
A 15-a ediție a Turneului U.E.F.A

ROMINIA, IUGOSLAVIA, TURCIA, ITALIA $1 CEHOSLOVACIA
ÎNVINGĂTOARE IN CELE 5 GRUPE

pasionante întreceri fotbalistice, in
Turneul U.E.F.A. au aruncat in luptă

Așadar, după atttea zile de 
oare cele 19 echipe participante la 
•toate forțele și toate cunoștințele lor, pentru a se clasa pe primul loc 
im grupe, se cunosc cele 5 formații calificate pentru turul final: 
R. P. Romină, R.P.F. Iugoslavia, Turcia, Italia și R. S. Cehoslovacă.

La București, jucătorii noștri ne-au dat emoții pînă în... ultima 
repriză a preliminariilor, cind insă s-au impus categoric in fața echipei 
R.F.G., marcind 3 goluri fără a primi vreunul și acumulind astfel un 
golaveraj net mai bun decit al belgienilor: 5:2 față de 4:3. Succesul 
final al echipei R.P.R. răsplătește din plin eforturile echipei noastre.

Tot mulțumită golaverajului s-au calificat și iugoslavii in grupa 
de la Ploiești; ei au

La Constanța
reușit să acumuleze 
pectiv — 4. In fine, 
realizat 5 puncte, in 
grupei fără infrîngere.

Și acum, să vedem ce ne va maț aduce turul final !...
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5:0 față de 4:1 cit au realizat olandezii.
și Brașov, echipele calificate (Turcia și Italia) au 
maximul de puncte posibil in serie : 6 și — res- 
cea de-a 5-a clasată, echipa R. S. Cehoslovace a 
seria de la Cluj, reușind și ea să termine jocurile

intre ci nd categoric echipa R.FG. cu 3-0 (0-0

Reprezentativa R.P. Romîne s-a calificat pentru semifinale

Primul gol, care a adus de fapt 
victoria echipei R. P. Romine. La 
un corner. mingea reluată de 
Hajdu a ricoșat dintr-un apărător 
advers și a fost apoi
plasă de... fundașul

Foto: M.

expediată in 
nostru Pal 
Rahoveanu

întreceri însuflețite in finalele crosului
„Să întîmpilăm I Mai 66

După mai bane 
etapa pe asociații 
PINAM 1 MAT

de trei săptămini de întreceri cane, au angrenat în 
sute de mii de participanți, crasul „SA INTIM- 

se încheie in intreaga țară. Corespondenții noștri ne 
vorbesc despre entuziasmul cu cane cei mai tale-ntați și dirzi dintre con- 
curenți au luptat pentru cucerirea titlurilor de campioni ai crosului 
„SA INTIMPINAM 1 MAI**, ediția 1962.

Iată citeva scurte știri din diferite orașe ale țării și numele tinerilor 
sau tinerelor, care au avut cinstea să 
petiție sărbătorească...

iosă învingători în ace-aM, com*

RELATĂRI DE L\ PLOIEȘTI...

Reprezentanții miilor de atleți 
pători care au luat startul la 1 
lie in crosul „Să intimpinăm 1 
s-au intihiii cu citeva zile in 
pentru desemnarea ciștigătorilor 

tooalilate. Toate cele patru 
deslâșurate pe hipodromul de stat din 
Ploiești au dat loc ia spectaculoase 
întreceri sportive, solicitind din partea 
concurențitor nu numai multă ambiție 
ci și cunoștințe tactice. Titlurile de 
lampioni au revenit următorilor: se
nioare: 1. Gtosea Neagu (Locomotiva), 
2. Stela Mihălcescu (Locomotiva). 3. 
Elena Stancu (Sticlaru); junioare: 
1. F.lena Mandică (Șc. med. nr. 2), 
. Elena Diaconescu (Șc. med nr. 4),

1. P. Enescu (Șc. med. nr I): se
niori: 1. Ion Măncilă (Sonda I.S.E.M.),
2. Va ier iu Diaconescu (Șc. petrol-chi- 
mie), 3. Ion Ioniță (FeroemaM); ju
niori: 1. Ion Nistor (Șc. med. nr. 5),
2. D. Borislavschi (Șc. med. nr. 5),
3. Eugen Guță (Șc. prof. „1 Mai“).

BACĂU...

înce- 
apri- 
.Mai‘ 
urmă 
fazei 

probe

și ta
oului
intîmpină ziua internațională a oame
nilor muncii. Cele trei curse desfășu-

finalelor pe oraș ale sărbătores- 
oros, prm care sportivii noștri

(Continuare in pag, a 2-a)
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Este greu să exprimăm in cuvinte 
bucuria care a cuprins pe cei peste 
30.000 de spectatori prezenți ieri la 
„23 August” atunci cind arbitrul fran
cez Marcel de Bois a fluierat sfirșitul 
meciului R. P. Romină — R.F.G.. pu- 
nind capăt unei dramatice partide de 
fotbal, cum rar s a mai văzut pe sta-
brxxjwooorxîooarx*

ROMîNIA — TURCI A

de acum înainte. Misiunea ei nu s-a 
încheiat. Acum începe o etapă și mai 
dificilă : turul final, in care așteptăm 
o reeditare a splendidei comportări 
ieri.

de

Organizarea bună, timpul frumos ți 
întrecerile disputate pînă pe ultimi’ 

la reu-

UOOOOOOOUUMUCX

Semifinalele Turneului vor avea 
așa cum s-a stabilit: vineri 27 
pe Stadionul „23 August*. 1 
regulament ului competiției, 
finale se vor întîlnî cîștigătoarea gru
pei A cu aceea din C. iar cîștigătoa- 
rea grupei B cu invingătoarea din 
partida de astăzi. Deci, programul

loc 
aprilie 

Potrivit 
in semi-

booooooooooooo

semifinalelor este următorul:
Iugoslavia ■— Cehoslovacia »au Ita-

lia.
K om în ia —- Turcia.

AZI. PE STADIONUL REPU-
BLICII. DE LA OKA 16,30. 1N SE-
M1 FINAL \ PRELIMINARĂ : 1TA
L1A — CEHOSLOVACIA.

dioanele noastre. Nenumărați specta
tori au inundat terenul de joc și au 
luat pe brațe pe tinerii noștri fotba
liști. ., Comportarea echipei noastre, în spe
cial, în repriza a doua, activitatea neo
bosită desfășurată tot timpul de ju
niorii noștri, jocul combinativ, în viteză 
și pătrunzător, ritmul drăcesc impus 
jocului pe măsură ce se apropia sfîrși- 
tul partidei, prin care și-a sufocat pur 
și simplu adversarul, și în final vic
toria netă cu 3—0 (0—0) și califi
carea în semifinale, toate acestea au 
dat o binemeritată satisfacție specta
torilor. Și mulțumirea este cu atit mai

★

a-
Au
un

Spectatorii care au lipsit de la 
ceasta intilnire au ce regreta. 
„scăpat“ un spectacol fotbalistic de 
dinamism și valoare remarcabile.

Faptul că ambele echipe aveau șanse 
la primul loc și că 
simplu 1—0 pentru 
cunoscut rezultatul 
chidere) a făcut ca 
cui să aibă o alură 
imprimată mai ales 
stră. Reprezentativa 
atacat din primul minut 
20—25 de minute a exercitat o conti
nuă presiune la poarta excelentului 
Maier. Două cornere obținute în min. 
2 rămin însă fără rezultat. Adversarii 
sint constrinși la o apărare disperată 
și trec prin mari emoții în min. 9. cind 
la poarta lor se produce o învălmă
șeală de nedescris, lămurită insă de... 
Jamaischi, care a tras peste poarta 
goală ! A fost prima mare ocazie ra
tată. Echipa R.F.G. contraatacă destul 
de timid, totuși în min. 11 Suciu are 
și el emoții: Waberski — ajuns pe 
aripa dreaptă — ajunge liber în fața 
porții, dar trage afară. Imediat, îna
intașii noștri sint în terenul advers. 
Matei centrează lung, la Voinea care 
— singur la 9—10 m de poartă —

le era necesar un 
aceasta (fiindu-le 
partidei din des- 
de la început jo- 
extrem de rapidă, 
de formația noa- 
R. P. Romine a 

și timp de

reia cu capul... alături 1! (min. 14). 
Acțiunile noastre ofensive nu au su
ficientă claritate, pasele nu smt dateVt(ețrj aj probelor au contribuit 1: 
la timp, cu adresă și aceasta ajuta pe, 
apărătorii vest-germani să se descurce 
mai ușor. Ei reușesc să stăvilească 
atacurile echipei noastre, îndeosebi da
torită faptului că se apără permanent 
supranumeric. Mai mult chiar, inițiază 
contraatacuri frumoase, egalind treptat 
jocul. La rindul ei însă, apărarea 
noastră este la post, astfel că și ten
tativele lor de a 
rezultat, repriza 
scor alb.

