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VIZITA TOVARĂȘILOR
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

MAURER IN INDIA

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE, UNIȚIVÂ!

BOMBAY 14 — Trimisul special
Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite: 

in partea de răsărit a orașului 
Bombay, pe malul Mării Arabe, se 
înalfă un arc de triumf cunoscut sub 
numele de „Poarta Indiei". Arcul de 
triumf a fost construit in cinstea re
gelui George al V-lea al Angliei și 
a soției sale, regina Maria, care au 
vizitat India ia 5 decembrie 1912. In 
fața arcului de triumf a fost ridicat 
în 1960 un monument reprezentîndu-1 
pe regele Shiwaji, fondatorul impe
riului Maratha din Dekran, care în 
secolul al XVlI-lea s-a ridicat împo
triva dinastiei mogulilor, stăpinitorii

de atunci ai Indiei. Cele două monu
mente care stau față in față întruchi
pează două lumi diferite, opuse una 
alteia: primul amintește de dominația 
colonială a Angliei, cel de-al doilea 
este un simbol al renașterii naționale, 
al luptei popoarelor Indiei împotriva 
dominației străine.

Duminică dimineața la ora 9 to
varășul 
preună 
Maurer 
de Jai

Gheorghe Gheorghiu-Dej itn- 
cu tovarășii Ion Gheorghe 
și Corneliu Mănescu, însoți|i 
Sukh Lai Hathi, ministrul

(Continuare in pag. a 4-a)

Juniorii noștri au obținut o victorie
concludentă: 6-0 (2-0) cu echipa R.D.O

Cu o echipă nouă, care se pregă
tește pentru ediția de anul viitor a 
Turneului U.E.F.A., am reușit să ob
ținem o victorie netă (6—0) în fața 
reprezentativei de juniori a R.D.G. 
Și nu exagerăm dacă spunem că 
scorul putea să fie și mai mare...

Așadar, juniorii noștri s-au com
portat la nivelul prestigiului cîști- 
gat cu prilejul tradiționalelor turnee 
U.E.F.A. Jucători care, cu excepția 
lui Suciu și Avram, vin din ano
nimat, au reușit în unele perioade să 
fecă o adevărată demonstrație fot
balistică, mult gustată și deseori 
aplaudată de spectatori. Ne-au plăcut 
acțiunile spectaculoase de atac ini
țiate în special pe aripa dreaptă, 
centrările efectuate la semiînălțime 
(așa cum se cere în fotbalul modern) 
executate de către Mureșan, pasele 
la întîlnire ale lui Avram, jocul la 
intercepție al apărătorilor în frunte 
cu fundașul «Hnora Kiss și. în ge-

neral, clarviziunea în joc a echipei. 
Se cuvine să subliniem tendința fot
baliștilor noștri de a juca pe jos în 
fața unor adversari avantajați de 
jocul cu mingi înalte. In concluzie 
deci, putem fi mulțumiți cu prima 
evoluție a juniorilor care ne vor re
prezenta în marea competiție euro
peană din 1963. Trebuie spus însă 
că adversarul nu le-a ridicat prea 
multe probleme și că dorim să-i re
vedem pe juniorii noștri în fața unei 
formații mai puternice.

Echipa germană ni s-a părut, în 
primul moment, un adversar extrem 
de dificil. Avantajați de fizic, oas
peții au început jocul în forță, sur- 
prinzînd pe jucătorii romîni prin e- 
xactitatea paselor. Acesta a fost însă 
doar începutul. In minutul 5, după

AL. INOVAN

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Steaua București a cîștigat turneul internațional de handbal în 7

(Continuare in pag. a 3-a)

Foto : T. Roibu

O nouă acțiune a înaintașilor echipei noastre de juniori la poarta oaspeților 
terminată cu șut. Fază din intîlnirea selecționatelor de juniori 

ale R.P.R. și R.D.G. (6—0)

Aseară, în sala Floreasca, au avut 
loc ultimele întilniri ale turneului in
ternațional de handbal in 7, la care au 
participat echipe ale cluburilor mili-, 
tare din mai multe țări socialiste. A- 
ceastă importantă competiție a fost 
ciștigată de reprezentanții noștri, de 
jucătorii echipei Steaua București. Ei 
au reușit să întreacă echipe de valoare 
ca Ț.S.K.A., Honved, iar în ultima 
partidă, decisivă, pe Dukla Praga.

Pentru acest frumos succes interna
tional noi le adresăm un călduros: 
BRAVO!

Ultima partidă din cadrul turneului 
internațional de handbal în 7, Steaua— 
Dukla, a constituit, de fapt, finala 
competiției, deoarece înaintea acestui 
meci ambele echipe totalizau cite 6 
puncte și, deci, intîlnirea dintre ele 
urma să desemneze pe câștigătoarea 
turneului. Miza mare a jocului a fă
cut ca jucătorii ambelor formații să 
înceapă prudent partida, punînd ac
centul pe apărare. Handbaliștii romîni 
formează un zid de nepătruns în fața 
cehoslovacilor care încearcă felurite 
procedee tehnice pentru a forma fisuri. 
Dar, chiar cînd găsesc culoar liber 
de a șuta la poartă, Tale apără cu 
multă siguranță. In atac, Bulgaru, No- 
dea, Oțelea reușesc să depășească prin 
dribling masiva apărare cehoslovacă 
și înscriu. In min. 23 scorul devenise 
8—4 pentru Steaua și reprezentanții 
noștri reușesc ca pînă la sfîrșitul re
prizei să termine cu un avantaj de 3 
goluri (9—6).

In repriza a doua, oaspeții desfă
șoară larg acțiunile pînă la extreme, 
circulă mult și rapid, însă apărarea 
echipei Steaua este la post. In această 
parte a meciului Dukla joacă cu doi 
pivoți, dar rareori reușește să-i anga
jeze. Handbaliștii romîni joacă foarte 
atent și fructifică multe acțiuni. Ei 
mențin un ritm ridicat al jocului pro- 
ducînd derută în apărarea echipei 
Dukla și reușind ca în min. 47 să aibă 
un avantaj de 4 puncte (15—11 pen
tru Steaua). De asemenea, ei au de
clanșat cîteva contraatacuri însă Vicha, 
aseară în formă foarte bună, a salvat 
goluri gata făcute. Am reținut mai 
ales faza din min. 54, la scorul de 
16—14. După un șut năpraznic al lui 
Schmidt, Vicha a respins mingea la 
Oțelea și acesta de pe semicerc șutea-

Totan (Steaua) in plină acțiune. (Fază din meciul

ză. Cu toții am văzut gol. Dar Vicha, 
cu cunoscutede-i reflexe, respinge din 
nou. Pină la fluierul final, Dukla reu
șește să reducă diferența la un punct 
(scor final 16—15).

Arbitrul N. Suslov (U.R.S.S.) a 
condus foarte bine următoarele forma
ții t

Steaua;
(3), Iacob ... ...
(1), Telman (1), Gruia, Totan și NU 
cula.

Steaua—Ț.D.N.A. 33—5)
Foto : P. Ilomoșan

Tale—Bulgaru (7), Node* 
(2), Schmidt (2), Oțelea

POMPILIU VINTILAI i
1I(Continuare in pag. a 2-a)

La Dresda R. D. Germană A—R. P. Romînă A 3-2 (1-0)

Fiți 
de

Balaș—nou record mondial 
juniori la categoria ușoară

Chișinău-Cluj 4—3 la haltere

(■prin telefon). Simbătă rezultatele înregistrate: cat. cocoș 
— Gh. Pușca (Chișinău) 292,5 kg, 
Zakarias (Cluj) 255 kg; cat. pană— 
A. Tom a (Cluj) 302,5 kg, B. Dubina 
(Chișinău) 292,5 kg; cat. ușoară —• 
Fiți Balaș (Cluj) 357,5 kg, VI. Fina- 
țev (Chișinău) 350 kg; cat. semi- 
mijlocie — I. Kozadoi (Chișinău) 
372,5 kg, Lisias Ionescu (Cluj) 362,5 
kg; cat. mijlocie — V. Denikin (Chi
șinău) 390 kg, Fr. Marton (Cluj) 
315 kg; cat. semigrea — T. Roman 
(Cluj),407,5 kg, F. Karabov (Chi
șinău) 385 kg; cat. grea — P. Gan- 
țov (Chișinău) 387,5 kg, C. lozsa 
(Cluj) 307.5 kg.

CLUJ 14 (.
seara, în cadrul Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice, s-a desfășurat în lo
calitate intîlnirea dintre reprezenta
tivele orașelor Cluj și Chișinău. Vic
toria a revenit sportivilor sovietici, 
cu scorul de 4—3. Dintre rezultatele 
cele mai bune se remarcă RECOR
DUL MONDIAL DE JUNIORI OB
ȚINUT DE FIȚI BALAȘ LA CATE
GORIA UȘOARA: 357,5 kg (v.r. 
a aparținut austriacului Wagner cu 
355 kg). Rezultatul lui Fiți Balaș de
pășește și recordul republican de se
niori cu 2,5 kg. Halterofilul romin 
este acum dublu recordman mondial 
de juniori (el deține și recordul la 
cat. pană tot cu 357,5 kg). Iată R. RADVANI — coresp.Nachtigal, Muller, Er- 

ler, Schroter, Wirth.
R. P. ROMINĂ: Dungu — Zavo

da (min. 75 Georgescu), I. Lazăr, 
Macri — P. Emil, Koszka — Ivan
suc, Ozon, M. Voinea, Nunweiller III 
(min, 25 D. Munteanu), Ghergheli.

ST. BÂDULESCU

ciorul lui D. Munteanu de unde de- Litzbrcchț 
viază în plasă, peste portarul Dungu 
care plonjase. Un minut mai tîrziu, 
Ozon scapă singur, șutează puternic, 
dar Fritzsche respinge în ultimă in
stanță. Mai sînt de semnalat ocaziile 
ratate în minutele 87, 88 și 89 de 
către Petru Emil, Ozon și Ivansuc. 
La faza petrecută în minutul 89 
Ivansuc a trecut de toată apărarea, 
dar o dată ajuns în poziție favora
bilă el șutează balonul în spatele 
portarului german. In minutul 90 se 
ratează o nouă ocazie mingea cen
trată la o lovitură de colț este re
luată cu capul de Iosif Lazăr, sus, 
la colț, dar cu o intervenție de ultim 
moment Fritzsche salvează.

