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MOTOCROSIȘTII ROMÎNI ÎNVINGĂTORI ÎN CEA DE A DOUA PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl

EDIȚIE A „CUPEI PRIETENIEI ll

întrecerile internaționale de motocros 
desfășurate duminică dimineața pc tra
seul din Valea Răcădăului au constituit 
un veritabil succes al sportului nostru 
cu motor.

Zecile de mii de spectatori veni|i 
din toate colțurile țării i-au aplaudat 
cu entuziasm pe valoroșii alergători din 
R.P. Romî-nă, U.R.S.S. și R.P. Bulga
ria care au oferit un spectacol de înalt 
nivel în toate cele patru probe înscrise 
pe programul concursului.

Avînd o bogată experiență internațio
nală, motocrosiștii din Uniunea Sovie
tică au fost adversari redutabili pentru 
specialiștii acestui gen de probe din țara 
noastră, iar alergătorii bulgari au con
tribuit la dinamismul întrecerii, la crea
rea unor dispute palpitante. Fără în
doială însă că spectatorii au simțit o 
imensă bucurie vâzîndu-i pe motocrosiștii 
romîni deținînd o formă sportivă exce
lentă, grație căreia au reușit să do
mine majoritatea probelor concursului 
internațional.

Cei trei antrenori — Chcorghe Ionîjă, 
Ghcorghe Zdrinca și Nicolac Sădcanu — 
au asigurat lotului nostru o bună pregă
tire fizică și tehnică, căreia sportivii 
i-au adăugat voință și dîrzenic. Toate

acestea mi făcut ca In clasamentul ge
neral pe echipe reprezentative de țări, 
cele două garnituri ale R.P. R&nUne 
să se situeze pe primele locuri. Se 
cuvine a sublinia în mod deosebit com
portarea alergătorilor Mihai Dănescu, 
Ovidiu Puiu și Gheorghe Ion învingă
tori la clasele 250 cmc, 175 cmc și — 
respectiv — 350 cmc, precum și a mo- 
tocrosiștilor Cristian Doviț, Mihai Pop 
(250 cmc), E. Za i Ier, 0. Ștefani, E. 
Cheresteș (350 cmc), Șt. Iancovici, A- 
lexandru lonescu (175 cmc), Traian Ma- 
carie, Ion Sas (125 cmc). Și acum 
pe scurt, despre desfășurarea probelor:

La clasa 175 cmc cea mai constantă 
comportare a avut-o 0. Puiu care, cu 
toate că a căzut în manșa I a reușit 
să refacă și parcurgînd corect traseul 
să cîșlige primul loc. Principalul său 
concurent Ia primul loc, alergătorul so
vietic Boris Dinaburg corni (înd erori 
de traseu a fost descalificat în manșa 
a 11-a. Clasament: 1. 0. PUIU, 2. Șt. 
Iancovici, 3. Al. lonescu, 4. V. Tiurin
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Intrecînd Steaua cu 23-17

Dinamo a ciștigat campionatul de box pe echipe al R. P. R
Finala campionatului republican de 

box pe echipe a adus in acest an pe 
ring pugiliștii de la Dinamo și Steaua. 
Ca deobicei, spectatori numeroși și 
entuziaști, organizare bună. In ansam
blul ei, gala a fost interesantă, cu 
citeva meciuri viu disputate. Este bine 
că, eu toată „miza”, o bună parte din

competitori au preferat boxul curat, 
in linie, dovada unei pregătiri cores
punzătoare și, pe alocuri, bună.

Mai bine puși la punct, elevii an
trenorului emerit C. Nour și ai lui

‘ bucură îndeosebi, avind in vedere cA 
ei fac parte din lotul republican.

Și v acum, pe scurt despre cele zec* 
întîlniri :

începem cu meciul Mihalic — Dinu,

In derbiul etapei, la rugbi

GRIVIȚA ROȘIE S-A REVANȘAT: 3-0 CU DINAMO
Grivița Roșie s-a revan

șat asupra echipei Dinamo, 
/bir mi Intr-un. mod care 
să ne .șteargă impresia de
osebită,. lăsată de partida 
din tur, cînd rezultatul a 
lost favorabil dinamoviști 
lor (17.—12) și obținut de 
o manieră mai netă și mult 
mai spectaculoasă.

Nu vrem Să lăsăm prin 
această apreciere impresia 
că am - considerat victoria 
Griviței Roșii ca întîmplă 
toare sau. nemeritată. Am 
vrut numai să subliniem 
că ea a fost realizată la 
capătul. unui joc destul de 
închis, în care accentul 
principal a fost pus pe 
zullat, spectacolul fiind 
sat cu totul pe planul 
cund. La două formații 
o asemenea valoare oricum, 
neam fi așteptat la 
mult...

Ceea ce am remarcat Ia 
echipa învingătoare este 
faptul că a știut să lupte 
mai organizat, a trecut mai 
ușor peste momentele dificile, 
mai periculos, a folosit deseori ci< 

succes schimbările de ritm: jocul lent 
altemînd cu acțiuni explosive, surprin 
zățoare prin rapiditatea lor; Intr-un 
cuvîut, grivițenii au știut ce au vrut șl

înaintașii Griviței Roșii Stănescu și Manole 
dribling.

In 
Dinamovistul Dragomir (tricou vărgat) 

încearcă să blocheze aefiunea.
I'oto: T. Roibu

a atacat au cules o victorie, este drept, mult 
muncită. Ne-a plăcut jocul înaintării 
(promtitudinca și eficacitatea In talonaj 
ale lui Manole; activitatea intensă în 
margine a Iții Detnian; acțiunile celor 
două aripi de grămadă, Moraru și Ilicscn,

A început campionatul mondial 
feminin de șah pe echipe

activi 
rarea 
trei sfert uri Ic 
ele au evolua 
reală (mal ales în prima

Dinamo, 
de rezultate excelente 
murată, 
jocului 
lăsat 
i'ului, 
funcție de

Lovitura de 
viștii, dâr minute 
fășoară mai 
Abia in min'. 9, Irimescu încearcă o 

' lovitură d<- picior căzuta. Grivița Roșie 
Capătă baloane mai . multe, manifestînd 
o evidentă superioritate la talonaj. Este 
ceea ce îi permite lui Teodorescu (min. 
15) să facă.o cursă lungă, eșuată doar 
la cîțiva metri de terenul de țintă ad
vers. Trei minute mai tîrziu este rîndul 
lui. Dragomir să contraatace și să rateze 
de puțin pasînd lui... Detnian. După 
CC Nica greșește o lovitură de pedeapsă 
(min. 23), Dinamo arc o perioadă de 
dominare teritorială. Repriza se încheie 
în avantajul echipei dinamoviste. Dar: 
0—0.

La reluare, Grivița Roșie intră de
cisă să obțină un rezultat favorabil. Bal- 
can ratează însă chiar în primul minut 
o lovitură de pedeapsă, iar Irimescu îl 
imită, un minut i 
lovitură de picior 
dinamoviștilor să 
placat fără balon 
buturile Griviței. 
de pedeapsă este 
giuc, Jocul se mută apoi în jumătatea 
de teren a dinamoviștilor. După o gră
madă, Moraru (min. 53) culege balonul, 
il transmite lui Manole; o pasă precisă 
la Teodorescu, o 
încercare la col/:

și oportuni), la fel ca și apă- 
„strînsă" pe care au asigurat-o 

Griviței Roșii, deși ieri 
t cu mult sub valoarea lor 

repriză).
recomandată dc o succesiune 

a. jucat relativ ti- 
ca o echipă copleșită dc miza 

și —-. ceea ce îi reproșăm — s-a 
angrenată in jocul advers*1- 

acționînd mai tot timpul în 
această, situație.'

începere o att dinamo- 
în șir jocul se di s 

mult în centrul terenului, 
min', 9, Irimescu 

picior căzută.
mai multe,

mai tîrziu (greșind o 
căzută). Este rîndul 
atace și Nica este 

i la 20 de metri de
Surprinzător, lovitura, 

i însă ratată de Giu-

In fotografic, realizatorii celui mni frumos meci al galei, la un schimb de 
lovituri. Iosif Mihalic (stingă) oprește cu o directă de stingă, atacul lui Dinu

Titi Dumitrescu au dat o replică vigu
roasă colegilor lor de la Steaua (an
trenori : Gh. Fiat — maestru emerit și

J C
4 Rezultate tehnice : ►

Muscă : C. Ciucă (Steaua) b.p. D.»
4 Davidescu (Dinamo) ►

Cocoș :. C. Crudu (D) b.p. N. Mîndiea- >
4 nu (S) ►
« Pană: C. Gheorghiu (D) b.p. E. Clș-►
4 maș (S) ►
5 Semiușoară : O. Baciu (5) m. nul V. >
4 Antoniu (D) ►
1 Ușoară : I. Mihalic (D) b.p. I. Dinu >
< (S) ►
2 Semimijlocie : V. Mtrxa (D) b. ab. r. 2
4 st. Vituș (S) ►
* Mijlocie mică : V. Badea (S) b.p. C. £ 
4 Stănescu (D) ►

Mijlocie : I. Monea (D) b.p. H. Leov > 

(S) b.p. d.E
b.p. I. Ivan ►

► 
t

Ș(S)
5 Semigrea : M. Nicolan
4 Gheorghiu (D)
1 Grea : V. Marluțan (D) 
2(s).

deosebit de interesant ca desfășurare. 
Va reedita Dinu victoria obținută nu 
de mult ? Repriza întîi ij aparține, 
Lovește scurt, puternic și cu adresă, 
în timp ce Mihalic — ca deobicei — 
se Încălzește mai greu. Cîțiva pumni 
năpraznici il aduc pe Mihalic în situa
ția de „grogy“ la începutul reprizei a 
doua. Victorie clară ? Nu! Dinamo- 
viștul își... intră in mină, pune în 
funcție upercuturile-i cunoscute și ter
mină repriza in forță. Așadar... șter
gem tabla și începem să socotim ca de 
la început. Repriza a treia începe sub 
șemnul egalității : pumnii curg de am
bele Părți, dar oboseala își spune cu- 
vintul și partida pierde din spectacu
lozitate. Mai tehnic și deci mai pre
cis in lovituri, Mihalic își asigură un 
ușor avantaj, suficient însă pentru o 
meritată victorie la puncte.

M. COSTEA

SPLIT 22 (prin telefon). - Repre-. 
zentativele a 15 țări și-au dat întîl- 
nire în frumoasa localitate de pe ma
lul Mării Adriatice, unde se dispută 
cea de a Il-a ediție a campionatului 
mondial feminin de Șah pe echipe. 
Iată ordinea de pe tabelul concursu
lui, stabilită prin tragere la sorți : 
1. R.P. Mongolă, 2. Belgia, 3. Scoția, 
4. S.U.A., 5. Austria, 6. Olanda, 7. 
U.R.S.S., 8. R.S.F. Iugoslavia, 9. R.D.. 
Germană, 10. R.P. Ungară, 11. R.P. 
Bulgaria, 12. R.P. ROMÎNA, 13. R.F. 
Germană,' 14. Monaco, 15, R.P. Po
lonă.

