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revanșa meciului

de baschet

3ucurești—Slavia Sofia
Selecționata masculină de 

aschet a Capitalei și echipa 
lavia Sofia susțin revanșa 
artidei desfășurată aseară în 
ala Floreasca astăzi de la ora 
9,30, în aceeași sală.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
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Steaua, noua campioană a țării ia box

gr x

avantaj. Prea puțin, însă, de
oarece boxerul de la Steaua 
și-a surprins, în continuare,

Succesul pugiliștilor pregă- versar care nu l-a incomodat 
de Chiriac, Șerbu și Spa- și a câștigat, fără emoții, la 

V este pe deplin meritat, puncte. Nicolae Gîju (Steaua)

Boxerii echipei Steaua, totograliați imediat după meci
Foto : A. Neagu

„in 
lui, 
splendidă la puncte.

Nici un moment nu a 
in cumpănă victoria Iui 
Bădoi (D) asupra lui 
Murg (Steaua). Dinamovistul a 
dovedii mobilitate, precizie în 
plasarea loviturilor, intr-un 
cuvînt a fost un boxer ordo-

trombă" ale dinamovistu- 
și a obținut o victorie

stat 
Gh. 
Al.

R. CA1ĂRÂȘANU

(Continuare in pag. a 2-a) Un spectaculos moment al 
partidei Steaua

Nici o echipă de volei

ea majoritate a boxerilor 
>tu.i club au demonstrat o 
jătire superioară din punct 
vedere fizic, tehnic și tac- 
De altfel, încă de la pri- 

e partide ale turneului fi
se întrevedea că formația 

ma este annl acesta mai 
; pregătită decît rivala sa 

șos. Ștefan cel Mare, 
i primul sunet de gong an 
ucișat mănușile „muștele" 
Ciucă (Steaua) și I. Nica 
atno). Cei doi pugiliști mi 
nai întîlniseră de la finala 
îpionatnlui individual un- 
dupâ cum se știe, dina- 
istul și-a... vîndut scump 
Sa. De data aceasta, însă, 
tfi a avut în față un ad-

a făcut o adevărată demon
strație de scrimă pugilistică 
în compania lui D. Davidescu 
'Dinamo). Boxerul de la 
Steaua a plasat, din defensivă, 
excelente directe de dreapta 
la fată, precum și „un doiuri" 
rare au fost apreciate așa cum 
«c cuvine de spectatori, obți 
nind o decizie care nu a pus 
juriului nici o problemă.

Unul dintre meciurile „che 
te" ale finalei de ieri dimi
neață, s-a desfășurat între C. 
Crudu (D) și A. Iliescu (S). 
Iliescu a debutat cu cîteva 
stingi Ia plex, dar la începu
tul reprizei secunde Crudu a 
plasat cu mare precizie o se
rie de directe, care i-au adus

adversarul cu cîteva lovituri 
care au echilibrat situația.

în ultima repriză Iliescu a 
mărit avantajul acumulat, a 
eschivat cu măiestrie atacurile

învingind cu 5-0 pe C S Union Paris și Polizei Viena

M CLUJ Șl PROGRESUL BUCUREȘTI

C.C.L.“ LA TENIS DL MASA
Cele două reprezentante ale țării noastre în „Cupa corn
ilor europeni" la tenis de masă, echipele CSM Cluj 
îți) și Progresul București (fete), au debutat victorioase 
ictuala ediție a acestei competiții. într-adever, sîmbătă 
a, la Cluj CSM a învins cu 5-0 pe campioana Franței, 
Union Paris, iar la Viena, Progresul a eliminat — cu 
ași scor — pe campioana Austriei, Polizei Viena. Forma- 
noastre s-au calificat în semifinalele „C.C.E.".
lată cîteva amănunte asupra meciurilor susținută sîmbătă.

1

luptei la fileu din setul tiei
— Politehnica Galați

FoLo : T. Roibu

ncinviirsâ in categoria Ax-

STEAUA - POLITEHNICA O AL ATI 3-2!
Nici o echipă masculină ne

învinsă în categoria A a cam
pionatului de volei ! Duminică, 
în sala Dinamo (plină pînă la 
refuz), voleibaliștii de la Steaua 
București au reușit să întreru
pă seria de victorii a Politeh
nicii Galați, de care au dispus 
cu 3—2 (—8, —7, 11, 11, 4), după 
o dispută palpitantă, desfășura
tă de-a lungul a 121 de minute 
de joc. Cum a fost meciul ? In 
cea mai mare parte v-o ilus
trează cifrele rezultatului. Iată 
însă și întreaga evoluție a sco
rului, cu suplimentul ei de eloc
vență : 0—1, 1—1, 1—3, 2—3 2—7,
3— 7, 3—9, 6—9, 6—13, 8—13, 8— 
15; 2—0, 2—3, 3—3, 3—5, 4—5,
4— 13, 7—13, 7—15; 1—0, 1—2,
4—2, 4—3, 5—3, 5—6, 8—6, 8—10, 
14—10, 14—11, 15—11 ; 0—2, 1—2, 
1—3, 8—3, 8—5, 10—5,10—9,13—9, 
13—11, 15—11; 8—0, 8—3, 13—3, 
13—4, 15—4.

Mai întii, două seturi în care 
Politehnica, susținută entuziast

de „galeria" proprie cu care s-a 
deplasat de la Galați, și com- 
portindu-se impecabil în absolut 
toate „compartimentele" jocului, 
ți-a surclasat adversara. In acest 
timp, Steaua a acționat cu scă
deri însemnate în apărare și în 
execuția paselor. Din setul trei 
însă, paralel cu relaxarea pe
trecută in rîndurile Politehnicii, 
începe să se producă, lent, dar 
din ce în ce mai sigur, redresa
rea echipei Steaua : apărarea, 
blocajul, îndeosebi, și pasele de
vin tot mai sigure, iar atacului 
îi cresc continuu varietatea și 
eficacitatea, pe măsură ce stu
denții dau semne accentuate de 
oboseală. Mai cu seamă atacanții 
lor principali, solicitați în mod 
greșit aproape în exclusivitate, 
au putut fi lesne stopați spre 
sfîrșitul partidei de blocajul 
mereu mai atent și mai prompt 
al bucureștenilor. Iată deci fa
zele căderii gălățenilor din setul 
trei, care n-a mai avut istoric,

Steaua încheind meciul cu un 
formidabil „sprint", prin cure a 
lansat promisiuni și invitații 
spectatorilor pentru disputa sa 
de sîmbătă cu Rapid !

S-au remarcat : Crefu, Bartha,. 
Binda, Rotam, Rauch și Cris
tiani de la Steaua, Kramer, lor- 
ga, Brandemburg și Ozum de la 
Politehnica.

Partida a fost . condusă bina 
de perechea arbitrilor interna
ționali bucureșteni I. Niculescu— 
C. Armășescu. (CONSTANTIN 
FAUR).

IN CELELALTE MECIURI 
MASCULINE DIN ETAPA A 
IX-A LA CATEGORIA A :

Progresul Brăila—Tractorul' 
Brașov 3—2 (12, 9, —12, —10, 9). 
Meciul a durat 2 ore și 15 mi
nute, lurnd sfîrșit cu victoria 
meritată a brăiienilor, a căror" 
pregătire fizică superioară și-a: 
spus cuvîntul in 
Progresul, care a 
bun joc al său

(Continuare in

final. De la 
făcut cel mai 
din actualul

pag. a 5-a)

GRIVITA ROSIE A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANĂ LA RUGBI Agenda săptămînii

Universitatea Timișoara si Constructorul București au retrogradat in categoria B
■J

(12—18 decembrie)

COMPETIȚII INTERNE

17—18.XTI —
campionatul 

categoria B

— 17—18.XII
: finala cam-

BASCHET — 
sala Grulețti : 
echipelor de 
(m. ».).

gimnastica
— la Timișoara
pionatului republican al ju
niorilor.

POPICE — 16—18.XII — sa
la Voința : „Cupa 30 Decem
brie” (selecție pentru lotul 
național).

PENTATLON MODERN
15—48.X-H — la stadioanele 
neretului, Republicii și 

zinul Floreasca : „Cupa 
Decembrie" la triatlon și 
tratlon.

ȘAH — 15—19.XII — 
Constructorul : meciul
baraj pentru titlul de 
pioană republicana.

VOLEI — 17—18.XII — să
lile Floreasca și Ciulești : 
campionatul republican a! e- 
chipelor de categoria „A” si 
„B“ (m. f.).

Ti- 
ba-

30 
te-

sala 
de 

cam-

E. Dumitrescu (Progresul) scoate balonul din grămadă și lansează un nou atac pe treisferturi. 
(Fază din meciul Progresul — Precizia Săcele : 27—3) Foto: N. Tokacek

Ieri s-a încheiat cel de-al 50-lea campionat de rugbi al 
țării. Grivița Roșie București, care nu a cunoscut înfrîngerea 
de-a lungul celor 22 de etape, a cucerit titlul, iar echipele 
Universitatea Timișoara și Constructorul București, ultimele 
două clasate, an retrogradat în categoria B. Iată cîteva amă
nunte de la meciurile ultimei etape.

