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de metri 
a clasa-

o com- 
turneu-

ci el ar fi fost coo- 
a neseriozității da

goi uri le 
in min. 
Dinamo,

locul secund, titlul fiind 
sportivul sovietic. -•<
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In locul unei

decisă câștigătoarea. Afară de cazul 
unui meci nul și al unei victorii 
gare (la scor), asupra Angliei.

ar fi egalat, dinamo- 
avut dreptul să pună
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uminică dimineața s-a desfășurat pe stadionul Voința din București fata 
pe Capitală a crosului „Să înlîmpinăm 1 Mai".

iată un aspect din întrecerea seniorilor.
Foto : Gh. Amuza

n de an, zeci de mii de tinere și 
cri se prezintă Ia startul tradiționa- 
competițiî populare : crosul „Să in- 

ipinăm 1 Mai". In acest an peste 
).000 de tineri bucureștenî au luat
rte la întreceri, luptînd cu ardoare 
ilru o comportare cît mai bună. 
..Duminică, pe stadionul Voința. An- 
norii și profesorii de educație fizică, 
i emoționați poate decît concurenții,
deau ultimele sfaturi: „Magdalena, 
atentă la pornire. Să nu scapi plu- 

iiil fruntaș 1" sau „Sandule, nu pleca 
vijelios, dozează-ți efortul". Se 

ultimele pregătiri. In pluton com- 
)t<C,ei peste 200 de reprezentanți ai 

itor sportive raionale din Capi- 
ș se îndreaptă către locul unde ur- 
âză să aibă loc festivitatea de des- 
dere a competiției. • In Cîteva cuvinte 
de tov. Dan Constantin, membru 
biroului consiliului orășenesc UCFS 
curești, evoc* semnificația măreței 
bători de 1 Mai '
>i acum, la start. Junioare și juniori, 
lioare și seniori pornesc pe rînd în 
•să. Vreo remarcă deosebită, vreun 
ic, i rent prea „bătăios"? Nu! Căci 
această întrecere totul e deosebit 
toți concurenții sînt tare „bătăioși". 
altfel, numai ultimele zeci 
stabilit ordinea definitivă 

rdelor.
REZULTATE TEHNICE: 
Im; 1. Elena Andrei (raionul 
cembrie"). 2. Magdalena ~ 
ionul „23 August"), 3. Grefa Schell 

lionul „I Mai“): juniori 800 m: 1. 
Marinescu (C.S. Școlar), 2. I. Chi
lii (raionul „Grivița Roșie"), 3. C.

ASTĂZI—ÎNTÎLNIRI DECISIVE ÎN GRUPE
ată-ne înaintea ultimelor jocuri din 
Irul celor cinci grupe ale Turneului, 
ăzi, la București, Constanța. Plo- 
ti, Cluj și Brașov se vor definî- 
i clasamentele și vor fi cunoscute 
i'pele care se vor califica pentru se
ina le.
După cum ne arată clasamentele 
e clar că în grupa de la Bucu- 

i este cea mai palpitantă luptă, 
te echipele se află la egalitate 

fectă: de puncte Și golaveraj. Ră- 
îe deci, pe seama partidelor de 
azi departajarea echipelor. De aici 
caracterul decisiv al acestor me
ri care se dispută — pentru abso- 

toate echipele — în condițiuni cu 
îl neobișnuite pentru o competiție,

îstantaiicc dc la primele întreceri
De cîteva zile, la intrarea în fa
că apăruse un anunț care suna 
fel: „Vineri 20 aprilie 1962, orele 
va avea loc deschiderea festivi a 
recerilor din cadrul Spartachiadei 
vară a tineretului", iar în conti- 

are se anunța programul întrece- 
>r din prima zi.
îi iată că ziua sus-amintită a venit, 
orele 15, cînd sunetul prelung al 

enei anunța sfîrșitul lucrului, o 
re de oameni s-a revărsat pe te
iul de sport al fabridi. Majoritatea 
participanți, ceilalți spectatori.

4 urmat defilarea sportivilor, des- 
derea festivă iar apoi în continuare 

Bloț (raionul „Grivița Roșie"); seni
oare 800 m: 1. El. Zamfira (Voința), 
2. L. Albulescu (raionul „Tudor Vla- 
dimirescu"), 3. Maria Piștea (raionul 
„30 Decembrie"); seniori 1.500 m: 1. 
Iosif Hetko (Știința), 2. Th. Iancu (ra
ionul „N. Bălcescu"), 3. AL Micu 
(Știința).

internă sau internațională. Orice cal
cul este de prisos. Echipele s-au do
vedit destui de egale ca forțe, astfel 
că orice rezultat este posibil astăzi.

Misiunea echipei noastre este grea» 
adevărat, dar cu potențialul fizic și 
moral de care a dat dovadă in parti
dele precedente, însuflețită de încura
jările înflăcărate ale spectatorilor.

poate realiza astăzi ceea ce nu » iz
butit pînă acum: victoria și un scor 
care să-l asigure primul loc.

In grupa B, Iugoslavia are prima 
șansă să se califice, dar ultimul său 
meci — cu Olanda — se anunță des
tul de dificil. în orice caz, dintre a- 
ceste două echipe se pare că va fi 

primele întreceri ale tinerilor de la 
Bumbăcăria Romînească Jilava...

Cei care au deschis Spartachiada 
au fost handbaliștii. Mai precis echi
pele de handbal în 7 ale Atelierului 
mecanic și ale Secției de întreținere. 
In primele 10 minute jucătorii de la 
„întreținere" înscriu trei goluri. „Ate
lierul mecanic" nu se lasă însă. Șl 
iată că sfîrșitul primei reprize aduce 
egalarea. Superioritatea celor de la 
„întreținere" se face însă serios sim
țită în repriza a doua. Scor final: 
8-3 pentru „întreținere". Cei mai buni;

(Continuare in pag. a 3-a)
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a cucerit Marele Premiu al Națiunilor < pe locul i 
Riirsnl intern afinnal dp la Nka (IA TURNEUL DE LUPTE

DE LA MOSCOVA
NISA 23 (prin telefon). „Băieții au 

învins! In Marele Premiu al Națiu
nilor, reprezentantul nostru VASILE 
PINCIU a ocupat locul I, iar echipa 
hipică a Republicii Populare Romine 
s-a clasat pe locul III- Și nu numai 
atit. In Marele Premiu al Ministeru
lui Apărării Naționale echipa țării 
noastre a cucerit un alt loc III prin 
Pinciu pe Clasic, Lang a pe Rubin și 
Bărbuceanu pe Neta; in proba do
tată cu premiul „LA BAIE DES AN
GES“ Langa cu Rapsod ocupă un btne-

Medul dintre liderul de pînă ieri 
al clasamentului. Steagul roșu Bra
șov, și principalul lui adversar în 
lupta pentru titlu, Dinamo București, 
a fost departe de a constitui „der- 
bi“-ul mult așteptat de iubitorii 
fotbalului. Și aceasta fiindcă numai 
una din cele două echipe, Dinamo, 
a prestat un joc la nivelul locului pe 
care îl ocupă în campionatul nostru 
de fotbal, în timp ce Steagul roșu • 
făcut, de-a lungul întregii întîlniri, o 
figură mai mult decît modestă. De 
altfel, scorul nu oglindește aspectul 
acestui med, care trebuia să se în
cheie cu o victorie, la multe goluri 
diferență, a echipei bucureștene.

De ce nu s-a întâmplat așa? Pe de 
o parte, dintr-un motiv care se în
scrie printre elementele pozitive ale 
partidei de ieri : Ghiță, portarul 
oaspeților, a apărat excepțional, in
tervenind inspirat la nenumărate faze 
de poartă, blocînd sau respingînd șu
turi puternice, aruneîndu-se cu curaj 
în picioarele înaintașilor adverși, in
tr-un cuvînt. făcînd tot ceea ce era 
posibil pentru ca echipa sa, depășită 
în repriza I în toate compartimentele, 
să nu plece acasă cu o înfrîngere la 
scor. Dar nu aceasta este singura 
cauză pentru care rezultatul final al 
meciului este în total dezacord cu 
desfășurarea jocului. Căci, pe de altă 
parte, după ce și-a "asigurat victoria

R. pe locul III i
meritat loc II.-. Așadar, marea dis
pută cu frații D’Inzeo (Italia) — cam-, 
pioni mondiali ți olimpici in I960 — 
D'Oriola (Franța), Barker (Anglia) 
Bessoa (Brazilia), Richter (RF-G.) și* 
toți așii călărie! mondiale care și-aui 
dat intîlnire in aprilie pe Coasta de‘ 
Azur s-a încheiat in favoarea că'ăre-( 
ților romini. In ultimele probe ale 
marelui concurs hipic internațional o-i 
ficiai de la Nisa, călăreții romini au 
reușit să invingă pentru a IV-a oară| 
echipa Franței, dintre care de două 
ori pe teren propriu. fața celoA 
mai bune formații ecvestre din lume, 
echipa țării noastre s-a prezentat deț 
această dată ca una dintre cele mai, 
de temut, smulgind la individual (ini 
cea mai importantă probă a condursu-( 
lui) titlul mult rivnit- La performan-* 
fele amintite au contribuit deopotrivii 
Pinciu, Langa, Bărbuceanu și Costea* 
Drapelul scump al Republicii noastre! 
dragi s-a ridicat de mai multe ori' 
mindru pe catarg". Toate acestea nil 
le-a spus maestrul sportului MIHAI'
TIMU antrenorul lotului republicani Luptătorii romini au avut 
ae„£a . /portare excepțională în cadrul

gatirea minuțioasă, munca per-l juj comemorativ „Ivan Podubnii" ca 
seieoenta, au dat roade. O mînă de>a juaț sfîrșif duminică seara Ia Mos- 
eălărețî romini (Vasile Pinciu, Gheor-\ cova. Astfel, la categoria 87 kg Gheor- 
ghe Langa, Virgil Bărbuceanu, Cons-rZbe Popovici a reușit să treacă da 
tantin Vtad și Andrei Costea) au im
pus sportul călare din R. P. Romină 
în fața celor mai puternice formații! 
ale lumii: Anglia, Belgia, Brazilia,( 
Italia, Franța, R. F. Germană și Spa
nia. Ei au obținut rezultate care fac!
cinste mișcării noastre de cultură fizică / că vicecampionuj olimpic Ion Cernea 
și sport. Sincere felicitări și urări de \ concurează 
succese asemănătoare în concursurile^ superioară- H a trebui^să se mulțu- 
internaționale de la Roma și Neapole 
spre care se îndreaptă acum.

