
Campionatele
internaționale de atletism

ale R. P. Romine
In așteptarea oaspeților

Stadionul Republicii se 
pregătește pentru atletism. 

Gazda 
a în- 
an pre- 

înainte.

Nu-i prima oară. 
„Internaționalelor" 
ceput însă în acest 
gălirile cu mult 

Acum, sînt pe terminate. 
Pe pista de alergări praful 
a fost înlocuit cu un strat 
de zgură proaspătă. La 
probele de sprint-băieți —, 
la 3000 obstacole și chiar 
la 5000 sînt așteptate noi 
recorduri ale stadionului. 
Reputația pistei de la 
„Republicii" este binemeri
tată. Oamenii au tăvălu- 
git și au udat zgura cu 
toată grija. Toate calitățile 
trebuie păstrate. Și îmbu
nătățite.

Sectoarele de sărituri-lun- 
gime, înălțime, triplusalt, 
prăjină. Peste tot, aliaj 
proaspăt de argilă, zgură 
și ciment. Și aici se aș
teaptă noi recorduri. Poate, 
mai mult, la prăjină. Și 
pentru că veni vorba... 
Pentru prima oară, locul 
de aterizare la prăjină va 
fi format din material po
ros, din bureți. Te joci 
cu... Preussger et comp.? 
Mai ales că majoritatea 
invitaților folosesc prăjini 
din fibre elastice.

Să nu trecem ușor peste 
vărată vitrină a noutăților. Pentru pri
ma oară stîlpii de la sectorul de sări
tură cu prăjina au fost confecționați 
din metal. Ciocanul se va arunca pe un 
perimetru ales cu multă greutate. E și 
firesc. De data aceasta va arunca și 
Heinz Tliun : 69,77 m! Altceva? Sec
torul de aruncare a suliței a fost ame
najat pe zgură. Ca la toate marile com
petiții internaționale. Și, pentru ca să 
fie mai mult... loc.

Telcsidul va fi prezent? Da, Insă 
cu multe îmbunătățiri. Un exemplu: 
piuă acum se realiza numai departaja
rea primilor sosiți, respectiv ordinea 
lor. Acum, el va înregistra și timpul
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Campionul balcanic la aruncarea ciocanului Zvonlco 
Bezjac (Iugoslavia), recent învingător la Jocurile Me

diteraneene

realizat de către învingător. Tot pentru 
prima oară, un dispozitiv cu vizor va 
înregistra pe o tijă marcată performan
țele de 
Helga 
„pragul 
șeală...
„bătut"

In atelierul de pictură cifrele care ne 
vor indica rezultatele își usucă „hai
nele" noi. Pe gazonul terenului de fot
bal a dispărut „careul" și „centrul" 
familiar balonului rotund. E rîndul 
atletismului!

Totul e gata. „Scena dc la Republicii" 
așteaptă premiera.

această ade»
la lungime, realizate de Diaz, 

Hoffman, Ellen Ort etc. Iar 
electric" va semnaliza fără gre- 
greșelile concurenților care n-au 
unde trebuie.

D. G.

Campionatele republicane de handbal în 7

Campionatele republicane de handbal 
tn 7 au continuat ieri cu focurile etapei 
a V-a. Dacă in întrecerea masculină 
etapa a fost favorabilă echipelor gazde 
in 7 din cele 8 jocuri, in schimb, în 
campionatul feminin formațiile oaspe au 
cucerit victoria în 4 meciuri, in timp 
ce unul s-a încheiat la egalitate. în 
general, au fost jocuri frumoase, tiu 
disputate, remaretndu-se tn special Di
namo București, Steaua (acestea se vor 
întilni joi in derbiul seriei I), Dinamo 
Bacău, Știința Timișoara, Știința Tg. 
Mureș, Dinamo Brașov (la băieți), Știin
ța București, Rapid, SSE Ploiești, Ba
natul Timișoara, CSM Sibiu și Mureșul 
(la fete). la>tă citeva amănunte.

ținut prima victorie, datorită unui joe 
plin de elan și formei excepționale a 
portarului Gh. Vasile. Scorul a fost 
strîns pînă în ultimele 15 minute, cînd 
Rafinăria s-a distanțat. (A. Vlăsceanti, 
cores p.).

SERIA A II-A

Dinamo Brașov — Voința Sighișoara 
24—15 (12—8). Reintrarea echipei
brașovene în competiție a coincis cu o 
victorie la un scor care reflectă just 
situația de pe teren. Dinamo a făcut

(Continuare in pag. a 3-a)

MASCULIN — SERIA I

Dinamo București — Știința Galați 
28—11 (12—3). Un meci despre care 
nu se pot spune multe lucruri. Dinamo 
a învins comod un adversar care prac
tică un joc frumos, dar total lipsit de 
eficacitate.

Steaua — Rapid 16—8 (6—5), în
trerupt din cauza unei puternice furtuni 
în min. 9 (la scorul de 3—1 pentru 
Steaua), jocul a fost reluat în nota de 
dominare a handbaliștilor militari. Spre 
sfîrșiiul reprizei, Rapid echilibrează 
raportul de forțe, dar nu reușește să 
egaleze. După pauză, Steaua joacă la 
fel de bine, în timp ce Rapid nu mai 
„găsește" poarta adversă, complăcîn- 
du-se în combinații sterile și ratînd 
cîteva contraatacuri. In felul acesta, 
învingătorii au obținut o victorie co
modă, evidențiindu-se Oțelea, precum 
și principalii realizatori Schmidt (5) 
și Gruia (5). De la Rapid am reținut 
pe portarul Medeșan (inspirat în in
tervenții, mai ales în prima repriză) 
și L. Constantinescu (4 goluri).

C.S.M.S. Iași — Dinamo Bacău 
10—12 (2—6). Conîirmînd ascensiunea 
de formă din ultima vreme, băcăoanii 
au obținut — pe merit — a treia vic
torie consecutivă. Gazdele au jucat 
slab. Principalii realizatori au fost 
Mengoni (3) și Martini (3) la Dinamo, 
Țipu (4) și Mîrza (3) la C.S.M.S. 
(E. Ursu, coresp.).

Rafinăria Teleajen — Tractorul 
Brașov 19—12 (9—5). Gazdele au ob-
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CAMPIONATELE REPUBLICANE OE CICLISM PE PISTĂ

Petre Tache (Dinamo) învingător la viteză
„Olimpia" a cîștigat proba de urmărire juniori

Frumusețea întrecerilor ce se desfă
șoară pe ovalul de beton al velodromu
lui nu poate fi egalată de nici o probă 
de șosea. De acest lucru ne-am dat încă 
o dată seama cu ocazia campionate
lor care au început la Dinamo și care 
vor încununa eforturile făcute de 
pistarzi în acest sezon. Proba de vi
teză ■— principala întrecere de sîmbătă 
șl duminică — a avut o desfășurare 
palpitantă, cu rezolvări inedite și 
dispute purtate pînă la ultima picătură 
de energie. Titlul de campion al țării 
a revenit „veteranului" PETRE TACHE 
(Dinamo), care, la 35 de ani, cucerește 
cel de-al patrulea titlu (1959, 1960, 
1961 și 1963) aureolîndu-și astfel ca
riera de sportiv cu o splendidă victorie. 
Se cuvine să subliniem, în mod deose
bit, munca acestui sportiv care consti
tuie un adevărat exemplu de conștiin
ciozitate, dîrzenie și voință. Și primul 
care ar putea învăța este colegul său 
de club Dan Popovici, un tînăr talentat 
și dotat pentru această probă, dar care 
crede că aceste calități sînt suficient^ 
pentru a izbîndi într-o întrecere. Du
minică, în finală, cînd a fost întrecut 
de colegul său mai vîrstnic, a putut 
să constate pe propria sa piele că lu
crurile nu stau chiar așa...

Sîmbătă, vremea n-a vrut să fie în 
ton cu dorințele pistarzilor. La început 
frumoasă, s-a „zburlit" apoi din senin 
gonindu-i pe toți de la velodrom. Pîna 
să înceapă să plouă au... apucat vi- 
teziștii să-și dispute seriile, iar juniorii 
să-și desfășoare trei sferturi din prima 
parte a întrecerii de urmărire pe echipe. 
Cel mai bun timp la viteză a fost rea
lizat de Dan Popovici care, în seria 
cu Dan Mărgărit, a realizat 12,4 se
cunde. Ceilalți calificați au fost: Petre 
Tache (l-a învins pe Simion Ariton),

C. Voicu (M. Voinescu), V. Burlac» 
(V. Iordache), M. Popescu (.Gh. Vasi- 
lesctt), V. Voloșin (D. Budișteanu), 
E. Bărbulescu (C. Stanciu) și S. Duță 
(prin neprezentarea lui C. tudose).

Duminică dimineață, deși a bătut tot 
timpul un vînt puternic, întrecerile s-au 
desfășurat conform programului. In 
recalificări la viteză, Simion Arito»

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. 3-a)

Reprezentativa de fotbal
a R. P. Romine a plecat

ieri la Ankara
ieri dimineața a părăsit țara pe 

calea aerului, cu destinația An
kara, reprezentativa de fotbal a 
R.P. Romine. După cum se știe, 
jucătorii noștri vor întîlni miercuri 
selecționata Turciei. Au făcut de
plasarea, printre alții, Datcu, Nun- 
weiiler III, Petru Emil, Koszka, 
Pîrcălab, Constantin, Dridea I.

★
Selecționata de tineret a Turciei, 

care întîlnește miercuri la lași re
prezentativa similară a R.P. 
Romîne, a sosit sîmbătă seara în 
București. A doua zi dimineața, 
oaspeții și-au continuat călătoria, 
ajungînd la lași în cursul după- 
amiezii.

DUPĂ UN MECI FRUMOS ȘI ECHILIBRAI:

Petre Tache (stingă) in disputa cu E. Bărbulescu desfășurată in semifinalei» 
probei de viteză

Așa cum era de așteptat, tribune 
pline, ieri, la Progresul. Spectatorilor 
obișnuiți li s-au adăugat multi amatori 
de sport care n-au vrut să piardă 
„derbiul" etapei. Campioana de anul 
trecut — Grivița Roșie — intîlnea pe 
liderul din acest an — Steaua. La 
sjirșitul partidei, satisfacție deplină în 
tribune. Intr-adevăr, cele două forma
ții fruntașe ale rugbiului nostru au me
ritat aplauze. Concepție clară, dina
mism, tendință de a juca deschis, la

Primul concurs de gimnastică al sezonului
Uta Poreceanu (știința) și Anton Cadar (Dinamo) învingători în „Cupa Dinamo"

Sezonul competițional de gimnastică 
fost inaugurat vineri cu_ prilejul

sol:
a ---- ----- .....
concursului organizat de clubul spor
tiv Dinamo. Partieipanți: gimnaști 
fruntași, componenți ai loturilor re
publicane.

Concursul a reținut atenția mai ales 
prin valoarea evoluțiilor din ziua a 
doua, în care o serie de partieipanți 
(Cadar — inele, bară fixă și para
lele, Tohăneanu — col, Miclăuș^ — 
cal și sărituri, Elena Tutan — bîrnă, 
Atanasia Ionescu — sol, Uta Pore- 
ceanu — sărituri și paralele) au ară
tat o pregătire mulțumitoare.

