncte au fost cucerite < 
care s-a acomodat mai bine 
și, în plus, a fost mai hotărît 
nile ofensive; Metalurgistul, 
zultatul a stat sub semnul 
pînă la fluierul final, cu toat 
reștenii au marcat golul vict 
16 minute de joc. De ce? Găl 
apărat cu mult calm, la mijlo 
lui au fost superiori, iar d 
David și colegii lui au hărțu 
apărarea metalurgistă.

începutul jocului a aparțin 
bucureștene. In minutul 3. 
are posibilitatea să deschi ^.-1 
trimite balonul peste bară. L 
terenului, Floruț depune o 
laborioasă, servindu-și „ca 
coechipierii. O asemenea p? 
Moruț este fructificată de Voii: 
16: 1—0 în favoarea Metalurg: 
continuare, consemnăm o faz 
dat mari emoții metalurgiștiloj 
22, David străpunge, apărare; 
intră în careu, Niculescu plo 
înaintașul gălățean trimite ba 
poartă. Cînd nimeni nu se ma 
Cojocarii apare ca din pămînt 
mingea în aut !

In repriza a doua, replica ; 
este mai viguroasă. Ei ajung, 
la poarta apărată de Niculcsc 
cesta este la post. In "acest 
se echilibrează, dar tabela d 
va rămîne neschimbată pînă I; 
meciului.

A arbitrat bine brigada con 
V’. Dăscălescu — la centru, I.. 
și C. Țone la tușă.

V. P(

I SIDERURGISTUL GALAȚI—1
BACĂU 1—0 (0—0)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I
I

I 
I

GALAȚI, 4 (prin telefon, a 
misul nostru). — Cei peste 1 
spectatori prezenți pe stadionu 
rea" au asistat la un joc dinam • 
Imn nivel tehnic, care a avțtt* 
pecte distincte: în prima f 
dominat oaspeții, iar în a doua 
dele. Dinamoviștii au impresio 
lr-o bună circulație a balonului 
fost deficitari la capitolul eu 
Fi au combinat excesiv, negiijî 
rile Ia poartă. Victoria Siden 
este meritată și ea se datoreștl 
mai bun prestat în repriza se

In primele minute, gălățenii au 
dar Neagu (min. 5 și 1QĂ» și 
(min. 15) ratează’ copilărește, < 
pierea porții. A fost însă un 
..foc de paie" al formației local 
că, în continuare, asistăm la 
nare insistentă a oaspeților, car 
ncficiat de avantajul vioiului, 
multe rînduri ei au ocazia să 
scorul, dar Rugiubei (min. 33 
șutează peste poartă, iar Nedch 
38) trimite mingea în bară. . 
înaintașilor gălățeni, înghesuite, 
tru, sînt destrămate cu ușurință 
rarea organizată a oaspeților, în 
excelat Panait și Vătafii.

După pauză gălățenii par ho 
modifice rezultatul. Ei pun stăj 
joc și timp de 15 minute atacă i 
masîndu-și adversarul în proprii 
tate de teren. Vel ea (min. 48) ș 
(min. 50) au golul ...în vîrfu 
cului, dar se pripesc și trag alăi ■ 
Iul victoriei „cade** în min. 6- 
Bretan demarează pe aripa dr< 
centrează precis lui Adam, ci 
puternic în plasă: 1—0 Din ăd, 
nient și pînă în min. 80 se j 
tr-un singur sens: spie poarta ei 
lui Ghiță, care însă nu mai j 
învins. De pildă, în min. 70 Ncai 
in dribl ing printre apărătorii 
viști și șutează, dar Ghiță, cu ui 
extraordinar, respinge în corner, 
reține șuturile expediate de ( 
(min. 72) și Stătescu (min. 78 
mele 10 minute aparțin oaspețilu 
scorul nu mai poate fi modi fii 
notat că în repriza secundă b. 
au șutat la poartă doar de do

A arbitrat bine N. Marin —'■ . 
rești.

GH. CIOR

PROGRESUL BRĂILA — ME 
BRAȘOV 1-1 (1—0)

I BRĂILA, 4 (prin telefon). 
rezultat de egalitate, datorat ceh 
<ale, care a jucat slab. De allfc

| prima repriză Progresul a expedia 
trei șuturi pe spațiul porții, dinți

I unul a fost gol: 1 — 0 în min. 44 
F Nițu. Scorul devine egal în mi

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Prono'pert.



3 MIA s™ A 1 s-1TG-
•- DE TOAMNĂ1 ÎN CATEGORIA B

ROMÂNIA-CIPRU 54 (0-1)

Sima execută o lovitură de colț 
•t în plasă! Slab, arbitrajul prestat 
brigada condusă de Al. Văduvescu- 
irești.
D. Cristache și R. Grigore-coresp.

sAHLĂUL P. NEAMȚ—OLTUL
RM. VÎLCEA 4—1 (2—0)

NEAMȚ, 4 (prin telefon). — Deși 
iul a fost moale, ambele formații au 
ășurat un joc de bună factură teh-

Scorul putea lua proporții (în min. 
și 68 Negustoru și Meder trimit 
iul în bară) Golurile au fost marcate 
Olteanu (min. 2 și 71) și Meder 
i. 43 și 89) pentru Ceahlăul, res- 
v Marinescu (min. 51). A arbitrat 

Te bine I. Drăghici-București.
G. Nemțeanu-coresp.