Mîine, Ia box: 
Rapid — Lokomotiv

(R. S. Cehoslovacă)
MIine, de la ora 18, amatorii de 

spectacole pugilistice din Capitală 
vor avea prilejul să vizioneze o in
teresantă partidă internațională in 
cadrul căreia vor evolua boxerii e- 
chipelor Rapid București și Lokomo
tiv (R.S. Cehoslovacă). Oaspeții au 
sosit ieri In Capitală cu un lot toar
te puternic, d n care fac parte boxeri 
de valoare ca Frantisek Bojtar, Jan 
Dupal, Vaclav Huml. Jaroslav Horski, 
Jenkovic Staniel ș.a.

Bapidiștii — după cum ne-a decla
rat antrenorul Lungu — s-au pregă
tit cu atenție pentru această partidă, 
io dorința de a obține un rezultat 
cit mai bun. Formația probabilă : 
Davidescu. Morăruș, Ghidriceanu, 
Pătruț, Tănase, Popa, Gavrila, Crîn- 
gașu, Pandurii, Moțoc. Intîlnirea se 
va disputa in „potcoava” stadionului 
Ciulești.

18,

Noutăți despre turneul internațional 
de clasice

MARȚI dimineața au sosit de la 
Moscova luptătorii romîni care au pa.r- 

rămîn fără Iticipat la concursul comemorativ 
„IVAN PODUBNlI-. Sportivii noștri 
liși continuă pregătirile sub conduce
rea antrenorului emerit Ion Cornea- 
)nu. Acesta ne-a declarat câ a fost 
mulțumit de felul cum s-au oompor- 

Se va repeta povestea din meciurile /tat reprezentanții noștri la Moscova 
’ r’ ' 1 . vși speră într-o comportare asemănă-

marca
incheindu-se cu un

ȘEDINȚA tehnică la care vor paes 
ticipa delegații celor 10 țări partici
pante la turneu va avea loc în 
de 27 aprilie, oca 16, la hotelul 
basador.

ziua 
Am-

REPRIZA VICTORIEI

precedente ? Lipsa de finalitate a ata
cului nostru punea această întrebare/toare cu prilejul concursului interna- 
spectatorilor. ................. ......

Dar, după 
apărut total 
numai că a 
a atacat cu 
mai multă i 
esențial, cu _
ză, cu foarte mici excepții, ne-a apar
ținut. Juniorii vest-germani au rezistat ISavolainen (cat. 
cu 8 și chiar 9 în apărare pînă la 
primul goi. Și dacă nu au cedat înotătorii finlandezi sint recunoecuți prin 
min. 52, cînd fundașul stînga Fricke, 
constrîns de atacul nostru, a fost ne
voit să

țional de la București.
★

★
TRAGEREA la sorți ee face în 

de 28 aprilie imediat după terminarea 
cintarului oficial care începe la ora 
7 dimineața. Prima intilnire va avea 
loc cu începere de la ora 11 în sala 
Floveasea.

ziua

i pauză, echipa noastră a 
transformată in bine. Nu 

menținut ritmul rapid, dar 
și mai multă vigoare, cu 
claritate și, ceea ce este 
eficacitate. întreaga repri-Skg.), campion al Finlandei.

O TELEGRAMA sosită pe adresa 
F.R.L. anunță numele concurențelor 
finlandezii : Elmar Luhtalo (cat. 57 

Kaino 
Mââtțâ (cat. 63 kg.) și cunoscutul Arto 

70 kg.) ciștigător a 
mai multor turnee internaționale. Lup-

★
ÎNTRECEREA se desfășoară la 8 

categorii de greutate 
pe o singură saltea 
8X8 metri, conform 
F.I.L.A.

și va avea loc 
cu mărimea de 

regulamentului

teunoștințele tehnice și tactice și mai 
ales prin rezistența dovedită în com- 

arunce mingea peste poartă /petiții de mare amploare.

★
DELEGAT din partea Federației 

Internaționale de Lupte Amatori este 
domnul B. Fikioris (Grecia) care ne-a 
mai vizitat țara cu prilejul turneului 
internațional ce a avut loc anul ire-

(Continuare in pag. a 4-a)

PETRE GAȚU

G. MOICfANU ÎNVINGĂTOR IN CURSA PRAGA-IITVINOV
(prin telefon). — 
s-a desfășurat pe

LITVINOV, 24 
'AAarți după-amiază

——.......   ruta Pfăga — Litvinov (130 km) cea
mare cu cit drumul pină la această/ d.e _a Hț-a cursă ciclistă la care parti- 
calificare a fost anevoios, plin de e-îc'Pa ce> h13' f’un> rutieri din R. S. 
moții. Dar, după acel 0—2 de la un\ Cehoslovacă și lotul republican^ al 
moment dat din partida cu Belgia și SR- P- Romîne. Și de această dată cei 
0—0 cu Portugalia, a venit acest 3—0\care au acționat energic au fost rutierii 
care înseamnă și o victorie splendidă I romîni. De la km 30 ei au impus cursei 
si o calificare pe drept meritată, darken ritm rapid astfel ca din primul 
și... altceva : faptul că echipa noastră/grup au început să rămînă mulți din- 
— într-o alcătuire mai judicioasă —Vrwe ce* 26 cehoslovaci. Deși
poate juca bine, cu mult mai binezcaUura este sufocantă rutierii romîni 
decit a făcut-o în meciurile anterioare, \ rulează energic. La km 70 în frunte 
că are serioase posibilități tehnice, (se află, 8 atergăto? totul R P. Ro- 
iizice și morale, dovedite in repriza a Z ban donat)' și 4 cicliști cehoslovaci. Cu 
ttaaa ie ieri. Așa țrgbuie să joace km înamțe de sosire dia .acest piu-.

ton evadează Gabriel Moiceanu. El 
reușește sj sosească primul la Litvinov 
cu un avans de peste 1 minut. Bine 
s-au mai comportat și C. Dumitrescu, 
Simion Ariton și Gh. Radulescu. Iată 
clasamentul cursei : 1. G. Moiceanu 3h 
21:36; 2. Simion Ariton 3h 22:58. In 
același timp cu Simion Ariton au sosit 
și Skeibal (R. S. Cehoslovacă), C. Du
mitrescu, Gh. Radulescu, L. Zanoni, 
W. Ziegler, Ion Cosma și A. Șelaru, 
precum și alți trei alergători ceho
slovaci. Miercuri se desfășoară ultima
cursă. întrecerea are loc în nocturnă 
pe un circuit de 660 m situat în cen
trul orașului Praga. Alergătorii vor 
parcurge 10Q fyrg» ir

La turneul internațional de lupte clasice care va avea loc la sjirșitul acestei 
săptămini in București, echipa noastră va fi reprezentată la categoria 78 kjf 
de I. Țăranu, care recent la Moscova a avut o comportare foarte bună. Ială-l 

pe Ion Țăranu, intr-o intilnire internațională, executind un „supleu“ 
șpecțjțgufpd



DESPRE JOCURILE ULTIMEI ETAPE
CLASAMENT

1. Știința Petroșeni
2. Grivița Roșie
3. Dinamo
4. Știința But.
5. Progresul
6. Steaua
7. Știința Cluj
8. Unirea
9. Metalul

10. Știința Timiș.
11. CSMS Iași
12. Olimpia

obișnuit ca victoria

7 4 2 t ?3:t4 17
6 5 0 1 88:15 16
6 4 2 0 66: 6 16
7 2 3 2 18:20 t4
6 3 1 2 17:15 13
5 3 1 1 26: 9 12
6 2 2 2 40:32 12
6 2 0 4 12:22 10
6 1 2 3 26:35 10
6 1 1 4 12:47 9
5 0 4 1 15:18 9

6 0 1D 6 12:142 6

eiștigă baloane Ia 
aripile, dai nu

(SItAIH), PERfOHMERUL H1EMEE6R
rea, muncește mult, 
tușă, folosește bine 
poate trece de apărarea bine organi
zată a Grîvîței Roșu. In cea de a doua 
parte a jocului, oaspeții slăbesc ritmul 
și Grivița Roșie își impune, mai mult 
decît pînă atunci, superioritatea. In 
min. 65 Moraru pătrunde în stilul lui 
caracteristic și ridică scorul la 8—0. 
Cu 10 minute înainte de sfîrșitul par
tidei, Țîbuleac realizează și el o in-

s-a echilibrat și cu toate că Di- 
cîștigă mai multe baloane la

OOOCOOOOOOCC.C

Este mai puțin 
sau înfringerea echipei să fie atribuită 
unui singur jucător. Șf, totuși, dumi
nică Știința București a cîștigat, în 
special, datorită lui Roibu, în formă 
excelentă, care a transformat impe
cabil, aducînd echipei sale 9 puncte 
iar Metalul a pierdut din cauza ra
tărilor lui Cornel Negulescu, neinspi
rat, pripit în executarea loviturilor de 
pedeapsă care... ar 
„XV"-Iui său puncte 
cupați (și acesta este 
bun) de a practica 
spectaculos, jucătorii 
dovedit însă deficitari 
cedeelor tehnice de 
linia de treisfertuti)
ca multe acțiuni să se încheie la... ju
mătate. Știința s-a apărat calm și a 
cîștigat... locul IV în clasament, după 
etapa a Vll-a I

După aproape 25 de minute de joc 
strîns, echilibrat, studenții clujeni — 
foarte buni prnă almei — l-au „scă
pat" pe Obîemenco și acesta reușește 
o încercare la centru care, intr-adevăr, 
merita aplauzele spectatorilor. Trans
formă Țîbuleac și Grivița Roșie con
duce cu 5—0. Știința încearcă egala-

fj putut aduce 
prețioase. Preo- 
un lucru foarte 

un joc deschis, 
Metalului s-au 

în execuția pro- 
bază (pasa, în 
ceea ce a făcut

COMPETENTA DAR Ș1.2 
ȚINUTA!

