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După un meci pasionant,

eprezentativa de baschet a R. P. Romine a întrecut

SiinDâtâ: R. P. Domina — R. l> Ungari 90 Î6 (44-34)

O nouă acțiune a juniorilor noștri 
la poarta portughezilor. Din pache
tul de jucători care a sărit la min
ge, Mela a fost tnsă mai inspirat, 
reușind să salveze o situație de gol.

Foto: T. Roibn

• La București : patru echipe la egalitate de puncte și golave
raj! • Cehoslovacia și Turcia cîștigâtoare prezumptive ale gru
pelor de la Cluj și Constanța • Cinci meciuri nule în etapa de 

ieri
Primăvara, care s-a lăsat atît de mult așteptată, s-a dovedit foarte darnică 

cu Turneul V.E.F.A., această frumoasă competiție a „primăverii fotbalului euro
pean-. Și ieri a fost o splendidă zi pentru fotbal. Zeci de mii de spectatori au 
luat loc in tribunele stadioanelor din București, Cluj, Constanța, Ploiești și 
Brașov, pentru a urmări meciurile celei de a doua etape.

Lupta din cele cinci serii este pasionantă, chiar dacă tn unele dintre ele 
(acelea de la Cluj și Constanța) sint echipe care apar drept ciștigăloare. In
tr-adevăr, reprezentativele Cehoslovaciei și Turciei (revelația primelor etape) 
sini singurele care au totalizat maximum posibil de puncte in două jocuri 
fi care au mari șanse să ocupe primul loc. Ultimele lor partide insă nu sint 
dinainte jucate. De asemenea, Italia contează fi ea ca favorită tn grupa de 
la Brașov.

In celelalte grupe fi în special tn grupa A (București) lupta se menține 
egali și după etapa a doua: toate echipele sint la egalitate de puncte fi de 
golaveraj !!! Fapt unic in istoria Turneului! Înseamnă că ultimele jocuri vor 
fi cele decisive. Cine se va califica ? Va reuși echipa noastră, tn sfirșit, vic
toria care să-i aducă participarea tn semifinale, ceea ce doresc tnflăcărații săi 
susținători ? Răspunsul tl vom avea mîine, oa și pentru grupa de la Ploiești, 
unde deocamdată conduce Iugoslavia, care insă are o partidă dificilă cu Olanda.

Iată de ce ultimele întreceri din cadrul grupelor suscită același viu inte
res, de ce și miine tribunele vor fi din nou pline.

ura Joasă și plină de promisiuni a 
l evoluția de sîmbătă seara a recre
ativei noastre de tineret. în com pă
unei selecționate valoroase oa cea 

.5.5, Ucrainene, tinerii noștri baschet- 
ști au reușit o repriză echilibrată, 
tzînd în cele din urmă eu 18 puncte 
rentă : 44—62 (18—25).
1 doilea joc al serii a pus fată In 

formațiile R. P. Romine și R. P. 
pre. A fost o partidă interesantă, 
[bună valoare tehnică, în care jucă- 
l romîni și-au luat o frumoasă re- 
pă pentru înfrîngerea suferită anul 
ut la campionatul european. Excep- 

primele 10 minute, cînd — „dato- 
faptului că „5-ul“ nostru de bază 

fi intrase încă „în mînă“ — repre- 
latHSa maghiară a condus la mici di- 

(10—9, 14—10, 18-13 și
t-16), echipa țării noastre a dominat 
I, cîștigînd fără emoții. în min. 11, 

baschetbaliștii noștri au luat prima 
oară conducerea (22—21), au cfștigat 
repriza cu o diferent! de 10 puncte 
(44—34), iar după pauză și-au depășit 
net adversarii, tabela de marcaj indicted 
deseori un avantaj de peste 20 de 
puncte în favoarea lor. Scor final: 
90—76 (44—34) pentru R.P. Romînă.

Echipă romînă s-a impus printr-o se
rie de acțiuni bine gîndite, desfășurate 
într-un ritm mulțumitor. Jucătorii noștri 
s-au mișcat în permanență, au combinat 
simplu și rapid, fapt care i-a făcut pe 
adversari să comită multe greșeli per
sonale. O mențiune deosebită pentru 
Nedef și Spiridon, la fel de buni în 
apărare și atac, ca și pentru Niculescu, 
oare prin acțiunile sale rapide și sur
prinzătoare a produs cu regularitate pa
nică printre jucătorii maghiari. Au în-

(Continuare în pag. a 3-a)

„Cupa Dunării" la haltere
HIPA R. P. ROMÎNE S-A CLASAT PE LOCUL II
• Lazăr Baroga Învingător la categoria semigrea 

pentru a doua oară trofeulR. P. Ungare a cucerit
• Reprezentativa Dominare insistenta, dar iară rezultat concret

rină după miezul nopții 
bătă „parada forței" din 
no. întreceri captivante, performan- 
de valoare și în final excelenta 
kportare a echipei noastre, clasată 
locul II, au fost tot atitea prile- 

de satisfacție pentru numeroșii 
btatori veniți să urmărească această

a durat 
sala Di-

LAZÂR BAROCA

performanțe la nivelul... greilor. La 
aceeași categorie o remarcă pentru 
Tlberlu Roman care, deși 
lit complet, a ocupat cu 
locul II, contribuind astfel 
șu] general al echipei.

Și la „semimijlocie" și la 
prezentanții R. P. Ungare,______
Ecser au fost in afară de concurență. 
In schimb, pentru locurile următoa
re, extrem de importante in clasa
mentul pe echipe, s-a dat o luptă 
strinsă intre reprezentanții noștri, cei 
bulgari și cehoslovaci-

„Greul" Silviu Cazan, deși cu o 
performanță încă sub posibilități, a 
rezistat uriașului Syvory și, clasîndu-se 
al III-lea, a permis formației noastre 
să ocupe locul II, la egalitate de 
puncte cu R. P. Bulgaria, dar eu un 
total de kilograme mai mare.

In încheierea acestor rînduri 
vine să remarcăm organizarea 
piară asigurată de Federația 
de haltere precum și modul 
șabil în care au funcționat arbitra
jele rșf juriul concursului.

nerestabi- 
siguranță 
la succe-

„grea" re- 
Huszka și

se cu- 
exem- 

romînă 
irepro-

R. P. Romină—Portugalia 0-0
Cei aproape 70.000 de spectatori care 

au asistat ieri la cuplajul juniorilor de 
pe „23 August" au trăit momente de 
emoție, greu de uitat. In primul meci, 
echipele Belgiei și R. F. Germane au 
ținut in mare tensiune spectatorii, 
deoarece o victorie a uneia dintre e- 
chipe ar fi însemnat pentru reprezen
tativa noastră un obstacol în plus pe 
drumul calificării. După 80 minute de 
joc, rezultatul de egalitate a produs 
parcă o ușurare in sufletul celor din 
tribune, cu speranța că in partida ve-

detă rominii vor obține un rezultat 
favorabil lor. Dar...

La începutul meciului, acțiunile îna
intării noastre dădeau impresia că vom 
obține victoria în întîlnirea cu tehnicii 
jucători portughezi, mai ales că aceștia, 
cu 6—7 oameni pe linia de fund, subli
niau faptul că sint hotăriți să lupte 
pentru un meci nul. In min. 2, un șut 
tras de la 18 m de Matei pune în di
ficultate pe Melo, acesta respingind 
cu greutate în corner. Totuși, la un 
contraatac, apărarea noastră — prin 
Răcelescu — in min. 5, greșește și

centrul înaintaș Antonio, scăpat singur 
în fața porții, nu poate fi oprit decît 
printr-un salt curajos al lui Suciu la 
balon, in momentul cind portughezul 
se pregătea să șuteze spre poartă. Ro- 
mînîi continuă să domine. Dar acți
unile lor în trombă din primele 10 
minute se sting’ ca și un foc de paie 
și încep să devină sterile, atacurile ter- 
minindu-se cu șuturi „telefonate" spre

G. VASILE

(Continuare în pag. a 4 a)

LA TENIS

R. P. ROMINA —R. P. POLONA 4-1

lie a „Cupei Dunării" la haltere, 
e 7 ore de concurs au trecut ast- 
pe nesimțite-..
roul serii a fost fără îndoială 
rtivul nostru LAZAR BAROGA. 
narea apropiată a concurenților fă- 
e din categoria semigrea proba cea 
I interesantă a reuniunii de sîm- 
1. In compania puternicului cam- 
k maghiar Vanczak și a bulgarului 
ov, aflat și el intr-o formă toarte 
(ă, misiunea lui Baroga era di£i- 
. Totuși, de la prima ieșire pe 
!ium, el a arătat hotărirea de a 
inge. Acumulînd un avans de 2.5 
față de Vanczak de la „Împins", 
oga l-a urcat la 10 kg după in- 
ierea procedeului „smuls". In con- 
lare, „aruneînd" 185 kg, halterofi- 
romin își asigură o victorie fru- 

isă, muncită. Față de forma ară- 
i alaltăieri este evident că tota-
de 430 kg nu reprezintă nici pe 

arte adevăratele posibilități ale lui 
oga- El se află cu siguranță în 
na" lui 445-450 kg, ceea ce ar cons- 
i o performanță de valoare mon
tă. Și-i este în totul pe puteri lui 
oga s-o realizeze-
Extraordinara impresie a produs e- 
uția mijlociului maghiar, record- 
lul lumii. G Veres Forța excep- 
ialâ și o tehnică perlectă ii permit

VALERIU CHIOSE

REZULTATE TEHNICE. Cat. semi- 
mijlocie: Huszka (R.P.U.) 402,5 kg, 
Zdrajila (R.S.C.) 370 kg, H user (BF.G.) 
370 kg. Pencev (R.P.B.) 367,5 kg, L- 
Ionescu tR.P.R.) 357,5 kg. Cat. mijlo
cie : Veres (R.P.U.) 450 kg (150 -ț-130-ț- 
170), Roman (R-P.R.) 385 kg, Petrak 
(R.S.C.) 365 kg. Cat. semigrea: Baro
ga (R.PR.) 430 kg (137,5+127,5-1-165), 
Vanczak
(R.P.B.)
(R.P.U.) 460 kg, Veselinov (R.PB.), 
432,5 kg, Cazan (R.P.R ) 430 kg, Șyrovy 
(R.S.C.) 425 kg.