.UJ (prin telefon). Ecbipa 
ulină CSM, campioană a Ro- 
ei, a cîștigat partida cu 
Union Paris cu categoricul 
dc 5—0. Trebuie să arătăm 

chiar de Ia început, 
jsul nu 
lificativ 
mt în fața unei formații de 
aloare modestă. Antrenorul 
it F. Paneth a prezentat un 
din care a lipsit Giurgiucă 

manifestat o formă necotes- 
ătoare la ultimul concurs de

ni se pare atît de 
fiindcă el a fost

verificare), Jar din care au fă
cut parte Negulescu, Cobîrzan 
și Reti. Dintre aceștia, o formă 
deosebită a arătat Reti. El s-a 
impus prin atacuri puternice și 
bine 
vedit 
prin 
trate

dirijate. Cobirzan s-a do- 
contribuind 

înregis- 
al CSM. 
partidă 

lui

util echipei, 
cele două victorii 
Ia succesul final 

Negulescu a 
spectaculoasă

făcut o 
in compania

(Continuare în pag. a 4-a)

— FA-
22 — 19

GLORIA BUCUREȘTI
RUL CONSTANȚA 
(13-11). Partida a avut drept 
caracteristică principală specta
culozitatea. O mențiune în plus 
pentru Gloria, care, alarmată 
de șansele retrogradării, s-a dă
ruit mai mult. De altfel, a și 
condus cu 13—0 ! Apoi jocul s-a 
echilibrat. Punctele s-au înscris 
prin 9 încercări (patru Gloria, 
cinci Farul), o lovitură de picior 
căzută și o lovitură de pedeapsă

pentru Gloria, precum și cite 
două transformări. A arbitrat 
G. Eftimescu-București. (C. Vă- 
leanu — coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
PRECIZIA SĂCELE 27 — 3 
(6—0). Victoria gazdelor nu a 
fost pusă sub semnul îndoielii 
nici un moment. Oaspeții au pă
rut obosiți și s-au comportat 
foarte slab. A arbitrat corect 
N. Gbiondea-București. (N. To- 
kacck — coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI—UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
16—3 (3—0). Un meci foarte 
frumos în care oaspeții, în pofi
da scorului final, au demonstrat 
că retrogradarea lor se dato
rează evoluției slabe din primele 
etape. Punctele au fost 
te“ de 
Penciu (o 
formare), 
și Chiriac 
tru Steaua, respectiv Mățăoană 
(un talent pe care-1 recomandăm 
selecționerilor...) din lovitură 
de picior căzută pentru Univer
sitatea. A arbitrat bine P. Nicu- 
lescu-București (g. r. — ș)

„semna- 
Ciobănel (încercare), 
încercare și o trans- 
Rădulescu (încercare) 
(o transformare) pen-

(Continuare in naa. a 3-a)

COMPETIȚII 
INTERNAȚION ALE

BASCHET — 12.XTI — sala 
Floreasca ; selecționata ora
șului București — Slavia 
Sofia (m).

BOX — 15—20.xn — depla
sarea echipei Metalul Bucu
rești la Schwerin (R.D.G.) 
pentru două întîlniri amicale.

HALTERE — 17.XTI 
Varșovia : România — 
nia (juniori).

HANDBAL — 15.XII 
Cluj : returul întîlnirii 
versitatea Timișoara — 
nik Sosnica (Polonia) 
C.C.E. (f); in 11, 13 și 15.XII 
selecționata feminină de ti
neret susține jocuri în R.D. 
Germană.

TENIS DE MASA — Româ
nia — R.P. Chineză (echipe 
de tineret) — 13.XII — la Tg. 
Mures; 15. XII la Cluj gi între 
17—18. XH tot “
individual.

— la 
Poio-

- la 
Uni- 
Gar- 

din

la Cluj, turneu



CUM SE DESFĂȘOARĂ PREGĂTIRILE ÎN VEDEREA
BOX

Selecționata Olteniei, pe locul tn

CAMPIONATELOR REPUBLICANE ȘCOLARE?
parține în exclusivitate 
popular...

La ora actuală lucrurile 
mediat, astfel că elevii de 
gogic" pot participa cu regularitate 
la orele de educație fizică, la cele 
de activități sportive. De altfel am 
și putut urmări o parte dintre viito
rii învățători, într-o întrecere de 
volei inter-ani. Voleiul este un sport 
care se bucură de mult interes în 
liceu (anul trecut, locul 3 pe oraș) 
la fel ca și handbalul și într-o mă
sură mai mică, atletismul. Competi

țiile organizate pe gru
pe (ani de studii), și 
aflate în curs de desfă
șurare, sînt o avancro
nică a viitoarelor cam
pionate școlare de la 
care elevii liceului nu 

__________ vor lipsi.
O observație justifi- 

trecut aproape 100 de

(prin cîteva școli
de două 

de clopo- 
Timp su- 
consiliile 

asociațiilor sportive școlare să-și 
întocmească - în colaborare cu 
organizațiile U.T.C. și cu sprijinul 
profesorilor de educație fizică. — 
planurile de activitate, să acțio
neze pentru realizarea obiective
lor ce le stau în față. Unul dintre 
acestea este pregătirea pentru 
etapa I a campionatelor repu
blicane școlare, etapă de masa, 
de fapt cea mai importantă din 
cadrul competiției.

lată de ce raidul de față,, prin 
cîteva școli din orașul Cluj, a 
urmărit în principal acest aspect : 
Cum se desfășoară pregătirile în 
vederea campionatelor republica^ 
ne școlare ? în rîndurile de față 
consemnăm cîteva din constatările 
noastre.

Au trecut mai bine 
luni de la primul sunet 
țel in noul an școlar, 
ficient pentru ca toate

PE PRIMUL LOC: 
ATLETISMUL

exis-

pe 
în- 
re-
li- 
de

Că la Liceul „Ady-Șincai“ a 
tat o frumoasă tradiție în sport ne-o 
demonstrează faptele : de-a lungul 
anilor, din rîndurile elevilor acestei 
școli s-a ridicat o întreagă pleiadă 
de sportivi fruntași, iar actualul 
responsabil al catedrei de educație 
fizică, prof. Vasile Boldiș, a fost 
atlet de performanță. Poate că a- 
ceasta explică într-o bună măsură 
și predilecția elevilor liceului pen
tru acest sport, pentru probele de 
alergări, sărituri sau aruncări. Con
cursurile atletice sînt organizate 
grupe și probe. Grafice frumos 
tocmite ne-au pus la curent cu 
zultatele înreqistrate de atleții 
ceului la concursurile organizate
la începutul acestui an școlar. Este, 
vorba de o competiție inițiată de 
consiliul regional UCFS, în colabo
rare cu Secțiunea de învățămînt și 
dotată cu „Cupa școlarului". Com
petiția, care s-a desfășurat la mai 
multe ramuri sportive, și-a propus 
să fie un fel de repetiție generală 
în vederea campionatelor școlare.

Profesorului Boldiș nu i-a mai ră
mas decît să ne amintească cîteva 
din speranțele atletice ale liceului : 
A. Andrei, Zoița Berezan, Elena 
Rusu, N. Coroian (sprint), L. Pop, 
G. Nicoară (fond și semifond), V. 
Ionescu, Doina Sechelea (sărituri), L. 
Marian, N. Olteanu, Ileana Micolea 
(aruncări).

— Dintre acești elevi talentati spe
răm să scoatem cel puțin 2—3 cam
pioni pe oraș și regiune...

Este lăudabil startul bun luat de 
atleții liceului. La „jocuri" în 
schimb, n-am întîlnit decît... proiec
te. în cele două luni care au trecut 
de la începerea cursurilor nu s-a 
găsit timp nici măcar pentru a se 
organiza un campionat interclase, 
deși terenurile liceului au constituit 
o permanentă invitație... Cauza aces
tei delăsări ? Prof. Cebuc ar fi 
mai în măsură să ne răspundă.

cel

ACOLO UNDE SE FACE
SIMTIT SPRIJINUL DIRECTO

RULUI

Liceul nr. 11. Unul dintre direc
tori — ce surpriză plăcută ! -— este 
în temă. Cunoaște multe aspecte 
din activitatea sportivă. Ne vor
bește despre consiliul asociației 
(„Avem un președinte foarte ener
gic și priceput, profesorul de științe 
naturale, C. Șandor"), despre reor
ganizarea comisiilor pe ramură de 
sport (la atletism, gimnastică, bas
chet, handbal și volei), despre te
tratlonul organizat De oraș, cu o 
lună în urmă.

