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itudwitul Toader Stanciu de la Universitatea „Babeș-Bolyal* din Cluj, ev&ltăad 
la cal ou minere.

Colocviu la... Floreasca
I Ee^lvitate de deschidere ! Pe co- 

mta'e dbu tifala Fl-oreatsca slut 
finaliștii actualei ediții a cum- 

lioftatalui republicanii unrv-ersitar de gim- 
krlffg. In tribune, profesorit studenli, 
lublicul buctcreștean. începe marea în- 
roccre « celor mai buni gimnuști și 
liwwwzste din țară...
I Im cal, lucrează studenții ieșeni de 
k Universitatea „A- 
kwfftdru Ioan Cuza*.
m inele, gimnaștii 

ti tu Iul ui Politeh- 
lîc\ din Timișoara.

celelalte aparate, 
fizicieni, profesori, ingineri, me

ii ci...
I Impta e strînsâ. Im „impuse*, stu- 

de la Institutul Politehnic din 
Vneurești sînt cu cîteva zecimi înaintea 

na știi or de la Craiova. Dwpâ schim- 
larea ațxiratelor însă, conduc teșenli. 
pve sînt întrecerile sportive: cil emoții, 
vdauze și strîngeri de nună.

Numai secretariatul concursului pare 
au trăi surprizele acestei întreceri. 

N-oivttasă și calculează contiiuiu. Are 
fyult de lucru : sînt 200 de concurenți 1 

de pUdâ, lucrează la o situat he 
pa/Ns/Mvi a notelor la învățătură. Lista 
k nane o completează au studenții și

studentele .care <w< note niuimi de 10, e 
destul de mare. /A1 reținui că cei mai

R. P. Pomina a întrecut Turcia cu 4-0 (2-0)
romîni și turei, intrațiJuniorii

parcă pe teren cu pareda . fotbal pe cît 
posibil", s-au străduit și au reușit cu 
tot terenul desfundat din cauza ploiî 
să ofere un joc atractiv, de bun nivel 
tehnic. Satisfacția celor aproximativ 
3.000 de spectatori a fost și mai mare.

Iitâțiatâva aparține juniorilor noștri 
în prima parte a reprizei secunde. 

Atacul încheagă acțiuni după acțiuni, 
mai periculoase pe aripa stângă, unde 
Hajdu servit „Ia întâlnire" de Ger^ely 
depășește cu regularitate pe fundașul

țelor. Cele eîteva zide, care ne rnai 
despart de marea competiție europeană, 
trebuie folosite judicios, în așa fel în-, 
cît jformația noastră să se afle bina 
pasă ia punct în tâmpul 
Succesti realizat sîmbătă

turneului, 
trebuie sft

multi diulr-e acești tineri figurează la 'ei JMitînd. aplauda, la sfîrșit, neta vie -
loc cinste și tabelul celor meu 
buni la gimnastică. Iată ci te va exemple: 

’Elena Babeș și Dorina Pop (Univ. 
beș-Bolyaî* Cluj), 
( Făcui t. Filologie

„B«-
Cemelia Ionescu 

Iași), Constanța Pană 
și Norbert Kuhn. 
(I.C.F.), Cornelia 
Hașegan (Universi
tatea Uucurețti). ș.a i

Nu putem încheia 
(rezultatele tehnice, 

în ziarul de mîine), 
frumoasa demonstrație

le vom publica 
fără a aminti de 
făcută de componenții lotului republican 
de gimnastică. Aplauze la sceuă des
chisă a primit și ansamblul de gimnas
tică artistică «Z I.C.F. De asemenea, 
grupul de eleve gimnaste de la „Gh. ' 
JjazăC, condus de studenta Mihaela < 
Filip-Sălomov (I.C.F.). ,

Finala, am putea spune, a fost u« 
reușit „colocviu-, în care studenții și 
studentele au arătat profesorilor și spe. 
citdiștilor, forma sportivă și cunoștin
țele lor Iu -acest frumos capitol: gim
nastice.

V. TOFAN

torte obținută de reprezentanții țării 
noastre, cu 4—0 (2—0).

Superioritatea tehnică și de concep - 
i Ire, bine orientată față de condițiile 
1 terenului, aduce încă de la început for- 
[ mațîei noastre și superioritatea terito- 
i rială. Se acționează pe un front larg 
J și -cele două aripi, puse în valoare de 
i interi și de mijlocași, produc deseori 
' panică în careul advers. Rind pe rind, 
i S. Avram, Matei și Ha jdu greșesc ținta 
șutind, din cauza lipsei de stabilitate, 
din poziții incomode. Și, cum se întâm
plă adesea la fotbal, după atâtea ac
țiuni bine lucrate, dar neconcretizate 
—• primul gol va cădea în min. 37 
dintr-o lovitură liberă executată de Ma
tei, de la aproximativ 25 m. Primul 
gol, o dată căzut, îl declanșează parcă 
automat și pe următorul; Matei dema
rează pe aripa dreaptă, centrează înalt 
prin fața porții și Hajdu înscrie fru
mos, din 
cu capul, 
Adamaehe 
plenpnd in picioarele lui Abdullah, 
așa cum mai procedase, de aWfel, la 
eon tra a tac uri le oaspeților din min. 12, 
13 și 26.

plonjon, expediind balonul 
în plasă. In același minut, 
salvează o situație critică, Aydin intervine din mu la o uefiune a atacului nostru. Pornea urmărește ftraa 

atent, pentru orice eventualitate...

Concursul republican atletic de primăvară al juniorilor
I Ploaia torențială care a căzut în ulti
mele zile a fost uu adversar mult prea 
luternic pentru tinerii atleți care au par- 
Icipat la tradiționalul concurs de priina- 
Wti ad juniorilor, cărora le-a infiuen- 
IFl rezultatele :
I JUNIORI : 100 m: D. Comșa (CSS 
Brașov) 11,3; M. Aftireșan (CSM Mc- 
liaș) 11.3; 1. Vașca (Crișana Oradea) 
11,5; 200 m: M. Mureșan 23,6; D. 
Lonișa 23,9; S. Altenliu (CSS Buc.) 
14,2; 400 m: V. Raica (Din. Buc.) 
|3,2; I. Scrbescu (SSE 2 Buc.) 5L6: 
h. Isbășescu (Prog. Buc.) 55,7; 800 
p- Gh. Plăcintării (Șt. Cluj) 202,7; 
L Vovolevschi (CSS Buc.) 2:04,0; V. 
Liuciu 2:04,1; 1.500 ni: I. Btiiachi
[Farul C-ța) 4:07,6; M. Bota (CSS 
[imiș.) 4:16,0; C. Perju (CSS Timiș.) 
1:17,0: 5 Ini marș : V. Furnică (Olim
pii Buc.) 24:55,6; I.. Caraiosftoțjlu
Diriamo) 25:43,'8; C. Clement (Oiiin- 
lia) 25:50,0; 3.000 ni : I. Buiachi
:06.8; C. Perju 9:17,0; C. Tatu (CSS 

puc.) 9:20,2; 110 mg : 1. Carotea (St. 
pști Br.) 14.8; Ad. Schneider (CSS 
fimiș.) 15,4; V. Suciu (SSE Inși) 15,5; 
(Ml mg: Ad. Sohnekler 59,7; Z. Olah 
CSM Cluj) BO.tâ; F. Riczman (Cri- 

UHia Oradea) 61,7; 1.500 ni obst.: Gh. 
lz«rbo (Șt. Cluj) 4:43,4; 1. Moraru
IJiuamw Br.) 4:47,3; A. hvuescu (SSE

B«c.) 5tâK),0; lungime: M. Galnicov

Ctmstiuițvwuil I&n Biri&chi -a cîștigat ou autarrtaîe eu ovele de 1.500 m și 3:000 m

Foto: Th. Roibu

direct. După ce Voinea (min. 68) ma
jorează scorul la 3—0, oaspeții au o 
perioadă de dominare, facilitată, ere- 

- dem, și de faptul că apărarea noastră 
acționează mai mult distructiv, la în
tâmplare. Vor înscrie însă tot juniorii 
noștri .în min. 83, prin Voinea (golul 
4), după un reușit „triunghi" executat 
cu Gergely.

Victoria obținută sîmbătă este pre
țioasă, desigur, și prin aceea că ea 
vine să ridice moralul juniorilor noștri 

! înaintea Turneului U.E.F.A. La ridica
rea moralului, repetăm, și nu la insta
larea în sînu! echipei a unui sentiment 
de autotiniștire, de supraevaluare a for-

mobilizeze și mai 
noastră de juniori 
unor noi rezultate

I.ajos Horvath 
foarte bine echipele :

R. P. Romînă: Adamaehe — Pal, 
Peteseu, Răcefesou — Popescu jdiit 
min. 55 Bîttan), Neșu — S. Aw-aai, 
Matei, Voinea, Gergely, Hajdu.

Turcia : Aydin (Aii Artuner) — Al
lan, Aii Giireyraan (Siilsru) — Onur- 
sal, Cengiz, Eroi — Cenap, Zeki (Me
tin, Benan), Abdullah, Mustafa, Metin 
(Ayfer, Metin).

(Dinamo) 7.10; G. Seibriger (CSM 
Mediaș) 45,55; C. Stroe (CSO Grakwa) 
d,54; triplu -. M. •Calfricov 14,93; V.

(Continuare hi J^ag. a 2-a)

„Cupa campionilor europeni

Voleibalistele de la Binamo București au cîștigat 
irimele două meciuri in turneul de la Tourcoing

mult selecționata 
in vederea abținerii 
de prestigiu.
(R.P.U.J a cartd-ws

G. NICOLAESCU

Etapa meciurilor nule în categoria A
Etapa de ieri a categoriei A, în care 

echipele codașe au dat im veritabil 
..asalt* pentru părăsirea pozițiilor pe
riferice. ale clasamentului, nu le-a adus 
acestora decît satisfacții parțiale. “ 
tru că daca 'Minerul a cîșligat 
pimcte și Jiul a scos un valoros 
egal la București, în schimb Metal ul 
Tîrgoviște și Dinamo Pitești au părăsit 
terenul învinse la București și Bacău, 
iar U.T.A. n-a abținut decit un punct 
în fața Petrolului, deși a jucat pe teren 
propriu.

