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Excelenta comportare a cicliștilor rom’ni In franța 

Echipa R. P. Romine și Gabriel Moiceanu au cîștigat 
cea de a 29-a ediție a cursei Paris-Rouen-Paris!

•rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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încheierea Campionatelor internaționale
de tir ale R. P. Romîne

ortivii sovietici au dominat întrecerile 
cucerit șase locuri I 
noi în locul celor vechi. Concuren- 
ții au stabilit nu 
cinci noi recorduri ale poligonului 
și au egalat trei.

Trăgătorii sovietici și-au demon
strat din nou superioritatea, rezul
tatele lor denotînd de-a dreptul vir
tuozitate. Ei au cîștigat majoritatea 
probelor (opt). Trăgătoarea Kira 
Dolgoborodova a cucerit patru tit
luri de campioană internațională a 
țării noastre, pistolarul Suleimanov 
s-a urcat de două ori pe podiumul

igătorii romini au
la prînz au răsunat ultimele 

in pădurea Tunari iar comanda 
lui de la proba de pistol ca- 
fnare... „armele pe mese" a a- 

totodată încheierea celei de a 
ediții a Campionatelor interna- 

de tir ale R. P. Romîne. Nu- 
il public prezent la ultima zi a 
rilor a apiaudat victoria... a 
a număr, a renumitului pistolar 
p, Renart Suleimanov. Bilanțul 
inci zile de intreceri. chiar după 
ha: ejigente aprecieri, este

mai puțin de

Margareta Filip — 
poziție genunchi), 
toi precizie), N. 
poziția culcat) și 
toi viteză). Reprezentanții noștri, în 
această întrecere la care au partici
pat fruntașii tirului european, au cu
cerit 6 titluri de campioni.

17 ani — (3x30 f. 
G. Maghiar (pis- 
Rotaru (3x40 f.

V. Atanasiu (pis-

Victorie romînească la pistol precizie*

K. Mitiuțin (U.R.S.S.).

Simbătă la prînz cei prezenți pe 
poligon au aplaudat o nouă victorie 
a trăgătorilor noștri. Primul loc la 
proba de pistol precizie (60 de 
focuri) a revenit sportivului nostru 
G. Maghiar, care a obținut un rezul
tat remarcabil, 551 p. din 600 posi-

TOMA RÂBȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

PARIS 27 (prin telefon). Cicliștii 
romini au repurtat un răsunător suc
ces pe șoselele Franței ! Echipa R P. 
Romîne și Gabriel Moiceanu au reu
șit să ciștige cea de a 29-a ediție a 
„Cupei Marcel Cachin'* desfășurată 
simbătă și duminică pe ruta Paris- 
Rouen-Paris (322 km). La această 
mare întrecere ciclistă internațională 
organizată de ziarul L’Humanite au 
participat 92 de cicliști din U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, R. P. 
Romină, R. F. Germană, Italia Și 
Franța. Intr-o companie atît de se
lectă și cu toate că vremea a fost 
foarte friguroasă (a plouat și a bătut 
un vint foarte puternic) reprezentan
ții R. P. Romîne au realizat o perfor
manță unică in istoria acestei tra
diționale întreceri : pentru prima oară 
un ciclist (Gabriel Moiceanu) reușește 
să învingă in ambele etape. Alături 
de Gabriel Moiceanu, ceilalți trei re
prezentanți ai țării noastre (Gh. Ră- 
duiescu, Ludovic Zanoni și Simion 
Ariton) au luptat cu ardoare aducînd 
țării o prețioasă victorie in clasamentul 
Pe echipe. Specialiștii prezenți aici, 
ca și numeroșii spectatori care au a- 
sistat la intreceri, au numai cuvinte 
de laudă la adresa alergătorilor noș
tri. In special este comentată com
portarea foarte activă a lui Gabriel 
Moiceanu, care atît in prima etapă 
cit și in cea de a doua a dat dovadă 
de o excepțională combativitate. Pen
tru marele lor succes alergătorii ro
mini merită calde felicitări !

In prima etapă, desfășurată sim
bătă pe ruta Paris — Rouen (150 km), 
locul I a fost ciștigat de G. Moiceanu 
cu timpul de 4 h.09:13 (timp cu bo
nificație : 4 h.09:03), urmat de Si
mion Ariton 4 h.09:24, Bellay (Fran
ța), Krolak (R. P. Polonă), Sauvageot

G.1RRIEL MOICEANV

(Franța), Gh. Radulescu, L. Zanoni 
etc. Etapa a Il-a, Rouen-Paris (178 
km) — a fost ciștigată tot de G. Moi
ceanu. El a înregistrat timpul de 4 
h.16:46 (4 h.16:36) și a fost 
E. Krolak ia 3 sec, Kulibin 
la 16 sec, Jean Bellay, 
(R. P. Polonă) etc.

In clasamentul general
primul loc a fost ocupat de Gabriel 
Moiceanu, iar in cel pe echipe da 
formația R. P. Romine.

TUDOR VORNICU ;

urmat de
(U.R.SS.) 
I. Staron

individual

ZYRARDOW 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

In ultima intîlnire din cadrul tur
neului, reprezentativa Rominiei a în- 
tîlnit la Zyrardow. pe un timp fru
mos și în fața urnii' stadion arhiplin, 
selecționata Poloniei (26—6, la pauză 
15-6).

In acest meci, polonezii s-au pre
zentat în net progres comparativ cu 
evoluțiile anterioare Creșterea s-a 

I manifestat.
clasați Ui proba de pistol precizie: 1. G Maghiar (R.P.R ), 2. R. 

Stanislau (R.P.P.); 3.

iportivii la această ediție a in- 
xialctor noastre au obținui re-
<îîn csle mai frumoase, unele 

e mondială — Ion Dumitrescu 
re (298 din 300 posibile) și 
ul Vladimir Ciuian la armă li- 
Hibru mare (1145 p. la 3x40). 
ful Iui corespunde recordului 
I al probei și este superior re- 
i european. In general, rezulta- 
registrate la această ediție a 
[tonalelor sînt mai valoroase 

de la edițiile precedente, 
kartea de onoare" a poligo- 
funari au fost trecute cifre

Învingătorilor iar Vladimir Ciuian 
ia proba de armă liberă calibru mare 
a obținut un rezultat excepțional.

Sportivii romîni au fost nu numai 
gazde primitoare la actuala ediție a 
internaționalelor ci și animatorii în
trecerilor. Ei au avut o comportare 
bună, rezultatele unora dintre ei, 
fiind de o bună valoare, exprimînd 
grăitor clasa ridicată a tirului nos- 
iru. Printre acei care au obținut re
zultate superioare sînt Ion Dumi
trescu (la talere — 300), Traian Co- 
gut (la 3x40 trei poziții și 60 focuri 
culcat), tînăra noastră campioană

Motocicliștii romîni conduc 
lasamentele individuale și pe echipe 
concursului internațional de motocros

Marin Voicu
Dolgodvorov
5. Paul Enescu

(Buc.) 41:30,0; 4. Ev-
(U.R.S.S.J

(ind.)

anterioare' Creșterea 
îndeosebi,. în apărare și 

acțiunile de atac,-muite dintre e!e 
bine gîndite.

Rugbiștii polonezi sfnt cet care iau 
inițiativa in această pattidă, punînd 
de cîteva ori apărarea noastră în si
tuații dificile. A fost însă un foc de 
paie.

Minutul 7 —i'Janușz reușește o Io- 
vitură de pedeapsă,' dictată la un of
said al ]ui Penciu : 0—-3. Minutul 17
— Wojcechowski interceptează o pasă 
greșită a Iui Mateescu și culcă balo
nul : 0—6. Din această clipă, iniția
tiva este preluată de echipa noastră 
și menținută piuă la sfîrșit. Minutul 
18 — jucătorii romîni inițiază un a- 
tac în trombă, iar Penciu finalizează 
printr-o lovitură de picior căzută : 
3—6. Minutul 32 —- Ciobănel reali
zează o încercate la.colț: 6—6. Mi
nutul 37 — linia noastră de J/4 dez
lănțuie o șarjă de toată frumusețea, 
încheiată cu pasele Wusek—Penciu— 
Wusek : 9—6. Minutul 39 — este re
editat schimbul fulgerător de pase, de 
astă dată în formula Marinache—Iri- 
mescu—Marinache; 12—Ș. Minutul 40
— Moraru străpurfge apărarea polone
zilor și-i pasează lui Wusek: 15—6.

Minutul 45 — arbitrul anulează o in- 
cercare a lui Penciu. după părerea 
noastră în mod nejustificat. Minutul 
46— un atac pe 3,4, aripa Sa va re- 
centrează cu piciorul, Morarii prinde 
și culcă: 18—6. Penciu transformă: 
20—6. Minutul 62 — M. Rusii reali
zează o încercare: 23—6. Minutul 72 

* ’/4, Sava—Morarii— 
Echipa țării noastre: 
CIOBĂNEL, WUSEK.
— Chiriac. 

Demian, M.

— un- a'tac pe 
Wusek. 26—6.
PENCIU -r I 
Irimescu, Saiva
— MORAR U. 
V. Rusii, Marnnaclie
Căpușan, Drobot ă.

I^a Plock, Cehoslovacia — R. D. 
Germană 8—6 (3—0).

Clasamentul fiara 1 : R. P. Romîni 
locul 1 cu 6 p: R. S. Cehoslovacă lo
cul 2 cu 4 p: R. P. Polonă locul 3 cu 
2 p; R. D. Germană locul 4 cu 0 p<

Mateescu 
Rrisu — 

Teofilovioi,

DIMITRIE CALL1MACHI

Campionatul categoriei A la fotbal
• Dinamo București s-a distanțat cu patru puncte

• O etapă cu meciuri de nivel tehnic scăzut

OV 27 (prin telefon de la trf- 
ostru). — Doar stadionul „23 

din Capitală putea cuprinde 
a de oameni care a asistat la 
le primei etape a concursului 
tonal de motocros. întreg Bra- 
ra parcă prezent pe Valea Ră- 
k și alături de localnici mii 
ureșteni, cîmpineni, sibieni și 
ri din alte numeroase centre, 

au venit să-i urmărească pe 
■știi noștri în întilnirea lor cu 

alergători sovietici și bul- 
kurajați și aplaudați de asis- 
bportivii romini s-au întrecut 
kșiși, reușind să aducă victorii 
e la toate cele patru clase din 

Iul concursului: Traian Maca- 
125 cmc, Puiu Ovidiu la 175 
Fliai Dănescu la 250 cmc și 
pei er la 350 cmc.
Lm. iată pe scurt desfășurarea 
L Singura clasă care nu a... 
rmot i ui ceea ce privește în- ___ _______ v. . ........................ .
k'* 2 n*£! una dm manșe, a. furi de-a dreptul acrobatice să cuce

rească ropote de aplauze. Trebuie să 
arătăm însă că motociclistul sovietic

GH. ȘTEFĂNESCU
(Continuare în pag, a 4-a)

ghenii 
41:42.8: 
41:48,2.