Ne-a bucurat faptul că am. putut; 
consemna lucruri frumoase despre 
arbitrajele ultimei etape a campio-; 
natului republican de rugbi. Ne-a 
plăcut, în general, și felul în cărei 
arbitrul D. Manoileanu a conduși 
jocul Știința București — Metalul.; 
Am fost însă neplăcut surprinși — 
ca șî toți ceilalți spectatori din tri
bunele stadionului din Parcul Co
pilului — de felul în care acesta 

; s-a prezentat pe teren in cămașă 
de stradă, cu pantalon de trening... 
Pe bună dreptate se întrebau mulți 
spectatori: „Oare n-a venit arbitrul

Is care a fost programat ?" Apreciem 
competența arbitrului D. Manoilea- 
nu, dar considerăm că ar trebui să 
acorde mai multă atenție și ținutei 
sportive, așa cum fac ceilalți arbi
tri de rugbi.

8
TacOCXbOOOOOOOO 300000000000

Jocul 
namo 
tușă și Ta grămadă șî dovedește în ge
neral superioritate tehnică scorul ră- 
mîne neschimbat pînă în... ultimul mi
nut al partidei. O greșeală de apărare 
a jucătorilor de la Unirea (înainte de 
aceasta Coravu fusese oprit în ultimul 
moment de a realiza o încercare), o 
cursă frumoasă a lui Zlătoianu și după 
ce Pilă transformă, Dinamo cîștigă cu 
8—O', o partidă în care a jucat mai 
bine, a avut inițiativa și ne-a amintit 
de... derbiul de duminică: Dinamo— 
Grivița Roșie.

In celelalte două partide desfășurate 
in țară. Știmța Petroșeni a cîștigat 
comod la Olimpia, iar Progresul a ob
ținut o victorie prețioasă in deplasare 
Ia Tfmișoara.

DOUĂ FAZE
Primele două faze ale campionatu

lui republican de motocros desfășura
te la Cîmpina și la Brașov au scos în 
evidență pregătirea bună a unora din
tre alergătorii noștri. Așa, de pildă, 
M. Dănescu (Steaua) a reușit un ade
vărat tur de forță, obținînd în ambele 
faze primul loc în cadrul a două clase 
de motociclete: 250 și 350 cmc. Pe a- 
ceeași linie se situează și Tr. Macarie 
(Dinamo) care și-a depășit toți ad
versarii de la clasa 125 cmc. în ca
drul manșelor la care au participat.

Dintre motocicliștii tineri cel mai 
bun rezultat l-a obținut Cristian Do- 
vidz (Metalul). Acesta, fără a avea o 
experiență îndelungată în sportul cu 
motor, beneficiind de un calm exem
plar și mai ales luptînd cu o dîrzenie 
rar întîlnită a reușit să depășească o 
serie de motocicfiști cu vechi state de 
serviciu (E. Zainer, Gh. Ioniță, V. 
Szabo ș. a.) obținînd locul 2 în cadrulDAN G1RLEȘTEANU

acelorași clase unde M. Dănescu 3 
realizat performanțele amintite. Și nu 
trebuie " ■ .
noastră nici pe tînărul brașovean Puiu 
Ovidiu (Steagul roșu) care, atît la 
Cîmpina cît și la Brașov, s-a impus 
ca un alergător cu mari perspective și

să-l omitem din evidențierea

(Steagul roșu) care, atît la

cercare și tot el transformă, astfel incit 
meciul se încheie cu scorul de 1!—0.

In min. 3 Dinamo conducea cu 3—0 
în partida cu Unirea și încercarea la 
centru a lui Șerbu (transformare ratată 
inexplicabil de Pilă) lăsa impresia că 
dinamoviștii vor ciștiga la scor. Ti
nerii jucători de la Unirea au trecut 
greu acest moment, dar l-au trecut...

Spartachiada de vară a tineretului
— Au început întrecerile

sala mare• Pe saltelele întinse în 
de sport a Școlii profesionale de meca
nici agricoli din Botoșani au prins să se 
întreacă cei mai buni trîntași din cu
prinsul raionului. întrecerea aceasta a 
fost organizată îndeosebi pentru ca 
tinerii sportivi să fie bine pregătiți 
atunci cind vor lua startul în întrece
rile din cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului. Sportivii din Bucecea, Tru- 
șești, Stîncești și Botoșani au oferit 
spectatorilor dispute pline de djrzenie, 
pasionante.

O revelație a concursului a fost Ion 
Pintilie de la asociația Constructorul

din Botoșani, care și-a învins adversa
rul — Mihai Bordeanu — de la asocia
ția Sportivul Trușești, prin tuș.

A. Abramovici — coresp.

• Pe stadionul 1 Mai din DorohoL 
peste 1.000 de spectatori au fost mar
torii deschiderii festive a Spartachiadei 
de vară a tineretului, la primul con
curs, desfășurat în căntîiiuare, și-au 
djsputat intîietatea 36 de atleți și atle
te, la probele de sprint și ștafetă. După 
terminarea concursului de atletism a 
avut loc un cuplaj fotbalistic.

M. Crișan — coresp.

CITEVA OBSERVAȚII M. Dănescu (Steaua) performerul 
primelor două fax ale campionatului 
republican de motocros, in plină cursă 
pe traseul din Brașov.

ÎNTRECERI însuflețite
IN

„SA
FINALELE crosului 
INTIMPIN1M 1 MAI”

rate în 
te s-au

1)
din localita-

• Membrii asociației Voința din ora
șul Buzău s-au pregătit cu multă per
severență în vederea întrecerilor în ca
drul Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Pină acum au luat parte la con
cursuri 200 de cooperatori.

Marin Dumitru — coresp'.(Vrmare din pag.
,Parcul Libertății" 
terminat cu următoarele rezul

tate : junioare:. 1. Zîna Ciobanii (Șc.
ped. 2), 2. Teodora Costin (Tehnica), 
3. Aurica Șerban (Știînță-Invățămînt); 
juniori: 1. Eugen Teirău (Șc. ped.), 
2. Florin Simion (Știința), 3. Ștefan 
Ciobanii (Știința-învățămint); seni
ori: I. Gh. Hanganu (Dinamo).■ 2. 
K. Afloarei (Știința), 3. L. Turnea 
(Viitorul).

1. laoou și Gh. Dalban — coresp.
...Șl SINAIA

în frumoasa noastră stațiune de 
rmmte s-au desfășuraî, în prezența u- 
nni număr mare de spectatori, între
cerile etapei pe cențrul Sinaia a cro
sului intimpînăm 1 Mai". La
cefe patru probe înscrise pe progra
mul concursului au luat parte sportivi 

Progresul, Voința, Ști- 
Sirwia, Vulturul Ce>- 

profesionaîă și Știința 
dispute însuflețite, pe 
s-au clasat următorii: 
Mihai. 2. Ion Barbu,

din asociațiile 
w»ța și Rapid 
înainte, ~ 
Bușteni, 
primele 
seniori: ______
3. Augustin Cotîrlea (toți de la Pro
gresul); senioare: 1 Ana Pascu, 2. 
Viorica Pîcu. 3 Lăzărica Buliga (toa
te de ia Vo'nța); juniori: 1. Dumitru 
CfocîTea (Știința Sinaia), 2. Gheor- 
ghe Pașima (Știința Sinaia), 3. Va- 
sile Lotreanu (Șc. prof. Bușteni); ju
nioare: 1. Maria Ștefan. 2. Elisabeta 
Enescu, 3. Ecaterina Poenaru (toate 
de la Știmța Sinaia).

Ion Suditn — coresp.

Școala
După 
locuri 
1. Ion

SPORTUL POPULAR
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de asociații din orașul Deva au 
înscrierea participanților la in-

• 34 
început 
trecerile Spartachiadei de vară a tine
retului. Numai Ia atletism au test în
scriși pe foile de concurs 1.500 de par
ticipant, ia volei 400, handbal 200, 
popice 300, șah 900, tir 1.600.

Ștefan Kon.jie.ska — coresp.