1IMIA SUCEAVA — FLACĂRA 
MORENI 3—2 (0—0)

jL
O?AVA, 4 (prin telefon). — Cîș- 
d în fața Flacărei Moreni, Chimia 
ava și-a asigurat pînă la primăvară 

- ul loc în clasamentul echipelor din 
a serie a categoriei B. Faptul e 
atît mai lăudabil cu cît formația 
ă activează doar din această toam- 
n categoria B.

meciul de azi ambele echipe au 
licat un j’oc deschis, combinativ, 

•••an bun nivel tehnic, desfășurat în 
ele unei perfecte sportivități. Cu 

că au dominat mai mult și a creat 
•roase faze, Chimia nu a reușit să 
ifice decît trei dintre ele. Pe de 
parte, a comis greșeli în apărare 
special^ portarul Sidac). In prima 
Ză s^^Ssvenii pornesc în iureș, as al
ia poarta lui Stan, trag des și puter

ii ar șuturile ocolesc ținta. Oaspeții 
?ază jocul, „se găsesc" mai bine și 

stăpînesc mijlocul terenului, dar 
uiesc și ei în privința preciziei 

4lor (au expediat un singur șut pe 
ul porții în primele 45 de minute), 
oate insistențele înaintării sucevene, 
susținută de mijlocași, scorul ră- 
alb. După pauză, Chimia atacă tot 

mult. în min. 47, Buzatu trimite 
ea în bara transversală, de unde 
bază la Gheghe care înscrie: 1—0. 
ontinuare Chimia domină, dar ra- 

cîteva ocazii favorabile. In min.
Storul este majorat prin Anton, 
înscrie cu capul : 2—0. Apoi, jocul 
jrei se înviorează și în min. 67 
ă înscrie, transformed o lovitură 
i de la 16 m: 2—1. Diferența de 

goluri este restabilită în min. 73 
Inton (3—1), dar Flacăra reduce 
nou scorul în min. 82, înscriind 
Manta.

pitrii bucurcșteni Anton Miinich (la 
li), C. Popa și C. Caramilru au 
s f \rte bine următoarele formații: 
1MIA : Sidac (min 88 Petcu)— 
cu, Gheghe, Stere, Mărculescu — 
i N. Anton—Borcău, Gavrilă, Bu- 
Teodosiu.
A CAR A : Stan (min. 65 Șerbă- 

i — Sandu, Dumitran, Albină, lof
icii — Frincu, Fră(ilă — Dănilă, 
eanu (min. 65 Jxizescu), Postolache, 
a.

C. Alexa-corcsp. principal.

. PAȘCANI—DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI 0-0

jșCANI, 4 (prin telefon). — Te- 
alunecos și, pe alocuri, desfundat, 
împiedicat cele două echipe să 

leze intr-lin tempo rapid, croind și 
faze de gol. Privit prin prisma 

lării și a situațiilor, rezultatul îi 
ptățește pe feroviari. Nu e mai 

adevărat că și apărarea bucureș- 
r, în frunte cu portarul Stan, a 
-huit din plin Ia obținerea unui pre- 
unct în deplasare. A arbitrat foarte 
P. Vamoș - Tg. Mureș.

C. Enea-corcsp.

POIANA CÎMPINA — POL1TEII- 
BUCUREȘT1 5—2 (3—0). Au 

t : Bejan (2), Tr. Popescu și Di- 
(2) pentru Poiana, respectiv 

iavă și Unguroiu.
CLASAMENT

tmia Suceava 13 6 5 2 10— 7 17
ierurgistul Galați 13 6 4 3 18—11 16
îamo Bacău 13 6 4 3 19—12 16
lamo Victoria Buc. 13 5 5 3 22—13 15
talurgistul Buc. 13 6 2 5 20—12 14
’.R. Pașcani 13 5 4 4 18—14 14
itehnica Buc. 13 6 2 5 20—18 14
căra Moreni 13 6 0 7 11—21 12
ana Cîmpina 13 5 1 7 16—13 11
trom Brașov 13 2 7 4 11—14 11
elul Galați 13 4 3 6 9—13 11
ul Rm Vîlcea 13 4 3 6 11—24 11
thlăul P. Neamț 13 3 4 6 14—20 10
igresul Brăila 13 3 4 6 10—17 10

SERIA A II-A
A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R.

TIMIȘOARA 1—0 (0—0)

TG. MUREȘ, (prin telefon, de U 
trimisul nostru).— Considerat cel mal 
important meci al ultimei etape a tu
rului (în seria a Il-a) — deoarece pu
nea față în față două dintre frunta
șele seriei, — jocul A.S.A. Tg. Mu
reș — C.F.R. Timișoara s-a bucurat 
de o asistență numeroasă: deși t> 
plouat toată ziua, peste 7 000 de spec
tatori au urmărit partida.

De altfel, ploaia și implicațiile ei 
asupra terenului au influențat serios 
aestășurarea jocului, randamentul fi' 
zic al celor două echipe. Și, totuși, 
trebuie să spunem de la început că 
în pofida vremii neprielnice jucătorii 
s-au străduit și au reușit, în mare 
măsură, să ofere fidelilor prieteni ai 
fotbalului faze spectaculoase, emoțio
nante. Desigur, cele mai multe emo
ții le-au trăit suporterii mureșenilor 
deoarece, deși echipa lor a avut nu
meroase ocazii de a înscrie (patru 
din ele aproape imposibil de ratat), 
fotbaliștii de la A.S.A. n-au realizat 
golul victoriei decît în min. 60, în 
urma unei faze fără „culoare" deose
bită : Pavlovici a demarat pe aripa 
dreaptă, a centrat și mijlocașul Ciu- 

Portarul echipei Otelul Galați nu mai poate împiedica înscrierea unicului pol al partidei: Metalurgistul Bucu
rești—Oțelul Galați 1—0

tac, venit în atac, a trimis mingea 
in plasă printr-o dibace lovitură cu 
capul. După gol, suita marilor ratări 
a continuat prin Public (min. 70) — 
de la 5 m, cu poarta goală în față, 
a șutat peste bară — și Pavlovici 
(min. 87). O adevărată lovitură de 
teatru era să se producă însă în 
min. 90, cînd Fodor, profitînd de o 
greșeală a fundașului Balaș, a șutat 
razant cu stilpul sting al porții, în 
care în acea clipă nu se afla Solyom.