La 175 cmc Mihai Pop a făcut o 
cursă foarte trumoasă in prima man
șă. In cea de a doua manșă insă, din 
cauza unei dureri la picior (în ajun 
suferise un accident) nu mai poate 
să rămină pe primul pian al întrecerii 
și cedează locul lui Puiu Ovidiu, care, 
împreună cu Ștefan lancovici și va
lorosul alergător sovietic Anatoli Sa
veliev, continuă lupta pentru primul 
loc. CLASAMENT: 1. Puiu Ovidiu 
(Brașov) 39:15,8; 2. St. lancovici
(Buc.) 39:32,20 ] 3. Anatolii Saveliev 
(U.R.S.S.) 39:51,7; 
(R.P.R.) 39:59,2; 5. 
(R.P.B.) 41:30.8.

250 cmc. Dănescu a ___ ___ __ __
toate cunoștințele sale tehnico-tactice 
pentru a face față „asaltului** alergă
torilor sovietici și a reușit prin sal-

Etapa de la care se așteptau clarifi
cări în clasament s-a soldat Intr-adevăr 
cu cîteva rezultate care limpezesc intr-o 
măsură situația din fruntea și coada 
clasamentului. Dar nu aceasta a carac
terizat, în principal, jocurile de dumi
nică, ci nivelul calitativ scăzut al celor 
șase partide. Majoritatea echipelor au 
jucat sub așteptări din punct de vedere 
tehnic, dovedind serioase lipsuri în pre
gătire, lucru inadmisibil în plin cam
pionat, ceea ce trebuie să atragă atenția 
antrenorilor respectivi și federației. Se 
pare că în ultimul timp a slăbit preocu
parea echipelor față de antrenament, ca 
și controlul forului de specialitate. Se 
impune o mai atentă și sistematică ur
mărire a modului cum se desfășoară an
trenamentele la formațiile de 
A.

Revenind la rezultatele de 
primul rînd, trebuie remarcat
liderul, învingător la scor și-a 
avansul la 4 puncte față de St. roșu, 
mărind serios șansele la titlu. Duminică 
însă, are un hop greu de trecut: Pe
trolul la Ploiești. De subliniat victoria 
în deplasare a echipei Steaua; de ase
menea, succesul net al arădenilor în 
meciul cu Dinamo Pitești'. Ambele echipe 
își văd mărite posibilitățile de a evita 
definitiv zona retrogradării. In orice 
caz, în acest sector al clasamentului, în 
care Metalul — mai ales — și Dinamo 
Pitești au pierdut teren serios, lupta 
continuă.

categorie

ieri, in 
faptul ci 

mărit

Petru Emil încearcă să ajungă la balon, dar Mîndru a ieșit la timp din poartU 
și va culege mingea. .Fază din meciul Progresul București—Știința Cluj 1—(

4. Mihai Pop 
Ivan Daskalov

făcut aci uz de

cmc, Traian Macarie con- 
. autoritate din primul și 
—: mui tur. CLASAMENT:

Macarie (R.P R.) 41:12,5: 
Popa (Brașovj 41:29,3; 3.

REZULTATELE DE IERI
Dinamo Bacău — Kaaid București 3-1 

(1-1).

Știința Timișoara — Steaua București 
2-3 (2-1).

Progresul București — Știința Cluj 1-1 
(0-0).

Minerul Lupeni — Steagul roșu Brașov 
2-1 (2-0).

U.T.A. — Dinamo pitești 3-0 (1-0).

Dinamo București — Metalul Tirgo- 
viște 7-1 (4-0).

Partida Petrolul Ploiești — Jiul Petrila 
are loc miercuri.

St. roșu. Metalul—Minerul, Bapid—U.T.A... 
Petrolul — Dinamo București, știința I 
Cluj — Dinamo Bacău, Dinamo Pitești—4 
Progresul. Jiul—Știința Timișoara.

CLASAMENTUL
1. Dinamo București 22 13 5 4 50:28 31
2. St. roșu 22 12 3 7 46:30 27
3. Petrolul 21 10 5 6 42:28 25
4. Dinamo Bacău 22 10 5 7 29:25 25
5. Progresul 22 9 8 7 38:26 24
6. Rapid 22 8 7 7 28:28 23
7. Știința <Cluj 22 8 8 8 37:38 22
8. Știința Timișoara 22 9 4 9 31:34 22
9. Minerul 22 10 1 11 20:41 21

10. Steaua 22 8 4 10 44:39 20
11. U.T.A. 22 6 6 10 32:35 18
12.. Dinamo Pitești 22 7 3 12 31:37 17
13. Jiul 21 5 6 10 20:37 16
14. Metalul 22 5 5 12 30:54 15

ETAPA VIITOARE (3 iunie) :: Steaua—



U ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR INTERNATIONALE 
DE TIR ALE R. P. ROMINE Un joc care a pl

(Urmare din pag. 1)

bile, depășindu-și net colegii de în
trecere. Următorii clasați, polonezul 
Romik Stanislav și sovieticul Kiril 
Mitiușin au... tras cu patru puncte 
mai 
tru, 
cisă 
(au

1.

puțin decît reprezentantul nos- 
ordinea în clasament fiind de- 
de numărul focurilor în „10“ 
participat 22 de trăgători).
G. MAGHIAR (R.P.R.) — 551 p 

campion internațional al R. " 
Romîne, 2. R. Stanislav (R.P.P.) 
547 p (26x10); 3. K.
(U.R.S.S.) 547 p (22x10);
Drăgan (R.P.R.) 539 p; 5.
fred (R.S.C.) 538 p; 6. I. Ruzicika 
(R.S.C.) 537 p; 7. T. Jeglinschi 
(R.P.R.) 536 p (20x10), 8. V. Man- 
ciu (R.P.R.) 536 p (19x10); 9. ~ 
Stachurski (R.P P.) 535 
Roșea (R.P.R.) 531 p.

P.

Mitiușin
4. Ene 
K. Al-

p:
“. R. 

10. M.

Rezultat excepfiona’ la 
armă liberă calibru

proba de
mare Două fruntașe ale campionatelor inter

naționale de tir. două prietene: Kira 
Dolgohorodoia (U.R.SS-) fi Margareta 

Filip (R.P.R.).
I

s-au aliniatDouăzeci de trăgători 
la startul celei mai grele probe — 
armă liberă calibru mare 3x40 (300 
metri). Victoria a revenit net sovie
ticului Ciuian care la cele trei po
ziții a totalizat 1145 p. cifră cores
punzătoare recordului mondial. Re
prezentanții noștri au avut o com
portare slabă, V. Enea, primul din
tre trăgătorii noștri la această pro
bă, s-a clasat pe locul 15 cu un 
rezultat nemulțumitor — 1092 p.

1. V. CIUIAN (U.R.S.S.) H45 p
(392, 388, 365), campion 
nai al R. ~ "
(R.P.U.) 
R. P. I
(R.P.P.) 
(U.R.S.S.)
(R.S.C.) 1122 p; 6.1. Simko (R.P.U.) 
1113 p.

. P.
1135 p 

Ungare);
1133 p; 

1132

Romîne; 2. 
(nou
3. J.
4. A.

5.p:

internațio- 
J. Lacsni 
record al 

Sadurski 
Jakomiuk 

P. Weiss

aruncate din turn), la care au par
ticipat cei mai buni trăgători romini 
cu arma de vînătoare.

1. I. ALBESCU (Steaua) 194 ta
lere lovite din 200 (99-)-%) ; 2. 1. 
Dumitrescu (Dinamo Obor) 
(96+93). ‘ ‘
188
187
185
171

t; 
t; 
t; 
t.

4.
5.
6.

189 t.
3. Gh. Enache (Steaua) 
St. Popovici (Din. Obor) 

Danciu (Din. Obor) 
Senkovici (S.S.E.

D.
G. I)

Suleimanov învingător 
șl la pistol calibru mare

De-a dreptul pasionantă a fost 
lupta pentru primul loc la proba de 
pistol caljbru mare 30+30 focuri. în
vingătorul a acumulat cel mai mare 
punctaj (295) la primele 30 de focuri 
(la proba de precizie) iar la viteză 
a fost întrecut de cinci trăgători, dar 
avansul din manșa de precizie i-a 
fost suficient ca să cîștige. Sportivii 
romîni au tras mediocru la această 
probă, printre primii zece clasîn- 
du-se doar G. Maghiar (locul VII — 
579 p) și V. Atanasiu (locul VIII — 
578 p).

1. R SULEIMANOV (U.R.S.S.) 585 
p (295+290) campion internațional 
al_ R. P. Romîne: 2. L. Nakowski 

582 p (289+293); 3. K. 
(U.R.S.S.) 582 p (292+
J. Hrnicek (R.S.C) 581 p;
Krist (R S.C.) 

(U.R.S.S.) 579 
☆ 

Sîmbătă și duminică 
«n concurs amical de

(R.S.C.) 
Mitiușin 
290); 4. 
5. Alfred 
Bakalov

580 p; 6. I.
P-
s-a disputat 

skeet (talere

A apărut numărul 10 
al revistei ilustrate

SPORT
• Intre Nicolau și Drăgan, sau cum 

a cucerit Rapidul campionatul re
publican de volei.

• Apolzan și Unea au reluat activi
tatea sportivă... (iii fotoreportajul 
„De ziua lor”).
Mai e doar o lună pînă la campio
natul mondial de handbal în 7 — 
fete, de la București.
FOTBAL : Ca?.ul U.T.A.
In ajunul celei de-a 7-a ediții a 
campionatului mondial de fotbal 
din Chile.
Ce șanse avem la „europenele" de 
natație ?
Cum a înțeles să răspundă echipa 
de baschet „Steaua".
Cursa Păcii (ciclism) în imagini.
Pinciu, Langa, Eărbuceanu și Cos- 
tea defilează prin fata cititorilor 
revistei Sport. în aplauzele spec
tatorilor din Roma.

MAGAZIN SPORTIV.

Campioni internaționali 
Republicii Pooulare Romîne 

pe 1962
TRAIAN COGIT (R.P. ROMÎNA) — la 

armă liberă calibru redus 60 focuri po
ziția culcat — 553 p.

KIRA DOLGOBORODOVA (U.R.S.S4 
la arma liberă calibru redus S3 focuri 
poziția culcat — 534 p.

RENART SULEIMANOV (U.R-S.S) pis
tol viteză — 587 p.

TRAIAN COGUT (R.P. ROM1NA) armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri pe trei 
poziții — 1146 p.

NICOLAE -------------- ---------- ------------- -------
armă liberă 
culcat — 397

VLADIMIR 
beră calibru 
chi — 385 p.

HOLUP JANOS (R.P. UNGARA) armă 
liberă calibru redus 3x40 poziția picioare 
— 372 p.

ION DUMITRESCU (R.P. ROM1NA) ta
lere aruncate din șanț 300 buc. 298 t-

KIRA DOLGOBORODOVA (U.R-S.S.) 
trei locuri I, armă liberă calibru redus 
3x30 pe trei poziții — 852 p; la poziția 
culcat — 297 p. si )ă poziția picioare 
277 p.

FILIP MARGARETA (R.P. ROMÎNA) 
armă liberă calibru redus 3x30 poziția 
genunchi — 281 p.

VLADIMIR CIUIAN (U.R.S.S-) armă li
beră calibru mare 3x40 — 1145 p.

GAVRILA MAGHIAR (R. P. ROMÎNA) 
pistol precizie — 551 p.

RENART SULEIMANOV (U.R.S.S.) pis
tol calibru mare -t 585 •p.

