
Defilează studenții participant la festivitatea de deschidere a noului an sportiv universitar

Avanpremiera...
Duminică dimineață a avut loc pe stadionul Ae- 

publicii din Capitală, festivitatea de deschidere. a 
noului an sportiv universitar. In cadrul festivității a 
luat cuvîntul prof, universitar Ieon Teodorescu, recto
rul Institutului de cultură fizică, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. El a ținut să sublinieze 
valoarea acestei inițiative menite să dea un și 
mai puternic avînt activității sportive a studenților din 
primul oraș al țării. După ce a trecut în revistă 
principalele competiții interne și internaționale rezer
vate studenților noștri, vorbitorul le-a urat sportivi
lor mult succes.

Au urmat demonstrații de atletism (100 m, săritura 
în lungime și 2 000 m), gimnastică sportivă, judo, 
ciclism, călărie și, în final, meciul de fotbal din ca
drul categoriei B, dintre Politehnica C.S.M.S. Iași.

La demonstrație au participat reprezentanții tuturor 
cluburilor sportive universitare din Capitală.
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pe 
rești 
nică 
de probe combinate și concursul re
publican de probe neclasice. Da de
catlon titlul n revenit, conform aș
teptărilor, lui Curt Socol (Univ. Cluj), 
care a totalizat 7 262 de puncte. Co
legul său de club Andrei Șepci 
(6 361 p) a cucerit titlul la decatlon 
juniori. Pentatlonul senioarelor a 
luat sfîrșit cu victoria Măriei Pânde
le (Metalul Buc.). Cu 4 581 p ea a 
realizat si un nou record al țării 
(v.r. 4 571 p E. Vintilă 1967). Tctali- 
zînd 4 180 p, Edith Schal (I.C.F.), a 
devenit campioană la pentatlon ju
nioare.

Iată acum cîștigătorii concursului 
republican de probe neclasice : SE- 
NilORI : 300 m : B. Iliescu (Met. Buc.) 
34,7 ; 1 000 m : N. Gagiu (C.S.O. Pi
tești) 2:29,6 ; 3 000 m: I. Cioca (Rapid

stadionul Tineretului din Bucu- 
a avut loc sîmbătă și dumi- 
finala campionatului republican

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
O perioadă

de transferări
la fotbal

Avînd în vedere numeroasele cereri 
de transfer solicitate de secțiile de 
fotbal. Biroul federal a hotărît a- 
cordarca unei perioade de transferări 
între 14—31 octombrie a.c. numai 
pentru jucătorii care au dezlega
rea echipelor la care sînt legitimați. 
Jucătorii care cer transferarea la 
echipe de aceeași categorie sau ca
tegorie inferioară, vor trebui să pre
zinte adeverința-^comisiei de fotbal 
competentă din care să se constate 
că nu au jucat 
turul prezentului 
tori lor 
chipe de 
pentru < 
va cerc

Comisiile 
vor aplica hotărîrea de mai sus ce
rerilor de transferare a căror 
zolvare cade în competența lor.

nici un 
campionat, 

transferarea 
superioare

care cer 
categorii

care sînt legitimați nu 
: această adeverință, 

regionale de

mcci în
Jucă- 
la e- 
celor 
li se

D. Panaitescu

fotbal

Hăducanu blochează o minge în picioarele lui Nedelcu
Foto : V. Bzgeac

Rezultate tehnice
U.T.A.—F. C. Argeș 0—0
Jiul—Steaua 1-1 (0—T)
Rapid—Din. Bacău 3—0 (0—0)
Pefr.—A.S.A. Tg. M. 1-1 (0-1)
Farul—Din. Buc. 4—0 (2—0)
Progr.—Univ. Cluj 2—2 (1—0)
Univ. Cv.—St. roșu 1—0 (0—0)

Clasament
1. Steaua 9 5 2 2 17— 9 12
2. Universitatea Cluj 9 4 3 2 12—10 11
3. Universitatea CV. 9 5 13 11—10 11
4. F.C. Argeș 8 4 2 2 10— 5 10
5. Dinamo Bacău 9 5 0 4 13—17 10
6. Farul 9 3 3 3 13—11 9
7. U.T.A. 9 4 1 4 8— 8 9
3. A.S.A. Tg. Mureș 9 3 3 3 12—13 9
9. Rapid 8 3 2 3 8— 8 8

10. Petrolul 9 3 15 10—11 7
11. Dinamo Buc. 8 2 3 3 7— 9 7
12. Progresul 9 2 3 4 9—13 7
13. Jiul 8 2 2 4 8— 9 G
14. Steagul roșu 9 2 2 5 6—11 6

Etapa viitoare
(duminică 22 octombrie)

(Olimpia) —
campionii cursei
cu antrenament

mecanic
campiona
pe pistă

Ultima probă a finalelor 
telor naționale de ciclism ~ 
din acest an — cursa cu antrenament 
mecanic — a fost cîștigată de cuplul 
DRAGOS PANAITESCU (ciclist) și 
MARIN NICULESCU (conducătorul 
motocicletei). Cei doi reprezentanți 
ai clubului sportiv Olimpia s-au do
vedit mai omogeni, și-au dozat mai 
bine eforturile. în plus Dnagoș Pa
naitescu a avut un „pas“ neobișnuit 
de mare pentru întrecerile de velo
drom de la noi : peste 10 m ! Dragoș 
Panaitescu are 23 de ani și cucerește 
prima sa victorie într-un campionat 
național, în timp ce „liderul" — Ma
rin Niculescu — posedă o bogată co
lecție de medalii ta „republicane", 
ultima dintre ele fiind cucerită cu 
13 ani în urmă. Cel mai puternic ad
versar al campionilor a fost cuplul 
G. Negoescu — C. Voicu (Steaua). 
Lipsiți de omogenitate, cei doi n-au 
contat însă decît în două dintre cele 
4 manșe.

Clasament final : 1. D. PANAI
TESCU — MARIN NICULESCU (O- 
LIMPIA) au parcurs într-o oră (4 
manșe a cite 15 minute) 64,785 km — 
campioni ai țării la cursa cu antre
nament mecanic ; 2. G. Negoescu — 
C. Voicu (Steaua) 64.080 km ; 3. V. 
Burlacii — I. Gociman (Steaua) 62,840 
km. Au luat parte 6 cuplurL

INTRE... TELEFOANE

Dinamo București — Jiul
A.S.A. Tg. Mureș—Din. Bacău 
Steagul roșu—Progresul
Farul—Univ. Craiova
Petrolul—Rapid
Steaua—F. C. Argeș 
Universitatea Cluj—U.T.A.

Ar fi fost

n-a înscris

în ultimele

1. STEAUA în frunte, după „purgatoriul" dublu de la Constanta 
și Petroșeni. Dobrin pretinde că totul e pregătit pentru SURPRIZA de 
duminică. Dă și cotă...

2. „U" CLUJ joacă pe baza proverbului : „Sfrînge bani albi pînă 
vine... sesiunea".

3. UNIVERSITATEA CRAIOVA a început să cîștige la limită, în 
minutul 90. Unii spun că echipa se maturizează. Oare ?

4. F. C. ARGEȘ a făcut față „un-doi"-urilor textilisfe. 
mai frumos dacă... Dar, mai bine mai tîrziu...

5. DINAMO BACĂU, de la începutul campionatului, 
nici un gol în deplasare. Fără glumă...

6. FARUL. 5 goluri în primele 7 ( I) etape. 8(1) — 
două. La donna e mobile...

7. U.T.A. luptă cu consecvență pentru dispariția unei 
seculare : „avantajul terenului". Trebuie să recunoaștem 
exagerare.

8. A.S.A. TG. MUREȘ a intrat în... recalificări. Succes I
9. RAPID face calcule : „In fond, cu punctele restanței, sîntem la 

un pas de lider". Se reiau tratativele cu sculptorii pentru statuile 
cîndva promise...

10. PETROLUL a mai pierdui o șansă. Acasă 1 Cu A.S.A. I I Cine 
ar fi bănuit o asemenea curbă în seara jocului de la Ploiești, cu 
Liverpool ?

11. DINAMO BUCUREȘTI a „realizat" scorul etapei. Apărarea
acuză atacul. Atacul acuză apărarea. Unde-i adevărul ? k

12. PROGRESUL începe să numere. „Două" la „Steagul*, „două’ 
cu „Steaua", „două" cu „Steagul"... Ca în „Scrisoarea pierdută".

13. JIUL a mai pierdut un punct, dar speră în restanța cu Rapid : 
„Va fi bucurie mare în Giulești după eliminarea Trakiei".

14. STEAGUL ROȘU încheie plutonul. E adevărat, l-a încheiat și 
toamna trecută, dar ulcioarele cele mai frumoase se fac la Oboga...

cuceriri 
că e o

în

REP.

P.S. Meciul Progresul—„U“ a începui cu o întîrziere de 10 minute, 
adică timpul necesar pentru procurarea unui arbitru de tușă. Aștep
tăm o explicație.