în. centrul atenției se află echipele 
Uniunii Sovietice și R. P. Romîne, 
prima și a doua clasată la ediția pre
cedentă a campionatului, desfășurată 
în 1957,’ la Emmen (Olanda). în echipa 
sovietică joacă actuala campioană a 
lumii, tinâra șahistă- gruzină Nona 
Gaprindașvili, secundată de Tatiana 
Zatulovskaia și Kira Zvorîkina. Din
tre celelalte formații se remarcă aceea 
a gazdelor, în care evoluează cele mai 
bune șahiste iugoslave: Milunka 
Lazarevici, Vera Nedelkovici și Katia 
■Ivanovici.

în prima rundă, începută duminică 
seara, adversara echipei romîne a fost 
reprezentativa Austriei. La prima 
masă a jucat . maestra internațională 
Alexandra Nicolau, iar la cea de a 
doua maestra sportului Margareta 
Porevoznic. în echipa romînă nu a 
figurat maestra internațională Marga-

M. Spakov) reușind să ciștige o dată 
cu intilnirea și mult rivnitul titlu.

Dacă in ceea ce privește pregătirea 
fizică și combativitatea echipelor au 
fost sensibil egale, Dinamo a avut un 
avans in pregătirea tehnică, poate 
chiar mai mult decit arată scorul final 
(23-17). Dintre cei 20 de pugiliști care 
au urcat treptele ringului, Ciucă, 
Mihalic, Dinu, Crudu și mai ales Mo- 
nea s-au dovedit in formă, ceea ce ne

(Continuare In pag. a 4-a)

(Continuare

reta Teodorescu, care este ușor sufe
rindă. Luni dimineața se reiau parti
dele întrerupte, după care vor fi cu
noscute rezultatele primei runde.

cursă impetuoasă fi...
3—0 (Halca:: nu reu-

D. CALIMACIII
T. STAMA

în pag. a 4-a)

Dridea I înscrie un nou. gol al echipei sale. (Petrolul — Rapid 6 0)
Foto: V. Bageae
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REZULTATE

Dinamo Pitești — Dinamo Bucu
rești 8—4 (8—2)

Crișul — C.S.M.S. 2—1 (2—8)
rtiogresul — Știința Cluj 3—1 

(1-1)
Fartrt — știința Timișoara 4—0 

(3—0)
Siderurgistul—Steaua 1—2 (0—1)
Steagul roșu—U.T.A. 1—1 (1—1)
Rapid — Petrolul 0—6 (0—1)

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE

1. Steaua 5 4 0 1 15: 8 8
2. Progresul 5 3 1 1 11: 9 7
3. Petrolul 5 2 2 1 12: 4 6
4. Dinamo București 5 3 0 2 15: 6 6
5. Siderurgistul 5 3 02 7: 5 8
6. Farul 5 3 0 2 8:10 6
7. Steagul roșu 5 2 12 9: 9 5
8. U.T.A. 5 2 12 6: 7 5
9. Rapid 5 2 1 2 9:13 5

10. C.S.M.S. 5 2 03 9: 8 4
11. Dinamo Pitești 5 2 0 3 6:10 4
12. Crișul 5 1 2 2 3: 8 4
13. Știința Timișoara 5 1 0 4 5:12 2
14. Știința Cluj B 1 0 4 4:10 2

Steaua — Crișul
Farul — Rapid
C.S.M.S. — Dinamo Pitești
Petrolul — Steagul roșu
Ști In ța Timișoara — Știința 

Cluj
Dinamo Buc. — Siderurgistul
U.T.A. — Progresul

(Citiți cronicile meciurilor hi 
pag. 2—3).



Petrolul a surclasat pe Rapid: 6-0 (1-0)! LA GALA

Desigur, șansele Petrolului nu erau 
de neluat în seamă, în „vedeta" cu
plajului de ieri, de pe stadionul „23 
August". Dar marea favorită a întll- 
nirii e«ra, totuși, Rapid : cîștigase du
minică la Brașov și — în plus — avea 
avantajul terenului, ceea ce pentru 
ea contează mal mult — poate — de- 
cît pentru oricare dintre echipele 
bucuneștene. Cu toate acestea, a în
vins Petrolul și încă la un scor (6—0) 
care era gata-gata să bată recordul 
actualului campionat (Dinamo Bucu
rești — Farul 7—0 !

Cum se explică acest rezultat?
în primul rînd, prin jocul excelent 

al ploieștenil-or. Aceștia ne-au oferit 
ieri — mai ales in repriza a doua — 
unele faze de fotbal de cea mai bună 
calitate, atacul lor construind acțiuni 
variate, îndrăznețe, cu fantezie, pe cît 
de spectaculoase pe atît de eficace. 
Acest compartiment a avut în Badea 
și A. Munteenu doi „dirijori" care 
au știut să dea culoare „partiturii" 
iar ut Mo'dovccnu și Dridea I doi 
puncheuri irezistibili. De altfel, ei au 
materializat superioritatea oaspeților, 
mancînd — fiecare de cîfe trei orii —

0 primă repriză de fotbal excelent:
Farul—Știința Timișoara 4-0 (3-0)

CONSTANȚA, 22 (prin telefon). Pri
ma repriză a întîlnifii dintre Farul și 
Știința Timișoara a oferit numeroșilor 
spectatori un joc de foarte bună caii 
late, la realizarea căruia au contribuit 
ambele echipe. Fazele frumoase, con- 
stroite atît de gazde cît și de timișo
reni, au fost îndelung aplaudate de 
spectatori. A fost cel mai bun meci de 
fotbal văzut în ultima vreme în locali
tate, înlfinirea desfășurîndu-se, în spe
cial în prima repriză, într-un ritm foarte 
rapid.

De remarcat aportul adus echipei con- 
s-tănțene de tînă-ritl Tu fan, care s-a în
cadrat bine în compartimentul atacului 
și a colaborat bine cu Dinulescu, cu 
care a făcut numeroase schimburi reu
șite de balon. De altfel, primele două 
goluri au fost marcate din colaborarea 
acestor doi jucători. în min. <8, Dinu
lescu înscrie dintr-o pasă a lui Tufan 
iar în min. 31 Tufan, pus în cursă dc 
Dinulescu, reușește să urce scorul. Cu 
două minute înaintea sfîrșituluii repri
zei Dinulescu înscrie din nou, teluînd

Prima victorie
Crișul—C.S.M.S.

ORADEA 22 f/win TeZefwiJ. In 
întîhurca disputată azi pc stadionul 
Cnșansi din localitate echipa orădeana 
a wușit, după un joc de mare luptă, 
să obțină prima și mult așteptata sa vic
torie din acest campionat.

In primele 45 de minute gazdele au 
jucat foarte bi.ne atît în apărare cît 
și în atac. Acțiunile liniei ofensive s-an 
soldat cn miihe șuturi la poarta* lui 
Fam*. După pauză însă, component ii c- 
chipei Crișul, mulțumiți probabil dc 
rezultat, au prcsîat un joc defensiv: 
ced dea mijlocași s-au retras prea limit 
și în febd acesta nu au mai asigurat 
legătura dintre linia 4c fund și cele 
trei vîrhiri de atac.

igonosport
PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT

NR. 38

— Concurs special —

Stepe din 22 wptembrfe 1«83

t. Rrafwd — Petrolul (cat. A) 2
M. StdeTurgistul — Steaua (eet. A) 2

IR. Fotul — Știința Timișoara {cai. A) 1
IV. Crîșui — C.S.M.S, lăți (cei. A) 1

V. Jiul Petaila — Minerul Lupeni <ca4. B) x
VI. în-d. Sî-rmei C. Tuizii — Arreșul Tur

da (caL B) 1
VII. Flacara Moreni — Poiana Cîmpina 

(cat. B) 1
VIII. A. S. Cugii — C.S.M. Sibiu (cat. B) 1

IX. Lanerossi — Inter (carap. iSciMan) 1
X. Modena — Juventus (-camp, itafian) 1

XI. — Sampd-ordct (•camp, italian) 1
XII. Torino — Bologna (comp, italian) x
Fond de premii $41 380 lei.

★
Lar Uageieq ocncn^ridm special PRONO

SPORT din 22 septembrie a.c'., autoturismul 
«Sfcoda Octavia" a tost •câștigai de cuponul 
OB 0 319P52.

Bazultatele vor fi publicate în Programul 
LOKG-Faonospoxt de marți 24 septembrie a.a« 

goluri care mai de care mai aplau
date de galeria ploieșteană ca și de 
cea a... feroviarilor.

Dar, dacă atacul ploieștean a fost 
în vervă, nici liniile din spate nu 
și-au făcut mai puțin simțită pre
zența la realizarea succesului. în 
frunte cu portarul Ionescu (ale cărui 
reflexe în 2—3 ocazii și la două lovi
turi libere trase ca din tun de Geor
gescu, au cîntărit greu în balanța re
zultatului și mai ales a moralului ce
lor două echipe) apărarea Petrolului 
poate ptrimi, în totalitate, o notă 
bună. Un lucru însă nu ne-a plăcut 
ieri la petroliști : în prima repriză 
(cînd, de altfel, jocul a fost mai slab, 
lipsit de continuitate, lent) au comis 
multe faulturi. Ca și rapidiștii, de 
altfel, ceea ce a necesitat dese in
tervenții ale arbitrului și a dăunat 
spectacolului.

Rapid a fost ieri o decepție. Apă
rarea a fost ușor dezorientată de com
binațiile plodeștenijor iar unii jucă-' 
tori (Motroc, C. Dan, Todoij au co
mis greșeli individuale nepermise. 
Atacul rapidist, lipsit de viteză, abu
zând de ținerea mingii, fără forță de 

o frumoasă centrare a lui Ologii. Ulti
mul gel este realizat de Moroianu din
tr-o pasă primită de la Stancu.

Toți jucătorii constănțeni au contri
buit la realizarea unui joc bun. Se cu
vin mențiuni lui Bibere, care a acționat 
harnic și cu folos la mijlocul terenu
lui.

Oaspeții au alergat mult, au realizat 
acțiuni frumoase, în special prin Igna 
și Remus Lazăr, dar n-au șutat decît 
de șase ori la poartă. Din echipa oaspe 
s-a remarcat stoperul Lereter.

Arbitrul Eni îl M artin-București a con
dus bine următoarele formații:

IA ROL: Manciu-Costin, Tîlvescu,
Gref-Stancu, Plcșa-Moroianu, Tufan, Bi- 
berc, Dinulescu, Ologu {din min. 76 
Biikosi).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan (din 
min. 42 Urziccanu)-Ilîrșova, Lereter, Ră- 
cdcscu-Mihăilă, Tănase-R. Lazăr, Bîtlan, 
Cioscseu, Surdan, Igna.

