
O frumoasă victorie a scrimei noastre

A ENE PE LOCUL I LA CRITERIUL MONDIAL
DE SCRIMA AL TINERETULUI

( SibHot

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVAf

ANA ENE

îîmbătă, în cea de a doua 
lui Mondial de Scrimă al 
e se desfășoară Ia Gând 
planșe au urcat floretistele.

.’'■latre de concurente (din 27
țări) se aflau și reprezentantele țării 
istre Ana Ene, Marina Stanca și Ilea- 
Ghiulai.

zi a Crite- 
Tineretului 

(Belgia),

0 comportare excelentă a avut-o tînăra 
maestră a sportului Ana Ene. care a reu
șit să treacă prin toate etapele concursu
lui și să se claseze pe locul I. Perfor
manța talentatei noastre sportive reflectă 
seriozitatea cu care s-a pregătit în ve
derea celei mai importante confruntări 
internaționale a scrimerilor juniori.

Ana Ene a debutat în acest concurs1 
în seria a IV-a a preliminariilor, unde 
s-a clasat pe locul II, după Fisora (Ita
lia), 
(5). 
cut-o 
Palm 
lupta 
dials 
trăgătoare : Miheva (U.R.S.S.), Rousse- 
let (Franța), Berger (Africa de Sud) și 
Ana Ene. Reprezentanta țării noastre s-a( 
impus și în acest ultim act al întrecerii, 
realizînd două frumoase victorii, cu a- 
celași scor (4—2) la Rousselet și Mihe
va. Ea a pierdut la Berger (4—2). Cum 
însă și Berger avusese o înfrîngere la so
vietica Miheva (4—1), a fost necesar —1 
pentru desemnarea campioanei, — uns Spectatorii aflați duminică după-a- 
mcct de baraj Ene^Berger Dezlănțuit miazâ -n Palatul Sporturil()r din Pra- 
de la primul schimb de lame, scrimera t au moTOente emoționante. Ei
noastră a condus de la început. cîMi-\au £ost martorii desemnării campio- 
rvv ANA Inilor mondiali în probele individuale.
ENE (R. 1 ROMINĂ) 3 v (d. b.) —^sportivele noastre Maria Alexandru 
campioană mondială de tineret; 2. Ber
ger (Africa de Sud) 2 v (d. b.) ;
Rousselet (Franța) 2 ▼; 4.
(U.RS.S.) 2 v.

dar cu același nutnăr de victorii 
In continuare. Ana Ene a între- 
prin eliminare directă pe suedeza 
cu 8—7. In cele din urmă, în 
pentru titlul de campioană mon- 
au rămas angajate doar patru
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Campioaatele mondiale de tems de masă au luat sfîrșit

Maria Alexandru pc locul II
și Ella Constantinescu pc locul HI la individual

R. P. R. pe locul II in clasamentul
TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA FRAGA,

și Ella Constantinescu s-au afirmat 
din nou în arena mondială, înscriind 

Miheva l performanțe meritorii in palmaresul 
tenisului nostru de masă. Pentru pri-

; 3

la sim- 
Maria 

s-a do
num ai

A început Turneul U. E. F. A.

Juniorii noștri au debutat cu o victorie: 
R. P. Romină—U. R. S. S. 1-0 (0-0)

Prin telefon, de la trimisul nostru special V. Grădinaru

ELLA CONSTANTINESCU Șl MARLA ALEXANDRU

După cum se știe de simbătă după- 
îiază, debutul echipei rămâne în 
irneul de juniori U.E.F.A. a coincis 

o victorie, 1—0 (0—0), asupra re- 
ezentativei Uniunii Sovietice. A 
5t o victorie a voinței și dirzeniei, 
victorie muncită și pe deplin me- 
aită.

ISuecesul este cu atît mai prețios 
Intru noi, cu cit am întrecut un 
Iversar redutabil, bine pus la punct 
In punct de vedere fizic, a cărui 
Eracteristică e jocul atletic, în forță. 
■ Meciul R.P.R.—U.R.SJS. s-a disputat 
E stadionul „Brantford 
lub“, în fața a peste 4.000 de spec- 
Rbri. După felul în care sovieticii 
Iau așezat pe teren, cu stoperul 
Lblat și cu trei „măturători" la 
lijlocul terenului, ne-am dat seama 
n urmăresc un rezultat de egalitate, 
lin păcate, contrar indicațiilor date 
L antrenori, — care cereau să se 
pace ofensiv și cu șuturi pe poartă, 
l juniorii noștri se angrenează la 
Lceput într-un joc steril, cu pase 
le metru pătrat, înghesuite pe mij- 
pcul terenului, cu degajări înalte, 
peru ce convenea de minune ad- 
lersarilor. în prima repriză jucăm 
p vintul în spate, dar fotbaliștii- 
[oștri nu au atacat pe un front larg, 
le extreme, n-au știut să 
pască șuturile, s-au pripit 
[orții.

Iată cîteva momente din 
lepriză :

Min. 14: Nagy 
pvietică, dar în 
Oază. A fost o 
leschide scorul.

între min. 19-24 asistăm la 
ernică revenire a adversarilor

Football

pregă- 
in fața

această

trece de apărarea 
loc să șuteze pa- 

da abună ocazie

O pu- 
noștri, 

■are se face simțită prin contra- 
(tacuri rapide.

Min. 25: după ce driblează doi ad
versari, Popa — ajuns liber in fața 
porții — șutează fulgerător. Portarul 
sovietic Kramarenko respinge balo
nul, se produce învălmășeală și sto
perul echipei U.R.S.S. reușește să 
degajeze. Imediat, un contraatac ful
gerător al foțbaliștilor din echipa 
Uniunii Sovietice. Scăpat singur, Scer
bakov se află în poziție bună de șut 
dar e deposedat de Haidu care blo
chează balonul. Aoest „duș rece" îi 
trezește pe fotbaliștii noștri. Ei în
cep să combine spectaculos, să-și 
facă tot mai des drum spre poarta 
adversarului, Dominăm pînă la sfir- 
șit.

După reluare, deși are vântul în 
față, echipa R.P. Romine se comportă 
mult mai bine. Mingea este purtată 
numai pe jos, se folosesc deschideri 
largi pe extreme, se joacă în viteză. 
Marcarea adversarului e mult mai 
bine făcută. Aproape fiecare acțiune 
e terminată cu șut pe poartă. Tre
cerea lui Popa ca inter și a lui 
Pavlovici în oentru a dat un plus de 
energie echipei, care a asaltat aproa
pe permanent poarta apărată de Kra
marenko.

Iată cîteva momente semnificative 
ale acestei reprize, în care romînii 
au dominat și au șutat de 14 ori la 
poartă, iar sovieticii s-au apărat cu 
6—7 jucători, înoereînd doar cîteva 
contraatacuri prin Scerbakov, Solo
viov și Sidorov.

Min. 46: Popa, cu un șut puternic, 
trimite balonul puțin peste bara 
transversală.

Min. 55: Soerbakov, cel mai peri
culos atacant sovietic, pătrunde in 
careu și de la 7 m șutează sec. 
Haidu respinge greu.

57: un splendid „triunghi"Min.
Popa—Pavlovici se termină cu un șut, 
reținut greu de Kramarenko.

MIN. 61: O COMBINAȚIE ASE
MĂNĂTOARE CU CEA DE MAI 
SUS ÎL PUNE PE PAVLOVICI ÎN 
POZIȚIE BUNA DE ȘUT. PENTRU 
MOMENT EL E DESCUMPĂNIT DE 
ADVERSARI, SE ÎMPLETICEȘTE 
DAR APOI, CU UN ULTIM EFORT 
ȘUTEAZĂ PE JOS, ÎN DREAPTA 
PORȚII: 1-0 PENTRU R.P. RO
MÎNA.

Din acest moment jucăm piuit mai 
relaxat, cu schimburi de mingi și 
direcții de atac surprinzătoare, ceea 
ce pune in derută apărarea adversă. 
Pavlovici ratează cea mai mare oca
zie a meciului în min. 71, iar în 
min. 74 și 75 balonul șutat de Du- 
mi triu II și Popa 
Repriza se termină 
minare a jucătorilor 
teau învinge la un
Raport de comere 12—8 pentru R.P. 
Romină.

R.P.R.: Haidu — Lupesc», Grăjdea- 
nu, Filimon — Mihăilă, Pleșa — Pav
lovici, Dumitrul II, Popa, Nagy, Co- 
drearvu.

U.R.S.S.: Kramarenko — Sebliakov, 
Sergheev, BruhktUn — Saribjanov, 
Bogdanov — Iriminiov, Sidorov, Av- 
rutski, Scerbakov, Soloviov.

Iată declarația arbitrului de oentru 
K. G. ASTON (Anglia) : „In repriza 
a doua am urmărit tin joc de prima 
clasă. Partida a fost disputată 
multă vigoare, de oameni tineri

mondial — feminin
C. COMARNISCHI, NE TRANSMITE PRIN TELEFON: 

ma oară în istoria 
acestui sport două 
romince se califi
că in semifinalele 
competiției 
piu fete!
Alexandru 
vedit nu
cea mai bună ju
cătoare din Euro
pa. dar așa după 

_ cum a -afirmat și 
antrenorul japonez 
Hasegava, ea este 
la aceeași valoare 
cu campioana mon
dială Matsuzaki 
(Japonia). Intr-o 
finală dramatică, 
sportiva noastră a
fost la un pas de victorie, dar a cedat 
la Urnită jucătoarei japoneze, la capătul 
unui meci entuziasmant. Ella Constan
tinescu a fost și ea la înălțimea a- 
cestei competiții, cucerind locul III 
datorită inepuizabilei energii cu care 
a luptat. Alături de locul II ocupat 
In întrecerea echipelor feminine, a- 
ceste două performanțe realizate în 
întrecerea individuală vin să ateste 
valoarea tenisului de masă romînesc.