Concursul a fost cîștigat de Uta 
Poreceanu (Știința) și Anton Cadar. 
(Dinamo).

Iată și rezultatele pe probe: FETE, 
sărituri: 1. Uta Poreceanu (Știința) 
18,03 p; 2. Atanasia Ionescu (Știin
ța) 17,73 p; 3. Elena Ceampelea (Pe
trolul PI.) 17,15 p; paralele: 1. Uta 
Poreceanu 17,95 p; 2. Atanasia Iones
cu 17,55 p; 3. Elena Tutan (Știința) 
16,40 p; bîrnă: 1. Elena Tutan 18,05 
p; 2. Emilia Liță (Dinamo) 18,05 p; 
3. Sonia Iovan (Știința) 18,05 p; 
sol: Atanasia Ionescu 17,80 p; 2. 
Uta Poreceanu 17,60 p; 3. Șuzana 
Bodor (Dinamo) 17,50 p; inidividual 
compus: 1. Uta Poreceanu 71,31 j>;

2. Atanasia Ionescu 70,18 p; 3.
Elena Tutan 66,80 p; 4. Elena Ceatn- 
pelea 65,61 p; 5. Ana Moldoveanu 
(Farul Constanța) 63,90 p; 6. Șu

Anton Cadar (Dinamo) — tn plină 
evoluție la paralele

I'oto : T, Roibu

zana Bodor 62,70 p; BĂIEȚI,
1. Gh. Tohăneanu (Dinamo) 18,05 p;
2. A. Cadar (Dinamo) 17,70 p; 3. 
P. Miclăuș (Știința) 17,35 p; cal: 
1. P. Miclăus 18,35 p; 2. M. Simion 
(Steaua) 17,70 p; 3. A. Cadar 17,20 
p; inele: 1. A. Cadar 18,65 p; 2. P. 
Miclăuș 18,50 p; 3. Gh. Tohăneanu 
18,30 p; sărituri: 1. P. Miclăuș 18,60 
p; 2. Gh. Tohăneanu 18,25 p; 3. M. 
Simion 18,15 p; paralele: 1. A. Cadar 
18,60 p; 2. P. Miclăuș 18,15 p; 3. 1. 
Zamfir (Dinamo) 18,16 p; bară: l.A. 
Cadar 18,25 p; 2. I. Zamfir 17,90 p;
3. Gh. Tohăneanu 17,10 p; individual 
compus: 1. A. Cadar 109,60 p; 2. 
Gh. Tohăneanu 106,55 p; 3. P. Mi
clăuș 105,60 p; 4. I. Zamfir 103,95 
p; 5. M. Simion 99,25 p; 6. D. Si- 
mionescu 70,10 p (ultimul nu a con
curat la toate probele).

Concursul a constituit o foarte utilă 
verificare a sportivilor noștri fruntași 
înaintea apropiatelor campionate re
publicane de la Reșița (12—13 oc
tombrie) și internaționale (meciul bi
lateral, masculin și feminin cu echi
pele R. P. Polone de la Cracovia, 
19—20 octombrie).

mină, o bună orientare tactică în func
ție de starea timpului (vînt puternic)
— au caracterizat evoluția ambelor 
formații, ceea ce a creat un evident 
echilibru vatoric și a făcut ca partida 
să fie „jucată" pînă in minutul 80

/I cîștigat Steaua pentru că — după 
părerea noastră ■— in acest meci, 
care Grivița Roșie a evoluat în real 
progres față de ultimele partide, mi
litarii au acționat mai rapid, mai 
prompt în situațiile favorabile (o le- 
marcă aparte pentru Matecscu — 
foarte inspirat), a înregistrat superio
ritate la margine (unde Fodor — bt 
special — și Preda, mai bine protejați 
de colegii lor decît Derr.ian, au cîști
gat numeroase baloane), iar pachetul 
de înaintași a fost mai grupat, a jucat 
în forță, dar și cu multă elasticitate. 
Grivița Roșie a prestat un joc bun, a- 
vînd multe perioade de dominare. Pa
chetul de înaintași a făcut, ca și altă 
dată, risipă de energie, dar treisfertu- 
rile n-au „mers" ca de obicei.

Meciul a început cu atacuri insistente 
ale Griviței Roșii. Militarii nu întirzie 
răspunsul, apropiindu-se tot mai mult 
de terenul de țintă advers. Fundașul 
Doru Pavel — la „post" în tot timpul 
meciului — intervine prompt, adesea 
ajutat de mijlocașul Costei Stănescu. In 
mirt. 17, Cliiriac este „scăpat" din ochi 
și reușește o excelentă lovitură de pi
cior căzută: 3—0 pentru Steaua. Fi
rește, Grivița încearcă egalarea, dar 
Wusek și Irîmescu sînt „păziți" cu 
strășnicie și împiedicați să dea jocului 
cursivitatea necesară. Egalarea va veni 
însă în primele minute după pauza 
(min. 43), cînd — după un ofsaid — 
Irimescu transformă că măiestrie • 
lovitură de pedeapsă dc la aproape 
40 m: 3—3. Jocul crește în spectaculos 
zitate, în dinamism, dar — din păcală
— se semnalează și unele durități. în

DAN GÎRLEȘTF.ANO
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Farul—Vcivoâna Novisad 4-1 (3-1) Tractorul Brașov și C. F. R. Timișoara conținu
CONSTANȚA, 6 (prin telefon). Sosiți 

In orașul de pe malul mării spre
i-și  lua revanșa pentru înfrîn- 
jerea suferită de la Farul acum 
foi ani, fotbaliștii iugoslavi de la Voi- 
rcdina Novisad au confirmat din nou 
ă alcătuiesc o formație bună, care 
iractică un fotbal plăcut, dar nu și-au 
iutut real'za dorința. învingători au 
eșit și de data aceasta tot fotbaliștii 
ie la Farul și la același scor : 4—1 
3—1). Victoria Farului, pe linia ulii- 
nelor evoluții ale acestei formații, este 
irmarea, mai ales, a jocului elastic al 
iniei de halfi și a randamentului su
perior al unui atac în continuă îptine- 
ire. 0 notă discordantă la constănțeni: 
;reșelile și nesiguranța unora dintre a- 
tărăiori (Costin, Tilvescu).

Meciul a început în nota de domi- 
îare a localnicilor, care chiar în min. 
! produc emoție în tribune și... porta- 
ului iugoslav, la un șut puternic tras 
le Stancu puțin peste bară. Atacurile 
epetate ale gazdelor, purtate cu suc- 
es îndeosebi pe partea lui Ologu, nu 
ntîrzie să se concretizeze : în min. 9, 
lupă un schimb Ologu — Dinulescu — 
libere, ultimul înscrie; șase minute 
nai iîrziu, Tufan interceptează o cen- 
rare a lui Ologu și ridică scorul la

Selecționata de tineret a R.P. Romine-C.S.M.S. 2-1
IAȘI, 6 (prin telefon). Partida in- 

ernațională dintre selecționatele de ti- 
teret ale R. P. Romîne și Turciei stîr- 
îește un mare interes în rîndurile a- 
natorilor de fotbal din localitate. Do
vadă, numeroasa asistență care a ținut 
iă-i vadă la „lucru" cu o clipă mai 
levreme pe tinerii noștri fotbaliști în 
îltimul lor meci de verificare. Ca par- 
eneri le-au fost opuși fotbaliștii de la 
J.S.M.S, care în prima repriză, în 
special, le-au dat o replică dirză, con- 
lucînd de altfel cu 1—0 pînă în min. 
'5, datorită golului înscris de Constan- 
inescu în min. 11.

Jocul încheiat cu scorul de 2—1 în 
avoarea reprezentativei de tineret și-a 
itms scopul, el dînd posibilitate an- 
renorilor să folosească întregul lot 
le jucători în vederea alcătu rii un- 
tprezeceliii care va fi aliniat miercuri.

JOCURI A M I
RAPID - STEAUA 3-1 (2-0;. 

’este 10 000 de spectatori au luat loc 
eri dimineața în tribunele stadionn- 
tii Giulești pentru a urmări întîlnirea 
rnicală dintre echipele Rapid și 
îteatia. Ambele formații, deși lipsiie 
le aportul unor titulari, s-au strădu t 
și au reușit) să practice un fotbal 
le calitate care a plăcut publicului 
pectator. Avînd o linie de a*ac mai 
mogenă, feroviarii au combinat cu 
nai rnnl ă ușurință, producind de 
nulte ori derută în careul advers. 
Jzon, în vervă de joc. a fost un bun 
oordon.'ikr al compartimentului ofen- 
iv, el punîndu-și deseori partenerii 
le linie în poziții ideale de șut. Foarte 
mn a fost și aportul adus de Dinu 
în repriza a doua) la mijlocul fere- 
luiui. Militarii au servit învingătorilor 
i replică viguroasă, dar 1 nia de atac 
fitr-o componență ad-hoc n-a reușit 
ă înscrie decît o singură dată.

Punctele au fost înscrise. în ordine, 
le Năsturescu (min. 3), Craus (min. 
6), Cri.șan (min. 65) și Jonescu 
min. 77).
Arbitrul Dumitrescu Budești a con

us echipele: RAPID : Todor — Lu- 
escu, Molroc, Macri — Crăcun 
Dinu), Langa — Năsturescu, Ozon, 
onescu. Georgescu, Craus (din min. 
5 Codreanu). STEAUA: Eremia — 
lavoda 11, (Georgescu), Cojocaru 
Zavoda II), Georgescu (Cojocaru)— 
enei, Stiicu — Cacoveanu, Jvănescu, 
roinea. Crișan, Tăfaru.
SIDERURGISTUL GALATI — Dl- 

JAMO PITEȘTI 3—4 (1—2). GALAȚI 
(prin telefon). Stadionul din loca

Electronica București-Spartak Trebna Sofia 6-1 (3-1)
Simbată după amiază, pe terenul 

impuri Noi, formația Electronica, care 
ctivează in seria 1 a campionatului o- 
sșenesc București, a intîlnit într-un 
ie internațional echipa Spartak Treb- 
a din campionatul orașului Sofia 
R.P. Bulgaria). Bucureștenii, desfășu- 
nd tin joc bine gîndit, în viteză, și-au 
spășit net adversarii, obținînd o fru- 
loasă și categorică victorie: 6—1 
5—1). Punctele învingătorilor au fost 
iscrise de Trăsnăi (3), Grigore (2) și 
iutacu. Pentru învinși golul de onoare

2—0. Jucătorii iugoslavi, vădit sur
prinși de alura impusă de constănțeni, 
își revin treptat, se apropie de poarta 
bine apărată de Manciu, dar nu reușesc 
să reducă din handicap decît în min. 
29 prin Radosav. După o perioadă de 
10 minute de joc la mijlocul terenului, 
avantajul Farului se mărește, în min. 
40, prinir-un gol înscris de Ologu. La 
reluare, jocul se mai echilibrează. Iu
goslavii pun un accent mai mare pe 
atac, obțin prin Santa o bară (min. 
47), dar cei care înscriu sînt iot local
nicii, prin Biîkossy (min. 53). Fără a 
socoti partida încheiată, oaspeții joacă 
în continuare energic, își creează citeva 
situații favorabile, însă Verner, de două 
ori singur cu portarul (min. 67 ți 82), 
trage alături sau în brațele lui Man
ciu. A condus bine Zaharia Drăghici.

