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RUGBIȘT1I RONiNI DIN NOU ÎNVINGĂTORI IN „CUPĂ PĂCII”

In finală: R. P. Romină-R. S. Cehoslovacă
23-3 (6-0)

S3—3 (6—0)! Cu acest ultim rezul
tai, obținut in fața rugbiștUor ceho
slovaci. reprezentativa țării noastre a 
cucerit ieri, pentru a cincea oară con
secutiv, „Cupa Păcii". Finala a plăcut 
spectatorilor prezenți în tribunele sta
dionului Dinamo, care au aplaudat de
seori jocul deschis, spectaculos, de 
bun nivel tehnic al formației noastre, 
precum și dirzenia Și voința oaspeți
lor.

Partida n-a fost atit de... simplă, 
| cum credeau mulți. în evident pro- 
I greș, cu o condiție fizică care le-a 
I permis să reziste ritmului rapid, sus- 
- ținut, impus de echipa noastră, oas- 
i peții au încercat să echilibreze jocul 
! și au reușit, dar numai... 20 de mi-

nute. Apoi, valoarea superioară a 
rugbiștilor romini și-a spus cuvîntuL 
Totuși, pînă la sfîrșitul reprizei numai 
Wusek (ieri, excelent) a reușit să 
deruteze apărarea adversă și să inr 
scrie două spectaculoase încercări. 
Scorul s-a majorat simțitor după pau
ză, cînd echipa noastră a practicat 
un joc mai variat, cu acțiuni ale li
niei de treisferturi, și a renunțat a- 
proape total la trimiterea baloanelor 
în tușă. Presiunea este, de altfel, con
cretizată prin încercările realizate de 
Preda (2), Mircea Rusu, Rahtopol 
(transformată de Mateescu) șl Wusek» 
dar numeroase alte ccazii sînt ratate.

DAN GlRLEȘTEANu”* 
(Continuare in pag. a 4-a)

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA CAMPIONATELE EUROPENE 
DE BOX, ROMEO CALĂRASANU, NE TRANSMITE 

DIN MOSCOVA :

pa mai bună echipă masculină de club europeană, câștigătoarea ediției 1963 a -Cupei campionilor europeni , 
apid București: riadul de sus de la stingă la dreapta: Ardelea, Bărăscu, Costea, Bărbuță, Costinescu, 
Tocon; in rlndul de jos de la stingă la dreapta : Coțoveanu, Mincev, Nicolau, Grigorovici, Drăgan. Mae- 
[ruî emerit al sportului Horațiu Ni colau, zinșbește fericit: cupa, reciști gată prin victoria de ieri, îi conferi 

din plin dreptul acesta.
Foto : T. Roibu

REPREZENTANȚII NOȘTRI AU DEBUTAT VICTORIOȘI

Iravo, bravo, Rapid I 
le zeci de ori, bravo Rapidului, 
rea noastră echipă campioană de 
lai. care ne-a dăruit ieri seară în 
■ Floreasca această splendidă vio
le : 3—0 (15—7, 15—4, 15—7) în 
piui cu campioana Uniunii Sovieti- 
I Ț.S.K.A. Moscova, pe care a în- 
Tjl-o, fără drept de apel, în numai 
pe minute de joc și printr-o corn
flare excepțională din toate punc- 
b de vedere. Rezultatul de 3—0 
I ieri a anihilat avantajul cu care a 
Lit de la Moscova, după prima 
lie a finalei „C.C.E.", campioana 
f.S.S. și, stabilind setaverajul de 
13 în favoarea echipei noastre, a 
Idus în București CUPA DE CRIS- 
L, trofeul transmisibil pus în joc, 
|196O, de ziarul polonez „Przeglad 
prtowy“ din Varșovia. Cucerirea 
nfru. a doua oară de către feroviarii 
Lureșteni a „Cupei campionilor eu- 
»eni“ constituie o minunată încu- 
kare a eforturilor voleibaliștilor 
ritași din Giuleșfi, recent aureolați 
de cîștigarea pentru a noua oară 

titlului de campioni ai țării. O dată 
plus, bravo, Rapid 1

Intîmpinaji de încurajările frenetice 
I inimoșilor și numeroșilor lor sim- 
tizanfi, înflăcărată galerie rapidisfă, 
mpionii romîni au intrat pe teren 
jtînd limpede spectatorilor că sînt 
Săriți să nu le dea emofii. Și au 
Lșil din plin. într-adevăr, din capul 
putui, siguranța, precizia Și mulfi- 
Hinea procedeelor tehnico-tectice, 
rebuinjate cu deplin calm în ac|iu- 
e lor de ceferiști, au scos cu clari- 
e în evidență neta diferență de va- 
kre dintre cele două echipe, supe- 
kitatea categorică a Rapidului.
Si astfel, setul întîi se desfășoară 

nota de crescîndă satisfacție a 
[blicului, văzînd că echipa sa func- 
rnează ca un ceasornic, surclasîn- 
i-și adversarul. Rezultatul de 15—7 

care a luat sfirșit acest set a fost 
registrat după următoarea evoluție 
scorului : 3—0, 3—1, 7—1, 7—4, 

—4, 12—4, 12—6, 13—6, 13—7, 15— 
Rapid se impune îndeosebi prin 

omptitudinea și varietatea atacului, 
carș de la început și în mod spe- 

sl șe distinge Horațiu Nicolau. 
>arte bine joacă de asemenea în 
ensivă — în acest set, ca și în cele- 
Ite două — Bărbuță, Plocon și Gri- 
irovici, iar în apărare și la coordo- 
irea acțiunilor, mai cu seamă Drăgan. 
susmHs» aoMadn a » pararcise ■'<

La Ț.5.K.A., ai cărei jucători nu iz
butesc să se regăsească în fața nă
valnicelor atacuri rapidiste, se remarcă 
în această parie a jocului mingile ire
proșabil ridicate de Mondzelevski, pe 
care însă loviturile de atac, executate 
fără greș, 
Cesnokov, 
reușesc să le trasforme în 
urmare a apărării atente și 
a bucureștenilor.

Setul al doilea începe și 
șoară aproape aidoma cu primul, atît 
în ceea ce privește evoluția scorului, 
cîf și caracteristicile jocului celor 
două echipe, numai că superioritatea 
Rapidului este., din ce în ce mai evi
dentă. Din. nou 3—r0„3—1, 7—1 pen
tru Rapid, „apoi.-7^-2, ; 9—2, 9—4 și 
12—4, dar. rapidișiii nu mai cedează 
în acest seju nici ăun».punct : 15—4.

începutul ’'stetilkiî al treilea ’ mar
chează o oareCbre revenire a oaspeți
lor. Aceștia,- prin1' cîteva atacuri iuți, 
surprind nepregătită la dublaj apă
rarea echipei • bueureștene și conduc 
astfel curînd cu 3—0. Sînt însă ime
diat sfopaji prin declanșarea unei im
petuoase 
al căror 
sportului 
în serie 
iar una 
pionii noștri reattzînd în puține mi-

în viteză în tortă, de 
Burobin și Kovalenko nu 

puncte ca 
combative

se desfă

ofensive de către rapidiști, 
căpitan, maestrul emerit al 
Horațiu Nicolau, finalizează 
cinci acțiuni, patru în atac, 

prin blocaj individual, cam-

• CONSTANTIN FAUR 
MllTCEA TUDORAN

(Continuare, în pag. a IV-a)
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In Palatul spoiturilor din Moscova, in țări își măsoară torțele pentru cuc^...-ea 
mijlocul unui maro interes, a început astăzi celor zece centuri de campioni ai Euro- 
cea de a XV-a ediție a campionatelor eu- pei. întrecerile propriu-zise au început 
ropene de box. 133 de puglliști din 18 insă in cursul dimineții de duminică, cînd 

s-au disputat eliminatoriile. Boxerii noștri 
------------------- --------------—-------------------------------------—- au trecut cu bine primele examene. Putu 

! Nicolae (cocoș) l-a întrecut la puncte pe 
Horst Baschet (R.F.G.), campion european 
la Lucerna in 1959. El a tost încurajat de 
public în permanență pentru boxul frumos 
practicat, fiind dat învingător de toți ar
bitrii. O victorie remarcabilă a realizat și 
semigreul nostru Ștefan Cojan in meciul 
cu elvețianul Gerald Rouiller, pe care 
l-a învins prin K.O. în prima repriză. In 
sfirșit. Badea l-a eliminat pe boxerul ma
ghiar Sebok, după o partidă în care s-au 
schimbat lovituri dure, sfîrșitul meciului 
aparțlnînd total pugilistului romîn. Sur
priza reuniunii a fost furnizată de bulga
rul M. Mițev, care l-a eliminat din com
petiție pe cunoscutul campion polonez 
Bruno Bendig, medaliat la J.O. de la Roma. 
Iată alte rezultate înregistrate în. prima 
zi : cat. cocoș : Poser (R.D.G.) b. p. Buch- 
mann (Scoția) ; Scheiss (R.S. Cehoslovacă) 
b.p. Parker (Anglia) ; Petrici (Iug.) b.p. 
Karvonen (Finlanda).; Gans (Olanda) b.p. 
Stein (Austria) ; cat. semigrea : Thebault 
(Franța) b.p. Pollard (Anglia) ; Witkowski 

* b.p< Senassy (R.P.U.) ; Pozniak 
b.p. Lubbers (Olanda) ; cat.—----- . K q. j Hejssier

. _ ) b.p. Dorogi 
(Bulgaria) b.p. Kelli 
(R.D.G.) b.p. Loud 

mijlocie mică : Uaier (Sco- 
II Mătshon (Finlanda) ; Pricer

R. P. Romină a cîștigat pentru a cincea oară 
Cupa Țărilor Latine" la tirff

De sîmbătă dimineața și pînă dumi
nică după amiază, cînd maestrul emerit 
al sportului Ștefan Petrescu a coborît 
steagul tricolor, frumosul nostru poligon 
de tir de Ia Tunari, a cunoscut, pentru 
prima dată, în acest sezon, freamătul 
marilor întreceri sportive internaționale. 
Trăgători de frunte din 5 țări (Franța, 
Italia. R.P. Romină, Monaco și Portu
galia) au luat loc pe standurile de tra
gere pentru a-și disputa întiietatea in 
„Cupa Țărilor latine”, competiție de
venită tradițională, aflată acum la cea 
de a Vll-a ediție.