Titlurile mondiale în probele indi
viduale, ca și. în cele pe echipe, au 
revenit reprezentanților Asiei. La in
dividual băieți a cîștigat Cian Tze-tun 
(R. P. Chineză), care îșl înscrie ast
fel pentru a doua oară consecutiv nu
mele pe tabela campionilor mondiali, 
la fete japonezei Matsuzaki, la dublu 
băieți cuplului Cian Si-lin — Wang 
Ci-lian (R. P. Chineză), la dublu fete 
cuplului Matsuzaki — Seki (Japonia),

iar la dublu mixt japonezilor Kimura.
— Itoh.

La terminarea întrecerilor sportivii 
prezenți la campionatele mondiale de 
tenis de masă și-au luat un priete
nesc „la revedere", promițîndu-și să 
se revadă în anul 1965 în orașul iu
goslav Liubliana, care va găzdui — 
conform hotărîrii Congresului F.I.T.M.
— viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale.

Iată acum cîteva scurte relatări 
asupra desfășurării întrecerilor finale 
ale competiției individuale. Simplu 
fete :

In turul II Catrinel Folea a fost 
eliminată de Heirits (R. P. Ungară) 
cu 3—2. Geta Pitică a întrecut-o ușor

(Continuare in pag. a 4-a)

întilnește bara, 
în nota de do- 
noștri, care pu- 
sooc mai mare.

(Continuare în pag. 2-3)

cu 
dar

PESTE 500 DE JUNIORI Șl JUNIOARE AU INAUGURAT 
CU SUCCES SEZONUL ATLETIC COMPETIȚIONAL

Peste 500 de tineri, dia majoritatea 
regiunilor țării, s-au întrecut simbătă și 
duminică 
în cadrul 
blican în 
primăverii s-a 
nul puternicei afirmări a juniorilor, 
noscuți iubitorilor atletismului

pe stadionul Republicii,
primului coocurs repu- 

aer liber. Competiția
desfășurat sub sem-

•. cu- 
____ - i nostru 
(Ana Beșuan, Mihaela Peneș, Leontina 
Frunză, Viorica Gabor, Margareta Costin, 
Victor Rai ca, C-tin Blofiu, C-tin P.erju, 
Viorel Suciu), dar și a oelor mai tineri, 
ale căror rezultate stat mai mult decît 
promițătoare (Livia Oros*, Elena Neac- 
fu. Rodi ca Mecu, Ion Nae, Gh. Costache, 
Vasile Csacani, Virgil Porojan, Dinu 
Piștalu ele.).

Alături de spectatori, numeroși antre
nori ți profesori de educație fizică Ml 
fost martorii unor întreceri dirze și spec
taculoase, încheiate cu rezultate remar
cabile pentru început de sezon. La nu
meroase probe, în afara unei participări 
evident în creștere față de edițiile pre
cedente, am consemnat multe performan
țe superioare nu numai rezultatelor con
cursului de primăvară din 1962, dar și 
celor înregistrate pînă la sfirșitul sezo
nului trecut.

Concursul de simbătă și duminica, care 
a reținut în mod justificat atenția spe
cialiștilor noștri, necesită desigur comen
tarii ample, pe care le vom face în nu
mărul nostru de mîine, cmd vom publi
ca și rezultate competiției inaugurale • 
sezonului concursurilor de pistă.

Fiți Balaș: 360 kg—record mondial 
de juniori la „ușoară”

STEAUA BUCUREȘTI — DIN NOU CAMPIOANA REPUBLICANĂ LA HAL
TERE PE

I GALAȚI 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Așa cum era de 
[așteptat, Steaua București a cîștigat 
fără emoție cea de-a 14-a ediție a 
campionatului republican de haltere 
pe echipe. Echipa militarilor a fost 
de departe cea mai valoroasă a cam
pionatului, obținînd pe categorii cin
ici locuri I din șapte. Dintre rezul- 
'tate, la loc de cinste se situează 
noul record mondial de juniori la 
cat. ușoară (360 kg) realizat de Ba
laș Fiți (vechiul record i-a aparți
nut cu 355 kg). Excelent s-a prezen
tat în această competiție Cornel 
Chelemen, în vîrstă de 19 ani. Dina- 
movistul a realizat patru recorduri

ECHIPE

republicane de juniori la cat. semi
grea : 370 kg (cu 12,5 kg mai mult 
decît la finalele juniorilor de la 
Ploiești), 112,5 kg la împins (a patra 
Încercare), 115 kg la smuls și 145 kg 
la aruncat.

Iată rezultatele pe echipe: 1.
STEAUA BUCUREȘTI 12 p, 2. Dina
mo Obor 19 p, 3. Olimpia București 
26 p, 4. Rapid București 26 p, 5. 
C.S.M. Cluj 37 p, 6. C.S.M.S. Iași 
41 p, 7. Știința Cluj 41 p, 8. Petro
lul Ploiești 50 p, 9. St. roșu Brașov, 
10. Siderurgistul Galați, Ultimele 
două echipe au prezentat formații 
incomplete.

L OCHSEMELD
Start intr-unu din seriile cursei de 200 m.

Fote»



Dinamo București din nou învingătoare in deplasare; La un pas de o mare surp

1-0 (1-0) cu Petrolul
PLOIEȘTI 14 (prin telefon). Stadio- 

Bnl Petrolul din localitate a fost gazda 
B«i partide așteptate cu mult interes 
4e către suporterii echipei ploieștene. 
la ora cînd arbitrul bulgar Stoian Kho- 
makov a fluierat începutul partidei, în 
tribune se aflau peste 20 000 de specta
tori. Jocul, dar mai ales rezultatul, n-a 
•▼ut darul sfi-i mulțumească, dinamo- 
▼iștii bucureșteni reușind să producă 
prima înfrîngere pe teren propriu a Pe
trolului, în acest campionat.

Sorții au decis ca în prima repriză 
Dinamo să aibă avantajul vîntului. Oas
peții au pornit din primul minut la atac, 
ereînd numeroase situații periculoase la 
poarta lui Sfetcu. Petroliștii contraatacau 
Insă destul de primejdios și în min. 18 
Dridea a avut o mare ocazie de a des
chide scorul. Singur în fața portarului 
Datcu, el a lovit mingea cu capul, trimi- 
tînd-o în bară. Două minute mai tîrziu 
m petrecut faza în care s-a marcat uni
cul gol al meciului. Pîrcălab a făcut • 
cursă frumoasă pe extremă, a centrat și 
Frățilă, atent, din apropierea porții, a 
înscris cu capul.

Golul primit a avut darul să impul
sioneze echipa gazdă, care a început să 
•tace cu mai multă consistență. In min. 
32 apărarea dinamovistă, „înghesuită" 
de către petroliști, a comis henț. Lovi
tură liberă de la 16 m. Lovitura a fost 
executată de A. Munteanu și mingea ri
coșând din «zidul* dinamovist, a ajuns 
la Moldoveanu, care a lovit-o defectuos 
ea capul, ratînd o mare ocazie.

O bună posibilitate de a înscrie a a- 
▼ut Ene II în min. 35. Sfetcu a aruncat 
eu mîna o minge spre D. Munteanu. îna
intașul bucureștean a sesizat intenția lui 
Sfetcu și, interceptînd balonul a șutat 
•pre poartă. Portarul ploieștean a res
pins cu mare greutate în corner. In con
tinuare, repriza se scurge în nota de do-

Știința Cluj a întrecut pe Minerul: 2-1 (0-0)
CLUJ, 14 (prin telefon). După ne

numărate ocazii ratate, în min. 51 
— în sfîrșit — tabela de marcaj s-a 
modificat : 1—0 pentru Știința. In 
tribune, suporterii răsuflau ușurați. 
Prea multe' emoții le dăduseră înain
tașii clujeni celor aproape 20 000 de 
spectatori ; prea de multe ori răbuf
niseră exclamațiile de regret cînd, 
la faze clare de tot, înaintașii Ști
inței au ratat, șutind pe lîngă poar
tă. De fapt, așa după cum ne spu
nea la sfirșitul jocului antrenorul 
N. Sabaslău, ieri Știința Cluj a ra
tat „cît pentru trei meciuri". Intr-a
devăr, dacă în ceea ce privește jo
cul în cîmp am asistat la combina
ții reușite ale clujenilor (la multe 
din ele participînd activ și cei doi 
fundași), în fața porții ei au ezitat 
în mod nepermis. Pe rînd, au ratat 
cei puțin șase ocazii clare în careu : 
Szabo, Adam, Matei și Ivansuc (în 
primele 45 de minute).

La pripeala și lipsa de calm a 
înaintașilor clujeni s-a adăugat for
ma bună a portarului Sziklai, care 
« apărat foarte bine. în min. 1 și 

de exemplu, două șuturi puter
nic expediate de Adam și, respectiv, 
Ivansuc și care se îndreptau spre

JUNIORII NOȘTRI AU DERUTAT CU 0 VICTORIE:
R. P. Romînă—U. R. S. S. 1-0 (0-0)

(Urmare din pag. 1)

cu trânte matură. Pentru mine a fost 
o adevărată plăcere să arbitrez un 
asemenea meci".

Ziarele apărute duminică dimineața 
se ocupă de această partidă. Astfel 
„Sunday Times", scrie: Jn grupa C, 
pericolul cel mare pentru Anglia îl 
reprezintă, in mod evident, actualii 
deținători ai cupei, rominii, care au 
jucat mai bine de o repriză un fot
bal de foarte mare clasă, imvingvnd 
pe ruși cu 1—0". Iată un comentariu 
apărut în „Observer": „România e o 
echipă mare și naționala noastră tre- 
tnde să țină seama de acest lucru. 

minare a echipei oaspe, care a folosit 
foarte bine sistemul 1—4—2—4, avînd 
pe Nunweiller IV retras lîngă Constan- 
tinescu și pe Ene II și Frătilă ca vîrfuri 
de atac.