Iată în fotografia 
pa țării noastre 
maeștrii sportului 
(mijloc), Gh. Langa 
gil Bărbuceanu. Ea 
una din cele mai 
concursul hipic 
cial de la Nisa.

alăturată echi- 
alcătuiti din 
Vas fie Pinciu 

(stingă) și Vir- 
s-a afirmat ca 
de valoare in

internațional ofi-

încă din prima repriză, prin 
marcate de Zbîrcea (autogol) 
14 și Eftimie în min. 29. 
ca și in alte dăți, a oprit „motoarele1, 
n-a mai dat importanță jocului, reu
șind astfel să complice lucrurile si 
să aibă emoții neașteptate și gratuite 
în finalul meciului. Dacă Steagul 
roșu, care a redus scorul în min. 81,

Da un atac al dinamoviștilor, portarul Ghiță salvează din nou, respingînd 
balonul cu pumnul. Foto : T. Chiorcanu

Ion Cernea și Ion Jăranu 
au ocupat locurile II

adversari dificili ca Kirov (U.R.S.S.), 
Simici (R.P.F I ) etc. și să ocupe locul 
întâi.

O participare valoroasă s-a înregis
trat și la categoria de 63 kg- In fi
nala acestei întreceri s-au întîlnit ve- 
'chii „rivali" : Ion Cernea și medaliatul 
olimpic K. Vîrupaev (U.R.S.S.). Notăm

(mească cu 
cucerit de

O comportare foarte frumoasă a a- 
vut și Ion Țăranu care s-a clasat pa 
locul n la categoria de 78 kg, al cărei 
titlu a fost cucerit de Kolesov (U.R.S.S.). 

’Gheorghe Dumitru concurînd în limi
tele categoriei de 70 kg a ocupat locul 
III. Iată cîștigătorii celorlalte catego
rii : 57 kg — Garavaev (U.R.S.S.) ; 78 
kg — Gvandzeladze (U.R.S.S,) ; 97 kg 

Anihimov (U.R.S.S.) ; grea — Roșia 
(UJtSJB.).



„Cupa Primăverii" a inaugurat 
cu succes sezonul

„Cupa Dunării" a Înregistrat un sutccs deplin
Pe lacul Herăstrău s-au auzit din nou, 

la sfîrșitul săp'ăminii, comenzile de 
«tart Canotorii bucureșteni se între
ceau pentru prima oară pe 1962 în cadrul 
tradiționalei competiții inaugurale „Cupa 
Primăverii** organizată de clubul spor
tiv Olimpia. Participarea numeroasă a 
elementelor tinere la cele 25 de probe, 
prezența la start a lotului republican de 
caiac-canoe. nivelul avansat de pregăti
re a concurentilor, multele întreceri dis; 
putate, cu cîștigători stabiliți pe ultimii 
metri (probele de schif 8 4-1 seniori și 
juniori — cu P ambarcații la start ! — 
schit 4 1 juniori, canoe simplu, caiac
simplu si dublu seniori sînt mărturii e- 
locventej arbitrajul exigent și vremea 
fără... defect au făcut ca această com
petiție să se bucure de un real și pro- 
mițăb r succes. Remarcăm, totodată, 
prezența activă a comisiei orășenești de 
specialitate ca și a celor trei antrenori 
de la Olimpia. Din păcate, nici un re
prezentant al conducerii clubului orga
nizator nu a ținut să asiste la reușitul 
concurs inaugural.

Iată care au fost primii clasați în

Finala campionatului republican 

universitar de natație

0 competiție 
cu multe absențe 

nemoti vate...

„Cupa Primăverii" : Junioare S. 1 — 1. 
Adriana Buteica (S.S.E. 1), 2. Mariana 
Chițescu (Rapid); K. 1 — 1. Mihaela Se- 
celeanu (Olimpia), 2. N. Stoica (C.S.S.); 
K. 2 — 1. C.S.S. (Anca Olivier. Carmen 
Popescu). 2. C.S.S. Senioare. S. 1 — 1. 
Florica Pirtea (Ol.), 2. Olimpia Bogdan 
(Ol.); S. 2 — 1. Olimpia (Anca Miclescu, 
Stana Cristian), 2. Olimpia (Maria Dră- 
ghici, Elena Diaconescu), K. 1 — 1. E- 
lena Lipalit (Ol.), 2. Adriana Birsănescu 
(Ol.). Juniori. S. 1 — 1. D. Popescu
(Voința), 2. T. Cristian (Ol.); S. 2 — 1. 
Olimpia (Ciocoi. Engelmayer). 2. Meta
lul (Gheorghiu Sandu): S. 4+1 — 1.0- 
limpia; S. S+1 — 1. Olimpia, 2. Rapid, 
3. Metalul; K. 1 — 1. V. Cocorescu (Ol.).
2. A. Zlotescu (Progr.). 3. M. Doară 
(C.S.S.): K. 2 — 1. Olimpia (Galan. Ne- 
leapcă). 2. S.S.E. n (Weinstein. Mateescu); 
K. 4 — 1. Olimpia (Cioc, Pislaru. Geor
gescu. Mitrea). 2. Progresul, 3. S.S.E. II: 
K. 1 (Jun. IT) : 1. V. Luncan (C.S.S ). 2. 
C. Tănăsescu (S.S.E. II): Ștafeta X 4x500 
m : 1. Olimpia: C. 1. — 1. P. Geambasu 
(C.S.S ). 2 I Rusu (C.S S.). SENIORI. S. 
1 — 1. P. Mărcuță (Ol.), 2. A. Georgescu 
(Steaua): S. 2. — 1. Metalul (Lâncrățan. 
Sofianu). 2. Dinamo (Golgoțiu. Apostea- 
nu); S. 8 + 1 — 1. Steaua. 2. Dinamo. 3. 
Știința; K. 1 — 1. M. Anastasescu (Dina
mo). 2. Gh. Ispas (Progr.); X. 1 — 1. L 
Sideri (Dinamo) 2. St. Pocora (Steaua).
3. E. Oprea (Dinamo): KL 2 — 1. Dinamo: 
K. 4 — 1. Steaua (Crăciunescu, Ivanov. 
Eremia. Simionov). 2. Dinamo: C. 1 —
1. L. Rotman (Dinamo), 2. I. Lipalit 
(Dinamo). 3. S. Ismailciuc (Dinamo): C.

• 2 — 1. Dinamo (Iacovici, Sidorov). 2. D;- 
j namo (L Lipalit. Calinov). Pe primele 
locuri în clasamente : 1. Dinamo 51 p.
2. Olimpia 53 p. 3. C.S.S. 24 p. 4. Steaua 
21 p, la caiac-canoe și L Olimpia 51 p. 
2. Rapid 22 p, 3. Voința 12 p, la canotaj 
academic, (n. m.).

Mai multe echipe, mai mulți parti
cipant!, o luptă mai echilibrată și per
formanțele superioare au făcut ca edi
ția a 11-a, de la București, a „Cupei 
Dunării- s-o întreacă la toate capi
tolele pe cea inaugurală.

In 5 din cele 7 categorii de greu
tate rezultatele învingătorilor au fost 
mai bune decît ale celor de acum un 
an. Primii clasați la București au rea
lizat, spre exemplu, o sumă de 2757,5 
kg față de 2640 cit au obținut cei de 
la Miinchen. Iar clasamentul locurilor 

. 2—4 s-a decis abiy în ultimele două 
I probe, la mare luptă. întrecerea din 
1 sala Dinamo „a văzut- în plus evoluția 

unor mari campioni cum ar fi Foldi, 
. Veres. Ecser, Fiți, Baroga, Veselinov 

care au dat strălucire 'competiției.
In aceste condiții locul II ocupat de 

echipa noastră valorează- mult. A în
trece formațiile Bulgariei și Ceho
slovaciei (clasată a doua anul trecut) 

. nu este ușor. Succesul l-a hotărît buna 
I pregă’.ire a reprezentanților noștri, 

efectuată în lunrrft învățămintelor 
turneului international dotat cu „Cupa ■ 
orașului Moscova*. In capitala U.R.S.S., 
de pildă. Baroga fusese învins la semi- 

I grea de Vanczak și Savov, cei pe care 
acum i-a lăsat în urmă. Repetăm con
statarea făcută în cronica de ieri; cam
pionul nostru este capabil de perfor- 

. mante și-rr.a: mari, intr-un viitor foarte

apropiat. El are „în mină" 170 kg la 
„aruncat" și 450 kg la trei stiluri.

Pe lîngă o mare victorie a trecut 
Balaș Fiți. Atletul nostru era pregătit 
pentru 350—355 kg, cu care primul 
loc nu i-ar fi scăpat. Dar cum la 
fiecare stil el stabilea noi recorduri 
mondiale de juniori, urma cîntarul în 
vederea omologării performanței. Re
petatele întreruperi l-au scos din ritm

indisponibili o vreme. Ultimul s-a do
vedit cel mai tehnic dintre toți „greii" 
pe care i-am văzut sîmbătă seara. Mai 
ales Ia „împins", unde a realizat 145 
kg într-un stil ireproșabil. Dar umărul, 
pină nu de mult bolnav, nu permite 
deocamdată încărcături maxime.