O situație favorabilă de a egala mai 
avuseseră timișorenii în min. 67, cînd 
Fodor și Czako și-au disputat o min
ge la marginea careului gazdelor. Au 
alunecat amîndoi și timișorenii au 
acuzat 11 m. După terminarea meciu
lui, arbitrul N. Cursaru, care se afla 
foarte aproape de fază, ne-a declarat 
că Czako n-a jucat balonul cu mina, 
în același minut a fost eliminat de 
pe teren mijlocașul Samson (C.F.R.) 
pentru injurii aduse conducătorului 
partidei. Părerea mea este că la faza 
respectivă a fost 11 m.

Cam acestea sînt, pe scurt, eveni
mentele principale ale meciului pe 
care l-am urmărit azi la Tg. Mureș. 
Victoria obținută de A.S.A. este pe 
deplin meritată, jocul gazdelor fiind 
în ansamblu superior adversarilor lor: 
mai organizat, mai incisiv, mai bine 
orientat în raport cu condițiile în care 
s-a desfășurat partida. Scorul minim 
iși are explicația în două cauze prin
cipale : o anumită nervozitate a îna
intașilor de la A.S.A., accentuată pe 
parcursul jocului prin repetarea o- 
caziilor ratate și forma excepțională 
a portarului Tatar (C.F.R.), care și-a 
salvat echipa de la o înfrîngere cate

gorică. De altfel, timișorenii au con
tribuit și ei la valoarea partidei, apă- 
rindu-se calm, contraatacînd periculos 
prin Fodor, Panici și Seceleanu. Cei 
mai buni oameni de pe teren: Pav
lovici, Dumitriu III, Czako, Lungu 
(A.S.A.), Tatar, Calinin, Fodor, Sece
leanu (C.F.R.). Cu excepția fazei din 
min. 67. arbitrajul Iui N. Cursaru — 
Ploiești, foarte bun.

V. PAUNESCU

MINERUL BAIA MARE — IND. 
SlRMEI C. TURZII 3—1 (2—1)

BAIA MARE, 4 (prin telefon). — 
In ciuda timpului nefavorabil și a 
terenului desfundat, 3 000 de băimă- 
reni au asistat la un joc frumos, ta 
care fazele la poartă au abundat. La 
reușita spectacolului și-au adus con
tribuția ambele echipe. In min. 16, 
Sasu a deschis scorul, după o cursă 
scurtă. Oaspeții au contraatacat peri
culos și, în min. 20, după executarea 
unui corner, Raab a egalat : 1—1. In 
continuare, gazdele au dominat și au 
preluat conducerea prin Cromeli in 
min. 29. După pauză, pînă in min. 
80 oaspeții s-au apărat bine. In acest 
minut, după o combinație Sasu— 
Miculaș, ultimul a trimis balonul in 
plasă: 3—1. Socotim că ambele echipe 
merită laude pentru jocul prestat.

pentru sportivitatea de care au dat 
dovadă. Arbitrajul lui N. Rainea — 
Birlad a fost foarte bun.

T. Tohătan-coresp. principal

C. S. M. REȘIȚA — C. S. M. SIBIU 
5—0 (2—0)

REȘIȚA, 4 (prin telefon). Peste 2000 
de spectatori au răsplătit cu aplau
ze, victoria meritată a formației lo
cale. Reșlțenii au desfășurat un joc 
rapid, cu atacuri bine concepute. 
In prima parte au înscris Arnoțehi 
(min. 18) și Nestorovici (min. 29). In 
repriza a Il-a dominarea gazdelor s-a 
accentuat, C.S.M. concretizînd de trei 
ori : Nictilescu (min. 60) și Amoțchi 
(min. S3 și 82). A condus bine G. Po- 
povi ci—București.

I. Plăvițiu-corcsp.

MINERUL LUPENI — CRIȘUL 
ORADEA 2—1 (1—0)

LUPENI, 4 (prin telefon).—Cu toa
te că minerii au dominat copios, sco
rul nu a luat proporții din cauza 
ineficacității înaintașilor. Golurile au 
fost înscrise de Cotroază (min. 44). 
și Foca (min. 74) pentru Minerul, N. 
Alexandru (min. 83) pentru Crișul. A 
arbitrat C. Petrea — București.

Ion Ciortea-coresp.

UNIREA DEJ — VAGONUL ARA»
1-5  (1—2)

DEJ, 4 (prin telefon). — Oaspeții 
au obținut o victorie meritată. Ară
denii au avut in Macavei un excelent

(Urmare din pag. 1)

noștri au jucat ceva mai lent decît 
ciprioții și in primele 20 de minute 
cei care au controlat mai mult tere
nul au fost gazdele. încet, încet insa 
echipa noastră iși revine și pune 
complet stăpînlre pe joc. Tehnica ju
cătorilor noștri începe să-și spună cu
rtatul. Ghergheli, care a jucat excep
tional în acest meci, duce echipa după 
el, acționind impecabil in atac și în 
apărare, alături de Pîrcălab și Do- 
brin. O mare ocazie de gol am notat 
ta min. 35, dar ea a fost ratată de 
Frățilă. In același minut se remarcă 
Dobrin, care ta stilul lui caracteristic, 
face un dribling prelungit printre ad
versari și șutează năpraznic de la 20 
metri ta bara transversală. Dominăm 
insistent, dar în această perioadă cînd 
așteptam ca jucătorii noștri să fie a- 
ceia care să deschidă seria golurilor, 
cei care înscriu sînt ciprioții. In min. 
30 Frățilă comite un fault la mijlocul 
terenului. Plutis execută lung la 
Krystalis, acesta trece balonul lui 
Kostakis care de la 10 m înscrie im- 
parabil. Pînă la sfîrșitul primei re
prize jucătorii români au două ocazii 
clare de a egala, dar balonul trimis cu 
capul de C. Dan, trece milimetric pe 
lingă bară. In min. 44 Pîrcălab în
scrie un gol. dar arbitrul îl anulează.

