
La Turnu Măgurele, printre instructorii sportivi PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

EXAMENUL** CONTINUA...
Ite lucruri s-au schimbat în 
Miile sportive din raionul 
Măgurele datorită activității 
toasc, de zi cu zi, a instnic- 
r sportivi voluntari. Pentru 
•iile asociațiilor sportive din 
raion, colaborarea cu instruc- 
obștești a devenit un lucru 
al. Munca acestora a impui- 

pe scară largă activitatea 
vă în majoritatea asociațiilor 
lion.
siliul raional UCFS a ma- 
at o grijă deosebită atît 
t depistarea celor ce ar pu- 
:venr instructori sportivi, cît 
nitru pregătirea lor teoretică 
actică. La dispoziția accs- 
au stat profesori de educa- 
dcă, precum și cei mai buni 
ști sportivi din raion. In 
nea condițiuni, cei 109 in- 
ori voluntari de pe lîngă a- 
iile sportive din raionul Tr. 
rele posedă firește multe cu
lc și influențează în bine 
tatea tinerilor sportivi de

il acesta, numărul instruc- 
■ voluntari din raion a eres- 
t încă 20. Ei au urma*, la 
ăgurelc, un curs de pregăti- 

două săptămîni. Toți cei 
iți la aceste cursuri erau 
menți ai diferitelor echipe 
re din raion. „Selecția" s-a

făcut, bineînțeles, în funcție de 
participarea lor la activitățile 
sportive, de... îndemînaTea arătată 
în diferite ocazii pe terenurile de 
sport. Profesorii de educație fi
zică Gh. Ionescu, N. Bobe și 
11. Ionescu — conducătorii cursu
lui — au pus accent îndeosebi pe 
disciplinele atletism și volei, 
sporturi care erau lipsite de o în
drumare calificată. Cei 20 de ti
neri puteau fi văzuți zilnic la 
sediul consiliului raional, studiind 
de zor regulamentele dc desfășu
rare a competițiilor de atletism și 
volei, ca și probleme organizato
rice, metode dc amenajare a ba
zelor sportive simple și, bineînțe
les, de pregătire practică a spor
tivilor. Lecțiilor teoretice le-au 
urmat cele practice, pe stadion. 
Startul corect, poziția corpului în 
aruncările la greutate, atacarea 
corectă a pragului la săriturile 
în lungime și înălțime, „serviciile*, 
„preluările" și „blocajul" la volei 
— iată doar cîteva din noțiunile 
de bază studiate de tineri.

— Au învățat cu rîvnă băieții 
noștri, ne spunea președintele 
consiliului raional al UCFS.

Rezultatele ?
Le avem în față. Răsfoim 

dosar în care au fost strînse 
zultatde „examenelor" de la 
nele cursului. Pentru că — tre-

buie știut — tinerii cursant! au 
fost supuși unui sever examen. 
Scris și oral. Gheorghe Leru (a- 
sociația sportivă Flacăra — co
muna Lița) a obținut nota 8 la 
examenul scris și 10 la oral. Cos- 
tin Cod rea nu (asociația Tinere
tul — comuna Ologi) 7 și 10. 
Radu Chiriac din comuna Șegar- 
oea Vale, 7 și 9. Primul exa-

R. CALARAȘANU
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• Sîmbătă încep turneele finale «Se cunosc majoritatea echipelor calificate 
• Formațiile Romîniei — finaliste la băieți și la fete

CTUALITATEA SPORTIVA • ACTUALITATEA SPORTIVĂ
COCTEIL LA LEGAȚIA R.P. ROMÎNE DIN TOKIO

TOKIO 23 (Agerpres), Cu prilejul participării sportivilor 
pomîni la „Săptămîna sportivă internațională" de la Tokio, 
însărcinatul cu afaceri adinterim al R.P. Romine la To
kio* Dumitru Borsan, a oferit un cocteil in saloanele le
gației. Au participat Tomoo Satoh, secretar general ad
junct al Comitetului japonez de pregătire a Jocurilor Olim
pice, Shoichi Nishikawa, președintele Asociației Japoneze 
ie haltere, Yoshluki Orimura, președintele Federației Ja
poneze de scrimă, Shigeru Akamine, director general al 
Federației de haltere, I. Hatta, președintele Asociației ja
poneze de lupte, alți membri ai Comitetului Japonez de 
pregătire a Jocurilor Olimpice, directori din diferite fede
rații do sport japoneze, atașați olimpici, etc. Au partici
pat de asemenea Toshiaki Wada, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie Japonia—Romînia, precum și alți 
membri al asociației.