Succesul din „Cupa Dunării" obligă. 
Halterofilii noștri au pe agendă com
petiții imfiortante. Meciul cu R. P. Po-

Pe cît de frumoasă a fost inițiativa 
organizării unei finale studențești de 
natație la nivelul republican, pe atît 
de inexplicabilă apare lipsa de inte
res a unor centre universitare de a-și 
trimite la București pe cei mai repre
zentativi exponenți.

Practic, ultimul act al acestei im
portante competiții a întrunit doar 
patru centre: București, Cluj, Tg. 
Mureș și Galați. De ce au lipsit îno
tătorii din Timișoara ? Dar cei din 
Brașov, din Iași, din Craiova ? Nu 
cumva — în orașele sus-amintite — 
importanța practicării natației, disci
plină sportivă de bază, este minima
lizată ?...

In aceste condiții, finala s-a rezu
mat la un... duel între înotătorii din 
București și cei din Cluj, care și-au 
împărțit victoriile: Ia băieți, clujenii 
— mai deciși, mai tenaci — au totali
zai 104 puncte, in timp ce bucurește- 
nii au realizat numai 86. La fete in 
schimb. înotătoarele din Capitală — 
în nudul cărora a figurat un „cvar’et* 
de sportive consacrate: Sanda Ior
dan. Măriuca Rotaru. Elena Nedelea 
și Ingrid Ungur — s-au impus net: 
112 puncte față de 55 ale clujence- 
k>r.

Finala reține atenția. în primul 
rind. prin noul record republican (de 
hală) stabilit de spatistul D. Ca- 
minschi — 100 m în 1:06,3. Al doilea 
clasat, clujeanul V. Daroczi a „mers* 
și el excelent, 1:06.5, sub vechiul re
cord republican.

In rest, rezultate modeste, sub po
sibilitățile sportivilor prezenți.

La polo, clujenii, cu o formație d:n 
care au lipsit jumătate dintre titular:, 
au „scos" două rezultate peste aștep
tări : 4—4 și 11—4 cu selecționata
Centrului universitar București.

T. STAMA

----= IffiLiHlăîkV.B =----
CONCURSURI...

BUCUREȘTI : Concurs cu handicap 
organizat fie duhul Progresul. Peste 
2-50 de participant!. Clasa «emul pe e- 
chipe: Dinamo 83.3 p: Progresul 60.5 
p; Știința 57 p: Voința 31 p;
30 p; Metalul 24 p. Reruhate : 1OO «_* 
A. Stamalescu (Mei.) 11.2 (rât pu
ternic din fa |1); 400 m: l._ Preda (Șt > 
51,3; S. Todea (Șt.) 51.6; lungim: 5 
Popovsehi (Șt.) 7.28; N. MirațeMS 
(Steaua) 6.83; Înălțime: Gr. Mariae«eit 
(St.) 1.90; Ad Ionesea (Su) 1.85; 
greutate: C. Crefu (Met.) 16.65: D. Se
rafim (Din.) 13.94; I. ConstamineMv 
(Pro?.) 13.88: disc (li kt): L Pe
tro» (Steaua) 45.53 suliță.- X. Macsrei 
(Steaua) .>4.66: FETE: 100 at; 1 Pe
trescu (Rapid) 12.8: /uagiaer M Ro
les— nașceu 1947 (Da ) 4.9*; iaătfuue-

REZULTATE...
M. Mâraineasa (C-S-S.) 1.45; greutate: 
A. Cu rin (Prog.) 1335: disc: El. Co- 
sae <x: ) 41-2’h «wr S. Stoica (Șt.) 
34.31.

C. LI MG Ml’SCEL Eaia locali- 
taie a eo&cnrMiloî republican pe probe. 
Retnilaie: RkIEȚI: 200 Mg: I. Dumi- 
trafWi 36.6: cror— (6 kg): V. Tibul- 
Mhî 50.41: FETE: </.«*.■ E. (Ta tara mă 
II 33_36c EL Neacșu 33.19; suliță: El. 
X eacșo 32-53.

PLOIEȘTI în localitate a avut loc 
JnaÎBici ■■ concurs cu participarea 
ciînrva aticii bocurcfteni. Cele mai va- 

mnltate le-au înregistrat: Vir
gil MimUccu (48.90 n) și Lucian 
Kntlar (46.32 m) la aruncarea discului 
*i + ea Mantia Drigu’.eseu (56,86 m) la

©■Rimai
62 de juniori au participat Ia „Cupa Pasteur’1

Sănbt'ă și diminici s-a organizat 
in Capitală an nou concurs de tenis 
de masă dotat cu .Cupa Pasteur*. 
Au participat 62 de juniori și juni
oare pină la 16 ani, reprezentînd clu
burile și asociațiile sportive din Ca
pitală. Primilor clasați li s-au Înmâ
nat premii oonsli.nd din cărți și ma- 
teria.e sportive. .Cupa Pasteur* a 
revenit clubului sportiv Voința. Iată 
rezultatele înregistrate: Fete, sub 13 
ani: 1. Viorica Ivan (Unirea), 2. lo- 

i zefina Tekman (Voința), 3. .Mariana

Țarălungă (Voința). Fete, 13—16 
ani : 1. Doina Zaharia (Pasteur), 2. 
Viorica Ivan (Unirea), 3. Liliana Ța- 
răiungă (Voința). Băieți, sub 13 
ani: 1. Adrian Bumbuț (Voința), 2. 
Dumitru Ionlță (Pasteur), 3. Ion 
Toma (Voința). Băieți. 13—16 ani: 
1. Gelu Păun (Progresul), 2. Silviu 
Dumitrul (Bere Grivița), 3. Constan
tin Iosif (Unirea).

I 
GH. CIORANU—coresp.

1X2X1X21
• Palpitanta desfășurare a meciuri- 

lor programate în cadrul concursurilor 
organizate cu prilejul Turneului interna
țional de juniori UEFtA, trezește un viu 
interes în rîndurile spectatorilor și par
ticipantelor la Pronosport.

Ținînd seama de atractivitatea meciu
rilor din Turneul UEFA și de cererile 
participa»filar de a li se crea posibi
litatea participării la un nou concurs, 
pe baza cunoașterii mai îndeaproape a 
valorilor echipelor din competiție. I.olo- 
Pronosport a organizat un CONCURS 
„FULGER" PRONOSPORT UEFA cu 
următorul program :

1. R.P. Romînă — K.F. Germană (pro
nostic pauză y.

2. R. P Romînă — R. F. Germană 
(pronostic final).

3. Portugalia ■— Belgia (pronostic 
pauză)

4 Portugalia — Belgia (pronostic fi
nal).

5 Anglia — R.P. Bulgaria.
6 Olanda — Iugoslavia
7 Fran|a — R.P. Ungară
8. Turcia — Spania
9. R.P. Polonă — Brașov

10. Austria — Italia

11. R.D. Germana — U.R.S.S.
12. Grecia — R.S. Cehoslovacă.

Taxa de participare la CONCURSUL 
„FULGER" UEFA: 2 lei.

în Capitală concursul s-a închis ieri
23 aprilie a.c. In orașele de reședință 
regională concursul SE ÎNCHIDE AZI
24 aprilie ora 11.

• Iată cum arată o variantă cu 12 
rezultate exacte la concursul nr. 16 din
22 aprilie 1962.

1. R.S. Cehoslovacă — Uruguay 1
2. Dinamo București — Steagul roșu 1
3. Știința Timișoara — Știința Cluj 1
4. Metalul — Rapid X
5. Jiul — Minerul 2
6. Dinamo Pitești — Steaua 1
7. Dinamo Bacău — U.T.A. X
8. Progresul — Petrolul X
9. C.S.M.S. Iași — Poiana Cîmpina 1

10. A.S.M.D, Satu Mare — C.S.O. Ti
mișoara 1

11. C.S.O. Craiova — Știința București 1
12. C.F.R. Roșiori — Chimia Govora 1

• Concursul Pronosport nr. 17 din
29 aprilie 1962 se anunță deosebit de 
interesant prin meciurile pe care le cu

De la stingă: Fiți Balaș (R.P.R.), Stoher (R.F.G.), Vereș (R.P.U.), F&tdi
(R.P.U.) fi Lazăr Baraga (R.P.R.)

pe Fiți, l-au enervat, răpindu-i în cele 
din urmă kilograme prețioase. Timpul 
nu este trecut. Apreciem că pînă la 
campionatele europene și mondiale 
Fiți poate atinge 360 kg, dacă nu și 
mai mult, cu care să aspire la primul 
loc.

Revin la forma lor Ion Pana it, Ti
ber iu Roman și Silviu Cazan, toți trei

lonă, una dintre cele mai puternice 
echipe ale lumii (15 iulie), iar la 
sfîrșitul lunii septembrie campionatele 
mondiale și europene de la Budapesta. 
Deci, muncă, pregătire continuă, ne
obosită. Acestea asigură succesul...

VALERIU CHIOSE

Pe un drum bun
După frumoasa comportare din meciul 

cu reprezentativa R. P. Ungare, pe care 
a învins-o la un scor concludent (90— 
76). echipa masculină a țării noastre 
a obținut — duminică seară — o vic
torie la limită în fața valoroasei selec
ționate a R.S.S. Ucrainene. Locul 1 cu
cerit în acest turneu internațional înain
tea basclietbaliștilor ucraineni, care au 
alcătuit în mare majoritate actuala e- 
chipă campioană mondială universitară, 
ca și a celor maghiari, clasați înaintea 
noastră la toate edițiile campionatelor 
europene, reprezintă, o performanță re
marcabilă.