După pauză fotbaliștii români por
nesc imediat la atac, joacă mai activ, 
se mobilizează mai bine. Ghergheli și 
Pîrcălab continuă să fie inițiatorii a- 
tacurilor noastre. Frățilă devine și 
mai combativ. In această parte a 
meciului, formația română a demon
strat un fotbal combinativ, cu exe

Foto : M. Bozan

coordonator. Fotbaliștii de la Unirea 
s-au arătat slab pregătiți și n-au pu
tut face față ritmului impus de oas
peți. In plus, apărarea imediată a 
fost deseori prinsă pe picior greșit. 
An inserts: Sehweilinger (min. 18 și 
41), Dembrovsrhi (min. 62), Macavei 
(min. 79) și Boroș (min. 87), respectiv 
Neagu (min. 35).

A condus R. Buzdun—București.

A. Contrai-coresp.

C. F. R. ARAD — A. S. CUGIR 
1—1 (0—1)

ARAD, 4 (prin telefon). — Localni
cii au dominat mai mult (raport de 
corners 11—1 în favoarea lor), dar au 
dat dovadă din nou de ineficacitate 
Scorul a fost deschis în min. 29 de 
Al. Lazăr (A.S. Cugir), car? a urmă
rit un balon trimis „acasă”. Egalarea 
s-a produs in min. 65 prin Bacoș. 
Bun, arbitrajul lui E. Bucșe-Sibiu.

Gh. Nicolăiță-coresp.

Meciul Gaz Metan Mediaș — Clu
jeana a fost amînat.

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. Mureș 13 9 1 3 26— 8 19
S. Minerul Baia Mare 13 8 2 3 25—14 18
S. Vagonul Arad 13 8 0 5 33—14 16
4. C.8.M. Reșița 13 8 0 5 24—15 16
5. C.F.R. Timișoara 13 6 4 3 19—13 16
< A.S. Cugir 13 6 3 4 22—21 15
7. Crișul Oradea 13 6 1 6 27—14 13
t. Clujeana 12 5 3 4 15—15 13
9. ind. sirmei C. Turzli 13 5 3 5 15—17 13

1«. C.S.M. Sibiu 13 5 1 7 23—25 11
11. Mineral Lupenf 13 5 1 7 17—29 11
12. C.F.R. Arad 13 3 2 8 11—23 8
13. Gaz metan Mediaș 12 3 1 8 14—31 7
14. Unirea Dej 13 1 2 10 11—42 4

cuții tehnice de înaltă măiestrie, la 
viteză, care au stîrnit admirația și a- 
plauzele îndelungi ale publicului din 
tribune.

Iată fazele din care jucătorii noș
tri au înscris cele cinci goluri. In 
min. 49, după un schimb de pase 
Ghergheli—Pircălab, ultimul centrea
ză la Dridea care, aflat în careul 
mic, obține egalarea. In min. 51 Dri- 
dea, aflat in poziție de extremă 
dreaptă, centrează la Lucescu care 
inscrie nestingherit. Din nou un 
schimb de mingi între Pîrcălab și 
Ghergheli. Ultimul trimite în fața 
porții, iar Frățilă, venit ca un bolid 
de pe partea stingă, înscrie cu capul 
de la 10 m, cel mai frumos gol al a- 
cestui meci. Sintem în min. 65. După 
9 minute Frățilă ridică scorul la 4—1. 
Ultimul gol al echipei noastre îl în
scrie Dridea în min. 82.

In finalul partidei, Frățilă în min. 83 
și Lucescu în min. 86 ratează încă două 
ocazii favorabile de a ridica scorul
la proporțiile care ar fi oglindit și 
mai clar, diferența de valoare dintre 
cele două echipe.

★
Duminică dimineața, 

reprezentativă a 
rael ajungînd la 
ora 12.30. După 
in ziua de 7 

echipa noastră
plecat

Tel
cum

decembrie,

spre Iz- 
Aviv la 
se ' știe, 

echipa
noastră națională urmează să susțină 
un joc amical în compania selecțio
natei Izraelului. O știre de ultimă 
oră aflată aici : sîmbătă, viitoarea 
noastră adversară, echipa Izraelului, 
a susținut un meci în compania re
prezentativei Poloniei, cu care a ter
minal la egalitate : 0—0.

IERI, IN CATEGORIA C
SERIA EST

Gloria C.F.R. Galați — Textila Bu- 
huși 2—1 (1—0).

Victoria Roman — Unirea Focșani
2—0 (1—0).

Flamura roșie Tecuci — Gloria 
Birlad 1—2 (1—2).

Minobrad Vatra Dornei — Ancora 
Galați 1—0 (0—0).

Locomotiva Iași — Metalul Rădăuți 
0—0

Foresta Fălticeni — Metalul Bu
zău 2—2 (1—2).

Rapid Mizil — Petrolul Moineș;i
2—0 (1—0).

SERIA SUD
Electrica Fieni — C.F.R. Roșiori 

5—0 (3—0).
Stuful Tulcea — Muscelul Cîmpu- 

lunq 3—1 (2—0).
Metalul Tîrgoviște — S. N. Olte

nița 2—0 (0—0).
Flacăra roșie București — I.M.U. 