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1- 
R. P. Ungară 46 p. (cîștigătoarea „Cu
pei Dunării"), 2, R. P- Romînă 36 p. 
(2560 kg), 3. R. P. Bulgaria 36 p- 
(2522,5 kg), 4- R. S. Cehoslovacă 28 p, 
5. R. F- Germană 19 p, 6. R.P.F. Iu
goslavia 17 p-

La capătul a trei zile de întreceri, ta- 
tîlnirea internațională de tenis d:rt— 
reprezentativele R.P. Romîne și R.P. 
Polone s-a încheiat cu victoria pe de
plin meritată a formației noastre cu.

(R.P.U.) 415 kg, Savov
405 kg. Cat. grea: Ecser

. a iost rindul lui să conducă cu- 4—2 
dintre ' pentru ca să piardă insă în cele din 

urmă. Învingătorul a fost mai variat și 
mai decis în acțiuni și a anticipat de- 

____  __ ____ seori intențiile adversarului său. In 
scorul de 4—1. După ce în prima ai. schimb. Năstase n-a arătat pe tot par- 
tpnismanii romîni cîștigaseră ambele cursul meciultfi aceeași'hotărîre din par- 
partide de simplu, sîmbătă a avut loc 
meciul de dublu unde Ion Țiriac și 
Petre Mărmureanu au ieșit învingători 
cu 6—4, 6—1, 6—1 în fața perechii 
Gasiorek—Orlikovski. Jucătorii remtai 
s-au înțeles foarte bine, ei au alcătuit 
un cuplu destul de omogen, deși nu 
este format de prea multă vreme. Țiriao 
și Mărmureanu au atacat puternic I» 
fileu, au servit tare, s-au mișcat cu ușu
rință și au acoperit tot terenul. Este de 
dorit ca pe viitor Mărmureanu să ma
nifeste mai multă personalitate ta ac
țiuni și să nu se mulțumească numai 
cu rolul de secondant.

In prima întîlnire de simplu de dumi
nică dimineață, G. Năștase—Onikovski 
s-a terminat cu victoria sportivului oaspe 
cu 8—6, 6—1. 4—6. 6—4. La scorul 
de 2—0 la- seturi, 1H următorul. Orii- 
kovski a avut 4—1. 4—2 și două avan
taje, apoi 4—3 'șî 40—30, dar Năstase 

•a luptat din răsputeri, a remontat și a 
■cîștigat setul, iar în cel de al patrulea

tida Cu Gasiorek, a așteptat parcă. Ca 
Orlikovski să-i cedeze, nu a încercat să 
dețină inițiativa. De asemenea, el a 
fost uneori derutat de prea numeroasele 
sfaturi contradictorii ale diferiților spe
cialiști ad-hoc de pe margine, motiv pen
tru care nu a pus întotdeauna în apli
care îndrumările judicioase primite din 
partea antrenorului său și căpitanului e- 
chipei. Marin Viziru.

Ultima partidă, Țiriac—Gasiorek : 
6—1, 6—2, 6—0, nu a ridicat nici un 
fel de probleme campionului nostru, care

a avut meciul la discrete. Țiriac a 
jucat cu mingi foarte puternice, atît do 
pe linia de fund a terenului, cît șî la 
plasă, iar lovitura din stingă i-a func
ționat fără greșeală. Gasiorek, dezorien
tat de avalanșa de atacuri combinate cu 
mingi plasate ale Iui Țiriac, nu a putut 
nici un moment să opună vreo rezis
tență.

Comportarea jucătorilor noștri ne bu
cură și rezultatele obținute trebuie să 
constituie pentru ei un stimulent în 
plus pentru a-și intensifica pregătirile 
în vederea întîlnirilor viitoare (amicală, 
cu R.P. Ungară de la sfîrșitul acestei 
săptăntîni și cea oficială din cadrul 
primului tur al „Cupei Davis" cu Izrae- 
iul din 4—6 mai, ambele în București).

țlcri în categoria A la fotbal
Metalul Tîrgoviște—Rapid București 
Dinamo Pitești—Steaua București 
Jiul Petrila—Minerul Lupeni
Dinamo Bacău—U. T. Arad
Știința Timișoara—Știința Cluj

2—2 (0—1)
3-1 (1-1) 
0—1 (0—0) 
0—0
3—1 (2—1)

C. COMARNISCHI

lott Țiriac la plină acțiune*



Dinamo Pitești și Minerul performerele etapei de ieri a categoriei

Metalul Tirgoviște — Rapid București 2-2 (0-1)
TIRGOVIȘTE 22 (prin 

ile de spectatori prezenți
telefon). Mi- 
pe stadionul 

din localitate au fost dezamăgiți 
rezultatul de egalitate înregistrat 
echipa lor favorită în întîlnirea 
Rapid București. Nemulțumirea
era firească, deoarece metalurgiștii 
au avut suficiente ocazii de a marca 
și, astfel, 
care să-și 
clasament, 
ratate-

de 
de 
cu 
lor

de a obține victoria cu 
îmbunătățească poziția in 
Dar aceste ocazii au fost

LA DA(Ar, SCOP ALB

Dinamo Bacău - U.T.A

Rezultatul de egalitate nedreptățeș
te echipa gazdă, care a desfășurat un 
joc deschis, in care acțiunile construite 
erau una mai frumoasă decit cealaltă, 
forțînd pe oaspeți să facă un strict 
joc de apărare- Rapidiștii au găsit însă 
arma de răspuns — contraatacul- De 
altfel, chiar in urma unei astfel de 
acțiuni ei au înscris prin Balint în 
min- 
șește 
dică 
peste

La 
intră
reușesc acest lucru. Mingea expediată 
de Petrescu in 
rea. In min- 60 
beră Georgescu 
țător și scorul

20. In min. 30, Mureșan depă- 
intreaga apărare rapidistă, ri- 

mingea peste Todor dar..- și 
poarta goală- 
reluare fotbaliștii din Tîrgoviște 
deciși să modifice scorul. Și ei

0-0
BACĂU 22 (prin telefon"). După cum 

începuseră jocul, se părea că dinamo 
viștii vor obține o victorie comodă asu
pra textiliștilor arădeni, care acționau 
prudent, cu doi stoperi și interii retrași. 
Intr-adevăr, localnicii au avut două 
mari ocazii de a deschide scorul prin 
Stoica și Cram. Treptat-treptat însă, 
acțiunile ofensive ale gazdelor pierd din 
combativitate și jocul capătă caracterul 
unei întilniri 
textiliștii — 
namoviștilor 
cheagă eîteva acțiuni 
rămase insă fără

In acest meci 
să-și adjudece 
acționat în atac 
sind pe Cram 
Spectatorii băcă< 
oricînd, 
mulțumiți 
nivelul scăzut 
întîlnirea.

A arbitrat 
(București).

DINAMO: <
— Rădulescu, 
Gram. Stoica (

U.T.A.: Faur— Sziics, 
Băcuț, Koszka—Pop, 
Sasu, Czacko,

La tineret : Dinamo
2-1 (1-1).

min. 50 aduce egala- 
insă, la o lovitură li- 
înscrie șutind necru- 
este 1-2. Todor este

solicitat la maximum, tîrgoviștenii a- 
tacînd fără răgaz, însă de-abia în 
min. 65 Mureșan înscrie pe lingă To
dor, după o frumoasă acțiune perso
nală* î

A arbitrat Popa Simion (Brașov).
METALUL : Andrei (Marcu din 

min. 46) — Tomescu, Prandea, POPES- 
CU-Nițescu, Petrescu-Al. Lazăr, MU
REȘAN, Cazacu (Prodanciuc min- 61), 
Iordache, CHIRIȚA.

RAPID : Todor-GREAVU, MOTROC, 
Macri-Neacșu, Gherghina-NASTURES- 
CU, Balint, Ionescu Ion, Georgescu, 
Codreanu.

La tineret : Metalul Tir go vi ș te-Ra
pid București 1-2 (1-0)

MIȘU AVANU și L1ȚA VALER1U 
corespondenți

CUPLAJUL FRUNTAȘILOR, AZI LA „23 AUGUST"
Progresul-Petrolul și Dinamo București -Steagul roșu, in același prograJ

Săptămîna aceasta este și mai bogată în manifestațiuni fotbalii 
tice. Firește, în centrul atenției sini meciurile Turneului U.E.F.A., caJ 
domină întreaga săptămînă. Dar pasionaților fotbalului nu le scapă... di 
vedere amănunlul că azi după-amiază stadionul „23 August” găzduieșU 
unul clin cele mai captivante cuplaje ale acestui sezon :

Ora 15.00: Progresul—Petrolul, arb. C. Nițescu.
Ora 16.45: Dinamo București—St. roșu, arb. I. Ritter.
Cu alte cuvinte, un cuplaj al echipelor fruntașe: liderul St. ros 

se întîlțjește cu a doua clasată, iar Progresul cu Petrolul. Faptul că ti 
eventual succes al echipelor bucureștene ar determina o regrupare d 
primele patru locuri ale clasamentului categoriei A face și mai pasid 
nant acest cuplaj, de la care așteptăm spectacole de calitate și recor 
de asistență.

