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Vă felicităm din toată inima! PROLETARI DJN,TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂ !

ta stânga l'tt dreapta și de sus In jos: 
Ureaarul Oprea Vlase, cuUroriocul Ni- 
>lae Nodef, Aurel Bulgaru, Mihai Redl, 
>n Bogoicir, Ottey Telman, Cdteorghe Bă
ile seu, Georgp* Covaci, Virgil Uruit, 
etre Ivănescu, Ion Moser, Mircea Cos- 
rhe II. Olimpiu Nodea, Ckeerghc Co
an, Mireeis Cooteehe I, Cornel Oțetea.

TELEGRAME

/» numele maselor de sportivi din patria noastră, 
i transmitem călduroase felicitări pentru strălucita 
clone obținută în finala Campionatului mondial 

' vă urăm noi succese în viitor, pentru gloria spor- 
vă a patriei.

Consiliul General U.C.F.S, 
Președinte, AUREI DUMA

★ ★

■ In numele colectivului redacțional șl al cititorilor 
arului Sportul popular vă transmitem sincere 
did țări pentru frumoasa comportare pe care ați 
uit-o și pentru rezultatele de înaltă valoare pe care 
-ați obținut.

Ziarul Sportul popular

Aseară; la Dortmund, după un 
meci de-a dreptul senzațional, re
prezentativa masculină de handbal 
in 7 a Republicii Populare Romine 
a învins cu 9—8 puternica echipă 
a R.S. Cehoslovace, cucerind astfel 
titlul de campioană mondială!

O VICTORIE RĂSUNĂTOARE, 
CARE ÎNCUNUNEAZĂ UN ȘIR 
BOGAT DE ÎNALTE PERFOR
MANȚE OBȚINUTE DE IIAND- 

, BALUL NOSTRU. Cu atât mai 
valoroasă și semnificativă este a- 
ceaati splendidă victorie, cu cit 
nu mai departe decit acum cițiva 
ani handbalul in 7 din țara noastră 
făcea primii săi pași, in timp ce 
in țări pe care azi te-am lăsat 
in urmi cunoștea o mare strălucire.

Numai cei care au ascultat aseară 
emisiunile posturilor străine de 
radio care au transmis meciul,au 
putut însă trăi din plin momentele 
de inalt dramatism ale acestei 
lupte sportive fără precedent tn 
istoria handbalului. Crainicul pos
tului de radio Praț/a, pe care t-am 
ascultat cu inimile înghețate de 
amotie in ultimele minute ale 
jocului, spunea în comentariul său 
că „ESTE O FINALA CUM NU 
S-A MAI VĂZUT VREODATĂ !“ 
Și intr-adevăr, așa a fost. De aici, 
de departe, am trăit-o și noi din 
plin, am palpitat tot timpul urmă
rind încordați evoluția scorului, 
lupta epuizantă pe care o duceau 
handbaliștii noștri minut de minut, 
secundă de secundă, pentru a cu
ceri victoria, pentru a aduce patriei 
noastre dragi o nouă victorie de 
mare prestigiu. împreună cu noi 
vibrau, desigur, nenumărați pasio
nați ai handbalului care, din minut 
in minut, asaltau telefoanele re
dacției cerindu-ne noi amănunta 
in legătură cu scorul și desfă
șurarea meciului. Puternic ne-au 
bătut inimile ieri; fiecare minut 
ni se părea o veșnicie. Mai ales 
in prelungiri, cind dramatismul 
meciului a ajuns la maximum. Dar 
cit de mare ne-a fost satisfacția 
cind fluierul final a consfințit vic
toria noastră și in clipele urmă
toare cind am putut răspunde 
cititorilor noștri care ne chemam 
la telefon : „AM ÎNVINS ! SINTEM 
CAMPIONI MONDIALI !“

Sportivi dragi, vi felicităm din 
toată inima. Ați reprezentat cu 
cinste culorile țări, ați dovedit un 
înflăcărat patriotism, aduc'md încă 
a victorie strălucită la șiragul de 
succese obținute de mișcarea noas
tră sportivă in ultima vreme. Brava 
vouă, reprezentanți ai sportului 
din țara noastră I In. condițiile 
minunate create de Partid și Gu
vern mișcării noastre sportive v-ați 
ridicat necontenit măiestria, ați' 
urcat pe piscurile cele mai înalte.

Poporul nostru se mândrește cu 
voi.

VA STRINGEM MIINILE CU 
CĂLDURĂ, URINDU-VA CA Șt 
IN VIITOR SA OBȚINEȚI ASEME
NEA RĂSUNĂTOARE SUCCESE.

Organ al Uniunii do Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Un strălucit succes al sportului nostru

ECHIPA R.P.R. A ÎNVINS FORMAȚIA R.S. CEHOSLOVACE 
OHPA DOUĂ PRELUNGIRI CU SCORUL DE 9-8

liclupa R.P. Romine fotografiată la cîteva clipe după primirea cupei de campiman» a lumii.
TelefotoAgerpces

DORTMUND 12 (prin telefon). — 
Tn. localitate s-a disputat jocul fina! al 
campionatului mondial de handbal în 
7. Peste 15000 de spectatori au um
plut tril>tniete de la „Westfalleiitiallc", 
dornic: de a vedea întâlnirea dintre 
selcvțioriateîe R. P. Romine și R. S. 
Cehoslovace, care se arătaseră cete 
mai teme formații partic.i|>a.nte la a- 
ce-atea a IV-a ediție a campionatului 
mondial.

Confirmând- rezultatele de pînă a- 
twnei, reprezentativa țării noastre s-a- 
com-poctat excepțional și fair» să se Lase 
intimidată dc faptul că întâlnea una. 
dintre- cele mai puternice eclii-pe- din 
lume (de care fwqese învinsă în senil 
eu seoctd de fcî8) și-a apărat <ru 
dîrzcnfe șansele și a reușit o perfor
manță de mare valoare, terminind în
vingătoare cu scorul de 9—8 (4 — 4, 
7 Ț) la ca.pătul a 8t> (te minute de joc 
epuizant.

Victoria reprezentativei noastre a 
fost determinată în primul rînd de spi 
citul colectiv de care »i frwt animați 
jiteătooHi, de ewnbati-vitaiteai de- care 
ei au dat dovada și de lupta extra
ordinară pe care au; dat-o în tot timpul 
celor 80 de minute de joc. De ase- 
CTierwKir tini cuvrat greu «te s-ptus în. re- 
ati-z.-wea. acestui. reeultat excepționali l-a 
avut pregăti-rea echipei, făcută cutu.nl 
de zile malate- și în realizarea căreia 
tui arerll deosebit revine celor doi ari- 
tirenovi: Oprea Vtase și. Nicol.ae Ne- 
dei. Datorită acestui faipt, la cea mat 
iiu-pmlanta confriimtare mondiala d-ln 
acest sport, selecț.io«ta.te țării' noasăre 
s-a prezentat în maximum de forma, 
ștendl să ațrfke cm succes, o senie de 
scheme tect-iee și apărî-rtdw-se teaurte 
bine.

Filmul meciului
J'ocuJi L-a început ectîip® R. S. Cefa> 

slovace. Chior după primele schimburi 
de mingi s-a văzut căi ambele formații 
joacă nervos, fiind emoționate de 
„miza" «rare a acestei partide. Au 
trecut eîteva minute și. cei doi por
tari. (Redl și Ar nost) nu set avut încă 
de Iucsh, deoarece șuturile lui IlavWt 
> Ivănescu aw trecut aliaturi de cele

două porțr, Iu min. 5, Covaci pătrunde 
printre apărătorii cehoslovaci, dri
blează pe Rada și apoi aruncă foarte 
frumos la poartă prin evitare. Mingea 
se oprește în plasa porții lui A-rnost. 
Este 1—0 pentru R. t*. Romînă. Cî- 
teva secunde mai târziu, un atac al 
echipei cehoslovace este oprit de apă
rarea promptă a formației noastre. Ju
cătorii . romuri trec în atac și la ca
pătul unei combinații frumoase Ihiat 
șuteaz. i fulgerător în... bară I Reve
nită. în teren mingea, este preluate de 
jucătorii' cehoslovaci, care declanșează 
tu* contraatac. Herman îi pasează tui 
Gsermak aâlat în poziție de pivot și 
acesta egalează printr-un șut plasat. 
Au trecut 6 minute și. jocul devine 
din ce în- ee mai palpitant. In min 7, 
o- nouă combinație a echipei noastre 
se termină cu wn șut razant cu bara 
tras, de Hnai. Un minwt mai fîrziu, 
Lukosik aflat în apropierea semicercu
lui aruncă (a poarta-., dar Bădulescu 
Heelaează pram.pt. Mingea este re- 
prinsâ de Lukosik, care trage din sw«, 
însă Redl prinde. Fazele se succed 
eu- repeziciune de la o- poartă la alta. 
In min-, 8, Aruo t se qerwareă ta. o 
„bomba" a tui Ivănescu. Cîteva se
cunde mai ttezfo Nodes interceptează 
o- minge, îi pasează tui Ivănescu. a 
cesta trage, dar Arnost este din nou 
l-a post

După 10_minute de joc echipa tioasf 
tră beneficiază dc trei aruncări conse
cutive de la 9 m. Ultima este ratată 
de Nodea care trage afară. Ifandba-î 
liștii cehoslovaci atacă. Mareș pierde 
mingea în favoarea lui Ivănescu, care 
Ia rîîwdul lui este deposedat de balon 
de Ilavflk. Ultimul încearcă să pa
seze, Interceptează Covaci, o acțiune 
rapidă în care Ivănescu trage în bt<te 
caj, tot el reprinde minge.-t și a 
doua oară nu. mai greșește: 2—1 pen- 
trn R. P. Romlnă, In min. 12, Lukosik 
șutează fu bara, pentru ca imediat 
după aceasta Ivănescu să tragă în 
blocajul apărătorilor cehoslovaci. A- 
ceștia contraatacă rapid. Mareș este 
singur la semicerc, dar Redl printr-an 
reflex respinge. Ambele echipe ratează 
eîteva atacuri și tn min. 15 Lukosik 
egalează: 2—2. Un minut mai tîrziu. 
Covaci este faultat ta semicerc, arbia 
trul acordă doar lovitură de ta 9 m. 
pe care o ratăm. I Jrmează un atac al 
echipei cehoslovace și Rada, din po-l 
ziție de extremă. înscrie peste RedL 
Eș-fe min. 18 și echipa cehoslovacă

După reisrfăwile primite de te: TU
DOR VAStLE. LUCIAN GRIGO- 
RESCU ȘI NICOLAE NEDEF.