Medgidia 0—0
Portul Constanța — Progresul Co

rabia 1—0 (1—0).
Dunărea Giurgiu — Tehnometal 

București 1—0 (0—0).
Oltul Sf. Gheorghe — Electrica 

Constanta 4—0 (2—0).
SERIA NORD

Medicina Cluj — Chimica Tîrnă- 
veni 4—0 (3—0).

Olimpia Oradea — Arieșul Turda
3—0 (1—0).

Sălmăreana — Soda Ocna Mureș
3— 0 (0—0),

A.S. Aiud — Minerul Baia Sprie 
2—1 (1—1).

Progresul Reghin — Steaua roșie 
Salonîa 3—1 (3—0).

Faianța Sighișoara — Recolta Că
rei 4——1 (2—1).

Minerul Bihor — Metalul Copșa 
Mică 3—1 (2—0).

SERIA VEST
C.F.R. Caransebeș — Chimia Făgă

raș 1—1 (0—0).
Metalul Tr. Severin — Mureșul 

Deva 2—1 (0—1).
Electroputere Craiova — Victoria 

Călan 1—0 (1—0).
Metalul Hunedoara — Victoria Tg. 

Jiu 4—0 (2—0).
Minerul Anina — Autorapid Cra

iova 3—0 (1—0).
Tractorul Brașov — Aurul Zlatna

4— 1 (0—1).
Progresul Strehaia — A.S.A. Sibiu

2—2 (0—1)

OMOLOGATE CU 3-0
© Partida Progresul Brăila — Meta

lurgistul București, din categoria B se
ria i, disputată ia 25 septembrie, a fost 
omologată cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei Metalurgistul, deoarece 
doi jucători de la Progresul Brăila nu 
au av.it trecută în carnet viza medicală 
pe semestrul II 1366.

@ Meciul C.F.R. Roșiori — Flacăra ro
șie București, din categoria C, seria 
Șud. a fost omologat cu rezultatul de 
3—0 în favoarea formației C F.R.. deoa
rece Flacăra roșie nu a respectat ora 
oficială de începere a jocului.

$ Partida Metalul Tr. Severin—Victoria 
Călan, din categoria C seria Vest, dis
putată la 28 august, a fost omologată cu 
rezultatul de 3—0 în favoarea Metalului 
Tr. Severin : 5 jucători de la Victoria 
Călan nu au avut trecută pe carnet 
viza medicală pe semestrul II 1966.



AGRONOMIA CLUJ Șl RAPID BUCUREȘTI 
AU PROMOVAT IN CATEGORIA A, LA RUGBI
• Grivița Roșie a realizat un scor-record
• Finala juniorilor —un splendid spectacol sportiv

DINAMO BUCUREȘTI S-A CALIFICA TI 
ÎN FINALA „CC.E" LA POLO

Turneul de popice
de la Aue

Încă un atac al grivițenilor (in tricouri de culoare inchisă). O. Rădulescu 
(in prim plan, cu fața) lansează linia de treisferturi (fază din meciul Grivi„a 

Roșie — Constructorul)
Foto : V. Bageac

CATEGORIA A

DINAMO—GLORIA 24—3 (11—0). 
Dinamoviștii s-au impus de la început: 
în min. 3 Pilă a transformat o lovi
tură de pedeapsă, apoi, în min. 11, 
Nica a realizat o încercare, iar exact 
la jumătatea reprizei Zlătoianu a mar
cat un eseu, iar Nica a transformat. 
Dinamoviștii au păstrat inițiativa și 
după pauză, înscriind din nou prin 
Dragondr o încercare, transformată de 
Pilă. O singură dată rugbiștii de la 
Gloria au fost ceva mai deciși, obți- 
nînd și transformînd prin Crăciunescu 
o lovitură de pedeapsă. în final, Di
namo a mai înscris prin Cîndea și 
Nica două splendide încercări (ultima 
transformată de Leonte). A condus 
fără. , probleme P. Niculescu.

STEAUA — PROGRESUL 12—6 
(12—3). După cum începuse meciul, 
Steaua a lăsat impresia că-și va sur
clasa adversara : în ^9 de minute — 
12 puncte ! Dar, atît... Progresul a 
preluat inițiativa și a redus din han
dicap, trccînd chiar (datorită ratări
lor) pe lingă o victorie care i-a surîs. 
Excelent arbitrajul lui Th. Witting 
(tst.).

GRIVITA ROȘIE — CONSTRUC
TORUL 50—0 ! (20—0). Scorul, obți
nut doar prin înscrierea și transfor
marea de încercări, ne scutește de co
mentariile obișnuite. Ne obligă doar 
să pomenim de buna dispoziție de ioc 
a grivițenilor și de excelentul arbitraj 
al Iui Pellegrino D’Ecclesis. Au înscris 
încercări Țîbuleac (4). Marinescu (3), 
Balcan (2), M. Rusu (2), O. Rădulescu, 
T. Rădulescu și Șerbu, iar Irimescu a 
transformat de 4 ori.

FARUL CONSTANTA — POLI
TEHNICA IAȘI 22—*17 (10—6).

PRECIZIA SACELE — RULMEN
TUL BtRLAD 6—0 (0—0).

TURNEUL DE BARAJ
Duminică s-a încheiat turneul de ba

raj pentru promovarea în categoria A. 
Cele două meciuri desfășurate în cu
plaj pe „Constructorul" au dat cîștig 
de cauză formațiilor Agronomia Cluj 
și Rapid București, care au ocupat pri
mele locuri.

în deschidere, Agronomia Cluj s-a 
dovedit a fi net superioară formației

GENOVA 4 (prin telefon) Peste 4000 
de spectatori au asistat aseară >n pis
cina acoperită AJbaro din localitate 1* 
cel de al doilea joc dintre Dlnamo 
București șl Pro Recco din cadrul tur
neului final al ,,C.C.E.“ la polo, parti
da a fost extrem de disputată și s-a 
încheiat cu victoria la limită a italie
nilor : 3—2 (0—0, 1—1, 1—0, 1—1). Guer- 
rlni a deschis scorul in min. 7,04, iar 
Novac a egalat cu un minut mai tîr-ziu.