Iată-ne înaintea ultimei etape a 
campionatelor de volei. Mai bine-zis, 
înaintea ultimei etape a întrecerii pre
liminare, pentru că urmează cele pa
tru turnee finale, masculine și femi
nine, care vor stabili clasamentele fi
nale ale campionatelor.

Ce se poate desprinde din etapa dis
putată duminică ? In primul rînd, Ac
toria dificilă obținută de Rapid Bucu
rești la Iași, în fața C.S.M.S., care 
a jucat foarte bine ; la Cluj, corespon
dentul nostru a caracterizat partida 
Știința—Steaua București ca „cea mai 
spectaculoasă in acest sezon“; deose
bit de echilibrată a fost șl întîlnirea 
de la Galați, dintre Știința și Dinamo 
Orașul Dr. Petru Groza, în care stu
denții au obținut două puncte preți
oase ca urmare a puterii lor de luptă, 
în timp ce la Timișoara, echipa femi
nină locală, C.S.O.. s-a prezentat

’ bine m meciul cu Rapid București de
ci t in partidele anterioare. înseamnă 
că toate aceste echipe nu consideră 
apropierea încheierii întrecerii preli
minare ca un prilej de pregătire mai 
puțin asiduă pentru că... „clasamente
le sînt ca și încheiate !“. Și aceasta, 
spre lauda lor.

Nu același lucru putem spune 
despre alte formații care, la adăpostul 
calificării asigurate pentru turneele 
finale 1—8, nu mai dau atenție pregă
tirii și își permit să se prezinte la
mentabil in fața spectatorilor, dornici, 
ca întotdeauna, să vadă jocuri de cali
tate cit mai bună. Este vorba in pri
mul rînd de formația masculină Trac
torul Brașov (antrenor, T. Tănase) care, 
vrînd parcă să contrazică rezultatele 
frumoase obținute în retur, a jucat 
fără nici un fel de preocupare pentru 
a presta un volei de calitate în me
ciul cu Progresul București. Apoi, în- 
frîngerea netă pe care a suferit-o e- 
chipa feminină C.S.M. Sibiu (antre
nor, Gh. Bodescu) în meciul cu Flacăra 
București, nu reflectă oare aceeași 
atitudine complet greșită ? In acest 
meci, sibiencele — recunoscute ca al
cătuind o echipă valoroasă — s-au 
comportat ca niște începătoare! So
cotim că în secțiile de volei respec
tive ar trebui să se discute comporta
rea sub orice critică avută de aceste 
echipe în meciurile susținute dumini
că în Capitală și să se ia măsuri pen
tru îmbunătățirea situației.

Dar meciurile disputate duminică 
în Căpitală au mai scos Ia iveală și

mai

dealte lucruri neplăcute. Este vorba 
comportarea pe care a avut-o antreno
rul A. Bădescu (C.S.M. Cluj), care s-a 
prezentat să-și conducă echipa în me
ciul cu I.F.A. București, în stare de 
ebrietate. Datorită modului în care 
le-a „condus" pe jucătoarele sale (a- 
șezare greșită pe teren a echipei, tim
puri de odihnă cerute fără discemă- 
mint, atitudine de bravare a arbitru
lui principal etc) le-a enervat și le-a 
făcut pe clujence să comită foarte mul
te greșeli. Doar dorința de victorie 
ca și maturitatea lor le-a făcut să 
cîștige acest meci. Este de datoria 
conducerii C.S.M. Cluj să analizeze a- 
ceastă atitudine a antrenorului A. Bă
descu.

Foto :Gh. Corcodel

posibilități. Puiu Ovidiu va trebui însă 
să acorde o mai mare atenție în pre
gătirea motocicletei pentru concurs.

Actuala ediție a campionatului re
publican de motocros se desfășoară 
după o formulă nouă. Astfel, clasa
mentul general al campionatului va fî 
întocmit abia la sfîrșitul fazei a cin-. 
cea cind arbitrii vor avea posibilitatea, 
să constate cele mai bune patru re- 
zultate obținute de alergători în veder 
rea totalizării punctajului care va de-> 
semna cîștigătorii probelor.

MIRCEA TUDORAN G. ȘT.

Rezultate bune în „Cupa Dinamo Obor“ la skeet
Vremea frumoasă de sâmbătă și du

minică a atras,, pe poligonul Tunari, 
foarte mulți spectatori dornici să ur
mărească pasionantele întreceri de 
skeet, dotate cu trofeul pus în joc 
de asociația sportivă Dinamo Obor. 
La standurile de tragere s-au prezen
tat cei mai buni trăgători ai țării 
noastre la proba respectivă precum și 
un grup de copii.

Skeetul este una dintre probele di
ficile ale tirului. Cu toate acestea, ti
nerii concurenți Vlad Moghioroș, Gh. 
Seneovici și alții, au dovedit reale 
aptitudini și au fost răsplătiți, de a- 
sociația organizatoare, cu cupe și pla
chete. La seniori, lupta s-a dat de la 
început. intre I. Dumitrescu și St. Po
povici, primul reușind să lovească cu 
un taler mai mult. încă o dată trebuie

să arătăm că I.E.B.S.-U1 nu s-a în
grijit de punerea ia punct a mașinile® 
de aruncat talere. In timpul concursu
lui s-au produs numeroase defecțiuni 
la aparate și, în mod firesc, acest 
lucru a enervat pe trăgători.

Iată rezultatele : talere arun.-ate din 
turn (skeet 200 buc.) ■ 1. I. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 193 t; 2. St. Popovici (Di
namo Obes’) 192 t ; 3. I.. Albescu (Steaua) 
187 t; 4. Gh. Eriache (Steaua) 
5. D. Danciu (Dinamo Obor) 
Pe echipe : 1. Dinamo Obor 
2. Steaua 341 p ; 3. Olimpia 
4. S.S.E. II 231 p. Copii, 100 
1. VI. Moghioroț 76 t; 2. Gh. 
viei 68 t;
L. Mezincescu 31 t.

„Cupa Dinamo Obor" a fost cucerită 
de trăgătorii asociației respective.

184 t;
181 t.

361 p;
293 p;
talere 5
Seneo-

3. I. Diaconeecu 36 t; 4.

ON NOU Șl IMPORTANT CONCURS: „CUPA VICTORIEI4*

F

F DULțiURÎj

mane, 
calorii / 
multe/

Poligonul Tunari s-a pregătit di» 
nou să primească oaspeți numeroși. De 
mîine și pînă simbătă după-amiază cei 
mai buni trăgători ai țării noastre, se
niori, senioare, juniori și junioare se 
vor întrece în marele concurs republi
can ,,Cupa Victoriei", organizat de 
chitei Steaua.

Întrecerile se vor desfășura după 
următorul program: JOI, ORA 9: armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcai 
seniori și senioare (primele 40 locuri 
conttnd, la seniori, pentru proba de 3x40

poziția culcat), talere aruncate din 
șanț—manșa întii, iar de la ora 14.30 
pistol liber 60 focuri: VINERI DE LA 
ORA 9; armă liberă calibru redus 
3x40 focuri pozițiile in genunchi și în 
picioare, pistol viteză 60 focuri, talere 
aruncate din șanț—manșa a doua; SJM- 
BATA, DE LA ORA 8: armă liberă ca
libru redus 3x30 focuri senioare, juniori 
și junioare, pistol calibru mare 30x30 
focuri șî skeet 100 buc. Clasamental 
probelor se va întocmi individual 
echipe. Și pe

tale.
— Un emițător modern.
— Ap ar At pentru încercarea tran- 

zistoarelor.

— Automobile zburătoare.

— Magazin, cuvinte încrucișate etc.

SPORI $1 TEHNICĂ”

Ta 
de

A apărut: „
REVISTĂ LUNARĂ A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA 

Șl SPORT DIN R. P. R.

— Cereetărî de aeromeeanică 
Institutul de mecanică aplicată 
acad. El ic Carafnli.

— Giga»ții Oceanului Aerian.
— Concurs de zbor in galeria unei 

mine.
— 500 km pe aripi de vînt.
— întrecerile de regularitate și re

zistență.
— Glisoarele.
— Zborul rachetei intercontinen-

Revista publică articole tehnice șt 
de specialitate, reportaje și noutăți 
dSn sportarSe eu caracter tehnic a- 
plicativ : AVIAȚIA SPORTIVA (zbor 
cu motor, planorism, parașutism, ae- 
romodelism), RADIOAMATORISM, 
SPORTURI NAUTICE (motonautie, 
subacvatic, navomodelism), AUTO- 
MOTO (motociclism. automobilism), 
TURISM, ALPINISM ȘI TIR SPOR
TIV, precum și cele mai noi reali
zări ale AVIAȚIEI MODERNE. RA
DIOFONIEI. TELEVIZIUNII. ELEC
TRONICII. TEHNICII RACHETELOR 
ȘI CUCERIRII COSMOSULUI.