Apreciată de .forurile sportive inter- 
naționale, această întrecere a avut ca 
oaspete de seamă pe dl. Georgios Vi- 
clios, (Grecia) prim-vicepreședinte 11 
Uniunii Internaționale de tir, care a 
avut numai cuvinte de laudă pentru 
organizarea excelentă, ca și pentru fap
tul că în fiecare an sportivii din șapte 
țări europene (la această ediție au lip
sit cei din Spania și Belgia) se întîl- 
nesc, se cunosc, 
intr-o competiție, 
lor Balcanice. De altfel, oaspeții 
declarat că a fost cea mai reușită edi
ție a .Cupei Țărilor Latine*, atit din 
punct de vedere—Organizatoric cit și al 
performantelor înregistrate.

încheagă prietenii noi, 
asemănătoare Jocuri- 

‘v ' ' L oaspeții tu

Alte succese ale sportivilor noștri
REPREZENTATIVA FEMININA DE BASCHET A. R.P. ROMÎNE 

a întrecut echipa R.P. Bulgaria cu 52-51 (29-31).
SELECȚIONATA DE JUNIORI A R.P. ROMINE la box, învin
gătoare cu 7-3 în R.P. Bulgaria.
BALAȘ FIȚI a realizat două noi recorduri mondiale de juniori, 

în cadrul competiției de haltere „Cupa Dunării", ieri la 
Sofia.

V. PINCIU a cîștigat premiul „Agnana", în concursul interna
țional de călărie de la Neapole, iar Gh. Langa s-a clasat 
pe locul 2 în premiul „Marcello Orilid"s-a>

LI A MANOLIU a reușit 53,58 m la disc, al .treilea rezultat 
mondial al anului. .- j,

1-> J-3-»-r u-4--r

tehnică supe- 
au reușit să 
oară trofeul

Dovedind o pregătire 
rioară, trăgătorii romini 
ciștige pentru a cincea 
pus în joc, individual și pe echipe, ob- 
ținind victoria la 10 din cele 11 probe 
desfășurate. Dintre trăgătorii noștri o 
comportare bună au avut St. Petrescu, 
I. Tripșa, I. Sirbu și T. Jeglinschi. De 
la oaspeți s-au remarcat concurenfii 
\ icenzio Biata (Italia) — care l-a în
trecut la baraj pe l. Sirbu la 40 focuri 
în genunchi, Mario Antonelli (Italia) 
și J. Renaux (Franța). Demn de re
marcat este și faptul că pentru prima 
dată ne-am clasat pe primul loc, indi
vidual și pe echipe, la proba de pistol 
precizie, unde pretendenți erau trăgă
torii italieni și cei francezi.

Cele mai pasionante dispute au fo^t 
proba de pistol viteză, unde rezulta-ta

V. GODESCU

(R.D.G.) b.p. Senassy ( 
(U.R.S.S.) b.p. Lubbers 
muscă : Vacca (Italia) b.
(B.F.G.) ; ............................
(B.P.U.) ;
(Scoția) ;
(Anglia) ;
ția) b. K.O.
(Anglia) b.p. Gicis (Irlanda) ; Franeso.ld 
(lag.) b.p. Verbon (Olanda) ; Coch (R.F.G.) 
ciștigă prin neprezentarea adversarului. In 
ultimul meci al reuniunii, Lagulin (U.R.S.S.) 
b.p. Siodla (B. P. Polonă).

Luni, -intră In concurs alji doi boxeri ro
mini : Ion Menea ii va intilni pe polonezul 
Oampc, Iar Andrei Olteanu va avea ca ad
versar pe Cherevet (Elveția).

Mirkovici (Iug.) 
Panaiotov ~

Babiasch 
caț

(Continuare in pag. a 4-a)

Maestrul emerit al sportului Ștefan 
bun la proba de

Petrescu a obținut un rezultat foartd 
pistol viteză

Foto: ștț Petrică /

-----



TERMINÎND LA EGALITATE (0-0) CU STEAUA, DINAMO BUCUREȘTI
A

REZULTATELE DE IERI

roșu
1—2

ÎSI PĂSTREAZĂ CELE 5 PUNCTE AVANS■

Progresul I
După victoriile asupra șl 

și echipei uruguaiene cl 
greșul a repurtat ieri uni 
ces : a întrecut cu 2—11 
Rapid și a obținut două J 
țioase, a căror importanță I 
echipei lor pentru a se dl 
„emoțiile" zonei periculoa! 
mentului — nu scapă n 
simpatizanți ai acestei for] 
cunosc dificilul său progrJ 
pele următoare : deplasări 
și Bacău, jocuri in Capitali 
și Steagul roșu. I

S-a văzut ieri că jucătl 
Progresul prețuiesc mult I 
lui cu Rapid. Ei au lupta 
puteri pentru victorie, sl 
cu energie in prima rea 
poarta lor a fost aproapJ 
asaltată de feroviari (7—0 1 
14-6 raportul șuturilor 1J 
s-au apărat bine după cl 
conducerea și au forțat 1 
ultimele minute, după cl 
egalați.

In ansamblu, Progresul 
nizat bine jocul. Apărarea 
Mindru a prins din noul 
zilele sale bune — a jJ 
calm, evidențiindu-se mai 1 
caș. Punctul slab al acestu 
timent a fost fundașul Col

Petrolul — Steagul
Rapid — Progresul
Steaua — Dinamo București 0—0.
Dinamo Bacău — Știința 

3—0 (3—0).
C.S.M.S. — U.T.A. 3—0
Crișana — Minerul 4—0 
Meciul 

amînat.

0—0. 
(0-0).

Timișoara

(2-0). 
(3-0). 

Știința Cluj — Farul
verticală, jos. In minutul următor Nun- 
weiller III reia cu capul balonul în 
plasă (la o centrare de pe stînga) dar 
arbitrul nu acordă golul apreciind just 
faptul că stoperul dinamovist s-a spri
jinit în săritura Sa de un adversar. 
Sfîrșitul meciului se desfășoară în nota 
de superioritate a echipei Steaua care 
în min. 85 reușește și ea o... bară, 
la un șut puternic trimis de 
direct din centrarea lui
Rezultatul de egalitate cu care s-a în
cheiat jocul este echitabil.

Arbitrul italian Carlo Gamba rota a 
condus corect și autoritar formațiile:

DINAMO; Datcu (min. 46 Uțu) — 
Popa, Nunweiller III, Ivan — Ștefan, 
Nunweiller IV — Pîrcălab, Varga, Ene 
II (min. 58 Frățilă), Țîrcovnicu, Ungu
roiu.

STEAUA : Eremia — Ivănescu, Co
jocarii, Hălmăgeanu — Crișan. Jenei — 
Creiniceanu, Constantin, Pavlovici (min. 
66 S. Avram), Raksi, Tătaru.

GH, LUCIAN

calitatea partidei în măsura în care era 
de așteptat <lin partea unui lider care 
conduce cu 5 puncte avans. Atacul di- 
namovist a încercat însă și a reușit 
unele faze bine lucrate, producând pa
nică în apărarea adversă în special pe 
partea lui Pîrcălab.

Jocul a început prin atacuri susținute 
la poarta lui Datcu. Constantin și Raksi 
servesc cu precizie cele două extreme 
care încearcă pătrunderi individuale sau 
centrări periculoase în zona „careului 
mic“. Curînd însă, dinainoviștii reușesc 
să echilibreze jocul și inițiază la riadul 
lor acțiuni derutante îndeosebi prin 
Varga și Pîrcălab. Apoi, superioritatea 
teritorială trece din nou de partea 
echipei Steaua.

In min. 22, Datcu este nevoit să in
tervină la șutul puternic expediat de 
Tătaru și mingea ajunsă la Cre'niccanu 
este reluată puternic peste bară. Dina- 
moviștii au o mare ocazie (min. 31), 
dar Ene a ezitat — stînd „împietrit* în 
fața porții — la o minge șutată puter
nic de Unguroiu (infiltrat pe 
și respinsă de Eremia.

Superioritatea militarilor din 
primă repriză se accentuează la 
Ceea ce nu-i reușește, 
Steaua este cît pe aci 
nanio;
pasă scurtă, 
de la Unguroiu, 
8—10 m, dar

în- 
der- 
ori-

Pe timp frumos sau pe ploaie, la 
ccput 
binl 
cînd.

Așa 
la fel ... 
spectatori, iubitori ai fotbalului, au 
dat ploaia, rămînînd pe poziții pină la 
ultimul fluier...

Ca desfășurare, 
prenta „duelului1* 
petiției de aceste 
fotbalului nostru: 
mult poarta apărată pe riad de Datcu 
ți Uțu. 
în permanență la titlu, 
mai mult pe apărare, 
de contraatacuri

După eșecul 
cută la 
mult să 
pion In 
dat din 
vechi și 
Cri șan 
fensivi) și-au adus 
la mijlocul terenului, 
după baloane atacului, 
integraseră Consiantin 
menea 
Tticcanu 
largul lor, 
prima i 
militar.

Dina mo

sau la sfîrșit de campionat, 
Dinamo—Steaua pasionează

s-a întîmplat mereu în ultimii 
și ieri, cînd peste 50.00(

meciul a purtat a in
dus de-a lungul coin- 
formații fruntașe ale 
Stea ua a atacat mai

ea o..,
Sorin Avram 
Creiniceanu.

