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otul nostru olimpic a tras mult și bine la poartă
6-2 (1-1) cu Universidad Santiago de Chile
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orga și încă un apărător, căzut la pămint, se uită neputincioși la 
expediat de... NunweUler IV

■
mingea ajunsă m plasă prin șutul

Foto: V.

cadrul pregătirilor pe care echipa 
Iră olimpică de fotbal le efectuează 
pierea apropiatului meci preliminar 
klecționata Danemarcei, ieri, pe sta
ll „23 August" am avut ca parte- 

de joc, după Flamengo, o altă 
tentantă a fotbalului sud-ainerican: 
Lrsidad Santiago de Chile. Pentru 
bre n-au asistat la această partidă, 
I că scorul de 6—2 cu care s-a 
iat întîlnirea, ridică un semn de 
parc în legătură cu valoarea oaspe-

Adevărul este însă că echipa noas- 
k reușit să cîștige în fața unui

adversar de o valoare remarcabilă, care 
a demonstrat că fotbalul chilian nu s-a 
afirmat prmtro simplă întimplarc la 
recentele campionate mondiale, perfor
manța sa —- locul III — netrebuind 
să fie pusă numai pe seama avantajului 
pe care 11 
gazdele.

Așadar, 
îndeplinit 
trebuit sâ 
întreagă de. probleme io condițiile unei 
replici serioase, care n-a încotat nici 
atunci cind fotbaliștii noștri începuseră

au. în orice întrecere sportiva,

echipa noastră n-a avut de 
o simplă formalitate, ci a 
rezolve, pe parcurs, o serie

VOLEIBALIȘTII RAPIDULUI

li tia, 1962/1963 a campionatului re- 
pan masculin de volei a luat 
t simbătă, prin disputarea celei 

I doua manșe a intRrurUor Ra- 
pinamo și Tractorul Brașov— 
fa Cluj. Terminate cu victoria 
Hufui (3-2 : 2-15, 15-17, 15-10, 15-10, 
| și cu cea a Tractorului (3-1:

9-15, 15-12, 15-11), meciurile a- 
k au fixat următorul clasamert 
urneului final :

răminlnd campioană chiar dacă pier
dea cu 0—3. Dar, dacă utilizarea de 
către Rapid și a 
îngăduită și chiar 
seriile calificatorii, 
un sens împotriva
nici adversari, singurii în măsură să 
creeze campionilor condiții mai grele,

rezervelor li era 
recomandabila în 
ea nu avea nici 
celor mai puter-

si se distan{eze Ia scor. In partida 
ieri am putut urinari multe momente 
fotbal bun, de o parte și de alta, finalul 
meciului priîejuindu-ne. ca șt în jocul 
cu Flamengo, motive de satisfacție prin 
jocul spectaculos, rapid și eficace prestat 
de echipa noastrâ și mai ales de aripa 
Pirellab-Varga.

Lotul olimpic a evoluat destul de bine 
și • buni bucăți din prima reptira. 
A avat inițiativa în joc, a trecut cu 
ușurințl din apărare în atac, a realizat 
acțiuni ofensive periculoase ~ Ia poartă 
lui Astorga. Se poate reproșa însă fot
baliștilor noștri ușurința cu care au lăsat 
să le scape o serie de ocazii, ta așa 
fel Incit prima parte a partidei s-a ter
minat cu un scoc de egalitate, cu totul 

' in contradicție cu aspectul jocului, cu 
• numeroasele faze de gol care puteau fi 

concretizate. Neant mulțumit cu un 
singur gol. ce! marcat de Manolache 
în min 26, la o centrare a lui Varga și 
am început să numărăm cornerele în 
favoarea noastră: 7—1 ta prima re
priză. Cu acest avantaj minim de 1—0 

' ne am pomenit egalați cu un minut îna- 
■ inte de sfîrșitul primei părți, la primul 
I șut cu adevărat pe poartă al oaspeților:
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CONSTANTIN FAUR
JACK BERARIU 

GH. NICOLAESCU

CLUJ 5 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Echipa noastră de tineret 
a început cu succes sezonul interna
țional învingînd formația de tineret 
a Suediei cu un scor strîns, 2—1 
(1—0), care nu reflectă însă îndeajuns 
superioritatea manifestată de fotbaliș
tii romîni. Ei au jucat excelent în 
prima repriză și puteau termina pri
mele 45 de minute cu un avantaj 
de 3—4 goluri. Dar, forma excepțio
nală a portarului Larsson I, unul 
dintre cei mai buni portari pe care 
l-am văzut evoluînd în ultima vreme 
pe stadioanele noastre, a făcut ca 
scorul primiși părți a jocului să fie 
numai 1—0. In această repriză echi
pa noastră a dominat net, apărarea 
a fost totdeauna la post, mijlocașii, 
și în special Ștefănescu, au depus o 
activitate neobosită iar atacul, în 
care Creinioeanu a manifestat o veirva 
neobișnuită, a creat nenumărate oca
zii de goL Echipa noastră s-a miș-

cat foarte ușor, s-a prezentat bina 
sub aspectul omogenității și a oferit 
celor peste 20 000 de spectatori unele 
faze mult aplaudate.

In repriza secundă, a cărei desfă
șurare a fost net influențată de o 
ploaie violentă, pe alocuri cu grindi
nă, care a început imediat după al 
doilea gol al echipei noastre și n-a 
încetat decît Ia sfîrșitul partidei, jo
cul și-a pierdut din spectaculozitate», 
dar s-a desfășurat totuși în nota de 
superioritate a formației romînești. In 
ansamblu, selecționata noastră de ti
neret s-a comportat mulțumitor. Vic
toria echipei, pe deplin meritată,, ne 
dă speranțe în comportări viitoare șl 
mai bune. Dintre jucătorii romtnl au 
ieșit in evidență Ștefănescu, Neșu*.

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Învingînd Elveția cu 3 — 0
_________ _____________________________ _ i

REPREZENTATIVA DE TENIS A R. P. ROMINE
S-A CALIFICAT IN TURUL AL ll-LEA AL „CUPEI DAVIS'*T 1

Numai două zile de întrecere au 
fost suficiente pentru ca echipa R.P. 
Romine să acumuleze, în fața forma
ției Elveției, cele 3 puncte necesare 
calificării in turul doi al „Cupei Da
vis". De simbătă, cind Tiriac și Măr- 
mureanu au ciștigat partida de dublu, 
urcind scorul întâlnirii la 3—0, învin
gătorii erau cunoscuți. Ultimele două 
meciuri de simplu, au revenit și ele 
rominilor. ASTFEL, 
TI VA DE TENIS A 
ELIMINA PE CEA A 
SCORUL FINAL DE 
noștri adversari vor fi
africani, care urmează sâ joace la 
București la sfîrșitul acestei luni.

— deși a fost mereu „hărțuit** de ad— 
versari — el a ciștigat numeroasa- 
puncte prețioase. Astfel, am avut sim—

C. COMARNISCHI -
R. VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

REPREZENTA- 
R.P. ROMINE 
ELVEȚIEI CU 
5—0. Viitorii 
tenismanii sud-

E o „problemă" • ••

TIRIAC. MARMUREANU—BLONDEL,
AUBERSON 6—2. 7—5. 6—3

La scorul de 2—0, obținut după pri
ma zi a întrecerii, succesul echipei 
noastre începea să se contureze. Dar 
meciul nu era jucat. Iată de ce, par
tida de dublu de simbătă prezenta 
o deosebită importanță. Și pentru 
mulți randamentul perechii noastre 
depindea in bună măsură de urmă
toarea întrebare : cum va juca Măr- 
mureanu ? Pe teren, răspunsul a fost 
concludent. Tinărul coechipier al lui 
Tiriac s-a comportat mai mult decît 
satisfăcător, a fost sigur pe sine șt

Mai, mai, să te convingă refre
nul care a circulai o vreme 
pe pistele aproape goale ale 

stadioanelor. Spuneau unii profe
sori de educajie fizică: „Degeaba. 
Nu vin copii la iitlelism. Nu le 
place și gata I Se duc la foibal, 
la handbal.. teri, la Dinamo, dez
mințire loială și categorică. Să Po
vestim :

Și-a propus clubul (de ce numai 
Dinamo ?) să selecționeze cîteva 
elemente tinere pentru sec(ia de 
atletism. S-a pus un afiș, simplu : 
„CONCURS PENTRU COPII1. Și 
s-au trezit organizatorii cu aproa
pe... 1 000 de concurenji I Nu ie 
place copiilor atletismul ? La proba 
de 60 m plat stăteau la... coadă 
cîte 50—60 de copii pentru fiecare

i

SELECȚIONATA CAPITALEI
ÎNVINGĂTOARE IN SUEDIA
Duminica dupl-amiarâ, selecționata 
fotbal a Bucureștiului a disputat pri-

Carnet de reporter

culoar. La 300 m plat fete și la 
500 m plat băiefi-serii după serii. 
Nu vin 
zut pe 
să înceapă concursul. Au venit ca 
la o sărbătoare. De unde or fi gă
sit afîfea orengi de liliac cu care 
au încărcat brafele părinților, spec
tatori entuziaști, în tribune ?

Discufie la sprint: „Tu, ai văzul I 
Fiecare cu culoarul lui. Și nu merge 
cu „furatei". Se dă startul cu pis
tolul. Nu, așa, din palme...".

Profesorii sînt omniprezenji. Nu 
mai spune nimeni: „Nu vin copii 
la atletism", l-a convins propria 
lor muncă. Ca și pe antrenori, 
bună izometria, dar nu facem 
mic dacă nu ne ocupăm cum 
buie de copii.

Lucian Dobre a „scos" 8,5 
la 60 m plat. Are 11 ani. Ne 
treabă — evident cîștigat pentru 
atletism — „cînd se mai aleargă la 
Dinamo", Sau, dacă știm, în altă 
parte..; 11 interesează și pe Viorel 
lonescu (8,9 sec). Vrea să-și ia re
vanșa. Parcă numai el ?

Concursul continuă cu stadionul 
plin. Pe zgura roșie și la lungime, 
multe feti|e. Foarte bine. Le-or fi 
văzut și cei care, nu știm de ce, 
caută atlete prin... seefiile de bas
chet sau volei (așa, ca să nu mai 
înceapă cu... A, B, C-ul) ?