GEUJ RTJSCANU, coresp. neg.

a orădenilor:
Iași 2-1 (2-0)

DnpS un joc m.ii slab prestat în r»1- 
priza I, C.S.M.S. a revenit puternic In 
atac în cea «le a doua parte a tnveiului, 
cînd a prestat un joc deschis ți a ini
țiat o serie de acțiuni periculoase, - care 
au măcinat puterile- apărării echipei gttz.- 
dă. De remarcat atitudinea jucătorului 
Solomon care, deși accidentat In min. 
3, a reiirtnrt 6 minute mai tîrziu și a 
fost omul de bară al Ciișnlui.

Cn tonte că în acest meci au lost 
înscrise numai trei goluri, remarcăm 
îmbunătățirea frecvenței șuturilor l«i 
poartă: gazdele an șutat dc 23 de ori 
<14 pe spațiul porții), C.S.M.S. de 14 
ori <9 pc poartă). Dara pvnoadele dc 
dominare sau împărțit în mod egal, la 
M de ecbilibratc au fost Și ocaziile 
dc gol ratate. Astfel, dc la Crișul au 
ratat Vlad (min. 22), Bacoș (min. 
60), Saeaci Ill (min. 78 84), iar
«le ta C.S.M.S. Matei (min. 52), Milet 
(min. 63) și Voica (min. 71).

Iată cum s-au marcat cele trei goluri: 
în min. 30, Donciu (Crișul) ia o acțiune 
pe eoni propriu, — de la mijlo.nl fe 
reunlui — drifdrază patru apărători 
ieșeni și de la 17 m șptcaxă patmnic, 
făemd inutilă inlencnția tui Faur: 
1—0. După 10 nwate, Solomon îl 
lansează pe J4ad, acesta pătrunde ut 
«apt», driblează pe Moțec și Faur și 
înscrie în poarta goală: 2—0. Colul 
C.S.M .S,-ul«i este înscris hi mi». 80: 
Pop demarează pe extrema dreaptă, cen
trează pe jos în fața porții, apărarea 
Crașuhu ezită -să intervină și Mitea 
complet ncautroat însaric din apropiere:

O mențiune pentru arbitraj»! foarte 
bun practicat de N. Carsarn-Ploiești.

CR1ȘCL: ^ ejrfceit-Gem-gesew, Salomon, 
Sâoaci H-Doneiu, Sdmpu-8a<oaș, Cun- 
euti, Sacara HI, Vl&d, Mănescu (min. 
«0 Pop).

C.S.M.S.: Faur-P«>pescu, Mo/oc, Dra- 
goniiresmi-Vornicii, Humă-Pop, Matei, 

’Zamfir (min. 57 Daniîeț), Voica, Milca.

I. GIUȘA - coressp. reg. 

șut, a fosț pradă ușoară pentru plo- 
ieșteni. Cu toate acestea, Rapid a 
avut destule ocazii de a marca, irosite 
în special de Ionescu, a cărui formă 
din ultima vreme este îngrijorătoare. 
Mult sub așteptări se prezintă și Du- 
mit-riu II.

Jocul a început, cu 10 minute de 
fotbal bun, oferit de Petrolul. In 
acest timp (min. 7) Moidoveanu des
chide scorul, reluînd imparabil. din 
voleu la colț o centrare a lui Badea. 
Partida devine apoi anostă. Singurele 
momente care mai animă tribunele 
sînt voleul lui Năsturescu, respins 
excepțional de Ionescu, și „bara" lui 
Jamaischi. După pauză, rapidiștii au 
ei inițiativa în primele 10 minute, 
cînd portarul ploieștean are două in
tervenții aplaudate dar Ion Ionescu 
ratează. Minutul 58 înseamnă semnalul 
căderii rapidiștilor : Dridea I e lan
sat în adîncime și șutează sec de la 
10 metri : 2—0. Peste 3 minute Moldo- 
veanu urcă scorul printr-un șut pe 
jos, la colț, din afara careului iar în 
min. 68 tot el înscrie un gol similar, 
pe lingă Todor, care dc-abia își o- 
cupase locul în poartă. înlocuindu-1 
pe Andrei. Urmează o perioadă în 
care rapidiștii încearcă să iasă la 
atee pentru a înscrie „golul de onoa
re" dar acest lucru nu face decît să 
faciliteze atacului ploieștean străpun
gerea apărării. Și după un gol anu
lat în mod just pentru ofsaid, Petrolul 
mai marchează de două ori, în min. 
80 și 82, prin Ifridea I, prima dată 
după o greșală a lui Motroc iar a 
doua oară din acțiune personală. în 
ultimul sfert de oră, fiecare echipă 
a mai avut cîte o bară (Năsturescu, 
Dridea I).

Perioada cuprinsă între minutele 
60 si 80 a fost cea mai frumoasă a 
meciului, meritele realizării ei reve
nind Petrolului.

Arb. C. Nițescu — Sibiu a condus 
fcarte bine echipele :

Rapid : Andrei (min. 67 Todor) — 
C. Dan, Motroc, Gieavu — Jamaischi, 
Langa — Năsturescu, Dumitriu II, 
Ionescu, Crăciun (Georgescu), Kraus.

Petrolul: Ionescu — Pal, D. Nico- 
lae, Fierea — Fronea (min. 35 Iu- 
hasz), M. Marcel — Badea (min. 35 
Moldoveanu), luhasz (min. 35 Badea), 
Dridea I, A. Munteanu, Moldoveanu 
(mân. 35 Mocanu).

RADU URZSCEANU

Progresul a întrecut ȘtiințaCluj cu 3-1 (1-1
Progresul a obținui vie- 

toc i a <cw 3—1, în în tîlmrca 
susțiwulA ieri cu Știința 
Cluj.; o victorie scont-alS 
me.rit4itâ desigur, dar par
că ma i f-Hi ț i n «eon v ingăl<© a re 
decît «ceea la ui
lima evolu<ic pe același 
stadion, în meciul cu for
mația campioană. In meciul 
de ieri, învingătorii n-au 
mai desfășurat același jwc 
bine organw4itw n-au mai 
manifestat acea InMărîre de 
a învinge atît de evidentă 
în partida cu Dinamo. Ieri 
gaadefc au fost de mai pu
ține oii deck adversarul m 
posesia mingii, au ajuns 
mai rar în apropierea ca- 
mdui advers, șutînd doar 
de 15 eri spre poarta Iui 
Moguț (în timp ce studen
ții au încercat dc 21 de 
ori „vigilența “ luî Mîn-
dm).

Toate acestea își au, se 
parc, explicația in scăderea 
potențialului fizic, echipa manifestind 
o oarecare oboseală după dificilele par
tide disputate cu Dinamo Buc. și Pv- 
tewtai. Prin ce es:c atunci «neri<*vlă 
victoria gazdelor ? Prin «ceea eifi ele 
mi insistat mai mult decît Știința în 
rejwiza secundă, s-au pricepui să fruc
tifice pupoclc ocazii de gol, descurctu 
du se mai bine în zona dc finalizare»

Știința Cluj s-a prezentat bine doar 
o repriză: în prima. A controlat jocul 
de ia început prtnlr-o mai bună orga- 
niearr la mijlocul terenului, imde Su 
eiu («erai bine plasat și dispus să 
facă risipă dc energic) și Szabo (calm 
și clarvăzător) au fost oamenii dc le- 
gătmră între cele două compartimente. 
In atac, Maecu și m special Adam s-aw 
demarcat deseori, primind ba Ioane «li 
le !a „întîlnire", în ®o»c libere. După 
pauză, Știința n-a mai fost aceea.., din 
prima repriză. Semne de oboseală s-au 
semnalat mai întîi în apăraie, unde cei 
doi fundași centrali, Ceorgescu și Bir- 
san, au pierdut duelurile cu Voitica șî 
D. Popesdu, autorii ultimelor două go
luri.

Iată acum n-n scurt film al jocului: 
studenții iau inițiativa dc la Început, 
controlează mijlocul terenului, dc unde

SIDERURGISTUL — STEAUA 1-2 (0-
GALAȚI 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Meciul derbi al 
etapei, Siderugristnl — Steaua în» 
chetet c« «zultatol de 2—1 (1—0) în 
favoarea cch-ipei oaspe nu a corespuns 
așteptărilor. Am asistat la o luptă 
acerbă pentru balon, presărată cu du
rități, în timp ce latura tehnică (și 
tactică) a fost neglijată. Din această 
cauză partida a fost de un nivel 
scăzut. Pasele greșite și șuturile 
imprecise la poartă au abundat.

Pînă în minutul 40 ambele echipe 
au făcut un joc mai mult de studiu, 
bucw eștenii inițiind totuși mai multe 
acțiuni ofensive. Crăiiuceanu și Pavlo- 
vici nu au reușit însă să fructifice, 
de cîte două ori fiecare, ocaziile fa
vorabile In acest iutrrva.1 Negrea și 
R. Matei de la Siderurgistul ratează 
și ei. Cu cinci minute înainte de sfîr- 
șitul primei reprize Raksi centrează 
în careu, la minge sare un buchet de 
jucători și Hulea comite henț. penal- 
tini, just acordat de arbitru, este 
transformat de Constantin. Scorul de
vine 1-0 pentru Steaua. Din acest mo
ment, publicul — și așa prea înflă
cărat — devine din ce în ee mal gă
lăgios iar «-tensiunea din tribune se 
transmite și pe teren, atmosferă în 
care jocul va continua pînă la sfâr
șit.

în această parte a meciului Slde- 
rurgistul iese mai mult la atac, dar 
militarii, cu o tehnică individuală su
perioară, controlează mai bine balo
nul, combină mai rapid. Totuși, scocul 
nu este modificat decît în min. 60, tot 
în urma unei lovituri de la 11 m. 
Crăiniceann (oare a jucat excelent) 
este oprit neregulamentar, înăuntrul 
careului dc 16 m, de Tomescu și Lu- 
pea, acesta din urmă ținîndn-1 de 
mină. Conducătorul jocului, polone
zul I.atlis.au Iowski, dictează 11 m și 
Constantin înscrie din nou. După 
două șuturi puternice ale lui Raksi 
și Sorin Avram, «reținute cu siguran
ță de Cimpeanu, localnicii atacă cu 
mai multă insistență, lucru ce-1 vor 
face pînă la sfîrșit. Din cauza inefi
cacității liniei de înaintare — în care 
David și Zgardan au fost cei maâ 
slabi — gălățeniii nu vor reuși insă 

Duitlii încearcă un țiu din apropierea careului -de
16 m

alimentează atacul. După 20 dc minute 
de.. presiune reușesc deschiderea scoru
lui prin liwisnc, care a șutat nățiraz- 
nic (lovitură liberă) de la aproxima 
tiv 25 m. în următoarele două minute, 
Adam (singuT la 10 «n, îfi poziție ideală 
dk șut) și Matei — ratează bune oca
zii. ‘Gazdele au scurte perioade dc con
traatac și îh min. <16 VoiîMAa saltă ba
lonul peste Mogut, dar și peste... bară. 
Du mințit mai twzw, Mogaf se remarcă 
scoțînd balonul La un șut trimis pu
ternic dc Oxidă, dar spre sfîi'șitul 
reprizei (min. d2) este „învins**: min
gea ciaculă rapid, perpendicular pe 
poartă, de la I. Pofu^scu la Mafteuță 
și J eiiwa, uit imul trimlțmd puternic 
în plasă: 1—1. Același Voinca va aduce 
în min. 50 avantaj echipei sale, reluând 
în plasă mingea centrală precis dc Oai- 
dă. După gtd, Știința revine în atac, 
dar tot cota ce încearcă -este parcă 
fără couvâugerv, în ritm lent. Finalul 
aparține %cliape« BflogB'csuî. .In min. 