FARUL: MANCIU — Costin, Tîl- 
vescu, GREF — STANCU, BIBERE 
— Moroianu, (OLOGU), Bukossy, TU
FAN, Dinulescu, OLOGU (H. 'MOL
DOVAN).

VO1VODINA : Sankovici — Tadisin, 
JERGICI, Hevizi — SENKIN, NE.S- 
TIVSKI — RADOSAV, Santa, Lambi 
(PAVKOV), Sekereș (PUSIBRK), 
Verner.

GELU RUSCANU, coresp.

JOC DE VERIFICARE LA IAȘI

(0-1)
în prima parte a jocului formația 

(Andrei — Pal, D. Nicolae, Răcelescu 
— Jamaischi, Surdan — Badea, Fră- 
țilă, Pavlovici, D. Popescu, Moldovea- 
nu) n-a dat randamentul scontat, îna
intașii căutînd să rezolve individual o 
serie de acțiuni, neglijînd jocul colec
tiv. După pauză, schimbările efectuate 
(au intrat Matei, Dumitriu II, Adam, 
S. Avram, C. Dan ș.a.) produc un re
viriment în jocul formației noastre. In 
atac acțiunile sînt mai bine înche
gate, mai periculoase. In această ulti
mă parte a jocului, ea urmare a su
periorității lor, tinerii fotbaliști au în
scris de două ori prin Adam (min. 75) 
și Matei (min. 88, din 11 m). A arbi
trai bine Cornel Alexandru (Iași).

GH. VASILIU — coresp.'

litate a găzduit întîlnfrea amicală 
d ntre echipele de categoria A, Side
rurgistul și Dinamo Pitești. A fost un 
meci plăcut, soldat cu numeroase faze 
de poartă, create de ambele echipe, 
și cu un mare număr de goluri. Piteș- 
tenii au obținut o victorie meritată, ei 
dominînd mijlocul terenulm, de unde 
au plecat numeroase baloane spre 
compartimentul ofensiv. Panelele în
vingătorilor au fost înscrise de Tur- 
can (min. 28, 30, 53) și Constanti- 
nescu (min. 61), iar ale învinșilor de 
Stătescu (min. 43 din 11 m), C.
Matei (min. 46) și David (min. 50). 
S-au remarcat: Niculescu, Ilie Ste- 
lian. Vasile Alexandru și Turean de 
la Dinamo Pitești. Voicu, Gh. Ion 
și David de la Siderurgistul.

GH. ARSENE și
GH. TEODORESCU — corespondenți

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 0-2 (0—2). 
Meciul s-a desfășurat sîmbălă pe sta
dionul Dinamo. Formația gazdă, lip
sită de aportul multor titular1, a fost 
nevoită să cedeze în fața echipei bra
șovene.

RAPID—JUVENTUS 4-4, LA OLD- 
BOYS. Aplauzele entuziaste ale nu
merosului public, prezent ieri, dimi
neață, pe stadionul Giulești, au răs
plătit evoluția foștilor jucători de la 
Rapid și Juventus. A impresionat 
(după alîți am...) tehnica tuturor ju
cătorilor. debordantele curse pe aripă 
ale lui Filoti, șutul năpraznic al lui 
lordache și Zavoda I.

l-a  marcat Nedealcev. S-au remarcat, 
de la Electronica Trăsnăi, Szekelv și 
Grigore, iar de la oaspeți, stoperul 
Lozanov.

Arbitrul C. Caramitrii a condus foar
te bine formațiile: ELECTRONICA: 
Stoișor - Feher, Szekely, Popescu I. - 
Zamfirescu, Vulpe (Popescu II)-Trăs
năi, Grigore (Ciutacu), lonescu, Dinu, 
Făgădău. SPARTAK TREBNA : Petrov- 
Ogneanov, Lozanov, Pavlov-Boșkov, 
Mircev-Doncev, Nedealkov, Ivanov, 
Stavrev, Balanov. (D. C.).

SERIA 1

Unirea Ura. Vîlcea — Metalul Tîrgoviște 2-3 (0-0)
RM. VÎLCEA 6 (prin teleîon de la trimi

sul nostru). Acum, la aproape două ore 
de la terminarea meciului, sute și sute 
de iubitori ai fotbalului așteaptă în fața 
agenției Loto-Pronospoit din localitate re
zultatele din prima serie a categoriei B, 
pentru a calcula dacă, după înfrîngeiea 
de azi, echipa lor se află pe ultimul lcc 
în clasament. In așteptarea rezultatelor se 
discută aprins despre cele trei goluri „în
casate" de echipa locală în numai patru 
minute : 0—0 în min. 66, 0—3 în min. 701

Cauzele sînt mai multe, dar discuțiile 
le ocolesc. In primul xînd, deschiderea 
scorului este pusă pe seama arbitrului O. 
Turcitu (Galați) care n-a văzut ofsaidul în 
care se afla Simionescu, autorul primului 
gol. Realitatea este că apărătorii Unirii 
n-au învățat nici pînă acum că trebuie să 
se oprească din joc numai atunci cînd 
fluieră arbitrul. Metalul profită în con
tinuare de deruta din rîndul jucătorilor de 
la Unirea și înscrie în min. 67 al doilea 
gol, prin Constantin. Trei minute mai tîrziu, 
lansat de Nițescu, Chiiiță șuteazâ puternic 
și scorul devine 3—0 pentru Metalul. Descu
rajarea se face simțită atît în rîndul echi
pei cît și printre spectatori. In cealaltă 
„tabără' mulțumirea își face tot mai mult 
loc și jucătorii de la Metalul nu mai acordă 
partidei toată atenția. Piofitînd de acest 
fapt Unirea atacă din nou, așa cum a făcut 
toată repriza I, și Cazacu (cu capul în 
min. 83 și tot el în min. 85) face ca spe
ranța unui meci egal sau chiar a unei vic
torii să încolțească din nou în inimile celor 
peste 4000 de spectatori, mulți dintre ei 
reveniți Ia locurile lor. Revenirea vîlcenilor 
a fost însă prea tardivă, astfel că fluierul 
final consfințește victoria oaspeților, cu 
toate că un rezultat de egalitate era mai 
echitabil. Unirea a jucat destul de slab 
însă, cauza fiind meciul amical de joi, 
cînd a întrecut pe Dinamo Pitești cu 4—1. 
Arbitrul O. Turcitu (Galați)^ a _ condus co
rect, cu excepția ofsaidului din. care s-a 
înscris primul , gol.

Unirea : Bumbescu — Lambiu, Sandu, 
Biin — Mateescu, Gavrilă — Mihăilescu, 
Bîzgu, Cazacu, Ghibea, Radulescu.

Metalul : Maieu — Brăzaiu, Prandea, St<3- 
nescu — lonescu, Mihăilescu — Simionescu, 
Mureșan (min. 75 Băiăceanu), Nițescu, Con
stantin, Chiiiță.

MIRCEA TUDORAN
Metalul București — Știința Galați 

1—0 (1—0). Metalurgiștii jucînd pe 
teren propriu (terenul Gloria) au cîș- 
tigat la limită, la capătul unui meci 
de slabă factură tehnică. în prima re
priză, jocul a fost echilibrat. Gazdele 
au încercat deseori să străpungă prin 
acțiuni individuale apărarea organizată 
a Științei Galați. In această direcție, 
s-au „evidențiat" Dumitriu 1 și Radu 
care au driblat inutil. Oaspeții au con
struit citeva contraatacuri periculoase, 
însă apărarea metalurgiștitor a lost ia

CALE
Intilnirea a luat sfîrșit eu un re

zultat de egalitate : 4—4 (3—2). Au 
marcat: Zavoda I (min. 13, 18 și 
70), Lttngu (min. 25) pentru Rapid 
și Drăgan (min. 34 și 55), Anatol 
(min. 37), Iordache (min. 65) pen
tru Juventus.

Laminorul Brăila, Tehnometal București,
C.F.R. Arad și Recolta Cărei lideri în categoria C

SERIA EST
Laminorul Brăila — Meialosport Ga

lați 5—0 (2—0).
Rapid Mizil — Unirea Botoșani 1—0 

(1-0).
Flamura roșie Tecuci — Dinamo Su

ceava 4—0 (3—0).
Textila Buhusi — Rapid Focșani 3—1 

(2-1).
Moldova lași — Moldova Moinești 1—0 

(0-0).
Rulmentul Bîrlad — Chimia Onești

3—2 (3—i).
CLASAMENT

1. Laminorul Brăila 6 4 2 8 18: 5 10
2. Chimia Onești 6 4 11 11: 5 9
3. Textila Buhuși 6 3 12 12; 8 7
4. Flamura roșie Tecuci 6 3 12 12:10 7
5. Dinamo Suceava 8 3 12 9: 9 7
8. Rulmentul Bîriad 6 2 2 2 10:10 6
7. Moldova lași 6 3 0 3 9:12 6
8. Moldova Moinești 6 2 13 10: 8 5
9. Unirea Botoșani 6 2 0 4 7:10 4

10. Rapid Mizil 6 2 0 4 6:13 4
11. Meialosport Galați 8 12 3 6:14 4
12. Rapid Focșani 6 114 5:11 3

ETAPA VIITOARE: Dinamo Suceava 
— Moldova Moinești, Meialosport Ga
lați — Textila Buhuși, Unirea Boto
șani — Moldova Iași, Chimia Onești 
—- Laminorul Brăila. Rapid Mizil — 
Rulmentul Bîrlad, Rapid Focșani — 
Flamura roșie Tecuci.

SERIA SUD
Portul Constanța — Metalul Pitești 

6—1 (2—0).
Tehnometal București — Flacăra roșie 

București 0—0. __
Muscelul Cîmpulung — Electrica Con

stanța 3—1 (0—1).
Electrica Fieni — Dinamo Victoria 

București amînat pentru miercuri.
C.F.R. Roșiori — Progresul Alexandria

3—0 (3^—0). 

post. Cu cinci minute înainte de sfîr- 
șitul primei reprize, apărarea Științei 
a cedat: Ion Constantin a centrat, 
mingea a ajuns Ia Buzatu care a pre
lungit lui Dumitriu I. Acesta a șutat 
puternic Ia semiînălțime și tabela de 
marcaj arată scorul de 1—0 pentru 
Metalul.

După pauză, jocul se menține anost. 
Atacantă metalurgi.ști încearcă poarta 
de la distanță, dar șuturile lor ori au 
fost slabe, ori au fost trimise în afara 
spațiului porții. Știința a avut perioade 
de dominare, dar înaintașii săi, pripin- 
du-se, au ratat ocazii clare de a egala.