DIN SUMARUL NUMĂRULUI 
^APRILIE 1962

— Un an de la primul zbor al o- 
niului in Cosmos de eoni. univ. 
Pasca.ru Ion.

Pasca.ru


eporterii au avut prilejul să „prindă' multe faze interesante la 
a echipei „Steagul roșu“. Pe de o parte, înaintașii dinamoviști au 
mereu cu asalt poarta lui Ghiță, iar pe de altă parte acesta a inter- 

spectaculos, spre bucuria echipei sale ți a... fotografilor. (Dinamo 
București — Steagul roșu Brașov 2—1)

C. H. L 0. fe la Nisa
s-a indreiat ca victoria

sportivilor italieni și romini

I R i ȘTI
pă cum am anunțat, meciul 
pionat Rapid — Progresul se 
iuta sîmbătă, în nocturnă, pe 
ul Republicii, avind în deschi- 
tîlnirea dintre formațiile 
de tineret Meciul acesta 

ă in cuplaj cu Steaua — 
3ucurești luni 30 aprilie, 
Rapid 
R. P.

va
mai.

res- 
nu 

Di- 
de- 
tur- 
giu-

pleacă duminică in 
Polonă. Aici, echipa 
susține două meciuri li

ȘTIRI...
• Intre echipele participante la a 

doua ediție a Turneului balcanic in- 
tercluburi se duc în prezent tratative 
pentru fixarea datelor de disputare a 
meciurilor. Astfel, St roșu este în 
discuție cu Sarajevo (Iugoslavia) și 
Galatasaray (Turcia). Dinamo Bucu
rești a propus clubului Fenerbahce 
data de 10 mai, la București, pentru 
primul joc.

• Intîlnirile de categorie B progra
mate duminică în București se vor 
disputa după următorul program:

Dinamo Obor — CSO Crâiova, sta- 
1 dionul Dtoamo, era 9.30

Știința București — Portul Cons
tanța, teren Olimpia (CAM), ora 9.30.

/? /...

NISA, 24 (prin telefon). Succesul 
călăreților romini in ultimele zile ale 
concursului hipic internațional oficial 
continuă să fie comentat cu viu in
teres în presă, la radio și în cercurile 
ecvestre din localitate. Călărețul romin 
Vasile Pinciu, cîștigăforul la indivi
dual ai Marelui Premiu al Națiunilor, 
se află în centrul atenției, primind 
numeroase felicitări. Colonelul Pierre 
Taton, membru în comisia de organi
zare și în comisia tehnică, a felicitat 
călduros echipa R.P.R. subliniind fap
tul că sportul călare din țara noastră 
se află intr-un evident progres și 
aceasta datorită bunei organizări și 
condițiilor create.

Luni după-amiază concursul hipic 
internațional oficial de la Nisa s-a 
încheiat cu „Premiul Castelului Nisa" 
și „Premiul învingătorilor". In prima 
probă, care a revenit lui P. DTnzeo, 
călărețul 
a ocupat 
cu Nela, 
viitoarele 
ticipa în
înscris în aceste probe un număr re
dus de cai. De la Nisa, lotul de că
lăreți romini se va îndrepta miercuri 
după-amiază spre Roma unde urmează 
să participe la un alt mare concurs 
hipic internațional oficial. Tradiționa
lul C.H.I.O. de la Roma se anunță în 
acest an deosebit de dificil atît prin 
participarea numeroasă a concurenți- 
lor de valoare cit șî prin marele nu
măr de probe grele înscrise în pro
gram.

romin Gh. Langa, cu Rubin, 
iocu) VI, iar V. Bărbuceanu, 
locul IX. Ținînd seama de 
concursuri la care vor par- 
curînd. călăreții romini au

tivitatea la zi

ele trecute a avut loc în ora- 
’ști intilnirea dintre rcprezen- 
oeală și cea a orașului Rm. Vil- 
calnicij au învins cu scorul de 
tu acest prilej s-au remarcat 
•ii sportivi : I. Dumitrescu, 
nescu, R. Iorga și C. Comăncscu 
1 Pitești) și M. Popescu, I. Pa-- 
N. Zido (Rm. Vilcea).

Luptă strinsă în seria a Il-a
a campionatului masculin

S-A ÎNCHEIAT CEL DE AL Vl-lea
TURNEU INTERNATIONAL DE ȘAH AL

Patru Jucători rnmlni intre pr cin hi ți
Ultima rundă n-a produs — după 

cnm era și de așteptat — modificări 
in clasament. Liderul turneului, marele 
maestru sovietic Ratmir Holmov, a re
mizat în 12 mutări cu Baumbach, asi- 
gurindu-șî primul loc. Cu același rezul
tat s-au încheiat și celelalte două par
tide importante pentru configurația pri
melor locuri: Thorgbcrgsson—Șianovski 
și Drimer — Popov. Gheorghiu l-a în
vins pe Pavlov, iar Dunkelblum pe Koz
ma, ohținînd astfel în ultima rundă o 
victorie în concurs, Radovici a remizat 
cu Mititelu, iar Georgescu a pierdut 
la Drozd. S-a întrerupt partida Sajtar— 
Ilonfi, fără importanță de altfel pen-

R. P. R,

acum urmM-tru clasamentul care are 
toarea înfățișare:

1. Holmov ll’A p.. 2.
10*/?, 3—4. Drimer, Gheorghiu 10. 5. 
Popov 9, 6—7. Mititelu, Radovici 8J/?, 
8—9. “
Drozd 7, 
son 51/,. 
hlum 5, 
37, p.

In întreruptele de 
Baumbach — Radovici 
Pavlov V,—*/,.

Astăzi dimineața va 
partidă neterminată a coneursubii. dupl 
care va avea loc închiderea festivă a 
turneului.

i

Șîanovski

Kozma, Baumbach 7l/2, 10.
11. Ifonfi 6 (1). 12. Thorgbergs-
13. Sajtar 5 (1). 14. Dunkel-
15. Pavlov 4, 16. Georgescu

ieri diminea
1—0, Kozma—

continua ultim»

Au luat sfîrșit întrecerile

Ultima probă din cadrul actualei e- 
diții a Criteriului mondial de scrimă 
a] tineretului, cea de sabie, a avut o 
desfășurare deosebit de interesantă, 
pentru desemnarea câștigătorului fiind 
necesar și un turneu de baraj.

După ce s-au studiat cu multă a- 
tenție în calificări și semifinale, pro
tagoniștii probei, sovieticul Nikitin și 
maghiarii Kalmar și Torday și-au pus 
în valoare toate cunoștințele lor în 
turneul final, în care fiecare au acu
mulat cite 5 victorii. Intîinindn-se in 
baraj, cei trei sabreri au participat la 
o luptă epuizantă, cîștigată in cele 
din urmă de către Kalmar.

Singurul nostru reprezentant în «a 
ceasta probă, Ionel Drîmbă. a evoluat 
inegal: bine în preliminariile finalei, 
apoi neatent și nervos, astfel că n-a 
putut obține o performanță la nivelul 
valorii lui. Clasamentul final: 1. la- 
noș Kalmar (R.P.U ) 5 v. (d.b.)t
2. Viktor Nikitin 
(d.b.); 3. Caiman Tordav (HPU) — 
5 v. (d.b); 4. Zigmmtd 7...- .kl 
(R.P.P ) — 4 v.; 5 Edi ard Vinogra
dov (U.R.S.S) — 4 v; 6. Ferene 
Sandor (R.P.U.) — 2 v

C alți doi finaliști ai probei ars 
fost I Drimbă (R.P.R.) și L. Corada 
(Italia).

(U R < S.)

Zigmtmd TaversH

Iuri Melihov? Da!

prilejul disputării campiona- 
epublican de lupte libere ju- 

Pitești — urmă- 
locurile
(Pitești), cat 52 
(Pitești), cat. 55

După cum era de așteptat, in cadru] tanțat de Știința Galați, care a 
dut pe teren propriu meciul cu Steaua 
București.

Iată acum clasamentele celor două 
serii s

I : cat.
faza regiunii 

au clasat pe 
- 1. Păvăloiu 
ih. Zamfirescu
Ih. Iliescu (Pitești), cat. 59 kg 
îidaru (Pitești), cat. 68 kg — 
iulescu (Pitești).

M. State — coresp.

mpionatele regiunii Ploiești, la 
ibere juniori, s-au desfășurat 
nivel tehnic superior fată de 
ecedenți. Iată noii campioni S 

kg — Vasile Pascu (Sinaia), 
kg - Petre Bocu (Sinaia), cat.
- A. Ciocaltă (Sinaia), cat. 59 
Gh. Tudorancea (Sinaia), cat..
- C. Gheorghe (Ploiești), cat.
- F. Slan (Sinaia), cat. 73 kg — 
(Ploiești), cat. 79 kg — N. Chi- 
goviște), cat. 85 kg - P. Mi- 
loiești), grea — V. Golțeanu 
0.