Bl, Moguț este cît pe aci să devieze 
în plasă mingea șutată dc Maftcuță, iar 
in min. S6 D. Popescu înscrie al treilea 
gol, seutlndu-și coechipierii de... ulti
mele emoții.

să marcheze decît o singură dă 
min. 77, La o centrare înaltă 
Tomescu, la poarta lui Suciu s-; 
dus învălmășaJă. Mingea a aju 
Negrea, acesta a găsit un cu!o 
ber și printr-un șut puternic a 
scorul.

Intîlnirca s-a terminat cn vi 
formației bucureștene, ai cărei 
torl au fost egali cu învinșii în 
ce privește puterea de luptă, dai 
buni — așa cum am mai spus 
privința tehnicii individuale.

Arbitrul polonez Ladisiau Ion 
acordat in mod justificat cele 
penaKiuri. Echipele au jucat îi 
mătoairea alcătuire:

SIDERURGISTUL : CSmpeani 
Tomescu, Hulea, Voicu — L 
Gherghina — R. Matei (din 
57 Stătesca), Dragomir, Zgzrdan, 
grea, David.

STEAUA : Suciu — Zavoda II 
tescu, Cojocaru — Jenei, Koszk 
Raksi, Constantin, Pavlovici (din 
72 Orișan). Sorin Avram, Ci 
ceanu.

CONSTANTIN COMARNli

Stenii! roșu i
BRAȘOV 22 (prin telefon). P< 

a treia oară in timp de o săptăr 
suporterii echipei locale au p 
dezamăgiți : Steagul roșu n-a 
nut decît un meci nul în fața eci 
U.T.A,, prea puțin față de pri 
țiile și potențialul echipei brașov 
Dacă in partidele anterioare, în 
gerile „stegarilor" au fost urmare 
nor comportări slabe, în jocul 
azi în schimb, gazdele ar fi me 
victoria. Ele au dominat maje 
tea timpului și au practicat un 
destul de frumos în cimp. Au < 
binat însă exagerat de mult în 
porții lui Coman și au dat pos. 
tate apăTării supranumerice a 
peților să respingă atac după î

Jocul, de factură modestă, a 
condus dc arbitrul Ai. Tolh — ; 
făcător în prima repriză și ou 
greșeli (în aprecieri^ ofsaidului, u 
și din cauza tușierilor) după pau

P ROG R FSO L: Mîndr u - Ned eil cu, 
ricaș, Colceriu-I. Popescu, Știrbei-0 
Matrianu (min. 71 Baboc), Voinea 
Popescu, Mafteufă.

ȘT11NȚ,\: Moguț-Cromeli, Georg 
Cîmpeanu-Bîrsau, Suciu-Ivansuc, M 
Szabo (min. 76 0. Popescu), A 
Matei.

G. N1COLAES

Metalul Iiroovi! 
lideri in

SERIA I
Metalul Ttegoviște — Forests Fl 

ceni 4—0 (2—0)
Unirea R. Viteea — Metalul Bu 

vești 1—® (0—8)
Dinamo Bacău — Tractorul Bra 

3—0 (1—9)
Știința București — Știința Crai

1- 9 (O-O)
C.F.R. Pașcani — Știința Ga 

9—4)
Chimia Făgăraș — Ceahlăul 

Neamț 3—1 (2—1)
Flacăra Mureai — Poiana Cîmp

2- 0 (1-0)
CLASAMENT

1. Metalul Tîrgoviște 4 3 0 18:
2. Șfiînța Ciaiova 42116:
1. Ptsrnno Bescâu 42117:
4. Tractorul Brașov 4 2 1 19:
5. Metalul Bucureștii 4 2 8 2 5:
8. C.F.lt. Pașcani 41213:
7. Poiana Cîmpj?.c 4 2 0 2 4:
8. Cbîmia fagaraș 42028:
9. Flacâru Mcxcni 4 2 0 2 5:

10. Unirea Bm. Vîlcee 41213:
li. Fcxesic Fălticeni 41213:
12. ȘHința Galați 41126:
13. Ceahlăul P. Neamț 4 8 2 2 G:1
M. Știința București 41031:

ETAPA VIITOARE : Știănța Gals
— Șiiiința Crateva, Flsvcă.ra Moroni 
Chimia Făgăraș, Ceahlăul P. Nea:
— Unirea R. Viteea, liartartil Br 
șov — Forcsia Fălticeni, Știința Buc 
vești — Metelul Bnourești, Foia. 
Cîmpina — Dimarno Bacău, C.F. 
Pașcani — Metalul Tirgov wte

mijlo.nl
I.atlis.au


IN 10 OAMENI

IAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS PE DINAMO PITEȘTI CU 4-0 (2-0)!
— Un meei eu 3 lovituri de la 11 m ratate! <—

tînărul fochist Nicoîae Das- 
flăcărat susținător al echipei 

Pitești, ar fi știut că for- 
a favorită va fi făcută K.O. 
e Dinamo București, desigur 
s-ar fi bucurat atît văzînd 
anicul trenului de persoane 
recuperat întirzierea ivită pe 
astfel că a putut ajunge și 
i noi, la timp la meci..,.
ă decepție pentru el, ca și 
cei 10—12 000 de specta tori 

la meci! Avind în față un 
c cane din minutul 19 a ju- 
19 oameni (fără Nunweiler 

minat din joc, din greșeală, 
fracțiune comisă de Nunwei- 
V !) și beneficiind de două 

de la 11 metri, fotbaliștii 
ești au fost întrecuți catego- 
joc și ca rezultat.
îndoială insă că nu numai 

i echipei locale au contribuit 
cui lor la această mare în- 
. Cele întimplate marchează 
tul fotbaliștilor de la Dina- 
curești, care au reușit pînă

la urmă, grație jocului lor tehnic 
și siguranței în acțiuni, să eștige 
simpatia și aplauzele publicului ce 
vibrase pinâ atunci pentru Dinamo 
Pitești.

Dinsmo București a făcut un joc 
bun atit in apărare cit și in atac, 
acționînd simplu, in viteză, făTă pase 
inutile și creîndu-și in felul acesta 
— în ciuda faptului că gazdele au 
fost de mai multe ori în terenul 
bucureștenilor — situații favorabile 
de marcare, dintre care cele din 
min. 14, 25, 59 și 84 s-au șl înche
iat cu goluri frumoase. Le-au înscris, 
in ordine, Frățilă (la o excelentă 
pasă în adîncime a lui Ene II), 
Petru Emil, din nou Frățilă, 
și, în sfîrșit, Pircălab, care s-a 
reabilitat pentru penaltiul bătut în 
bară cu citeva minute Înainte, por
nind cu mingea de pe linia de cen
tru, fentind in drum doi adversari 
și înscriind pe lingă Niculescu, ieșit 
zadarnic în întîmpinare. Dinamo 
București a marcat sau a ajuns în 
situații de gol cu o ușurință dezar-

LA BRAȘOV

»il decît un meci nu! cu U.T.A.
roșu a apărut pe teren cu o 
complet schimbată : Haidu 

rtă, Sigheti stoper și Naghi, 
-a reluat locul în echipă, fun- 
nia de atac a manifestat însă 

lipsă de finalizare, mingea 
ucată mai mult pe tripletă, 
ția ? Selimeși s-a prezentat 
ce critică.
1. s-a apărat organizat și a 
tacat periculos, în special prin 
și Floruț. Oaspeții au fost a- 
are au și deschis scorul în 
, cînd Țîriea îl depășește pe 

și înscrie plasat. Un aport 
t la obținerea rezultatului de 
te l-a adus și Coman care a 
foarte bine. O singură dată 
dat... bătut: în min. 21 cînd 
tut reține lovitura liberă exe- 
puternic și plasat de Naghi 

20 m, Seredai reluînd mingea

Arbitrul Alexandru Pirvu (Bucu
rești) a condus bine următoarele for
mații :

STEAGUL RO§U : Haidu — Na
ghi, Sigheti, Zaharia — Peecaru, Se
redai — Hașoti, Năflănăilă, Necuia, 
Mesaroș, Selimeși.

U.T.A. : Coman — Pecican, Capaș, 
Neamțu — Mețcas, Comisar — Far- 
caș (min. 60 Leac), Chivu, Țîriea, 
Floruț, Czako (min. 60 Farcaș).

V. secareanu,
P. DUMITRESCU — coresp.

P.S. Cu acest joc, Capaș a aniversat 
cel de-al 280-lea meci în campiona
tul republican susjinut în aceeași e- 
chipă, la U.T.A.

mantă, aceasta ca urmare a faptului 
că acțiunile sale au mers direct pe 
poartă, că jucătorii ei au știut să ac
ționeze, in funcție de situațiile crea
te, atit colectiv cit și individual. De 
altfel, acest scor de 4—0, obținut în 
zece oameni, in deplasare, vorbește 
de te sine asupra potențialului echi
pei și ne face să privim cu și mai 
multă încredere meciul de miercuri, 
de la Jena. Remareînd jocul întregii 
echipe, vom face totuși sublinieri 
pentru Dateu care, în afara celor 
două pe..altiuri apărate, a avut in
tervenții sigure în afara porții, Petru 
Emil, Nunweiler IV, Ștefan, Frățilă, 
Ene II (foarte activ) și PîrcălaJU

în superioritate numerică, Dinamo 
Pitești a fost, firește, echipa care a 
atacat mai mult. Dar jucătorii ei au 
acționat nervos, confuz, în special 
în fazele de poartă, neneușind astfel 
să-și creeze ocazii pe măsura domi
nării teritoriale, sau pierzîndu-le pe 
cele avute. Ineficacitatea atacanților 
Si-a atins punctul culminant în ra
tarea de către Lovin (min. 49) și V. 
Alexandru (min. 67) a celor două 
lovituri de la 11 metri. Echipa con
tează . prea mult pe avantajul tere
nului, al publicului care o susține 
in luptă. Trebuie să conteze însă și 
pe avantajul tehnicii, pe acela al 
preluărilor corecte, al stopurilor 
bine făcute, al unui joc in care min
gea să alerge mai mult dedt omul, 
în primul rînd, fiindcă ea nu obo
sește... Din echipa piteșteană ne-a 
plăcut doar David.

