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Deși a refăcut după pauză un handicap de 10 puncte

C.C.A. a fost învinsa In ultimeie trei minute 
de Akademik Sofia în „Cupa Campionilor

Europeni11 la baschet
cu rezerve la fel de bune i 
finiș de... semifondist

să fie, deoarece echipa studențiâo 
universității dan Sofia reunește la 
ora actuală mai mult de 75 la sută 
din seâecționabiilii bulgari. Victoria 
echipei bulgare este meritată. Ea 
a jucat mei constant de-a lungul 
întregului meci, a avut o apărare 
mai bună, „coș" mai sigur decît re
prezentanții noștri și a efectuat pă
trunderi tmperabile. Dar demenții 
determinant al performanței oaspe
ților noștri a fost acela că ei au 
dispus — spre deosebire de C.CA. 
— de 9 jucători de valori sensibil 
egale, ceea ce a permis antrenoru
lui Takev să trimită totdeauna în 
teren un cvintet mai odihnit, mai 
calm decît cel al nostru, bazat pe 
eternii cinci titulari. Avantajul a- 
ceste de omogenitate l-a demonstrat 
finalul meciului (minutele 38-40) 
cind oaspeții au forțat ritmul irrtâl- 
nârii — asemenea unui semifondisl 
care simte că are resurse — apro- 
piindu-și o victorie ce nu le mai 
suridea...

Da, nu le mai suridea fiindcă ju
cătorii echipei C.C.A. care părăsi
seră terenul in situația de învinși 
siguri la pauză (conduși cu 10 
puncte) au reușit ceea ce n-au fost 
în stare alte echipe mari aJe Euro
pei (Honved-Budapesta, 
Simenthaâ-Milano etc.) : 
în. fața Akademikului 
coșuri diferență (min.
și să ie chier conducerea (min. 30 : 

47-44). Am avut viziu
nea unei victorii de care 
s-ar fi vorbit mult (a- 
vînd în vedere cond-ițiu- 
nile 
cea). Dar 
rămas la noi. 
suris și a... 
tabăra Akadenvkuiui. Ex
celentele rezerve de ca
re a dispus Talcev (in 
aceste minute critice 
antrenorul bulgar a e- 
feetuat nu mai puțin de 
6 schimbări !) i-au per
mis acestuia să-și reîm
prospăteze echipa. In 
timp ce ai noștri, epui
zați de cursa spre ega
lară și conducere, pier
deau punct cu punct, 
rodul unor minute de 
mari eforturi. A spune 
că baschetbal-iștii de la 
C.C.A., n-au făcut totul 
pentru victorie ar fi o 
mare greșeală. Dsr un 
joc în ritmul și echili
brul celui de simbătă 
nu putea fi disputat doar

Victoria a revenit echipei 
ca titularii și cu un

C.CA. — AKAIIEMIK SOFIA
MW <27-37)

C.C.A. : Folbeit (8). FODOR (»), 
NF.I1EF <»), Niculescu (12), NEDE- 
LEA (15), M. Răduramu (1),. A mai ju
cat I. Dinescu. (Antrenor : prof. 
C. Herold).

AKADEMIK : GH. PANOV (18), 
L. PANOV (IC), Radev (12), >M>V 
(14), stoimenov (S), Laa-srov (5), 
Ernanoilov (2), Atanasov (2). A mai 
jircat Semov (Antr. ; Bojidar Ta- 
kevl

AHHmll : Kokorev (V.R.S.S.) și 
Velkey (Ungaria). Asupra arbitra
jului trebuie spus că, in special in 
primul taim, arbitrul Kokorev a 
comis crețeli care au dezavantajat 
echipa noastră.

In fiața unei săli arhiiplme C.CA 
— campioana țăr-ia noastre — a su
ferit sîmbătă seara prima infrm- 
gere din actuala ediție a „Cupei 
Campionilor Europeni". Brjschetbaiiș- 
tii noștri au fost depășiți de cam
pioana Bulgariei, aflată într-o for
mă deosebită și dîspunînd de un lot 
atât de 
situațiile 
se aflau 
ționaiei 
in lumea baschetului din capitala 
țării vecine și prietene : „Reprezen
tativa noastră este Akademik plus 
Mireev" (nm. — cel mai bun pivot 

Simbătă seara ne-am con-
dată in ulus că r-sa t-"^uie

valoros incit au fost dese 
cind pe bancia rezervelor 
titulari inamovibili ai na- 

Bu4g ariei. Se spune acum

P.U.C.-Paris, 
să

cele
27 : 39-39)

refacă 
cinci

în care se produ- 
vietoria n-a 

Ea ne-a 
plecat .in
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Petrolul Ploești este 
este

Ce a fost...
C. G. A—C. S. Oradea 3—1 

(1-0)
Dinamo București—C. S. Tg. Mu

reș 1—0 (0—0)
Dinamo Cluj—Progresul Bucurest' 

1-2 (1-1) • ' - •
U. T. Arad—Steagul Roșu Orașul 

Stalin 2—1 (1—0)
Știința Timișoara—Jiul 

2—2 (1—1)
Petrolul Ploești—Rapid 

0—2 (0—2).

Ce
1. Petrolul
2. Știimfa
3. C. C. A.
4. Jiul

5. Pnogrr-sud
6. “ "
7.
8.
9.

10.

19
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Din. Buc. 19 
St Roșu 19
U. T. A. 19 
Din.Cluj 19

11. CS.Tg.M. 19
12. CS Or. 19
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17

sport din R. P» RomînăJ'
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In campionatul de fotbal

mai departe lider, dar lupta pentru titlu 
mai deschisă ca oricînd

Petroșani

București

-

34:19 
47:31 
36:24 
22:17 
45:29 
23:20 
29:24 
31:32 
25:36 
26:35 
20:34 
14:51

25
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23
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2

Zauoda II (C.C.A.) și Niculescu (C.S. Oradea) in lupta pentru baloith 
Onisie e gria să intervină și el,.. (Citiți cronica meciului in pag. 111)..

(Foto: T. ROlBU)v

Ce va fi... la 8 iunie
U. T. Arad

Petrolul

Folbert a pătruns pe lingă Stoimenov și aruncă 
la coș

o. (Foto: 1. MIHA1CA)

EFTIMIE IONESCU

(Continuare in pag. 2)

Dinamo a întrecut Swansea 
cu 9-5 (6-0) la rugbi

Intîlnirea DINAMO-SWANSEA nu 
sa ridicat la nivelul pretins în- 
tîInirHor internaționale de rugbi. de- 
cepționînd așteptările celor cîteva mii 
de spectatori atrași de perspectivele

□
Dinamo Cluj

(0-3)
Rapid București — Progresul Bu

curești (1—2)
C. C. A. — Dinamo București 

(2-3)
Știința Timișoara

Ploești (0—2)
C. S. Tg. Mureș — Steagul Ro

șu Orașul Stahn (2—1)
C. S. Oradea — Jiul Petroșani 

(0-1).
La 24 mai : Petrolul Ploești—St. 

Roșu Orașul Stalin ;
La 25 mai: Rapid—Progresul Bu

curești, ambele sferturi de finală 
ale Cupei R.P.R.

După două partide excelente

Echipele de volei DINAMO MOSCOVA 
învingătoare în meciurile din Capitală

meciului și de speranța că rugbiștii 
galezi — care între timp au avut 
ocazia să se aclimatizeze cu tenție- 
ratura ' __ __ ___
la un nivel superior celui de joi.

Din păcate, sîmbătă pe stadionul 
Dinamo am asistat la un joc de un 
slab nivel, în care Swansea n-a fost 
în stare — decît foarte anemic — 
să-și justifice faimă de care se bu
cură. In fond, sântem mai severi și 
mai exigenți cu rugbiștii englezi, și 
de la ei emitem pretenții mai mari, 
deoarece s-au dovedit, în aiîtea rîn- 
duri, adevărați maeștri în 
balonul oval.

Sîmbătă, SWANSEA s-a 
cu aceeași tactică greșită 
plăcută spectatorului:

țării noastre vor evolua

jocul cu

Stadion 
SWANSEA

Arbitru :
Cu multe greșeli care au inTir.'nfat' 
rezultatul.

Formații: DINAMO: S/j'.-gy — 
Ghica, Barbu, Ghiondea, Țibuleac—1 
Akexandrescti, IONESCU — FLO- 
RESCU, Mazilu, ZLATOiANU — 1 
GRAUR, Dorutiu — Aldea, IOR- 1 
DACHESCU, Sebe. SWANSEA: ' 
Parkhouse — Elias, Johnes, PRICE, 
Williams — RICHARDS, T. Hop
kins — Whitson, Morris, Creswell 

Hopkins, Johnson — Tv mas, 
Davies.

Au marcat: IONESCU 9 (min. 5 
și 32 cite o lovitură de pedeapsă 
și min. 62: o încercare) pentru 
Dinamo și PRICE 5 (irm. 55: o 
încercare, pe care tot el a tra-ns- 
forniat-o).

Dinamo: DINAMO 
9—5 (6—0).
G. Fanella, a crndus

— 1. 
Gale,

a-

Excelente — ca nivel tehnic și spec
tacular — au fost cele două meciuri 
de volei disputate duminică dimineața 
în sala Dinamo din Capitală. Specta
torii n-au mai asistai doar la scurte 
schimburi de mingi, oprite de nenu
măratele intervenții ale arbitrilor, pen
tru că de data aceasta SPECTACO
LE L V O LEI BALISTIC (uitat de ati- 
tea ori) a fost prezent aproape tot 
timpul, dovedind că acest sport —
iurtei cind este jucat cu ambiție și in
teres, de sportivi bine pregătiți — este 
de mare spectaculozitate.

In acest sens, merite egale revin 
celor patru echipe și tuturor jucători
lor și jucătoarelor care au evoluai. In 
partida feminină Dinamo Moscova a 
întrecut Combinata Dinamo + CER 
cu 3-1 (15-13, 15-13, 2-15, 15-3) după 
un joc de toată frumusețea. In special 
primele două seturi, în care cele două 
echipe au dat toi ce au putut, du fost 
punctate in nenumărate rinduri cu a- 
plauze entuziaste. Ca și in meciurile 
de joi, MISERIAKOVA (jucătoarea cu 
nr. 7 de la Dinamo Moscova) a fost 
o excepțională coordonatoare și in ace

lași timp a rezolvai in bine cu o pre
cizie demnă de invidiat numeroase 
atacuri create de jucătoarele sovietice. 
Nu este mai puțin adevărat că și 
contribuția jucătoarelor din București 
a fost la fel de mare cu cea a sovie
ticelor. S-au evidențiat (in afară de 
Miseriakova) VolkoVa, Konovalova, 
Smpleaniniova (D), Tinela Pleșoianu, 
Doina Ivănescu (C).