Arbitrul Nic. Mogoroașe — Craiova 
a condus bine

V. POMPJLIU
Foresta Fălticeni — C.F.R. Pașcani

2-2  (1-0). Gazdele ău dominat mai 
mult iar oaspeții au tăcut un joc 
strict de apărare, contraatacînd rar, 
dar periculos. Au înscris Stanciu (min. 
20) și Ceaușu (min. 76) pentru Fo
resta, respectiv Panaite (min. 58 și 
67). Foresta a ratat un penalti prin 
Pavcl în min. 78. Ioniță (Foresta) și 
Nedelcu (C.F.R.) au fost eliminați în 
min. 22 pentru lovire reciprocă. (Ne
gru Lazăr — coresp.).

Știința Craiova — Tractorul Brașov 
1 — 1 (i—1). Peste 6.000 de spectatori 
au urmărit un joc destul de slab în 
care gazdele nu au dat satisfacție,

5”Iată o fază din. repriza a doua la poarta echipei Metalul
Foto : P. Romoșan

Victoria Giurgiu — Unirea Răcari 2—1 
(1-0).

CLASAMENT
1. Tehnometal București 6 4 1 1 11:11 9
2. C.F.R. Eoșiori 6 4 0 2 7: 2 8
3. Dinamo Victoria Buc. 5 3 2 0 10: 3 8
4. Victoria Giurgiu 6 3 2 1 17:10 8
5. Portal Constanța 6 3 1 2 12: 5 7
6. Flacăra r. București 6 2 3 1 7: 0 7
7. Muscelul C-iung 6 3 0 3 12:10 6
8. Progresul Alexandria 6 1 4 1 5: 7 6
9. Metalul Pitești 6 1 2 3 6:15 4

10. Unirea Răcari 6 0 3 3 6:11 3
11. Electrica Constanța 6 0 2 4 7:13 2
12. Electrica Fieni 5 1 0 4 3:10 2

ETAPA VIITOARE : Electrica Con
stanța — Progresul Alexandria, Vic
toria Giurgiu — Dinamo Victoria Bucu
rești, Tehnometal București — Meta
lul Pitești, Unirea Răcari — C.F.R. 
Roșiori, Flacăra roșie București — 
Portul Constanța, Electrica Fieni — 
Muscelul Cîmpulung.

SERIA VF.SI
Pandurii Tg. Jiu — Electromotor Timi

șoara 0—0.
Minerul Deva — Vagonul Arad 2—1 

(1-0).
Metalul T. Severin — Siderurgistul 

Hunedoara 4—1 (1—1).
C.F.R. Arad — Teba Arad 3—1 (1- 0) 
Victoria Călan — Electroputere Craio

va 2—0 (0—0).
.Tractorul Corabia — Steaua roșie Sa- 

lonta 4—0 (1—0)
CLASAMENT

1. C.FJÎ. Arad 6 3 2 1 8: 4 8
2. Metalul T. Severin 6 4 0 2 10:14 8
3. Pandurii Tg. Jiu 6 3 12 13: 5 7
4. Minerul Deva 6 3 12 11: 7 7
5. Victoria Călan 6 3 12 6: 6 7
6. Tractorul Corabia 6 3 0 3 14:10 6
7. Steaua roșie Salonta 6 3 0 3 9:11 6
8. Electromotor Timișoara 6 2 2 2 7: 9 6
9. Vagonul Arad 6 2 13 15: 8 5

10. Electroputere Craiova 6 2 13 5: 7 5

pasînd des la adversar și mișeîndu-se 
puțin pe teren. Au înscris: Petca 
(min. 25) pentru Știința și Florescu 
(autogol în min. 34). (R Suit — 
coresp.).

Ceahlăul P. Neamț — Flacăra Mo- 
reni 2—1 (2—0). Meci viu disputat 
în care gazdele au dominat clar în 
prima repriză. Oaspeții și-au revenit 
în repriza a doua jucînd mai legat 
dar au pierdut balonul cu regularitate 
în fața porții adverse. Ati înscris: 
Frîncu (min. 49) pentru Moreni, res
pectiv Mangalagiu (min. 4) și Mi- 
halache (min. 35). Raport de eornere 
10—1 pentru Ceahlăul. (C. Nemțeanu 
— coresp.).

Dinamo Bacău — Știința București 
4—1 (1—0). Echipa locală și-a de
pășit net adversarul făcînd șah mat 
în repetate rinduri apărarea echipei 
bucureștene. Au marcat: Harșani (min. 
2 și 71), Vătafu (min. 67 din 11 m), 
Eftimie (min. 85) pentru Dinamo și 
Sască (min. 86 din 11 m) pentru 
Știința. (Ilie lancu — coresp.).

Chimia Făgăraș — Poiana Cîmpina
3—1 (2—1). Victorie meritată dato
rită puterii de luptă a fotbaliștilor de 
la Chimia. Golurile au fost realizate 
de Tăbîrcă (min. 6 și 38) și Bărbat 
(min. 65) pentru Chimia, respectiv 
Matei (min. 34). (B. Staiciu și T. 
Lanța — coresp.).

CLASAMENT
1. Tractorul Brașov 6 3 2 1 16: 8 8
2. Metalul Tîrgoviște 6 4 0 2 11: 8 8
3. Știința Craiova 6231 8: 5 7
4. Dinamo Bacău 6 3 1 2 11: 7 7
5. C.F.R. Pașcani 6 2 3 1 6: 4 7
6. Metalul București 6 3 0 3 7: 4 6

11. Sidemrgistul Hunedotna 6 2 13 7:15 5
12. Toba A reel 6 0 2 4 6:15 2

ETAPA VIITOARE: Steaua roșie 
Salonta — Electroputere Craiova, E- 
lectromotor Timișoara — .Metalul T. 
Severin, Teba Arad — Pandurii Tg. 
Jiu, Siderurgistul 1 lunedoara — Vago
nul Arad, Minerul Deva — Tractorul 
Corabia. C.F.R. Arad — Victoria Călan.

SERIA NORI)
Unirea Dej — Recolta Cărei 1—2 

(O-l)
Minerul Baia Sprie — Soda Ocna Mu

reș 2—1 (I—1).
Metrom Brașov — Metalurgistul Baia 

Mare 3—0 (0—0).
Textila Sf. Gheorghe — Minerul Bihor 

3—0 (1—0).
Gloria Bistrița — Chimica Tîrnăveni 

4_1 (o-l).
Faianța Sighișoara — Rapid Tg. Mureș 

1— 0 (1—0).
CLASAMENT

1. Recolta Corei 6 5 1 0 >4: 5 11
2. Unirea Dej 6 4 0 2 15:10 8
3. Minerul Baia Sprie 6 4 0 2 8: 6 0
4. Mekom Brașov 6 3 1 2 14: 6 7
5. Faianța Sighișoara 6312 5: 5 7
6. Gloria Bistrița 6 3 0 3 >2: 9 6
7. Minerul Bihor 6 2 2 2 6: 8 6
8. Chimica Tîrnăveni 6222 6: 9 6
9. Soda Ccna Mureș 6204 10:12 4

10. Textila Sf. Gheorghe 6 2 0 4 7: 9 4
11. Metalurgistul Baia Mare> S 1 1 4 5:11 3
12. Rapid Tg. Mureș 6 1 0 5 9:21 2

ETAPA VIITOARE: Recolta Cărei
— Chimica Tîrnăveni, Minerul Bihor
— Rapid Tîrgu Mureș, Soda Ocna
Mureș — Faianța Sighișoara, Metrom 
Brașov — Minerul Baia Sprie, Unirea 
Dej — Metalurgistul Baia Mare, 
Textila Sf. Gheorghe — Gloria Bistrița.



conducă în categoria B
ina 6 3 0 3 7: 7 6
ras 6 3 0 3 12:13 6

B 303 9:10 6
Neamț 6 2 2 2 10:13 6
ceni 6 13 2 5:14 5
i 8 12 3 7: 7 4
Ulcea 6 12 3 6:10 4
‘ești 6 2 0 4 4: 9 4
OARE : Tractorul Bra-

Metalul Buc., Metalul Tîrgo- 
Ccahlăul P. Neamț, Foresta 

Știința 
Unirea 
C.F.R. 
Știința

șov 
viște
Fălticeni — Știința Galați, 
Craiova — Poiana Cîmpina, 
Rm. Vîlcea — Dinamo Bacău, 
Pașcani — Flacăra Moreni, 
Buc. — Chimia Făgăraș.

erul Eaia Mare—A. S.
:, 6 (prin telefon de fa 
). — Derbiul raaramu- 
cu mare interes (stadion 
sie O.N.T. de la Baia 
îeiat cu un rezultat ne- 
les pentru suporterii e- 
iuccesul a surîs echipei 
: care a cîștigat clar, 
linant al victoriei a fost 
ehnică a oaspeților. La 
j excelat centrul înain
tașul Cihergheli, sto- 
extrerr.ul dreapta Vaida. 
jucat variat, alternind 
e scurte cu deplasările 
de pe o parte pe alta, 
:s de Sasu. De altfel, 
t la impetuozitatea pe 
tem, o apreciabilă doză

par-o serie de ratări copilărești din 
tea jucătorilor de la Jiul

N. Tăutu și I. Zamora — coresp.
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 1—0 

(1—0). Echipele și-au împărțit perioa
dele de dominare. Repriza 1 a fost 
la discreția gazdelor care an ratat 
multe ocazii de gol (un *' ~
min. 37, și trei bare), 
parte a înscris Sftrlogea

I. Plăvițu șf P. Bocsanu 
Industria Sîrmei Cîmp.

Gaz Metan Mediaș 2—1 (2—1). Meci 
de slabă factură tehnică. Oaspeții iau 
conducerea în min. 1 prin Zanca. 
Localnicii egalează în min. 32 (Che- 
țan), 
min.

11 m, în 
In această 
(min. 12).
— coresp. 
Turzii —

Campionatele republicane de handbal in 7
(Urmare din pag. 1)

inițiat destule atacuri, 
•na parte a jocului, dar 
i a pasat prea puțin, re- 
ncercările individualiste 
ștefănescu și Silaghi. In 
aceste asalturi neordo- 
s mijlocașii în față, fă- 
ai multe intercepții ale 
: transforme în contra-

j atacuri șt ocazii 
e părți (Sasu, Gavrilă, 
rsnai). Scorul este de- 
4 de către gazde. Ex- 
ăimfirean Soo, venit în 
e degajarea, „lumina- 
in careu, Tiron pune 

trimițînd în colț. Peste 
nute Minerul egalează 
e transformă cu capul 
are portarul Pop, mai 
tut să o intercepteze, 
rr.in. 51, Atiner trage 
d, care a apărat bine, 
nai trei minute, Minerul 
:toriei dintr-o acțiune 
L lansează pe Rosznai, 
remă, acesta centrează 
înscrie cu capul, plon- 
ifîrșit Minerul domină 
calnicii atacă sporadic, 

ie L. Ferenț (Timișoa
ra Mare: Vlad-Donca, 
«ti-Ghergheli, Ujvari- 
, Ciorna, Sasu, Soo. 
Mare: Pop-Naghi, Bor- 
aniu, Dull-Ștefănescu, 
in plin. 46 Kuki), Ga-

apoi obțin golul victoriei, în 
40, prin Mateescu.