Repriza a doua se desfășoară sub 
controlul echipei ploieștene oare pierde 
însă ocazie după ocazie. De altfel, la 
sfîrșitul partidei antrenorul Ilie Oană 
ne declara că : „un rezultat de egalitate 
ar fi fost echitabil, avînd în vedere as
pectul general al partidei*. In această 
parte a jocului am notat numeroase o- 
cazii clare pe care înaintașii ploieșteni 
le-au ratat: Dridea I (min. 55, 77 și 
80), Vasile Anghel (min. 66), Tabarcea 
(74).

Intr-o măsură, evoluția nesatisfăcă
toare a echipei ploieștene poate fi ex
plicată prin faptul că la acest joc au 
luat parte și cîțiva fotbaliști ne refă- 
cuți complet după accidentele suferite 
în ultima vreme. Locul lui Fronea a 
fost ocupat astăzi de către D. Nicolae, 
care nu a corespuns, deși a fost tot tim
pul dublat de către Marin Marcel.

Dinamoviștii au jucat mai calm, și-au 
organizat mai bine apărarea și în repriza 
a doua, cînd au fost dominați, au con
traatacat în mod inteligent prin Ene II 
și Frățilă.

Arbitrul bulgar Stoian Khomakov a 
condus bine următoarele formații:

Petrolul: Sfetcu—Pahonțu, D. Nicolae, 
Florea—D. Munteanu, Marin Marcel— 
Vasile Anghel (Badea), Badea (Tabar
cea), Dridea 1, A. Munteanu, Moldo
veanu.

Dinamo: Datcu—Popa, Constanlinescu, 
Ivan—Ștefan. Nunweiller IV—Pîrcă
lab, Varga, Ene II, Frățilă, Unguroiu 
(Selvmesi).

GH. ALEXANDRESCU 
M. POPESCU-coresp.

„păianjen" au fost respinse în ulti
mă instanță de Sziklai în corner.

Știința a dominat copios. Afirma
ția o confirmă și raportul de come- 
re: 13-2 (10—2) pentru Știința. Ce 
folos însă, din moment ce — 6pre 
deosebire de meciul cu U.T.A. — 
înaintașii n-au știut să-și regleze... 
tirul 1 In plus, n-ar fi fost exclus 
ca întilnirea să ia o altă întorsătură, 
dacă Cotroază (min. 18) și Drăgoi 
(min. 20), scăpați singuri spre poar
tă, ar fi înscris (se pare că cei doi 
jucători amintiți au vrut să fie în 
„ton” cu înaintașii clujeni în ceea 
ce privește eficacitatea...).

In general, putem să acordăm în- 
tîlnirii calificativul „mulțumitor* (ca 
nivel tehnic, spectaculozitate și spor
tivitate a jucătorilor).

Trebuie 6ă subliniem faptul că 
Minerul n-a venit la Cluj în poziție 
de învinsă sigură, n-a practicat un 
joc de apărare. Dimpotrivă, oaspe
ții au jucat deschis, au contraatacat 
periculos uneori. Și acum, iată cum 
au fost înscrise cele trei puncte ale 
întîlnirii :

min. 51: Petru Emil a executat 
de la 35 m o lovitură liberă trimi- 
țind înalt în careu și Adam a re-

Victoria echipei rominești asupra 
U.R.S.S. putea fi mai concludentă".

■ir
Echipa R.P. Romine întâlnește azi 

formația Angliei. Partida începe la 
ora 15 (ora 16, ora României) și va 
fi condusă de R. Kreiflein (R.F.G.). 
Meciul se anunță foarte dificil pen
tru nod. Englezii simt jucători înalți, 
bine făcuți, buni tehnicieni. Este 
probabil ca în echipă să fie introdus 
Sorin Avram.

Meciul are loc pd stadionul Arsenal 
și va fi retransmis pe posturile noas
tre de radio începând de la ora 16,50.

★
In prima etapă a Turneului U.E.F.A. 

s-aiu înregistrat următoarele rezulta
te : A : Grecia — R. F. Germană

Steagul roșu-Crișana
BRAȘOV 14 (prin telefon). Spre 

deosebire de etapa trecută, cînd la 
Constanța Crișana a prestat un joc 
deschis, de data asta orădenii au
pus accent pe apărare, jucind cu
Szakacs II și Vlad I pe linia de
fund. Miile de spectatori n-au fost
mulțumiți de factura jocului; pe 
parcursul celor 90 de minute oferin- 
du-li-se prea puține faze de fotbal 
adevărat. De la Steagul roșu în spe
cial publicul aștepta mai mult mai 
ales după ultima evoluție din Capi
tală, in jocul cu Steaua și pe care 
mulți l-au urmărit la televiziune 
sau la radio. Așteptările acestora au 
fost zadarnice deoarece în meciul de 
azi, de prea puține ori echipa lo
cală a arătat o valoare apropiată 
de cea manifestată în etapa trecută. 
Dacă ținem cont de dominarea cate
gorică a gazdelor, de numeroasele 
șuturi trase la poartă, de cele 18 
lovituri... de colț față de nici una 
a oaspeților, s-ar putea afirma că 
rezultatul nedreptățește pe brașo
veni.

Realitatea este însă alta. Deși au 
dominat și și-au creat faze destul 
de periculoase in apropierea porții,

Satisfacție la Bacău:

Dinamo-C. S. M. S. Iași 3-0 (2-0)
BACAU 14 (prin telefon). In fine, 

după luni de zile, satisfacție în tri
bunele stadionului 23 August din 
Bacău! Victoria obținută de dina- 
moviști a dat speranțe multora că 
ea nu este prea tardivă. Totuși, un 

luat imparabil cu capul, în plasă :
1—0.

min. 69 : din nou o lovitură libe
ră de la 30 m. A executat Georgescu, 
mingea a ricoșat dintr-un apărător 
la Adam, care a reluat in gol. Oas
peții au reclamat ofsaid, dar arbi
trul de centru a indicat gol : 2—0.

min. 34: o lovitură liberă de la 
30 m. Apărătorii clujeni fac zid, 
Szenes execută puternic pe jos și 
pe lîngă zid, Ringheanu plonjează 
dar scapă mingea in plasă : 2—1.

Pentru a pune „vîrf" nenumărate
lor ocazii ratate de clujeni, Matei 
(min. 88) reia de la 10 m. peste 
poarta goală.

Arbitrului Ștefan Tașula, care a 
condus bine, i s-au aliniat forma
țiile :

ȘTIINȚA CLUJ: Ringheanu -
Marcu, Georgescu, Cîmpeanu — Pe
tru Emil, Popescu — Ivansuc, Szabo, 
Suciu. Adam, Matei.

MINERUL : Sziklai — Szenes, Cos- 
tin, Izghireanu — Szoke. Dan — Co
troază, Ion C. Ion, Sima, Băluțiu, 
Drăgoi.

V. MOREA — coresp. regional

7—2 (0—1), Scoția — Elveția 3—1 (1—0); 
grupa B: Italia — R.P. Ungară 3—0 
(3—0), R.P. Bulgaria — Franța 2—0 
(2-0); grupa C: R.P. Ramânăr-U.R.S.S.
1— 0 (0—0), Anglia — Olanda 5—0 (3—0); 
grupa D: Irlanda de Nard — Belgia
2— 1 (1—1), R.S. Cehoslovacă — Suedia 
4-2 (1-1).

Azi vor avea loc următoarele par
tide: grupa A: Grecia — Elveția, R.F. 
Germană — Scoția; grupa B: Italia 
— Franța, R.P. Ungară — R.P. Bul
garia; grupa C: U.R.S.S. — Olanda, 
R.P. Romînă — Anglia; grupa D: 
Irlanda de Nord — R.S. Cehoslovacă, 
Belgia — Suedia. 

prin modul în care au acționat ju
cătorii de la Steagul roșu nu puteau 
obține mai mult. Pe lîngă faptul că 
au ratat copilărește câteva situații 
din poziții clare (Meszaros min. 1 
și 47, Necula min. 2, Năftănăilă 
min. 16, 24, 34, Seredai min. 21, Pes
caru min. 59), ei n-au ținut seama 
de tactica adoptată de Crișana, în- 
ghesuindu-se în mijlocul careului de 
16 m, de unde mai întotdeauna unul 
din apărători reușea să degajeze și 
să lămurească situațiile create, pu- 
nîndu-și echipa în situație de a 
contraataca. Afară de aceasta, apă
rarea Steagului roșu — în care mij
locașii Seredai și Pescaru au greșit 
jucând mult înainte — n-a sesizat 
rapiditatea cu care jucătorii orădeni 
acționau pe contraatac și a fost prin
să de mai multe ori pe picior gre
șit. De altfel, așa au și înscris punc
tul lor jucătorii de la Crișana : în 
min. 74, Jenei n-a putut opri o min
ge venită dintr-o asemenea situație 
și Szakacs III a șutat de la colțul 
careului de 16 m, pe lîngă Adama- 
che — ieșit din poartă. Așa cum am 
amintit, jucătorii de la Crișana au 
prestat un joc de strictă apărare.

1-1 (0-0)
Jocul prestat de orădeni a 
se vadă că echipa are o ; 
fizică corespunzătoare și că 
tactica adoptată la începuti 
dei. Și dacă Solomon n-ar 
în minutul 88 un henț în ca 
vitura de la 11 m a fost 
mată de Meszaros), Crișana < 
registrat una din cele m 
surprize ale campionatului, 
realizat la Brașov este merit 
ținem seama de modul orga 
care s-a apărat Crișana.

Jocul a fost condus cu cc 
ță de Steltan Mataizer (Crt

STEAGUL ROȘU: Adan 
Campo (Zaharia min. 70), 
Nagy — Pescaru, Seredai — 
Năftănăilă, Necula (Campo), 
ros, Haidu.

CRIȘANA: Marin — Bako 
mon, Balogh — Neșu, Szaka 
Sziics, Szakacs III, Pugna 
zky), Vlad I, Amoczky (E 
min. 73).