în timp ce Dinamo, cu gîndul 
a pus accentul 
inițiind o serie 

periculoa se.
su ferit

Constanța, 
cîștige în 
acest scop. . 
nou creditul 
echipa și-a 

și Jenei (ieri 
și-au

CLASAMENT

1. Dlnamo București 23 13 0 2 39:18 34
2. Steaua 23 11 7 5 50:34 29
3. Știința Cluj 22 10 5 7 35:31 25
4. Rapid 23 9 8 8 40:34 24
5. C.S.M.S. 23 8 8 7 40:44 24
6. St. roșu 23 10 4 9 33:37 24
7. Știința Timișoara 23 8 7 8 34:35 23
1. Petrolul 23 8 6 9 37:27 22
9. Farul 22 9 4 9 38:33 22

10. Progresul 23 8 6 9 36:39 22
11. Dinamo Bacău 23 7 5 11 25:33 19
12. Crișana 23 7 5 11 25:38 19
13. U.T.A. 23 7 4 12 36:43 18
14. Minerul 23 4 8 13 20:49 14

ETAPA VIITOARE (9 IUNIE)

tre-duminica
Steaua a dorit ieri 

fața virtualului earn- 
antrenorii au acor- 
lor garniturii mai 
regăsit echilibrul, 
ainindoi halfi o- 
aportul din- pin 
trimițînd baloane 

, în care se re- 
șî Raksi. In as-> 

condiții, și cele două aripi Crei- 
și lătaru s-au simțit mai în 

constituind, îndeosebi în 
repriză, punctul forte al atacului

cmlru)

Farul — C.S.M.S. -
Steaua — Minerul
U.T.A. — Steagul roșu 
Dinamo Bacău — Progresul 
Dinamo București — Crișana
Știința Cluj — Rapid 
Știința Timișoara — Petrolul

adus contribuția la

Ene II și Crițan privesc spire balonul respins cu dificultate de Eremia

fost în- 
1-a des- 
care s-a 

din

această 
reluare, 

însă, formației 
să realizeze Di- 

în min. 69, Frățilă primește o 
perpendiculară pe poartă 

trimite plasat de Ia 
mingea se lovește de bara

VICTORIE CLARA LA 
CRIȘANA -MINERUL

ORADEA
4-0 (3-0)

ORADEA, 26 (prin telefon). Intîl- 
ziirea disputată pe stadionul Crișana 
din localitate a prilejuit un bun 
spectacol fotbalistic, disputat în limi
tele unei perfecte sportivități. Con- 
lirmînd buna comportare din ultima 
etapă, gazdele au obținut o meritată 
victorie : 4—0 (3—0). Scorul putea să 
ia însă proporții și mai mari. Oră- 
denâi au acționat cu multă vitalitate 
de-a lungul întregii partide și au ini
țiat numeroase acțiuni ofensive din- 
t-c care patru au fost fructificate. 
Semnificativ în această direcție este 
faptul că echipa gazdă a tras 30 de 
șuturi, dintre care 12 pe spațiul 
porții. în timp ce oaspeții au tras 
doar de 6 ori spre poartă și numai- 
două din șuturile lor au mers pe spa
țiul porții.

Echipa locală a realizat această 
frumoasă victorie datorită și excelen
tei organizări a jocului. Neșu, Vlad 
și Pugna care au acționat, la mijlocul 
terenului, au dat dovadă de multă 
clarviziune, stăpînind aceasta porțiu
ne de teren de unde au lansat nu
meroase atacuri. Mingile expediate 
de acești trei jucători au fost foarte 
bine folosite de aripa dreaptă Sza- 
kacs III-Szucs precum și de extrema 
stingă Arnoczki-, caie au produs cu 
regularitate panică la poarta oaspe-

ților. Minerul a lăsat impresia unei 
echipe resemnate, care a acționat 
slab în atac lăsînd tot greul meciu
lui pe umerii apărătorilor.

Primul gol al întîlnirii a 
scris în min. 11, cînd Pugna 
ehis foarte bine pe Szucs, 
demarcat Ia timp și a marcat 
apropiere. Patru minute mai tîrziu, 
Szakacs III îl deschide bine pe Ar- 
noczki, acesta țîșnește dintr-un grup 
de apărători și înscrie din apropiere. 
Cu 5 minute înainte de sfirșitul pri
mei reprize, același Szakacs III îi 
deposedează pe Costin de balon, pă
trunde în careu și marchează pe sub 
portarul Arghișanu. După pauză, în 
mdn. 59 Szakacs III șutează puternic 
de la distanță, 
dei la 4—0.

Arbitrul I. 
condus 
SANA : 
Balogh 
SZUCS 
SZAKACS III, VLAD, ARNOCZKI.

MINERUL: Arghișanu — Staudt, 
COSTIN, Izghireanu — Seneș, SIMA 
— COTROAZA, Szoke, Mihăilă, Ion 
C. Ion (min. 46 Mihaly), Cărare.

stabilind scorul parti-

Pișcărac-București a 
bine formațiile : CRI- 
— Bakoș, Solomon, 

NEȘU — 
Pugna,

foarte
Marin

— Szakacs II, 
(min. 74 Szekely),

ILIE GHIȘA, PAUL LORINCZ 
corespondenți

înaintările n-au concretizat nici la Ploiești 
0-0

PLOIEȘTI, 26 (prin 
După-jocul bun făcut de 
listă la Arad, partida cu 
se anunța atractivă, ceea ce a făcut ca 
un mare număr de spectatori să fie pre- 
zenți cu mudt înaintea meciului, înfrun- 

o 
la 
de

telefon), 
echipa petro- 
Steagui roșu

tînd căldura înăbușitoare urmată de 
ploaie torențială care a ținut pînă 
începerea întîlnirii. Deși influențat 
starea terenului — cu multe băltoace 
jocul a fost de un 
efortului depus de 
echipe. Cu toate că 
din nou în centrul ____
Dridea I. ei au trebuit să 
mească doar cu un rezultat egal : 0—0.

nivel bun 
fotbaliștii 
ploieștenii 
liniei de

datorită 
ambelor 
au avut 
atac pe 

se mulțu-

IERI, ÎN CATEGORIA B
SERIA I

Știința Galați — C.F.R. Pașcani 
3—1 (1—0).

Progresul Brăila — Prahova Plo
iești 2—1 (0—0).

Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tir- 
goviște 3—0 (1—0).

Poiana Cimpina — Rapid Focșani 
5—0 (2—0).

I.M.U. Medgidia — Carpati Sinaia 
1—1 (1—I).

FI. roșie Tecuci — Foresla Fălti
ceni 2—0 (1—0).

Meciul Flacăra Moreni — Siderur- 
Ristul Galati a fost amînat.

SERIA a ii-a
Gaz Metan Mediaș — Știința Cra

iova 4—2 (3—2).
Progresul Alexandria — Chimia Fă

găraș 1—0 (1—0) .
Știința București — Dinamo Pitești 

1—0 (0—0).
C.F.R. Roșiori — C.S.M. Reșița 1—0 

(0-0).
Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu 4—1 

(1—0).
Tractorul Brașov — Metalul Bucu

rești 2—0 (0—0).
Metalul T. Severin — Unirea R. 

Vilcea 1—0 (0—0).

CLASAMENT

SERIA A Hll-A

A.S.M.D. Satu Mare — Unirea Dej 
3—0 (0—0).

Crișul Oradea — Vagonul Arad 
2—0 (1—0).

Arieșul Turda — Mureșul Tg. Mu
reș 1—0 (1—0).

C.F.R. I.R.T.A. Arad —C.S.M. Cluj 
1—2 (0—0).

Recolta Cărei — C.F.R. Timișoara 
5—2 (1—1).

Minerul Baia Mare — Jiul Petrila 
1—0 (0—0).

A.S. Cugir —■ Ind. Sirmei C. Turzii 
1-1 (0-1).

Gazdele au greșit tactic, 
jocul pe centru, 
strict marcat. In 
Anghel și Badei 
posibilitățile lor. 
nizat bine jocul 
în același 
c-uioase ale 
și llașoti.

începutul 
pînă cînd 
terenul, după care ritmul a crescut, fa
zele succed:» du-sc cu repeziciune de la 
o poartă Ia alia. In jnin. 2, Badea a ra
tat o marc ocazie, iar în minutul ur
mător Serexlal ia șutat -5n bară. Repriza 
a fost egală/;AOmb^be ■ echipe pierzînd 
ocazii favorabile) d<s.tk> înscrie. în partea 
a doua a. meciului, ^petroliștii au fost 
mai insistfenți >în: părînd deciși să
obțină victoria; Dar forma excepțională 
a portarului Jlaiduj a “împiedicat pe Ba
dea (min. 46), Dridea (min. 74 și 85), 
Moldoveanu (min. 77) să introducă 
mingea în gol.

Arbitrul I. Ritter (Timișoara) a con
dus satisfăcător.

Petrolul: Sfetcu — Pahonțu. Marin 
Marcel, Pal — Fronea, Tabarcea ’— 
Badea, D. Munteanu, Dridea I, A. Mun
tean», Vasile Angliei (Moldoveanu, 
min. 60).

Steagul roșu : Hai du — Nagy, Jenei, 
Postolache — I^escaru, Szigeti — lla
șoti, Năftănăilă, Seredai, Campo, Ilaidu.

A. VLASCEANU și 
GH. ALEXANDRESCU
-yv*? coresp.

înghesiund 
căutîndu-1 pe Dridea, 
plus, extremele Va sile 
au jucat cu mult sub 

Oaspeții și-au orga- 
în apărare, bazîndu-sc 
și pe atacurile peri- 

Haidu
timp
celor două vîrfuri.

jocului a fost mai lent, 
jucătorii s-au acomodat cu

Dinamo Bacău lai 
3-Oscl

BACAU, 26 (prin telefon I 
misul nostru). Echipa locali 
nut azi în confruntarea <1 
Timișoara o victorie netă (31 
deplin meritată, pentru cal 
nevoiită să lupte doar o rel 
nalmoviștii au jucat toartei 
prima parte, atacul lor a fol 
vă deosebită și a înscris tl 
spectaculoase. Tripleta și ari 
tă au întreprins acțiuni I 
terminate în majoritate cu a 
rora apărarea studenților I 
putut rezista. Această parii 
gată de Dinamo Bacău (de I 
este a cincea victorie consl 
băcăoaniilor : 3—0 cu C.S.M.sl 
Crișana, 1—0 cu Rapid, 2—11 
gul roșu) demonstrează că I 
locală a revenit la valoarefel 
Cu toate acestea, în jocul da 
atacanți au ratat copilărești 
Eftimie) iar fundașii au avi 
la contraatacurile adverse. 1 
nii au scuza lipsei unor titJ 
nu este permis unei echipe I 
goria A să „se piardă" dud 
și să nu-și mai revină o ra 
treagă. După pauză cînd dinJ 
mulțumiți de cele trei golj 
mai insistat, timișorenii au 
jocul în cîmp, dar atacul loj 
losit îndeajuns extremele, c 
mai mult pe Manolache, 
strășnicie de Lazăr. în leg 
eficacitatea atacului tamișorea 
tim faptul că în prima repriJ 
a șutat la poartă doar de ș 
un singur șut mergînd pe 
porții.