V. Ștefănescu — coresp.
Minerul Lupeni 

dominat
S. Cugir
(0-0). Gazdele . au

A.
1—0
autoritar tot timpul jocului dar nu 
au putut trece decît o singură dată 
de apărarea supranumerică a oaspe
ților. A. S. Cugir a tras la poartă de 
27 de ori, iar Minerul numai de 6 ori. 
Unicul gol a fost înscris de Baban 
în min. 46.

M. Vîlceanu — coresp.
Mureșul Tg. Mureș — 

0—0. Intîlnirea a plăcut, 
spectaculos și de o bună 
nică. Ambele formații au 
roase ocazii de gol.

V. Kadar
CLASAMENT

un joc bun, a avut o circulație rapidă 
a mingii, cu care a făcut „mat" apă
rarea oaspeților. Aceștia s-au .bazat 
prea mult în atac pe aportul lui Gu- 
nesch și dacă acesta este bine păzit, 
atacul n-are eficacitate. De menționat 
că Dinamo a ratat 3 lovituri de la 
7 m. (P. Dumitrescu, coresp.).

Știința Tg. Mureș — Știința Petro
șeni 19—13 (10—3). Joc frumos, plin 
de subtilități tehnice. învingătorii s-au 
impus printr-un plus de finalitate în 
numeroasele faze de poartă. Localnicii 
au avut cei mai buni oameni în por
tarul Branhoffer și Chinda (9 goluri), 
oaspeții în C. Drig (4) și Barabaș 
(4). (I. Vulcan, coresp.).

Stiinta Timișoara
23—10 (10—4). Studenții 

cut pe ei înșiși, realizînd 
taculoase și conducînd 
timpului. Au excelat cei 
Cristian (7 goluri) și M. 
Sibienii au contribuit și ei la reușita 
meciului, ca și arbitrajul excelent al 
lui V. Cojoearu (Craiova). (1. Ioana, 
coresp.).

Tehnometal Timișoara — C..S.M.
Reșița 13—11 (6—3). Victorie mun
cită și meritată. Gazdele au jucat mai 
hotărît Oaspeții și-au revenit și au 
dominat sfirșitul ambelor reprize. (St. 
Marton, coresp.).

FEMININ — SERIA I
Progresul București — Rulmentul 

Brașov 14—7 (8—4). Joc frumos, des
fășurat într-o alură rapidă, imprimată 
mai ales de Progresul. Aceasta s-a 
prezentat bine pregătită și în formă 
bună, conducînd tot timpul (2—0, 
5-1, 6-2, 8—3, 9-5, 11—6, 14-6) 
și obținînd o victorie clară, la o di-

Voința Sibiu 
s-au între- 
faze spec- 

ma jor ita tea 
doi pivoți, 
Sauer (4).

Angela Mo.șu (Banatul) a pătruns la semicerc și se pregătește să arunce Za poartă. 
Fază din meciul Electromagnetica

ferență justă. Rulmentul a luptat tot 
timpul în același ritm, contribuind la 
nota foarte atractivă a jocului. A com
binat și contraatacat rapid, dar n-a avut 
suficientă precizie în aruncări, iar în 
apărare s-a lăsat surprinsă de șuturile 
de la distanță.

Confecția București — S.S.E. Plo
iești 6—8 (3—5). Victoria ploieștence- 
lor se datorcște unui joc mai combi- 
nativ, mai orientat și unor aruncări mai 
precise, în atac, și unei apărări mai 
organizate. Confecția a jucat mai bine 
în prima repriză cînd a și ajuns la

Buc. Banalul Tini. 8—11 (f)
Foto: T. Roibu

C.S.M. Cluj
jocul fiind 

calitate teh- 
ratat nume- I. C. Arad — Știința București 5-2!

coresp.

1. C.FJI. Timișoara 6 3 3 0 10: 2 9
2. Minerul Baia Mare 8 4 11 9: 5 9
3. Ind. Sîxm. Cîmp. Turzii 8 4 0 2 17: 8 >
4. C.S.M. Reșița 6 3 1 2 8: 5 7
5. C.S.M. Cluj 6 3 1 2 8: 7 7
6. Flamurai roșie Oradea 6222 7:10 6
7. Jiul Petrila 6 14 1 5: 8 6
8. A. S. <Cugir 6222 6:11 6
9. Gaz Metan Medias 6 2 1 3 8: 6 5

10. A.S.M.D . Satu-Maie 8 2 13 10:16 5
11. Mureșul Tg. Mureș 6123 8: 8 4
12. Arieșul Turda 6 1 2 3 7: 8 4
13. Mineral Lupeni 6 12 3 6:11 4
14. C.S.M. Sibiu 6204 2: 6 4

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia
Mare—Flamura roșie Oradea, C.S.M. 
Sibiu — A.SJVț.D. Satu Mare, Mure
șul Tg. Mureș — A. S. Cugir, Jiul 
Petrila — Ind. Sîrm.ei Cînipia Turzii, 
C.F.R. Timișoara — Minerul Lupeni, 
Arieșul Turda — C.S.M. Cluj, Gaz 
Metan Mediaș — C.S.M. Reșița.

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 8—2 (3—0, 2—0, 2—1
1— 1). Joc frumos, în care dinamoviștii 
superiori din punct de vedere tehnic 
au învins la scor. Spre sfirșitul partidei 
jucătorii de ia Rapid au acționat mai 
organizat, contraatacînd periculos și 
reușind să reducă din handicap. Au 
înscris : Fleșeriu (2), Zahan (2), Kro
ner (2), Lenghel și Novac pentru în
vingători, Panlazi și Dunărcanu pen
tru învinși. A arbitrat foarte bine 
Henri Iacobini (Buc.).

G. CIORANU-corespondent
CRIȘUL ORADEA — INDUSTRIA 

LINII TIMIȘOARA 9—3 (2—1, 4—1,
2— 0, 1—1). Crișul s-a dovedit supe
rioară atît din punct de vedere al con
cepției tactice de joc, cît și al pregătirii 
fizice. Autorii golurilor : Rujinski (4),

IOAN CHxRIUĂ 
e Oradea — Arieșul 
— 1). Terenul complet 
■ut eforturi 
e, cu toate
destul de 
ul a lost 
ies și toți 
deau o victorie ușoa
1 echipei orădene. Lu- 
t s-au înfîmplat așa. 
dominat insistent dar 
ilor și în special por 
respins prompt afacu-
2 Bone depășește pe 
t, intră în careu și
După reluare orădenii 

sr nu reușesc să în-

de la am- 
acestea, au 
spectaculos, 
deschis în 

cel prezenți

. Lorincz — coresp.
— C.F.R. Timișoara
s-a ridicat la nivelul 

sînt capabile cele două 
■cial gazdele au jucat
fost în stare să trea- 
bine pusă la punct a 

soreai. De menționat 
iile tehnice greșite și

ipsport
TA O VABIAKTA 
JULTATE EXACTE
ovin — a.». Ungold (A) 1 
u Mare — Minerul B. 
) 1 
- C.F.B. Tim. (cai. B) X 
Minerul Lupeni (cat. B) 1 

tlcea — Metalul Tirg.
2 

rcjvodîna anulat
riorenlina (camp, italian) x 
ologna (camp. Italian) 2 
ta (câmp, italian) x
aazicna’e (camp, ilalian) 2 
Torino (camp, italian) x 
Catania (camp, italian) 1 

: 197.399 lei.
anulat conform regula- 

ă pronostic exact tuturor

min.

Steaua — Grivija
(Crmare din pag. 1)

47 Demian este eliminat. La o 
fază mai greu de urmărit din tribună, 
Demian — după cum ne-a confirmat la 
sfirșitul jocului arbitrul Cornel Mun- 
teanu — l-a lovit pe jucătorul militar 
Al. lonescu. Steaua caută să fructifice 
superioritatea numerică și... reușește: 
din nou Chiriac e lăsat liber și lovi
tura de picior căzuta, 
precizie, aduce majorarea scorului: 6-3. 
Cîteva minute mai tîrziu, împins de 
Costel Stănescu, Manea ripostează lo- 
vindu-l cu piciorul pe mijlocașul (Irivi
tei și. în loc să beneficieze de o lovi
tură de pedeapsă. Steaua rămîne ast
fel și ea in 14 jucătorii

In ciuda celor crteva momente de 
tensiune, jocul continuă să se desfă
șoare la un nivel tehnic ridicat. Scor 
final: 6—3. O victorie meritată a echi
pei militare care, astfel, iși mărește 
considerabil avansul in clasament.

Arbitrul Cornel Mtmteanu a condus 
bine formațiile:

STEAUA: Danciu (Ciornei), Căpu- 
șan, lonescu-Blăgescu, Fodor-Preda, 
Enache, Afanea-Mateescu, Chiriac- Cio
bănel, Nanu Radu (Ni.cn}. Luscal. 
Cojoearu-Peneiu.

GR1VTȚA ROȘIE: Dinu, Manole, 
Rădulescu-Alircea Rusii (Moldoveana). 
Stoenescu-Moraru, Demian, lliescu-C. 
Stănescu, Oblerr.enco-7Vodoresc//, Wu- 
sek, Irimescu, Balcan-Doru Pavel.

Tn deschidere, Progresul și Farul 
Constanța au furnizat un meci plăcut, 
in care bucureștenii au marcat — în 
special în prima repriză — o superio
ritate evidentă. Progresul a avut o con
cepție mai clară de joc, o legătură în
tre compartimente și — pe linia formei 
sale bune din acest campionat — au 
cucerit destul de ușor victoria cu 12—0

executată cu

Roșie 6-3 (3-0)

Ciordoș, Hegheși, Muth, Mia, Covaci 
pentru Crișul și Cîmpeanu (2) și Chiciu 
pentru timișoreni. De menționat că ju
cătorul Cîmpeanu a ratat o aruncare 
de la 4 metri.

I. OPRF.A-coresp.
I.C. ARAD — STIINTA BUCUREȘTI 

5—2 (0—6, 0—0, 2—0, 3—2)
Gazdele au cîștigat pe merit. Oas

peții s-atr prezentat slab mai ales !n 
atac. Au marcat: Kincs (2), Unc (2), 
Schilha pentru l.C.A. și Mărculescu și 
Kincs (autogol) pentru Știința: tn lipsa 
arbitrului delegat Șarcadi (Cluj), a 
condus Csany (Arad).

D. NADOLU — coresp. 
MUREȘUL TG. MURES — STEAUA 

BUCUREȘTI 1—6 (0—0, 0—2, 
1—3, 0—1).

Meciul a fost la discreția buctireș- 
tenikir, mureșenii rezistînd doar o re
priză. Au înscris: Szabo (2), Țăranii 
(2), Miu, Culiniac pentru Steaua și 
Scos pentru Mureșul.

ION PAUȘ-coresp
C.SJH. CLUJ — STIINTA CLUJ 

2—2 (0—0, 2—1, 0— i, 0—6).