(Continuare in pag. a 2-a)

Alte succese de prestigiu j
ale sportului nostru: ;

—- Știința București a întrecut cu 8-1 1
pe t>y n a mo Pra ga în prima finală < 
a C C. E, Ia handbal in 7-femînîn

— Dinamo București s-a calificai pentru ( 
semifinalele €. C. E. la volei-fete <

cutu.nl
Nicol.ae
pram.pt
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ECHIPA R. P. R. A ÎNVINS FORMAȚIA R. S. CEHOSLOVACE
DUPĂ DOUĂ PRELUNGIRI CU SCORUL DE 9-8

Record de spectatori ia
Dimineața splendidă 

unui spectacol sportiv 
atras ieri pe traseul 
motocros organizat de 
tivă Metalosport un
de spectatori : peste 20.000. Deși tra
seul nu oferă cele mai bune condi- 
țiuni 
aflau 
an în 
rea a 
Cîțiva 
ziție
începutul sezonului un evident pro
gres față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Printre ei se numără’

și perspectiva 
de calitate au 
concursului de 
asociația spor- 
număr record

(Urmare din pag. 1)

trece mult timpconduce cu 3—2. Nu
(min. 21) și Ivărtescu aduce eghlarea, 
printr-un șut formidabil pe jos. în 
min. 25, Ărnost se remarcă din nou 
apărînd o „bombă" a lui llnat. Atacă 
echipa cehoslovacă, dar Duda este de
posedat de balon de Bădulescu; un 
pas fulgerător pe contraatac lui Bul
garii, care șutează năpraznic la colț 
și scorul devine 4—3 pentru R. P. 
Romînă. Două minute mai tîrziu, 
Frollo este faultat la semicerc și e- 
chiipa cehoslovacă beneficiază de o 
lovitură de la 7 m. pe care Rada, o 
transformă^ astfel că scorul devine 
■4—4. In ultimul minut de joc, Arnost 
„scoate*1 cu piciorul, deși era căzut, 
un șut al lui Bulgaru.

Cea de a doua repriză începe în 
nota dc dominare a echipei noastre, 
care beneficiază în min. 33 de două 
lovituri de la 9 m. Ultima este bine 
executată și după un schimb fulgeră-' 
tor de pase, Covaci îl deschide pe 
Nodea și acesta, după ce îl driblează 
pe Havlik, trage puternic. Este 5—4 
pentru R. P. Romînă. Handbaliștii 
cehoslovaci joacă din ce în ce mai 
nervos. Toate combinațiile lor în atac

pentru a. șaiptea oară egal: 7—7. In 
ultimele secunde echipa noastră are 
4 lovituri de la 9 m., dar ele rămîn 
fără rezultat, astfel că la scurgerea 
celor 60 de minute de joc scorul se 
menține egal: 7—7. Conform regula
mentului urmează sa se dispute două 
reprize de cîtc 5 minute.

In prima repriză din prelungiri, 
jocul îl începe echipa cehoslovacă. Se 
joacă foarte prudent. Abia în min. 4 
al acestei reprize se aruncă la poartă 
pentru prima oară, dar șutul lui 
Mareș întîlnește bana. Echipa noastră 
atacă, combină foarte raipid și după 
un schimb de pa>se apărarea ceho
slovacă este surprinsă descoperită. 
Costachc II se află liber pe extremă, 
dar șutul lui este apăra t printr-un reflex 
formidabil de Vicha caret-a înlocuit pe 
Arwost. Și după 
porțile, deoarece

încurajează echipa noastră, 
cucerit simpatia prin jocul 
prin diîrzenia și ambiția cu

aceasta se schimbă 
s-au scurs cele 5

Declarații după meci

: Arbitrul KN-UD KMUDSSEN
' (Danemarca), ajutat la cele două 

porti de HAiLWOWîTZ (Austria)
; și .(UNG (R. F. Germană), a con

dus următoarele formații :
I R. P. ROMINA: 1RE1DL — TEL- 
: MAN, 1VANESCU, COVACI, NO

DEA, COSTACHE II, BULGARU, 
MOSER, HNAT, BĂDULESCU,

1 R. S. CEHOSLOVACA: AR- 
; NOST (din min. 60 Vicha) — Ha- 

vlik, DUiDA, HERMAN, Csermak,
' Trojan. Frwlo, RADA, LUKO'SIK, 

MAREȘ.
' In celelalte întreceri finale s-au 
. înregistrat următoarele rezultate : 
' Suedia — Echipa unită a Germa 
I niei 17—14 (8—9); Danemarca —

Islanda 14—13 (7—8) ; Norvegia 
— Franța 13—11 (7—7, 10—10).

; CLASAMENT FINAL
1. R. P. ROMINA; 2. R. S.

'I Cehoslovacă; 3. Suedia; 4. Echipa 
unită a Germaniei; 5. Danemarca: 
6. Islanda; 7. Norvegia; 8. Franța.

!
sînt prompt destrămate de apărarea 
noastră și Havfik, iar apoi Lukosik 
trag pe rînd afară. Echipa noastră 
ratează două mari , ocazii de a ma jora 
scorul. In min. 36, llnat trage razant 
cu bara, apoi în min. 37 Costache II, 
pornit singur pe contraatac, calcă se
micercul, iar în min. 38 Nodea înscrie 
un gol anulat de arbitru pe motiv că 
și cl călcase semicercul. Un minut mai 
tirziu, apărarea noastră ezită și Rada 
egalează. Jocul devine extrem de dis
cutat. Ambele echipe luptă cu îndîr- 
jirc pentru victorie, dar mai ales se 
apără cu disperare. Se ratează o se
rie de atacuri de o parte și de cea
laltă, pentru ca în min. 47 Duda să 
înscrie din săritură și astfel echipa 
cehoslovacă să conducă cu 6—5.'. Ur
mează cîteva momente dc emoție pen 
tru jucătorii noștri: Trojan intercep
tează o minge, pornește pe contraatac 
și,: fiind singur la semicerc trage în... 
bară. Se scurg cîteva minute de joc 
egal și în min. 52 Teiman este faul
tat la semicerc și arbitrul acordă lo
vitură de la 7 m, pe care Moser o 
transformă imparabit Scorul este din 
nou egal,6—6. Jucătorii cehoslovaci 
forțează victoria, dar Reid’l apără ex
cepțional un șut al lui Mikosik. In 
mii). 54, echipa noastră beneficiază 
de trei lovituri de la 9 m. După exe
cutarea ultimei lovituri, Covaci pă
trunde printre apărătorii cehoslovaci, 
driblează și apoi aruncă la poantă din 
plonjon cu evitare, înscriind cel mai 
frumos gol al jocului: 7—6. Echipa 
cehoslovacă atacă, atacă și iar atacă. 
Apărarea echipei noastre rezistă. Mi
nutele se , scurg greu. Nu mai erau 
decît 120 de secunde de joc și la un 
atac al handbaliștilor cehoslovaci, Ma
res este faultat la semicerc și arbi
trul acordă lovitură de la 7 m, pe 
care Rada o transformă. Scorul este

KURT WADMARK (antrenorul echi
pei reprezentative -a Suediei) : „Selecțio
nata Romîniei a știut să-și pună în va
loare în această extraordinară partidă 
principalele ci calități, llamdbaliștii ro
mi ni s-au apărat excelent și au aruncat 
la poartă numai atunci cînd trebuia. Des
pre joc nu se poate spune că el a fost 
frumos. Dar cine ar putea pre tinde că 
o finală de campionat mondial, cu o des
fășurare atît de dramatică, mai trebuie 
să fie și frumoasă ? Fiecare echipă 
caută să-și valorifice calitățile și să 
învingă. Romînii au știut să facă acest 
lucru și pentru aceasta îi felicit căldu
ros.9’

AXEL AIIM (Danemarca, membru al 
Comisiei Tehnice a Federației Interna
ționale de Handbal) : „Echipa REPU
BLICII POPULARE ROMÎNE a jucat mai 
bine decît reprezentativa R. 
slovace. Aș vrea să 
ția romînă a fost 
nată. De la un joc 
handbaliștilor romîni 
mai bună, ei cucerind simpatia 
a tehnicienilor și, mai ales a spectato
rilor. Victoria selecționatei romîne este 
pe deplin meritată.”

10VAN RIJZICI (președintele federa
ției de handbal din R.P.F. Iugoslavia) 
„Puterea de luptă și calmul au decis 
această mare și meritată victorie a ju
cătorilor romîni. Stau și acum, la ter
minarea jocului, și mă întreb cum de au 
putut suporta o tensiune nervoasă atît 
de. marc și cum de au reușit să depă
șească valoroasa formație cehoslovacă ”

SIEGFRIED PERAY (antrenor din 
R.F. Germană) „Sînt uimit de apărarea 
excelentă a romînilor în frunte eu for
midabilul portar Redl. Echipa R.P. Ro
mîne s-a ridicat în acest joc peste adver
sarii săi. Pentru specialiști a fost uimi
tor modul în care au jucat tactic hand
baliștii romîni. De asemenea, consider 
pregătirea lor fizică și tehnică de-a drep
tul fantastică.”

cioare și 
care le-a 
ei corect,
care luptă pcntiru victorie. I-n cel de 
al treilea minut, o combinație a echi
pei romtae face „mat" apărarea 
cehoslovacă și Costache II înscrie 
spectaculos din poziție de extremă. 
Echipa R. P. Romîne conduce cu 9—8. 
Reprezentativa R. S. Cehoslovace a- 

-tacă- dezlănțuit. Se pripește în orga
nizarea atacurilor și Mareș calcă se
micercul. Mai sînt de jucat doar 90 
de secunde. Atacă handbaliștii rd- 
mîni . Covaci driblează din nou doi 
apărători, trage puternic, diar mingea 
lovește bara după ce îl depășise pe 
Vicha. Este rîndul handbaliștilor 
cehoslovaci să atace. Havlik trage în 
blocaj, d:ar mingea este reluată tot 
de el. In ultimele secunde Duda tra
ge alături. Șl iată că au tfecut și 
cele 5 minute și meciul se termină. 
Scorul este 9—8 pentru echipa Repu
blicii Populare Romîne, care a devenit 
astfel CAMiP,IOANĂ. MONDIALĂ 
Publicul năvălește pe teren și poartă 

. jucătorii romîni pe brațe. Festivitatea 
de premiere începe cu flntîrziere, de
oarece jucătorii romîni sînt în con
tinuare purtați pe brațe.