Pen- 
dwiă 
meci

Un frumos succes «1 luptătorilor noștri

R. P. Romînă (tineret)
R. P. Polonă (tineret) 61

TWKCUIN'G 15 (prin telefon). — 
echipelor -Din-a mo București, 

Mirevrstnik ©de sa și Partizan Belgrad 
lămuri de e&hipa locală Tourceing 
fHWtS la un important -tu-meu in tema- 
iorwd de volei feminin, din cadrul „Cu
ci campionilor europeni*-, este nn ade- 
ărut eveniment pentru amatorii de sport 
in această mică localitate aflată în 
fwdwl «Franței. Astfel se explică in- 
mtsw] cu care sînt urmărite .îhî nwniai 
ocwrîlc, ci și antrenamentele forwitațiilor 
4irl(C'^fliite.
Twneul a debutat -sâmbătă <xi partida 

faftmo — Tourcoin#. Campioawele R.P. 
tomîne aw ^câștigat ou 3—0 (b, 6, ’7), 

-Hn joc în care jși-an ba-pu-s 
iwitațeă eu claritate. Au lost folosite

twate jucătoarele, echipa «le fează fiind 
Doina Ivănescu, Tinela Ple^oianu, Ana 
-Mocanii. Eltâalieta Goîoșie, Viorica He- 
Tișann, Lia Vanea. A dona zi, duminică, 
Dinamo a realizat o frumoasă victorie 
în fața campioanei R.P.F. Iugoslavia, 
Partizan Belgrad. cu 3—1 (15—8,
]5_1. 17—w, 15—5).

După două zile de întreceri este ne
învinsă ți campioana Uniunii Sovietice, 
Burcvestnik Odesa, o echipă bine pre
gătită, alcătuită din jucătoare tinere 
talentate. Sîmbătă, Burevestnik a 
trecut Partizan eu '3—0 (5, 9, 9), 
duminică pe Tourcoing cu 3—0 (4, 
4). Astfel că mecral Burevestnik
Dinamo, autre va avea loc luni seara, 
ta decide pe m;t<ț*l«m-e« Waetrlui.

și 
în- 
iar
3,

SINAIA 15 (prin telefon). Sîmbătă 
saara, la „Casa de cultură" din localita
te. reprezentativa de tineret a R. P. Ro
mine a abținut un frumos succes în 
fața reprezentativei de tineret, la tuple 
libere, a R.P. Polone : 61/,—H'/ji.

Iată rezultatele : 52 kg — Nicolae 
Crișan, după un meci spectaculos, în
vinge la tuș, în min. 8, pe Smorc- 
.zewski Antoni. La categorii imediat 
superioară am asistat la un meci tot 
atit de frumos. Aci, Ion Iancău l-a în
vins la puncte pe Brutus Jerzy. La ca
tegoria pană, după un început furtu
nos P. Poalelungi trece în defensivă, in 
fața lui Palimonlta Marian. învinge la 
puncte sportivul romîn. La categoria 
70 kg H. Mavrielis întrebuințează de
seori „.împachetări" oap-picior, pro
cedee tehnice ce culeg ropote de aplau
ze. Reprezentantul nostru 
teria la tuș împotriva lui 
deuez. Ștefan Ttmpa, la

lipsit de orientare tactică corespunză
toare și timid în ^acțiuni, termină la 
egalitate cu Grob Marek. Luptătorul 
nostru a întrebuințat, în majoritatea 
cazurilor, procedee de „clasice44. Atila 
Balogh (categoria mijlocie) l-a învins 
Ia puncte pe Bartkowiak Jan. Cel mai 
slab meci al reuniunii l-au furnizat 
„semigreii* Vladimir Hrehoreț și Sta- 
wowski Edward. Ambii concurenți 
s-au dovedit pasivi, lipsiți de inițiativă 
în momentele hotărîtoare. A învins _la 
puncte, concurentul polonez Stawewsîd.

La ultima categorie, ..grea*, Nicolae 
Pavel 
chiar 
roase 
priză,
pregătire freieă. Nicolae Pavel învinge 
la puncte pe Guriecimski Czestaw.

ION GOKNEAMU
«Blreirtvr v«i® U

în duelul pentru șefia clasamentului, 
situația a rămas neschimbată. Steagul 
roșu a pierdut un punct important la 
Brașov (primul punct pierdut de lideri 
pe teren propriu în acest campionat). iar 
Dinamo București a reeditat la Obuj 
scorul din tur al meciului cu Șinafa 
Cluj: 2—2. In acest fel, înaintea „der
biului campionatului*, oare se va disputa 
în etapa viitoare, brașovenii au un 
punct mai mult, golaverajul celor două 
principale pretendente la titlu fiind 
perfect egal.

Un alt pretendent la titlu. Petrolul 
Ploiești, se menține aproape de primul 
l»c, grație punctului prețios riști gat la 
Arad.

Ta logitwa ou etepa de ieri, de re
marcat marele număr de meaturi nule 
(patru din șapte) și succesul echipei 
Steaua, care -a reușit să se depărteze da 
„zona periculoasă* a clasamentului.

BWULTATBUE DE 1K4H
^tapid—Jiul
Steaua—Metalul 4-0 (1-C)
St. roșu—Știința Timișoara 1-1 «#-l| 
Dinamo Bacău—Dinamo Pitești 24S (l-t> 
Minerul—‘Progresul 1-0 (1-0)
Știinta Cluj—Dinamo București 2-2 
U.T.A.—Petralul 1-1 (0-0)

CLASAMENTUL

obține .vic- 
Stepien Tn- 
cat. 78 kg,

reușește să-și asigure victoria 
din primele minute prin nume- 
procedee tehnice. In ultima re
el -dă dovadă însă de lipsă de Progresul ălacu-

Știinta Tinn^oa-

1.
2.

St. roșu 18 11 1
18 10 4

4 40:24 25
4 40:24 34Dinamo București

3. Petrolul 18 8 3 6 37524
4. Progresul 18 9 1 7 33:31 28
5. Știința Timișoara 18 A 8 7 22:32 19

Rapid 18 7 5 6 21131 19
7. Știința Cluj 38 7 4 7 32:32 18
8. Dinam o Bacău 18 7 4 7 22:23 18
9. Minerul 18 «1 9 17:35 17

10. Steaua 18 8 4 8 37^3 15
11. Jiul 18 8 5 » 20:33 15
12. Metalul 18 5 « 9&1M 14
13. U.T.A. 18 5 3 M WilZ 13
14. Dinamo Pitești ,,, 18 53 M 33J30 13

ETAPA VIITOARE ! 
rești—Petrolul Ploiești, , 
ra—Știința 'Cluj, Metalul TÎKgoviște—Ha- 
pid București. -.Dinamo .Buatinețti—Stea
gul roșu .BaașoiV, Jiul Petrii a — Minerul 
Laponi. 'Binâmo Pitești--Steaua Btystr 
re^ti, Dinam» BMfctv-tU.T. Aiad»

odi.7 tbțv’s' HWiHyl ..v(oa i II).



.- iKga-.i'ii'Hi7nMi ................=
Ieri în campionatul republican

—= —=_
IERI, ÎN CATEGORIA B

PROGRESUL Șl DINAMO AU TERMINAT LA EGALITATE; 0-0
— La Petroșeni, Grivita Roșie a pierdut la limită (5-6) in fața Științei! —
• In condițiile in care s-a jucat — 

ploaie în rafale, teren impracticabil — 
derbiul etapei de ieri, întîlnirea dintre 
Progresul și Dinamo, nu se putea ri
dica la o valoare -corespunzătoare. Ne- 
putînd controla balonul, rugbiștii am
belor formații au preferat de cele 
mai multe ori să-și creeze avantaj 
prin conducerea în teren a mingii cu 
piciorul sau prin jucarea acesteia în 
tușă.

Spectatorii au putut aprecia totuși 
buna pregătire fizică a ambelor for
mații care, în ciuda condițiilor amin
tite, s-au străduit să anime cit de cit 
întîlnirea. Aceste strădanii sînt ilus
trate prin cele citeva ocazii de a

Campionatele
CAMPIONATUL MASCULIN

DE HANDBAL IN 7

SERIA I : Rapid București — Ști
ința București 7—5 (2—2). Victoria 
echipei feroviare s-a conjurat în pri
mele 10 minute de joc ale reprizei 
secunde cînd de la 2—2, scorul a de
venit 5—2 în favoarea Rapidului. 
Steaua — Dinamo București 11 — 12 
(5—5). Un meci viu disputat. Dinamo 
a obținut victoria atunci cînd se aș
tepta mai puțin, cu citeva secunde 
înainte de sfîrșitul jocului. Steaua a 
jucat foarte bine și a condus cu 4—0 
(min. 15) și 11—10 (min. 581), dar 
în finalul întîlnirii valoarea și forța 
echipei Dinamo au fost hotăritoare în 
obținerea victoriei. Demnă de subliniat 
este ambiția cu care ambele echipe 
au luptat pentru victorie. Rafinăria 
Teleajen — Știința Galați 10—8 (1 — 
6). Gazdele au avut o puternică re
venire in repriza secundă, realizînd 
o victorie maritală. (M. Bedrosian — 
coresp.). D’oamo Bacău — Tractorul 
Brașov 19—19 (9—7). Dinamoviștii au 
condus tot timpul (uneori și la 5 
goluri diferență), dar au fost egalați 
în ultimele secunde. (Gh. Dalban, 
I. lancu — coresp.).

SERIA A HA: C.S.O. Craiova — 
Știința Timișoara 16—13 (7—6). Nu
meroșii spectatori care an înfruntat 
ploaia au plecat mulțumiți. Jocul a 
avut un nivel tehnic foarte bun. E- 
cbipa craioveană a jucat cu multă 
fantezie dominînd net în repriza se
cundă. (V. Săndulescu — coresp). 
Tehnonietal Timișoara — Dinamo Bra
șov 24—18 (7—9). Dinamoviștii au
fost mai buni în prima repriză, cînd 
gazdele au ratat ocazii mari (Ghim
pe! nu a transformat 3 lovituri de la 
7 m una după alta !). In repriza se
cundă jucătorii de la Tehnometal au 
luptat mult, obțînînd pe merit victo
ria. (M. Cuca — coresp.). Voința Si
biu — Știinta Petroșeni 16—7 (10— 
5). Meciul a fost mai echilibrat doar 
primele 15 minute, după aceea gaz
dele dominînd majoritatea timpului. 
(C. Lupuțiu — coresp.)-. Rapid Tg. 
Mureș —- Unirea București 35—15 
(19—5).

în campionatul masculin de hand
bal în 11 s-au înregistrat următoa-

Concursul republican de primăvară ai juniorilor
(Urmare din />ag. 1)

Răuț (St. Buc.) 13,72; Th. Cătăncscu 
(CSS Buc.) 13,30; înălțime: Ad. Trilu 
(CSS Buc.) 1,85; Al. Spiridon (SSE 
Giurgiu) 1,80; C. Semen (CSS Buc.) 
1,80; C. Szasz (Crișana Oradea) 1,80; 
prăjină: E. Simionescu (CSS Buc.) 
3,85; Gh. Fodoreanu. (Steaua) 3,50; 
Al. Cristea (CSS Buc.) 3,40; greutate 
(6 kg) ; I. I.azăr (St. Cluj) 14,91 ; C. 
Schnel (St. Buc.) 14,90: W. Sokol (St. 
Buc.) 14,17; disc (1.5 kg): M. Pascti 
(CSS Buc.) 47,60; L. Petrov (Steaua) 
34,82; St. Has (SSE Arad) 43,92; su
lițe. (0,800 g) : W. Sokol 61,68; V. 
Ene (St. Cluj) 52,80; C. Stroie (CSO 
Craiova) 49,78; ciocan (6 kg) : M. 
Pascu 52,68; V. Tibulski (SSE C-lung 
Muscel) 49,26; Gh. Costache (CSS 
Buc.) 48,40; 4x100 m: Dinamo Buc. 
45,4; CSS Timisoara 46,1; SSE 1 Buc. 
46,6.