Cîf de ușor a fost să-i împriete
nești cu stadionul și cît de greu îi 
convingi acum că întrecerile s-au... 
terminat. Mă grăbesc să iau rezul
tatele. Imposibil. Zeci, suie de nu
me, cifre, perlormanje. Spune cine
va: E o problemă cu rezultatele. 
Pînă le-om definitiva... Are drep
tate. Aproape că trebuie să fii 
mare statistician. Dar, ce bine e să 
ai asemenea probleme. Mă gîndesc 
să dau pentru astăzi un singur cîș- 
ligător: ATLETISMUL. Rezultatele le 
publicăm mîine...

copii la atletism ? l-am vă- 
zgură cu un ceas înaintede

mul sSh joc în Suedia. întrecînd cu 2—1 
sdecțioaata provinciei Skone. Meciul a 
avut loc in oralul Landskrona.

(In pa». 2—3 alte întilniri interna
ționale ale fotbaliștilor noștri).(Continuare in pag. 2—3) (Continuare în pag. 2—3)
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[apta București 
[inamo București 
ractorul Brașov 
tiința Cluj

phl. (antrenor : prof,
l a. încheiat neînvinsă disputa, 
lind astfel pentru a cincea oară 
Iculiv titlul de campioană na
ltă. Un succes frumos, rod al 
[superiorități clare, al unui înalt 
I de luptă, al bunei pregătiri, 
Irmei sportive dovedite de rapi- 
I Pentru toate acestea, Rapid a 
heritat ropotele de aplauze care 
I răsplătit de fiecare dată efor- 
I și jocul valoros. E păcat însă 
l-a știut să-și păstreze pînă la 
I unanimitatea ovațiilor, um 
lu-și meritele cu o gravă aba- 
I de la sportivitate, dezaprobată 
Lltfei prompt de publicul aflat 
6tă în sala Floreasca. Ne refe- 
la faptul că giuleșteriii au in- 

partida și au continuat-o pină 
r3 din setul al doilea cu Nico- 
Drdpan, Plocon, Grigorovici și 

P” pe banca rezervelor. In felul 
p. ei au manifestat lipsă de n.s- 
I față de solemnitatea niomentu- 
[e încheiere ’ a campionatului și 
pmis și un nepermis act de des
perare a adversarului și a spec
ter. E drept că problema titlu- 
hra dinainte rezolvată, Rapidul

€ 
€
6

Ștefan Ro ORI VI IA ROSIE
Ieri: meci

„Barajul” celor două echipe s-a în
cheiat cu victoria Griviței Roșii care 
— după partida desfășurată ieri pe 
stadionul „23 August*1 — păstrează 
avantajul punctului cucerit joi pe 
stadionul Progresul. Am consemnat 
alături de mii de spectatori acest 
meritat succes al formației noastre 
campioane, dar — din păcate — după 
o ■ partidă care s-a asemănat doar 
cîteva... minute cu primul joc- dinric 
Steaua și Grivița Roșie. Rezultatul; 
0-0 este echitabil, deși Steaua â în
cercat mai mult, a marcat superiori
tate la talonaj și a acționat mai clar 
in atac. Au fost, este drept, și faze 
frumoase dar dacă trecem peste ele 
o facem tocmai pentru că este vorba 
de cele mai bune formații de rugbi 
din țara noastră și exigența apare 
astfel deplin justificată. Să spunem, 
așadar, fără ocol, că întîlnirea de 
ieri a fost un meci nul din multe 
puncte de vedere. A lipsit spectacu
lozitatea, orientarea către un joc 
deschis oare să-i atragă pe specia-

an da Balaș, din nou, 1,80 m
n cadrul unui concurs desfășurat sâmbătă pe stadionul Tineretului din 
Wă, IOLANDA BALAȘ a obținut 1,86 m la săritura în înălțime, iar 
IC A VORONEANU a trecut pesto ștooheto înălțată la 1,63 m.

VA JUCA IN €. €. E. LA RU6DI
nul în cea de

schimb, „duelul“

a doua întâlnire
tori. In
Buda s-a prelungit minute 
balonul fiind trimis cind la 
cind la celălalt fundaș. Una-două ac
țiuni ale liniilor de treisferturi și 
acelea inițiate pentru 
situație favorabilă de a trimite ba-

Penciu— 
in șir» 

unul

Ionul in tușă! 30 de jucători de va
loare, cu maci posibilități, cu reale 
calități, demonstrate nu o dată spec
tatorilor, și-au 
tr-un joc anost,

irosit eforturile in- 
inchis, care — sîn-

— d. g. —
in pag. 2—3)

) 
v

E 
ni- 

fre-

sec 
în

i-.-i-vr

a se crea o

spre Hnia de treisferturi 
dor și de Moraru, Buda

Modes seu (Steaua) a ciștigat balonul ți deschide 
urmărit de coechipierii săi Preda și Ciobănel, 

și Irimescu

( Continuare

Foto; T. Chioreawig .1
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MECIURI SPECTACULOASE ÎN CATEGORIA B
SERIA I

SIDERURGISTUL GALAȚI — CAR- 
PAȚI SINAIA 2—0 (0—0)

Liderii au Intîmpinat o dîrză rezis
tență din partea oaspeților care au 
făcut față multor situații grele prin- 
tr-o apărare supranumerică și dato
rită formei bune a portarului Panțuru. 
Au înscris Militam (min. 57) și David 
(min. 79). (Gh. Arsene — coresp.)

METALUL TÎRGOVIȘTE — ȘTIINȚA 
GALAȚI 4—0 (1—0)

Tirgoviștenii au realizat — ca și du
minica trecută — o partidă foarte bună 
cîștigind cu același scor, în urma pune- 
telor marcate de Niculescu (min. 5 din 
11 m). lordache (min. 61 și 85) și Ca- 
zacu (min. 72). Studenții gălățeni, deși 
au practicat un joc destul de bun în 
cimp au fost exasperant de ineficaci 
în fața porții adverse. (M. Avanu — 
coresp.)

PROGRESUL BRAILA — RAPID 
FOCȘANI 2—1 (1—1)

Localnicii au cîștigat cu greutate fă- 
cînd cea mai slabă partidă pe teren 
prppriu din actualul sezon. Oaspeții au 
fost superiori în cîmp. Au marcat : 
Asiminoaie (min. 1) și Coteț (min. 75, 
din lovitură liberă de la 35 m), pen
tru Progresul și Dragu (min. 10), pen
tru Rapid. (I. Baltag — coresp.)

I. M. U. MEDGIDIA — FORESTA 
FĂLTICENI 3—1 (1—1)

Partida a avut două aspecte diferite. 
In prima parte a ei am asistat la o 
lupta echilibrată, îndirjită, dar care nu 
a satisfăcut sub aspect tehnic. In repri- 
Laa a doua localnicii desfășoară multe 
acțiuni ofensive, spectaculoase, domi- 
nînd cu autoritate și asigurîndu-și astfel 
victoria. Semnalăm că oaspeții au tras 
doar de 2 ori la poartă. Au înscris : 
Drăghici (min. 23 din 11 m), Oțelea 
(min. 47) și Călin (min. 62), pentru 
I.M.U.M., respectiv Stanciu (min. 19, 
din 11 m). în min. 70 Coicea (Medgi
dia) a ratat un penalti. (R. Avram — 
coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI—POIANA 
C1MPINA 3—1 (1—0)

Victorie pe deplin meritată, gazdele 
au înscris prin: Asan (min. 40), Ghițâ 
(min. 75) și Babone (min. 85). Golul 
oaspeților a fost realizat in min. 57 
de Parties. (Gh. Apostolescu și M. 
Popescu — corespondenți).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — FLA- 
CARA MORF.M 3—0 (1—0)

Scor categoric, ca urmare a unei 
dominări nete. Punctele victoriei au 
fost realizate de Jack (min. 14), Vasi- 
lache (min. 49) și Istrate (min. 58. din 
lovitură directă de la 22 m). Jucătorii 
din Moreni au avut două bare... dar 
cam la atit s-a redus atacul loc. (C. 
Filiță —• coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ—C.F.R. 
PAȘCANI 1—« (1—0)

Gazdele puteau ciștiga la un scor 
mai concludent dacă nu ar fi ratat nu
meroase ocazii in prima repriză. A 
înscris Ciucă (min. 20). (C. Nemțeanu 
— coresp.).

CLASAMENT
1. Siderurgistul Galați 19 13 5 1 41:16 31
2. Metalul Tîrgoviște 19 10 4 5 42:13 24
3. Prahova Ploiești 19 10 3 6 27:24 23
4: Progresul Brăila 19 8 4 7 35:32 20
5. Carpați Sinaia 19 8 3 8 24:23 19
6. Știința Galați 19 8 3 8 27:30 19
7. C. F. R. Pașcani 19 8 3 8 27:33 19
8. Foresta Fălticeni 19 8 2 9 3J :32 18
9. Poiana Cimpina 19 7 3 9 2E:33 17

10. Flacăra Moreni 19 6 5 8 26:24 17
11. Ceahlăul P. Neamț 19 8 1 10 2^:39 17
12. I.M.U. Medgidia 19 7 2 10 34:34 16
13, Rapid Focșani 19 6 2 11 19:29 14
14. Fl. roșie Tecuci 19 4 4 11 24:38 12

ETAPA VIITOARE: CF.R. Pașcani—
Siderurgistul Galați, Știința Galați — 
I.M.U.' Medgidia, Rapid Focșani — FI. 
roșie Tecuci, Prahova Ploiești — Car- 
pați Sinaia, Flacăra Moreni — Pro
gresul Brăila Foresta Fălticeni — Me
talul Tîrgoviște, Poiana Cîmpina — 
Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A ll-A

DINAMO OBOR — C.S.M. REȘIȚA 
1—0 (0—0)

Judecind după aspectul general al 
jocului, rezultatul cel mai echitabil 
ar fi fost un meci egal. Spunînd a- 
ceasta ne bazăm pe faptul că fiecăreia 
dintre cele două echipe i-a aparținut 
cîte o repriză. In prima, C.S.M. Re
șița s-a jucat cu ocaziile de gol, a 
dominat teritorial desfășurînd un joc 
mai tehnic decît oborenii. Nu a putut 
deschide scorul fie din cauza gre
șelilor copilărești ale înaintașilor, fie 
datorită excelentei forme in care »e 

prezintă portarul dinamovist Nicu
lescu. In min. 45, arbitrul Stavru 
Nicolau-Constanța îl elimină pentru 
lovirea adversarului' pe Panaitescu 
(Dinamo). După cum s-a văzut în 
repriza a doua, eliminarea lui Panai
tescu a folosit... dinamoviștilor, care, 
în 10 jucători, desfășoară un joc 
mult mai bun decît în prima repriză 
cînd au fost 11 1 Ei au inițiativa a- 
proape întreaga repriză și în min. 79, 
în urma unei lovituri de colț, exce
lent executată de Feodot, Georgescu 
se înalță dintr-un buchet de jucători 
și înscrie plasat cu capul. Arbitrul 
S. Nicolau a condus cu foarte multe 
greșeli nemulțumind ambele formații 
și... publicul spectator. (M. T.)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 1—0 (0—0)

Joc frumos, în care echipele și-au 
împărțit perioadele de dominare. Mai 
tehnici, mai jnsistenți la minge, oas
peții domină în repriza I, însă nu 
reușesc să înscrie fie din cauza pri
pelii, fie din cauza jocului bun al 
apărării bucureștene. In minutul 25, 
Onea (Știința Craiova), după o cuirsă 
pe extremă, trage în bară.