Se poale spune, deci, că echipa noastră 
reprezentativă merge pe un drum bun. 
Cei doi antrenori, Vasile Popescu și Dan 
Niculescu, au imprimat un stil de joc 
în care toți component» „5-ului“ de pe 
teren au o contribuție importantă în 
fiecare acțiune. S-a văzut clar. îndeo
sebi în partida cu formația ucraineană, 
că fiecare jucător are un rol bine de
terminat. atît în apărare, cît și în atac, 
că în cele mai multe ocazii baschetba- 
liștii aflați în teren pun în folosul jo
cului colectiv aproape toate calitățile 
lor. în plus, în acest ultim joc, echipa 
romînă a adoptat — mai ales în repriza 
secundă — cea mai indicată tactică. 
Văzînd clar că un joc rapid nu este con
venabil în fața unei formații superioare 
din acest punct de vedere, formația a 
trecut la acțiuni poziționale cu c^i doi 
pivoți (Novacek și Demian), care pur 
și simplu au dus la întoarcerea rezulta
tului. în această parte a meciului s-a

făcut, simțită din plin experiența și clar
viziunea maestrului emerit al sportului 
Andrei Folbert, a cărui reintroducere în 
lot s-a dovedit binevenită.

Dacă adăugăm la acestea și impre
sionanta putere de luptă manifestată de 
reprezentanții noștri în meciul deci
siv, mai ales în momentele în care în- 
tîlnirea părea pierdută (în repriza se
cundă baschetbaliștii ucraineni au con
dus și cu 13 puncte), vom avea o ima
gine și mai clară a modului în care a 
fost obținut acest succes.

Firește, în același timp nu pot fi 
trecute cu vederea o scrie de defecțiuni 
observate în jocul primei noastre re
prezentative. Ne referim, de pildă, la 
scăderile de ritm (îndeosebi în me
ciul cu echipa R.P. Ungare), la - fs^ul 
că pivoții noștri nu-și aduc tot ti£W»I 
întreaga contribuție (nu ies prea des în 
întîmpinarea mingii și, în general, cir
culă destul de puțin), precum și la 
lipsa de obișnuință a atacului zonei

Deși s-a clasat pe locul secund în 
acest turneu, formația ucraineană a lă
sat o impresie excelentă. Exemplara pre
gătire fizică a permis bascbetbaliștilor 
echipei R.S.S. Ucrainene să folosească 
cu succes presingul și apoi să treacă 
într-o „zonă" foarte elastică, să recu
pereze majoritatea mingilor, să joace 
într-un ritm viu pc toată durata turneu
lui. A fost o echipă de la care avem 
ce învăța și pe care o vom revedea ori- 
cînd cu plăcere.

D. STĂNCULESCU
A. VASILIU

prinde din categ. A și B și un meci 
internațional între reprezentativele R.P. 
I ngare și Turciei. Printre meciurile de 
categ. A remarcăm tradiționalul derbiu 
bucureștean între Steaua șî Dinamo 
București cît și meciurile Petrolul—Me
talul. Dinamo Pitești — Știința Timi
șoara și Steagul roșu — Jiul.

• Reamintim participanților că tra
gerile la Pronoexpres și Loto-Central 
din săptămîna aceasta vor avea loc la 
București, str. ing. Saligny 2.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 16

DIN 18 APRILIE 1962

Categoria I 1 variantă 50.000 lei.
Categoria II 7 variante a 9.083 lei. 
Categoria 111 58 variante a 1.180 lei.
Categoria IV 438 variante a 201 lei. 
Categoria V 1146 variante a 76 lei.
Categoria VI 7040 variante a 18 lei.
Tragerea următoare va avea ioc 

miercuri, 25 aprilie 1962, în București, 
str. ing. Saligny nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

—= aWmAJErt------ ■
După inlilnirca cu R. P. Polonă

în preajma viitoarelor întreceri internaționale
„Intilnirea amicală dintre reprezen

tativele de tetiis ale R.P. Romine și 
R-P. Polone a fost utilă pentru ju
cătorii care au evoluat" — ne-a de
clarat duminică la prînz conducătorul 
echipei oaspe, Otton Challier. „Spor
tivii romini s-au comportat bine și 
remarc in mod special marele progres 
in care se află Ion Țiriac. De la 
noi, Orlikovski a corespuns, în timp 
ce Gasiorek nu are nici o scuză pen
tru rezultatele slabe obținute. Cred 
insă că pină la Oslo să-și recapete 
forma bună. Probabil că pentru me
ciul cu Norvegia va trebui să-1 in
troducem in formație și pe Skonecki".

întrecerea cu tenismanii polonezi 
ne-a oferit pe lîngă satisfacția suc
cesului și posibilitatea de a constata 
că pregătirile efectuate pînă acum sub 
conducerea lui Alarin Viziru s-au des

fășurat bine. Sperăm că, în conti
nuare, antrenamentele se vor face cu 
toată seriozitatea, pentru ca, atît în 
întîlnirea cu R.P. Ungară, de la sfîr
șitul săpfămînii ca și cea următoare, 
cu Izraelul, jucătorii noștri să reali
zeze noi performanțe.

In ceea ce privește pe tenismanii 
maghiari, ei și-au anunțat sosirea pen
tru miercuri. Vor face deplasarea Zol- 
tan Katona, Ferenc Zentai și Ferenc 
Roma romi.

★
După cum se știe. în afara întîlnirii 

R.P. Romînă—R.P. Polonă, au mai 
avut loc alte trei meciuri cu carac
ter de antrenament, lată rezultatele: 
Cristea—Jamroz 7—5. 6—2, 4—6,
5— 7, 6—4. Jamroz—C. Popovici 
8—6 4—6, 6—1, D. Viziru—Jamroz
6— 2, 6—8, 6-4.



hlpa de baschet a 
învingătoare

R
la

S. S. Ucrainene
Bacău Simbâtă și duminică Ia București

pACAU, 23 (prin telefon). — Astăzi 
desfășurat pe stadionul Dinamo din 

alitate meciul internațional de bas- 
pt masculin dintre echipa R.S.S- 
rainene și selecționata orașului Ba

lt. Echipa ucraineană a impresionat 
mod deosebit prin rapiditatea ac

riilor, precum și prin precizia în a- 
ncările la coș, obținind victoria cu 
pul de 87-60 ( 32-28). Meciul a fost 

un bun nivel tehnic și a oferit un

frumos
Gladun
22 din
19, Debrețin 8, Cepragă 14 din selec
ționata locală.

spectacol. S-au remarcat: 
20, Stremouhov 10, Okipniak 
formația ucraineană și Tedofi

GH. DALBAN — coresp.

Miine, echipa R.S.S. Ucrainene va 
evolua la Iași în compania unei selec
ționate locale.

CRITERIUL MONDIAL Al TINERETULUI
St Haukler (R.P. Romînă) pe locul 4 la spadă

re, polonezul Baburski și spadasinul 
nostru, Haukler.

Clasamentul turneului final arată 
astfel: 1. Jacques Brodin (Franța) 6v.; 
2. Zoltan Nemre (R. P. Ungară) — 5 
v.; 3. Siegfried Baburski (R.P. Polo
nă) — 4 v; 4. St. Haukler (R.P. Romînă) 
— 3 v; 5. Oleg Busanov (U.R.S.S.) — 3 
v.; 6. Roberto Chiarri (Italia)
7.
8.
2

Întrecerile din cadrul Criteriului 
bndial de scrimă al tineretului au 
ntinuat duminică cu desfășurarea 
Ibei de spadă.
Disputa pentru primul loc s-a de- 
kișat încă din calificări, unde s-au 
pus polonezii Baburski și Andrjew- 
L maghiarul Nemre, francezul Brodin 
reprezentantul țării noastre, Hau- 

Ir. Lupta a continuat, la fel de a- 
Iga și în semifinale, fără a se putea 
licipa campionul. Abia în turneul 
lai, lucrurile încep să se limpezeas- 
L francezul Jacques Brodin, cu un 
narcabil simț al lamei, a reușit să 
plizeze cel mai mare număr de vic- 
Bi — 6 — ocupînd locul întîi. Adver- 
ii cei mai dificili ai noului cărn
ii mondial au fost maghiarul Nem-

, v. huuktiu '-/nuni i|wua) ---  3 V.,’
Giovanni Vallesse (Italia) — 2 v. ; 
Bogdan Andrjewski (R.P. Polonă) 

v.

Campionatele universitare
ale Capitalei

O „avanpremieră66 a campionatelor mondiale
La sfîrșitul acestei săptSmîni capitala 

țării noastre va găzdui un mare turneu 
internațional, la care vor participa lup
tători din 10 țări. Această competiție 
este deosebit de importantă pentru veri-

ficarea pregătirii luptătorilor în vede
rea campionatelor mondiale din S.U.A.

Pînă în prezent sau primit urmă
toarele confirmări de participare: R.D.G. 
— Eckhardt Torun (57 kg.), Klaus

Vicecampionul olimpic Ion Cernea, pe care-l vedeți intr-o fază caracte
ristică, va concura la sfîrșitul săptăminii in cadrul categoriei de 63 kg 

cu prilejul concursului internațional de lupte clasice

Kropka (70 kg.), Lothar Metz, vicecam- 
pion olimpic, medaliat al campionatelor 
mondiale Budapesta 1958 (78 kg.), 
Siegfried Neufang (87 kg.) șî Herbert 
Albrecht (97 kg.); R.P.U. — Varga 
Janos, vicecampion mondial la Yoko 
liama 1961 (57 kg.), Polyak Imre, de 
două orj campion mondial și medalie 
de argint la 3 Olimpiade (63 kg.). 
Zsibrika Ianoș (78 kg.), Ginics Gyorgv, 
campion mondial la Yokohama 
(87 kg.), 
mondial la 
și talentatul 
campionatele 
(cat. grea).