1. Staieu — antrenor

celei de a Jl-a serii a campionatului 
masculin de handbal in 7 etapa de du
minică nu a adus nici o clarificare in 
lupta pentru ocuparea primelor locuri. 
Dimpotrivă, victoria echipei Unirea 
București (ultima clasată) in meciul 
cu Tehnometal Timișoara (prima cla
sată), ca și rezultatul favorabil obți
nut de Știința Petroșen: în dauna e- 
chipei C.S.O. Crajova (ciasafă pe lo
cul secund) aii contribuit la „regrupa
rea" celor 8 formații participante, din
tre care 7 se află eșalonate doar pe o 
distanță de... 6 puncte.

Dar, mai mult decît acestea, despre 
lupta strinsă din această serie vorbesc 
și scorurile cu care s-au încheiat trei 
din cele patru meciuri disputate in e- 
tapa trecută: 17-16. 22-21, 13-12 1 Trei 
victorii la limită, trei 
în ultimele minute.

Și in cea la ttă serie 
masculin de handbal 
fost la fe! de frumoase, 
cu toate că în cuplajul de Ia București 
formațiile gazdă au obținut victoria la 
diferențe mai mari de scor. In acea
stă serie etapa de duminică a adus to
tuși o clarificare în privința retrogra
dării : ciștigînd jocul eu Rapid Bucu
rești, echipa Dinamo Bacău s-a dis-

victorii realizate

a 
in

eampiona intui
7 jocurile au 
viu disputate.

pier-

I
X1X21"—

I'

ÎATA O VARIANTA CU 12 RE- 
E EXACTE LA CONCURSUL 
ENTAR PRONOSPORT U.E.F.A.

Romînă—Belgia
i.S.—R.S. Cehoslovacă
Bulgaria—Olanda
—R.P. Polonă
a—R.P. Ungară 
a—Spania 
Javia—Anglia
Romînă—Portugalia
Polonă—Austria
Romînă—R.F. Germană
S.—R.D. Germană

Cehoslovacă—Grecia
;e depuse ăproximătiv 156.000.

x
2
X
1
1
X
1

X
1
1
2
X

Pronosticurile exacte la concursul 
„FULGER” PRONOSPORT U.E.F.A. ;

1. R.P.R.—R.F. Germană (pauză)
2. R.P.R.—R.F. Germană (final)
3. Portugalia—Belgia (pauză)
4. Portugalia—Belgia (final)
5. Anglia—R.P. Bulgaria
6. Olanda—Iugoslavia 

Franța—R.P. Ungară 
Turcia—Spania 
R.P. Polonă—Brașov 
Austria—Ita'ia
R.D. Germană—U.R.S.S.
Grecia—R.S. Cehoslovacă

Variante depuse aproximativ

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

x
1
2
2
X 
X
2
1

X
2
1

X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2. 
X 
4.
3. 
«.
7. 
L

SERIA

Dinamo București 
Steaua București 
Rafinăria Teleajen 
știința București 
Rapid București 
Tractorul Brașov 
Dinamo Bacău
Știința Galați

SERIA A

Tehnomeal Timiș. 
Știința Timișoara 
C.S.O. Craiova 
Rapid Tg. Mureș 
Voința Sibiu 
știința Petroșenl 
Dinamo Brașov 
Unirea București

I

10
10
10
10
16
10
10
10

1HO
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5
5
3
2
1
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168:160 
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155:167 
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Iubitorii de ciclism din Sort <ru vă
zut această cursă, pentru prima oară, 
Cu opt ani in urmă. Atunci, puțini 
erau acei care înțelegeau sensul com
petiției și, poate, tocmai din această 
cauză lupta desfășurată pe șoselele 
din împrejurimile orașului Soci nu 
a fost urmărită cu interes. Dar, trep
tat, competiția de ciclism din orașul 
Soci a început să devină una din cele 
mai populare. Ea a început să fie or
ganizată anual, tar in prezent repre
zintă o etapă foarte importantă în 
pregătirea cicliștilor sovietici pentru' 
„Cursa Păcii".

In luna aprilie, cel mai buni cicliști 
sovietici au participat pentru a noua 
oară la tradiționala cursă de verifi
care de la Soci. Cursa, ca de obicei, a 
durat patru' zite, cuprtnzînd cinci e- 
tape (475 km). Ea trebuia să dea răs
puns la două probleme principale: 
care este nivelul general de cregâtire 
a cicliștilor pentru „Cursa Păcii“ și 
in ce măsură tinerii aspiră la un 
loc in selecționata țării.

Cursa de la Soci nu a produs sur
prize. Gradul de pregătire a cicliștilor 
a fost considerat ca mulțumitor, iar tine
rii au lăsat să se întrevadă posibili
tățile lor, nu însă în măsură suficien
tă. Doar un singur tânăr ciclist, Ser- 
gheî Tereșcenkov, învățător din Smo
lensk, a obținut dreptul de a pleca 
la Berlin, dar în calitate de rezervă 
a echipei.

Este adevărat, în decursul acestei 
| curse s-au ridicat și semne de între- 
, bare. In etapa a treia, de pildă, Iuri

Melihov, in mod surprinzător. a obo
sit și n-a mai putut rula in ritmul 
impus de coechipierii săi. înaintea 
ultimei etape, spectatorii șt iubitorii 
ciclismului se întrebau : va putea oare 
Iuri Melihov să treacă cu succes eta
pa decisivă a competiției și să ocupe 
locul 6 în cursă ? Mai are el tortă 
pentru aceasta ?

Mai multe ture (era o etapă de cir
cuit} Iuri Melihov se alia undeva în 
mijlocul plutonului și se părea că a

IURI MELIHOV

• Ultima competiție de hochei pe 
gheață a sezonului s-a terminat la 
Kiev cu victoria echipei Dinamo Mos
cova, care a tăcut joc egal (4—4) ca 
Ruda Hvezda Brno, ocupînd locul 
întii datorită unui golaveraj mai bun.

• Cel de-al doilea meci dintre echi
pele de polo pe apă ale UJLS.S, și 
Olandei, desfășurat in orașul Maarse- 
ne, a revenit cu scorul de 4—3 jucă
torilor sovietici.

• In cuplajul internațional de fotbal 
de la Nep Stadion, echipa Ujpesti- 
Dozsa Budapesta a învins cu scorul de 
2—I (1—0) pe Rapid Viena, iar Fe- 
rencvaros a întrecut cu 3—2 (1—0) 
pe F. C. Austria.

® Turneul internațional de fotbal de 
la Bruges a lost ciștigat de echipa 
Lokomotiv Sofia. In finală, fotbaliștii 
bulgari au terminat la egalitate : I — 1 
cu F. C. Admira, ocupind primul loc 
datorită golaverajului superior.

• Intr-un meci internațional de bas
chet, desfășurat la Viena, echipa mas
culină a Austriei a învins cu scorul 
de 60—57 (28—25) echipa R. P. Po
lone.

• In prima semifinală a „Cupei 
campionilor europeni" la baschet femi
nin, echipa TTT Rigă a învins cu 72-44

(26-26) formația cehoslovacă Slovan 
Orbis. Returul va avea loc in cursul 
lunii mai la Praga.

• A fost alcătuită reprezentativa de 
ciclism a R.S Cehoslovace care va 
participa la „Cursa Păcii" Berlin— 
Praga—Varșovia. Echipa cuprinde pe 
Milan Fagala, Jan Maben. Jan Novak, 
Rudolf Schejbal. B!azek Smfsek și Ja- 
rrelav Kvapii. Uilimii trei alergători 
debutează in cadrul „Cursei Păcii".

• Echipa de fotbal a Argentinei care 
se pregătește pentru turneul final al 
campionatului mondial a susținu» un 
meci de verificare cu echipa vest-ger
mană Pressen Munster, de care a dis
pus cu scorul de 2-1 (1-0).

• fn semifinalele turneului interna
tional masculin de baschet de Ia Anti
bes, Ostende a întrecut cu 57-51 pe 
Antibes, iar Legia Varșovia a dispus 
cu 71-63 de Siminenthal Milano. In fi
nală se vor întîini Ostende și Legia 
Varșovia.

• Duminică a avut Ioc la Varșovia 
partida de rugbi dintre echipele R. P. 
Polone și Italiei B. Victoria a revenit 
formației italiene cu 22-5 (11-5). A 
condus bine arbitrul’romin J. Oncescu.

renunțat si mai aspire la locul 6 în 
echipa țării. Dar iată că cu două ture 
înainte de sfirșit. el zvicnește vutemic 
inainte si, cu toate torțele, pornește in 
urmărirea lui Kapitonov. La sosire. el a 
lost al doilea, obținind un rezultat 
care i-a dat posibilitatea să fiaureze 
in echipa U.R.S.S. pentru „Cursa Po
ci»" ; Alexei Petrov, Gainan Sa'.dt.ujin, 

I Anatoli Cerepovici. Viktor Kapitonov, 
Stanislav Moskvin. Iuri Melihov. 
Ca rezerve — Mihail Kurbatov și Ser- 
ghet Tereșcenkov.