Cocteilul s-a desfășurat

RUGBIȘTII ROMINI
La 1 decembrie, echipa 

la 15 decembrie naționala 
pregătire la Rovigo (Italia). Formația din Rovigo — una 
din echipele fruntașe ale rugbiului italian —- va fl întă
rită cu 4 Jucători de la Parma.

DUMINICA, LA FOCSANI SI BRĂILA, 
CONCURSURI DE MOTOCICLISM

lodromul orașului, se va des- 
motoci- 

clubul

înfcr-o atmosferă cordială. 

VOR JUCA IN ITALIA 
reprezentativă care va întiln! 
Franței, va susține un foc de

fășura un concurs 
clist organizat de 
sportiv orășenesc din loca
litate. Vor lua startul spor
tivi din București, Brăila, Ga
lați, Ploiești, Buzău și din 
alte orașe învecinate.

HANDBAL FEMININ

Asociația sportivă Energia 
din Focșani organizează un 
concurs de viteză pe cir
cuit, la care au fost invi
tați sportivi din orașele ve
cine precum și cîțiva moto- 
cicliști de la cluburile din 
Capitală. La Brăila, pe ve-

TURNEU-FULGER DE
Clubul Progresul a luat inițiativa de a organiza o com

petiție sistem fulger pentru echipele feminine din Capitală, 
dotată cu .Cupa Progresul". Ea se va desfășura sîmbătă 
(de la ora 15) și duminică pe terenul central din parcul 
din str. dr. Staicovici, cu participarea celor cinci echipe 
de categoria A (Rapid, Știința, Progresul, Confecția $4 
Electromagnetica), precum și a formației orășenești Fa
brica de Timbre. Jocurile vor avea o durată de 2 reprize 
a 10 minute.
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Aspect de la deschiderea festivă a campionatelor
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SiiiiDâlii și duminica ia constanța:

timele întreceri ale campionatului 
epublican de atletism pe echipe
sfîrșitul săptămânii, sfadâo- 

din Constanța va primi -— 
ou — oaspeți. Este vorba de 
vipauții la cea de a doua fi- 
a campionatului republican 
hipe de regiuni, care se vor 
ui să ocupe un loc eît mai 
în clasamentul general al 

etiției. La startul probelor 
fi prezenți atleți și atlete 
regiunile Suceava, Maramu- 
Hunedoara, Oltenia, Bucu- 

Galați, precum și din trei 
ne din Capitală.
amintim că prima finală — 
itată acum cîteva zile pe 
și stadion — a stabilit or- 

primelor 13 echipe repre- 
tive de regiuni. Acest fapt 
:ade însă cîtuși de puțin in
ul pentru întrecerile ce vor 

și care se anunță mai echi-

națională, astfel Incit antrenorii 
si sportivii trebuie să manifeste 
preocupare nu numai pentru obți
nerea victoriei ci și pentru reali
zarea unui rezultat care să aducă 
regiunilor un punctaj cit mai ri
dicat.

S-au consumat primele două zile ale marii întreceri a volei
baliștilor europeni. In majoritatea seriilor „apele s-au 
limpezit**, cunoscîndu-se de acum echipele care vor con

cura în grupele celor mai buni și își vor disputa mult doritele 
cupe ale campionilor. Spre satisfacția iubitorilor sportului din 
țara noastră, reprezentativele Romîniei s-au calificat în turneele 
finale. Băieții noștri fără să fi pierdut vreun set! fnvingînd 
Polonia ei au înscris simultan și prima victorie în viitorul tur
neu menit să desemneze primele 8 clasate.

Întîlnirile de verificare
ale fotbaliștilor noștri fruntași
Știrea organizării dublei in- 

tilniri fotbalistice româno—iu
goslave de duminică a fost pri
mită cu mult interes de ama
torii de fotbal.