Sportivii
Kiș Tevfik șî Fahri Gankaya, 
peții țării noastre de două zile. Ei ne-au 
declarat că așteaptă cu nerăbdare acea
stă competiție al cărei nivel tehnic va 
fi extrem de ridicat, deoarece — după 

ne-a spus Kiș — „este o adevă- 
reeditarc a unor finale de la J.O. 
de Ia oampionatele mondiale".

1061
Ifollosi Gcza, vicccampion 

Yokohama 1961 (97 kg.) 
Kozma Istvan, locul IV la 
mondiale de la Yokohama

turci, campionul mondial
sînt oas-

S. 0. Brăila-Cuba 3-2
JRAILA (prin telefon). — Evoluția 
lipeî masculine de volei a Cubei a 
nit un deosebit interes în localitate, 
foarte mare număr de spectatori a 

stat duminică Ia un joc spectaculos, 
care C.S.O .Brăila mai eficace in 
c, a reușit să cîstige la mare luptă: 
~ ", ’* "2 ", 15—12,2 (8—15, 16—14, 12—15, 
Hi).
6-ău evidențiat Herrera, 
uba). Al. Dumitriu, I.
S.O. Brăila).

MCOLAE COSTIN-coresp.
AZI, DOUA RESTANȚE 

IN CATEGORIA A 
harți au loc — la Galați și Bucu- 
li — două meciuri restanță: partida 
pculină Știința Galați — Rapid 
turești și jocul feminin Metalul 
burești — Dinamo București (sala 
llești, de la ora 18).

Perdomo 
Neuman

Campionatul de scrimă al Centrului 
universitar București, cea mai impor
tantă competiție studențească a sezo
nului, a adus pe planșe un număr 
record de trăgători, 50, repcezentînd 
10 institute și facultăți. întrecerea a 
fost deosebit de animată și a dat cîș- 
tig de cauză scrimerilor de la I-C.F. 
(81 p.).

Iată rezultatele din turneele finale: 
floretă băieți: 1. T. Mureșanu (I.CF.)
5 v., 2. I- Beju (Univ.) 4 v., 3. M- 
Ionescu (I-S.E.) 3 v< 4- C. Retezatu 
(Univ.) 2 v., 5- M. Boboșilă (I. P.) 1 
v-, 6 S. Oțoiu (I.P) 0 v. Floretă fete: 
1. Denisa Varvarichi-Berindei (I.C-F.)
6 v., 2. Dana Dumitriu (Univ) 5 v., 
3. Doina Teodorescu (Univ.) 4 v-, 4. 
Luminița Gheorghiu (I-P.) 3 v., 5. Ioa
na Dragalina (I M.G.) 2 v., 6- Carmen 
Matei (Univ) 1 v., 7. Carmen Papa- 
dopol (I.P.) 0 v- Spadă: 1. C. Țintea 
(Univ.) 5 v., 2- St. Toth (I.C F.) 4 V-,
3. W. Krestel (Univ.) 3 v-, 4. D- Nico- 
lae (I.S.E) 2 v., 5. Cr- Boiangiu (I.P) 
2 v., 6. I- Halmagy (I C.F ) 0 v. Sabie: 
1. L- Rohoni (I.C.F.) 5 v-, 2. O- Vintilă 
(I-C.F.) 4 v-, 3. L- Glișcă (I.C.F.) 3 v-,
4. Al Păușeecu (I.S.E.) 2 v-, 5. T- 
Serbănescu (Univ.) 1 v., 6- Gh. Elkan 
(Inst. Arhitect) 0 v.

O competiție reușită in Capitală
Baza hipică din Calea Plevnei și-a 

primit intr-un cadru cu adevărat pri- 
măvăratic pasionații sportului călare 
din Capitală. Deși din rindid celor 
mai buni călăreți au lipsit componen- 
ții echipei hipice care ne reprezintă la 
concursurile hipice internaționale de 
la Nisa, Roma și Neapole, concursul 
de sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineața s-a bucurat de succes. Spec
taculoasele probe au prilejuit o pasio
nantă dispută intre majoritatea con- 
curenților. Așa a fost cazul în proba 
de ștafetă, 'n care cuplul Cristian Țo- 
pescu—Angliei Donescu s-a eviden
țiat în mod deosebit, lată rezultatele 
tehnice: Dresaj categ. ușoară : 1. E. 
Boiangiu (Dinamo) pe Dana 586 p.; 
2. 1. Molnar (Steaua) pe Argint. 576. 
Dresaj semigrea: 1. N. Mihalcea 
(Steaua) pe Corvin 869 p.; 2. I. O-

prea (Știința) pe Sulina 806 p. • 3. I. 
Molnar (Steaua) pe Pelinaș 792 p. 
Obstacole începători: 1. V. lonescu
(Steaua) pe Corsar 0 p., timp 48,3 
sec. Obstacole semiușoară: l.O. Re- 
cer (Dinamo) pe Melchior 0 p., timp 
60,4. Obstacole juniori: 1. A. Dones
cu pe Sebeș cu 0 p., 1 min. Obstacole 
ușoară: 1 O. Recer pe Hala 0 p. 
1:12,3. Obstacole ușoară (1,25 m.) : 
1. D. Hering (Steaua) pe Machedon 
0 p. 1:31,4. Obstacole — acumulare de 
puncte (manșa I): 1. Cristian Țo-
pescu (Steaua) pe Gelu 104 p., timp 
1:01.1. Manșa a Ha: 1. D. Hering 
pe Machedon 104 p., timp 1:20,0. Șta
fetă : Steaua (Cr. Țopescu — A. Do
nescu pe Răsunet și Sebeș) 0 p., timp 
2:03.1.

I

O. G.

BULETINUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
Etapa scorurilor mari

Etapa de duminică poate fi socotită drept etapa cu cele mai mari 
voruri înregistrate in actualul campionat al categoriei B. Unele partide 
bau terminat cu scoruri de... rugbi (Chimia Făgăraș-Portul Constanța 
1-3, Ind- Sirmei C. Turzii—Recolta Cărei 6—0)...

Derbiul seriei I a fost ciștigat, la limită, de C.S.M.S. Iași, care a pre- 
liat conducerea seriei. In celelalte două serii, Farul și Crișana continuă 
I fie in fruntea clasamentelor, cu un număr sporit de pu'nete față de 
tape trecută (prima cu 2 puncte, a doua cu 1 punct).

Iată citeva amănunte din jocurile de duminică :

SERIA I

■•S.M.S. IAȘI - POIANA CIMPI- 
I (1—0)- Peste 20.000 spectatori (cifră 
l>rd) au asistat la o partidă speci- 
H de campionat, în care dîrzenia a 
■ elementul predominant. Atacul 
In s-a descurcat greu în fața apără- 
Isupranumerice a oaspeților. Singu- 
I punct a fost înscris de Milea în
l. 84. (A. Scăunaș și E- Ursu — co- 
Ivondenți).
■EAHLAUL P. NEAMȚ - DINA- 
I SUCEAVA (1-0). Partidă echili- 
■ă, ciștigată la limită 
li golul marcat de Toma 
I Nemțeanu — coresp.).
Itiința GALAȚI - 
blEȘTI (3—0). Au înscris : Zgardan
m. 24), Voicu II (min. 29) și Neagu 
li- 41). (A. Schenkman — coresp.)- 
I.F.R PAȘCANI - C.S.O. BRAILA

)■ Golul victoriei a fost înscris în 
. 5 de Coteț. Lazăr (C.F-R.) a ra- 
un 11 m. în min- 26. (C- Enea — 
»P).
LACARA MORENI - DINAMO 
LĂȚI (5—1). Au marcat: Brîndu- 
u (min- 14 și 89), Ivan (min. 19 
5) și Zamfir (min. 55) pentru Fla
il respectiv Dărăban (min. 28). In 
. 53, Brîndușescu a ratat un 11 m. 
Săvulescu — coresp).
APID FOCȘANI - FORESTA FAL- 
ENI (3-0). Au înscris: Gheorghe 
1. 29), și Stătescu (min. 67 și 74).

(Rapid) a ratat un 11 m în min- 
(Gh. Samoilă — coresp.).

ST. ROȘIE BACAU - CARPAȚI 
SINAIA (1—1)- Gazdele au deschis 
scorul în min. 13 prin Lovin. In min. 
75 însă portarul Miron a scăpat min
gea din mînă și 
urmărind faza, a 
egalînd. (I. Iancu 
resp).

C.S.M. 
au ra- 
înscrie.

C.S M.

de gazde, 
in min. 50.

PRAHOVA

Dumitriu tCarpați), 
introdus-o în plasă, 
și Gh. Dalban, co-

SERIA
FARUL - C.S M. SIBIU (2-1). Gaz

dele au jucat confuz, înaintașii greșind 
foarte mult in fața porții. Oaspeții 
s-au apărat în permanență supranume- 
ric. Golurile au fost înscrise de Va- 
silescu (min- 14) și Moroianu (min. 67) 
pentru Farul, respectiv Negrea (min. 
4). (E. Petre — coresp.).

C.S.O. CRAIOVA - ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (3—0). Victorie meritată. Au 
marcat : Visler (min. 34 și 47) și Popa 
(min. 44). (Teodor Ștefănescu — co
resp).

TRACTORUL BRAȘOV - DINAMO 
OBOR (0—4). Bucureștenii au fost su
periori. Gazdele au jucat slab. Au 
înscris : Niculescu (min. 34 și 72), Stoe- 
nescu (min- 44) și Tiron (min. 64). De 
remarcat că Vatany (Tractorul) a ratat 
o lovitură de la 11 m. (P. Dumitrescu 
— coresp.).