După pauză craiovenii au scăzut 
ritmul de joc și bucureștenii au tre
cut la atac. Ei reușesc să-și concre

Un atac al dinpmoviștilor este respins de St. A pro (C.S.M.), Comisar 
(C.S.M.) și Feodot (Dinamo) sint gata să intervină

tizeze superioritatea teritorială prin 
Sașcă (mân. 73) care reia în poartă 
o centrare a lui Ene Lucian. Arbi
trul Cornel Buburuz (Bacău) a con
dus corect un joc care nu i-a ridicat 
probleme. (Aurel Zamfirescu-coresp.)

METALUL TR. SEVERIN — CHIMIA
FĂGĂRAȘ (0—0)

A fost o partidă a ratărilor. Gaz
dele au dominat copios, însă nu au 
putut concretiza superioritatea lor din 
cauza apărării supranumerice a echi
pei adverse și a... barelor care au 
oprit mingea de patru ori. (Gh. Ma- 
nafu-coresp).

UNIREA RM. VÎLCEA — C.S.M. SI
BIU 2—0 (1—0)

Jocul a fost de bună valoare tehni
că. Sîb.nil au dominat mai mult 
(raport de cornere 8—3 pentru C.S.M.) 
dar gazdele s-au apărat organizat și 
au contraatacat periculos obținind o 
meritată victorie. Au înscris Marin 
(min. 22 din 11 m) și Mihăilescu (min. 
55). (Ion Predișor-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—1 (1—1)

Meci plăcut. In prima repriză jocul 
a fost de un nivel tehnic mai bun, 
localnicii reușind să domine. In par
tea a doua a partidei inițiativa a a- 
parțmut oaspeților. Autorii golurilor: 
Roșea (min. 20 și 57), Pană (min. 74) 
și respectiv Noian (min. 15). (V. Se- 
căreanu-coresp.).

DINAMO PITEȘTI — PROGRESUL 
ALEXANDRIA 2—1 (1—9)

Oaspeți.- au făcut totul pentru a 
pleca eu un punct din Pitești. Au 
marcat: Lovin (min. 37 și 53), pentiru 
dinamoviști și Șoainger (min. 84) pen
tru Progresul. (D. Ștefănescu-coresp.)

C.F.R. ROȘIORI — METALUL BUCU
REȘTI 1—0 (1—9)

Feroviarii au obținut prima victo
rie pe teren propriu în retur. Unicul 
punct al partidei a fost înscris de 
Capatos (min. 10). (T. Neguieseu —
coresp.).

CLASAMENT
1. Dinamo Pitești 19 13 3 3 49:17 29
2. C.S.M. Sibiu' 19 11 3 5 36:23 25
3. C.S.M. Reșița 19 10 4 5 52:23 24
4. Unirea Rm. Vîlcea 19 8 6 5 24:21 22
5. Chimia Făgăraș 19 10 2 7 37:33 22
6. Metalul București 19 8 2 9 22:20 18
7. Dinamo Obor 19 7 4 8 31:29 18
8. Știința Craiova 19 5 7 7 27:27 17
9. Știința București 19 6 5 8 28:37 17

10. Tractorul Brașov 19 8 1 10 26:36 17
11. Gaz Metan Mediaș 19 6 4 9 31:36 16
12. C.F.R. Roșiori 19 6 4 9 18:33 16
13. Progr. Alexandria 19 4 6 9 22:47 14
14. Met. Tr. Severin 19 3 5 11 24:45 11

ETAPA VIITOARE : Progresul A- 
lexandria — C.F.R. Roșiori, Unirea 
Rm. Vîlcea — Dinamo Piteștii Știința 
București — Metalul București, C.S.M. 
Sibiu — Tractorul Brașov, C.S.M. Re
șița — Știința Craiova, Gaz Metan 
Mediaș — Chimia Făgăraș, Dinamo 
Obor — Metalul Tr. Severin

SERIA A III-A
C.S.M. CLUJ — JIUL PETRILA 

0—1 (0—1)
După felul cum a jucat echipa 

gazdă victoria Jiului nu reprezintă 
o ourpriză. Clujenii, in loc să prac
tice un joc de atac, mai mult s-au 
apărat. La începutul partidei Jiul 
a „mere" mai slab dar in final și-a 
revenit. Unicul gol al meciului a 
fost înscris în minutul 40 de Pero- 
nescu. (Gh. Toma-coresp.).

Foto: V. Bageac

STEAUA DEJ — A.S. CUGIR
3—0 (0—0)

Joc specific de campionat, presă
rat cu durități în special din partea 
oaspeților (Halasz de la A.S. Cugir 
a fost eliminai in man. 73 pentru 
injurii la adresa arbitrului).

Localnicii au dominat cu excep
ția a 15 minute din repriza I. Au 
înscris : Dumbravă (mân. 50), Goran 
(min. 72) și Găbudeanu (mân. 83). 
A arbitrat bine Q. Alexandru/ (Iași). , , 
(A. Kontrai-coresp.).
ARIEȘUL TURDA — 1ND. SlRMEI 

CÎMP. TURZII 3—0 (1—0)
Cei 6000 de spectatori șu asistat 

le un meci cu un nivel tehnic scă-

IOTUL NOSIfiU OLIMPIC A TRAS MULT Șl BINE LA POARTĂ: 6-2 ( 
CU UNIVEBSJDAD SANTIAGO Dl CHILE

(Urmare din pag. 1)

a greșit întii Ivan, Nunweiler III a 
fost și el stîngaci în intervenția sa și 
centrarea lui Rojas a ajuns la Sanchez, 
care a șutat decisiv : 1—1.

începutul reprizei a II-a marchează o 
schimbare în jocul chilienilor, o dată 
cu înlocuirea centrului înaintaș. Buni 
tehnicieni, cu treceri subtile de balon, 
oaspeții acționează acum cu mai multă 
botărîre, abandonînd ritmul lent în care 
se complăcuseră pînă atunci. Jocul cîș- 
tigă în dinamism, lupta pentru victorie 
se profilează din ce în ce mai mult. Și 
în această întrecere, sîntem întîi noi pe 
punctul de a înscrie, în min. 54, cînd 
Manolache a reluat balonul cu capul 
în bara verticală, și după aceea, chiar 
în minutul următor, este rîndul oaspe
ților să-i dea emoții lui Datcu, prin 
schimbul de mingi dintre Marcos și Al
varez, care l-au pus pe ultimul în po
ziție extrem de favorabilă. Dar, la fotbal 
se mai trage și afară. Iar cînd o face 
adversarul, nu se supără nimeni...

în min. 65, la un atac al echipei noas
tre, se produce învălmășeală în careul 
lui Universidad și arbitrul Adrian Ma- 
coveî apreciază că Pavlovici fusese ata
cat neregulamentar. El acordă «lovituri 

zut in special în repr. I, cînd echi
pele au urmărit doar rezultatul. In 
repriza secundă jocul s-a mai îmbu
nătățit oarecum, datorită fotbaliști
lor de la Arieșul care au creat faze 
frumoase de poartă. Realizatorii ce
lor trei goluri sînt: Pîrvu (min. S), 
Ursu (min. 50) și. Mărgineanu.
(I. .Pataki-coresp.).

VAGONUL ARAD — C.F.R. I.R.T.A. 
ARAD 1—1 (0—1)

Codașa clasamentului, C.F.R. 
I.R.T.A., a reușit să obțină un punct. 
In prima parte a întilnirii feroviarii 
au inițiativa, ei deschid scorul în 
min. 44 prin Vaczi, dar în cea de 
a doua rolurile se schimbă. Egala- 
rea s-a produs în minutul 49, prin 
golul înscris de Chitic. (St. Iacob- 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—2 (1—1)

Intilnirea a prilejuit O luptă în- 
dîrjită pentru cele două puncte*. E- 
chipa orădeană a reușit să obțină 
victoria la limită datorită jocului 
6ău mai eficace. Pentru gazde au 
marcat: Kunkuti (mân. 36) din lovi
tură de la 11 m., Pojoni (min. 57) 
și Bakos (min. 62). Cele două go
luri ale timișorenilor au fost în
sorise de Dărăban (min. 7) și Gir- 
leanu (min. 77). Arbitrul Radu Măr
gărit (București) a condus confuz 
această partidă, comițind multe gre
șeli, care au dezavantajat ambele 
formații, (I. Ghișa și F. Lorinc-co- 
resp.),

A.S.M.D. SATU MARE — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 1—1 (1—0)

Peste 8 000 de spectatori au asistat 
la o întîlnire, care nu a corespuns din 
punct de vedere tehnic. Autorii celor 
două goluri sînt: Ștefănescu (min. 42) 
pentru Satu Mare și Vegh (min. 84) 
pentru Tg. Mureș. A arbitrat corect 
Constantin Marin (București). Raport 
de comere: 12—3 pentru gazde. 
(A. Verba-coresp.).