Scorul a fost deschis în 
După o serie de atacuri al< 

lor, în acest minut Gram și
CLASAMENT

1. Siderurgistul Galați 21 14 5 2 43:19 3.'.
2. Metalul Tîrgoviște 22 11 4 7 47:19 26
3. Prahova Ploiești 22 10 4 8 30:29 24
4. Carpați Sinaia 22 9 5 S 29:27 23
5. C.F.R. Pașcani 22 10 3 S 31:36 23
8. Foresia Fâliiceni 22 10 2 1G 35:35 22
7. Progresul Braila 22 9 4 9 32:39 22
8. Știința Galați 22 9 4 9 30:32 22
9. Ceahlăul P. Neamț 22 10 2 10 33:42 22

10. Peierna Cimpina 22 8 4 10 35:3â 20
31. Flacăra Moreni 21 7 6 8 29:35 20
12. I.M.U. Medgidia 22 7 5 10 36:36 19
13. Rapid Focșani 22 7 2 13 22:33 16
14. Fi. roșie Tecuci 22 5 4 13 28:44 14

1. Dinamo Pitești 22 14 4 4 50:18 32
2. C.S.M. Sibiu 22 13 3 6 45:31 29
3. C.S.M. Reșița 22 12 4 6 60:27 23
4. Chimia Făgăraș 22 11 2 9 38:35 24
5. Unirea Rm. Vilcea 22 8 7 7 25:24 23
6. Dinamo Obor 22 9 4 9 38:32 22
7. Tractorul Brașov 22 10 1 11 32:41 21
8. Știința București 22 8 5 9 31:41 21
9. Metalul București 22 9 2 11 26:24 20

19. Gaz Metan Mediaș 22 8 4 10 36:41 20
11. Știința Craiova 22 6 7 9 37:37 19
12. C.F.R. Roșiori 22 7 4 11 19:35 18
13. Progresul Alexandria 22 6 6 10 25:52 18
14. Metalul Tr. Severin 22 4 5 13 28:52 13

CLASAMENT

1. Crișul Oradea 22 13 6 3 37:18
)

32
2. Minerul Baia • Mare 22 13 I 8 38:27 27
3. C.S.M. Ciut 22 9 7 8 33:19 25
4. C.F.R. Timișoara 22 11 3 8 41:39 25
5. Arieșul Turda 22 8 7 7 28:23 23
6. A.S.M.D. Satu Mare 22 8 7 7 21:21 23
7. Ind. Sirmei C. Turzii 22 9 5 8 34:36 23
8. Jiul Petrila 22 7 8 7 26:17 22
9. Mureșul Tg. Mureș 22 8 5 9 21:24 21

10. A.S. Cugir 22 7 6 9 26:33 20
11. Recolta Cărei 22 6 7 9 30:40 19
12. Vagonul Arad 22 8 6 10 19:24 18
13. Unirea Dej 22 5 7 10 22:44 17
14. C.F.R. I.R.T.A. Arad 22 4 5 13 19:28 13

Aniversarea clubului sportiv Dinam

ETAPA VIITOARE : Siderurgistul 
Galați — Metalul Tîrgoviște, Carpați 
Sinaia — Știința Galați, Prahova Plo
iești — I.M.U. Medgidia, C.F.R. Paș
cani — Progresul Brăila, Foresta Făl
ticeni — Flacăra Moreni, FI. roșie 
Tecuci — Poiana Cimpina, Rapid Foc- 
l*ni — Ceahlăul P. Neamț.

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Reșița
— C.S.M. Sibiu, Metalul București — 
Dinamo Obor, Unirea R. Vilcea — 
C.F.R. Roșiori, Dinamo Pitești — 
Tractorul Brașov, Știința Craiova — 
Chimia Făgăraș, Progresul Alexandria
— Gaz Metan Mediaș, Metalul T. Se
verin — Stiinta București.

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

Sîmbătă seară a avut Ioc în Capi
tală ședința festivă organizată eu pri
lejul celei de-a XV-a aniversări a 
clubului sportiv Dinamo.

Cu acest prilej numeroși sportivi di- 
namoviști au primit, pentru perfor
manțele obținute, titluri de maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului, lată 
pe cei distinși : cu titlul de maestru 
emerit al sportului rugbiștii Dumitru 
lonescu și Paul Iordăchescu, voleiba
listele Tineta Pleșoianu și Doina Ivă- 
nescu. Titlul de antrenor emerit a

fost decernat lui Constantin No 
Un număr de 12 sportivi au 
tinși eu titlul de maestru ; 
tutui : Elisabeta Nodea, Viori; 
șanu (volei), Ion Zamfir (gini 
Oprea Păunescu, Igor Samov 
Husarenko (canotaj), Nicolae 
ne®e.u (lupte), Vasile Rusu 
Gheorghe Catena, Emil ian Pa. 
tinaj), Cristina Balaban (na 
Marian Spiridon (baschet).

în încheiere, participanții 
tat la un spectacol prezentat 
saimblul de cîntece și dansu: 
oîrlia".
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llNJA CLUJ — CERRO MONTE
VIDEO 0—2 (0—1)

Cluj, 26 (prin telefon). După felul 
m a început meciul, împreună cu
i aproximativ 20 000 de spectatori, 
eram în victoria studenților clujeni, 
liar în miin 2, Szabo obligă pe por
cul oaspeților să respingă în ul- 
nă Instanță în corner. Gonzales se
ii remarcă din nou. în min 6, apă- 
îd splendid un șut tras de Adam
în min. 10 cînd trimite în corner 
șut al lui Petru. In plină domi- 

re a Științei, oaspeții înscriu în 
n. 34 prin Ica.
După pauză, Știința cu toate că a 
sistat mult și a dominat teritorial 
sport de cornere 9—1 pentru ciu
li), nu a reușit să înscrie deoarece 
acționat cu mingi pe sus și nu a 
‘ercat poarta. Oaspeții reușesc în 
n. 72 să majoreze scorul prin Es- 
rago care a profitat de o greșeală 
apărătorilor clujeni.
A arbitrat Ion Cîmpeanu — Cluj, 
știința: Rîngheanu — Cromeli
arcu din min. 46), Marcu (Petru 
1 min. 46), Cîmpeanu — Georgescu, 
tru (Popescu din min. 46) — Cucu 
șetan din min. 46), Szabo, Adam, 
ciu, Bretan (Moldovan din min. 46).

a scria victoriilor: 2-1 cu Rapid
um Năsturescu n-a fost ieri prea 
ine inspirat, vulnerabilitatea adver- 
irului Bău direct n-a avut urmări, 
ialfii au muncit mult; dintre ei, 
ancu a avut multă personalitate 
onfirmîndu-și valoarea pe care ne-au 
nunțat-o ultimele sale evoluții. Ata- 
ul a contat pe vigoarea lui Oaidă, 
e contribuția interilor în jocul de 
i mijlocul terenului ți pe combati- 
itatea lui Voinea, care a încercat 
ă „spargă" deplasîndu-se pe un front 
>rg. Baboie „s-a văzut" mai puțin
I joc dar de acest lucru nu se face 
inovat atit el cit coechipierii săi, 
ire au preferat acțiunile pe traiec-
II Mateianu-Oaidă.
Cum a jucat Rapid ? In general, 

tai bine decît joi, deși s-a văzut că 
psurile din apărare persistă. Giu- 
iștenii au avut insă ieri un atac 
ava mai viguros, au tras mult la 
oartă și socotim că ar fi meritat 
i termine, la pauză, în avantaj, 
taus și mai ales Georgescu l-au 
ilicitat mult pe Mîndru, Dumitriu 
: a „făcut jocul" cu abilitate însă 
>n Ionescu ne-a arătat că resimte 
psurile unei lungi absențe.
Meciul începe cu două atacuri vi

cioase ale Progresului, după care 
ipidiștii se impun treptat. In această 
rimă parte a jocului, Mindru res-

victorie consecutivă: 
timișoara>

ag pe rînd la poartă, șuturile lor 
nt respinse, dar pină la urmă Ră- 
îlescu trimite balonul in plasă, 
upă cinci minute, Harșani urcă 
orul printr-un șut plasat, jos la 
>lț. Tn min. 34. in urma executării 
iei lovituri libere de la 16 m. ba
nul ajunge din zid la Gram și 
■esta fixează scorul la 3—0. In re- 
iza a doua sînt de semnalat oca- 
ile lui Manolache (min. 76) și Bît- 
n (min. 89) precum și intervenția 
i ultima clipă a fundașului timișo- 
an Pergher, care in min. 88 a sal- 
it de pe linia porții.
In min. 58 Georgescu (Știința) a 
irăsit terenul, accidentat în urma 
iei ciocniri cu portarul Urziceanu. 
Arbitrul Sta vru Nicolau a condus 
tisfăcător.
JPINAMO BACAU : Bucur — Gflo- 
nu, I. Lazăr, Gross — Vătafu, Paș- 
nu — Harșani, Rădulescu, Gram 
lin. 76 Meder), Eftimie, Publik.
ȘTIINȚA TIM. : Urziceanu — Geor- 
«eu (min. 58 Pergher), Petescu, Ră- 
lescu — Lereter, Tănase — R. La- 
r, Șețu, Manolache, Bîtlan, Mure- 
nu.

T. RABȘAN 

Jocuri internaționale amicale
*

pinge mai întîi do-uă „bombe" ale 
lui Georgescu (ieri, interul rapidist 
a fost în „zi de șut" și nu înțelegem 
de ce în repriza a doua el a fost 
trecut în linia de mijloc) și apoi un 
șut bine plasat al lui Năsturescu. In 
primele 45 de minute — cînd jocul 
a fost destul de frumos, desfășurat 
intr-un ritm viu — Progresul a avut 
două ocazii, pierdute însă de Iancu 
(voleu ratat, la o centrare a lui 
Oaidă) și Baboie (șut slab pe lingă 
bară, din poziție bună).