Si, pentru că evoluau in cadrul ace
luiași program, băieții au ținut să fie 
in nota jocului prestat de echipele 
feminine. Trebuie să arătăm in primul 
rind că Selecționata de tineret a Ca
pitalei a satisfăcut pe deplin pretențiile 
tehnicienilor noștri. Ceea ce este și 
mai îmbucurător, este faptul că selec
ționata Capitalei deși a pierdut me
ciul cu 2-3 (15-5, 11-15, 5-15, 18-16, 
13-15) a știut să lupte in momentele 
cind a fost condusă. Un exemplu este 
setul al TV-lea, cind deși conduși la un 
moment dat cu 8-13, bucureștenii l-au 
ciștigat cu 18-16, după eniuziasmante 
schimburi de mingi. Din selecționata 
Capitalei Chezan, Ganciu și Plocon se 
cuvin evidențiați in mod special. De 
cealaltă parte a [ileului, Smoleaninov,

Kurinnîi și Iakovlev au fost cei mai 
buni

Meciurile au fost conduse corect de 
R. Florian și Gh Ionescu.

M. TUDORAN

prezentat 
și puțin 

cîștigarea de 
teren prin lovituri lungi în margine,
apoi o nesiîrșită luptă de uzură în
tre înaintași și doar extrem de rare 
atacuri pe linia de trei sferturi și 
asta numai după ce echipa s-a vă 
zut condusă. De ce o asemenea tac
tică? Greu de înțeles. Oare rugbj: tii 
galezi au urmărit numai rezultatul?

O grămadă deschisă dă ciștig de cauză galezilor. Dar Mazilu se și 
lansează spre a-l bloca pe Hopkins care se pregătește să primească balo- 
ii"Ă . .(Foto GH. DUMITRU^

' A' r - r

Un singur j jcător gafez a ieșit din 
anonimatul în cârc s-a complă'-nt sîm
bătă Swansea: ipijlocașul la deschi-' 
dere Bryan Richards (cel cu nr. 6)', 
rugbist de o incontestabilă valoare.' 
Și totuși fentele sale derutante,- ui-ț 
mitoarele sale schimbări de direct'd 
nu au ajutat la nimic, fiindcă pe dd 
o parte, el a fost prea individual, iari 
pe de altă parte, inferiori în posibili-) 
tați, colegii săi de echipă nu-i puteai) 
urmări ritmul de joc și 
intențiile.

DINAMO — care ne 
partide frumoase și cu 
chis —. a evoluat slab, 
obișnuit, angrenîn-du-se in jocul în-, 
chis, încîlcit și fără orizont al gab 
Uzilor. Are meritul totuși de a f» 
câștigat bătălia înaintărilor, lorrfă- 
cbescu a tatonat perfect, Graur a 
prins excelent în margine, 
Ionescu 
factorii 
Dinamo 
cru pe 
puncte 
nescu.

nu-i intuîaiî

obișnuise ctj 
un joc des< 
sub nivelul

iar Titi 
a fost foarte eficace. Iată 

victoriei dinamoviste. In rest, 
a jucat 
care 1 a
marcate

pentru rezultat, lui 
reușit prin cele 9 

toate de Titi lo-

D. CALL1MACIQ

A



Scurte știri de șpriț

Spartachiada de vară a tineretului
• Elevii școlii profesionale de ener

gie electrică din Timișdara participă 
cu mult entuziasm la întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară. Astfel, 
numai la probele de atletism, s-au în
scris aproape 140 de elevi, rezultatele 
cele mai bune fiind obținute de elevii 
R. Qedvan (la greutate) și /. Lehiu (la 
lungime).

Iu curînd vor începe și întrecerile 
la jocurile sportive (handbal, volei, 
fotbal și oină) din cadrul competiției, 

■ la dare numărul celor. înscriși a depă
șit cifra de 300 1

Mircea Popouici — corespondent .
• De curînd, în numeroase colective 

sportive din raionul Orăștie au început 
întrecerile din cadrul Spartachiadei de 
vară. Temeinica popularizare făcută a- 
cestei tradiționale competiții de masă 
a determinat o înscriere masivă de 
participant^ — peste 3.500! — care se

La o săptămînă după finalele seniorilor

Și boxerii juniori 
șî>au desemnat campionii!

Foarte puțini spectatori au asistat 
sîmbătă seara la ultimele semifinale 
ale „naționalelor" de juniori la box. 
Ni s-a părut cu totul regretabilă a- 
ceastă indiferență față de întrecerea 
celor mai tineri pugiliști, deși gala 
—- în sine — n-a strălucit în mod 
deosebit. Am remarcat totuși acu
rateța „stîngi'lor" lui Dinu loan, e 
lev aii antrenorului constățean N. 
Buză, precum și ambiția clujeanului 
Augustin Sitnonca, a curjpineanului 
Vasile Pătran și a brăilearmilui Di
nu Roman. Iată și rezultatele teh
nice: minimă: Gh. Ciurea (Voința C. 
Lung Muscel) b.p. Al. Voicu (Gri- 
vița roșie București); hirtie: Dinu 
loan (Voința Constanța) b.p. P. Ioani- 
țescu (T. Dinamovist București); 
muscă: Gh. Ghi'ță (C.F.R. București) 
b.p. V. Dobrea (G.F.R. Iași): D. 
Roman (Voința Brăila) b.p. N. Tenea 
(T. Dinamovist Oradea); pană: A. 
Simonca (Voința Qluj) b.p. St. Ar- 
seniu (C. Lung. Mold.); ușoară: 
V. Pătran (Flacăra Cîmpina) b.p. 
Mircea Viorel (Voința Rrăila); semi- 
mijlocie: D. Bărbierit (C.F.R. Iași) 
b.n. Gh. Boeksei (Metalul Timișoara); 
mijloc’^: I. Bota (Unirea Timișoara) 
b.ab. I FI. Stef (Constructorul Cluj); 
semigre'a: N. Topală (I. M. Medgi
dia) b.p. Em. Ianovics (Voința Cluj).

W
Aseară, la finale, am asistat la 

tmele meciuri de bună calitate, 
dare ne-au adus reveSația unor au
tentice talente : Dinu loan (antre
nor N, Buză), Gh. Răileanu (antre
nor Petre Mihai), Ion Monea (ain- 
teenor Tr. Ogrinjeanu), Vasile Nea
gu (antrenor V. Baciu). La cate
goria minimă, Gh. Ciurea (Voința 
C. Lung Musceil), contriindu-1 cu 
eficacitate pe Emil Iliescu (C.F.R. 
lași) și-a adjudecat victoria ia 
puncte și — totodată — primul 
■fitlu de campion. In limitele cate
goriei hirtie, dovedind că se pri- 
loepe să folosească dire-cta de stân
ga. Dinu loan (Voința Constanța) 
a dispus la puncte de Sțelian Cos- 
teacu (Școala sportivă de tineret 
Cluj). Lovind variat la figură și la

Consfătuire ci responsabilii secțiilor 

Un fotbal ți aatrenorii de categoriile

A, B ți C
Federația romînă de fot bat con

voacă pe responsabilii secțiilor de 
Jotbal și antrenorii de categorie A, 
|B și C pentru marți 20 mai a.c. 
(ora 18, la sediul U.C.F.S. din Bucu- 
a*ști, str. Vasile Conta nr. 16, etaj 
IVIII. Se vor discuta probleme pri
pind disciplina și cu caracter admi- 
'nadrativ-organiaatoric. Prezența obli
gatorie.

Bilete’® pentru meciul 
Newcastle - Progresul

’ Biletele pentru întâlnirea Newcast
le—Progresul care se dispută joi 22 
irnai pe Stadionul 23 August, se piui 
Jn vinzare de mîine marți 20 mai la: 
Stadioanele 23 August, Dinamo, Giu- 
lești, Republicii și Progresul (str. dr. 
Staicovici), la Pronosport din Cal. 
(Victoriei 9, la agenția C.C.A. (Bd. 6 
Martie) și. la casa specială din str. 
I. Vidu. Biletele cu preț redus pen- 
teu studenți și elevi se distribuie 
prin U.A.S.R. și prin Dir. Ed. Fizice 
idln M.I.C. Sînt valabile biletele cu 
fcpria 14. , 

întrec la toate cele 10 discipline spor
tive prevăzute de regulamentul compe
tiției, Sini de evidențiat — pentru 
buna organizare pe care au asigurat-o 
întrecerilor, — colectivele sportive Me
talul Cugir, Mureșul Geoagiu ș.a.

Gh. Balog — corespondent
• In vederea unei largi mobilizări a 

tineretului Ia întrecerile celei de a IlI-a 
ediții a Spartachiadei de vară, consiliul 
U.C.F.S. Sttdeava a inițiat o serie de 
măsuri cu caracter propagandistic. Este 
vorba de organizarea unor festivaluri 
sportive pe plan local, la disciplinele 
Spartachiadei de vară. Cîștigătorii vor 
primi premii în obiecte și material spor
tiv. De asemenea âu fost editate nume
roase afișe care s-au difuzat în orașele 
și satele regiunii și au fost confecțio
nate țfanouri spteciale care ilustrează 
importanța acestei competiții de masă.

B, Sponder — corespondent 

corp, demonstrând rapiditate în exe
cuție și multă tenacitate, Gh. Răi
leanu (Voința Ploești) a izbutit să 
ciștige la puncte — în finala cate
goriei muscă — asupra lui Gh. 
Ghiță ((C.F.R. București). Un meci 
dezordonat au furnizat la „cocoș" 

Dinu Roman (Voința Brăila) șl Ion 
Petrescu (Metalul Reșița). A ciști- 
gat în cele din urmă — la puncte 
— Dinu Reman, care și-a făcut 
„groggy" adversarul, la sfârșitul re
prizei a doua. Finala „penelor" a 
avut un deznodătnlnt neașteptat : 
după ce Mihai Dumitrescu (T. Di
namovist București), stînd _ prea 
mult in defensivă, a fost depășit 
în primele două reprize, și-a trimis 
la podea adversarul (Aug. Simonca- 
Voința Cluj) în repriza ultimă, do- 
miintodu-1 apoi insistent și smUl- 
gîndu-i acestuia victoria la puncte. 
La categoria semi ușoară, Ion 
Marcu (Voința C. Lung Muscel) l-a 
învins la puncte pe Ion Nyri (T. Di
namovist Oradea), iar la „ușoară" 
Vasile Pătran (Flacăra Cimpina), 
mai tehnic și mai calm, a dispus 
tot la puncte de bătăiosul Gh. Gia 
(T. Metalurgist Reșița).