JUNIOARE: 100 m: A Besuan 
(St. Cluj) 12,8; M. Vaida (SSE Ora
dea) 13,0: M. Ijac (CSS Buc.) 13,2; 
200 in: A. Beșuan 27,0: E. Soos (CSS 
Tg. Mureș) 27,7; M. ijac 28,0; 400 m: 

materializa un avantaj avut la un 
moment dat, fie de Progresul, fie de 
Dinamo. Progresul, de pildă, a ratat 
un bun prilej de a înscrie în min. 
32, cînd Chiriac, la numai 15 m de 
buturile adverse renunță să transfor
me o lovitură de pedeapsă, deși avea 
un unghi destul de favorabil. In 
această privință dinamoviștii au fost 
mai hotăriți: ei au încercat să trans
forme toate cele trei lovituri de pe
deapsă de care au beneficiat (min. 
48, 64, 73) deși le-au ratat.

In ansamblu; Progresul a controlat 
ceva mai bine balonul în cimp, Di
namo avînd în schimb superioritate 
la jocul în margine. Rezultatul îa-

republicane...
rele rezultate: Voința Sibiu — Pe
trolul Ploiești 10—1 (5—0); Voința
Sighișoara — Textila Cisnădie 5—4 
(3—2). Meciul a fost întrerupt in min. 
52 de arbitrul V. Stoicovici (Bucu
rești). (Gh. Turjan — coresp ).

CAMPIONATUL FEMININ
DE PRIMĂVARĂ, HANDBAL IN 7

SERIA I : Progresul București — 
Știința București 4—5 (1 — 1). Un
meci de luptă în care golul victoriei 
a fost înscris de Cîrligeanu în ulti
mele secunde. Rapid București 
Tractorul Brașov 5—6 (3—3). Echipa 
brațoveană a constituit o plăcută sur
priză. Victoria este pe deplin meri
tată, datorită unui joc mai bun în 
atac.

SERIA A II-A: C. S. Mureșul Tg. 
Mureș — Știința Timișoara 12—8 
(7—4): C.S.M. Sibiu — Banatul Ti
mișoara 15—3 (8—0).

Campionatul republican de juniori

Reprezentanții regiunii Banat 
au dominat finalele

TG. AAUREȘ 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Iubitorii boxului 
din localitate prezenți în sala I.M.F. 
la finalele campionatului republican de 
juniori, au fost martorii unor între
ceri extrem de disputate. Dintre parti
cipant! s-au detașat boxerii din re
giunea Banat, care, atit ca număr (au 
avut 7 finaliști), cit și din punct de 
vedere al cunoștințelor tehnice și tac
tice s-au dovedit superiori celorlalți.

La chemarea arbitrului Orban a tre
cut corzile ringului prima pereche de 
pugiliști: C. Gruiescu (Bocșa Romi- 
nă) și I. Voicu (Călărași). In general, 
disputa a fost echilibrată. Sportivul din 
Bocșa avînd de partea sa avantajul 
unor acțiuni mai clare a obținut în

V. Gabor '(Dinamo Br.) si L. Frunză 
(Rapid Buc.) 61,3; S. Giță (CSM Ga
lați) 62,6; 800 m: L. Frunză 2:21,2 1 
V. Gabor 2:21,5; A. Eftimie (IMS Ro
man) 2:26,5; 80 mg; M Costin (Cri
șana Oradea) 12,3; El. Vasi (CSS Ti
miș.) 12,5; V. Bufanu (Dinamo Ba
cău) 12,7; lungime; Ec. Potoroacă 
(SSE Ploiești) 5,32; M. Aliliades (Di
namo Buc.) 5,19; El. Scarciu (SSE 2 
Buc.) și M. Niculeșcu (Dinamo Buc.) 
4,85; înălțime: M. Popescu (CSS Buc.) 
1,58; R. Voroncanu (IMS Roman) 
1,54; M. Mărgineanu (CSS Buc.), El. 
Vîrlan (CSS Buc.), S. Dăscălescu 
(CSS Buc.), AA. Stănescu (SSE Iași), 
N. Balea (SSE Brașov) și El. Nico
laus (Olimpia Br.) 1,45; greutate: C. 
Gurău (Prog. Buc.) 11,25; L. Orosz 
(SSE Br.) 11,24; M. Brandsdbrfcr 
(CSS Buc.) 10,83; disc: El. Soos (St. 
Cluj) 37,90; L. Moțiu (CSS Timiș.) 
37,25; L. Dumitru (SSE C-ța) 35,77; 
suliță: R. Bucea (CSS Timiș.) 41,55; 
R. Ștefănescu (SSE C-ța) 37,84; G. 
Niculeșcu (CSS Buc.) 36,85; 4x100 m: 
CSS Timișoara 52.6; Șc. Sp. UCFS 
Roman 53,3; CSS București 53,7. 

tîlnirii (0—0) este echitabil. S-au 
remarcat: Giugiuc, Marinache, Flo- 
rescu și Chiriac de la Progresul, Ior- 
dăchescu, Rusu, Dăiciulescu și Dia- 
conescu de la Dinamo.

• Deși n-a jucat mai slab decît 
Știința București, Unirea n-a reușit 
să reediteze victoria din etapa pre
cedentă, pierzînd la limită 3—0 (0—0). 
întîlnirea a plăcut maî ales pentru 
ardoarea cu care ambele echipe și-au 
disputat șansele. Studenții bucureș- 
teni au concretizat prin Roibu (lovi
tură de pedeapsă).

• Steaua a întrecut Știința Timi
șoara cu 6—0 (3—0) după o partidă 
interesantă ca spectacol, în care a 
avut în majoritatea timpului supe
rioritatea. Terenul alunecos a consti
tuit principalul lactor care i-a îm
piedicat pe militari să realizeze o 
victorie mai concludentă. Au înscris: 
Ciobănel și Ionescu (cite o încercare).

TIBERIU STAMA

• Surpriză la Petroșeni : formația 
locală Știința a întrecut cu 6—5 
(3—5) pe Grivița Roșie 1 Scorul a 
fost deschis de bucureșteni prin Țî- 
buleac (min. 24) care realizează o 
frumoasă încercare. Tot el o trans
formă. In min. 36, localnicii reduc 
din handicap prin Anton (încercare). 
După pauză, Știința Petroșeni reu
șește să ia conducerea datorită lui 
Mateescu care execută impecabil o 
lovitură de pedeapsă. (C. Tăutu, co
respondent)

• Alte rezultate: C.S.M.S. lași — 
Metalul 3—3 (0—0) : Știința Cluj — 
Olimpia București 25—3 (11—0).

final decizia de învingător. Deși a do
minat destul de autoritar, totuși, A. 
Simion (Cimpulung Muscel) a coborit 
treptele ringului învins. Atacurile sale 
au fost bine blocate de C. Buzuluc 
(Reșița), care, din defensivă a con
trat spectaculos și eficace, cîștigînd 
partida.

Extrem de disputată a fost întîlnirea 
dintre P. Prunea (Cluj) și P. Păcura- 
ru (Metalul Oțelul Roșu). Timp de 6

Juniorii campioni republicani de 
box pe anul 1962 : Minimă — C. Gru
iescu (anlr. G. Babos); Hirtie — C. 
Buzuluc (anlr. P. Pop); Muscă — A. 
Iliescu (antr. A. Anton); Cocos — A. 
Nemeth (antr. P. Mentzel); Pană — 
Z. Pazmanl (antr. p. Mentzel); Semi- 
ușoară — P. Prunea (antr. FI. Stano- 
mir); Ușoară — I. Hodoșan (antr. P. 
Pop); Semimijlocie — Gh. Chivăr 
(antr. Al. Podaru); Mijlocie ușoară — 
I. Iordache (antr. E. Furesz); Mijlo
cie — M. Staicu (antr. M. Doculescu); 
Semigrea — St. Bene (antr. Tr. Bora).

minute ambii boxeri au schimbat lovi
turi puternice. Clu jeanul, mai decis și 
mai bine pregătit tehnic, a cîștigat la 
puncte. In meciul cu C. Imre (Cluj), 
după un început în care nu lăsa im
presia că va cîștiga, I. Hodoșan (Re
șița) a făcut în continuare 2 reprize 
în care a entuziasmat. Reșițeanul a 
obținut victoria. Cea mai bună impre
sie ne-a lăsat-o însă tînărul de 16 ani 
Gh. Chivăr (Cimpia Turzii), care a 
făcut în compania tenacelui I. Covaci 
(Brăila) o partidă excelentă. Chivăr a 
impresionat prin claritatea și varieta
tea loviturilor. El a obținut o dată cu 
decizia și un premiu acordat de către 
federație pentru cea mai frumoasă 
comportare de-a lungul finalelor. Ce
lelalte rezultate : A. Iliescu (AAedgidia) 
b. p. V. Barbu (Craiova); A. Nemeth 
(Timișoara) b. p. Z. Antal (Gheor- 
ghieni); Z. Pazmani (Timișoara) b. p. 
G. Mihali (Maramureș); I. lordache 
(București) b. p. V. Corpaci (Iași); 
M. Staicu (București) b. p. AA. Stoian 
(Ploiești); St. Bene (Dinamo Barza) 
b. ab. 3 St. Paulcesc (Arad).

R. CALARAȘANU

SERIA I

Prahova Ploiești — Ceahlăul P. 
Neamț 6-0 (2-0)

Foresta Fălticeni — Știința Galați 
0-0.

Dinamo Suceava — C.S.O. Brăila
1-1  (1-1).

Dinamo Galați — C.F.R. Pașcani 
amînat pentru 18 aprilie.

Carpați Sinaia — Rapid Focșani 
3-0 (3-0).

Flacăra Moreni — C.S.M.S. Iași 0-0.
Poiana Cîmpina — St. roșie Ba

cău 2-0 (0-0).