— Ca de obicei, nu ne scapă nici 
un concurs atletic, ne mărturisește 
interlocutorul nostru, prof. Palco. 
Acest tetratlon, de pildă, ne-a inte
resat în mod deosebit. în așteptarea 
iui. elevii s-au pregătit sub condu
cerea prof. Hegediiș. Rezultatul ? 
Unul dintre elevi, Vasile Maidic, a 
reușit să egaleze recordul republican 
de juniori mici în proba de 60 
metri: 7,3 secunde. Desigur, au mai 
fost și alți elevi care s-au remar
cat ca. de pildă, Adrian Pătruț, Mir
cea Pușcă, Ildico Kun, Cristina Ilea, 
Draga Comșa. Elevii noștri au 
participat și la un alt concurs, 
„Cupa liceelor" — organizat de 
C.S.M. Aș vrea să subliniez un fapt : 
popularizăm continuu atletismul, cău
tăm să atragem cit mai mulți elevi 
în acest sport, indiferent dacă mai 
iîniii ei îi vor rămine sau nu ere-

din orașul Cluj)
dincioși. Oricum va fi un cîștig. 
Fiindcă orice elev care are o bună 
pregătire atletică va reuși să urce 
mai ușor treptele spre afirmare in 
orice altă ramură sportivă.

Profesorul Palco ne-a rugat să vi
zităm și „șantierul* liceului, mai 
exact curtea interioară, în curs de 
asfaltare, pe care vor fi „plantate' 
porți de handbal, stîlpi pentru volei, 
panouri de baschet. La toate acestea

RAIDUL
/

NOSTRU
de gimnastică, una 
mari si mai bine

în acest liceu spri- 
se face simtit din

se adaugă sala 
dintre cel mai 
dotate din oraș.

Este evident.: 
jinul direcțiunii
plin, așa cum ar fi de dorit să se 
petreacă lucrurile pretutindeni. $i 
aceasta nu ca o obligație, ci ca o 
preocupare izvorîtă din înțelegerea 
rostului pe care exercițiul fizic și 
sportul îl au 
cetățeni.

în formarea viitorilor

Sfatului

cată: anul 
elevi au urmat cursuri de instructori 
sportivi. Pină acum însă 
UCFS nu s-au îngrijit să 
neze carnetele...

organele 
le înmî-

JINTIM TITLUL DE
PIONI..."
se află la ordinea zilei 
nr. 8 „N. Bălcescu", cu 
educație fizică. Dovadă :

n! CAM-

„SĂ STITI 
NU STAU

CĂ LUCRURILE
CHIAR AȘA..."

colectivul profesorilorNu de mult, 
de educație fizică de la Liceul pe
dagogic a fost criticat pentru absen
ța de la ore și implicit pentru inac
tivitate sportivă cu elevii. Prof. Elena 
Ionescu, responsabila catedrei, ne-a 
vorbit și despre trecut, dar și despre 
realizările de acum.

— Să știți că lucrurile nu stau 
chiar așa, că In unele privințe cri
tica a fost exagerată. Am început 
să lucrez singură în acest an șco
lar Aceasta a durat mai bine de 
6 săptămini, cînd am fost ajutată 
într-o mică măsură de profesoara 
Suzana Bozac, care are la noi doar 
o completare de 7 ore. Abia acum, 
prin numirea profesorului loan Ben
ga, am reintrat în normal.

Prof. Dobranschi, inspector meto
dist la Secțiunea de învățămînt, care 
ne însoțea, confirmă această reali
tate, subliniind că... încurcătura a-

Atletismul 
și la Liceul 
program de 
tetratlonul, etapa pe oraș, de care 
am mai amintit, a fost cîștiqat de 
reprezentantele acestei asociații spor
tive.

— A fost o repetiție foarte reușită 
pentru „școlare", ne spunea noul di
rector-adjunct prof. Mihai Pivariu. 
Profesorii Lothar Marcs, Dumitru Ol- 
teanu și Oprina Stroie doresc să se 
situeze printre primii pe regiune și 
chiar pe țară...

— Și în celelalte ramuri sportive?...
— La gimnastică, organizăm con

cursuri pe clase, pe grupe de 
vîrstă și categorii de clasificare. 
Inițiatoare — profesoarele Zina Belu 
și Anica Bindea. In același timp, Ia 
volei dorim ca echipa noastră femi
nină să aibă o comportare frumoasă. 
După cum se știe, aceasta a promo
vat în campionatul echipelor de ca
tegoria B, seria I. „Surpriza" vrem 
s-o realizăm în campionatele repu
blicane școlare unde nădăjduim să 
aducem liceului titlul...

După felul cum se muncește la 
„Bălcescu", există toate temeiurile 
ca proiectele să se înfăptuiască.

TIBERIU STAMA

HALTERE

Învingînd reprezentativa regiunii Ga
lați cu 11—9, selecționata Olteniei a 
ocupat locul trei în campionatul republi
can pe echipe. Performanța pugiliștilor 
antrenați de Gh. Duduleanu și A. Cio
can este, fără îndoială, remarcabilă. Nu 
trebuie însă omis faptul că la succesul 
pugiliștilor olteni și-au adus contribuția 
și cîțiva boxeri din regiunile Cluj și 
Banat, care au întărit această forma
ție.

în prima partidă a reuniunii gălățea- 
nul Mihai Aurel l-a învins pe G. Iloca 
(0) în fața căruia a avut mai mult timp 
inițiativa. Pugilistul din Galați a uzat 
însă deseori de lovituri neregula meu ta re, 
trecute cu vederea de arbitrul Stănescu. 
Dacă nu ar fi atacat decis în ultima 
repriză, I. Otvo.ș (0) ar fi coborît cu 
siguranță învins din ring. In primele 
două reprize, adversarul său, I. Lungu 

reușise să se impună printr-un 
box foarte eficace, spectaculos, dar în 
cea de a treia, Otvoș 
excepțională, care 
dcterminînd juriul 
de egalitate.

C. Buzulitic (0) 
trebuințeze alonja, 
ternice și a pierdut de puțin partida cu 
tenacele brăilean, P. Covaliov. Prima 
victorie a oltenilor a fost adusă de M. 
Coanță, care l-a depășit pe

a avut o revenire 
a echilibrat situația, 
să acorde o decizie

nu a știut să-și îri- 
a primit lovituri pu-

Steaua,
(Urmare din pag.

ceea ce nu se poate 
adversarul său, care

A. Săvescu.

0 dispută echilibrată : I. Vișinescu 
și A. Murg. Acesta 
o frumoasă impresie, 
loaselor upercuturi de 
deschis drumul spre

Un adevărat recital 
rit Ion Hodoșan (0) în compania 
Cr. Vasiliu. Boxerul din regiunea 
tenia ne-a demonstrat și de data 
ceasta, talentul său autentic. A pl 
lovituri variate cu mare precizie în 
tinuă mișcare, astfel că este de < 
ca el să fie luat in vederile lotului 
prezentativ. Gălățeanul Vasiliu a 
un adversar redutabil, foarte comb 
dar și obstructionist uneori, ceea ce' 
atras, pe bună dreptate, avertisme 
arbitrului Dimulescu. A. Majai (0 
demonstrat mai multe cunoștințe 
nice, și în consecință a fost prel 
de arbitri, în partida cu Gr. Enr 
Poarte calm, reprezentantul regiunii 
tenia la categoria mijlocie (Em. 
stantinescu), 
combativul, 
prin cîteva 
țeanul a fost avertizat 
arbitrul italian
La „semigrea' 
Schubert (0), 
a cîștigat prin 
nătescu (0).

din urmă a 1 
datorită spect 
dreapta, care 
victorie, 
pugilistic l-a

a știut să-l temperezi 
ilar rudimentarul Peri 
directe bine plasate. <• ' 

de douMȘ 
l’ica, pierzînd laVpu, 
Felea (G) l-a învini 
iar la „grea* Cojan 
abandon partida cu

noua campioană
1)

spune des- 
în repriza

nat, 
pre 
a treia a primit un avertisment din 
partea arbitrului Dimulescu, pentru 
atacuri cu capul. învingător : Bădoi.

O deosebită impresie a făcut se- 
miușorul Vasile Antoniu (Dinamo), 
care prin varietatea și clarviziunea 
atacurilor, prin eficacitatea lor, 
ne-a întărit convingerea că avem în 
persoana lui un boxer de la care 
putem aștepta rezultate mari. Ad' 
versarul său de ieri, V. Tudose 
(Steaua) a primit lovituri dure, care 
l-au determinat pe antrenorul Chi- 
riac să arunce prosopul la începutul 
reprizei secunde. „Duelul" Dobre 
(Steaua) — Dumitrescu (Dinamo) a 
oferit momente de mare tensiune. 
Stelistul a trimis cu precizie repe
tate directe la plex, dar deseori a 
lovit după comanda „breack“, fără 
însă ca arbitrul Babețin să proce
deze la descalificarea sa, așa oum 
se impunea. Juriul a acordat o de- 
oizie de egalitate.