Ca fapt pozitiv pentru echipa noa
stră se poate sublinia ritmul ridicat 
în care s-a acționat în repriza se
cundă ca și jocul bun prestat în 
special de jucătorii tineri; Ghergheli 
a jucat fără greșală în tot timpul 
meciului, Petru Emil, autorul golu
rilor, a corespuns și el, alături de 
Ivansuc și Koszka. A mai jucat bine, 
Ozon. Apărarea a fost punctul ne
vralgic al echipei : Dungu, Zavoda și 
Iosif Lazăr au jucat slab, iar iMacri 
și mai slab. Neconcludentă a fost 
evoluția lui D. Munteanu și M. Voi- 
nea. Trebuie spus că Nunweiller III 
s-a accidentat în min. 25, fiind în
locuit pe postul de inter stînga cu 
D. Munteanu, Cu 15 
de sfîrșit Zavoda II a fost înlocuit 
cu Georgescu.

Arbitrul cehoslovac 
dus bine echipele:

R. D. GERMANA: Fritzsche

DRESDA, 14 (prin telefon). — 
30.000 de spectatori au luat loc în 
tribunele stadionului din localitate 
pentru a asista la întîlnirea interna
țională de fotbal dintre reprezenta
tivele R. D. Germane și R. P. Ro- 
mîne. In pofida timpului rece, a te
renului de joc alunecos, cele două 
echipe au furnizat o partidă de nivel 
ridicat. Jucătorii formației gazdă au 
dovedit că au făcut un serios salt 
valoric. Ei au acționat cu multă elas
ticitate, desfășurînd jocul într-un 
ritm susținut. Victoria a revenit se
lecționatei R. D. Germane 
de 3—2 (1—0).

Echipa noastră s-a pus 
pe picioare. Ea a acționat 
nervos și în consecință a 
gol cu ușurință, înscris 
chiar de la începutul jocului (min. 
5). In general, prima repriză s-a 
desfășurat în nota de superioritate a 
formației gazdă. Și începutul repri
zei a doua ne este nefavorabil și în 
min. 47 interul stînga Schroter ri
dică scorul la 2—0 pentru echipa 
sa, în urma unei greșeli elementare a 
apărării noastre. La acest scor, echi
pa noastră își revine și domină pînă 
la sfîrșit Egalarea este realizată în 
numai 6 minute, ambele goluri fiind 
înscrise de Petru Emil î» minutele 
52 și 58. Jucătorii noștri păstrează 
inițiativa, încheagă acțiuni pericu
loase la poaita lui Fritzsche, dar a- 
cesta are cîteva intervenții salutare. 
Punctul victorios al formației gazdă 
este de fapt un autogol, deoarece 
mingea șutată de extrema ffftaptă _  __ _ _ ______
Nachtigal întîlnește în drumul ei- pi-: Utbarrczik, Heine, Krampe — Korner,

Echipa
a cîștigat

cu scorul

mai greu 
precipitat, 
primit un 
de Wirth

minute înainte

Macho a con-

raionului 1 Mai (București)
concursul republican de atletism
(prin telefon de
Stadionul 1 Mai

IERI IN CATEGORIA A
STEAGUL1 ROȘU BRAȘOV - 

STEAUA 3—2 (1—1).
DINAMO BACAU — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—0.
CLASAMENTUL

7 5 1 1 13: 8 11 
8422 18:12 10
7 4 1 2 20: 7
8 3 3 2 18:15 
8 4 13 12:14
7 2 4
8 2 4 
7 2 3 
7 3 1 
7 3 1

1. Știința Cluj
2. Farul
3. Petrolul
4. Rapid
5. Știința Tim.

6—7. Dinamo Buc.
6—7. Progresul

8. C.S.M.S.
9. Steaua

10. Steagul roșa
11. Viitorul
12. Crișana
13. U.T.A.
14. Din. Bacău
15. Minerul
ETAPA VIITOARE .

brie): Steagul roșu—Petrolul, Vii
torul—Steaua, Știința Timișoara— 
Dinamo Bacău, Progresul—Rapid, 
Farul — Știința Cluj, U.T.A. — 
C.S.M.S., Minerul—Crișana. Dina
mo București stă.

Miercuri 17 octombrie, la Bucu
rești, restanța Dinamo București— 
Petrolul.

9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
4
4
3

(21 octom-

13:17 
19:11
9:18 

10:15
4:10
7:27

CONSTANȚA, 14 
Ia trimisul nostru), 
din localitate a găzduit simbătă și 
duminică întrecerile etapei finale a 
concursului republican de atletism pe 
echipe reprezentative de regiuni. Tim
pul excelent și pista foarte bună n-au 
dat totuși un suficient imbold concu- 
renților de a se strădui pentru reali
zarea unor rezultate cit mai valoroase. 
Echipele prezente au luptat însă foarte 
mult pentru un loc cit mai bun. Ar
bitrajul și organizarea au fost însă 
sub așteptări.

La capătul unei lupte foarte strmse, 
victoria a revenit formației raionului 
1 Mai din București (antrenor Alex. 
Stoenescu). Iată clasamentul întrece
rilor finale :

1.
2.
3.
4.
5.

Raionul 1 Mai-București 367,5
Regiunea Banat
Regiunea Cluj
Regiunea Brașov
Regiunea Bacău

361
327
296,5
274

P 
P 
P
P 
P

400 m:- St Beregszaszi (Buc.) 49,8; 
I. Mesaroș (Ban.) 50,2; M. 
chievici (Buc.) 50,8; 800 m: 
regszaszi 1:54,2; A. Barabaș 
1:54,3; Gh. Plăcintaru (CI.) 
1.500 m: A. Barabaș 3:47,6; 
haly (Buc.) 4:04,1 ; G. Perju 
4:05,2; 5.000 m: St. Mihaily 16:07,4; 
I. Veliciu (Ban.) 16:14,0; M. Nichita 
(Buc.) 16:39,4; 10.000 m: I. Veliciu 
30:40,6; M. Nichita 31:23,6; V. Fie
rea (Bc.) 32:58,0; 10 ktn marș: D. 
Roate? (Buc.) 49:33,2; Gh. Mattel 
(Bc.) 49:44,0; L. Caraiosifoglu (Buc.) 
51:44,2; 110 mg: I. Mesaroș (Ban.) 
15,6; I. Caralea (Br.) 15,7; E. Jer- 
ger (Ban.) 15,7; 3.000 m obsit.: Gh. 
Maltei (Bc.) 9:31,1; T. Haș (Buc.)1 
9:41,8; V, Florea (Bac.) 9:51,1; lun
gime: M. Oailnicov (Buc.) 7,15; O. 
Viscopaleanu (Ci.) 6,79; W. Keller 
(Ban.) 6,69; triplu: O. Viscopoleanu 
14,95; M. Calnicov 14,71; C. IV'jjJ* 
teanu (Ci.) 14,36; înălțime: G. Po
rumb (CI.) 1,95; R. Captam (Bac.)’ 
1,80; A. Arvay (Br.) 1,80; prăjină: 
G. Ahrend (Ban.) 3,80; S. Blaga 
(Bac.) 3,80; L Enescu (Buc.) 3,60 J

TIBERIU STAMA,

Zaihai- 
St. Be-
(Buc.) 
1:54,9; 

St. Mi-
(Ban.)

' Primele locuri, la cele 30 probe ale 
-concursului, au fost ocupate de: BAR- 
;BAȚI: 100 m: D. Ccmșa (Br.) 10,9;
V. Popescu (Bud.) 11,0; S. Nițu 
(Buc.) 11,1; 200 m: S. Nițu 22,6»
D. Comșa 22.8ț..V. .Raica4B.uc>Ț,23.Q^ tff&jpdW. » W-. » 4 A)
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Finalele campionatelor republicane la „clasiceÎntreceri de un bun nivel tehnic
i (TIMIȘOARA 14 (prin telefon de-,la, Făcăroki (Hunedoara) și nu a mai puț 
trimisul’ nostru). Finalele campionate- tut concura pentru titlul de campion.’ 
lor individuale de lupte clasice, ca și 
întrecerile preliminarii, au oferit dis
pute pasionante.

începutul îl fac, campionul olimpic 
Dumitru Pîrvulescu și Ion Baciu. Ul
timul a avut o comportare peste aștep- 
țări. Sigur pe sine, plin de inițiativă, 

i acesta a ajuns pină în finală. In me
ciul cu Pîrvulescu, după ce este trecut 
printr-o situație periculoasă, Baciu reu- 

... .șește să-și ducă adversarul la parter.
Fina, la urmă însă campionul olimpic 
învinge la tuș.

La categoria 57 kg. Marin
și-a depășit toți adversarii. El 
întîlnit însă cu fostul campion repu
blican, V. Popescu. Acesta a suferit o 
înfrîngere neașteptată în fața lui Ion

Cristea
nu s-a

i!

i,
i? ă'

T
i
I
i,
i J

A apărut 
Nr. 19 

al revistei „SPORT”
Din cuprins :

• Interes imens pentru cea mai 
tare ediție de până acum a cam
pionatelor mondiale de volei (co
respondentă specială din Mos
cova).

• FOTBAL:
• 22 DE ANI IN POARTĂ de

j Ion Vomescu (prima pacte).

R

t

• 270 de minute cu echipa Spa
niei In tribună: Constantin
Teașcă.

• Marin Voinea. 1061 : . jucă
tor la Granitul: 1962: in echipa 
națională !

; i • în prea jma mult-așteptatului 
meci de rugbi Rom:nia—Franța — 
cum se conturează eciăpa noastră 
națională.

• Lovitură de teatru la Chicago 
— filmul medului Liston—Pat
terson.

• U<1 duel epocal: Vlasov— 
■Scbeinanski

• Magazin sportiv.

Cele mai echilibrate întreceri au fost 
la categoria 63 kg. Trei maeștri ai 
sportului, I. Cernea, M. Sultz și V. Ni- 
cula alături de alți valoroși luptători, 
emiteau .pretenții la titlu. O ultimă 
dispută a fost decisivă: I. Cernea—M. 
Sultz. Meciul s-a terminat la egalitate 
și Ion Cernej a devenit campion, 
avînd mai puține puncte penalizare 
decît adversarul său.

O surpriză a produs reșițeanul Ma
rin Bolocan, care și-a depășit net ad
versarii. Cu o voință excepțională, dar 
mai puțîtr pregătit tehnic, el s-a cla
sat înaintea Iui S. Covaci (Lugoj), E. 
lordache (Buc.), P. Micșa (Timișoara) 
etc. Notăm la această categorie aban
donul lui Gheorghe Dumitru (Buc.) 
care s-a accidentat chiar în primul 
meci.

Obținînd victorii mai clare în preli
minarii, Ion Țăranu (Din. Buc.) se 
anunța ca cîștigător al categoriei 
semimijlocie. Rezultatele finale au con
firmat acest lucru. El a reușit să-l în
vingă in finală pe Iosif Moca.