Fotbal peste hotare

Internazionale și Juventus
învinse

I.T.O. Galați, de care a dispus cu se
verul scor de 21—0 (16—0). Realiza
tori : Balint (12), Chirilă, Terboczi și 
Chișiu — cîte 3. A condus foarte 
bine, N. Cervinschi.

In cel de-al doilea meci, Rapid 
București a întrecut greu pe A.S. Te
cuci cu 6—3 (3—0). Scorul a fost des
chis de Minea (min. 4, încercare). A- 
bia în min. 73 Rapid a reușit să-și 
mărească avantajul prin lovitura de 
pedeapsă transformată de Bruckner. 
Tecucenii au redus din handicap în 
min. 79 prin Voinescu (lovitură de pe- . _ ■ ia

ceilalți fiind eli- 
adresate arbitru- 
tnultă fermitate

deapsă). Din min. 75 A.S. Tecuci 
jucat în... 11 oameni, 
minați pentru injurii 
lui ! A arbitrat cu
P. Niculescu.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— C.S. ȘCOLAR BUCUREȘTI 8—6 
(3—3). Finala campionatului republi
can de juniori ne-a oferit cel mai 
frumos meci de rugbi din ultimii 3—4 
ani și meritele revin în egală măsură 
ambelor formații. Acestea s-au între
cut în a juca mai modern, mai „aeri
sit", mai ofensiv și multe execuții teh
nice le-ar fi putut servi de model 
chiar jucătorilor din lotul republican 
de seniori! Sincere felicitări atît jucă
torilor, cît și antrenorilor. De aseme
nea — arbitrului N. Ghiondea (ca de 
obicei, excelent), care și-a făcut per
fect datoria. Deși rezultatul urmează 
a fi omologat în cursul săptămînîi (a 
fost depusă o contestație), disputa 
sportivă a celor 30 de tineri a înseni
nat frunțile acelora care au urmărit-o 
și care au putut să-și dea seama că 
dispunem de elemente cu mari perspec
tive. Iată cele două formații : CON
STRUCTORUL (antrenor: D. Ionescu); 
Balica; Lincan, Cliicuș, Bumbu, Stan; 
Meiu, Popa; Arâpolea, Vușcan, Istu- 
dor; Bogdan, Ileanu; Modoran, Do- 
bre, Dân; rezerve : Stoica, Pițigoi, 
Ricman, Burada; C.S. ȘCOLAR (an
trenor: C. Munteanu): Mateescu; Cio- 
vîrnache, Stavrescu, Mocanu, Spîrlac; 
Stavilă, Tănase; Andrei, Miclescu, 
Ileiaș; Daraban, Mitan; Clement, Ca- 
raiman, Antonovici; rezerve: Bclu, Ți- 
țirigă (g.r.ș.).

în cea de a treia repriză, Cevasco a 
marcat al doilea gol pentru Pro Rocoo, 
într-un moment cînd dinamoviștii aveau 
doi oameni eliminați (Novac și Grtn- 
țescu). în ultima repriză au mai înscris 
Pizzo din 4 metri și apoi Zahan (sup. 
numerică) în min. 19,04. Așadar, cu 
avantajul celor două goluri acumulat in 
primul meci (golaverajul general 
de 6—5), Dinamo București s-a 
ficat în finala competiției.

• La Elbe Schwimmhalle din 
deburg Dynamo Magdeburg — Partizan 
Belgrad : 5—3.

(Aceste formații vor susține al 3-lea 
meci).

est® 
call-

Mag-

— Proba mAUE 
culină 
popice 
nit jucătorului 
(R.D.G.), care a realizat 892 pun< 
Petre Purje (România) s-a clasat 
locul 4, cu 860 puncte. La femi 
(100 bile), a terminat învingăto 
Irmgard Schott (R.D.G.) cu 410 pu 
te. Concurenta româncă Elena Tr 
dafir a realizat 381 puncte.

4 (Agerpres).
a turneului international, 
(200 bile) de la Aue a îfe 

Christoph Wille

LA HAITERI

In etapa a 10-a a campionatului ita
lian de fotbal, cele două echipe 
fruntașe ale clasamentului -— Inter- 
nazionale și Juventus — au fost în
vinse. De menționat că acestea sînt 
primele lor înfrîngeri în actualul 
campionat. La Bologna, Inter a pier
dut cu 3—2, iar în capitala Italiei : 
formația Roma a dispus cu 1—0 de 
Juventus, printr-un gol marcat de 
Barison, în ultimele secunde ale me
ciului.

La Bologna, echipa gazdă a jucat 
excelent, dispunînd într-o manieră 
mai categorică decît arată scorul de 
campioana Italiei. Bologna a condus 
cu 3—0 pînă în min. 85 (prin go
lurile Iui Pascutti, Bulgarelli și Fur- 
lanis), dar Inter a avut o revenire 
puternică, mareînd de două ori în 
ultimele minute, prin Mazzola și 
Corso. Iată și alte rezultate ale eta
pei : Mantova — Napoli 0—2 (au 
marcat Bianchi și Sivori), Milan — 
Fiorentina 0—2 (au marcat Hamrin 
și Brugnera), Cagliari — Lazio 1—0, 
Torino — Atalanta 6—1. în clasa
ment conduce Internazionale cu 17 p, 
urmată de Juventus cu 15 p, Bolog
na, Napoli, și Cagliari cu cîte 14 p.
• în „Cupa Balcanică" : Partizan 

Tirana — U.T. Arad 2—0 (1—0). Me
ciul s-a jucat sîmbătă, la Tirana.

