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Echipa Romînici pc locul III in 
pc națiuni

(prin telefon de la 
special). — După o

MOSCOVA 2
trimisul mostra 
săptămînă de întreceri pasionante și 
adeseori spectaculoase, dintre care 
multe s-au desfășurat la un nivel

clasamentul neoficial

ridicat, iată că
la ultimul act al campiona-

astăzi am

rumoasa comportare a fotbaliștilor noștri
în meciurile internaționale de ieri

tehnic 
asistat 
telor europene de box, ediția 1963. 
Palatul Sporturilor din Moscova a 
fost de data aceasta arhiplin. Un 
mare număr de moscoviți au ținut 
să asiste la disputa celor 20 de „fi- 
naliști". O comportare foarte bună 
a avut echipa reprezentativă a Uni
unii Sovietice, care a fost prezentă 
în finală cu toți cei zece componenți 
ai săi. dintre care șase au cucerit 
medaliile de aur și titlurile de cam
pioni ai Europei. Cuvinte bune se 
pot spune și despre boxerii romini,

a Borzow: Romînia—Polonia 1-1 (0-0)
in intilnirea reprezentativelor A

de la
31 de
o vtc- 
Ținîn d 
liltinu 
60 000

CHORZOW, 2 (prin telefon 
trimisul nostru special). — De 

| ani. Polonia n-a reușit să obțină 
torie la fotbal în fața Rommiei. 
seama de forma bună arătată in 
vreme de jucătorii polonezi, cei
spectatori aflați în tribunele marelui 
stadion din localitate, sperau, fără în
doială, că de data aceasta victoria va 
f partea echipei lor. Dar n a fost 
a N-a lipsit mult (doar... 
ca gazdele nu numai să nu 
tîlnirea dar chiar s-o piardă.

A fost o întrecere dirză, 
între două formații tinere, decisă fie
care să învingă, să confirme astfel re
zultatele anterioare: polonezii, cele două 
victorii la scor realizate în fa|a Norvegiei 
și Greciei, iar echipa noastră acel 3—2 
obținut după o partidă de mare luptă în 
fața echipei R.D. Germane.

Echipa noastră a scăpat din mîint o 
victorie pe care ar fi meritat-o din plin, 
avînd în vedere superioritatea de ansam
blu manifestată de a lungul întregii par
tide. Scriind aceslea ne gîndim la teh
nica mai bună arătată de fotbaliștii noș
tri. la concepția tactică mai adecvată 
pe care au adoptat-o, în funcție de stilul 
de joc al adversarilor, la numeroasele 
ocazii ratate. înaintașilor noștri le-a lip
sit acea svîcnire de ultim moment, care 
să finalizeze atacurile bine construite 
pînă la ultima fază. Varga, Pîrcălab, 
Pavlovici au fost, nu o dală, ia situația 
ds a-și înscrie numele pe lista autorilor 

, dc goluri, in acest meci.
1—1, realizat pe stadionul Slanski 

din Chorzow, este un rezultat bun. Dar, 
cind ai 1—0 în min. 89 îți pare rău să 
ieși egalat de pe teren.

Lg ora 18 (ora Bucureștîului) forma
țiile intră pe teren, avînd în frunte pc 
Constantin și Brychczy — căpitanii 
echipelor, jucători care aveau să fie, pînă 
la urmă, cei mai buni de pe teren. De 
la început romînii au inițiativa și chiar 
în primul minut Pavlovici este pe punc
tul de a marca dar portarul polonez Kor- 
nck blochează mingea în picioarele cen
trului nostru atacant. Un timp, jocul se 
poartă la mijlocul terenului (de altfel 
aceasta va fi caracteristica primei re

un minut) 
clștige în

disputata

prize) și în rain. 7 înregistrăm un nou 
atac al reprezentativei noastre. De la 
Varga mingea ajunge la Pîrcălab. care 
schimbă jocul pe partea stingă la. Haidu, 
dar mijlocașul Nieroba acordă corner. 
Pîrcălab execută și Petru Emil șutează 
prin surprindere. Portarul polonez re
tine foarte greu. Peste cîteva minute 
Petru Emil șutează de la 30 de metri 
cu foarte puțin peste poartă. Echipa 
noastră are inițiativa. Atacul leagă ceva 
mai bine jocul în această parte a repri
zei și Haidu primind mingea de la Varga 
are ocazia să deschidă scorul dar se

MIRCEA TUDORAX

(Continuare tn pag. a 3-a)

1-0 (1 la juniori
telefon ).—Peste 
asistat astăzi la 
dintre reprezen. 
R.P. Polone și

I—O ! Matei a șutat cu efect și balonul s-a oprit in plasă

La București: Romînia-Anaiia 1-0 (1-0) în meciul echipelor de tineret

♦ CLASAMENTUL NEOFICIAL
PE NAȚIUNI

Ț 1. U.R.S.S. «8 p.
♦ 2. ITALIA 26 p.
♦ 3. ROMINIA 21 p.
4 4. Polonia 18 p., 3. Cehoslovacia
fl5 p-, 6. r> D. Germană u p.,
X Ungaria 11 p-, 8. Iugoslavia 9 p-,

S
, R. F. Germană 8 p., 10. Bulgaria 
5 p-, 11. Seofia 5 p., 12—13. Fin
landa ți Fran|a 4 p.

♦»4 4-<-»»4»

7. ■

BIALISTOK, 2 (prin 
10 000 de spectatori au 
intilnirea internațională 
tativele: de juniori ale 
R.P. Romine. Meciul, viu disputat și de 
bună factură tehnică, a luat sfîrșit cu 
victoria juniorilor noștri cu scorul de 1—0 
(1—0), prin punctul înscris de Mureșan.

Jocul a început într-un tempo rapid 
și chiar în primele minute juniorii noș
tri își creează două ocazii prin Cristolo- 
veanu și Mureșan caie șutcază periculos 
la poarta lui Staszewski. La rîndul lor. 
gazdele inițiază contraatacuri periculoase 
prin centrul înaintaș Lubanski.

In min. 9 se înscrie unicul gol al par
tidei: Cristoloveanu centrează precis pe 
partea opusă la Ion Constantin, acesta 
îi pasează balonul lui Mureșan care reia 
direct, din voleu, la semiînălțime. In 
continuare, gazdele atacă periculos dar 
echipa noastră joacă bine, mai ales în apă- 
rare. Reținem ocaziile ratate de polonezi 
(min. 20 și min. 27), precum și cele 
pierdute de Nunweiller VI (min. 24), 
Cristoloveanu (min. 25), acesta trimițînd 
balonul în bară. In minutul 28, Nun
weiller VI driblează doi adversari și sin-

Reprezentativa de tineret a țării 
noastre a obținut ieri, pe stadionul 
,33 August", un succes de mare pres
tigiu : 1—0 în fața selecționate^ de ti
neret a Angliei, care venise în Bucu
rești aureolată de o recentă victorie 
cu 4—2 asupra echipei de tineret a 
Iugoslaviei. Fotbaliștii noștri au în- 
tîlnit ieri un „unsprezece" în care 
apăreau trei jucători pe a căror carte 
de vizită figurează și cîteva selecțio
nări în prima reprezentativă engleză. 
Un rezultat pe cît de valoros, pe atît 
de meritat, care răsplătește eforturile 
depuse ieri de cei 12 jucători între
buințați, și — în același timp — con
firmă progresele din ce în ce mai 
evidente pe care le realizează forma
ția antrenată de Bazil Marian și Vic
tor Stănculescu. Intr-adevăr, după un 
2—1 împotriva Suediei și un rezultat 
de egalitate, în deplasare, în fața echi
pei R. D. Germane, „tineretul" nostru 
a reușit ieri o performanță care, ca 
valoare și ca răsunet în lumea fotba
listică internațională; le depășește pe 
cele anterioare. Victoria echipei ro
utine asupra ,,team“-ului pe care fos
tul internațional Mercer îl pregătește 
pentru a reprezenta Anglia la viitoa
rea ediție a campionatului mondial, 
va reține desigur atenția" pe plan in
ternațional. Și primele ecouri le-am 
putut auzi chiar aseară, din gura zia
riștilor englezi prezenți la București, 
care subliniau jocul bun al echipei 
noastre — care i-a surprins plăcut — 
precum și justețea victoriei obținute 
de ea și pe care o apreciau ca atare 
ținînd seama de organizarea mai bună 
a jocului echipei noastre, de puterea 
sa de luptă.

De la început trebuie să. arătăm 
că formația noastră a * fost net dez
avantajată de statură. Englezii au fost

mult mai înalți, mai masivi, iu spe
cial apărătorii. Cu toate acestea, jucă
torii noștri nu s-au lăsat intrecuți ; 
evitînd lupta corp la corp, ei și-au 
bazat acțiunile pe joc de pase (e drept, 
uneori prea multe.. .), pe depășirea 
adversarului prin dribling și fente — 
mai ales pe aripa dreaptă — creîn- 
du-și îndeosebi în repriza primă bune 
ocazii de gol.

Tn ansamblu, sub aspectul dominării 
teritoriale, jocul a fost egal. Prima 
repriză a aparținut reprezentanților 
noștri, cea de-a doua (în special între 
minutele 55—80) britanicilor. Aceștia 
au făcut mari eforturi pentru a anula, 
după pauză, avantajul luat de echipa 
noastră in minutul 35, au făcut apel 
la toate resursele fizice și cunoștințele

lor tehnice, dar s-au izbit de o apărare 
calmă, fermă, bine organizată și, în 
ultima instanță, de un portar în zi 
excepțională, astfel incit au părăsit 
pînă Ia urmă terenul învinși. Prin 
acest rezultat, echipa noastră de ti
neret și-a luat o frumoasă revanșă 
după cele două înfringeri suferite în 
1957 în fața echipei de tineret a An
gliei. Și dacă 
ceanu nu rata 
ocazii pe care 
în acest meci

in minutul 89 Crăini- 
una din cele mai mari 
le-am văzut nu numai 
ci în... întregul sezon,

RADU URZICEANU
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Primii învingători în „Cupa Sportul popular 
la gimnastică

In sala' Federației de gimnastică din 
§os. iancului, într-o atmosferă speci
fică marilor concursuri, s-a consumat ieri 
prima etapă a competiției dotată cu „Cupa 
Sportul popular". Faptul că la întreceri au 
fost prezenți unii dintre cei mai buni 
sportivi și sportive din țară, ne îndreptă
țește să asemuim această întrecere unui a- 
devărat campionat național. Aceasta atestă 
și interesul cu care gimnaștii noștri au 
primit acest concurs. Desfășurarea primei 
etape, care a cuprins exerciții la paralele 
și bîmă pentru fete, respectiv sărituri, 
cal cu mînere și inele la masculin, subli
niază în mod grăitor utilitatea acestei

GH. URICH

La un atac al echipei noastre, portarul englez refine cu greutate balonul

întreceri pentru gimnaștii noștri fruntași, 
ea constituind un bun prilej de verificare 
a stadiului actual de pregătire.