Joc de mare luptă la Pit

DINAMO STEAUA 3-1 (1-1)

Minerul a obținut o victorie prețioasă în deplasare
1-0 (0-0) cu Jiul

de uzură. După pauză, 
sesizînd ineficacitatea di- 

au trecut la atac. Ei în- 
pe aripa stingă 

rezultat.
dinamoviștii n-au reușit 
victoria deoarece n-au 

: cu suficient nerv, folo- 
oa unic vîrf de atac, 

mani, mai numeroși ca 
au fost pe bună dreptate ne 

atît de rezultat, 
la care s-a

bine Mircea

Der-

cit și de 
desfășurat

Cru(esctt

Ghiță—Gros, Lazăr, Cincu 
Vătafu—Nemeș,

(min. 75 ~
Meder,

Panait), Ptiblik. 
Capaș, Tîr’ea— 

Mefcas, Floruț,

Bacău—U.T.A.

ILIE lANCU și
GH. DALBAX — corespondenți

PETROȘENI 22 (prin telefon). 
biul Văii Jiului a fost urmărit cu un 
viu interes de peste 
dintre care aproape 
Lupeni. La început, 
Jiul atacă periculos, 
bine terenul, dar pripeala înaintașilor 
face ca scorul să rămină alb. Ciornoa- 
vă, în care numeroși suporteri iși pu
seseră mari speranțe, 6-a prezentat 
sub orice critică- Oaspeții, care au 
venit cu intenția de a „scoate" un 
meci nul, au reușit să obțină victoria 
datorită contraatacurilor periculoase. 
La unul dintre acestea, Staudt înscrie 
(min. 75) dintr-o greșeală a portaru
lui Gram, care a respins balonul la 
picioarele atacantului echipei din Lu
peni. După aspectul general al jocu
lui, gazdele meritau victoria, fiindcă 
au jucat mai bine și au avut mai 
multe ocazii.

Minerul a ciștigat datorită surplusu
lui de voință de care au dat dovadă 
toți jucătorii săi- Arbitrul I. Gheor- 
gbiță a condus satisfăcător și a pro-

11.000 spectatori, 
3000 veniți din 
jucătorii de la 
halfii stăpînesc

cedat just eliminîndu-ț pe Cucu (min. 
78) pentru atitudine nesportivă.

JIUL: Gram-Romoșan, Tîlvescu, 
CAZAN-FARCAȘ, CRIȘAN-MARTI- 
NOVICI, Ciurdărescu, Pavlovici, Ghi- 
bea, Ciornoavă (min. 73 Gabor).

MINERUL: MIHALACHE-Stanciu, 
Coman, Vasiu-MIHAILA, Mihali-Cu- 
cu, Comșa, STAUDT, Szocke, I- C. 
ION (Olteanu din min. 51).

La tineret: Jiul-Minerul 1-0 (0-0).

I. ZAMORA — corespondent

PITEȘTI 22 (prin telefon). — Cu o 
apărare fermă, din care în mod deose
bit s-a evidențiat portarul Niculescu 
(cel mat bun de pe teren), și cu o 
înaintare mai eficace, Dinamo Pitești 
a reușit să obțină victoria în fața for
mației Steaua cu 3—1 (1—1). Scorul 
a fost deschis de Lovin (min. 10), după 
care localnicii au dominat fără rezul
tat. Min. 44 aduce egalarea prin Con- Wîulte scăpări, 
stantin.

La reluare, gazdele joacă nervos, lu
cru ce permite militarilor o revenire 
în atac. Min 73 marchează un moment 
psihologic al întîlnirii. Constantin șo
fează puternic cînd Niculescu era că
zut, dar acesta printr-un reflex extra
ordinar trimite balonul în corner. La 
numai două minute, după această fază,

în urma unui contraatac al dina 
viștilor, arbitrul acordă o lovitură 
directă în careu. Primind mingea 
la Lalu, Halagian o ridică peste 
și înscrie. Lovin, în min. 82, stabili 
scorul partidei, la o ezitare a apăJ 
militare.

A arbitrat Petre Malița (Ploiești

0 victorie clară a studenților timișoreni
22 (prin telefon). Der- reti de Costin și Georgescu transformă 
studențești s-a încheiat lovitura de la 11 m: 2—1. 
deplin meritată a timi- 
(2—1). Tactica cu Ma-

IERI IN CATEGORIA
SERIA I

. Ceahlăul 
țeava 1—0

St roșie
1-1 (1^-0).

Flacăra Moreni
5-1 (3-1).
' C.S.M.S. lași

1-0 (0-0).
Rapid Focșani — Foresta Fălticeni

3—0 (1-0).
C.F R. Pașcani — C.S.O. Brăila 0—1 

(0-1).
Știinta Galați

Ș—0 (3—0).

P Neamț — Dinamo Su- 
(0-0).
Bacău — Carpați Sinaia

Dinamo Galați

Poiana Cimpina

Prahova Ploiești

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași 17 11 4 2 43:1* 26
2. Poiana Cimpina 17 12 1 4 35:14 25
3. Prahova Ploiești 17 7 8 2 29:18 22
4. Dinamo Galați 17 8 3 6 31:2* 19
5. Carpați Sinaia 17 8 3 6 39:39 19
6. Știința Galați 17 7 3 7 27:26 17
7. C.S.O. Brăila 17 6 5 6 19:22 17
8. Foresta Fălticeni 17 7 2 8 17:21 16
9. Ceahlăul P. Neamț 17 6 3 8 20:30 15

10. C.F.R. Pașcani 17 6 2 9 2*:27 14
11. Rapid Focșani 17 4 6 7 21:30 14
12. Flacăra Moreni 17 4 4 9 24:30 12
13. Dinamo Suceava 17 4 3 10 18:32 11
14. St. roșie Bacău 17 3 5 9 15:31 11

Cîmpi- 
Sinaia

ETAPA VIITOARE: Poiana 
na — Rapid Focșani; Carpați
— C.F.R. Pașcani; Dinamo Galați — 
Știința Galați ; Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul P. Neamț; Dinamo Su
ceava — Flacăra Moreni ; C.S.O. Brăi
la — C.S.M.S. Iași; Prahova Ploiești
— St. roșie Bacău.

SERIA A ll-A
Olimpia București — C.S.M. Mediaș 

0-0.
C.F.R. Roșiori 

l__0 (1—0).
C.S.O. Craiova — Știința București 

3—0 (2—0).
Farul — C.S.M. Sibiu 2—1 (1—1).
Tractorul Brașov — Dinamo Obor 

0—4 (0—2).
Chimia Făgăraș — Portul Constanta 

9_3 (6—1).
Metalul București — C.S.M.

2—0 (0-0).

Chimia Govora

Reșița

1. Farul
2. C.S.O.
3. C.S.M.

CLASAMENTUL
17 12 1
17 8 5
17 10 1

Craiova
Reșița

4
4
6

45:18
28:12
34:26

25
21
21

4. Dinamo Obor 17 10 1 6 31:27 21
5. Metalul Buc. 17 8 2 7 28:32 18
•- C.F.R. :Roșiori 17 8 1 8 26:29 17
7. Chimia Făgăraș 17 7 2 8 32:33 16
9. C.S.M. Mediaș 17 6 4 7 18:20 16
9. C.S.M. Sibiu. 17 6 4 7 23:27 16

19. Chimia Govora 17 6 3 8 14:19 15
11. Olimpia Buc. 17 6 2 9 23:29 14
12. Tractorul Brașov 17 4 6 7 17:2€ 14
13. Știința Buc. 17 8 1 10 29:34 13
14. Portul <Constanța 17 4 3 10 19:35 11

ETAPA VIITOARE: Dinamo Obor 
— C.S.O. Craiova ; Farul — Olimpia 
București; Tractorul Brașov — Chi
mia Govora 
Iul 
CF.R. 
Portul 
C.S.M.

TIMIȘOARA 
biul echipelor 
cu victoria pe 
șorenilor : 3—1 
noi ache și Lereter vîrfuri de atac și R. 
Lazăr retras s-a dovedit a fi inspirată. 
Ea a ajutat gazdelor 
numeroase acțiuni 
în șuturi a făcut 
proporții.

Se poate spune 
Timișoara s-a produs 
în ceea ce privește concepția 
fășurarea acțiunilor. Jocul de duminică 
vine să confirme ultimele rezultate. în 
schimb, clujenii au făcut o figură foarte 
modestă. In repriza a 11-a. în afara 
unui penalti, ei n-au mai tras nici un 
alt șut pe poartă.

Primul gol l-a înscris Lereter (min. 
16), iar egalarea s-a produs după 22 
de minute. Mingea șutată de Ivansuc 
a fost deviată de Turcan în. poartă. în 
min. 43 Manolache este faultat în ca-

Și 
ca

Că

să construiască 
numai imprecizia 
scorul să nu ia

în jocul Științei 
un salt calitativ 

și des-

Repriza a doua se desfășoară în nota 
de dominare a gazdelor care ratează 
ocazii peste ocazii. In min. 53 Ivansuc 
este faultat în careu de Georgescu. 
Execută Băluțiu, dar Curcan respinge și 
Bălu|iu reia... afară. Cu 14 mi
nute înainte de sfîrșit Lereter stabilește 
scorul partidei : 3—1.

Arbitrul I. Dobrin (Petroșeni) a con
dus foarte bine :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: CURCAN— 
JENEI, Turcan, Georgescu—BOTESCU, 
Tănase—Igna, Lazăr, MANOLACIIE, 
LERETER, Mițara

ȘTIINȚA CLUJ: RINGHEANU— 
Cîmpeanu. Mureșan, COSTIN—PETRU, 
KROMELY—-Ivansuc, Suciu, Marcu, Bă- 
luțiu, Constantin (Moldovan din min. 
65).