ROTARU (R.P. KOMINA) 
calibru redus 3x4C poziția 
P-
CIVIAN (U.R.S.S.) armă li- 
redus 3x4« poziția genun-

PETROLUL - A. S. MONACO 3-1 (1
Jocul la intercepție al petroliștilor, pre- 
zența pe taza a înaintașilor se mate
rializează prin cele două goluri înscri
se și prin controlul pe care-1 exercită 
asupra balonului. Petrolul își domină 
adversarul, se mișcă mult mai mult 
în teren. Surprinși, francezii încearcă 
să intre în posesia mingii prin unele 
atacuri mai puțin regulamentare. Ulti
mele zece minute găsesc pe jucătorii 
de la A. S. Monaco înghesuiți în pro
priul lor careu, făcînd eforturi de a 
împiedica majorarea scorului. .

Partida a plăcut spectatorilor care 
au răsplătit cu aplauze fazele create la 
cele două porți, execuțiile tehnice ale 
lui Theo, D. Munteanu, Hidalgo, Dji
brille, Badea, Marin Marcel ș+Gossou. 
Ar fi bine ca în toate meciurile Pe
trolul să joace cu aceeași răspundere 
cu care a înțeles să joace sîmbătă, să 
se preocupe și mai mult de ridicarea 
nivelului tehnic al jucătorilor. Victo
ria de sîmbătă nu trebuie S'ă-i ame
țească pe petroliști, ci, dimpotrivă, sa-i 
mobilizeze pentru 
rrie pe 
priză.

Just au procedat forurile de specia
litate programind în nocturnă meciul 
Petrolul—Monaco. Timpul frumos a a- 
tras în tribunele stadionului Republicii 
peste 25.000 de spectatori. Spre deose
bire de prima întîlnire. din cadrtil tur
neului întreprins de echipa franceză 
A. S. Monaco, partida de sîmbătă sea
ra s-a bucurat de sufragiile publicului, 
jucătorii ambelor echipe punînd accen
tul pe tehnică. In plus, A. S. Monaco 
a dorit să arate publicului rotriîn că 
poate mai mult decit îh partida susți
nută împotriva dinamoviștilor bucureș- 
teni. Faptul s-a văzut pregnant în în
treaga desfășurare a întîlnirii. Din pri
mele minute oaspeții imprimă un ritm 
viu meciului, înce’arcă să ajungă cît 
mai rapid la poarta apărată de Sfetcu. 
Efectuînd treceri rapide de balon de 
la un jucător la altul, cu schimburi de 
locuri, pășind scurt pe jos, jucătorii e- 
chipei A. S. Monaco șî-au creat multe 
faze favorabile de a înscrie, însă și de 
data aceasta imprecizia in șuturile la 
poartă și-a spus în ultima instanță 
cuvintul. Iar cind au văzut că nu pot 
străpunge dispozitivul de apărare al 
Petrolului, bine așezat pe teren, au în
cercat să-l „surprindă" pe Sfetcu cu 
mingi șutate de la distanță.

In primele 25—30 de minute fran
cezii se fac remarcați prin faptul că 
stăpînesc mijlocul terenului, se găsesc 
mai ușor, manevrînd cu dexteritate ba
lonul, etalînd o gamă variată de sub
tilități tehnice de care au dat dovadă 
și cu prilejul primei. întîlniri. Jucătorii 
echipei Petrolul se găsesc la început, 
greu, comițind și unele greșeli în pla
sament și execuție.

Atita timp cît petroliștii au ridicat 
mingea la înălțime au pierdut majori
tatea duelurilor cu adversarii tor, inai 
bine dotați fizic și cu un joc „aerian" 
mai bun. Treptat, petroliștii renunță la 
această manieră, „culcă" batonul și 
folosind mai des pasele in triunghi, 
creează breșe în apărarea francezilor, 
infiltrindu-se cu mai multă ușurință 
spre poarta iui Hernandez. Tocmai un 
astfel de procedeu tehnico-tactic, un 
„triunghi" Munteanu — Badea—Mun
teanu, executat in viteză, a făcut ca 
balonul să ajungă în plasă, expediat 
de ultimul, fără ca vreunul dintre a- 
părătorii francezi să mai poată inter
veni. Ultimele minute ale primei re
prize găsesc pe petroliști în plină do
minare, jucînd cu fundașii pe linia de 
centru.

In repriza a doua a întîlnirii, deși se 
mai înscriu încă trei goluri (2 Petro
lul și un goii A. S. Monaco), ritmul de 
joc scade ca intensitate in anumite pe
rioade, însă nivelul' ’tehnic se menține 
ia valoarea 'primer 'părți a partidei.

care le-au

FILMUL

a lichida și lipsu- 
arătat în prima re

JOCULUI

din primele minute ale partideiChiar .______ ____ _____ _ __
A. S. Monaco se arată decisă să eonfir- 
me buna reputație de care se bucură in 
fotbalul european și in consecință atacă 
dezlănțuit. In minutul 5, în urma unei 
acțiuni individuale pe partea dreaptă, 
Djibrille șutează sec in... bară. Minutele 
6 și 7 găsesc apărarea noastră la post, 
scutindu-ne de emoții la acțiunile oas
peților. In continuare, se joacă rapid, 
cu pase scurte, pe jos. Francezii conduc 
cu abilitate balonul, remarcindu-se prin 
citeva combinații spectaculoase. 
nutul 10 primul corner. Execută 
II. Fratele său, trimite mingea, 
pul, puțin pe lingă bara laterală.
16 Roy primind o minge trimisă F_____
apărătorii noștri, trece de Fronea și de 
la 10 metri, „speriat" de ieșirea lui Sfet- 
cu in întîmpinarea sa, se pripește, șu
tind alături de poarta goală. Mal reți
nem șutul puternic și prin surprindere 
al lui Tabemer (min. 30). Din acest mi-

In mi- 
Dridea 
cu ca- 
In min. 
printre

sa Ițind poarta apărată, dei Hernand 
min. 34. Badea stopează o minge 
nia de 16 m și după ce îl fentes 
Ludo, trage puternic dar pe lingă 
Presiunea petroliștilor st accen 
Apărătorii francezi sînt nevoiți să! 
de numeroase cornere. In min. 4! 
rarea franceză însă cedează. D. M 
nu, venit de la mijlocul terenului 
Ia marginea careului, în plină vites 
sează lui Badea, care îi retrimite. 
rător balonul, mai face doi pași i 
tează puternic în colțul stîng al 
Petrolul—A. S. Monaco 1-0 !

In repriza a doua, după citeva s 
ale echipei petroliste rămase fără 
tat, în min. 59 scorul se'modifică, 
combinație Dridea I—Badea-^-Drid^ 
timul, dintr-o poziție dificilă, ș 

.. puternic. Hernandez plonjează, 
pentru un moment mingea și a 
scapă. Tabarcea, care urmărise fa 
troduce balonul în plasă. 2-0 pent 
trolul. A. S. Monaco pune min 
centru, dar interul stingă francez 
te un gest nesportiv și arbitrul 
mină de pe teren. A fost totuși <| 
zie pripită. (Subliniem gestul frui 
jucătorilor petroliști care au ruj 
arbitru să accepte, în min. 63, id 
cerea lui Heșs în locul luj Theo)J 
se desfășoară pentru o scurtă p« 
la mijlocul terenului. In min. 68, 
ghiul” realizat de Badea și Zahari 
Ia modificarea tabelei de marca 
(golul a fost înscris de Badea, cu 
concurs al francezului Thomas | 
schimbat traiectoria mingei ,.... 
înaintașul petrolist). In min. 75, îr 
pa Petrolul se produce o 
Dridea II -C
Fazele 
poartă 
blează
14 m, _________ ____  _____ _
sfîrșitul partidei domină Petrolul 
ratează cîteva ocazii. Totuși, în n 
la un contraatac francez la o în 
șeală, Pahonțu — de două bri — 
nea — o dată — salvează, ț^oțîni 
gea de pe linia porții.

Arbitrajul lui A. Bentu in gene 
tisfăcător, dar pripeala sa în luard 
decizii putea să ducă Ia stricarea 

, ferei sportive în care s-a desfăsur 
tida dintre Petrolul și A. S. Mori

PETROLUL : Sfetcu — Pahontu 
NEA. Florea — D. MUNTEAN 
MARCEL — ZAHARIA, BADEA,

> I, Tabarcea, Dridea II (Asiminoail 
. A. S. MONACO : Hernandez — 1 

Thomas — HIDALGO, Ludo, Biari 
DJIBRILLE, Taberner, ROY, 
(Iiess), Cossou.

șuti

__ -J----- -) schiii
II este înlocuit de Asimij 

se succed cu repeziciune q 
Ia alta. In min. 82, Cossd 
pe Fronea și înscrie de la 
reducînd astfel scorul. Pi

V. GRĂDINI

In completarea
Dinamo—Monaco

cronicii meciu

' WlTl: l? F. I = 1:11 =— 

în campionatul republican masculin

Echipele bucureștene Dinamo și Steaua 
învingătoare în prima zi a turneului tinal

SIBIU 27 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Amatorii de sport din lo
calitate nu și-au dezjninț t nici cu a- 
cest prilej pasiunea pentru handbal. La 
ora cînd s-a fluierat începutul primu
lui joc din turneul final al campiona
tului republican masculin de handbal 
in 7, tribunele bazei s|x>rtive Lucea
fărul erau pline.

Meciul cu care a 
ceasfă ultimă etapă 
tru titlu. Steaua — 
a plăcut. Steaua a
(15—10), la capătul unei partide — 
in general — echilibrată, în care am
bele formații au făcut risipă de ener
gie. Au 
Gruia 7.

fost iiyaugiirată a- 
a întrecerii pcn- 

ȘtiWa Timișoara, 
învins cu 25—18

înscris Ș Bulgarei 8, 
Telman 4, Oțelea 2, 

Nodea, Circiu, Mârcu, Totan pentru

Campionatul republican

și Niesz 5, Vlad 3, Jude 3. 
II 3, Sauer I 2 și Kreiling 2

Tn etapa a Vll-a a campionatului 
republican s-au disputat ieri doar 
două partide.

In Capitală s-au întîlnit echipele 
Progresul Buc. și 1 ,C. Arad. Meciul 
a fost viu disputat și la capătul ce
lor 20 de minute de joc echipele și-au 
împărțit punctele. Rezultatul de 6—6 
(0—1, 1—1, 3—2, 2—2) este echita
bil. Au marcat: Radu Ionescu, Aurel 
Ionescu, Boghici, Enăchescu și An-

tonescu (2) pentru
Schilcha (4), Leszai
4 m) pentru arădeni.

La Oradea, echipa 
întrecut Industria Linii Timisoara 
5-3 (2—1, 1—0, 1—1, 1—1) după 
joc dirz, de mare luptă. Localnicii 
meritat victoria. De remarcat ar-

bucureșteni 
(2, unul din

?•

locală Crișana
a 
cu 
un 
au
bitrajul foarte competent prestat de 
A. Kiss (Tg. Mureș).

Steaua 
Saner 
pentru Știința. A condus foarte bine 
Pândele Ckiigeănu (Buc.).