Intîliiiri internat
Minerul Lupei

LUPENI 5 (prin telefon 
peste 9 000 de spectatori 
dintre ei veniți și din al 
tați — care au urmărit a< 
tîlnire internațională nu at 
regreta pentru că echipele 
rit — mai ales în prima 
un frumos spectacol fotbal 

încă din primele minute 
a asaltat poarta apărată 
Barna, dar rapiditatea cu 
canții echipei locale au con 
zele au făcut ca scorul să 
numai 10 minute ! Astfel, 
(min. 4), Mihăilă (min. 9) și 
(min. 10) reușesc să străpi 
rarea oaspeților. In conținu 
tia își revin și arată o bun 
individuală. După numai • 
tabela de marcaj se mod

Crișana Oradea
ORADEA 5 (prin telefon) 

bată seara, la lumina refit 
în fața a 10 000 de specta 
șana a obținut o frumoasă 
internațională. Jocul a cores 
teptărilor disputîndu-se într 
viu, cu multe faze spectacu 
deosebi în a doua parte a 
Oaspeții au jucat economic, 
scurte dar fără suficientă 1 
In schimb, Crișana a utiliz 
lungi, în adîncime, două d 
luri fiind urmarea unor 
acțiuni. Crișana a realizat 
bun care l-a surprins pe K 
ciko, antrenorul echipei o 
ne-a declarat că nu se aște 
replică atît de viguroasă di 
gazdelor.

Primul gol al meciului a 
scris în min. 35 : Szakacs 
prinde portarul oaspeților ti 
de la 20 m. în colțul de jos 
ții. Egalarea se produce în 
prin Bachraty, care profită 
tarea apărării imediate a oi 
șutind din apropiere în b<

RECOLTA CĂREI — MINERUL 
BAIA MARE 1—1 (0—0)

Golul Minerului a rost înscris de 
Trif (min. 70) iar cel al Recoltei de 
Petz 1 cu „ajutorul" fundașului băi- 
mărean Ujvari, din al cărui picior 
mingea a intrat în gol.

CLAS AMENT
1. Crișul Oradea 19 11 6 2 32:15 28
2. Minerul Baia Mare 19 11 1 7 33:25 23
3. C.S.M. Cluj 19 8 C 5 30:14 22
4. Arieșul Turda 19 7 7 5 25:19 21
5. C.F.R. Timișoara 19 9 3 7 35:32 21
6. Jiul Petrila 19 6 8 5 22:14 20
7. A.S.M.D. Satu-Mare 19 7 5 7 16:19 19
3. Ind. Sîrm. Câmp. Turzii

19 7 4 8 27:34 18
l. Mureșul Tg. Mureș 19 6 5 8 19:23 17

10. A, S. Cugir 19 6 5 8 22:30 17
11. Vagonul Arad 19 5 6 8 17:20 16
12. Recolta Caret 19 5 6 8 23:34 16
13. Steaua Dej 19 5 6 8 22:37 16
14. C.F.R. I.R.T.A. Arad 19 4 4 11 17:24 12

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Cluj— 
Ind. Șîrmei C. Turzii, Jiul Petrila — 
Steaua Pej, ,ArieșuJ Turda — C.F.R. 
Timișoara, ,A. S. Cugir — Vagonul 
Arad, Mureșul Tg. Mureș — Mințrul 
Baia Mare, Crișul Oradea — Recolta 
Cărei, C.F.R I.R.T.A. Arad—A.S.M.D. 

; Satu Mare.

R. P. Romin
(Urmare din pag. 1)

Creinjceanu, Năftănăilă, ultim 
prima repriză.

Oaspeții au Impresionat plă 
calitățile tehnice individuale 
jocul lor elastic, au prezentai 
pă alcătuită din jucători 
înalț!', cu o bună intuiție a

De la început selecționata 
atacă în trombă și obține trei 
consecutive în primele patfu 
Atacurile pe aripa stingă ^nu 
dează însă cu goluri, în 
îi dau ocazia lui Larsson I s 
leze talentul și priza la bal 
min. 18, Creiniceanu face 
spectaculoasă, șutul său depă 
Larsson I dar Ldwegren resț 
pe linia porții. In min. 30 V 
servește bine pe Adam care 
șut pe jos, îl surprinde pe pli 
șit pe Larsson I și deschldt 
1—0. în această repriză echij 
tră a jucat cu două vîrfuri 
(Adam și Voânea), mijlocul t

de la 11 metri, pe care Pîrcălab o trans
formă. Dacă golul acesta a provocat 
oarecare discuții; în schimb, cel ce avea 
să „cadă** un minut mai tîrziu, a fost 
fără drept de apel : Pîrcălab a demarat 
pînă în apropierea liniei de fund, de 
unde a centrat pe jos, la Raksi, care 
a înscris de aproape. Și următoarele 
goluri ale olimpicilor noștri au fost ur
marea unor combinații de efect, care 
i-au făcut pe oaspeți „groggi". Astfel, 
în min. 77 Pîrcălab, lansat de Varga, 
s-a dus glonț spre poarta lui Aștoirga 
și a șutat plasat, majorînd scorul la 
4—1. în min. 80, după un corner exe
cutat de pe dreapta, Nunweiler IV în
scrie și ej în numele... apărării, iar 
Pîrcălab face ca scorul să devină 6—1, 
rezultat cu care s-ar fi încheiat meciul 
«Iacă Popa, „jucîndu-se**, nu ar fi pier
dut mingea în favoarea lui Marcos, care 
nu s-a maj oprit cu ea decît în poartă.,

Fără îndo.ială, echipa noastră a avut 
și urcușuri și coborîșuri pe parcursul 
celor .90 de .minute. Unele acțiuni' au 
fost lipsite de claritate și de sponta
neitate Ir, ansamblu însă, se poate spune 
că lotul a atins un grad avansat de omo
genizare și că, la capitolul ccl mai im
portant, al trasului la poartă, atît de 
deficitar pînă. maj ieri» a marcat: o se

rioasă îmbunătățire, reflectată 
carnetul nostru de note : 28 c 
la poartă, deci o bună frec 
goluri și alte lovituri în spații 
ceea ce vorbește și de un pas 
sub aspectul preciziei.

Cine ne-a plăcut mai mult ? 
aripa Pîrcălab-Varga, cu acții 
sincronizate, de mare spectacol 
Datcu, frații Nunweiler, Jenei ș

Cît despre oaspeți, deși în 
scor, au lăsat o impresie mai bi 
Flamengo, mai ales în acțiunile 
Au ușurință în joc, sînt fini drib 
n-au suficientă forță de păi 
Ne-au plăcut Astorga, Contrera; 
și Eisaguire. Sanchez a jucat 
micos“, dar, evident, arc clasă.

Arbitrul Adrian Macovei, a 
tușă de I. Pișcarac și V. Pă 
a condus următoarele formații :

LOTUL OLIMPIC AL R.P.R.
— Popa, Nunweiler HI, Ivan - 
Nunweiler IV — Pîrcălab, Var 
nolache (din min. 55 Pavlovici) 
Jlaidu.

UN1VERSIDAD: Astorga — 
(Musso), Donoso, Villanueva <
— Contreras, Sepulveda — Ro 
varez (Furmani), Campos (Eis 
Marcos, Sanchez,



rrrrt

i fotbaliștilor noștri
Gyor 3—2 (3-1)
i, Nagy (Vasas) reducînd dife- 
ta la 3-1. In repriza a doua se 
3a ceva mai slab, jucătorii par 
siți de efortul depus în prima 
te a meciului. Cu toate acestea, 
ierul își creează cîteva ocazii pe 
s însă le ratează prin Ion C. Ion, 
roază, Băluțiu și Sima II. In min.
la un contraatac al echipei din 

ir, portarul Minerului iese inopor- 
pînă în apropierea liniei de 16 m 

Jrosz (Vasas) trimite balonul peste 
în poartă : 3-2.
lintre jucători s-au evidențiat: 
nșa, Ion C. Ion, Sima II, Dan II, 
udt (Minerul), Barna, Morval, 
iy, Horvath (Vasas).

ION ClORTEA -coresp.

3-1 (1-0)
i de unde balonul ricoșează în 
rtă. După acest gol Crișana re- 
s în atac, pune stăpînire pe joc 
Jomină cu autoritate. In min. 63, 
îoțki, aflat în poziție clară de 
nscrie, este faultat în careu și lo- 
îra de pedeapsă o transformă 
kelv. In continuare, Crișana ob- 
• patru lovituri de colț și, cu 
ă minute înainte de sfîrșitul par- 
i, Szucs înscrie cel mai frumos

Raport de cornere: 5—4 pen- 
Crișana.

rbitrub Romulus Pop a condus 
competență formațiile :
RIȘANA: Marin - Bakos, Sze- 
), Balogh — Szakacs II, Vlad — 
cs, Pugna, Szakacs III, Dulgheru, 
oțki.
LOVAN : Paduch (min. 46: Ku
ka) — Cmarada, Kusy, Istok — 
m, Borovski — Nevratil, Dings, 
•ek, Konich (min. 46 Kopeczky), 
hraty.

ILIE GIIIȘA
GH. LORINCZ-coresp.

dia 2-1 (1-0)
d bine acoperit de Ștefănescu șl 
tănăilă. După pauză, în min. 46, 
țilă centrează de pe aripa dreaptă 
Wam introduce balonul cu capul 
olasă: 2—0.
ucătorii noștri nu mai insistă su- 
mt și atacurile suedezilor devin 
m mai periculoase. Ei reușesc să 
ucă scorul în min. 59 prin Nilsson 
? înscrie din apropiere reluînd 
entrare a lui Turesson: 2—1. In 
tinware jocul e foarte mult tnflu- 
iț fie ploaie, balonul e mai greu 
controlat iar fotbaliștii rom ini, în 
:ial atacanții, încep să joace mai 
aomic.
rbitrul Alois Oblutoviri — R.S. 
toslovacă a condus foarte bine for- 
ilie:

.R. ROMlNĂ: Adamache-Hălmă- 
nu, Petescu, Răcelescu-Ștefănescu, 
u-Năsturescu, Adam, Voinea (Fră- 
>, Năftănăilă (min. 83: Pescaru), 
iniceanu.

(JEDIA: Larsson I-Lundgren, Lars- 
II, Lowegren-Petersen, Persson I- 

(nusson (min. 50: Nilsson), Eriks- 
Persson II, Karlsson, Turesson.