Arbitrul polonez Majdan Vaclav 
a conclus bine următoarele forma
ții i

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu - 
Censtanlinescu, Nunweiler III, Ivan 
— Petru Emil, Nunweiler IV — Pir- 
călab, Frățilă, Ene II (Țîrcovnicu), 
Ștefan, Haidu.

Schifiștii bucureșteni au dominat
finaleie campionatului republican

Campionatele republicane de ca
notaj academie au luat sfîrșit sâm
bătă dimineața, pe lacul Snagov, prin 
desfășurarea finalelor probelor mas
culine. Pe cit de favorabil a fost 
timpul vineri după-amiază, c'nd au 
avut loc finalele feminine, pe atit 
de... neprietenos s-a arătat snt'ă'ă. 
Un vint contra foarte puternic, în 
rafale, a ridicat valuri mari, creind 
un serios handicap concurenților și 
inXluențînd in mare măsură timpii 
realizați. Cu toate acestea, străda
nia participanților de a se prezenta 
cât mai bine a fost evidentă și ast
fel am putut asista la citeva între
ceri <Je toată frumusețea. Ca și anul

Penultima probă a campionatului, 
rezervată schi furi lor de d-ubte-otele, 
a revenit, cuplului F. Larion, C.i 
Ciocoi (Știința — Olimpia) care a 
fost cronometrat pe cei 2000 m cu 
8:46.0. Remarcabilă și comportarea 
combinatei Dinamo — Știința (A. A- 
posteanu, O. Pavdcscu) care a tre
cut linia de sosire la scurt timp 
după învingători, inregistrind 8:53,0. 
în rest, clasamentul probei se pre
zintă astfel: 3. Știința Buc. (Vasiu, 
Lănerăjan) 9:27,0; 4. Știința Tim., 5. 
Steaua, 6. Dinamo.

Uliimul act al finalelor l-a consti
tuit cursa „opturilor". Conform pre-

proba de schif 2Echipajul dinamovîsl Stratan-Tudose, învingător in 
jără cinwaci

Foto: Gh. Șirianu

DINAMO PITEȘTI: Matache (Ni
culescu) — Valcan, Barbu, Radu — 
Ilie Stelian, Dumitrescu — Stănoaie 
(Constantinescu), V. Alexandra, Țur- 
can, Lovin, David.

JACK BERARIU

tegorsa C
ele au ratat o sumedenie de 
dintre care cea mai ușor de 
cat socotim pe aceea a lui 
>i (min. 48) care a interceptat 
ge trimisă „acasă" de Capaș, 
biat pe Coman, dar a tras... 
Iar șuturile lui Seredai (min. 
Jezaroș (min. 75 și 89) au lovit 
laspcțti au avut o singură o- 
mai clară, în min. 80, cînd 

tras alături, dintr-o poziție fa- 
i.
rt de cernere : 15—1 pentru 
roșu 1

SE«1A EST
Chimia Onești — Moldova Iași 3—0 (0—0)
LcrantttOTui Bidila — Rapid Focsani J—1 

<C-i)
Moldova Moinești — Rulmentul Bîrlad 2—2 

(2—1)
Unirea Botoșani — Textila Buhuși 3—2 

(0-1)
Dinamo Suceava — Rapid Mizil 4—i {1—O) 
Metalaspoii Galați — Fiamiaia roșie Te

cuci 1—3 (0—2)

CLASAMENT

Trac toiul Corabia — Pandurii Ta. Jiu 
2—3 (1-2)

Steaua roșie Salonta — Electromotor Ti
mișoara 1—0 {0—0)

Eîectropuleie Cirriova — Siderurgie tul Ku
ne doar-a -1—0 (1—0)

C.F..-R. Arad — Minerul Deva 2—0 (0—0) 
întrerupt In min. E6.

Victoria Câlan — Vagonul Ar-ad 3—-1 
<1—ei

trecut, sc-hitiștii clubului Dinamo 
București au cucerit cele mai multe 
titluri. Au mai participat eu succes 
la lupta pentru titlurile de campion 
sportivii ciuturilor Steaua, Știința și 
Olimpia. După cum se vede, o netă 
supremație bucureșteană, as: gurată 
— în cea mai mare parte — de 
cemponenții lotului republican.

Concursul s-a început eu un pa
sionant spectacol sportiv. In proba 
de 4-(-l, principalii favoriți, sportivii 
dinamoviști, au condus la mică di
ferență cam trei sferturi din par
curs, fiind întrecuți în final, cu 3 .ze
cimi de secundă, de echipajul com
binat Steaua — Șuința, Iată rezul
tatele tehnice : I. Steaua — Știința 
(C. Veneș, E. Jiva, L. Coirmci, N. Ta- 
ra-ra -j- Lupu) 1:S5JO; 2. Dinamo 
(N. Radu, I. Husarenco, E. Somov- 
schi, St. Bongraț -j- O. Păuneecu) 
7:55,3; 3. Dinamo II (Zuda, Batschi, 
Ceapura, Tușa 4* Gheorghiu) 8:11,0. 
4. Dinamo HI. 5. Dinamo Pompierul. 
6. Știința Buc.

vederilor, și in acest an Dinamo 
București a ciștigat proba de închi
dere a ooncui»ului. Steaua, prezen- 
tînd și ea un echipaj valoros, s-a 
clasat pe locul doi, la cinci secunde. 
Pe foaia de concurs arbitrii au con
semnat rezultatele: I. Dinamo Bucu
rești (E. Stratan, Gh. Drilea, F. Zu
da, A. Spiridon, M. Moroșan, Gh. 
Tudose, T. Mihailov, I. Petrov + Gh. 
Guist) 7:24,0; 2. Steaua (I. Varga, I. 
Virele, M. Vasile, C. Kiss, A. Weg- 
mann, M. Ditcov, Z. Bondar, P. Mi
ll ncovici 4- S. Lupu) 7:29,0; 3. Dina
mo Pompierul (C. Năstase, H. Vinti- 
lă, A. Chirtacovschi, G. Sava, M. 
Hengheli, I. Lar, I. Virtej, Gh. Kiss 
4- A. Turcita) 7:39,0, 4. Steaua II, 5. 
Știința Timișoara, 6. Voința Timi
șoara.

RADU NEAGOE

r.R. Timișoara 
>ria D

SERIA A II-a
■ul Bata Mare — C.S-M. Re- 
) <0—0)

Cuglr — C.S.M. Sitău 2—0

Petunia — Minerul Lupeni 
-J)

Timișoara — Flamirra roșie
5—0 (3—0)
. Cluj — Gaz Metan Mediaș 
-0)
Urmei Câmpia Turzii — Arte
ta 4—2 (4—2)
«1 Tg. Mureș — A.S.M.D. 
re 5—0 (1—0)

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : Textila Bu-huși — Ra
pid Mizil, Metalosport Galați — Moldova 
lași. Ramura roșie Tecuci — Laminorul 
Brăila, Eulmeatul Birlad — Dinam-o Sucea
va, Rapid Focșani — Chimia Onești, Mol
dova Moinesti — Unirea Botoșani.

1. Chimia Onești 4 3 10 8: 2 7
2. LaminoruJ Bidila 4 3 10 13: 5 7
3. Diaamc Suceava 4 2 11 8: 5 5
«. UniTea Bețcșemi 4 2 S 2 7: S 4
5. Rulsnentrxl Biriad 4 12 1 T: 7 4
6. Mc J do va Ifljjși 4 2 R 2 8x10 4
7. Flamura roșie Teeuci 4 2 0 2 8:18 4
8. Moldova Moinești 4 112 7 3
9. Tex^a Beteuțj 4 112 fi: 7 2

10. Rapid Focșani 4 112 4: 7 3
11. Rapid Mîzfl 4 1 3 3 S:10 2
12. Metalosport Galați 40 22 4: fi 2

CLASAMENT

1. ftenduril Tg, 4 3 fi 1 13: 3 <6
2. CJA Arad 4 2 2 0 5: 2 B
3. Minerul Deva 4 2 11 9: 5 S
4. Victoria Călan 42 11 4: 5 S
5. Tractorul Corabia 4 2 0 2 10: 4 4
6. Steaua roșie Salonta 4 2 0 2 E: 7 4
7. Metalul T. Severin 4 2 6 2 5:13 4
8. Vagonul Arad 4 112 8: 0 3
9. Ele circ» ws'o-iojr Timișoara 4 112 1: î 3

10. Eiechcputeie Craiova 4 112 3: 5 3
11, Sidearurgislul Hunedoara 4 112 5:11 3
12. Teba Arad 4 0 2 2 5: 3 2

ETAPA VIITOARE ; Sidexurgâstul Hunedoa
ra — Minerul Deva, Metalul T. Severin — 
C.F.R. Arad, Vagonul Arad — Tractorul 
Corabia, Electromotor Timișoara — Victo
ria Călan, Steaua roșie Salonta — Teba 
Awd, Ei-eciteoputere Craieva — Pandurii Tg 
fiu.

SERIA SUD
C.F.R. Roșiori — Electrica Fieril 2-0 ,2-0) 
T<tao0etal ftecuiești — Ueiiea ÎMicarf 

2—3 *•—1)
Progresul Alexandria — Portul Constanța 

1—0 0)
Flaoăr-a joș-ie București — Mas cel» i Ci»B- 

pukasg 2—1 (1—1)
Eleciiica Constanta — Victoria Giuipta 

1-2 (i_i)
Metalul Pitești — Dinamo Victoria Buc. 

*—< <0—23

CLASAMENT

S£R!A NORD

Mefcrom Brașov — Rapid Tg. Mureș S—49 
(5—0)

Recolta Oarei — Minerul Baia Sprie 3—0 
(2-6)

Soda Ocna Mureș — Unirea Dej 1—2 
<8-4)

Chimica Tîrnâveni — Dinam o Or. Dr. P.
Groza 1—1 (0—0)

Textila Si. Gfeeorglie — Faia<a|cf SigM- 
șoaea -©—1 ^0—fi)

Gtoria Bâstrsța — Meialargishil Baie Mare 
3—0 <2—O)

Timișoara 4 3 1 0 Ifi: 2 1
temei Csmp. Turzii « 3 « 1 I5: J t
d Baia Mase 4 10 1 fi: 3 fi

Beșija 4 2 11 8: 3 5
fletan Mediaș 4 2 0 2 6: 3 4

Cluj 4202 6: 6 4
Cugir 4 12 1 4: 6 4
a roșie Oradea 4 2 0 2 4: 7 4

steCa 4 12 1 3: fi 4
1 Lupexd 4 112 4; 8 8
0. Scrtu-Mare 4112 4:13 3
sl Tg. Mureș 4 10 3 fi: fi 2
1 Turda 4 m 6: ! 2

Sihiu 4 16 3 H 5 2
1 VIITOARE : M3S1CGT12 Lu-

1. CJX Svștorl
2. Dinamo Vicleiia ®»c.
3. TehnametaS Buc.
4. Victori® Gkngi'a
5. FwsjȚeEții Alexandria 
B. Flacăra roșie ®«c.
7. Portul Constanța
8. Muscelul Cfanwwlung
9. Unirea 3c*cari

W. Metalul Pitești
11. Electrica Fienî
12. Eleclrâca Constanța

4 3 0 1 4: 1 6
4 2 2 6 fi: 3 0
4 3 0 1 ft: 10 6
4 2 11 14: 8 5
4 1 3 8 4: 3 5
4 2 11 B: 5 5
4 2 0 2 5: 3 4
4 2 fi 2 St 7 4
4 fi 2 2 4: S 2
4 0 2 2 4: 9 2
4 10 3 3: 3 2
4 6 1 3 5: fi 1

Mureș»! Tg. Mi» eș, Arieșul 
- C.F.R. Tîmișesu-a, FlMMir* 
»d®a — Jiul Ptteriia, A.S.M.D. 
teA. S. Cugir, C.S JH. Oiuj 
L Reșița, Gaz Metan Mediaș 
•ul Baia Mare, C.S.M. Sibiu 
Urmei C. Tuffzii.