La 
CJuj

tineret: Știința Timișoara—Știința 
0—3 (0—0).

AL. GROSS și P. VELȚAN 
corespondenți

C.S.M. Mediaș — Meta-
București; Chimia Făgăraș — 

Roșiori: Știința București — 
Constanța; C.S.M. Reșița — 
Sibiu.

ETAPA DE IERI
SERIA A lil a

HANDBAL

Tur-Corvinul Hunedoara — Ariesul 
da 0—1 (0—1).

Vagonul Arad — C.F.R. Arad 
(0-0).

C.S.O. Baia Mare — C.S.M.
2— 1 (2—I).

Mureșul Tg. Mureș 
Alureș 1—1 (1 — 1).

A.S.M.D Satu .Mare — C.S.O. Timi
șoara 1—0 (1—0).

Crișana Oradea — Crișul Oradea
3— 0 (2-0)

Ind Sirmei C. Turzii 
Cărei 6—0 (1—0).

Rapid

1—1

Cluj

Tg-

Recolta

CLASAMENTUL

1. Crișana Oradea 17 12 1 4 32:16 25
2. Mureșul Tg. Mureș 17 9 4 4 34:24 22
3. C.S.O. Timișoara 17 9 4 4 24:18 22
4. C.S.O. Baia Mare 17 9 3 5 26:23 21
5. Ind. Sir mp; C. Turzii 17 8 4 5 32:18 20
6. C.S.M. Cluj 17 7 6 4 23:17 20
7. Vagonul Arad 17 8 3 6 28:19 19
8. Arieșul Turda 17 6 7 4 21:21 19
9. Recolta Cărei 17 4 6 7 21:31 14

10. A.S.M.D. Satu Mare 17 4 5 8 13:21 13
11. Crișul Oradea 17 4 4 9 21:34 12
12. Rapid Tg. Mureș 17 3 5 9 17:27 11
13. C.F.R. Arad 17 3 5 9 15:25 11
14. Corvinul Hunedoara 17 3 3 11 15:28 9

Rapid Tg. Mu-ETAPA VIITOARE :
reș — C.SO. Timișoara; Crișul Ora
dea — Arieșul Turda ; C.F.R. Arad — 
Recolta Cărei; Ind. Sirmei C. Turzii — 
Crișana Oradea; C.S.M. Cluj — 
Vagonul Arad ; A.S.M.D. Satu Mare — 
Mureșul Tg. Mureș; Corvinul Hune
doara — C.S.O. Baia Mare.

Campionatul masculin de handbal 
in 7. Seria I : Știința București—Ra
finăria Teleajen 23—19 (15—9); Di
namo Buc.—Tractorul Brașov 22—17 
(11—10): Știința Galați — Steaua 
București 16—18 (9—11); Dinamo
Bacău—Rapid București 14—12 (3-6); 
Seria a Ila : Unirea București—Teh- 
nometal Timișoara 17—16 (7—7) ; 
Dinamo Brașov—Voința Sibiu 22—21 

Știința Petroșeni—C.S.O. 
(9—3) ; Știința Timî- 
Tg. Mureș 13—12

(14-12):
Craiova 25—12 
șoara—Rapid 
(5—6).

Campionatul 
in II. C.S.Aț.

masculin de handbal
Reșița—Voința Sighi

șoara 29—11 (12—5); Petrolul Plo
iești—St. roșie Bulgăruș 16—14 
(8-9).

Campionatul feminin de primăvară. 
Seria I : Tractorul Brașov—Progresul 
București 18—9 (5—6) ; Unirea Buc. 
—Rapid Buc 4—6 (2—3) ; Seria a 
ll-a: C.S.M. Sibiu—Știinta Timișoara 
13—9 (8—6); S.S.E. Petroșeni ~ 
natul Timișoara 10—11 (4—7).

LUPTE

Ba-

Re-
12—

ARAD : C.S.O. Arad—C.S.O. 
șița 14—12 (clasice 2—8, libere 
4), cu Metalul București 14—16 (7—7, 
7—9), cu Unio Satu Mare 19—13 
(7—9, 12—4) ; Metalul București—
C.S.O. Reșița 16—12 (6—6, KL-6), 
cu Unio Satu Mare 18—12 (8—6, 
10—6) ; C.S.O. Reșița—Unio 
Mare 15-9 (9-5, 6-4).

Satu

• DINAMO PITEȘTI : NICULESț 
Valcan, BARBU, HAIMOVICI-Fld 
cu, Radu-Constantinescu (din min 
Vulpeanu), LOV1N, Lalu, llalajJ 
Țurcan.

STEAUA : Voinescu-Zavoda Ti, 1 
ciun (din min. 65 Staicu), Ivănq 
JENEI, Cojocaru-Tătaru, CONST) 
TIN, Tomeș, RAKSI, Creiniceann.

La tineret: Dinamo Pitești — Sie 
1-0 (0-0).

AL. MOMETE J
D. ȘTEFANESCU — coresa

$i înainte de cuplajul
1. St. roșu
2. Dinamo Buc.
3. Petrolul
4. Știința Timiș.
5. Progresul
6. Rapid
7. Dinamo Bacău
8. Minerul
9. Știința Cluj

10. Steaua
LI. Dinamo Pitești
12. Metalul
13. Jiul
L4. U.T.A.

18
18
18
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

4
4
C
7
7
6
7
9
8
9

10
9
9

10

3
4
3
3
2
6
5
1
4
4
3
5
5
4

M:24 
«:24 
37:24 
25:23 
33:21 
23:23 
22:23 
18:35 
33:35 
38:36 
2C:31 
29:45 
28:34 
28:32

fe

------------- ____  , Petri 
Metalul, Rapid — Progresii 

Știința Cluj — UTA, Dinamo Pitești 
—------ —- ’'lam
București, St. roșu — Jiul.

ii 
io

9
9
9
7
7
9
7
€
0
5
5
5

ETAPA VIITOARE

Minerul — Dinamo Bacău,
Iul

Știința Timișoara, Steaua — Dini

A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
BUCUREȘTI : Steaua—C.S.O. Baia 

Mare 14—2 (libere), cu Steagul roșu 
Brașov 8—4, cu Dinamo București 
11—3; Steagul roșu Brașov—C.S.O. 
Baia Mare 14—0, cu Dinamo Bucu
rești 8—6 (în plus un meci neomolo- 
gat) Dinamo—C.S.O. Baia Mare 
14—2.

TIMIȘOARA : C.S.O. Timișoara— 
Progresul București 20—8 (libere 
10—4, clasice 10—4), cu A.S.M. Lu
goj 16—14 (10—6, 6—8), cu C.S.O. 
Cluj 24—6 (10—4, 14-2); A.S.M. Lu 
goj—C.S.O. Cluj 20—10 (8—8, 12— 
2), cu Progresul București 16—16 
(8—8, 8—8) ; Progresul București— 
C.S.O. Cluj 19—11 (7—9, 12—2).

RUGBI
Jocuri echilibrate, scoruri strî 

și... incertitudini pină în ultimele I 
nute de joc în aproape toate partid 
de ieri. Rezultate așteptate — cu 
singură excepție: Știința Bucureșt 
întrecut Metalul.

Iată rezultatele etapei: Medalii 
Știința București 6—9 (3—6), 0
vița Roșie—Știința Cluj 11—0 
Dinamo—Unirea 8—0 (3—0), 
Timișoara—Progresul 0—6
Știinta Petroșeni — Olimpia 
(6-0).

(5-

22

MOTOCROS

Brașov s-a desfășurat faza a 
a campionatului republican de 

motocroș. Iată clasamentele: AVAN
SAȚI : 125 cmc: 1. Tr. Macarie (Di
namo), 2. T. Popa (Metalul), 175 
cmc: 1. M. Pop (D), 2. P. Ovidiu 
(St. r. Brașov); 250 cmc: 1. M. Dă- 
nescu (Steaua), 2. C. Dovids (Met.) ; 
350 cmc: 1. Dănescu, 2. Dovids. TI
NERET : pină la 175 cmc : 1. Al.
Schuler (Steaua), 2. E. Sas (St. r. 
Brașov); pină la 350 cmc: 1. Al. lo- 
nescu Cristea (Voința B.), 2. C. Co- 
man (Poiana 
TORI : pină la 
(Voința Buc.), 
talul) ; pînă la

La 
doua

Cimpina). INCEPA-
175

2.
350 cmc: 1. S. Balog

(D), 2. I. Penciu (D).

cmc : 1. I. 
N. Tudor

Păsat
(Me-

VOLEI
MASCULIN, seria I : Știința 

Steaua 3—1 (11—15, 15—3,
15— 12); C.S.M.S.—Rapid 2—3 (
15, 15—12, 16—14, 7—15, 8—U
Știința Galați—Dinamo Orașul 
Petru Groza 3—2 (15—11, 7—15, 
12, 5—15, 15—6); Știința Petrosen 
Petrolul 3—1 (15—3. 1'1—15, 15-
16— 14). seria a 1 l-a : Dinamo But
C.S.M. Cluj 3-1 (15—10, 15—
8— 15, 15—10) ; Progresul—Tracto 
3—0 (7, 13, 3) ; Olimpia Buc—Stiii 
Tintis. 2—3 (15—12, 10—15. 15—
9— 15, 11 — 15); Farul—C.S.O. Cra 
va 3—0 (5, 12, 14).