Repriza a doua a fost mai puțin 
interesantă, deși acum s-au înscris 
golurile. In min. 48, Oaidă face o 
cursă pină la linia de fund, de aici 
pasează pe partea opusă lui Baboie 
și acesta retrimite balonul pe centru 
cu o pasă inapoi ; Mafteuță intervine 
decis și șutează plasat, la semi-înâl- 
țime : 1—0. Urmează o dublă ocazie 
a Progresului (Baboie și Mafteuță 
trag din poziții bune dar Todor res
pinge). Pe la jumătatea reprizei, 

notăm o bară laterală, din unghi, a 
lui Năsturescu, o nouă intervenție 
bună a lui Todor la șutul puternic 
al lui Voinea și o ocazie pierdută de 
Dumitriu II, care a tras puțin peste 
bară. In min. 76, Nedelcu comite 
henț în marginea careului, totuși în 
interiorul suprafeței de pedeapsă, dar 
arbitrul apreciază că nu e cazul să 
acorde decît lovitură liberă de la 
16 m. Un minut mai tirziu, in urma 
unui corner executat de pe aripa 
stingă, Ionescu înscrie de aproape : 
1—1. Progresul nu se mulțumește 
doar cu un punct și în min. 80 Iancu 
înscrie spectaculos reluînd cu capul 
„la păianjen" o centrare a lui Ba
boie.

Arbitrul grec E. Vemardakis a 
condus satisfăcător formațiile :

PROGRESUL : Mîndru — Nedelcu, 
Caricaș, Colceriu — Ioniță, Iancu 
(min. 77 I. Popescu) — Oaidă. Ma- 
teianu (min. 77 Iancu), M. Voinea, 
Mafteuță, Baboie.

RAPID: Todor — Greavu, C. Dan. 
Macri — Gherghina. Langa (min. 64 
Georgescu) — Năsturescu, Dumitriu 
II, I. Ionescu, Georgescu (min. 64 
Dinu), Kraus.

RADU URZICEANU

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12-J-l REZULTATE EXACTE

I. Steaua-Din. Buc. (cat. A) X
II. Rapid.-Progresul (cat. A) 2

III. Din. Bac.-Știința Tim. (cat. A) 1
IV. Petrolul-Steagul roșu (cat. A) X
V. Crișana-Minerul (cat. A) 1

VI. C.S.M.S.-U.T.A. (cat. A) I
VII. Știința Cluj-Cerro (Uruguay) 2

VIII. Farul-Fluminense (Brazilia) 
anulat

IX. Progresul Alex.-Chimia Fă-
găraș (cat. B) 1

X. C.F.R. Roșiori-C.S.M. Re
șița (cat. B) 1

XI. Arieșul-Mureșul (cat. B) 1
XII. Recolta Carei-C.F.R. Timi

șoara (cat. B) 1
Sp. Siderurgistul Galați-Mann-

heim (RiF.G.) 2
Fond de premii : 262.960 lei.

Cerro : Gonzalez — Kalik, Soria — 
— Benitez, Ica, Manrique — Odon, 
Cortez, Pereira (Debrito din min. 65), 
Vignoli, Pintos (Esparago).

V. MOREA — corespondent

SIDERURGISTUL GALAȚI — MANN
HEIM 0—4 (0—2)

GALAȚI 26 (prin telefon). Siderur- 
gistiul a jucat sub valoarea obișnuită, 
dar și așa scorul de 4—0, cu care 
a pierdut întilnirea cu Mannheim, 
ni se pare mult prea sever față de 
aspectul general al meciului. în lun
gile perioade de dominare pe care 
le-au avut, gălățenii au ratat nume
roase ocazii de a marca, printre care 
șl o lovitură de la 11 m (Militaru 
min. 43) și au tras trei „bare".

Oaspeții s-au impus printr-un joc 
atletic, ciștigind majoritatea duelu
rilor pentru balon. Ei au acționat 
foarte periculos, prin contraatacuri 
rapide.

Cele 4 puncte au fost marcate de: 
Blosser (min. 11), Kott (mdn. 34), Ar
nold (miin. 65) și Batt (min. 68), ul
timele două din lovituri de la 11 m.

A. SCHENK MAN și N. CRICICA
corespondenți

C.S.M.S. a jucat bine și a cisligat la scor 
(3-0) meciul cu U.T.A.

IAȘI 26 (prin telefon de la tri
misul nostru). Fotbaliștii ieșeni au 
obținut o victorie clară și pe deplin 
meritată în întîlnirea cu U.T.A. : 3—0 
(2—0). Meciul a purtat amprenta lup
tei pentru cele două puncte atît de 
necesare ambelor echipe, și, lucru 
îmbucurător spre lauda ambelor for
mații, jocul s-a desfășurat in limi
tele sportivității.

Ieșenii și-au depășit partenerii de 
joc la capitolul putere de luptă, care 
a fost determinant în această întîl- 
nire. „Uitați-vă la tricourile jucători
lor și veți avea explicați» victoriei 
C.S.M.S.-ului. Ieșenii au dorit victo
ria și au luptat pentru ea. Pe cind 
cei de la U.T.A., in special înainta
rea, nu au alergat aproape de loc. 
Am 42 de ani și dacă aș fi încălțat 
ghetele in acest meci, jucam poate 
mai bine ca Czako, Floruț și Țiriea". 
In aceste cuvinte, maestrul emerit al 
sportului Iosif Petschovski — antre
norul formației arădene — a carac
terizat bine jocul echipei sale și pe 
bună dreptate era nemulțumit.

întîlnirea a început cu atacuri re
petate ale formației gazdă și Vor- 
nicu, cel care avea să înscrie toate 
golurile din această partidă, a ratat 
o situație clară. Jocul se desfășoară 
intr-un ritm viu. Ieșenii atacă sus
ținut și-i obligă pe halfii arădeni să 
joace pe linia fundașilor, iar Sasu 
și mai ales Floruț stau mai tot 
timpul în apropierea careului pro
priu de 16 .metri. In asemenea situa
ție, inaintarea din care doar Chivu 
-se poate spune că a muncit, nu a 
putut ține mingea și apărarea ară
denilor (deosebit de greoaie) a tre
buit pină la urmă să cedeze.

Ieșenii au arătat de data aceasta 
că știu ce vor. Au dovedit o putere 
de luptă exemplară și o condiție 
fizică bună, preocupindu-se mai ales 
de realizarea unor scheme (ne refe
rim la cele două vârfuri de atac, 
ia jocul retras al lui Matei) care au 
demonstrat că se pot obține lucruri 
bune cind. te preocupă jocul. Ei au 
tras in acest meci destul de mult la 
poartă și peste 70 la sută din șuturi 
și-au atins ținta. Asta, spre deose
bire de U.T.A, care pină in min. 40 
al celei de a doua reprize nu a șutat 
niciodată la poarta ieșenilor!

Citeva cuvinte despre fazele care 
au adus goluri : în min. 18 Vornicii 
primește mingea de la Cotnănescu 
la 30 m de poartă, face o cursă fru
moasă și din unghi înscrie primul 
gol. Același Vornicu (omul lui Kosz- 
ka !...) este lansat din nou, trece de 
toată apărarea arădeană și marchează

Rezultatele jocurilor
MASCULIN, SERIA I

Rapid Boenrești — Știința Bnea- 
rești 16—15 (3—5). Joc decisiv pen
tru evitarea retrogradării. Feroviarii, 
mai calmi, au obținut o victorie 
muncită. Știința a încercat totul, a 
condus cu 5—2 (min. 15), dar apoi a 
ratat numeroase ocazii, printre care 
și două lovituri de la 7 m (una în 
ultimul minut de joc). Meciul a fost 
mai disputat în repriza secundă, cind 
scorul s-a menținut apropiat. Un re
zultat de egalitate ar fi fost mai 
just. Ca urmare a insuccesului Știința 
București a retrogradat în campiona
tul de calificare.

Dinamo Bacău — Tractorul Brașov 
18—15 (10—6). Jocul a fost mai echi
librat doar în primele 17 minute. 
Apoi dinamoviștii s-au distanțat rea- 
lizind o meritată victorie.

Rafinăria Teleajen — CJSM.S. 
Iași 17—15 (7—-5). Gazdele au jucat 
mai ofensiv, trăgînd mai mult la 
poartă, și au ciștigat pe merit.

FEMININ

SERIA I : Tractorul Brașov — Ra
pid București 13—16 (4—8). Cu 5 mi
nute înainte de sfîrșit, Rapid condu
cea cu 16—8. în final, Tractorul a 
avut o revenire, reducînd din handi
cap. Confecția București — S.S.E. 
Ploiești 9—7 (7—3). Diferența de pre
gătire fizică mai ales, de organizare 
a jocului și de finalitate în acțiuni 
și-a spus cuvîntul. Victorie meritată. 
S.S.E. Constanța — Progresul Bucu
rești 4—9 (2—7). Victorie clară, după 
un joc frumos.

SERIA A II-A : Vestitora.1 Bucu
rești — C.S.M. Sibiu 7—7 (6—3). Joc 
viu disputat, cu o interesantă evoluție 

pe lingă Ion Vasile, ieșit în întîm- 
pinare. După pauză, U.T.A. are o 
scurtă revenire, dar nu trage la poar
tă. In min. 60 se înscrie al treilea 
gol pentru C.S.M.S. Coman greșește 
copilărește la o degajare, trimite la 
Milea aflat în apropierea careului, 
acesta pasează lui Vornicu și... 3—0 
pentru C.S.M.S.

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus 
bine formațiile :

C.S.M.S. : Ursache (min. 85 Ojoc)
— Scarlat, Moțoc, Smărăndescu II
— V. Popescu, Danileț — Comănescu 
(min. 85 Teodosiu), Vornicu, Matei, 
Volca, Milea.

U.T.A. : Ion Vasile (min. 46 Co- 
man) — Sziics, Capaș, Neamțu — 
Koszka, Mețcas — Chivu, Sasu, Țîr- 
lea (min. 55 Pecican), Floruț, Czako.