Buc.) 8:22,2 ; 200 mg : C. Grangure 
(Pol. Tim.) 25.0 : 4x200 m : I.C.F. (C. 
Rizon
— D. Hidioșanu) 1:30,5 ; 4xow i
I.C.F. (I. Tămășan — I. Bratu — 
Tit — M. Neamțu) 7:50,6 ; 4x1500 m: 
Rapid Buc. (I. Cioca — C. Bloțiu — 
N. ion — N. Siminoiu) 16:04,6 ; JU
NIORI z . ~ — —
(I.C.F.) 35,5 ; 1 000 m : R. Rusu (C.S.M. 
Cluj) 2:29,0 ; 2 000 m: R. Rusu 5:42,0; 
200 mg : I. Burcă (I.C.F.) 25,1 ; 4x200 
m : Școala sportivă 1 Buc. (I. Coto- 
robaie — N. Marinescu — C. Blaga
— M. Stoenescu) 1:32,6; 4x800 m: 
Metalul Buc. (F. Botiș — P. Lupan
— I. Dima — C. Pascale) 8:02,8 ; JU
NIORI MICI : 500 m : N. Tițu (Vii
torul Buc.) 70,0 : 200 mg î D. Scrab 
(Șc< sp. Iași) 28.5 ; pentatlon : P. Coif 
(Lie. 4 Tim.) 2952 p — record repu
blican stabilit (80 m — 10,1, lungi
me — 5,73, greutate 6 kg - 11.70, 
90 mg — 14,2, suliță 0,600 kg — 59,37); 
SENIOARE : 60 m : Ec. Nourescu
(Met. Buc.) 7,7 ; 300 m : I. Petrescu 
(Rapid Buc.) 39,4 — nou rec. repu
blican ; 500 m : I. Silai (C.S.M. Cluj) 
1:14,1 ; 1500 m : '
4:45,2 ; 100 mg . _ . .
Buc.) și S. Anghelescu (Viit. Buc.) 
14.2 — rec. rep. stabilit ; 3x800 m :
I.C.F. (V. Gabor — A. Tecărău — 
E. Baciu) 7:02,1 ; JUNIOARE MARI : 
60 m î M. Goth (Met. Buc.) 7,7 ; 300 m: 
Ec. Vitalios (Tract. Tg. Secuiesc) 41,7; 
500 m : M. Filip (Șc. “ ~
1:17,6 ; 4x200 m : Constr. 
siliu — N. Onică — M.
Ioniță) 1:53,1 ; 3x800 m : 
(M. Donea — E. Vasiliu 
7:27,6 ; JUNIOARE MICI : 300 m : M. 
Filip (Șc. sp. Roman) 41,9 — nou 
rec. rep. ; tetratlon ; C. Ionescu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 3152 p — rec. rep. stablr- 
lit (60 m 8,2, lungime — 5,09, greu
tate 4 kg — 11.70. 60 mg m 9,6).

V. Midvighi — L. Levonian
' 4x800 m :

■ D.

MARI : 300 m : C. Rizon

C. Berna (Met. Buc.) 
: I. Petrescu (Rapid

Colț *J., • , 
sp. Roman) 
Buc. (E. Va- 
Donea — V. 
Constr. Buc. 
— N. Onică)

De peste hotare

boxului profesionist 
cu sediul la Ciudad 

a confirmat că îl va 
in continuare drept

• Patinoarul olimpic din Gre
noble, unde vor avea loc întrecerile 
de patinaj artistic și turneul de 
hochei din cadrul J.O. de iarnă 
1968, a fost inaugurat de mini» 
trul tineretului și sportului din 
Franța, F. Missoffe.

• Cassius Clay recunoscut cam
pion mondial in Mexic. Consiliul 
mondial al 
(organizație 
de Mexico) 
recunoaște
campion mondial la categoria grea 
numai pe Cassius Clay. Primul 
său șalanjer este Joe Frazier.

• A fost perfectată intilnirea 
India-R.S.A. pentru „Cupa Da
vis". Avînd în vedere faptul că 
India nu întreține relații diploma
tice cu Republica Sud-Africană, 
intilnirea semifinală pentru „Cu£>a 
Davis“ dintre selecționatele de 
tenis ale celor două țări, progra
mată în noiembrie, se va desfă
șura în Spania.

Loviturile de la 4 metri au decis

(4-2) in derbiul 
campionatului de polo

Dinamo București victorioasă

Numeroșii spectatori (un număr 
record) aflați ieri dimineața în 
tribunele piscinei din Șoseaua 
Ștefan cel Mare au fost în mare 
măsură recompensați de lupta 
sportivă în care jucătorii de polo 
de la Dinamo și Steaua, aflați 
pentru a 34-a oară în luptă di
rectă pentru titlul de campioană 
națională, nu au precupețit nici 
un efort.

Partida s-a încheiat cu victoria 
dinamoviștilor la scorul de 4—2 
(1—1, 2—0, 1—1, 0—0), care în 
acest fel își vor adjudeca proba
bil pentru a 11-a oară consecu
tiv medaliile și tricourile de cam
pioni. Dar tot atît de bine, întîl- 
nirea se putea încheia din nou 
cu un rezultat egal, dacă ținem 
seama 
săi au 
ideale de a percuta poarta aoă- 
rată cu strășnicie de Ciszer. Ste-

că Firoiu și coechipierii 
avut numeroase ocazii

liștii au 
aruncări 
au beneficiat (Szabo și Firoiu), șl 
pînă la urmă succesul a fost de 
partea echipei mai omogene (ca 
valoare) și cu nervii mai pu
ternici.

Meciul a început furtunos și 
după numai 2,22 min. Szabo a 
„operat" prima modificare pe ta
bela de marcaj, soeculînd o mare 
greșeală a Iui Mihăilescu. Replica 
campionilor a fost însă promptă 
(min. 2,57): Blajec a executat un 
corner, Grințescu i-a trimis înapoi 
balonul și blondul dinamovist, 
nestînjenit de nimeni (apărarea 
Stelei a fost parcă țintuită locu
lui !), a înscris jos la colț (1—!)•

ratat însă două din trei 
de la 4 metri de care

— a. v. —

(Continuare în pag. a 3-a).



LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN FRUNTEA (
Dominare insistentă, dar sterilă, a gazdelor MECI DE FOARTE SLAB NIVEL 1

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — După evoluția 
mai mult decît slabă de acum trei 
zile în compania Progresului, se pu
tea presupune că echipa ploieșîeanâ 
va face totul în partida de azi, cu 
A.S.A. Tg. Mureș, pentru o reabi
litare deplină (înțelegînd prin aceas
ta atît o calitate mai bună a jocu
lui, cit si, în consecință, un rezul
tat favorabil). împrejurările ii erau 
cit se poate de prielnice : beneficia 
de terenul propriu și întîlnea un ad
versar aflat în evident declin, care, 
pe deasupra, dezavantajat de pro
gram, susținea cel de-al doilea joc in 
deplasare In același interval de pa
tru zile. Dar „elevii* lui Oană și 
Cernâianu și-au dezamăgit din nou 
suporterii.

Este adevărat că, in ansamblu, 
ploieștenii au avut o comportare su
perioară celei de joi, din Capitală. 
Ei au abordat jocul cu mult aplomb, 
au păstrat aproape tot timpul iniția
tiva, masîndu-și deseori adversarul 
în propriul careu. Lupta acerbă din
tre atacul gazdelor, (susținut pînă 
și de fundași) și apărarea oaspeților 
a constituit, de altfel, caracteristica 
principală a acestui meci de la Plo
iești. Dar această dominare aproape 
continuă s-a dovedit destul de ste
rilă, înaintașii Petrolului exasperînd 
prin ineficacitatea lor, al cărei apo
geu l-a constituit însăși ratarea unei 
lovituri de la 11 m. Nu-i, insă, mai 
puțin adevărat că și oaspeții s-au

Steaua
PETROȘENI, 15 (prin telefon). 

Stadion Jiul, teren bun, timp exce
lent, spectatori circa 7 000. Au mar
cat : VOINEA (min. 32) și LIBARD1 
(min. 59). Raport de cornere: 12—2 
(4—0) pentru Jiul.

Valea Jiului a așteptat azi cu un 
interes major partida dintre echipa 
minerilor și Steaua și aceasta din 
două motive: mai întîi, deoarece
Jiul avea neapărată nevoie de o vic
torie pentru a evada din „subte
ran" și în al doilea rînd pentru că 
urina să vadă la lucru pe Steaua, 
lidera clasamentului, echipă neînvin
să de 7 etape.

Partida însă a satisfăcut numai 
partial. Ne referim mai ales la re
priza 1, cînd între fotbalul practicat 
atît de prima cît și de ultima cla
sată nu a existat o deosebire de va
loare. Dar, dacă am socoti după oca
ziile de gol, avantajul ar fi de par
tea Jiului, cu toate că Steaua a fost 
echipa care a atacat mai mult și 
mai periculos. De altfel în min. 32 a 
și deschis scorul: la un atac de pe 
partea dreaptă purtat de bucureșteni. 
Pop (Jiul) vrea să degajeze, dar șu
tează în Constantin care recuperează 
balonul, avansează și centrează de pe 
linia de corner, în fata porții la

CONSTANȚA, 15 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Dacă ar 
exista un aparat pentru înregis
trarea temperaturii emoțiilor și 
am fj cercetat cu el climatul tri
bunelor și frunților celor 22 de 
jucători, la începutul partidei 
dintre Farul și Dinamo București, 
mercurul indicator ne-ar fi ară
tat cel puțin 40 de grade. Febră, 
crispare, dorințe vii, voințe com
primate, așteptare încordată. Din 
acest aluat s-a compus prima ju
mătate de oră. După 10 minute, 
fiecare echipă avea încă dreptul 
să spere. Constănțenii făceau rai
duri mai numeroase, dar dina- 
moviștii trăseseră — prin Radu 
Nunweiller — un șut senza
țional, sub bară, despre care ni
meni nu va ști vreodată dacă a 
fost sau nu gol. Peste cîteva se
cunde, Kallo (într-una din
tre cele mal productive partide 
ale carierei sale) marca primul 
gol, șutînd de la 18 m (min. 11). 
Au mai trecut alte 10 minute, în 
care Dinamo sorbea, în conti
nuare. din visul unui rezultat 
bun. în acest răstimp, se apăra 
cu 5 fundași (Ghergheli și Dinu 
puțind fi confundați cu umbrele 
lui Iancu și Tufan, în timp ce 
Nunweiller III patrula liniștit în 
spatele lor).