Specialiștii prezenți în sala concursu
lui au putut să constate gradul și mo
dul în care au fost însușite noile exer
ciții, îndeosebi cele impuse, cu care 
se va concura la Jocurile Olimpice de 
la Tokio, au avut ocazia să aprecieze 
în mod și mai precis sarcinile pentru 
viitoarea etapă de pregătire. Fără în
doială, pînă la 23 iunie, cînd este pro
gramată cea de a doua etapă a „Cupei 
Sportul popular", gimnaștii noștri frun
tași vor continua să se pregătească, ast
fel îneît să înregistrăm comportări 
un nivel și mai ridicat din partea 
multor sportivi și sportive.

Prima etapă a concursului organizat 
de ziarul nostru, în colaborare eu Fe
derația de gimnastică, a evidențiat forma

(Continuare in pag. a 3 a)

care au cucerit o medalie de argint 
și patru medalii de bronz prin Mo- 
nea, respectiv, Ciucă, Olteanu, Puiu, 
Badea. Cu mai multă voință, dirze- 
nie și hotărîre pugiliștii noștri ar fi 
putut obține, desigur performanțe șt 
mai bune.

Iată acum cîteva amănunte despre 
semifinalele desfășurate 
precum și despre întîlnirile 
care au avut loc duminică 
amiază.

Mai intii despre semifinale, 
cei cinci boxeri romini 
pentru această etapă 
Olteanu, Badea, Monea —, doar ulti
mul a terminat învingător. O deci
zie a defavorizat însă pe reprezen
tanții noștri. Este vorba de dec’zla 
pronunțată în meciul Ciucă—Bîstrov 
(U.R.S.S.). Și de data aceasta „musca ‘ 
noastră, Constantin Ciucă, 
să facă o partidă care a 
mat. Boxul său tehnic, în 
mișcare, a fost apreciat de 
riștii prezenți la masa presei. Ciucă 
a început meciul 
inițiativa nici un 
rul său a contrat 
mit lovituri clare, 
vituri de stingă. La terminarea me
ciului toți cei prezenți în jurul rin
gului nu-și făceau probleme în pri
vința învingătorului. Decizia, însă, a

sîmbată, 
finale 
după-

Dintre 
calificați 

Ciucă, Puiu,

<•
a reușit 
entuzias- 
continuă 
toți zia-

decis și n-a cedat 
moment. Adversa- 
foarte rar, a pri
mai cu seamă lo

ROMEO CĂLARAȘANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

C. MACOVEI

(Continuare tn pag. a 2-a)

Revelația primei etape a „Cupei Sportul 
popular" a fost, desigur, tînăra gimnastă 
Elena Tutan învingătoare tn proba de 

birnă
Foto: I. Mihăică

i

noștri au ocupat 2 locuri I, 2 locuri II ți 2 locuri III. :
ATLETISM. Ilie Popa a tlabilft un nou record republican în proba , 

de 20 km marș: 1 h 34:1S,0. ’
TIR. 6 trăgători au îndeplinit normele olimpice în concursul de la , 

Tunari. <
FOTBAL. Dinamo Bacău — Motor Zwickau 4—3.

Farul Constanța — Cerro Montevideo 2—2.
Dunav Russe — Progresul București 1—1

Alte rezultate ale sportivilor romini
> 

CANOTAJ. In concursul international de la Belgrad reprezentanții <4 
-S «... *» frXIlvi I IftriH** II C8 ? lâClirî III.



llie Popa a dohorit recordul republican la 20 km marș
A

strinse §i surprize în etapa de duminic
BRAȘOV 2 (prin telefon). După ce 

săptiznina trecută tânărul mărșăluitor 
ILIE POPA (Steaua București) a 
doborît recordul republican în proba 
de 10 km, duminică — participînd la 
un nou concurs — el a reușit să în
cheie cursa de 20 km în 1.34:15,0, re
zultat superior cu 19 sec. recordului 
republican deținut de Nicolae Liga 
din 1955.

Steaua — campio ana republicana
la handbal masculin

In ultimul med Dinamo București — Steaua 4-1 (2-0)

și Di- 
azl oe 
Pe un 
toate

tu meu iu. final, au fost inregis- 
rezultate scontate. Dinamo Bucu- 
a întrecut pe C.S.M. Reșița cu 
(11—*), iar Steaua — cu por- 
Tale intr-o formă excelentă —

G. Ladwig

desemnarea 
a opus for-

MEDIAS 2 (prin telefon de la tri- 
toisnl nostru). — Devenită „tradițio
nală" pentru turneele finale ale cam
pionatului republican masculin de 
handbal, ploaia nu i-a ..iertat" nici' 
de această dată pe handbaliștii noștri 
fruntași, punînd la grea încercare pre
gătirea lor fizică ți tehnică. Ca ți la 
Sibiu, in prima parte a turneului final, 
ca ți anul trecut la Ploiești, partida 
decisivă dintre cele mai bune echi
pe din țara noastră. Steaua 
namo București s-a desfășurat 
o ploaie măruntă ți deasă și 
teren complet desfundat. Cu 
acestea, iubitorii handbalului din Me
diaș nu și-au dezmințit dragostea lor 
pentru acest sport ți au participat în 
număr mare la întreceri.

Sîmbătă, in cea de a doua zi a retu
rului 
trate 
rești 
16-6 
tarul 
a învins destul de greu pe Dinamo 
Brașov cu 7—4 (3—4). De reținut că 
in min. 43 Dinamo Brașov conducea 
cu 4—3. dar pînă la sfirșit, nu a mai 
reușit să înscrie nici un punct. Parti
dele au fost conduse de I. Cevaei 
(București) și, respectiv, 
(Timișoara).

Meciul hotă rit or pentru 
echipei campioane a țării 
mafiile Steaua ți Dinamo București. 
Handbaliștii de la Steaua se prezentau 
in acest meci cu un avantaj de două 
puncte (victoria din prima parte a 
turneului final) ți cu un golaveraj mai 
bun. In consecință, ei au adoptat o 
tactică de apărare, incercind să țină 
mingea cit mai mult în atac. în 
schimb, dinamoviștii au pornit chiar 
din primele secunde ale intUnirii la 
ofensivă, strădumdu-se să Înscrie cit 
mai multe goluri ți sâ realizeze, deci 
nu numai victoria, ci și o diferență 
de scor care sâ le permită ca la sfirși- 
tul jocului să îmbrace tricourile de 
campioni. Dar, această satisfacție a 
avut-o pină la urmă echipa Steaua, 
care a ocupat locul întii, la egalitate 
de puncte cu Dinamo, dar cu un 
golaveraj mai bun. devenind asifel 
pentru prima oară campioană a țării. 
Rezultatul final al jocului de azi a 
fost de 4—1 (2—0) pentru Dinamo.

Turneul linul la handbal feminin

RAPID BUCUREȘTI ȘI ȘTIINȚA TIMIȘOARA
ÎNVINGĂTOARE cu același scor, in prima zi
ORADEA (prin telefon). — Astăzi 

au avut loc primele jocuri in cadrul 
turneului final feminin. In cele două 
partide echipele favorite au ciștigat. 

RAPID BUCUREȘTI—C.S.M. SI
BIU 13-6 (7-3). — Deținătoarea ti
tlului a evoluat sub valoarea sa 
obișnuită și a obținut victoria mai 
greu decit arată scorul. Sibiencele 
au jucat cu mult curaj, au opus o 
rezistență dirză, dar acționind prea 
lent în atac au permis bucureșten- 
celor ca din min. 15 (scor: 3-3) să 
se distanțeze. Au marcat : Boțan 
(6), C. Dumitrescu (2), Constantines- 
cu (2), Oțelea, Coșug, Roth, respectiv 
Kieltsch (2), Dandler, Draser, Birt- 
helmer și Reihl. A condus VI. Co- 
jocaru-Craiova, cu scăpări care n-au 
influențat jocul.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—TRACTO
RUL BRAȘOV 13-6 (7-3). — Studentele 
au jucat în viteză, punînd la în
cercare apărarea echipei din Brașov. 
Ele au acționat pe un front larg, cu 
schimburi rapide și derutante de 
mingi. . Pînă în, min. 10, apărarea 
Tractorului; a peziștat (scor : 2-1 pen
tru Știința), i Apoi,, studentele au fost 
mai insistente in,, atac și au înfrînt 
rezistența în apărare a brașovence- 
lor. Au marcat : Nemeț (4), Stef- 
Coțoiu (3), Gheorghița (3), Pain (2), 

; Ziegler-Georgescu, respectiv Nako 
I <3)> Melinte (3). A arbitrat foarte bine 
LJCs. ftdwghiaa-Bucuresti,

Cu acest rezultat excelent llie Popa 
și-a realizat norma olimpică pentru 
întreg anul 1963.

Pe locurile următoare s-au clasat f 
Nic. Toader 1.37:24,8; I. Barbu 1.38.12,0; 
D. Roateș 1.39:44,0. In cursa de 3000 
m plat Nicolae Mustață a realizat 
8:56,6.

C. GRUIA coresp. regional

minute și 
avantaj nu- 
să egaleze.

atace, dar 
zi bună si

Cîteva cuvinte despre joc. Iniția
tiva au avut-o handbaliștii de la Di
namo și chiar în min. 2 ei realizează 
un gol frumos prin Hnat, care a șutat 
prin surprindere. Imediat Costache I 
este eliminat pentru 2 
Steaua beneficiază de un 
meric, însă nu reușește 
Dinamoviștii continuă să 
portarul Tale este într-o 
salvează goluri gata făcute. In min. 
23 Coman scapă singur spre poarta lui 
Tale și este faultat; Moser ratează 
lovitura de la 7 m. Pînă la sfirșitul 
reprizei este de notat doar o singură 
fază : în min. 28 I. Ionescu aruncă la 
poartă dintr-un unghi dificil și min
gea se odihnește în plasa porții lui 
Tale. După pauză Dinamo atacă și mai 
puternic și chiar în min. 32 Coman 
ridică scorul la 3—0 la capătul unui 
frumos contraatac. Se părea că Di
namo va reuși să-și păstreze titlul de 
campioană, dar — in min. 36 — un 
șut formidabil al lui Nodea spulberă 
speranțele dinamoviștilor. Scorul este 
acum 3—1. In min. 41 Hnat înscrie 
din nou (4—I). Pînă la sfirșitul jocu
lui mai sînt de menționat „bara" lui 
Schmid și faptul că 5 minute Steaua a 
fost în inferioritate numerică prin eli
minarea lui Totan, care l-a lovit in
tenționat pe Moser. Dinamo atacă 
mereu fără să reușească să înscrie, in 
timp ce Steaua se apără cu dirzenie, 
organizat, și nu mai primește niciun 
gol. Partida a fost condusă de arbitrul 
Mihai Szucik (Reșița).