Cel de a-I ’ * doNea meci. Dinamo 
București — Tehnometal Timișoara, 
încheiat cu victoria așteptată a dina
moviștilor (31—>19), a avut un în
ceput furtunos. Chiar din primele mi
nute s-au înscris goluri spectaculoase. 
La început a condus Dinamo cu 2—0, 
apoi scorul a devenit egal (2—2), 
pentru ca în minutul 7 Tehnometal să 
aibă conducerea cu 4—2. In min 12, 
scorul este din nou egal: 4—4. Din 
acest moment, dinamoviștii atacă pu
ternic și se distanțează clar. Datorită 
ki speeiail șuturilor puternice de la 
distanță, care au încheiat îndeobște 
acțiuni spectaculoase, bucureștenii 
și-au asigurat din prima repriză un 
avantaj 
ciul a 
loz i ta te 
echipe, < 
șoara,
31—19 
înscris: 
Popescu 
tac lie II
Dinamo 
saitz 2, 
fus-z pentru Tehnometal. A arbitrat 
bine C. Căpățînă (Buzău). Turneul 
continuă luni cu meciurile Dinamo — 
Ști-inta și Steaua — Tehnometa'l.

CALIN ANTONESCU

consistent: 17—11. Me-
pierdut din spectacu- 

spre sfîrșit, cînd ambele 
dar în special cea din Timi- 
au jucat dur. Scor final : 
(17—11) pentru Dinamo. Au 
Ivănescu 7, Mozer 5, Hnat 5. 

i 4, Coman 3, Ionescu 3, Cos- 
I 2, Covaci, Costache I pentru 

și lakob 10, Pflanțer 4, Neu- 
Federspiel, Marschang, Kala-

In meciul de joi, fotbaliștii 
Dinamo n-au prestat un joc q 
vărat eolectiv, n-au dovedii o 
și o orientare modernă in joc. 
noastră a „trăit" doar prm 
ferm, dar nu intotdeauna^sj 
de constructiv al apărării ș ""pi 
țiunile individuale mai ales ci 
lui Pircălab. Chiar in prima i 
cînd a dominat și a condus cu 
Dinamo nu ne-a oferit un joc 
culos, de un nivel tehnic ridicai 
cuțiile tehnice ale lui Ene II, I 
Al. Vasile, și în special, ale I 
ghel Vasile, au fost 
ori sub orice critică, 
că pregătirea tehnică 
tinuă să fie lăsată pe

Firește că amatorii de sport pri
mesc de fiecare dată cu satisfacție 
veștile despre victoriile sportivilor 
noștri, victorii care, in general, scot 
în evidență progresul mișcării noastre 
sportive. La fotbal, succesele sînt și 
mai mult apreciate, în primul rind 
datorită popularității acestui sport, 
iar in al doilea rind faptului că a- 
cest sport atît de îndrăgit ne-a adus 
mult mai puține satisfacții decit cele
lalte ramuri sportive.

De multe ori iubitorii fotbalului, 
bucurindu-se de victoria echipei pre
ferate, dau insă mai puțină atenție 
condițiilor in care a fost obținută vic
toria, felului cum a jucat echipa favo
rită. Nici noi ziariștii nu sintem scu
tiți totdeauna de greșeli în aprecierea că jucătorii fug de eforturile cel 
unui meci, lăsindu-ne „furați" uneori un antrenament minuțios. Joc| 
de satisfacția victoriei in meciurile în 
care echipele noastre iși măsoară for
țele cu formații de peste hotare. Așa 
s-a jntimplat după meciul dintre echi
pele Dinamo București și A. S. Mo
naco, așteptat cu viu interes de ama
torii de sport din Capitală. Meciul 
dintre actualul lider al campionatului 
nostru de fotbal și echipa care nu 
mai departe decit anul trecut a cucerit 
titlul de campioană a Franței Ta fot
bal, promitea un spectacol de calitate, 
o iniilnire interesantă, in măsură să 
ne arate gradul de pregătire al uneia 
dintre ecliipele noastre fruntașe, care 
are mari șanse de a cuceri campiona
tul și deci de a ne reprezenta in 
viitoarea ediție a Cupei Campionilor 
Europeni și in alte jocuri internațio
nale

Rezultatul de 4—1 (2—0) în lavoa- 
rea echipei Dinamo București este, 
fără îndoială, pe deplin mulțumitor 
și oricare echipă dorește să-l aibă în 
palmaresul său. Dar, intr-un meci, nu 
numai rezultatul contează. Din păcate, 
trebuie să recunoaștem că și redactorii 
noștri P. Gațu și Gh. Nicolaescu au 
privit meciul mai mult din acest punct 
de vedere, redactind o cronică super
ficială. Și acest lucru este nejust. Un 
meci de fotbal are o multitudine de 
aspecte și de multe ori unele dintre 
ele sint mai esențiale decit rezultatul 
în sine. Cu deosebire, in această 
perioadă cînd se dă o luptă hotărită 
pentru ridicarea calitativă a fotbalului 
nostru, pentru aducerea acestei disci
pline la nivelul celor fruntașe, intîl- 
nirea dintre Dinamo și Monaco tre
buia privită, in primul rind, sub as
pectul jocului prestat de echipa noa
stră și nu numai al rezultatului cu 
care a luat sfirșit partida.

Din acest punct de vedere avem 
însă puține motive să fim mulțumiți.

de toartei 
lucru cart 
individual 
planul al

dern cere multă mișcare pe te 
deosebi atunci cind nu ai î 
cere o concepție de joc, cere 
nică avansată. Dinamoviștii nl 
deplinit decit in mică măsură 
cerințe, iar cînd scorul a 
2—1, iar Monaco ratase cel 
egalarea prin cele două' bare, 
deficiențe au ieșit și mai mult 
dență. .

Rezultatul de 4 — 1 nu tren 
ne amăgească. Francezii au 
în acest meci că au im poten 
luptă scăzut și in aceasta trebil 
tată in primul rind explicația 
tului final In general, sub J 
calității, meciul de joi a fost 
tură mediocră. Pe bună drepl 
citeva rinduri. publicul special 
exprimat dezaprobarea. I

Meciul de joi ne-a arătat că I 
noastre de fotbal mai au nl 
muncit, că procesul de instrui 
trenament, atit la clubul Dina] 
și la alte echipe încă poartă 
unei slabe preocupări din pan 
turor factorilor interesați, inel 
Federației noastre de fotbal, 
altă parte, este și sarcina noa 
celor care analizăm manifl 
sportive, să dovedim mai mul 
gență, făcind in felul acesta să 
că simțul de răspundere al jud 
și antrenorilor și oferind ci 
cronici care să oglindească fj 
pecteîe principale ale unei ■ 
sportive, sesizate de foarte ml 
de masele de cititori.

P.S. In legătură cu critica ad 
ziarul „Scinteia tineretului* 
mai a.c. — referitoare la cronl 
ciu'ui Dinamo — A. S. MonJ 
dacția iși însușește cele sei 
așa cum reiese și din articolul



Ieri în campionatul categoriei AIeri în campionatul categoriei A Etapa de ieri

Dinamo București—Metalul Tîrgoviște 7-1 (4-0) U. T. A, a învins cu 3-0 (1-0) a categoriei B
Liderul a cîștigat la scor, la ca

pătul unui joc de slabă factură teh
nică, în care adversarul său nu i-a pus 
nici un fel de probleme, excepție fă- 
cînd doar primele zece minute ale în
tâlnirii. Oaspeții, cu o apărare foarte 
slabă și cu o înaintare în care un 
singur jucător (Mureșan) a încercat 
să facă cite ceva, au lăsat impresia 
că sînt resemnați cu locul pe care-1 
ocupă în clasament, și deci, au jucat 
lent, fără nici o perspectivă. Din . a- > 
ceasta cauză aproape fiecare atac al> 
dinamoviștilor s-a încheiat cu fază, 
de gol. Disproporția de forțe a fost 
și mai evidentă în repriza ă doua 
cind s-a jucat majoritatea timpului 
în terenul Metalului. Calitatea jocului 
a scăzut și mai mult. Rarele contra
atacuri ale Metalului au fost ușdr des
trămate de apărarea dinamovistă. A- 
tacanții dinamoviști au renunțat la 
jocul colectiv, fiecare căutînd, prin 
acțiuni individuale, să devină „golge-

acestei partide. Și au... pierdut 
mai favora- 
(cînd Ene a 

11 m), și in

ferul' 
nenumărate ocazii. Cele 
bile au fost în min. 49 
ratat o lovitură de la 
min. 74 și 75 (Frățilă).

Golurile au fost înscrise de : Ene 
(min. 4, 31, 43 și 81), Eftimie (min. 
39), Țircovnicu (min. 59) și Frățilă 
(min. 79) pentru Dinamo, respectiv 
Chiriță ( min. 83).

Arbitrul Zaharia Drăghici a condus 
sub orice critică. A dat numeroase 
decizii greșite.

DINAMO: Datcu (Vțu, min. 60)- 
Popa, Nunweiller III, lvan-Ștefan, 
Nunweiller IV-Pircălab, Țircovnicu 
(Frățilă, min. 60), Ene, Varga, Efti
mie.

METALUL: Marcu (Andrei, min. 
45)-Tomescu, Prandea, Popescu-Nițes- 
cu, Petrescu (Georgescu, min. 45)- 
JCruțiu, Mureșan, Caz acu, lerrdache, 
Chiriță.

POMPILIU VINTILA

Deși a dominat două treimi din joc,
Știința Timișoara a pierdut meciul cu Steaua: 2-3 (2-1)

TIMIȘOARA 27 (prin telefon de Ia dual, iar in ultima parte a jocului n-a 
trimisul nostru). — Pînă în minutul mai avut resurse fizice. Mai trebuie 

nici unul dintre cei 15.000 de spec- remarcat arbitrajul foarte bun, prestat 
^ Hatori nu credea că partida va avea de Al. Toth (Oradea).

un final favorabil formației bucureș- 
iene, pentru că pină în aceșț minjjf 
inițiativa a aparținut echipei Știind 
ai cărei jucători au făcut risipă de e‘ 
nergie, luptînd împotriva unui adver
sar care a adoptat o tactică defensiva. 
In ultimele 30 de minute însă, echipa 
Steaua, care pînă atunci a jucat fără 
elan, lent, cu mijlocașii retrași, și-a 
revenit, preluind inițiativa din ce in ce 
mai accentuat, și intr-un moment de 
derută a apărării timișorene 
cursul portarului Curcan) a 
înscrie două goluri intr-un 
să cîștige, totodată, partida.

După aspectul general al 
putem nota următoarele: Steaua a 
jucat defensiv pînă in min. 60, dar în 
acest fel a supus unor mari eforturi 
echipa studenților, care a atacat con
tinuu. Plusul de energie cu care au 
acționat bucureștenii în finalul parti
dei s-a dovedit hotărîtor în obținerea 
victoriei. Știința Timișoara a avut mai 
multe ocazii, dar nu a putut concreti- 
za, acționind de multe ori prea indivi-

(cu con- 
reușit să 
minut și

meciului

Iată cum sau înscris golurile: în 
min. 14 Raksi face o cursă spectacu
loasă, trece de Țurcan și înscrie de 
la aproximativ 16 m : 1—0. In același 
minut, Manolache depășește pe Cojo- 
caru (care a lost foarte slab în acest 
meci) și înscrie pe lîngă Voinescu, 
ieșit în întîmpinare: 1—T. In min. 
41, Mițaru foarte bine servit de Le- 
reter înscrie imparabil : 2—1. în min. 
74. Măteîariu execută un corner și 
Constantin, atent, reia spectaculos in 
poartă : 2—2. Nu trec nici 20 de se
cunde și Constantin trimite ia Tăta
rii, care înscrie de la 5 m.: 3—2.