Poate dintr-un gust pentru si
metrie. în min. 21, Tufan îl de
posedează pe Ghergheli — pa
sează lui Kallo: un nou șut vio
lei* din afara careului și mingea

Petrolul— A. S. A. Tg. Mureș 
1-1 (0-1)

apărat cu strășnicie, limitînd cit a 
fost posibil pericolul la poarta lor.

Partida a început, așa cum avea 
să se desfășoare pînă spre sfîrșitul 
ei, cu atacuri insistente la poarta a- 
părată excelent de Bai, apoi de So
lyom. Gazdele au mari ocazii de a 
deschide scorul în minutele 5 (șut 
puternic al lui Grozea, respins cu 
dificultate în corner) 16 (Dridea, 
scăpat singur, este blocat de Bai), 
21 (mingea respinsă de portarul oas
peților este reluată afară de Gro
zea ), 30 (o centrare a lui Dridea 
este irosită de Dragomir care, din 
interiorul careului, ne jenat, șutează pe 
lingă poartă), 34 (o situație asemă
nătoare cu cea dinainte) și 35 (min
gea trimisă cu capul de Oprișan lo
vește bara transversală). Și în timp 
ce ploieștenii se întreceau în ratări, 
oaspeții au înscris. La unul din pu
ținele lor contraatacuri, Ciutac a 
centrat precis la extremul dreapta 
Dragomir, care a introdus mingea în 
plasă (min. 28).

Imediat după pauză se produce e- 
galarea. în chiar primul minut al 
reprizei, Dineuță intenționează o cen
trare de pe partea dreaptă, dar 
mingea lovită de el ia traiectoria 
porții, surprinzîndu-l pe Solyom (care

continuă maratonul...
Jiul — Steaua 1-1 (0-1)

Voinea și acesta înscrie: 0—1.
Impresia aceasta — a valorii scăzute 
a fotbalului practicat de cele două 
echipe — se datorește probabil și 
faptului că bucureștenii au jucat mai 
economic, păstrind rezerve pentru re
priza a doua, cu atît mai mult cu 
cît o bună parte dintre jucători au 
sus|inut în 8 zile 3 partide dificile, 
cu deplasări obositoare.

Nici Jiul nu a oferit spectatorilor 
un fotbal pe măsura posibilităților, 
așa cum a demonstrat la Cluj în 
meciul cu Universitatea. După cum 
ne-am dat seama aici, echipa antre
nată de Coidum traversează o perioa
dă dificilă. Este vorba de anumite 
frămîntări în cadrul secției și a e- 
chipei, frămîntări al căror punct de 
plecare este „cazul Martino viei*, nici 
acum rezolvat într-un fel sau altul. 
Plecarea lui nu numai că a lăsat un 
gol pe aripa dreaptă, dar a antrenat 
și alte „zboruri". Despre Casandra s-a 
scris că nu mai face parte din for
mația minerilor. Dar iată că, acum 
3 zile și-a arătat intenția de a părăsi 
echipa și portarul 1. Vasile. De a- 
ceea nici nu a fost folosit în meciul 
de astăzi. Rîndurile echipei se sub

SCORUL ZILEI
Farul - Dinamo București 

4-0 (2-0)
sg zbate iar în plasa porții lui 
Niculescu. Primind două goluri 
în perioada în care își luase cele 
mai strașnice măsuri de apărare, 
dispozitivul bucureștenilor, cu o 
linie mediană tocată de surprin
zătoarele incursiuni ale adversa
rilor și cu trei virfuri de atac 
învelite în „vata neputinței', s-a 
năruit treptat. Bucureștenii au 
încercat cîte ceva dar n-au izbu
tit nimic. Nunweiller III și Nicu
lescu au fost schimbați, Ghergheli 
a fost promovat mijlocaș dar 
echipa a rămas tot fără putere 
de replică. Cu efectivul actual 
(ieșit pe deasupra și din formă), 
nici una din liniile dinamoviștilor 
bucureșteni nu reprezintă o forță 
și o certitudine. Cu atît mai mult, 
cei trei înaintași împinși în față 
pentru contraatac nu pot juca în 
această manieră. într-un aseme
nea context, golurile 3 și 4 n-au 
mai mirat pe nimeni (min. 61, 
Kallo a dat drumul la o nouă 
torpilă : 3—-0; min. 66 — Iancu 
a reluat fulgerător o excelentă 
pasă trimisă înapoi de Zamfir: 
4—0).

Un sever rechizitoriu pentru 
bucureșteni care trebuie să-i 
smulgă din brațele crizei actuale, 
pînă cînd aceasta nu-i va sufoca 
pe toți.

Le dăm și constări țenilor ce li 

îl înlocuise la pauză pe Bai — ac
cidentat). Un gol oarecum norocos, 
dar fără care gazdele ar fi părăsit 
terenul învinse. Pentru că, în conti
nuare, petroliștii au dominat la fel 
de insistent, dar fără folos. Nu i-a 
ajutat nici măcar lovitura de pe
deapsă acordată la un fault în careu 
comis de Czako asupra lui Oprișan 
(în min. 78), pe care Grozea a ra- 
tat-o cu seninătate (Solyom a apărat 
mingea). Spre final, cînd ploieștenii 
păreau de-acum resemnați cu rezul
tatul, oaspeții au întreprins cîteva 
contraatacuri, dar ele n-au fost con
cretizate.

Sentimental vorbind, ploieștenii ar 
fi avut j^reptul la victorie. Adver
sarii lofi*le-au „ciupit*, însă, un 
punct, meritat — după părerea noa
stră — îndeosebi pentru tenacita
tea cu care au luptat în apărare.

Arbitrul Em. Martin (București)

PETROLUL: M. Ionescu 7 — Pal
6, N. Ionescu 7, Florea 6, Mocanu 7
— Dincuță 7, Dragomir 6 — Opri
șan 6. Dridea I 6, Grozea 6, Badea 
5 (din min. 67 Moldoveanu).

A.S.A.: Bai 9 (min. 46 Solyom 7)
— Tîmpănaru 7, Balaș 8, Toții 
Czako 8 — Dodu 5 (min. 74 Fe- 
renez), Siko 6 — Dragomir 6, Raksi
7, Ciutac 5, Dumitriu 111 6.

c. firanescu

țiază, iar noii promovați, deși talen- 
tați, nu și-au găsit încă ritmul.

Doar în repriza secundă partida a 
crescut în vioiciune și valoare. Și a- 
ceasta de prin minutul 60 cînd Jiul 
și-a regăsit cadența și a atacat ex
ploziv. Uriașul Stoker (1,95 m) ve
nit în sprijinul atacului, domina prin 
înălțimea sa careul Stelei. De altfel, 
el este coautor la golul care a adus 
egalarea : Kigu îl faultează pe Talpai 
venit în atac, Achim execută lovitura 
liberă în fața porții unde trona Sto
ker ; un „cap* la Libardi și... 1—1, 
rezultat care mulțumește pe toată 
lumea.

Arbitrul Z. Drăghici (Constanța) 
★★★★. Uneori i s-a semnalat gre
șit de la tușe mai ales de R. Cocoi 
(Constanța).

JIUL: Zamfir 8 — Talpai 7,
Georgevici 7, Pop 5. Mihai 6 — 
Stoker 7, Sandu 7 — Achim 7, Io
nescu 8 (din min. 55 Covaci 8), Li
bardi 8, Peronescu 7.

STEAUA : Suciu 8 — Sătmăreanu 
8, îlălmăgeanu 7, Dumitru Niculae 
7, Vigu 5 — D. Popescu 7, Negrea 
6 — Sorin Avram 7, Constantin 7, 
Soo 6, Voinea 8.

MIRCEA TUDORAN 
redactor la revista „Fotbal"

se cuvine: toți jucătorii sînt în 
formă cu toate diferențele de 
valoare dintre ei. Mijlocașii și 
înaintașii sînt racordați la cîteva 
principii tactice fertile și actuale: 
se demarcă, se susțin, se găsesc. 
Au gustul combinației efectuată 
în profunzime, tot ce întreprind 
în fața porții adverse are carac
ter exploziv. Se luptă, sînt per- 
severenți și răsplata acestor efor
turi este o bună eficacitate : 8 
goluri, în ultimele două partide. 
Nu sîntem convinși de rezistența 
apărării. Koszka se cațără trep
tat pe piedestalul de pe care că
zuse acum doi ani, Iancu a fost 
din nou un piston, iar Kallo, ex
celent pentru campionatul nos
tru, trebuie să rîvnească la un 
certificat de consacrare interna
țională. Autor al unui Hat-trick 
(3 goluri consecutiv, într-un meci) 
are dreptul să se întrebe : .Ce-o 
fi ineficacitatea ?“.

Arbitrul Aurel Pop — Ora
dea ★★★★.

FARUL: Manciu 7 — Pleșa 7, 
Mareș 7, Tîlvescu 7, Dumbravă 7, 
— Antonescu 8, Koszka 8 — 
Zamfir 8, Tufan 7, Iancu 8, 
Kallo 10.

DINAMO BUCUREȘTI: Nicu
lescu 4 (min. 34 Datcu 7) — 
Pîrvu 4, Nunweiller III 5 (min. 29 
Boc 5). Dinu 6, Stoenescu 6 — 
Ghergheli 4, Nunweiller VI 5, 
O. Popescu 6 — Pîrcălab 3, Du- 
mitrache 5, Lucescu 6.

fi. BALABAN

CRAIOVA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadionul Ti
neretului ; spectatori 12 000 ; timp 
excelent, teren bun ; a marcat Sfîr- 
logea în min. 91.

UNIVERSITATEA : ' Pilea 7 - 
Mihăilescu 6, Bitlan 5, M. Marcel 
5, Deliu 6 — Strimbeanu 4, Ivan 
4 — Niță 4 (min. 62 M. Popescu 
4), Deselnicu 5, Sfirlogea, 6, Cîr- 
ciumărescu 4.