Se face ordine și în aclamațiile 
miilor de spectatori dl. HANS BAU
MANN, președintele Federației Inter
naționale de Handbal înmînează ju
cătorilor noștri CUPA de campioni 
ai lumii, pe care sînt înscrise numele 
țărilor care au câștigat primele trei 
ediții (Germania și Suedia de două 
ori). Apoi, în sală se face liniște. Se 
aud acordurile imnului scumpei noas
tre patrii și drapelul țării se ridică 
încet pe cel mai înalt catarg din sală. 
După aceea, jucătorii romîni, purtînd 
drapelul țării, fac un tur de onoare 

spectatori

de concurs, iar alergătorii se 
la prima evoluție din acest 
fața publicului, totuși întrece- 
plăcut prin dîrzenia disputelor, 
alergători se află într-o dispo- 

excelentă și dovedesc de la

motocros: peste 20.000!
nu am fi avut ce reproșa organizato 
rilor concursului inaugural.

Iată rezultatele tehnice : incepătoi 
175 cmc: 1. Alex. Schuler (C.C.A.) 
2. M. Cocîlteu (Metalul) ; 3. Cr. Ionesc 
(Metalosport) ; pină la 350 cm : 1. IV 
Moțoc (Metalosport); avansați 125 cm 
1. Mihai Dănescu (C.C.A.) ; 
Voicu (Dinamo) ; 175 
Iancovici
(Rapid) ; 
(C.C.A.) ;
mo) ; 3.

2.
cmc: 1.
2. Gh.
1. Gh.

Cernescu

Mari: 
Ștefa: 
Bănie
Ioniț 
(Dina

(Metalul) ;
250 cmc:
2. Mircea

Gh. Voiculescu (C.C.A.) ; *
Erwin Seiler (Rapid) ; 5. Cristian Dc 
vitz (Dinamo); 6. Hugo Sitzler (Mc 
talul) ; Huhn (Metalosport)

-:<V -:

Gh. Voiculescu (C.C.A.) conduce cursa rezervată mașinilor d
350 cmc tatonat de M. Cernescu (Dinamo) — nr. 2.

drapelul țării, fac un tur 
în uralele celor 15.000 de

Gh. Voiculescu (C.C.A.), Șt. Ianco- 
vlci (Metalul București), Gh. Ioniță 
(C.C.A.), Mircea Cernescu (Dinamo), 
Mihai Dănescu (C.C.A.), Erwin Seiler 
(Rapid) ș.a. Organizarea concursului 
a fost foarte bună și dacă stația de 
radioamplificare nu s-ar fi defectat

In 4 rinduri
In urma victoriei dc . ieri, tara 

noastră deține acum titlul de cam
pioană mondială atît la femei 

(handbal în 11), cit și la bărbați 
(handbal în 7).

Au fost în meci cu toți excepționali 
Și-au dovedit un hicru esențial : 
Bărbații cu femeile-s egali
Și-n ce privește handbalul mondial !

V. D. POPA

S. Ceho- 
subliniez că forma- 
extrem de 
la altui 
a fost din

discipli- 
evolufia 
ce în ce 
unanimă

ȘCOLAR BUCUREȘTI—LA BĂIEȚI
ȘI MUREȘUL TG. MUREȘ-LA FETE, AU CiȘTIGAT

„CUPA SPORTUL POPULAR" LA JUNIORI

CLUBUL SPORTIV

8. Iosif Sterba (I.T.B.) ; 350 cm: 
Mihai Dănescu (C.C.A.) ; 2. Gh. Ioni 
(C.C.A.) ; 3. Cristian Dovitz (Dinamc 
4. Gh. Voiculescu (C.C.A.) ; 5. Huf 
Sitzler (Metalul).

Clasamente generale : „Cupa tin 
retului" : 1. METALOSPORT 10 i 
2. C.C.A. 6 p ; 3. Metalul 4 p ; 
Dinamo 2 p ; „Cupa primăverii: 
CASA CENTRALA A ARMATEI 27 
2. Dinamo București 12 p; 3. Metal 
7 p ; 4. Rapid București G p.

—h. n.—

minute ale primei reprize a prelun
girilor. In cea de a două repriză, ju
cătorii cehoslovaci plimbă mingea 
timp de 4 minute, așteptind cea mai 
favorabilă poziție' Abia în cel de al 
cincilea minut, ei se hotărăsc să tra
gă la poartă, dar puternicul șut al 
lui Duda este blocat prompt de Red!. 
Formația noastră trece în atac, are 
3 lovituri de l>a 9 m., pe care însă 
nu le fructifică. Și cele două reprize 
ale prelungirii se termină fără ea în
vingătorul să fie decis.

Urmează alte două reprize de eîte 
5 minute. Publicul aclamă minute în
tregi, dar în clipa în care arbitrul 
fluieră reînceperea meciului în sală 
se lasă o liniște deplină. Tensiunea 
este extrem de mare. Din nou jocul 
îl încep jucătorii cehoslovaci. Chiar 
în cel de al doilea minut, Redl apără 
un șut al lui Herman. Handbaliștii 
romini au 3 lovituri de la 9 m și la 
ultima din ele Mareș este eliminat 
pentru un fault grosolan comis asu
pra lui Nodea. Mai erau 30 de se
cunde pînă la terminarea primelor 5 
minute cînd Moser trage puternic, dar 
Vicha apără. Jucătorii cehoslovaci 
atacă, dar depășiți de dîrzenia și de 
elanul handbaliștilor romini se zăpă
cesc, nu mai ă.u siguranța cu care 
începuseră partida. Primele 5 minute 
din cea de a doua prelungire se ter
mină și scorul este tot egal: 7—7. 
Începe ultima repriză a jocului. După 
40 de secunde, Ivănescu este faultat 
grosolan și arbitrul acordă lovitură 
de la 7 m, pe care Moser o trans
formă. Echipa noastră conduce cu 
8—7. După un minut, Trojan este și 
el faultat ia semicerc, iar Rada tran- 
formă lovitura de la 7 m. și scorni 
a devenit din nou egal : 8—8. Toți 
cei 15.000 de spectatori șînt în pi-

întrecerile finale ale celei de a pa
tra ediții a „Cupei Sportul popular" 
rezervată echipelor de juniori au luat 
sfîrșit ieri cu victoria formațiilor 
C.S.S. București (antrenor E. Trofim) 
la băieți și Mureșul Tg. Mureș, (an
trenor A. Kamemtzky) la fete. Me
ciurile, de un nivel tehnic mulțumi
tor, desfășurate timp de trei zile în 
sala Floreasca. au plăcut spectatori
lor datorită echilibrului valoric al ce
lor opt echipe participante, ceea ce a 
făcut ea fiecare partidă să fie: dispu
tată pînă la fluierul final „Cupa 
Sportul popular", un adevărat cam
pionat al echipelor noastre de juniori, 
a scos și în acest an la iveală noi 
talente de tineri handbaliști, viitoare 
cadre ale handbalului din țara noas
tră. Iată, pe scurt, meciurile desfășu
rate ieri : Luceafărul — Voința Buc. 
(f) 12—5 (3—2). După o repriză 
echilibrată, cînd scorul a fost foarte 
strîns, Luceafărul cîștlgă detașat în 
repriza a doua.

Harghita — Voința Sibiu (b) 11—9 
(7—3). Cu o formație mai omogenă 
tinerii handbaliști de la Harghita au

reușit să învingă Voința Sibiu, dato
rită jocului bun din prima repriză.

Mureșul — Banatul ff) 4—3 (2—1). 
Un meci deosebit de strîns, la capă
tul căruia Mureșul a înregistrat o 
nouă și prețioasă victorie care le-a 
adus tinerelor handbaliste din Tg. 

’Mureș locul I în clasament.
C.S.S Banatul (b) 15—9 (8—3). 

Handbaliștii bucureșteni și-au asigu
rat victoria în prima repriză, cînd au 
reușit să-și oreezfe un avantaj, care 
avea să fie hotărîtor. în urma aces
tor rezultate clasamentele finale sînt 
următoarele: BĂIEȚI: 1. C.S.S. Bucii 
reștî 6 puncte; 2. Banatul 4 p; 3. 
Harghita 2 p ; 4. Voința Sibiu 0 p ; 
FETE: 1. Muneișiii.l 6 p; 2. Banatul 
4 p; 3. Luceafărul 2 p; 4. Voința 
Buc. Op

La sfirși'tul întrecerilor, echipelor 
clasate pe primele locuri și celor mai 
buni jucători și jucătoare, fruntași la 
învățătură și sptat le-au fost înmînate 
cupe și premii din partea ziarului 
„Sportul popular**.

^•onosporl
buletin cu 12 rezulte 

Pronosport nr. 11, eta 
1961 :
Juventus (camp, ita-

Intemazionale (camp.

Padova (camp, ita-

— Roma (camp, ita-

Sampdoria (camp.

- Spăl (camp, ita-

— Bari (camp, ita-

(camp.