Spectatorii bucureșteni au, 
astfel, ocazia să vadă la lucru 
pe componența lotului nostru 
olimpic (cu o săptămtnă înain
tea meciului retur cu Danemar
ca) in compania unui adversar 
deosebit de valoros. Este su
ficient să amintim faptul că în 
formația iugoslavă care va evo
lua pe stadionul „23 August" 
figurează cinci titulari ai re
prezentativei iugoslave (recentă 
învingătoare asupra naționalei 
maghiare), pentru a ne face o 
idee asupra valorii partenerilor 
de întrecere ai „olimpicilor" 
noștri. Azi după-amiază, totul 
olimpic al R.P.R. susține un
meci de antrenament în corn-_ 
pania formației de categoria B 
Metalul. Fotbaliștii iugoslavi 
și-au anunțat sosirea pentru

vineri, la ora primului, pe calea 
aerului.

Tn meciul de la Belgrad, re
prezentativa B a țării noastre 
prezintă o echipă tinără, care 
va avea de înfruntat o formație 
din care vor face parte jucători 
cu experiență ca Jusufi, Skob- 
lar, Cebinaț, Radakovici și alții. 
Lotul B se antrenează azi, ju- 
cind cite o repriză cu echipele 
Dinamo Victoria și Metalul Flo- 
reasca, urmînd ca vineri la ora 
primului să părăsească Capitala.

Reamintim că jocul dintre 
selecționatele olimpice ale Ro- 
mîniei și Iugoslaviei se dispută 
pe stadionul „23 August", cu 
începere de la ora 15, avînd 
în deschidere un meci de ca
tegoria C: Dinamo Victoria — 
Tehnometal, ambele din Bucu
rești.

așteaptă de la cei înscriși 
u această finală o compor- 
cît mai bună, eforturi spo- 
pentru realizarea de perfor- 
: meritorii care să îmbunătă- 
ă recordurile regionale și să 
rieze perspectivele de dez- 
fe a atletismului în regiunile 
dive.
și în prima finală, punctajul 

' acordat după tabela inter-

Un aspect din proba de 10 000 m din cadrul primei finale a cam
pionatului republican pe echipe

Foto: Th. Roibu

La Brașov, cehoslovacii și ungurii au fost în afară de con
curență, ia fel cum s-au arătat în grupa de la Cluj reprezen
tanții’Uniunii Sovietice și ai Iugoslaviei. In schimb, francezii 
au încercat într-o partidă decisivă cu Turcia emoțiile celui di
al cincilea set, iar jucătoarele maghiare nu s-au putut impune 
în fața debutantelor olandeze decit după ce au apelat la toate 
cunoștințele și la toate resursele lor.

Caracteristica generală a jocurilor preliminarii (care cu ex
cepția grupei de la Tg. Mureș se încheie astăzi) a constituit o 
înaltul nivel tehnic și tactic al fruntașilor și fruntașelor vo
leiului european. A Vf-a ediție a campionatelor continentului 
nostru demonstrează progresul înregistrat de acest joc atle'ic, 
dinamic și spectaculos, promite în turneele finale — care încep 
sîmbătă — dispute pasionante, de o mare valoare tehnică. 
Remarcabil este faptul că jucătorii noștri au ținut să-și asume 
de la început rolul „viorii întîi", în această „orchestră" selectă. 
Vom urmări viitoarele lor evoluții cu nerăbdare, interes și mari 
speranțe în biruința finală, știindu-i capabili să aducă un 
succes de prestigiu mișcării sportive din patria noastră.

Iar acum, scurte relatări asupra jocurilor de marți și de 
miercuri. Mai întîi...

La
MASCULIN

București

pro- 
opus

Marcînd un considerabil 
greș voleibaliștii olandezi au 
redutabililor jucători polonezi » 
neașteptat de dirză rezistență, 
conducînd de numeroase ori 
parcursul meciului: cu 1 
7—5 și 8—7 în primul set.
2— 0, 3—2, 5—2, 6—3, C 
9—7, 10—7, 12—11, 14—11 
15—14 în cel de al doilea,
3— 1 și 4—2 în ultimul.

i pe
5—4, 
;t, OU
8- -i, 

și
C«

S-au remarcat: Sierszulski. Rut
kowski și Siwek de la învingă
tori, Goedhals, Tinkhof și Sw icter 
dc la învinși.