3—3 și a avut trei bare la scorul de 
3—5. După pauză însă, a fost lipsită 
de decizie în atac. De notat că la 5—7, 
Confecția a ratat im 7 m

Faianța Sighișoara — Știința Bucu
rești 2—12 (8—6). Liderul seriei a ob
ținut o nouă victorie clara, practicînd 
un joc tehnic, rapid cu care a confir
mat forma sa bună. Scorul putea fi 
mai mare, dacă bticurește'ncele n-ar fi 
ratat 3 lovituri de la 7 in, pe lingă cele 
două bare avute. Gazdele au tost lip
site de finalitate în acțiuni. (L. Riș- 
noveanu, coresp.).

Tractorul Brașov — Rapid București 
6—15 (4—10). După o primă repriză 
foarte bună, Rapid n-a mai forțat 
jocul în a doua, reușind totuși o vic
torie la scor. (V. Popovici și Gh. 
Corcodet, coresp.).

SERIA A II-A
Electromagnetica București — Bana

tul Timișoara 8—11 (5—7). In fiecare 
repriză, timrșoreneele au început pu
ternic, realizînd goluri frumoase (în 
special de pe semicerc, unde s-a evi
dențiat Kaspari). Dar, deficitare in pre
gătirea fizică, ele au cedat de fiecare 
dată în final, cind luptau mai mult 
pentru menținerea rezultatului. Echipa 
Electromagnetica, bnzîndu-S’ mai mult 
pe aportul lui Onghert (4 goluri), nu 
a putut face mai mult.

Știința Timișoara — Constructorul 
Timișoara 12—5 (3—2). Joc influențat 
de terenul desfundat. Studentele an 
cîștigat pe merit. De remarcat că Con
structorul n-a avut nici jucătoare de 
rezervă. (AL Gross, coresp. reg.).

C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mureș 
6—5 (2—3). Joc frumos. Scorul a al
ternat, ceea ce a făcut palpitantă des
fășurarea meciului. Echipa Mureșul a 
condus >eu 1—0, 3—2 și 5—4. Pînă 
la urmă, C.S.M. a obținut victoria pe 
merit. De subliniat că ambele echipe 
au avut cîte 5 bare 1 (M. Lupuțiu, 
coresp.).

S.S.E. Petroșeni — Știința Cluj 8—8 
(2—5). Echipa gazdă s-a comportat 
mai slab. In schimb. Știința a jucat 
mai bine și a condus în permanență. 
(N. Tăuiu, coresp.).

(12—0). Au înscris: Alexandrescu (lo
vitură de picior căzută), Dragomirescu 
(încercare), Sorin Nîculescu (încer
care), Alexandrescu (lovitură de picior 
căzută ).

GLORIA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
8—6 (3—0). Joc frumos, deschis, în 
care bucureștenii au avut o netă supe
rioritate. Studenții timișoreni au evo
luat sub așteptări. Cu mai multă in
sistență, Gloria putea obține victoria 
la o diferență mai mare de puncte.

ȘTIINȚA PETROȘENI — UNIREA 
6—0 (6—0). Victoria gazdelor este 
meritată, 
jocul pe 
general, mai clar. Punctele au fost 
realizate ‘ f ‘
pedeapsă). (N. Tăutu, coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO 6—9 
(6—3). în ciuda timpului nefavorabil 
(frig și ploaie), jocul a fost spectacu
los, prilejuind o frumoasă luptă spor
tivă. Victoria a revenit echipei care 
pînă la urmă a dovedit că are o pre
gătire fizică mai bună : Dinamo Bucu
rești. Dacă pînă în min. 60 studenții au 
dominat teritorial, ei au pierdut apoi 
inițiativa și au dat posibilitate dina- 
moviștilor să domine net și să în
scrie punctele victoriei. Au marcat: 
Nica (lovitură de pedeapsă), Gherasim 
(două lovituri de pedeapsă), Zlătoianu 
și Coravu (cîte o încercare). (V. Ca- 
coveanu, coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — C.S.M.S. 
IAȘI 13—6 (5—3). Disputat la Tecuci, 
jocul a plăcut spectatorilor, căre au 
aplaudat victoria meritată a bîrlădeni- 
lor. Au înscris : Făitărețu, Crișan (cîte 
o încercare — transformate de Sabău) 
și Crișan (lovitură de pedeapsă) pen- 
trul Rulmentul și Dăscălescu și Fio- 
rescti (cîte o încercare) pentru ieșeni. 
(E. Solomon, coresp.).

Studenții au fost superiori în 
înaintare șr au acționat, în

de Galdea (două lovituri de

PETRE TACHE (DKâî’O) ÎNVINGĂTOR LA V.T2ZĂ
(Urmare din pag. 1)

(15,6 sec) l-a depășit pe V. Iordache, 
Dan Mărgărit (15,4 sec) l-a întrecut 
pe D- Budișteanu, iar C. Stanciu (17,8 
sec)' și Gh. Vasilescu s-ati calificat in 
datina lui M. Voinescu. Optimile s-au 
desfășurat după formula de trei aler
gători în serie, calificîndu-se din fie
care dispută cîte doi. Iată ordinea: 
I — V. Votoșin — 18,5 sec, D. Po
povici — eliminat S. Dtiță, II — Petre 
Tache — 12,4 see, S. Ariton — elimi
nat C. Stanciu, Ill — E. Bărbulescu 
— 12,8 see, V. Burlacu — eliminat D. 
Mărgărit, IV — M. Popescu — 12,7 
sec, C. Voicu — eliminat Gh. Vasi- 
leseti. In sferturi de finală lupta a în
ceput să fie deosebit de interesantă. 
Dan Popovici l-a întrecut greu (!) pe 
V. VoJoșin realizînd 14.0 sec. M. Po
pescu a dispus (12,8 sec) de S. Ariton, 
E. Bărbulescu l-a învins la „mustață" 
pe V. Burlacu, obținînd 13,4 sec, iar în 
cea mai puternică dispută Petre Tache 
l-a întrecut pe C. Voicu. Acesta din 
urmă venind puternic sj>re finiș s-a 
agățat de roata adversarului său și 
s-a răsturnat.

în semifinale Tache s-a anunțat ea 
un concurent serios la titlu realizînd 
(pe vuitul puternic care a bătut du
minică dimineață) 12,2" sec în compa
nia lui E. Bărbulescu. Dan Popovici 
s-a calificat în semifinala cu M. Po
pescu printr-un plus de rutină (12,7 
sec).

In finală au fost necesare trei manșe. 
In prima Tache a „rupt" la jumătatea 
virajului, a luat avans, dar a fost în
trecut de Popovici pe ultimii metri (12,4 
sec). Manșa a doua a revenit lui Tache

(13,4 sec). Rareori se poate vedea o 
dispută alit de electrizantă ca aceea 
oferită de manșa a treia. Pe toată linia 
dreaptă dinaintea sosirii Tache și Po
povici au dezlănțuit o luptă pe care 
au dus-o pină la capătul forțelor. Cu 
cîțiva metri înainte de linia albă Tache 
a ridicat mîna socotindu-se învingător 
(lucru care putea să-l coste victoria !) 
și — cu un suprem efort — a reușit 
totuși să cîștige. Aplauzele spectato
rilor au răsplătit o victorie rgeritată. 
Clasament final: 1. PETRE TACHE 
(DINAMO) — campion al R.P.R. ; 
2. Dan Popovici (Dinamo); 3. M. Po
pescu (Dinamo); 4. E. Bărbulescu 
(Dinamo). Juniorii au trebuit să reia 
de la început întrecerea. Ei au alergat 
patru serii, apoi încă o dată. Tot patru 
serii (!) ea sferturi de finală. In semi
finale Steaua cu 2:37,4 a dispus de 
Dinamo (2:40,0), i : Olimpia — 2:35,6 
de Voința (2:45,9). în fipală juniorii 
Olimpiei au confirmat realizînd 2:32,9 
(recordul republican este de 2:30,4), 
față de 2:35,1 cit a obținut Steaua. 
Clasament final : 1. OLIMPIA (Gh. 
Radu, St. Simion, Gh. Juravle, 1. Ghi- 
tea — antrenor St. Poreceanu) — 
campioană republicană de juniori; 
2. Steaua ; 3. Voința ; 4. Dinamo.

Duminică a avut loc și prima între
cere oficială de demifond. Cursa des
fășurată de-a lungul a 30 de minute a 
scos în evidență omogenitatea cuplului 
C. Baciu — V. Oprea (Steaua) care 
au realizat o medie orară de 56,800 km 
cîștigînd titlul de campioni ai Bucu- 
reștiului.

Luni au loc, începînd de la ora 16, 
probele de 1 000 m cu start de pe loc 
și urmărire individuală juniori.



Ultimele „starturi" înaintea campionatelor
internaționale de atletism ale R. P. Romii»

a avut loc — 
trecute — un

SIENA. In localitate 
la sfîrșitul săptămînii 
important concurs internațional de at
letism. In prima zi a întrecerilor, un 
frumos succes 
CIOCHINĂ care 
triplusalt.

Iată citeva din

a repurtat ȘERBAN 
a cîștigat proba la

____________ rezultatele de sîmbă
tă: BĂRBAȚI: 100 m: Ganatasio (Ita
lia) 10,6; 400 m: Hasslinger (RFG) 
48 2; 1500 m: Bianchi (It.) 3:53.4; 
110 mg: Otos (It.) 14,2; Cistiakov
(URSS) 14,3; " ........... '
(RPR) 14,7

Bianchi (It.) 3:53.4;

Sar' (It) și Jurcă 
.........   triplu: CIOCHINA 
(RPR) 15,67; Gentile (lt.) 15,61; Stoi- 
kovski (Bulg.) 15,48; înălțime: Bogliato 
(It.) 2,03; disc: Grossi (It.) 52,71; Tru- 
șenev (URSS) 52,43; FEMEI: 100 m: 
Govoni (lt.) 11,9: 80 mg: Kerkova 
(Bulg.) 11,0; lungime: Vetorazzo (lt.)

6,09; Viscopoleanu (RPR) 6,03; Rozsa- 
volgyine (Ungaria) 5,63.

CIMPULUNG MUSCEL. Cîteva te- 
zultate bune au fost înregistrate în ca
drul concursului dintre atleții de la 
Metalul Buc. și Chemie Halle: Alexan
dru Tudorașcu (10,5) și Aurel Sta- 
matescu (10,6) pe 100 m, Lia Mano- 
liu (53,31) și Olimpia Cataramă (51,57 
— rec. personal) la disc.

VIENA . In cadrul unui concurs in
ternațional de atletism desfășurat la 
Viena cunoscutul recordman austriac la 
aruncarea ciocanului lleinz Thun a 
obținut rezultatul de 68,57 m. Pe locul 
doi s-a clasat recordmanul mondial al 
probei Harold Connolly (SUA) care a 
aruncat cu 9 cm mai puțin. Thun va 
evolua peste cîteva zile la campio
natele noastre internaționale.