STEAUA: VOINESCU — Zavoda 
II, Cojocaru, Ivănescu — Jenei, Cră
ciun (din min. 60 Crișan) — Tăta- 
ru. Constantin, Mateianu, RAKSI, 
Creiniceanu.

ȘTIINȚA : Curcan (min. 76, Ga- 
vrilovici) — Jenei, Țurcan, Race- 
lescu — Petescu, Tănase — Igna, 
SEȚU (cel mai bun de pe teren), Ma
nolache, Lereter, Mițaru.

1. OCHSENFELD

Acesta nu este fotbal!

Progresul — Știința Cluj 1-1 (0-0)

pe Dinamo Pitești
ARAD, 27 (prin telefon de la tri

misul nostru). Peste 15.000 de spec
tatori au asistat la o partidă în care 
gazdele, jucînd mai bine, au obținut 
o victorie netă cu scorul de 3-0 (1-0). 
întrecerea a oferit un joc specific de 
campionat, in care U.T.A., avind în 
permanență inițiativa (raport de cer
nere : 8-3), a atacat impetuos, în- 
cercînd să destrame apărarea supra- 
numerică a dinamoviștilor. Aceștia au 
6tat mai mult în defensivă.

Jocul este început de U.T.A. Floruț 
se apropie de poartă, șutează, iar Ni- 
culescu acordă corner, rămas fără 
rezultat. In minutele 4, 5, 6 și 8 
Sasu, Floruț și Czako încearcă din 
nou poarta oaspeților, dar 
prinde tot. Primul gol este 
min. 31 : Sasu este faultat 
nea careului, lovitura este
tot de el, mingea ajunge la Neamțu 
și acesta, cu capul, înscrie. In conti
nuare, jocul este stăpînit de 
care reușește să mai înscrie 
în această repriză (prin Sasu), 
însă

In repriza secundă, deși U.T.A. con
tinuă să domine, jacul scade din in
tensitate, apoi timp de 10 minute se 
echilibrează, Dinamo iese chiar la 
atac, dar dm nou arădenii preiau 
inițiativa. Datorită atacurilor succe
sive, in min. 71, la o combinație in
tre Czako și Sasu, ultimul înscrie al 
doilea gol (aci a greșit Niculescu, 
cate a ieșit inoportun din poartă). 
Al treilea și ultimul goi al partidei 
este 
care, 
Sasu, 
acest 
căzii

Arbitrul N. Mihâiletcu (Buc.) a 
condus bine următoarele formații : 
U.T.A : Coman-Szucs, Capaș, NEAM. 
ȚU—Băcuț II, Koszka-Selymesi (Pop), 
Sasu, POP (Trena), FLORUȚ, Czako; 
DINAMO: NICULESCU (Varga) -
V alean, BARBU, Haimovici-Corneanu, 
Radu-Lalu (Vulpeanu), Halagian, Lo
vin, C. Dumitrescu, Țurcan.

marcat in mia. 73 de Floruț, 
după ce primește mingea de la 
șutează prin surprindere. După 
gol Saeu ratează două mari o- 
(min. 78 și 79).

C. S. M. S. lași
pe primul Ioc

SERIA

din nou
in scria I
I

Fălticeni Dinamo Galați

Moreni — C.S.O. Brăila 1-1

•
Foresta

2-1 (1-0).
Flacăra 

(0-1).
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cîm- 

pina 2-0 (2-0).

Ploiești

Știinta Galați — Carpați Sinaia
2-0 (1-0).

C.F.R. Pașcani — Rapid Focșani
2-0 (0-0).

Dinamo Suceava — Steaua roșie
(2-0).

lași — Prahova
Bacăti 4-0

C.S.M.S. 
4-0 (2-0).

Niculescu 
inserts în 
la margi- 
executată

de arbitru pe motiv de

U.T.A 
un gol 
anulat 
ofsaid. D. CONSTANT! NESCU

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. Iași 22 14 5 3 57:17 33
2. Poiana Cimpina 22 15 2 5 45:18 3fr
3. Carpați Sinaia 22 12 3 7 53:43 27
4. Prahova Ploiești 22 8 10 4 32:25 26
5. Dinamo Galați 22 10 4 8 38:36 24
6. Știința Galați 22 10 3 9 34:34 23
7. Foresta Fălticeni 22 9 5 8 25:26 23
8. C.S.O. Brăila 22 7 8 7 26:28 22
9. Ceahlăul P. Neamț 22 8 5 9 27:36 21

10. C.F.R. Pașcani 22 7 2 13 25:42 16
11. Rapid Focșani 22 5 6 11 26:44 16
12. Dinamo Suceava 22 6 3 13 28:38 15
13. Flacăra Moreni 22 4 7 11 26:37 15
14. St. roșie Bacău 22 7 11 21:39 15

Etapa viitoare (3 iun ie 1962 ): R a-

Minerul un învingător merituos 
2-1 (2 0) cu Steagiri roșu

pid Foșcani — Ceahlăul P. Neamț, Di
namo Galați — C.S.M.S. lași, C.F.R. 
Pașcani — Prahova Ploiești, C. S. O. 
Brăila — Știința Galați, Steaua roșie 
Bacău — Flacăra Moreni, Dinamo Su- 
ceava — Carpați Sinaia, Poiana 
pina — Foresta Fălticeni.

SERIA A ll-A
de la

Cîm-

In min. 69, aripa dreaptă a echipei 
Progresul a centrat și Dinulescu, ieri 
mai activ și mai decis decit în ultima 
perioadă, a înscris spectaculos cu 
capul. Un gol care întrerupea — o 
clipă — monotonia unei partide sub
mediocre, părînd să dea ciștig de cauză 
în orice caz echipei care, a atacat n)ai 
mult, mai ales, în partea a doua ‘ a 
jocului. Dar, cu 5 minute înainte de 
sfîrșit, Ioniță „se joacă" în apropie
rea careului și bineînțeles pierde.balo- 
nul, care ajunge la Moldovăn și, din 
pasa acestuia, la Petru Emil. Șut 
și... 1-1 1

Povestind, pe scurt, aceste douȘ țhb- 
mente ale meciului, putem , îiichăiă 
fără nici o părere de, rău relatarea 
acestui meci anost, de un nivel teh
nic extrem de slab, care a obosit pe 
spectatori mai mult decit căldura zi
lei de ieri. Am avut impresia că a- 
siștăm la una din acele întîtniri res
tante, disputate după terminarea vir
tuală a campionatului.

gtonosport
AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 12 

REZULTATE EXACTE
(Conc. nr. 21 din 27 mai 1962)

Spectatorii 
supărați pe 
cui încilcit, plin de greșeli, în care 
singurul element de precizie a fost 
pasa la... adversar. Cu deosebire a 
surprins neplăcut evoluția echipei 
Știința, care s-a „văzut" efectiv pe 
teren doar in primele 10 minute, pen
tru a intra apoi intr-un anonimat 
complet, de neînțeles și de neadmis 
la o formație care ne-a oferit altă 
dată jocuri dinamice șl de un bun ni
vel tehnic. Progrdsul n-a avut mai 
multă claritate în acțiuni, dar a în
cercat uneori să imprime un ritm mai 
viu jocului (în ‘ afară de perioadele 
cind, potrivit unui vechi și urit nă
rav, portarul Miriilru trăgea cit putea 
de timp. Ce e drept, în ultimele mi
nute s-a grăbit... Egalase Știința 1). 
In concluzie, jocul de ieri nu face 
cinste celor două echipe care activea
ză în categoria A.

Arbitrul C. Geană (Brașov) a con
dus slab și a dat unele decizii ana-

Nedelcu,

au tot dreptul să fie 
ambele echipe, pentru jo-

LUPENI, 27 (prin telefon 
trimisul nostru). — Meciul s-a des
fășurat în nota de sportivitate a am
belor echipe și a oferrt celor 8.000 de 
spectatori numeroase faze interesante, 
balonul fiind disputat cu multă dir- 
zenie. Minerul a avut o mai bună le
gătură între compartimente, înaintașii 
au combinat rapid, cu pase scurte și 
cu dese șuturi pe poartă. Io schimb, 
oaspeții, părînd oarecum obosiți, nu 
au acționat cu vigoarea cunoscută, 
s-au pierdut în jocul la mijlocul te
renului. au avut prea puține in
cursiuni încheiate cu șuturi din ca
reul advers.

Intilnirea a început intr-un ritm 
vta, imprimat de localnici, care, de 
altfel, reușesc să conducă după 12 mi
nute cu 2—0 In min. 8, Comșa trece 
printr-un dribling scurt de 
sar și pasează lui Cucu. 
trează: mingea ajunge la 
apoi la Szîîke și ultimul 
din colțul careului de 16 
mascat, nu are altceva de 
cit să scoată balonul din plasă : 1—0. 
Jucătorii Minerului prind și mai mult 
aripi și ridică scorul după numai 
4 minute Din nou Comșa, în mare 
vervă, cîștigă un duel cu Zaharia,

un adver- 
care ceo- 
Oltan și 

trage sec 
m. Ghiță, 
făcut de-

trage puternic, Ghiță nu poate reține 
și Staudt înscrie de la 2 metri: 2—0. 
Oaspeții reușesc primtd șut la poarta 
lui Mîhalacbe abia în min. 17, prin 
Meszaroș. Din mir». 26, cind Comșa 
se rănește (el va reveni peste 10 mi
nute), Steagtd roșu începe să acțio
neze mai organizat și domină, dar 
atacid său nu finalizează. Prima 
parte a reprizei a ll-a aparține gaz
delor, apoi ritmul devine mai lent. 
După ce în mân. 66 Seredai pune la 
grea încercare pe M iha! ache, peste 10 
minute Steagul roșu reduce scorul prin 
Meszaroș, mingea atingind picioarele 
lui Mihaly și irjtrind în poartă : I—2. 
Arbitrul N. Pădure ano (Buc.) a con
dus bine un meci ușor. Trebuie să 
arătăm gestul nesportiv al tai Nagy 
(min. 79) care l-a lovit intenționat 
pe Ion C Ioc, fără balon.

MINERUL: Mihalache — STAN- 
CIU, Coman. Vasta — M1HA1LA. 
Mihaiv — Cure (mân. 75 Ion G 
Ion), COMȘA, SzSte. STAUDT, Ol- 
tan.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Ivăn- 
cescu, ZAHARIA. Nagy — Seredai, 
Szigeti — Hașoti, Năftănăilă, CAM
PO, MESZAROȘ, David.