CLASAMENTUL
1. Poiana Cîmpina 16 12 1 3 35:13 25
2. C.S.M.S. Iași 16 10 4 2 42:10 24
3. Prahova Ploiești 16 7 8 1 29:15 22
4. Carpați Sinaia 16 8 2 6 38:38 18
5. Dinamo Galați 15 7 3 5 27:22 17
6. Foresta Fălticeni 16 7 2 7 17:18 16
7. Știinta Galati 16 6 3 7 24:26 15
8. C.S.O. Brăila 16 5 5 6 18:22 15
9. C.F.R. Pașcani 15 6 2 7 19:23 14

10. Ceahlăul P. Neamț 16 5 3 8 19:30 13
11. Rapid Focșani 16 3 6 7 18:30 12
12. Dinamo Suceava 16 4 3 9 18:31 11
13. Flacăra Moreni 16 3 4 9 19:29 10
14. St. roșie Bacău 16 3 4 9 14:30 10

ETAPA VIITOARE: Ceahlăul P. 
Neamț—Dinamo Suceava; St. roșie 
Bacău—Carpați Sinaia ; Flacăra Mo
reni—Dinamo Galați; C.S.M.S. Iași— 
Poiana Cîmpina; Rapid Focșani—Fo
resta Fălticeni; C.F.R. Pașcani—C.S.O. 
Brăila; Știința Galați—Prahova Plo
iești.

SERIA A II-A
C.S.AA. AAedias—C.F.R. Roșiori 3-1 

(1-0)
AAetalul București—Știinta București

3- 2 (1-0)
Chimia Govora — Chimia Făgăraș

2-1  (1-1)
Portul Constanța—Farul Constanta 

0-4 (0-1)
C.S.AA. Sibiu — C.S.O. Craiova 2-2 

(1-0)
Olimpia București — Dinamo Obor 

2-1 (0-1)
C.S.AA. Reșița — Tractorul Brașov

4- 1 (3-1)
CLASAMENTUL

1. Farul 16 11 1 4 43:17 23
2. C.S.M. Reșița 16 10 1 5 34:24 21
3. C.S.O. Craiova 16 7 5 4 25:12 19
4. Dinamo Obor 16 9 1 6 27:27 19
5. C.S.M. Sibiu 16 6 4 6 22:25 16
6. Metalul Buc. 16 7 2 7 26:32 16
7. C.S.M. Mediaș 16 6 3 7 18:20 15
8. C.F.R. Roșiori 16 7 1 8 25:29 15
9. Chimia Govora 16 6 3 7 14:18 15

10. Tractorul Brașov 16 4 6 6 17:22 14
11. Chimia Făgăraș 16 6 2 8 23:30 14
12. Știința Buc. 16 6 1 9 29:31 13
13. Olimpia Buc. 16 6 1 9 23:29 13
14. Portul Constanța 16 4 3 9 16:26 11

Cu două etape înainte de fina
MASCULIN

SERIA 1. Rapid București — Steaua 
București 3—0 (3, 9, 13). Reapariția 
în fața bucureștenilor a Rapidului, 
ne-a oferit un volei de foarte bună 
calitate. într-un meci mult mai ani
mat decît arată rezultatul. Partida, 
concludentă pentru valoarea voleiului 
romînesc, n-a constituit de loc o 
simplă formalitate pentru echipa „tu
narilor" Nicolau, Corbeanu, Pavel și 
Plocon. Acestora, în bună dispoziție 
de joc și bine serviți de Drăgan și 
Fieraru, Steaua le-a opus o echipă 
in formă de zile mari. învinșii (din
tre care s-au impus în special Min- 
cev, Claici, AVolf și Papugiu) au 
dominat prima jumătate a setului al 
doilea, pînă au fost egalați la 7. Iar 
în setul ultim, Rapid a fost condus 
aproape tot timpul: 0—6, 8—8, 8—9, 
9—9 după 18 schimbări de serviciu, 
9—10, 10-11, 10—12, 11—12, 11—13, 
situația fiind lămurită în final de 
experiența deținătorilor „Cupei cam
pionilor europeni". (— c. f. —)

Petrolul Ploiești — Știinta Cluj 
2—3 (15—10, 15—12, 5—15,' 9—15, 
8—15). Studenții au obținut o vic
torie meritată în urma unei lupte 
epuizante, în care au dovedit că au 
resurse pentru a răsturna rezultatul 
care, după două seturi, se întrevedea 
a fi favorabil petroliștilor. (Amalia 
Kreiss-coresp.)

Dinamo Orașul Dr. Petru Groza — 
Știința Petroșeni 3—0 (4, 11, 13).
Doar setul al treilea a avut o des- 

| fășurare mai interesantă, studenții 
avind o frumoasă revenire. Ei au 
condus cu 8—3 și 12—8. (M. Domi- 
țian-coresp.)

C.S.M.S. lași — Știinta Galati 2—3 
(10—15, 12—15, 15—7, 15—10, 5—15). 
Ieșenii s-au prezentat slab. Victoria 
oaspeților este pe deplin meritată. 
(Gh. Vasiliu-coresp.)

SERIA a H-a. Dinamo București 
—Olimpia Bl curesti 3—2 (12^—15,
12—15, 15—13, 15—9, 15—10). De

ETAPA VIITOARE : Olimpia Bu 
rești—C.S.M. Mediaș; C.F.R Roșiot 
Chimia Govora ; C.S.O. Craiova 
Știința București; Farul Constanța 
C.S.AA. Sibiu; Tractorul Brașov— 
namo Obor; Chimia Făgăraș—Poi 
Constanța; Metalul București—C.S 
Reșița.

SERIA A III-A
C.S.O. Timișoara—C.S.O. Baia M 

2-0 (0-0)
Crișana Oradea—Rapid Tg. Mi

2-1 (1-0)
Recolta Cărei — Corvinul Huned 

ra 0-0
Vagonul Arad — Crișul Oradea 

(1-0)
Ariesul Turda—Ind. Sîrmei Cîm 

Turzii 2-2 (1-1)
C.S.M. Cluj—A.S.M.D. Satu AA 

0-0
Mureșul Tg. .Mureș — C.F.R. A

3-0  (2-0)

CLASAMENTUL

1. Crișana Oradea 16 11 1 4 29:li
2. C.S.O. Timișoara 16 9 4 3 24 :i
3. Mureșul Tg. Mureș 16 9 3 4 33:2:
4. C.S.M. Cluj 16 7 6 3 22:1
5. C.S.O. Baia Mare 16 8 3 5 24:21
6. Vagonul Arad 16 8 2 6 27:11
7. Ind. Sîrmei C. T. 16 7 4 5 26:1:
8. Arieșul Turda 16 5 7 4 20:2
9. Recolta Cărei 16 4 6 6 21:21

10. Crișul Oradea 16 4 4 8 21:3
11. A.S.M.D. S. Mare 16 3 5 8 12:2
12. Rapid Tg. Mureș 16 3 4 9 16:2(
13. C.F.R. Arad 16 3 4 9 14:2
14. Corvinul Hunedoara 16 3 3 10 15:2

ETAPA VIITOARE: CorvhV4» 
nedoara—Arieșul Turda; Vagonul, 
rad—C.F.R. Arad; C.S.O. Baia AAar 
C.S.AA. Cluj; Mureșul Tg. AAureș—1 
pid Tg. AAureș; A.S.M.D. Satu AAar 
C.S.O. Timișqara ; Crișana Oradea 
Crișul Oradea; Ind. Sîrmei C. Turzi 
Recolta Cărei.

REZULTATELE ETAPEI DE IERI

DIN CAMPIONATUL DE TINERET
Steaua — Metalul 6-0 (5
Rapid — Jiul 1-2 (1
Știința Cluj — Dinamo Buc. 5-1 (.1
U.T..Ă. — Petrolul 0 6 ((
Dinamo Bacău — Dinamo zFitești
St. roșu — Știința Timișoara 2-1 ((
AAinerul — Progresul 1-3 (( 

remarcat că după ce a condus 
2—0 la seturi, Olimpia a avut 13- 
în setul 111, pe care l-a pierdut a 
cu 13—15.

C.S.O. Craiova — Progresul Bii 
rești 1—3 (9—15, 15—9, 4-
9—15). Meci frumos, viu dispu 
în care oaspeții și-au impus supei 
ritatea. (D. Drăniceanu-coresp)

Știința Timișoara — Farul C 
stanța 3—0 (5, 10, 14). Știința 
impus printr-un atac eficace ș 
apărare burta. (N. AAihăilescu-cores

C.S.AA. Cluj — Tractorul Bra
2— 3 (15—4, 13—15, 15—13, 9- 
13-15).

FEM1NIN

SERIA I. l.F.A. București — Ol 
pia Brașov 2—3 (15—12, 13—
15-9, 8-15, 9-15). O zicală 
lumea voleiului spune că „dacă 
vrei să cîștigi cu 3—0, pierzi
3— 21“. Așa s-a întîmpiat cu I.F 
A cîștigat seturile I și III iar în 
de al doilea a condus cu 11—7 
13—9 pentru ca să cedeze pasul 
în cele din urmă, pierzîndu-și în< 
derea în forțele proprii, echipa 
piardă și meciul. (Al. T.)

Voința M. Ciuc — Știinta C 
0-3 (4, 8, 11).

C.S.M. Cluj — C.S.M.S. lași 3 
(11 — 15, 15—10, 15—9, 15-3).

SERIA a H-a. Farul Constanța 
Flacăra București 2—3 (13—
12— 15, 15—9, 15—6, 8—15). Vi< 
ria a revenit echipei oaspe pentru 
a luptat mai mult în ultimul : 
(E. Petre-coresp.)

C.S.O. Craiova — Progresul Bu 
rești 3—2 (5—15, 15—3, 15-
13— 15, 15—12). Joc pasionant d< 
rită evoluției scorului. (R. Scliu 
coresp. reg.)

C.S.M. Sibiu — C.S.O. Timișo 
3—1 (15—6, 13—15, 15—10, 15— 
Victoria sibiencelor a fost decisă 
atacul și. serviciile lor puternice. 
Lupuțiu-coresp).



ETAPA Ml IE Cil IL IR II IL O IRl MLILIE 11^ CATEGORIA A
Din nou joc frumos la Brașov

Steagul roșu—Știința Timișoara 1-1 (0-1)
La Cluj, joc foarte spectaculos

Știința — Dinamo București 2-2 (1-1)

Minerul Lupeni —
Progresul 1-0 (1-0)

[ BRAȘOV 15 (prin telefon). Dacă su- 
[porterii Steagului roșu n-au putut de 
|rîndul acesta să înregistreze o nouă 
[victorie a echipei lor favorite, au avut 
în schimb satisfacția de a urmări un 

[frumos spectacol fotbalistic, în care 
[ambele echipe au reușit să învingă 
[dificultățile create de terenul desfun
dat de ploaie.

| Rezultatul pare desigur surprinzător, 
mai ales pentru acei care au asistat 
la joc și care au urmărit astfel „pre
singul" insistent al gazdelor la poarta 
Iui Curcan. Atacurile localnicilor au 
fost însă anihilate de apărarea fermă 
a studenților, în care portarul a avut 
intervenții inspirate și salutare. Mai 
ales în minutul 65 cînd, la o acțiune 
creată de Meszaros, Curcan a salvat 
printr-un excepțional reflex trimițînd 
mingea cu vîrful bocancului în afara 
spațiului porții.