(camp.

Angers

(camp.
ANUL

Rouen (camp, fran-

Toulouse) disi

C. ALEXE

Așa arată un 
la concursul 
din 12 martie 

I. Milan — 
liaii) 

II. Leeco' — 
italian)

III. Torino - 
lian)

IV. Atalanta 
lian)

V. Lazio — 
italian)

VI. Napoli ■ 
lian)

VII. Bologna 
lian) 

vm. Lanerossi — Udinese 
italian)

IX. Valenciennes — Troyes 
francez)

X. Stade Fnanțais — 
(camp, francez)

XI. Nancy — Toulouse 
francez)

XII. Nîmes ~ 
cez)

Meciul XI (Nancy 
tîndu-se înainte de închiderea concur 
lui a fost anulat. Toate variantele I 
mese pronostic exact la acest meci.

Variante depuse ; aproximativ 353.

știința Craiova
MASCULIN

a învins pc C. C. A. la București
period ni. repriza sceun-dă, obfinînd o 
victorie care le mărește șansele de a 
evita zona retrogradării.

. .......... DINAMO TG. MUREȘ—DINAMO O- 
realizat RADE A 96—46 (49—17). Joc la discre

ția mureșenilor. Echipa din Oradea a 
făcut din nou o partidă slabă.

V. Kadar ți I. Păuș, coresp.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINAMO 

'BUCUREȘTI 48—45 (24—27). K fost 
un meei eare a ținut încordată* atenția 
spectatorilor din primul și pînă în ulti
mul minut de joc.

Mircea Luca, coresp.
C.Ș.M. CALAȚI—STEAGUL ROȘU

C.C.A—ȘTIINȚA CRAIOVA 83—86 
(44—38). După o desfășurare palpitantă, 
echipa studenților craiovcni a î____
o frumoasă și meritată victorie. Știința 
Craiova a luptat cu un elan deosebit 
și a reușit să depășească pe baschet- 
baliștii militari care nu au făcut 
deauna față ritmului extrem de 
impus de învingători.

RAPID BUCUREȘTI—ȘTIINȚA
59—55 (28-—26). Ambele formații au 
luptat cu deosebită dîrzoniie pentru vic
torie. Sub acest aspect, ea și prin pris
ma evoluției scorului, meciul a fost in
teresant. Din păcate însă, valoarea tch-. BRAȘOV 58—43 —22). Gazdele au
nică a partidei a fost sub orice critică, 
jucătorii ambelor echipe făcuid sume
denie de greșeli elementare (pasc gre
șite, dublu dribling, ratări din poziții 
clare). In plus, sub aspect tactic, echi
pele Rapid și Știința nu au arătat mai 
nimic, bazîndu-și mai mult acțiunile pe 
jocul individual.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—VOINȚA IAȘI 
83—70 (38—39). Studenții au fost su-

mtot-
hapid

CLUJ

condus tot meciul, obț in nul o victorie 
meritată.

A. Schenkman, coresp.
FEMININ

I.T.B —VOINȚA TG. MUREȘ 57—59 
(33—28). Deși a condus în prima renri- 
ză. uneori detașat (min. 10; 33 — 25). 
echipa I.T.B. a părăsii terenul învinsă 
din cauza jocului slab practicat în par-

tea a doua a întrecerii. De rein a ix?-at ci 
final, 1.T.1Ț a avut conducerea (n 
36: 55—49), dar dh-zenia mureșene* 
a adus acestora o frumoasa vic to 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI—VOINȚA B. 
ȘOV 51—38 (18—18). După o ropi 
egală, bu eu roș teu cele și-au impus sn. 
rioȚibatea cîștijțîn-d clar. S-au romao 
Niculescu, Predescu, Rizescu de la Șl 
ța și II. Krauss, Vogel și E. Roșu d< 
Voința. f (A. A^entc-coresp.).

C.S. ORADEA—MUREȘUL TG. I 
REȘ 63—57 (34—32), A fost o par 
foarte frumoasă decisă dc-abia în ultir 
minute m favoarea ecliipej locale. E 
lent s-a comportat I. Darabaș oare a 
scris 37 puncte.

VOINȚA ORADEA—ȘTIINȚA 
51—06 (30—28). Avînd o mai 
precizie în aruncările la coș, «lin 
za secundă, studentele au obținut 
toric meritată.

Ci 
b 

re 
o

Mircea Pop, cores)
PLOIEȘTI — RA 

36—83 (22—37). 
I BUCUREȘTI—1.<



InWmrile
PROGRESUL — VOINȚA 
BUCUREȘTI 3—2 (1—1)

Meciuri spectaculoase in prima etapă; 
a campionatului republican

In meciul cu Voința (din campio
natul orașului București) Progresul 
a jucat mult sub valoarea lui obiș
nuită, cîștigînd de altfel cu un scor 
tninim 3—2 (1—1), după ce fusese 
condus pînă aproape de sfîrșitul pri
mei. reprize cu 1—0. Dar nu rezultatul 
In sine contează ci Raptul că în pri
ori parte a jocului și o bună pe
rioadă din repriza secundă, fotbaliștii 
de la Progresul (subapreciind adver
sarul) nu au reușit să-și impună 
sunerioritatea în joc față de o echi
pa cu posibilități mai modeste, dar 
care a acționat cu multă ambiție.

Voința s-a dovedit a fi un foarte 
bun partener de antrenament. Prin 
Neagu, Blujdea și Pană a înjghebat 
unele atacuri bine gîndite, care au 
derutat apărarea Progresului. In pius, 
jucătorii Voinței au fost, deobicei, 
primii la minge, câștigând multe due
luri pentru balon. In ultimele 15—20 
de minute Progresul, jucînd mai a- 
proape de valoarea normală, și-a în
ghesuit adversarul în careu, dar fot
baliștii de categorie orășenească au 
rezistat frumos, obJigtodu-și adversa
rul să depună eforturi pentru a cîș- 
tiga partida. Golurile acestui joc de 
antrenament au fost marcate de Di- 
nulescu (min. 43 și 88), Ionițâ (min. 
75 din 11 m) respectiv Spiridon (min. 
5) și Blujdea (min. 85).

De la Progresul s-.au evidențiat: 
loniță, Maior și Smărăndescu I, tar 
de ta Voința portarul Ciocănel, Stoi
ca, Chiriță, Neagu, Pană și Blujdea. 
lată formația Progresului : 
(Niculescu), — Nedelcu, 
Soare — Ioniță, Maior - 
(Oaidă), Smărăndescu I, 
IMafteuță. Baboie (Coicea).

Mîndru 
Garicaș, 

— Coicea 
Dinulescu,

(al. i.)

FARUL — RAPID 5—2 (3-1)

CONSTANȚA 12 (.prim telefon). 
Intorcînd vizita formației locale fe
roviarii bucureșteni au jucat azi la 
Constanța într-un meci amical,

un

au
li

. pe 
care l-au pierdut cu scorul de 5—2.

Rap'idiș'tij au evoluat slab, dove
dind lipsuri în mai toate comparti
mentele. In apărare ei au fost pene- 
trabili și au comis numeroase gre
șeli, iar în atac au desfășurat 
joc lipsit de orizont.

Deși n-au strălucit, localnicii 
fost tot timpul superiori și ar 
putut să cîștige la o diferență mai 
mare. Echiipa a jucat în general mai 
legat, mai ordonat și ma.i gîndit. 
Din nou linia de mijloc a funcționat 
foarte bine, iar atacul — prin tînă- 
rul Mănescu — a căpătat un spor 
de viteză și de pătrundere.

ȘI ACUM, RETURUL.,.
ofi-

pri-

"j Ultima duminică de vacanță
" ’ cîală fotbalistică...
- - Pentru ultima oară in această
■.. măvară zeci de mii de bucureșteni

și-au luat in tihnă prinzul duminical. 
Pentru că de duminica viitoare ei vor 

•• consuma felul doi cu ochii mai mult
• ne ceas decît în farfurie iar desertul 

.. îl vor lua imbrăciiulu-și pardesiul 
grăbiți să nu piardă primul plonjon 

" <d lui Poinescu sau primul șut ...pesta
• ■ bară <d lui Oaidă.

Faptul că doar Progresul a jucat 
" in Capitală, a însemnat pentru spec- 
.. tatorii bucureșteni un bun prilej de 
' ‘ „respiro”. înaintea startului pe care-l 
.. vor lua și ei duminica viitoare.
- - In redacția . noastră, ultima dumi- 

j nică liiiișțită pentru cronicarii de fot-
- ■ bal. Liniștită pentru că în birourile 
’■ noastre au sunat doar telefoanele co- 
-. respondenților si nu ale sutelor de 
"' suporteri care duminica nu mai an 
.. răbdare pînă la buletinul sportiv de
• - la radio și nici nu vor să formeze. 
” 05 pentru a afla ce-a făcut echipa
■ ■ lor favorită. Și măcar dacă s-ar mul- 
'' țumi cu un scurt : ,,Doi la doi” sau

,.Trei la unu pentru Rapid!”... Dar
■ ’ ci mai vor și tot felul de' amănunte 
.. iar unii se apucă pur și simplu —
■ - dacă echipa lor a pierdut — să ne 
" spună cum ar fi făcut ei formația .
• - In această duminică precompeti.

‘ țională, un jucător este, deocamdată 
.. departe de preocupările imediate ale 

tovarășilor săi : STAICU de la C.C.A. 
.. El se află în convalescență după he-
- • patita de care a suferit în timpul 
“ turneului din Brazilia și nu va putea 
-- relua antrenamentele decît peste cel
• ‘ puțin o lună de zile. Aseară, Staicu 
.. ne-a vizitat la redacție, interesîiuiu-se 
-" de turneul de la Sibiu în cure a ju- 
“ cat și echipa sa. Firește, am discu- 
-- tot despre turneul în Brazilia (pe

Portarul Ciocănel (Voința) 
dinAspect

A,u înscris: Ciosescu 
și Olaru pentru Faru'l,

(3), Mănescu Ivansuc (Știința Cluj). 
Coipiil și Io- bine C. Nrțescu.

nescu lo-n, pentru Rapid. Arbitrull C. I«a- 
nopol a condus corect următoarele 
formații:
Ci unc an (Diatou),
BUZEA-Stancu (Straton),
Moroianu, Sever, OLARU, CIOSESCU, 
MĂNESCU. Rapid: Dungii (Todor), 
Greavtt, Motroc (Bodo) Mncri-Bodo 
(Neacșu), Koszka-Ccjpiil, IONESCU 
ION, Leahevici, GEORGESCU, Vă- 
caru.