FEMININ, seria I : 
sov—Metalul' 0—3 (5, 
C.S.M. Cluj 0—3 (14, 
Buc.—Voința M. Ci tic 
seria a )I-a: C.S.O. 
pid Buc. 1—3 (7—15, 
2—15) ; Progresul—Farul 2—3 (IE 
5, 11—15, 9—15, 16—14, “
Flacăra—C.S.M. Sibiu 3~ 0 (10, 6,

Clu
15—

Olimpia B
10, 7) ; I.F.A
13, 6); Dinar 
3—0 (6, 3, 
Timișoara—f 
10—15, 15—

0—15
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scris: Nedef 8, folbert 3, Kiss 
Spiridon 13, Novacek 15, Demian 
Giurgiu 4, Niculescu 10, Nosievici 
Popovici 3, Albu 6 pentru echipa noa
stră și Gabany 8, Polik 10, Bohaly 10, 
Liplay 10, Temesvari 3, Tuboly 7, Kan- 
gyal 1, Prcstol 8, Racz 8, Luborcz 9, 
Orbul 2 pentru formația R.P. Ungare.

ADRIAN VAS1L1U

Extraordinară a fost întrecerea din
tre reprezentativele R- P. Romine și 
R.S.S- Ucrainene, între care avea să 
se decidă ciștjgătoarea turneului in
ternațional. Conduși timp de 38 de 
minute, uneori la diferențe de 10-12 
puncte, baschetbaliștii noștri au avut 
un finiș impresionant și, recuperînd 
punct după punct, au ajuns ca in mi
nutul 39 să egaleze la 69. De aci, vic
toria 
totul 
terea 
mași _
șit mai puțin, Kiss s-a dovedit încă 
o dată excelent aruncător la coș și 
astfel victoria a revenit cu 73-72 re- 
reprezentativei țării noastre, care a cu
cerit astfel primul loc în ’acest im
portant turneu.

Baschetbaliștii sovietici s-au com
portat foarte bine, alcătuind o selec
ționată deosebit de valoroasă- Ei și-au 
manifestat din plin buna pregătire teh
nică, tactică și fizică și au cedat in
tr-un final pe care la fel de bine il 
puteau ciștiga-

Scorul de 73-72 (31-35) a fost rea
lizat de FOLBERT 6, Nedef 2, NOVA- 
CEK 20, Niculescu 3, Spiridon 5, No
sievici 7, Demian 10, KISS 20, pentru 
R. P. Romînă și de KOVEANOV 10,

oricărei echipe.putea reveni
depinzind de experiența și pu- 
de stăpînire a jucătorilor râ

pe teren. Echipa romînă a gre-

■

Nosievici, în plină aefiune, încearcă să-și depășească prin dribling un ad
versar. Fază din meciul R.P.R.—R.P.U.

Baglei 9, Valtin 10, Manukian 4 VIS- 
TAVKIN 4, Gladun 7, Okipniak 8, 
STREMOUHOV 17, Sologov 3, pentru 
R.S.S. Ucraineană. Au condus corect: 
V!- Mostenan și A- Prokanska, ambii 
din R. S. Cehcslovacă.

In primul meci al zilei de ieri : 
R. P. Ungară-R. P- Romînă (tineret): 
72-56 (33-20).

Clasamentul
R. P. Romînă 
neană 2 p; 3-
R. P. Romînă (tineret) 0 p.

D. STÂNCULESCU

final al turneului: 1. 
3 p ; 2. R.S.S. Ucrai- 
R. P. Ungară 1 p; 4.

înaintea ultimelor două rnnde

Holmov conduce în turneul internațional de șah
Titlul de mare maestru se cere ono

rat și, în ultimele runde, Ratmir Hol
mov a hotărît să „forțeze", desprinzîn- 
du-se prin cîteva victorii consecutive 
din plutonul numeros al fruntașilor 
(care la un moment dat număra nu 
mai puțin de 9 jucători). Avem astfel 
un singur lider...

Acțiunea sa n-a rămas fără urmări. 
Dimpotrivă. Urmîndu-i exemplul, 
Gheorghiu și Drimer au abandonat 
tactica așteptării, jucînd în toate parti
dele cu hotărîre la cîștig. Primul este 
realizatorul unui scor record de 4*/2 p. 
din 5. Iar Drimer, dacă nu pierdea 
cu totul nemeritat o partidă net cîști- 
gată la Drozd, ar fi obținut un procent 
de sută la sută pe parcursul a cinci 
întîlniri. Jocul și performanța celor doi 
șahiști merită a fi subliniate.

Alături de liderul Holmov, Corvin 
Radovici rămîne singurul concurent 
neînvins al turneului. „încet dar sigur" 
pare să fie deviza sa. Nimic împotrivăl 
Trebuie intr-adevăr sigur, dar dacă se 
poate și puțin... mai repede.

Au rămas Baumbach și 
vinși consecutiv în rundele 
Xll-a. ~

Honfi, în- 
a Xl-a și a

De asemenea, Mititelu, Popov 
și Kozma sint ieșiți practic din lupta 
pentru primul loc. în schimb, Gheor
ghiu, Drimer și Șianovski pot spera 
să-l mai ajungă pe Holmov. în felul 
acesta prin „duelul" celor patru, fini
șul turneului se anunță deosebit de 
strîns și de interesant. (V. Ch.)★

UTERIUL MONDIAL DE SCRIMA AL TINERETULUI
DE LA CAIRO

Ana Ene pe locul 4 in turneul final

C. Dumitrescu victorios în cursa ciclistă
pe circuit desfășurată duminică la Praga

REZULTATE TEHNICE. Runda a 
Xll-a : Georgescu—Holmov 0-1, Honfi
— Drimer 0-1, Baumbach—Gheorghiu
0-1, Dunkelblum—Sajtar, Drozd—Ra
dovici, Popov—Kozma, Mititelu— 
Thorgbergsson, remize. Partide între
rupte': Pavlov—Dunkelblum ‘A-’A,
Radovici—Georgescu 1 -0.

Aseară, în runda a XHI-a : Holmov
— Drozd */2—‘A, Drimer — Baumbach 
1—0, Șianovski — Dunkelblum 1—0. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

Clasamentul : Holmov 10 p., Drimer 
9 p., Gheorghiu, Șianovski 8 (1), Ra
dovici 7*A (1), Mititelu, Popov, Kozma 
7 (1), Baumbach 6, Honfi 5*/2 (1), 
Drozd 5*A, Thorgbergsson, Sajtar 
4’A (1), Dunkelblum 3*/2, Pavlov 
3 (2), Georgescu 2 (1).

Astăzi dimineață se reiau partidele 
neterminate ; după-amiază se joacă pe
nultima rundă.

întrecerile 
mondial de 
început vineri dimineață la Cairo, o 
dată cu asalturile din proba de flo
retă băieți.

La startul acestei probe s-a pre
zentat un număr de 31 de trăgători 
reprezentînd 13 țări. Așa cum am mai. 
relatat, floretiștii țării noastre s-au 
comportat bine în calificări, dar au 
„rămas" cu toții (Drimbă, Tiu, Hau- 
kler) in semifinale.

Turneul final a consemnat, de la 
început, forma excelentă a trăgătoru
lui Jacques Courtillat (Franța), care 
a ocupat neînvins, primul loc (7 vic
tori^ Foarte bine s-a comportat și 
t^^rii Lukiacenko (U.R.S.S.), clasat 
pe locul 2 cu 5 victorii. S-au clasat 
în ordine : Roland Losser ( Austria),
Bogdan Andreewski 
Nikolai Andreadze 
tan Nemre (R. P. 
Simonov (U.R.S.S.) 
man (R.A.U.).

In întrecerea floretistelor, startul 
cel mai bun l-a luat (încă din cali-

din cadrul Criteriului 
scrimă al tineretului au

(R. P. Polonă), 
(U.R.S.S), Zoi- 
Ungară), Pavel 

și Abdel Rah-

IMPORTANT PENTRU PARTI- 
CIPANȚII LA PRONOSPORT!

h
scLa cererea partieipanților de a li 

da posibilitatea să joace la Pronosport, 
cu ocazia Turneului UEFA, și după ce 
au văzut la lucru echipele, Loto-Pro-I 
uosport a luat măsura de a organiza 
un concurs „FULGER" PRONOSPORT] 
UEFA.

lată programul acestui concurs : I
I. R.P. ” ■ “ — -

(pronostic
II. R.P. 

(pronostic
III. Portugalia — Belgia 

pauză).
IV. Portugalia — Belgia 

final).
V. Anglia — R.P. Bulgaria.
VI Olanda — Iugoslavia.
VIL Franța — R.P. Ungară.
VIII. Turcia — Spania.
IX. R.P. Polonă — Brașov. 1
X. Austria — Italia.
XI. R.D. Germană — U.R.S.S. I
XII. Grecia •— R.S. Cehoslovacă.
Taxa de participare; 2 lei. < 
închiderea concursului, luni 23 a-, 

prilie 1962, la orele 24.00. In orașele de 
reședință regională, închiderea marți 24 
aprilie 1962, orele 11.00.

R.F.Romînă 
pauză).
Romînă — R.F. 
final).

Germană.

Germană

(pronostic

(pronostici

ficărij, tinăra reprezentantă a U.R.S.S„ 
Carolina Mirsoeva. Avînd o pregă
tire excepțională, floretista sovietică 
a intrat cu multă ușurință în turneul 
final, unde, de asemenea, a fost la 
înălțime, cîștigînd toate asalturile) 
Ea a fost urmată de Masciotta (Ita
lia) care a totalizat 5 victorii și 
Russelet (Franța) cu 4 victorii. Tot 
cu 4 victori» a terminat turneul și 
una dintre reprezentantele țării noas
tre, Ana Ene (dar cu un tușaveraj 
mai slab). In urma ei s-au clasat 
Belasova (U.R.S.S.) și Weiss (Aus
tria).