C. GRUIA — coresp...

ochi atent a putut vedea că Dina
mo nu a mers cum trebuie la înain
tare. De ce ? Pentru că atunci cînd 
domini, și asta s-a întîmplat timp 
de 80 de minute, cînd ai șapte mari 
ocazii, un 11 m, 11 comere, iar în 
fața ta un adversar care prestează 
un joc deslînat, care nu luptă de
cât pentru a primi cît mai puține 
goluri, 3—0 nu înseamnă prea mult. 
Concret : Gram a trimis afară de 
nenumărate ori, din poziții favorabi
le. Meder și Mureșan nu au fost 
unde trebuia cînd mingea se plimba 
singură prin fața porții, Rădulescu 
— pe un post care nu-i convine — 
a greșit mult, Eftimie — nu îndea
juns de insistent, iar Publik a ratat 
un 11 m. Pentru următoarele etape 
considerăm absolut necesar să se 
îmbunătățească jocul atacanților în 
ce privește accelerarea ritmului în 
fazele de finalizare, reluarea directă 
a mingii, mai multă dîrzenie în 
lupta pentru balon cu apărătorii 
ad verși.

Despre Joc nu putem spune prea 
mult, căci ieșenii nu au pus proble
me băcăoanilor. Aceasta a făcut ca 
gazdele să ia Jocul prea ușor, mai 
ales că primul gol a căzut în min. 
3 (Gram a reluat o centrare a lui 
Eftimie), după care ei s-au „jucat" 
cu ocaziile, așa cum am arătat mai 
sus. Abia în ultimul minut al re
prizei Eftimie trimite balonul in 
poartă, după ce acesta se plimbase 
în careul ieșean prin picioarele a 
9—10 jucători. In repriza a doua, 
fizionomia jocului nu s-a schimbat. 
Din nou ocazii, din nou luarea jo
cului în ușor, mai ales după ce 
Gross (min. 52) a ridicat scorul la 
3—0, transformînd impecabil o lovi
tură liberă de la 18 m. Pînă la sfîr
șitul partidei l-am mai văzut pe 
Gram ratînd copilărește, iar pe Paș- 
canu vrînd să intre în poartă cu 
balon cu tot, dar după ce a driblat 
patru apărători a pierdut mingea.

Despre echipa oaspe, al cărei joc 
antrenorul ei, Traian Iordache, a 
refuzat să-1 comenteze (lucru cu 
care nu sîntem obișnuiți) nu se pot 
spune lucruri prea bune. Un atac 
anemic, care a fost o pradă ușoară 
pentru apărătorii dinamoviști și o 
apărare prin care s-a trecut cu ușu
rință. Am notat doar cîteva inter
venții bune ale lui Moțoc și Ursache. 
în schimb, ieșenii au fost primii la 
proteste la deciziile arbitrului C. 
Geană (Brașov), care a condus mul
țumitor.

Dinamo: Bucur — Giosanu, Lazăr, 
Gross — Vătafu, Pașcanu — Rădu
lescu, Meder (Mureșan din min. 65), 
Gram, Eftimie, Publik.

C.S.M.S.: Ojoc (Ursache din min. 
54) — Smărăndescu, Moțoc, Drago- 
mirescu — Danileț, Țapu — Matei, 
Constantinescu (Comănescu din min. 
46), Vomicu, Voica, Milea.

ILIE IANCU și 
GH. DALBAN — coresp.

Corner la poarta Farului.

lin meci plict
Se pare că jucătorii de la j 

sul și Știința Timișoara au av 
ambiții foarte mărginite. Aces 
biții s-au limitat, in privința 
tatului, la un meci nul, iar î 
ce privește calitatea jocului pr 
la eforturi de a se comprom 
mai puțin — individual și 
samblu.

Intr-adevăr, deschiderea de 
pe „23 August", terminată cu 
de 0—0, a constituit o decep 
cînd spunem acest lucru ne 1 
pe de o parte la faptul că Pr 
n-a confirmat meciul bun î 
în compania formației Steaua 
tăria din etapa trecută de 1 
iar pe de altă parte la lipsa di 
bativitate a oaspeților (efortul 
Manolache n-au fost decît e: 
care vine să confirme regula) j 
ne obișnuisem să-i vedem de 
dată în Capitală dornici să sc 
porte de o asemenea manieri 
să-și confirme și să-și întăreasc 
patiile de care se bucură in ft 
blicului bucureștean.

Or, ieri, așteptările noastre 
fost confirmate nici de gazde 
de oaspeți. Partida a avut o 
șurare anostă, lentă, fazele la 
au fost rare, n-au „încălzit" 
aproape 30.000 de spectatori, f 
care cei 23 de jucători care ai 
luat în această partidă au râm 
tori.

Progresul a avut inițiativa 
mai mult decît formația timișe 
și acțiunile sale ofensive i-au d 
Urziceanu mai multe emoții d 
avut Cosma. Cu toate acestea, 
tatul de egalitate cu care s-a



Rapid - cîștigâtor fără glorie: 1-0 cu Farul Steaua a cucerit aplauze Ia Arad:
„vedeta" cuplajului de pe eta-

23 August, Rapid, cea «nai 
ată echipă a returului, n-a mai 

aproape nimic din ceea ce 
istrase până acum. Mari favoriți 
ul cu Farul, feroviarii au învins 
eu, Ia limită, după un joc în 
apărătorii nu s-au suplinit ca 
iciurile anterioare, linia de mij- 

n-a mai „controlat" terenul, iar 
nții, lipsiți de legătură și de 
rație, au încercat să forțeze pe 
propriu. In cele din urmă însă, 
era și firesc, nici Ionescu (me- 

cu capul în piept), nici Balint 
ic fără schimbător de viteze), 
Dinu (izolat în aproape toate 
oile) și nici Jamaischi (timid, 
un an de absență) n-au izbutit 

ichege jocul. Fără îndoială că 
larii pot invoca scuza dezechi- 
ii atacului prin absența lui Năs
cu și accidentarea lui Kraus, 
această scuză n-ar avea un su- 
solid și nu ar folosi 

nu că oricum, în jocul 
observat lipsuri.

rul, care are meritul
oceptat rolul de învins sau de 
■ant la... remiză, a început cu- 
:, a dominat primele 20 de mi- 
. dar a căzut treptat, menaj în-

nimănui, 
Rapidului

de a nu

diu-și parcă forțele pentru ultimele 
cinei minute, care i-ar fi putut aduce 
un gol, și deci... un punct. (E vorba 
de „capul" lui Ciosescu, din minutul 
85, sau de șutul ratat al lui Bufcosa, 
în minutul 88, din poziție dară). De
altfel, „ralenti“jul permanent al trip
letei constănțene în frunte cu Cio
sescu - balast în toate fazele - ex
plică de ce Farul a înscris un sin
gur gol în retur. Cei mai buni con- 
stănțeni au fost... foștii rapidiști 
Stancu și Neacșu, care au câștigat 
în prima repriză duelul cu perechea 
Ștefănescu—Georgescu și au împins 
jocul în „treimea" feroviară. O notă 
bună ar fi putut obține și stoperul 
Tîlvescu, dar și-a anulat-o singur 
printr-o serie de durități inutile.

...După cele 20 de minute de su
perioritate constănțeană sterilă (Cio
sescu — greoi, Biikosi — mult prea 
amplu în mișcări, Dinulescu — sim
plu spectator, iar extremele — dezor
donate), Kraus sprintează din poziție 
dară de ofsaid, nesancționată de ar
bitru, se ciocnește cu portarul Ghi- 
bănescu și părăsește definitiv tere
nul. Timp de 10 minute Rapid joacă 
în zece, în speranța revenirii 
lui Kraus (aid s-a văzut cit de mult 

onescu respinge atacul fundașului Dan Coe, cel mai înalt rapidist
•-» - Fotoj V. Bageac

Progrcsui-știinfa Timisoara 0-0

țin feroviarii la formația-etalan), dar 
Farul nu profită de această împre
jurare. Se joacă nervos, fără finali
tate, iar spectatorii constată cu re
gret că s-au și scurs 135 de minute 
din cuplaj fără nici un gol.

La reluare Rapidul pare mai de
cis, amintindu-și că de la începutul 
campionatului atacă mereu. Semnalul 
îl dă... Dan Coe, prin două incursiuni 
pînă în linia de poartă și prin an
trenarea lui Langa in față. Geor
gescu șutează puternic (alături) în 
minutul 57, dar după două minute, 
Ciosescu, scăpat de Motroc (care ee 
jucase cu mingea în marginea ca
reului), ajunge la numai 2 metri 
de poartă și, în loc să tragă, pasează... 
nimănui, stârnind ilaritate.

In minutul 64, Balint sprintează sec 
și-l găsește „printre" pe Ion Ionescu, 
care preia rapid și marchează. Fe
roviarii continuă să domine fără efi
cacitate. Ionescu descrie „cristiane" 
spectaculoase dar ineficace preocupat 
parcă exclusiv de „bifarea* adver
sarilor driblați. In schimb Georgescu, 
deși lovit și trecut pe extremă, mun
cește mult și cu folos, șutează peri
culos de două ori (minutele 70 și 
80) și centrează frumos la Balint, 
care reia din voleu peste poartă. în 
ultimele cinci minute, Farul își în
cearcă ultima șansă (cînd Ciosescu 
și Bukosi ratează ocaziile despre care 
am vorbit mai sus) și jocul se în
cheie, lăsind impresia că nimic nu 
se mai poate schimba, chiar dacă 
jocul s-ar prelungi cu o repriză.

După partida de ieri ambele echipe 
manifestă lipsuri în atac. Perechea 
Ionescu—Balint trebuie să lucreze 
mult in jurul jaloanelor de antrena
ment pentru simplificarea drumului 
spre poartă, iar atacul Farului trebuie 
să nu mai spere doar în mingea ri
coșată întâmplător din capul lui Cio
sescu sau în șuturile de la 25 de 
metri ale lui Biikosi, frumoase, ni
mic de zis, dar accesibile de cele 
mai multe ori și Irinei Hector.