Puiu Enache-coresp. regional

Fânul: GHIBAN.ESCU-
Brinzei (Danciu), 

BIBERE-

Turneul de ta Sibiu
C.C.A. — ȘTIINTA CLUJ

4—2 (1—0)

SIBIU, 12 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică, pe stadionul Voința, s-a 
disputat un turneu la ca.re au parti
cipat C.C.A., Știința Cluj, C.S.M. Me
diaș și formația de categorie regio
nală A.S.A. Sibiu, organizatoarea 
competiției.

Iată rezultatele înregistrate: Sîm
bătă: Știința Cluj — A.S.A. 3—1 
(1—0). Au marcat: Moldovan, Mate- 
ianu, Ivansuc (Știința) și Marin 
(A.S.A.). C.C.A. — C.S.M. Mediaș
5—3 (3—2). Au marcat: Cacoyeanu 
(2), Alexandrescu, Jenei, Donciti 
(C.C.A.) și Staudt (3).

Duminică; C.S.M. Mediaș — A.S.A. 
5—0 (3—0). Au înscris: Staudt (2), 
Matei, Szakacs, Comșa.
Știința Cluj 4—2 (1—0).
fast de un nivel tehnic 
ambele echipe demonstrînd 
bună. Au înscris: Tătaru 
xandrescu, Crișan (C.C.A.) 

CC.A. — 
Jocul a 
superior, 
o formă 

(2), Ale
și Marcu,

care Slaicu il socotește deosebit 
util și bogat în invulăm'nte) și mai 
ales despre campionat.

— „Returul va fi pasionant, luca 
«lin prima etapă slut programate 
jocuri importante pentru titlu ca și 
pentru periferia clasamentului. Aștept 
cu maximum de interes meciul de la 
Arad dar mărturisesc că nici meciul 
C.C.A.—Farul nai mi se pare o sim
plă formalitate. Constănfeiii ne-au 
da«t de lue.ru, de fiecare dată, și pe 
terenul lor și la București. Îmi jia-re 
rău că nu pot participa deocamdată 
la jocuri. In orice caz, doresc ca re
turul campionatului să însemne un 
puternic pas înainte pc drumul creș
terii calitative a fotbalului nostru, 
roadele turneelor făcute în această 
iarnă de diverse ochi.pc (Selecți<mta 
București, Rapid, Steagul roșu, Di
namo Bacău, Selecfionata de tineret) 
să se vadă din plin.”

I-am urat lui Staicu să-și reia cit 
mai repede locul în apărarea lideri
lor campionatului iar pînă atunci, 
ca spectator, să aibă parte numai de 
jocuri de calitate, desfășurate in 
atmosfera de cea mai deplină sporti
vitate. Desigur, dragi cititori, această 
a doua urare vi se adresează și dum
neavoastră. ..

Să sperăm că jucătorii echipelor 
noastre de categoria A n-au să dez
mintă așteptările. Piuă atunci, vă 
dăm ..rendez vous” in ziarul nostru 
de luni, in aceeași pagină, unde veți 
putea citi primele cronici ale returu
lui, adică pe cele ale partidelor: 
C.C.A.—Farul, Rapid—Știința Timi
șoara, U.T.A.—Dinamo București, 
Steagul roșu—Progresul București, 
Dinamo Bacău—Petrolul, Știința Cluj- 
Corviitul și Minorul—C.S.M.S, lași

de

RADU URZICEANU

intervine spectaculos la un atm al Progresului, 
meciul Progresul—Voința (3—2)

Foto: P. Romoșan
A arbitrat

C.C.A. Voinesicu-Zavoda II, Apol- 
zan, Ivăinescu-JENEI, CRIȘAN- Ca- 
coveanu, Constantin, ALEXANDRE
SCU, Danciu, TATARU.

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară-Cîmpeanu, 
Mureșan, Costin-PETRU EMIL, PO
PESCU-IVAN SUC, Suciu. MARCU, 
MATEIANU, Moldovan.

M. Vlădoiainu și Cornel Pitanu
cores;

DINAMO BUC. — METROM 
BRAȘOV 4—1 (1—0)

BRAȘOV, 12 (.prin telefon). Dina
mo București a susținut azi un joc 
de verificare în compania formației 
iMetrom din localitate — lider al pri
mei serii din campionatul regional. 
Jocul a fost reușit, bucureștenii în- 
tîmpinînd o serioasă rezistență din 
partea localnicilor, care i-au obligat 
să facă eforturi pentru a obține un 
rezultat favorabil : 4—1 (1—0). Di-
namoviștii au manifestat unele defi
ciențe de ordin tehnico-tactic, iar o 
parte dintre jucători au dovedit in
suficientă pregătire fizică.

Au înscris : Țîrcovnicu (min. 10 și 
77), Anghel Vasile (min. 69) și Ef- 
ti.mie (min. 72) pentru 
Mileșan (min. 52) pentru localnici.

Arbitrul Petre Badea (Brașov) a 
condus corect formațiile: DINAMO : 
Uțu (Cosma) — Ivan, Nunweiller III, 
Panait, 
xandru, 
Anghel 
Ene II,

METROM : Gîlmeanu — Bălănescu, 
Zaharescu, Rusnac — Tănase, Crișan 
— Bularca (Soare, Răcheru), Ianeu, 
Radu, Mileșan, Mihuț.

Carol Gruia-coresp. regional

Dinamo, și

(Constantinescu) — V. Ale- 
Munweiller IV (Dragomir) — 
Vasile, Varga, (Țîrcovnicu), 
Țîrcovnicu (Eftimie), Sasu.

, în campionatele republicane
MASCULIN

Raipid — Dinamo 
Rapid a cucerit o 
dar feroviarii au 
mult m.ai bine. în 
au arătat un bic

BUCUREȘTI :
3—0 (13, 13, 10). 
victorie meritată, 
jucat altă dată cu 
meciul de ieri, ei 
eaj bine pus la punct, atac destul de 
bun și servicii ceva mai bune decît 
ale învinșilor. Victoria campionilor a 
fost facilitată — pare paradoxal — 
chiar de dinamoviști care au acționat 
individual, lipsindu-le o linie direc
toare. Stăpînite de teama de a nu 
greși, ambele echipe au jucat muit 
prea „clasic". Ca evoluție a scorului, 
mai interesant a fost ultimul set: 
după 1—0 peMru Rapid, Dinamo con
duce cu 5—I, dar scorul devine 5—5 
și ...13—5 pentru Rapid 1 în continu
are, tot feroviarii au inițiativa (14— 
7) dar slăbesc ritmul și Dinamo mai 
reușește încă 3 puncte. La 14—10, 
campionii atacă hotărît și obțin punc
tul hotărîtor. Cei mai buni jucători : 
Plocon, Drăgan, Pavel (Rapid), Dor- 
zei (Dinamo). A arbitrat foarte bine 
C. Frențiu — Sibiu. (M. T.).

PETROȘANI: Jiul — "...
Brașov 3—0 (8, 11, 14). Primul set 
a revenit cu ușurință voleibaliștilor 
din Valea Jiului, dar in următoarele 
două oaspeții au condus cu regula
ritate, gazdele impunîndu-se însă de 
fiecare dată în finalul seturilor. A 

Bucu--■ condus competent M. Albuț
" rești. (I. Tudor-coresp.)
■ ■ BUCUREȘTI: Victoria — Știința 

Galați 2—3 (14—16, 9—15, 15—13,
. • 15—10 11 — ’51 Duoă ce voleiha-

-/■ liștii de la C.S M. Galați au învins

«REZULTATE TEHNICE: C,F.R. 
Grivita Roșie — «Rapid 9—0 (3—0); 
C.C.A'. — Metalul 14—3 (6—0) ; 
Dinamo—Progresul 9—6 (6—3); 
Știința Petroșanii — Știința Bucu
rești 3—0 (0—0) ; Olimpia Bra
șov — I.T.B. 0—8 (0—3) ;
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj 0—0.

* C.F.R. Grivița Roșie și Rapid 
s-au îiitîlnit sîmbătă, pe terenul din 
Parcul Goipilutui, în partida cu care 
s-a inaugurat actuala ediție a cam
pionatului. A fost un meci interesant 
ca desfășurare, în care echipa cam
pioană (fără Moraru) a trebuit să 
lupte mult pentru a obține victoria.

® C.C.A. a obținut o frumoasă și 
meritată victorie în meciul ctt Meta
lul. Rugbiștii militari an excelat în 
special pe l'inia de treisferturi (Coj'o- 
caru și Ciobănel). Metalul s-a dove
dit din nou tm adversar incomod. E- 
chipa antrenată de T. Moldoveanu a 
căutat să se impună pe înaintare și 
uneori a reușit aceasta, în perioadele 
în care a acționat mai calm, mai or
ganizat. Unele greșeli ale apărării au 
descumpănit,însă echipa, detcrminînd-o 
să practice un joc nervos și mai a- 
les incoherent, lucru speculat bineîn
țeles de militari.