Vasile Neagu (Școala sportivă de 
tineret Constanța) a câștigat finala 
la „seimiimi jlocie", întrecindu-l de
tașat la puncte pe Dan Bărbieru 
(C.FjR. Iași). Două vfctorii fulge
rătoare la „mijlocie-uișoară" și 
,mijlocie" : Ion Monea (T. Dinamo
vist București) învinge prin k.o. în 
■nep. I pe Eugen Spulber (C.F.R. 
Iași), iar Hie Păunoiu (Voința Bu
zău) dispune prin k.o. tot în rep. I 
de Iosif Bota (Unirea Timișoara). O 
decizie nejustă — după părerea 
noastră — s-a dat la „semigrea", 
Vasile Netea (Școaila sportivă de ti
neret București) fiind declarat în
vingător asupra lui Nicolae Topală 
(I. M. Medgidia). La „grea", Vasile 
Teglas (Voința Cluj) l-a Învins prin 
abandon in rep. a M-a pe Dumitru 
Dinu (Electroputere Craiova), care 
se afla la al! doAea meci din ca
rieră !

Deciznle, cu excepția maci ud ui 
Netea — Topală, juste (chiar și ceo 
din partida Gia — Pătran, care a 
stârnit unele proteste).

M. GODEANU

C. C. A. a fost învinsă
(urmare din pag. I)

cu cinci jucători oare nu s-au aflat cu 
toții în formă bună. Oare n-ar fi 
fost bme să se facă și in echipa 
noastră mai multe schimbări în- 
ceroindu-se cu mai miăt curaj re
zervele ’ Credem că da. C.C.A. tre
buie să învețe din înfrângerea de a- 
laltăieri, că fără un lot omogen nu 
se poate face față meciurilor de 
mare tensiune și echilibru. In pius, 
este absolut necesar ca apărarea, 
mereu punctul nevralgic al echipei,, 
să fie in sfârșit adusă la nivelul a- 
tacului. Cea mai importantă conclu
zie a partidei de simbătă seara este 
însă aceea că baschetul nostru mas
culin trebuie să capete o mai pro
nunțată notă atletică, de forță. Că
tre această caracteristică, întruchi
pată și de echipa Akademik, tinde 
baschetul modern. A ignora acest 
lucru înseamnă a nu ține seama de 
realitate.

Categoria B la fotbal

In timp ce Știința Cluj 
fruntașele seriei a doua se întrec

s-a distanțat,
în a marca goluri...

Seria I
PROGRESUL SIBIU — MINERUL 

BAIA MARE 6—1 (4-1)

Progresul Sibiu a realizat în fața 
Minerului Baia Mare cel mai frumos 
joc din acest sefon. In minutul 24 
scorul era de 4—1 și toate cele 
einci goluri fuseseră marcate de si- 
bieni : Văcaru (mm. 5) Dragoman 
(min. 7) Roman (min. 19 și 24) și 
Frunzescu (min. 12) în proprie poartă. 
După pauză Progresul mai marchează 
prin Văcaru (min. 57) și Dragoman 
(min. 58). Oaspeții au atacat insistent 
în repriza a doua dar portarul si- 
bian, Traian Popa, într-o excelentă for
mă, a împiedecat eforturile minerilor 
de a reduce scorul. (M. Vlădoianu și 
C. Pitaru, corespondenți).

GAZ METAN MEDIAS — MINERUL 
LUPENI 2—1 (1—0)

Stadionul Flacăra, proaspăt gazo- 
nat, a fost inaugurat prin acest 
meci în prezența a 4000 de spec
tatori. Jocul a fost foarte frumos, 
Gaz Metan reușind să învingă o e- 
chipă care s-a comportat tot atît de 
bine ca și săptămînă trecută cînd 
a întrecut pe terenul din Sibiu pe 
Progresul, Golurile au fost înscrise 
de Czaka (min. 23) și Uncea (min. 
67) pentru Gaz Metan și Clinceanu 
pentru Minerul. (P. Totnescu — co
respondent).

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZI1 — 
C.F.R. CLUJ 7—3 (2—1)

Jocul a fost la discreția gazdelor, 
care au primit totuși trei goluri din 
cauza portarului care s-a comportat 
slab. Ind. Sîrmei a jucat în repriza 
secundă în 10 oameni deoarece Mure- 
șanu I s-a accidentat. Au înscris: 
Racsi (min. 6 și 89). Niculescu (min. 
26, 54, 88), Apostolache (min. 55) 
și Mureșeanu II (min. 71) pentru 
gazde și Georgescu (min. 14), Bur- 
gea (miri. 49) și Cfiilin (min. 74). 
pentru C.F.R. Oluj. (P. Tonea, cores
pondent).

ȘTI1NTA CLUJ — METALUL REȘI
ȚA 2-0 (0—0)

Studenții au cîștigat cu dificultate. 
Atacurile insistente ale Științei din 
repriza secundă au reușit să depă
șească în două rînduri puternica a- 
părare a oaspeților: Georgescu (min. 
58) și Petru Emil (min. 82). (Valeriu 
Gligor — corespondent)

C.F.R. ARAD — C.F.R. TIMIȘOARA 
0—0

Meciul s-a disputat sîmbătă după a- 
miază. Rezultatul alb oglindește a- 
devăratul raport de forțe și chiar com
portarea „ștearsă" a celor două for
mații. (St. Weimberger — corespon
dent).

PARTIZANUL REGHIN — TRACTO- 
TORUL OR. STALIN 0—3 (0—1)
Oaspeții au obținut a victorie meri

tată prin punctele înscrise de: Stă- 
nescu (min. 30), Katona (min. 46) 
autogol și Urstt (min. 68).

CORVINUL HUNEDOARA U.V.
ARAD 1—2 (1—2)

Localnicii aii realizat cel mat slab 
meci al lor din acest campionat. A- 
tacanții au fost nefiresc de puțin 
insistenți;- iar apărătorii au fost per
manent depășiți. Așa că rezultatul 
favorabil oaspeților este pe deplin jus
tificat. Au marcat: Chitic (min. 5), 
Petz (min. 28) pentru U.V.A. și Smă- 
răndescu (min. 12) pentru Corvinul. 
(C. Moraru — corespondent).

CLASAMENTUL:
1. Știința Cluj 19 15 t 3 48:14 31
2. Corv. Hun. 19 10 4 5 38:21 24
3. Min. B. M. 19 9 6 4 45:33 24
4. Ind. S. C. T. 19 9 5 5 35:25 23
5. CFR Timiș. 19 8 6 5 29:27 22
6. Min. Lupeni 19 7 7 5 41:30 21
7. Prog. Sibiu 19 9 3 7 40:33 21
8. U.V. Arad 19 7 7 5 17:26 21
9. CFR Arad 19 « 6 7 25:29 18

10. Met. Reșița 19 6 2 11 33:38 14
11. Tract. Or. St. 19 5 4 10 26:31 !4
12. Gaz M. Med. 19 5 3 11 15:26 13
13. Part. Reghin 19 5 3 11 19:41 13
14. CFR Cluj 19 1 5 13 22:56 7

ETAPA VIITOARE: Timișoara:
C.F.R. — Industria Sîrmei C Tttrzii ; 
Baia Mare : Minerul — C.F.R. Arad ; 
Mediaș : Gaz Metan — Știința Cluj; 
Arad : U.V.A. — Partizanul Reghin ; 
Cluj: C.F.R. — Progresul Sibiu; 
Lupeni: Minerul — Corvinul Hune
doara ; Orașul Stalin: Tractorul — 
Metalul Reșița.

Seria a 11-a
FARUL CONSTANTA — POIANA 

G1MPINA 6—0 (3—0)
După „dușul" suportat duminica tre

cută la Piatra Neamț din partea 
principali ilor rivali, Dinamo Bacău, 
fotbaliștii constănțeni s-au reabilitat 
printr-o categorică și reconfortantă 
victorie. Poarta oaspeților prahoveni 
a fost supusă unui adevărat bombar
dament. In afară de cele 6 goluri 
localnicii au mai avut si 5 bare! Au 
marcat: Manole (min. 5 și 61), Mo- 
roianu (min. 30 și 35), Ispas (min. 
54) și Șever (min. 77). (Petre Ena- 
che, coresp.).
STIINTA IASI — C. F. R. BUCU

REȘTI 1—0 (1—0)
Disputa pentru locul 3 în clasa

ment a revenit deocamdată studen
ților ieșeni care au reușit să-și im
pună superioritatea în prima repriză 
cînd au și marcat prin Vasilescu în 
min. 10.

S-au remarcat Bedivan, Vasilescu, 
întreaga apărare a Științei și Vaida, 
Mafteuță și Cristescu (C.F.R.). (Petre 
Codrea, coresp.).
PRAHOVA PLOESTI — C. S. U. 

BUCUREȘTI'2—1 (1 — 1)
Un rezultat de egalitate ar fi ilu

strat just perioadele alternative de 
dominare. Au înscris Gheorghiu (min. 
42) și Toniță II (min. 46), pentru 
Prahova și, respectiv, Bageac (min. 
27). (Dumitru Cucu, coresp.).
FORESTA FĂLTICENI — UNIREA 

FOCȘANI 1—0 (0-0)
Luptă epuizantă pentru victorie. A 

înscris Rizea (min. 83). (Lazăr Neagu, 
coresp.).
PROGRESUL SUCEAVA — DINAMO 

BÎRLAD 2—0 (1—0)
Victorie meritată. Cele două goluri 

au fost realizate de Goman în min 
41 și 65. Gazdele au mai ratat un 
11 m. (D. Nicoriuc, coresp.).