Cea de a doua reprezentantă a 
R. P. Romine, Suzana Ta6i, a fost 
eliminată în semifinale.

PRAGA 22 (prin telefon)- Lotul ci
cliștilor romini, din rindul cărora se 
va selecționa echipa reprezentativă a 
R.P.R. pentru „Cursa Păcii", a parti
cipat simbătă și duminică la două 
competiții pe circuit organizate în o- 
rașele Decin și Praga. La prima com
petiție au luat startul 60 de concu- 
renți care au efectuat șase ture pe un 
traseu cu profil muntos măsuri nd 17 
km. Victoria a revenit la sprint ci
clistului cehoslovac Skeibal cu timpul 
de 2:56,59 urmat de compatriotul său 
Novak și reprezentantul nostru C. Du
mitrescu. W- Ziegler s-a clasat pe lo
cul 6 in același timp cu câștigătorul. 
In rest Zanoni a ocupat locul 9, G. 
Moiceanu 10, Șelaru 14, Rădulescu 15, 
Cosma 22, Stoica 23 — Simion Ariton 
a abandonat

desfășura- 
de 165 km 
s-a carac- FOTBAL PE GLOB

(tdldțî IIdVdlld 4-2
GALAȚI 22 (prin telefon de 

misul nostru). Intîlnirea dintre 
ționatele orașelor Galați ți Havana, 
la lupte libere, desfășurată în locali- 

"tate, s-a bucurat de un mare interes 
’ din partea publicului gălățean.
. La cea mai ușoară categorie luptă

torul cubanez Heriberto Montenegro
* a întrecut la puncte pe Ion Corneanu. 
. In limitele categoriei 57 kg Santiago 
Santos a fost îndelung aplaudat pen-

la tri- 
selec-

PLOIEȘTI 22 (prin telefon). — 
!Vineri și sîmbătă a evoluat în locali
tate reprezentativa masculină de vo
lei a Cubei. în prima zi, oaspeții au 
întîlnit echipa Petrolul Ploiești din 
categoria A, de care au fost învinși 
'cu 3—1 (15—11, 15—10, 14—16,
15—12).

Sîmbătă, după o frumoasă excursie 
pe Valea Prahovei, reprezentativa Cu- 
ibei a susținut în aer liber o întîlnire 
cu Constructorul Ploiești, echipă din 
campionatul regional. Sportivii oas
peți au cîștigat cu 3—1 (6—15, 15—3, 
15—12, 16—14).

AMALIA KRE1SS — caresp.

Competiția de duminică 
tă la Praga pe un traseu 
(cinci ture a '•> km turul) 
terizat prin mult dinamism. Alergă
torii romini au fost principalii ani
matori ai întrecerii. In turul doi eva
dează Simion Ariton, iar in turul trei 
Șelaru. Ambii rant insă prinși- In 
turul patru romînii atacă puternic în 
șapte și reușesc să destrame complet 
plutonul. Cu 2 km înainte de sosire 
evadează C. Dumitrescu, apoi G. Moi
ceanu și astfel trec și linia de sosire. 
Clasament : 1. C- Dumitrescu 4:16,15, 
2. G. Moiceanu, 3. 
5. Wolf, 6. Șelaru, 
zal — toți aceiași 
4:16,35, 10. Ariton 
4:16,55-. • 20. Ziegler 4:20,35. Zanoni și 
Stoica au abandonat (84 participant, 
32 clasați).

R. S. CEHOSLOVACA — URUGUAY
3-1 ('-O.

Kvapil, 4. Vogola, 
7- Macon, 8. Dole- 
timp; 9. Rădulescu 
4:16,45, 11. Cosma

Ieri, la Praga, reprezentativa de 
fotbal a R. S. Cehoslovace a obținut 
o frumoasă victorie intemaționailă, 
dispunînd cu 3—1 (1—1) de selec-
ționata Uruguayului, aflată în turneu 
în Europa. Punctele echipei ceho
slovace au fost înscrise de Jelinek, 
Kadrava și Scherer, iar pentru oas
peți a înscris Sașia. La 27 aprilie 
selecționata Uruguayului va întîlni lai 
Moscova reprezentativa Uniunii Sovie
tice.

BRAZILIA — PARAGUAY 6—0 (2—0)

O nouă victorie a iui Ion Țăranu
MOSCOVA 21 (Agerpres). —
La Moscova au oontinuat întrecerile 

de lupte clasice pentru „Memorialul 
Ivan Poddubnîi*. In limitele categoriei 
semi mijlocie, sportivul romin Ion Ță
ranu a repurtat • noul victorie, cîști-

la lupte libere
tru victoria obținută Ia tuș, în min. 
4, în fața lui Andrei Iepure. La ca- 
1eg. 63 kg P. Poalelungi a cîștigat 
detașat la puncte in disputa cu Al
berto Monoz. Intîlnirea dintre fon 
Cristoiu și Jose Yanes, desfășurată în 
cadrul categ. 70 kg, s-a încheiat în 
min. 6, dnd sportivul gălățean și-a 
pus adversarul cu umerii pe saltea. 
Tot in min. 6 arbitrii au consemnat 
și victoria prin tuș a campionului re
publican Ion Popescu fri fața lui Al
fonso Vargas. La categ. 97 kg Vladi
mir Hrehoreț l-a întrecut la puncte 
pe Rinaldo Montepellier.

La categ. grea și 78 kg, oaspeții 
nu au prezentat luptători.

gînd la puncte meciul cu luptătorul so
vietic Viktor Ivankin. Specialiștii con- 
sideră că Ion Țăranu 
să ocupe un loc fruntaș 
petiție.

In primul său meci, 
lescu l-a învins pe cehoslovacul Irji 
Șvefa.

Sîmbătă seara au intrat în concurs 
luptătorii de oategoria ușoară, semimij- 
locie și grea.

are mari șanse 
la aceasti com-

Pe stadionul Maracana din Rio de 
Janeiro, echipa de fotbal a Braziliei a 
dispus 
echipa 
zilieni 
festînd 
noului 
fost marcate de: Didi, Pele, Coutinho, 
Sardos, Vava și Garrincha.

Brazilienii au aliniat următoarea 
formație: Gilmar, E. Santos, Bellini, 
Zozimo, N. Santos, Zito, Didi, Gar
rincha, Coutinho (Vava), Pele și 
Pepe. j

• Intr-un meci internațional de fot- ; 
bal desfășurat la Viena, echipa F. G.! 
Austria a terminat la egalitate: 1—1' 
cu Ujpest Dozsa Budapesta. Cele două 
echipe se vor întîlni astăzi în meci 
revanșă la Budapesta.

cu scorul de 6—0 (2—0) de 
Paraguayului. Fotbaliștii bra- 
au dominat categoric, mani-,' 
o formă excelentă înaintea tur- 
din Chile. Cele 6 puncte au

VALENTIN PAUNESCU

• Federația de ciclism a R. D. 
Germane a desemnat pe cei 6 aler
gători care vor participa la cea de-a 
15-a ediție jubiliară a „Cursei "......
Berlin — Praga — Varșovia, 
cuprinde pe Bernard Ekstein, 
Ampler, Klaus Kellerman, 
Scheibner, Lothar Hoehne, 
Wiedemann (rezervă Manfred Bru
ning)'. Căpitanul echipei va fi Bernard 
Ekstein.

Păcii"
Echipa 
Klaus 
Hans 

Dieter

• Anul acesta, titlurile de campioni 
ai R. P. Chineze la tenis de masă au 
revenit lui Ian Hui-hua (masculin) și 
Ciu Ciun-hui (feminin). Ian Hui-hua 
a învins în finală cu 3—2 pe Kuo 
Giun-kun, iar Ciu Ciun-hui a cîștigat 
cu 3—2 în fața lui Ciu Mei-sen. Cam
pionul mondial Ciaun Ce-tun a fost 
eliminat cu 3—I în sferturile de finală 
de Van Ciu-lin.

G1MNASTELE
CONCUREAZĂ LA TBILISI

NOASTRE

Marți și miercuri
Tbilisi un important concurs interna
țional de gimnastică, la care parti
cipă echipele 
hoslovace, R.
mane, R. P. 
vietice. Țara 
tată de următoarele gimnaste: Elena 
Niculescu, Atanasia Zîmbreșteanu, 
Suzana Bodor și Ana Alărgineanu.

are loc în orașul

feminine ale R. S. Ce- 
P. Chineze, R. D. Ger- 
Romîne și Uniunii So- 
noastră va fi reprezen-

• Portoricanul Carlos Ortiz este 
noul campion mondial de box la cat 
ușoară. El l-a învins la puncte, după 
15 reprize, pe fostul deținător al cen
turii, Joe Brown (S.U.A.).

• In runda a 13-a a turneului inter
național de șah de la Moscova s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Bronștein — Simaghin remiză; Hort — 
Șamkovici 1—0; Barcza — Bihovski 
remiză; Deli — Aronin remiză. In cla
sament, pe primele locuri, se află 
marii maeștri sovietici Bronștein și 
Vasiukov, cu cite 8*/2 puncte și o par-

• Echipa de fotbal a R. P. Bt^ga-, , 
ria a susținut un nou meci de verifisj 
care, jucînd la Roma ou echipa A. 8.1 
Roma. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1) prin punctele 
marcate de Angelilo și Jonsson. Per>. 
tru echipa bulgară a înscris Iliev.

Franfa-Italia 6-3 
la rugbi

Ieri, la Brescia, s-a desfășurat jocul 
internațional de rugbi între reprezenta
tivele Italiei și Franței (adversarele e-, 
chipei noastre din acest sezon). Me
ciul s-a încheiat cu victoria rugbiștilog 
francezi: 6—3 (6—3).

tidă întreruptă fiecare. Urmează Aver-. 
bach7*/2 (2), Lilienthal 7‘/2 puncte (1J.