STEAGUL ROȘU: Adamache 
8 — Ivăncescu 6, Jenei 6, Roma 
5, Campo 6 — Alecu 4, Iordache 
4 — Necula 4, Gane 3, (min. 46 
Ioniță 5), Goran 5, Rusu 3.

Arbitru — Aurel Pop (Cluj) 
★★★ ajutat la tușe de I. Cîmpea- 
nu (Cluj) și S. Mureșan (Turda).

Voi începe relatarea meciului de 
la Craiova cu finalul, deoarece el 
a consemnat, de fapt, o veritabilă 
lovitură de teatru : ne aflăm în 
min. 89. Spectatorii, posomoriți de 
nivelul sub orice critică al jocului 
la care asistaseră și afectați de 
punctul pierdut pe teren propriu 
de echipa lor lavorită, se îndreap
tă spre ieșire ; brașovenii, rămași 
în 10 oameni de 25 de minute 
(Iordache părăsise terenul, lovit de 
Strimbeanu) sînt avertizați de 
arbitru pentru „tragere de timp“,

Amintirile au terminat la egî 
cu... speranțele

Țarălungă înscrie pnmul gol al 
cupla jului

Ieri, în „uvertura" cuplajului, 
cînd Țarălungă a deschis scorul 
— în urma unui derutant schimb 
cu Stoicescu, după numai 8 mi
nute de joc — am fost înclinat 
să uit evoluția foarte slabă a 
Progresului în meciul cu Petro
lul, mai ales că studenții păreau 
să „acuze* lipsa de experiență a 
apărării lor imediate. Următoarele 
50 de minute n-au făcut decit 
să întărească impresia că Pro
gresul va obține ambele puncte, 
în ciuda faptului că juca destul 
de slab. în min. 57, „zarurile pă
reau aruncate". O lovitură liberă 
a lui Matei (copia celei din me
ciul cu Petrolul) a găsit precis 
capul lui Stoicescu, care a tri
mis frumos balonul peste Rin- 
gheanu : 2—0,

Arădanii—din nou gazde...
ARAD, 15 (prin telefon). încă 

de la sosirea în Arad (venind 
de la Budapesta) jucătorii și con
ducătorii echipei F. C. Argeș fă
ceau declarații optimiste: „Nu 
vom pleca de aici fără puncte". 
Și au avut dreptate. Duminică 
în compania U.T.A.-ei au reu
șit să obțină un punct prețios, 
partida încheindu-se cu un scor 
alb.

După aspectul jocului, rezulta
tul constituie o performanță pen
tru piteșteni. Spunem acest lucru, 
deoarece arădanii au fost supe
riori dominfnd aproape tot timpul. 
Ei au fost la un pas de victorie, 
dar acest pas a fost imposibil de 
făcut dacă ne gindim că atacanții 
de la U.T.A., în ciuda superiori
tății teritoriale, s-au dovedit a 
fi neputincioși în fața apărării 
„beton" a oaspeților și a lui Co
man, în formă de zile mari. Deși 
poarta acestuia a fost supusă 
unui tir necruțător, ea n-a pu
tut fi străpunsă pe parcursul ce
lor 90 de minute. Aceasta, dato
rită intervențiilor sigure și 

Universitatea Craiova — 
Steagul roșu 1-0 (0-0) 

conducătorul de joc anunțînd pre
lungirea partidei cu un minut : 
în sfîrșit, iată-ne și în ultimele 60 
de secunde ale meciului ; la o 
fază care nu părea de loc pericu
loasă, Adamache (căruia intențio
nam să-i acord nota maximă pen
tru comportarea de pină atunci) 
vrea să rețină spectaculos o min
ge șutată de Sfirlogea ; dar, ba
lonul îi trece pe deasupra brațelor 
și intră în gol. Abia repus la cen
tru, arbitrul fluieră finalul întîl- 
nirii. în timp ce în cabine bra
șovenii plingeau, craiovenii se bu
curau...

Dincolo de satisfacția sau in
satisfacția produsă de scor, ne în
trebăm dacă cei 24 de jucători au 
fost mulțumiți de ceea ce ei au 
oferit timp de 90 de minute spec
tatorilor din tribune. Răspunsul 
nostru este, categoric, negativ. Am 
spune chiar, deși poate părea 
paradoxal, că cele două echipe au 
demonstrat in jocul de azi, că au 
puține contingențe cu fotbalul. La 
jucătorii gazdă nu s-a mai văzut

nici acel ele 
dăruire cu ci 
ultimele meci 
viziune sau ti 
putem vorbi, 
în jocul gaz 
al oaspeților, 
unii spectat 
nivelul unor 
tul regional 
al meciului c 
re“. Vă ofer 
mente în sp 
cieri :

— în prime 
tat la 3 ocazi 
tori — Gora 
ultimul pasir: 
poziție ideal 
Ionul în pla

— a încep 
rilor și a 
(care a conți

— repriza £ 
dă a greșeli 
unei ineficaci 
ceptind - fir 
Iul meciului, 
acestor rindt

Deci, un m 
vel tehnic.

Progresul — ,,U“ Cluj 
2-2 (1-0)

Și totuși, pînă la urmă, Uni
versitatea a obținut punctul pe 
care l-a visat, ca urmare a unui 
final tineresc, în trombă. In min. 
64, la un șut al lui Ccdrea, ne
reținut de Mîndru, Ivansuc a 
lîșnit ca pe vremuri, cu prețul 
unei... întinderi musculare, întro- 
ducînd mingea în plasă. Cu 9 mi
nute înainte de final, Cîmpeanu 
și-a valorificat sprintul, a pre
luat mingea servita de Coman 
și a adus egalarea. Golul lui 
Cîmpeanu a reparat insatisfacția 
studenților, care mai trimiseseră 
o dată mingea în plasă (Codrea, 
cu boltă, în min. 72), dar arbi
trul bulgar Sterev a refuzat „ra
tificarea", invocînd ofsaid la 
Adam. (De fapt, un ofsaid pa
siv, sancționat după consumarea 
fazei).

Progresul a prestat din nou un 
joc slab. Fără cele două s. lipiri 
ale lui Stoicescu, (pasa Și golul), 
bucureștenii ar fi părăsi! tere
nul învinși. Mîndru a greșit 
o dată (Ia primul gol), fundașii de 
margine au greșit de nenumă
rate ori, stopeiii nu s-au „aco
perit" de loc, oferind culoare lui 
Ivansuc și Adam, mi|locașii s-au 
limitat. la acroșaje. Mateianu a 
jucat fantomatic, iar Oaidă n-a 
regăsit forța pe care c mai păs
tra înainte de „interimatul" său 
de antrenor la Flacăra roșie. Ul
timii doi, Stoicescu și Țarălungă, 
au meritul de a fi întreținut 
— prin eforturi individuale — 
iluzia că Progresul poate, cîștiga 
acest meci.

Anul trecut Progresul a trăit 
din „minunile* lui Mîndru, din

ideile lui fv 
tatea Iui A 
din forța de 
lipsa acestoi 
traversează, 
grea, agyav 
startul sl ‘ -?

Universitat 
taculos medi 
o „comprom 
(Ivansuc și 1 
mit e un fel 
că ambii fac 
a tine pasul

Ieri, Untve 
de loc dar 
ne gindim n 
bune. Am re 
Anca (mult 
per), abnega 
licitul post d 
dașilor, schit 
lui Ivansuc, 
sprijinirea i 
„tip Kallo" 
lui Coman, < 
ori cu Viore] 

în concluz 
trebui să n 
echipe. Pro 
amintiri, iar 
speranțe. Vie 
la mijloc.

Arbitrul bu 
(★★) n-a izl 
cupereze “-oh;

PROGRESE 
Popescu 4, N 
Colceriu 5 - 
stantinescu 1 
teianu 4 (N 
Stoicescu 7,

UNIVERSE 
gheanu 6 — 
Anca 7, Cîrr 
Angelescu 6 
tețea min. 6. 
Coman 7.

B.T.A.-F, C. Argeș 0-8
prompte ale fundașilor și mai 
ales ale lui I. Popescu, Barbu și 
I. Stelian care au anihilat cu 
eroism tentativele localnicilor, 
iar pe de altă parte din cauza 
ineficacității înaintașilor textiliști 
care au tras mult la poartă, dar 
nu întotdeauna cu adresă. Apoi, 
vîrfurile de atac ale echipei gazdă 
(Domide și Șchiopu) ni s-au pă
rut lipsite de inspirație; nu s-au 
demarcat, fiind de cele mai multe 
ori absente la mingile trimise de 
mijlocași.

în această conjunctură, U.T.A. 
s-a zbătut mult, a încercat cîteva 
variante de a străpunge apărarea 
masivă și de multe ori aglome
rată a oaspeților, dar nu i-a reu
șit decît foarte rar. Cea mai mare 
ocazie de a înscrie a avut-o, în 
min. 74. cînd la o centrare a lui 
Șchiopu, care a făcut mat apă
rarea argeșenilor, Domide a re
luat cu capul, trimițînd mingea 
în bară. Alte ocazii bune de gol 
au fost irosite de Petescu (min.

14), Bacoș ( 
(min. 61).

Oaspeții a 
convingere, 
„egal". în ac 
zat foarte I 
tervenind cu 
acțiunile iniț 
Arad. Atacu 
luat timid. Bi 
partidei, nu 
decît 3—4 
Kraus și D< 
bleme greu 
portarul Cor

Arbitrul F 
rești) ★★★

U.T.A.: G 
Bacoș 7, Le
— Petescu I 
(min. 71 Du 
Șchiopu 7, (

F. C. ARG 
Popescu 9, 1 
Ivan 8 — Pi
— C. Radu 
Kraus 6, Doi

Șt. IACOB
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Rapid—Dinamo (Bacău)

3 0 (0-0)
Nu știu dacă In zii ele care au pre- 

ceuat colocviul, cu Dinamo Eacău 
dinaintea .examenului cu Trakia Plov
div, VALENTIN STANESCU a în
tocmit fișe de sarcini pentru fiecare 
jucător.