® Echipa dinamovistă a fost 
superioară atît. la grămadă cît și la 
jocul în margine, dar a greșit anga- 
jîrriu-se uneori în jocul încîlcît prac
ticat de Progresul (în prima repriză). 
In generail însă, Dinamo a acționat 
mai, călim și a dovedit mai multă omo
genitate. Victoria e meritată. Progre
sul a jucat inegal: neconvingător în 
prima .repriză. După noi, echipa n-a 
muncit uniform, altfel ar fi putut rea
liza cri puțin un rezultat de egali
tate. Fundaștfl Alexandrescu, mai ales 
a jucat foarte slab. Din greșeala lui, 
Zlătoianu a reușit (la scorul de 3—3) 
să realizeze o încercare, după un sprint 
de 70 m> Au înscris: Tănase (6),Nagy 
(3), Zlătoianu (3) șl Dragomir (3). 
Evidențiați: Mazilu și Zlătoianu de ta

Sanda Grosu: 5,91 m la lungime
Rodica Voroneanu: 1,61 m Ia înălțime
iui cadrul concursurilor dc «atletism 

desfășurate sîmbătă și duminică în sala 
Floircasca din Capitală, în organizarea 
clubului Știința și respectiv a U.A.S.R 
au fost înregistrate două noi recorduri 
republicane pe teren acoperit. Evoluând 
în proba de săritură în lungime, marsura 
sportului SANDA GROSU (Metalul) a 
obținut performanța de 5,91 m, superioa
ră chiar și rcoordului republican m aer

duminica trecută pe cei de la Dinamo 
chiar la București, iată că o altă 
echipă din Galați, este vorba de vo
leibaliștii de la Știința, au plecat din 
București cu o victorie, înregistrînd 
marea surpriză a etapei — și poate 
chiar a turului. Studenții puteau cîș- 
ga chiar în trei seturi : la 13—10 
pentru ei în setul al treilea, a.u gre
șit inadmisibil (socotind probabil me
ciul c.a încheiat) fiind lipsiți de calm 
și acționînd dezordonat. Pînă ta ur
mă și-au revenit obținînd prima vic
torie în deplasare. S-au remarcat.: 
Kramer, Moșescu, Iordache (Știința), 
Rusescu, Dragomir (Victoria).

CLUJ : Știința — Știința Timișoa
ra 3—1 (18—16, 13—15, 15—7, 15— 
13). Cîștigă'torii au avut un atac 
mai bun și un joc mai sigur în linia 
a doua. Fierâru, Bărbuță, Biji, Boldur 
(Cluj), Cozonici, Koste (Timișoara) 
au fost cei mai butii. A arbitrat bine 
FI. Pisică-Brașov. (A. Dumitriu- 
coresp.).

BUCUREȘTI : Progresul — 
Ploiești 3—0 (7, 12, 10). O 

Tractorul ușoară pentru experimentații 
de la Progresul.

Petrolul 
victorie 
jucători

FEMININ

BUCUREȘTI : Rapid — C.S.M. Si
biu 3—o (12, 4, 9). Prezehtînd o for
mație cu multe jucătoare tinere (a 
lipsit și Ana Păunoiu), Rapid a fost 
condusă în primul set Cu 8—4. Fero
viarele egalează la 9 și, mai experi
mentate tociși decît adversarele lor, 
cîștigă setul cu 15—12. In următoa- 

Dinamo, Chiriac, Marinache și Cochia 
de la Progresul. Fără greșeală, arbi
trajul lui Jean Oncescu

TIBER IU STĂM A
• Circa ,2000 de spectatori au a- 

pîaudat ieri la Vuilcan, frumoasa vic
torie obținută de Știința Petroșani. 
Studenții de la Institutul de Mine, 
deși au fost dominați în prima re
priză, au reușit să se descurce destul 
de bine și apoi să echilibreze «ocul- 
La reluareț ei înscriu și își asigură" 
victoria prin Ureche (lovitură de pi
cior căzută). Cei mai burii: Marin, 
Zalman, Constantin și Mateescu de la 
Știința Petroșani, respectiv Vizitiu, 
Glimovschi și Tudoracho

I. Tudor-coresp.
© Rugbiștii brașoveni au jucat, în 

general, încîilcit, fără orizont. Jucătorii 
de ta I.T.B. în schimb, au făcut o 
frumoasă demonstrație de rugbi, ju
cînd în permanență la inînă. Realiza
tori: Sava (3) și Tuțuianu (5). De-a 
lungul meciului s-au remarcat: Ma
nea și Luca de la Olimpia, Tuțuianu, 
Leați, Teofilovici și Marica de la 
I.T.B.

V. Secăreanu-coresp.
• Așteptat cu mu.lt interes, jocul 

dintre C.S.M.S. Iași și Știința Cluj 
n-a satisfăcut. Ambele echipe au ur
mărit mai mult rezultatul. S-a jucat 
închis, pe grămadă, cu exasperant de 
multe mingi în tușe. Rezultatul ne' 
dreptățește pe ieșeni, care au dominat 
70 minute, ratînd numeroase ocazii 
clare. Oaspeții s-au apărat foai'c bine 
și au avut prilejui să deschidă scorul 
prin Qherasim : executînd o lovitură 
de pedeapsă, balonul îrdîlnește bara 
transversală și ricoșează în teren. 
A condus bine C. Galikowski.

Gh. Vasiliu-coresp.
• Federația Romînă de Rugbi con

voacă pentru miercuri 15 martie, ora 
19, în sala „Ecranul" din bd. Mt.4 
glieru, pe toți arbitrii din Capitală în 
vederea unor importante comunicări.

liber (5,84 m Maria Pândele — 19607, 
iar tînăra RODICA VORONEANU (CCA) 
a trecut peste ștacheta înălțată la 1,61 
m, stabilind astfel un nou record do 
sală pentru junioare (vî. 1,60 m — Mi- 
haela Popescu 1961).

Citiți amănunte despre concursurile «Ie 
atletism din Capitală în numărul nos- 

, tru de mîine.

își impun
Bughiu-

Farul Con-
15—8, 15—10,

rele două, bucureștencrie 
superioritatea. (Rodica 
coresp.).

BRAȘOV: Olimpia — 
stanța 3—2 (13—15, 
13—15, 15—9). După cufn arată și 
evoluția scorului, jocul a fost deo
sebit de disputat, echipa locală obți- 
nînd o victorie frumoasă. Renate 
Mischenger și Angela Dancu au fost 
cele mai valoroase jucătoare de la 
Olimpia, Sidonia Fedac și Striiana 
Donose au fost cele mai bune jucă
toare de la Farul. (Eugen Bogoan- 
coresp.).

BUCUREȘTI: C.P.B. — Progresul 
3—0 (15, 11, 11). învingătoarele aii 
trecut prin destule emoții : în primul 
set Progresul a condus cu 12—6, iar 
în al doilea cu 10—21 Jucînd mai 
organizat și mai atent, ele au cîști- 
gat însă pe merit. Progresul s-a pre
zentat mai bine decît în prima parte 
a campionatului, (N. Tokacek-coresp).

CLUJ : C.S.M. — Știința Cluj 3—2 
(15—4, 16—14, 4—15, 7—15, 15—10). 
Jocul a fost de o factură tehnică mo
destă. Sportivele de la C.S.M. și-au 
luat revanșa după înfrîngerea sufe
rită în prima etapă a campionatului. 
Ele au avut un atac mai bun în care 
a excelat Elena Simionescu. (A. Du- 
mitriu-coresp).

BUCUREȘTI : Metalul — Țesătura 
Iași 3—0 (12, 3, 6). După o repriză 
echilibrată în care ieșencele au con
dus cu 9—6 și 10—8, ,’esătura a scă
zut ritmul de joc, dînd posibilitate 
sportivelor de la Metalul să cîștige 
pe merit. (N. Tokacek-coresp).

lue.ru


in finala „Cupei Campionilor Europeni" la handbal '

Obținînd o categorică victorie în primul joc, Știința București 
și r mărit șansele de a cuceri acest important trofeu

Știința București—Dynamo Praga 8-1 (5-0)

CANADA A COTAT-LA GOLAVERAJ - TITLUL 
DE CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA HOCHEI PE GHEATĂ
Echipa R. S. Cehoslovace a devenit campioană a Europei

Prima -„manșă" a finalei „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI" Ia 
handbal în 7 pentru echipele femi
nine a prilejuit o nouă și concludentă 
■afirmare a handbalului nostru pe tă- 
irîm international. Intîlnind echipa 
pragheză Dvmimo, formația bucureș- 
teana Știința a obținut o categorică 
victorie: 8—1 (5—0). Firește că rea- 
Jiztnd acest scor de proporții în pri
mul meci, jucătoarele de la Știința 
și-au mărit șansele de a cuceri prima 
ediție a acestei frumoase întreceri 
internaționale. De altfel acest lucru îl 
afirmă și oaspeții noștri. Astfel, Josef 
Herm a ne Ic, membru al federației de 
specialitate din R. S. Cehoslovacă și 
reprezentant al comisiei de organi
zare a „Cupei Campionilor Europeni" 
ne-a spus : „Victoria echipei bucureș- 
tene este indiscutabilă și reflectă co
rect diferența de valoare dintre cele 
două formații. Sincer vorbind, noi 
ne am așteptat să pierdem jocul de 
la București, dar nu la acest scor. 
Acum însă rezultatul nu ne mai miră. 
Știința București este O' echipă (înără, 
care joacă viguros în apărare și în 
atac, care știe să imprime partidei 
un ritm foarte viu. Numai aceste ca
lități și tot ar fi fost suficiente pen
tru a depăși o formație lentă și des
tui de vîrstnică, așa cum este Dyna
mo Praga. în plus, handbalistele ro- 
mîne au arătat că posedă și o bună 
pregătire tehnică și tactică, lată deci 
de ce consider rezultatul de la Bucu
rești normal și de ce cred că Știința 
București va fi prima echipă care își 
va înscrie numele în lista cîștigă- 
torilor „CUPEI CAMPIONILOR EU
ROPENI". Partida a fost corect și 
competent arbitrată de Gh. Popescu".