Jgtonosport
ită cum arată o variantă cu 12+1 
iltate exacte la concursul PRONO-
>RT nr. 18 din 5 mai 1963: 
R. P. Ramînă (tin.) — Suedia

> 1 
. Sel. olimp. R.P.R. — Uni- 
idad Chile 1
I. Suedia (A)-R.P. Ungară (A) 1
r- Brazilia (A) — R. F. Ger- 
ă (A) 1

Progresul Brăila — Rapid
?. (cat. B) 1
I. Unirea R. Vilcee — C.S.M.
u (cat. B) 1
II. Recolta Canei — Minerul
Mane (cat. B) X
III. Crișul Oradea — C. F. R.
ișoara (cat. B) 1
L Vagonul Arad — C. F. R.- 
r.A. Arad (cat. B) X
. C.S.M. Cluj — Jiul Petrila

B) 2
I. Prahova PI. — Poiana Cim-
> (cat. B) 1
II. A.S.M.D. Sa+u Mare—Mu-
1 Tg. M. (cat. B) X
>. Arieșui Turda—Ind. Sîrmei
r. (cat. B) - 1
>nd premii led 253.124.

CAMPIONATUL PE
DINAMO BUCUREȘTI - 

FARUL CONSTANTA 26—14

Pentru dinamovișți, întîlnirea cu 
Farul nu punea, desigur, probleme. 
Mai tehnică, mai combativă, forma
ția antrenată de C. Nour și C. Du
mitrescu a cîștigat detașat, cu sco
rul de 26-14. Oaspeții au opus re
zistență mai serioasă doar la cate
goriile cocoș, pană și semiușoară. De 
altfel, la pană, dictînd o decizie de 
„nul“, arbitrii l-au dezavantajat pe 
constănțeanul Răgălie, care după pă
rerea noastră a fost superior. A 
stîrnlt comentarii — îndreptățite — 
și decizia acordată Iui C. Gheorghiu, 
care a avut în tînărul Gh. Anton un 
adversar neașteptat de bun, un pun
cher de valoare, care i-a făcut dina- 
movistuliți multe clipe grele.

Iată rezultatele tehnice: D. Davi- 
descu (Dinamo) b.ab. 3 G. Șoșoiu 
(Farul) ; C. Crudu (Dinamo) b.p. A. 
Nuri (Farul) ; V. Antoniu (Dinamo) 
egal cu D. Răgălie (Farul) ; C. Gheor
ghiu (Dinamo) b.p. Gh. Anton (Fa
rul) ; M. Dumitrescu (Dinamo) b.p. 
C. Lascu (Farul) ; Gh. Ilie (Dinamo) 
egal cu N. Stoenescu (Farul); M. 
Balaș (Dinamo) b.ab. 1 V. Neagu 
(Farul) — constănțeanul a suferit o 
fractură la mina dreaptă ; C. Stă- 
nescu (Dinamo) b. ab. 1 I. Ol tea nu 
(Farul) ; D. Gheorghiu (Dinamo) b.ab. 1 
I. Panaga (Farul) ; I. Rahău (Farul) 
b.ab. 1 C. Petrenciuc (Dinamo).

METALUL BUCUREȘTI — DINAMO 
CRAIOVA 20—19

Teatrul de vară „23 August” a 
găzduit duminică dimineață întîlnirea 
de box dintre Metalul București și 
Dinamo Craiova. La capătul unor 
partide extrem de echilibrate pugi
liștii metalurgiști au reușit să acu
muleze un avantaj minim, ciștigind 
întrecerea cu 20—19.

Boxerii celor două echipe, foarte a- 
propiați ca valoare, au oferit specta
torilor dispute extrem de dîrze dar, 
din nefericire, modeste din puncte de 
vedere tehnic. Iată rezultatele: C. 
Dincă (M) m.n. V. Vintllă (D), 
C. Alexandru (M) m. n. D. 
Văgii (D), M. Goanțâ (D) b.p. D 
Enache (M), D. Dumitrescu (M) b.p. 
V. Ionescu (D), N. Calița (M) b.p.
O. Mărăcineanu (D), I. Marin (D) b.p. 
E. Dănilă (M), N. Moț (D) b. dese. I 
I. Marius (M), P. Cîmpeanu (M) b.p.
P. Deca (D), V. Ghețu (M) m.n. C.
Bilă (D), T. Basarab (M) b.p. ȘL 
Panduru (D). (P. H.)

ECHIPE

C. Bilă (Dinamo Craiova-stinga) „stopează", 
pe Ghețu Velicu

cu o directă de stingă,

Foto: I. Mihăică

STEAUA — PROGRESUL BRAILA 
25—14

Ieri dimineață, în sala Floreasca, 
pugiliștii de la Steaua i-au învins 
pe cei de la Progresul Brăila cu 25—14. 
După primele patru partide rezultatul 
era egal, 8—8. Dar, începînd cu ca
tegoria ușoară boxerii militari iau 
conducerea și cîștigă toate celelalte 
meciuri, demonstrînd antrenorului de 
la Progresul Brăila că elevii săi de 
la categoriile mari sînt foarte slab 
pregătiți. O mențiune pentru boxul

curat, în linie, practicat de compo
nența echipei Steaua. Rezultatele 
tehnice: C. Coatescu (S) b.p. A To- 
mescu (P), N. Descă (P) b.p. Gh. Ba- 
diu (S), Gh. Anghel (S) b.p. I. Turcu 
(P), R. Nadler (P) b.p. V. Czekeli (S), 
O Bariu (S). b.p D Roman (P), ȘL 
Vituș (S) b.p. Gr. Enache (P), C. 
Anton (S) b.p. V. Mircea (P), I. Ivan 
(S) b. ab. II N. Stoian (P), M Gheor- 
ghioni (S) b. ab. I M. Constantin (P). 
Menționăm că la categoria mijlocie 
Progresul Brăila nu a avut reprezen
tant. (N. B.)

Gală de selecție
CLUJ 5 (prin telefon)- Sala Arma

tei din localitate a găzduit dumini
că dimineața c?a de a doua gală 
de selecție a tinerilor boxeri. Iată 
rezultatele înregistrate: hirtie ;
Ov. Gorea (Reghin) b. p. Gh. Vințe 
(Cluj); muscă: I. Otvos (C. Tur- 
zii) b. p. ’ C. Buzuluc (Craiova); 
cocoș: P. Vanea (Cluj) b. ab. III 
FI. Paraschiv (Buc.); pană: N. 
Moldovan (Reghin) b. p. L Negru 
(C-lung) ; . semi-ușoară : P. Anghel 
(Buc.) egal cu V. Tudose (Buc.); 
ușoară: Gh. Picior (Timiș.) egal 
cu I. Hodoșan (Reșița); semi-mij- 
locie : I. Covaci (Brăila) b. p. V. 
Dobre (Buc ); mijlocie mici: Gh.

Cîteva rezultate de valoare in „Cupa Steaua44
Pe o vreme excepționala, la poligonul 

Tunari, au continuat simbătă ți dumi
nică întrecerile dui cadrul tradiționa
lului concurs „Cupa Steaua*. AM UR-
MĂRIT CU ACEST PRILEJ EXTRA
ORDINARA PERFORMANȚĂ A TALE- 
RISTULUI GH. ENACHE‘(STEAUA), 
CARE DUPĂ DOUA ZILE DE TRAGE- 
RE NU A SCĂPAT NICI UN TALER, 
OBȚ1N1ND 200 DE TALERE LOVITE 
DIN 200 POSIBILE, urmînd ca astăzi, 
să încerce să doboare și recordul repu
blican pe totalul de 300 de talere. Foar
te bine s-a comportat și maestrul emerit 
al sportului 1. Sirbu care a totalizat. 
Hi proba de armă liberă calibru redus 
60 de focuri culcat, seniori, 594 puncte, 
o performanță deosebit de valoroasă, 
întrecerile continuă astăzi și miine tot 
pe poligonul Tunari.

Iată rezultatele: Pistol precizie: 1. 
T. Jeglinschi (Dinamo) 551' p.; 2. E. 
Harea (Dinamo) 549 p. ; 3. I. Pieptea 
(Olimpia) 547 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
2169 p. ; 2. Olimpia 2119 p. ; 3. Știința 
2099 p. Armă liberă calibru redus, 60 
focuri culcat, seniori: 1. I. S1RBU 
594 p. ; 2. Tr. Cogut (CSMS Iași) 588 
p. ; 3. T. Ciulu (Steaua) 585 p. Pe 
echipe: 1. Steaua 2328 p. '; 2. Știința 
2320 p. ; 3. CSMS Iași 2319 p.; se
nioare : 1. Aurelia Nagy (Mureșril Tg. 
Mureș) 587 p. -, 2. Ioana Soare (Știința) 
584 p. ; 3. Edda Baia (Știința) 580 p. - 
junioare: 1-, Cristina Dumitriu (Meta
lul) 580 p. ; juniori: 1. Al. Humă (Di
namo) 576 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri, senioare, poziția culcat:
1. Eva Hudema (C.F.R. Arad) 292 p. t
2. Denise Popa (Steaua) 292 p. ; 3.
Aurelia Nagy 292 p.; poziția în ge
nunchi: 1. Edda Baia 284 pi ; 2. Denise 
Popa 279 p. ; 3. Ana Coreii (Olimpia 
București) 279 p'. ț poziția ih picioa
re: 1. Aurelia Nagy 264 p. ; 2.
Ioana Soare 262 p.; 3. ludith Moscu 
(Dinamo) 261 p.-ț • pe trei poziții: 1.

Aurelia Nagy 833 p. ; 2. Jaqueline Zv«- 
nev schi (Dinamo) 826 p; 3. Ioana Soare 
826 p.; pe echipe 1. Dinamo 2460 p. ț 
2. Știința 2420 p. ; 3. C.F.R. Arad 2388 
p.; junioare, poziția culcai: 1. Elena 
Mitrofanovici (Știința) 287 p.; poziția 
tn genunchi: 1. Georgeta Șerban (CSMS 
Iași) 278 p.; poziția tn picioare: 1. 
Gabriela Ranghelovici (Știința) 253 p.; 
pe trei poziții: 1. Gabriela Ranghelovici
801 p.; pe echipe: 1. Metalul 2333 p. t
2. CSMS Iași 2309 p.; 3. Steaua 2302 p.

(V. G.)

la
Chivăr (G Turzii) b. p. I. Bogdan 
(Timiș.); mijlocie : I. Manole (C- 
lung) b. p. L Iordache (Buc.) ; se- 
mi-grea: Em. loanovici (Buc.) b. 
p. C. Cirstea (Timiș.).

N. TGDORAN și I. BRATAN — 
coresp.)

Primele 4 echipe feminine ale țării 
incep azi întrecerea...