Totuși, cînd arbitrul P. Sotir, men
torul ctin teren, a dat semnalul de 
începere a „orei“, băcăuanii au fost 
primii care au ieșit ia tablă. Orga- 
nizindu-și un joc elastic, fără zăvoa
ie și lacăte grele, ei incep să plim
be oaionui de-a lungul și de-a latul, 
mxșcîndu-se permanent, — dar pină 
în apropierea careului. Vor face a- 
cest iucru cu conștiinciozitatea unor 
eievi fruntași mai bine de un sfert 
de oră. Apararea, cu Lică Nunwei- 
Ler in frunte, joacă simplu, dă răs
punsuri sigure, la obiect, și transmi
te sarcini în față. Mijlocul e stăpînit 
de Panait și rnai ales de Nedelcu. Ul
timul avea sâ-i urmărească pe Du
mitrul II ori de cite ori atacul Giu- 
leșnului căuta chei cu care să des
chidă apărarea dinamoviștiior bă
căuani. plecînd în atac, scăpați de 
timidele testuri la care erau supuși 
arar de rapidiști, oaspeții iși trimi
teau cite un sol din linia de mijloc 
— de regulă Nedelcu — să... spioneze 
în tabăra adversă.

Este suficient ca în minutul 22 Du
mitriu să tragă după el pe ionescu, 
să tacă un schimb reușit de mingi 
care să-l pună pe Ionescu singur cu 
Ghiță — e drept în unghi — pentru 
ca în urma plonjonului salvator al 
lui Ghiță, Rapidul să nu mai tragă 
cu ochiul spre banca profesorului, 
începe să-și clădească cuminte ac
țiuni, care chiar dacă nu vor avea 
cianiate vor aduce cel puțin o oare
care siguranță.

Pauza stîrnește ambiții la rapidiști, 
îi aruncă cu gindul peste 72 de ore 
și, o dată jocul reluat, campionii 
țîșnesc oin start-blocuri.

Minutul 47 — prima dovadă, Du
mitrii! ticluiește cu Codreanu o 
„snoavă» cu care îl scoate din dis
pozitiv pe Vătalu, șutează puternic 
șj Ghiță se întinde pină la colțul 
barei, salvînd în corner. Ionescu, 
care privise cu atenție faza anterioa
ră, se hotărăște să semneze și el 
una identică, e oprit de Nunweiller 
IV prin fault in min. 50. Dar, lovi
tura liberă executată peste zid de 
Dinu avea să ajungă la Dan Coe, ve
nit în atac, care o trimite precis

jos la colț Din nou se întinde Ghiță, 
scoate magnific de pe linia porții, 
însă balonul îl găsește pe Ion Iones
cu și acesta înscrie de aproape : i—0.

Tribunele se încing. Rapiaui vrea 
să dea mai mult, încearcă diferite 
soluții dar nu își poate rezolva toa
te exercițiile. Mijlocașii se pun mai 
greu pe picioare, aleargă, caută, dar 
nu au luciditate. Domină — totuși — 
Rapiuul, anemic, dar liniștea de ca
tedrală din prima parte a jocului se 
tulbură și suporterii îi invită pe fot
baliști la o activitate mai fecundă.

Băcăuanii nu se resemnează, dar 
lipsa de forță în atac, ca și a unor 
mijloace tehnico-tactice mai subtile 
le topesc acțiunile ia marginea ca
reului rapidist. Minutul 57 îl găsește 
pe Dembrovschi în bună poziție de 
șut, dar. avînd „înălțătorul» prea 
ridicat, balonul trece pe deasupra 
barei.

Chiar dacă nu s-a soldat cu gol, 
acțiunea dinamoviștiior a avut darul 
să-i neliniștească pe rapidiști amin- 
tindu-le că zestrea lor e prea săra
că. Ionescu se insinuează pe partea 
dreaptă, trecind pe lîngă Maghiar și 
Vătafu. nu mai așteaptă să le tri
mită bezele, centrează rapid pe stin
gă. unde Jamaischi descoperise ab
sența lui Kiss. Urmează un voie din 
marginea careului și mingea catapul
tată smulge cîteva fire de iarbă de 
la rădăcina barei și intră în gol. A 
trecut exact o oră de joc și Rapidul 
a rezolvat două ecuații grele.

Pășind pe drumul afirmării în fața 
miilor de examinatori, Rapidul se 
avîntă mai hotărît. Joacă mai cursiv, 
mijlocașii transmit pase mai sigure, 
mai variate, alungă balonul de pe 
o parte pe alta, șutează mai des.

în aceste condiții Lupescu inter
ceptează o minge, îl dibuie pe Io- 
nescu, acesta se lansează în sara
banda driblingurilor sale și îl ser
vește pe Dumitriu la 14 metri de 
poarta lui Ghiță. Dumitriu semnează 
formalitatea și... 3—0.

Finalul și-l atribuie Rapidul sco- 
țînd din panoplia sa toate armele, 
cu care am vrea să înceapă jocul 
de miercuri.

RAPID ; Răducanu 7 — Lupescu 8, 
Motroc 7, C. Dan 8, Greavu 6 —
Dinu 6, Jamaischi s — Năsturescu 7, 
Dumitriu II 6, Ionescu 7, Codreanu 6.

DINAMO BACAU ; Ghiță 8 — Kiss 
7, Nunweiller IV 8, Vătafu 7, Maghiar 
6 — Panait 6, Nedelcu 8 — Ene II 5, 
(Ene Daniel), Dembrovschi 6, Ru- 
giubei 6. Comănescu 5.
Arbitrul P. Sotir (Mediaș)

★★★★ -fc
DRAGOȘ COJOCARU
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DIVIZIA B
SERIA I

C.F.R. Pașcani—Chim. Sv. 2-0 (l-o) 
Polit. Buc.—C.S.M.S. Iași 0-2 (0-1) 
Ceahlăul P.N.—FI. Moreni 2-0 (1-0) 
Portul C-ta —Electronica

Obor 1-3 (0-3)
Siderurgistul GI.—Vict. Ro

man 3-1 (2-0)
Poiana Cîmpina—Chimia

Rin Vîicea 2-1 (0-1)
Metrom Bv.—Met. Buc. 2-0 (2-0)
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„CUPA ROMÂNIEI”
Viitorul Dorohoi, 

revelația competiției
S-a încheiat a treia ediție a 

„Cupei României*1 la baschet re- 
minin. Victoria a revenit, ca și 
anul trecut, formației Progresul 
București (antrenor Grigore Ava- 
chian) care, în întilnirea decisivă 
susținută în prima zi în fața Ra
pidului, a realizat o surprinzătoa
re, dar pe deplin meritată vic
torie. P. zentind o formație tînără, 
cu medie de înălțime destul de 
ridicată, practicind un joc comba
tiv și bine organizat, fetele de 
la Progresul au obținut un succes 
meritoriu. In cele trei partide, an
trenorul Avachian a utilizat urmă
torul lot : Nieulina Grigoreseu-că- 
pitana echipei, Angelica Tita, Ele
na Nieolae, Elisabeta Bohm, Fran
cisca Seifert, Eleonora Focșeneanu, 
Elena Pitulescu, Magdalena Zam- 
firache, Victoria Preda, Lucia Flo- 
roiu.

Dacă formației Progresul i se 
cuvin felicitări pentru victoria în
registrată, nu putem să nu adre
săm laude și elevelor din Do- 
rohoi pentru frumoasele perfor
manțe obținute în această com
petiție. După ce au dispus, pe 
teren propriu, de Politehnica Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș și U- 
niversitatea Cluj, baschetbalistele 
de la Viitorul au întrecut, în sala 
Floreasca, pe una din fruntașele 
categoriei B, A. S. Armata Cluj, 
și încă la o diferență de 15 punc
te. Prof. Ilarion Mandache, ab
solvent al Institutului Politehnic 
din Iași In 1963, se ocupă — evi
dent cu pasiune — de pregătirea 
elevelor din anul 1964. .Lotul fo
losit : Doina Iftimie-căpitana echi
pei, Otilia Apostol, Elena Ciur- 
ciun, Bianca Cherbiș, Elena Anichi- 
ței, Livioara Ifiimie, Fani Knneae, 
Silvia Muraru, Viorica Munteanu, 
Melania Zugravu.

In rest, trebuie să amintim de 
evoluția sub posibilități a fostei 
campioane, Rapid București (care 
a pierdut, prin cerere de trans
fer, încă o jucătoare crescută în 
secție, pe Bogdana Diaconescu), 
precum și de evoluția promițătoare 
din repriza intîia a partidei cu 
Rapid și din întregul meci cu 
Progresul a echipei A.S.A. Cluj.

Rezultate : Viitorul Dorohoi-
A.S.A- Cluj 54-39 (24—19), Pro
gresul București-Rapid București 
54—43 (24—22), Progresul-Viitorul 
53—30 (22—14), Rapid-A.S.A. 70- 
55 (29—26), A.S.A.-Progresul 39—31 
(15—12), Rapid-Vii torul 69—42 (35— 
19).

Clasament final: 1. PROGRE
SUL 5 p, 2. Rapid 5 p, 3. Viitorul 
4 p, 4. A.S.A. 4 p.