în deschidere s-au întilnit, pentru 
locurile 3—4, echipele Dinamo Brașov 
si C.S.M. Reșița. Victoria a revenit 
echipei Dinamo cu scorul de 10—8 
(5—4).

Ana li zi nd comportarea celor patru 
echipe în prima etapă a returului tur
neului final s-a hotărît ca fiecare 
formație să piardă jocul respectiv cu 
0—6. drept urmare a acestui lucru, 
clasamentul arată astfel :

1. Steaua Baenrești

Dinamo București

Dinamo Brașov
4. C.S.M. Reșița

6 4

6 4Z

6
6

3 2 
O

0 2 81: 52 8 
(coef. 1,55)

0 2 73: 49 8
(coef. 1,48)

4 
0

O 4 57: 80
0 6 56:110

ADRIAN VASILIU

Luni se dispută jocurile etapei a 
doua a turului : Știința Timișoara— 
C.S.M. Sibiu și Rapid București— 
Tractorul Brașov.

IL1E GHIȘA, coresp. reg.

(Urmare din pag. 1)

MNRST

Primii învingători in „Cupa Sportul popular"
bună a sportivelor de la Știința Bucu
rești, clasate pe primele cinci locuri la 
paralele inegale și pe primele patru la 
bîrnă, în timp ce la masculin lupta pen
tru locurile dotate cu premii s-a dat între 
dinamoviștii bucureșteni, gimnaștii de 
la Știința București, Steaua și Vagonul 
Arad. Am remarcat comportarea 
elemente tinere ca Elena Tutan, 
Moldoveanu, Cristina Doboșan,
Miclăuș, care alături de Sonia lovan, 
Atanasia Ionescu și Fr. Orendi au do
vedit o formă bună. Primii șase clasați 
la fiecare aparat au primit premii oferite 
de ziarul nostru, de Federația de gim
nastică și de întreprinderea „Loto-I’ro 
uosi> ort".

unor
Ana 

Petre

— în tribunele stadionului 
Copilului, spectatorii au 
parțial mulțumiți de evo- 
patru echipe, care anun-

• GLORIA u. GRIVIȚA ROȘIE 6—6 
STEAUA «• DINAMO 11—3

)
După trei ore de prezență... teme

rară — pe ploaie și pe o vreme de loc 
prietenoasă 
din Parcul 
plecat doar 
luția celor 
țaseră un cuplaj plin de promisiuni.

In prima partidă, campionii au în- 
tîlnit formația metalurgiștilor, hotărî- 
tă să lupte pentru un rezultat cit mai 
onorabil. O dorință care a fost înde
plinită, chiar peste așteptări... Aceasta, 
pentru că Gloria a jucat mai bine ca 
în etapele trecute, a atacat curajos și 
pentru că Grivița Roșie n-a fost... 
Grivița Roșie decît in ultimul sfert de 
oră, cind linia de treisferturi și-a gă
sit cadența. Cu atît mai inexplicabilă

Aspect din partida Steaua — Dinamo
Foto : P. Romoșan

A început asaltul
Sîmbătă și duminică, pe poligonul 

Tunari, au continuat întrecerile din 
cadrul concursului internațional prin 
corespondență organizat de DOSAAF 
(U.RS.S.) și „Cupa orașului Bucu
rești". Și in aceste zile au fost obți
nute unele rezultate de valoare. Ne 
referim la cele de la armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat seniori, 
pistol viteză, P <«>1 precizie, armă 3x30 
focuri senioare și pistol calibru mare, 
în mod deosebit s-au remarcat tră
gătorii G. Maghiar, N. Rotaru, Șt. Pe
trescu, Gh. Enache Și Eda Baia care 
a ciștigat detașat proba de armă li
beră 3x30 focuri, senioare. Remarcăm, 
de asemenea, faptul că mulți dintre 
trăgătorii noștri și-au îndeplinit nor
mele olimpice. Printre aceștia se 
află G. Maghiar, T. Jeglinschi;
Neagu, L. Giușcă, N. Rotaru și Șt- 
Petrescu.

Iată rezultatele : armă liberă cali
bru redus 3x30 focuri, senioare, po
ziția culcat : 1- Eda Baia (Știința) 292 p;
2. Jaqueline Zvonevski (Dinamo) 
288 p ; 3. Aurelia Nagy (Mureșul Tg. 
Mureș) 288 p. Poziția in genunchi : 1. 
Eda Baia 286 p; 2- Iudith Moscu (Di
namo) 284 p; 3. Georgeta Șerban 
(C.S.M.S. Iași) 280 p. Poziția in pi
cioare : 1- Eda Baia 260 p; 2. Maria 
Otz (Olimpia) 257 p; 3. J- Zvonevschi 
257 p- Pe trei poziții; 1. Eda Baia 
838 p; 2. Iudith Moscu 821 p; 3. Eva 
Hudema 816 p; pistol precizie: 1. T. 
JEGLINSKI (Dinamo) 553 p; 2. BRA- 
TU NEAGU (Știința) 551 p; 3. L.

A.

Rezultate tehnice: FEMININ: paralele: 
Atanasia Ionescu 18,066 p.; Sonia lovan 
17,90 p; Uta Poreceaniu 17,466 p; Elena 
Tutan 16,699 p; Cristina Doboșan 16,232 
p; Ana Moldoveanu 15,833; birnâ: Elena 
Tutan 18,566 p; Atanasia Ionescu 17,899 
p; Sonia lovan 17,766 p; Uta Poreceanu 
10,633 p; Ana Moldoveanu 15,999 p; 
Mariana llie 15,499 p. MASCULIN: 
sărituri: Fr. Orendi 18,40 p; P. Miclăuș 
18,30 p; Gh. Stanciu 18,30 p; A. Szilagy 
18,25 p; A. Csapo 18,00 p; Cernușca 
17,90 p; cal cu minere: Miclăuș 18,10 
p; Orendi 18,05 ; Cernușca 17,50; Anton 
Kadar 17,30; Simionesou 17,00 p; Si- 
mion 17,00 p.; inele: Miclăuș 18,10 p; 
Kadar 17,50 p; Orendi 17,50 p; Szilagy 
17,40 p; Tohăneanu 17,00 p; Lisovsclii 
15.85 d.

normelor olimpice

V. GORUN

Braș

Făgăr

joc, Steaua a 
ce la pauză

continuă azi. pe același 
proba de armă militară

meri 
cate 
și bi 

Teofi
Și

gener

aduce însă mai mult decît e 
(Țîbuleac

UNIREA — ȘTIINȚA TIMIȘOAR 
ii-o (6—0)

lovitură de

ÎN CATEG
SERIA I SERIA A ll-A

C.S.M. Sibiu

— C.F.R.

Tractorul

ChimiaFlacăra Moreni

Gaz

Piatra

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE : Metalul

4
4
3
7
2
4

4
6
7
7

10
10
11

3
12
10
11
10
12
13

15
13
13
9

11
9

10 2
7

10
8
8
7
7
5

7.
8. 7 

1
5
4
6
4
5

1. 
2.
3.
4.
5.

23
23
23
23
23
23 
23 
2? 
23
23
23
23
23
23

IERI,

Siderurgistul
Poiana

Siderurgistul Galați 
Metalul Tîrgovișle 
Carpați Sinaia 
C.F.R. Pașcani 
Foresta Fălticeni 
Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina 
Progresul Brâila 

9. Știința Galați I
10. Ceahlăul P. Neamț
11. I.M.U. Medgidia
12. Flacăra Moreni i
13. Rapid Focșani
14. FI. roșie Tecuci <

ETAPA VIITOARE:
Galați — Foresta Fălticeni, 
Cimpina — Știința Galați, Ceahlăul 
Piatra Neamț —' Prahova 
Carpați 
Flacăra 
I.M.U.
Tecuci, 
Focșani. 

1. Plnamo Pitești
2. C.S.M. Reșița
3. C.S.M. Sibiu
4. Unirea Rm. Vîlcea
5. Chimia Făgăraș
6. Dinamo Obor
7. Metalul București
8. Știința Craiova
9. Tractorul Brașov

10. Știința București
11. Gaz Metan Mediaș
12. Progresul Alexandria
13. C.F.R. Roșiori
14. Metalul Tr. Severin

Ploiești, 
Sinaia — Progresul Brăila, 
Moreni — C.F.R. Pașcani, 
Medgidia — Flamura roșie 
Metalul Tîrgoviște — Rapid

forma slabă ia acestui compartiment 
într-o partidă în care Costel Stănescu 
a excelat, deschizînd prompt, cu pre
cizie fiecare balon.

După o repriză de joc destul de în- 
cîlcită, în care a avut și avantajul 
vîntului, Grivița Roșie n-a reușit să 
obțină decît un avantaj de 3 puncte 
realizate de Țîbuleac, care a transfor
mat o lovitură de pedeapsă. La re
luare, Chii-va.se se dovedește deosebit 
de inspirat și „lucrează" o încercare 
pe care o finalizează -Toma Anastase. 
Tot Chirvase reușește să transforme 
spectaculos o lovitură de pedeapsă și 
Gloria conduce cu 6—3. Numai „per
spectiva" unei înfrîngeri a convins 
echipa campioană să deschidă jocul, 
să acționeze cu mai multă orientare 
tactică. Și, intr-adevăr, Grivița Roșie 
a avut un „finiș" puternic care nu i-a

GIUȘCA (Știința) 548 p; armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat, seniori: 
1- N. ROTARU (Steaua) 592 p; 2. V- 
Panțuru (Dinamo) 586 p; 3. C. Cecati 
(C.S.M.S. Iași) 581 p; senioare: 1.
Eva Hudema 573 p; 2- Ana Goreti 
(Olimpia) 572 p; 3. Constanța Radu 
(Steaua) 571 p. Pistol calibru mare : 
1- G. Maghiar (Dinamo) 582 p; 2. M. 
Dumitriu (Steaua) 577 p; 3. M. Roș
ea (Dinamo) 576 p. Talere aruncate 
din șanț: 1. Gh- Enache (Steaua) 292 t;
2. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 286 t;
3. A. Ionescu (Steaua) 278 t. Pistol vi
teză : I- ST. PETRESCU (Dinamo) 
586 p; 2. G. MAGHIAR 584 p; 3- M. 
Roșea 583 p.