ETAPA VIITOARE : Progresul Alexandria 
— Victoriei Giurgiu, Diaamo Victoria Bucu
rești — C.F.R. Rosier^, Metalul Pitești — 
Electrica Fieni, Electrica Constanța — Por
tul C&nstasxța, Unirea Rac ari — Fiaemă to-' 
șie București, Muscelul Cîmpulung — Teh- 
Bometeri București

SERIA VEST
Teba Arad — Metalul Tumu Severin 2—3 

<1—0)

CLASAMENT

1. Recolta Cărei 4 4 fi 6 115 3 6
2. Unirea Dej 4 4 0 6 12: 5 fi
3. Metrom Brașov 4 2 1 1 10: 4 3
4. Giorta Bâstrita 4 2 0 2 8: 6 4
5. Soția Ocna Muze-ș 4 2 0 2 fi: 5 4
6. Dinamo Or. Dr. P. Groza 4 12 1 3: 3 4
7. Minerul Rata Sprie 4 2 6 2 4: 5 4
8. Chimica Tiii'ăvesîi 4 12 1 3: 4 4
9. Faianța Sighișoara 4 112 L 4 3

10, Metalurgistul Baia Mare 4 3 0 3 4: 7 2
U. TexUta SL G&eorghe 4 14 3 3: 7 2
12. Rapid Tg. Mureș 4 8 0 4 4:S7 0

etapa VIITOARE : Chimica Tircăveni — 
Textila St. Gheorghe, Faianța Sighișoara — 
Meîroifl Brașov, Minerul Baia Sprîe — Glo
ria Bistrița; Rapid Tg. Mureș — So£a Ocna 
Mureș, Metalurgistul Baia Mare — Recolta 
Cărei, Dinamo Orașul Dr. P. Groza — Uni- 
Ka De).

La 2 fără cirmacî, victoria echipa
jului dinamovist E. Stratan — Gh. 
Tudose a fost categorică, invingătorit 
inregistrind timpul de S.ih>,0, cu 17 
secunde mai bun decît cel realizat 
de Steaua (I. Megheri — Gh. Bogda- 
niuc). Pe locurile următoare-, 3. Școa
la UCFS Arad (A. Vițeuș — Mihai 
Ion) 9:39,0; A Știința Timișoara. 5. 
Voința Buc. 6. Dinamo Pompierul.

Cum era de așteptat, Ja simplu. A- 
Jexandru Aposteanu (Dinamo) mi 
a dat emoții suporterilor săi. Cu 
toate acestea, cursa a fost destul de 
strinsă pină in dreptul tribunei de la 
„malul tăiat", unde Aposteanu (care 
iși menajase forțele, pentru că urma 
să concureze și la dublu) s-a detașat 
sigur. O notă bună pentru Gh. Zem- 
ba, cane a luptat din răsputeri ca 
diferența să fie mică, doar de 3 se
cunde. Rezultate : 7. A. Aposteanu
(Dinamo) IO^OjO; 2. Gh. Zemba
(Steaua) 10:03,0; 3. A_ Ferenczî
(Steaua II) 10:14,0: 4. E. Petracbe
(Știința Buc.), 5. Gh. Rupert (Vo
ința Arad), 6. M. Făncuțiu (Șt. Tim ). 
Și din nou o probă in care ciștigă- 
fawii n-au avut advensari de ace’ași 
nivel : 2+1. Deținătorii medaliilor de 
bronz de la ediția din acest an a eu
ropenelor, Ion Petrov, Gh. tîifelt 4- 
O. Păunescu (Dinamo — Stiinta) au 
câștigat detașat in 8:53.0. Pe locurile 
următoare : 2. Steaua — Voința (P. 
Ctehi, M. Ditcov -ț- S. Lupu) 9:23,0;
3. Steaua (Bădrujanu, Pufu 4" Poma- 
ciiian) 9:37,0. A Școala UCFS Arad, 5. 
Dinamo Pompierul, 6. Voința Timi
șoara.

La 4 fără cirmaci, echipajul clu
bului Steaua (C. Veres, E. Jiva, P. 
MUincovici, N. Tarara) a înregistrat 
o victorie clară (surpriză a câmp o- 
natului), in fața echipei dinamovis- 
te, în aceeași formație de la 4-J-l, 
care n-a rciușit astfel să-și ia revan
șa. Steaua a realizat 7:58,0 iar Dina
mo 8:06,0. Au urmat : 3. Dinamo II 
(Zaaț, Tanase, Colțan, Gdgoțiu) 8:37,0,
4. Școala UCFS Arad, 5. Știința Ti
mișoara.

Surpriză ia Timișoara:
Rapid la egalitate 
cu industria linii

STHNȚA BUC—U.S.M. CLUJ 4—1 
(0—0, 0—0, 1—0, 3—1). Primul joc 
desfășurat ieri, în ‘Cuplaj* la ștrandul 
Tineretului a ©ferit o dispută anostă. 
Timp de două reprize, oaspeții au fest 
egali cu Tomaația brctarcșlcană, căreia 
î-au cedat inițiativa abia In -ultimele 
cinci minute. Au marcat: Cloșca (2), 
Mincukwcu și Variau» pentru ga a de și 
Cari pentru oaspeți.

STEAUA — i.C. ARAB 8—1 <2—0, 
0—1, 3—O, 3—0). După două reprize 
în care arădenii s-au lăsat greu depășiți, 
jocul a fost la discreția eeiuipei bueu- 
reștene. Punctele au fost înscrise de 
Cui inc ac (4), Saabo (2), C. Marinescu 
și Eiroiu pentru Steaua și de Uue pen
tru t.C. Ara«L

CR1ȘUL ORADEA — MUREȘUL IC. 
MUREȘ 4—2 (1—1, 0—0, 3—0, 0—1). 
-OrJkic'nii au dominat în majoritatea 
timpului, dar și-au valorificat mail 
ușor superioritatea în repriza a treia 
cîml au reușit să înscrie trei goluri. 
Au marcat: Cîordaș, Mut, Rujinschi și 
Covaci pentru Crișul și Cîsar 1 pentru 
Mureșul. (Gh. Lorincz-cortsp.).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 5—5 (2—1, 1—1. 
1—0. I—3). Meci foarte viu disputat 
Timișorenii au avut două goluri avan
taj Ia sfîrșituî reprizei a treia, dar au 
fost egalați în final. Punctele au fost 
înscrisă de: Cintcanii (2), Laslo, Bo
rteli și Bernstein pentru Industria Linii 
și de Popa (3), Pantari și Opriș pentru 
Rapid. (F. Gradl-cwesp.).



In etapa tfc ieri a campionatelor republicane de handbal in 7 ECHIPA MASCULINĂ PETROLUL PLOIEȘTI

STEAUA (m) Șl ȘTIINȚA BUCUREȘTI (f) AU REALIZAT SCORURILE ZILEI Ă ÎNTRECUT MOTOR JENA
— La fete : Motor Jena a

MASCULIN — SERIA I

Rapid București — Dinamo Bucu
rești 14—20 (9—6). După un joc splen
did, în care cele două formații s-au 

' întrecut în a oferi publicului faze 
| dintre cele mai spectaculoase, dina- 
j movîștii au obținut o victorie meri- 
i tată. Nu însă fără a trece prin des
tule emoții. După ce au condus cu 
3-1 ((min. 5) si 4-2 (min. 7), — prea 
siguri de victorie —- ei s-au trezit e- 
galați și apoi chiar conduși la scor. 
Impulsionați cu multă vervă de țî- 
nărul C. Gațu (un alt element for- 

1 mat la S.S.E. nr. 2 și promovat de 
aici), feroviarii au atacat ou elan, fo- 

f losind fiecare slăbiciune a apărării 
dinamoviste, sau a portarului Bogo- 

. lea. Și, astfel, secul le-a fost perma
nent favorabil : 7-4 (min. 22), 8-6 
(min. 26), 9-6 (la pauză) și chiar 11-7 
(min. 34).

Din acest moment, dîndu-și seama 
de gravitatea situației, foștii cam
pioni își concentrează mai mult a- 
tenția în apărare, iar în atac Ivănescu 
și Hnat își pun în valoare, în sfîr
șit, forța lor de șut. In mân. 44, tt- 
bela de marcaj indica scor egal (12-12) 
și la aceasta a contribuit foarte mult 
și introducerea lui Redl (mult mai 
inspirat) în poarta lui Dinamo. La 
acest scor, partida iâ o întorsătură 
neașteptată. Pe teren nu mal există 
practic, decît o singură formație, 
Dinamo, care de-abia acum evoluează 
mai aproape de valoarea sa, în timp 
oe Rapid, fără resurse fizice, cedează 
teren din ce în ce mai mult. Dinamo- 
viștii conduc în min. 53 cu 
pînă la sfîrșit 
clară.

Punctele au 
nesou 3, Hnat 
4, L. Popescu 2, Costache II 4 
Sehuman 1 de la Dinamo și Gațu 
Constantincscu cîte 4, Lungescu 
Hausner 1, Barbu 1, Roșescu 
Rapid, (a. v.)

r G.S.M.S. Iași — Tractorul 
10—11 (7—5). După un meci 
nivel tehnic, oaspeții 
nesperată victorie. Ieșenii au condus

. cu 6-2 și 7-3, dar au pierdut datorită 
jocului slab din repriza secundă. 
La scorul de 10-11, Cerbu a ratat un 
>,7 metri" ! (Gh. Vasiliu-coresp.).

Dinamo Bacău — Rafinăria Telea- 
jen 13—8 (6—4). Deși jocul a fost e- 
chilibrat, victoria gazdelor (care au 
condus tot timpul cu 2-3 goluri) nu 
a fost în nici un moment periclitată. 
(I. Iancu . coresp. reg.).

Steaua—Știința Galați 32-6 (15-2). 
Jucînd excelent pe contraatac, în fața 
unei echipe care s-a prezentat slab,

campionii au realizat scorul etapei. 
Nodea (8) și Gruia (7) au fost cei mai 
eficace jucători de la învingători.