Dupe cursă, răspunzind la întrebă
rile zia^știlor, antrenorul selecționatei 
de ciclism o U.R.S.S., Leonid Șeieș- 
nev a declarat : „Experiența sextetu
lui de cicliști sovietici ne dă dreptul 
să sperăm că vom putea repeta suc
cesul obținut anul trecuL“

VLADtMIR KIRIUUK
corespondent A.P.N.

Turneul de șah 
de la Moscova
Turneul internațional de șah de 

.Moscova s-a încheiat cu doi cîști- 
gători : marii maeștri sovietici iuri A- 
verbach și Evgheni Vasinkov, care au 
totalizat cîte 10 puncte fiecare din 15 
posibile. In ultima rundă, Averbach 
i-a învins pe Vasiukov. Cîte 9 puncte 
au realizat Barcza, Bronstein, Liliea- 
thal și Samkovici-

la
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BUCUREȘTI

Belgia — Portugalia 1-0 (1-0)

Atac la poarta portughezilor

GRUPA D—BRAȘOV

GRUPA B —PLOIEȘTI

24 aprilie

Clasamentul

Polonia-Brașov 2-2

Șt în compania selecționatei Polo- 24 aprilie

Clasamentul

GRUPA C —CONSTANTA GRUP,A C

24 aprilie
Turcia — Spania 1-0 (0-0)

Clasamentul

24 aprilie

Clasamentul

GRUPAIOAN CHIRILA
24 aprilie

(Urmare din pag. 1) Clasamentul

in plasă}

25 aprilie

aprilie27

AL. INOVAN
L

1)

menținut două vtrfuri, 
Mustafa. In fața aces-

tidă frumoasă, jucînd de la egal la 
egal cu adversarii lor. Perioadele de

fermi- 
în fa- 
desfă-

- Jamaischi, Po- 
Dumitriu, Voinea,

C. COMARNISCHI

fost împărțite, însă si- 
mai multe au avut lo-

lugoslavia 
Olanda 
Bulgaria 
Anglia

(Grecia) a
R.P.F. 1U-

Olanda—Iugoslavia 
Bulgaria—Anglia

lui Maier 
opun cei 
este 
unei 
tare,

ma- 
faze 
por- 
Ger-

1. Turcia 
Ungaria 
Spania 
Franța

— Wirth, Weber,
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Cehoslovacia—Grecia
R.D.G.—U.R.S.S.

n. s. Cehoslovacă- Grecia o-o

POLIKARPOV, Kasi- 
Abduraimov.

1. Romînia 
Belgia 
Portugalia 
R.F.G.

Klinger-Hasil, Scheffl-Zahn, 
Rinnergschentner, Nowak,

Ora 16.30: 
(calificare pentru

ITALIA —AUSTRIA 4-1 (1-1)

R. P. f. iugoslavia —Olanda 0-0

— Franța,
1—0 (1—0) 
unguri, s-a

J 2.ION OCHSENFELD Ng
4.

Și în compania selecționatei Polo- dominare au 
niei juniorii brașoveni au făcut o par- triațiî de gol 

catnicii.

pină atunci. Fotba- 
insă, nu pot pătrun-

1. Cehoslovacia
2. R.D.G.
3. U.R.S.S.
4. Grecia

Contrar așteptărilor (țicnind seama 
de configurația clasamentului gru
pei A), întîlnirea Belgia—Portugalia 
n-a început vijelios ci, dimpotrivă, în
tr-o alură liniștită. Ea a continuat 
în același ritm, parcă de antrenament 
chiar și după ce în minutul 6, la o 
pasă a lui Petersen, extremul stînga 
Van Damme a pătruns pe centru și a 
trimis printr-un șut sec balonul in 
poarta portughezului Melo. Ambele 
echipe au mai avut apoi ctteva ocazii 
de a înscrie, dar Van Damme (min. 
15), Godinlio (min. 18), Depireux, 
(min. 23 cînd mingea a lovit bara), 
Antunes (min. 43), Cardoso (min. 45) 
au ratat pe rînd.

Perioadele de dominare au alter
nat — prima repriză, belgienii, cea

PLOIEȘTI 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Deși n-au reali
zat decît un meci de egalitate (0—0), 
jucătorii iugoslavi au cîștigat grupa 
de la Ploiești

Jocul nu s-a desfășurat însă sub 
semnul egalității, cum pare să arate 
scorul final. Iugoslavii au stăpînit în 
permanență terenul, dominarea lor 
fiind înlesnită și de așezarea echipei 
adverse: 7—8 oameni în apărare și 
„restul" în atac. In spațiul liber de la 
mijlocul terenului, fotbaliștii iugoslavi 
au „manevrat" cum au vrut, deslă- 
șurind atacuri după atacuri.

R. P. Bulgaria — Anglia 0-0
ANGHELOV, PENEV, Kolev — Davi
dov, Petrov — lordanov II, Bașkov, 
Kirilov, Nikodimov. POPOV.

ANGLIA : HAMES — Oakley, Dean 
—JOY, Winstanley, Carr — WILKIN
SON, Etheridgh, Martin, Winder, 
WITTAKER.

GH NICOLAESCU

Juniorii englezi au ținut mult să se 
reabiliteze în fața publicului ploieș
tean. Și au reușit, terminînd la ega
litate cu o formație mai bine pregă
tită S-a jucat deschis și de o parte 
și de alta, inițiativa aparținînd mai 
mult echipei bulgare.

R. P. BULGARIA: IORDANOV—

CONSTANȚA, 24 (prin telefon de 
Ha trimisul nostru). — Soarta primu
lui loc în grupa C s-a decis în min. 
54 al partidei Turcia — Spania, cînd, 
■la un contraatac al echipei turce, 
Mustafa a driblat doi apărători și a 
șutat plasat pe lingă portarul spaniol 
M orales, ieșit în îritîmpinare: 1—0.

Așa cum era de așteptat, meciul a 
început într-o mare tensiune. De la 
început echipa Turciei a jucat foarte 
atent în apărare, avînd în permanen
ță cinci oameni pe linia de fundași,

Ungaria — Franța
1-0 (1-0) 

Partida Ungaria 
mată cu scorul de 
ivoarea juniorilor 
ișurat sub semnul unui echilibru a- 
proape perfect. In prima repriză, e- 
chipa ungară a fost superioară în 
cîmp și mai precisă în fața porții. Cei 
cinci atacanți au ratat însă o serie de 
ocazii și abia în min. 23 au reușit 
să înscrie unicul gol prin Katona, care 
0 transformat o lovitură liberă de 
da aproximativ 20 de metri, după ce, 
în același minut, francezul Ray tră
sese în bară.

In a doua Jumătate a meciului, jo
cul continuă în același tempo rapid, 
e la fel de spectaculos. Inițiativa o 
au de data aceasta juniorii francezi, 
remareîndu-se centrul atacant Prigent 
Care organizează bine jocul. Apărarea 
ungară este însă la post și destramă 
(toate încercările de egal a re.

Arbitrul I. Malka (R.F.G.) a con
dus bine echipele:

UNGARIA: VARGA — TAYTI, 
POCSAI, SZUCS — Fenyvesi, Ma- 
krai — Bene, Raczi, Balasz, Puskas, 
KATONA.

FRANȚA: Schmitt — Rastoll, Rey 
— Xhache. Brucato, Fabre — Latty. 
GR1ZZETTI, PRIGENT, LECH, Ray.

de a doua, portughezii — însă victo
ria primilor este meritată pentru că 
ei au jucat mai calm.

Arbitrul J. Finney (Anglia) ajutat 
la tușă de Mihai Popa și Stelian Ma- 
ta.izer (R. P. Romînă) a avut de con
dus un meci ușor.

BELGIA : DARDENNE - Van Der 
Borg-ht, Grange — Avondts, VER- 
LEYSEN, Gellynck — Petersen, De
pireux, Beurlet, CARTEUS, VAN 
DAMME.

PORTUGALI A : Melo — Fernandez, 
Braz — GERVASIO, MACARICO, 
CARDOSO — Eduardo, Guerreiro, 
Antunes, Rui, GODINHO.

Olandezii nu și-au adus aportul la 
reușita spectacolului. Retrași in per
manență în apărare, ei au făcut un 
joc destructiv, la întîmplare.

Arbitrul C. Pelomis "" 
condus bine formațiile: 
GOSLAVIA : Poklepovici — Pavlo- 
vici, Gratchianine—Kovatkevici, Ras- 
sovici, Skrbici — Kobestchiak, Milo- 
savljevici, Kovaci, Ferici, Com. OLAN
DA : Doesburg — Warnas, Ter Horst 
— Kras, Severljnse, Vriens —• Van 
der Wall, Van der Meer, Klumpkens, 
Langerak, G iesen.

iar în atac a 
pe Abdullah și
■tei apărări supranumerice, spaniolii 
nu au reușit să se descurce. în plus, 
ei au greșit și din punct de vedere 
tactic: au aglomerat jocul pe centru, 
acolo unde Allan acționa ca „mătu
rător".