Lipsa lui V. Onoîu (Cluj) la cate
goria mijlocie și faptul că mulți din
tre cei ce emiteau pretenții la locurile 
fruntașe au fost descalificați, a făcut 
ca titlul categoriei mijlocie să fie cu
cerit ușor de Nîcolae Baciu (St roșu 
Brașov). La categoria semigrea Gh. 
Popovici nu a întîlnit o rezistență se
rioasă decît din partea lui Flaviu Jula 
(Satu Mare). .Ultimul a lăsat o fru
moasă impresie, cîștigind majoritatea 
meciurilor la tuș, prin procedee clare 
și ef icace.

Ca și anul trecut, trilul de campion 
la categoria grea l-au disputat frații 
Martinescu. Cum era și de așteptat 
Nicolae s-a dovedit mai bun decît Mi- 

' hai și a cucerit pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campion republi
can.

întrecerile au'fost, în general, de 
"burtă câhtăte, multi -concurenți dove- 
dindu-se bine pregătiți atît din punct 
de vedere tehnic cit și tactic. Din pă
cate, arbitrii nu și-au adus contribu
ția așteptată la reușita acestor finale 
ale campionatelor republicane indivi
duale.

STEAUA a cîștigat 
turnsul international

1 *

I

Dukla: Vicha-Mareș (Ț), Razțk, 
Radă (4)!, Duda (3)/Trojan '(2). Gtle-' 
gor (2), Havlik, Rehak, Razek 
Svitak.

In deschidere, Honved a întrecut 
ușor pe'Ț.D.N.A. cu scorul de 34—8 
(21-3).

(Urmare din pag. 1)

■și-

★
în partidele disputate sîmbătă seara 

s-au înregistrai! următoarele rezultate ;
STEAUA—Ț.D.N.A. 33—5 ; (19—1); 

Steaua, fără Nodea și Oțelea, a făcut 
un joc frumos, însă, din nou, în fina
lul meciului, a scăzut ritmul jocului. 
A arbitrat V. Varbaoov (R.P.B.).

STEAUA: Georgescu (Tale)—Bul
garii (3), Telman (6), Totan (4), Jianu 
(2), Gruia (2), Stegaru (5), Schniîd» 
(5), Iacob (4) și Nicula (2).

Ț.D.N.A.: Nicolov — Teodorov (2), 
Petrov (1), Stare (1), Kollakov (1), 
Vilcev, Nedev, Gheorghiev, Daskalov 
și Stoikov.

DUKLA—T.S.KA. 22—12 (12-5). 
Tehnica și experiența mai mare și-au 
spus cuvîniul. Handba'iștii sovietici au 
arătat frumoase calități. A arbitrat 
bine P. Grligeanu.

DUKLA : Vicha—T-rojan (5), Rada 
(4). Mareș (3). Duda (3), Svitok (3). 
Hevlik (3), Gregor (1), Razek și 
Rehak.

Ț.S.K.A.: Kucima (Paluk)—Ușenko 
(4), Bohaîiliov (3), Mazur (2), Șepe- 
lev (2). Fokkn (1). MihaUovski, Sev- 
cenko, Torhada și KozJov.

OTTO BENKO

Campionatele republicane
‘Ci

(MASCULIN

Știința. Bc-curești.TpțTractorul Bra
șov 17—19 .(9—-13). Cu toată reveni
rea puternică a studenților din finalul 
întîlnirii, Tractorul a reușit să-și men
țină o parte din avantajul luat în pri
ma repriză și să cîștige meciul. Au 
măreat: 'Samungi (4), Mirea (3),Fa-, 

■biam ,(-3), "Florian (2), Dțca> (2), Chi: 
ru (.1), Jumate (1) șj-Duca, (1) pen
tru Știința, respectiv Weber (11), W. 
.Martini (3), .H. Brepdorfer (2), Bedo . 
(2) și Zahari (1).

Rapid București — C.S.M.S. lași 
32—21 (14—10). Ceferiștii au condus 
în permanență, uneori ou 5—6 puncte 
diferență. în ultimele 10 minute, Ra
pid și-a mării avantajul, înscriind 8 
goluri, iar oaspeții doar 3. Punctele, 
au fos-t înscrise -de: Mureșan (6), 
Ba-rbu (6), Constantinescu (4), Tursu- 
gian (4), Simion (3), Lungescu (3), 
Hausner (3), Bușe (2) și Stoian (1) 
pentru Rapid, Țipu (9), Moldovan 
(6), Mirza (3), Cerbu (1) și Schmit 
(2) pentru C.S.M.S.

Rafinăria Teleajen — Dînâmo Bucu
rești 8—28 (5—10).

Meciul Dinamo Bacău—Steaua a 
fost amînat.

Stiinta Tg, Mureș—Știimta Petro- 
șeiii 21—12" (8—8\,

Tehnomețal Timișoara—C.S.O. Cra
iova 31—17 (14—5).

Dinamo Brașov—C.S.M. Reșița 3i 
—15 (17—12).

FEMININ

SERIA I

Știrnta București- Progresul Bucu 
rești 7—10 (2—3).

Rapid București—Unirea Bucureșt 
(5—5 (10—4). '

Faianța Sighișoara — S.S.E. 
tanța 17—3 (8—1).

Tractorul Brașov—S.S.E.
7-6 (6-4).

SERIA a II-a

Cons

Ploieșt

OradiS.S.E. Peiroșeni—-Favorit
10—4 (4-4).

Constructorul Timișoara—Vestitoru
București 9—3 (3—2).

C.S.S. Timișoara—Mureșul Tg. Mu 
reș 11—6 (4—3).

Știinta Timisoara — C.S.M.
12—13 (7—9)1!

SERIA a Il-a

Voința Sibiu—Știința Timișoara 
8—6 (6—4).

Campionatul republican pe echipe
La lași: C.S.M.S.—C.S.O. Galați 16-24

Sîmbătă seara, la Iași, pugiliștii 
din localitate au lost învinși de către 
boxerii gălățeni, cu 24—16. Foarte echi
librată la primele șase categorii (îna
intea partidei de la «mijlocie mică“ 
rezultatul era egal: 12—12), înlilnirea 
dintre ieșeni și gălățeni a devenit spre 
sfârșit o simplă formalitate. Mijlociul,

Au fost desemnați campionii republicani
Sîmbătă și duminică f au desfășu

rat pe lacul Snagov finalele cam
pionatului republican de canotaj aca
demic. In probele feminine echipajele 
favorite au câștigat detașat, în schimb 
în cele masculine — care au fost foar
te disputate — s-au produs surprize. 

Iată care sint noii campioni repu
blicani la canotaj academic pe anul 
1962 și rezultatele înregistrate la cele 
12 probe, în ordinea desfășurării lor : 

FEMININ (1.600 m) S4 + 1 ramă :
1. Știința Buc. (Magdalena Varga, Ma
ria Trinks, Luminița Golgoțiu, Maria
na Limpede + Adela Tunschi) 3:53,0,
2. Voința Timișoara (I-udith Hertzeg, 
Emilia Oros, Viorica Moldovan, Ger
trude Killer-Covaci + Gertrude Illy) 
4:15,0 ; Schif simplu : 1. Ana Tamaș 
(U.T. Arad) 4:31,1, 2. Maria Halberg 
(Știința Buc.) 4:40,6, 3. Ileana Bi’.oiu 
(Rapid Buc.) 4:48,1, 4. Hedviga Schuch 
(Știința Timiș.) 5:05.3, 5. Stela Irimeș 
(C.S.M. Oluj) 5:09,9; S4 + 1 vis le : 1. 
Olimpia Buc. (Florica Pirtea, Elena 
Diaconescu, Juliana Bulugioiu, Flo
rida Ghiuzelea + Rita Danielian) 
3:50,0, 2. Voința Arad (Viorica Bodor, 
Edith Megyeri, Maria Horvath, Ilea 
na Cutnic + Maria Perva-Sferdian) 
4:16,8, 3. S.S.E. Timiș. (Elena Bugariu, 
Eleonora Michels, Gisela Ehling, E- 
dith Riess + Z. LiiwenMd) 4;18,0.
4. C.S.M. Cluj 4:39,0 ; S 2 visle : 1. Me
talul Buc. (Mariana Uzunov, Emilia 
Rigard) 43)6,2, 2. C.S.O. Timiș. (Mal- 
vh Domide. Cornelia Jude) 4:10,7, 3. 
Steaua (Maria Navasart, Emilia Mi- 
hăilescu) 4:20,2. 4. Banatul Timiș. 
4:23,7, 5. C.S.M. Cluj 4:41.2, Voința 
Arad ab. ; S8 + 1: 1. Olimpia Buc. 
(Ginela Rostaș, Anca Miclescu, Ioana 
Ion, Stana Cristian, Emilia Mirea, 

Maria Drăghici, Galina Dingă, Olim
pia Bogdan + Angela Păunescu) 3:36,7, 
2. Metalul Buc. (Georgeta Dobre, Vio
rica Drăghiei, Mitana Florea, E. Dră- 
gan. Maria VLangher, Viorica Ignat, 
Dumitra Mihalache, Elena Bădulescu 
4- Elena Barcani) 3:54,1, 3. Știința 
Timiș. 4:03,5, 4. U.T. Arad 4:14,1.

MASCULIN (2.000 m) S4 + 1 ranie : 
I. Știința Buc. (I. Boicu, G. Riffelt, 
M. Bilț, I. Sehovitz + I. Măgură) 
7:31,0, 2. Dinamo Buc. (C. Blaga, Gh. 
■Mijea, A, Lincaru, A, Spiridon + O.

Păunescu) 7:33.0, 3. Steaua (E. Dobai,
D. Abrai, M. Ditcov, Z. Bondar + Gh.
Pomakian) 7:37,4, 4. Știința Timiș.
7:52,6, 5. Voința Buc. 8:16,0, 6. Rapid 
Buc. 8:23,0, 7. Dinamo Obor 8:15,0, 8. 
Unio Satu Mare 8:19,0, 9. Voința A- 
rad 8:24,0. 10. C.S.O. Arad ; 5 2 -rame : 
1. Dinamo Buc. (E. Stratan, Gh. Tu- 
dose 8:09,5, 2. Steaua (M. Rădulescu,
1. Sibiceanu) 8:32,0, 3. Banatul Ti
miș. (C. Lot, C. Borțan) 8:39,5, 4. Vo
ința Buc. 8:53.5, 5. Voința Arad 9:36,0 ; 
SI: 1. A. Aposteanu (Dinamo Obor) 
8:12,2, 2. A. Ferentzi (Steaua) 8.18,8, 
3. R. Before (Dinamo Buc.) 8:26,4, 4: 
A. Mihoc (C.S.O. Arad) 8:54,6, 5. W. 
Print (Banatul Timiș.) 9:54.6. 6. A. Ba- 
mmusz (C.S.M. Cluj) 10:28,7; S2+1 
rame: 1. Dinamo Buc (T. Mihailov,
E. Golffoțiu + O. Păunescu) 8:18,5,
2. Steaua (P. Milincovici, N. Tarara 
-1- S. Lupu) 8:24.5, 3. Voința Buc. (D. 
Popeecu, Gh. Gavrilă + M. Pâlăgean) 
8:31,5, 4. Știința Timiș. 8:34,2. 5. Ști
ința Buc. 8:54.9, 6. C.F.R. Arad 10:02.5 ;

S 4 fără cirmaei : 1. Steaua (C. Vereș,
1. Varga, C. Kiss, S. Kur&șka) 7:09,0,
2. Știința Timiș. (Gh. Kiss, M. Fărcu- 
țiu, L Megyeri, T. Wieser) 7:14,0, 3. 
Rapid Buc. (I. Begu, C. Orășanu, D. 
Gurăneseu, H. Vintlilă) 7:18,5, 4. Ști
ința Buc. 7:28,0, 5. C.S.O. Arad 8:05,4 ; 
S 2 visle : 1. Știința Buc. (F. Larion, 
O. Pavelescu) 7-25,7; 2. Olimpia Buc. 
(F. Mărcuță, C. Ciocoi) 7:29,7, 3. Ști
ința Timiș. (A. Fdldvari, L. Foldvari) 
7:33,5, 4. Steaua (E. Jiva, P. Bogda- 
niuc) 7:37.3, 5. Metalul Buc. 7:45,1, 6. 
U.T.A. 8:45,2, 7. Steaua II 8:25,0, 8, 
C.S.M. Cluj 9:03,8 ; S8 + 1: 1. Dinamo
Bite. (V. Radu, S. Boroș, F. Zitda, I.