DINAMO OBOR — FLACARA 
MORENI 1-1 (1—1)

O surpriză plăcută evoluția jucă
torilor din Moreni, care au arătat o

Campionatul categoriei C la fotbal
SERIA I

CFR Iași—Știința Galați 5—0 (2—0) 
Rulmentul Bîrlad—Știinta IMF Iasi

2—1 (0—1)
Locomotiva Pașcani—Textila Buhuși

4- 0 (2—0) '
Petrolul Moinesti—Gloria Dorohoi 1—1 

(0-1)
Victoria Tecuci—Textila Botoșani 1—0

(1-0)
Steaua roșie Bacău—Dinamo Brăila 

0—0
Oituzut Tg. Ocna—Sp. Muncitoresc 

Rădăuți 3—1 (1 — 1)
ETAPA VIITOARE: Știința IMF 

[ași — Steaua roșie Bacău, Dinamo 
Brăila — Oituzul Tg. Ocna, Textila 
Buhuși — Petrolul Moinești, Gloria 
Dorohoi — Știința Galați, Rulmentul 
Bîriad — Victoria Tecuci, Sn. Munci
toresc Rădăuți -— Textila Botoșani, 
Locomotiva Pașcani — CFR Iași.

SERIA A ll-a

I.M.U.M. Medgidia — Rafinăria Cim- 
pina 3—0 (1—0)

Torpedo — Metalul Tirgovișfe 1—0 
<«-0)

Carpati Sinaia — Ancora Galati 2—0 
(0-0)

Dinamo Pitești — Confecția București 
1—2 (0—0)

Șanț. Naval Constanta — Sinteza Vic
toria 2—0 (1—0) '

Petrolul Pitești — Titanii București 
0—4 (0—2)

Gloria CFR Galați — Olimpia Giur
giu 1—2 (0—1)
ETAPA VIITOARE: Metalul Tîrgo- 

viște — Carpați Sinaia, Olimpia Giur
giu — Torpedo, Titanii București — 
Rafinăria Cîmpina. Confecția Bucu
rești — Gloria CFR Galați, Ancora 
Galați—I.M.U.M. Medgidia, Șanț. Na
val Constanța — Dinamo Pitești, Sin
teza Victoria — Petrolul Pitești.

SERIA A II l-a

Metalul Otelul roșu — Aurul Brad
1—1 (0—0)

Dunărea Corabia — Unirea Rni. Vîl- 
cea 0—1 (0—1)

Știința Craiova — Rovine Grivija
Craiova 0—0

Feroviarul Craiova — Flacăra Tg. Jiu
6—1 (2—0)

Indagrara Arad — Flacăra Orăstie
5- 0 (1-0)

C.F.R. Severin — U.M. Cugir 4—0
(2-0) 

tendință accentuată pentru un fotbal 
tehnic. Din păcate ineficacitatea a 
lipsit pe fotbaliștii Flacărei de o pre
țioasă victorie. Dinamo Obor a com
binat exasperant de mult și s-a a 
parat slab. Au înscris Belea (min. 
5) și Brîndușescu (min. 20). (Stan 
Tudor, corespondent).

COMBINATUL POLIGRAFIC BUC.— 
DINAMO BACAU 0—5 (6—3)

In drum spre categoria A (bine
înțeles dacă Farul Constanța va în 
registra vreun accident) Dinamo Ba
cău a întrecut mai ușor decît se 
aștepta, formația bucureșteană. Di
ferența de valoare dintre cele două 
echipe a fost clară încă de la pri
mele schimburi de mingi, diferență 
care a existat și în ceea ce privește 
constituția fizică a jucătorilor și s a 
oglindit în cele din urma și pe ta 
bela de marcaj. Cele 5 goluri au 
fost marcate de Daraban (min. 4, 
88), Gram (min. 15 — din ofsâid — 
și min. 79), Jojaru (min. 31).

Arbitrul GH. IONESCU (Galați) a 
condus cu numeroase greșeli (M.T.).

CLASAMENT:

1. Dinamo Bac. 19 10 6 3 49:16 26
2. Farul C-ța 18 11 4 3 46:19 26
3. Știinfa iași 19 8 8 3 29:24 24
4. C.F.R. Buc. 19 9 4 6 29:15 22
5. Din-a mo Obor 19 7 7 5 37:24 21
6. Dinamo Bîrlad 19 7 5 7 27:X3 19
7, Foresta Fălt. 18 7 5 6 15:22
8. Flacăra -Mor. 19 6 6 7 27:28 W
9. Progr. Suc. 19 6 5 8 22:.a 17

10. Prahova PI. 19 6 5 8 Ln
11. Poiana Cîmp, 19 6 4 9 16
12. C.S.U. Buc. 19 5 4 10 25:35 14
13. Unirea Focș. 19 5 B 11 16:34 13
14. Conib.pol ig.B. 17 3 4 10 16:40 10

ETAPA VIITOARE: București: 
Combinatul poligrafic — CER Buc și 
O. S. U. — Dinamo Obor ■ Ploești: 
Prahova — Foresta Fălticeni; Foc
șani : Unirea — Știința Iași; Bîrlad: 
Dinamo — Farul Constanța ■ Cknpi- 
na: Poiana — Progresul Suceava i 
Moreni: Flacăra — Dinamo Bacău.

ETAPA VIITOARE: Feroviarul Cra
iova — U.M. Cugir, Metalul Oțelul 
Roșu — Dunărea Corabia, Flacăra 
Orăștie — C.F.R. Tr. Severin, Aurul 
Brad — Olimpia Reșița, Unirea Rm. 
Vîlcea — Rovine Grivița Craiova, 
Flacăra Tg. Jiu — Indagrara Arad.

SCRIA A IV-a

Voința Tg. Mureș — Mureșul Topii făt), < 
1—1 (0-0)

Dinamo Baia Mare — Someșul Satu
Mare 1—1 (1—1) 

Chimica Tirnăveni — Textila Sf.
Gheorghe 1—3 (1—3) 

Recolta Oarei — Stăruința Salonta
2—1 (0—1)

Stăruința Oradea — Flamura roșie 
Oradea 1—1 (0-1)

Ariesul Turda — Tisa Sighet l—1 
(0—1)

Gloria Bistrița — Rapid Cluj 0—1 
(l-l)

ETAPA VflTOARF. : Rapid Cluj — 
Recolta Cărei, Textila Sf. Gheorglie— 
Stăruința Salonta, Mureșul Toplița — 
Arieșul Turda, Stăruința Oradea — 
Voința Tg. Mureș, Someșul Salu 
Mare — Flamura roșie Oradea, Ti.va" 
Sighet — Chimica Tîrnăveni. Dinamo 
Baia Mare — Gloria Bistrița.

Așa arată un buletin PronospoFt cu 
rezultate exacte la concursul nw. 

(Etepa din 1B mai 195B) :

I U.R.S.S. — Antlia X
II Petrolul Ploești — Rapid Bucu

rești (cat. A) JB
III Ștanța Timișoara — Jiul Pe

troșani (cat. A) X
IV Dinamo Cluj — Progresul Bucu

rești (cat. A> 2
V u.T.A. — St. roșu Orașul Stalin

(cat. A) 1
VI Dinamo București — C-S. Tg.

Mureș (cat. A) 1
Vii Progresul Suceava — Dinamo 

Bîrlad (cat. B) 1
VIII Gatz Metan Meddaș — Minierul

Lupeni (cat. B) 1
IX Progresul Sibiu — Minerul

Baia M.-JM (cat. B) 1
X Foresta Fălticeni — Unirea

Focșani (cat. B> 1
XI Partizan Reghin — Tractorul

Orașul Stalin (cat. B) 2
XII ștâsivța iași — C.F.R. Bucu

rești (cat. B) l
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Dinamo București la a treia victorie consecutivă

Un rezultat de 1-0, într-un meci 
„cheie" pentru pozițfa în clasament a 
celor doi combatanți, te îndeamnă — 
de obicei — să te gîndtești la o luptă 
ștrînsă, Ia o întrecere echilibrată, cu 
fee pasionante, la un meci disputat 
cu triată vigoarea din primul și pînă 
în ultimul minut, cu momente de mare 
încordare, în care rezultatul stă per
manent în cumpănă.

Unii cititori, poate că au fost ten
tați să facă astfel de presupuneri, a- 
flînd ăcest 1-0 cu care Dinamo Bucu
rești a întrecut ieri pe mureșeni. De 
data aceasta însă, ei' s-au înșelat.

întrecerea din deschiderea cuplajului 
de la „Republicii" n-a avut nimic din 
dinamismul jocurilor decisive; ba, chiar 
s-a situat sub nivelul unui oarecare 
meci de campionat, neimportant, fără

dat-o jocului. Și — paradoxal, poate 
— ele se datorase mai mult mureșe
nilor și au fost realizate în special în 
prima repriză care — că dominare — 
leja aparținut In primele 45 de mi
nute, CS Tg. Mureș a jucat deschis, 
ofensiv, cu acțiuni simple în atac. 
Înaintașii au șutat mult spre poartă, 
dar consemnul pe care probabil că 
l-au avut de la antrenorul lor Incze II 
(,,Nu pasați abuzivi Trageți la poartă 
din apropierea careului!'*) l-au aplicat 
cu exces de zel 
pite, prea de la

și — prin șuturi pri- 
distanță—, au înche-

In mod normal, mureșenii ar fi trebuit 
să forțeze jocul, să caute egalarea, 
să lupte măcar pentru un punct, atît 
de necesar îtt situația lor. N-au făcut-o 
însă. Și cum pe dinamoviști, firește, 
aceasta nu-i deranja, am asistat în con
tinuare la joc lent, plictisitor, bucu
reștenii fiind cei care au mai mult 
inițiativa, fără a-și da însă silința 
să mai înscrie. De la Dinamo, ne-au 
plăcut ieri: V, Anghel — foarte activ 
— Uțu, Motroc» Neagu, Nunweiler. 
De la oaspeți, note bune pentru Va- 
kăres II, Mesaros II, Iliescu.