întrecerile
poligon, la 
3x20 focuri.

Siderurgistul Galați — Metalul Tîrgo- 
viște 0—1 (0—0)

Carpați Sinaia — Știința Galați 3—0 
(1-6)

Prahova Ploiești — I.M.U. Medgidia 
0—2 (0—0)

C.F.R. Pașcani — Progresul Brăila 
1—0 (1—0)

Foresta Fălticeni
2—0 (1—0)

Flamura roșie Tecuci — Poiana Cîm- 
pina 1—3 (0—2)

Rapid Focșani — Ceahlăul 
Neamț 2—0 (0—0)

22 14 5 3 43:20 33
23 12 4 7 48:19 28
23 10 5 8 32:27 25
23 11 3 9 32:36 25
23 11 2 10 37:35 24
23 10 4 9 30:31 24
23 9 4 10 38:37 22
23 9 4 10 39:40 22
23 9 4 10 30:35 22
23 10 2 11 33:44 22
23 8 5 10 38:36 21
22 7 6 9 29:37 20
23 8 2 13 24:38 18
23 S 4 14 29:47 14

putut 
larea 
deapsă) : 6—6.

In cel de al doilea 
trecut Dinamo după 
condusă cu 0—3. Meciul a plăcut 
mult prin dîrzenia disputei decît 
valoarea ei tehnică. Steaua a acțio 
mai clar, dar a rămas 
ceea 
jocul 
făcut 
de a 
faze 
Au înscris : Nica (lovitură de pede 
să) pentru Dinamo și Penciu — 
mare formă — (două lovituri.de pic 
căzute), Ciucalău (Încercare — tra 
formată de Penciu), pentru Stea 
Scor final : 11—3. Partida a avut, 
păcate, și destule momente de 
brutal, nesportiv, care au făcut n 
sară eliminarea a patru jucăto 
Graur și Zlătoianu de la Dina 
Preda și Căpușan de la Steaua.

DAN GÎRLEȘTEAN

datoare 
ce privește spectaculozitatea 
deschis, constructiv. Dinam 
o repriză bună și are meri 

fi oferit spectatorilor mai m 
spectaculoase decît învingăt

După 5 repriză albă (în care s 
denții timișoreni au ratat cîteva lo 
turi de pedeapsă din unghiuri des 
de favorabile), echipa bucureșteans 
reușit, la reluare, să valorifice p 
siunea continuă exercitată asupra 
•turîlor adverse. Scorul a fost dese 
în min. 57 de Oprescu care a însc 
prin surprindere, dintr-o poziție foa 
dificilă, un „dropgol". Trei min 
mai tîrziu, Țuțuianu a transformat 
chiar pe linia mediană a buturilor 
o lovitură de pedeapsă. In sfirșit, 
min. 75, Bărăscu (ieri foarte activ 
inspirat) a realizat o spectaculo 
încercare la centru pe care Stij-in 
transformat-o.

După felul cum au jucat (în spec 
în repriza secundă) „uniriștii" 
să cîștige la un scor și mai 
ric. Am reținut jocul avîntat 
orientat tactic, practicat de 
viei, Ghiea, Nistor, Tuțuianu 
delcu. Oaspeții au jucat, în 
confuz. Singurul care s-a „văzut1 
fost Vanghele (repriza I). (T. St.).

• Cluj, - 2 (prin telefon). Știi 
Cluj — Progresul 6—6 (6—0). Inai 
tarile s-au angajat într-o dispută fă 
orizont. Studenții au înscris prin T 
boezi (două lovituri de pedeaps 
După pauză, Progresul a jucat 
bine, dar n-a reușit să obțină de 
egalarea.

V. CACOVEANU, coresp.
• Iași, 2 (prin telefon). C.S.M.

Iași — Farul 6—0 (3—0). Scorul nu r 
flectă întocmai situația de pe ter 
Ieșeni au avut inițiativa tot timp 
meciului. A înscris Mațievschi (do 
lovituri de pedeapsă). A

GH. VASILIU, coreâp.
• Petroșeni, 2 (prin telefon). Ș 

ința Petroșeni — Rulmentul Bîrl 
6—0 (3—0). Joc de slab nivel tehn 
Știința a obținut o victorie merita 
Ja capătul unei partide în care scor 
trebuia să-i fie însă mult mai fav 
rabil. Au înscris Manolache (lovitu 
de pedeapsă) și Zalma (încercare).

I. ZAMORA și N. TĂUTU, cores

C.S.M. Reșița
(0—0)

Metalul București — Dinamo
1—0 (0—0) 

Unirea Rm. Vîlcea
3—1 (3—1) 

Dinamo Pitești —
3—0 (2—0) 

Știința Craiova —
3—2 (3—2)

Progresul Alexandria
Mediaș 3—0 (2—0)

Metalul Tr. Severin — Știința 
rești 3—1 (0—0)

B 
rești — Progresul Alexandria, Tract 
rul Brașov — C.S.M. Reșița, Chimi 
Făgăraș — Dinamo Pitești, C.S.M. 
biu — Știința București, Gaz Me 
Mediaș — Unirea Rm. Vîlcea, C.F. 
Roșiori — Dinamo Obor, Știința Cr 
iova — Metalul Tr. Severin.

lovituri.de


I,©

După un meci spectaculos,

o Bacău a întrecut pe Motor Zwickau: 4-3 (0-0)
2 (prin telefon). 5— Întîlni- 

a ridicat la un nivel tehnic 
dar a plăcut prin evoluția 
a și prin atmosfera 
rtivitate în care s-a

de de- 
desfă-

de 4—3

forma-

— Gio-

echipeia repriză, cele două 
it un joc modest- In repriza 
după golul înscris de Gram 

oaspeții intensifică ritmul 
speculînd greșelile apărării 

te — reușesc să marcheze 
ori prin Henschel (min. 55) 
r (min. 56).
ii de la Dinamo au o },câ- 
xplicabilă. Ei nu reușesc să 
o acțiune mai periculoasă la 
i Mayer. Dar, protestele re- 
» spectatorilor pare să-i-.. 
pe fotbaliștii din localitate, 

introducerea lui Meder (în 
Rădulescu) se dovedește 

spirată, fiindcă în min. 76, 
servit de Meder — egalea- 

pul): 2—2. Cu toată echipa 
dinamoviștii ...uită însă de 
i în min. 82, Speth modifică 
-2 pentru Motor Zwickau...
> minute sînt de-a dreptul 

10 jucători dinamoviști în 
Lazăr luptă cu disperare cu 
ri oaspeți transformați în 
Eforturile jucătorilor băcă- 

inuți și de încurajările fre. 
spectatorilor nu sînt zadar- 

min- 83 și 89, Meder înscrie 
s cu capul, întoreînd rezul

tatul și stabilind scorul final 
pentru Dinamo Bacău.

Arbitrul G. VasUe a condus 
țiile:

DINAMO BACĂU: Bucur
sanu (Cincu min. 65). Lazăr, Gross — 
Pașcanu, Vătafu — Harșani, Radules
cu (Meder min. 72), Gram, Eftimie, 
Publik.

MOTOR ZWICKAU: Mayer - Glau- 
bitz, Beier, Schneider — R. Franz, Di
manski — Baumann, Witzger, Jura, 
Henschel, Speth.

GH. DALB AN și I. IANCU, coresp.

Dunav Russe - Progresul București 
1-1 (1-1)

RUSSE 2 (prin telefon). — For
mația bucureșteană Progresul a sus
ținut sîmbătă după-amiază un joc 
internațional în R. P. Bulgaria, la 
Russe, în compania echipei Dunav 
din localitate, care activează în pri
ma categorie a țării vecine.

Fotbaliștii de la Progresul au pres
tat un joc de calitate, confirmind 
ultimele lor evoluții. Golul lor a fost 
urmarea 
realizată 
Egalarea 
Vasiliev
la 11 m. A arbitrat 
Atanas Stavrev.

unei execuții frumoase, 
de către Baboie in min. 20. 
a survenit in min. 40, ci nd 

a transformat o lovitură de 
nesatisf ăcă tor

ib^-Cerro Montevideo 2-2 (2-1)
kNȚA, 2 (prin telefon). Aștep- 
iu interes întîlnirea interna țio- 

— Cerro a atras ta tribunele 
i „1 Mai" aproape 15 000 

întîlnirea a plăcut prin jocul 
1 ritm vioi, cu numeroase faze 
ase.
zdele au condus cu 1-—0 și 

i putut obține totuși victoria 
aptului că „motorul* echipei.
Stanca—Pleșa, n-au dat ran- 

așteptat, iar atacanții Bukossy,
Dinulescu s-au pierdut ta 

;rile, fără orientare, cu pase la

întîmplare sau la adversar. Singurii care 
au dat satisfacție au fost Gref, Danciu 
și Ologu.

Oaspeții au jucat eu mult nerv, de- 
monstrind un fotbal de calitate, și deși 
au fost mai iuți în acțiuni, n-au putut 
trece de apărarea fermă a Farului.

Ode patru goluri au fost înscrise de: 
Bukossy în min. 14, Pintos în min. 25 
printr-o lovitură cu capul, Ciosescu min 
40 și din nou Pintos, în min. 55. după 
ce a driblat mai mulți jucători.

CH. GOLDENBERG-ccresp.

La București: Romînia-Ănglia 1-0 (1-0) 
în meciul echipelor de tineret

(Urmare din pag, 1)

victoria noastră ar fi fost și mai con
cludentă.

Am învins, așadar, echipa de ti
neret a Angliei. Un rezultat de va
loare. Cu toate acestea, credem că nu 
greșim afirmînd că formația noastră 
putea da ieri mai mult. In jocul echi
pei s-au văzut destul de multe slă
biciuni, mad ales în compartimentul 
atacului. înaintașii noștri au pierdut 
multe mingi simple, au ratat ocazii 
bune, n-au luptat pentru balon cu 
aceeași dîrzenie de-a lungul întregului 
meci. A lăsat de dorit mai ales frec
vența șuturilor Ia poartă. Tinerii com
ponent! ai formației învingătoare tre
buie să muncească, în continuare, cu 
toată seriozitatea, cu modestie, pentru 
a elimina lipsurile, pentru ca jocul lor 
de ansamblu să se perfecționeze. Și 
nu se poate spune că nu mai sînt 
multe, multe de făcut...