La categoria mijlocie ușoară H. 
Stumpf (Steaua) a câștigat detașat

meciul cu C. Ghiță (Dinamo), <! 
ce ne-a demonstrat nebănuite 
tăți de tehnician. Stumpf a ap 
lovituri variate și eficace, în I 
ce dinamovistul ș-a agitat foi 
mult și inutil, obstrucționînd unt 
fapt care l-a determinat pe arb 
Voiculescu să intervină pentru a-’ 
luptei mai multă cursivitate. L 
două reprize, se părea că I. Olte 
(Dinamo) va oîștiga partida cu 
Chivăr (Steaua). Dinamovistul p 
tase spectaculos la corp, in tiraj 
Chivăr lovea fără precizie. In . 
mele trei minute de luptă, i 
Chivăr și-a reglat „tirul", a pui 
cu adresă, trimițîndu-1, la un 
ment dat pe Olteanu, la podea, 
oeastă repriză, decisivă, i-a i 
victoria lui... și echipei Steaua c 
rirea titlului de campioană. M' 
(Dinamo) n-a avut „problemei 
Trandafir (Steaua), pe care l-a 
vine, prin abandon în repriza so
dă (decizie dictată just de arb 
Mihelfi), ca și Mariuțan «SȘOina 
care a cîștigat printr-o decizie ii 
tică partida cu I. Alexar 
(Steaua).

ECHIPA STEAUA, PENTRU A 11-A OARA CONSECUTIV CAMPIOANA
V V

• Gh. Mincu (Dinamo) a realizat cea mai bună performanță
a campionatului • Se afirmă numeroși juniori

Timp de trei zile, cei mai buni 
halterofili din țară s-au întrecut in 
Capitală, în cadrul campionatului re
publican pe echipe. Halterofilii de 
la Steaua, pregătiți de antrenorii St. 
Achim și Gh. Mănăilescu. s-au im
pus și de data aceasta, 
tașat întrecerea. Astfel, 
ua cucerește pentru a 
11-a consecutiv) titlul 
nă a țării la haltere.

Rezultatele înregistrate, în special 
de halterofilii tineri, au fost promi
țătoare. Tînărul Gh. Mincu (Dinamo 
Buc.) este autorul unui valoros re
cord republican la categoria grea: 
460 kg (cu 7,5 kg mai mult decît 
vechiul record deținut de Silviu Ca
zan din 19651) Cu acest prilej au 
fost stabilite 5 noi recorduri repu
blicane de juniori, dintre care cele 
realizate de tînărul Tiberiu Apostol 
(Progresul Buc.), la cat. cocoș — 
280 kg la total, 90 kg la „smuls" și 
115 kg la „aruncat”, sînt demne de 
reținut. La aceeași categorie, A. 
Parnavelas (Rapid Oradea), elevul 
antrenorului Dumitru Bejan, a corec
tat recordul 
(90 kg). Un 
dovedit a fi 
Galați), care 
levui antrenorului 
are calități deosebite, ca de altfel 
și ceilalți juniori gălățeni.

cîștigînd de- 
echipa Stea- 

13-a oară (a 
de campioa-

de juniori la „împins" 
alt junior talentat s-a 
și S. Simionov (Oțelul 
a „împins" 87,5 kg. E-

P. Gospodinov

★
Și 

vistă 
După 
goria

acum, o scurtă trecere în re- 
a întrecerilor pe categorii, 
cum era de așteptat, la caite- 
cocoș, Z. Fiat (Steaua) nu a

avut probleme în ce privește ocupa
rea primului loc. El a dominat net 
întrecerea, totalizînd 317,5 kg 
(102,5—92,5—122,5). Dacă ar fi avut 
toate încercările reușite la „împins" 
și „aruncat", Z. Fiat ar fi depășit 
recordul republican care îi aparține 
cu 320 kg. Foarte bine 
tat T. Apostol (Progre
sul), clasat pe locul al 
doilea cu 280 kg (75— 
90—115), rezultat promi
țător, avînd în vedere 
vîrsta sa (17 ani).

La „pană", al doilea 
titlu pentru Steaua. Al. 
Toma a avut însă emo
ții pentru ocuparea pri
mului loc. A luptat de 
la egal la egal cu A 
Wagner (Steagul roșu 
Brașov) Ia două proce
dee : „împins" și „smuls". 
La „aruncat", însă, emo
ționat șl obosit, Wag
ner a ratat de 3 ori 
consecutiv, dînd „cursă 
liberă" lui Toma (Stea
ua). Acesta a totalizat 
330 kg (105—95—130) și 
a fost urmat de A. Za- 
karias (C.S.M. Cluj) 315 
și N. Gabor (Dinamo) 
305 kg.

La „ușoară", Dragoș 
Niculescu (Steaua) 
distanțat de 
chiar după 
cînd a luat 
de 5 kg față 
tea (Petrolul
de 12,5 kg față de alți 2 
concur enți i G. Enciu

s-a compor-

(Progresul Buc.) și V. Bădescu (Stea
gul roșu Brașov). Ultimul, din a patra 
încercare a reușit să egaleze recor
dul de juniori la acest procedeu : 
105 kg. Niculescu a „aruncat' 135 
kg în timp ce Cristea nu a reușit 
decît 130 kg. Astfel, primele locuri 
au revenit în ordine lui D. Nicules-

s-a 
adversari 
„împins", 

un avans 
de C. Cris- 
Ploiești) și

cu (350 kg), C. Cristea (340 kg 
G. Enciu (320 kg)).

La „semimijlocie* Fr. 
(Steaua) a fost întrecut la 
St. Iavorek (C.S.M. Cluj). La 
mul procedeu, clujeanul a 
cu 5 kg mai mult și a trecut pe 
mul loc în clasamentul categoi 
Iavorek (362,5 kg), Fr. Marton (5 
kg), Gh. Mîinea (Petrolul Ploi 
350 kg.

Un concurent care nu a avu 
moții a fost M. Cristea (Steaua),i 
tigătorul categoriei mijlocii cu 
kg. Al doilea clasat, O. Crist. 
(Dinamo), a ridicat doar 365 
Cristea putea obține un rezulta 
mai bun dacă la „smuls" ar fi 
Uzat 110 kg, cit a obținut cel dl 
treilea clasat, L. Cato (C.S.M. 'Q

La „semigrea" luptă pasionant,' 
tre Gh. Teleman (Dinamo), D. D 
fan (Steaua) și S. Hergheb 
(C.S.M. Cluj). Campionul la jun 
G. Teleman a reușit 410 kg, ir 
cîndu-și adversarii (pe Dolofar' 
Herghelegiu) cu 5 kg.

Finalul campionatului ne-a o 
o mare satisfacție prin recordul " 
lizat de Gh. Mincu (Dinamo) la | 
grea. Acesta, în dispoziție excel, 
nu a ratat nici o mișcare (și a t 
lizat > 460 kg). A „împins" 160 
a „smuls" 127,5 kg și a „arun 
172,5 kg (record egalat).

Ma
limite

arun

ION OCHSENFE1I
COSTIN CH1RIAC

Gheorghe Mincu 
valoros record

(Dinamo Buc.), autorul unui 
la categoria grea: 460 kg.

Foto : R. Tudor

CLASAMENTUL PE ECHIPE

1. STEAUA BUC. 11 p, 2. Dini 
Buc. 21 p, 3. C.S.M. Cluj 28p 
Olimpia Buc. 31 p, 5. Rapid > 
42 p, 6. Progresul Buc. 50 p, 7. 
pid Oradea 
iești 57 p, 9.
Electromotor 
talul Buc. 63 
șov 71 p.

52 p, 8. Petrolul 
Oțelul Galați 61 p, 
Timișoara 61 p, 11.
p, 12. Steagul roșu:



FOTBAL

tfLECTIONATA BUCUREȘTIULUI ÎNVINGĂTOARE 
LA HAIFA CU Z-O (0-0)

HAIFA 11 (prin telex). — Sîmbătă 
-a desfășurat în localitate, în fata a 
1OOO de spectatori, întîlnirea de fot- 
al dintre reprezentativele orașelor llai-
1 și București. Aclimatizată cu vremea 
le aici (18° față de 28° cît a fost în
ua primului meci), echipa noastră a 
jcat bine.
în prima parte a jocului, în pofida 

tacurilor echipei locale, ocaziile de gol 
:-au avut fotbaliștii noștri : în min.
2 Dobrin a șutat în bară, iar în min. 
0 Iancu a ratat o mare ocazie.
După pauză, selecționata Bucureștiului 

aacă mai clar și reușește să deschidă 
corul în min. 60 prin Iuncu, care a re
iat printr-o lovitură cu capul balonul 
intrat de Pîrcălab. Din acest moment 
bthaliștii noștri stăpînesc jocul, iar în 
«in. 73 Iancu ratează o mare ocazie, 
ii continuare, echipa face demonstrație 
ară să urmărească prea mult mărirea

Restantă in categoria B

ai metan Mediaș - Clujeana 2-0 (1-0)
MEDIAȘ 11 (prin telefon). — In 

.iuda frigului, „restanța" s-a disputat 
n fața a peste 2 000 de spectatori. Jo- 
ul a fost de un bun nivel tehnic, cele 
iouă țscnipe reușind combinații spec- 
aculoase.