In a doua parte a meciului, aspec
tul se schimbă: spaniolii atacă în 
trombă dar nu obțin altceva decît 
două cornere. Apoi, jocul se echili
brează și în min. 54 a survenit golul 
echipei turce.

Arbitrul V. Drug — R. P. Romînă, 
a condus echipele:

TURCIA: AYDIN - ALTAN, ALI 
—ONURSAL. Cengiz, Eroi — Benan, 
Zeki. ABDULLAH, Mustafa, Metin.

SPANIA: MORALES — Suarez,
Zunzunegui — Zubizarrela. Galego, 
Ramirez — Parada, AYAN, DEVOR X, 
Uriarte, Bayardo.

Au asistat 18.000 de spectatori.

(era cît p-aici s-o trimită 
dacă portarul Maier n-ar fi deviat-o în 
corner, în schimb s-au dat bătuți 
in minutul următor. Din cornerul exe
cutat de Matei, mingea a ajuns la 
Haidu, care a șutat, dar într-un apă
rător. De aici mingea a ricoșat la Pal, 
venit în careu, și acesta de la circa 
7 metri a reluat în colț, jos: 1—01 
însuflețită de acest prim succes, echi
pa se menține în atac, nu dă răgaz 
apărării vest-germane să respire mă
car, presează puternic poarta 
și cu tot „zidul" pe care-1 
8—9 juniori adverși, scorul 
iorat în min. 58, în urma 
palpitante: Gergely șutează 
tarul respinge cu pumnii, dar la 
gely care trimite pe dreapta la Matei. 
Acesta reia spre poartă, peste porta-

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII 
SEMIFINALA PRELIMINARĂ: 

ITALIA — CEHOSLOVACIA
Abia s-au încheiat pasionantele dis

pute din cadrul celor cinci grupe și 
iată că astăzi începe turul final al 
Turneului U E.F A. Pe Stadionul Re
publicii, începînd de la ora 16.30, se 
vor întîlni cîștigătoarele grupelor D 
și E, respectiv Cehoslovacia și Italia, 
desemnate prin tragere la sorți de co
misia de juniori U.E.F.A. să susțină 
acest joc suplimentar, de calificare. 
Faptul că cele două echipe au termi
nat neînvinse în grupele de la Brașov 
și Cluj, constituie o atracție în plus 
la partida de astăzi, care promite o 
luptă pasionantă pentru calificare. Me
ciul va fi arbitrat de J. Malka (R.F.G.)' 
și se va disputa in două reprize a 30 
de minute.

Agenda

BRAȘOV 24 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Meci spectaculos, cu 
bune execuții tehnice. Italienii au cîști- 
gat pe merit, prezentînd de altfel și 
cea mai bună formație a grupei. Aus
triecii au intrat pe teren deciși să facă 
o partidă bună, și au reușit să deschidă 
scorul în min. 2, prin Rinnergschent- 
ner. Treptat, ei însă cedează in fața 
unei echipe mai tehnice. In continuare 
italienii atacă dezlănțuit și după ce 
Trombini trage în bară, iar Janetschek 
salvează de pe linia porții, Savoia e- 
galează (min. 37). După pauză, pe te
ren se află o singură echipă, cea ita-

liană, care domină insistent. Ca ur-( 
mare a acestei situații, în min. 51, fun
dașul Viale marchează de la distanță. 
Apoi mai înscriu două puncte prin Zi- 
goni (min. 62) și Fossati (min. 74 dini 
11 m). A arbitrat excelent S. Alimov
(U|TALl’A; Piscitelli-Viale, Ferante.S Belffia-Portugalia 
Mangili-Fossati, Pereni-Debernardi, l Romînia R.F.G. 
Savoia. Pienti, Zigoni, Trombini.

AUSTRIA : Saurer-Kallinger, Jane-1 
tscliek, 
Hiesel, 
Maurovich.

GRUPA A — BUCUREȘ

GRUPA B — PLOIEȘT

CLUJ 24 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Echipa R. S. Ceho
slovace a cîștigat seria clujeană, ca 
urmare a unui joc în care a vizat ex
clusiv un rezultat de egalitate, apă- 
rîndu-se în zece oameni timp de 80 de 
minute. Această tactică s-a dovedit 
eficace pînă la urmă. Juniorii greci au 
dominat dar nu au izbutit să pătrun
dă decît rareori în dispozitivul apărării

GRUPA E—CLUJ)
1.
2.
3.
i4.

supranumerice a liderilor. Arbitrul V.C 
Dumitrescu a comis greșeli. A

R. S. CEHOSLOVACA : Vend — f 
Lindhart, Plass, Taborski — Dyba, 1 
Barsch — Dvorjak, Kaban, Richtnnok,/ 
Knebort, Fertek. /Turcia—Spania

GREC'A: Dionissiadis - Konto-SUngaria_Franta 
pantei is, Balopoulos, Mihssis — Vert- > 
sonis, Rațiskas — Anastasopoulos, 
Simigdalas, Barbalias, Dedes, Porno- 
nis. i

CONSTA

R. D. Germană — U.R.S.S. 4-1 (3-1 )\3
(4. 

scor. Repriza a doua a oferit un joc 
egal. Totuși, extrema stingă Polywka 
a reușit să realizeze un nou punct pen-, 
tru echipa R.D.G. în min. 57, profitind 
de o greșeală a apărării sovietice. A 
arbitrat bine Adrian Macovei. 1

R. D. GERMANĂ: Bott — Wruck, 
SCHUMM, Ohm — NAUMAN, Uckrow 
— SCHRODER, John, RENTZSCH, i 
Queck, POLYWKA.

U.R.S.S.: Baliasnikov (Kitaigorodski. 
din min. 20) — Kostikov, Zitkus, RO-) '• Haha 
MANOV — Grigoriev. ANTONIEVICI ( 2. Polonia 
— Melkumov, POLIKARPOV, Kasi-/3 Austria 
morski, Scerbakov,

CLUJ, 24 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Echipa R. D. Germane 
a insistat mai mult în jocul fără... 
miză cu echipa Uniunii Sovietice și a 
obținut o victorie detașată. Soarta me
ciului a fost decisă în min. 18 și 19, 
cînd juniorii germani au izbutit să 
înscrie două goluri (primul direct din 
„corner", prin Rentzsch, iar al doilea, 
din 11 m, prin Queck). In fața aces
tui handicap juniorii sovietici au comis 
o nouă greșeală de apărare și au pri
mit al treilea gol în min. 26. Punc
tul a fost înscris de Polywka. Spre 
sfîrșitul reprizei se produce un reviri
ment în echipa U.R.S.S. și Abdurai- 
mov înscrie în min. 35 reducînd din 

GRUPA D — BRAȘO

Polonia—Brașov (joc amical) 
Italia—Austria

E — CLUJ

rul ieșit înainte, și Voinea nu are alt
ceva de făcut decit s-o introducă cu... 
sete în plasă : 2—0. Pe teren nu există 
decit o echipă, a noastră. Linia de 
fund respinge calm și sigur orice con
traatac, iar mijlocașii — neobosiți — 
culeg mingi și le distribuie atacului, 
care prin combinații rapide dezorgani
zează apărarea masivă a oaspeților. 
Iar în min. 57, al treilea gol, după al 
nouălea corner, executat de Matei. 
Mingea ajunge tocmai pe stînga, unde 
se găsea Gergely. Un „cap“ plasat, 
dar mingea nimerește colțul porții și 
revine în teren. Nu apucă să cadă pe 
pămînt însă, pentru că Dumitriu reia 
din aer, tot cu capul în plasă : 3—0. 
O acțiune splendidă, de mare spec
tacol.

Cu acest gol meciul era definitiv 
j'ucat. Ultimele minute aparțin tot e- 
chipei noastre, care însă slăbește puțin 
ritmul, resimțind desigur efortul ex-

traordinar depus 
liștii vest-germani 
de spre poarta lui Suciu și întîlnireai 
ia sfîrșit la un corner executat la 
poarta echipei noastre. (

Întreaga noastră echipă a jucat bine 
în această întîlnire, cu deosebire în re
priza a doua. Toți jucătorii au luptat 
cu o ardoare, cu o voință și cu o dă
ruire cu adevărat exemplare. Au me
rite egale în realizarea acestui succes.

Din echipa R.F.G. s-au evidențiat 
Maier, Weber, Wild și Wirth.

Excelent arbitrajul lui M. Bois.
R. P. ROMÎNĂ : Suciu — Pal, Pe- 

tescu, Răcelescu 
pescu — Matei, 
Gergely, Haidu.

R.F.G.: Maier
Fricke — Kahn, Bechmann — Schmidt-^ Iugoslavia — învingătoarea 
hofer, Overath, Waberski, Stockhausen, ?ciul Italia—Cehoslovacia; 
Wild. $ Turcia.
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