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JOCUL EXCELENT DIN REPRIZA A Il-a A ADUS ECHIPEI NOASTRE 
0 VICTORIE PE DEPLIN MERITATĂ

Sînt meciuri de fotbal care, prin dra
matismul lor, prin răsturnarea senzațio
nală . rezultatului, prin entuziasmul pe 
care îl stîrnește în rindurile spectato
rilor o „lovitură de teatru* dată de e- 
chipa favorită, îți rămîn întipărite în 
memorie multă, multă treme...

Și sînt victorii pe care le trăiești de 
parcă tu însuți le-ai fi obținut, care te 
cheamă în mijlocul terenului pentru a-i 
purta pe brațe pe adevărații lor făuri
tori, pe care le guști ca pe cel mai bun 
^furfatlar dintr-un pahar de cel mai fin 
Cristal...

Un asemenea meci a fost cel de ieri, 
o asemenea victorie a fost cea obținută 
de echipa noastră...

O victorie la capătul unui meci greu. 
Deci, cu atît mai valoroasă !

O victorie obținută în minutul 89, 
cînd acele cronometrului mai aveau doar

FILMUL JOCULUI
Lovitura de începere o au oaspeții, 

dar imediat balonul intră în posesia 
jucătorilor noștri. Ei inițiază un atac 
periculos : o combinație Raksi—Mano- 
lache—Varga îl pune în cursă pe Hai- 
du, care este deposedat, în extremis, 
de fundașul Urbanczik. Adversarii con
traatacă periculos (min. 2) și o pasă 
lungă îl „găsește" pe Peter Ducke, de- 
marcat, undeva pe aripa stingă ; acesta 
face o cursă de extremă veritabilă 
pînă în apropierea liniei de fund, de 
unde jeentrează, pe jos, fără adresă. 
^riB^se pripește și acordă corner. Ace* 
gTșF Ivan este ușor depășit (min. 3) 
de Noldner. ajuns pe aripa dreaptă 
prin schimb de locuri ; interul stînga 
german centrează pe jos, în fața por
ții și mingea trece pe lîngă Nunweil- 
ler III, care intervenise defectuos, dar 
și pe lîngă... R. Ducke. In continuare, 
oaspeții desfășoară un joc combinativ 
cu pase scurte și precise, acționînd 
în deosebi pe partea dreaptă a atacu
lui lor. In min. 6, Raksi îl lansează 
pe Varga, infiltrat în dispozitivul ad
vers, dinamovistul ajunge balonul abia 
în apropierea liniei de fund, de unde 
nu poate decît să centreze la repe
zeală, dar imprecis. Din min. 6 și pînă 
în min. 12 asistăm la o puternică pre
siune exercitată la poarta lui Fritzsche, 
fără rezultat însă, deoarece jucătorii 
noștri încetinesc ritmul în careul ad
vers, dînd posibilitate oaspeților să se 
regrupeze în apărare. Se remarcă to
tuși schimbul de mingi între Varga și 
Pîrcălab, care creează derută printre 
apărătorii formației R.D. Germane. In 
min. 12, Nunweiller IV (neobosit din 

Atac al echipei romîne la poarta oaspeților. Foto: T. Chioreanu

De la trimisul nostru special în „Cursa Pfi€ii“, H. Naum:

ECHIPA R. P. ROMÎNE A ClȘTIGAT ETAPA A IV-a Șl SE AFLĂ 
PE LOCUL 3 IN CLASAMENTUL GENERAL

*- C. Dumitrescu și I. Cosma printre Cruntași —
(Citiți amănunte in pag. a 4-a)

cîteva zvîcnituri pină la epuizarea tim
pului de joc. Deci, cu atît mai recon
fortantă !

O victorie pentru care s-a muncit 
mult și in care am întrecut net adversa
rul în repriza a doua, atunci cînd ba
lanța unui meci atîrnă decisiv de o parte 
sau de alta. O victorie — deci — pe 
deplin meritată !

Așa a fost partida de ieri, așa a fost 
victoria noastră.

Scorul de 3—2 în favoarea echipei 
romîne reprezintă realmente un succes 
de prestigiu. La ora actuală, echipt 
R.D, Germane este una dintre cele mai 
bine cotate în fotbalul european. Și nu 
numai pentru faptul că pină ieri era 
neînvinsă de mai bine de un an, na 
numai pentru că a eliminat recent din 
„Cupa Europei** naționala cehoslovacă, 
vice-campioană a lumii, ci și pentru ca-

„16 în 16” pe tot timpul partidei), șu- 
tează și el din apropierea suprafeței 
de pedeapsă, dar mingea întîlnește 
spinarea lui Kaiser, de unde deviază 
pe lîngă bară. N-am reușit să înscriem 
deși ocazii, după cum s-a văzut, au 
existat. Vor reuși, însă, oaspeții în 
min. 13, dintr-o acțiune simplă : Ndld- 
ner îl servește pe Peter Ducke. acesta 
trece pe lingă Nunweiller III și, ajuns 
singur la 10 m de poartă, șutează pu
ternic in plasă : 1—0 pentru R.D. Ger
mană. încurajați de gol, oaspeții con
tinuă să atace și în min. 14 Noldner 
produce din nou emoții în tribune, 
șutind puternic, pe lîngă bară. Fotba
liștii noștri par dezorientați, nervozita
tea își pune amprenta pe tot ceea ce 
întreprind, fapt care facilitează sarcina 
adversarilor. In min. 19, Jenei este faul
tat la un duel aerian cu Liebrecht, ar
bitrul Branko Tesanici acordă lovitură 
liberă la 20 m de poartă. Jenei execu
tă scurt, înalt, spre Pîrcălab. dar P. 
Ducke (centru înaintaș) venit în ajuto
rul coechipierilor săi, interceptează cu 
capul, lămurind situația critică.

Două minute mai tîrziu, oaspeții reu
șesc să majoreze scorul : Nachtigal 
pătrunde în viteză pe aripa dreaptă și 
din apropierea liniei de fund centrează 
paralel cu poarta spre Nbldner care 
reia direct, din apropiere, în plasa : 
2—0 pentru R.D. Germană. Stupoare în 
tribune. Lîngă noi, la masa presei, 
ziariștii din R.D.G. și-au scos mașini
le de scris și au început să redacteze 
primele rîndurl ale prezumptivei vic-

(Continuare in pag. 2—3) 

litățile jocului său. Calități de necon
testat, a căror probă am avut-o si noi, 
mai ales în primele 45 de minute ale 
partidei de ieri. Ne-au impresionat la 
fotbaliștii oaspeți: cunoștințele tehnice 
ale tuturor componențelor echipei; pla
samentul, calmul și siguranța în inter-

LA TOMELOW, in iiifciul
echipelor de tineret: R.D.G.—

R.P.P. 1-1 (11)
(Citiți cronica tn pag. 2—3) '

cenții ale apărătorilor ; viteza de exe
cuție și de deplasare a înaintașilor; 
acțiunile derutante ale celor două aripi 
și ale centrului atacant; buna pregătire 
atletică a tuturor jucătorilor folosiți. în 
prima repriză a jocului, ne-am dat sea
ma că aprecierile colegilor din R.D.G., 
reprezentanți ai presei și radio-ului. care 
au însoțit echipa la București, și care 
spuneau că R. Ducke nu e mai slab 
decît Gent o iar halfii lor au clasa unui 
Masopoust, nu sînt departe de realitate. 
Buna cunoaștere a formației îi făcea pa 
ziariștii oaspeți să pronosticheze victo
ria echipei lor. Ceea ce nu i-a împie
dicat ca după meci. întrebindu-i ce pă
rere au despre succesul echioei noastre, 
să repete de cîteva ori in șir „ganz 
verdient*, wganz verdient* (deplin me
ritat, deplin meritat...).

De ce am meritat ieri victoria ?
In primul rind, PENTRU CÂ JU

CĂTORII AU CREZUT IN EA ! Con
duși la pauză cu 2—0, fotbaliștii noș
tri n-au renunțat la luptă, nu s-au re
semnat. Dezarmase o parte a publicului, 
dar nu dezarmaseră jucătorii. Și în tim
pul pauzei, cînd în tribune era conster
nare, în cabină, purtătorii culorilor na
ționale își pregăteau clipele de adîncă 
satisfacție pe care aveau să le trăiască

(Continuare in pag. 2—3)

Materiale redactate de:
RADU URZICEANU
GH. NICOLAESCU 
ION OCHSENFELD

Cele 3 goluri ale echipei noastre
1— 2: Pavlovici a șutat puternic pe jos și Fritzsche nu mai poate interveni.
2— 2: Ilaidu a fost mai rapid decît portarul echipei R.D. Germane și a împins 
mingea în plasă fără ca fundașul Urbanczky să mai poată schița vreun gest.
3— 2: Victorie! Fritzsche plonjează disperat dar nu poate opri balonul trimis

cu capul de Pîrcălab, „la păianjen* 1
Foto: T. Roibu
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Performante de valoare internațională 
în concursul atletic de primăvară

• CORNEL PORUMB, 2,10 m LA ÎNĂLȚIME • ICLANDA BALAȘ, 1,84 
M • SPRINTERII PE UN DRUM BUN • 16 000 DE SPECTATORI!

GALAȚI, 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). De multă vreme o com
petiție de atletism n-a fost așteptată cu 
atîta nerăbdare ca acest tradițional 
concurs de primăvară al seniorilor. At- 
leții noștri cei mai buni, antrenorii și 
profesorii lor, miile de spectatori care 
au umplut tribunele stadionului Dună
rea clin Galați, au așteptat cu interes 
desfășurarea acestui important concurs, 
primul din seria marilor întreceri ale 
sezonului competițional al anului pre- 
olimpic. Și, din capul locului trebuie 
spus, așteptările au fost împlinite pe 
deplin !...

Deși vîntul puternic, care a suflat 
aproape fără întrerupere, a fost un ad
versar foarte incomod pentru fiecare con
curent, totuși și el a fost nevoit să... 
cedeze în fața impresionantei dorințe 
de a se impune, care i-a caracterizat 
pe toți participanții, atleți fruntași sau 
tineri care bat la porțile consacrării...