Arbitrul ploieștean, C. Denghel, a 
condus cu multe scăpări, mai ales 
după accidentarea lui Kraus, care a 
imprimat nervozitate jocului.

RAPID: Todor — Greavu, Motroc, 
Dan Coe — Ștefănescu, Langa — Dinu 
(Jamaischi min. 29), Balint, Ionescu, 
Georgescu (Dinu), Kraus (Dinu, Geor
gescu).

FARUL: Ghibănescu — Buzea, TU- 
vescu. Gref — Stancu, Neacșu — 
Monxanu, Biikosi, Ciosescu, Dinu- 
lescu, Vasileecu (Bibere min. 75).

IOAN CHIRI LA

2-0 (2-0)
ARAD 14 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Chiar de la începutul par
tidei U.T.A. — Steaua publicul și-a 
încurajat echipa favorită. Poate mai 
mult decît oricînd, textiliștii aveau 
mare nevoie de puncte pentru a-și îm
bunătăți situația precară din clasa
ment. Pe măsură ce timpul se scurgea 
însă, aceiași spectatorii parcă uitaseră 
că sînt susținătorii echipei U.T.A., 
începînd să aplaude jocul excelent al 
oaspeților.

Pentru cei ce au văzut jucînd 
echipa Steaua cu o săptămină în 
urmă, în partida cu Steagul roșu, afir
mația de mai sus va apare, desigur, 
surprinzătoare. Dar ea este întrutotul 
reală. De la început, trebuie să ară
tăm că la Arad nu a mai evoluat 
Steaua de acum o săptămînă, deși 
echipa era alcătuită din aproape 
aceiași jucători. Jucătorii militari au 
învățat din dușul rece servit de bra
șoveni și astăzi au practicat un joc 
total schimbat in bine. Apărarea a 
excelat, fiind aproape de netrecut. 
Steaua a avut in Zavoda II un jucă
tor inepuizabil și în Jenei (al doilea 
stoper) un apărător de clasă. La mij
locul terenului Crișan a jucat exce
lent, muncind foarte mult pentru a 
alimenta în permanență atacul cu 
mingi utile. înaintarea s-a mișcat con
tinuu, a schimbat acțiunile de pe o 
parte pe alta, atît Tătaru cît și Crei- 
niceanu fiind în egală măsură foarte 
utili echipei lor. Constantin, ca de 
obicei coordonatorul echipei, a depus 
eforturi pe întregul teren. Astfel, în 
mod direct, ajungem Ia concluzia că 
Steaua s-a prezentat la Arad ca o 
ECHIPA , care s-a mobilizat și a 
muncit din primul și pină în ultimul 
minut de joc. Drept urmare, o vic
torie meritată, cu 2—0, mai clară 
decît o arată scorul.

Nu dorim să minimalizăm cîtuși 
de puțin meritele învingătorilor, însă 
un fapt e cert: U.T.A. a oferit bucu- 
reștenilor o replică palidă. Cu excep-

Etapa de ieri a categoriei A
Progresul — Știința Timișoara 0—0 
Dinamo Bacău — C.S.M.S. 3—0 (2—0)
U. T. Arad — Steaua 0—2 (0—2] 
Rapid — Farul 1—0 (0—0)
Petrolul — Dinamo București 0—1 (0—1) 
Steagul roșu — Crișana 1—1 (0—0) 
Știința Cluj — Mineral 2—1 (0—0)

ETAPA VIITOARE
C.S.M.S. _ Știința Cluj
Dinamo București — Progresul
Crișana — Dinamo Bacău
Minerul — Petrolul
Rapid — Steaua
Știința Timișoara — U.T.A.

Partida Farul — Steagul roșu a 
fost aminată întrucit duminică Farul

cu U.T.A.
ția lui Koszka, întreaga echipă ară
deană a jucat slab. Ea nu a avut nici 
apărare, nici atac, ca să nu mai vor
bim de o concepție tactică. Neamțu și 
Capaș au făcut în propriul careu gre
șeli elementare, ca niște începători, iar 
Mețcas, pe extrema dreaptă, a jucat 
șters fiind înlocuit la pauză ; Sasu și 
Tîrlea, oameni de bază altădată, mai 
mult și-au încurcat coechipierii în 
acest meci, ținînd mingea atunci cînd 
ar fi trebuit să o expedieze imediat* 
iar cînd trebuia să paseze o trimiteau 
la... adversar. La acest capitol (pasele 
imprecise) U.T.A. se pare că a stabi
lit în acest meci un adevărat record. 
In asemenea condiții, jocul echipei 
gazdă nu a „mers" de loc, în special 
în repriza secundă. Cu 5 șuturi pe 
poartă în 90 de minute, desigur că 
nu se poate obține un rezultat favo
rabil!

Golurile echipei Steaua au fost 
marcate în prima repriză. In min. 32 
Crișan ia o acțiune pe cont propriu 
de la mijlocul terenului și șutează 
puternic de la aproximativ 20 m la 
„păianjen". Mingea „șterge" bara ver
ticală și intră în poartă. La următorul 
atac al echipei Steaua (min. 33) oas
peții majorează scorul : Creiniceanu se 
infiltrează în apărarea adversă, pă
trunde în careu, Neaințu greșește grav 
și extrema bucureșteană — care ur“* 
mărise balonul — înscrie fără diflcul-^ 
tăți. Steaua mai putea marca încă l 
două goluri, dar barele au oprit șutu
rile puternice ale lui Tătaru (min. 15) 
și Creiniceanu (min. 52).

Arbitrul A. Macovei (Bacău) a con
dus foarte bine formațiile : U.T.A.: 
Coman — Szucs, Capaș, Neamțu — 
Sîrbu, Koszka — Mețcas, (Chivu din , 
min. 46), Sasu, Țîrlea, Floruț, Czako.

STEAUA : Eremia — Zavoda II, Co
jocarii, Hălmăgeanu — Crișan, Jenei 
— Creiniceanu, Constantin, FI. Voinea* 
Raksi, Tătaru.

CONSTANTIN MACOVEI

CLASAMENT

întâlnește formația braziliană Fla- 
mengo.

I. Dinamo Buc. 19 10 7 2 30:13 27
2. Steaua 19 9 6 4 43:30 24
J. Știința Cluj 19 9 5 5 29:22 23
4. Rapid 19 8 6 5 35:28 22
5. Steagul roșu 19 10 2 7 30:32 2Z
6. Știința Tfan. 19 8 5 6 29:25 ZI
7. Farul 19 8 3 8 36:31 19
8. Petrolul 18 7 4 7 35:22 ÎS
9. Progres»! 19 6 6 7 25:39 1»

1#. C.S.M.S, 19 5 8 6 31:39 18
11. U.T.A. 19 6 3 10 31:35 15
12. Minerul 19 4 5 10 18:39 13
13. Crișana 18 4 4 10 16:35 IZ
14. Dinamo Barau 19 3 5 11 18:32 11

ocul îl apreciem ca just, pentru 
caziile ratate de bucureșteni mai 

îi acuză decît... pledează pen- 
ti.

formația gazdă, dacă apărarea 
irespuns (mai puțin în ceea ce 
iște corectitudinea, Caricaș, Pa
și I. Popescu „remarcîndu-se“ 
joc prea „tare" și obstructionist), 
:himb, atacul n-a depășit medio- 
tea. Oaidă s-a zbătut in prima 
ză, pentru ca în cea de-a doua 
dea în primire" ; Mateianu n-a 
jocului plusul de tehnicitate scon- 
le prezența lui, Mâfteuță — in- 
pe teren ca extrem stingă — a 
gat pretutindeni1, dar fără să 
ingă de utilitatea eforturilor lui, 
stoicescu și M. Voinea n-au ieșit 
anonimat decît prin cîteva... ca
sau greșeli tehnice.
: cealaltă parte, joc la fel de con- 
Timișorenii s-au apărat și ei cum 
>utut, iar în atac au sperat că 
inge care-1 va întîlni pe Mano- 

le-ar putea aduce un gol. Cit 
•e ceilalți componenți ai corn-

PIFK O N O
a arată o variantă cu 12 -j- 1 re- 
te exacte la Concursul Prono-

nr. 15 din 14 aprilie 1963.
Petrolul — Dinamo Bucu. 2
U.T.A. — Steaua 2
Progresul — Știința Timiș. x
Dinamo Bacău — C.S.M.S. 1
Rapid — Farul 1 

partimentului ofensiv al studenților, 
nu putem spune decît că au făcut o 
„figurație" pe care regizorul unui 
eventual film pe temă fotbalistică ar 
putea-o aprecia, fără să greșească, 
drept corectă.

In acest meci plictisitor, tribunele 
au fost animate de cîteva ori de oca
ziile de gol ratate de Progresul in 
min. 26, 35, 58, 77, prin Stoicescu, 
Oaidă, Stoicescu, Mateianu și de Ști
ința în min. 13 și 65 prin Manolache 
și R. Lazăr.

Arbitrajul lui Al. Toth — Oradea 
satisfăcător. Credem că la faultul în 
careu comis în min. 65 asupra lui 
R. Lazăr trebuia acordat 11 metri.

Progresul : Cosma — CoJceriu. Ca
ricaș, Panait — Iancu, I. Popescu — 
Oaidă, Mateianu, Stoicescu, M. Voi
nea (min. 76 Baboie), Mâfteuță.

Știința Tim.: Urziceanu — Geor
gescu, Turcan, Răcelescu — Petescu, 
Tănase — Igna, R. Lazăr, Manolache, 
Lereter, Mițaru.

RADI URZICEANU

§ ip o ir» t
VI. Steagul roșu — Crișana x
VII. Știința CSuj - Minerul 1
VIII. Rapid Focșani —Știința Gal. 1
IX. Poiana Cîmpina — Hac. Mor. 1
X. Chimia Făgăraș — CSM Sibiu 1

XI. Prog. Alex. — Unirea R. Vîlcea x
XII. C.F.R. Timiș. — Jiul Petrila 1

Sp. Știința Craiova — Met. Buc. 1
Fond de premii 355.892 lei.