Steagul roșu a trebuit să se mulțu
mească. în ultimă instanță, și cu un re
zultat de egalitate (obținut în min. 85 
prin David la o minge prelungită la 
centru de Fusulan) și aceasta datorită 
faptului că a combinat prea mult și a 
înghesuit jocul pe centru, ușurind apă
rarea timișorenilor.

I Cit privește Știința Timișoara, echi- 
jpa a venit de acasă cu... lecția bine în- 
»țată : apărare masivă, cu mijlocașii 
(retrași și acțiuni pe contraatac, mai 
ales din minutul 38 cind — după o lun
gă perioadă de defensivă — a luat con
ducerea cu 1—0
Acesta a marcat la 
de la aproximativ 20 
cu boltă peste zid și 
tervenția lui Ghiță.

A arbitrat foarte 
reșteană alcătuită 
(centru), T. Burdan și P. Firan (tușă).

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Zbîrcea, 
Zaharia, NAGY-SEREDAI, Szigeti- 
Hașoti, (Campo min. 45), Năftănăilă, 
FUSULAN, Campo (Meszaros min. 
45), David.

ȘTIINȚA : CURCAN-JENEI, Țurcan, 
GEORGESCU—Tănase, Botescu—Igna, 
LAZAR, Manolache, Lereter, MIȚARU.

bine brigada bucu- 
din N. Mihăilescu

G. GRUIA-coresp. reg.

CLUJ, 15 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Toată lumea mulțumită. 
Gazde, oaspeți și — neașteptat — chiar 
și inimoșii 
După-amiază 
bitraj bun și 
tru nimeni, 
culoarul ce ducea la cabine, Nunweiller 
III spunea zimbind, obosit: „Puteam 
ciștiga meciul, am avut destule ocazii'. 
Același lucru l-am auzit cîteva minute 
mai tirziu și de la Ivansuc. Intr-ade
văr, așa a și fost. Angajate din pri
mul minut intr-o aprigă dispută, cele 
două echipe

Meci de luptă, fără
Rapid ~ Jiul

în al doilea meci al cuplajului 
,23 August" echipele au

Si
de ieri de la „1 _ ___, __
fost puse la grea încercare de starea 
terenului. Jucătorii Rapidului și Jiu
lui au luptat în primul rînd cu tere
nul și apoi între ei. Pe un cimp de 
joc acoperit cu apă (în care mingea 
se oprea cind nu te așteptai), alune
cos, se cere multă forță, rezistență 
și viteză, într-un cuvint un potențial

prin Georgescu, 
o lovitură liberă 
de metri, trăgînd 
făcînd inutilă in-

DINAMO BACAU

DINAMO PITEȘTI 2-0 (1-0)
I BACAU 15 (prin telefon). — Dina no- 
Iviștii din localitate și-au depășit adver- 
Isarii după un meci in care accentul a 
[fost pus pe luptă. Gazdele ar fi putut 
Icîștîgp la un scor mai mare, dacă 
|Publik, Gram și Meder n-ar fi ratat 
Iocazii cla-e. Echipa oaspe a fost preo- 
Icupată doar de obținerea unui rezultat 
Ide egalitate, jucind strict defensiv și 
[folosind rar contraatacurile.
I Iată cum s-au marcat cele două go- pretins de un teren uscat. D:n acest 
■ffi. In min. 22 Radulescu a șutat ne- 
JKirrgherit de la cîțiva metri : 1—0.
I După pauză scorul a rămas multă 
|vreme nemodificat, cu toate că Dinamo 
[Bacău a găsit drumul foarte ușor spre 
|poartă, prin pase precise și rapide. Din 
|păcate, fotbaliștii băcăoani n-au reușit 
[să realizeze decît... ocazii și cornere. 
|Abia în min. 85 Meder a urcat scorul, 
[reluind cu capul în plasă mingea cen- 
Itrată de Gram : 2—0.

Arbitrul V. Drug (București) a con-
|dus bine.

DINAMO BACAU : Ghiță—Gross, 
lazăr, CINCU-RADULESCU, STOI
CA—Nemeș, Panait (din min. 55 ME
DER), Gram, Vătafu, Publik.

DINAMO PITEȘTI : NICULESCU- 
Valcan, BARBU, Haimovici—Florescu, 
Radu—Corneanu, Constantinescu, Lalu 
(din min. 46 Țurcan), HALAGIAN, 
Lovin.

GH. DALBAN, ILIE IANCU 
corespondenți

suporteri ai studenților, 
însorită, joc frumos, ar- 
rezultat nesupărător pen- 
La sfîrșitul partidei, pe

n-au economisit nici o

o-o
de atac
in acțiuni, mai combativă decit

a Jiului a fost mai ra-linia
pîdă . . __ _____
a Rapidului, care a acționat uneori 
lent, cu conduceri prelungite ale min
gii, contraindicate pe un teren plin 
cu apă. Dintre ocaziile ratate 
pe cele ale Jiului din min. 32 
și Rapidului din min. 12 și 82. 
și corect arbitrajul Iui P. Badea 
țov).

notăm 
și 71 
Atent 
(Bra-

Gram, portarul Jiului, a intervenit la timp, plonjind fi prinzînd balonul urmărit 
de I. Ionescu. Fază din meciul Rapid — Jiul 0—0.

Foto: P. Romoșan

RAPID: Todor — DAN COE, MO- 
TROC, Macri — Gherghina (Neacșu), 
GEORGESCU (Gherghina) — Năstu- 
rescu. Ozon (Balint), 1. Ionescu (O- 
zon), Balint (Georgescu), CODREA- 
NU. Accidentat in min. 57, Dan Coe 
a trecut extrem dreapta, Năsturescu 
inter, Neacșu fundaș, iar Georgescu 
mijlocaș.

JIUL: 
VESCU, 
ȘAN — 
vlovici.

fizic cu mult mai mare decît cel

punct de vedere, echipele au cores
puns din plin. Jucătorii nu numai că 
au reușit să facă față eforturilor ce
rute, dar au menținut un ritm viu fot 
timpul, atacînd in ultimele minute 
cu aceeași vigoare aproape ca în pri
mele minute.

Din punct de, vedere tehnic însă,
' nu putea 

Dinamis- 
din com- 

a fost 
din nota

jocul nu a satisfăcut și nici 
în condițiile de joc de ieri, 
mul unor faze a rezultat nu 
binații (controlul balonului 
foarte mult îngreunat), ci 
de luptă care a fost prezentă aproape 
permanent din cauza terenului. In 
această privință dezavantajele au fost 
egale pentru ambele echipe, care, în 
general, și-au creat puține ocazii de 
gol și au tras destul de rar la poartă. 
Incit, rezultatul de 
s-a încheiat partida 
tabil. Perioadele de 
egale de-a lungul

la fel de bune. In schimb,

GRAM — ROMOȘAN, TIL- 
CAZAN — Farkaș, CRI- 

MART1XOV1CJ, Ghibea, Pa- 
CIL’RDÂRESCU, Ciornoavă.

P. GAȚU

două apărări

egalitate cu care 
(0—0) este echi- 
dominare au fost 
meciului, relevînd

0. T. A. n-a obținut decît
în fața Petrolului: l-l

un punct
(0-0)

ARAD (prin telefon). înlrecerea a 
prilejuit o luptă pasionantă, specifică 
de campionat. Importanța meciului a 
făcut ca echipele să joace cu ardoare 
pentru victorie., ~ 
ia te obținut de 
echipe care și-a 
forțele pentru a 
trogradare este 
jucat foarte bine în primele 55 de 
minute, cînd puteau să înscrie nu mai 
puțin de 3 goluri dacă Sasu (min. 
33) și Toma (min. 39) 
căzii extrem de clare.

Scorul a fost deschis 
cînd Sasu — interceptînd o minge 
trimisă acasă de Marin Marcel — a 
driblat portarul și a înscris in poarta 
goală. Din acest moment, ploieștenii 
care pină atunci au jucat prudent, or- 
ganizindu-se supranumeric în apărare, 
ies la un joc deschis. Acțiunile lor 
bine dirijate de frații Munteanu pun 
la grele încercări apărarea gazdelor,

Rezultatul de egali- 
Petrolul în fața unei 
aruncat în luptă toate 
ieși din zona de re- 
prețios. Textiliștii au

nu ratau o-

în min. 54,

69 e nevoită sămin.
golului egalizator: 

sfîrșitul partidei, deși

care, în
Autorul
Pină la 
pun eforturi mari, scorul rămîne ne
schimbat.

Dacă U.T.A. a pierdut un punct, 
aceasta se datorează faptului că n-a 
reușit să mențină pină la sfîrșit rit
mul impus în repriza 1, că atacul său 
a funcționat defectuos, lipsit de orien
tare în fața porții.

Arbitrul V. Dumitrescu (Buc.) a 
condus în general bine. A avut unele 
decizii greșite, care însă n-au influ
ențat rezultatul.

U.T.A. : Faur — SZOCS. CAPAS, 
Neamțu — Mețcaș, KOCZKA — Pop, 
SASU, Toma, Floruț, Czako (Tirlea).

PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, 
Fronea, M. Atarcel — D. MUNTEA
NU, Neacșu — Zaharia, BADEA, 
Dridea I, A. MUNTEANU, Dridea II.

cedeze. 
Badea, 
se de-

ȘT. IACOB — coresp.

picătură de energie. Am văzut acțiuni 
frumoase, desfășurate pe întreaga su
prafață a terenului, goluri spectacu
loase, „bare" (Țircovnicu, Unguroiu) 
care au... oprit respirația spectatori
lor din tribune...

Incepînd toarte tare, studenții în
scriu chiar în min. 2. P. Emil șutează 
puternic de la distanță, Datcu — sur
prins — n-a reușit să blocheze balonul 
și Băluțiu a reluat fulgerător din a- 
propiere : 1—0. Dinamoviștii acționează 
cîteva minute dezorganizat, dar o pasă 
a lui Pircălab il găsește pe Țircovnicu 
în careul mic al gazdelor și egalarea 
este un lucru făcut.

începutul reprizei secunde dă din 
nou speranțe clujenilor. Marcu „scapă" 
de Popa, se apropie de linia de fund 
și trimite balonul lui Suciu, care il ex
pediază in poarta lui Datcu. O combi
nație a înaintării oaspeților aduce in 
min. 66 egalarea: Țircovnicu pasează 
lui Eftimie și acesta șutează spectacu
los in plasă. Eforturile depuse sînt re
simțite îndeosebi de studenți care pierd 
din claritatea și forța acțiunilor. Dina
moviștii controlează jocul, dar se pare 
câ și ei sînt mulțumiți de rezultat. 
Fluierul final al arbitrului C. Nițescu 
(Sibiu), care a condus bine, găsește 
mingea la mijlocul terenului.