• Competiția internațională de ho
chei pe gheață de la Kiev a continuat 
cu disputarea întîlnirii dintre Dinamo 
Moscova și Dinamo Berlin (R. D. Ger
mană). Au cîștigat hocheișții sovietici 
cu scorul de 9—0 (5—0 ; 3—0 ; 1—0J.

• Primele meciuri ale turneului in
ternațional masculin de baschet de la1 
Antibes s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Simenthal Milano — U. M. 
Budapesta 80—57 (37—25) ; Legia 
Varșovia — Antibes 46—36 (20—22). 
In ziua a doua a turneului, echipa 
Legia Varșovia a dispus cu scorul de 
73—49 de Urania Geneva. Ostenda a 
întrecut cu 76—61 pe Simenthal Mi
lano.



GRUPA A —BUCUREȘTI

R. P. Rominâ — Portugalia 0-0 < 55 3& S

(Urmare din pug. 1)

poarta portugheză. încet-încet, echipa 
Portugaliei se organizează și mai bine 
în apărare, retrăgindu-și chiar și interii 
pe linia de fund. Jucătorii noștri in 
•Joc să prefere un joc pe jos cu pase 
în adincime, trimit mingile sus, mult 
prea înalt ceea ce convine de minune 
hpărării adverse. In plus, rind pe rînd. 
Neșu, Haidu, Jamaischi și Bitlan se 
„evidențiază" în a trimite pasele iară 
adresă. în această repriză mai pot fi 
Insă remarcate acțiunile noastre din 
min. 29, 30 cînd Matei și Gergely nu 
pot concretiza datorită pripelii in fața 
porții. în min. 33, la un fault mingea 
este trimisă la semiînălțime, jucătorul 
romin Haidu, în loc s-o stopeze pe 
piept, o lovește cu capul, trimițind-o 
direct în brațele luf Melo I A fost o 
ocazie splendidă de a se marca, dar 
din păcate și aceasta ratată.

Și repriza a doua se caracterizează 
prin atacuri dezlănțuite la poarta por
tughezilor. Retrași în aceeași apărare 
ermetică, juniorii portughezi reușesc 
însă să oprească fiecare acțiune ini
țiată la poarta lor. în mi*. 47, ia po- 

. ziție bună de șut pe poartă. Matei 
trimite totuși mingea alături. întreaga 
repriză aparține jucătorilor noștri și 
deși ei își prind adversarul ca i*tr-u* 
clește, nu pot înscrie. La o învălmă
șeală in fața porții portugheze, iu mia. 
60. înaintașii noștri greșesc luftlnd pe 
rînd. Ultimele 20 de minute găsesc e- 
chipa romină instalată complet in dis-

pozitivul advers. Cornerele (mia. 62, 
63, 69 și 72) venite aproape unui după 
altul, nu aduc nici o schimbare. In 
min. 78, la un fault în favoarea noa
stră. de la aproximativ 20 m.. Matei 
trage plasat, dar mingea este respinsă 
cu greutate de portar în corner. Re
priza se încheie cu două „bare” și — 
din păcate — cu un rezultat nedecis. 
Ea se caracterizează la fel ca prima 
repriză printr-o dominare insistentă 
din partea noastră, dar sterilă, prin 
lipsa de orizoat și calm în fața porții, 
în maniera de joc a juniorilor romini 
s-a văzut totuși o schimbare in bine, 
in sensul că majoritatea au muncit 
cu mai multă convingere, uaii luptiad 
pentru balon pină la epuizare Lipsa 
unui coordonator, faptul că halfia și o 
parte din înaintare au jucat confuz și 
inghesuit in fața porții, taste acestea 
au determinat ca echipa noastră să ■■ 
obțină o victorie pe care ar fi meritat-o 
cu prisosință. Rezultatele cuplajului de 
ieri au tăcut ca toate echipele să to
talizeze cite 2 puncte fiecare ocupiad 
aceeași poziție in clasament

Arbitrajul lui M. de Bois compe
tent Raport de cornere: 8 la 3 pentr* 
echipa romînă.

R. P. ROMINAi SUCIU — PAK, 
PETESCU, Răcelescu — Jamaischi, 
Neșu — Sorin Avram, Bitla*, Match 
GERGELY, Haidu.

PORTUGALIA: MELO — FERNAN
DEZ. MACARICO, BRAS — Quares- 
ina, Cardoso — Guereiro, Cervasio, 
Antonio, RUI, Godinho.

GRUPA C — CONSTANȚA

TURCIA FRANȚA 2-0 (1-0)
CONSTANȚA 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Și în cea de a doua 
partidă Turcia a terminat învingătoare. 
Fotbaliștii turci au întilnit de data »- 
ceasta formația Franței, pe eare au în
vins-o — pe merit — cu scorul de 
2—0 (1—0).

Chiar din primele minute, formația 
turcă atacă puternic și în min, 7 ob
ține • lovitură liberă indirectă de la 
35 metri. Execută puternic dl lan ți por- 
tarul francei Somitt atinge mingea, eare 
intră în plasă : 1—0. După 25 de mi
nate de dominare a formației turce, e- 
cbipa 
cfmp,

francezi restabilește echilibrul ta 
dar na se mai marchează nimic.

R. P. Ungară

R. F. Germana — Belgia 1-1 (1-1)
Întîlnirea dintre echipele R. F. 8er- 

“ mane și Belgiei, care a deschis cuplatul 
de ieri de pe stadionul „23 August*, 
a oferit un bun spectacol fotbalistic. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate, stabilit în prima repriză a în- 
tîlnirii : 1—1.

Ca și în primul meci, susținut vineri, 
fotbaliștii vest-germani atacă susținut 
chiar de la început ți după numai 4 
minute ei deschid scorul: Saborowski, 
interul stînga, infiltrat pe partea dreap
tă ta dispozitivul apărării belgiene, șu- 
tează sec de la aproximativ 16 m ți 
înscrie — 1—0. O altă acțiune la 
poarta belgiană se încheie cu un șut ta 
bară al acelui iți Saborowski, Jocul con
tinuă cu atacuri și acțiuni frumoase la 
ambele porii, însă apărările nu cedează. 
Egalarea survine în min. 34 cînd cen
trul atacant belgian Beurlet, profiting 
de o ieșire inoportună a portarului 
Maier, expediază o minge puternică spre

poartă. Un apărător se aruncă s-o prin
dă cu mîinile, plonjonul are loc ...dincolo 
de linia porții: 1—1.

în partea a doua a jocului, timp de 
cîteva minute jocul este egal, dar apoi 
echipa vest-germană joacă tot mai bine, 
domină, fără însă ca rezultatul să fie 
modificat. Belgienii stat periculoși pria 
contraatacuri, dar apărarea adversă e 
întotdeauna la post.

Arbitrul Horvath Lajos (R.P. Un
gară) a condus bine.

R. F. GERMANĂ: MAIER—WIRTH, 
Strauss—KAHN, WEBER, Bechman— 
Libuda. Owerath, Waberski, SABO’ 
ROWSKI, Wild;

BELGIA: DARDENNE—Thewis, Wa* 
der Borght—Avonds. Verleysen, Ghel
lynck— Petersen, Depireux, BEURLET, 
CARTEUS, Van Damme,

Dacă în primul tur surpriza a coas- 
tituit-o intringerea și mai ales jocul 
slab al echipei maghiare, duminică, 
fotbaliștii unguri au demonstrat ia 
compania formației spaniole ur joc 
de înaltă factură tehnică. In repriza I, 
ambele echipe au trecut pe lingă vic
torie: ia mia 23, Bene (R.P.U.) a 
ratat un 11 m, trăgind in bară, iar 
în min. 34, Devora (Spania) a ratat 
și el un penalti. De asemenea, Ra
mirez a șutat razant cu bara (min. 
31), iar In min. 38 Balazs a tras din 
apropiere peste poartă. In repriza se
cundă, jocul ciștigă în spectaculozi
tate, înaintașii 
numeroase faze

maghiari iși creează 
de gol. Astfel, în

CONST. MACOVEI

După pauză, Grizzetti ratează o 
ocazie (min. 47), apoi Abdullah 
chează, dar din ofsaid un nou gol pen
tru echipa turcă (min. 56): 2—0. Pînă 
la sfîrțit jocul este egal. în min, 58, 
Chassaigne este eliminat pentru loviră 
intenționată.

Arbitrul J. Finney (Anglia) ■ condus 
următoarele formații:

TURCIA : Avdin—Allan, Aii—Onur- 
sal. Cengitt. Eroi—Cenap, Zekl, Abdullah, 
Mustafa, Metin.

FRANȚA : Somitt—Rastoll, Ahache— 
Fabre, Chassaigne, Brueato—Betta, 
Grizzetti, Prigent, Blanchet, Lech.

Spania 0-0

mare 
mar- Turneu

OF

min. 49. Katooa trece de Întreaga 
apărare spaniolă, centrează precis ia 
Balazs, dar acesta ezită și pierde.

Arbitrul J. Malka (R.F.G.) a con
dus foarte bine pînă în penultimul mi
nut de joc cînd nu a acordat un 11 m 
la un fault comis in careu asupra lui 
Bslâzs

R. P UNGARA i VARGA — Taytl, 
POCSAI, Szucs —• Fenyvesi, Makrai— 
Bene, Raczi, BALAZS, Dunai, KA- 
TONA

SPANIA i Morales — Suarez, Zun- 
zunegui — GONI, GALEGO, Rami
rez—Bayardo, Ayan, Devora, UR1AR- 
TE, Parada.