TG. MUREȘ 5 (prin telejon de la 
trimisul nostru). — După 11 ani, ora
șul Tg. Mureș este din nou gazda 
întrecerilor finale ale campionatului 
republican feminin de baschet. O 
cinste pe care localnicii o justifică 
prin grija deosebită ce o arată pen
tru a asigura cele mai bune condiții 
de desfășurare acestei importante 
competiții. După întrecerile de joi, 
vineri și simbătă au fost desemnate 
cele 4 formații, care își vor disputa 
titlul de campioană a țării. De fapt, 
situația a fost clarificată chiar după 
partidele de joi, cînd Rapid Bucu
rești — actuala campioană — Știința 
București (seria I), Voința București 
și Mureșul Tg. Mureș (seria a Il-a) 
acumulaseră punctele necesare cali
ficării. Așa că, întîlnirile de vineri 
și simbătă au fost mai mult un pri
lej de verificare a loturilor și mai 
ales a rezervelor. Numai așa se ex
plică victoria Voinței Brașov asupra 
Științei București.

Duminică, primele patru formații 
ale țării au avut zi de odihnă. Cele
lalte echipe au jucat pentru locurile 
5—8. Voința Tg. Mureș a rezistat 
doar 30 de minute în fața Unirii 
București, care și-a impus din plin 
superioritatea in finalul meciului. 
In jocul pentru locurile 7—8, între
cerea a fost extrem de disputată și 
s-a încheiat cu victoria Voinței Ora
dea în fața Voinței Brașov. Victoria 
orădencelor este cu atît mai meri
torie, cu rit echipa a fost lipsită 
aproape întreaga repriză secundă de 
3 jucătoare de bază (eliminate pen
tru 5 greșeli personale). Iată rezul
tatele de simbătă și duminică :

SERIA I : Voința Brașov—Știința 
București 46-40 (26-14) ; Rapid—Unirea 
73-69 (35-31); SERIA a Il-a: Voința 
Oradea—Voința București 49-44 (17-19): 
Mureșul—Voința Tg. Mureș 69-55 
(33-29).

Meciul pentru locurile 5—6: Uni
rea—Voința Tg. Mureș 74-60 (23-28); 
meciul pentru locurile 7—8: Voința 
Oradea—Voința Brașov 53-51 (27-19).

Turneul fina] pentru locurile 1—4 
începe luni cu partidele Voința Bucu
rești—Rapid și Mureșul—Știința Bucu
rești.

D. STANCULESCU

Grivița Roșie va
(Urman din pag. 1)

tem siguri — »u le-a dat nici lor 
satisfacție.

Se poate, desigur, vorbi și despre 
necesitatea unei asemenea tactici 
care să evite fiecăreia dintre cele 
două echipe surprizele și să asigure 
„calificarea* în C.C.E. Dar oare nu 
aceleași considerente existau și joi, 
la primul meci ? Atunci cum de s-a 
putut juca eu totul altfel ?

Este semnificativă discuția purtată 
în tribună de un grup de spectatori 
și pe care o rezumăm la această 
idee: „Indiferent cine va cîștiga, dar 
să *u se joace m Cupa campionilor 
așa cum se joacă astăzi". Acum, 
după calificare. îndemnul este direct 
adresat jucătorilor de la Grivita 
Roșie.

In ceea ce privește Steaua, echipa 
și-a axat jocul pe o apărare fermă, 
organizată, ți pe eventualele lovituri 
de picior căzute (Încercate insă za
darnic de Chiriac și Mateescu) sau

VOLEIBAtIȘTII RAPIOUIUI
PENTRU A CINCEA «ARĂ CONSECUTIV CAMPIONI Al JĂRII

(Vtmare din pag. 1)

cit de cît similare celor din apro
piata finală a „C.C.E.*. Iată aspec
tele greșelii făcute simbătă de Rapid, 
aspecte care impun conducerii clu
bului și secției sale de volei, paralel 
cu strădaniile pentru realizări de or
din tehnico-tactic, și o mal insistentă 
muncă educativă.

Cit privește desfășurarea partidei, 
aceasta, mai puțin frumoasă decît 
cea din tur, în ciuda aparenței sco
rului, a repetat aproape cu exac
titate. caracteristicile meciului prece
dent. Dinamo, manifestînd din nou 
lipsuri importante în privința pre
gătirii morale și de voință, nu și-a 
putut pune nici de a6tă dată in va
loare totalitatea resurselor atacului, 
din pricina potențialului inferior al 
coordonatorilor de joc și al ridicători
lor. De aici, din nou, și scăderi în 
ceea ce privește mișcarea în teren,

protejarea spațiilor din linia de fund 
și dublajele.

Și cealaltă întîlnire de alaltăieri 
a fost, în linii mari, copia confrun
tării din turul finalei. Tractorul Bra
șov, incontestabil cea mai bună și 
cea mai bine pregătită echipă pro
vincială. a învins o dată în plus 
mulțumită echilibrului de valoare și 
randament ■lintre liniile de atac, pe 
de o parte, și dintre cele ale apără
rii, pe de altă parte. Aceasta este în 
primul rind calitatea care face ca 
elanul combativ al brașovenilor să nu 
rămină steril. Așa cum rămîne de
seori, de pildă, la $tiin(a Cluj, echi
pă de asemenea serios pregătită in 
genere (în mai mică măsură sub as
pect fizic), cu o remarcabilă gin- 
dire tactică, dar care, ca și Dinamo 
București, suportă consecințele ab
senței dm lot a unor conducători de 
Iot și distribuitori de pase la nivelul 
înaltei capacități a atacului.

juca in C. C. E.
pe transformările lui Penciu (care 
a avut, e drept, mult de „lucru", 
dar numai din poziții dificile).

Arbitrul V. Stassny (R.S. Ceho
slovacă) a condus formațiile: GRI
VIȚA ROȘIE: Șerban, Manole, Ră- 
dulescu — Mircea Rusu, Roibu (Poz- 
moșanu) — Moraru, Demian, Iliescu — 
Irimescu, Oblemenco — Teodorescu, 
Wusek, Țîbuleac, Balcan — Buda. 
STEAUA: Danciu, Căpușan, Cior
nei - Blăgescu, Fodor — Ionescu, 
Preda, Manea — Mateescu, Chiriac — 
Ciobănel, Luscal, Kramer, Enache — 
Penciu.

In campionatul 
categoriei A

Ieri, s-au desfășurat trei partide din 
etapa restantă din 31 martie. Jocurile 
au plăcut, prilejuind întreceri .specta
culoase. Rezultatele sînt cele seontate.

• UNIREA — GLORIA 0—9 (0—3). 
Cele două formalii au practicat un joc 
deschis, inițiind numeroase acțiuni de 
atac. In prima repriză, Gloria a luat 
conducerea prin Blum (lovitură de pi
cior căzută) și, la reluare, a reușit 
să-și mărească avantajul prin punctele 
realizate de Toma Auastase (încercare) 
și Blum (lovitură de picior căzută).

• CSMS IAȘI — DINAMO 0—9 
(0—6). Dinamoviștii bucureșteni au fost 
pe merit aplaudați de spectatorii ieșeni 
pentru jocul practicat. Ei au înscris 
prin Coravu (lovitură de picior căzută) 
și Dragomir (încercare), în urma unor 
greșeli ale apărării gazdelor și apoi, in 
repriza a doua, au ridicat scorul la 
9—0 prin Giugiuc (lovitură de picior 
căzută). Ieșenii au depus eforturi pen
tru a echilibra jocul, dar n-au reușit 
datorită bunei apărări a oaspețilct. (GH. 
AASILIU, coresp.).

• ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 5—3 (0—0).

Lectoratul L C. F.
Astăzi, de la ora 19,30, în cadrul 

Lectoratului I.C.F. va vorbi iov. ION 
ȘICLOVAN - director al I.C.F. - des
pre „Unele probleme ale antrena
mentului sportiv”^ Sînt invitați să 
participe toți antrenorii bucureșteni.



HHMDBniA? Piotr Bolotnikov și echipa U.R.S.S. învingători

Rezultate surprinzătoare în campionatul feminin în „Crosul ziarului Pravda"
MASCULIN

SERIA I

Știința București — Rafinăria Te- 
leajen 12—10 (5—5). Așa cum înce
puse, se părea că partida va furniza 
un rezultat surpriză, doarece pioieș- 
tenii s-au impus în primele minute 
printr-un joc mai eficace. Știința a 
echilibrat situația abia spre sfîrșitul 
primei reprize, pentru ca după pauză 
să domine preluînd conducerea da
torită unei mai bune organizări a jo
cului în atac, și să cîștige pe merit.

*
Dinamo București — Tractorul Bra

șov 26—13 (14—6). Un joc fără isto
ric, în care diaamovștii au ofierit 
faze dinamice, mult gustate de pu
blicul spectator.

Dinamo Bacău — Rapid București 
13—12 (7—10). în prima repriză bucu- 
reștenii au jucat mai bine, atît în a- 
părare, cit și în atac. Ei au egalat 
în min. 13 (4—4) și apoi au luat con
ducerea. In partea a doua a întîlnirii 
gazdele și-au revenit si în mln. 52 au 
preluat conducerea (12—11) pe care 
au menținut-o pînă la sfîrșit. (Ilie 
Iancu-coresp.).

C.S.M.S. Iași — Steaua București 
10—21 (4—8). Buoureșțenii au domi
nat din primul și pînă în ultimul 
minut. Echipa din Iași a dat o replică 
slabă, contînd doar pe Titus Moldovan. 
(A. Scăunaș-coresp.).

SERIA A II-A 

fost superiori din toate punctele de 
vedere. (P. Velțan-coresp.).

i
Dinamo Brașov — Voința Sibiu 

26—18 (14—9). Partida a plăcut prin 
numeroaselle faze spectaculoase create 
la ambele porți. Gazdele a fost su
perioare, mai ales ca organizare a jo
cului (C. Diaconcscu-coresp.).

C.S.M. Reșița — Tehnometal Timi
șoara 19—13 (7—6). Meciul a fost 
echilibrat în prima repriză, cînd oas
peții au dat o replică mai viguroasă. 
După pauză reșițenii și-au organizat 
mai bine jocul în atac și au obținut 
o victorie meritată. (I. Plăvițu-coresp.)