• în campionatul Iugoslaviei. Di
namo Zagreb a terminat la egalitate 
(1—1) cu Sarajevo. în clasament con
duce Sarajevo cu 22 p, urmată de 
Dinamo Zaqreb și Partizan Belgrad cu 
cîte 18 p.

• Echipele de juniori ale Bulgariei 
și Greciei s-au intilnit la Sofia în pri
mul meci din preliminariile turneului 
UEFA. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (0—0). Returul va 
avea loc la 14 decembrie.

ANGLIA ROMANIA 3-2
LONDRA. — Sîmbătă seara s-a des

fășurat în localitatea Ilomsei, 
Londra, întîlnirea internațională amicală 
dintre
Angliei și României. Făcîndu-se un punc
taj original, victoria a revenit la li
mită halterofililor englezi: 3—2. în
trecerile la primele trei categorii (care 
au fost televizate) s-au desfășurat la 
c.îte un procedeu. La categoria „cocoș44, 
(la „împins44) Z. Fiat (România) 105 
kg. McKenzie (Anglia) 102,5 kg. La 
categoria pană, (la „smuls44): A. Wag
ner (România) 95 kg. Ciun Kun-ven 
(Anglia) 97,5 kg. La categoria ușoară, 
(la „aruncat"): A. Toma (România) 
135 kg; Allen (Anglia) 130 kg. In urma 
acestor rezultate cei trei sportivi ro-

lingă

reprezentativele de haltere ale

mâni au totalizat 335 kg., iar repre: 
tanții țării gazdă 330 kg. Astfel, pei 
această victorie, s-a acordat- echipei; 
mâne un punct.

In continuare, întrecerile s-au de 
șurat după sistemul obișnuit, acordî-r 
se cîte un punct învingătorului Ia fie» 
categorie. Cat. seniimijlocie : Liv 
(Anglia) 377,5 kg., O. Cristeseijs^ 
kg.; Cat. mijlocie: Pearman (An^ 
407,5 kg., M. Cristea 400 kg.; • 
semigrea : Louis Martin (Anglia)) 4( 
kg., Gh. Teleman (România) 415 
La cat. grea, Gh. Mincu a obținut o 
tone categorică, totalizând 452,5 
față de 412,5 kg. cît a reușit advers 
său Dennis (Anglia).

Astăzi, la Istant)

ROMANIA IUGOSLAVApentru locurile 3-4 in „Cupa Bosforului'' la bâsch
ISTANBUL 4 (prin telefon). în tur

neul internațional de baschet dotat 
cu „Cupa Bosforului", reprezentativa 
României a repurtat un frumos suc
ces, întrecînd formația Bulgariei cu 
scorul de 73—63 (27—27). Baschetbaliș- 
tii noștri au folosit „prcsing”-ul și au 
condus în majoritatea timpului. Au 
marcat : C. Popescu 10, Albu 20, V. 
Gheorghe 10, Demian 7, Savu 7, Dia- 
conescu 7, Novacek 6, Nosievici 4, 
Tursugian 2 pentru învingători și Sa- 
kanikov 15, Temclakis 12, GoJomeev

întîlnirea de tenis de masă ANGLIA—ROMÂNIA
LONDRA 3 (Agerpres). — In capi

tala Angliei s-a desfășurat sîmbătă 
întîlnirea amicală de tenis de masă 
dintre echipele mixte ale Angliei și 
României. Gazdele au cîștigat cu sco
rul de 6—1. Iată rezultatele: Bar
nes — Giurgiucă 3—0, Neale — Ne
gulescu 3—1, Wright — El. Mihalca

Neale — Giurgiucă 3—1, Bar- 
Wright — Giurgiucă, Mihalca 
Barnes — Negulescu 3—2. Sin- 
victorie a jucătorilor români a 
înregistrată în proba de dublu

16, Barzanov 7, Spasov 2. Kirov 
Raicev 5 pentru învinși. Au arbi 
Bianchi (Italia) și Rahmi (Turcia), 
celălalt meci din serie, formația 
mâniei a fost întrecută de echipa 
hoslovaciei cu scorul de 81—77 (49— 
după ce în ultimele 90 de secund 
ratat 5 aruncări libere (Diaeone 
Ruring, Nosievici) ! Au înscris : Po; 
cu 13, Demian 9, Novac 7, Gheorgl 
Savu 16, Iecheli 4, Albu 8, Tursuț 
1, Ruring 5, Novacek 2, Diaconi 
4, Nosievici 6 pentru formația-, 
mână și Zidek 20, Konvicka 22, Ki 
6, Mifka 7, Bobrowski 14, Anime 
Ruzicka 8, pentru cea cehoslovacă, 
condus Rahmy (Turcia) și Petro 
(Iugoslavia).

Alte rezultate : Turda—R. F. ( 
mană 71—64 (33—41) ; Iugoslav
Austria 90—63 (41—23) ; Austria—B 
Germană 73—78 ; 
121—108 (46—46) !
garia 85—78. Luni se desfășoară 
ciurile Turcia—Cehoslovacia 1
România—Iugoslavia (loc. 3—4) 
Bulgaria—R. F. Germană (loc. 5

Turcia—Iugosl
Cehoslovacia—1

3—0, 
nes,
3—2, 
gura 
fost
bărbați: Negulescu, Giurgiucă — Ne
ale, Barnes 3—1.