Acum la Galați au apărut limpede 
roadele atîtor zeci de săptămîni de an
trenament din această iarnă sîcîitoare. 
Cei care, în ianuarie sau în februarie, pe 
gerul acela năpraznic au avut tăria să 
mai facă un tur în plus prin nămeții de 
zăpadă de pe pistă, sau cei oare peste 
miile de kilograme ridicate înbr-un sin
gur antrenament ou Haltere ți-aii biruil 

Se văd roadele muncii!

CORNEL PORUMB

oboseala împingjnd bara cea grea încS 
de nu știm cîte ori, au fost acum cei 
mai buni, au obținut rezultate pe mă*

ROMEO VILARA
in pag, a 4-a)



JOCUL EXCELENT DIN REPRIZA A II-O A ADES ECHIPEI NOASTRE

?•. (Urmare din pag. 1)

la sfârșitul jocului, cind spectatorii i-au 
... purtat pe brațe. Toate felicitările jucă

torilor noștri pentru puterea lor de 
luptă, pentru elanul și dorința irezisti- 

i:_; bilă de victorie care le-a asigurat suc- 
' ce sul final.

Dar pentru a obține o victorie la 0—2 
nu e deajutis numai s-o dorești. Trebuie 
sâ știi și cum poate fi obținută. OR
GANIZAREA JOCULUI A FOST AR
MA NOASTRĂ ÎN REPRIZA SECUN
DĂ. Cîlă diferență față de prima parte 
a întrecerii! In primele 45 de minute, 
echipa romînă a jucat ne satisfăcător. 
Surprinși de vigoarea atacurilor adverse, 
apărătorii — în special Nunweiler IU 

----au făcut multe greșeli. Rapidele a- 
ripi ale oaspeților, precum și derutantul 
P. Ducke i-au pus deseori în dificultate 
Pe Popa, Nunweiller IU și han. în 
aceste condiții, mijlocașii au trebuit să 
stea mai în defensivă Cum nici interii 
n-au putut acoperi mijlocul terenului, 
echipa R.D.G și-a organizat jocul, mij
locașii și interii săi lansîndu-i periculos 
pe NachligaR, P. Ducke și R. Ducke. 
Iar atunci cînd echipa noastră respin
gea atacurile adverse transmiterea mingii 
către vîrf urile de atac s-a făcut lent, 
din cauză că interii, și mai ales Raksi. 
au încetinit acțiunile prin conducerea 
exagerată a balonului. Tabloul jocului 
nesatisfăcător al echipei noastre în pri
ma repriza a fost completat de nefolo- 
sirea îndeajuns a jocului pe aripi și de 
randamentul scăzut dat pe centru de 
Manolache. Cu toate acestea, echipa ro
mi ud și-a creat și în prima repriză trei 
ocazii foarte bune de a marca.

In repriza a doua, formația R. P. Ro
mine și-a arătat posibilitățile reale. Jo
cul său a apărut acum mult mai bine 
organizat. Apărarea a devenit mai si
gură, mijlocașii au fost două neobosite 
9,pistoane11, acțiunile de atac s-au desfă
șurat pe un front larg, s-a acționat im
petuos pe extreme, jocul a fost mal 
combinație, a avut mai multă consisten
ță Echipa noastră a asaltat pur și sim
plu poarta adversă. Statistica șuturilor la 
poartă ne dă o imagine fidelă asupra 
întregului joc. Dacă în prima repriză 
atacul nostru ii șutat de 9 ori (față 
de 6 șuturi ule oaspeților), în cea de-a

0 VICTORIE PE
doua noi am șutat la poartă de 14 ori 
Iar oaspeții numai de 4 ori! Cifrele de 
mai sus arată, pe de o parte, că chiar 
în prima repriza echipa noastră a avut 
acțiuni destul de numeroase în timp ce 
fotbaliștii din R.D.G. au șutat mai rar 
dar mai periculos, iar pe de alta că în 
a --doua parte a jocului superioritatea a 

'Toșî net de partea noastră, acțiunile ad- 
certărilor fiind sporadice,

Jucînd la adevărata sa valoare în re
priza secundă — cînd publicul a aplau
dat-o și a încurajat-o cu multă căl
dură — echipa R. P. Romine a dovedit 
că are frumoase posibilități. Muncind 
în continuare cu perseverență, cu serio
zitate, jucătorii noștri pot obține și alte 
frumoase succese. Ei au luptat ieri di* 
răsputeri, Și — lucru demn de subli
niat — n-au uitat că... un meci ține 90 
de minute.

Și acum, despre jucători. Portarul 
nostru Da teu și-Q făcut din plin datoria 
în meciul său de debut. Golurile pri
mite erau imparabile. în repriza a doua 
a avut două plonjoanc salvatoare, în si
tuații critice. Popa a fost de cîteva ort

FILMUL
(Urmare din pag. 1)

torii. Dar meciul nu este jucat așa 
repede (după cum vom vedea în re
priza a doua, echipa noastră nu mai 
seamănă cu cea din prima parte a 
jocului) și în momentul cînd unul 
din trimișii speciali ai ziarului „Sport 
Echo“ va primi legătura telefonică cu 
redacția (imediat după fluierul final) 
acesta va relata despre... înfrîngerea 
echipei oaspe.

Din cele 24 de minute care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul primei repri
ze merită să mai semnalăm următoa
rele : ocaziile ratate de Varga (min. 
25), Raksi (min. 28), acesta din urmă 
șutind de la numai 8 metri mult peste 
bară, Manolache (min. 32), care de la 
6 metri a reluat afară centrarea trimi
să de Haidu, înlocuirea lui Nunweiller 
III de către Dan Coe, precum și oca
ziile oaspeților din min. 39 (P. Ducke), 
44 (Erler) și 45 (P. Ducke).

La reluare, reprezentativa țării noa
stre apare cu o modificare și în linia 
de atac, Manolache lăsînd locul lui 
Pavlovici. Schimbarea survenită în e- 
chipă se dovedește a fi inspirată, tînă- 
rul centru înaintaș, intrat cu forțe 
proaspete, creînd panică (min. 47) la 
poarta lui Fritzsche. Foarte repede

DEPLIN MERITATA
repriză dar și-a re. 
doua. Nunweiller III 
fapt care a determinat 
tînărul Dan Coe cars

depășit In prima 
venit tn cea de-a 
a fost tn zi slabă, 
înlocuirea lui cu 
s-a achitat bine de misiunea ce i-a re
venit. Ivan ne-a plăcut doar tn repriza 
a doua. Jenei l-a păzit destul de bine 
pe Noldner, „scăpîndu-l" o singură dată, 
la golul al doilea. El a fost foarte bun 
în atac. Cel mai bun din echipa noastră 
a fost ieri Nunweiller IV, singurul care 
a jucat constant bine în tot meciul. El 
a activat neobosit tn apărare și tn atac. 
Pircălab, mai „static" tn prima repriză 
„și-a dat drumul" in cea de-a doua, cind 
a realizat faze periculoase. Varga a în
ceput bine, a scăzut spre sfîrșitul primei 
părți a jocului, pentru ca in a doua re
priză să acționeze aproape de valoarea 
reală. De la el au pornit golurile egalării 
și victoriei. Manolache s-a situat sub 
așteptări. înlocuitorul său Pșvlorici are 
merite mari în schimbarea in bine a jo
cului liniei de aloc, partiâpînd la com
binații și dind acțiunilor mai multă con
sistență. Are meritul marcării golului 
prim al echipei noastre, care a dat aripi

întregii echipe. Raksi n-a corespuns din 
cauză că a frînat acțiunile. Haidu și-a 
făcut un foarte bun debut tn echipa re
prezentativă. Acțiunile lui debordante 
din repriza a doua au semănat panică 
în apărarea oaspeților.

Din echipa oaspe ne-au plăcut îndeo
sebi aripile (Nachtigall și R. Ducke), 
pentru viteza lor și buna conducere a 
mingii. S-au mai remarcat Kaiser, Ur- 
banczyh, Noldner și Fritzsche. Ceilalți, 
toți buni. Păcat că, tn special fn repriza 
a doua, oaspeții au abuzat de faulturi.

Arbitrul iugoslav 
cu bine, conducîhd

Tesăniei s-a achitat 
cu competență.

JOCULUI

însemnări din vestiare
în vestiarul echipei noastre a dom

nit ieri după meci o atmosferă en
tuziastă Pircălab era in continuare 
felicitat si sărutat de colegii săi, co
mentariile asupra fazelor din care 
s-au înscris cele trei goluri din „ma
rea repriză secundă" nu mai conte
neau...

Manolache l-a îmbrățișat cu căldură 
pe tînărul Pavlovici, care-i luase lo
cul după pauză, mani fastindu-și bu
curia pentru jocul bun făcut de tî
nărul său coleg. A foot un gest fru
mos, pe care — in gind — l-am aplau
dat și l-am admirat...

Și pe Koszka l-am g&sit alături 
de tinerii noștri reprezentanți care 
ne-au adus această splendidă victorie, 
a voinței și a puterii de luptă. L-am 
întrebat pe Koszka ce părere are 
despre jccul abia terminat, în com
parație cu cel de la Dreeda. „Echi
pa germană a jucat azi cu mult mai 
bine dectt in toamna anului trecut, 
cind a obținut victoria, In general, 
nivelul jocului de azi a fost cu mult 
superior, sub aspect tehnic și tac
tic. îmi pare rău că n-am jucat ?i 
eu azi..."

Pircălab era intr-o vervă deosebi
tă. Avea și motive ! Să-i redăm de
clarația : „Nici nu vă închipuiți cit 
sini de bucuros. Am marcat primul gol 
din viața mea in meciuri interțări și 
primul gol cu capul din activitatea mea 
fotbalistică. Cînd am înscris golul 
victoriei am trăit o clipă pe care n-n 
voi uita niciodată".

Și acum are cuvîntul Varga: „Nu 
sint in măsură să apreciez felul in 
care am jucat. In repriza a doua am 
simțit că am dat totul. M-am cin- 
țărit după meci și am constatat că 
arm slăbit cu 3 kg !" (Doctorul Bala- 
ban care auzise cuvîntul „slăbit" 
completează : Raksi a slăbit cu 5, 
Ivan cu aproape 4, Datau cu 2 etc.!).