D. STĂNCULESCU

Superioară ca talie, Angelica Tita (Progresul) va recupera in ciuda efor
tului jucătoarei Elena Anichiței (Viitorul Dorohoi) 

Foto. A. Neagu

Steaua—campioana
6—1. I. Viziru — 1. Dibar 0—3.
1— 6, I. Năstase — Sfito 6—1,
6—2, 6—2. El. Dumitrescu —
I. Dibar 6—3, 4—0. (abandon Di
bar), Ovici — Mii ea 6—0. 6—0. 
I. Viziru — M. Ciogolea 0—6, 
0—6, Mărmureanu — Dron 6—1, 
6—0, 6—4, Navrotki — Sarău
6—2,6—0, El. Dumitrescu,L. Gî|u— 
M. Ciogolea, 1. Dibar w—0 I..
Gîju, C. Năstase — 1. Dibar, Su*6 
w—0, Ovici, Navrotki — Sarău. 
Mirea 6—2, 6—4, C. Turea — A 
Cîrnaru 1—6, 6—4, 6—4, C. Turea
— I. Bădin 6—2, 6—4. S. Code
— A. Cîrnaru 0—6. 0—6. Turea. 
Code — Cîrnaru, 1. Bădin 2—6,
2— 6, Năstase, Năstase — Dron. 
SiitO 6—0, 6—1, 6—1, El. Dumi
trescu — M. Ciogolea. Dron 2—6,
3— 4 (abandon El. Dumitrescu —
Dron), Code — 1. Bădin 6—3, 
3—6, 3—6, Turea, Navrotki —
Cîrnaru, Sarău 6—2, 4—6, 6—4.

Pentru a doua oară consecutiv 
și pentru a 15-a oară de cînd 
ființează, echipa de tenis a clu
bului Steaua cucerește titlul de 
campioană a țării. Scorul cate
goric cu care a cîștigat in fața 
formației Dinamo : 17—7, este 
elocvent privind superioritatea 
manifestată de tenismanii de la 
Steaua — antrenați de Gh. Vi
ziru și C. Chivaru. Este adevărat 
că Dinamo a fost nevoită să su
porte handicapul lipsei lui Ion 
Țiriac și a Iuditel Dibar, dar 
comportarea învingătorilor merită 
o subliniere specială. Ilie Năs- 
tase — mai ales — Mărmureanu 
și C. Turea au avut evoluții apre
ciabile. De la învinși, doar Ma
riana Ciogolea s-a ridicat cu pu
țin din anonimatul coechipieri
lor ei.

în general, am asistat la un 
derbi ratat, vina pentru această 
nereușită purtînd-o și compo
nent» echipei Dinamo. De ase
menea, unele lacune ale regu
lamentului campionatului au fă
cut ca această competiție atît de 
importantă să-și piardă din inte
res. Asupra acestor probleme 
vom reveni.

Rezultate tehnice: I. Năstase
— Dron 6—4, 6—4, 6—4, Popovici
— Hîrju 6—1, 6—1, 6—3, Ovici
— Sarău 6—0, 6—0, Mărmureanu
— SiltO 6—1, 6—3, 6—0, El. Du
mitrescu — M. Ciogolea 3—6, 
3—6, Navrotki — Mirea 6—3,

SERIA A II-A I
Ind. sîrmei C.T.—Gaz m. Me

diaș 2-0 (0-0) ,
CFR Arad—CFR Cluj 4-0 (2-0) I 
A S. Cugir—Olimpia Ora- •

dea 2-1 (0-0) ■
Minerul B.M.—Vagonul Arad s

1-2 (0-1) 1
CS.M. Reșița—C.F.R. Tim. .

1-0 (1-0) I
Crtșul Oradea—C.S.M. Sibiu ’

3-2 (1-0) > 
Polit. Tim.—Met. Hunedoa- i

ra 2-0 (1-0) 1
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DIVIZIA C
SERIA EST SERIA VEST

Dinamo București 
victorioasă (4-2) 

in derbiul 
campionatului

Unirea Focșani—Gloria C.F.R.
Galați 1-2 (0-1)

Otelui Galați—Petrolul Moi-
nești 2-0 (0-0)

Șoimii Buzău—S.U.T. Gl. 4-2 (1-1) 
Medicina Iași—Minobrad V.

Dornei 3-0 (2-0)
Ancora Gl.—Met. Buzău 3-0 (2-0) 
Met. Rădăuți—Text. Buhuși

2-1 (0-0) 
Gloria Bîrlad—Foresta Fălti

ceni 2-1 (1-1)

SERIA SUD

Viitorul Fieni—Prog. Br. 0-1 (0-1) 
Met. Tg.—S.N. Oltenița 3-0 (0-0) 
FI. roșie Buc.—Stuful Tulcea

6-0 (1-0)
Oltul Sf. Gh.-—Electrica C-ta

2-0 (0-0)
I.M.U. Medgidia — T.U.G.

Buc. 0-0
Rapid Plopeni—Chimia Tr.

Măgurele 6-0 (4-0)
Rapid C.F. Buc.—Dunărea

Giurgiu 1-2 (1-1)

Prog. Strehaia—Tract. Bv. 1-0 (1-0) 
U.M. Tim.—Mureșul Deva 1-0 (0-0) 
Minerul Lupeni—Progresul

Corabia 3-0 (0-0)
Chim.- Făgăraș—Victoria Că-

lan 1-1 (0-1)
Min. Anina—Met. Tr. Seve

rin 2-1 (2-0)
Victoria Tg. Jiu—C.F.R. Ca

ransebeș 3-2 (1-0)
A.S.A. Sibiu—Electroputere

Craiova 1-1 (0-1)

SERIA NORD

Medicina Tg. Mureș—Minerul
Baia Sprie 6-2 (2-1)

Min. Bihor—Met. S. Mare 2-1 (1-1) 
Med. Cluj—Met. C. Mică 5-0 (3-0) 
Unio S. Mare—St. r. Salonta

2-0 (0-0) 
Faianța Sighișoara—Unirea

Dej 3-0 (2-0)
Soda O. Mureș—Recolta Că

rei 1-1 (1-0)
Met. Aiud—Chim. Tîrnăveni

3-1 (2-1)

(Urmare din pag. 1)

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 41 

ETAPA DIN 15 OCTOMBRIE 1967

1. Progresul — Univ. Cluj x
2. Farul — Dinamo București 1
3. U.T. Arad — F. C. Argeș x
4. Jiul — Steaua x
5. Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș x

6. Univ. Craiova — Steagul roșu
7. C.F.R. Pașcani — Chimia Sv.
8. Minerul B. M. — Vagonul Arad
9. C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim.

10. Atalanta — Internazionale
11. Bologna — Juventus
12. Cagliari — Napoli
13. Roma — Fiorentina

Fond de premii : 478 610 lei.

I
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La Sinaia de libere —seniori

Doar 3 din cei 8 campioni 
și-au păstrat titlul!

TIMIȘOARA. 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Duminică a 
luat sfîrșit cea de a XlV-a ediție a 
câmp* oi r efor republicane de hipic Ii 
bere, scrii ri. Timp de trei zile am 
asistat ia întreceri interesante, de un 
nivel tehnic superior edițiilor pre
cedente. Urmărind evoluțiile celor 150 
de luptători am constatat că spre 
deosebire de a Iți ani n-a mai exiatat 
un decalaj între primii clasați și 
ceilalți sportivi. Actuala ediție a 
constituit, totodată și c’ verificare 
utilă înaintea mondialelor de lupte 
libere din India, ce vor avea loc 
luna viitoare. De aceea, toți partici- 
panții au luptat cu multă dîrzenie 
pentru ocuparea unui loc fruntaș

De notat că doar 3 din cei 8 cam
pioni de anul trecut prevenți aici la 
finale au reușit să-și păstreze titlul! 
(P- Coman. Șt. Stîngu și A. Mahidt).

De-a lungul întîlnirilor am remar
cat o serie de tineri luptători cu 
frumoase calități : L. Rădoi
(A.S.M.T. Lugoj), Gh. Ciuntu (Oțe
lul Galați), Gh. Stan (Unio Satu 
Mare). V. Boltaș (Steagul roșu Bra
șov), ș.a. lată primii clasați : cat, 
52 kg : I. />. CERN.W (C F R Ti
mișoara). 2. A’. Dumitru 'I MU
Medgidia), 3. C. Drugului ț. mgre-

sul Buc.) ; cat. 57 kg : 1. GH. STAN 
(Unio S. M.), 2. Gh. Tăpălagă
(Steaua), 3. Al. Marmara (Steaua); 
cat. 63 kg: 1. P. COMAN (Steaua), 
2. Al. Geantă (Steaua), 3. Gh. Con
stantin (Petrolul); cat. 70 kg: 1.
1. CHIR1LA (Steaua), 2. P. Poale-
lungi (Oțelul), 3. P. Circiumaru 
(Steaua) ; cat. 78 kg: 1. T. BALAȘ 
(St. r. Brașov), 2. V. lorga (Dinamo 
Buc.), 3. L. Ambruș (A.S.A. Bra
șov) ; cat. 87 kg: 1. FR. BOLA 
(Mureșul Tg. M.), 2. L. Rădoi 
(A.S.M.T. Lugoj), 3. M. Turcu 
(Steaua) ; cat. 97 kg : I. A. 
MA1NDT (St. r. Brașov), 2. 1.
Marton (C.S.M. Cluj), 3.A. Balog 
(Steaua) ; cat. -j-?7 kg: 1. ȘT.
ST1NGU (Steaua), 2. T. Moșescu 
(I.M.U. Medgidia), 3. T. Dop (St. 
r. Brașov). In clasamentul pe re
giuni : 1. ORAȘ BUCUREȘTI 40 p.,
2. Brașov 19,5 p., 3. Banat 15 p.

Cu acest prilej au fost sărbătoriți 
arbitrul internațional Valentin Bați 
(C.F.R. Timișoara) pentru cei 40 de 
ani de activitate în sportul luptelor 
și antrenorul Vasile Constantinescu 
(Progresul București) — 25 de ani. 
in acest sport.