CONSTANTIN ALEXE

■ PENTHTLONMA^'W

Nicolae Marinescu 
campioni pe

Ieri după-amiază a luat sfirșit cam
pionatul republican de pentatlon mo
dern pe anul 1963. Un frumos succes 
au repurtat sportivii de la Steaua, 
care au cucerit ambele titluri : pe e- 
chipe și individual, prin Nicolae Ma
rinescu. Este un succes meritat, scon
tat, obținut însă mai greu decît era 
de așteptat și abia in ultima probă, 
crosul. O comportare bună de-a lut. 
gul întregului concurs au avut com- 
ponenții echipei Știința București, 
care au condus timp de patru zile, 
iar din cadrul acestei formații s-a 
detașat Constantin Țintea care, prin- 
tr-o evoluție constant bună, a reușit 
un meritoriu loc 2, înaintea multor 
consacraț: în această disciplină. Ulti
mele două probe ale campionatului, 
natația și crosul, au fost decisive in 
departajarea concurenților și echipe
lor, iar „duelul" Știința — Steaua a 
fost interesant și a dat întrecerii o 
notă în plus de spectaculozitate și 
dlrzenie.

Iată rezultatele tehnice ale ultime
lor două probe și primii clasați în 
clasamentele generale ale campiona
tului republican de pentatlon modern 
pe anul 1963 : NATAȚIE : individual:

HOMDBRLm?

de campionat de ieri
a scorului. întîi a condus C.S.M., 
(min. 11 : 3—1), apoi Vestitorul (min. 
19: 6—3 și min. 47 : 7—5). în ulti
mele minute însă, C.S.M. a egalat și 
Vestitorul a scăpat victoria printre 
degete. Cu acest punct insă, s-a sal
vat de la retrogradare. Știința Timi
șoara — Favorit Oradea 19—4 (11—0). 
Joc spectaculos și eficace din partea 
gazdelor. S.SJE. Petroșeni — Bana
tul Timișoara 12—9 (7—4). Mai insis
tentă în atac echipa gazdă a ciștigat 
pe merit. Constructorul Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș 3—11 (0—4). Joc 
de factură modestă.

Dînamo București și Steaua învingătoare 
in primele meciuri ale turneului final

SIBIU 26 (prin telefon de la tri
misul rtostru). Azi dimineață a în
ceput turneul final al campionatului 
republican masculin.

în primul meci s-au întîlnit echi
pele Dinamo București și Dinamo 
Brașov. După cum era de așteptat, 
bucureștenii, practicind un joc spec
taculos și eficace, au terminat în
vingători cu scorul de 21—12 (12—2). 
Diferența mare de scor se explică 
și prin faptul că formația brașovea- 
nă nu a folosit doi dintre cei mai 
buni jucători ai săi (Nica și Misches). 
Punctele au fost înscrise de: Cos- 
tache II (5), Moeer (4), Costache I 
(4), Popescu (4), Ionescu (2), Bădu- 
lescu (2), respectiv Pereteatcu (3), 
Radu (2), Georgescu (2), Aliess (2),

Lia Manoliu; 53,58 m la disc
al treilea rezultat mondial 

al anului
O serie de rezultate remarcabile au 

fost înregistrate de atleții neștri în 
concursurile desfășurate la sfârșitul 
săptămânii trecute. Dintre acestea cea 
mai valoroasă este desigur perfor
manța de 53,58 m realizată de LIA 
MANOLIU la aruncarea discului, care 
reprezintă al treilea rezultat mondial 
din acest sezon.

O luptă strinsă a prilejuit proba 
de săritură în lungime: 1. Valerin 
Jurcă 7,40; 2. Nic. Popovschi 7,36; 3. 
Șerban Ciochină 7,30 — rec. pers.; 4. 
Mihai Calnicov 7,24; 5. Adr. Samungi 
7,13. Juniorul Horia Mălusel a obți
nut 7,06 m.

In cadrul unui concurs la Brașov 
Ana Sălăgean a aruncat greutatea la 
15,73 m, iar Erika Scherer 13,99. în 
același concurs Ilie Popa a realizat 
cu 44:39,1 un nou record republican 
în proba de 10 km marș. (v.r. 44:42,0
I. Baboie — 1951).

Vom reveni cu amănunte în nu
mărul nostru de marți.

și echipa Steaua 
anul 1963

Ștefănescu 3:58 ( — 1010 p ; Marine
scu 4:01,2 — 995 p ; Lichiardopol 4:08,8
— 960 p ; Tomiuc 4:13,4 — 935 p;
D. Țintea 4:21,3 —1895 p; T. Sîrbule- j 
seu 4:23,5 — 885 p ; echipe : Steaua j 
2825 p ; Știința 2485 p ; Dinamo Ora- j 
dea 2410 p ; C.O.B. 2340 p ; CROS: i 
individual: Tomiuc 15:30,3 — 910 p;j 
Ștefănescu 15:52,8 — 844 p; Mari-) 
nescu 16:13,2 — 781 p ; Sîrbulescu ■ 
16:40,0 — 700 p ; Lichiardopol 16:44,5 !
— 688 p ; D. Țintea 16:47,4 — 679 p ; ; 
echipe : Steaua 3370 p ; Știința 1623 p;
C.O.B. 1212 p ; Dinamo 798 p ; CLA- '
SAMENTE GENERALE : individual :
1. N. Marinescu (Steaua) 4416 p ; cam

pion al R.P.R. pe anul 1963 ; 2. C.j 
Țintea (Știința) 4208 p ; 3. D. Țintea 
(Steaua) 4079 p ; 4. T. Sîrbulescu (Ști
ința) 3995 p ; 5. G. Pușcaș (C.O.B.) 
3965 p ; 6. W. Roman (Știința) 3960 p ; ( 
echipe : 1. Steaua 12535 p (campioană 
a R.P.R. pe anul 1963); 2. Știința 
12203 p; 3. C. O. Brașov 8927 p; 4. 
Dinamo Oradea 8787 p.

C. M.

Pall, Lechner și Bening pentru Di
namo Brașov. A arbitrat bine C. 
Căpățină (Buzău).

Al doilea joc, Stelaua — C.S.M. Re
șița, a fost la început echilibrat. 
După o scurtă perioadă de „tatonare" 
însă în care scorul s-a menținut e- 
gal (min. 14: 6-6), bucureștenii și-au 
impus superioritatea. Meciul s-a ter
minat cu scorul de 37—16 (17—8) pen
tru Steaua. Au marcat: Gruia (7), 
Bulgara (6), Schmidt (6), Iacob (4), 
Nodea (4), Telman (4), Marcu (2), 
Oțelea (2), Totan (2), respectiv Ba- 
rabaș (4), Ferenschiitz (4), Schena 
(4), Schutz (2), Jochman (2). A con
dus bine P. Cîrligeanu (Buc.).

Turneul continuă luni cu meciurile 
Dinamo București — C.S.M. și Steaua 
— Dinamo Brașov. (a.v.)



INTILNIRI INTERNATIONALE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
De la trimisul nostru special in „Cursa Păcii", H. Naum-. „Cupa Dunării" la haltere Concursul international de călărie

KLAUS AMPLER SI ECHIPA R. D. GERMANE 
AU CÎSTIGAT EDIȚIA A XVI-A

C. Dumitrescu pe locul 4 și formația R. P. Romine pe 5

Fiți Balaș: două recorduri mondiale de juniori! de h Neapole

BERLIN 25 fprtn telefon). Festiva
lul ciclismului amator a luat sfirșit 
simbătă după-amiază, la Berlin. Ci
cliștii participant! la cea de a XV l-a 
ediție a „Cursei Păcii*, Praga-Var- 
șovia—BerHn, au sosit In după-amiaza 
acestei zile în capitala R.D. Germane 
după ce au parcurs aproape 2 600 km, 
intr-o pasionantă competiție de va
loare mondială. Sportivi din 20 de 
țări reprezentînd Europa, Afr.ca și 
Australia au fost primiți, de către 
berlinezi, cu mult entuziasm.

în ultima etapă desfășurată pe ruta 
Magdeburg—Berlin (188 km) am În
registrat puține momente, fiindcă, in 
general, cicliștii s-au declarat mul
țumiți cu forma clasamentului după 
14 etape. Oele două sprinturi cu pre
mii din .localitățile Brandenburg și 
Babelsberg au fost ciștigate de An- 
dreoli (Italia) urmat de Ardeleanu, 
Ta^iani (Italia) și respectiv Voit 
(R.S.C.). Radulescu și Stoica. Pe ul
timii 40 de km Râdulescu, Grasei 
(Italia) și Olizarenko (U.R.S.S.) au 
încercat să se detașeze, ceea ce au 
și reușit de-a lungul â 38 km, fiind 
ajunși de-abia pe străzile Berlinului 
cu puțin înainte de sosire. Astfel că 
a trebuit să asistăm, pe stadionul 
„Walter Ulbricht“ — unde se aflau 
peste 60 000 de spectatori — la o

R. P. Romînă a cîștigat pentru a cincea oară „Cupa Tarilor latine" la tir
(Urmare din pag. 1)

tele din manșa a H-a au răsturnat toate 
pronosticurile. Astfel, M. Dumitriu. 
care reușise să totalizeze în prima 
manșă 294 puncte. Intrecîndu-1 cu un 
punct pe J. Renaux (Franța), părea

RAPID A CÎSTIGAT „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
(Urmare din pag. 1)

nule, de la 0—3, 5—3. E apoi 6—3, 
făcut direct din serviciu de Bărbufă, 
și 7—3 prm aefiunea blocajului Gri- 
gorovici-ț-Drăgan. Arbitrul Szeîle De
nes (R.P .U.) (care, ajutat de compa
triotul său Bogyo Pal, a condus foarte 
bine partidele de ieri) sanefionează

Juniorii noștri din non 
victorioși in R. P. Bulgaria
• TOLBUHIN (prin telefon). Peste 5 000 
de spectatori au asistat vineri seara 
la cea de-a doua tntîlnire .dintre re
prezentativele de juniori ale R.P- Ro- 
mîne și R P. Bulgaria. Boxerii noștri 
au cîștigat cu 7—3. dar rezultatul pu
tea fi tot 9—t (ca și în prima întâl
nire) dacă Gh. Chivăr nu ar fi fost 
declarat învins, pe nedrept. în par
tida pe care a susținut-o contra lut 
Radomirov. REZULTATE TEHNICE : 
C. Buzuliuc b.p. Rogov ; P. Vanea b-p. 
Hristov ; Al. Murg b.p. Simionov ; 
Stoicev b.p P. Anghel ; I. Hodoșan 
b.p. Ianev ; C. Niculescu b.p. Dimitrov : 
Radomirov b.p. Gh. Chivăr ; Demcev 
b.p. I. Iordache; E Ioanovici b.ab.II 
Nikolov ; V. Trandafir b.p. Dimov.