FEMININ

SERIA I

Știința Bucuriaști — Rapid Bucu
rești 7—4 (4—2). Joc în general plă
cut, datorită mai ales studentelor, care 
au avut o comportare bună, supe
rioară adversarelor lor. Știința s-a 
apărat foarte bine la semicerc, în- 
chizînd culoarele de pătrundere pe 
care încercau să și Ie creeze rapi- 
distele. In atac, învingătoarele au 
combinat cu multă precizie, realizînd 
cîteva faze bine „lucrate*, cu care au 
străpuns apărarea 4+2 a Rapidului. 
Ele au arătat și mai multă finalitate 
in acțiuni și o mai bună precizie în 
aruncări. Rapid s-a prezentat sub aș
teptări, mai ales în atac unde a pă
cătuit prin ineficacitate și imprecizie. 
Și așa însă, putea reuși un scor mai 
strins. dar a ratat două lovituri de la

Progresul București — Confecția 
București 14—6 (5—2). Victorie clară, 
ca urmare a unui joc mai ordonat 
și mai eficace.

S.S.E. Ploiești — S.S.E. Constanța 
8—3 (3—1). Gazdele au cîștigat dato
rită unei mai bune orientări. Scorul 
putea fi mai mare, dar ploieștencele 
au ratat cîteva situații bune, printre 
care și două lovituri de la 7 m. Echi
pa din Constanța s-a prezentat slab 
pregătită. (St. Ionescu, coresp.).

Tractorul Brașov — Faianța Sighi
șoara 13—7 (9—3), Joc disputat, în 
care gazdele — cu mai multă aten
ție — puteau învinge la un scor mai 
concludent.

SERIA A II-A

C.S.M. Sibiu — U.S.S. Banatul Ti
mișoara 9—11 (5—7) ! Este prima în- 
frîngere suferită de localnice în areest 
campionat. Jucătoarele de la Banatul 
au jucat extrem de curajos, au ac
ționat foarte bine la semicerc, cîști- 
gînd pe merit. De altfel, oaspetele au 
avut inițiativa în permanență, con- 
ducînd în min. 15 cu 6—1. Echipa si- 
biană (de la o etapă la alta a jucat 
mai slab) a fost de nerecunoscut. 
(I. Ionescu-coresp.).

Constructorul Timișoara — S.S.E. 
Petroșeni 6—9 (2—4). Echipa din Pe- 
troșeni a atacat cu mai multă insis
tență și a cîștigat pe merit. (A. Ar- 
năutu-coresp).

Favorit Oradea — Mureșul Tg. Mu
reș 3—5 (2—4). Meciul a fost echili
brat. Handbalistele mureșene au în
vins datorită unei mai mairi eficaci
tăți în acțiunile ofensive (P. Lorincz- 
coresp.).

MOSCOVA 5 (prin telefon). — In 
capitala U.R.S.S. s-a desfășurat cea 
de a doua ediție a „Crosului zia
rului Pravda“, întrecere care a reu
nit la start sportive și sportivi din 
numeroase țări ale lumii, printre 
care U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. 
Romînă, R.S. Cehoslovacă, R.P. Un. 
gară, R.S.F. Iugoslavia, Franța, R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria. Echipele mas
culine au evoluat pe un traseu în 
lungime de 8 000 de metri. Pe pri
mul loc s-a clasat echipa U.R.S.S., 
urmată de R.D. Germană, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R.P. Romînă. 
Pe locurile următoare — atleții iugo
slavi, francezi (F.S.G.T.), polonezi și

Turneul echipelor feroviare de lupte
de la Plovdiv a luat sfîrșit

PLOVDIV 5 (prin telefon). - Un 
număr de 12 echipe, de lupte cla
sice, au luat parte la marele turneu 
al feroviarilor. Cu excepția Suediei 
și Finlandei, care au prezentat cite 
6 luptători, restul formațiilor au fost 
complete. Au participat: R. P. Bul
garia, R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S., Austria, Finlanda, Suedia, 
R.D. Germană, R.F. Germană, Iran, 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă.

Turneul a inceput în ziua ,de 1 
mai și s-a încheiat aseară.

IATÂ REZULTATELE : 1 MAI : I.
Baciu, la cat. 52 kg., pierde la p. în 
fața lui Petrov (R.P.B.) ; cat. 57 kg. 
I. Alionescu învinge prin tuș pe Chba- 
baolad (Iran) ; cat. 63 kg. P. David 
întrece la puncte pe Kaster (Austria).
2 MAI : cat. 78 kg. M. Belușica ce
dează la puncte Ia Alexandrov
(R.P.B.) ; cat. 87 kg. P. Stroe pierde
la p. întîlnirea cu Ikola (Finlanda) ; 
cat. 97 kg. N. Martinescu b.p. pe. Wil- 
mann (Finlanda) ; cat. grea. I. Radu

bulgari. O luptă spectaculoasă ft 
avut loc în întrecerea individuală în
tre campionul olimpic Piotr Bolot
nikov și cunoscutul sportiv polonez 
Zimny. Bolotnikov a ocupat primul 
loc doar cu 4 zecimi de secundă 
avans. Iată primii clasați la indivi
dual : Bolotnikov 23:14,4; ' Zimny 
23:14,3; Ivanov (U.R.S.S.) 23:35,4 ;■
Josef Siito (R.P. Ungară) 23:40,2; 
Efimov (U.R.S.S.) 23:44,4. Sportivii 
romîni au ocupat următoarele locuri : 
Constantin Grecescu 24:07,0 (12), Ovi- 
diu Lupu 24:13,0 (22), Nicolae Mus
tață 25:04,0 (56), Tonta Voicu 26:03,0 
(86), Dumitru Birduu 26:12,0 (07). Au 
concurat peste 100 de ățleți.

învinge la puncte pe Misiorny (R.P.P.); 
cat. 52 kg. I. Baciu b.p. Kalmarek 
(R.P.P.) ; cat. 57 kg. I. Alionescu egal ' 
cu Majarov (R.P.B.) ; cat. 63 kg. P. 
David b. tuș pe Hantamak (Finlanda). 
3 MAI : cat. 78 kg. M. Belușica este 
învins la p. de Langle (Austria) ; cat. 
87 kg. P. Stroe este învins prin tuș . 
de Dazug (U.R.S.S.) ; cat. 97 kg. N. 
Martinescu pierde prin abandon întîl
nirea cu Marinkov. (U.R.S.S.) ; cat. 
grea. I. Radu cedează la tuș în fațas 
lui Reznak (R.P.U.) ; 4 MAI : cat. 52 
kg. I. Baciu b.p. Kasl (R.S.C.) ; cat. 
57 kg. I. Alionescu b.p. Kardaș 
(R.S.C.) ; cat. 63 kg. P. David este în
vins la puncte de Katay (R.P.U.) ; 
cat. grea. I. Radu bate prin tuș pe 
Kment (R.S.C.) ; 5 &IAI : cat. 52 kg> >
I. Baciu este învins, la p. de Kara
vaev (U.R.S.S.) ; cat. 57 kg. I. Alio
nescu cedează la p. în față lui Gri
goriev (U.R.S.S.) ; cat. 63 kg. P. Da
vid termină la egalitate cu Wșikert 
(R.D.G.).

Clasament neoficial : 1. U.R.S.S., 2.
R.P. Bulgaria, 3. R.P. Ungară, 4. R.S. 
Cehoslovacă, 5. R.P. Romînă, 6. R.P. 
Polonă, 7. R.D. Germană, 8. Iran, 9. 
Austria. 10 Finlanda, U. R.F. Gei- 
mană,. 12. Suedia.

Știința Timișoara — Știința Tg. 
Mureș 32—17 (16—8). Jocul s-a dis
putat la Lowin. Victoria timișoreni
lor este pe deplin meritată. Ei au

7 m șl în plus cîteva ocazii clare 
(una chiar cu poarta geală în față, 
Oțelea trăgînd în bară !) Știința însă, 
a meritat din plin victoria. Din activitatea internațională

C. S. MUREȘUL A LĂSAT UN PUNCT LA ARAD
DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 7-3 (1-1, 2-1, 1-0, 3-1) 
1 

„Deschiderea" cuplajului s-a des
fășurat la un nivel mediocru. Cam
pionii s-au impus mai dar la î nce
putul ultimei reprize cînd Zahan 
a inserts al cincilea gd deși echipa 
sa se afla în inferioritate numerică, 
știința are meritul de a fi luptat 
curajos o bună bucată de timp. Au 
marcat: Zahan (3), Lenghel, Kro
ner, Fleșeriu și Grințescu pentru Di
namo și Mărculescu (2)’ și C. Ale- 
xandrescu pentru Știința.

STEAUA-RAPID 8-1 
(0-0, 4-0, 2-1, 2-0)

Tînăra formație feroviară a rs- 
zistat o singură repriză. Apoi a pri
mit 4 goluri, care au creat militari
lor o bună bază de plecare și pentru 
celelalte.

CRIȘANA ORADEA _ ȘTIINȚA 
CLUJ 2-0 (0-0, 0-0, 2-0, 0-0).

A fost un meci viu disputat care 
a revenit pe merit localnicilor. Du- 

' ■ ■

REPREZENTATIVA DE TENIS A R. P. ROMINE 
S-A CALIFICAT IN TURUL Al ll-LEA AL „CUPEI DAVIS"

(Urmare din pag. 1) 

bătă un dublu omogen, în care amln- 
doi jucătorii au, servit bine, au venit 
prompt la fileu și s-au completat re
ciproc în, acțiunile ofensive.

în aceasta- a și constat superiorita
tea romînilor în jocul de dublu. Oas
peții au reușit unele lovituri fru
moase, au arătat o bună orientare, 
dar (cu excepția setului doi) au fost 
inegali. , r

BARDAN— BLONDEL 6—2, 6—1, 6—2

Ultimele două simpluri s-au jucat 
duminică dimineața. în primul, Alex. 
Bardan a a cîștigat mai ușor decît se 
artepta în fața lui Blondei. Jucătorul 
romin a. fost mai sigur decît în întîl- 
t-irea precedentă, și-a impus de la 
neeput jocul său cu mingi lungi, ur

mate de stopuri sau veniri la fileu, 

pâ ce timp de aproape 15 minute 
scorul nu a putut fi deschis orăde- 
nil au marcat cela două goluri prin 
Rujinschi și Hegyesi la interval de 
numai 14 secunde. (Ilie Ghișa — co- 
coresp. regional).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA — 
C.S.M. CLUJ 5—4 (1-0, 1-0, 0—1,
3—3).