GH. CIORANU

Din repriza secundă, cînd jocul 
a devenit mai dlrz, iar fazele 
spectaculoase s-au succedat cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
situația a fost decisă de loviturile 
de la 4 metri. Și in timp ce Bla- 
jec și Kroner nu au dat nici o 
speranță lui Cbeța (3—i), Szabo 
a tras slab dînd din nou prilej 
lui Ciszer să se remarce. Apoi, 
același Szabo a găsit tinta cu un 
șut de la distantă, dar arbitrul 
iugoslav M. KneZevici (excelent) 
a anulat golul pentru că. în a- 
celași timp, steliștii „stropeau" 
In fața porții dinamoviste Pină 
la sfîrșit, Novac a mai concre
tizat un frumos contraatac al 
echipei sale, iar Firoiu nu a pu
tut transforma decît una din 
cele două lovituri de pedeapsă 
pe care le-a executat. în plus, 
Ciszer s-a dovedit imbatabil, sal
vînd deseori echipa sa din si
tuații grele.

Cele două echipe au evoluat în 
următoarele formații: DINAMO : 
Ciszer — Zahan, Kroner, Mărcu- 
lescu, Grințescu, Mihăilescu, Bla- 
jec. Popa, Novac, Zamfirescu ; 
STEAUA i Chetan — Firoiu, 
Szabo. Neacșu. Culineac, ȚăraKa, 
Kari, M. Popescu.



IgEEESSâ steaua (m), Universitatea Timișoara (i) 
și conîecția București (I) continuă să iie neînvinse
In timp ce jocurile disputate 

ieri în campionatul masculin nu au 
fost în măsura să stîrneaseă un 
interes deosebit, programul etapei 
campionatului divizionar A feminin 
a oferit cîleva meciuri importante, 
ale căror rezultate vor avea un rol 
decisiv în lupta pentru primele 
locuri. Dintre ele, cel mai interesant 
a fost, desigur, derbiul de la Ti
mișoara, Universitatea — Rapid 
București.

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI 8—7 
(3—4). 1 500 de spectatori au a- 
vut prilejul de a urmări o întîlnire 
palpitantă, cu numeroase faze di
namice la ambele porți. Evoluția 
scorului în final a fost următoarea: 
niin 4 2 6—6, min. 47 7—7 și
min. 50 8—7. Echipa gazdă a ra
tat o lovitură de la 7 m Punctele 
au fost înscrise de Seclieli (4), 
Kaspari (2). Neagoe, Nemetz (U- 

„niversitatea). Băicoianu (3). Starck 
(2). Gheorghe, Bîtlan (Rapid). (P. 
Arcan — coresp. principal)

LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
4—5 (2—4). Timișorencele s-an
ridicat numai pe alocuri la nivelul 
experimentatelor adversare. locul a 
fost în general de slabă factură 
tehnică CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — MUREȘUL TG. MU
REȘ 12—7 (7—3). Evoluînd pe o 
linie ascendentă, gazdele au cîști- 
gat net o partidă în care au avut 
tot timpul inițiativa. RULMENTUL 
BRASOV — PROGRESUL BUCU
REȘTI 16—15 (10—8). Deși n-a 
ohtinut decît o victorie Ia limită, 
echipa brașoveană a stăpînit mai 
mult timp jocul, conducînd cu au
toritate la un moment dat (min. 
11: 8—2). Bucureștencele și-au re
venit în unele perioade, echtlibrînd 
raportul de forte. Cele mai eficace 
jucătoare: Neghină (8). Prundaru 
(4) de la Rulmentul. Otelea (9), 
Malschi (3). de la Progresul. (T. 
Martin — coresp.). CONFECȚIA 
BUCUREȘTI — POLITEHNICA 
GALAȚI 14—3 (4—1). Seria vic
toriilor echipei Confecția a continuat 
și în această etapă, cînd au învins 
datorită unui joc foarte bun în a- 
părare și folosirii permanente a 
contraatacurilor. Formația oaspe s-a

Qucbu CRONICA ETAPEI
GRIVIȚA ROȘIE — RAPID 

20—6 (15—6). Jocul a fost ceva 
mai animat doar în a doua parte, 
prima repriză constituind un 
spectacol de calitate mediocră. 
Spre sfîrșit. grivitenii și-au adus 
aminte de veleitățile pe care le 
au și, în pofida handicapului re
prezentat de absenta titularilor 
suspendați, au prestat un joc la 
înălțimea așteptărilor. învinșii au 
meritul că au susținut cu mult 
curaj o partidă în care aveau 
șanse minime. Au înscris Irimescu 
2 lovituri de picior căzute și o 
lovitură de pedeapsă, Țîbuleac o 
lovitură de pedeapsă și o trans
formare și Balcan o încercare 
pentru Grivita Roșie, Dogaru o 
încercare și Naca o lovitură de 
pedeapsă pentru Rapid. A arbi
trat bine Fi. Tudorache — Bucu
rești.

D. DUMITRESCU — coresp.

„Deschiderea" cuplajului de pe 
terenul Gloria, partida Dinamo 
— Progresul, s-a disputat sub 
semnul unei lupte acerbe pentru 
puncte. N-au lipsit fazele de 
rugbi bun, dar nici cele de pseu- 
do-rugbi. Scorul final de 12—8 
(6—3) în favoarea dinamoviștilor 
a fost realizat de Nica (3 lovituri 
de pedeapsă) și Dragomirescu 
(un drop-goal) pentru învingători, 
respectiv de Ghica (o lovitură 
de pedeapsă și o transformare) 
și de Craioveanu (încercare) pen
tru Progresul. A arbitrat foarte 
bine dr. G. Eftimescu — Bucu
rești.

★
Comparativ, meciul Gloria — 

Steaua și-a justificat programa
rea în „vedetă". Fără a se ri
dica pe culmi, rugbiul bun a fost 
prezent adesea și lupta pentru 
victorie a generat un dinamism 
nermanent. A învins Steaua cu 
9—0 (3—0) prin punctele înscrise 
de Durbac (o lovitură de pedeap
să și un drop-goal) și Călărașu 
(o încercare), iar victoria este

Moment'de încordare! Lovitură de la 7 m. Execută și transformă Constanta 
Dumitrescu. Fază din meciul Confecția București — Politehnica Galati 

Foto : N. Aurel

comportat foarte slab, dovedind o 
acută lipsă de forță în aruncările 
la poartă, (r. v.)

MASCULIN

STEAUA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 23—14 (10—9). Dacă 
vom spune că meciul nu a satis
făcut. poate exagerăm. Și aceasta 
pentru că în unele perioade am a- 
sistat la faze și combinații tactice 
de toată frumusețea, realizate de 
ambele echipe. Din păcate, frumu
sețea spectacolului anunțat în pri
ma repriză a fost' diminuată de fap
tul că Universitatea s-a prezentat 
doar cu 7 jucători de cîmp, ceea ce 
a făcut ca în partea a doua a me
ciului să devină o ,,pradă" ușoară 
pentru handbalîștii de la Steaua. 
Trebuie spus, totuși, că victoria 
formației campioane s-a conturat 
mai greu decît ar fi fost' de aștep
tat în aceste condiții. UNIVERSI
TATEA CLUJ — DINAMO BACĂU 
14—13 (8—8). Considerat derbiul
etapei (în întrecerea echipelor mas
culine). meciul a furnizat un spec
tacol de calitate. La sfîrșit. antre
norul federal N. Nedef a declarat : 
„A fost cea mai frumoasă partidă 
vizionată în campionat'!" In min. 
53, scorul era egal : 12—12. Stu
denții au fortat ritmul și au luat

meritată. în schimb, Gloria se 
poate socoti dezavantajată de 
scorul final, care nu e real: punc
tele înscrise de Durbac se dato- 
resc unora dintre numeroasele 
erori de arbitraj. De altfel, soco
tim că activitatea conducătorului 
partidei, D. Lucescu — București, 
a fost sub așteptări.

G. RUSSU-ȘIRIANU

POLITEHNICA IAȘI — RUL
MENTUL BÎRLAD fl—3 (8—0).
Au înscris Rosenberg (2 lovituri 
de pedeapsă), Popa (încercare! și 
Crișan (transformare) pentru gaz
de, respectiv Țopa (lovitură 
de pedeapsă) pentru bîrlădeni 
(D. Diaconescu — coresp. prin
cipal).

PRECIZIA SĂCELE — AGRO
NOMIA CLUJ 0—8 (0—8). Punc
tele au fost realizate de Chișu 
(încercare transformată de Balint) 
și Terboczi (încercare). Mențiune 
pentru sportivitate ambelor echi
pe (V. Secăreanu — coresp.),

ȘTIINȚA PETROȘENI — FARUL 
CONSTANȚA 6—0 (3—0). Au în
scris Roșea și Sabău ambii cîte 
o încercare (T. Cornea — coresp.).

Voleibalistele sovietice și-au încheiat 

fără înfrîngere turneul în România
Desfășurat sîmbătă în sala 

Tractorul din Brașov, al trei
lea și ultimul meci dintre repre
zentativele feminine de volei ale 
României și U.R.S.S. a luat sfîr
șit, cu 3—0 (15—5, 15—4, 15—5). 
Campioanele europene (dublaj 
prompt, blocaj agresiv, atac com- 
binativ, iute și puternic) s-au ri
dicat la un nivel superior celui 
atins joi. Aceasta, datorită în 
largă măsură crispării cu care au 
abordat iarăși întrecerea volei
balistele noastre, jocului lor ex- 

conducerea (min. 55: 14—12). E- 
chipa oaspe a redus din handicap cu 
60 de secunde înainte de final, dar 
n-a mai putut obține egalarea. Cel 
mai bun de pe teren a fost porta
rul băcăuan Negovan (a apărat 4 
lovituri de la 7 m !,f). (P- lovrm). 
DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 18—12 (10—6). E- 
chipa bucurcșteană a dominat clar, 
cîștigînd fără emoții. C.S.M. RE
ȘIȚA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 17-15 (9—9). Partida a 
avut' un nivel tehnic bun, reșițenii 
învingînd pe merit datorită faptu
lui că au fost mai combativi și mai 
rapizi (l. Plăvițu — coresp.). RA
FINĂRIA TFLEAJEN — TEXTI
LA CISNĂDIE 26—13 (16—6).