Siderurgistul Galați, Dinamo Pitești și Crișul Oradea
conduc în clasamentele categoriei B

SERIA I

Siderurgistul Galați — Prahova 
Ploiești 1—0 (0—6)

Rapid Focșani — Știința Galați 
1—# (0-0)

Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni
3—« (2—0)

Metalul Tirgovișie — Carpați Sinaia 
2—0 (1—0)

Progreati 1 Brăila — Fcresta Fălti
ceni 5—2 (2—0)

Ceahlăul P Nnamț — LM.U. Med
gidia 4—2 (1—I)

C.FJL Pașcani — Flamura roșie 
Tecuci 2—1 (2—0)

CLAS AMENT
X SideruxgisTX Galați IC 14 5 1 25
X Mttalu: TTrgcnisie 14 • 4 4 9411 29
X Pranova PîeieșC 14 9 2 5 >4:14 34
4- Știința Galați 14 8 2 4 *-23 14
5. Foresta Fălticeni ■ 8 1 7 34:37 n
6. Progresul Brăila ■ 7 2 7 » 34 K
7. C-F-EL Pașcani 14 7 2 7 M^l 16
1- Carpați Sinaia 

Ceahlăul P. Neamț
15 4 3 7 2X21 13

9. ■ 7 1 3 023 15
10. Poiana Cîmpina 16 6 2 1 2429 14
11. Flacăra Moreni 14 5 4 7 21-34 M
IX Rapid Focșani 16 6 1 9 1723 13
13. I.M.U. Medgidia 16 5 2 9 27:34 12
14. Flamura roșie Tecuci 1-5 3 3 14 1923 9

Etapa viitoare t Flamura roșie 
Tecuci — Siderurgistul Galați, Știința 
Galați — Progresul Brăila, Prahova 
Ploiești — Flacăra Moreni, C.F.R. Paș
cani — Metalul Tîrgoviște, Foresta 
Fălticeni — Poiana Cîmpina, Carpați 
Sinaia — Ceahlăul P. Neamț, I.M.U. 
Medgidia — Rapid Focșani.

SERIA A II-A

Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 3—1 
(2-0)

Știința Craiova — Metalul Bucu
rești 2—0 (0-0)

Știința București — C.F.R. Roșiori 
1—0 (0—0)

Dinamo Pitești — Gaz Metan Me
diaș 4—0 (3—0).

Dinamo Obor — Tractorul Brașov 
1—0 (0—0)

Progresul Alexandria — Unirea R. 
Vîlcea 0—#

CLSJL Reșița — Metalul T. Seve
rin 7—1 (2—0)

CLASAMENT CLASAMENT

X Dinamo Pitești 16 11 3 2 37:11 25 1. Crișul Oradea 16 9 5 2 25:10 23
X C-S.M. Sibiu M 14 3 3 35:2» 23 X C.S.M. Cluj 16 8 5 3 29:11 21
X C-SJ4. Reșița 16 4 4 3 47:17 22 3. C.F.R. Timișoara 16 9 2 5 32:27 20
4. Clumia FăgAraș 16 9 1 « 33:29 19 4. Minerul Baia Mare 16 9 0 7 29:23 18
X Unirea Rm. Vîlcea 16 6 6 4 19:19 18 5. Jiul Petrila 16 5 6 5 19:12 16
X Metalul Buc. 16 7 2 7 20:16 16 6. Arieșul Turda 16 5 6 5 21:19 16
7. Dinamo Obor 16 6 4 6 28:25 16 7. A. S. Cugir 16 6 4 6 20:22 16
X Știința Craiova 16 5 6 5 26:24 16 X Ind. Sîrmei C. Turzii 16 6 4 6 25:29 16
X Știinta Buc. 16 4 5 7 24^4 13 9. ASMD Satu-Mare 16 6 4 6 11:16 16

14. C.F.R. Roșiori 16 5 3 8 1621 13 10. Vagonul Arad 16 5 4 7 15:17 14
11. Gaz Metan Mediaș 16 4 4 8 27:32 12 11. Recolta Cărei 16 5 3 8 21:32 13
IX Progresul Alexandria 16 3 6 7 17:40 12 12. Mureșul Tg. Mureș 16 4 4 8 15:22 12
IX Tractorul Brasov 16 5 1 18 1823 11 13. Unirea Dej 16 3 6 7 17:35 M
14. Metalul Tr. Severin 16 2 4 10 20:36 8 14. C.F.R. IRTA Arad 16 4 3 9 15:19 11

Etapa viitoare : C.S.M. Reșița — Di
namo Pitești, Dinamo Obor — Știința 
București, Tractorul Brașov — Progre
sul Alexandria, C.F.R. Roșiori — Ști
ința Craiova, Unirea R. Vîlcea — Chi
mia Făgăraș, C.S.M. Sibiu — Gaz Me
tan Mediaș, Metalul T. Severin — Me
talul Buc.

SERIA A III-A

A.S. Cugir — Arieșul Turda 4—0 
(2-0)

Ind. Sîrmei C. Turzii — A.S.M.D. 
Satu Mare 1—1 (0—0)

C.S.M. Cluj — Vagonul Arad 2—0 
(1—0)

C.F.R. Timișoara — Jiul Petrila 
2—1 (1—0)

Recolta Cărei — Unirea Dej 1—0 
(0-0)

Crișul Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș I—0 (0—0)

C.F.R I.R.T.A. Arad — Minerul 
Baia Mare 0—1 (0—0)

Etapa viitoare : Mureșul Tg. Mureș
— C.F.R. Timișoara, C.F.R. I.R.T.A. 
Arad — Crișul Oradea, Jiul Petrila — 
Recolta Cărei, Arieșul Turda — C.S.M. 
Cluj, Minerul Baia Mare — Vagonul 
Arad, Unirea Dej — Ind. Sirmei C. 
Turzii, A.S.M.D. Satu Mare — A. SJi 
Cugir.



CAMPIONATE REPUBLICANE;
BOX

STEAUA — LIDERUL PRIMEI SERII

în cea de a doua etapă a campio- 
natului republican pe echipe, dispu
tată simbătă și duminică, s-au în
registrat următoarele rezultate teh
nice: Metalul București — Steaua

Celelalte rezultate: C. Ciucă (Steaua) 
b.p. C. Dincă (Metalul); D. Dumi
trescu (Metalul) b.p. V. Czekeli 
(Steaua); St. Vituș (Steaua) b.p. D. 
Enuț (Metalul); H. Leow (Steaua) b.p. 
M. Ioneecu (Metalul) — un rezultat 
egal ar fi fost mai just; P. Cîm- 
peanu (Metalul) b.p. A. Ghirșic 
(Steaua).

rești — Tractorul Brașov 5—6 (1 
Faianța Sighișoara — Rapid Bucu
rești 8—21 (4—10) ; S.S.E. Constanța — 
Știința București 2—15 (1—5). 1

Feminin, seria a Il-a: ______
București — Mureșul Tg. Mureș! 
7—9 (4—5); Favorit Oradea — Cons
tructorul Timișoara 4—13 (1—5);

5

(Urmare din pag. 1)

(Metalul) — dreapta —Andrei Olt, atacă in meciul cu Emil Cismaș (Steaua)
Foto: P. Romoșan

Vestitorul Vn turul III pe Poor (R. P. Ungară). 
Scor final : 3—0 (14, 10, 19). Ella Cons
tantinescu a avut în permanență ini- 

„ux-v^ux x«„i,^x<, -x—xo 1x—. (iativa în meciul cu J. Karlikova (R.S.
S.S.E. Petroșeni — C.S.M. Sibiu 5-8/ Cehoslovacă) pe care a întrecut-o cu 
(4—3); C.S.Ș. Banatul Timisoara  b3—1 <12> — 15> 9, 20). Cu o apărare 
Știința Timișoara 5—7 (3—5). Jfermă și un atac necruțător Maria

* Alexandru a dispus cu 3—0 de Bu- 
choltz (R. F. Germană). La seturi : 
22, 14, 16. în turul IV Matsuzaki (Ja- 

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII^ponia) a eliminat-o pe Geta Pitică 
LA LUPTE LIBERE \cu 3—9 (8, 16, 15). în schimb Ella

Constantinescu a învins-o pe fosta 
campioană a lumii Itoh (Japonia) cu

LUPTE LIBERE

• Număr record de participant!
• 107 întîlnirl terminate prin tuș(3—I (—13, 22, 17, 12). Ella a dirijat
• Tinerii au dominat întrecerile
• Numai trei luptători și-au raenți-'
nut tricourile de campioni.

In sala Dinamo din Capitală s-au'
desfășurat finalele campionatului re
publican de lupte libere — s._____
La ediția din acest an s-a înregis-(

16:22; Dinamo Craiova — Progresul 
Brăila 23:16 (seria I): Constructorul 
l.C.O.R. Galați — Dinamo București 
15:25: Farul — Progresul 16:23 (seria 
a n-a); C.S.O. Ploiești — A.S.A. Ba
cău 22:16; C.S.M.S. Iași - Muscelul 
dmpulung 18:20 (seria a III-a); Vo
ința București — Constructorul Hu
nedoara 66:14; Mureșul Tg. Mureș — 
Vulturii U.M.T. Timișoara 12:25 (se
ria a IV-a); C.S.M. Reșița - Unirea 
Buc. 23:16 (seria 
Mare — A.S.A.
(seri a a VI-ai

SE CUNOSC NOH CAMPIONI 
AI TARII LA JUNIORI

la 
in
ti

mai

a V-a); CS.O. Baia 
Crițul Oradea 17:21

*
sala Floreasca aSimbătă seara.

găzduit partida dintre echipele bucu- 
neștene Steaua și Metalul. Intîlnirea 
dintre cele două formații a fost e- 
chilibrată. înaintea ultimelor două 
meciuri rezultatul era egal: 16-16. O 
surpriză o constituie rezultatul de 
la categoria semigrea unde Ghețu 

j Veiicu (Metalul) a pierdut meciul cu 
Ion Ivan. La categoria grea. Mihai 
Gheoreh.oni (Steaua) l-a Învins in 
repr.za a doua prin abandon pe T. 
Basarab. Intilnirea a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 22—18 in favoarea echi
pei campioane. Dintre meciurile de
putate. cele mai apreciate, din punct 
de vedere calitativ, au fost partidele 
N. Mindreanu — N. Eremia și A. Ol
tean u — E. Cișmaș. in care primii 
au terminat învingători. O. Baciu 
(Steaua), boxind mult mai bine decit 
simbătă trecută obținuse fără 
ție un rezultat egal in fața 
Călită, dar juriul l-a declarat 
gater pe boxerul metalurgist.