■ ■■ insuccesele acasă

PAREREA CELUI MAI PERI
CULOS ATACANT DESPRE SIN

GURUL GOL AL MECIULUI

VAS1LE ANGHEL: „Ne aștep
tam să avem un meci mai greu 
cu mureșenii. In repriza a doua, 
după gol, nu vedeam insă cum 
am mai putea pierde. Sint bucu
ros de această a 
consecutivă. Ultimele 
vom juca astfel mai 
puțin obsedați de... 
clasament. Mă bucur 
ne-a adus victoria, 
fac o indiscreție — 
era să șutez în partea opusă ce
lei în care se afla Iliescu, jn 
„calțiul lung". N-am lovit însă 

■ ^mingea așa cum doream și se 
H»are că și portarul mureșean a 

fost derutat. Mingea a intrat în 
poartă pe lingă bară, prinzindu-l 
pe portar puțin ieșit din poartă 
și făcindu-i astfel tardiv plonjo
nul''.

treia victorie 
meciuri le 

liniștiți, mai 
punctele în 

că șutul meu 
deși — vă 
intenția mea

iniilnit adeseori inAdoersart directi. Vakarcs II și Babanet
cursul meciului de ieri, iată-i dispu tindu-și — in aer — un balon.

miză. La aceasta au contribuit: întîi, 
căldura copleșitoare care i-a ,,sufo
cat" pe jucători și apoi... golul mar
cat de Anghel, care pe dinainoviști 
i-a litsiștit, far mureșenilor le-a tăiat 
parcă orice speranță. Cu toate aces
teia, meciul a avut și cîteva faze de 
reținut, care însă n-’au contribuit la 
ștergerea impresiei generale de „nesa-

T au acor-tisfăcâlor" pe care spectatorii

iat prematur acțiunii care se mai pu
teau încă dezvolta. Oricum, CS Tg. 
Mureș (dacă l'a fotbal s-ar aplica ar
bitraje ca la box) ar fi fost, ieri, mai 
bine punctată decît Dinamo, pentru 
prima repriză. Ultimul minut al 'aces
tei reprize, cînd Neagu a ratat o mare 
ocazie, a anunțat însă scltimbarea 
ce avea să se producă după pauză. 
In min. 46, Iliescu a salvat greu la 
un ,.rtjp* al Iui Nunweiler, apoi Nicu- 
șor a tras peste poarta goală. In min. 
50 Dinamo a înscris, în sfțrșit. Surua 

centrat, Neagu a prelungit Ia Angliei 
și acesta a marcat cu un șut pe jos. 
Oaspeții dau o ripostă scurtă (în min. 
55 o „bombă" a lui Mesăroș II zgu
duie bara!) și apoi jocul lîncezește.

(foto T. Roibu)

Arbitrul Zaharia Drăghici — Con
stanța a condus mulțumitor echipele:

Dinamo: Uțu — FI. Anghel, I. Lazăr, 
Motroc — Al. Vasile, Nunweiler — 
V. Anghel, Nicușor, B'abone, Neagu, 
Suru.

G.S. Tg. Mureș: Iliescu — Szekeli. 
Vakarcs II, C. Szasz — 
ling — Varga, lozsi, Tocok, Mesaros 
11. .Mesaros I.

Kajlik, Gir-

RADU URZICEANU

PLOEȘTI 18 (Prin telefon). — In 
'mulțimea celor aproape 20.000 de spec
tatori care se scurgeau de la sta
dion spre centrul orașului, distingeai 
cu ușurință pe învingători de învinși. 
De o parte ploeștenii — mai numeroși 
— cu dezamăgirea întipărită pe chi
puri, de alta bucureștenii (toți rapi- 
diști) plini de bucurie și fericire, 
trăiau încă din plin, fiecare în mod 
diferit, jocul care se terminase cu cî- 
teva minute mai înainte și care cons
fințise prin victoria pe deplin meritată 
a Rapidului, la scorul de 2—0 (2—0), 
a treia înfringere pe teren propriu a 
Petrolului. Ploeștenii aveau nevoie 
neapărat de victorie sau măcar de 
un meci nul pentru a-și asigura pri
mul loc. Partida cu Rapid era una 
dintre cele două .decisive pentru ei. 
Și au început meciul într-un ritm 
foarte susținut, ținînd sub presiune 
echipa Rapidului, 
întărită cu Sereilai (Stancu l-a aju
tat foarte mult și foarte bine pe Văr
zan) a rezistat cu succes. Și nu nu
mai atît dar a inițiat contraatacuri 
foarte periculoase din plină dominare 
ploeșteană. Așa s-a întîmplat în min. 
13, cînd Rapid a ieșit prin surprin
dere la atac. Stancu a trimis min
gea pe sus în fața porții, iar Topșa, 
jenat de Copil, a căutat să respingă 
cu capul. Mingea a ajuns insă la Se
redai, care a pasat înapoi lui Ene II 
și acesta a înscris pe jos, cu un șut 
puternic și plasat: 1—0! Ploeștenii 
se lasă surprinși de întorsătura jocu
lui. Rapid se remarcă prin joc orga
nizat și dalm, ploeștenii devin ner
voși și atacul nu finalizează acțiunile 
duse prea mult individual sau lateral. 
Apărarea bucureșteană — ca, și_ cea 
ploeșteană — este chemată să ' 

eforturi pentru a opri cîteva 
tacuri. Reușește și mai mult : 
des echipa în atac. In min. 
cri inițiază un contraatac, 
lung peste Pahonțu plecat prea îna-

a cărei apărare

facă noi 
alte a- 

îsi pune
27 Ma- 

degajînd

Dinamo Cluj a dominat 
și Progresul București a marcat

<31.UJ, 18 (prin telefon de 
«sl nostru). — 

efor două puncte 
dintre Dinamo (

București să 
luptă aprigă în 
mult urmărit omul decît balonul.

Gazdele, deși au fost în avantaj, 
(Dmulesou și Ozon loviți, n-au mai 
putut da randamentul normal) n-au 
știut totuși să se descurce datorită 
•mei excesive nervozități. Intr-adevăr, 
Dinamo Cluj a dominat mai mult — 
dovadă și raportul de cornere 11—2 
ta favoarea sa — dar n-a reușit să 
însorie, atît din cauză că 
s-au precipitat ratînd 

ales din pricina 
a Progresului.

la tri-
Importanta miză 

: a făcut ca me- 
Cluj și Progresul 

se transforme într-o 
care a fost n»ai

inărate, dar mai 
excelentei apărări

atacanții 
ocazii nenu-

si jenează și balonul intră în plasă: 
2—I pentru Progresul. In această re
priză sînt de semnalat numeroase 
ocazii de gol, dar pe care ambele 
echipe le ratează. La calitatea scă
zută a jocului a contribuit și arbi
trajul sub așteptări al lui Gh. Ostac 
(Timișoara), care n-a știut să stă- 
pînească pe jucători.

DINAMO CLUJ: Ompeanu — Cin- 
cu, Moarcăș, Szakacs 11 — Țîrcovnictt, 
Dragotnir, — Rădulescu, Miliai, Efti 
mie. Csegezi, Drăgoi.

PROGRESUL BUCUREȘTI : Mîn
dru — Dobrescu. Caricaș, Arhire — 
Ciocea, Știrbei, Oaidă, Ozon, Mate 
ianu, Smărăndescu, Dinulescu .

S. MASSLER

La Timișoara^ 30c nervos 
și numeroase

TIMIȘOARA 18 (prin telefon). Un 
mare număr de spectatori (peste 
16.000) au înfruntat căldura canicu
lară 
meci frumos. Speranțele lor au fost 
însă spulberate de comportarea celor 
două ' ■“ 7
care s-au angrenat într-o partidă de 
uzură, lăsînd spectacolul sportiv pe 
plan secundar. Pasele fără adresă, 
nervozitatea excesivă în momentele fi
nale au caracterizat cele mai multe 
din fazele întîlnirii. Dacă partida s-a 
încheiat cu un scor de egalitate, a- 
ceasta s-a datorat în primul rînd ine
ficacității liniei de înaintare a timi
șorenilor care s-a întrecut în a rata 
zeci de ocazii, una mai favorabilă ca 
alta, cît și formei diametral opuse a 
celor doi portari. In timp ce Crîsnic, 
prin intervențiile sale oportune și 
deosebit de inspirate, a lămurit o se
rie de situații foarte critice pentru 
echipa sa, portarul timișorean Curcan 
a avut o comportare slabă, greșind 
"la ambele goluri.

ocazii raiale

CE CREDE CARI CAȘ...
i

din dorința de a asista la un

formații — Știința și Jiul —

Știința s-a prezentat sub valoarea 
obișnuită și deși a atacat mai mult, 
a dovedit multă ineficacitate. Jiul, în 
schimb, a acționat cu foarte mult 
calm și a contraatacat cu toată con
vingerea.

*în min. 7, Florea trage prin sur
prindere de la 25 m. Mingea lovește 
bara și revine în teren la Gabor. A- 
cesta pasează lui Nertea care înscrie

CĂPITANUL ȘTIINȚEI TIMI
ȘOARA ESTE LAPIDAR.»

PETRE COJEREANU: „Jucînd 
prea nervos, am ratat ocazii cit 
pentru trei meciuri".

C. C. A, a cîștigat mult mai greu
Stoperul echipei bocureștene, CA- 

RICAȘ, ne-a declarat după meci:
.Această întllnire nu a fost la 

nivelul unui joc de categoria A. 
Dinamoviștii nu au jucat fotbal, ci 
au luptat cu orice mijloace pentru 
nezultat. Dacă ar fi jucat un fot
bal eter, curat, sînt convins că ar 
fi putut chiar cîștiga..."

decît se

13 minute Tănase execută o lo- 
liberă de la 25 m. Mingea a- 
la Ciosescu care o introduce

După ce Dinulescu este lovit (min. 
5) și reintră apoi ca figurant, iar 
Cfeon părăsește și el terenul în min. 
IS, Dinamo atacă puternic, dar cei' 
oare înscriu sînt jucătorii Progresu
lui: îh min. 26, la un contraatac, 
Qaădă centrează și Ma-teianu complet 
liber marchează în colț. Trei minute 
mai tîrziu, Țîrcovniai (cel mai bun 
jucător al dinamoviștilor) șutează 
prin surprindere de la 30 m. și 
Mîndru scapă mingea care intră în 
poartă. Scorul este acum 1 — 1, deși 
Oaspeții contestă valabilitatea lui. 
In min. 30 reintră si Ozon, dar a- 
cesta resimțindu-se de pe urma lo
viturii, mu poate da randamentul 
așteptat.