ȘTIINȚA: MOGUȚ—CIMPEANU,
Mureșan, Costin-PETRU EMIL, Kro- 
mely— IVANSUC, SUCIU, Marcu, BA- 
LUȚIU. Moldovan.

DINAMO: DATCU-Popa, NUN
WEILLER III, IVAN—ȘTEFAN, V. A- 
lexandru, (din min. 23 Constantinescu) 
-PIRCALAB, ȚIRCOVNICU, Frățilă, 
EFTIMIE, Unguroiu.

V. PAUNESCU

LUPENI 15 (prin telefon). Intilnirea 
de la Lupeni a adus suporterilor echi
pei locale o dublă satisfacție. In pri
mul rînd pentru că gazdele au ciștigat 
— și victoria lor a fost pe deplin me
ritată — iar in al doilea rînd fiindcă 
au putut urmări cel mai frumos joc 
din actualul campionat. Terenul greoi 
n-a împiedicat pe jucători să demon
streze buna lor pregătire fizică și teh
nică. Luptînd cu o voință extraordinară 
minerii au ajuns mai repede la balon 
depășindu-și adversarul în special in 
repriza a doua.

Jocul începe frumos cu faze rapide. 
In minutul 16, Cucu este faultat și 
execută lovitura liberă pășind ușor lui . 
Olteanu; acesta centrează și tînărul 
Cărare trimite mingea, cu capul, in 
plasă. Oaspeții forțează egalarea insă 
apărarea Minerului respinge tot. 
repriza a doua fazele spectaculoase 
succed una după alta, dar inițiativa 
parține Minerului, remareîndu-se,
special, Szoko un bun coordonator. 
Spre sfîrșit, Progresul echilibrează jo
cul, dar acționează nervos și nu reu
șește să egaleze.

I. Ritter a condus cu multă compe
tență.

MINERUL : Mihalache—Stanciu, Co- 
man, Vasiu—Mihaly, Mihăilă—Cucut 
Comșa, Staudt, Olteanu (min 49 Szolcd), 
Cărare (min. 49 Olteanu).

PROGRESUL : Mindru—Nedelcu, Ca- 
ricaș, Smărăndescu Il—Ionifă (min. 70 
Știrbei), Pașcanu—Mafteuță (Ioniț.4), 
Oaidă, Smărăndescu I, Voinea, Baboie.

In 
se 
a- 
în

STEAUA - METALUL
SI TOTUȘI UN MECI» »

Primul meci al cuplajului de ieri 
de pe stadionul „23 August* a dat 
cîștig de cauză echipei 
să se descurce mai 
— fără exagerare 
plin de băltoace, 
trecea, pe alocuri, 
cătorilor. Cei 22 
depus eforturi extraordinare ca 
facă față grelelor condiții 
joc. Echipa bucureșteană a fost aceea 
care a reușit să învingă toate aceste 
greutăți, dar numai în repriza se
cundă. căci în prima parte a întîl- 
nirii superioritatea, atit în jocul de 
cîmp cit și în fața porții, a avut-o 
formația oaspe. Victoria echipei Steaua 
este meritată, dar după desfășurarea 
jocului, rezultatul de 4—0 este mult 
prea sever. Faptul că tîrgoviștenii 
n-au înscris nici un gol nu se dato- 
rește atit ineficacității înaintării lor, 
cit formei bune în care a fost ieri 
apărarea echipei Steaua și în special 
portarul Voinescu, care a apărat ex
cepțional, el fiind cel mai bun de pe 
teren.

bine
care a știut 
pe un teren 

impracticabil, 
care apa 
glezna ju-

în 
de

de fotbaliști au 
extraordinare *- "* 

grelelor
sa 
de

I. CIORTEA, coresp.

4-0 (1-0)...

PASIONANT

Iitrecere peatra sperii vitate ți calitate ia categoria A

„Cupa Sportul popular"-echipei cu jocul 
mai corect

„Cupa iote Prmsporr—cclcl
IatA doua inițiative menite să cre

eze un nou stimulent pentru fotba
liștii noștri fruntași, atit în obținerea 
unor rezultate bune, cit și în reali
zarea unor jocuri frumoase, desfășu
rate intr-o notă de * -
tale.

Cum și cui vor 
două cupe ?

„CUPA SPORTUL________
decernată la sfirșitul fiecărui cam
pionat al categoriei A, echipei cu 
comportarea cea mai sportivă, cu jo
cul cel mai corect și de calitate. Se 
va întocmi un clasament în care e- 
chipele vor fi punctate în raport cu 
comportarea lor disciplinară. Apre
cierile se vor face în baza rapoartelor 
arbitrilor și observatorilor federali, 
precum și în baza hotărîrilor comi
siei de disciplină. Punctajul se acor
dă în așa fel îneît să stimuleze ju
cătorii și antrenorii ca în fiecare 
meci echipa lor să ofere un exemplu 
de comportare sportivă.

Dacă vor exista abateri, jucătorii, 
căpitanii de echipă, echipele și antre
norii lor vor fi penalizați. De pildă, 
dacă un ju ător, un căpitan de echi
pă sau un antrenor va fi sancționat 
cu avertisment, echipa respectivă va 
fi penalizată cu 1, 2 sau, respectiv, 
2 puncte ; pentru ultim avertisment, 
regulamentul cupei prevede o pena
lizare de 2 puncte (jucător) și 3 punc
te (căpitan de echipă și antrenor). 
Asemenea punctaje sînt stipulate în 
regulament și pentru eliminare din

perfectă sportivi- 

fi atribuite cele

POPULAR" va fi

JCX.

mâl clicacc echipe
pentru suspendare (in raport cu 

numărul de etape) etc.
La sfirșitul campionatului, echipa 

care va totaliza cel mai mic număr 
de puncte va fi declarată eîștigătoare 
a cupei. In caz de egalitate între două 
sau mai multe echipe, cupa va reve
ni celei care se va clasa mai bine 
in campionat.

In același timp, întreprinderea „Lo- 
to-Pronosport* a hotă rit să instituie 
o cupă ce va reveni echipei care la 
terminarea campionatului va realiza 
cea mai mare diferență (prin scădere) 
între numărul golurilor date și nu
mărul golurilor primite. Această 
„CUPA LOTO-PRONOSPOBT* va sti
mula echipele sâ practice un joc cit 
mai eficace. In clasament vor conta 
numai rezultatele de pe teren. Dacă 
două sau mai multe echipe se vor 
găsi Ia ega itate la finele campiona
tului, cupa va fi atribuită echipei 
cu cel mai mare număr de jucători 
tineri, vîrsta calculîndu-se în ani, 
luni și zile.

în afara cupelor, vor fi acordate — 
jucătorilor și antrenorilor —- premii 
în obiecte și materiale sportive.

întrecerea pentru cucerirea celor 
două cupe începe din acest moment. 
Cine le va cuceri ? Sîntem convinși 
că participarea va fi totală, adică 
vor candida toate echipele din cate
goria A.

Ziarul nostru va publica periodic 
situația în clasamentele celor două 
cupe.

Chiar de 1_ î__ r_. .V—,___
sțăpînire pe joc. Tîrgovișieriii reușesc 
să mențină balonul cu prețul unor e- 
forturi mari (mingea nu se putea pasa 
pe jos din cauza băltoacelor) și ajung 
des în fața porții lui Voinescu, dar 
șuturile lor sau sînt oprite de fundași 
sau sînt trimise in corner. Steaua 
contraatacă periculos, dar nu izbu
tește să deschidă scorul decît in miri. 
42 prin Constantin, care prinlr-un 
„corp la corp" cu un apărător, intră 
cu minge cu tot în poartă. în repriza 
a doua, după un început „tare" al 
Metalului, rolurile se schimbă. Acum 
bucureștenii sînt superiori. Oaspeții 
rămîn insă mai departe periculoși, 
prin contraatacurile conduse de ' Ca- 
zacu și Chirița. în min. 54 Tomeș 
trage la semiînălțime un șut puternic 
de la circa 13 metri și scorul devine 
2—0 pentru Steaua. Din atacurile ur
mătoare ale echipei Steaua este fruc
tificat cel din min. 66. O excelentă 
centrare pe sus a lui Creiniceanu este 
introdusă in poarta tîrgoviștenilor cu 
capul de către Raksi. Cel de al pa
trulea gol (min. 83) este opera lin 
Constantin la o lovitură de colț. De Ia 
Metalul Tîrgoviște au ratat ocazii 

clare în repriza a doua Cazacii de 
două ori și Chiriță.

STEAUA: VOINESCU — Zavoda, 
Hălmăgeanu, IVĂNESCU — JENEL 
Crăciun — Tătaru, CONSTANTIN, 
TOMEȘ, Raksi. CREINICEANU.

METALUL TÎRGOVIȘTE: Andrei 
(Marcu) — Tomescu, Prandea. PO
PESCU — Nițescu, PETRESCU — 
Lazăr, Mureșan, CAZACU, Iordache, 
CIIIRIȚA. Raport de cornere: 8—3 
(4—0) pentru Aîetalu). A arbitrat cu 
greșeli C. Geană (Brașov)

la început Metalul pune

T. RABȘAN

©ronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte :

I. Știința Cluj—Dinamo Buc.
II. U.T.A.—Petrolul
ITI. Rapid—Jiul
IV. steaua—Metalul
V. Minerul—Progresul
VI. Steagul roșu—Știința Tim.
VII. Dinamo Bacău—Dinamo Pitești
VIII. Fl. Moreni—C.S.M.S. Iași
IX. C.S.M. Sibiu—C.S.O. Craiova
X. C.S.M. Reșița—Tract. Brașov
XI. C.S.O. Ti"-, CT T- ”
XII. Ârieș. Turda—Ind. Sîrmei C. T.

2-2 X
1-1 x
0-0 x
4-0 1 
1-0 1
1- 1 x
2- 0 1 
0-0 X 
2-2 X 
4-1 1 
2-0 1

___ _____T. _____  ___ 2-2 X
Variante depuse : aproximativ 410.900.

★
Se aduce la cunoștința participanților 

că meciul : VIII. Vagonul Arad—C.F.R. 
Arad din programul concursului Prono
sport nr. 16 se înlocuiește cu meciul 
Progresul București — Petrolul Ploiești 
(cat. A.).