Bogată activitate internațională la handba
Dinamo București

învingătoare
HI Berlinul occidental
Echipa de handbal Dinamo Bucu

rești a susținut două pari ide amicale 
în Berlinul occidental. în primul

meci, campioana țării noastre (care 
nu beneficiază de aportul jucătorilor 
din echipa reprezentativă) a învins 
pe Reinickendorfer Fiich.se cu 9—:3, 
iar în cel de al doilea joc, a dispus 
de selecționata Berlmului occidental 
cu scorul de 16—13 (11—10). Au
marcat : Mureșan 6, Ivănesco 5, Io
nesco 2, Eftimie 2, Costache I 1 pen 
tru Dinamo și Stock 3, Finkelman 2, 
Gușa 2. Schubert 2, Goeldner 2, 
Braun, Wo:dt pentru formația berii- 
neză.

bucureștene care a totalizat 4 pui 
Pentru locul 3, T.U.S. Rheinhai 
a învins pe S.G. Leuterhausen 
7—6.

Universitatea Tim'șsa!
a pkcat în Po’onk

I

OIBI EZW . ” Știința București pe locul II
COPENHAGA. — Sîmbătă seara, la 

Copenhaga, selecționatele de hochei 
pe gheață ale Danemarcei și Italiei au 
terminat nedeeis : 2—2 (2—0, 0—2, 
0—0). In cel de al doilea meci, echi
pa Italiei a învins duminică seara 
cu scorul de 7—5.

PNOM PENH. — în finala turneului 
de fotbal din cadrul Jocurilor sportive 
de la Pnom Penh, echipa R.P.D. Co
reene a învins cu scorul de 
selecționata R. P. Chineze.

CALCUTA. — în finala 
lă a . Cupei Dbvîs". care 
Calcula, echipa de tenis a Indiei con
duce cu 2—1 in meciul cu Brazilia. In 
proba de dublu, indienii Krishnan și 
Mukerjea au învins cu 7—5, 3—6, 6 —2, 
3—6, 6—3 perechea Mandarine—Koch. 
In primele două simpluri : Krishnan— în primul . d»n turul iutii al 
Mandarine 5—7, 6—2, 6—3, 6—2;
Koch—Mukerjea 6—2, 6—1, 6—3.

BUENOS AIRES. Rezultate 
pionatul masculin de baschet 
ricii de Sud, care se 
Mendoza : Uruguay—Chile 61—44
ÎS) ; Argentina—Ecuador 65—31 
26).

din carn
al Ame- 

desfășoară la 
C0— 
<31—

con-

2—1 (0—0)

interzona- 
are loc la

DUSSELDORF. — într-un meci 
tind pentru „Cupa campionilor euro
peni" la tenis de masă, echipa mas
culină Vasuțas Budapesta a intilnit 
formația Tusa Diisseldorf, pe care a 
învins-o cu 5—3. In urma acestei vic
torii, formația maghiară s-a calificat 
în semifinalele competiției.

CIUDAD DE MEXICO. — în „Turul 
ciclist ,al Mexicului” continuă să con
ducă mexicanul Diaz, urmat la 1:10 
de compatriotul său Cuellar.

MELBOURNE. — In turneul inter
național de tenis de la Melbourne 
australianul John Newcombe a învins 
în sferturi de finală eu 9—1, 
6—2 pe Arthur Ashe (S.U.A.).

PANAMA. — Fostul campion 
dial de box la categoria pană,
guna (Panama), și-a făcut reintrarea 
învingîndu-1 prin K.O. in repriza a 
8-a pe Daniel Quanin (Ecuador).

CARDIFF. — După o serie

în turneul de la Rheinhausen

10—8.

mon-
La-

SOFIA. — La Sofia, formația ma
ghiară Spartaltus Budapesta a dispus 
cu scorul de 5—3 de Aka-lemik Sofia, 

.•Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
feminin.

de 
joeuri cu echipe britanice de club, se
lecționata de rușbi a Australiei a in
tilnit sîmbătă, la Cardiff, reprezentati
va Țării Galilor. Rugbiștii australieni 
au repurtat o neașteptată victorie cu 
scorul de 14—11 (9—6).

La Rheinhausen (R.F. Germană) a 
avut loc un turneu intern?.țional de 
har.dbal masculin (fulger) la care au 
luat parte formațiile: T.U.S. Rhein
hausen, S.G. Leuterhausen, R.K. Za
greb și Știința București. în primul 
meci, Știința a învins pe T.UIS. Rhein
hausen cu 6—5, iar în al doilea joc a 
întrecut pe S.G. Leuterhausen, cu 
scorul de 9—4. Formația iugoslavă 
a învins mai întii pe T.U.S. Rhein
hausen cu 8—7, dar apoi a fost ți
nută „în șab" de echipa vest-germană 
S.G. Leuterbausen, cu care a termi
nat la egalitate : 8—3.

în meciul decisiv, R.K. Zagreb a 
întrecut la mare Iurtă pe Știința 
București cu scorul de 3—5, criî-’rd 
primul loc (cu 5 puncte) în clasa
mentul turneului, înaintea formației

Campioana noastră la handbal fem- 
Universitatea Timișoara, a plecat 
Polonia pentru a susține primul mei. 
Gornik Gliwice în cadrul „Cupei 
pionilor europeni44. Au făcui deploi. 
jucătoarele Aj. Anca. Nițu (port 
Neincț, Szekcli, M.ohu, Riga. F. 
Kaspari, Neagoe, Cioșescu, St - 
Nehrohr însoțite de antrenorul V 
Chița. MoCilil va avea loc marți 6 
cembrie la Gliwice.

Suedia învinsă

pe teren propriuI
La Karlskrona s-a desfășurat 

tida internațională de handbal i 
culin dintre reprezen’ativele Sui 
si R. V. Germane. două din favor 
apropiatului campionat mondiaL 
capătul unui meci extrem de di 
tat, handbaliștii vest-germani au 
ținut o surprinzătoare victorie, 
scorul de 20—18, după ce la p 
suedezii conduceau cu 10—9.—■
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