C. COMARN1SCH1

Dinamo Bacău—Rapid 3-1 (1-1)

I.
II.

III.
IV.
v.

VI. 
VII.

VIII.
IX. 
x.

Progresul—Știința Cluj 
Dinamo Bacău—Rapid 
Știința Timișoara—Steaua 
Minerul—Steagul roșu 
U.T.A—Dinamo Pitești 
Dinamo București—Metalul 
C.S.O. Baia Mare-Mureșul 
Crișana—C.S.O. Timișoara 
Farul—Știința București 
Ceahlăul—Poiana Cimpina

XI. C.S.M. Cluj—Industria Sîrmei 
XII. C.S.M. Reșița—C.S.O. Craiova

X
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1 
1

Variante depuse: aproximativ 245.000

Portul

Știința

Con-

Brașov

Bucu-

Sibiu

Olimpia București 
stanța 2—1 (0—0)

C.F.R. Roșiori — Tractorul
3—2 (3—2)

Farul Constanța
rești 2—0 (0—0)

C.S.M. Mediaș — C.S.M.
0—1 (0—0)

Metalul București — Chimia 
ra 1-1 (1-1)

C.S.M. Reșița — C.S.O. Craiova 
3-1 (1-1)

Chimia Făgăraș
3—2 (2—1)

Govo-

Dinamo Obor
iii

mo Obor — C.S.M. Reșița, Tractorul 
Brașov — Metalul București, C.S.M. 
Mediaș — Farul Constanța, Știința 
București — Chimia Făgăraș.

CLASAMENTUL
1. Farul 21 15 2 4 54:20 32
2. Dinamoi Obor 22 13 2 7 43:33 28
3. C.S.M. Reșița 21 12 2 7 42:33 26
4. C.S.O. Craiova 22 9 7 6 33:19 25
5. Metalul București 22 10 3 9 33:38 23
6. C.F.R. Roșiori 22 10 2 10 36:38 22
7. Chimia Făgăraș 22 9 3 10 43:43 21
8. C.S.M. Sibiu 22 8 5 9 30:35 21
9. C.S.M. Mediaș 22 7 6 9 22:26 20

10. Olimpia București 22 8 3 11 31:39 19
11. Știința București 22 8 2 12 32:41 18
12. Tractorul Brașov 22 6 6 10 27:38 18
13. Chimia Govora 22 6 6 10 21:30 18
14. Portul Constanța 22 5 5 12 26:40 15

Etapa viitoare (3 iunie) C.S.M.
Sibiu — Olimpia Bucuresf, C.F.R.
Roșiori — G.S.O. Craiova Portul
Constanța Chimia Govora, Dina-

SERIA A lll-A
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PROGRESUL1: 'Mlndrx 

Caricaș, Soare — lohîță, PAȘCANU 
•— Mafteuță, Voi’nea, SmăFăndescu 1, 
DIN'UI.ESCU, Babnie (Protopopescu).

— Cromeli, 
— Georgescu, 
Petru Emil, 
Moldovan.

ȘTIINȚA: MOGL'Ț,
MUREȘAN, Cîrnpeanu - 
POPESCU — SÎiciu, 
Gane (Băluțiu), Marcu,

JACK BERARIU

BACAU 27, (prin telefon). Intilnirea 
a fost extrem de disputată, prilejuind 
un joc de uzură, in care apărarea 
oaspeților a luptat cu indirjire, uneori 
depășind limitele regulamentare. Di- 
namoviștii au confirmat forma bună 
pe care o dețin în ultimul timp, fiind 
superiori ca orientare tactică, eficaci
tate și ocazii de gol. In min. 15 
Neacșu scoate de pe linia porții o 
minge trimisă cu capul de Publik. In 
min. 22 Gram reia peste Todor o min
ge expediată in careul oaspeților de 
către T-azăr și deschide scorul. Deși 
localnicii domină, in min. 39 Ionescu 
profită de o ezitare a apărării dina- 
moviste și egalează printr-un șut din 
apropiere. După pauză, în min. 54 
Publik trimite mingea pe sus în fața 
porții. La minge sar Todor și Ciripoi. 
Din disputa lor in aer pentru balon,

Todor nu-4 poate reține suficient de 
ferm și II scapă in poartă. Golul este 
acordat de arbitru după consultarea 
arbitrului de margine respectiv, fapt 
care va duce la proteste din partea 
rapidiștilor, aceștia redamind fault. 
Bucureștenii au o perioadă de domi
nare, insuficient organizată însă spre 
a periclita poarta kri Ghiță (în toată 
reprise a doua an tras doar trei șu
turi, din care unul pe poartă). In 
min. 58 Publik, scăpat singur, trage 
puternic pe lingă poartă pentru ca in 
min. 72 tot el 6ă înscrie la o greșeală 
a lui Motroc, care trimite mingea la 
portar, in timp ee acesta — ieșit prea 
înainte — n-o poate reține și ex
trema dinamovistă înscrie nestinje- 
nită. In finalul partidei jocul e echi
librat dar ocazie de a marca au tot 
bâcăoanii prin Gram, care în min. 
84 trage pe lingă poarta goală. A ar
bitrat N. Stawru (Constanța).

Arad — Corvinul HunedoaraC.F.R
0—0

C.S.O.
Mureș 0—2 (0—0)

AS.M.D. Satu Mare — Vagonul 
Arad 0—1 (0-0)

Arieșul Turda — Recolta Cărei 1—2 
(1-1)

Rapid Tg. Mureș — Crișul Oradea 
2—0 (0—0)

C.S.M. Cluj — Industria Sîrmei C. 
Turzii 3—1 (1—1)

C.S.O. Crișana — C.S.O. Timisoara 
2—1 (1-1)

Baia Mare — Mureșul Tg.

Campionatul de tineret
Rezultatele de ieri

Dinamo Bacău—Rapid București
1-1 (0-1) 

Șiinfa Timișoara—Steaua București
1-2 (1—1) 

Progresul București—Știința Cluj
l_0 (0—0)

Minerul Lupeni—St. roșu Brașov
3—0 (2—0) 

U.T.A.—Dinamo Pitești 3—3 (2—2) 
Dinamo București—Metalul Tîrgoviște

3—0 (0—0) 
Jocul Petrolul Ploiești—Jiul Petrila 

se dispută miercuri.

DINAMO: Ghiță-Gross, Lazăr,
Cincu-Răduleecu, Vătafu-Sorin Avram, 
Jamaiechi (din min. 79 Stoica). Gram, 
Ciripoi, Publik.

RAPID: Todor-Greavu, Motroc (din 
min. 77 Langa), Macri-Neacșu, Gher- 
ghina-Năsturescu, Ozon. Ionescu. 
Georgescu, Codreanu.

Vagonul

CLASAMENTUL
1. Crișana Oradea 22 15 1 6 38:22 31
2. Mureșul Tg. Mureș 22 12 5 5 43:27 29
3. C.S.O. Timișoara 22 11 5 6 29:23 27
4. Ind. Sîrmei C. T. 22 10 6 6 45:24 26
5. C.S.M. Cluj 22 9 8 5 29:22 26
6. Vagonul Arad 22 10 4 8 35:26 24
7. C.S O. Baia Mare 22 10 3 9 31:36 23
8. Arieșul Turda 21 7 8 6 31:28 22
9. Recolta Cărei 22 7 8 7 29:36 22

10. Rapid Tg. Mureș 22 6 5 11 23:34 17
11. C.F.R. Arad 22 4 8 10 20:30 16
12. A.S.M.D. Satu Mare 21 5 5 11 15:27 15
13. Crișul Oradea 22 4 6 12 27:45 14
14. Corvinul Hunedoara 22 4 6 12 18:33 14

OH. DALBAN și 1. IANCU, coresp.

Etapa viitoare (3 iunie) :
Arad — Arieșul Turda, Recolta Caret
— A.S.M.D Satu Mare, Mureșul Tg. 
Mureș — C.S.O. Crișana, C.S.O. Baia 
Mare — C.F.R. Arad, C.S.O. Timi
șoara — C.S.M. Cluj, Crișul Oradea
— Corvinul Hunedoara, Industria Sîr
mei C. Turzii — Rapid Tg. Mureș.

I 
ț



GIMNASTA SCNIA IOVAN CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ
PE ANUL 1582

CONSTANȚA 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Simbătă și duminică, 
în sala Sporturilor s-a desfășurat finala 
campionatului republican individual de 
gimnastică al maesl retor.

Cei peste 2.000 de spectatori au ur
mărit fin prima zt exercițiile impuse, 
iar duminică cele liber alese) o întrecere 
viu disputată, desfășurată la un bun 
nivel tehnic. Aceasta datorită compo
nentelor- lotului republican. Restul gim
nastelor s-au prezentat destul de slab.

Lupta pentru titlul de campioană s-a 
dat între Sonia lovan și Emilia Lifă 
Ea a avut o deși Ușurare foarte intere
santă: după primele trei aparate de la 
impuse, conduce Emilia Liță. La ulti
mul însă (la sol). Soma o egalează. 
Egalitatea la puncte se menține și după 
primul aparat de la liber alese (sări
turi). Urmează „paralelele" șî aici Sonia 
lovan obține un avantaj de 5 sutimi. 
La bîrnă. ambele gimnaste primesc s- 
ceeași notă. In sfîrșit, la sol Sonia Io- 
van mai acumulează un avantaj de 5 
sutimi, cîștigînd astfel titlul de cam
pioană republicană pe anul 1962, la o 
diferență de o zecime.

In afara celor două gimnaste, o com
portare bună au avut Atanasia Zîm- 
breșteanu. Elena Nîculescu, Mariana 
Ilie și Uta Poreceanu (pînă în momen
tul accidentării).

Rezultate. Individual compus: 1. SO
NIA IOVAN (Știința Buc.) 76,80 p 
— campioană republicană; 2. Emilia 
Liță (Dinamo Buc.) 76,70 p.; 3. Ata
nasia Zîmbreșteanu (Știința Buc.) 74,50 
p.; 4. Elena Niculescu (Știința Buc.) 
73,35 p.; 5. Mariana Ilie (C.S.Ș. Buc.) 
73,00 p.; 6. Ana Mărgineanu (Dinamo 
Buc.) 72,95 p. Pe aparate; Sărituri: 
1. Emilia Lifă 19,20 p. — campioană 
republicană: 2. Soni* lovan 19.00 p.; 
3. Elena Niculescu 18,85 p.; paralele: 
1. Sonia lovan 19,15 p. — campioană 
republicană; 2. Emilia Liță 19,10 p.; 3. 
Uta Poreceanu (Știința Buc.) 18,90 p.; 
birnă : 1. Sonia loian 19,35 p. — cam
pioană republicană; 2. Emilia Liță
19.20 p.; 3. Atanasia Zunbreșteanu 
19.00 p.; sol: 1. Sonia lovan 19,30 p. 
campioană republicană; 2.
19.20 p.; 3. Atanasia 
19,00 p.

ILDIKO RUSSU ȘIR1ANU

Ana Sălăgean învingătoare în concursul atletic de la Sofia
SOFIA 27 (prin telefon de la co

respondentul nostru). A intrat parcă 
hi tradiția concursului atletic interna
țional a| ziarului „Narodna Mladej" 
ca să plouă torențial în uitima zi a 
întrecerilor. Ediția din acest an a con
cursului n-a tăcut excepție. După ce 
a plouat zdravăn, mai bine de două 
ore, pista stadionului Vasil Levskf 
s-a muiat serios, fapt care a influen
țat desfășurarea concursului.