Petrov,Husarenco, N. Moroșan, I.
E. ■ Somovșchi, S. Pongraț + O. Pău
nescu) 6:25,5, 2. Steaua (A. Georgescu, 
A. Vegman. M. Ilievici, L. Navreecu, 
I. Megyeri. M. Doniga, I. Kirocke, 
N. Vasile + S. Cristoff) 6:36,6, 3. Vo
ința Timiș. 6:42,7, 4. Dinamo Obor 
6:45,7, 5. Dinamo II 6:50,7, 6. Știința 
Buc. 6:59,0.

semigreul și greul gazdelor au aban
donat pe rind chiar în prima repriză, 
netezind astfel drumul oaspeților spre 
victorie.

Primele două partide au fost ciști- 
gate de localnicii E. Iliescu și V. Ma
lm, care i-au întrecut ia puncte pe V. 
Manolache și N. Băiieanu. Dar intîl- 
nirile ior nu i-au satisfăcut pe specta
tori. A plăcut în schimb meciul dintre 
Gh. Moraru (Iași) și P. Pavel (Ga
lați). Deși învins de către experimen
tatul boxer gălățean, tinărul Oh. Mo
raru a demonstrat reale posibilități, 
acțiunile sale fiind des aplaudate. O 
■notă bună și pentru colegul său de e- 
chipă M. Lei ba care a „scos“ un ne
așteptat rezultat de egalitate în fața 
lui Nicu Popa (Galați). Popa 
plăcut doar în ultima repriză 
boxînd aproape de valoarea sa, 
dus adversarul la un pas de K. O.

După două reprize extrem de eclti- 
tibrate Stan Bogoi (Galați) câștigă 
prin k.o. in fața lui Oh. Burdujan 
(Iași), datorită unei lovituri 
totul întîmplătoare. Atît el cît și 
tele său, Vasile care l-a întrecut 
pitncte pe Gr. Verepceanu (Iași) 
evoluat sub așteptări, neamintind 
un moment de adevărata lor valoare. 
Iată celelalte rezultate: V. Sășeanu 
(lași) m.n, M. Tache (Galați); St. Co- 
Jan (Galați) b. ăb, I D. Bumaru (Iași): 
y. Mamir (Galați) b. ab. I D. Ni- 
chifor (Iași); O. Cioloca (Galați) b. 
ab. 1 T. Dumitroafe (Iași).

A arbitrat bine.brigada compusă din 
Gh. Dumitrescu (Buctîrești), Orban 
Orban (Tg. Mureș) șî Ludovic Săsă- 
rau (Baia Mare).

ne-a 
cinci, 

și-a

CU
fra- 

ia 
au 

nici

P. HENT

o-a dat startul in proba masculină de sckif o-]-l
Foto : P. Komo&an

în campionatul republican
CRIȘANA

RAPID
STEAUA 3—3, 

— ȘTIINȚA CLUJ 4—î !

Oradea — Steaua Bucu- 
(0—1, 1 — 1, 2—1, 0—0) 

clasamentului a pierdui

Crișana 
rești 3—3 
Fruntașa 
primul punct în actualul campionat!
Intîlnirea s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic, desfășurîndu-se într-o notă di 
perfectă sportivitate. Rezultatul de e 
galitate este 
priză Steaua 
rioritate, dar 
toarele două 
a meciului s-a jucat pen'u ■jenți' 
rea rezultatului de egalitate A 
scris: Csordas (4 m). Ge^| 
Oanță pentru orădeni. Ghidai: tsttwi 
și Firoiu pentru bucureșteni. A c-:~. 
dus foarte bine arbitrul E. Benjaroia 
(București). (AL. JILĂU — coresp.).

echitabil. In prima re 
a avut o ușoara supe 
gazdele revin în urma 
reprize. în ultima paw-

Rapid București — Știința Clu: 
4—2 (2—1, 1 — 1, 1—0, 0—0). Eck 
bucureșteană s-a prezentat bine pre
gătită, obținînd o victorie surp- ro
zătoare, dar pe deplin meritată. L_r- 
tînd cu multă ambiție, desfășu-i-d 
acțiuni bine concepute tactic,
diștii au învins valoroasa formație a 
studenților clujeni, care 
și ei la realizarea unei 
taculoase. Au marcat: 
Pantazi, Țăranu pentru
ciu și Ștefan, pentru. Știința. 
CIORANU — coresp.).

ra

au contrib 
partide

Popa 
Rapid,

snec- 
(2).

Dan- 
(GH.

I. C. Arad — Știința București 
6—5 (2—0, 3—2, 0—2, 1—1). Ară
denii au avut o comportare excelentă 
obținînd a cincea victorie consecutiv». 
Au înscris: Kincs (2), Schilka (2R 
Kantor, Frank pentru I. C. Arad ș: 
Mărculescu (2), Chirvăsuță (2), Că
lin (4 m), pentru Știința. (ȘT. IA- 
COB — coresp.).

Mureșul Tg. Mureș 
București 4—2 (0—1,
2—1). După o întîlnire de slabă fac
tură tehnică, mureșenii au învins cu 
4—2. Au marcat: Simon (2), Cziszar 
(2) pentru Mureșul, Cismaru și Enă- 
chescu pentru Progresul. (I. 
— coresp. regional).

■ Progresul
1—0, 1—0,

PAUȘ

Dina-
1-4,

11—3,

Industria Lînii Timișoara — 
mo București 3—11 (1—1,
1—3, 0—3). Deși au învins cu 
bucureștenii nu s-au ridicat la ade
vărata lor valoare. Timișorenii au 
luptat cu multă ambiție, dar au fosț 
depășiți de superioritatea tehnică ■> 
campionilor țării. Au marcat : Zahan 
(3), Bartovici(3),' Kroner (2), Grin, 
țescu (2), Bădiță
Bernstein (2) și Laszlo pentru In
dustria Lînii (FR. GRADL — cores
pondent).

pentru Dinamo,



Juniorii noștri au obținut
•‘X*

o victorie concludentă
ECHIPA NOASTRĂ DE TINERET A JUCAT „BATRINEȘTE
’ <- -:x’. is1 F -• • ' - .<-i\ c.. : C 'r- .'A1’;.

Selecționata de tineret a R.D.G. învingătoare cu 1—0 (1—0) la București
Prin rirmâre, 19 atacuri ratate ale echi
pei noastre ‘ și ileci 19 posibilități de 

' F pentru , echipa R. D. Germane ! 
jticat și Gane, atît ca

O mare decepție, ieri, echipa noastră 
de tirieret ! " .. . . „

Și nu atît pentrp dă a pierdut cu 1—0 ' Âtae’ 'pentru t echipa R. D, 
meciul cu „sperarițele“ fotbalistice ale ' Foai

D. Germane, cit pentru jocul dezolant ' control cit și ca inter. Ne întrebăm de 
care l-a prestat și care și-a atras, ce n-a fost el schimbat, mai ales că 
bună dreptate, dezaprobarea miilor 
spectatori, aceiași spectatori care —; nostru a tras puțin și slab la poartă. 
8 dintre juțîtorii care au evoluat In pwmâ rtpriză, nici unul din cele 7
— îi aplaudaseră din toată inima, șntirti' n-a mers pe spațiul porții. (In 

în echipa Viitorul, cu numai două săp- aeeâstă Aparte a jocului, oaspeții m șu- 
■tămîni în urmă... Cum a fost posibilă o tit de patru ori, mareînd o dată). După 
comportare ca cea ‘ de ieri? Să fie paiizS. cfti'd- dominarea' noastră teritorii.' 
vorba de o îngîmfare a tinerilor noștri 
jucători, pe care laudele din ultima vre
me au avut darul să-i înfumureze ? Să 
fie vorba despre o dereglare a acestei 
echipe, produsă de introducerea în „me
canismul" ei a cîtorva jucători din alte 
cluburi ? Să fi privit ei cu ușurință me
ciul de ieri, socotind (și s-a văzut cît 
de greșit !) că oaspeții sînt „victime" 
sigure ? Sau să ne fi înșelat, pînă acum, 
asupra posibilităților celor mai mulți 
dintre ei ?...

S-ar putea ca în răspunsul la fiecare 
dintre aceste întrebări să se găsească 
eîte o părticică din explicația înfrân
gerii și comportării, total nemulțtnni- 
oare ieri, a echipei noastre de tineret. 