FILMUL JOCULUI

Partida începe cu cîteva minute „de 
studiu", în care se joacă mai mult 
la mijlocul terenului. Prima acțiune 
de poartă mai importantă se înre
gistrează în min. 8 cînd Crăiniceanu 
centrează din apropierea liniei de 
fund dar mingea trimisă de el spre 
punctul de 11 metri nu găsește nici un 
partener. în min. 14 Dobson ne dă 
emoții, reluînd spectaculos, printr-o 
„foarfecă", de la cîțiva metri, în 
bară! Obținem apoi cîteva cernere, 
mulțumită aripei Dumitriu II—Matei. 
Atacul nostru combină frumos dar nu 
încearcă îndeajuns poarta, deși bene
ficiază și de avantajul vîntuluL En
glezii răspund prin joc simplu, bazat 
pe lansări lungi ale extremelor. în 
min. 28, Bonetti reține o lovitură li
beră executată de Crăiniceanu, apoi 
— după un minut — la un șut al lui 
Matei prinde, scapă și reprinde balo
nul. Suciu îsi anunță seria interven
țiilor salvatoare, plonjînd curajos, în 
min. 32. la picioarele lui Hill. In mi
nutul 35 se înscrie singurul gel el 
meciului. Adzm. in poziție benă este 
faultat la 24 de metri de poartă. Ma
tei execată lovitura liberă eu efect, 
Pe lingă zid, ți mingea se oprește in

Chorzow: Romînia-Polonia 1-1 (O-O)
Urmare din pag. 1)

Acțiunile gazdelor s1nt duse, 
, pe partea stingă — Brychczy, 
cate acționează periculos.
auză echipa noastră, însuflețită 
i rezultatului de la București, 
rtă mult mat bine, desfășoară 
i viteză, pe un front larg, și 
de multe ori apărarea polo- 

)ominarea nu se soldează cu 
si, fotbaliștii romini ar fi pu- 
icrie dacă Varga ar fi acționat 
uită convingere și n-ar fi frînat 
rînduri jocul.

în minutul 63, în locul lui Polok. ta 
echipa poloneză este introdus Kasprzyk 
Publicul nu este de acord cu această 
schimbare dar Kasprzyk încearcă să-l 
cîștige de partea sa și ta același minut 
șutează foarte tare, obligindu-1 pe Datcu 
să respingă in corner. Lovitura de colț 
rămîne fără rezultat dar mingea ajunge 
la Constantin, aflat pe postul de extremă 
dreaptă. Acesta centrează la semiînăl- 
time și llaidu, printr-un plonjon spec
taculos, înscrie cu capul: 1—0 ! Echipa 
noastră nu profită de deruta care s-a 
manifestat ta rîndul formației poloneze 
și Pavlovici, Varga, Pîrcălab nu insistă 
îndeajuns în situațiile favorabile. în 
minutele 86 și 89 Haidu și Pavlovici au 
două ocazii de a majora scorul dar ra-

tează și la un contraatac a] polonezilor 
Faber șoteazl de Ia circa 35 de metri 
foarte puternic. Mingea intri ta plasl 
după Ce atinge bara și astfel, emd ni
meni nu se mai aștepta stalest egalați. 
Jocul se încheie cu un atac al echipei 
poloneze respins de Nunweiller III. Ar
bitru] Bergman (RD. Germană) a con
dus bine formațiile:

ROMINIA: Datcu-Greavu, NunweiBer 
III, Ivan-Petru Emil, Koszka-Pireălab, 
Varga, Pavlovici, Constantin, Haida.

POLONIA: Komek-Bazan, 
Spiewak-Nieroba, BLaut-Polok 
przyk), Galeczka, Musialek, Brychczy 
Faber.

OsWa,
(K*X-

SERIA A III-A

trda — Crișul Oradea 0—0 
îișoara — C.F.R. I.R.T.A. 
-1 (0-1)
Sîrmei C.T. — Minerul 
tare amînat (se joacă joi

— Mureșul Tg. Mureș 2—0

trad — Unirea Dej 1—1 (1—0) 
uj ■— Recolta Cărei 5—2

ta — A.S.M.D. Satu Mare 
-0)

CLASAMENTUL

Oradea 23
Cluj 23

Bala Mare 22 
Timișoara 23
rlla 23

Turda 23
a Sirmel C. T. 22 
. Salu Mare 
rglr

Tg. Mureș 
l Arad

Cărei 
Dej

S.B.T.A.

13
10
13

23
23
23
23
23
23
23

5
7 
S
5
7
7
9
5

37:18 33
38:21 27
36:27 27

27
24
24
23
23
22
21
13
19
18
13

3
0
8
3 43:40
7 29:17
7 28:23
8 34:36
8 21:24
9 23:33 

10 21:26 
10 20:25 
10 32:45 
10 23:45 
14 20:30

VIITOARE : Industria Sîr- 
Furzii — C.F.R. Timișoara, 
ej — Arieșul Turda, Crișul 
f- A.S. Cugir, Minerul Baia 
C.S.M. Cluj, C.F.R. I.R.T.A. 
Recolta Cărei, Mureșul Tg. 
Jiul Petrila, A.S.M.D. Satu 

Vagonul Arad.

La Bialistok: Romînia Polonia
1-0 (1-0) la juniori

(Urmare din pag. 1)

gur cu portarul trimite alături de poartă. 
Pînă la sflrșitu] primei reprize jocul se 
desfășoară Sub semnul egalității.

La reluare, gazdele forțează egalarea 
inițiind acțiuni pe tripletă. Fotbaliștii 
noștri contraatacă periculos și încearcă 
vigilența portarului gazdă în min. 43, 
prin Gristoloveanu, și min. 51, prin Nun- 
weillcr VI. După aceea juniorii polonezi 
au o scurtă perioadă de dominare, dar 
apărarea noastră este la post și Constan- 
tinescu și Alecu rezolvă cu succes situa
țiile critice. In min. 64, Lungu ia o ac
țiune pe cont propriu de la centrul tere
nului. driblează tot ce-i iese în cale și, 
ajuns singur cu portarul, trimite... afa
ră. Un minut mai tîrziu Nunweiller VI 
reia eu capul de la 6 metri o centrare 
trimisă de Mureșan, dar portarul polo
nez reține. Este rîndul gazdelor să ata
ce, dar către sfîrșit echipa noastră pune 
din nou stăpînire pe joc reușind să ter
mine victorioasă.

Juniorii noștri au fost superiori adver
sarului din punct de vedere tehnic; au 
avut o mai bună organizare la mijlocul 
terenului, au construit atacuri pCricu- - 
loase. S-au remarcat: M. Constantinescu, 
Alecu, Contardo, Mureșan și Nunweiller 
VI. Din echipa polonezilor au plăcut

Lubanski, Szulc, Gadocha, Ghigon 
Staszewski. Au jucat formațiile: R. 
ROMINĂ: M. Constatinescu-Fl. Consta n- 
tinescu, Alecu, Ddeanu-Ion Ștefan, Con- 
tardo-Ion Constantin (min. 56 Mureșan), 
Mureșan (min. 56 Jamaischâ), Lungu 
(min. 84 Cuperman), Nunweiller VI, 
Cristoloveanu (min. 60 Petz). R.P. PO
LONĂ: Staszewski-Anczok, Pazdzior.
Fîara-Pielok, Opielko-Ghigoo, Szulc. Lu- 
banski, Iarosic, Gadocha.

6> 
P.

P R O N O
AȘA ARATĂ O VARIANTA

CU 12+1 REZULTATE EXACTE

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Polonă (A) — R. P. RO
CĂ) x
Romină (tin.) — Anglia

1
Polonă (jun.) — R. P.

2

R. P.
mină

R. P.
(tin.)

R. P.
Romînă (jun.)

R. S. Cehoslovacă (A) — R. P. 
Ungară (A) x

R. D. Germană (A) — Anglia
(A) 2

R. P. Albania — R. P. Bulgaria
(turneul olimpic) 2

Portarul englez Bonetti 

plasă : 1—0 pentru echipa noastră. In 
minutul următor, Suciu boxează „in 
extremis" un șut al lui Hinton.

După pauză, englezii par deciși să 
modifice rezultatul cu orice preț. în 
min. 46 ei obțin două cornere conse
cutive, dar prima mare ocazie a re
prizei se ivește la poarta lor : în min. 
47, Cobea li ruflă mingea de la picior 
ha Dumitriu H, ajuns la cîțiva pași 
de țintă. Urmează o perioadă de do
minare a noastră, apoi englezii își 
organizează mai bine jocul în cîmp și 
domină, ajutați șl de vint. Apărarea 
noastră în care se remarcă Petescu 
și Neșu, stăvilește însă cu calm atacu
rile oaspeților. în min. 61 aplaudăm 
intervenția lui Suciu la un „cap" al 
lui Hinton pentru ca după 4 minute 
să respingă printr-un reflex uimitor 
un șut din 6 metri al lui Hunt. In 
min. 70, Stockes trimite din nou balo
nul cu capul jo6 la colț, dar din nou 
Suciu e la post. Echipa noastră trece 
printr-o perioadă dificilă, datorită și 
faptului că atacul nu reușește să păs
treze baloanele ce i se trimit din 
urmi ceea ce face ca acțiunile oas
peților să s« succeadă la intervale 
foarte scurte. In min. 74. Suciu are 
ultima intervenție grea din acest meci, 
plonjînd 1* picioarele lui Dobson. Ba
lonul ricoeează la Hinton, dar Petescu 
trimite în corner. Romînii încep să 
atace acum cu mai multă consistență 
*i In min. 79. Matei centrează dar 
Adam trimite cu capul în brațele por
talului. După 10 minute, echipa noastră 
pierde o ocazie excepțională. Matei 
trimite lui Frâțilă. care întoarce ba
lonul spre Crăiniceanu. Acesta se gă
sește angur-singurel în fața porții, 
face cîțiva pași, se oprește nehotărît 
șt.. trage In Bonetti, deși se afla pe 
mijlocul porții și avea cite trei metri

reține o minge înaltă

de „poartă" și în dreapta și stingă por-» 
tarului ! J

CUM AU JUCAT
Portarul nostru, Suciu, a fost cel 

mai bun om al echipei. Atent, decis, 
elastic, curajos, el a avut intervenții 
de ultima instanță care au dat încre
dere și moral ridicat echipei. Hălmă
geanu a început mai slab, dar după 
pauză, în perioada cea mai grea pen
tru noi, l-a anihilat pe Hinton. Pe
tescu a fost un adevărat stîlp al echi
pei. L-a dublat foarte bine Neșu. Ră- 
celescu, în nota tuturor apărătorilor, 
adică bine. Ștefănescu a muncit mult 
ca și Frățilă care a avut dificilul rol 
de inter-half, de care s-a achitat cu 
succes, în orice caz mai bine decît 
Sorin Avram. Matei a fost atacantul 
nostru cel mai periculos. Dumitriu II 
a reușit execuții individuale mult 
gustate de public, dar nu s-a concen
trat destul asupra paselor, iar uneori 
a abuzat de dribling. Adam a fost 
șters. Crăiniceanu, mai bun în prima 
repriză cînd a tras atacul după c-, a 
slăbit după pauză. Ar fi un foarte bun 
jucător dacă n-ar ține mingea la 
sfîrșit...