P. EPUREANU

Turul ciclist al Austriei de sud
VIENA 26 (prin telefon). Simbătă 

s-a desfășurat a treia etapă a Tu
rului Austriei de sud, pe ruta Mi
stelbach - Viena (110 km). Victoria 
a revenit alergătorului Wiedemann 
(R.D.G.) cu 2h 42:17. G. Moiceanu și 
Fl. Cristescu a sosit cu plutonul, 
marcat cu 2h 46:50.

Ultima, etapă a avut loc duminică 
dimineață la Viena, pe circut (90 km), 
învingător: Posti (U.P. Viena) cu 2h 
06:28. Moiceanu a sosit pe locul 7, 
iar Cr.stescu cu grosul plutor.ului 
cronometrat cu timpul, lui Posti, Pri
mul loc în clasamentul general indi
vidual a fost obținut, de rutierul 
austriac Adolf Cristian cu 15h 03:36. 
Moiceanu: a ocupat: locul 14 cu 15h 
09:46 iar Cristescu locul 34 cu 15h 
39:29. 

sosire în bloc dștigată de ciclistul 
italian Tagiiani, cronometrat cu 4h 
35:48. îl urmează in clasament Hae- 
seldonckx (Belgia), Zielinski (R.P.P.), 
Hasnan (R.S.C.), Rutte (Olanda) ...13. 
Radulescu ...15. Casma, „17. Arde
leanu, „19. Stoica toți același timp 
cu - învingătorul. Dumitrescu a sosit 
pe locul 58 cu 4h 36:06 iar Ziegler 
pe 64 cu 4h 40:44.

CLASAMENTUL GENERAL - in- 
dividual: 1. Ampler (R.D.G.) 61h 53:51; 
X Verbaegen (Belgia) 61h 59:42 ; 3. 
Vvncke (Belgia) 62h 92:26; 4. DUMI
TRESCU 62h 03:56; 5. Cerepovid
(U.R^3J 62h 05:56; 6. Timmermans 
(Belgia) 62h 06:44; 7. Kudra (R.P.P.) 
62a 06:56; 8. Kapitonov (U.R.S.S..)
82h 07:14; 9. Olizarenko (U.R.S.S.)
62h 09:37; 10. Schur (R.D.G.) 62h 10:32; 
...23. Rădulescu 62h 37:46; ...26. Cos- 
ma 62h 42:03; ...34. Ziegler 63h 00:57;... 
45. Stoica 63h 24:15; ...47. Ardeleanu 
63h 25:54. Au terminat cursa 88 de 
alergători. ECHIPE: 1. R.D. Germană 
188h 35:29; 2. Belgia 188h 38:50; 3. 
U.R.S.S. 188h 39:13; 4. R.P. Polonă 
188h 50:47; 5. R.P. ROMÎNA 189h
04:03; 6. Italia 189h 49:10; 7. R.P. 
Bulgaria 189h 54:26; 8. RS. Ceho
slovacă 190h 14:06; 9. R.S.F. Iugosla
via 190h 45:02; 10. R.P. Ungară 191h 
30:48 etc.

virtual cîștigător al probei. In manșa 
secundă însă, el a pierdut din avantaj 
ca și adversarul său, Renaux. In schimb, 
St. Petrescu și 1. Tripșa și-au revenit 
în cea de a doua zi și au cîștigat de
tașat primele locuri cu performante 
foarte bune, 587 și respectiv 586 p.

In probele de armă, sportivii noștri 

mîinile trecute peste fileu de Grigo
rovici și este în felul acesta 7—4 ; 
Mincev trage afară și tabela de mar
caj arată 7—5, apoi 8—5 (Grigorovici, 
din serviciu), 8—6 este punctul lui 
Cesnokov, iar 9—6 replica necruță
toare a lui Nicolau, după care 10—6 
și 11—6 aproape curg de la sine. 
11— 7 se punctează prinfr-o neafenfie 
a lui Mincev și Ț.S.K.A. se oprește 

j aci. Rapid înscrie cu un formidabil tu- 
i reș ultimele patru puncte ale întîl- 
j nirii, în ropotele de aplauze ale spec

tatorilor, care aclamă plini de bucurie 
splendida victorie a echipei noastre 

I campioane.
Rapid București (antrenor prof. 

Ștefan Roman} a cîștigat astfel pentru 
a doua oară „Cupa Campionilor Eu
ropeni" utrlizînd următorii jucători: 
Nicolau, Drăgan, Plocon, Grigorovici, 
Bărbuță, Mincev.

Ț.S.K.A. Moscova (antrenor Ghivi 
Ahvlediani) a folosi) aseară opt vo
leibaliști : Mondzelevski, Cesnokov, 
Kovalenko. Burobin, Fasahov, Iakov
lev, Vengherovski și Liugailo.

BRAZILIA, 
CAMPIOANA MONDIALA

LA BASCHET
Pentru a doua oară consecutiv 

titlul de campioană mondială de 
baschet a revenit echipei masculi
ne a Braziliei, care în ultimul joc 
a învins cu scorul de 85—81 (39-39) 
echipa S.U A. Echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu 69—67 (34-28) reprezen
tativa U.R.S.S..

în penultima Zi a turneului fi
nal al campionatului mondial mas
culin de baschet, echipa Iugoslaviei 
a învins cu scorul de 99—63 (46-33) 
echipa Franței. Porto Rico a între
cut cu 75—72 (42-31) reprezentati
va Italiei.

Clasamentul final al competiției :
1. Brazilia 12 puncte din 6 jocuri ;
2. Iugoslavia 11 puncte ; 3. U.R.S.S. 
10 puncte : 4. S.U.A. 9 puncte ; 5. 
Franța 8 puncte ; 6. Porto Rico 7 
puncte ; 7. Italia 6 puncte.

UN NOU RECORD MONDIAL 
LA PRĂJINĂ

în cadrul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat la Mo
desto (California), Brian Sternberg

SOFIA 26 (prin telefon de Ia cores
pondentul nostru). Sîmbătă a început 
în sala „Universiada* cea de a in-a 
ediție a „Cupei Dunării* la haltere, 
la care participă sportivi din șapte 
țări. Sportivii romîni au avut o com
portare meritorie, fiind animatorii 

i competiției. Reprezentantul R. P. Ro- 
I mine la categoria ușoară, Fiți Balaș, 

a stabilit două recorduri mondiale de 
juniori 362.5 kg la total (»X. l-a apar
ținut cu 360 kg) și 149 kg la aruncat 

j — intr-a patra încercare (v.r. Babaev, 
| U.R.S.S„ cu 146 kg) ocupînd locul 2 
| in clasamentul general. Federația de 
j specialitate din R. P. Bulgaria i-a a- 
' cordat tinărului halterofil romîn o 
; plachetă comemorativă : primul record 
mondial de haltere stabilit în R. P.
Bulgaria. Rezultate și locuri bune au 
obținut Ion Panait (locul 2) și L. lo- 

ț nesou (locul 3). Iată rezultatele ; CAT. 
j COCOȘ : R. Nagy (R.P.U.) 315 kg

(95,100.120); X ION PANAIT (R.P.R.) 
302,5 kg (95.92,5, 115); 3. I. Nikolov 

I (R.P.B.) 300 (100,82,5, 117,5) ; 4. O. Ku-

jilek (R.S.C.) 280 kg; 5. M. Dekiman 
(R.S.F.I.) 252,5 kg : 6. K. Pittner (Aus
tria) 250 kg; CAT. PANA: 1. FOldi 
(R.P.U.) 345 kg (115.100,130); X V. Pet- 
kov (R.P.B.) 315 kg (90,100,125) ; 3. A. 
TOMA (R.P.R.) 305 kg (87,5,95,122,5); 
4. I. Mensik (R.S.C.) 305 kg; 5. We-

au cîștigat detașat dar cu rezultate mo
deste.

Iată rezultatele: pistol precizie: 1. 
T. JEGLINSCHl 546 p; 2. S. Umberto 
(Italia) 544 p; 3. J. Renaux (Fran|a) 
541 p; 4. N. Bratu 540 p; 5. G. Erco- 
lani (Italia) 538 p; pe echipe: 1. R.P. 
ROMÎNĂ 2148 p; 2. Italia 2135 p; 3. 
Franța 2119 p. Armă liberă calibru re
dus (jO focuri, culcat: 1. I. SlRBU589p; 
2. N. Rotaru 585 p: 3. L. Cristescu 582 
p; pe echipe: 1. R.P. ROMÎNA 2330 p; 
2. 1 ranța 2289 p; 3. Italia 2276 p; 4. 
Portugalia 2267 p: 5. Monaco 2232 p. 
Pistol viteză: t. ST. PETRESCU 587 p; 
2. 1 Tripșa 586 p; 3. M. Dumitriu 583 
p; 4. J. Kenaux (Fran(a) 581 p; 5. 
S. Varelta (Italia) 573 p; pe echipe:
1. R.P. ROMÎNA 2320 p; 2. Italia 
2291 p; 3. Franța 2238 p. Armă liberă 
calibru redus 3 z 40 focuri, poziția cul
cat: 1. I. SÎRBU 394 p; 2. M. Antonelli 
(Italia) 390 p; 3 S. Molinari (Italia) 
387 p; 4. D Olimpio (Italia) 387 p; 
5. T. Cinlu 375 p; poziția in genunchi: 
1. VICENZO BIAVA (Italia) 382 p; 2.
1. Sîrbu 382 p; 3. Tr. Cogut 381 p; 4. 
N, Rotaru 377 p; 5. T. Cîulu 375 p; 
poziția in picioare: 1. V. ENEA 362 p;
2. M. Ferecatu 361 p; 3 M. Lazăr
361 p; pe trei poziții: 1. I. SÎRBU 
1134 p; 2. Tr. Cogut 1122 p; 3. N. 
Rotarii 1118 p; pe echipe: ]. R.P. RO- 
MINĂ 4470 p; 2. Italia 4390 p; 3. 
Franța 4336 p; 4. Portugalia 4152 p; 
5. Monaco 4055 p. ’

Clasament pe națiuni: J. .R.P. RO, 
MINA 4 p; 2. Italia. 9 p; .3. Franța 11 
p; 4. Portugalia 16 p; 5. Monaco 18 p.