Tim.—C.S.O. B. Mare



ZUys

La Brașov : Steagul roșu
MASCULIN — SERIA AII-A

Stiinta București — Rapid Bucu
rești 67—65 (27—24). Nici de date 
aceasta feroviarii nu au putut întrece 
echipa steidonțtlor bucureșteni. Partida 
a oferit — ca și în tur — o între
cere spectaculoasă, în care cele două 
echipe, eliberate de... grija calificării 
pentru turneul final, au jucat degajat. 
Studenții au avut inițiativa 30 de mi
nute, timp in care Costeseu, Paraschi- 
vescu, Barau, Niculescu și Sterescu 
au urmărit mai bine balonul sub pa
nou și au înscris multe puncte din .a- 

■ riMieări de la semidistanță. Apoi, prin 
rehiirodneerea lui Dfaescu. care nu 

! strălucise în prima repriză. Rapidul 
i egalează și ia conducerea pe care o 
f <uc>ițbie pină în ultrmul minut. La 
t scorul de 65—64 pentru Rapid, 4an- 
: 'cutescti ratează două aruncări libere, 
I pcutru ca imediat să comită și e gre

șea'ă personală. C-ostescu traostormă 
cele două aruncări libere (66—65
ponlrii Știința), apoi Sterescu mai 

j -marchează an panct (67—6») și stu
denții obțin, într-un final pasienant, 
o victorie muncită- De reținut că la 

’ 3 secunde înainte de sfirșit Rapdni 
a avut o ocazie de egalare, dar Di- 
nescti a ratat de sta) parxxi.

Steagul roșu Brașov — Voința lași 
78—64 (35—27). Numeroșii spectator
care au asistat Ia acest meci au avui, 
pe lingă satisfacția oferită de o par
tidă de bună calitate, ți aceea a unei 
victorii a echipei lor favorite, care 
i-a adus calificarea în ttmeul finaL

SOSIREA Al,TOR LOTURI

Pe scurt

fotbaliștilor din -R.P. Ung 
în Capitală moți la prînz. 

după-amiază fotbaliștii magbi 
continua drumul la Consta?

Simbătă a fost din nou zi completă cultăți la Thorgbergsson. 
de joc în turneul internațional de șah 
al R.P:R. Dimineața, partidele între-

SERIA A 1.I-A

Citii

juniori

Concursul de gimnastic
de Ja Stockholm

Turneul internațional de șah al R.P.R»

for-.i
TotliJ

Po-i

A SOSIT ECHIPA DE JUNIORI 
A GRECIEI

vasio (Beufica), Fernandes (Benlica), 
.Bras (Benlica). “Macarieo (Benfica), 
'Simws (Bădica), -Sîlvino (Benfica), 

iGuerreiro (Benfiua), Quatesma (Belenen-

asupra egalității poziției încă la anali
za de acasă. Concluzia, „în' unanimi-

ses), 
(S.C. 
gal), 
(SrC. 
(F.G

astăzi urmează să sosească restul 
lotului.

XGTUL FOTBALIȘTILOR 
poRTt(;m>zi

a Belgiei care
EjEFA s-a «n- 
sezon. Ea a ju-

Ferul de specialitate portugliez a a- 
nuntat următorul lot <le jucători pentru

in campionatul masculin

Voința lași 78-64 (35-27)
Cu excepția primelor 10—12 minute, 
cînd Voința a condus la mici dife
rențe, brașovenii au avut în perma- 
n.riță inițiativa. In special după 
pauză, localnicii s-au dovedit mai ac
tivi în atac și mai precișî în aruncă
rile din acțiune. S-au remarcat: 
Frantz (23), Esigman (18), Szabo 
(14) de la Steagul roșu și Voronea- 
nn (20), Chioreamt (13) de la Voința. 
(Gh: Corcodel — coresp,).

A.S.A. Bacău — Voința Tg. Mureș 
58—52 (29—19). Prima victorie a e- 
chipei băcăoane în acest campionat. 
Localnicii au avut cel mai bun jucă
tor în Dimancea.

Dinamo Tg. Mureș — GS.O. -Cra
iova 74-60 ( 39—27).

EEMIMN — SERIA I

C.S.M. Crișana Oradea — Voința 
Tg. Mureș 61 —49 (29 —22). Joc foarte 
disputat terminat eu victoria meritată 
a gazdelor. Orădeuctoe au atacat mai 
decis, dar n-au putut obține o dife
rență de 14 puncte, care le-ar fi adus 
calificerea ia turneul final. Astfel, 
Voința care a luptat eu o dîraenie 
deosebită pentru un scor cit mai 
ssrins va jwce in temeni pentru 
lecu-Ae 1—8 (1. Ghișa
reg.).

Știința Timișoara — Retreiui Pto- 
iești 52—34 (»—23).

Agronomia lași — 
rești 57—79 (24—43).

4.CF. -
(i4—n).

ceresp.

Rapid Bucu-

Aseară, la orele 20, pe aeroportul 
Băneasa, a .sosit primul lot .de 13 .fot
baliști -ai echipei de juniori .a Greciei, 

Progresul București — A. S. Blă-C parttcrpanSă la Turneul U.-E.F.A. (se- 
nuri Oradea 20—37 (10—19). MecideVta de ta Gluj). In cursul jzilei de 
slabă 'factură tehnică în care echip: —~ - 1-'1
din Oradea a oîșfigat datorită 
mei bune a jucătoarei Valeria 
care a marcat 18 puncte. (Cr.
pescu — cofesp.).

Voința București — Stiinta 
25—43 (6—22).

Voința Oradea — Șfiătța Bucureștiyr“»eul LIJ..F.A.: Melo (Bndiea).J>r- 
48-53 (18-24).

G. S. Mureșul Tg. Mureș — Voinț 
■57—49 (30—18).

Cardoso (Belcnenses), Raimu 
Portugal), Eduardo (S.C. Po 
Inacio (S.C. Alhandra), Cam 
Uniao Toriense), Jo-se Ani 
Jkareirense), Madeira (F.G.

Porto), Nelson (Fcrroviarios), Hui (G 
1 de Maio).

Astăr.i sânt așteptați juniorii din 
prezentativa U.R.S.S.

Lotul 
va sosi 
aeeeași 
își vor

Tot marți urmează să sosească și 
Iutile de juniori ale Portugaliei și I 
Jirti.

Azi vă prezentăm echipa de juniori a Belgiei
imernaiiona!. El lucrează cu multa 
piacere ou juniorii.

lata ac’jm citeva date asupra jucă- 
Mritor oare w evolua ia București. 
BARDEWE (F.G L egeois) este un 
pan«r a cărui ia:ie mică constituie poa
te nn handicap, dar el este foarte vioî 
și -clarvăzător. A jac-a* de ma: multe 
ori ăn pwma -echipă. în divizia I. 
WEEMS (Hoboken) aparține unui 
mic ciob regional. Selecționarea lui 
a pradus o surpriză. E sigur pe el, 
dar îi lipsește experiența. Verbaven 
vede in el uo viitor portar de mare 
ctasă. THEUIS (F. C. Liegeois) : un 
adevărat lip de apărător. E solid, 
musculos are picioare scurte si pu
ternice. XANDER BORGHT (Alost). 
Joacă ui mod regulat in prima echi
pă. înalt, blend, hotărit, uneori prea 
imnetiMB. ceea ce îl face să rateze 
uneori «iegajariie. \ ERLEVSEN (U- 
n«: St. Giitoise). Joacă fimdaș 
dreapta în echipa se. dar acum -e fo
to» k mai muit stoper. Are 1,87 m, 
e in aparență lent, dar are mult 
„smge rece“. AV'O.NDT (Hererrfais). 
Joacă mijtocaș centru într-o echipă 
de cat. III, dar acest tîuăr de 1.82 m 
este un bun constructor de joc. Ne- 
avmd mijlocași prea buni. Verboven 
l-<a ate» ca mijlaaăș dreapta, dar s-ar 
putea <» ta București să-și reia local 
«e stoper. Verlevsen treefod atunci 
fundaș dreapta. ST1JYK (Antwerp). 
Bine pregătit tehnicește, dar mai pti- 
■țin btn aratater deci: atacant. Joace 
haif stingă. GHELCINK. (Ea Gantoi- 
■se). Joacă regulat in prima echipă. 
E o mare speranță. Constructor de 
joc. In echipa La Gantoise joacă 
centru atacant retras, ceea ce cores-

punde sarcinii de mijlocaș in si» 
4—2—4 al lui Verboven ți *1 ec.hi 
naționale. PETERSEN (Union 
Gilloise). Alicuț, bine orientat în j 
vioi. Joacă extrem dreapta. Oarec 
deficitar ca pregătire atletică. DE 
REUX. (F. G Liegcois). Titular 
echipa primă. A jucat și half și 
ter. Șut puternic, bună înțelegere 
jocului. Căpitan al echipei. BEURL 
(Standard). Jucător complet, ade 
rat tip de centru atacant, cu bun 
de can si șut cu ambele pic io; 
CARTEUS (!•'. C. Renaix). A ț 
cipat la Turneul UEFA din 1961 
lele trecute a făcut un meci-' ! 
bun contra Franței. Dotat, suplu, 
tori'.ar, are experiență ' multă. V, 
DAMME (EC Mal inois). O ar 
rapidă și dură. E destul de rudim 
tar tehnic, dar trage bine la poa 
NICOLAY (Seraing). E consrde 
ca o speranță a fotbalului belgi 
N-a strălucit în meciurile de vei 
care, deoarece jocul său nu s-a a 
modal cu al celorlalți coechipi 
Plin de personalitate în joc. R 
DOUX (Daring). Centru atacant 
extrem dreapta. Destul de firav, 
cu

Echipa de 
participă la Turneul 
trenat serios fri acest 
cat contra Lunentourguiu:. Olandei 
«i Franței, precum și imputriva clu
burilor faejg-eoe de prima categorie 
BeersciăX și Ghariero: SG

Ptesnd de la experiența anului 
1965. c«nd echipa de jun ori UEFA 
a fost asHe îndrumată incit e_ ajuns 
ax: echipa repeeroraaEvd a țări: (Ju- 
Tipn. Piescites. NicoiaȚ. Hanon. Van 
Himst. Claessen făceau parte acum 7 

' an: din echipa UEFA 1). federația a 
decis să imp rime aciuatei echipe de 
jtmieri earacferui de schelet al vii- 
Losrel reprezentative naționale. De a- 
eeea. s-a rmnus ca jumorî: să aplice 
săstecnul 4—2—4. cei adoptat ți de 
ecnipa natăuiaiă. pentru a se deprin- 
de de pe aaur. cc «L interesant de 
■naa: cu d.-rerwcu tehnic a! echipei. 
Lmhb Xeremer_ a remsițat ia crțrea 
tocătari toarte bun:, numai din cauză 
că se adaptau «ret: ta acest sistem 
de >c

— _Eu nu isc o echipă numai peo- 
de ta București, ne-a .de

tun. X neeu să foc o e- 
următerii zece ani ți 

cițfoa a»i cstejul meu 
ocupă de ectei- 

prinare jume- 
tete perUm se

care vor fi
arece vor cu

noaște atit ambianța echipei naționale 
cit și aucăica pe care o aplică’.