De la oaspeți ne-a plăcut cel 
mult interul stingă Dobson. Au
arătat clasă ridicată : stoperul Labone, 
halful Cross, extremul stingă Hinton.

Arbitrul cehoslovac I. Korelus a 
condus bine formațiile :

ROMÎNIA: Suciu 
Petescu, Răcelescu
Neșu — Matei, Dumitriu II, 
S. Avram (min. 43 Frățilă), 
ceanu.

ANGLIA : Bonetti — Cohen,
son — Cross, Labone, Deakin — Cal
laghan, Hill (min. 40 Stockes), Hunt, 
Dobson, Hinton.

ne-

mai 
mai

Hălmăgeanu, 
Ștefan eseu, 

Adam, 
Crăini-

Thom-

Cinci minute după meci in vestiare
Ieri, in cabina echipei noastre de 

tineret, ca de obicei după victorie, era 
o atmosferă entuziastă. In plus, căl
dura vestiarelor
„toamna* 
ța și mai

BAZIL 
chipei —

în contrast cu 
de-afară — a făcut ambian- 
plăcută-
MARIAN — antrenorul e- 
își felicită băieții, in spe

cial pe Suciu, Hălmăgeanu, Petescu, 
Ștefane seu, Ne fu și Matei. Apoi ne 
spune : „Victorie muncită, dar pe de
plin meritată in fața unui adversar 
redutabil. Am suplinit unele defi
ciențe tehnice prin putere de luptă,
viteză ți m special dorință
vinge. Oaspeții au arătat
bun dar, păcat că nu știu 
ca adevărați sportivi. In ultima parte 
a jocului ei au jucat prea ,,tare” ceea 
ce le-a scăzut din aprecieri. Totuși, 
interul Dobson (nr. 10), extrema Hin
ton (nr- 11) ți mijlocașul Cross (nr. 4) 
sint jucători de mare clasă".

De noi se apropie MATEI, autorul 
golului, care deși se grăbea să „prin-

de a in- 
un fotbal 
să piardă

SPORT
VIL

VIIL

IX.

X.

XL

XIL

Sp.

Dinamo Bacău — Motor Zwi
ckau (R.D.G.) 1

Crișana — Marek St. Dimitrovo
(R.P.B.) 1

Metalul Tr. Severin — Știința
Buc. (cat. B) 1

C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 
(cat B) 1

FI. roșie Tecuci — Poiana Cîm- 
2

Mureșul Tg. Mu- 
1

— Grișul Oradea 
x

pina (cat. B) 
A. S. Cugir — 

reș (cat. B) 
Arieșul Turda

(cat. B)
Fond de premii -' 243.449

dă” trenul de Iași pentru a nu pierde 
examenul de luni la „hidraulică” (n-n. 
Matei este student în anul III la Fa
cultatea de Construcții a Institutului 
Politehnic din Iași) ne spune cîteva 
cuvinte : „Cum a fost golul ? Inițial, 
Crăiniceanu s-a apropiat de balon să 
execute lovitura liberă. L-am convins 
insă repede să renunțe, spunindu-i 
că un eventual penalti va fi ,,dreptul 
lui". Apoi ați văzut: am ochit colțul 
drept al porții... și mingea a poposit 
in punctul fixat... Pe CRĂINICEANU 
nu l-am scăpat din vedere, pentru că 
in ultimul minut de joc a ratat cea 
mai mare ocazie a meciului, chiar 
mai mare decât un penal ti! însuși el 
recunoaște ;

„Eram la 7 metri de poartă-.- sin
gur in fața portarului. In clipa aceea 
m-am pierdut. Nu știam ce să fac. 
Să-l driblez sau să trag. Am ales ul
tima variantă și am tras exact in bra
țele adversarului meu. A fost cea mai 
mare ocazie ratată in activitatea mea 
de fotbalist- Dar sper să nu mai re
pet o asemenea greșeală elementară. 
Mă simt deci vinovat că nu am ciș- 
tigat cu 2—0”.

In continuare, am făcut o „escală" 
in vestiarul echipei engleze. Unul din 
conducători, I- ROBINSON, ne-a de
clarat : „lntr-o partidă de fotbal cel 
mai bun c4știgă. Golul primit a in
fluențat desigur comportarea echipei 
noastre. In general sint mulțumit de 
arbitraj".

Pe arbitri i-am întîlnit tocmai eînd 
ieșeau din stadion. Are cuvîntul KO- ' ’ 
RELUS, conducătorul principal al me
ciului : „Teren greu, joc tare, dar în'"' ■ • 
limitele sportivității. Rezultatul este 1 
just, victoria meritată; putea fi chiar 
mai mult de 1—0. Excepțional a fost 
Suciu- De la englezi cei mai buni 
Dobson și Labone".

ION OCHSENFELD



CONCURSUL INTERNAȚI ONAL DE CANOTAJ DE LA BELGRAD

BELGRAD (prin telefon). — Sîm- 
bătă și duminică s-a desfășurat la 
Belgrad, pe rîul Sava, concursul in
ternațional de canotaj la care au 
participat schifiști iugoslavi și ro
mîni. Canotorii noștri s-au compor
tat bine, obținînd victoria în două 
probe și ocupind două locuri 2 și 
două locuri 3 în celelalte întreceri 
ale competiției. La 4-1-1, echipajul 
nostru alcătuit din Spiridon, Moro- 
șan, Mihailov, Drilea -f- Lupu s-a cla
sat pe locul 3. Tudo.se și Stratan au

obținut victoria în proba de 
In continuare, s-a desfășurat 
de 2-f-l în care reprezentanții 
s-au clasat pe locul 2.
Covaci + Lupu). La 4 f.c. am ocupat 
locul 3 cu echipajul format din Tu
dose, Straian, Golgoțiu, Zuda. Cea 
de a doua victorie a echipei noastre 
au adus-o componenții . echipajului 
de dublu vîsle: Larion și Ciocoi, 
care s-au clasat pe primul loc. La 
schit 8-|-l sportivii romini au ocupat 
locul 2.

In „Cupa Davis“

R. P. Romină- Africa de Sud 2-3
Turneul de polo

2 f.c. 
proba 
noștri 

(Tarara,

Campionatele mondiale de lupte libere au luat sfîrșit
SOFIA 2 (prin telefon de la trimisul 

nostru special). — întrecerile celei de 
a cincisprezecea ediții a campionatelor 
mondiale de lupte libere, care au con
tinuat sîmbătă și duminică la Sofia, 
au lost dominate de către sportivii 
sovietici, cîstl-gătorii celor mai multe 
titluri mondiale. Cu tot timpul nefavo
rabil, reuniunile au fost întrerupte 
din cauza ploii, peste 25.000 de specta
tori au luat loc în tribunele stadionu
lui „Vasil Levskl", pentru a urmări 
confruntarea celor mai buni luptători 
din lume. întreceri palpitante au oferit 
în deosebi luptătorii sovietici, bulgari, 
turci și japonezi. Reprezentanții noștri 
nu s-au comportat la înălțimea aștep
tărilor. Ei nu au reușit să treacă mai 
departe de turul patru, dind dovadă 
de lipsă de combativitate. Este ade
vărat că multi d:ntre sportivii noștri 
au primit replica unor luptători de 
valoare mondială, dar acest lucru nu 
justifică comportarea lor cu totul sub 
așteptări. Șt. Tampa, de la care aș
teptam mai mult, a fost învins, prea 
ușor, prin tuș, de către Dermentiev 
(R. P. Bulgaria), iar Marmara de că
tre japonezul Ykeda. Rezultate mai 

daune așteptam și de la Al. Geantă și 
Hathazi. Ultimul, deși a avut ca ad
versar. în turul patru, pe campionul 
olimpic Ruth (S.U.A.) s-a comportat 
inexplicabil de slab, pierzind de altfel 
majoritatea întîlnirilor prin tus. Gre
șeli foarte mari au comis și Herman 
în întrecerea cu cehul Cubat, ca șl 
Ballo care a fast eliminat încă din 
turul doi.

Dintre sportivii noștri au obținut 
totuși rezultate mulțumitoare Hathazi 
care s-a clasat pe 
pe locul 5—6. la 
suedez.

Iată rezultatele

57 kg : 
puncte pe 
puncte la 
(Japonia) ; 
pierde la

Pe terenul central de la Progresul 
s-au desfășurat sîmbătă și duminică 
ultimele întreceri ale întîlniril de 
tenis R. P. Romină—Africa de Sud, 
din cadrul turului al doilea al „Cu
pei Davis". Oaspeții au reușit, Ia 
capătul a trei zile de întreceri, o 
victorie la limită (3-2) și s-au califi
cat astfel în turul următor al acestei 
competiții.

Partida de dublu, programată sim- 
bătă, avea un rol hotărîtor în stabi
lirea rezultatului final. Aceasta, pen
tru că forma bună manifestată de 
campionul nostru Ion Țiriac, In fața 
jucătorului nr. 1 al Africii de Sud, 
Gordon Forbes, ne garanta — așa 
cum de altfel s-a și întimplat ieri 
după-amiază — o nouă victorie, de 
data aceasta la Segal. Perechea noas
tră Țiriac—Bardan, foarte 
dată, nu a făcut față insă 
ții dublului Forbes—Segal, 
gen și ofensiv, astfel că 
a fost favorabil oaspeților 
de 6-2, 7-9, 6-2, 6-2.

Duminică, in a treia partidă de 
simplu, Forbes folosind la maximum

puțin su- 
eficacită- 

mai omo- 
rezultatul 
cu scorul

avantajul serviciului său puternic, 
al voleurilor și smeciurilor sale si
gure, l-a întrecut pe Bardan cu 6-2, 
6-4, 6-0. Trebuie spus însă că tenis- 
manul romîn a înlesnit această vic
torie, menținîndu-se intr-un joc strict 
defensiv.