Oricum, fapt este eă am pierdut fără 
drept de apel, în fața unui adversar pe 
care -— deși l-am dominat în cirnp — 
nu l-am întrecut cu nimic sub aspect 
tehnic, al pregătirii fizice, al orientării 
pe teren. Oaspeții, care au cîștigat me
ritat, au obținut succesul de ieri mul- 
țuHțită unei remarcabile puteri de luptă,

- joc mai rapid, b:ne orientat. Ei
an știut ce vor la fiecare fază, și-au 
organizat astfel apărarea îneît să nu-i 
lase pe jucătorii noștri nici măcar să 
între în poziție bună de șut, iar cînd au

” atacat au întreprins acțiuni simple, vi
guroase, care — și atunci 
bazat doar pe 3—4 jucători — au dat 

r emoții apărării noastre. Adăugind că 
statura și pregătirea atletică au fost și 
ele „atout“-uri ale oaspeților avem o 
imagine aproape completă asupra învin
gătorilor de ieri, din „vedeta" cupla
jului de pe stadionul „23 August". 
Păcat că, spre sfîrșitul jocului, oaspeții 

umbrit impresia bună lăsată pînă a-
^ur „tragerea timpu-

Haidu fusese insuficient jucat... Atacul

cînd s-au

Jucat, în schimb, reprezen- 
Ceea ce ne-a displăcut 

orice —• a fost lipsa lor 
jocul lor lent, înghesuit. 
Criticabil este în primul 

înaintării, care n-a arătat

Cum au 
tanții noșlri ? 
— înainte de 
de convingere, 
fără orizont, 
rînd jocul înaintării, care n-a 
mai nimi-c în tot decursul celor 90 de 
minute. Aripa Dumitriu II—Matei a ju
cat fără verva ei obișnuită, „excelînd* 
în schimb prin ținerea exasperantă a 
balonului, prin frînarea jocului. Am nu
mărat ieri nu mai puțin de 19 mingi 
pierdute de Dumitriu II, fie din dribling 
exagerat, fie din pase defectuoase, fie 
pur și simplu la atacul adversarului.

lă a fost și mai accentuată (la un mo
ment dat atacau și fundașii !), selec
ționata romînă a . șutat Ia poartă de 11 
ori, dar numai 5 șuturi au mers pe poar
tă. Celt mai priculos șuter al nostru a 
fost mijlocașul Popescu, care, de două 
ori, l-a întins serios pe Zulkowski. 
Comportarea echipei noastre de tineret 
— care ieri a jucat „bătrînește* — tre
buie să dea de gîndit. In primul rind 
antrenorilor, care au .J)ijbîii“ în ce 
privește alcătuirea echipei pînă la ul
timul meci de verificare, cînd au folo
sit 18 
și felul 
pă, de 
tățite.

Și acum, cîteva momente nui impor
tante din joc.

In 
mină 
vederea acest fault. După 6 minute, la 
o acțiune pe dreapta, Scbiaipft centrea
ză și Vogel reia de aproape, în plasă, 
înscriind unicul gol al partidei. In min. 
33, Vogel luftează în situație bună de 
gol iar cu 3 minute înainte de sfîrșitul 
reprizei, la un corner, Matei reia de la 
cîțiva metri, în bară. După pauză — 
cînd echipa romînă a mers totuși ceva 
mai bine — este de semnalat șutul peste 
bară al lui Popescu (mia. 48), ocazia 
lui Dumitriu (min. 50), intervenția sa
lutară a Iui Ghițl la un șut ai lui 
Schimpft (min. 58), suita . de loyîturi 
de colț Ia poarta oaspeților, rămase 
fără rezultat, două șuturi de la distan
ță ale Iui Popescu (la care am putut 
admira siguranța portarului oaspe), și, 
în fine, o nouă ocazie a oaspeților 
(Kleininger, în min. 87). In rest, o 
presiune accentuată a echipei noastre 
dar... fără orizont, fără faze de gol și 
fără... mult așteptatul „1“ egalizator 
pe tabela de marcaj’.

Arbitrul grec Dem. Stachatos a con
dus în general bine echipele:

R. P. Romînă : Ghiță—Pal, 
Răcelescu—O. Popescu, 
Dumitriu II, Gane 
Hă’ăgean (min. 46 
74 Năsturescu).

R. D. Germană:
Wruck, Hergesell—Pankau, Hoffmann— 
Schimpft, Stein (min. 74 Geisler), Rock, 
Kleininger, Vogel.

RADU URZICEANU

jucători. Trebuie analizat, apoi, 
cum se pregătește această echi- 
care s-au legat speranțe îndrep-

min. 2, Ilălăgean este ținut de 
în careu, dar arbitrul trece cu

(Urmare din pag. J) 

un schimb de pase între - Dinu 
Avram, ultimul deschide scorul; 1-rO! 
„încălziți", juniorii noștri continuă să 
atace și ratează cîteva ocazii prin 
Mureșan, ȘteTănescu și Avram (ul
timii doi au fpst singuri în Țața 
porții). Atacurile . susținute ale ju
cătorilor romîni „macină" insă ioce- 
tul cu încetul apărarea adversa,, care 
în .min. 26 recurge la un.faulț^tn, 
apropierea careului: lovitura libera fe 
transformată impecabil de Ștelănes<țu 
(2—0). In min. 30 asistăm la . 
țiune foarte spectaculoasă a oaspe
ților încheiată cu un șut în bata 
(prin foarfecă peste cap) al lui AXre- 
ber, iar în min. 40 la o mare ocazie 
ratată de Avram (a doua oară s-a 
pripit în fața ultimului apărător!). 
Prima repriză se încheie cu o ocazie 
pierdută de Hamann.

In repriza secundă se conturează 
și mai mult superioritatea formației 
romîne. In min. 50 Avram îl „ser
vește" ireproșabil pe Dinu, care ma
jorează scorul : 3—0. Iureșul fotbaliș
tilor noștri nu poate fi oprit: în min. 
65 Avram în plină viteză e faultat, 
balonul însă ajunge la Mureșan. care 
înscrie din apropiere (4—0). O „bară" 
a lui Avram, apoi o altă 
lui Mureșan 
pe tabela de 
autorul celui 
Sz&cs. Scorul 
punctul înscris de Dinu în min. 82 : 
6—0.

Arbitrul bulgar D. Rumianțev a 
condus excelent formațiile:

R.P.R. ; Suciu (Duca) — Grăjdea- 
nu, Mareș, KISS — PECI, Pleșa 
(Nunweiller VI) — MUREȘAN, 
ȘTEFĂNESCU (Szucs), AVRAM, 
DINU, Cîrciumărescu.

R.D.G.; SIMNUK — Preusse, 
Uckrow, Nietzke — Bethke, Bransik 
— Berger (Gayer), HAMANN, Fran
ke, W EBER, Mathei.

și

I
SERIA II

I I
C.F.R. PașcaniC.S.O. Galați 

(nu s-a jucat)
I.M.U. Medgidia — Știința Galați 

5-0 (3-0)
FI Roșie Tecuci — Rapid 

0-1 (0-0)
Carpați Sinaia — Prahova

0—1 (0-1)
C.S.O. Brăila

3-1 (1-1)
Metalul Tîrgoviște — Foresta Fal 

ticeni (nu s-a jucat)
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cîm 

pina 2—0 (1—0)

CLASAMENTUL

Focșani

Ploiești

Flacăra Moreni

C.S.O. Galați 
Foresta Fălticeni
C.S.O. Brăila 
I.M.U. Medgidia 
Prahova Ploiești
Știința Galați 
Metalul Tîrgoviște 
Ceăhjăul P, Neamț 
C.F.R. Pașcani 
Flacăra Moreni 
Carpați Sinaia 
Poiana Ciinpina 
Rapid Focșani 
FI. roșie Tecuci

Cîm-Poiana
Știința Galați 
Prahova Plo-

Petescu,
Nețu—Matei, 

(min. 46 Pavlovici), 
Gane), Haidu (min.

Zulkowski—Stumpf,

i

SERIA A II-A

,bară“ a 
și în min. 75 cifra de 
marcaj se schimbă iar: 

de al cincilea gol e 
partidei e pecetluit prin

JOCURI
FARUL — RAPID 2—0 (1—0)

CONSTANȚA, 14 (prin telefon).— 
Jocul amical dintre Farul și Rapid 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 în fa
voarea gazdelor, după un joc cu 
multe situații de gol la ambele porți. 
Mai insistenți în atac, localnicii au 
înscris prin Ciosescu și Dinulescu.

FARUL: Ghibănescu — Buzea,
Danciu (Greff), Florescu — Stancu. 
Greff (Bibere) — Moroianu, Bukosi, 
Ciosescu, Dinulescu, Mănescu (Vasi- 
lescu).

RAPID: Todor — Lupescu, Mo-
troc, Neacșu — Petrescu, Gherghina

I
SERIA A III-A

Steagul roșu Brașov— Steaua 3—2 (1—1)
BRAȘOV, 14 (prin telefon). —- Ploaia fentă pe Ivănescu și se îndreaptă spre 

dăzirtă înaintea începerii jocului și în poartă pe: centrul' careului, fără &T ci- 
toț timpul primei reprize a influențat neva să intbrvină și după ce reifșește 
direct desfășurarea partidei. Din acest șă-1 dribleze și pe Voinescu — ieșit în 
.motiv controlul mingii s-a făcut greu îhtîmpinare înscrie nestingherit. După 
iar terentil aliinicoț a împiedicat execu- 4 minute Postolaclie, în luptă directă 
țiile tehnice. Prima repriză s-a caracte
rizat mai mult printr-un joc lent la 
mijlocul terenului cu rare incursiuni 
spre cele două porți. In schimb, în re
priza sfccuhdă. cînd ploaia a încetat, în 
ciuda gazonului încă ud, acțiunile au 
fost mai dinamice, s-a insistat mai mult 
In spațiile porților apărate de Ilaidu 
și respectiv Voinescu și — deși sf-â șutat

* puțin — repriza a fost mai atractivă. 
Victoria a revenit echipei Steagul roșu 

"care în partea a doua a reprizei secunde, 
în plină dominare a bucurcștenilor, după 
ce fusese condusă, a acționat mai ho
tă rit, a insistat mai mult la poarta lui 
Voinescu, reușind în cele din urmă să 
concretizeze două din ocaziile avute. 
Nu s-ar putea spune că învingătorii au 
fost superiori din pimct de vedere teh
nic. Au cîștigat însă întîlnirea datorită 
elanului din ultima parte a reprizei se
cunde, avînd și sprijinul larg al apă
rării militarilor care s-a ,,bîlbîit“ de 
cîteva ori.

Jucătorii de la Steaua au controlat 
mai bine mijlocul terenului, au fost des
tul de periculoși în fața careului de 
16 m însă n-au insistat mai ales atunci 
cînd scorul le era favorabil. Mai tre
buie adăugat că la scorul de 2—2 Ci- 
coveanu, scăpat singur (min. 
mite puternic în bară, 
amintim că cele cinci puncte ale partidei': taru. 
au fost înscrise din greșeli ale apără
rilor. In min. 35. Selymesi primește o 
pasă de la Nebula, îl depășește prin

pentru minge cu Raksi, nu-1 lasă' pe 
Hajdu să rețină mingea care era în a- 
propierea lui, dînd posibilitate lui 
Raksi să-l deposedeze și să înscrie în 
poarta goală. Min. 58 aduce uri gol 
înscris în situație asemănătoare : Tdmeș 
este pus în cursă de Jenei și reușește 
să se strecoare printre Postolaclie și 
Campo, care s-au oprit, înscriind plasat. 
In min. 66 Ifașoti face o cursă fru
moasă pe extremă, centrează puternic, 
mingea este urmărită de Necula ți a- 
cesta o împinge în plasă : 2—2. In min. 
77 Hașoti execută frumos o lovitură 
de colț, mingea este jucată de mai mulți 
jucători masați în careu și în cele din 
urmă ajunge la Năftănăilă, care print-r-o 
„foarfecă" reușită trimite mingea în 
colț. In drumul său spre plasă, mingea 
întîlnește și capul lui Cojocaru. care 
o împinge și mai puternic în plasă: 
3—2 ! Jocul a fost condus cu compe
tență de Iosif Ritter (Timișoara) căruia 
i s-au aliniat următoarele formații : 

STEAGUL ROȘU : Ilajdu—Jenei. Pos- 
tolaohe, Filimon (Campo min. 13, Băr- 
bulescu)—Bărbulescu (Campo), Szîgeti— 
ITașoti, Năftănăilă, Campo (Nccu'Ia), 
Meszaros, Selymesi.