In primul minut din repriza a doua, 
Dinulescu lansează pe Oaidă care 
trimite puternic pe sus o minere 
înaltă. în fața norții. Cîinpeanu în
cearcă să prindă balonul, dar Ozon

C.G.A a răsuflat ieri abia în min. 
86, cînd Constantin a trimis mingea 
în poarta goală, stabilind scorul la 
3—1 în favoarea echipei sale. Geb- 
ner, portarul orădean, se afla ta a- 
cel moment jos la pămînt, după o 
ciocnire pe oare o avusese cu Ale
xandrescu, iar arbitrul, Francisc Ma- 
teescu. nu oprise jocul, așa cum ar 
fi trebuit. Dacă vom adăuga că și 
golul al doilea al echipei C.G.A. a 
fost marcat în condiții discutabile — 
părerea noastră este că Țiriac fusese 
în prealabil faultat de Alexandrescu 
— se ajunge la concluzia că echipa 
C.C.A. a obținut cu tnufltă dificultate 
victoria.

Și totuși, meciul putea să aibă alt 
aspect, dacă echipa militară, care 
începuse partida cu multă siguranță 
și a avut și mai tîrziu momente de 
fotbal bun, spectaculos în cîmp și 
bine orientat spre poartă, ar fi ju
cat tot timpul în același ritm. Jucă
torii de la C. O. A. au avut în
să repetate perioade de cădere, sau 
în orice caz de slăbire a voinței de 
luptă. MuJtă ambiție și însuflețire 
au dovedit, în schimb, orădenii, deși 
spre deosebire de C. C. A. miza jocu
lui nu-i interesa cîtuși de puțin. Așa

aștepta
cum au jucat ieri, 
mai ales ta prima 
dreptul să spere — 
acest lucru — că stagiul lor în ca
tegoria B nu va depăși durata unui 
singur campionat.

în general, dar 
repriză, au tot 
și noi le urăm

Ș1 o declarație a lu< voi.
NESCU:

i „A fost un meci greu. Orâdenii 
| s-au întrecut pe sme și au luptat 
J de parcă ar fi ,jrtens“ la titlu".

Arbitrul FRANCISO MATEESCU a 
condus sub orice critică următoarele 
formații:

C.C.A.: VOINESCU, Zavoda II, 
APOLZAN, V. Dumitrescu — Gnisie, 
BONE — Cacoveanu, CONSTANTIN, 
Alexandrescu, Zavodal, Tătaru.

C. S. ORADEA: GEBNER. — BA- 
CUȚ I, Tiriac, Kiss — BARTHA, Cuc 
— Roșu, PINZARU, Bîscă, Nicu- 
lescu, Demien.

Au marcat : Alexandrescu (min. 43 
și 58), Băcuț I din II metri (m. 70) 
și Constantin (min. 86).

JACK BERARIU

primul punct al partidei : 0-1. Sur
prinși de acest gol timișorenii se re
găsesc totuși imediat și lansează o 
serie de atacuri în plină viteză pe 
care însă, pe rînd, Ciosescu, Gîrlea- 
nu și Lereter nu le pot fructifica. 
După 
vitură 
junge
cu capul în poarta lui Crîsnic: 1-1. 
Pînâ fa sfîrșitul reprizei Girleanu are 
o bună ocazie de a majora scorul 
dar Crîsnic reține printr-un plonjon 
spectaculos. In repriza a doua gazdele 
atacă dezlănțuit. în timp ce Jiul abu
zează de mingile trimise în aut. în 
min. 58 Ciosescu singur în fața porții 
trage în brațele lui Crîsnic, pentru 
ca puțin mai ttrziu tot el să reia în 
bară o centrare a lui Gîrleanu. In 
min. 64, la un contraatac, Ciurdărescu 
trage spre poarta părăsită de Curcan 
și Brînzei împiedică golul oprind min
gea cu mina. Lovitura de la 11 m. 
este executată de Gabor : 1-2. In min. 
67 Ciosescu îl pune în poziție de șut 
pe Lereter care reia din voie, egalînd: 
2-2. In ultimul minut Crîsnic salvează 
în corner un șut foarte puternic al 
Iui Gîrleanu. A arbitrat S. Segal 
(București). Au jucat formațiile: ȘTI
INȚA: Curcan — Zbîrcea, BRINZEI, 
CODREANU — COJEREANU, Tă 
nașe—Gîrleanu, Lereter, CIOSESCU, 
Cădariu, Boroș. JIUL: CRÎSNIC — 
Ciolan. PANAIT, Tîrnoveanu — Cos 
moc, Farkaș II — Ghibea, FLOREA, 
Ciurdărescu, GABOR, Nertca.

Pavel Veltan — corespondent

inte. Mingea ajunge la Georgescu, care 
face o cursă de la centru și ajuns 
la colțul careului trage un șut nă- 
praznic sub bară: 2—0! Meciul era 
jucat. Ploeștenii, deși atacă mai mult, 
nu. reușesc să dezorganizeze jocul ce
feriștilor. In repriza a doua Petrolul 
a dominat, iar Rapid — mulțumit de 
rezultat — căuta să-l mențină prin-: 
tr-o apărare de fier și prin plimbarea 
mingii de la jucător la jucător, re- 
nunțînd aproape la ofensivă. In min. 
59 Bădulescu și în min. 58 Dridea și 
Neacșu au lăsat să le scape două si
tuații bune, Stancu și Dungtt inter
venind la timp, iar în min. 70 Bădu- 
lescu trage peste poartă. Au fost mo
mentele cele mai favorabile ale ploeș- 
teniior într-o repriză întreagă în care 
ei au dominat, dar terenul l-a stăpînit 
apărarea Rapidului.

Arbitrul Gh. Kepich-Timișoara a 
condus în general bine. A ignorat 
însă, uneori, legea avantajului.

PETROLUL: Sfetcil—Palionțu, MA
RINESCU, TOPȘA—FLOREA, NEAG-* 
ȘU—Zaharia, (Dridea), Tabarcea^ 
Dridea (Zaharia), D. Munteanu, Bă
dulescu.

RAPID : Dungu—Greavu, Vărzan, 
Macri — Bodo, Stancu—Copil, Raab, 
Ene II, Seredai, Georgescu. Toți au 
jucat la fel de bine.

P. GAȚU
M. Bedrosian — coresp.

Țirlea, în centrul liniei 
de atac, a realizat victoria 

echipei arădene
ARAD, 18 (prin telefon). In fine, 

spectatorii arădeni ('aproximativ 12.000) 
au fost feri martorii unei victorii a 
echipei lor favorite. U.T.A. și Steagul 
roșu au avut perioade egale de domi-; 
nare și numai presiunea ceva mai in-: 
sistentă a gazdelor din ultimele mi
nute 'ale primei reprize le-au adus a- 
ceastă victorie prețioasă. In decursul 
meciului ambele porți au fost în peri
col în reptetate rînduri, dar apărările, 
în care cei doi stoperi (Băcuț II și 
Zaharia) au excelat, au reușit să rezol
ve prompt majoritatea momentelor gre
le. Atacul arădenilor a început să 
funcționeze ceva mai bine în minutul 
38 cînd Țîrlea 'a trecut centru înain
taș îu locul lui Marin Marcel care iu- 
tîrzia permanent la finaliz'area acțiu
nilor. După un joc egal în cîmp și cu 
acțiuni similare la ambele porți, îu 
minutul 41 U.T.A. deschide scorul: 
Campo comite henț la 35 de metri de 
poartă; Petschowsc.hi execută puternic 
și mingea iese din zid in corner; exe
cută Jurcă și Țirlea marchează ca, 
capul in colțul porții. După pauză, 
Steagul roșu domină in primele mi
nute și reușește să egaleze prin Fusu- 
lan (min. 61).

După trei minute insă U.T.A, preia 
conducerea prin golul marcat de Țir
lea la capătul unei acțiuni individuale. 
In continuare. oaspeții luptă pentru 
etalare, iar gazdele pentru mărirea 
scorului. David și Hașoti creează ac- 
țf.uni periculoase în min. 72 și 78, iar 
Țîrlea printr-un nou efort individual 
trage puternic de puțin pe taiga barl 
(min. 76). Iu ultimele minute, Stelagiil 
roșu are inițiativa dar toate atacurile 
sale se opresc la mărginea careului 
de 16 metri. Raport de cornere: 4 2de 16 metri. Raport

AM JUCAT,
PE POSTUL

IN FINE, I
MEU...“ !

Ea sfîrșitul meciului, tînărul 
MIHAI ȚÎRLEA era mai fericit 
oa orieînd. Intrebîndu-l motivele 
rte-a răspuns: „Sint foarte fericit 
că am contribuit la victoria e- 
chipei mele prin cele două goluri 
pe care le-am marcat. Dar mai 
sînt fericit și pentru că an fost, 
in fine, folosit pe postul în care 
am crescut în echipa de juniori a 
colectivului meu și în care mă 

(n. r.: este 
centru ata-

colectivului meu și 
simt în largul meu" 
vorba de postul de 
cant).

(3-0) pentru U.T.A. Arbitrul Mihai 
Popa (București) a condus foarte bi
ne următoarele formații:

U.T.A.: Coman-SztKS, Băcuț //» 
Farmati-Kapaș, Serfozo-Jurcd, Pel 
tschowski, Marin Marcel (Țirlea). 
Mercea, Țîrlea (//arin Marcel).

Steagul roșu: Ghiță-Bîrsan, Zaharia. 
Percea-Hidișan, Szigbeti-7/așo/i, Fusu- 
lan, Proca, Campo, David.

Ștefan Weimberger, 
corespondent



Nimic nou în campionatul feminin
de handbal...

a campionatului 
de handbal nu 

o surpriză. In 
subliniat întîlnirile

în a XlX-a etapă 
Republican femenin 
5-a înregistrat nici 
schimb, sînt d 
Măgura Codle.—Steagul roșu Bucu
rești, Metalul 2 Pioești 
Reșița și ILEFOR Tg.
Record Mediaș, încheiate cu rezultate 
strînse. Iată de altfel scorurile înre
gistrate si pe autoarele golurilor.

FLAMURA ROȘIE SIBIU — CSU 
TIMIȘOARA 6—1 (J—0- Dobre (3), 
Gazacu, Gress, 1. Waltzer (Sibiu), Funk 
(Timisoara).

MĂGURĂ CODLEl — STEAGUL 
ROȘU BUCUREȘTI 3—4 (2—2). 
Dumitrescu (3), Jipa (București), 
Roșu Preidt, Feltesch (Codlea).

CSU BUCUREȘTI — GLORIA 
SIGHIȘOARA 8—5 (4—3). Jianu (4), 
A. Niculescu (2), E Magda (1), FI. 
Coșug (București), . Keul, Fabrițius 
(3), Wonerth (Sighișoara).

OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL ORAȘUL STALIN 8—4 
(4—1). Pădureanu (4), Cîrligeanu,

—Metalul
Mureș —

Szoko, Netihror, Popa (București), 
Windt, Reipp (2), Scheipp (Orașul 
Stalin).

ILEFOR TG. MUREȘ — RECORD 
MEDIAȘ 7—5 (3—2). Szasz (4), 
Incze (2), Steff (Tg. Mureș), K-auss 
(2), Hintz, Santo, Kunigunde (Me
diaș).

METALUL 2 PLOESTI — META-
LUL REȘIȚA 4—3 (2—1).

CLASAMENT:

1. FI. r. Sibiu 19 17 1 1 112:34
2. Ol imp. Buc. 19 16 3 (1 97:32
3. St. roșu Buc 19 17 0 2 110:58
4. ILEFOR Tg.

Mures 19 11 1 7 82:74
5. CSU Buc. 19 8 3 8 79:69
6. Știința Tim. 19 6 5 8 42:47
7. Măg. Cod lei 19 6 3 10 58:69
8. Pr. O. Stalin 19 6 3 10 78:96
9. Gloria Sig. 19 4 3 12 41:73

10. Record Med. 19 3 3 13 55:95
11. Met. 2 PI. 19 3 3 13 25:85
12. Met. Reșița 19 1 4 14 41:88

35
35
34

23
19
17
15
15
11
9
9
6

Gh. Calcișcă și Dinamo II București conduc 
in circuitul ciclist al regiunii Stalin

ORAȘUL STALIN (prin telefon). O. pore" fa sprintul final, cîștigat de 
etapă rapidă, în ciuda căldurii, a as-. Gh. Calcișcă; De renrarcat comporta- 
f alt ului tqpft d. a traseului prin exce- rea bună a dinamoviștilor bucureșteni, 
lență muntos. Plutonul rulează sus- precum și a alergătorilor cehoslovaci, 
ținut chiar și pe urcușul de’ la Timi-.care, deși au suferit multe defecțiuni 
șui de Jos. Pînă aici. o serie de aier- mecanice, au dovedit totuși o bună 
gători suferă defecțiuni mecanice. JJa 
timișul de Sus un grup de 5 alergă
tori reușesc să se desprindă de grosul 
plutonului și pedalează- susținut spre 
punctul de cățărare de la Predeal 
unde trec în ordine Pejcaru, Di Mun- 
leanu și Calcișcă. Deși se coboară, 
alura fugarilor scade dînd posibilitate 
urmăritorilor să-i ajungă.

La Furnica trec în ordine D. Mun
teanu, Kamer, Calcișcă și Pelcaru. La 
întoarcere cehoslovacul Jan Klus, An- 
gelescu și Dulu obțin un avans de 
600 m, pe care nu-1 pot fructifica însă 
din cauza unei bariere care-i reține 
peste un minut la intrarea în Azuga. 
In acest timp plutonul se regrupează 
din nou. Petre Gane și D. Munteanu 
inițiază un atac care eșuează în apro
piere de sosire unde plutonul de 35 a 
iergători îi obligă să participe „în cor

_______ , au dovedit lotuși o bună 
pregătire și multă combativitate. .

Clasamente: individual: I. Gh. Cal- 
cișcă (Dinamo II Buc.) a parcurs e- 
tapa Or. Stalin-Sinaia-Furnica-Or. Sta 
lin 96 km în 2h.28:11, medie orară 
39,135 km; 2. Iordan Dimitrov (H. 
Botev-Vama), 3. D. Munteanu (Di
namo II Buc.), 4 F. Stamusz (Buda
pesta), 5. Jan Kins (R. Ceh.), 6. V. 
Dobrescu (CCA), 7. Ion Voinea (Di 
nano 1 Buc.) și un pluton de 30 aler
gători to?: în același timp cu învin
gătorul. Echipe: 1. Dinamo II Bucu
rești 7 h.24:33; 2. R. Cehoslovacă, 3. 
CCA, 4. Dinamo I București, 5. Corn 
binata Or. Stalin 
Hristo Botev-Varna 
ința Pioești același

același timp. 6.
7 h.24:45; 7. Vo- 
tirnp.

At. DINCÂ

U.R.S.S.—AflOlll 1-1 (01)
MOSCOVA (prin teielon). Peste 

100.000 de spectaitori ‘au fost prezenți 
duminică după-amiază pe stadionul 
Lujmki, pentru a viziona întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre reprezen
tativele Uniunii Sovietice și Angliei.

Spre deosebire de partida de la Bel
grad, fotbaliștii englezi au făcut un 
joc bun. In min. 44 Finney care se 
alia cu balonul în careul de 16 m 
centrează lui Robbson, Acesta, la rîn- 
dul său, prelungește lui Kevan, care 
de la numai cîțiva metri înscrie pe sub 
lașin. Egalarea survine în min. 78, 
Astfel: llin îl lansează pe IVanov, a 
cesta îl deschide pe Apuhtin, car# 
după cîțiva pași trimite din nou lui 
Ivanov, iar acesta de la 5 m. eg’alea- 
ză

Rapid București 

internațional de Juniori

— In ultimul joc al grupei, Rapid

în finala turneultli
Je la Sofia

„ . . . . 'a terminat
la egalitate (1-1) cu Septemvri Sofia —

SOFIA 18 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Juniorii echi
pei Rapid București au lăsat o 
excelentă impresie in turneul in
ternațional de fotbal de la Sofia. 
Ei s-au clasat pe primul toc in 
grupă, califictndu-se in finala tur
neului care va avea loc astăzi. 
Cealaltă finalistă este formația tur
că Galatasarai (Istanbul). Indife
rent de rezultatul de azi, tinerii 
jucători de la Rapid merită să fie 
felicitați.

Numai două echipe neînvinse 
după două etape în campionatul de polo

Rezultatele etapei 
BUC.-1LEFOR TG. 
(0—2); au marcat: Metier (2) pentru 
învingători și A. lonescu pentru în
vinși. DINAMO BUC.—C.S.U. BUC. 
4—1 (2—0); au marcat: Zahan (2), 
Kroner și Al. Popescu (Dinamo) și 
Gloșcă din 4 m. (C.S.U.). C.C.A.— 
ȘTIINȚA CLUJ 10—2 (6—1); au

a II a: START 
MUREȘ 1—2

Grințescu iși dispută balo- 
inverșunare.

Szabo și
nul cu înverșunare, ale rd urmăriți 
de un aii cuplu: Patriciii și Maxim. 
Fază din meciul C.C.A.-Știința Cluj.

(foto Gh. Dumitru)

Radu Negulescu și Victoria Jandrescu 
noii campioni juniori de tenis de masă ai R.P.R

simplu ia revenit cu destulă ușurință, 
de Negulescu dovedindti-se un jucător cu

întrecerile finaile de tenis de ma
să ale campionatu-lu-i republican 
juniori au scos la iveală o serie de mari posibilități. Mențiuni pentru jo- 
elemente talentate, mai ales 
băieți.

La competiția care s-a desfășu- 
■ rat sîmbătă și duminică m sada Flo- 

reasca au luat parte 14 echipe mas
culine, 10 feminine, 44 juniori și 26 
junioare. La echipe, titlurile de 
campioane ale țării au revenit, după 
dispute deosebit de dârze, formații
lor Dinamo Tg. Mureș (Ad. Rethi, 
Valics, antrenor Verzar) la băieți 
și centrului Mao Țze-dun (Aurelia 
Radu, Victoria Jandrescu, antrenor 
Ed. Szanto) la fete. Ultime echipă 
a reușit să treacă încă din primul 
tur de una din cele mai serioase 
pretendente la titlu, I.T. Oradea din 
care face parte și jucătoarea divi
zionară Nemeth, în timp ce la băieți, 
una din protagoniste, Progresul 
Cluj (Negulescu, Indo lean) a fost 
eJiminetă de finalista probei, echi
pa centrului Mao Țze-dun (Anghe* 
lescu, Vrîn-ceanu) in semifinale cu 
3-2. Tot în semifinale, ciștigătoarea 
Dinamo Tg. Mureș a trebuit să facă 
6ață asaltului dat de Tehnometal Ti
mișoara, unde activează talentatul 
junior Bodea. De data aceasta el a 
fost nevoit să cedeze ta impetuosul 
și dîrzul Adalbert Re-thi, un nume 
de care desigur vom mai auzi.

Rezultate tehnice : echipe fete: 
semifinale: centrul Mao Țze-dun — 
Horia Alba Iu’ia 3-0, Minerul Boc
șa Montană — Progresul Botoșani 
3-1; finala : Mao Țze-dun — Mine
rul Bocșa Montană 3-1 ; echipe băr
bați : semifinale: Mao Țze-dun — 
Progresul Cluj 3-2, Dinamo Tg. 
reș — Tehnometal Timișoara 
finala: Dinamo Tg. Mureș — 
Țze-dun 3-0.

Meciurile probelor individuale 
fost dominate de comportarea tînăru- 
1ui Radu Negulescu (Progresul Cluj, 
antrenor Paneth) care a făcut o im
presie excelentă. De altfel titlul d:

la

Mu-
3-2;
Mao

an

cui desfășurat merită Bodea, Rethi, 
Rozemberg ultimul din Piatra Neamț, 
frații Trupei din Bocșa Montană, An- 
ghelescu etc. La fete titlul a fost cîș
tigat de Victoria landrescu după un 
meci pasionant prin evoluția scorului, 
în fața tenismenei Mina Ilina care do
vedește și în acest sport frumoase 
aptitudini.

Rezultatele tehnice ale finalelor: 
SIMPLU FEMEI: Jandrescu-Mina Bi
na 2-1 (-19, 19, 18), SIMPLU BĂR
BAȚI: Negulescu-Bodea 2-0 (18„ 14), 
DUBLLI BARBAȚ1: Negulescu, Bodea- 
Sabău, Kolhalmy 2-0, DUBLU FEMEI: 
Demelrovici, Rachbuch-Schwartz, Amor- 
toaiei 2-0, DUBLU MIXT; Nemeth, 
Sabău-Rachbuch, Bodea 2-1.