Cu multă siguranță și mai ușor 
decit arată scorul (6-1, 13-11, 6-3), 
Țiriac l-a învins pe Abe Segal. Avînd 
de la început inițiativa, acționind 
ofensiv in permanență, jucătorul ro- 
min s-a impus categoric în fața ad
versarului său care, a încercat, dar 
fără succes, să-1 incomodeze prin 
servicii puternice, „tăiate" și mingi 
„scurte". De subliniat tactica bună 
a lui Țiriac, care a venit cu regula
ritate la plasă după serviciile sale 
tari și 
ale lui 
„lungi", 
torul a 
în setul 
niatură,
la 0-3, a condus eu 5-3 și a insistat 
cu multă ambiție să cîștige, dar za
darnic.

a anihilat acțiunile ofensive 
Segal, pasindu-1 prin mingi 
pe colțuri. In plus, învingă- 
dovedit o deosebita dirzenie 
al doilea, un maraton în mi
cind Segal a recuperat de

locul 5 și N. Pavel 
egalitate cu un

tehnice ale luptă-

BLACKPOOL 2 (prin telefon de la 
[ trimisul nostru special MIRCEA COS
ITE A)

' După o călătorie foarte obositoare 
'prin Viena și Bruxelles, care a durat 
mai bine de 14 ore, delegația de cicliști 

'romîni a ajuns la Blackpool în noaptea 
J'de vineri spre sîmbătă. S în tem găzduiți 
țla Sunset liotei, care se află chiar pe 
coasta oceanului Atlantic. Temperatura 

‘depășește aici 25 de grade, dar se simte 
umezeala oceanului. In același timp cu 

1 noi au sosit și oicliștii celorlalte 9 echi- 
i pe. care șe vor alinia la startul „Turului 
1 ciclist al Angliei". Este vorba de echi-
■ pole R.P. Polone, R.S. Cehoslovace, Da- 
- nemarcei. Elveției, Spaniei, Angliei, Com-
■ moțiwealth-ului și două selecționate re
gionale. Formația R.P. Bomine este

' alcătuită — așa cum am mai anunțat 
-— din oicliștii Constantin Dumitrescu, 

' Gabriel Moiceanu, Aurel Șelaru, Gh. Ră- 
^dulescu, Ion Stoica, (Falter Ziegler și 
Gh. Neagoe. Antrenorul echipei, Ernest 

î Golgofi, a făcut sîmbătă și. duminică 
ușoare antrenamente de acomodare cu 
alergătorii pe traseul primei etape care 

J se. va desfășura pe ruta Blackpool — 
i Nottingham. Iată de altfel itinerarul 
cursei:

' Luni 3 iunie, etapa I: Blackpool — 
Nottingham, 220 km; marți .4 iunie, 
etapa a Il-a Nottingham —i Cheltenham, 
183 km; miercuri 5 iunie, etapa a III-a: 
Cheltenham — Hove, 231 km; joi 6 
iunie, etapa a IV-a: Hove — Bourne
mouth, 165 km; vineri 7 iunie, etapa a 
iV-a: Bournemouth —■ Paignton, 175 km; 
sîmbătă 3 iunie, etapa a Vl-a: Paignton— 

! Weston 137 Hm; duminică 9 iunie, etapa 
® VII-a: Weston —1 Northampton, 222 
km; luni 10 iunie, etapa a VlII-a: 
Northampton — Cleethorpcs, 193 km; 
marți 11 iunie, etapa a IX-a: Cleethorpes— 
Scarborough, 175 km; miercuri 12 iunie, 
etapa a X-a: contra-cronometru indivi- 

JSfluăl pe munte de 4 km (dimineața) și 
circuit (scara), totul desfășurîndu-se la 
Scarborough; joi 13 iunie, etapa a XI-a: 
Scarborough — Newcastle, 173 km; vineri 
14 iunie, etapa ă Xll-a: Newcastle — 
Morecambe, 186 km; sîmbătă 15 iunie,

S

tori-lor noștri : cat. 52 kg : A. Tăpăiagă 
pierde prin tuș la Zoete (Franța), egal 
cu Khodabende (Iran) ; cai.
Gh. Marmara învinge la 
Thuli (Elveția), pierde la 
Siray (Pakistan) și Ykeda 
eat. 63 kg.: Al. Geantă
puncte în fața lui Finley (S.U.A.), face 
meci egal cu Ioanidi (Grecia) și este 
învins prin tuș de Kolev (R. P. Bul
garia) ; eat. 7J kg. : Hathazi învinge 
pr.n tuș pe Zundui (R. P. Mongolă), 
termină la egalitate cu Hariuki (Ja
ponia) și pierde la tuș la Ruth (S.U.A.); 
cat. 78 kg. : Șt. Tampa este învins prin 
tuș de Dermentiev (R. P. Bulgaria), 
învinge Ia puncte pe Koven (R.F.G.) 
și cedează la puncte la Lahr (S.U.A.) ; 
cat. 87 kg. : Fr. Ballo pierde prin tuș 
la Ayzik (Turcia), face meci nul cu 
Mehtisade (Iran) ; cat. 97 kg.: N. Pa
vel învinge la puncte pe Barnard 
(Africa de Sud), face meci nul cu 
Amiri (Iran) și pierde la puncte in 
fața lui Kaplan (Turcia) ; cat. grea : 
I Herman cîștigă la puncte la Salo- 
vin (S.U.A.). pierde la tuș în fața iul 
Ivanitki (U.R.S.S.) și Kabat (R. S. 
Cehoslovacă). Iată acum 
mondiali pe categorii :
Y. Cemal (Turcia); cat. 57 kg. : 
Ibrahimov (U.R.S.S.) ; oat. 63 
Vatanabe (Japonia) ; cat. 70 
Horiuki (Japonia) ; cat. 78 kg. 
garadze (U.R.S.S.) ; cat. 87 
Gardjev (R. P. Bulgaria) ;
kg. A. Medved (U.R.S.S.) ; cat. grea : 
A. Ivanițki (U.R.S.S.).

Clasament pe echipe : 1. U.R.S.S. 39 
p., 2. R. P. Bulgaria 33 p., 3. Turcia 24 
p., 4. Japonia 23 p., 5. Iran 13>/2 p. ; 
6 S.U.A 11'/2 p., 7. R. P. Ungară 8 
p., 8. R. P. Romină 3*/2 p.

din R. D. Germană
WITTENBERG 2 (prin telefon). - 

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
la Piesternitz, o suburbie a orașu
lui Wittenberg, un turneu de polo 
la care au participat reprezentati
vele de juniori ale R. D. Germane, 
R.P. Romine, R.S.F. Iugoslavia și 
— în lipsa selecționatei de juniori a 
R.S. Cehoslovace — reprezentativa 
de tineret a R.D. Germane. S-au în
registrat rezultatele :

Simbătă după-amiază: R.D.G. tine
ret- R.P.R. 8-6 (3-2, 1-3, 2-1, 2-0) ;
R.S.F. Iugoslavia—R.D.G. 6-0 (2-0, 
2-0 0-0, 2-0).

Duminică dim leafă : R.P.R.—R.S.F. 
Iugoslavia 4-4 (1-2, 1-2, 1-0, 1-0) ;
R.D.G. tineret—R.D.G. 5-4 (0-0, 3-0, 
0-1, 2-3).

Duminică după-amiază ; R.P.R.—
R.D.G. juniori 3-1 (1-0, 2-0, 0-0, 0-1). 
R.S.F. Iugoslavia—R.D.G. tineret 6-6 
(1-1, 2-3, 2-1, 1-1).

Clasament : 1. R.D.G. tineret 5 p., 
2. R.S.F. Iugoslavia 4 p., 3. R.P. 
Romină 3 p., 4. R.D.G. juniori 0 p.

Pugiliștii romîni: 1 medalie de argint și
(Urmare din pag. 1)

campionii 
cal. 52 kg. 

A. 
kg. O. 
kg. I. 
G. Sa- 
kg. P. 
cat. 97

T. RABȘAN

etapa a XlII-a: Morecambe — Blackpool, 
99 km.

După cum se vede este o competiție 
grea care va solicita cicliștilor eforturi 
sporite. Startul în prima etapă se dă luni 
(n.r. astăzi) la ora prînzului.

JOC EXCEPȚIONAL LA LEIPZIG : 
ANGLIA — R. D. GERMANA 2—1

LEIPZIG 2 (prin telefon). — Meciul 
amical de fotbal dintre reprezentati
vele Angliei și R. D. Germane a stîmit 
un deosebit interes în țara noastră. 
Aproape 
prezenți 
trai din 
evoluția 
avut ce 
punctele de vedere partida poate primi 
calificativul „excepțional". Echipa 
gazdă a jucat fără greșeală in prima 
repriză,- asaltînd necontenit poarta 
echipei - engleze. După ce atacanții 
germani au ratat două mari ocazii, în 
min. 23 echipa gazdă a deschis scorul 
după 6 acțiune individuală, de toată 
frumusețea a centrului atacant Peter 
Ducke. In continuare, tot echipa gazdă 
a avut- inițiativa 
treacă de masiva 
ultimul minut al 
la un contraatac, 
a înscris imparabil printr-un șut sub 
bară.

100 000 de spectatori au fost 
duminică pe Stadionul Cen- 
localitate pentru a urmări 
celor două echipe. Și n-au 
regreta pentru că din toate

acordată lui Bistrov. In orice 
chiar medalia de bronz cucerită 

de pugilistul romîn este prețioasă și 
răsplătește comportarea sa bună. An
drei Olteanu l-a întîlnit în cadrul 
categoriei pană pe italianul Girgentl. 
Reprezentantul nostru a atacat mai 
mult, dar acțiunile sale ofensive au 
fost lipsite de claritate. Olteanu a 
folosit lovituri largi, laterale, care 
nu și-au atins ținta. Astfel el a pier
dut la puncte.

Deși a atacat mult, totuși Puiu a 
fost declarat învins în partida cu 
iugoslavul Petrici. După ce a primit 
un avertisment pentru atacul cu

fost 
caz,

Turneul echipei Epitok Vasas

capul, boxerul nostru a atacat mai 
decis, îndeosebi în repriza a doua, 
cînd l-a trimis pe Petrici la podea. 
In continuare, însă, Puiu a acționat 
încilcit, fără orizont și Petrici, mal 
calm, mai tehnic, a punctat cu mai 
multă claritate, cîștigind partida la 
puncte.

Urcînd treptele ringului cu arcada 
deschisă, Badea a schimbat doar cî
teva lovituri cu sovieticul Lagutin, 
după care a fost abandonat de an
trenorul Ion Chiriac. La categoria 
mijlocie, Monea l-a întrecut la puncte 
pe Schultz (R.F.G.) după o partidă 
în care kcxerul nostru a fost net 
superior.