STEAUA : Voinescu—Ivănescu, Cojo- 
75), tri- caru, Hălmăgeanu—Jenei, Crișan-— Ca- 

Este cazul să eoveanu, Constantin, Raksi, Tomeș, Tă-

tineret: Steagul roșu Brașov—
Strana l—1 (1—1).

CAROL GRUIA — coresp. regional
______________

Progresul Ale-C.F.R. Roșiori — 
xandria 1—1 (0—1)

Dinamo Pitești — 
cea 0—0

Metalul București — Știința 
rești 4—0 (1—0)

Tractorul Brașov — C.S.M. 
1—2 (0-1)

C.S.O. Craiova 
(nu s-a disputat)

Chimia Făgăraș — C.S.M. Mediaș 
4—2 (2-2)

Drubeta Tr. Severin
Obor 1—1 (1-1)

Unirea Rm. Vîl-

C.S.M.

Bucu-

Sibiu

Reșița

CLASAMENTUL
1. Metalul București
2. C.S.M. Sibiu
3. Dinamo Pitești
4. Chimia Făgăraș
5. C.S.M. Reșița
G. Unirea Rm. Vîlcea
7. C.S.M. Mediaș
8. Dinamo Obor
$7 Știința Buc.

10. C.F.R. Roșiori
11. C.S.O. Craiova
12. Tractorul Brașov
13. Drubeta Tr. Severin
14. Progresul Alexandria

7 5
7 5
7 4
7 4 
€ 2
7
7
7
7
7
6
7
7
7

2
2
2
2
2
1
2
2
2

Dinamo

Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii—C.S.M. 
Cluj 1—2 (0—1).

Unirea Dej—Jiul Petrila 0—0.
C.S.O. Timișoara—Arieșul Turda

2—1 (2—0).
Vagonul Arad—A. S. Cugir 3—0 

(0—0). ,
C.S.O. Baia Mare—Mureșul Tg. Mu

reș 3-0 (1—0).
Recolta Cărei—Crișul Oradea 1—2. 

(0-2).
A.S.M.D. Satu Mare—CF.R. 

Arad 1—0 (fr-0).

CLASAMENTUL

I.R.T.A.

1
1
2

1
1
1 

0 3
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
3 2
1 4
1 4
1 4

11
11
10
8
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5

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

10. 
11. 
12.
13.
14.

Crișul Oradea
Jiul Petrila
Ind. Sîrmei C. Turzii 
Arieșul Turda
C.S.O. Baia Mare 
A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.O. Timisoara 
C.S.M. Cluj
Vagonul Arad
Recolta Cărei
Mureșul Tg. Mureș
Unirea Dej

A. S. Cugir
C.F.R. I.R.T.A. Arad

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 2 0
7 12

4
2
3
2 4
3 2

2
4
2

1 
1
2
1
2

4 0 3
4 0 3
2 3 2

3
3
3
3
5
4

3 1
2 2
2 2
2 2

C.F.R.

ai" ■ -

Speranțele intr-un meci spectaculos
nu s-au

Dinamo Bacău
'oo-

Tradiția aneciyirilor
BACĂU, 14 (prin Jțelef&r <fe 

respondenții noștri), 
între cele două formații dipamoviste, 
care au furnizat deseori frumoase spec
tacole fotbalistice, a făcut ca în tribu
nele stadionului din localitate să ia Ioc

AMICALE

împlinit
-Dinamo București 0 — 0

oricui d Ut

(Langa) — Lalu. Georgescu, I. 
nescu, Cimpoca, Codreanu.

Io-

CORNEL POPA — coresp.

PROGRESUL — PETROLUL 3—1
(2-0)

amicală dintre Progresul 
disputată în Capitală a 
joc interesant cu multe 

faze spectaculoase. Pentru Progre
sul au marcat, în ordine: Copil, M'af- 
teuță și Olaru ; pentru Petrolul a 
înscris Munteanu.

PROGRESUL : Opanschi (Cosma) 
— Badea, Ioniță, Maior — Știrbei, 
Pașcanu — Copil, Smărăndescu 
(Protopopescu), Olaru, Mafteuță, Ba- 
boie.

PETROLUL: Ionescu (Maroși) — 
Florea, Fronea, Pahonțu — Ivan, Du
mitrescu — Badea, A. Munteanu, 
Tabarcea, Asan, Dridea II.

O. MIHAI — coresp.

Intîlnirea 
și Petrolul 
prilejuit un

Ofonosport

ETAPA VIITOARE: 
pina — C.S.O. Galați, 
— Foresta Fălticeni, 
iești — C.F.R. Pașcani, FI. roșie 
Tecuci — Metalul Tîrgoviște, Flacăra 
Moreni — I.M.U. Medgidia, C.S.O. 
Brăila — Ceahlăul P. Neamț, Rapid 
Focșani — Carpați Sinaia.

ETAPA VIITOARE^
Vîlcea
Buc.
șiori •

Unirea Rm.
Tractorul Brașov, Știința 

C.S.M. Reșița, C.F.R. Ro- 
Chimia Făgăraș, Dinamo 

Obor — Dinamo Pitești, C.S.M. Me
diaș — Mtetalul Buc., Progresul Ale
xandria — C.S.O. Craiova, Drubeta 
Tr. Severin — C.S.M. Sibiu.

10
8
8
8
8
8
8
7
7
6
6
€

4

ETAPA VIITOARE :
Arad—Mureșul Tg. Mureș; Arieșul 
Turda—C.S.O. Baia Mare; Crișul Ora
dea—Ind. Sîrmei C. Turzii; Jiul Petri- 
la—Vagonul Arad; C.S.M. Cluj—Uni
rea Dej; A. S. Cugir—C.S.O. Timi
șoara; A.S.M.D. Satu Mare—Recolta 
Cărei.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 
REZULTATE EXACTE

I. R. D. Germană (A) — R. P. 
Romînă (A) 3—2

II. R, P. Romînă (țin.) — R. D. 
Germană (tin.) 0—1

III. R. P. Romînă (jun.) — 
R. D. Germană (jun.) 6—0

IV. R. P. Ungară (A) — R.P.F. 
Iugoslavia (A) 0—1

V. Steagul roșu — Steaua (Cat 
A.) 3—2

VI. Dinamo Bacău — Dinamo 
București (Cat. A) 0—0

VII. I.M.U Medgidia — Știința 
Galați (Cat. B) 5—0

VIII. Ceahlăul — Poiana Cîm- 
pina (Cat. B) 2—0

IX. Drubeta Tr. Severin — Di
namo Obor (Cat. B) 1—1

X. Chimia Făgăraș — C.S.M. 
Mediaș (Cat. E)

XI. Unirea Dej
0-0

XII. Recolta
Oradea (Cat. B) 

Variante <‘
228.000.

4—2
— Jiul (Cat. B)

1

2

un public mai numeros ca 
actualul campionat.

Din păcate însă, de data 
chipele n-au jucat la nivelul 
special înaintările, care n-au 
creeze suficiente faze de gol, fapt care 
explică în mare parte scorul alb con
semnat la încheierea partidei. S-a jucat 
mai mult la centrul terenului, ambele e- 
chipe manifestînd cu precădere preocu
pări defensive, ceea ce a dus la o scă
dere simțitoare a spectaculozității în
tâlnirii.

Totuși, cei care au avut mai multe 
posibilități de șut au fost băcăuanii. 
Dar pripeala atacanților echipei gazde 
a ușurat considerabil sarcina lui Uțu. 
Au existat cîtcva ocazii de a se marca. 
In min. 14 Popa respinge de pe linia 
porții o minge șutată de Gram, la un 
corner. In min. 66 Nemeș, scăpat sin
gur, trage peste poartă, pentru ca în 
min. 75 Gram să ezite Ia o minge ce 
s-a plimbat prin fața buturilor bucureș- 
tenilotr. Cu 5 minute înainte de fluierul 
final Gram scăpat de întreaga apărare 
a oaspeților este... îmbrățișat de Popa. 
Lovitura liberă, bine executată de același 
Gram de la circa 18 metri, este reținută 
de Uțu.

Oaspeții âu avut cea mai mare oca
zie în min."31, cînd David a tras prin 
surprindere și cu efect din apropierea 
porții, dar Bucur a reținut printr-un 
reflex excepțional, și în min. 65 cînd 
Țîrcovnicu, de la numai cîțiva metri, 
a trimis mingea cu capul în brațele por
tarului băcăoan.

Arbitrul N. Stavru — Constanța a 
condus bine următoarele formații :

DINAMO BACĂU : Bucur—Gio^anu, 
Gross, Cincu—Rădulescu, Vătafu—Popa, 
Iancu. Gram, Ciripoi. Nemeș.

DINAMO BUCUREȘTI : Uțu—Popa, 
Nunweillcr IV, Ivan—V. Alexandru, 
Ștefan—Frățilă, Varga, Unguroiu. Țîr
covnicu, David.

T>a tineret; Dinamo Bacău—Dinamo 
București 1—2 (1 — 0).

ILIE IANCU 
GH. DALBAN

aceasta, e- 
scontat, îb 

reușit să-și

I
2

x
î

î

X

1

X
Cărei — Crișul 

) !—2 2 
depuse aproximativ

C.S.M. Reșița Spartak Subatița
4__0 (3 — 0)

REȘIȚA, 14 (prin telefon). — 
Practicînd un joc rapid și tehnic, lo
calnicii au repurtat o meritată vie- 
torie. Oaspeții au făcut mai mult 
joc de apărare iar atacul lor a fost 
ineficace.

In prima parte a jocului. C.S.M, 
Reșița a marcat prin Scînteie (min. 
36) și Varga (min. 42 și 44). In a- 
cest interval, reșițenii au mai ratat 
prin Sporea. In repriza a doua, 
Sfîrlogea a stabilit scorul final, :n 
min. 62.

I. PLAVIȚ1U — coresp.



1 L ruiare din pag. 1)

P.muncii al Republicii India, M. 
Mathur, ambasadorul Republicii In
dia la București, lancu Horațiu, 
basadorul ~ ....... ~
mine I 
Indiei" 
Pradhan. 
Maharashtra.