Au arbitrat bine: N. Tăi child 
și V. Arhire (Romînia).

In oel de al doilea meci, echipa 
noastră, manifestînd multă poli» 
de joc, liotărîrc ți un echilibrat

(Continuare tn pag. a 4-a)

Octombrie, comuna Sfăraș.
Potolită și limpede în ceasurile de odihnă 

ale verii, Valea Almașului se răzvrătește la 
sorocul strugurilor. Toamna, tulburarea ei 
e semn că de-acum afina se poate culege 
din pletele verzi ale Vlădesei, că-ncepe 
școala și forfota cea mare în biblioteci.

...Cînd s-a născut Trăienaș, Valea Almașu
lui era mînioasă și doctorul n-a putut veni. 
Pe vremea aceea jebucanii treceau valea 
peste o punte putredă, nunțile din Petrînzel 
se făceau în șură, copiii sfărășenilor își scrîn- 
teau picioarele în gropile curții de la școală, 
feciorii din Stana se duceau la Huedin sau 
la Cluj dacă voiau să vadă un film (dar 
nu prea aveau vreme de așa ceva), iar dru
murile înmuiau genunchii căruțașilor și cai
lor, ostenindu-i deopotrivă la scoaterea că- 
ruții pînă la gară.

Apoi Trăienaș a mai crescut.
La patru ani a văzut înălțîndu-se în mij- 

locul satului o școală. Trecea spre cinci ani 
cînd a apucat să se joace „de-a ascunsa"
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printre pereții largi ai viitorului magazin 
universal. Cînd i-a împlinit, știa să spună 
oamenilor din alte sate unde se află dispen
sarul și căminul cel nou.

Cam în aceeași vreme a început să iasă 
din sat.

La șase ani l-a auzit pe un verișor din 
Petrinzel că s-a construit și aci un cămir» 
cultural numai prin contribuția voluntară a 
colectiviștilor (peste 800 de zile muncă po- 
triotică). Tot atunci a furat din gura oame
nilor mari vestea că s-au inaugurat cine
matografe la Febuc și Stana.

Apoi s-a obișnuit cu moderna stradă nouă 
din Sfăraș, cu primitorul parc cu plopi din 
Petrinzel, cu „Parcul tineretului" din Febuc, 
în mijlocul căruia se află un elegant teatru 
în aer liber și, mai ales, s-a obișnuit cu 
gîndul că toate acestea au fost făcute din

TLOFIL BALAJ D
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Dispute aprige în reuniunea de ascarâ

Fază din jocul R.P. Romînă (juniori) Lokomotiv Leipzig (RD. ’Germană) 
Foto; T, Cliioreanu 

biștii noștri au întrunit aceste calități, 
cărora le-au adăugat multă fantezie 
în joc și o deosebită voință de luptă.

Seria atacurilor inițiate pe linia 
de treisferturi își găsește prima con
cretizare în min. 22, cînd Bălan reali
zează o spectaculoasă încercare, trans
formată de Durbach: 5—0 pentru se
lecționata de juniori. Oaspeții reduc 
din handicap, în urma unei lovituri 
de pedeapsă: 5—3. După pauză — 
atunci cînd mulți credeau că juniorii 
noștri nu vor mai avea resurse să 
lupte și să aibă în continuare iniția
tiva — ei au făcut o veritabilă de
monstrație, jucînd tot timpul deschis, 
la mînă și realizînd astfel încă 9 
puncte. Autorii: Fugigi (încercare), 
Meiu (încercare), Hulă (încercare).

Oaspeții au jucat în forță, căutînd 
— fără să reușească — să slăbească 
potențialul echipei noastre. Lokomotiv 
Leipzig a avut de multe ori supe
rioritatea în jocul la tușă și în gră
madă, a obținut multe baloane, dar 
nu prea a știut ce să facă cu ele. 
Jucătorii germani sînt însă, în evident 
progres față de anii trecuți și toc
mai de aceea victoria juniorilor 
mîni ne bucură deosebit de mult

• Pe stadionul Progresul, lotul 
prezentativ care se pregătește, 
conducerea antrenorilor prof. N. 
dureanu și D. Manoileanu, pentru 
întîlnirea cu Franța, a susținut un 
joc. de antrenament în compania for
mațiilor Steaua și Progresul.