Față de cele spuse de oaspetele 
nostru, sarcina cronicarului sportiv 
este mult ușurată. Ar mai fi de adă
ugat doar cîteva lucruri. Spre exem
plu, trebuie spus că ceea ce a con
tribuit cel mai mult la realizarea acestei 
categorice victorii a fost felul în care 
echipa Știința a jucat în apărare. 
Handbalistele bucureștene s-au miș
cat foarte bine în fața propriei porți, 
știind în mod special să i-asă în față 
pînă dincolo de semicercul de la 9 m. 
și să „jeneze" încă din faza lor inci
pientă acțiunile de atac ale jucătoa
relor de la Dynamo. In felul acesta, 
echipa oaspe n-a ajuns niciodată să 
tragă din poziție clară de la semi
cerc. mulțumindu-se cu șuturi puter

O victorie a dîrzeniei si
Dina mo Bu c u rest i—Pa rt iza n

9

Interesul amatorilor de volei eaie 
au umplut ieri dimineață pînă ia re
fuz sala Dinamo din Capitală, gazdă 
a întilnirii retur dintre formațiile 
feminine Dinamo București și Partizan 
Belgrad din cadrul „Cupei Campio
nilor Europeni",. era pe deplin justificat. 
Campioana R.P.F. Iugoslavia se pre
zenta înaintea acestui meci cu un 
avantaj destul de consistent (3—1 în 
partida de la Belgrad), astfel că re
zultatul final al acestei duble întîlniri 
era greu de întrevăzut. Dar, la ca
pătul unei întreceri de o bună calitate 
(mai bună decit sintem obișnuiți în 
meciurile feminine), voleibalistele de 
ia Dinamo au răsplătit pe deplin 
speranțele publicului, obținând un 
succes categoric : 3 -0 (7, 11,11). Acea
stă frumoasă victorie a campioanelor 
noastre le oferă posibilitatea de a 
juca in- continuare tn semifinalele 
„C.C.E." (scor generai: 4—3 pentru
Dinamo).

Pentru cei care nu au asistat la meci, 
trebuie arătat de la bun început că 
dinamovislele au trebuit să depună 
eforturi serioase, să lupte cu multă 
ambiție pentru fiecare minge pentru 
a obține victoria la acest scor. Volei
balistele din Belgrad au încercat să-și 
apere cu multă dirzenie avantajul 
acumulat în primul meci, dar in cete 
din urmă au fost nevoite să se încline 
în fața unei formații superioare.

Primele schimburi de mingi au 
purtat amprenta nervozității cu care 
au intrat pe teren cele 12 jucătoare. 
S-au făcut multe greșeli de tehnică 
de ambele părți, dar totuși jocul este 
disputat și spectaculos datorită arbi
trajului foarte larg al Verei Miheeva 
(U.R.S.S.). Cele care și-au revenit mai 
repede au fost sportivele noastre, 
astfel că Dinamo conduce cu 3-1. 
Dar după cîteva acțiuni reușite ale 
Miliței Stoiadinovici și Natașei Lu
kov ici. 4^3 p^tru Par

nice de la distanță, unele din ele bine 
plasate, care însă au fost blocate cu 
promptitudine de Irina Hector, sîm- 
bătă în formă foarte bună.

Disculîrtd despre felul în care au 
evoluat în atac campioanele noastre, 
trebuie să arătăm că circulația jucă
toarelor și a mingii a fost bună, rit
mul pâstrîndu-se viu în majoritatea 
timpului. Ceea ce ar mai fi de a- 
dăugat și neapărat de reținut, este că 

Aurora l-conte (Știința) aruncă la poartă din 
pentru echipa sa în meciul cu

săritură și înscrie un nou gol
Dynamo Praga

Foto: P. Romoșan
în repriza secundă (așa după cum 
ne-a declarat antrenorul C. Popescu, 
fapt petrecut și în meciul de la Kau
nas) jucătoarele noastre au pierdut 
„direcția" porții, lucru care a deter
minat o simțitoare scădere a eficaci
tății acțiunilor ofensive.

Meciul nu a avut un istoric, demn 
de menționat pe larg. După 5 minute 
de joc echilibrat — în care echipele 
parcă se studiau — Știința a deschis 
scorul prin Aurelia Szoko. Acest punct 
a declanșat imediat o „ploaie" de go
luri. realizate tn ordine de Ștef, Con- 
stantinescu, Leonte și din nou Leon- 
te, astfel că în min. 15 tabela de 
marcaj arăta scorul de 5—0 pentru 
Știința. După pauză, cea mai bună 
jucătoare a echipei Dynamo Praga, 

tizan. In continuare, Dinamo — in 
special Doina Ivănescu — joacă din 
ce in ce mai bine astfel că de la 
6—5 în favoarea bueureștencelor, di
ferența ia proporții : 9—5, 11—5, 11—7, 
15-7, scor cu care s-a încheiat pri
mul set.

In următorul, Dinamo a condus cu 
3—0, 6—2, 9—3. Partizan se apropie 
insă la 9—6, dar Dinamo punctează 
mai mult la fileu prin Doina Ivănescu 
și Lia Vanea (cu toate că nu este 
încă pe deplin restabilită, Vanea și-a 
drămuit foarte bine forțele, fiind 
deosebit de utilă echipei). Printr-un 
efort colectiv. Partizan reduce dife
rența la 12—10 și 13—11, dar în final 
Dinamo se arată superioară : 15—11. 
In setul al III-lea, cel care pînă la 
urmă avea să fie ultimul, au fost 
momente de cumpănă. Natașa Luko-

FOTBA.E I» E
UJPESTI DOZSA IN SERIE...

In campionatul maghiar, liderul. 
Uj pești Dozsa, conținu a seria victo
riilor. Ieri Dozsa a întrecut cu 4—0 
pe Dorog. Alte rezultate: Pecs — 
Szeged O-». Csepel — M.T.K. 1—2, 
Ferencvaros — Vasas 0—0. Hotived 
— Gyiir 1—0. Debrețin — Tatabanya 
1—0, Diosgybr — Satgotarjau 1 —l. 
în ctasamenț conduce Dozsa cu 28 
puncte. urmată de Vasas cu 22, Fe- 
rtmcvaros cu 21, Salgofarjat» cit 21, 
M.T.K. c« 2ft

Ț.D.N.A. — LEVSKI 2—0
Returul campionatului bulgar a în

ceput simbătă cu meciul Lokomotiv 
— Sparlak Sofia (I—ft) și a conti
nuat ieri cu celelalte jocuri ale etapei 
a 14-a. care a programat derbiul 
camptonatutui : Ț.D.N.A, — Levski. 

M-alerova, realizează chiar din primul 
minut de joc unicul punct al echipei 
oaspe. Replica bucureștencelor a fost 
promptă și, în cîteva minute, scorul 
a devenit 7—1 prin golurile înscrise 
de Ștef și Leonite. A urmat o lungă 
perioadă în care eficacitatea echipei 
Știința 3 scăzut mult din cauza ară
tată mai sus. Rezultatul final a fost 
pecetluit cu cîteva secunde înainte de 
terminare de Szoko.

In lipsa arbitrului delegat, Gh. Po
pescu, ajutat la tușă de P. Țîrcu și 
Gh. Vișan a condus foarte bine și au
toritar următoarele formații : ȘTIIN
ȚA : Hectar — Szoko, Ștefănescu, 
Constantinescu, Leonte, Reipp, Cîrli- 
geann, Ștef, Ungureanu ; DYNAMO : 
Hermankova — Arnostova, Balikova, 
Duskova, Kra-tochvilova, Malerova. 
Nejedla, Rysankova, Vlnazova.

CALIN ANTONESCU
ADRIAN VASll.lU

★

Meciul retur va avea loc sîmbătă 
18 martie la Praga și Va fi arbitrat 
de A. Grinbergas (U.R.S.S.).

„C. C. E,“ la volei fem'nin i

a voinței:
♦

Belgrad 3-0
vici și, in special, Miliana Despotovici 
acționează cu mult brio și Partizan 
conduce cu 6—01 Dinamo își „ștrînge 
rindurile", joacă mai organizat și Doina 
Ivănescu (care ieri s-a comportat 
excepțional) realizează primul punct 
(explozie de aplauze in sală I) dintr-o ■ 
suită de-... 6. prin care egalează scorul. 
Cu toate că Partizan nu renunță la 
luptă, dinamovislele, susținute fre
netic de spectatori, obțin victoria. 
O victorie pe deplin meritată la care 
fiecare jucătoare și-a adus contribuția.

Au jucat : DINAMO: Ivănescu,
Vanea. Teodoreseu. Preda, Pleșoianu, 
Herlșanu-tancu, Covaci. PARTIZAN : 
Lukoviei, Stoiadinovici, Grozdanovici, 
Bajacici, Despofovici, Popomci-To-tici, 
Lazarevici.

MIRCEA WDORAN

Militarii ai* cîștigat prin golurile În
scrise de Kolev, din II m, și Rartkov. 
Celelalte rezultate: Slavia — Sep- 
temvri I—0, Beroe — Botev 2—I, 
Marek — Spartak Varna 3—1, Cior- 
noe more — Mtnior O—I, Spartak 
Plovdiv — Dunav 2—3. In clasa
ment : Ț.D.N.A. 21, Levski 19*. Minior 
17. Sparlak Varna, Dunav Ruse și 
Marek cite 15 p.. Slavia 14 etc
INTERNAZIONALE ȘI JUVENTUS 

ÎNVINSE !
Internazionate învinsă de Lecco cu 

2—1 și Juventus întrecută cu 3—I 
de către Milan — iată două surprize 
care au caracterizat etapa a 23-a a 
campionatului italian. In celelalte me
ciuri s-att înregistrat următoarele re
zultate : Bologna — Bari 0—0, Flo
rentina — Catania 2—0, Torino — 
Padova 0—0, Atatanta — Roma 0—0,

GENEVA, 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Duminică 
seară au luat sfîrșit întrecerile cam
pionatului mondial de hochei. Ultima 
zi a programat două partide care ur
mau să aibă un caracter decisiv pen
tru desemnarea campioanei mondiale : 
R, S. Cehoslovacă — Suedia și Ca
nada — U.R.S.S. înaintea acestor 
meciuri, singurele formații neînvinse 
— echipele Canadei și R. S Ceho
slovace — se aflau la egalitate de 
prrncte, hocheiștii canadieni avînd 
însă avantajul unui golaveraj supe
rior. In «ceasta situație a început pri
ma partidă, în care jucătorii cehoslo
vaci au făcut o adevărata risipă de 
energie pentru a termina învingători.