Dintre atleții romini care au evo
luat simbătă și duminică cea mai 
bună comportare a avut-o Ana Sălă- 
gean, clasată pe primul loc la arun
carea greutății cu 15,36 m. rezultat 
obținut in prima încercare. Ștefan Be-

cancuBsui immnom
Of MO1OCKHS

(Urmare din pag. 1)

Saveliev nu a putut termina prima 
manșă deoarece a suferit o defecțiune 
mecanică. CLASAMENT: 1. Mihai
Dănescu (R.P R.) 38:01.2; 2. Cristian 
Do-vitz (R.P.R.) 38:32,4 ; 3. Mircea
Cernesc.u (ind.) 38:53,3; 4. Erwin
Seiler (Buc) 39:05,8 ; 5. Vasile Szabr» 
(Brașov) 40:17,2.

Și la clasa 350 cmc, Mihai Dănescu 
a jucat unul din rolurile principale și 
poale ar fi cucerit primul loc în cla
samentul general, dacă dintr-o nea
tenție nu ar fi căzut în prima manșă. 
Frumos s-a comportat și concurentul 
sovietic Vardek Gross. CLASAMENT: 
1. Erwin Seiler (Buc.) 38:41,3; 2. M. 
Dănescu (R.P R.) 38:44.6; 3 Vardek 
Gross (U.R.S.S.) 38:46.6; 4. Cristian 
Doivitz (R.P.R.) 38:56.0 ; 5. ” " 
Szabo (Brașov) 39:27,2.

In clasamentul pe echipe conduce 
reprezentativa R. P. Romine cu 9 p. 
urmată în ordine de Brașov 18 p.. 
București 20 p., U.R.S.S. 26 p., R. P. 
Bulgaria 30 p.. Cimpina 33 p și echi
pa de tineret a R.P.R. 34 p. Etapa a 
doua a concursului internațional de 
motocros se desfășoară în ziua de 3 
iunie la Cimpina.

regszaszi a ocupai locul trei în finala 
cursei de 800 m, Vasile Sălăgean s-a 
clasat al cincilea la disc deși a a- 
ritncaf peste 50 de metri iar Al. Tu
dorașcu după ce obținuse in semifi
nale rezultatul de 22,1 sec. în finala 
la 200 m n-a mai realizat decit 22,9.

Iată rezultatele din ultitmele două 
zile de concurs: BĂRBAȚI: 200 ni: Vălov ----- - .
22,9; 
48,5; 
1:52.8; 
szaszi 
res (RPU) 3:50,1; 5.000 mc DaikiiS 
(Turcia) 14:40,8; 10 km marș: Stoi- 
kov (RPB) 48:23,0; triplu; Demen
tiev (URSS) 15,65: inăltime: lorda- 
nov (RPB) 2.03; Ziediniș (URSS) și 
Kavcici (Iug.) 2.00; prăjină: Malefter 
(RDG) 4.40; Hlebarov (RPB) 4 20-

Begier (RPP) 53,13; Hiev 
(RPB) 52,90; Bayer (RDG) 51,39; 
Ghiurov (RPB) 51.37; Sălăgean 
50.46; suliță: Vojtec (RSCI 74.02; Pav
lov (RPB) 72,17; 400 mg: Ozguden 
(Turcia) 53.7; Tabakov (RPB) 54.2; 
FEMEI: 200 m: Ilieva (RPB) 25 8; 
800 m: Da na-Iova (RPB) 2r«7A 80 
mg: Madjarska (RPB) 11,6; lungime

_ _T7: Ana 
15,36; Hristova 

suliță: Baltakova

(RPB) 21,8; ...5. Al. Tudorașcu 
400 m: Sverbetov (UJt-S.SĂ 
800 m: BrusAowski (RPP)
Spasov (RPB) 1:53,5; Bereg- 

(RPR) 1:53,5: 1.500 m: Szeke-

disc:

iorgova (RPB) 5,85; greutate: 
Sâlâgean (RPR) 
(RPB) 15.05;
(RPB) 47,63.

TOMA HR ISTOV

Vasile

SANTIAGO 27 (Agerpreș). —
Au mai rămas două zile pînă la în

ceperea turneului final al celui de-al 
7-lea campionat mondial de fotbal 
Toate cele 16 echipe calificate se află 
actualmente in Chile și participă la 
ultimeie antrenamente.

Simbătă a sosit in orașul Arica, 
venind din Columbia, echipa selec
ționată de fotbal a U.R.S.S. La sosire 
fotbaliștii sovietici au fost intimpi- 
nați de reprezentanți ai comisiei de 
organizare a campionatului mondial 
de fotbal, ai federației chiliene și nu
meroși sportivi

Scurte știri externe
• Cu prilejul unui concurs interna

țional desfășurat la l’rațța, halterofilul 
sovietic Vasili Stepanov a stabilit un 
nou record mondial la categoria mijlo
cie — stilul împins — cu o perfor
manță de 159,5 kg (v. r. mondial era 
de 157,5 kg și aparținea aceluiași spor
tiv).

• Turul ciclist al Italiei a continuat 
cu desfășurarea etapei a 8-a Avellinc— 
Foggia (110 km) cîștigată Ia sprint de 
olandezul Zilverberg în 2h 49'17”. In 
clasamentul general individual conduce 
belgianul Desmet urmat la 1’10” de 
francezul Anglade și la 2'31” de italia
nul Meco.

ECHIPELE ITALIEI Și
R. P. UNGARE SINT IN FORMA!

Spadasinul 1 Krynski (R. P. P.) și sabrerul I. Drimbă (R. P. R.) 
învingători în Campionatele internaționalei de scrimă ale B. P. Romine

ale
continuat simbătă

„rnlemațianalele" de scrimă 
R. P. Romîne au 
cu proba de spadă. Lupta pentru pri
mul loc a angajat i
24 de trăgători. In preliminarii (4 
serii de 6) au „căzut" " 
Lichiardopol. Poruțiu, 
Schmidt — precum și 
banski și Rutkewicz !.

Dar, surprizele abia 
tru că in semifinale, , 
romini fruntași, printre care Stelian 
și Toth sint eliminați din concurs I 
Primul, evoluind neașteptat de slab 
reușește doar o victorie, la Ekimenko. 
Toth obține două victorii, la fel ca și 
Fiedler (R.D.G.) și Kowalski (R.P.P.). 
Pentru calificarea în finală cei trei 
trăgători de mai sus sînt nevoit! să 
susțină un baraj. Kowalski se dove
dește a fi cel mai bun.

Finala aduce în fața planșei trei 
romini (Marinescu, Hauklerși Sinko), 
trei polonezi Krynski. Wardinski și 
Kowalski), un spadasin din R. D. G. 
Kaiser și altul din R.A.U., Abd El 
Azim. Turneul scoate în evidență 
forma excelentă a spadasinilor polo
nezi, in special a lui Krynski care 
acumulează victorii după victorii: 
două Ia 0 (Wardinski și Kaiser), trei 
la 1 (Haukler, Sinko și Marinescu) 
și una la 4 (Abd El Azim). Krynski 
pierde doer un asalt la compatriotul 
său, Kowalski, cu 5—2. Totuși, Kryn
ski cîștigă turneu! final, reaiizind 6 
victorii, față de cele 5 victorii ale lui 
Wardinski, urmăritorul său direct 
(Una din i.’irâ.Tger; a avut-o la Ma
rinescu).

Dintre reprezentanții noștri, care an 
avut o comportare sub așteptări, ce! 
mai bine s-a clasat Haukler: locul
3 eu 4 victori:. El ar fi putut „sosi" 
mai sus — un eventual baraj pentru 
incul I cu Krynski și Wardinski — 
tacă in asaltul cu Abd El Azim ar 
fi tras ceva mai relaxat Haukler a 
condus cu 2—0 (după două fleșe re
marcabile!) apoi, neinspirat s-a re- 
iras în apărare, a fost egalat con
dus (2—4) și o tușă simultană a pus 
capăt asaltului (3—5)... Sinko a ocu
pat locui 5 cu 3 victorii, iar Marinescu 
— reaiizind doar 2 victorii — locul 7... 
Clasament general: 1. Andrej Krynski 
(R.P.P.) 6 v. — campion internațio
nal ai R. P. Romîne; 2. Wardinski 
(RPP.) 5 v.: 3. Haukler (R.P.R.)
4 v_- 4. Abd El Azim Abd El Kader
(R.A.U.) 4 v.; 5u Sinko (R PP ) 3 v.; 
6. Kowalski (RPP.) 3. vj■ 7. .Mari
nescu (R. P. R.) 2 v.; 8. Kaiser
(R.D.G.) 1 v.

Ieri, in ultima zi a „internațtanale- 
tor" s-au întrecut sabrerii. |!

In calificări „s-a plecat* după 
aceeași formulă de la spadă (4> serii

nu mai puțin de

‘ Dobrescu, 
Lăudoiu Gh., 
polonezii Lu-

încep... Pen- 
ajți spadasini

de 6). în acest prim tur al probei, 
surprizele sînt de mai mici proporții: 
„cad“ toți trăgătorii din R.D.G., Paul, 
Hanke și Pfeipfer și polonezul Ma
jewski. In semifinale, luptă strânsă. 
Mai întîi în semifinala în care evoluau 
trăgătorii noștri Mustață, Drimbă și 
Culcea. Toți trei au avut adversari 
foarte dificili în polonezii Wojckiki 
și Sobszak, ca și in maghiarul Del- 
neki. Dar, cu excepția lui Culcea 
(care va rămîne), trăgătorii romini ___ _ —
se comportă bine (în special Drîmbă — are puternice afinități.

nostru, Ionel Drimbă. Cu excepția 
unei înfrângeri (discutabile) la Del
neki (3—5), Drîmbă a mers foarte 
bine, entuziasmind spectatorii și de- 
pășindu-și categoric adversarii. Sem
nificative sînt, mai ales, victoriile sale 
asupra, specialiștilor noștri: 5—0 cu 
Rohoni, 5—3 cu Nicolae și Vintilă și 
5—1 cu Mustață! Trebuie văzut 
dacă i»u cumva, acest talentat flore- 
tlst nu s-ar putea consacra săbiei, 
probă cu care — după cum se vede

care este, de fapt, ftoretistl) reușind Dintre ceilalți sabreri romini, Mus- 
să intre sigur în turneul final. Din tată s-a clasat cel mad aproape' de
această semifinală în afară de Cui- \ Drîmbă. El a ocupat , locul 3, dovediri-
cea mal rămîne polonezul Sobszak. ' du-se același trăgător tenace.

_ In ceal'altă Semifinală, disputa este jOaspeții au impresionat doar prin
r„ a„ maghiarul Delneki (clasat pe local

2),; tin sabrer tehnic, cu acțiuni de 
o "rară finețe, în ultimele asalturi, 
însă, Delneki nu și-a mal putut ștâ- 
pîhi nervii terminînd destul de greu 
concursul. Clasament general: 1, Io
nel Drimbă (R.P.R.) 6 v. — campion 
internaționali al R. P. Romîne; 2. 
Delneki (R.P.U.) 5 v.; 3. Miistală 
(R.P.R.) 5 v.; 4. Wojckiki (R.P.P.) 4 
v.; 5. Rostas (R.P.U.) 4 v.; 
colae C.
(R.P.R.)
1 v.