CAMPIONATUL R. P. R. DE BOX

Primii ciștigători ai „zonelor"• •

din 
de 

box

dereuniune, spre deosebire 
s-a ridicat la un nivel tehnic 
dind satisfacție publicului con- 
care a umplut pînă la refuz

aspecte ale întâlnirilor:

Sîmbătă scara, Palatul Sporturilor 
Constanța a găzduit finala fa-zei 
eonă a campionatului individual de 
al R.P.R.

Ultima 
celelalte, 
superior, 
stănțean 
șala.

Iată cîteva 
cat. muscă: Șt. Ispas (Buc.) insistînd 
în atac, a reușit să plaseze mai multe 
lovituri clare, câștigând astfel la puncte 
întîlnirea cu A. Regep (Medg.) cat. 
cocoș: Gh. Badiu (Buc.), c_,_ 
la puncte, a făcut multe 
lui A. V erdeș (Buc.).

La categoria pană, Z. Pazmani (Ti
miș.) s-a comportat foarte bine, în toate 
cele trei meciuri susținute în această 
zonă, ceea ce a determinat probabil ju
riul să-l declare învingător în meciul 
cu M. Goanfă (Craiova). Decizia, însă, 
nedreptățește pe boxerul craiovean. 
Cat. semiușoară: tînărul V. Tudose 
(Buc.) a constituit o adevărată reve
lație. Cu mult curaj și sțăpînire de 
sine el a reușit să cucerească o meri
tată victorie la puncte, în fața punche- 
rului Gh. Vieru (lași). Cat. ușoară: 
Șt. Popoacă (Buc.) b.p. I. Ilodoșan 
(Reșița). Cat. semimijlocie : M. Sima 
(Giurgiu) b.p. M. Bălan (Buc.). Cat. 
mijlocie mică: I. Olteanu (Buc.) în- 
tr-o formă foarte bună, a învins cate
goric la puncte pe Al. Moise (Buc.). 
Cat. mijlocie : 7V. Nicolae (Muscelul) 
b.p. A. Teodorescu (Oradea). Cat. semi
grea : M. Nicolau (Buc.) b.K.O. a Il-a 
A. Gall (Sf. Gh.). Cat. grea : St. Szen- 
tanai (Cluj) b.ab. a 11-a T. Dumitroaie 
(lași)

deși în\ ins 
„clipe grele*

M. TRANCĂ

REȘIȚA (prin telefon). In Sala Spor
turilor din Reșița, în fața unui 
•public numeros, sîmbătă scara a 
avut loc finala fazei de zonă a cam-

Actualitatea
• Turneul preolimpic de hochei pe 

iarbă a continuat la Lyon. Echipa 
Pakistanului a învins cu severul scor 
de 7—0 echipa S.U.A. Alte rezultate: 
India — Japonia 4—0; Canada — 
Italia 1—1: Spania — Belgia 2—3; 
Anglia — Franța 3—0.

• La Seelenbitider-Halle din Berlin 
s-a disputat o întilnire internațională 
de box intre echipa R.D. Germane și 
o selecționată siriană. Gazdele au cîș
tigat cu scorul de 9—1. Sirienii au cîș
tigat un singur meci prin Moula care 
în cadrul cat. muscă l-a învins la 
puncte pe Glatz.

• Intr-un meci internațional de na- 
tație desfășurat la Blackpool echipa 
Angliei a învins cu scorul de 143—■

; 124 puncte echipa R.P. Ungare. Ino- 
tătoarea engleză Stella Mitchell, în 
vîrstă de 16 ani, a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 220 gărzi 

' bras cu timpul de 2:50,2. Vechiul re
cord, deținu: de aceeași sportivă, era

aupionatului R.P.R. de box. întâlnirile 
fost în general de un bun nivel tehnic. 
S-au desprins în mod special meciurile : 
A. Iliescu—M. Florea ; l. Negru—G. 
Negoescu; D. Minea—l. Locaș și O. 
Mărăcineanu—P. Jipa.

Cat. muscă: A. Nuri (C-ța) b.p. O. 
Gorea (Reghin); cat. cocoș: A. Iliescu 
(C-ța) b.p. Af. Florea (Hunedoara) ; 
cat. pană : 1. Negru (Muscelul) b.p.
C. Negoescu (Buc.) ; cat. semiușoară :
D. Minea (Buc.) b.p. Fr. Locaș (Ora
dea); cat. ușoară: P. Jipa (C-ța) b.p. 
D. Mârăcineanu (Craiova); cat. semi
mijlocie : I. Enache (Bacău) b.p. E. 
Dănilă (Buc.) — decizie discutabilă; 
cat. mijlocie mică : 1. Pițigoi 
b.ab. I L. Gavrila (Buc.) cat. 
cie: D. Șandru (Cluj) b.p. Gh. 
(Craiova); cat. 
(0. Turzii) —

semigrea : F. 
fără adversar.

(Buc.) 
mi j'Io- 

Huzatu
Dudea

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASI

ECHIPELE U.R.S.S. SI R.S.F. IUGOSLAVIA CONTINUĂ SERIA VICTORIII
R. P. Romină învinsă la mare luptă de R. P. Polonă și Spania

P.
Și

BOCȘANU
I. PLAV1ȚU, coresp.

MUSCEL (prin t cir
că cele trei reuniuni 

la un nivel tehnic su-

CIMPULUNG 
fon). Cu toate 
nu s-au ridicat 
perior, totuși ele au plăcut celor pre- 
zenți datorită dîrzeniei cu care fiecare 
pugilist și-a apărat șansele.

Iată rezultatele înregistrate:
Cat. muscă: C. Biiziiluc (Craiova) 

b.p. I. Sloian (Caracal); cat. cocoș: 
5. Crăciun cîștigă fără adversar; cat. 
pană : Gh. Angliei (Buc.) b.p. Ene Mi- 
lică (Buc.); cat. semiușoară: S. Birsu 
(Buc.) cîștigă fără adversar; cat. u- 
șoară: N. Califa (Buc.) b.p. I. Olteanu 
(Oradea); cat. semimijlocie: M. Rusii 
(Oradea) b.p. C. Manolache (Craiova); 
cat. mijlocie mică: K. Bogoi (Galați) 
b.p. K. Conceag (Oradea); cat. mijlo
cie: Gh. Neagu (Brașov) cîștigă fără 
adversar; cat. semigrea: E. Ianovici 
(Buc.) cîștigă fără adversar.

N. ISCRU
și V. POPESCU, coresp.

WROCLAW 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). După cum 
v-am relatat și în cronica precedentă, 
aici, în sala Ludowa, majoritatea echi
pelor prezente la cel de al XIII-lea 
campionat european de baschet mas
culin luptă cu multă dîrzenie pentru 
un loc cît mai bun în clasament. 
„Maratonul" celor 72 de meciuri este 
de-abia la început și echipele dispun 
încă de forțe suficiente pentru a-și 
apăra toate șansele.

Cum era și de așteptat, formațiile 
Uniunii Sovietice și R.S.F. Iugoslavia, 
cu loturi mai complete și mai bine 
pregătite, se anunță de pe acum prin
cipale pretendente la locul întîi. Bas
chetbalist» sovietici au avut sîmbătă 
un adversar destul de dificil în echi
pa R. P. Polone. Partida a fost tot 
timpul echilibrată, datorită dîrzeniei 
cu care gazdele au luptat împotriva 
pivoților sovietici și ca urmare a fap
tului că Minașvili, Travin sau Kal
nins au ratat destul de mult în arun
cările de la semidistanță.. Aceasta a 
făcut ca scorul să fie tot timpul strîns, 
iar echipa sovietică să cîștige doar 
cu zece puncte diferență. Duminică, 
campionii europeni au întrecut însă 
comod echipa R. D. Germane. Și bas
chetbalist» iugoslavi au cucerit două 
noi victorii, dispunînd de formațiile 
Izraelului și Italiei. In general, ju
cătorii iugoslavi mizează foarte mult 
pe acțiunile ofensive, unde dau dovadă 
de multă virtuozitate și siguranță. 
Apărarea lor, în schimb, este destul 
de penetrabilă, echipa primind în fie
care meci multe puncte.

Sîmbătă dimineața, formația R. P. 
Romîne a întîlnit echipa Spaniei. An
trenorul V. Popescu a introdus pe te
ren „cinciul" Demian, Giurgiu, Albu, 
Spiridon, Cr. Popescu care, cu o sea
ră înainte, dăduse satisfacție. Ideea 
s-a dovedit inspirată. Timp de 30 de 
minute, reprezentativa romînă a jucat 
foarte bine, atît în atac, unde pe 
rînd Albu, Popescu și Spiridon au în
cheiat cu precizie acțiuni tactice bine 
gîndite, cît și în apărarea combinată, 
„om la om“-„zonă“. Chiar și aportul 
lui Detnian a fost de astă dată mai 
consistent și astfel conducem tot tim
pul cu 8—10 puncte diferență (la 
pauză 44—34). Mai mult chiar, după 
reluare jucătorii romîni impun un ritm 
convenabil și diferența se mărește. In 
minutul 25, echipa noastră conducea 
cu 57—41 I In mod normal, așa cum 
decurgeau lucrurile, victoria nu ne 
mai putea scăpa. Dar...

în minutul 30 Albu (în formă bună) 
părăsește terenul pentru cinei greșeli 
personale, ultima acordată cu multă 
ușurință de arbitrul N. Kolev. Apoi, 
echipa aplică apărarea „om la om“

(greșeală de neiertat) și aceasta in
suficient de agresivă, permițînd spa
niolilor — cu Rodriguez în mare for
mă de coș — să-și impună ritmul 
lor extrem de rapid și să reducă din 
handicap. Bascheibaliștii romîni gre- 

în continuare, acceptînd acestșese
ritm și astfel avantajul scade vă- 
zînd
mai conducem cu 68—67, pentru ca 
în minutul 39 scorul să devină egal: 
69—69. Dezorientați complet în ulti
mul minut, jucătorii noștri primesc 

.șase puncte și marchează unul sin
gur, permițînd — acesta este cuvîntul 
— echipei Spaniei să obțină o vic
torie la care nimeni nu se mai aștep
ta : 75—70 (34—44). Au marcat:
Dem’an 14. Niculescu 2, Spiridon 11, 
Albu 16, Giurgiu 5. Nosievici 8, Po
pescu 14 
Monsalve
Sevillano
2, Ramos

cu ochii. Totuși, în minutul 37

pentru R. P. Romină și
6, Codina 5, Rodriguez. 29,
15, Martinez 17, Buscato
1. Au arbitrat cu scăpări

Germană 76—52 (30—23), Spania — 
R. P. Romînă 75—70 (34—44), Ceho
slovacia — Franța 79—72 (41—33), 
R. D. Germană — Finlanda 73—50 
(33—26), Finlanda Cehoslovacia

N. Kolev (R. P. Bulgaria) și A.
Pythoud (Elveția).

Rezultate tehnice SERIA I: Iu-
goslavia —- Izrael 80—73 (44—31),
Belgia — Turcia 71—52 (31—31),
Italia — Olanda 73—60 (47—23),
Bulgaria -- Turcia 71—52 (34—25),
Ungaria —■ Belgia 71—69 (33—34),
Belgia — Olanda 77—71 (33—35),
Izrael —• Turcia 64—55 (30—32),
Bulgaria —- Ungariai 55—64 (26—33),
Iugoslavia — Italia 71—69 (37—32),
SERIA A Il-a s U.R.S.S. -- Polonia
64—54 (30—20), U.R.S.S. — R. D.