Construind acțiuni după acțiuni, me- 
lieșenii și-au creat numeroase ocazii, 
.unind deseori in pericol poarta apă- 
lată de Botiș (Dodu min. 8, Gertner 
,tiin. 11, 23. 24, 25, 39, Staudt min. 5, 
3, 27). Primul gol a fost înscris în 
hin. 43 de Staudt, bine servit de 
îodu. După pauză, gazdele continuă 
;ă asalteze poarta clujenilor, introdu- 
erea înaintașului Barna dind mai 
huită incisivitate atacului localnicilor, 
pe altfel, acesta va și marca în min. 
7 cel de al doilea gol, printr-o fru- 
noasă acțiune personală în care, por
nind de la centru, a driblat tot ce a 
jvut în cale (inclusiv portarul oaspe- 
jlor).

HOCHEI

Astăzi, primele jocuri dintr-o nouă ediție 
a campionatului Capitalei la juniori

Astăzi după-amiază, pe patinoarul artificial „23 August", se vor 
disputa primele jocuri dintr-o nouă ediție a campionatului de hochei 
al Capitalei rezervat echipelor de juniori. Este un eveniment așteptat 
cu mult interes de tinerii hocheiști bucureșteni, în vederea căruia ei 
s-au pregătit cu intensitate în ultimele zile.

Actuala competiție trebuie să însemne pentru comisia orășe
nească de hochei și patinaj o continuă preocupare pentru a asigura 
cele mai bune condiții de întrecere. Am dori ca, spre deosebire de 
ceilalți ani, acum să se ia măsuri ca gheața patinoarului să fie bine 
pregătită, ca instalația de cronometraj să funcționeze, iar la jocurile 
de juniori să fie delegați și arbitri cu experiență, pentru că numai 
în acest fel întrecerea va scoate noi talente, atît de necesare 
hocheiului nostru.

Azi au loc meciurile: Dinamo — Olimpia (ora 19) la copii și 
Dinamo — Olimpia (ora 21) la juniori.

/£JL£f STEAUA-POLITEHNICA GALAȚI 3-2!
(Urmare din pag. 1)

campionat, s-au remarcat Cibu, Bruck- 
'ner, și Ruja, iar de la Tractorul—Fe~ 
rariu, Bărbuță și Dumitru. (I. BAL
TAG—coresp.).

Politehnica Timișoara—Petrolul, Plo
iești 3—1 (12, 14, —11, 6). Un meci 
frumos, terminat cu victoria gazdelor 
ca urmare a mai marii lor varietăți în 
acțiunile de atac. Jucători evidențiați; 
Armion, Copaci, Coste, Rouă (Politeh
nica), respectiv Șucu, Gitlan și Za- 
fnolo. (P. ARCAN—coresp. principal).

Viitorul Bacău—Politehnica Brașov 
3—1 (4, —14, 11, 3). Viitorul a cîștigat 
foarte ușor primul set, după care, re- 
laxîndu-se exagerat, a trebuit să se 
întrebuințeze serios pentru a învinge. 
(GH. DĂLBAN—coresp.).

Minerul B. Mare—Alumina Oradea 
3—2 (—9, 6, —10, 9, 13). Victorie la li
mită după un joc de mare luptă, în 
care oaspeții — mai ales Morut, Oros, 
Neuman — s-au comportat remarcabil. 
'Gazdele au prestat cel mai slab joc 
al lor din acest campionat, reușind să 
ciștige datorită perioadelor de... scli
piri ale jucătorilor săi Rău, Vaida și 
țgosma. (T. TOH AT AN—coresp. prin
cipal).
RAPID ÎNVINGĂTOARE LA IAȘI. 
FARUL ÎNVINSĂ LA CRAIOVA 
ÎN ULTIMA ETAPĂ A TURULUI 

LA CATEGORIA A FEMININ !
Duminică s-au disputat patru me

ciuri iu cadrul ultimei etape a tu- 

scorului care se produce totuși în ulti
mul minut al partidei, cînd Lucescu 
șutează de la marginea careului, fructi- 
ficînd o pasă primită de la Iancu.

S-au remarcat : Ioachim Popescu, 
Ghergheli, Pîrcălab, Lucescu și Datcu 
și, respectiv, Gersgorn, Schwager, En- 
gleinder și Yang.

Arbitrul Avraeni Kbein a condus foar
te obiectiv și competent formațiile:

BUCUREȘTI : Datcu — 1. Popescu, 
Nunweiller III, Dan, Mocanu — Gher
gheli, Dobrin — Pîrcălab, Badea, Iancu, 
C. Radu (din min. 46 Lucescu).

HAIFA: Benismo — Rotner, Sonen- 
schein, Gersgom — Schwager, Piker — 
Goldberg (din min. 62 Buztani), Englein- 
der, Gozlan, Schinitovici (din min. 68 
Sason), Yang.

AUREL NEAGU
trimisul special al revistei „Fotbal**

In final, oaspeții au două contra
atacuri fulgerătoare care-i dau prilej 
portarului Dumbreanu să se remarce 
(min. 85 și 87).

A arbitrat foarte bine D. Sirbu — 
București.

Z. R1SNOVEANU—coresp.

CLASAMENT

(Seria a H-a)

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

10. C.S.M. Sibiu 13 5 1 7 23—25 11
11. Minerul Lupeni 13 5 1 7 17—29 11
12. Gag metan Mediaș 13 4 1 8 16—31 9
13. C.F.R. Arad 13 3 2 8 11—23 8
14. Unirea Dej 13 1 2 10 11—42 4

RUGBI

Grivița Roșie a cucerit titlul de campioană

rului campionatului categoriei A în 
grupa echipelor feminine. Find! pa
sionant și cu rezultate „tari", așa 
cum s-au înregistrat atitea de-a 
lungul primei părți a întrecerii echi
pelor noastre feminine fruntașe de 
anul acesta: FARUL învinsă la Cra
iova și RAPIDUL (ceea ce consti
tuie uu remarcabil rezultat) învin
gătoare la Iași! Iată amănunte de 
la cele patru meciuri jucate ieri.

Penicilina Iași — Rapid București 
2—3 (13, —14, —13, 10, —12). După 
o luptă aprigă de peste 2 ore, ra- 
pidistele au obținut o meritată vic
torie. leșencele au cîștigat primul 
set, deși .erau conduse cu 13—11. în 
setul doi victoria le-a surîs la un 
moment dat gazdelor, care condu
ceau cu 14—6, dar cîteva grave gre
șeli ale arbitrului V. Ranghel (Plo
iești) au adus egalitatea la seturi. 
Din această clipă, jocul a pierdut 
din calitatea sa spectaculară, ieșen- 
cele dovedind o slabă pregătire psi
hologică, jucînd nervos și comițînd 
greșeli elementare. S-au remarcat : 
Tudora Szekely, Chezan (Rapid), 
respectiv Nan și Căunei. (I. LEIZE- 
RUC — coresp.).

Universitatea Craiova — Farul 
Constanța 3—2 (—14, —12, 5, 11,
13). Partidă dramatică, așa cum o 
arată și rezultatul, care le-a fost fa
vorabil gazdelor ca urmare a supe
riorității lor în jocul de apărare, la 
blocaj și în linia de fund. Jucătoa
rele de la Farul au manifestat ner

BASCHET In campionatul republican feminin,

Voința Brașov și Mureșul Tg. Mureș învingătoare 
după jocuri pasionante

CATEGORIA A FEMININ

Constructorul București-Voința Bra
șov 54—57 (29—28). Fără a avea un 
nivel tehnic ridicat, meciul a plăcut 
datorită interesantei evoluții a scoru
lui și a dirzeniei cu care au luptat 
pentru victorie jucătoarele ambelor 
echipe. Constructorul a condus mai 
mult (Voința a avut avantaj prima 
dată în min. 31), dar in ultimele 10 mi
nute brașovencele s-au apărat cu o 
dîrzenie exemplară, reușind să recu
pereze numeroase mingi și totodată 
să intercepteze deseori. Au înscris : 
Simon 13, Horacek 8, Hergetz 6, Sala 6, 
Vogel 9, Antosch 12, Popa 3 pentru 
Voința, Cherciov 12, Chelaru 2, Roseti 
6, Mateescu 16, Ionescu 8, Odobescu 8, 
Preda 2 pentru Constructorul. Arbitrii
1. Petruțiu și I. Șerbănescu s-au achi
tat bine de o misiune foarte dificilă.

Olimpia T. V. București—Mureșul 
Tg. Mureș 44—47 (23—28). Bucureșten- 
cele au avut un start bun (min. 7:10— 
2), dar în continuare mureșencele au 
înscris precis de la semidistanță, au 
interceptat și contraatacat bu prompti
tudine, reușind ca in min. 32 să aibă 
un avans de 12 puncte : 42—29. A 
urmat o scurtă perioadă de relaxare— 
nepermisă — din partea oaspetelor, 
ceea ce a făcut ca Olimpia T. V. să 
recupereze din handicap pînă la un 
punct : 41—42 (min. 38). Pînă la urmă, 
Mureșul a reușit să realizeze o victo
rie pe deplin meritată, care putea fi 
însă mai categorică. Au înscris : 
Pircan 14, Madaras 19, Godri 6, Ivani
2, Balas 6, pentru Mureșul, Dinescu 4, 
Bărbulescu 4, Mindroiu 19, Ciocoș 11, 
Rădulescu 6 pentru Olimpia T. V. Au

^.•opdus cu greșeli M. Cunicer și E.
Simionescu. —•

Voința București-Rapid București 
38—72 (15—33). Evident superioară ca 
talie și pregătire tehnică, echipa Ra
pid a cîștigat categoric. Au marcat : 
Ivanovici 16, Suliman 14, Bițu 9, Ec- 
kert-Costache 4, Chiraleu 2, Racoviță 
14, Diaconescu 2, Vasilescu 4, Nicola 7 
pentru Rapid, Spiridon 21, Rădulescu 
4, Lupan 3 și Florescu 10 pentru Voin
ța. Au arbitrat P. Marin și N. Stă- 
nescu.