Pavlovici era la fel de fericit ca și 
ceilalți. „In echipa de juniori a țâ
ra am fost un bun realizator. Mă voi 
strădui să joc bine și să merit locul 
și in „A". Ziua debutului și primul 
gol in „națională- nu le voi uita 
niciodată. Voi încercui in calendarul 
meu cu un chenar gros ziua de 12 
mai 1963." Pe celălalt fost compo
nent al echipei de juniori a țării 
noastre. Haidu, l-am găsit tot în ves
tiar, in timp ce se îmbrăca. „Am 
emit un adversar direct foarte pu
ternic. Fundașul Vrbanczyk a fost 
preu de depășit pentru că joacă bi
ne și are o viteză remarcabilă. Cind

am înscris golul l-am depășit prin 
viteză, pentru că m-am concentrat 
șl doream din toată inima să ega
lăm".

Antrenorul principal, Angelo Ni- 
culescu, era înconjurat de ziariști 
străini, care-i cereau declarații. 
„Echipa noastră a obținut o victorie 
prețioasă, ca urmare a jocului bun 
din repriza a doua, cind ne-am de
pășit adversarul prin execuții tehnice, 
pase reușite și perseverență. Am avut 
o orientare tactică mai bună, am fo
losit tot timpul extremele, hărțuind 
apărarea oaspeților, care ptnă la ur
mă n-a mal putut ține pasul. Echi
pa germană a arătat un joc bun in 
apărare și atac, o concepție matură 
de joc. Jucătorii sint buni tehnicieni 
și se apropie spre poartă prin pase 
lungi precise".

In vestiarul echipei R.D. Germane 
l-am găsit pe antrenorul K. Soos, 
care nu s-a arătat de loc afectat de 
înfringerea suferită. Ne-a răspuns 
prompt și concis : „Un meci de fot
balul se joacă 90 de minute ! In pri
mele 45 de minute am jucat bine, 
iar in următoarele 45 mai slab. Poa
te că și căldura a influențat poten
țialul de joc al echipei germane. Re
zultatul este real, victoria meritată. 
Mi-au plăcut in special Pavlovici și 
Pircălab, ultimul fiind de o valoare 
internațională ridicată. Din echipa 
noastră cei mai bum au fost Urban- 
czyk, Fritzsche. Noldner și P. Du
cke”

„La pauză nu credeam si pierdem 
— a spus căpitanul echipei R.D.G.. 
Heine. Este o învățătură prețioasă 
pentru noi și e bine să fie o lecție 
pentru toate echipele. Nici la 2-0 un 
meci nu c încă ciștigat..."

Apoi secretarul general al Federa
ției de fotbal din R.D.G.. K. Mi
chalski, a declarat : „Nu sintem su- 
părați de infringere. Aș fi satisfăcut 
dacă aș ști că spectatorii au fost 
mulțumiți de jocul arătat, pe care 
eu il apreciez pozitiv din partea am
belor echipe. Rezultatul este just".

Scurtele interviuri pe care le-am 
luat au durat circa 30 de minute... 
Totuși, cînd am ieșit din vestiare mii 
de iubitori ai fotbalului îi așteptau 
încă pe băieții noștri pentru a le 
adresa noi felicitări: „BRAVO R.P.R.", 
„BRAVO BĂIEȚI". „AȘTEPTĂM ȘI 
ALTE SUCCESE!”

(min. 49) Pavlovici va reda echipei 
noastre și spectatorilor înflăcărați, în
crederea în răsturnarea rezultatului : 
el primește o pasă de la Raksi, se 
descurcă frumos printre doi apărători 
și ajuns în poziție favorabilă, șutează 
pe lingă Fritzsche, în plasă : 2—1 pen
tru R.D. Germană. Publicul încurajează 
frenetic echipa noastră. In min. 51 
o nouă acțiune a atacului romîn ridică 
tribunele : Varga centrează frumos de 
pe partea dreaptă a terenului, dar 
Fritzsche planează deasupra careului 
mic și boxează balonul de sub... nasul 
lui Haidu. In min. 53, Raksi este oprit 
prin fault pe linia de 16 m ; Varga e- 
xecută splendid, cu efect, mingea în 
traiectoria sa ocolește „zidul" și intră 
în plasă, sus, la colț, cu toată inter
venția portarului oaspe. Pe tabela de 
marcaj rezultatul rămîne însă 2—1 în 
favoarea R.D. Germane, - - — 
trul semnalase poziția 
Pavlovici... Fotbaliștii 
noi acțiuni la poarta Iul Fritzsche. Cu 
flecare minut care trece apărarea su- 
pranumerică a oaspeților are de întîm- 
pinat multe dificultăți, fiind nevoită 
să acorde corner după corner si une
ori să întîrzie, voit, degajarea balonu
lui. Așa, de pildă, în min. 64 oaspe
ții acordă două cornere de pe partea 
dreaptă, iar în min. 70. tot două, de 
astă dată (pentru... simetrie) de pe par
tea stingă. In min. 71, fotbaliștii noștri 
ratează o bună ocazie : Raksi trimite 
pe sus în careu la Varga care, la 8 
metri de poartă, încearcă un voleu 
care nu reușește. In continuare, oaspe
ții au o scurtă perioadă de revenire, 
timp în care P. Ducke (min. 78 și 79) 
și Frentzel (mtn. 80) produc emoții în 
tabăra noastră. La faza din min. 80 
Datcu a avut o Intervenție salvatoare 
plonjînd în picioarele lui Frentzel.

In min. 84, avantajul oaspeților de 
pe tabela de marcaj este anulat : Pav
lovici — lansat de Varga pe aripa 
dreaptă — demarează, centrează fru
mos din viteză și Haidu, venit ca un 
bolid, reia puternic in plasă : este 
2—2 șl pe jucătorii noștri nu-i mai mul
țumește acum un rezultat egal. Ei pre
sează insistent și după alte cîteva oca
zii ratate, reușesc să obțină și punctul 
victorios. In min. S9, Varga primește 
mingea pe partea dreaptă a terenului, 
centrează înalt în fața porții și Nun
weiller IV (sosit în suprafața de pe
deapsă adversă, pentru orice... eventua
litate) reia puternic, cu capul, balonul 
în... bara transversală; din bară, min
gea revine la Pircălab care se înaltă 
peste un buchet de apărători și trimite 
cu capul, plasat, sus la colț : 3—2
PENTRU R.P. ROMÎNĂ !’. Entuziasmul 
din tribune și de pe teren este de ne- 
descrls. Fritzsche, deznădăjduit, scoate 
balonul din plasă. Pircălab este purtat 
pe brațe de coechipieri spre centru. 
In ultimul minut, Varga execută o 
lovitură liberă de la 20 m. și Fritzsche 
respinge greu în corner. Am învins 
într-un meci care la un moment dat 
părea pierdut. Băieții noștri ne-au ară
tat de astă dată cum se luptă pînă in 
ultima clipă a jocului.

Arbitrul Branko Tesanici (R.S.F. Iu
goslavia), ajutat la tușă de I. Ilici șl 
V. Gruskovniak a condus echipele :

R.P. Romînă : Datcu — Popa, Nun
weiller III (din min. 30 Dan Coe), I- 
van — Jenei. Nunweiller IV — Pîrcă- 
lab, Varga. Manolache (din min. 46 
Pavlovici). Raksi, Haidu.

R.D. Germană : Fritzsche — Urbanczik, 
Heine, Krampe — Kaiser, Liebrecht 
(din min. 56 Pankau), Nachtigal (din 
min. 62 Frentzel), Erler, P. Ducke, 
Nlildner, R. Ducke.

întrucît arbl- 
de ofsaid la 

noștri inițiază

In meciul
TORGELOW, 12 (prin te 

Meciul dintre reprezentativele 
neret ale R.P. Romîne și R.D. 
mane — încheiat cu un rezult 
egalitate: 1—1 (1—1) — a știrii 
interes deosebit în acest oraș 
la 180 km de Berlin, în apro 
Mării Baltice. Așa se explică 
că la partidă au asistat mai m 
10 000 de 
zionat 
nlcă, 
El a scos 
nerii jucători care au evoluat a| 
moașe perspective.

Echipa noastră, pe linia ml 
cu selecționata de tineret a s 
disputat cu o săptămînă în ur 
Cluj, a reușit și de astă d

un 
cu

spectatori. Aceștia a 
joc de bună facturi 
multe faze spectaci 
în evidență faptul

IN CATEGORIA B
SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — SIDERURGISTUL 
GALAȚI 2—0 (1—0).

Un joc plăcut cu multe acțiuni sim
ple, în viteză direct pe poartă. Gaz
dele au construit acțiuni mai pericu
loase și au meritat victoria. Cele două 
goluri au fost înscrise de Atanasiu 
în min. 1 și... 90. (C. Enea — coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — METALUL 
TIRGOVIȘTE 2—1 (1—1)

La capătul unui joc viu disputat, 
de un nivel tehnic mulțumitor, local
nicii au au obținut victoria mai ușor 
decît o arată scorul, fapt confirmat și 
de raportul de comere, net în favoa
rea Forestei : 13—2. Au marcat An- 
ghel (min. 3) și Giosanu (min. 83) 
pentru învingători, respectiv Iordache 
(min. 9). (Negru Lazăr — coresp.).

POIANA CÎMPINA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—1 (0—1)

Poiana a dominat în cîmp dar ata
cul ei imprecis a ratat multe ocazii 
de a înscrie. De remarcat că portarul 
Radu Patru (Ceahlăul) a apărat ex
celent. Au înscris Mangalagiu (mîn 
16) pentru oaspeți și Nanu (min. 84) 
pentru gazde. (C. Vîrjoche — coresp.).

FLACARA MORENI — 
PROGRESUL BRAILA 2—0 (0—01

Meci spectaculos în care gazdele au 
dominat majoritatea timpului înscriind 
prin Bontaș (min. 69 din 11 m) și Moi- 
aescu (min. 88) (N. Tlinca — coresp.).

PRAHOVA — PLOIEȘTI — 
CARPAȚI SINAIA 2—2 (2—0)

Un joc de slabă factură tehnică 
care a nemulțumit pe spectatori. Pra
hova s-a comportat sub așteptări. An 
marcat : Babone (min. 35) și Ghiță 
(min. 44) pentru Prahova, respectiv 
Xangor (min. 47) și Țarălungă (min. 
62). (S. Ionescu — coresp.).