La bordui unei șalupe militare, a- 
vînd la proră steagul rominesc. cori- 
ducătorii de stat romini au plecat 
spre insula Eiephanta. situată la 
șase mile de Bombay Navele mili
tare indiene aflate in port au înălțat 
in cinstea oaspeților marele pavoaz

Pe vremea cind invadatorii portu
ghezi au debarcat pentru prima oară 
pe insulă, ei au văzut un elefant de 
piatră ce străjuia locul de debarcare. 
De aici vine numele actual al insulei. 
Insuia E.ephanta 
inalții oaspeți 
.Swagatam' 
cu puf a:b 
pinzâ roșie

Tovarășul _ _
și cei alți oaspeți romini au vizitat 
grotele in care, cu multe secole in 
urmă, artiști geniali au sculptat sta
tui uriașe de o mare frumusețe Nu
mele scu.ptoriior nu se mai cunosc, 
deoarece arhiva cu privire la istoria 
insulei, la arhitecții care au făcut 
planurile, la maeștrii care au tăiat in 
piatră superbele statui au fost luate 
de cotropitori și s-au pierdut. De alt
fel. portughezii au distrus chiar unele 
dintre aceste capodopere. precum și 
Cițiva dintre pilaștrii care susțin gro
tele

Un chei îngust de piatră conduce 
pină la o scară cu 111 trepte la ca
pătul căreia șapte încăperi mari să
pate in stmcă adăpostesc opere de

am- 
Repub'icii Populare Ro

la Delhi, au sosit la „Poarta 
Aici au fost intimpinați de 

secretar șef al statului

i-a intimpinat pe 
romini cu cuvintul 

(bine ați venit) scris 
de bumbac pe o mare

Gheorghe Gheorghiu-Dej

artă considerate drept o minune a 
arhitecturii. Totul este tăiat de-a 
dreptul in stîncă. In peștera princi
pală închinată zeului Shiva, infățișat 
in nouă ipostaze, impresionează ui 
mod deosebit sculptura centrală, in- 
fățișind tripla față a zeității indiene: 
Brahma — creatorul, Vishnu — păs
trătorul și Shiva — distrugătorul 
răului.

Conducătorii de stat romini și-au 
exprimat admirația pentru ingeniozi
tatea și taientul creatorilor acestui 
monument

Numeroși turiști indieni care, ca 
in fiecare duminică, vizitau grotele, 
au salutat și aplaudat călduros pe 
oaspeții romini atit fa venire, cit și 
la plecare In fața unui mare număr 
de persoane, ministrul aprovizionării, 
locuințelor. pescuitului și turismului 
din guvernul statului Maharashtra. 
Taleyarkhan. a luat cuvintul prezen- 
tindu-i pe conducătorii de stat romini. 
El a spus că populația statului și o- 
rașului Bombay sint fericite să pri
mească vizita inalților oaspeți ro
mini Ca răspuns la rugămintea mi
nistrului Taleyarkhan de a adresa 
citeva cuvinte celor prezenți, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a trans
mis un salut călduros din partea po
porului romin Popoarele noastre — 
a spus președintele Consiliului de 
Stat — doresc pacea pentru a-și con
sacra toate forțele dezvoltării țărilor 
lor. In încheiere, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a mulțumit pentru 
primirea cordială făcută

Rugați de tinere indiene, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer și Corneliu Mănescu 
le-au dat autografe

După vizitarea insulei, inalții 
oaspeți rom ni s-au întors la Bom-

Echipele favorite—învingătoare in preliminariile 
campionatelor mondiale de volei

• La ftăicți: R. P. Romînfi-R. P. D. Coreeană 3-im La lele: R. P. Romină-R. r. Germană 3—0 
și R. P. Rominfl-D.R. S.S. 0—3

MOSCOVA; 13 (Agerpres). — Sîmbă- 
tă, în ziua a doua a campionatelor 
mondiale de volei, au fost programate 
primele întreceri ale preliminariilor 
competiției feminine. Jucind la Mos
cova (grupa a IV-a) cu echipa R.F. 
Germane, reprezentativa R. P. Ro
mine a obținut victoria cu scorul de 
3—0 (5, 2, 10). După cum scrie comen
tatorul sportiv ai agenției TASS în 
cronica sa, „Superioritatea voleibalis
telor romine a fost evidentă. In pri
mul set echipa vest-germană a condus 
cu 4—1, dar echipa romină a făcut a- 
poi 11 puncte, ciștigind pină la urmă 
fără emoții. Setul II a durat 14 mi
nute, fiind cîștigat cu 15—2. In setul 
al IlI-lea, antrenorul echipei a intro
dus rezervele, așa Se explică faptul 
că romincele au cîștigat numai cu 
15—10. Cele mai bune jucătoare ale 
echipei R.P. Romine au fost Doina 
Ivănescu și Lia Vanea, care s-au re
marcat prin eficacitatea loviturilor la

a

fileu". Tot în grupa de la Moscova, Coreene. Ea se află pe locul 1 în gri 
echipa U.R.S.S. a învins cu 3—0 echi- ...... .
pa Olandei. In grupa de la Leningrad* 
echipa R.P. Bulgaria a întrecut cu 
3—1 echipa R.S. Cehoslovace.

Simbătă au continuat meciurile mas
culine. Iată cele mai importante re
zultate : grupa I (Riga): Brazilia—A- 
ustria 3—0 ; Iugoslavia—Finlanda 3—0; 
grupa a II-a (Leningrad): R.P.D. Co
reeană—Belgia 3—0; R.P. Ungară— 
Italia 3—1 ; grupa a III-a (Kiev): Ja
ponia—R.P. Albania 3—0 ; grupa a 
V-a (Moscova); R.S. Cehoslovacă— 
R.P. Bulgaria 3—1. Echipa masculină 
a R.P. Romîne a avut simbătă zi li
beră.

MOSCOVA, 14 (Agerpres). — Se
lecționata masculină de volei a R.P. 
Romine a obținut duminică a doua 
victorie in preliminariile campionate- < 
lor mondiale. De data aceasta, spor
tivii noștri au întrecut cu 3—1 (15—2, 
16—18, 15—8, 15—3) echipa R.P.D.

Echipa raionului 1 liai (București)
cîștigat concursul republican de atletism

(Urmare din pag. 1)

1.greutate: N. Ivanov (Buc.) 15,88;
Lazăr (01.) 13,98; I. Moisescu (CI.) 
13,86; disc: V. Sălăgean (Br.) 50,87; 
V Manolescu (Buc.) 49,83; E. Kot- 
lar (Buc.) 48,62; ciocan: A. Zig- 
mond (CI.) 51,29; I. Szilaghi (Ban.) 
50,42; F. Amels (Br.) 47,70; suliță: 
G. Pikulski (Bac.) 63,30; K. Sokol 
(CI.) 63,26; V. Handelman (Bac.) 
59.09 ; 4x100 m: București 43,6; Bra-

întrecerile de oosiacole au încheiat cu succes 
campionatele de probă completă

șov 43,7 î Banal 44,8; FEMEI: 
100 m: A. Beșuan (CI.) 12,7; V. 
Bufanu (Bac.) 12,8; V. Mărculescu 
(Buc.) 12,9; 200 m: A. Beșuan 27,1; 
M. Filip (Bac.) 27,8; L. Veselinovicî 
(Ban.) 27,9; 400 m: V. Gabor (Br.) 
60,1 ; M. Filip 60,8; F. Negru (Ban.) 
60,9; 800 m: FI. Grecescu (Buc.) 
2:12,3; V. Gabor 2:15,1; D. Birsan 
(Buc.) 2:22,8; 80 mg: V. Bufanu
12,6; F. Grama (Ban.) 13,1; El. 
Vasi (Ban.) 13,1; lungime: V. Bel- 
mega (CI.) 5,85; U. Popescu (Br.) 
5,45; A Beșuan 5,32; înălțime: E. 
Mayer (Ban.) 1,57; R. Voroneanu 
(Bac.) 1,54 î U. Popescu 1,50: greu
tate: A. Sălăgean (Br.) 15,16; E. 
Scherer (Br.) 13,93; A. Bugnariu 
(CI.) 11,69; disc: R. Moțiu (Ban.) 
37,95; A. Sălăgean 36,89; A. Bugna
riu 36,41; suliță: A. Mițaru (Ban.) 
33.42; A. Bugnariu 30,89; El. Neagu 
(Bac.) 29,58 ; 4x100 m: București
51,8; Banat 53,2; Cluj 53,4.

pa a II-a, de la Leningrad, urma*, 
de echipa R.P. Ungare, de asemene 
neînvinsă. Astăzi, echipa R.P. Rom 
ne joacă cu echipa Italiei (care dum 
nică a învins Belgia cu 3—0 (6, 1( 
4), iar marți intîinește echipa R.P 
Ungare. Alte rezultate înregistrate î 
competiția masculină: grupa I: Fir 
landa—Austria 3—0 (14, 8, 9) ; Iugo 
slavia—Brazilia 3—1 (15—10, 15—4 
12—15, 15—9); grupa a IlI-a : R.P 
Polonă—R.P. Albania 3—1 (13—15
15—11, 15—9, 15—1); Japonia—R.D 
Germană 3—0 (11, 13, 15); grupa i 
IV-a : R. P. Chineză—Olanda 3— 
(15—9, 15—7, 12—15, 15—10); gru 
pa a V-a : R.S. Cehoslovacă—R.P 
Mongolă 3—0 (2, 1, 7).

Rezultate normale și victorii ale e- 
chipelor favorite în seriile campiona
tului feminin. La Moscova, în grupa 
a IV-a, meciul central l-a constituit 
întîlnirea echipelor U.R.S.S. și R. P. 
Romîne. „Spectatorii așteptau cu ne
răbdare să le revadă pe cele două 
veterane, cunoscutele jucătoare Lud
mila Buldakova și Doina Ivănescu, 
căpitanele echipelor". Comentatoml 
TASS scrie că „maniera de joc a e- 
chipelor a fost determinată de felul 
cum s-au comportat cele două căpi
tane de echipe, de temperamentul și 
de dispoziția de joc a acestora. In 
timp ce Buldakova a jucat foarte 
energic și agresiv, Doina Ivănescu a 
fost mult prea calmă și lipsită de 
obișnuita sa vivacitate. Victoria a re
venit astfel echipei care a jucat mai 
dinamic și cu mai multă însi-^ire. 
Scor final : 3—0 (6, 7, 7) în favoa
rea echipei U.R.S.S." — Tot în grupa 
a IV-a, Olanda a învins R.F.G. cu 
3—0 (6, 8, 2). In această grupă, 
echipa U.R.S.S. este virtual calificată 
pentru turneul final. Rămîne ca me
ciul dintre echipele R.P.R. și Olanda 
să desemneze a doua formație parti
cipantă la turneul final.