Universitatea Cluj—Crișul Oradea 
75—54 (29—28). Oaspetele au condus 
pînă in min. 10, după care clujencele 
au preluat inițiativa și au obținut o 
victorie la un scor concludent. Dar 
deși au cîștigat, studentele au practi
cat un joc confuz. Cele mai bune : 
Topor, Păcuroiu și Pop de la Univer
sitatea, Bodor și Mihuț de la Crișul. 
(MIRCEA RADU—coresp.).

Politehnica București—Universitatea 
Iași 62—50 (36—15).

CATEGORIA B

SERIA I MASCULIN: Constructo
rul Arad—A.S.A. Sibiu 56—48 (27—32) ; 
Voința București—Aurul Brad 85—81 
(34—30, 65—65, 73—73) ; Unio Satu 
Mare—Comerțul Tg. Mureș 70—66 (32— 
35) ; A.S.A. Bacău—Progresul Bucu
rești 78—74 (42—34); Farul Constanța—

vozitate și oboseală, ceea ce le-a 
scăzut randamentul. S-au remarcat: 
Amărășteanu și Dobîrtă de la gaz
de, Goloșie și Marinescu de la Fa
rul. (R. ȘULȚ — coresp. principal).

Universitatea Cluj — I.C.F. Bucu
rești 3—1 (—13, 13, 12, 5). Studen
tele clujene au început slab, dar 
apoi și-au revenit la adevărata lor 
valoare, cîștlgind clar. Pal, Nemeș, 
Marcu (Universitatea) au fost cele 
mai bune jucătoare ale învingătoa
relor. (ȘT. TĂMAȘ — coresp.).

C.S.M. Sibiu — Țesătura P. Neamț 
3—0 (10, 13, 10). Victorie datorată 
forței în atac. Oaspetele au greșit 
mult la preluări. (M. LUPUȚ1U — 
coresp.).

CLASAMENT FINAL 
LA ÎNCHEIEREA TURULUI:

1. Dinamo București
2. Farul Constanța
3. Rapid București
4. Penicilina Iași
5. Universitatea Craiova
6. I.C.F. București
7. C.S.M. Sibiu
8. Universitatea Cluj
8. Țesătura P. Neamț

10. C. P. București

S 8 1 25: 6 17
9 7 2 24: 9 16
972 24:11 16
963 23:13 15
945 15:22 13
945 13:20 13
936 13:21 12
936 12:22 12
927 10:23 11
918 12:24 10

Rezultatele și amănunte de la me
ciurile ultimei etape în „B" — în 
ziarul nostru de mîine.

Petrolul Ploiești 75—49 (34—20) ; FE
MININ : Clubul sportiv școlar Bucu
rești—Șc. sp. Satu Mare 81—43 (34—18); 
A.S.A. Cluj—Șc. sp. Brașov 84—64 
(49—31) ; Viitorul Dorohoi-Spartac Sa- 
lonta (a fost amînat pentru ziua de 
22 ianuarie 1967) ; Șc. sp. Craiova— 
Progresul București 36—54 (16—19), 
Voința Oradea—Voința Tg. Mureș 50— 
55 (33—24), SERIA A II-A MASCULIN: 
Universitatea București—Universitatea 
Craiova 68—48 (40—21) ; Politehnica
Iași—Medicina Timișoara 111—62 (57—

Fază din meciul de baschet fete I.C.F. — Medicina Cluj

(Urinare din pag. 1)

ȘTIINȚA PETROȘENI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 21—6 
(10—3). Un meci frumos, caracte
rizat prin dominarea autoritară a stu
denților, care și-au surclasat adver
sarii. Scorul a fost realizat prin punc
tele înscrise de Sabău, Moroe, Flo- 
reseu, Iliescu, Stamate (cite o încer
care) și Rakosi (trei transformări) pen
tru studenți și de Meiu (lovitură de pi
cior căzută) și Nedelcu (încercare) 
pentru bucureșteni. A arbitrat F. Tu- 
dorache-București. (T. Cornea — co
respondent).

RULMENTUL BÎRLAD — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—3 (3—0). Rezultatul
este echitabil, dar ambele formații au 
jucat sub valoarea obișnuită. Au în
scris cite o încercare Monea pentru 
gazde și Baciu pentru bucureșteni. A 
arbitrat excelent Gh. Pireălăbescu. 
(E. Solomon — coresp. principal).

POLITEHNICA IAȘI — GRIVIȚA 
ROȘIE BUCUREȘTI 5—5 (5—5). Oas
peții au stâpînit terenul în prima re
priză și au înscris încă din minutul doi 
o încercare prin Wussek (a transfor
mat impecabil, din poziție dificilă, 
Irimescu). Politehnica a avut o mare 
ocazie, dar Rosenberg a ratat trans
formarea unei lovituri de pedeapsă 
de la 18 metri. în schimb, Chifan a 
înscris spectaculos la centru, iar Ro
senberg n-a mai ratat egalarea. A ar

24); Știința Petroșeni—Construcții 
București 66—57 (26—24) ; Politehnica 
Cluj—Politehnica Brașov 80—77 (44— 
39) ; Pedagogic Oradea—Politehnica II 
București 67—61 (37—25) ; FEMININ : 
Arhitectura București—Pedagogic Con
stanța 48—52 (27—22); I.C.F.—Medici
na Cluj 57—29 (22—15) ; Universitatea 
București—Construcții București 70— 
63 (40—31) ; Politehnica Brașov—Medi
cina Tg. Mureș 46—33 (19—20); Univer
sitatea Timișoara—Medicina Iași 60— 
21 (26—61.

bitrat bine Th. Witling -București. (D. 
Diaconescu — coresp. principal).

Iată clasamentul final al catego
riei A :

1. Grivița Roșie 22 18 4 0 304— 85 63
2. Steaua Buc. 22 19 1 2 265— 99 61
3. Dinamo Buc. 22 15 4 3 33—102 56
4. Farul 22 10 2 10 175—166 44
5. Știința Petr. 22 10 2 10 127—146 44
6. Rulmentul 22 9 1 12 126—120 41
7. Politehnica Iași 22 8 2 12 141—161 40
8. Progresul 22 8 1 13 171—193 39
9. Precizia 22 7 2 13 85—221 38

10. Gloria Buc. 22 6 3 13 120—227 37
11. Constructorul 22 5 2 15 100—245 34
12. Universitatea T. 22 4 2 16 76—259 32

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte, la concursul Pronosport nr. 50, 
etapa din 11 decembrie 1966.

i. Atalanta — Roma 2
n. Brescia — Napoli ANULAT

ITI. Cagliari — Torino 1
IV. Florentina — Lecco 1
V. Foggia —- Mantova 1

VI. Intemazionale — Venezia 1
VII. Juventus — Bologna 1

Vin. Lazio — Lanerossi X
IX. Spăl — Milan ANULAT
X. Catania — Palermo 1

XI. Pisa — Genoa 1
XII. Sampdoria — Modena 1

Xm. Varese — Livorno 1
Fond de premii 535 462 lei din care 

report la fondul premiului minim 
250 000 lei.



înaintea reluării partidelor întrerupte: 7-7 (6)

șa- 
au

variantă a

și după în- 
la primele

După două zile de întreceri, 
histu reprezentativei României 

scor egal in fața echipei R.S.S. Letone.
Oaspeții letoni s-au dovedit redu

tabili pentru echipierii reprezentativei 
noastre. Simbătă seara, în primul tur 
al întîlnirii, ei au deschis scorul prin 
juniorul Vitolinș care l-a învins pe 
Ghizdavu într-o „franceză" bine juca
tă de negre, după ce partida dintre 
Petersen și Ghițescu se terminase re
miză. A urmat o altă remiză — Smit— 
Snos, dar aici jucătorul român a fost 
cei care a deținut inițiativa, irosită 
insă prin prea multe simplificări, care 
au dus la un final de nebuni de culori 
diferite. Egalarea scorului (2—2) a sur
venit la capătul partidei pe care Par
tos a cîștigat-o în fața lui Mileika, 
într-o foarte interesantă 
apărării Nimzovici.

Egalitatea s-a menținut 
cheierea întîlnirilor de
două mese. Alit Gipslis cu Gheorghiu, 
cit și Klovan cu Ciociltea, au convenit 
la remiză în jur de 30 de mutări.