SERIA A H o

Știința Timișoara — Tehnometal 
Timișoara 8—8 (3—2). Derbiul echi
pelor timișorene a nemulțumit pro
fund, ambele echipe prezent îndu-se 
cu multe lipsuri în pregătire. Stu
denții au condus în majoritatea 
timpului, fiind egalați în ultimele 
minute. (I. Ioana - coresp ).

Voința Sighișoara — Știința
(9—9). După o repriză 
spectaculoasă, în care 
condus cu 6—3 și 9—5, 
impus superioritatea,

Tg.
Mureș 21—13 
echilâbată și 
mureșenii au 
gazdele și-au 
obținând o victorie clară. (I. Turjan- 
ooresp.).

Știința Petroșeni — C.S.M. Reșița 
28—10 (13—5). Meci fără istoric, în 
care studenții au fost mult superiori. 
(S. Băloiu - coresp.).

FEMININ — SERIA I

realizează o
16-12 și 
diferență

de : Ivă-fost înscrise
4, Mozer 2, Costache I 

Popescu 2,

1 de

Șl
Și
3, 
la

Brașov 
de slab 

au obținut o

Rapid București — Faianța Sighi
șoara 14—5 (6—4). O primă repriză 
echilibrată, în care Faianța a opus o 
rezistență mai mare unei echipe care 
s-a comportat sub nivelul său. Sco
rul a evoluat astfel : 1-0, 1-1, 2-1, 
3-1, 3-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4. După pauză 
însă, Rapid joacă mai bine — în spe
cial pe contraatac — și-și depășește 
net adversara, lipsită de o pregătire 
fizică satisfăcătoare. Rezultatul reprizei 
secunde : 8—1, la care au contribuit 
cel mai mult Oțelea (4) și Boțan (3).

S.S.E. Ploiești — Progresul Bucu
rești 5—5 (3—3). Rezultatul este just, 
între echipe a existat în joc egalitate 
perfectă. Echipa locală a ratat două 
lovituri de la 7 m. (M. Popescu și 
Gh. Apostolcscu, coresp.).

Rulmentul Brașov — Știința Bucu
rești 0—19 (0—12). Scorul (etapei) 
vorbește de la sine. Gazdele au fost 
copleșite 
lor (care 
deosebit) 
metit să
lor. (V. Popoviei-coresp.).

Hactorul Brașov — Confecția 
București 9—8 (3—3). Echipele au 
furnizat un joc frumos, cu multe 
faze de poartă. Tractorul a fost mai 
eficace în atac și a cîștigat pe merit. 
Confecția a avut cinci bare I (C. 
Gruia-coresp. reg).

de reputația adversarelor 
au impus jocului un ritm 

și n-au reușit nici un mo- 
pericliteze poarta studente-

SERIA A ll-a

C.S.M. Sibiu — Știința Cluj 13—7
(5—1). Sibiencele au meritat victoria

MOTOCROSIȘTII ROMiNI ÎNVINGĂTORI IN CEA DE A DOUA
EDIȚIE A „CUPEI PRIETENIEI"

(Urmare din pag. 1)

Dini-(U.R.S.S.), 5. II. Rether, 6. B. 
burg (U.R.S.S.).

De multă vreme nu l-am mal 
pe maestrul sportului Gheorghe Ion 
înlr-o formă atît de bună și atît de de- 
oi» să învingă. In prima manșă a ca
tegoriei 350 cmc el a cîștigat detașat, 
itnpimîndu-sc ca principal pretendent la 
locul I în final. In manșa a ll-a, jenat 

i încă din ștart de alergătorul
Kleavinci (U.R.S.S.) el ocupă 
secundă și dea lungul celor 
luptă intens pentru a micșora 
fa|ă de lider și în final, deși 
pe locul II în manșă, cîștigă concursul 
datorită faptului că în prima 
și-a asigurat un avans de 
stantial. Clasament: ]. G1I. 
A. Kleavinci (U.R.S.S.), 3. 
4. O. Ștefani, 5. A. "Lebedev 
6. E. Keresteș.

Alergătorii sovietici s-au 
clasa 125 cmc, reușind să

văzut

'.ndris 
poziți 1 

8 ture 
distanta 
se află

manșă 
timp sub- 
ION, 2. 
E. Zailer, 

(U.R.S.S),

Impus Ia 
valorifice 

mai bine forța mașinilor și să meargă 
într-un ritm constant în ambele manșe. 
O mențiune pentru învingătorul între
cerii Alexei Iakovlev a cărui măiestrie 
a impresionat în mod deosebit publicul 
spectator. Clasament: 1. A. IAKOVLEV 
(U.R.S.S.), 2. Tr. Macarie, 3. M. Kolev 
(R.P.B.), 4. I. Sas, 5. O. Pqiu. 6. 
T. l’opa.

Maestrul sportului Mihai Dănescu a 
fost cel mai aplaudat dintre învingători, 
atît pentru buna pregătire de care a dat 
dovadă cît și pentru măiestria cu care 
a reușit să se descurce în situații 
grele. învingător în prima manșă, el a 

i fost blocat în cea de a doua și a tre
buit să ducă o muncă titanică pentru 
a-i depăși pe alergătorii străini și pen
tru a se apropia de Cristian Doviț care 
devenise între timp principalul 9ău ad-

puternic pe poar- 
prezentat slab în 
și-au revenit du-

poată însă, reface
terenul pierdut. (I. Ionescu,

pentru că au acționat mai bine pe 
semicerc și au tras 
tă. Oaspetele s-au 
prima repriză, dar 
pă pauză, fără să 
din
coresp.).

Banatul
Timișoara 11—8 (6—5). Meci disputat. 
Banatul a 
ținînd o victorie meritată ; a avut de 
altfel inițiativa majoritatea timpu
lui. (I. Ioana, coresp.).

Vestitorul București 
troșeni 5—2 (3—1). Partida a oferit
un .spectacol" penibil, oele două e- 
chipe (dar în special cea din Petro
șeni) prezentîndu-se sub orice critică, 
în majoritatea acțiunilor, fie la o 
poartă fie la cealaltă, pasele au mers 
la... adversare, s-a ratat din poziții 
clare și chiar din lovituri de la 7 
metri. In sfîrșit, preocuparea celor 
două formații pentru organizarea jo
cului în atac a fost extrem de palidă.

Timișoara — Constructorul

confirmat forma bună, ob-

s.s.E. Pe-

PLOIEȘTI 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Petrolul a reușit as
tăzi prima sa victorie internațională 
pe teren propriu, la popice, cu 4936 
p. d. la 4855 p. d. Satisfacția spectato
rilor ploieșteni este cu atît mai mare 
cu cît victoria a fost obținută asupra 
unei echipe valoroase, Motor Jena, 
de 7 ori campioană a R.D.G. Animați 
de o puternică dorință de a cîștiga, 
popicarii ploieșteni au dominat între
cerea de la început; ei au luat con
ducerea de la primul schimb și n-au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. Iată, de 
altfel, rezultatele individuale : V. Ivan 
- R. Miiller 852-799 p. d.; V. Stan
ca — G. Siegmund. 842—765; D. Dumi
tru — H. Brautingam 847—838; 
Vrinceanu — R. Schlosser 
V. Nicole seu — G. Grimm 
I. Dragomirescu ,—G. Grohs

După cum se vede, cea mai
tă întâlnire a fost cea dintre D. Dumi
tru și Brautingam, două autentice spe
ranțe. întrecerea dintre ei a ținut în
cordată atenția asistenței prin evolu
ția scorului; fiecare a condus, pentru

Al. 
808-790; 
779-812; 
808-851. 
disputa-

dispus de Voința Ploiești —

ca victoria să fie decisă la ultin 
50 de bile. în schimb, ultimele sch 
buri ale Petrolului au evoluat 
posibilitățile lor, dar oaspeții n 
mai putut reface din handicapul i 
bilit încă din primele 2 schimbur 

în întîlnirea feminină Voința 1 
iești — Motor Jena, victoria a rev< 
oaspetelor la scorul de 2354—2276 
Voința a avut trei puncte slabe 
jucătoarele E. Ionescu (368 p. d.), 
Markai (365) și L. Gortoescu (3 
ceea ce a ușurat sarcina echipei I 
tor. Singura sportivă care a dat sa 
facție deplină a fost Vali Pope 
(schimbul 3), care a reușit să recu 
reze 52 din cele 61 
pină atunci avans 
realizeze cel mai 
vidual : 424 p- d.

Au arbitrat competent L. Bej an 
București și P. Brebeanu — Ploleș

Luni, echipa masculină Motor J< 
se întâlnește aici cu Raf. 3 Telea 
(100 bile mixtei.

de puncte cit a 
Motor Jena, și 
bun rezultat ir

TR. IOANIȚESCl

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• STADIONUL COLOMBES din 

Paris a găzduit sîmbătă și duminică 
meciul 
natele 
R.S.F.S. 
tatori ;
strînsă în care sportivii sovietici au 
fost superiori în probele de aruncări, 
sărituri și fond, în timp ce francezii 
au dominat probele de sprint, demi- 
fond și ștafetele. întîlnirea s-a termi
nat la egalitate : 106—106 puncte. .

Iată cîștigătorii probelor: 100 m: 
Piquemal (F) 10,3 ;
(F) 20,8; 400 m: Boccardo (F) 47,6 ;

versar la primul loc. Abia în ultimul 
tur din cea de a doua ntanșl el și-a 
putut asigura victoria. Clasament: 1. 
M. Dănescu, 2. Cr. Doviț, 3. B. Dina- 
burg (U.R.S.S.), 4. V. Tiurin (U.R.S.S.), 
5. A. Iakovlev (U.R.S.S.), 6. M. Pop.

La încheierea întrecerilor juriul a al
cătuit clasamentul pe echipe de țări, 
care arată astfel: 1. R.P. R0M1NĂ I, 
2. R.P. ROMINÂ II, 3. U.R.S.S., 4. 
R.P. Bulgaria.

(Urinare din pag. 1)

Ciucă a cîștigat detașat întîlnirea cu 
Davidescu, cu toată replica viguroasă 
pe care acesta a încercat-o, îndeosebi 
în prima repriză, cind a reușit citeva 
croșee puternice cu stînga. O lovitură 
la plex in min. 2 din repriza secundă 
l-a trimis la podea pentru 8 secunde 
pe Davidescu. în continuare, am regre
tat că Ciucă nu a insistat tocmai cînd 
adversarul era în evidentă dificultate 
și, mai apoi, în repriza a treia, că în 
ring nu a apărut prosopul care să-1 
scutească pe Davidescu de o luptă 
evident inegală, în care a fost făcut 
pur și simplu... sac de antrenament.
' Cu un avantaj minim, Crudu a cîș

tigat la Mîndrea nu. El a pus cu regu
laritate stînga înainte, s-a apărat 
bine la figură și a prins cîteva 1—2-uri 
care l-au zdruncinat serios pe Min- 
dreanu. Mîndreanu a început tare, a 
aplicat bine cîteva „serii”, dar a.lovit 
rar la corp, tocmai unde Crudu era 
totaț descoperit.