RAPID FOCȘANI — FL. ROȘIE 
TECUCI 2—1 (2—1)

Derbiul... codașelor a revenit echi
pei locale în urma unui meci de mar* 
luptă. Golurile au fost realizate de 
Moldoveanu (min. 37) șl Cristian (min. 
45) pentru Rapid, respectiv Jak (min. 
23). (Gh. Samoilă — coresp )

ȘTIINTA GALAȚI — I.M.U. 
MEDGIDIA 0—«

Oaspeții au făcut mari eforturi pen
tru a obține primul punct în depla
sare în actualul campionat. Deși au 
dominat categoric, jucătorii Științei 
nu au reușit să străpungă apărarea 
supranumerică a echipei din Medgi
dia. (A. Schenkman și N. 
coresp.).

Critică

CLASAMENT
1. Siderurgistul Galati 20 13 5 2 41:18 31
2. Metalul Tirgoviște M ie 4 C 43:15 24
3. Prahova Ploiești 24 10 4 6 29:24 24
4. C.F.R. Pașcani 20 9 3 8 29:33 21
5. Carpați Sinaia 20 8 4 8 26:25 20
C. Progresul BrAiia 20 8 4 8 35:34 20
7. Foresta Fălticeni 20 9 2 9 33:33 20
8. Știința Galați 24 8 4 8 27:30 20
9. Flaeăra Moreni 24 7 5 8 28:34 19

IPMfWMIMIP’OmT
AȘA ARATA O VARIANTĂ CU

12 + 1 REZULTATE EXACTE:
VII.

Nagy — care nu se vede tn folog 
Decepție fn riadul apărătorilor din 

(Fază din meciul Dinam

Joc 
multe 
Varga 
Scînteie (min. 54), Sporea (mi
și Sfîrlogea (min. 64) pentru 
respectiv Semenescu (min. 25 
și Preda (min. 80). (I. Plăvițu-cor

l-a

Galați — Poiana Cîmpina, 
Fălticeni — Știința Galați, C F. 
câni — Prahova Ploiești, Metal 
goviște — Flamura roșie 
I.M.U. Medgidia — Flacăra

10. Poiana Cîmpina 20 7 4 9
11. Ceahlăul P. Neamț 20 8 2 10
12. I.M.U. Medgidia 20 7 3 10
13. Rapid Focșani 20 7 2 11
14. FI. roșie Tecuci 20 4 4 12

ETAPA VIITOARE Sideru

Ceahlăul P. Neamț — Progresul 
ila, Carpați Sinaia — Rapid F

SERIA A II-A
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — MET 

BUCUREȘTI 2-1 (1-0'
Deși disputat cu ardoare a 

bele echipe, meciul nu s-a 
la o valoare deosebită.

A fost o mare deosebire Ini 
cui de ieri și cel pe care 
tat Metalul în compania
tativei ! De data asta, atacul, 
joi a fost punctul forte al me 
giștilor, s-a comportat foarte 
cu toate că în componența lui 
fotbaliști cu o bună valoare 
viduală (Dumitriu I, Protopo
Coteț etc.). Pentru studenți a î 
Sașcă (2). Unicul gol al metal 
tilor a fost marcat de Tîrțău. (1
DINAMO OBOR — METALU 

SEVERIN 3-1 (2-11
Deși jocul a început în n< 

dominare a dinamoviștilor, ce 
au deschis scorul au fost oa 
în min. 10 Constantin profită 
greșeală a stoperului Szekely

troduce balonul în poartă. Buc 
tenii egalează în min. 28, prin 
gescu care reia cu capul o ce 
a lui Feodot. Ei preiau condu 
prin golul înscris de Nagy (mi
După pauză jocul este echilibr 
tacurile desfășurîndu-se 
o poartă cind la alta, 
nai 
56) 
20 
au 
Zamfireseo-corespondent).

PROGRESUL ALEXANDRIA 
C.F.R. ROȘIORI 1-0 (1-01

Singurul punct al partidei a 
realizat în min. 7 de Riblea 
a transformat o lovitură de la 
Penaltiul a fost 
unui fault în 
lui Radulescu. (P.

C.S.M. REȘIȚA 
CRAIOVA

spectaculos 
care au 
(min. 18), Pătrașcu (min

cînd
Scoru 

este stabilit de Feodot (în 
care șutează necruțător d 

m. De remarcat că dinam 
avut nu mai puțin de 5 bar

Moreni 
(cat. B) 
R. Vîlcea 
(cat. B)

VIII. acordat în 
careu făcut 

Baicu-coresp
— ȘTI INI 

5-3 (1-U 
datorită gol 

fost marcate

II.

III.
IV.

V.

VI.

R.D. Ger- 
3—2 1 

— R.P.
1—1 X
3—0 1

IX.

X.

I. R.P. Romînă (A) — 
mană (A)
R.D. Germană (tin.) 
Romînă (tin.)
Italia — Brazilia
Lokomotiv M. — Zenit Lenin
grad (camp. U.R.S.S.) ANULAT 
C.F.R. Pașcani — Siderurgls- 
tul Galați (cat. B) 2—0 1 
Foresta Fălticeni — Metalul 
Tîrg. (cat. B) 2—1 1

XI.

XII.

Progresul 
2—0 1 

Dinamo 
0—0 X 

- Chimia
(cat. B) 1—0 1
Tg. Mureș — Minerul 
(cat. B) 1—0 1

Turda — C.F.R. Ti- 
(cat. B) 1—2 2

Cugir — Vagonul Arad 
2—0 1

Flacăra
Brăila
Unirea
Pitești
Gaz Metan Mediaș 
Făgăraș 
Mureșul 
B. Mare 
Arieșul 
mișoara
A.S.
(cat. B)

Sp. Progresul Alex. — C.F.R. Ro
șiori (cat. B) 1—0 1

Fond premii: -00.836 lei.



et de la Torgelow: 1-1 (1-1)
| Gri vi ța Roșie: 19-0 cu Farul Constanța

Icoihportare. Fotbaliștii romini 
Luncit mult, încadrîndu-se 
lepiul lrj-4—2—-4, dar pe caro 
Iplicat cu foarte mare elastic 
I după cum echipa se afla în 
bu în apărare.
lica dată de echipa gazdă a 
L înălțime, astfel că meciul a 
p o bună factură tehnică. Am- 
kchipe au avut numeroase o- 
pe gol dintre care însă numai 
|a»v fost fructificate: Kraus
lăT)' a înscris pentru R.P. Ro- 
Iși ’ Drăsdort (mim. 41) pentru 
Germană. în a doua parte a 
I, Adam (de două ori) și Kraus 
p) au fost singuri cu portarul 
au pripit și au tras în brațele 
olul primit de echipa noastră

se datorește unei greșeli a lui Ada- 
mache care a scăpat mingea din 
mină în poartă...

Arbitrul Z. Pracik — R.P. Polo
nă — a condus foarte bine urmă
toarele formații:

R.P. ROMÎNA: Adamache (Suciu) 
— Pal, Petescu, Răcelescu — Hăl- 
măgeanii, Neșu (Pescaru) — Năstu- 
rescu, Ștefănescu (Frățilă), Adam, 
Năftănăilă, Kraus.

R.D. GERMANĂ: Zulkowski — 
Haustein, Schmidt, Wruck — Muller, 
Miller — Einsildel, Lange, Backhaus, 
Drăstlort, Vogel,

B. MARIAN 
antrenor

DE VIU DISPUTATE
IMETAN MEDIAȘ — CHIMIA
I FAGARAȘ 1-0 (O Oi
II marcat de Dănăilă în min. 
■concretizat superioritatea gaz- 
[manifestată in repriza secun- 
I. Vintilă-coresp.).
M. SIBIU — TRACTORUL 

BRASOV 4-2 (4-1)
brie clară. Au înscris : Ba
nin. 20, 27 și 30) și Topai (min. 
pntru C.S.M., respectiv Ivăn-
I (min. 40) și Păun (min. 72). 
pescu-coresp.j.
IvRM. VlLCEA — DINAMO 

**■ PITEȘTI 0-0

II a fost bun însă cu puține 
pe poartă. Rezultatul reflectă 
lituația de pe teren: în prima 
ă gazdele au dominat mai 
iar în cea de a doua inițiati- 
fost de partea oaspeților. (D. 
u-coresp.).

CLASAMENT
amo Pitești 20 13 4 3 49:17 30
M. Sibiu 20 12 3 5 40:25 27
M. Reșița 20 11 4 5 57:20 25
rea Rm. Vilcea 20 8 7 5 24:21 23
mia Făgăraș 20 10 2 8 37:34 22
amo Obor 20 8 4 8 34:30 20
ița Buc. 20 7 5 8 30:38 19
alui Buc. 20 8 2 10 23:22 18

Metan Mediaș 20 7 4 9 32:36 18
nța Craiova 20 5 7 8 30:32 17

ul Brasov 20 8 1 11 28:40 17
.R. Roșio-ri 20 6 4 10 18:34 16

Alexandria 20 5 6 9 23:47 16
aiul Tr. Severin 20 3 5 12 25:48 11
a viitoare : Tractorul Bra-
- Unirea Rm. Vilcea , C.S.M.

lai doilea gol al dinamovișIilor. 
încă un pas spre retrogradare... 
ItaZnl T. Severin 3—1)

I — Știința București, Chimia 
laș — C.F.R. Roșiori, Dinamo 
■ — Dinamo Obor, Metalul 
Iești — Gaz Metan Mediaș, Ști- 
ICraiova — Progresul Alexan- 
IC.S.M. Sibiu — Metalul Tr. Se-

SERIA A III-A
IȘUL ORADEA — RECOLTA 

CĂREI 3—1 (1—1)
Ierul seriei a IlI-a, Crișul, a avut 
Icolta Cărei un adversar care s-a 
mai greu învins decit arată sco- 
rotbaliștii din Cărei, după o re- 

egală, au opus o dîrză rezls- 
orădenilor. In ultima parte a 

ui oaspeții au ratat două ocazii 
de gol. Crișul a jucat bine doar 

ima repriză. După ce a egalat, a 
leat un fotbal lent, fără faze 
aculoase. Golurile Crișului au 
nscrise în minutele 5 (Iakob), 47 
tiu) și 90 (Bakoș). A redus din 
Haulier II în min. 38 (I. Ghișa 
Lorincz — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
ERUL BAIA MARE 1—0 (1—0)
zdele au obținut victoria la limi- 
tr-un meci în care n-a excelat

niciuna dintre echipe. Unicul gol al 
partidei a fost înscrise de Fodor în 
min. 9.