Remarcabil a jucat Alexandra Ni
colau. Ea a complicat jocul în fața 
Astrei Ergle, a sacrificat un pion 
pentru a ține, sub presiune, pozi
ția regelui advers și apoi șl-a valorifi
cat inițiativa printr-o frumoasă ac
țiune tactică, care i-a adus victoria 
la mutarea 27. Cu acest rezultat, echi
pa română a luat un punct avans, cu 
care a și încheiat primul tur.

Avantaj a avut și Elisabeta Polihro
niade in partida cu Via Rojlapa. Ezi- 
tînd însă prea mult in jocul de mijloc, 
jucătoarea noastră n-a putut obține 
decît V, p. Bine a jucat și junioara 
noastră. Sutana Makai. Ea a întrerupt 
partida cu Beneta Villerte avînd un 
pion în plus într-un final de turnuri, 
avantaj, e drept, mai greu de valori
ficat. S-a întrerupt și partida Kapen- 
gut — Drimer. Jucătorul român, cu ne-

Aspect din sala de joc

grele, are 
pioni, iar 
tive.

un turn pentru cal și doi 
poziția îi dă bune perspec-

★
returul tntîlnirii, s--u ju-Ieri, în

cat partide dîrze. La prima masă, 
Fl. Gheorghiu a presat puternic po
ziția lui Gipslis, dar n*a putut trece 
de rezistenta acestuia: remiză. A- 
celași rezultat. în partidele Ghițescu 
— Peterson si Smit — Soos. A doua 
victorie a obținut-o Partos, în fața' 
lui Mileika.

Conduși la 2 puncte diferență, șa- . 
hiștii letoni au reușit totuși să re
facă handicapul. Astra Ergle a cîști
gat surprinzător la campioana noas
tră, Alexandra Nicolau, după ce ul
tima a greșit o combinație ce părea 
să-i aducă victoria... Ghizdavu a

pierdut a doua partidă la Vitolinș. 
Patru partide s-au întrerupt, ou șan
se mai bune pentru jucătorii români: 
Klovan — Ciocîltea, Drimer — Ka- 
pengut, Rojlapa — Polihroniade și 
Makai — Villerte.

Pînă la jucarea întreruptelor, care 
se reiau azi de Ia 
niversitătii. scorul 
egal: 7—7 (6).

ora 9 în Aula U- 
întilnirii este

RADU VOIA

Selecționata Capitalei — Slavia
Sofia 88-62 (38-28) la baschet

La Havana a început un mare con
curs atletic internațional, la care parti
cipă atlefi din Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Finlanda, Franja, R. D. Ger
mană, Italia, România, U.R.S.S., Cuba 
și alte țări. Iată cîteva dintre rezulta
tele primei zile de concurs. Bărbați: 
100 m: Bambuck (Franța), 10,2. Cu
banezul Figuerola — accidentat — nu 
a luat startul; 1500 m: Toussaint

Dinamo București-Dozsa Budapesta (m) 3 
in prima zi a „Dinamoviadei“ la volei

BERLIN, 11 (Agerpres). Duminică a 
început la Berlin „Dinamoviada" de 
volei, la care iau parte echipe din 
U.R.S.S., Polonia, Ungaria, R. D. Ger
mană, Bulgaria, Cehoslovacia și Româ
nia. Țara noastră este reprezentată de 
formațiile (masculină și feminină) ale 
clubului Dinamo București.

In prima zi a competiției, dinamoviștii

bucureșteni au dispus de formația Do: 
Budapesta cu scorul de 3—0 (la 7, 
și 10). S-au evidențiat Derzei, Tir. 
și Stoian. In a doua partidă, Dina 
București va primi replica echipei Sp 
tak Sofia.

La fete, Dinamo București va înti 
ta primul meci formația Dinamo AL 
cova.

Vineri seara, la Tel Aviv,Politehnica București>feminină a Izraelului
Ora tîrzie Ia care s-a terminat vineri 

seara, la Tel Aviv, meciul feminin de 
baschet dintre Politehnica București și 
Selecționata Izrael 
dăm rezultatul ta 
Bucureștencele au 
70—57 (42—28). 
her, ta prezența a

nu ne-a permis să 
ziarul de sîmbătă. 

învins cu scorul de 
S-a jucat în aer li- 
1 500 de spectatori,

care au avut din 
aplauda rapiditatea 
nelor României. Au 
reștence Vogel (23), Dumitrescu (21 
Uaralambie (10), Gheorghe 
torescu (2) și Pruncu (2). în uVpim 
5 minute antrenorul C. Dinescu a folos . 
tot lotul care a făcut deplasarea.

nou prilejul de 
și precizia cainpio 
înscris pentru buc

Hocheiștii noștri au evoluat în R. D. German
LEUNA (prin telefon). Vineri seara 

s-a desfășurat în localitate întîlnirea 
internațională amicală dintre echipele 
de hochei ale R.D.G. și României. 
Meciul s-a încheiat cu victoria gaz
delor cu scorul de 10—4 (5—0, 3—3,
2—1). Din primele secunde ale jocului 
hocheiștii germani au asaltat poarta 
formației noastre și profitînd de evo-

(Franța) 3:47,5; 5 000 m: Taylor (An
glia) 14 :08,0 ; prăjină : Mustakari (Fin
landa) 4,60; disc: Milde (R. D. Ger
mană) 57,78, Danek (Cehoslovacia) 
57,50 ; femei: 100 m : Cobian (Cuba) 
11,7 ; 80 mg: Echevarria (Cuba) 11,4.

în ziua a doua a concursului evoluea
ză și atleții români Mihaela Peneș, 
tan Vamoș și Gheorghe Costache.

luția slabă a portarului Dumitra? și 
apărătorilor noștri sportivii germa’ 
au urcat scorul în 10 minute la 5— 
Nesiguranța portarului nostru fcare 
primit cu ușurință cîteva goluri par: 
bile) a avut un efect negativ asupi 
comportării întregii echipe. Introdi 
cerea în poartă a lui Crișan a m 
limpezit oarecum lucrurile și formați 
română a putui desfășura un joc m. 
bun. în ultimele reprize selecționat 
noastră a fost mai aproape de valoare 
ei, reușind să dea o replică mai hot? 
rită echipei R.D.G. participantă, dup 
cum se știe, în grupa A la campionat! 
mondial.

Punctele noastre au fost înscrise d 
Florescu, G. Szabo, I. Szabo și Cala 
mar.

Zoi-

Meciul international de baschet, des
fășurat aseară în sala Floreasca între 
selecționata masculină a Capitalei și 
echipa Slavia Sofia (locul 4 în campio
natul Bulgariei), s-a încheiat cu victo
ria sportivilor noștri la scorul de 88—62 
(38—28).

Jntîlnirea a constituit un prilej de 
verificare a baschetbalișlilor români care 
vor participa săptămîna viitoare la Bal
caniadă. Sub acest aspect, trebuie să 
spunem că selecționata a avut doar

unele perioade în care a evoluat mulțu
mitor, în rest jocul ei fiind confuz și 
presărat cu greșeli de tehnică.

Au marcat: Albu 16, Novacek 12, 
Savu 4, Gheorghe 2, Nosievici 6, Novac 
4, Popcscu 16, Demian 8, Birsan 2, 
lecheli 8 și Diaconescu 10 pentru se
lecționată; Mikev 20, Tetkov 8, Denkev 
8, Tokev 4, Ronskov 6, Citov 5 și Popov 
11 pentru Slavia.

Azi Ia ora 19,30, în sala Floreasca, 
se dispută jocul revanșă.

RON CLARKE ÎNVINGĂTOR 
LA MELBOURNE

ca- 
dis-

V. MIL1TARU
secretar general al F.R.H.P.

Marți, la Tg. Mureș

întîlnirea amicală de tenis de masă
între reprezentativele de timeret 

ale României și R. P. Chineze

MELBOURNE (Agerpres). — în 
drul unui concurs de atletism 
putat în nocturnă pe stadionul olim
pic din Melbourne, cunoscutul spor
tiv australian Ron Clarke a cîștigat 
cursa de trei mile cu performanța de 
13:15,0. Pe locul doi s-a clasat tînă- 
rul atlet Naftali Temu (Kenya), cro
nometrat în 13:25,6. Ron Clarke, care 
s-a dovedit a fi în formă bună, s-a 
detașat de rivalul său în turul șase 
și pînă la sfîrșit a terminat cu un 
avans de circa 90 metri.

Proba de 880 yarzi a revenit atle
tului Wilson Kiprugut (Kenya) cu 
timpul de 1:51,8, iar în proba de 
3 000 m obstacole pe primul loc s-a 
clasat lan Blackwood (Australia), 
cronometrat în 8:47,6.

Cervantes, urmat la 3 secunde de 
Soto și la 1:13,0 de englezul Buckley. 
Etapa a 18-a a revenit maghiarului 
Antal Megyerdi, care a străbătut 
distanța Orizaba — Puelba (178 km) 
în 4 h 34:10,0. Pe echipe, în fruntea 
clasamentului a trecut R. P. Ungară.