După numai 41) de secunde de joc 
Kasper a și marcat primul gol în poar
ta lui Svensson : 1—ft. Reacția sue
dezilor a fost insă prompta și după 
un minut Tumba Johansson a ega
lat : 1 — 1. Atacurile s-au succedat în 
continuare în mare viteză, de ia o 
poartă la alta. în min. 5 și 6 Cerny 
și Starși au fost pe rînd eliminați pe 
cite două minute, dar apărarea ceho
slovaca în frunte cu 'Mifculaș a rezis
tai formidabil. In min. fft, la un atac 
al primei linii cehoslovace, Bu-bnik l-a 
lansat pe Vlach și acesta a înscris 
■imparabil : 2—1. Pînă la slîr.șitul re
prizei hocheiștii cehoslovaci au mai 
înscris un gol prin Kasper in min. 15. 
Repriza secundă a fost extrem de 
disputată. După o serie de atacuri 
alternative IJtikac a marcat și al pa
trulea gol pentru echipa sa (min. 29), 
iar după două minute, cînd formația 
suedeză era din nou în superioritate 
numerică Nilsson a redus din handi
cap : 4—2. Aici a fost momentul psi
hologic al meciului. Hocheiștii ceho
slovaci au intrat într-un sistem de- 
fens'iv foarte puternic, nedînd posibi
litate adversarilor să mai șuteze ne- 
stingheriți. In repriza treia, chiar în 
primul minut Bubnik a mărit avan
tajul echipei sale (5—2), iar pînă la 
sfîrșitul jocului toate atacurile furi
bunde ale hocheiștilor suedezi s-au 
oprit în fața dîrzei apărări ceho
slovace sau in ultima instanță la Miktt- 
laș care a făcut din no-u o partidă 
senzațională. Scor final : 5—2 (3—1, 
l —1, 1—0) pentru formația R. S. 
Cehoslovace.

Opt recorduri mondiale 
în concursul de haltere de la Moscova
MOSCOVA 12 (prin telefon). Între

cerile pentru „Cupa orașului Moscova" 
la haltere au continuat vineri și s-au 
terminat simbătă.

Vineri s-au desfășurat întrecerile 
la categoria ușoară și semimijlocie. 
Cu acest prilej au- fost doborîte 5 
recorduri mondiale.

Rezultatul tânărului halterofil so
vietic Sergliei Lopatin la categoria 
ușoară este de-a dreptul formidabil. 
Totalized 407,5 kg (130-j-122 J5-Ț-155) 
el a întrecut cu 10 kg recordul mon
dial oficial deținut de compatriotul 
său Btișuev. S. Lopatin are 20 de ani 
și este fitil fostului recordman mon
dial Evghenii Lopatin. Pe locul II s-a 
clasat Jagli-Ogîi (U.R.S.S.) cu 395 kg., 
urmat de Kapltmov (U.R.S.S.) cu 
392.5 kg. si Jgun (U.R.S.S.) cu 392.5 kg. 
Acesta din urmă a corectat două re
corduri mondiale : 162.5 kg. la „arun
cat" și 127.5 kg, Ia „smuls".

La categoria semimijloeie. Kurinom 
(U.B.S.S.) s-a clasat pe primul loc 
cu 440 leg, performanță care constituie 
un nou record mondial. El a mai 
corectat recordul lumii și la „smuls" 
obținînd 135 kg. Pe locul al doilea 
s-a clasat Geza Veres (R.P.U.) cu

GLOB
Lazio — Sampdoria ft—1, Napoli — 
Spăl ft—2, Lanerossi — Udinese 2—2, 
In urma acestor rezultate clasamen
tul are următoarea configurație: In- 
ternazionale 35. Juventus 32, Milan 
31. Roma 29. Fiorentina și Catanra
— cîte 27. Sampdoria 20 etc.

RELUAREA CAMPIONATULUI 
IUGOSLAV

Ieri s-au desfășurat jocurile primei 
etape a returului campionatului iu
goslav, terminate cu următoarele re
zultate tehnice: Sarajevo — Rod
niciei 3—1, Partizan — Split 5—0. 
Vojvodina — Dinamo Zagreb 1 — 1, 
Vardar — Rjeka 0—3. Hajduk — 
CXF.K. Beograd I—0, Steaua Roșie — 
Velej 2—0. Clasamentul: Partizan 
18, Dinamo. Hajduk și Steaua Roșie
— cîte 16 p, Rjeka — 15, O.F.K. 
Beograd 14 etc.

Acest ultim succes a adus sporii* 
vilor cehoslovaci titlul european șl 
urma (in cazul unui eșec al canadie-i 
nil or în fața reprezentativei LLR.S.S.) 
să Ie aducă și titlul mondial.

Cîstigînd partida cu echipa sovie-: 
tică la scorul de 5—1 (1—0, 2—0. 
2—1) echipa Canadei a totalizat a- 
celași număr de puncte (13), ca și 
reprezentativa R. S. Cehoslovace, dac 
avînd u-n golaveraj superior (45—11 
față de 33—-O al cehoslovacilor) și-a 
adjudecat titlul suprem. De mențio
nai că golaverajul « fost calculat prin 
diferența rfin-tre goTurtle marcate și 
cele primite.

In legătură cu partida Canada — 
U.R.S.S. trebuie arătat că scorul ia 
care au pierdut meciul hocheiștii 
sovietici este mult prea sever. Ei au 
avt»ț nu mai puțin de 6 ocazii mari 
de a înscrie dar le-au ratat. în apă
rare hocheiștii sovietici au greșit de 
citeva ori (Sologubov și Tregubov 
au plimbat fără rost pucul în fața 
porții), iar portarul Cinov a primit 
din nou goluri parabll-e. De asemeni 
trebuie amaiirtit ca lioclieiștii sovietici 
au fost dezavantajați în mai multe 
momente de arbitrajul mult prea în
găduitor al cuplului elvețian Ofivierir 
Breitenște-iin.

ALTE REZULTATE : R. S. Ceho
slovacă — R.D.G. 5—1 (1—0, 2—1, 
2-0) ; U.R.S.S. — R.F.G. 11—l (2— 
0. 4—0); S.U.A. — Finlanda 5—2 
(1 — 1, 2—1, 2—1) ; Africa de Sud 
— Belgia 9—2 (0—2, 5—0, 4—0) ;
Canada — Finlanda 12—1 (7—1, 1 — 
0, 4—0; S.U.A. — Finlanda 5—2 
(l— 0, 2—0, 2—2) ; Tn meciul cu for
mația R.D.G. echipa R. F. Germane 
nu s-a prezentat la joc.

în urma acestor rezultate primul 
loc în grupa A a revenit echipei Ca
nadei cu 13 puncte, urmată de R. S. 
Cehoslovacă cu 13 puncte și U.R.S.S. 
10 puncte.

-A-
Echipa țârii noastre urmează să 

joace marți seara în. orașul Le Leale 
și joi seara în orașul Vilars (am
bele din Elveția) cu două selecțio
nate locale întărite cu jucători străini. 
De asemeni, formația R.S. Ceho
slovace a fost invitată să susțină 
luni seara la Vilars un joc cu ace
eași selecționată locală.

MIRCEA COSTEA

415 kg. urmai de Mohamed Ami 
(R.A.U.).

In ultima zi a concursului s-au 
mai înregistrat trei recorduri mon
diale. Halterofilul american Tomy Kona 
a doborî t două recorduri mondiale 
la categoria mijlocie (460 kg și 152,5 
kg la „împins"), iar halterofilul po
lonez PsîiasJc», in cadrul categoriei 
semigrea, a corectat recordul lumii 
la „aruncat" ridicînd 186,5 kg. Iată 
rezultatele : CAT. MIJLOCIE: Kono 
(S.U.A.) 460 kg; CAT.SEMIGREA:
Palinski (R.P. Polonă) 460 kg. 2. Ste
panov (U.RJS.S.) 457,5 kg, .3. Dvigun 
(U.R.S.S.) 450 kg, 4. Martin (Anglia) 
447.5 kg. Reprezentantul țării noastre 
l.azăr Baraga a ocupat locul 9 cu 
«5 kg. (1354125-1-155); CAT.. GREA: 
1. Bradford (S.U.A.) 490 kg; 2. Rortias- 
cenko (U.R.S.S.) 475 kg, 3. Poliakov 
(U.R.S.S.) 460 kg. Recordmanul mon
dial Vlasov nu a luat startul, fiind 
încă nerestabilit in urma operației ce 
i s-a făcut la amigdale.

PE SCURT
• Sinibătă, în ziua a doua a con-' 

cursului international de schi de la 
llolmenk-dieir (Norvegia) sportivul 
sovietic Nicolai Somov a repurtat o 
frumoasă victorie în proba de sări
turi de la trambulină, realtz&id 213,5 
puncte.

• In turneul international de volei 
de la Ular> Balor în fruntea clara 
meniului se află echipa Ț.S..K.A. Mos
cova. care a cîștigat toate inti-hiirile 
disputate pînă acum. Iu cel mai spec
taculos meci echipa sovietică a dis
pus cu 3—2 de formația „I August" 
(R. P. Chineză). Echipa C.C.A. a în
vins cu 3—ft echipa R. P. Mongole, 
dar a pierdut cu 0—3 Țntîhurea cu 
Legia Varșovra.

• La Varșovia a început turneul 
internațional de sabie ta care parti
cipă echipele selecționate ale U.R.S.S., 
S.U.A., R. F. Germane, Franței și 
R. P- Polone (două echipe). In prima 
zi au fost înregistrate următoarele re 
zuttate: R. P. Polonă I — R. P. Pb- 
tonă II 12—4 ; S.U.A. — R. F. Ger
mană 11—5.
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