C.F.R. ROȘIORI - CHIMIA GOVO
RA (1—0). Joc frumos, de un bun ni
vel tehnic- Unicul punct a fost înscris 
de Tăbîrcă, în min. 34. (Al. Popescu 
și T. Niculescu — coresp.)-

CHIMIA FAGARAȘ - PORTUL 
CONSTANȚA (9—3). Gazdele au jucat

A ll-A

foarte bine. Au marcat: Feher fmin. 
1, 38 și 50), Filip (min- 14 și 72), Du
mitru (min. 13 și 31), Tănase (min. 83) 
și Pantici (min. 73) pentru Chimia, 
respectiv Sever (min. 36), Mocanu 
(min. 51) și Marin (min. 52). (V. Lazăr 
— coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI - 
MEDIAȘ (0—0). Ambele echipe 
tat numeroase ocazii de a 
(Gh. C.).

METALUL BUCUREȘTI
REȘIȚA (2—0). Metalurgiștii au făcut 
cel mai frumos joc din acest campio
nat. Cu toate că 
au tras mult la 
însă să deschidă 
77 prin Ene III. 
înscris cel de al 
șut de la aproximativ 18 m. Oaspeții 
au jucat slab, apărîndu-se tot timpul 
Bupranumeric. In min. 80 Ene III a 
fost eliminat, prea ușor, de pe teren.

SERIA A III-A
CRIȘANA ORADEA - CRIȘUL O- 

RADEA (3—0). După o scurtă perioadă 
de dominare a Crișului, jucătorii 
șanei preiau inițiativa și cîștigă 
tanțat derbiul local. Golurile au 
înscrise de Szucs (min. 20, 37 și 
(I. Ghișa și Al. Jilău — coresp ).

C.S.O, BAIA MARE - C-S.M. CLUJ 
(2—1). Gazdele au dominat mai mult,

au combinat bine și 
poartă, n-au reușit 
scorul decît în min. 
In min. 88 Buzatu a 
doilea gol, printr-un

Cri- 
dis- 
fost 
68).

dar au ratat. Punctele au fost realizate 
de : Trifu (min. 26 din 11 m) și Vai- 
da (min. 43) pentru gazde, respectiv 
Treabă (min. 34). (V. Săsăranu — co
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - RAPID 
TG. MUREȘ (1—1). Rezultatul este just, 
oglindind raportul de forțe. Au mar
cat : Nagy (min- 23) pentru Mureșul 
și Muscă (min. 28) pentru Rapid. 
țV. Kadar și I. Păuș — coresp.).

VAGONUL ARAD - C.F.R- ARAD 
(1—1). Joc frumos în repriza a doua, 
cînd s-au și marcat cele două goluri : 
de Vlad (min. 64) pentru C-F.R. res
pectiv Chitic. (St. Iacob — coresp.).

IND. SIRME1 CIMPIA TURZII - 
RECOLTA CĂREI (6—0). In repriza a 
doua, partida a fost la iiscreția gaz
delor. Au înscris: Fischer (autogol 
min. 39), Jack (min. 62), Adam (min. 
64), Th- Copil (min- 80), Drăghici (min. 
89) și Mureșan (min. 90). (P. Țonea — 
coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA - ARIE- 
ȘUL TURDA (0—1). Metalurgiștii și-au 
dezamăgit din nou suporterii, jucînd 
sub orice critică. Au asistat 10.000 de 
spectatori care au vizionat o partidă 
de slabă factură tehnică. Unicul punct 
a fost înscris de Pîrvu în min. 32. 
(Albu Voicu — coresp).

A.S.M.D. SATU MARE - C.S.O TI
MIȘOARA (1—0). In prima repriză 
gazdele au deschis scorul prin Vincze 
(min- 22). După pauză, timișorenii do
mină, însă nu reușesc să modifice re
zultatul. (M. Dumitrașcu — coresp.)-

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI
Gremio P.A.

Europa, înce-
• Echipa braziliană 

își continuă turneul în 
pînd de azi în Grecia- Pînă acum, în 
afara partidelor din Bulgaria, Gre
mio a jucat în Austria (2-1 cu L.A.S.K- 
și 3-3 cu Vienna), în Danemarca (2-1 
cu selecționata 
Odense) etc-

Din Grecia, 
U.R.SS. înainte

Copenhaga șl 5-2 cu

Gremio va pleca în 
de a juca in U.R-S-S.,

fotbaliștii 
București, 
nate, la 4 
se stabilise inițial).

• Meciul de tineret Progresul-Pe- 
trolul, disputat duminică dimineața, 
s-a încheiat cu victoria Progresului la 
scorul de 4-2 (2-2). Partida Dinamo 
București-St- roșu (tineret) a fost a- 
minală.

brazilieni vor evolua la 
în compania unei selecțio- 
mai (în loc de 3 mai, cum

cum 
rată 
sau

Vor mai participa la întreceri: șase
luptători din Bulgaria, cinci din Iugo
slavia, doi din Grecia și trei din Fin
landa. Federația de specialitate 
Iran nu a comunicat încă 
tivilor care 
treceri.

Luptătorii 
participat la

vor participa

din 
numele spor- 
la aceste în-

noștri, dintre 
turneul comemorativ

oare ease au
Ivan 

Podubnîi* de la Moscova, privesc cu 
foarte multă atenție această competiție, 
considerată ca „avanpremieră* a Jocu
rilor Balcanice (mai—Atena) și a cam 
pionatelor mondiale (iunie—Toledo 
S.U.A.). Ei vor avea prilejul să-și veri
fice pregătirea fizică, tehnică și tac
tică în compania unora dintre cei mai 
buni luptători ai lumii.

— b

de
Instantanee

la primele întreceri
(Urmare din pag. 1)

Dumitru Crețu, Gheorghe Oană și 
Pândele Bălăceanu, fruntași și la lo
cul de muncă.

★
— Hai „Producția".
— Hai „Administrația".
încurajările suporterilor celor două 

echipe nu mai contenesc. Meciul fe
minin de volei este foarte echilibrat. 
Pînă 
Cine 
setul 
la o
„Administrația" 
servicii ale Elenei Munteanu aduc insă 
egalarea : 10-10. Momentul psihologic 
survine- Echipa „Producția" pierde 
„serviciul".., și pînă la urmă meciul. 
„Lasă că vine și revanșa" — a ținut să 
ne spună Eugenia Călinescu de la rin
guri...

în prezent este 1-1 la seturi- 
va învinge oare ? Iată că începe 
decisiv. Avantajul alternează de 
echipă la alta. Acum conduce 

cu 10-7. Puternicele

★
Și acestea sînt doar primele între

ceri...
Poate că n-ar fi rău să amintim si 

faptul că pînă în prezent peste 1200 
de muncitori din fabrică s-au înscris 
să participe la întrecerile actualei e- 
diții a Spartachiadei de vară a tine
retului.

(r. b.)

DE LA I.E.B.S.
— Pentru cuplajul de fotbal contind 

pentru campionatul de tineret și ca
tegoria A. Rapid-Progresul, care va 
avea loc sîmbătă 28 aprilie ac- în 
nocturnă pe stadionul Republicii și - 
pentru Concursul internațional de 
lupte clasice care va avea loc în 
zilele de 28 și 29 aprilie a.c. în sala 
Floreasca — biletele se pun în vîn- 
zare ineepind de miercuri 25 aprilie 
a.c- la casele de bilete obișnuite.

— Pentru semifinala preliminară din 
cadrul Turneului U.E.F.A. care va a- 
vea loc miercuri 25 aprilie ac- pe 
stadionul Republicii, biletele se pun 
în vînzare ineepind de azi marți 24 
aprilie a.c. la casele de bilele obiș
nuite.



MARtlE MAfSTBU HOLMOV —VIRTUAL CÎȘTIGĂTOR 
AL TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL R. P. R.

Partidele întrerupte de Ieri dimi
neață și apoi runda a XlV-a, desfă
șurată după-amiază, au decis primul 
Ioc în turneul internațional de șah 
al R.P.R. Holmov, cu un punct avans, 
nu mai poate fi practic ajuns. El are 
nevoie de o remiză in ultima partidă, 
pe care o susține cu albele împotriva 
lui Baumbach.

Stopați de Mititelu, Drimer și 
Gheorghiu au fost intrecuți de Șia
novski, aflat la a treia victorie con
secutivă. El are toate șansele de a 
păstra locul secund, deoarece în ulti
ma rundă il intilnește pe Thorgbergs- 
eon intr-o partidă ce nu se anunță 
prea grea.

In general, aseară, reprezentanții 
noștri nu s-au întrebuințat, jucind cu 
toții la remiză. Deși ar fi fost cazul 
să forțeze. Tactica pasivă l-a adus pe

Radovici într-o poziție grea cu Baum
bach, pe care este problematic dacă 
va reuși s-o salveze.

REZULTATE TEHNICE. Partide 
întrerupte: Sajtar — Georgescu 0-1, 
Pavlov — Șianovski 0—1, Thorgbergs- 
son — Popov 0—1, Radovici — Honfi 
și Gheorghiu — Mititelu remize.

Runda a XlV-a: Honfi — Holmov 
0-1, Șianovski — Kozzna 1—0, Mitite
lu — Drimer, Popov — Gheorghiu, 
Drozd — Sajtar, Pavlov — Thorgbergs- 
son și Dunkelblum — Georgescu re
mize.

CLASAMENTUL: Holmov 11 p.,
Șianovski 10, Drimer 9'/2, Gheorghiu 
9, Popov 8’/j, Radovici 8 (1), Mititelu 
8, Kozma 7 (1) etc.

Astăzi dimineața se reiau partidele 
întrerupte; dupâ-amiază 6e joacă ulti
ma rundă.

A
Astăzi — intilniri decisive in grupe

(Urmare din pag. 1)

trei echipe ar ajunge atunci la ega
litate de puncte.