JOCURILE SPORTIVE 
ALE PACIFICULUI DE SUD

NOUMEA (Agerpres). — Cea de-a 
doua ediție a Jocurilor sportive ale 
Pacificului de sud a început la 
Noumea (Noua Caledonie). Prima 
medalie de aur a cîștigat-o ciclistul 
Roger Loquet (Noua Caledonie), care

/
publicii Arabe Unite au term’pat 1 
egalitate: 2—2 (1—1).

BELFAST. Echipa de rugbi a Au 
straliei a jucat la Belfast cu selec 
ționata Irlandei de Nord. Meciul s- 
încheiat cu un rezultat de eqalitate 
6—6 (3—0).

MADRID. într-un meci de basche 
feminin contînd pentru optimile d 
finală ale nCupei campionilor euro 
peni , echipa italiană A. S. Vicenz 
a învins cu
14) formația

LONDRA.
campionatul
duce echipa

Orașul Tg. Mureș va găzdui — marți 
— întîlnirca amicală de tenis de masă 
dintre reprezentativele de tineret — mas
culine și feminine — ale României și 
R. P. Chineze Lotul oaspe este formal 
din jucătoarele Li Ilo-uan, Ciu Pao-

Liu la-cin și jucătorii Van Tze-cin,
lian, Lu Ci-fan, Si En-tin, Van Fu-tîn, 
1 iau Ven-ien.
alcătuite — probabil 
Mihalca, ludit Crejec
Bodea și Sîndeanu (băieți).

Echipele noastre vor fi 
- din Eleonora 
(fete) și Reti,

JOCURILE SPORTIVE 
DE LA BANGKOK

ULTIMELE ȘTIRI DE PESTE HOTARE

CSM Cluj și Progresul București s-au calificat 
a ® [*• ll'O • • •!

(Urmare din pag. 1)

Purkart — cîștigînd la mare luptă, dar 
dovedind și nesiguranță în lovituri.

De la oaspeți, doar Vincent Purkart 
a demonstrat un nivel mai ridicat. EI 
este un foarte bun apărător. Și acum, 
rezultatele tehnice : Reti—Lager 
(12. 10), Neșulescu -— Purkart
(—22, 20, 19), Cobîrzan—Cassan 
(19. 14), 7b»ri—Pnrkart 2—0 (17, 
Cobîrzan—Lager 2—0 (7. 10).

Duminică, CS Union Paris a susținut 
o întîlnire amicală cu formația secundă 
a CSM Cluj, alcătuită din Bodea, Su
ciți și Sentivani. Cazdele au învins cu 
8—1, remareîndu-se Bodea și Suciu, 
ambii cu cîte trei victorii.

P. RAD VANI — coresp.
VIENA (prin telefon). Sosite de joi 

în capitala Austriei, jucătoarele Progre
sului. Maria Alexandru, Victoria Jan
drescu și Carmen Crișan, au întîlhit, 
sîmbătă, echipa Polizei Viena, meciul 
contînd pentru sferturile de finală ale

2—0
2—1
2—0
12),

celei de a patra ediții feminine
„C.C.E." ‘

a
Întrucît formația austriacă nu 

a cuprins decît o singură jucătoare mai 
cunoscută, pe Willinger, partida nu a 
ridicat probleme complicate sportivelor 
românce. Ele au ieșit învingătoare cu 
5—0 : Carmen Crișan—Smckal 2—0 (5, 
10), Maria Alexandru—Petsche 2—0 
(14, 9), Victoria Jandrescu—Willinger 
2 —1 (16, —19, 9), Maria Alexandru— 
Smekal 2—0 (11, 14), Carmen Crișan— 
Willinger 2—0 (18, 14). Merită a fi evi
dențiată comportarea lui Carmen Crișan 
și Victoria Jandrescu. Cît despre Maria 
Alexandru, evoluția ei nu poate fi apre
ciată ca deosebit de concludentă, dacă 
ținem seama că adversarele ei nu au 
solicitat-o suficient.

Cu acest rezultat favorabil, Progresul 
București s-a calificat în semifinalele 
competiției, unde va întîlni pe învingă- 
toarea partidei Ferencvaros Budapesta 
(R. P. Ungară)—TSG Berlin (R. D. 
Germană).

Jocurile sportive de la Bangkok 
au început cu întrecerile de atletism, 
fotbal și baschet. Iată primele re
zultate : atletism : înălțime bărbați: 
Bhim Singh (India) 2,05 m; 5 000 m 
plat: K. Sawaki (Japonia) 14:22,0,- 
disc femei: Josephine Dela Vina 
(Ftlipine’i 47,58 m : ștafeta 4 x 100 m 
femei: Japonia 47,1.

La baschet masculin, echipa Filipi- 
nelor, principala favorită, a întrecut 
cu 123—49 formația Birmaniei, iar 
echipa Izraelului a cîștigat cu 87—55 
meciul cu selecționata Iranului.

Fotbal : Japonia — India 2—1; 
Iran — Malaezia 2—0; Indonezia — 
Singapore 3—0,- Thailanda — Coreea 
de Sud 3—0.

a înregistrat în proba de 1 000 m cu 
start de pe loc timpul de 1:13,73. 
Alte rezultate : fotbal: Tahiti — Pa- 
puașia 4—3 ; Noua Caledonie — Sa
moa 2—1 ; baschet : Caledonia — 
Nauru 71—52; Guam — Samoa 
64—38.

CAMPIONATUL ITALIAN DE FOTBAL

TURUL CICLIST AL MEXICULUI

Cea de-a 17-a etapă a Turului 
ciclist al Mexicului, desfășurată pe 
distanta Vera Cruz — Orizaba (151 
km), a fost cîștigată de sportivul 
mexican Pedro Ramirez, cronome
trat în 4 h 11:43,0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Pedro Peter Buck- 
ley (Anglia) — la 12 sec și Melesio 
Soto (Mexic) — la 22 sec.

Sosind cu 8 minute întîrziere în 
penultima etapă, mexicanul Heri- 
berto Diaz a pierdut tricoul galben 
și aproape orice șansă de a mai 
cîștiga Turul ciclist al Mexicului. 
Noul lider este compatriotul său

în etapa de ieri a campionatului ita
lian fruntașele clasamentului Intema- 
zionale și Juventus au realizat noi vic
torii. Inter a învins pe teren propriu pe 
Venezia cu 2—1, iar Juventus, într-o 
partidă foarte importantă, a dispus cu 
același scor de Bologna. Din cauza 
timpului nefavorabil (ceață), două par
tide au fost întrerupte la scorurile de 
0—0 : Brescia—Napoli în min. 4 (me
ciul se va re juca la 13 decembrie) și 
Spăl—Milan în min. 80. Alte rezultate: 
Lazio—Lanerossi 0—0, Foggia—Man- 
tova 2—1, Florentina—Lecco 2—0, Ata- 
lanta—Roma 2—4. In clasament: Inter 
19 p, Juventus 17 p, Cagliari 16 p etc.

ȘTIRI, REZULTAȚE

TRIPOLI. La Tripoli, într-un meci 
de fotbal contînd pentru „Cupa 
Africii", selecționatele Libiei și Re-

scorul de 67—45 (25- 
spaniolă S. F. Medinc 
După 20 de etape, îi 
englez de fotbal con
Manchester United cf 

___  28 puncte, urmat 
de Chelsea — 2 
puncte, Liverpoc
26 puncte. Rezul 
țațele etapei 
20-a: Mancheste
United — Liver 
pool 2—2 ; New
2—2 ; Stoke Cit-’castle — Chelsea

— Aston Villa 6—1; Sheffield Uni, 
ted — Arsenal 1—1Leeds —j 
Blackpool 1—1; Manchester City -4 
West Bromwich Albion 3—0; Tot 
tenham — Leicester 2—0.

SOFIA. în meci retur pentru .op! 
timilfe" de finală ale „Cupei campio 
nilor europeni" la baschet feminin 
echipa Akademik Sofia a dispus cu 
scorul de 71—47 de formația White 
Star Bruxelles și s-a calificat în e, 
tapa următoare.

VARȘOVIA. Selecționata feminin? 
de volei a Mexicului a sosit în Po
lonia, unde va susține o serie d; 

- jocuri în compania sportivelor polo
neze. în primul joc, disputat la Var
șovia, echipa Mexicului a fost 
cută de campioana Poloniei, 
Varșovia, cu 3—0.

între-
Legia

MELBOURNE. La Adelaida 
ceput un turneu internațional 
nis la care participă sportivi 
Belgia, Noua Zeelandă, S.U.A., Sue
dia, Anglia, Australia și alte țări.»" 
Iată cîteva rezultate : Roche (Austra
lia) — Walcotte (Noua Zeeland^ 
6—2, 6—0, 6—0; Pasarell (S.U.A.) 
— Fairlie (Noua Zeelandă) 6—3, 
6—2, 6—2 ; Richey (S.U.A.) — Ad
dison (Australia) 6—3, 6—3, 7—5.

a în
de te-, 

din
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