In ultimul sfert de oră, băimărenii 
au practicat un joc deosebit de dur, 
fapt pentru care arbitrul M. Popa 
(București) a fost nevoit să dicteze 
sancțiuni severe. Au fost eliminați 
Vaida (min. 75) pentru lovirea inten
ționată a adversarului și Donca (min. 
80) pentru joc periculos. (V. Radar — 
coresp.).

A. S. CUGIR — VAGONUL ARAD
2—0 (1—0.

Componenții echipei gazde au pres
tat un joc de o bună factură tehnică 
și au meritat victoria din plin (au 
avut și două bare). Golurile au fost 
înscrise de Burtea (min. 15 și 86 — 
dintr-o lovitură liberă de la aproxi
mativ 25 m). Vagonul a avut cîteva 
sclipiri doar în repriza intîi. (M- Vîl- 
ceanu — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—2 (1—1)

Ambele formații au depus eforturi 
deosebite pentru a obține victoria. 
Cele două puncte au revenit oaspeți
lor care s-au descurcat mai bine în 
momentele decisive. Jocul a plăcut 
numeroșilor spectatori, atit datorită 
ritmului ridicat în care s-a jucat cît și 
nivelului tehnic. Toate cele trei goluri 
au fost înscrise de... timișoreni : Dra- 
goș (min. 36). Surdan (84) și Girleanu 
(40) autogol. (I. Pataki — coresp.).

C.S.M. CLUJ — IND. SIRMEI 
C. TURZII 1—4 (1—1)

10 000 de spectatori au asistat la 
înfringerea severă a echipei locale 
C.S.M. Cluj a jucat și de data aceasta 
la nivelul ultimelor sale comportări : 
slab. Cel mai deficitar compartiment 
a fost apărarea și în special portarul 
Cristoreanu, care a primit două goluri 
parabile. Echipa oaspe a meritat pe 
deplin victoria, chiar la acest scor- 
Golurile învingătorilor au fost înscrise 
de Drăghici (min. 7 și 85). Sandor (60) 
și Lungu (67). Pentru C.S.M. a marcat 
Bona (2—1). A arbitrat bine T. Firan 
(București). (Gh. Toma — coresp.).

JIUL PETRILA — STEAUA DEJ
4—0 (1—0)

Joc de un bun nivel tehnic, pe 
care gazdele l-au ciștigat pe merit. 
Oaspeții, cu toate că au primit patru 
goluri au jucat destul de bine in 
cîmp. Realizatorii celor patru goluri 
sînt : Peronescu (min. 40, 51) și Ca
sa ndra (65, 70).

A arbitrat corect P. Malita (Plo
iești). (I. Zamora și N. Tâutu — 
coresp.).
CF.R. I.R.T.A. ARAD — A.S.M.D. 

SATU MARE 1—1 (0—0)
Echipa oaspe a dat dovadă de o 

mai bună pregătire fizică și tehnică, 
a avut ocazii mai clare de a marca, 
totuși rezultatul este echitabil. Au 
marcat Babo (min. 52) pentru gazde 
și Ștefănescu (80). (I. Ciorogariu — 
coresp.).

CLASAMENT
1. Crișul Oradea 20 12 C 2 35:16 30
2. Minerul Baia Mare 20 11 1 8 33:26 23
3. C.F.R. Timișoara 20 10 3 7 37:33 23
4. Jiul Petrila 20 7 8 5 26:14 22
5. C.S.M. Cluj 20 8 6 6 31:18 22
6. Arieșul Turda 20 7 7 6 26:21 21
7. Ind. Sirmei C. T. 20 8 4 8 31:35 20
8. A.S.M.D. Satu Mare 20 7 6 7 17:20 20
9. Mureșul Tg. Mureș 20 7 5 8 20:23 19

10. A. S. Cugir 20 7 5 8 24:30 19
11. Vagonul Arad 20 5 6 9 17:22 16
12. Recolta Cărei 20 5 6 9 24:37 16
13. Steaua Dej 20 5 6 9 22:41 1G
14. C.F.R. I.R.T.A. Arad 20 4 5 11 18:25 13

ETAPA VIITOARE : Mureșul Tg. 
Mureș — C.F.R. I.R.T.A. Arad, Mine
rul Baia Mare — Arieșul Turda, Ind. 
Sirmei C. Turzii — Crișul Oradea, Va
gonul Arad — Jiul Petrila, Steaua 
Dej — C.S.M. Cluj, C.F.R. Timișoara 
— A. S. Cugir, Recolta Cărei — 
A.S.M.D. Satu Mare.

Mircea Rusu (Gr. Roșie) a jucat excepțional în meciul cu Farul. Iată-l într-o 
spectaculoasă acțiune.

Foto: V. Bageac

—e= ffStdiMMirn ; ..
Știința București este noua 

campioana a țării la baschet feminin
IERI, LA TG. MUREȘ, ȘTIINȚA — RAPID 56—43 (27—25)

TG. MUREȘ, 12 
la trimisul nostru).

(prin telefon de 
Excelentă a fost

comportarea echipei feminine de
baschet Știința București 
tida decisivă cu Rapid 
rești. Răsturnlnd orice 
ale hlrtiei, trecînd peste 
pul de 10 puncte pe care

în par- 
Bucu- 

calcule 
handica- 
le avea

după primul meci, in fața unei for
mații cu 5 jucătoare din reprezenta
tiva țârii, baschetbalistele de la 
Știința s-au întrecut pe ele însele 
și au realizat o muncită și pe deplin 
meritată victorie cu scorul de 56—43
(27-25), cu care au cucerit titlul de 
campioane republicane. Este o per
formanță care răsplătește eforturile și 
seriozitatea jucătoarelor precum și 
a antrenorului lor, prof. C. Dinescu. 
Cît privește pe Rapid, nu are nici 
o scuză pentru Jocul exagerat de pru- 
denț efectuat in majoritatea timpului. 
Baschetbaliste cu experiență bogată 
ca Ferencz, Racovită, C. Gheorghe, 
parcă s-au temut pur și simplu să a- 
runce la coș, sau să incerce pătrunderi 
și, in general, ele s-au comportat 
inadmisibil de slab față de pretențiile 
pe care le avem de la jucătoare care 
sînt componenta ale lotului reprezen
tativ. Singura care a corespuns a 
fost E. lvinovici.

Scorul a avut o evoluție dramatică 
și titlul de campioană a țării a fost 
decis de-abia in ultimul minut de 
joc. Rapid a condus la început cu 
7—3, 11—4 și 15-9, lăsind impresia 
că va ciștiga. Treptat insă, o serie 
de acțiuni in atac, inteligent inițiate 
și finalizate de Haratambie și Nicu- 
lescu (cele mai bune jucătoare ale 
Științei), au făcut ca diferența să 
scadă, iar in min. 17 Știința să con
ducă chiar cu 23-22. In repriza secun

ii) uliinia ealâ a turneului de la stadionul Dinamo

M. Dumitrescu l-a întrecut pe Dousal (Gwardia)
Sîmbătă seara a avut loc în „pot

coava” stadionului Dinamo ultima reu
niune din cadrul turneului internațio
nal organizat de clubul dinamovist. 
In prima partidă, țînărul Macovei l-a 
întilnit pe Puzstai (Dozsa Budapesta). 
Boxerul maghiar, la fel de combativ 
ca și în meciul de joi seara cu Davi- 
descu, a mizat pe lovituri puternice, 
decisive, însă de-a lungul celor trei 
reprize n-a reușit decît rareori sâ pla
seze spectaculoasele sale croșee. Aceas
ta, pentru că Macovei, deosebit de mo
bil, a evitat cu abilitate tirul adver
sarului. în același timp, el a trimis 
deseori cu precizie lovituri directe. I 
se poate imputa, totuși, lui Macovei, 
defensiva exagerată, „dansul” continuu 
de pe ring, datorită căruia a terminat 
oarecum obosit. în general, meciul a 
fost echilibrat, arbitrii acordînd — 
just — decizia dinamovistului pentru 
loviturile sale clare.

V. Antoniu l-a întrecut pe Kallai 
(Dozsa Budapesta) mai cu seamă în 
ultimul rund, cînd nu s-a mai aruncat 
descoperit în atac, reușind chiar să-și 
trimită adversarul pentru 8 secunde 
la podea. Piesker (Dynamo Berlin) a 
lăsat o frumoasă impresie în meciul 
cu Pietrzykowski (Gwardia Varșovia). 
Berlinezul a avut un partener obstruc
tionist și, în general, rudimentar, fapt 
care l-a împiedicat sâ evolueze și mai 
bine. Pietrzykowski a boxat în forță 
dar, cum se spune, a dat de un adver

dă, studentele au avut în permanență 
un avans de două-trei coșuri, iar din 
min. 38 a început să apară evident 
— pentru rapidiste— pericolul de a 
pierde la mai mult de 10 puncte, 
în acest minut V. Niculescu transfor. 
mă două aruncări libere și scorul de- 
vine 52—43 pentru Știința. Tot V. Ni
culescu mai înscrie un coș în min. 
40 și după aceea transformă două 
aruncări libere, aducînd victoria echi
pei sale la 13 puncte diferență.

Arbitrii Gh. Dinescu și l. Deak 
s-au achitat cu succes de o misiune 
foarte dificilă. Au marcat : Antosch 
7, Niculescu 21, Simon 2, Tintorescu 
4, Haralambie 22 pentru Știința și 
Racoviță 6, Ivanovici 21, Vasilescu 
3, C. Gheorghe 10, Demian 3 pentru 
Rapid.

Foarte palpitantă a fost și desfă
șurarea meciului Mureșul—Voința, in 
care bucureștencele — pentru a ocu
pa locul III — aveau de recuperat 
un handicap de 12 puncte. Deși a 
fost condusă în min. 13 cu scorul 
de 28—16, Voința a reușit să cîștige 
în final cu 66—58 (36-33), insuficient 
insă pentru a se clasa pe locul III.