Joc de nivel mediocru în care 
amindouă echipele au fructificat, in 
general, din greșeli de apărare. 
Punctele au fost înscrise de Bern
stein, Cinteanu, Laszlo, Kelemen 
și Rorich pentru timișoreni și de 
Bikfalvi (2), Kocsis și Kacso pentru 
clujeni. (Ferdinand Gradl — coresp.)

I. C. ARAD — C.S. MUREȘUL TG. 
MUREȘ 1—1 (0-0, 0-0. 1—0. 0—1).

După două reprize în care nu 
s-a marcat nici un gol, gazdele au 
deschis scorul in min. 10,45 prin 
Unc, dar' au fost egalați la începu
tul ultimei reprize cînd mureșenii 
aii marcat prin Csiszer. Mureșenii 
au jucat din repriza a treia (cînd 
Simon .a fost eliminat definitiv) in 
inferioritate numerică.

ceea ce a pus în evidentă dificultate 
pe elvețian. Acesta a arătat din nou 
un joc bun de voie, dar a fost depă
șit in jocul de pe fundul terenului.

TIRIAC—SCHWEIZER 6—3, 6—1, 6—1

Brund Schweizer s-a dovedit dtri 
nou cel mai bun dintre oaspeți. El a 
încercat să Contracareze jocul campio
nului romîn prin loviturile sale „tă
iate" și atacuri surprinzătoare la fi
leu, dar pînă la urmă a trebuit să 
plece steagul în fața loviturilor pu
ternice ale lui Ion Țiriac. Din nou, 
jucătorul romîn a excelat prin ser
vicii tari și acțiuni ofensive pregătite 
cu atenție. ■

Ultimul set, în care campionul nos
tru și-a lăsat adversarul la 1, a în
cheiat meciul în nota de superioritate, 
vădită de echipa romînă de-a lungul 
întregii întîlniri.

• Ieri la Budapesta halterofilul 
Gybzo Veres a stabilit două excep
ționale recorduri mondiale de hal
tere. In cadrul categoriei mijlocie el 
a totalizat 475 kg 1 (cu 10 kg mai 
mult decît vechiul record care-1 apar
ținea). El a împins 180 kg (record 
mondial — v.r. 157,5), a smuls 135 kg 
și a aruncat 180 kg !

• In localitatea Walnut din Cali
fornia atletul Yang a stabilit un nou 
record mondial la decatlon totali- 
zind 9121 p, cu 438 p mai mult de- 
cit veehiul record al Iul Rafer John
son. Iată rezultatele obținute de 
Yang in comparație cu cele ale lui 
Johnson : 100 m : 10,7—10,6 ; lungime : 
7.16-7,55 ; greutate : 13,21-15,85 ; înăl
țime : 1,91-1,78; 400 m: 47,7—48,6; 
110 mg: 14,0-14,5; disc: 40,99-51,98; 
prăjină : 4,83—3,97 ; suliță: 71,74—
71,09 ; 1 500 m: 5:02,4-5:09,9.

• In Cupa Davis Ia tenis s-au
înregistrat următoarele rezultate : 
Belgia—Ungaria 3-2. U.R.S.S.—Fin
landa 5-0, Austria—Izrael 5-0.

FOTBAL PE GLOB
BRAZILIA — R. F. GERMANA 

2—1 (8—1)

Ieri la Hamburg, echipa Braziliei 
a întrecut cu 2-1 (0-1) reprezenta
tiva R.F. Germane. După ce la pau
ză echipa vestgermană a condus cu 
1-0 prin golul marcat în min. 44 de 
Werner, la reluare, sud-americanii 
au jucat excelent, impresionînd pe 
cei 80 000 spectatori. O contribuție 
deosebită a avut-o Pele (care de data 
această a jucat tot meciul). Pele a 
contribuit la înscrierea primului gol, 
pe care l-a marcat Coutinho și a 
fost autorul celui de-a] doilea cînd 
a expediat o „bombă" de la 25 m.

Următorul meci al brazilienilor va 
avea loc miercuri la Londra, cu An
glia.

SUEDIA — UNGARIA 2—1
In meci amical, la Stockholm 

echțpa Suediei a dispus cu 2-1 (1-0) 
de reprezentativa Ungariei. Primul 
gol l-a marcat Mild. După pauză 
golul egalizator l-a înscris Albert, 
pentru ca Brod să marcheze golul 
victoriei pentru suedezi.

UNGARIA — SUEDIA 4—0 
(PRELIMINARII OLIMPICE)

Sîmbătă la Budapesta, în cadrul 
preliminariilor olimpice (primul joc) 
s-au întîlnit echipele Ungariei și 
Suediei. După un meci excelent fot
baliștii maghiari au cîștigat cu 4-0. 
avînd mari șanse de calificare pen
tru turul următor.

• Turneul de fotbal diti cadrul

• Penti Nikula a stabilit ieri ta 
Helsinki un nou record la săritura 
cu prăjina — 5,00 m (în aer liber).

• In penultima zi a concursului de 
atletism din cadrul Jocurilor pan
americane de la Sao Paulo, sportivul 
negru Ralph Boston (S.U.A.) a sărit 
la lungime 8,11 m (a treia încercare).

• Turuț ciclist al Belgiei a fost 
cîștigat de olandezul Peter Post, ur
mat de coechipierul său Zilverberg 
la 1:11,0 și belgianul Frans Demul- 
der la 1:28,0. Ultima etapă, Namur- 
Bruxelles, a revenit lui Joseph Wou- 
ters (Belgia), care a parcurs 212 km 
în 5h 48:03,0 (medie orară 36,546 km).

• Meciul masculin de handbal 
dintre echipele Spartak Katowice și 
Banik Karvina (R.S. Cehoslovacă) s-a 
terminat cu scorul de 16-15 în fa
voarea sportivilor polonezi.

• Sîmbătă urma să se dispute la 
Moscova a 17-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre 

Pentru locurile 1Q000 m 29:25,0 ; 3000 m obstacole 
a învins cu 2-1 (1-j.j t>e 8:46,0; 110 . m garduri .14,2 sec.-; 400 

m garduri 51,8 sec. ;. înălțime 2,06 m; 
lungime, 7,60 ni ; triplu salt 15,80 mț 
prăjină 4,60 m; greiitate 17,80 m; 
disc 55,00 m; suliță 77,00 m; ciocan 
63,00 m ; decatlon 7 000 puncte.

jocurilor Pan-americane a fost cîști
gat de echipa Brazilei, care în Ul
timul joc a terminat la egalitate: 
2-2 (0-0) cti echipa Argentinei, cla
sată pe locul doi.
8—4 Chile 
Uruguay.

• Partida amicală de fotbal dintre 
reprezentativele orașelor Varșovia și 
Berlin s-a încheiat ta egalitate: 2-2 
(1-1). Meciul s-a disputat la Var
șovia.

• Continuindu-și turneul în R.P. 
Polonă, echipa braziliană de fotbal Fla- 
mengo Rio de Janeiro â jucat la 
Lodz cu reprezentativa R.P. Polone, 
Pe care a învins-o cu scorul de 1-0 
(1-0). Unicul punct al partidei a fost 
înscris de interul stingă Dida.

La închiderea ediției
In finala C. C. E. la tenis de masă

VasutcpitoK Budapesta-€. S. 14. Cluj 5-4
BUDAPESTA 5 (prin telefon). După 

trei ore dc joc, la capătul unor întîlniri 
disputate cu multă dîrzenie, finala Gupei 
campionilor europeni dintre echipele 
Vasutepitbk Budapesta și CSM Cluj 
a revenit formației gazde, la limită, 
cu scoru-l de 5—4 : Rozsas — Giurgiucă 
0—2 (21—23, 18—21), Halpern — 
Negulescu 1—2 (21—19, 12—21,
14—21), Berczik — Cobîrzan 2—0 
(21—19, 21—18), Rozsas —- Negulescu 

M. Botvinnik și T. Petrosian. Din 
cauza îmbolnăvirii lui Botvinnik, 
partida a fost aminată pentru luni.

Normele standard preolimpice 
pentru atleți și atlete

RIO DE JANEIRO 2 (Agerprea). — 
Comitetul tehnic al Federației interna
ționale de atletism. întrunit la Rio de 
Janeiro cu prilejul Jocurilor Pan-ameri
cane, a stabilit normele standard pe 
care vor trebui sa le îndeplinească In 
anul olimpic atleții pentru a fi admiși 
la Jocurile Olimpice de Ia Tokio. Nivelul 
acestor performante este în ansamblu 
superior celor fixate cu ocazia Jocurilor 
Olimpice de la Roma, din 1960. Parti- 
cipanții la Jocuri vor trebui sa reediteze 
în cadrul concursurilor de calificare (în 
dimineața precedentă concursului) aceste 
standarduri care sint următoarele: FE- 
MININ: 100 m 11,7 sec.; 200 m 24.2 
sec.; 400 rn 55,5 soc.; 800 m 2:08,0; 
lungime 6,00 m; înălțime 1,70 m ; 80 
m garduri 11,0 sec.; greutate 15,00 m ; 
disc 50,00 m ; șulilâ 51,00 m ; pentatlon 
4 500 puncte. , ’ ,. , ...... v-

MASCULIN: 100 m 10,4 sec.; 200 
m 21 .0 soc. ; 4OO.ru 47.0 sec. ; 800 m 
1:48,8; 1500 m 3:43,5; 5 000 m 14:02 A

Regulamentul prevede totodată că fie
care țară are dreptul să înscrie la pro
bele atletice un reprezentat, ori care este 
valoarea ia. Dacă o țară dorește să an
gajeze doi sau tre* concurenți, aceștia 
trebuie în mod obligatoriu să fi realizat 
standardurile i fijeate pentru probele res
pective. t -

1— 2 (17—21, 21—18, 18—21), Berczik 
— Giurgiucă 2—0 (21—14, 21—17), 
Halpern — Cobîrzan 2—0 (21—19, 
21—16), Berczik —- Negulescu 2—1 
(14—21, 21—19, 21—19). In ultimul 
set, Negulescu a condus cu 17-—12. 
Rozsas — Cobîrzan 1—2 (19—21, 
21—12, 20—22). lfalpem — Giurgiucă
2— 1 (21—19, 19—21, 22—20). Giur
giucă a avut în setul decisiv 19—15.
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