„Cupa Țârilor Latine* este astfel 
pentru, a eincea oară la București!

DE PESTE
a stabilit un nou recoyd. mondial 
la săritura cu prăjina cy. o per- 
formaritâ de 5,05 m și 4 mm (v.r- 
era de 5,04 m și aparținea lui John 
Pennel), Adolph Plumer (Ș.U.A.) a 
parcurs 440 yarzi în 44.9, (nou re
cord mondial). Proba de; î milă a 
revenit lui Peter Snell ,(Noua Zee- 
landă). 3:54,9. .

EMERSON ȘI TURNER 
ÎNVINGĂTORI LA 
ROLAND GARROS

Pe terenurile de la Roland Gar
ros din Paris, au luat sfîrșit, du
minică, campionatele internaționale 
de tenis ale Franței.

In proba de simplu masculin 
victoria a revenit australianului 
Emerson care l-a învins , cu 3—6,
6— 1, 6—4. 6—4 pe francezul Dar-
mon. .Titlul în proba feminină a 
fost cucerit de Lesley Turner (Au
stralia) învingătoare cu 6—3,
7— 5 în fața lui Ann Haydon (An
glia). < , mv .

gel (Austria) 297,5 kg ; 6. D. Cralevici 
(R.S.F.I.) 285 kg ; CAT. UȘOARA : 1. 
Z. Otahal (R.S.C.) 370 kg (117,5,105, 
147,5) ; 2. FIȚI BALAȘ (R.P.R.) 362,5 
kg (115, 102,5, 145) ; 3. Hornprobst
(R.F.G.) 350 kg (119,100,140); 4. Sauer 
(Austria) 340 kg ; 5. Itczes (R.P.U.) 
335 kg ; 6. Maletici (R.S.F.I.) 320 kg ; 
7. Jankov (R.P.B.) eliminat din con
curs.

Cat. mijlocie: 1. G. Toth (R.P.U.)
452.5 kg (137,5, 137,5, 177,5); 2. Pen- 
eev (R.P.B.) 395 kg; 3. Petrak (R.S.C.)
382.5 kg; 4. Krug (RJ'.G.) 377,5 kg; 
5. Kratzberger (Austria) 375 kg; 6. 
T. ROMAN (R.P.R.) 365 kg (115,110, 
140). 7. Kovatid (R.S.F.I.) 360 kg.

Tibariu Roman a avut o compor
tare foarte slabă, clasindu-se pe locul 
VI și privind echipa R.P.R. de citeva 
puncte prețioase.

Clasamentul inaintea ultimelor două 
categorii (semigrea și grea) care se 
dispută luni: 1. R.P. Ungară 31 p. ; 
2. R.S. Cehoslovacă 26 p. ; 3. R.P. RO- 
MlNĂ 24 p. ; 4. R.P. Bulgaria 22 p.; 
5. Austria 14 p. ; 6. R.F. Germană 
12 p. ; 7. R.S.F. Iugoslavia 8 p.

TOMA HRISTOV

R. P. ROMÎNĂ—R. P. BULGARIA 52-51 (29-31)
LA BASCHET FEMININ

TG. MUREȘ 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Simbătă seară, în 
sala I.M.F. din localitate, reprezenta
tiva noastră feminină de baschet a 
obținut o victorie de prestigiu, cu 
52—51 (29-31) asupra redutabilei echi
pe a R.P. Bulgaria, clasată pe locul 
III la campionatul european de la 
Mulhouse.

Succesul echipei noastre putea fi 
mai net, dacă apărarea în zonă, me
nită să anihileze pe excelenta Bo
risova, n-ar fi dovedit unele slăbi
ciuni, iar în atac jucătoarele noastre 
nu ar fi ratat exasperant de mult, 
mai eles la lovituri libere (din 24 au 
marcat 10 !). Cuplul de arbitri I. Tarr 
- G. Vincze (R.P.U.) a condus atent 
următoarele formații :

R. P. Romînă-R. S.
(Urmare din pag 1)

In ansamblu,-formația noastră a ju- 
I cat bine. în ciuda eforturilor făcute 
! de oaspeți, ea a dominat tot timpul 
partidei, a avut permanent inițiativa. 
Compartimentele formației noasțrd au 
avut uneori multă legătura 'și',1’atunci, 
spectatorii au putut să urmărească ac
țiuni deosebit de interesante. Păcaf Că 
în partida de ieri, în . jocul lttgb|ști- 
lor romîni au existat și'’’Sulte’mo
mente de nesiguranță, ezitări ^ă^âceea 
din ultimul minut, care/a jjerțniș^oaș- 
peților să realizeze o R)ceș$țțe,; și 
(mai mult în prima parte) nebatărîrea 
de a deschide cit mai larțț, desfășu
rat, jocul și de a folosi permanent 
superioritatea categorică a liniei de 
treisferturi.

HOTARE■ ■■ '1
FOTBAL PE GL'gB^'

• în primul meci aL-jtațneului 
international de fotbal de la Stras
bourg s-au întîlnit echipele: ,Santas 
(Brazilia) și Partizan Belgrad. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—0).

• 100.000 de spectatori au asistat 
pe stadionul „Wembley" din Londra 
la finala „Cupei Angliei* la fotbal, 
în care s-au întîlnit echipele Man
chester United și Leicester City. 
Manchester a obținut victoria cu 
3—1 (1—0). Este pentru a treia oară 
cînd Manchester cîștigă trofeul. 
Manchester a mai cucerit „Cupa 
Angliei" în 1909 și 1948.

• Echipa braziliană de fotbal 
Flamengo Rio de Janeiro și-a în
ceput turneul în U.R.S-.S.Ș jucînd 
la Leningrad cu selecționata de ti
neret sovietică. Meciul s-a termi
nat la egalitate : 1—1 (0—0). Au 
marcat Janisevski (minutul 58) și 
Nunez (minutul 88).

V. Pinciu învingător 
în premiul „Agnana"
NEAPOLE 26 (prin telefon). Ulti

mele întreceri ale concursului inter
național din localitate au prilejuit 
afirmarea călăreților romîni care au 
avut evoluții mult aplaudate de spec
tatori. Astfel, în premiul „Marcello 
Orilia", Gh. Langa (cu Rubin) a 
ocupat locul 2, după R. D'Inzeo. în 
proba pe echipe, formația noastră 
alcătuită din Gh. Langa eu Rubin, 
Vlad cu Nela, Costea cu Diavolo și 
Pinciu cu Birean, s-a clasat pe locul 
III. Duminică, în proba dotată cu 
premiul hipodromului „Agnana“, că
lărețul nostru VASILE PINCIU a 
obținut un rezultat remarcabil, cu
cerind primul loc. El a terminat par
cursul fără greșeală — singurul din. 
cei 34 de concurenti — cu timpul de 
1:06,4.

în ultima întrecere a concursului 
internațional de la Neapole, Vasile 
Pinciu (cu Bîrsan) a ocupat locul III 
cu 4 p penalizare, timp 47,8.

R.P. ROMÎNA : Niculescu (9), Ra- 
coviță (12), Ivanovici (6), Gheorgbe 
(10), Haralambie (8), Spiridon (7), Ma
rian, Ferencz.

R.P. BULGARIA : Borisova (19), V. 
Popova (12), E. Popova (8). Mam. 
gova (4), Kafelieva (2), Morova (2), 
Pisanova (4), Dimitrova.

SIBIU 26 (prin telefon de la tri
misul nostru). Duminică, echipa R.P. 
Bulgaria a întîlnit selecționata noas
tră de tineret. Meciul însă, a fost în
trerupt în min. 18 din cauza unei 
ploi torențiale. In momentul întreru
perii, oaspetele conduceau cu 21—19, 
după ce echipa noastră condusese cu 
16—8. Partida nu se va mai relua.

AD. VASILIU

Cehoslovacă 23-3 (6-0)
Arbitrul Cornel Munteanu a condus 

bine formațiile : R. P. ROMÎNĂ : Teo- 
filovici, Căpușan, Rădulescu (Stoica)
— Preda, Mircea Rusu (Rădulescu) — 
Iliescu, Demian, Țuțuianu (Mircea 
Rusu) — Stănescu (Mateescu), Chiriac , 
(Giugiuc) — Teodorescu (Balcan), Rah- 
topol, Cordoș, Wusek — Penciu. R. S. 
CEHOSLOVACĂ: Voskovski, Srarz, 
Benko — Barchanek, Riha — Dara- 
cek, Hmicko, Krutzner — Trdusil, Pe- 
terek — Farkac, Valașek, Turek, Ste- , 
panscky — Horky.

R. D. GERMANA — R. P. POLONA 
li—6 (6-6)

PITEȘTI, 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Partida — disputată 
pentru locurile 3—4 în clasamentul 
competiției — a plăcut, în special în 
prima repriză. Jocul a pasionat și prin 
evoluția scorului. Au înscris, în or
dine : Sașin (RPP) — încercare. Lucka 
(RDG) — încercare, Krol (RPP) — lo
vitură de pedeapsă, Misikeisky (RDG)
— lovitură de pedeapsă. Zăbe (RDG)
— încercare, transformată de Lucka. 
Victoria rugbiștilor germani este me
ritată, ei dovedindu-se mai bine pre
gătiți, tehnic și in special fizic, decît 
cei polonezi.

N. BARBAUȚEANU
K. P. ROMÎNA (TINERET) — R. P. 

BULGARIA 29—11 (15—8)

GIURGIU 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Deși victorioși, re
prezentanții noștri nu ău satisfăcut. 
Ei au greșit, in , primul rînd, privind 
cu destulă ușurință ‘această partidă. 
Spre sfîrșitul partidei, ei au prestat 
un joc cu adevărat . la valoarea lor, 
fiind aplaudați de cei peste 3.000 de 
spectatori. Este limpede că dacă ar 
fi practicat același joc și în prima 
parte a întîlnirii, tinerii noștri rug- 
biști ar fi reușit — fn ciuda jocului 
.obstructionist al echipei bulgare — 
sg obțină victoria la un scor mai 
mare.

T. STAMA
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