Directorul tehnic -a! echipei, Lewis 
Verboven, este un om de aproape 50 
de .ani, plin -de energie, -fost jucător

lioirca București 35—M

Ion Ardfileanu (Steaua) și S. Mihălțeanu (Olimpia Buc.) 
învingători în întrecerile ie sîmUtă |i duminică eterat

Stun ut

Simhătă și duminică iu avut tac 
două competiții dciis-e de land. Prim» 
cursă — desfăș-iratâ simbstă pe t-j;» 

’București — Urzi,reni — București (®

Dinamo Galați — 
Kairat Alma-Ata

la fotbal
0-9

Peste
as’ă»

GALAȚI 15 (prin telefon), 
dă'*** de spectatori au urmărit 
-întitoirea dintre Dioamo din localitate 
AH 4
Cele două formații au oferit un j 
•de bună calitate, îndeosebi in rapr: 
a dona. Rezultatul de egalitate re- 
t+eeta echilibrai perfidei.

Arbitrul Gh. Geangu (Buc.) a con
dus bine.

DINAMO: C.I.MPEANU — Pralea, 
41ULEA, Dumitru (L-upeș) — DO- 
GAN. Oprea — Dudaș, Vasilache (Pă- 
Arâșcu), Daraban, Potolea (Matei), 
Voicu I

'KAIRAT: L.ISJȚ1N—STULOV, Cep- 
■kasov, Kaminski — Ostonsko, Segiz- 
Baev—. Kvoșkin (Cențov), Necistik 
(Stepanov), Skulkin, Sveșnikov (Ce- 
remușkin), Omarov.

mijloace tehnice enorme.

JACQUES LECOQ 
redactor șef al ziarului ’helg 

„Les Sports'"

1

<
«
i
«
>

pe fofeaua Hucurești — l rzicem.

km) a fost cîștigată de Ion Ardeleanu 
(Steaua) care a înregistrat timpul dc 
2 h 38AJ6.

1-ererea de ăunikiică ș-a .desfășu-, 
-at pe d <i*mță mult mai scurtă 
* km și a avut ioc pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria. Lotul republican 
nu a luat parte Ia 
oriiejuko feanwtsă 
Simion Miliăițeanu 
re>»A fovm«ăwr ia 
a marcat inaptă de

concurs. Cursa a 
victorie juniorului 

(Olimpia Bucu- 
sprintul final. El 

1 h W:18 și.« fost
urmat de Iun Arderea nu (Steaua^, M. 
Vomesce (Ffonmsjj ș. s.

"”7 ’ L‘ . . Șianovski,
cu negrele, l-a depășit pe Georgescu 

—.......—,_______ ’n iocul !<*e 'mijloc, obținîrrd în Tina]
rupte. Honfi și Baumbach s-au convins victoria. Partidele Honfi—Popov, Rado- 

‘ ‘ " ’X’ici — Gheorghiu, Sajtar — Kozma și
________ Baumbach—Mititelu rau fost fără ®bm- 

tatc“, remiză. Radoviei întrerupsese cu vplicații remize. Drimer a întrerupt cu 
Kozma într-o poziție teoretic cîștigată, avantaj de un .pion ha Dtinkelhlum, iar 
mai mult ca să consulte în liniște ma- Drozd într-o poziție ce ni se pare supe- 
nualul de finaluri. Ea reluare ploieștea
nul a demonstrat în numai efteva
mutări că... lecția a fost bine învățată. 
In schirub Gheorghiu, care avea un 
pion în plus -la DniikeWjIum, a sutesti- 
mat dîrzenia și i-nventivitatea în apă
rare a maestrului belgian. Acesta a 
reușit să treacă partida într-un final 
dewbuni de culori diferite în care spio
nul în plus nu mai prezenta pentru 
negru nici o valoare. 'Geojgescu a dat 
cea mai slabă mutare in plic și a pier
dut m final ce vpărea egal la ’Poptiv.

Runda de dapfi-amiază (a VI a-) a 
fost cea mai rapidă de pînă acum. 
După patru ore iii joc -șase partide erau 
încheiate. Pfolmov « eiștigat fără riifi-«mea unine Muiamo am looaiwase , 

echipa sovietică Kairat Alma-Ata. t
joci
■iza t • Cunoscuta! tonisman australian 
re- ' Neale Fraser a cișfigat și turneul in- 

( ier național de la Sorrento (Italia), 
» tavingind in finală cu ■6—3; 6—2 pe 
J compap-iotal său Fred Stolle. Proba 
(feminină a revenit jucătoarei austra- 
I lierie Judy Tagart. Aceasta a intre- 
ț cut-o cu 6—0; 2—6; 6—2 pe Fran

cesca Gordigiani (IMia).
• Selecționatele de 

U.R.S.S. și Franței s-au 
nou, de data aceasta în 
lisi. Sportivii sovietici au cîștîgat cu 
5—3, repurfind astfel victoria în toate 
cele trei întîlniTi susținiife cu echipa 
franceză care cuprindea numeroși ju- 
doiști, campioni ai Franței sau foști 
campioni europeni.

• En orașul Lodz s-au desfășurat 
finalele campionatelor de box ale 
R. P. Potaue. In ordinea retor 10 ca

V. PAEABESCU și A. SCHENKMAN 
corespondenți

alejtido 
totîlnit din 
orașul Tbi-

rifvira ta Pavlov.
Aseară s-a jucat cea de-a Vil-a rundă.
Aliti'telu a ciștigat printr-un frumos 

atac de mat la Dunkeiblum. Honfi 
l-a învins pe Pavlov. Celelalte partide 
■decise ale Tui*dei au fost remize : Po- 
:țx»v—Ba wtubaoh, Thorgbergsson—Sa j- 
tar și Drimer—Radoviei. Trei intîlniri 
s-au întrerupt.

In clasament situația se menține 
foarte strînsă. Conduc Rțrtfovici, 4+on- 
fi și Baumbach cu 4*/2 p. urmați de 
Hoimov 4 p (1), Mititehi și P«pov 4 p.

Astăzi dimineața se joacă partide 
întrerupte; după «miază — runda a 
VllI-a.

Liiptâterii rntnîni an 
victorii prețioase I;. turneu 

internațional de la Sofia
Vineri seara a început la Sofia 

internațional de lupte libere, la ca;ț 
ticipă sportivi din 10 țări. Atât vineri, 
și sâmbătă sportivii romîni au obți 
frumoase succese. La categoria 52 
oollStirentul Ion Vasîle a câștigat f 
adversar. La 63 kg. ‘Alexandru Radi 
învins la tuș pe iugoslavul Săli. La 
ceeași categoric, campionul halca 
Alexandru Geantă l-a bătut la puncte 
Lustig (R.D.G.). La categoria uș 
Carol Hath azi a repurtat o victorie 
preț în fața polonezului Pucinski. La 
tegoria imediat superioară. Ion Pope 
l-a învins la puncte pe 'I ischend 
(R.D.G.). Glteorglic Crișan (cat. g 
a fost învins la tuș de bulgarul Mu: 
sov.

In turul 3 C. Hafchazi l-a înv 
ta puncte pe -E'ranker (R.D.G.), 
Alexandru Radu și Alexandru G 
tă au fost învinși ta puncte de R 
(R.D.G ), respectiv Kolev (R.P.B.)

• Setecți»n«tele de tenis de masa 
ah- R. P. Pototnc au îirtîlnit la Gopen- 
hagia reprezentativele Hfcmeinancei. 
Sportivii polonezi au dominat între
cerile, 'reușind să cîștige Sa băieți cu 
5—'1 și la fete cu 3—1.

Turmul interriiitioual nwascwliii de 
fenîș <le masă de ia Zagreb a foSt 

Italian Piero Rollo e câștigat de ertiipa ora satai Budapesta 
1 care-â învins cu 5—1 echipa Zagre

bului și cu același scor echipa Bel
gradului. Campionul maghiar Z. 
Berczik a dbțtoat victoria in toate 
intilnirile susținute fără a ‘pierde un 
aet. In echipa maghiară ati mai figu
rat Fahazi și tinăbul H<rrkar <tarfe a 
pierdut ta Markovici (Zagreb) 
Vogrinc (Belgrad). Pe locul doi 
clasat echipa Belgradului care a 
pas cu 5—2 de «chfpa orașirfui 
grdb.

tegorîi titlurile au .revenit puglliștilor: 
A. Olech, Bendig, Adamski, Szcze- 
paiiski, Ki»fej, Knut, Kucnriercz, \Vala- 
șek. Pietrzikowski și Jedrejewski.

• Boierul _
cîștigaf titlul de campion european la 
•categoria cocoș, învingirxiu-l prin 
K.O. în repriza a 5-a pe belgianul 
Pierre Cosseymns, deținătorul centurii.

• In sata sporturilor din Budapesta, 
ecliipa masculină de volei (tineret) a 
U.R.S.S. a susținut două întitoiri in 
compania echipei R. P. Ungare și a 
selecționatei de tineret a Budapestei, 
in primul meci, sportivii sovietici an 
pierdut cu 3—2, iar pe cel de-al ‘doi
lea 1-ati ciștigat cti 8—1.

Și 
s-a 

dis- 
Za-

LINK0EG 15 (prin telefon). Du 
niră « avut lac in localitatea Link, 
din Suedia un concurs de giuuias 
la oare au participat 8 gimnaste s 
deze. precum și repr«renii«Mtfele ț 
noastre, Swia lovan și Elba iPoreeeo 
1‘roirraatiul nwrpciiției n cuprins tun 
ex-ereiții liber alese. 'Gimnastele m-wat 
s-au ooiupoTlat Wnc, în speeiwl S» 
donați care <a cuci'rit victoria 4a 3 a 
rute. Ele s-au prezentat ntai slal» la 
ri trei.

tehnice : imiividnal cmnțn 
1. Eva Riilell (Suedia) 37:66 p; 2. 
niH Iova,; (li.l‘. Roni'mă) 37.3(1 (> ;
Solxtiig Egtrtan (Suedia) 37.15
5. —
p. Pe aparate, sărituri: L^na
(Strcilia) 9.65 p; paralele: SOniti Io-
0.55 p; birtul : Sbnra InVan 9,65 
wf : SWnia lovan 9A5 p.

Joi, înainte Me concurs, gitttnaS 
noastre au 'participat In o (icntahstt* 
organizată 4a StOiÂli'O'liM. în tlitînnria 
ti'meitttrtuhii țgitnftăStieii sn'cdWe. L’i 
EtVtfuțka lor fbst tfrult bp'retiblă.

..........  V
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