Rezultate obținute în celelalte grupe 
ale campionatului feminin: grupa I: 
Brazilia — Austria 3—0 (1, 2, 4) ; 
grupa a ill-a: R. P .Bulgaria — 
R. P. Ungară 3—1 (13—15, 15—10, 
15—4, 15—2) ; grupa a lll-a: R. D. 
Germană — R.P.D. Coreeană 3—0 
(13, 9, 13) ; Japonia — R. P. Chineză, 
3-0 (5. 12. 7). -Z'

CampionateleApi 
după 
mate 
șoara* 
între» 
locie
au co 
al cam

La c 
din ; 
ficat 
plan 
Iuja. cjire oc 
și se anunța 
clasat în prol 
din cauza unei eron conr.se 
cursul de cros (a uitat să 
la obstacolul 11). Dmtre cei 
.urcat* in clasament după proba de 
fond, o mențiune deosebită lui Th 
Stanciu (cu Jaguar) care, de pe lo
cul VIII a ajuns pe locul II. fiind 
concurentul cu cea mai bună com
portare in proba de fond a categorie 
ușoare

Modificări s-au produs și ta clasa
mentul probe: de categorie mijlocie 
dar Gh_ Langa și Oscar Recer au 
continuat să ocupe primele locuri. 
Langa fiind singurul călăreț al •- 
cestor campionate care a obținut pină 
la urmă un punctaj pozitiv (4-13). 
Pe locurile următoare: 3. Gh. Iuja; 
4. C Vlad; 5 W Fleischer; 6. E. 
Boiangiu

Astfel, cu „zestrea" punctajului de 
la fond care a scăzut sau a ridicat 
pretențiile concurenților la titlul de 
campion, aceștia s au prezentat la 
startul ultimelor probe ale campiona
telor, întrecerile de obstacole. Dar, 
și desfășurarea acestei probe a con
tinuat să pună sub semnul întrebării 
numele primilor ‘ ,1,
punctajului destul de apropiat după 
cele două zile de

A invins — la categoria ușoară — 
Constantin Vlad (Dinamo) cu Keops, 
care ia scurt timp după ce a cuce
rit titlul de campion republican la 
obstacole, categoria mijlocie, a con
firmat excelenta sa pregătire și pen
tru proba completă de călărie. O 
performanță deosebită a realizat și 
sibianul Harold Muller — cel mai 
tînăr concurent al campionatelor — 
care s-a clasat pe locul II, spre 
bucuria colegilor de echipă și, bine
înțeles, a antrenorului Purcherea 
care ne-a obișnuit în ultima vreme 
cu asemenea „surprize" plăcute,

GH. LANGA $1 C. VLAD AU CÎȘTIGAT PRIMELE LOCURI 
PROBELE PE ECHIPE • CLASAMENTELE DEFINITIVE

FOHDUL — CEL MAJ SEVER EXAMEN •
• DINAMO Șl STEAUA AU CUCERIT

!e făcute

11) care au
P 

întoarcă

: 1 c/vLAD

mondiale de ’tiu
Simbătă și duminică, pe poligonul 

din Cairo, au continuat întrecerile 
din cadrul campionatelor mondiale 
de tir. Majoritatea titlurilor de cam
pioni mondiali, individual și pe e- 
chipe, au fost cîștigate în aceste zile 
de sportivii sovietici. Numai simbătă, 200' de talere din 200 posibile, cuce- 
de pildă, trăgătorii din Uniunea So
vietică au cucerit trei medalii de aur.

După definitivarea clasamentelor, 
vineri seara echipa noastră de armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat 
și individual I. Sîrbu au ocupat locu
rile 4. Alte rezultate: pistol calibru 
mare: 1. BAKALOV (U.R.S.S.) 590 p. 
CAMPION MONDIAL, 2. Haidurov 
(U.R.S.S.) 589 p„ 3. Blanken—Ship 
(S.U.A.) 588 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 
2.348 P CAMPIOANA MONDIALA 
ȘI NOU RECORD MONDIAL, 2. 
S.U.A. 2.341 p., 3. R. D. Germană 
2.314 p. Echipa țării noastre a tota
lizat 2.286 puncte și s-a clasat pe 
locul VI. Armă liberă calibru redus 
40 focuri poziția in genunchi: I, 
Wenk (R.F.G.) 398 p. campion mon
dial, 2. Jenssen (Danemarca) 387 p., 
3. Niazov (U.R.S.S.) 387 p. Pe e- 
chipe: 1. U.R.S.S. 1.533 p. campioană 
mondială, 2. R.F.G. 1.531 p., 3. S.U.A. 
1.521 p. Poziția în picioare 40 focuri: 
1. Anderson (S.U.A.) 376 p. cam
pion mondial, 2. Wogt (Elveția) 367

p., 3. Poole (S.U.A.) 366 p. Pe e- 
chipe: 1. S.U.A. 1.464 p. campioană 
mondială, 2. Elveția 1.442 p., 3. 
R. D. Germană 1.424 p. Skeet: con
curentul sovietic Durnev a realizat 
o performanță extraordinară lovind

rind în acest fel titlul de campion 
mondial. In proba de pistol calibru 
mare rezervată senioarelor, sportiva 
sovietică Iulina Nadejda a cîștigat 
titlul de campioană mondială cu 570 
puncte.

Valeri Brumei distins 
cu „Caravella de aur“ 

ROMA (Agerpres). — In fiecare 
an municipalitatea orașului Genova, 
unde s-a născut Cristofor Columb, 
conferă celui mai bun sportiv din 
lume trofeul „Caravella de aur*. A- 
nul acesta înalta distincție a fost a- 
tribuită atletului sovietic Valeri Bru-p- 
mel. Cu ocazia festivității, desfășu
rată în seara zilei de 12 octombrie, 
președintele republicii Italia, Antonio 
Segni, a înmînat personal lui Bru
mei „Caravella de aur“ și l-a feli
citat pentru marile sale performanțe.

lat 
bei d 
(Dinamc Keops — 50.4 p —
CAMPION AL R. P. ROMINE PE 
ANUL 1962; 2. H. Muller (CSM Si
biu) cu Mangalia — 67,6 p; 3. Puiu 
Victor (Dinamo) cu Greer — 72,2 p; 
4. Th. Stanciu (Steaua) cu Jaguar 
— 76 p; 5. Puiu Victor (Dinamo) cu 
Glod — 86,4 p; 6. E. Boiangiu (Di
namo) cu Vifor — 100 p; 7.—8. Io- 
niță Bone (Steaua) cu Amara și D. 
Hering (Steaua) cu Fatma — 153,4 
p; 9. Gh. Iuja (Steaua) cu Stix — 
154 p; 10. Gh Câlugărițoiu (Steaua) 
cu Ogar —159,6 p; 11. Th. Stanciu 
(Steaua) cu Gerilă — 209,8 p; 12. Tu
dor Vasile (Steaua) cu Leandru — 
211 p. Pe echipe: 1. DINAMO (C. 
Vlad cu Keops și Puiu Victor cu 
Greer) — 123 p — campioană a 
R. P. Romîne pe anul 1962; 2. Steaua 
(Th. Stanciu cu Jaguar și Ioniță 
Bone cu Amara) — 229 p; 3. Steaua 
II (D. Hering cu Fatma și Gh. Că- 
iugărițoiu cu Ogar) — 313 p.

Proba de categorie mijlocie a în
ceput sub semnul unui interes ge
neral. Conducea Langa dar în even
tualitatea doborîrii a trei obstacole, 
titlul de campion ar fi revenit lui 
Recer (presupunînd că acesta termina 
parcursul fără greșeală). Lucrurile 
s au petrecut insă... invers și, cu, 0 
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clasați, datorită

concurs.

spre uliul de campion sini trecute cu succes. 
Keops a ocupat primul loc la categoria ușoară

puncte penalizare, Gh. Langa — 
campionul țării la obstacole catego
ria grea, a devenit și campion repu
blicări a" categoriei mijlocie de probă 
comp.etă, demonstrînd încă o dată 
pregătirea sa superioară. Recer, care 
a doborit trei obstacole a trebuit să 
cedeze și locul II care a revenit — 
ca o răsplată binemeritată pentru sîr- 
guința sa deosebită — lui Gh. Iuja. 

Clasamentul probei : 1. GH. LAN
GA (Steaua) cu Stejar +13 p — 
CAMPION AL R. P. ROMINE PE 
ANUL 1962; 2. Gh. Iuja (Steaua) cu 
Severin — 34,2 p; 3. Oscar Recer 
(Dinamo) cu Adjud — 46,4 p; 4. W. 
Fleischer (CSM Sibiu) cu Nonius — 
53,2 p; 5. C. Vlad (Dinamo) cu Sa
vant — 56,6 p; 6. E. Boiangiu (Di
namo) cu Nașu — 89 p.

DAN GlRLEȘTEANU

FOTBAL PE GLOB
LA BUDAPESTA : 

UNGARIA — IUGOSLAVIA 0—1 I
BUDAPESTA 14 (prin telefon). Du

minică s-a desfășurat pe Nepstadion, 
în fața a 30.000 de spectatori, întîlni- 
rea internațională amicală dintre re
prezentativele de fotbal ale Ungariei

Campionatul mondial feminin de șah
2Nona Gaprindașvili

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Partida a 9-a a meciului pentru tit
lul mondial feminin de șah s-a ter
minat remiză la mutarea a 62-a. Cu 
toate că la întrerupere Bîkova avea 
avantaj material, Gaprindașvili a a lumii.

'■ • ------------------- -------------- i—L-ii

conduce cu 7
reușit să forțeze remiza prin șah 
etern. Scorul meciului este acum de 
7—2 în favoarea Nonei Gaprindaș- 
vili căreia îi mai trebuie 1,5 puncte 
pentru a cîștiga titlul de campioană

și Iugoslaviei. Victoria a revenit in 
mod surprinzător fotbaliștilor iugo
slavi cu 1—0 (0—0).

Echipa maghiară (din care au lipsit 
Tichi și Albert) a avut cei mai buni 
jucători în Sipoș, Solymosi și Gorocs. 
Jocul a fost arbitrat 
Seipelt. De menționat 
goslavă ob|ține prima 
Budapesta după 31 de

In afară de această partidă cele 
două țări au susținut alte trei parti
de : Ia juniori: Iugoslavia—Ungaria 
3-0 (Ia Budapesta !); la tineret: Iu
goslavia— Ungaria 2—1 (la Banja Luka) 
și Ungaria B—Iugoslavia B (la Niș) 
2-0.

• Ieri la Anvers, reprezentativa 
Belgiei a dispus de cea a Olandei 
cu 2-0 (2-0). ' '

de austriacul 
că echipa iu- 
sa victorie la 
ani.

conr.se