în celelalte trei grupe (C, D și E) 
favorite sînt Turcia, Italia și Ceho
slovacia. Fiecăreia îi este suficient 
astăzi un meci nul pentru a-și asi
gura primul loc. Și cum tactica apă-

ror meciurilor grupei înseamnă că 
comisia de juniori U.E.F.A. ar urma 
să recurgă la un alt sistem de de
partajare. Să sperăm însă, că nu va 
ajunge în această situație complicată 
și că... echipa noastră ii va ușura 
sarcina, cîștigînd meciul de azi și 
grupa.

O dorim din toată inima 1

Ora 16.45: Bulgaria — Anglia, orb. 
J. Casteleyn (Belgia)
1. Iugoslavia 2 110 5:0 3
2. Olanda 2 1 1 0 4:1 3
3. Bulgaria 2 0 2 0 1:1 2
4. Anglia 2 0 0 2 0:8 0
GRUPA C — CONSTANȚA

Progresul și Petrolul 
și-au împărțit punctele: 1-1 (1-0)

Nu poți cîștîga niciodată un med 
ide fotbal dacă piimbi mingea la ne
sfârșit și dacă te complaci in a te î®- 
curta de propriile tale jonglerii ca 
ba Ion al

iată un adevăr de care jucătorii 
Petrolului Ploiești s-au putut convinge 
la sfîrșitul „deschiderii" de ieri, chid 
— deși au avut mingea in picior 
mult mai mult decît Progresul, deși 
au acumulat pe carnetele de însemnări 
ale reporterilor 9 comere față de 3 
ale bucureșleni or și au fost de mai 
multe ori pe punctul de a trimite ba
lonul in poarta lui Mkidru — tabela 
de marcaj n-a arătat decît.. 1—1. Și 
să nu uităm că egalarea a venit și ea 
deștul de tîrziu, pe la jumătatea repri
zei a doua, cind la un atac pe aripa 
dreaptă, balonul a ajuns la A. Mun- 
teanu, acesta a tras pe jos și Mîrvdru 
n-a putut reține, fiind prins pe piciot 
greșit.. Dar, ou toate că Petrolul a 
vrut să facă spectacol, publicul n-a 
fost mulțumit de calitatea generală 
a jocului ploieștenilor, cărora le-a lip- 
•it convingerea, vigoarea în atac, 
pătrunderea.

Total opus, ca concepție, a Jucat 
Progresul I Bucureștenii au preferat 
broderiilor, simplitatea! combinațiilor 
de așteptare, deschiderile simple, io 
adincime; încercărilor de a marca 
goluri „lucrate*, șuturile sănătoase 
de la distanță, pe poartă I Și cu aceas
tă lecție bine învățată, ei au condus 
mult timp cu 1—0 (Oaidă a înscris 
în min. 30, reluînd o minge respinsă 
de îonescu, îa centrarea lui Mafteuță) 
și... i-au dat în repetate rînduri oca
zia portarului ploieștean să se rea
biliteze după greșeala comisă la gol. 
Ne referim mai ales la fazele din mi
nutele: 51 (cînd a respins în corner 
un șut al lui Mafteuță), 57 (cînd a 
deviat „in extremis" o minge plasată 
de Voinea jos, la colț) și 80 (cînd 
a apărat sigur una din „bombele* lui 
Oaidă).

Ploieșterai au avut și ei ocazii de 
go.l, chiar din cele mai favorabile. Ie 
min. 7, de exemplu, la un luft al lui 
Caricaș, Zaharia s-a infiltrat în apă
rarea adversă și a tras, pe lin
gă Mîndru, în bară. In min. 14,

tot ei i-a trimis o pasă in urmă lui 
Badea care s-a pripit și a reluat pe 
lingă bară. Ca să nu mal amintim 
cele 5 comere din ukimele 5 minute 
aie primei reprize, cind eforturile lui 
Dridea de a plasa una din frumoasele 
cale lovituri cu capul au rămas zadar
nice... Dominarea din repriza a doua 
nu le-a mai adus petroliștilor faze 
de gol. pentru că atacanții au jucat 
cu prea multe artificii De notat to
tuși intervenția salutară din min. 75, 
a lui Nedelcu care a respins un ba
lon care luase drumul porții.

Așa stind lucrurile, scorul de 1—1 
(1—0) «f mectu-tn Progrese! — Pe
trolul ni se pare absoFa echVaW

Arbitrul Comei Nițescu a condus 
bine echipele .

PROGRESUL; Mtalru — Nedemn. 
CARICAȘ. SmărJndescu II — IONI 
Ț.A, PAȘCANU — Mafteuță, OAIDA 
Smărăndescu I, VOINEA. Baboîe.

PETROLUL: ÎONESCU — Pahon- 
țu. FRONEA. M. .Marcel — D. MUN
TEAN U, TABARCEA — ZAHARIA 
Badea, Dridea I, A Munteanu, Dri- 
dea II.

RADU URZICEANU
zjoooa

DINAMO BUCUREȘTI — 
LIDER FN CATEGORIA A

etapa viitoare progra-

1. Dinamo Bu«. 1> 11 4 4 42:25 24
2. St. roșu 19 11 3 5 41^4 25
3. Petrolul 19 9 4 6 38:25 22
4. Progresul 19 9 3 7 34:22 21
5. Știința Timișoara 19 9 3 7 25:23 21
6. Rapid 19 7 6 6 23:23 20
7. Dinamo Bacău 19 7 S 7 22:23 19
8. Minerul 19 9 1 9 18:35 19
9. Știința Cluj 19 7 4 8 33:35 18

10. Steaua 19 6 4 9 38:36 16
11. Dinamo Pitești 19 6 3 10 26:31 15
12. Metalul 19 5 5 9 29:45 15
13. Jiul 19 5 S 9 20:34 15
14. U.T.A. 19 5 4 10 26:32 14

Meciurile din ~ 
mate în București se vor disputa ast
fel : Rapid—Progresul sîmbătă în noc
turnă pe stadionul Republicii (Ra
pid urmează să plece în turneu în 
R.P. Polonă), iar Steaua—Dinamo 
București luni. In deschidere la am
bele partide vor juca echipele de ti
neret respective. Duminică, cum se 
știe, în Capitală, au loc jocurile fi
nale ale Turneului U.E.F.A.

>DOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOk

DIVV10 BUCUREȘTI - STEAGUL ROȘU 2-1 (2-0)
(Urmare din pag. 1)

care dă dovadă deseori echipa atunci 
cind a înscris un goi sau două. Dar, 
în problema aceasta, conducerea clu
bului Dinamo n-are nimic de spus?

Atunci cînd a înțeles să arunce în 
luptă tot potențialul său — și aceasta 
s-a petrecut în prima parte a parti
dei — Dinamo a făcut un joc exce
lent, cu schimburi rapide de locuri, 
cu acțiuni fulgerătoare, care au creat 
derută în apărarea adversă. înainta
rea a fost pe teren ca un argint viu, 
care iți scapă printre degete. Intre 
compartimente a existat o perfectă 
colaborare în prima repriză și acest 
lucru s-a concretizat în superioritatea 
netă căpătată de Dinamo în fazele 
de poartă, în care și mijlocașii (Nun- 
weiler III o dată și Nunweiler IV de 
două ori) au fost pe punctul de a 
marca. Cu deosebire ne-au plăcut în 
meciul de ieri: Eftimie, Pîrcălab, Țîr- 
covnicu. Frățilă și Ștefan. In ce pri
vește apărarea imediată, ea a fost 
foarte puțin solicitată și aceasta nu
mai in repriza a ij-a.

NUMĂRUL VIITOR AL ZIARU
LUI NOSTRU APARE MîINE, 
MIERCURI 25 APRILIE, LA ORELE 
OBIȘNUITE.

II
1

Fără îndoială, fotbaliștii brașoveni 
au avut în față un adversar puternic, 
iute, plin de vigoare, greu de oprit. 
Dar, independent de Jocul dinamoviș- 
tilor, replica Steagului roșu a fost 
de-a dreptul deeepționantă. Echipa, 
în totalitatea ei, nu s-a „văzut" a- 
proape nici un moment. A jucat încet, 
a pierdut regulat lupta pentru balon 
și, mai ales, a avut o apărare greoaie, 
nesigură, purtată încolo și încoace 
de rapida înaintare a bucureștenilor. 
Oaspeții au încercat uneori să supli
nească anumite deficiențe în ceea ce 
privește pregătirea fizică, recurgînd 
la durități (Naghi și în special Sere- 
dai — la care „tălpile" au devenit o 
obișnuință. Ce părere are antrenorul 
Silviu Ploieșteanu ?).

Arbitrul Iosif Ritter (Timișoara) 
a condus corect următoarele formații:

DINAMO : Datcu — Popa, Nunwei
ler III, Ivan - ȘTEFAN, NUNWEI
LER IV - PIRCALAB, ȚIRCOVNI- 
CU, FRAȚÎLA, EFTIMIE (accidentat 
și trecut pe extremă din min. 60), 
Vasile Anghel (min. 15 Unguroiu).

STEAGUL ROȘU: GHIȚA (cel mai 
bun de pe teren) — Zbîrcea, Zaharia, 
Naghi — Seredai, Szigheti — Hașoti, 
NAFTANAILA, Fusulan, Meszaroș, 
David.

răs- 
cm 

___________ ______  _ __ _______ _______ RUJ; 
pLxsat fntre cei doi fundași și în spatele portarului Meio, ieșit să prindă 
mingea peste Cergely Foto: T. Roibu

rării supranumerice este din plin țo- 
torită ,în acest Turnetg organizarea 
jocului’ de o asemenea manieră le 
poate aduce celor trei reprezentative 
„meciul nul salvator*. Turcia însă, 
are o sarcină mai grea In partida cu 
Spania, care —în eventualitatea unui 
succes — poate ajunge la egalitate 
de puncte cu Turcia.