întîlnirea C. Gheorghiu — V. Cișmaș 
nu a mai furnizat spectacolul așteptat

800 m : Pellez (F) 1:49,6 ; 1.500 m :
Jazy (F) 3:44,3; 5.000 m : Tiurin
(R.S.F.S.R.) 13:48,2 ; 10.090 m : Tiurin 
(R.S.F.S.R) 29:23,8 ; 110 m garduri : 
Mihailov (R.S.F.S.R.) 13,9 ; 400 m gar
duri : Van Praagh (F) 51,6 ; 3.000 m 
obstacole: Sokolov (R.S.F.S.R.) 8:46,2; 
lungime: Ovanesian (R.S.F.S.R.)
8,04 m ; înălțime : Brumei (R.S.F.S.R.) 
2,17 m ; triplu salt : Kreer (R.S.F.S.R.) 

.15,99 m; prăjină: D’Encausse (F)
4,40 m.; suliță: Kuznețov (R.S.F.S.R.) 
75,93 m ; greutate : Lipsnis (R.S.F.S.R.) 

200 m : Piquemal 18,74 m ; ciocan : Kondrașov (R.S.F. 
______  , , , ; S.R) 66,48 m ; disc : Trusenev (R.S.

F.S.R.) 54,06 m ; ștafeta 4X400 m : 
FRANȚA 3:09,4.

• ECHIPELE MASCULINE DE 
VOLEI ale U.R.S.S. și R.D. Germane

de atletism dintre sel-ecțio- 
masculine ale Franței și 

. Ruse. Peste 60.000 de spec- 
au urmărit o dispută foarte

Grivita Rosie s-a revanșat:. , > >

s-au întîlnit în meci revanșă la Le 
zig. Gazdele au repurtat o sur prin 
toare victorie cu 3—1 (15—10 ; 15— 
15—17 ; 15—12). Primul meci reven 
echipei sovietice cu 3—1.

• Cu prilejul unui concurs 
atletism, desfășurat in orașul A Ke 
westheim, echipa de ștafetă măs
lină a R.F. Germane a realizat 
proba de 4x100 m timpul de 3 
(una din cele mai bune performai 
mondiale ale sezonului). Echipa 
fost alcătuită din Knickenberg. I 
bauf, Enderlein și Schumann.

• CONTINUÎNDU-ȘI TURNEl 
în R.S. Cehoslovacă echipa de hocl 
pe gheață Spartak Moscova a înv 
pe Slovan Bratislava cu 5—1.,

3-0 cu Dinamo
(Urmare din pag. 1)

transformarea). Dinamo reacțio- 
prompt dar ineficace. Este apoi 
lui Stănescu să rateze o lovitură

șește 
nează 
rândul 
de pedeapsă chiar în fața buturilor (min. 
62). Mai este de semnalat acțiunea ofen
sivă a dinamoviștilor, irosită însă prin 
obstrucția (și inoportună în situa|ia da 
joc) asupra unui apărător adver». Fi
nalul aparține total Griviței Roșii, care 
are patru ocazii consecutive de a ma
jora scorul (Teodorescu, Manole, De- 
mian și Balcan). A condus ferm și com
petent, Șt. Constantincscu. FORMAȚII: 
GRIVIȚA ROȘIE: D. PAVEL-Balcaa, 
Wusek, Irimescu, TEODORESCU-Oble- 
menco, Stănescu-MORARU, DEMIAS, 
ILIESCU-Stoenescu, M. RUSU-Rădu- 
lescu, MANOLE, Dinu. DINAMO: Dăi- 
ciulescu-Dragomir, RAIITOPOL, Nica, 
Popa-Giugiiic„ I’ILĂ-Zlătoianu, Tuțuia- 
nu, MOROMETE-V. Rusu, Naghi-Stoiea, 
Florea, Baciu.

*
Celelalte rezultate ale etapei: Steaua— 

Știința Timișoara 21-—0 (8—0), Uni
rea — G.S.M.S. lași 3—10.(0—10), 
Știința Cluj — Farul Constanța 20—9 
(11—6), Rulmentul Bîrlad — Progresul 
0—0, Știința Petroșeni —- Gloria 3—0.

de la doi „stiliști”. După o repriză 
de... mîngîieri reciproce, alta în care 
au abundat • obstrucțiile de ambele 
părți. Gheorghiu s-a păstrat pentru re
priza a treia, singura în care s-a făcut 
box și în care, mai eficace, cu lovi
turi la bărbie, și-a adjudecat de juste
țe victoria la puncte.

Meci nul în partida Baciu — Anto- 
niu. Antoniu, dotat cu o forță excep- 

. țională, și-a trimis adversarul la podea 
în min. - 3 al primei reprize, dar gon
gul, a oprit numărătoarea. După ce a 
plătit pentru prudența sa exagerată, 
Baciu — avînd de partea sa tehnica — 
a forțat, reușind să restabilească echi
librul. ’

în afară de vigoare, Vituș nu a ară- • 
tat nimic. El a abandonat în repriza 
secundă, cînd a fost accidentat în 
urma unei lovituri la bărbie, expedia
tă scurt de Mîrza.

Așteptare, box dezordonat, aruncări 
în gol (ambii) lovituri nu... telefonate, 
ci trimise prin carte poștală (Badea) 
acțiuni după comanda „breck” — atît 
am notat în meciul Badea — Stănescu.

Campionatul mondial de pentatlon moder
Dan Ionescu pe locul 2—4 în proba de spadă

MACOLIN 22 (prin telelon). Duminică di
mineața au început în localitate întrecerile 
campionatului mondial de pentatlon modern 
pe anul 1963. Participă 54 de sportivi din 
20 de țări : Anglia, Austria, Australia, A- 
Irlca de Sud, Brasilia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța, B. D. Germană, B, F. 
Germană, Italia, Japonia, Mexic, B. P. Bo- 
mlnă. Suedia, S.U.A., Tunisia, Ungaria. 
U.R.S.S.

Campionatul a Început cu desfășurarea 
probei - de spadă, veritabilă cursă de 
mare... fond, care a durat exact 13 ore 1 
Proba a revenit sportivului maghiar dr. 
TBrBk cu 950 p (38 de victorii). Pe locurile 
următoare, la egalitate de puncte și de

victorii, se afla : . Dan Ionescu, Fu 
(Japonia) și Balczo (Ungaria) 35 
— 875 p. Nicolae Marinescu a repui 
33 de victorii, iar Cristu Lichlardopoî 23 
La ora cînd am efectuat convorbirea tc 
fonica nu erau încă definitivate clasam 
tele pe echipe. Oricum, se știe că pre 
a fost cîștigată de- formația R. P. Unge

Echipa noastră a înregistrat următoar 
victorii : cu U.R.S.S. 6—3, S.U.A. 5—4, A 
tialia 6—3, Elveția 8—1, Mexic 6—3, Fra 
9—0, R.D.G. 5—4, Finlanda 6—3, Anglia 6 
și a pierdut întîlnirile susținute cu Braz 
3—6, Austria 4—Suedia 3—6, R.F.G. 3- 
Ungaria 2—7, Japonia 4—5.

Campionatul continuă luni cu Q?sfășu 
rea probei de pistol.

FOTBAL PE GLOB
CELE PATRU INTILNIRI DINTRE 
REPREZENTATIVELE V “ " °

R.P. UNGARE
U.R.S.S.

locSîmbătă și duminică au avut 
patru intîlniri între reprezentativele 
U.R.S.S. și R. P. Ungare (A, B, tineret 
și juniori).

în cel mai important meci, desfă
șurat ieri la Moscova în fața a 80 000 
de spectatori s-au întîlnit primele re

Și dacă de la Stănescu nu avem cine 
știe ce pretenții...

Monea l-a surclasat — cum era fi
resc — Pe Leov, înscris la această ca
tegorie și pentru acest meci nu din 
considerente tehnice, ci... în speranța 
unei minuni ! Regretabil. Mai ales că 
din colț era trimis mereu la un atac 
lipsit de . orice speranțe.

Nicolau șl D. Gheorghiu n-au reedi- 
tat meciul palpitant de acum patru 
ani. Au boxat la întâmplare, neintere- 
sant. Calmul și mobilitatea i-au adus 
lui Nicolau victoria la" puncte.

In ultimul meci al galei, „greii” 
Ivan și Mâriuțan au făcut o partidă 
ca la categoria cocoș. Mariuțan a cîș
tigat pe drept, iar Ivan are meritul de 
a-și fi înfruntat cu vigoare și curaj 
adversarul.

încheiem 
maestrului 
cu prilejul
întâlniri Dinamo — Steaua? Ne gîndim 
la iubitorii boxului, ca și la eforturile 
depuse de federația de resort pentru 
ridicarea măiestriei pugiliștilor.

prezentative ale celor două țări. În1 
nirea a luat sfîrșit cu un rezultat 
egalitate: 1-1 (0—0). Scorul a fost di 
chis de gazde prin Valentin Ivan 
(min. 69), iar peste 6 minute Maci 
a înscris golul egalizator. De menț 
nat că din cele 9 jocuri desfășur; 
pînă acum între primele reprezenta 
ve, acesta a fost cel de al patru 
meci nul. Arbitrul finlandez Lart< 
a condus următoarele formații :

U.R.S.S. : Iașin — Dubinski, Șest 
nev, Korneev — Krutikov, Netto 
Voronin, Metreveli, V. Ivanov, Gu. 
rov, Husainov.

R. P. . UNGARĂ : Szetmihdly 
Novak Mesz'oly. Sarosi — Nagy, I 
gradi — Șandor, Gorocs, Albert, Tic. 
Fenyvessi (Machos).

Iată rezultatele celorlalte trei în1 
niri :

LA DEBREȚIN : R. P. U. (B) 
U.R.S.S. (B) 1—0 A înscris Bene.

LA TATABANYA : R. P. U. (ju 
ori) — U.R.S.S. (juniori) 1—1.

LA MOSCOVA : UiR.S.S. (tineret) 
R.P.U. (tineret) 3-4 (2-1).
MECI NUL LA POZNAJN: POLONIA 

TURCIA
• Meciul amical dintre reprezenta 

vele Poloniei și Turciei desfășurat i 
la Poznan s-a terminat cu. un scor i 
(0-0).

parafrazînd declarația 
Nour din programul editat 
galei: Pe cînd mai multe

ALTE REZULTATE
• Ieri a avut loc la Hanoi 

(R.F.G) meciul revanșă dintre se! 
ționatele olimpice ale R. D. Germs 
și R. F. Germane. Victoria a reve 
echipei R.F.G. cu 2—1. întrucât 
primul joc fotbaliștii din R. D. G 
mană au cîștigat cu 3—0, ei s-au ct 
fic.at în preliminariile olimpice în ■ 
drul cărora vor întîlni reprezentativ 
Olandei și U.R.S.S.

X X Redacția și administrația; str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, tir. 1—2. întreprinderea Poligrafică „Informația", str. Brezoianu 23—25. 4035