Simbătă seara s-au disputat 
Brăila campionatele republicane 
dividuale de juniori. Întîlnirile 
nale au fost de un nivel tehnic
bun decît cele precedente. Dintre cei 
64 de boxeri care au fost prezenți 
la ultimul act al campionatelor, s-a 
detașat in mod deosebit Gheorghe 
Chivăr (Câmpia Turzii), care a cu
cerit, de altfel, pentru a doua oară 
titlul de campion al țării la catego
ria mijlocie mică. In plutonul frun
taș mai figurează Gh. Palangă 
(Buc.) și brăileanul Constantin Co- 
eîriea, un tînăr care promite.

REZULTATE TEHNICE FINALE : 
C. Cocîrlea (Brăila) b.p. Gh. Drugă 
(Brașov); O.
Costea (Tr. 
(Buc.) b.p. L 
Lică (Brăila) 
C. Negoescu
(BrăilaD P. Niculescu (Buc.) b.p. A. 
Zoltan (Gheorghieni); Gh. Falangă 
(Buc.) b.p. V. Dondoczi (C. Turzii); 
M. Chiriac (Tg. Mureș) b.p. P. Muca 
(Banat); Gh. Chivăr (C. Turzii) b. 
ab. 1 T. Paraschiv (Buc.); D. Ghiz- 
davu (Buc.) b.p. V. Tecuceanu (Giur
giu); E. Nagy 
mail Timbec 
(Gheorghieni) 
(Banat).

Gorea (Reghin) b.p. I. 
Severin); C. Sta net

Grăjdeanu (Bacău); N. 
b.p. AL Popa (Cluj);

(Buc.) b.p. Gh. Victor

RUGBI

discu
lui N. 
invin-

(Cluj) b.ab. 2 Agi Is- 
(Giurgiu);

b. dese. 2
Gh. Sîrbu 
Gh. Frantz

R. C.

O
în min. 55

Așa cum era de așteptat, etapa de 
Ieri a prilejuit partide foarte echi
librate. încheiate cu scoruri destul 
de strânse (excepție făcind doar ja
cul Steaua—Farul), dar și cu cîteva 
rezultate surpriză. Astfel, Rulmentul 
a cîștigat „acasă- in compania me
talurgicilor bucureșteni, iar Grivița 
Roșie a fost întrecută de formația 
studenților din Cluj. De remarcat, 
de asemenea, faptul că Dinamo a 
învins destul de greu tinăra for
mație Unirea. Jucind mai bine, în 
special in repriza a doua, Progresul 
și-a adjudecat meritat victoria 
fața timișorenilor. în sfîrșit, 
din Iași a trebuit să cedeze 
troșeni după un joc în care 
ția locală a meritat victoria.

REZULTATELE ETAPEI : 
REA 
MENTUL BÎRLAD 
(3—3) ; PROGRESUL — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 13-3 (0-0) ; STEAUA - 
FARUL CONSTATA 49-8 (23—3) ; 
ȘTIINȚA CLUJ — GRIVIȚA ROȘIE 
8—6 (5-3) ; ȘTIINȚA PETROȘENI — 
CSMS IAȘI 9-3 (6-3).

in 
echipa 
la Pe- 
forma-

UNI-
DINAMO 3-6 (0-3) ; RUL-

GLORIA 6-3

fiind chiar în avantaj
(24—23). Tot atît de surprinzătoare 
sînt și înfrângerile Științei București 
(băieți) în fața formației ieșene 
C.S.M.S. cu 10—12 (3—6) și Progre
sului București (fete) în fața echipei 
S.S.E. Ploiești cu 5—7 (3-2). Alte 
rezultate :

Masculin, seria I: Rafinăria Telea- 
jen — Rapid București 14—9 (4—4); 
Tractorul Brașov — Steaua Bucu
rești 15—24 (9—9).

Masculin, seria a H-a: Știința Ti
mișoara — C.S.M. Reșița 16—13 
(7—4). Meciul s-a disputat în comuna 
Lovrin, întrucît terenul Științei este 
suspendat. Tehnometal Timișoara — 
Știința Petroșeni 21—14 (11—7); Ști
ința Tg. Mureș — Voința Sibiu 
12—19 (5—10).

Feminin, seria I: Confecția Bucu-

HANDBAL

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BACĂU 24—24 (13—7) !

Ieri s-au reluat întrecerile cam
pionatelor republicane de handbal în 
7. în unele partide desfășurate în 
Capitală s-au înregistrat rezultate 
surprinzătoare. Astfel, Dinamo Bacău 
a „smuls" un punct neașteptat dina- 
moviștilor bucureșteni, terminînd la 
egalitate cu campioana țării: 24—24 
(7—13). Deși au condus în majori
tatea timpului, bucureștenii au fost 
egalați spre sfîrșit, echipa băcăoană

mingile pe partea stingă a adversa
rei și a atacat atunci cînd a avut si- 
ituații favorabile. în același tur Ma
ria Alexandru a dispus greu de Lu- 
kacs (R. P. Ungară) : 3—2 (—14, 18, 

seniori. l9> —20, 14). Sferturile de finală au 
_____ ____ _  ____ __ _ _ ;_  ^_./opus Ellei Constantinescu pe Li Ho- 
trat un record de participare. Peste^nan (R. P. Chineză). A fost o partidă 
120 de luptători veniți din majori-/îriimoasă, în care ^sportiva noastră 
tatea regiunilor țării s-au 
pentru cele 8 tricouri de 
republicani. întrecerile din 
au scos în evidență buna 
tehnică a sportivilor. Este 
să arătăm că din totalul întîlnirilor,i 
107 au luat
Tinerii au 
luptătorilor 
țini au fost 
au fost nevoiți să părăsească sal-_ . -
teaua învinși de către unii tineri,\~îî> ^9\ celelalte ^ouă 
chiar juniori.

Din cei învingători numai trei, P. 
Poalelungi, Fr. Bolla și A. Maind au; 
reușit să-și mențină titlurile. Iată, 
de altfel, pe noii campioni: cat. 52( 
kg: N. Cristea (Dinamo Buc.); <— w- 
57 kg: I. Iancău (St. r. Brașov); oat.( dru, într-o formă excepțională, a de- 
63 kg : P. Poalelungi (Steaua); cat. 70 Jpășit-o net pe Sun Mei-in cu 3—0 (10, 
kg: * ‘ ”
kg:
cat.

întrecut\a Știut să-i răspundă adversarei la 
’ ii / topspinuri. Scor final 3—1 (—13, 19, 

17, 10) pentru Ella. Maria Alexandrucampioni 
acest an .
pregătire^3 jucat cu Iamanaka (Japonia). Acea- 
suficient \sta o eliminase în turul IV pe campi- 

"oana lumii Ciu Ciun-hui (R. P. Chi- 
____ ___  neză). Deși putea să cîștige și cu 3—0, 
replică dîrză (Maria Alexandru a greșit în finalul 

'setului II și a trebuit să joace cinci 
seturi pentru a-și asigura victoria. 
(Maria a cîștigat cu 3—2 (16, —20, 18, 

.sferturi" 
Matsuzaki a cîștigat la Lian Li-cen 
(R. P. Chineză) cu 3—0, iar Sun Mei-in 
(R. P. Chineză) la Heirits (R. P. Un
gară) cu 3—0.

_ 1 Duminică dimineața la ora 10 au
cat.Xinceput semifinalele. Maria Alexan-

sfîrșit cu victorii la tuș. 
servit o i_ _ ____

experimentați și nu pu- 
luptătorii consacrați care

_ — . —  ----- \* ICCXHCa J ț ȘV
Fr. Gyarmati (Steaua); cat. 781 15, 12). A fost o adevărată demonstra- 
C. Hathazi (Voința Tg. Mureș);/ție pe care publicul a aplaudat-o co- 
87 kg: A. Maind (St. r. Brașov);$ Pios- Matsuzaki a invins-o pe Ella 

(Constantinescu cu 3—1 (—16, 15, 10, 
10). Ella a început foarte bine, a cîș
tigat primul set, dar apoi a cedat 
inițiativa adversarei și a pierdut.

1 Finala campionatului mondial femi
nin. Această partidă care a durat 90 
•de minute a ținut toată sala într-o 
tensiune de nedescris. A fost o luptă 
de o frumusețe rară. în primele două 
seturi japoneza Matsuzaki a reușit 
să facă jocul său obișnuit, cu serii 
.lungi de cite 25—30 de mingi liftate, 
combinate cu atacuri fulgerătoare și 
stopuri surprinzătoare, puse cu pre
cizie matematică lingă fileu. Ea a cu- 
cerit aceste seturi cu 21—14 și 21—13. 
începînd din setul III Maria Alexan- 
•dru devine stăpînă pe sine, dirijează 
mingile pe partea dreaptă a japonezei 
(lucru care o incomodează evident 
pe aceasta) și forțează nota în atac.