Cuplul dr. I. Stirbu-M. Tănăsescu 
a arbitrat cu multe greșeli, care au 
influențat negativ desfășurarea jocu
lui. Au înscris : Varga 16, Pircan 9, 
EL Fogarassy 18, Madarasz 8, Erdogh
6. Domianschit 1 pentru Mureșul și 
Bucevski 4, Magdin 16, Spiridon 14, 
Manolache 20, Pitrop 9, Maga 3 pen
tru Voința.

Clasament final : 1. ȘTIINȚA
BUCUREȘTI ; 2. Rapid București ;
3. Mureșul Tg. Mureș ; 4. Voința
București.

D. STÂNCULESCU

sar mai bun, mai tehnic. Intr-adevăr, 
directele clare și puternice ale lui 
Piesker nu i-au lăsat boxerului de la 
Gwardia nici o speranță, mai cu sea
mă că în ultima repriză, acesta a pri
mit și un avertisment pentru țineri. 
Spre sfîrșitul meciului, antrenorul lui 
Pietrzykowski a aruncat prosopul, ce- 
rînd abandonul elevului său.

Mihai Dumitrescu a realizat o victo
rie de prestigiu la puncte, în fața 
puncherului Dousal (GvZârdia Varșo
via). Dousal a căutat să termine rapid, 
lupta, dar pe măsură ce minutele se 
scurgeau, se vedea că nu va reuși a- 
cest lucru. Bine îndrumat tactic, Du
mitrescu a evitat ciocnirile cu puter
nicul său adversar și, în același timp 
i-a plasat serii de lovituri spectaculoa
se la figură. După ce a fost avertizat 
în repriza secundă pentru intrări pe
riculoase cu capul, Dousal a început 
repriza a treia foarte hotărît, dar lo
viturile sale „zburau" cu regularitate 
în... aer. Mircea Balaș a pierdut prin 
out în prima repriză partida cu Wen- 
sierski (Dynamo Berlin), ca urmare 
a neatenției cu care s-a apărat. ALTE 
REZULTATE. C. Gheorghiu b.p. Ne- 
delkov (Spartak Sofia) ; Gh. Ilie b.p. 
Alexov (Spartak Sofia) ; Erdeli (Dozsa 
Budapesta) b.p. I. Olteanu ; C. Stă- 
nescu b.p. Takov (Spartak Sofia).

R. CĂLĂRĂȘANU

In ciuda scorului sever cu care a 
întrecut pe Farul (19—0), Grivița Ro
șie n-a manifestat o superioritate 
netă, n-a jucat aproape de valoarea 
ei, decit în ultimele 25 de minute. 
Bucureștenii au luat jocul în glumă, 
socotindu-1 doar o formalitate și ,mi- 
zînd pe „căderea" adversarilor lor. 
Or, cel puțin în prima repriză —. lu
crurile au stat cu totul altfel, con- 
stănțenii practicînd un joc curajos și 
forțînd chiar deschiderea scorului. 
Numai abuzul de joc lateral și incon
sistența grămezilor ordonate i-au îm
piedicat pe rugbiștii Farului de a fi
naliza.

Faptul că rugbiștii de la Grivița 
Roșie n-au insistat este atestat și de 
avantajul minim realizat pînă la 
pauză 3—0, în urma unei încercări 
frumos concepută de Climovschi și 
avînd ca autor pe Wusek- La reluare, 
oaspeții — ca și la începutul parti
dei — domină. Minute în șir, ei se 
află instalați în jumătatea de teren 
a adversarilor. Farul „beneficiază" și 
de două lovituri de picior căzute, dar 
Stanciu, pripit, le ratează. In ultimele 
25 de minute rugbiștii gazdă sînt 
parcă alții. Ei vin mereu în atac, pro- 
vocînd derută în dispozitivul de apă
rare advers. Presiunea puternică 
exercitată de rugbiștii de la Grivița 
Roșie are drept rezultat cîteva încer
cări consecutive : în min. 51 prin 
Balcan; în min. 66 prin Wusek (trans
formă Irimescu); în min. 72 prin Bal- 
can și în min. 80 prin Wusek. A 
transformat tot Irimescu stabilind și 
scorul final al partidei.

T. STAMA

• La Timișoara : Știința — Steaua
3—24 (3—3). Meci frumos, victorie 
meritată a rugbiștilor militari. (I. 
Ioana, corespondent).

• La Iași : C.S.M.S. — Unirez 3—3 
(3—3). Joc deschis, spectaculos. Rezul
tatul este echitabil. Realizatori: Lă- 
zărescu (Iov. de picior căzută) pentru 
Unirea și respectiv Matevschî (Iov. de 
pedeapsă). (Gh. Vasiliu, coresp.).

Au fost desemnați 
campionii republicani
Lugoj, 12 (prin telefon). Timp de 

două zile, s-au desfășurat în locali
tate întrecerile finale ale campiona
tului republican de lupte clasice. 
S-au întrecut peste 140 de luptători, 
sportivi consacrați și tineri care s-au 
afirmat viguros în ultima vreme. 
In general, concurenții au dovedit o 
bună pregătire tehnică și au oferit 
spectatorilor întîlnirj din cele mai 
frumoase. O contribuție importantă 
la buna desfășurare a finalelor a 
adus-o juriul concursului, deosebit 
de exigent în ceea ce privește pro
movarea spiritului combativ al dis
putelor.

Iată rezultatele, pe categorii, în 
clasamentul final: 52 KG.: 1. D. Pîr- 
vnleseu (Steaua), 2. Gh. Szabad (Di
namo), 3. C. Turturică (Dinamo), 4. 
C. Ofițerescu (St. roșu Brașov), 5. C. 
St an cin (Metalul), 6. C. Nistor (Dina
mo); 57 KG: 1. M. Cristea (Steaua), 
2 I. Alionescu (Dinamo), 3. V. Vlă- 
descu (Progresul), 4. C. Corneanu 
(I.C.C.R. Galați), 5. Gr. Tomciuc 
(Rapid), 6. V. Tudose (Rapid). 63 KG: 
1. 1. Cernea (Dinamo), 2. V. Micula 
(A.S.M. Lugoj), 3. V. Coman (Meta
lul), 4. Al. Constantin (Rapid), 5. N. 
Popescu (I.C.C.R. Galați), 6. A. Szal- 
ka (Chimistul Baia Mare). 70 KG: 
1. V. Rularea (St. roșu Brașov), 2. 
C. Enache (Dinamo), 3. I. Gabor 
(I.C.C.R. Galați), 4. S. Popescu 
(Steaua), 5. M. Bolocan (C.S.O. Re
șița), 6. I. Covacj (A.S.M. Lugoj). 
78 KG: 1. C. Badea (Steaua), 2. I. 
Țăranu (Dinamo), 3. FI. Ciorogîlea 
(Dinamo), 4. Gr. Receleanu (St. roșu 
Brașov), 5. I. Bunică (Metalul), 6. 
I. Haiduc (C.S.M. Cluj). 87 KG; 1. 
I. Radu (St. roșu Brașov), 2. N. Ba
ciu (St. roșu Brașov), 3. St. Stanciu 
(Metalul), 4. M. Croitoru (I.C.C.R. 
Galați), 5. St. Kineses (Crișana Ora
dea), 6 O. Retfalvi (Unio Satu 
Mare). 97 KG: 1. Gh. Popovici 
(Dinamo), 2. Al. Suli (Metalul), 3. 
FI. Jula (Unio Satu Mare), 4. St. 
Nesterov (Viitorul Buc.), 5. V. Er
hard (I.C.C.R. Galați), 6. T. Popescu 
(C.S.M.S. Iași). CAT. GREA: 1. N. 
Martinesou (Dlnamo), 2. M. Marti- 
nescu (Electroputere Craiova), 3. I. 
Marinache (St. roșu Brașov), 4. G. 
Mezinca (A.S.M. Lugoj), 5. T. Moi- 
sescu (I.C.C.R. Galați), 6. B. Tudori 
(Steaua).
ION LEȘ și C. OLARU — coresp.



ECHIPA R. P. ROMÎNE A CÎȘTIGAT ETAPA A IV-a Șl SE AFLĂA FOT

PE LOCUL 3 ÎN CLASAMENTUL GENERAL
C. Dumitrescu și I. Cosma printre Cruntași

BRATISLAVA 11. în etapa a IlI-a 
cicliștii participanți la cea de a 16-a 
ediție a Cursei Păcii au făcut o 
transbordare de 29 de km deoarece 
organizatorii au micșorat — din cau
za șoselei necorespunzătoare — tra
seul întrecerii de simbăiă după 
amiază. Etapa contracronometru pe 
echipe a măsurat 109 km in loc de 
138 km cit a fO6t anunțată. Startul 
s-a dat din localitatea Hustopece, in 
ordinea inversă a clasamentului ge
neral. întrecerile au fost dominate 
de alergătorii din R.D.G., care au 
cîștigat această dificilă etapă, reali- 
zind o medie orară excelentă : 45.700 
km.

Alergători; noștri au plecat in 
cursă după echipa R.S. Cehoslovace 
și înaintea Olandei. 20 kilometri 
după Hustopece, sportivii ceho
slovaci aveau un avans de două mi
nute asupra echipei noastre iar cei 
olandezi un minut și jumătate. La ju
mătatea cursei rutierii cehoslovaci 
și-au mărit avansul la 350 minute, iar 
cel al olandezilor a scăzut la 30 se
cunde. Cidiștii cehoslovaci, au. după 
95 de km. un avans de patru minute, 
în schimb, echipa noastră a preluat 
conducerea. cu un minut, in întrece
rea cu echipa olandeză. Pir-ă la 
Bratislava avansul echipei R-S Ce- 
hcsiovace a rămas de 350 min., iar 
sportivii noștri i-au depășit pe aler
gătorii olandezi cu 2.04 min.

Formația R.P. Romine nu și-a va
lorificat pregătirea in prima parte a 
curse;. Ea a plecat foarte slab, astfel 
că după 20 de km se găsea in urma 
multor echipe. Deși li s-a sesizat 
acest lucru, cicliștii noștri nu au mă
rit ritmul deci: la jumătatea cursei. 
Cicliștii romini au rulat la adevă
rata lor valoare abia in a doua parte 
a întrecerii, astfel că după 100 km. 
ei au realizat un timp foarte bun:
1 h 1650. Pînă la sosire ei reușesc 
să recupereze din timpul pierdut pe 
prima parte a traseului. S-au eviden
țiat în mod deosebit C. Dumitrescu. 
L Cosma. Gh. Radulescu. Mulțumitor 
s-a comportat I. Ardeleana. Si după 
această etapă, destol de dificilă, echi
pa noastră se menține pe același loc 
In clasamentul general, păstrirxl șan
se pentru nai ascensiuni in viitoarele 
etape.