45— 78 (20—33), Polonia — R 
64—60 ( 30—34).

Ca șî în partidele precedente, 
zentativa țării noastre a intrat 
pe teren decisă să lupte din to 
terile pentru a cîștigă în fața 
R.P. Polone. In atac, tactica 1 
ționat foarte bine, blocajele și 
din blocaje permițînd lui Albu, 1 
și Spiridon să înscrie aproape 
care dată, iar apărarea combinat, 
la om“-„zonă“) a dat rezultat' 
lente, remareîndu-se îndeosebi . 
care a recuperat aproape maj 
mingilor. Ca evoluție a scorulu 
nirea a fost echilibrată, desfășu’ 
însă în majoritatea timpului în £ 
echipei romîne. Aceasta a condus 
13 cu 26—21, min. 18: 34—2' 
24: 40—30, min. 26: 44—33, n
46— 37. De aci» însă, o serie de 
total eronate ale arbitrului A. P 
mai tîrziu eliminarea lui Demian 
cinci greșeli personale (min. 
încurajările frenetice adresate 
6000 de spectatori baschetbalișt 
lonezi au dus la pierderea ava: 
deținut de echipa romînă. Ech 
loneză egalează în min. 36 (. 
și încheie partida cu 61—60. Au 
Demian 9, Spiridon 12, Giurgiu 
10, Valerîu 6, PoDescu 8, Nosi< 
Vistier 2, Cîmpeanu 5, Kiss 2 
R.P. Romînă și Pstrokonski 
chowski 5, Dregier 11, Frelkie 
Lopatka 15, Likszo 17, Sitkoi 
Pis hun 4 pentru R.P. Polonă. Au 
A. Pythoud (Elveția) și E. 
(R.P. Ungară).

La ora închiderii ediției se 
meciul Spania—Franța. Luni, r 
ta ti va țării noastre joacă c Li*

ADRIAN VAS

sportivă de peste hotare
de 2:51,4. Iată alte rezultate: mascu
lin: 220 yarzi fluture Jenkins (A) 
2:15,8, 110 yarzi spate Ludgrove (A) 
1:10,9; 110 yarzi liber Dobai (R.P.U.) 
56,4; 1 650 yarzi liber Katona (R.P.U.) 
18:03; feminin: 440 yarzi liber Long 
(A) 5:03,3; 110 yarzi fluture Philips 
(A) 1:10,3; trambulină Austen (A) 
98,83 puncte; 110 yarzi liber Madarașz , 
(R.P.U.) 1:04,3; 440 yarzi liber băr
bați Katona (R.P.U.) 4:30,7; ștafeta 
4x100 yarzi liber Anglia 3:47,4.

• Meciul atletic dintre selecționatele 
feminine ale Franței și Austriei, des
fășurat la Colmar, s-a terminat cu 
scorul de 
franceze, 
gistrate : 
( Franța ) 
( Franța) 
( Franța)

• In prezent se află în turneu în 
Japonia echipa feminină de volei a

R.S. Cehoslovace care în primul joc a 
întîlnit la Hiroshima reprezentativa 
Japoniei, campioană mondială. Gazdele 
au repurtat victoria cu scorul de 3—0 
(15—5; 15—4; 15—7).

• Echipa de box a R.P. Bulgaria 
și-a continuat turneul în R.F. Germană 
întîlnind la Rosenheim selecționata 
Bavariei. Meciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate: 10—10.

DANEMARCA — SUEDIA 2—2
Ieri, la Copenhaga, în cadrul „Cupei 

Scandinaviei", echipa Danemarcei _ a 
întîlnit reprezentativa Suediei. Meciul 
a luat sfîrșit cu 
pentru echipa 
(2—2). In urma 
samentul „Cupei 
zintă astfel:
1. Finlanda
2. Danemarca
3. Suedia
4. Norvegia
CELE 4 MECIURI 

ZENTATIVELE
ȘI UNGARIEI

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
patru întîlniri între reprezentativele de 
fotbal ale Ungariei și Iugoslaviei.

Sîmbătă la Bekescsaba (R.P.U.) 
s-au întîlnit echipele secunde ale Un
gariei și Iugoslaviei. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
2—2. Tot sîmbătă, la Seghedin, s-au 
întîlnit echipele de tineret ale celor 
două țări.. Echipa maghiară a cîștigat 
cu 1—0.

Duminică, la Belgrad, au avut loc 
alte două jocuri. Pe stadionul „Armatei

un rezultat merituos 
-Danemarcei: 2—2 
acestui rezultat cla- 

Scandinaviei" se pre-

60—40 in favoarea atletelor 
Iată cîteva rezultate înre- 
80 m garduri: Guehard 

11,3 800 m plat: Dupureur 
2:10,0; înălțime: Laureau 
1,67 m.

TURNEUL INTERNAȚIONAL OE BOX DE LA STOCKHOLM

C. NICULESCU, M. MARIUJAN Șl ST. PANDURU
AU DEBUTAT

In cadrul turneului internațional de 
box de Ia Stockholm, la care participă 
șase pugiliști romîni, trei dintre ei au 
debutat victorioși: C. Niculescu a în
vins la puncte pe Sipilac, M. M iriuțan

VICTORIOȘI
a cîștigat prin K.O. în repriza a Jll-a 
în fața lui Hermansson, iar St. Panduru 
a învins la puncte pe Svensson.

C. Crudu, Gh. Anton și Felea au pier
dut sn prima întîlnire. (Agerpres).

Populare", în primul meci, ecl 
juniori a Iugoslaviei a dispus c 
(1—0) de formația de juniori 
gariei. în meciul dintre primele 
ale celor două țări, iugoslavii a 
în majoritatea timpului initiative 
obținut victoria cu 2—0 (2—0 
două goluri au fost marcate d 
blar (min. 12) și Samardjici (m 
O impresie excelentă a lăsat at 
Sekularaț, care — după o Iun 
sență — și-a făcut reintrarea în 
reprezentativă. De remarcat că

3:1
7:3
2:2
0:6

2
2
3
1

4 
4 
3 
1- Iugoslaviei a obținut, după 32 

prima victorie pe teren propriu 
Ungariei. Au jucat formațiile: 

IUGOSLAVIA : Soskici — 
Vasovici, Fazlaghici —.LRad 
Perușici — Samardjici, ■ Se) 
Zambata, Kovacevici (Melici), S 

UNGARIA : Szentmihaly — 
Meszoly, Sarosi — Nagy, Nogi 
Machos, Tichy (Sandor), 
Gorocs (Rakosi), Fenyvessi.

*
• Selecționatele olimpice a 

nului și Pakistanului s-au înt 
Teheran în primul lor meci i 
drul preliminariilor turneului < 
Victoria a revenit cu 4—1 (2— 
baliștilor iranieni.

ÎNAINTEA MECIULUI SELECȚIONATA LUMII-ANGLU 
prezentativa Angliei a comunic 
celor 18 jucători din care vor 
11. Din lot fac parte: Iașirt (> 
Soskici (Iugoslavia), portari; L 
tos (Brazilia), Eyzaguirre (Chil 
vak (RS Cehoslovacă), Schr 
(RFG) fundași; Baxter (Scoția 
dini (Italia), Pluskal, Masopou 
Cehoslovacă) mijlocași; Ga 
(Brazilia), Kopa (Franța), Lan 
țla), Eusebio (Portugalia), Di 
(Spania), Rivera (Italia), Pelt 
zilia), Gento (Spania), înainta: 

Nu este certă participarea juc 
Iașin, Rivera și Maldini care în 
perioadă sînt angajați în cadrul 
rilor Italia-U.R.S.S. pentru Cup; 
pei și în campionatele naționa 
trenorul echipei mondiale, c 
Fernando Riera, cere ca toți j 
selecționați să fie prezenți la Lo 
o săptămînă înaintea meciului ț 
face antrenamente. Or, jucător 
mai sus trebuie să se antrenez 
cadrul echipelor naționale. De 
nea, brazilianul Pele a declarat 
bucuros de selecționarea sa, da 
octombrie F. C. Santos susține 1 
important de campionat și, da 
bul său nu va cere amînarea n 
el nu va putea veni la Londra.

0 
O 
o
2

3
3
3
3

DINTRE REPRE- 
1UGOSLAVIE1

Vicepreședintele F.I.F.A., Harry Cavan, 
selecționer al echipei mondiale care va 
întîlni la 23 octombrie la Londra re-

Campionatul mondial feminin de șah
victorii ale echipei noastreDouă

feminin de șah 
de sfîrșit sub

Campionatul mondial 
pe echipe se apropie 
semnul disputei pasionante pentru pri
mul loc dintre formațiile U.R.S.S. și 
Iugoslaviei. în ultimele două runde pro
tagonistele au continuat seria cîștîgurilor 
la zero : U.R.S.S. cu Austria și Olanda, 
Iugoslavia cu S.U.A. și Austria. Deci
sivă în acest duci va fi, fără îndoială, 
întîlnirea directă U.R.S.S.-—Iugoslavia
programată în penultima rundă.

Echipa noastră a mai cules două vic
torii : cu Polonia l*/2—% și cu Mon
golia 2—0, fiind angrenată In lupta 
pentru locul Ill. Adversara principală 
— reprezentativa R.D. Germane care a 
învins cu 2—0 Sco[ia și conduce cu 
1—0 în întîlnirea din runda a XlI-a 
cu S.U.A.

Iată celelalte rezultate: Bulgaria— 
Mongolia 2—0, Ungaria—Belgia 2—0, 
R.F. Germană—Monaco 2—0 (runda a

Xl-a), Bulgaria—Belgia 2—0, Ungaria— 
Scoția l*/2—*/2> R.F. Germană—Polonia 
1%—V2 (runda a XlI-a), Bulgaria— 
Ungaria l*/2—*/2, Austria—Scoția 2—0, 
Bulgaria—R.F. Germană iy2—*/2, Un
garia—Monaco l*/2—*/2, Bulgaria—Mo
naco l’/2—*/2, Ungaria—Mongolia l*/2— 
’/2, Austria—Olanda 1—-1 (meciuri în
trerupte).

CLASAMENTUL înaintea ultimelor 
trei runde se prezintă astfel: 1. U.R.S.S. 
23 p; 2. Iugoslavia 22 p; 3. R.D. Ger
mană (1) 16'/2 p; 4. ROMÎNIA 14 */2 
p; 5. Olanda 13 p; 6—7. Ungaria, Bul
garia 12% p; 8. Polonia 11 p; 9. S.U.A. 
(1) 10 p; ..............................................
7% p; 12.
Scoția 4 p; 
gia 3 p.

Aseară, la închiderea ediției echipa 
noastră juca împotriva formației Belgiei.

10—11. Mongolia, Austria 
R.F. Germană 6% p; 13.

14. Monaco 3% p; 15-
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