1 Este 19—19. Atacă Maria Alexandru 
și cîștigă punctul. Apoi egalează ad
versara. Dar Maria, printr-un efort 
demn de laudă, se concentrează și 
cîștigă două puncte, consecutive și cu 
aceasta și setul. In setul IV Maria 
are tot timpul inițiativa. Scorul evo
luează favorabil pentru ea : 4—2, 7—4, 

_*14—7, 16—10, 18—13, 21—15. Este 2—2 ! 
forjei kg saia se așteme liniște deplină. Doar

Vistul Radu Alexandru executa un „rebur* j
pe care Ispache Ștefan (St. Roșu Bra- încheierea mingilor aplauze pu- 

șov) tl parează

lui Matsuzaki trei puncte avans : 
10—7. Maria nu se descurajează și 
ajunge la 9—11. Matsuzaki beneficia
ză de șanse neprevăzute : două tușuri 
îi aduc din nou un avans substan
țial. Stimulată, joacă cu mai multă 
hotărâre și ajunge să conducă cu 19— 
13. Maria Alexandru trage in serie 
și face trei puncte : 16—19. Apoi ja
poneza conduce cu 20—16. Maria trage 
direct din serviciu : 20—17. La urmă
torul serviciu al adversarei Maria nu 
este suficient de atentă și dă mingea 
afară. Matsuzaki devine campioană 
a lumii. După finală antrenorul ja
ponez Hasegava ne-a declarat: „A 
fost o luptă extraordinară, desfășu
rată la un înalt nivel. Ambele spor
tive au fost bine pregătite, de aceeași 
valoare și intr-o formă excelentă. 
Matsuzaki — mai experimentată — 
pornea favorită. Ea a avut însă mo
mente dificile peste care a trecut cu 
multă greutate. Aceste campionate 
au arătat eă cele mai bune jucătoare 
de tenis de masă din Europa sint 
Maria Alexandru și Ella Constanti
nescu".

Simplu băieți, 
lesou 
(—19, —19), —9), Ian
(RPC) — Rethi 3—1 (15,
16), Konaka (Japonia) — 
3—1 (16, 13, —17, *
Cian Tze-tun (RPC) 
(RPC) 3—0, Li Fu-iun (RPC) 
Ci-lian (RPC) 
Tze-tun — Li 
—10, 18).

Dublu băieți.
si (RPC) 
3—2 (—14, 
nale: 
(RPC) 
3-0, 
(RPC) 
(RPC) 
Wang 
In-sin

Dublu fete. Turul II: Constanti
nescu, Folea — Rudnova, Grimberg 
(URSS) 3—1 (16, 14, —14, 17), Ale
xandru, Pitică — Senkova, Hola 
(RSC) 3—0, Bucholtz, Kriegenstein 
(RFG, Austria) — Mihalka, Johansson 
(RPR, Suedia) 3—2; turul III: Ciu 
Ciun-hui, Wang Sien (RPC) — Cons
tantinescu, Folea 3—0 (17, 9, 6), Ale
xandru, Pitică — Bosa, Luzova (RSC) 
3—2 (—18, 23, 20, —17, 15). Sferturi 
de finală: Rowe, Shanon (Anglia) —• 
Alexandru, Pitică 3—1 (20, —16, 17, 
6). Semifinale: D. Rowe, Shanon — 
Itoh, Iamanaka (Japonia) 3—1 (8,
—21, 10, 19), Matsuzaki, Seki (Japo
nia) — Ciu Ciun-hui, Wang Sien 
(RPC) 3—2 (—16, 13, 18, —19, 16).
FINALA: Matsuzaki, Seki — Rowe, 
Shanon 3—1 (16, —15, 15, 16).

Dublu mixt. Semifinale: Kimura, 
(Japonia) — Fahazi, Foldi

Turul IV: Negu-
Wang Ci-lian (RPC) 0—3 

—19), —9), Ian Iui-hua
—18, 16, 

Giurgiucă 
10). Semifinale: 
— Cian Si-lin

Wang
3—0. FINALA: Cian 
Fu-iun 3—^-l (16, 15.

Hu Tao-pen, Su Kuo- 
Cobîrzan, Giurgiucă 

17, 10, 18, 11). Semifi- 
Cian Tze-tun, Su In-sin 
— Konaka, Miki (Japonia) 

Cian Si-lin, Wang Ci-lian 
— Li Fu-iun, Wang Cia-sen 
3—0. FINALA: Cian Si-lin, 

Ci-lian — Cian Tze-tun, Su 
3—0 (18, 15, 17).

temice vin să răsplătească jocul ex- 
-cepțional al celor două mari sportive 

kg. Fr. Bolla (Voința Tg.y^ lumiI Maria Alexandru debutează 
șt cat. grea: St. Stîngul̂bine. Ea conduce cu 4—0. Japoneza

6—6 și 7—7. Un

o al. 97
Mureș) 
(Steaua).

Organizarea a contribuit din plin\ reface, 4—4. Apoi,
la. buna desfășurare a întrecerilor. / fileu, un atac reușit și un tuș îi aduc
Regretabil, însă, că arbitrajele nu auT_________________________________
fost întotdeauna la înălțime, acor-^  ----——————
dindu-se 
au atras 
portune, 
zultatele

avertismente pripite care 
după sine descalificări ino- 
unele influențind direct re- 
finale. ,

C. COSTINESCU, coresp.

• CAMPIONII MONDIALI ÎNVINȘI! 
Neînvinsă în meciuri oficiale de aproa
pe 10 ani. Brazilia a suferit un surprin
zător eșec, pe teren propriu (la Sao 
Paulo) în fata Argentinei, într-o par
tidă pentru „Cupa Rocca". Argentinienii, 
cu o echipă fără prea mari vedete, a 
dispus cu 3—2 (1—0) de campioana 
mondială, care în curînd va evolua în

Botvinnik și Petrosian 
au remizat in partida a 9-a
Duminică a fost continuată a 9-a 

partidă dintre Botvinnik și Petrosian, 
pentru titlul mondial de șah. Partida 
a fost dată remiză la mutarea a 56-a. 
Scorul meciului este acum 5—4 în 
favoarea lui Petrosian. Luni are loc 
partida a 10-a. Botvinnik joacă cu 
albele.

Europa. Golurile au fost marcate de: 
Lallana, Fernandez și Juarez, respectiv 
Pepe (2). Revanșa se va disputa marți 
la Buenos Aires. Formațiile:

BRAZILIA : Gilmar-D. Santos, Mauro, 
Altair-Zeguinho, Dari-Dorval, Mengalvio, 
Coutinho, Pele, Pepe.

ARGENTINA : Andrada-Martin, Na
varro, Imigio-Cielinski, Vazques-Juarez, 
Fernandez, Lorenzo, Savoy, Lallana.

• Turneu international la Viena : Ra- 
pid-Dozsa Ujpest Budapesta 2—1 (0—1) 
și F.G. Austria-Ferencvaros Budapesta 
3—1 (1—0)

• La Berlin: Vorwărts-Gwardia Var
șovia 2—0 și Legia Varșovia-Dynamo 
Berlin 1—0.

• Joc intertări la Alassio: Italia- 
R.F.G. (amatori) 2—1 (2—0).

• Intîlnirea R. P. Bulgaria—Franța 
din cadrul optimilor „Cupei Europei", 
se va disputa la 29 septembrie la So
fia și 27 octombrie la Paris.

Itoh
(RPU) 3—1, Miki, Seki (Japonia) — 
Cian 
(11, —19, 19, 14). FINALA: Kimura, 
Itoh — Miki, Seki 3—0 (18, 14, 19).

Cupa de 
Schwarzova 
3. Mihalka 
Sin-li (RPD
(RFG), 3. Sentivani (RPR).

Congresul FITM 
men tul pe echipe, 
feminină se află pe 
iar cea masculină

Tze-tun,. Ciu Ciun-hui 3—1

consolare — fete: 1. 
(RSC), 2. Beli (Anglia); 
(RPR); băieți: 1. Pak 
Coreeană), 2. Steckman

a alcătuit clasa- 
Formația noastră 
locul II în lume, 
ocupă locul IX.

Actualități internaționale
TURNEUL INTERNATIONAL 

DE LUPTE DE LA MOSCOVA

La Moscova se desfășoară marele 
turneu Internațional de lupte clasice 
„Memorialul Ivan Podubnîi". Dintre 
sportivii romîni, pînă acum, cel mai 
bine s-a comportat Gh. - Popovici 
(mijlocie), care în primul tur a fă
cut meci nul cu maghiarul Guricsa, 
iar în turul doi l-a învins prin tuș 
în 3’30” pe campionul cehoslovac 
Karmanik. La cat. semigrea, N. Mar- 
tinescu a obținut meci nul în fața 
cunoscutului luptător sovietic Ros- 
tom.

RECORD MONDIAL DE JUNIORI 
LA HALTERE

Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat la Moscova. R. 
nesov a stabilit un nou record 
dial de juniori la cat. ușoară 
„smuls" cu o performantă de 
kg. Vechiul record era de 110 
aparținea polonezului Kulzinski.

MECIUL DE TENIS 
U.R.S.S. — FINLANDA

Tenismanii sovietici se pregătesc 
intens în vederea meciului cu echipa

Ava- 
mon- 
stilul
112.5 

kg Șl

Finlandei din cadrul „Cupei Davis'* 
(3, 4 și 5 mai la Helsinki). Zilele a- 
cestea, federația unională a alcătuit 
formația reprezentativă care se com
pune din Alexandr Metreveli, Tomas 
Leyus, Seirghei Lihaoev, Mihail Mo- 
zer (rezervă Andrei Potanin).

UN NOU TURNEU DE ȘAH 
LA HAVANA

Jucători din 14 țări vor participa 
la sfîrșitul lunii iulie la tradiționa
lul turneu internațional de 'șah de 
la Havana. Și-au confirmat pînă a- 
cum participarea șahiști din U.R.S.S., 
Argentina, Olanda, Anglia, Italia, Iu
goslavia, R. D. Germană, R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia

R. P. UNGARĂ — JAPONIA 
LA TENIS DE MASĂ

BUDAPESTA (Agerpres). La 17 a- .. 
prilie va 
rilor din 
națională 
echipele

avea loc în Palatul Sportu- 
Budapesta, intîlnirea inter- 
de tenis de masă dintre 

R. P. Ungare și Japoiftei.
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