Clasamentul etapei a IJl-a: 1. R.D. 
Germană 2 h 23:21: 2. R.P. Polonă
2 h 24:16: 3. U.R.S.S. 2 h 25’51; 4-5. 
Belgia, Italia 2 h 29:15; 6. R.S. Ce
hoslovacă 2 h 2951; 7. R.P. Romină

Australia 2 h 51:24; 18. 
51:39; 19. Scoția 3 h

general: 1. R.D. Ger- 
28 h 
Bel-

R.P.
Ungară, 

Norvegia.

Duminică
in

2 h 32:51; 8. R.S.F. Iugoslavia 2 h 
34:05; 9. Olanda 2 h 34:55, 10. R.P. 
Bulgaria 2 h 37:53; 11. R.P. Ungară 
2 h 38:15; 12. Danemarca 2 h 38:25; 
13. Anglia 2 h 39:06; 14. Finlanda 2 h 
39:43; 15. Maroc 2 h 46:44; 16. Franța 
2 h 48:38; 17.
Norvegia 2 h 
02:32.

Clasamentul
mană 28 h 43:54; 2. R.P. Polonă 
44:49 ; 3. U.R.S.S. 28 h 46:04; 4. 
gîa 28 h 50:06 : 5. R.S. Cehcs'ovacă 
28 h 50:20; 6. R.P. Romină 28 h 53:42; 
7. Olanda 28 h 55:46; 8. R.S.F. Iu
goslavia 28 h 55:51; 9. Italia 28 h 
5751; 10. Anglia 29 h 00:43. Urmează 
in ordine Franța. Danemarca. 
Bulgaria, Finlanda. R.P. 
Australia, Scoția, Maroc și

★
BANSKA BYSTRICA 12.

s-a consumat o nouă etapă dificilă 
cea de a 16-a ediție a „Cursei Păcii". 
Pe lingă cei 209 km cicliștii au avut 
de înfruntat vîntul puternic, iar In 
partea a doua a întrecerii o ploaie 
deasă. în aceste condiții grele aler
gătorii noștri au avut o compor
tare frumoasă. Eforturile lor au fost 
din plin răsplătite la sfîrsitul cursei: 
ECHIPA R.P. ROMÎNE A OCUPAT 
PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL 
ETAPEI ȘI A URCAT TREI LOCURI 
ÎN CLASAMENTUL GENERAL.

Din Bratislava se pornește „tare". 
După 15 km de la plecare plutonul 
se destramă în patru grupuri, 
km 30 primele două plutonaee
unesc, făcînd un grup de 65 de aler
gători, printre care se aflau 
sportivii romini. mai puțin I. Arde- 
leanu care a 
în prima oră plutonul 
lat cu o viteză de 46 
tinuare. nu pot rezista 
o serie de alergători, 
cicliștii cehoslovaci, și 
rînd.

La
se

toți

Petrosian s-a distanțat: 11-8
cu Botvinnik

Ieri a fost continuată la Moscova 
Cea de-a 19-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah, între
ruptă sîmbătă. la mutarea 41-a. Pe
trosian și-a valorificat cu o tehnică 
magistrală avantajul pozițional, ob- 
ținind victoria la mutarea 66-a. Sco
rul este acum de 11—8 în favoarea 
lui Petrosian, căruia îi mai trebuie 

puncte pentru a deveni campion 
al lumii.

Următoarea partidă, cea de-a 20-a, 
va avea loc astăzi.

avut pană de baieu. 
fruntaș a ru- 
km. în con- 
alurei rapide 

In special 
rămîn, pe 

Hasnan, Smolik. Wolf, Laczo 
(toți R.S.C.). Levacic (R.S.F.I.). El Fa- 
rouki (Maroc) ș.a. în orașul Nitra 
are loc un sprint cu uremii. Ordinea 
treceri:: Bobekov (R.P.B.). Beker
(R.P.P.), C. Dumitrescu. La kilo
metrul 100 se produce principala fa
ză a Întrecerii : din pluton evadează 
I. Cosma, urmat de S. Gheorghiev 
(R.P.B.) si Beker (R.P.P.). Ințele- 
gindu-se bine la trenă, ei își creează, 
in 5 km, un avans de 35 sec. Din 
pluton se mai desprind C. Dumitres
cu, Macchi (Ttalia), Grassi (Italia). 
Olizarenko (U.R.S.S.) si Timmermans 
(Belgia) care, la km 118. îi vor prinde 
pe fugari și împreună își vor mări 
avansul la 2 minute. în dreptul km 
130 de la plecare. în curînd va în
cepe ploaia care-i va însoți pe ci
cliști pînă la sosire. Din grosul plu
tonului mai evadează încă 10 aler
gători, printre care se află și 
tierul nostru W. Ziegler care, îi 
ajunge pe fugari înainte cu 35 
de sosire. Sprintul cu premii 
orașul Zarnovica este cMigat 
Timmermans urmat de Olizarenko și 
C. Dumitrescu. Alergătorii noștri, cei 
belgieni și polonezi duc o trenă tare, 
făcînd ca, pînă la sosire, gruoul frun
taș să ia un avans de neste 5 mi
nute asupra plutonului urmăritor. în 
apropiere de intrarea pe stadionul dm 
Banska Bvstrica. Gawliczek P P) 
îi răstoarnă pe Dumitrescu, astfel că 
el nu mai poate participa la sprin-

ITALIA — BRAZILIA 3—0 (2—0)
Reprezentativa Braziliei și-a conti

nuat turneul în Europa evoluînd ieri 
la Milano în compania echipei Italiei, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu rezultatul

tul final câștigat de Genet (Franța), 
(5 h 15:38) urmat de Verhaegen (Bel
gia), Valcic (R.S.F.I.);... 9. Ziegler, 10. 
Cosma, același timp cu învingătorul, 
13. C. Dumitrescu 5 h 15:49. Rădules- 
cu și Stoica au sosit cu grosul plu
tonului urmăritor pe locurile 35 și 
respectiv 44, marcați cu 5 h 21:10 iar 
Ardeleanu s-a clasat pe locul 64. 
PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL 
ETAPEI A REVENIT ECHIPEI 
NOASTRE CU 15 h 47:05, urmată de 
Belgia la 4 secunde, Italia la 57 se
cunde, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, 
R.S.F. Iugoslavia, U.R.S.S. și R.D. 
Germană.

CLASAMENTUL 
VIDUAL: 
01:25; 2. Verhaegen (Belgia) 14 
01:53; 3. Olizarenko (U.R.S.S.) 14

Atena. Au cîștigat cu 5—3 (2—2) f< 
baliștii bulgari.

PENTRU a doua oară consecuti 
celebrul internațional englez Sta 
ley Matthews, în vîrstă de 48 ani,

’ " l „fotb
listul anului". Matthews joacă 
cum în echipa Stocke City din li; 
a doua.

ECHIPA braziliană de fotbal „Po 
tuguese" Sao Paulo și-a conținu 
turneul în R.P. Bulgaria, jucînd 
Sofia cu echipa Levski Sofia. Joc 
s-a încheiat cu un rezultat de ega 
tate : 0—0.

de 3—0 (2—0) in favoarea gazdelor, fost desemnat in Anglia ca 
. j. x a • list.nl nniiltiii** lVTatfhAixzc iCele trei goluri au fost inscnse de :

Sotrnani (min. 36), Mazzola (min. 40 
din 11 m) și Bulgareli (min. 78). Este 
al patrulea eșec al brazilienilor pe 
continentul european.

ÎN PRIMUL joc contînd pentru 
noua ediție a turneului balcanic de 
fotbal, echipa Spartak Plovdiv a în- 
tîlnit la Plovdiv echipa Olimpiakos

PE S CURT
întîlni-

de gim-

GENERAL-INDI- 
1. Genet (Franța) 14 h 

h 
h

02:29; 4. C. DUMITRESCU 14 h 02:40: 
5. Gawliczek (R.P.P.) 14 h 02:40 ; 6. 
Beker (R.P.P.) 14 h 02:47 ; 7. I. COS
MA 14 h 02:47;... 13. W. ZIEGLER 14 
h 06:43;... 24. I. Stoica 14 h 08:01; 
32. Gh. Rădulescu 14 h 08:38; 82. I. 
Ardeleana 14 h 50:22. ECHIPE: 1. 
Belgia 44 h 37:15; 2. R.P. Polonă 44 
h 37:26 ; 3. R.P. ROMÎNĂ 44 h 40:47; 
4. U.R.S.S. 44 h 44:02 ; 5. Italia 44 h 
45:53 ; 6. R.D. Germană 44 h 47:24. 
Urmează în ordine R.S.F.I., 
Danemarca, Olanda, Franța, 
Anglia, R.P.U., Finlanda, 
Australia, Maroc, Norvegia.

Luni se aleargă etapa a 5-a Zva- 
len—Kosice (221 km).

R.P.B.,
R.S.C.,
Scoția,

• La Roma s-a disputat 
rea internațională masculină 
nastică dintre echipele selecționate 
ale Italiei și U.R.S.S. Gimnaștii so
vietici 
scorul 
echipa 
lin și 
cele mai mari note.
• Continuîndu-și turneul european 

echipele 
Chineze 
nire cu 
ambele 
rabil oaspeților;
zultatul final a fost de 5—2, iar la 
feminin de 3—0,

® Cu prilejul- unui concurs de hal
tere desfășurat la Budapesta tînâ- 
rul sportiv maghiar Gabor Szarvas a 
stabilit un nou record mondial de 
juniori la stilul „smuls" cat. ușoară 
cu 113 kg (v.r. era de 112,500 kg).
• Tradiționala competiție interna

țională de 
„Maimichi" 
Kimihara, 
42,196 km

au terminat învingători cu 
de 286.70—284,60 puncte. Din 
sovietică s-au remarcat Sah- 
Kerdemelidi, care au primit

de tenis de masă ale R.P. 
au susținut o dublă întîl- 
echipele R.F. Germane. în 

intîlniri scorul a fost favo- 
la masculin re-

maraton dotată cu cupa 
a revenit japonezului 
care a acoperit cei 

în 2h20:24,0. Pe locurile

Campionatele republicane

următoare s-au clasat Shigemab 
(Japonia) — 2h22:52.0 și Dave Pow 
(Australia) — 2h22:56,0. Cursa a : 
vut loc pe traseul pe care se v 
desfășura anul viitor maratonul di 
cadrul J.O. Plecarea s-a dat de ț 
marele stadion olimpic.