AL. I NOVAN

GRUPA D —BRAȘOV

f

R. P. Polonă — Austria 2-1 (1-1)
BRAȘOV 22 (prin telefon de la tri

misul nostru). Echipa de iuniori a R.P. 
Polone a realizat duminică după-amiaz.ă 
pe stadionul Tractorul, în fața a 12.000 
spectatori, o victorie pe deplin meri
tată : 2—1 (1—1) cu Austria. Polonezii 
au acționat maî clar, mareînd o supe
rioritate evidentă ta special spre 
șitul primei reprize.

Primele două goluri ale meciului 
marcat din lovituri de la 11 m : 
walik (R.P. Polonă) ta min. 5 si 
nergschentner (Austria) în min. 
Golul care a adus victoria echipei
Polone a fost înscris de Marks (min.

xflr-

s-au
Ko- 

Rin- 
12. 

R.P,
ION OCHSENFELD

G. GRUIA — coresp. reg.

45). Jucătorii FrBhlich ți Starek (am
bii Austria) au fost eliminați de pe 
teren în repriza a ll-a.

Arbitru] Iosif Ritter (R.P. Romînă) 
a condus bine.

R. P. POLONĂ : TABOR—Kedzîa, 
Michalik, Sadowski—Czenczek. Wilim— 
Hausner, Maszczyk, MARKS, Banaț. 
K0WAL1K

AUSTRIA: Saurer—FrShlieh, JANET- 
SGIIEK, Iliesel—Basil. Scheffl,—ZAIIN. 
Nowak. RINNERGSCI1ENTNER, Sta
rek, Maurovich,

De sus, de la stînga la dreapta : 
Baljasnikov (U.R.S.S-), Ghellynck (Bel
gia), Gergely (Rominia), Cervasio (Por
tugalia), Varga (Ungaria), John 
(R.D-G.) și Waberski (R.F G.).

Agenda Turneului

Gol l Prin centrul atacant Beurlet juniorii belgieni au înscris punctul egalizator, 
Foto : I. Mihăică

GRUPA B —PLOIEȘTI

Olanda —Anglia 3-0 (1-0)
PLOIEȘTI 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Olandezii, mai teh
nici și cu o mai bună organizare in 
joc, au stăpinit terenul și a o construit 
multe atacuri periculoase. în final ei 
au obținut o victorie categorică prin 
punctele marcate de Dormans (min. 
24), Vermeulen (min. 42) și Langerak 
(min. 48).

OLANDA i DOESBURG—Warnas, 
Ter Horst—Vermeulen. SEVERIJNSE, 
Vriens—GIESEN, KRAS, KLUMP- 
KENS, Langerak. Dormans.

ANGLIA t Oakes—Dean, Wanklin— 
Joy. WINSTANLEY, Garr-Whittaker, 
ETHER1DGH, Wilkinson, Willder, 
Warnes.

bine S. AfimovA arbitrat foarte 
(U.R.S.S.) ajutat la tușă de G. Dragu 
și M. Popa (R.P.R.).

Brașov (juniori) — Italia 1-1 (1-1)
BRAȘOV. 22 (prin telefon) — După 

ce In prima întîlnire amicală au reu
șit să învingă Austria cu 3—1, jucă
torii din selecționata de juniori a ora
șului Brașov au realizat un spectacol 
atractiv, de nivel tehnic satisfăcător 
și tm rezultat bun in meciul amical 
cu italia: I—1 (I—1).

ITALIAt Pistolesi — Grazzoni, Fe- 
rante. Mangtli (Viale) Bovari.

Fossati — Debernardi (Mangili), Ag- 
noletto (Savoia), Pieriți (Pereni), Bo- 
ninsegna (Zigoni), Trombin! (Bonin- 
segna ).

BRAȘOV! Haida — Tănase, Gre- 
cea, Goga (Birsan) — Popeț, Fili- 
mon — Petrea, AĂonea (Ciupa), Ne- 
cula, Cristea, Gh. Vasile.

GRUPA E —CLUJ

U. R. S. S. - Grecia 3-1 (1-0)
CLUJ 22 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Ih față a 23.000 specta
tori echipa Uniuriii Sovietice a obți
nut o meritată victorie asupra forma
ției grecești. Joc frumos, mai ales in 
partea a doua a partidei, care a ofe
rit faze de mare spectacol- Juniorii 
sovietici n-au mai comis erorile tac
tice din jocul cu echipa cehoslovacă 
și au împins mijlocașii la atac, pen
tru victorie. La aceasta se adaugă 
clarviziunea centrului atacant, retras, 
Kasimovski. care a lansat mereu cele

R. P. Bulgaria —R. P. F. iugoslavia 0-0
Cei 18.000 de spectatori prezențî azi 

pe stadionul .Petrol*)*’ di* localitate 
așteptau cu interes întîlnirea dintre ju
niorii bulgari și cei iugoslavi, datorită 
valorii celor două formații.

In prima repriză inițiativa a aparți
nut iugoslavilor. Aceștia an avat s 
mai bună sșezare in teren, acționind 
cu centrul înaintaș mai retras și ca 
extremele venite înapoi pentru a ajuta 
apărarea. ~ 
balonului, 
organizat, 
numărate 
schimburi

După pauză, aspectul jocului s-a

O dată intrați în posesia 
iugoslavii au atacat in mod 
reușind să destrame de ne- 
ori apărarea bulgară pri* 
de locuri..

schimbat i inițiativa a aparținut ju
cătorilor bulgari.

Raport de cornere 4—3 (3—1J pen
tru juniorii bulgari.

Arbitrul 1. Castelayn (Belgia) ajutat 
de AI. looescu și C. Prelici (RomîniaJ 
a condus bine.

R. P. BULGARIA: IORDANOV - 
ANGHELOV. PENEV, Kolev - Da
vidov, PETROV — lordanov II. Niko- 
dimov, KIRILOV, Batchikov. Popov.

RPF. IUGOSLAVIA: POKLEPO- 
VICI — Pavlovici. GRATCHANINE- 
Kovatchevici, Rassovic. SKRBICI — 
Radossav. M1LOSAVLJEV1C1, Kovaci, 
FERICI, Corn.

G NICOLAESCU

GRUPA A — BUCUREȘTI
22 aprilie

R.F. Germană — Belgia 1—1 (1—1) 
Rominia — Portugalia 0—0
" ETAPA VIITOARE (24 aprilie).: 
Portugalia — Belgia și Rominia — 
R.F.G.

GRUPA B — PLOIEȘTI
22 aprilie

Olanda — Anglia 
Bulgaria — Iugoslavia

ETÂPA VIITOARE (24 
landa — Iugoslavia și 
Anglia.

GRUPA C — CONSTANȚA
22 aprilie

Turcia — Franța
Ungaria — Spania

ETAPA VIITOARE
Turcia — Spania și 
Franța.

GRUPA D — BRAȘOV
22 aprilie

Italia — Brașov (joc amical) 1-1 (1-1) 
Polonia — Austria 2-1 (1-1)

ETAPA VIITOARE (24 aprilie) : Po
lonia — Brașov și Italia — Austria.

GRUPA E — CLUJ
22 aprilie

U.R.S.S. — Grecia 
Cehoslovacia — R.D.G.

ETAPA VIITOARE
Grecia — Cehoslovacia
U.R.S.S.

3_0 (ț-0)
0-0 
aprilie) : O- 
Bulgaria —

2-0 (1-0) 
0—0

(24 aprilie): 
Ungaria —

două vîrfuri: Polikarpov și Scerba- 
kov.

Menționăm înalta sportivitate a Jo
cului.

Au marcat: Kasimovski min- 14 și 
Polikarpov min. 53 
U.R.S S. Pentru Grecia 
des min. 47.

A arbitrat
U.R.S.S. :

ZHITKUS,
TONEVICH-Melkumov, POLIKARPOV, 
KASIMOVSKI, SCERBAKOV, Abdu- 
raimov.

GRECIA: Mussemelidis-Kontopan- 
telis. Balopoulos, Milissis-VERTSO- 
NIS, Barbalias-Anastasopoulos, SIMIG- 
DALAS, Papaemanuel, DEDES, Po- 
monis.

R. S. Cehoslovacă

și 69 pentru 
a înscris De-

Toth (R.P.R-).bine Alex-
Baljasnikov-Kostikov, 

Romanov-Grigoriev, AN-

R
Echipa cehoslovacă și-a consolidat 

poziția de lider al seriei clujene, după 
un joc slab, in care elementul de u- 
zură a fost imprimat de formația ger
mană. Maturitatea juniorilor cehoslo
vaci și-a spus și de această dată cu- 
vîntul, cei patru jucători din prima 
categorie (Lindhart, Knebort, Rich- 
tnnok și Fertek) contribuind la orga
nizarea jocului-

Cehoslovacii n-au strălucit, dar au 
avut meritul de a ti jucat simplu, va- 
lorificînd greșelile apărării juniorilor 
din R.D.G.

3—1 (1—0)
3-1 (2-0) 

(23 aprilie); 
și R.D.G. —•

D. Germană 3-1 (Z-0)
Au înscris: Fertek min. 23, Kne

bort, min. 26 (din 11 m) și Richtrmok 
în min. 51 pentru It. S. Cehoslovacă 
și John min. 65 pentru R. D, Germană.

A arbitrat bine A- Bentu (R P.R,).
R. S. CEHOSLOVACA : Vencl-Lind- 

hart. PLASS, TaOorski-l>yba Barsch- 
Dvorjak. CABAN, RICHTRMOK, KNE
BORT, Fertek.

R. D. GERMANA : BOTT-Wruck, 
Schumm, OHM-Nauman, JOHN-Schrâ- 
der* Quedenfeldtt, RENTZSCH. Queck, 
Polywka.

IOAN CHIRILA
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