Așa se prezintă, pe scurt, lucrurile 
înaintea etapei de azi.

Cum însă se pot ivi cazuri de ega
litate de puncte, se naște întrebarea: 
cum se va face departajarea echipe
lor respective ? Ce se întîmplă dacă 
în grupa A. de pildă, care prezintă 
situația cea mai curioasă, toate echi
pele rămîn la egalitate ?

In această privință regulamentul 
Turneului U.E.F.A. prevede doar atît, 
la art. 13, al. 4 (referitor la sistemul 
de disputare a jocurilor în cadrul 
grupelor): „In cazul în care două e- 
chipe termină la egalitate de puncte, 
învingătorul va fi acela care va be
neficia de un golaveraj mai bun (îm
părțind numărul golurilor date la nu
mărul golurilor primite)11. Iar la al. 5 
al aceluiași articol se spune: „Dacă 
două echipe termină la egalitate de 
puncte și au golaveraj identic, comi
sia de juniori va decide în prezența 
celor două echipe interesate, fie de a 
disputa un meci suplimentar de 20 
minute, .fie de a le departaja de o 
altă manieră. Decizia comisiei va fi 
definitivă11.

Altceva regulamentul nu prevede. 
Deci, cazul de la București, în even
tualitatea că s-ar produce, sau even
tualitatea de ta Ploiești nu G..1 
„prinse" de Jitera regulamentului. Cum 
nu ar fi posibilă o rejucare a tatu-

Presiunii puternice exercitate de echipa R. P. Romine, portughezii i-au 
puns cu un joc de apărare supraaglomerat. în fotografie se vede clar 
apărarea portughezilor a fost întărită cu înaintașii. Nr. 10 este interul

Iată acum programul întrecerilor de 
astăzi și clasamentele celor cinci 
grupe.
GRUPA A — BUCUREȘTI

Ora 15: Portugalia —
J. Finney (Anglia)

Ora 16.45: Romînia —
M. Bois (Franța)
1—4. Portugalia
1—4. Romînia
1—4. R.F.G.
1—4. Belgia

Belgia, arb.

R.F.G., arb.

sînt

REAMINTIM
... că meciul de calificare (semifi

nala preliminară) dintre echipele cîș- 
tigătoare ale grupelor D și E se va 
disputa miine, miercuri 25 aprilie, la 
București, pe stadionul Republicii.

... că semifinalele vor avea loc vi
neri 27 aprilie la București, pe sta
dionul „23 August".

Ora 15.00: Turcia — Spania, arb. 
V. Drug (Romînia)

Ora 16.45: Ungaria — Franța, arb. 
J. Malka (R.F.G.)
1. Turcia
2. Spania
3. Franța
4. Ungaria

2 2 0 0 3:0 4
2 0 2 0 1:1 2
2 0 1 1 1:3 i
2 0 1 1 0:1 l

; Jocurile de azi au loc
; pe stadionul „23 August";
J CELE DOUĂ PARTIDE DIN CA-1 
< DRUL GRUPEI A (BUCUREȘTI) Al 
j TURNEULUI U.E.F.A., PORTUGA- ! 
ILIA—BELGIA Șl ROMINIA—R.F.G.,J 
j SE DISPUTA — IN ACEASTA OR-J

DINE — PE STADIONUL „23 AU-) 
I GUST".
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GRUPA B — PLOIEȘTI
Ora 15.00: Olanda —- 

arb. G. Pelomis (Grecia)
Iugoslavia,

GRUPA D — BRAȘOV
Ora 15.00 : Polonia — Brașov (meci 

amical), arb. L. Horvath (Ungaria)
Ora 16.45: Italia

S. Alimov (U.R.S.S.)
1. Italia
2. Polonia
3. Austria
GRUPA E — CLUJ

Ora 15.00: Grecia — C»lws!ovacia, 
arb. V. Dumitrescu (Romînia)

Ora 16.45: R. D. Germană — 
U.R.S.S., arb. Ad. Macovei (Romînia).
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1. Cehoslovacia
2. U.R.S.S.
3. R.D.G.
4. Grecia

Austria, arb. X
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P. GATU

5:2
4:3
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3:6

Printre participanți...
LA CLUJ LA PLOIEȘTI

antreno- 
„Mi-aș 

a celor 
-ztru formații: echipa Uniunii Sovietice 
este exceptional înzestrată din punct 
de vedere fizic; cea a R.D. Germane 
se remarcă prin spiritul său de luptă 
și dirzenie, iar Grecia prin posibilită
țile tehnice ridicate ale echipierilor săi. 
Despre formafia noastră aș putea spune 
că este o echipă... mulțumită".

OI.F.G KUCERENKO — redactor de 
specialitate la ziarul „Sovietski sport" t 
„E păcat că in primul minut al primu
lui meri internațional al echipei noastre 
de juniori, portarul nostru Baljasnikov 
a fost nevoit să scoată mingea din pla
să, în urma unei -lovituri de la 11 me
tri. Naș vrea să spun că acest lucru 
a decis evoluția întregii noastre echipe, 
dar nu pot să nu remarc marea diferen
ță de valoare dintre primul joc și cel 
de al doilea, cind echipa noastră a iz
butit să arate ce știe și mai ales ce ar 
putea să facă. în pragul ultimei etape, 
deși soarta seriei clujene este virtual- 
mente stabilită, păstrăm speranța că 
vom începe cel de al doilea joc al zilei 
de marți, nu numai pentru a închide 
turneul, ci pentru a ne apăra în conti
nuare șansele la primul loc. Bineînțe
les, asta depinde de surpriza pe care 
ar putea s-o producă echipa greacă".

VACLAV BLAZEJOVSKȚ - 
rul echipei R.S. Cehoslovace: 
permite să fac o caracterizare 
patru j

ELEK SClIfVARTZ (antrenorul echi
pei Olandei): „Sînt impresionat de com
petența publicului ploieștean. Buni cu
noscători ai fotbalului și foarte obiectivi, 
spectatorii ploieșteni nu-și precupețești 
aplauzele cînd frumusețea fazelcmo 
cere. Echipa mea mai are de treef^^n 
hop greu în ultimul meci cu fotbaliștii 
iugoslavi. Aș vrea foarte mult să fae 
deplasarea la București...

STOIAN ORMANDJIEV (antrenor 
federal al R.P. Bulgaria): „Trebuie si' 
remarc în primul rind perfecta orga
nizare a turneului de la Ploiești. Ex-\ 
cep tind formația Angliei, celelalte trei 
echipe sînt de forțe aproximativ egale,\ 
ceea ce face ca întîlnirile lor să dea 
loc la dispute atractive. In special mo-\ 
ciul Iugoslavia-—Bulgaria s-a ridicat la 
un bun nivel tehnic. Păcat că juniorii 
noștri nu s-au putut descurca în fața 
unui adversar care a jucat mai multi 
pentru un rezultat de egalitate. Desie 
gur, marți seara vom cunoaște și pd 
câștigătoarea grupei. După părerea me/K 
șansele
Aștept 
anunță

cele mai mari le au iugoslavii.} 
finala de la București, care *• 
extrem de interesantă.

LA CONSTANȚA

Rugbiștii de la Steaua au învins la scor
pe C. N.

PA.RMA, 23 (prin telefon). Luni au 
început în localitate — sub semnul unui 
interes general — jocurile din cadrul 
turneului international de mgbi dotat 
cu Trofeul Parma. Echipa noastră a în- 
tîlnit, în prima partidă a turneului 
formația spaniolă G. N. Barcelona. 
Rugbiștii de la Steaua au practicat un 
j’oc spectaculos și • eficace, mult aplau
dat de numeroșii spectatori, cîștigînd 
categoric cu scorul de 39—3 (16—3). 
De subliniat în mod deosebit forma ex
celentă a liniei de treisferturi căreia i 
s-a adăugat de fiecare dată fundașul 
Pcnciu care a realizat, de altfel, cele

Barcelona
mai multe puncte. Un foc foarte bun a 
practicat și înaintarea noastră care și-a 
depășit în permanență adversarul.

Punctele au fost realizate de: Penciu 
15, Cojocaru 3, Ghițâ Dan 3, Al. lo- 
nescu 3, Chiria-c 5, Ciobănel 3, Ștefan 
Constantin 1.

In cealaltă partid.1, R. G. Vichy a 
întrecut F.G. Parma cu 29—8 (0—8) 
urmînd ca miercuri să se dispute ur
mătoarele j’ocuri: Steaua — Vichy pen
tru locurile 1—2 și F.C. Parma — 
Ct N. Barcelona, pentru locurile 3—4.

Marea surpriză a grupei G a consti
tuit-o selecfionata turcă, care, după 
cum se știe, a învins două dintre favo
rite, anunțtndu-se principala candidată 
pentru semifinale. Iată cum explică 
trcnorul turc Sabri 
de la Fenerbahee : 
să cîștigăm, ci să 
torii noștri, după 
fost totdeauna primii la balon și 
luptat

an-
Kir.z, fostul portar 
„Noi nu am venit 
jucăm fotbal. Juci- 
cum ați văzut, au 

au 
cu o ambiție extraordinară. A*

cesiu este secretul succeselor noastre.
Dintre celelalte formații, fin să remarc 
buna pregătire tehnică a fotbaliștilor
unguri".

Cit privește pe aceștia din urmă, an
trenorul lor Sandor Kapocsi a fost fe* 
licitat de multa lume după jocul cu 
Spania. Cînd a fost întrebat ce pârert 
are de comportarea echipei sale, el 
spus doar atît: „Așa trebuia să j’ucăni 
$i în primul meci". ,

a Redacția șt administrația: str. Vasile Conta nr. 16» teleion 11.10.05, interurban 72, nr. 1—-2. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, stf. Brezoianu 23 2^