Iată celelalte rezultate tehnice din 
semifinale : cat. muscă: Panaiotov 
(R.P.B.) b.ab. Vacca (Italia) ; 
cocoș: Grigoriev (U.R.S.S.)
Poser (R.D.G.) ; cat pană : Stepașkin 
(U.R.S.S.) b.ab. Adamski (R.P.P.); 
semiușoară : Kajdi (R.P.U.) b.p. Ha
lonen (Fini.) Nikanorov (U.R.S.S.) b.p. 
Sabri (Italia) ; cat. ușoară : Kulej 
(R.P.P.) b.p. Arcari (It.) ; Tuminș 
(U.R.S.S.) b.p. Dieter (R.F.G.) ; 
semimijlocie : Bertini (It.) b.p. Kal
man (R.P.U.) ; Tamulis (U.R.S.S.) b.p. 
Nemecek (R.S.C.) ; cat. mijlocie 
mică : Waiter (Scoția) b.ab. Olesch 
(R.D.G.) ; cat. mijlocie: Popencenko 

Iakovlevici
cat. semigrea : Pozniak 
Thebault (Franța) ; 
(R.P.P.) b.p. Polacek 
grea : Nemec (R.S.C.) 
hardt (R.D.G.) ; Abramov (U.R.S.S.) 
b.p. Cane (It.).

Cu mare nerăbdare au așteptat iu
bitorii boxului din capitala U.R.S.S.

cat.
b.p.

BRAȘOV, 2 (prin telefon'). — Con- 
tiniiîndu-și turneul echipa feminină de 
volei EpitBk Vasas din Budapesta a 
jucat în orașul nostru cu o selecționată 
locală, pe care a învins-o cu 3—2 (15—6, 
10—15, 12—15, 15—4, 16—14). Cele 
mai bune jucătoare din echipa oaspe an 
fost Gerhardt și Baranyai. Selecționata 
brașoveană a fost la un pas de victorie, 
în setul decisiv a remontat de la 3—11 
și a condus cu 13—11 și 14—13. dar 
cîteva momente de neatenție au .dus la 
pierderea setului și a partidei.

In general, partida a fost spectacu
loasă, plăcînd publicului. Au condus foar
te bine arbitrii Al. Păuș și FI. Pisică.

(U.R.S.S.) b.p. (lug.) ;
(U.R.S.S.) b.p. 
Pietrzikowski 
(R.S.C.) ; cat. 
b.p. Diegen-

VIRGIL POPOVICI-coresp.

4 medalii de bronz
întîlnirile finale, programate dumi- 
nică_ începînd de la ora 16 la Pala
tul Sporturilor din Moscova. Pugi
liștii sovietici, au cucerit șase titluri 
de campioni europeni și patru me
dalii de argint. O frumoasă impresie 
au lăsat, de asemenea, boxerii ita
lieni și romîni.

Prin Kulej și Pietrzikowski pugi
liștii polonezi au obținut două me
dalii de aur, cei cehoslovaci au cîș- 
tigat un titlu european prin ,^1“ 
Nemec, iar cel maghiari — un titlu 
prin Kajdi (semiușoară). Surprizele 
finalelor au fost furnizate de Kulej 
și Kajdi (R.P.U.), cărora nu 11 se 
acordau șanse prea mari în intîlni- 
rile pe care le aveau de susținut. 
Ion Monea nu s-a comportat la va
loarea manifestată în ultimele me
ciuri. El a intrat în ring timorat, 
și după ce a fost trimis de trei ori 
la podea, n-a mai putut relua lupta 
cu Popencenko. Iată rezultatele teh
nice ale finalelor : muscă : BIS
TROV b.p. Panaiotov ; cocoș : GRI
GORIEV b.k.o. Petrici ; pană : STE
PAȘKIN b.p. Girgenti ; semiușoară 
KAJDI b.p. Nikanorov ; ușoară 
KULEJ b.p. Tuminș ; semimijlocie 
TAMULIS b.p. Bertini ; mijlocii 
mică: LAGUTIN b.p. Waiter ; mij
locie : POPENCENKO b.k.o. Monea 
semigrea: PIETRZIKOWSKI est<
declarat învingător prin oprirea me
ciului de către arbitrul de ring con 
statîndu-se rănirea lui Pozniak 
gnea: NEMEC b.p. Abramov.

Actualitatea internațională

țail[p£
tențâ formațiile : ANGLIA.:; Banks — Ungaria — Cehoslovacia 1-0 (0-0) — 
Armfield, Norman t. Wilson, Mi hie. . (echipe de tjnyret, identice cu cele 
Moore — Ralne, Hunt, Smits, East
man, Charlton. R. D. GERMANA: 
Fritsche — Urbanczik, Heine, Kram- 
pe — Kaiser, Liebrecht — Nachtigal, 
Frenzel, P. Ducke, Noldner, R. Ducke.

olimpice) ; LA NITRA: Ungaria — 
Cehoslovacia (juniori) : 3-0 (2-0).

ECHIPA OLIMPICA A BULGARIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA TIRANA

H. LIEBETANZ
redactor la .Deutsches Sport Echo'

CEHOSLOVACIA UNGARIA 2—2

fața a 30 000 de. 
amical Cehoslo- 
terminat la ega-

cadrul preliminariilor olimpice, 
la Tirana s-au întîlnit forma- 
olimpice ale Bulgariei și Alba- 
Fotbaliștii bulgari au obținut

în 
ieri 
țiile 
niei.
victoria cu 1-0 (1-0) prin golul mar
cat de P. Dimitrov. Meciul retur se 
dispută la Sofia la 16 iunie.

,3- t.
• Echipa reprezentativă de fotbal

Ieri, la Praga, în 
spectatori, în meci 
vacia și Ungaria au 
litate : 2-2 (1-0). In prima repriză, 
inițiativa a aparținut echipei gazde a R.P. Bulgaria și-a continuat tur- 
care a înscris în min. 22 prin Sche
rer. După pauză, fotbaliștii maghiari 
au avut o puternică revenire mar- 
cînd de . două ori, consecutiv prirj 
Tichy (min. 68) și Bene (min. 70).dar nu a reușit să

apărare engleză. In Cu 10 minute înainte de șfîrșit Kvas- 
primei reprize însă, 
interul englez Hunt

După pauză, jocul s-a echilibrat, șt 
șansele de victorie au surîs oaspeților 
care au înscris prin Charlton (mln. 
70). Cu acest prilej el și-a etalat toată 
gama măiestriei sale fotbalistice. Re
zultatul în sine — 2—1 în 
englezilor — nedreptățește
echipa gazdă care a fost superioară 
prin jocul colectiv, ocaziile avute șt 
viteza în acțiuni, inferioară însă, sub 
aspectul tehnicii individuale. Arbitrul 
iugoslav Zecevic a condus cu compe-

favoarea 
oarecum

nak a înscris punctul egalizator, 
pentru echipa cehoslovacă. Arbitrul 
olandez Roumer a condus următoa
rele formații : CEHOSLOVACIA; 
Schroif — Lal a, Popluhar, Novak — 
Pluskal, Bubemik — Pospichil, 
Scherer, Kadraba, Kvasanak, Mașek. 
UNGARIA : Ilku — Matray, Meszoli, 
Sarosi — Nagy, Nogradi — Bene, Ra- 
kosi, Machos, Tichy, Fenyvessi. (Din 
echipa maghiară au lipsit titularii 
Sandor, Albert, Sipos și Solymossi — 
accidentați).

Fotbaliștii cehoslovaci și maghiari 
au susținut și alte întîlniri : LA 
DIOSGYOR : Ungaria B — Cehoslo
vacia B 4-2 (3-1) ; LA KECSKEMET :

neul în R.F. Germană jucînd la Le- 
verkuseh tu echipa locală Bayern. 
Fotbaliștii bulgari au obținut victo
ria cu scoriil de 2-1 (1—1).

ALTE MECIURI INTERNATIONALE

• In cadrul „Cupei Rappan" Fio
rentina jucînd pe teren propriu a în
vins cu 5—4 pe Sedan, iar la Genua 
Nimes a întrecut cu 2—0 echipa locală 
Sampdoria.

• La Viena se desfășoară un mare 
turneu internațional de fotbal pentru 
juniori la care participă echipe de 
club din R. P. Ungară, Olanda, Bel
gia, R. F.' Germană, Elveția, Iugoslavia 
și Austria. Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi-: A.D.E. Haga — Vasas 
Budapesta 1—0; Standard Liege — 
Stturgarter Kickers 3—0; Ujpest Buda
pesta — Dinamo Zagreb 2—0; Rapid 
Viena — Servette Geneva 1—0.

• La Soci a început marele tur
neu internațional „Memorialul Ci- 
gorin". In prima rundă, Smîslov l-a 
învins pe Antoșln, Polugaevski a 
cîștigat la Kozma și Zaițev la 
Haag- S-au terminat remiză parti
dele Ciocîitea — Holmov și Bukici 
— Boboțov. Restul partidelor au 
fost întrerupte.

• Pe stadionul „White City" dit 
Londra au început „Jocurile Brita 
nice” de atletism- Atletul cehoslova- 
Salinger a cîștigat proba de 1 mii; 
cu 4:07,3. El a fost urmat de Simoi 
(R. P. Ungară) — 4:07,9, Shilingtoi 
(Anglia) 4:08,7 și Mullin (S.U.A.) - 
4:08,7,

• în cadrul unui concurs atleti< 
disputat la Varșovia sprinterul polo 
nez Marian Zielinski a parcurs 100 r 
plat în 10.2 (cea mai bună perfoi 
manță mondială a anului).

• Cu prilejul unui concurs interni 
țional de atletism, desfășurat la Zi 
greb, recordmanul mondial Valeri Bru 
mei (U.R.S.S.) a obținut victoria 1 
săritura în înălțime cu rezultatul d 
2,18 m- Arhipciuc (U.R-S.S.) s-a cla 
sat pe primul loc la 400 m plat e 
timpul de 47,3. Iugoslavul Lesek 
cîștigat proba de săritură cu prăjin 
realizînd 4.40 m.

• Cel mai bun rezultat europea 
al sezonului în proba de 100 m pli 
femei a fost realizat de atleta sovi< 
tică Maria Itkina cu timpul de 11.4 i 
concursul de la Riga. Alte performan 
bune obținute cu același prilej : șuti 
Lusis 79.74 m; greutate Lipsnis 17,1 
m ; ciocan Klin 64,29 m ; suliță fem

' Kaledene 52.42 m.
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