• După prima zi, în întîlnirea ir 
ternațională de natație de la Leii 
zig dintre echipele selecționate a 

Germane și Australiei scort 
46—29 puncte în favoare 

oaspe. Iată cîteva din r< 
înregistrate : 
(A) 55,6;
(A) 1:11,0 ;

; 100 
; 400

m libe 
m

100
100 m bra
100 m flutur, 

m spate, Kum 
m liber, Windl

R.D. 
este de 
echipei 
zul țațele 
Dickson 
O’Brein
Berry (A) 58,5 
(R.D.G.) 1:04,6 
(A) 4:24,3.
• Turneul internațional de sabi 

de la Budapesta a fost cîștigat d 
echipa R.P. Ungare, care a învin 
cu 13—3 echipa Franței și cu 13— 
echipa Italiei. Italia a întrecut c 
17—8 echipa Franței. Cel mai bu 
sabrer al concursului
tan Horvath, campion mondial, ,^r 
nu a pierdut nici un asaît.

a fost Zoi

Meciuri viu disputate, rezultate slrinse, dar... nici o clarificare

.vi»>

Fază spectaculoasă la semicercul 
(Știința București) aruncă la poartă

echi pei S.S.E. 
din plonjon cu 

(S.S.E. Ploiești).

Erika Țiriac-BraedtPloiești: 
toată opoziția lui Dobirceanu

Foto: Stan Petre

BUCUREȘTI __ S S.F
9—6 (5—3). Meciul er.

Performanțe de valoare internațională

s-au apărat mai bine. (E.

în concursul atletic de primăvară
(Urmare din pag. 1)

sura eforturilor făcute în pregătire. 
Spre satisfacția lor, ca și a iubitorilor 
atletismului, multe din aceste rezultate 
sînt de o bună valoare internațională și, 
pentru că ne aflăm abia la startul pri
mului concurs, ele se anunță de un bun 
augur pentru sezonul care a început.

Nu e în intenția noastră să publicăm 
astăzi lungul tabel cu rezultatele între
cerilor de la Galați (vom face acest 
lucru în numărul nostru de marți) dar 
răsfoind foile cu performanțe, nu se 
poate să nu ne oprim asupra celor mai 
valoroase, care au dat strălucire con
cursului. în primul rînd vom sublinia, 
ou deplină satisfacție, noul record re
publican înregistrat de CORNEL PO
RUMB la săritura în înălțime: 2,10 
metri, rezultat care-1 situează pe studen
tul clujan în rîndurile celor mai de 
seamă săritori ai lumii în acest an. Un

valoros rezultat a înregistrat și 1OLAN- 
DA BALAȘ care, cu 1.84 m, a stabilit 
cea mai bună performanță mondială a 
sezonului.

Cuvinte de landă se cuvin adresate 
sprinterilor, atit pentru rezultatele pe 
care ei le-au obținut cit și pentru ma
niera degajată, convingătoare. în care 
au alergat nu numai cînd vîntul le-a 
fost «aliat* dar mai ales atunci cînd 
le-a fost potrivnic. Dintre rezultatele lor, 
cel mai valoros apare 10,4 sec. al lui 
AUREL STAMATESCO. care începe să 
cam șteargă colbul după recordul, 
de 17 ani. al Iui Ion Moina.

Și acum, cîteva din celelalte 
tate: LIA MANOLIU 51 70 m la 
VIORICA VISCOPOl.EANU 5.97 
lungime, ANA SĂLĂGEAN 15,41 
greutate. VAMOȘ și BARABAȘ 3:50.8 
pe 1500 m, GH. 
la suliță, S 
triplu, I. FERENTZ 48,6 pe 400 m etc.

vechi

rezul- 
dise, 
m Ia 

m ia

POPESCU 73,70 m
CIOCHINĂ 15.70 m b

într-o răstur- 
atuncl, hand- 
jucaseră cu 
că cu cele 
s-ar fi putut

nizat și
Teirău — coresp.).

RAFINĂRIA TELEAJEN — TRAC
TORUL BRAȘOV 15—13 (12—8). Pe
troliștii au obținut o victorie mun
cită, care putea fi mai concludentă 
dacă nu slăbeau ritmul de joc în 
repriza secundă. (M. Popescu — co
resp.)

ȘTIINȚA 
PLOIEȘTI 
hotărîtor pentru calificarea în tur 
neul final. Tinerele handbaliste dit 
Ploiești au început bine jocul și at 
condus cu 2—0 (min. 9). în conți 
nuare Știința, cu o mai bună orga 
nizare a apărării și cu mai multi 
atenție și răbdare în atac, reușeșU 
să egaleze și să preia., cț 
4—2 (min. 17). în repriza 
partida este viu disputată, 
din Ploiești luptă mult,

^Qnducerea

. JFrtnațf: 
.Jmaclnă' 

masiva apărare a Științei prin multi 
pase, dar ratează situații fa vor.«bile 
printre care și o lovitură de la ’ 
m (min. 46). Experiența și valoarea 
jucătoarelor de la Știința își spui 
însă cuvîntul în final, bucureșten 
cele obținînd o muncită și meritat! 
victorie.

TRACTORUL BRAȘOV — PRO. 
GREȘUL BUCUREȘTI 6—5 (3—2)
Joc disputat, ou multe faze specta
culoase. Gazdele au tras mal mul 
la poartă, dar au ratat 
vorabile (2 lovituri de la 
greșul a 
gea și a 
Gruia —

„plimbat" 
tras slab 
coresp.).

SERIA A
PETROȘENI — VESTITO-

prea 
la

ll-A

situații fa 
7 m !). Pro 
mult min 
poartă. (C

MASCULIN, SERIA I
RAPID BUCUREȘTI — STEAUA 

13—14 (8—6). în min. 49 feroviarii 
conduceau cu 12—9 și puțini mai 
erau cei care sperau 
nare a scorului. Pînă 
baliștii de la Rapid 
mare ambiție, știind 
două puncte obținute
salva din zona de retrogradare. Cu 
excepția min. 21 (6—5 pentru
Steaua), echipa Rapid a condus per
manent datorită unei apărări bine 
organizate, ca și unor acțiuni ofen
sive „lucrate" cu multă răbdare. în 
ultimele 11 minute însă, au fost su
ficiente cîteva momente de neatenție 
care au dat posibilitate lui Gruia 
(ieri în vervă de șut) să arunce 
nestingherit și, în min. 51, tabela de 
marcaj indica scor egal: 12—12. 
Pînă la urmă, experiența handbaliș- 
tilor militari și-a spus cuvîntul și 
Steaua a cucerit o victorie mult 
timp nesperată.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 21—12 (10—6). Știința 
luptînd cu dîrzenie, a condus la un 
moment dat cu 6—3. După aceea 
însă, campionii 
„tirul" pe 
contraatac 
rînd fără 
Și soarta

DINAMO BACĂU — C.S.M.S. IAȘI 
17—11 (10—-7). Gazdele au cîștigat pe 
merit pentru că au jucat mai orga-

6—3. După
și-au intensificat 

poartă, au dat drumul la 
șl au marcat de 7 ori la 
să primească vreun gol. 

partidei a fost decisă!

SERIA A ll-A
DINAMO BRAȘOV — ȘTIINȚA 

PETROȘENI 34—23 (14—10). Brașo
venii, net superiori, au cîștigat fără 
emoții, menținîndu-se în fruntea cla
samentului. (V. Popovici — coresp.).

TEHNOMETAL TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 22—24 (11—14). 
Derbiul local a oferit o întrecere 
interesantă, cîștigată pînă la urmă 
de echipa care a avut mai mult timp 
inițiativa și a condus în permanentă. 
(M. Luca — coresp.).

VOINȚA SIBIU — C.S.M. REȘIȚA 
22—13 (11—5). Avînd în Schuman (8 
goluri) un bun realizator, slbienit 
au învins clar la capătul unui meci 
spectaculos. (I. Ionescu — coresp.).

FEMININ, SERIA I
RAPID BUCUREȘTI

CONSTANȚA 11—6 (4—2). Lipsite de 
aportul lui Boțan și Oțelea ferovia
rele și-au impus superioritatea abia 
în repriza secundă. O impresie bună 
a făcut portarul echipei oaspe, Eli- 
sabeta Păduraru. care a salvat mul
te goluri ca și făcute.

S.S.E.

S.S.E.
RUL BUCUREȘTI 9—7 (4—3). După 
un început bun (3—0 min. 12) echipa 
gazdă a slăbit alura și Vestitorul 
a egalat (3—3). în continuare scorul 
s-a menținut strîns. (St. Băloiu șl 
N. Tăutu — corespondenți).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA — 
C.S.M. SIBIU 8—4 (4—2). Gazdelș
au jucat cu multă dîrzenie. La în
ceput a condus echipa oaspe (3—0 
4—2, 4—4), dar în final timișoren- 
cele au realizat o victorie meritată. 
(Al. Gross — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 9—9 (7—4). Știința 
a dominat în prima repriză, iar a- 
poi a luat meciul prea ușor. Mu- 
reșencele au luptat și nu mult a 
lipsit ca să obțină și victoria. (P. 
Arcan — coresp.).

BANATUL TIMIȘOARA — FAVO
RIT ORADEA 3—8 (0—4). Orăden- 
cele au dominat, conducînd la un 
moment dat cu 6—0. (T. Țăraau — 
coresp.).

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI Șl JUNIOARE

Ieri au luat sfîrșit, la Bacău și 
Petroșeni, turneele finale ale cam
pionatului republican de juniori și 
junioare la handbal în 7. Titlurile 
de campioane au revenit — pentru 
a doua oară consecutiv — echipelor 
C.S.S. București la băieți și Bana
tul Timișoara la fete. în numărul 
nostru de mîine vom da amănunte.
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