și mai aprigă. Cu șanse regulate de 
calificare merge doar Nicolae C. Tră
gătorul ' nostru manifestă o excepțio
nală vitalitate, reușind să-și 
„mat" aproape toți adversarii, 
înălțime se prezintă și ~ 
manifestă însă, uneori, 
prudență.

Toți ochii sînt însă 
polonezul Zub. favoritul 
bel, un trăgător deosebit de tehnic. 
Zub nu reușește să acumuleze pînă 
la ultimul său asalt, din semifinală, 
decit două victorii. Urma să tragă cu 
Vintilă. în caz de victorie, locul său 
în finală era asigurat. Altfel trebuia 
să susțină un baraj cu reprezentantul 
nostru. Vintilă — care și-a ajutat 
mult coechipierii, dind dovadă de un 
inalt spirit de echipă — s-a compor
tat excelent reușind să-l depășească 
pe Zub de două ori: în semifinală, 
cu 5—4 și apoi în baraj cu 5—3 1 In 
acest fef. alături de maghiarii Det- 
neki și Rostas. polonezul Wojckiki, 
rominii Mustață, Nkculae, Drimbă și 
Rohoni. Vintilă este cel de al 5-lea 
reprezentant al țării noastre în turneul 
final.

Turneul final a scos în evidență, 
forma excepțională a trăgătorului

facă 
La 

Rohoni care 
o exagerată

ațintiți către 
nr. 1 al pro-

6. Ni-
(R.P.R.) 2 v.; 7. Rohoni
1 v.; 8. Vintilă (R.P.R.)

E. 
T.

DOBINCA 
STANCIU

și mîine în sala Floreasca, 
reprezentative de scrimă ale

Astăzi 
echipele 
țării noastre vor susține un meci d.L 
rect în compania selecționatelor R. ifk. 
Polone.

Din echipele R. P. Romîne (ac par
te printre alții: 1. Drimbă, T. Mure- 
șanu, Maria Vicol, Ana Ette (flo
retă), St. Haukler (spadă), D. Mus
tață, O. Vintilă, L. Rohoni (sabie).

în prima zi sînt programate două 
probe: de la ora 16 — floretă mas
culin, iar de la ara 18, floretă fe
rn inia.

Balcaniada de lupte

Rezultatele întrecerilor de la „libere"
ATENA, 27 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — Simbătă 
după-amiază pe același stadion au în
ceput întrecerile de lupte libere. Mai 
dinamice și mai pasionante decit .cla
sicele", meciurile de lupte libere de 
simbătă și duminică au ridicat, pur 
și simplu, tribunele în picioare. Foarte 
aplaudat a fost „greul" Ahmedor 
(R. P. B.) multipul campion mondial 
care a obținut numai victorii la tuș 
in primele minute.

IMPORTANTE DECIZII ALE 
CONGRESULUI F.I.F.A.

La Santiago au început lucrările 
celui de al 33-lea Congres al Fede
rației internaționale de fotbal

• In cadrul concursului international 
de atletism de Ia Miinclien, finlandezul 
Pentii Nykula a stabilit un nou record 
european la săritura cu prăjina reali- 
zînd 4,75 m. Vechiul record era de 
4,72 ni și aparținea tot lui Nykula, 
care utilizează o prăjină din fibre de 
sticlă.

r ; < »

Echipele participante au susținut 
noi jocuri de verificare. Echipa Italiei 
a întilnit la Santiago echipa A ud ax 
de care a dispus cu scorul de 9—2 
(5—1). Cel mai eficace jucător s-a 
dovedit centrul atacant Aitafini, (fost 
membru a! naționalei braziliene] care 
a înscris 5 puncte

Selecționata R. P. Ungare a întil
nit, în orașul Rengo, reprezentativa 
Elveției într-un meci amical de două 
reprize a 30 de minute. Fotbaliștii 
maghiari au demonstrat o formă exce
lentă, obținînd victoria cu scorul de 
5—0. Au marcat Sandor (2), Tichy, 
Soljmossi și Rakosi. „Apărarea-ză- 
vor a elvețienilor nu a rezistat ata
cului foarte bun al maghiarilor", 
transmite corespondentul agenției 
France Presse.

Echipa Braziliei, care se află la 
Vina de] Mar, a învins selecționata 
orașului cu 2—1.

Echipa R. S. Cehoslovace s-a antre
nat la Vina del Mar cu formația 
Wanderers din prima ligă chiliană. 
Scorul a fost de 3—0 in favoarea fot
baliștilor cehoslovaci. Au ma&at:. 
Adamek (2) și Jelinek

rafiei internaționale ~ de 
(F.I.F.A.), la care participă 160 de 
delegați. Ca președinte al F.I.F.A. a 
fost reales Stanley Rous r (Anglia). 
Printre cei 8 vicepreședinți se află 
Granatkin (U.R.S.S.J, Barassi (Ita
lia), Schwartz (Danemarca), 
(Irlanda de Nord).

Cu majoritate de voturi a 
doptată rezoluția federației 
care propune ca pe viitor să 
abia dreptul de a juca în selecționatele 
naționale jucători străini, dacă ei nu 
sînt născuți în țara pe care o repre
zintă.

In discuția Congresului se află a- 
filierea federațiilor din Guineea, So
malia și insulele Bermude.

După cum se știe, viitorul campio
nat mondial de fotbal va avea loc în

Anglia. Pentru ediția din 1970 și-au 
depus deocamdată candidatura Argen
tina și Mexic. Viitorul Congres 
al F.I.F.A. va avea loc în octombrie 
1964 
J.O

ia Tokio, în perioada desfășurării

Cavan

fost a- 
engleze, 
mi mai

STANLEY ROUS FACE 
PRONOSTICURI...

Președintele F.I.F.A., Stanley 
declarat că stadioanele din Santia-

Rous,
a
go, Arica, Vina del Mar și Rancagua, 
unde vor avea loc meciurile prelimi
nare, sint bine amenajate și a felicitat 
totodată pe organizatori pentru efor
turile depuse.

In ce privește cele 8 echipe care se 
vor califica în sferturile de finală 
Stanley Rous a dat ziariștilor urmă
toarele
U.R.S.S., ctpa a 11-a i
Chile, R. F. Germană; grupa a IlI-a: 
Brasilia, 
a IV-a :

pronosticuri: grupa I;
Iugoslavia: grupa a Il-a t

Reprezentativa noastră a progresat 
simțitor față de edițiile anterioare, 
dar mai avem încă multe de făcut 
pentru a ajunge din urmă pe luptă
torii bulgari și turci.

Au fost obținute următoarele rezul
tate tehnice: TURUL I: 52 kg — ’ 
Ștrtev (R.P.F.I.) mv. pet pe N. Cris- 
tea (R.P.R.): 57 kg — Gheorghiev < 
(R. P. B.) înv. pct. pe A. Geantă 
(R.P.R.)ț 63 kg — Kolev (R.P.B.) 
înv. tuș pe Poalei ungi (R.P.R.); 70 kg
— C. Hathazi (R.P.R.) înv. pct. pe 
Ibrahim (R.P.F.I.): 78 kg — Dermei>> 
tiev (R.P.B.) înv. pct. pe St. Tatrfpa 
(R.P.R.); 87 kg — Fr. Ballo (R.P.R.) 
înv. tuș pe Țzinbas (Grecia); 97 kg
— Gh. Crișan (R.P.R.) și Topku 
(Turcia) meci nul. TURUL II: 52 kg 
—■ N. Cristea înv. tuș pe Moschidis 
(Grecia); 57 kg — Geantă înv. pct. 
pe Kostantinidis (Grecia); 70 kg —• 
Hathazi înv. pct. pe Manganas (Gre
cia ); 87 kg — F. Ballo i>nv. pct. pe 
Arslam (Turcia); 97 kg — Rizvani 
(R.P.F.I) îruv. pct. pe Gh. Crișan; 
peste 97 kg — I. Herman (R.P.R.) 
înv. tuș pe Matevschi (R.P.F.I.j TU
RUL 111 : 52 kg — Tektas (Turcia) 
înv. pct pe N. Cristea ; 57 kg — 
Geantă kw. pct pe Adamoschi 
(R.P.F.J.) ; 63 kg — loanidis (Gre
cia) înv. tuș pe Poalelungi; 70 kg
— Civelek (Turda) înv. pct. pe Hat
hazi ; 78 kg — Tampa înv. pct. pe 
Patot (Turcia); 87 kg — Ballo înv. 
tuș pe Demiri (R.P.F.I.); peste 97 — 
Alit (Turda) înv. pct pe I. Herman. 
La ora cînd închidem ediția se des
fășoară finalele.

R. S. Cehoslovacă; grupa 
Argentina, Anglia.

jumătatea 
Trei lideri

turneului candidafilor • Alexandra Hicolau pe lacul 
in turneul de la Havana

VASILE GODESCU

3 la Sa• Petrosian ți Gheller conduc la 
huni •

Turneul candidaților Ia titlul mondial 
de șah a continuat la Curațao cu desfă
șurarea partidelor întrerupte. Keres a 
cîștigat la Benko și a remizat cu Fis
cher, Petrosian l-a învins pe Fischer, 
în timp ce Korcinoi a suferit o înfrân
gere la Tal și a cîștigat la Filip.

După 14 runde — prima jumătate a 
turneului fiind încheiată — clasamentul 
se prezintă astfel: 1—2. Petrosian, 
Gheller (U.R.S.S.) 9 puncte; 3. Keres 
(U.R.S.S.) 8,5 puncte; 4. Korcinoi
(U.R.S.S.) 8 puncte; 5. Fischer (S.U.A.) 
7 puncte; 6. Benko (S.U.A.) 6 puncte; 
7. Tal (U.R.S.S.) 4,5 puncte; 8. Filip 
(R. S. Cehoslovacă) 4 puncte. Singurii

neînvinși pini acum sînt cei 
Petrosian și Glieller. 
sfîrșitul turneului mai

concurenți 
doi lideri:

Fina Ia 
de disputat 14 runde. Cea de-a 
rundă va avea loc Ia 1 iunie.

★
La Suhumi s-a încheiat turneul inter

national feminin de șah, la care au par
ticipat 14 jucătoare din 7 fări. Pe pri
mul loc s-a clasat șahista sovietică 
Nona Gaprindașvili, pretendentă la titlul 
mondial, cu 11 puncte, urmată de Alia 
Kușnir (U.R.S.S.) 10,5 puncte, Alexan
dra Nicolau (R.P.R.) 9,5 puncte, To- 
gonidze (U.R.S.S.) 8 puncte, Polihro-

sînt
15-a

(U.RS.S.j.
7 puncte.

niade (R.P.R.), Kakabadxe 
Iovanovic (Iugoslavia) cite 
etc.

Comentatorul de șah al agenției TASS 
subliniază performanța bună a șahistei 
romîne Alexandra Nicolau, clasata pe 
locul trei fără nici o înfrângere.

★
După 18 runde, în turneul internațio

nal de șah de la Havana pe primele 
locuri se află Smîslov, Spasski 
(U.R.S.S.), Gligorici (Iugoslavia) fie
care cu cîte 13,5 puncte. V. Ciocîltea 
ocupă locul 9 cu 10 puncte. în runda 
a 18-a el a jucat cu negrele împotriva 
lui Jimenez și a obținut remiză.
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