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI
A ÎNCEPUT 

„SĂPTĂMÎNA PREOLIMPICA"

La Ciudad de Mexico a avut 
loc deschiderea festivă a „Săptă- 
mînii preolimpice", competiție la 
care și-au anunțat participarea 
2 500 de sportivi din 55 de țări 
ale lumii. în locul tradiționalei 
defilări a sportivilor, a avut loc 
un grandios spectacol de dansuri 
folclorice mexicane și balet 
jocuri de artificii. în prima zi a 
întrecerilor propriu-zise sînt aș
teptate cu mare interes probele 
atletice de 100 m, 10 000 m, su
liță, triplusalt (masculin), 400 m 
și pentatlon (feminin), precum și 
disputele baschetbaliștilor și gim- 
naștilor.

• Se pare că altitudinea, pre
cum și calitatea velodromului din 
Ciudad de Mexico favoriz,ează ob
ținerea unor mari performante 
cicliste. Astfel, în cadrul unui 
antrenament francezul Pierre 
Trentin a realizat în proba de 
1 000 m cu start de pe loc timpul 
de 1:05.2 (recordul mondial este 
de 1:07,5).

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A U.R.S.S. ÎNVINSĂ 

SURPRINZĂTOR LA VIENA

Fotbaliștii reprezentativei U.R.S.S. 
au suferit ieri prima înfrîngere, 
în cadrul participării. lor la cam
pionatul european. în meciul 
Austria — U.R.S.S. desfășurat ieri 
pe stadionul „Prater" din Viena, 
în prezența a 37 000 de specta
tori, victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 1—0 (0—0). Go 
Iul victoriei a fost înscris de 

trem de slab în defensivă, pre
cum și impreciziei paselor la ata
cante. De la învingătoare s-au 
evidențiat Rîskal, Buldakova, 
Smoleeva, Mișak și Saliltova. 
Dintre românce au corespuns 
Bogdan, Căunei și Ștefănescu. 
Partida a fost arbitrată cu scă
pări de A, Cinilin (U.R.S.S.), se
condat atent de AL Taus (Româ
nia).

C. FAUR

Ultima etapă a campionatului republican pe echipe

Pu|ină „scrimă pagilisiică“
în sala Floreasca

Perspectiva de a viziona par
tide echilibrate a atras ieri di
mineață în jurul ringului din sala 
Floreasca cîteva sute de specta
tori pasionați. Dar, la fața locu
lui, ei au constatat că între cele 
două formații (București II și 
Galati II) există o apreciabilă di
ferență de valoare, reflectată, în 
final, în scorul de 18—4 în fa
voarea gazdelor. A surprins, în- 
tr-adevăr neplăcut, slaba replică 
a selecționatei secunde a Gala- 
țiului* (de fapt, echipa orașului 
Brăila).

Puțini dintre cei 22 de pugi- 
liști care au evoluat în sala Flo
reasca pot fi evidențiați. Mai... 
aproape de ceea ce se cheamă 
„box" ni s-au părut a fi I. Glă- 
van, P. Iuga (de la oaspeți), Is
pas, Vlad, Tudor și Ivan (de la 
gazde).

REZULTATE TEHNICE : Davi- 
descu (B) b.p. Custură; Glăvan (G) 
b.p. Antonescu; Ispas (B) b.p. 
Iuga ; Mageri (B) b.p. Popovici ; 
Sasu (B) b.p. Roadevin ; Gîndac 
(G) egal cu Stanciu; Vlad (B) 
b.ab. 1 Țigănoiu; Tudor (B) b.p. 
Erghin; Ivan (B) b.ab. 2 Olaru ; 
Tecuceanu (B) cîștigă fără adver
sar ; Petrescu (B) egal cu Pe- 
rianu. în legătură cu deciziile 
dictate de arbitrii I. Cetăteanu, 
I. Gorgan (Craiova) și C. Tu- 
dose (Constanta) se poate apre
cia că nu au existat obiecții. Re
proșăm, totuși, „directorilor de 
luptă" intervențiile repetate, chiar 
și atunci cînd nu era cazul. Un 
arbitraj mai larg, dar atent, poate 
contribui la realizarea unui spec
tacol pugilistic de calitate, lucru 
pe care, de altfel, îl cunosc și 
arbitrii respectivi...

R. C.

Grausam în min. 50 al partidei, 
după ' ce presiunea austriecilor la 
poarta echipei sovietice se accen
tuase încă de la mijlocul primei 
reprize. Rezultatul constituie o 
surpriză, mai ales pentru faptul 
că ultimul joc al echipei Aus
triei se soldase cu o înfrîngere 
la scor : 1—4 cu Grecia.

SURPRIZE LA TURNEUL 
DE HOCHEI DE LA GRENOBLE

Turneul ■ preolimpic de hochei 
de la Grenoble furnizează rezul
tate de-a dreptul contradictorii, 
într-adevăr, la distantă de nu
mai 24 de ore, hocheiștii echipei 
S.U.A. au suferit o înfrîngere 
la scor și an obtinut. apoi, o 
neașteptată victorie. Americanii 
au fost învinși cu 6—2 (2—0. 
1—1 3—1) de formația Dinamo
Moscova (care participă la tur
neu în locul reprezentativei 
U.R.S.S.), iar în jocul următor ei 
au reușit să întreacă la scorul 
de 5—4 (0—1, 1—1, 4—2) echipa 
Canadei. De notat că ultima în- 
trecuse Cehoslovacia, în prima 
zi a turneului.

într-un alt joc, Dinamo Mos
cova a dispus de reprezentativa 
Cehoslovaciei cu 6—4 (2—0, 1—2 
3—2).

VICENTE SALDIVAR
SE RETRAGE ÎNVINGĂTOR

în fața a 40 000 de spectatori, 
pugilistul mexican Vicente Sal
divar și-a apărat cu succes titlul

Un atac al fotbaliștilor austrieci stopat cu greutate de oaspeți, in meciul 
desfășurat ieri pe stadionul „Prater** din Viena

Telefoto : UP1 — Agerpres

Galați (prin telefon). Selecțio
nata regiunii Galați a cîștigat 
fără prea multe emoții meciul cu 
reprezentativa Clujului: 15—7. 
A surprins însă absența unul 
sportiv din formația gazdă șl, 
dacă mai adăugăm și neprezen- 
tarea a doi clujeni, rezultă că 
spectatorii au vizionat doar opt 
partide! REZULTATE TEHNICE: 
Gornea (G) cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarului; Dumbravă 
(G) b.p, Vincze; Jipa (G) b.p. 
Otvoș ; Potolea (G) b.p. Puiu ; 
Păcuraru (G) egal cu Murg; Să- 
vescu (G) b.p. Prunea ; Majai (C) 
b.p. Vasiliu ; Bute (G) b.p. Popa; 
Miloneanu (C) b.p. Gheorghiu ; 
Tarpai (C) și Cojan (G) cîștigă 
prin neprezentarea adversarilor.

V. ȘTEFĂNESCU — coresp.

Oradea (prin telefon). Meciuri 
extrem de disputate, pasionante, 
au furnizat formațiile Crișana și 
București I. Gazdele au cîștigat 
pe merit, cu scorul de 12—10. 
Iată rezultatele tehnice : Lume- 
zeanu (B) b.p. Nica ; Pop (C) b.p. 
St. Constantin ; N. Constantin (C) 
b.p. lungu; Așteleanu (C) b.p. 
Stan; Ilie (C) b.p. Negoescu; 
Deicu (B) b.p. Borchescu , Lazea 
(C) b.p. Voicu; Nyiri (C) b.ab. 
Enciu ; Stumpf (B) b.p. Ciurea ; 
Cîmpeanu (B) b.ab. 2 Deheleanu ; 
Schnapp (B) cîștigă prin nepre
zentarea adversarului. Arbitrajele 
prestate de Boamfă și Chendreanu 
au fost la înălțime. în schimb, 
au surprins neplăcut „ieșirile" 
repetate ale antrenorului Lucian 
Popescu, care la fiecare decizie 
împotriva boxerilor săi a pro
testat.

I. BOITOȘ — coresp.

EXTERNE
de campion mondial profesionist 
la categoria pană, învingînd'i-1 
în repriza a 12-a prin k.o. teh
nic pe britanicul Howard Win
stone. Imediat după terminarea 
întîlnirii, Saldivar a declarat că 
se retrage din activitatea com- 
petițională, titlul la această ca
tegorie rămînînd vacant.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE POLO DE LA MINSK, 
selecționata orașului Dubrovnik 
a obtinut prima victorie din 
această competiție, învingînd cu 
scorul de 4—3 (1—0, 1—1, 0—0, 
2—2) echipa orașului Leipzig. 
Alte rezultate : Vasas Budapesta 
— Burevestnik Minsk 5—3 ; Bal- 
tika Leningrad — Vîmpel Mos
cova 5—3 ; Torpedo Moscova — 
Burevestnik Moscova 3—3. După 
cinci zile de întreceri, pe primul 
loc în clasament se află forma
ția Baltika Leningrad cu 9 puncte.*

BERNARD GUYOT 
ABANDONEAZĂ 

, RECORDUL OREI

Ciclistul francez Bernard Guyot 
care timp de cîteva zile a făcut 
probe pe velodromul Vigorelli 
din Milano, în vederea doborîrii 
recordului orei, a renunțat deo
camdată la această tentativă. în 
ultima încercare, Guyot s-a oprit 
după ce a acoperit 63 de ture 
(25 km) cu o medie orară de 
46,888 m, rezultat insuficient pen
tru a continua tentativa sa cu 
șanse de succes.
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