★
Astăzi și mâine de la ora 

sada Floreasca va găzdui un 
concurs de verificare și selecție al

lotului republican de juniori la te
nis de maeă în vederea alcătuirii 
echipelor masculine și feminine care 
vor lua parte la sfîrșitul lunii iunie 
la campionatele europene (neoficia
le) de juniori din Suedia. La me
ciurile de azi și mâine se vor in- 
tîlni Gh. Cobîrzan, Covaci, Negu
lescu, Rethi, Bodea, Majtehniy, Sîn- 
deanu, Anghelescu, Motancea, 
Golopența, Mai iana Barasch, 
Vușcan, Lucia Cobîrzan etc.

★

Partida masculină restantă 
campionatul categoriei A
Constructorul București și Voința 
Arad, desfășurată ieri, a luat sfârșit 
cu victoria primei formații cu sco
rul de 5-1. Rezultate : Gantner — 
Proc<5j>eț 2-0, Naumescu — Purcel 
2-0, Iscovici — Covaci 1-2, Nau- 
mescu — Procopeț 2-0, Gantner — 
Covaci 2-1 (Covaci a cîștigat pri
mul! set și a condus in cell de al 
doilea cu 17-10), Iscovici — Pur
cel 2-0.

marcat: Marchițiu (4), Grințescu (3), 
Blajec (2), Crișan (C.C.A.) și Ma
xim, Tamaș (Știința).

După consumarea a două etape în 
campionatul categoriei A de polo pe 
apă, numai două echipe (C.C.A. și 
Dinamo) — din totalul de șase — 
n-au suferit nici o înJrîngere. De a- 
cum și pînă la sfîrșitul competiției 
aceste două formații bucureștene sînt 
angajate întT-o iuptă înverșunată 
țintind, fiecare în parte la titlul de 
campioană. In caz de reușită, dina 
moviștii își vor păstra titlul cucerit 
anul trecuit, iar militarii se vor reîn- 
tîllto cu... titlul cîștigat de cinci ori 
consecutiv și cedat abia în 1957. 
Jocurile disputate ieri la ștrandul 
„D. Gherman" au adus o primă re
zolvare și în a doua jumătate a cla
samentului; pierzînd partida cu Ilefor 
Tg. Mureș echipa Start Buc. se pa
re că este condamnată la ultimul loc, 
deoarece, ceea ce n-a reușit acasă 
fi mult mai greu de realizat în 
tur la Tg.

In diurn 
trecut ieri 
așteptat pe 
detă a fost 
te pentru că studenților le-au lipsit 
doi dintre cei mai buni jucători de 
„cîmp' 
dem, 
moment din formația 
plică de aceea 
(10—2) cu care studenții 
dut partida. Învingătorii 
un joc. inteligent și eficace,

-plăcut, îndeosebi, în 
Partida dintre Dinamo 
Buc. a deziluzionat, 
primul rînd jucătorii 
care au făcut (de ce 
posibilităților lor o partidă ____ ...
numai de apărare. Dintre arbitrajele 
prestate ieri merită a fi evidențiat 
aoeta al timișoreanului Gavril Torok.

Juniorii bucureșteni și-au câști
gat simpatiile publicului prin jocul 
tor spectaculos și eficace, prin dtr- 
zenia de care au dat dovadă ifi 
meciurile de pînă acum.

In ultimul joc al grupei. Rapid 
București a intilnit formația bulga
ră Septemvri. După un joc specta
culos meciul s-a terminat la egali
tate 1-1 (0-1), deși bucureștenii au 
întiinit un adversar puternic, întă
rit cu jucători din alte cluburi. Ju
niorii bucureșteni, dezavantajați de 
faptul că au susținut in trei zile 
consecutiv tot atitea meciuri, au 
jucat totuși foarte bine. Scorul a 
fost deschis de echipa gazdă in 
prima repriză. După reluare, bucu
reștenii atacă și obțin egalarea 
printr-un gol de toată frumusețea 
înscris (din foarfecă, prin răstur
nare) de Ion lonescu care a reluat 
o pasă de la Moldovan.

In urma acestui rezultat. Rapid 
București a totalizat 5 puncte, ocu
pând primul loc in grupa a U-a.

TOMA HR1STOV

Noi recorduri republicane 
la atletism și natatie
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R.P. UNGARĂ — SPARTAK SUBO- 
TIȚA 6-2 (3-1)

La Budapesta reprezentativa R.F. Un
gare care se pregătește pentru turnteul 
final din Suedia a învins cu 6-2 (3-1) 
echipa Spartak Subotița. In echipa 
maghiară n-au jucat Bozsik (bolnav) 
și Machos (accidentat) și este foarte 
probabil ca aceștia să nu ia parte la

telefon). Sîmbătă 
și duminică, pe stadionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din localitate au avut loc 
finalele campionatelor universitare (Je 
atletism, în cadrul cărora au fost ob
ținute cîteva rezultate remarcabHe. 
/fstfel, Ștefan Pemecki (I.M.F. 
Mureș) a realizat un nou record 
publican de juniori la aruncarea 
greutății cu o performanță de 14,99 m. 
Cornel Porumb (Politehnica Cluj) a 
reușit cu o săritură de 1,88 m un 
nou record republican de juniori la' 
înălțime, iar Al. Bizim (1CF) a ob
ținut un excelent rezultat aruneînd 
sulița 75,62 m.

A. Palade-Ursu, 
corespondent

★
La concursul de verificare găzduit 

de ștrandul „Dinte Gherman* sîmbătă 
și ieri secretariatid de concurs a în
registrat două noi recorduri republi
cane. Astfel, sîmbătă în proba de 
1500 m. liber înotătorul Șt. lonescu 
(C.C.A.) a parcurs distanța în tim
pul de 19:52,5, nou record R.P.R. de 
seniori. A doua zi, în aceeași probă, 
dar rezervată fetelor, jnotătoarea Va- 
silica lurci’.ic (Dinamo) a obținut 
timpul de 24:37,8; nou record de ju-* 
nioare categ. a II-a.

Călăreții noștri 
s-a ai înapoiat din Ita lia

Sîmbătă dimineața s-au înapoiat în 
tară călăreții romîni care au luat parte 
la concursul hipic internațional ofi
cial de obstacole de la Roma și la 
întîlnirea triunghiulară Italia—Romî- 
nia—R.F. Germană de la Napoli. La 
sosire, în Gara de Nord, călăreții ro
mîni Mihai Timu. Gheorghe Antohi, 
Vasile Pinciu, Alexandru Longo și 
Virgil Bărbuceanu au fost întîmpi- 
nați' de reprezentanți ar Federației 
Romîne de Călărie, antrenori, sportivi, 
rude și prieteni care au ținut să-i fe
licite pentru frumoasa comportare a- 
vută în timpul celor două concursuri. 
Am profitat de un moment de... ne
atenție a numeroșilor admiratori, ai

rutinatului călăreț Mihai Timu 
l-am „răpit" cîteva minute pentru 
ne spune părerea în legătură cu cele 
două concursuri. Iată ce ne-a decla
rat el :

„La Roma a fost — ca să vorbim 
în termenii adecvați echitației — un 
concurs de categoria... grea. Așa după 
cum știți am avut de înfruntat’ pe 
cei mai buni călăreți din lume, din
tre care i-am reținut. în primul rmd, 
pe frații D’Inzeo. Deși aș fi dorit- 
să aduc în țară atît eu cît și colegii 
mei mult mai multe premii, consider 
lotuși că echipa noastră a avut ț? 
comportare meritorie în aceste două 
concursuri și în special în cel de Vi 
Napoli". « î *

a1

• Los Angeles (A-3-1 formația W.A.C. (campioana Aus
triei). M.T.K. sosește vineri în Capi- ATI FTKM gerpres). Ih eladruil fală. , ralLCUOM nnuj concurs (je ape.

(primele două clasate și în campionat). 
,______ ... __ T .. . A învins Reims cu 3-1, (fare cucerește
turneul final. Extremă stîngă a fost astfel și cupa ~și campionatul, 1-----
încercat Șandor care a dat satisfacție.

• Ieri au luati sfîrșit două campio
nate naiiortale. In finala campionatu
lui R.F. Germ'ane, Schalke 04 a învins 
Hamburger S.V. cu 3-0 devenind 
pioană. Campionatul Spaniei a 
cîștigat din nou de Real Madrid,

9 Echipa M.T.K. se pregătește 
tru jocul de duminică cu CCA 
București) din cadrul „Cupei Dună- 
rii“_ Ieri echipa maghiară a învins cu

• Ieri s-a disputat la Paris finala - tism desfășurat
„Cupei Franței." între Reims și Nîrnes Los Angeles, atletul australian Herb 

' Einot a parcurs distanța de o milă
în excelentul timp de 3:57,8, realizînd 
cea mai bună performanță mondială.

•
nas
disc

iucru

cam-
fost

foarte rar în Franța!
e Meciuri internaționale:
La Sochaux: Bolton Wanderers — 

F.C. Sochaux 2-0.
La Copenhaga: Selecționata Copen

haga — Zenit Leningrad 2-2 (2-0); 
Zenit Leningrad — Ali'arisen 1-0 (0-0).

La Sofia: Septemvri — Vasas Bu
dapesta 2-2 (1-2): Torpedo Moscoya — nin. 
Lokomotiv Sofia 4-2 (3-0): Torpedo Franța 
Moscovă — Lewski 2-0 (0-0).

La Paris echip'â 
UIHTTDR R-D. Germane a înl
iIAlIlKE trecut Franța cu 4-3.' 

Iată cîteva rezultatei 
categoria ușoară: Gerber (Fr.) 342 
kg; categoria mijlocie: Debuf (Fr.)’ 

la’ 400 kg; categoria semi grea: Goehring 
(RDG) 385 
nold (RDG)

kg; categoria grea: Ar- 
407,500 kg.

La Budapesta: 200 m. — Csut- 
21,5 110 ni.g. — Retezar 
femei: Antal 48:05 m.

14,6

de a treia întîlnir’e'
S.U.A., halterofilii soț

La Lodz (Polonia) 
DACrSIUT au cor,t,nuat meciurile 
DAjvflEl din finala campiona

tului european femi- 
lată ultimele rezultate: U.R.S.S - 

81-32; Cehoslovacia-Polonia 
61-59; Bulgaria — U.R.S.S, 54-51!

• In cea
U.R.S.S. — 
vietici au cîștigat cu 4—3.

La Toulouse a avut 
Iod finala campiona
tului Franței între 
Lourdes (deținătoarea

titlu’ui) și Mazamet. A învins primă 
formație cu 25-8. Cel mai buni jucă
tori: J. Pr'at, Tarricq și Labazuy.

RUGB1