• Lokomotiv Leipzig va juca joi 
la Săcele cu echipa Precizia, duminică 
la Galați cu Ancora și miercuri la 
Tecuci, cu formația locală.

' Debutul internațional al juniorilor 
noștri a coincis cu o frumoasă și pe 
deplin meritată victorie. Marți, pe 
terenul Progresul, tinerii rugbiști ro- 
mîni au întrecut categoric formația 
Lokomotiv Leipzig, deși oaspeții aveau 
avantajul considerabil al unei înain
tări masive, puternice. Trebuie reți
nut și faptul că în rugbi — poate 
mai mult decît în oricare alt sport — 
pentru ca o echipă de juniori să în
vingă o formație de seniori trebuie 
să stăpînească excelent tehnica com
partimentelor și, în genera], să aibă 
o valoare deosebit de ridicată. Rug-

"Putem afirma cu satisfacție că 
reuniunea de marți seara cu ex
cepția meciului M. Mariuțan I. 
Pătinoiu ", ș-a desfășurat la un nivel 
tehnic corespunzător valorii partici- 
panților, superior primelor reuniuni. 
Boxerii care au evoluat, au arătat 
mai multă preocupare pentru boxul 
tehnic, decît in primele reuniuni, și-au 
pus în valoare cunoștințele, realizînd 
întllniri frumoase. Și arbitrajele s-au 
ridicat la nivelul cerințelor, toate de
ciziile fiind juste.

lată filmul Intllnirilor: un meci elec
trizant, cu faze palpitante, au realizat 
„ușorii" I. Dinu (Steaua) și N. Calița 
(Metalul). Din primele secunde Ca
lița atacă decis și sintem martorii 
unor schimburi de lovituri de toată 
frumusețea. Prima repriză se termină 
nedecisă. In repriza secundă, Dinu 
pornește la ofensivă și in plină do
minare, el recepționează un puternic 
croșeu de stingă la figură, care îl 

■trimite la podea pentru 8 secunde. în 
ultimul rund, Dinu atacă insistent și 
reface terenul pierdut. Calița dominat 
net, obosit, uzează de țineri și pri
mește un avertisment. învingător la 
puncte 1. Dinu. Cat. cocoș: N. Puiu 
(Progresul) cu „seriile" sale bine
cunoscute îl obligă pe A. Iliescu (Fa
rul) să se retragă în corzile ringului 
și să stea mai mult blocat. Deși multe 
din loviturile trimise de Puiu au mers 
în blocaj, el a acumulat în primele 
două reprize suficient avantaj ca să

cîștige la puncte) S. Crăciun (Sibiu) 
b'oxînd inteligent, cu eschive derutante 
și atacuri prin surprindere, b.p. D. 
Miron (Voința); C. Crudu (Dinamo), 
boxlnd atent, a reușit să evite puter
nicele lovituri ale colegului său de 
sală, A. Verdeș, și să cîștige întllni- 
rea: N. Mîndreanu (Steaua) „vetera
nul" categoriei, a dovedit că este 
încă un serios pretendent- la titlu. El 
a cîștigat la puncte meciul cu A. Si- 
mion (Muscelul). Cat. ușoară: Șt. 
Popoacă (Pro gr.) depășit în prima 
repriză, pornește dezlănțuit la atac 
în repriza a doua și „stîngile" sale 
îl „găsesc" deseori pe M. Dumitrescu 
(Dinamo), care la un moment dat 
este groggy; învingător. Șt. Popoacă; 
Gh. Manea (Mușcelul) b.p. P. Jipa 
(Farul); I. Mihalic (Dinamo) b.p. O. 
Baciu (Steaua). Cat. mijlocie: M. Ma
riuțan (Progr.) b.p. I. Păunoiu (Ba
cău); D. Șandru (Cluj) b.p. P. Cîm- 
peanu (Met.); P. Deca (Craiova) 
b.ab. r. a II-a Șt. Mașcovescu (Reșița): 
I. Monea (Dinamo) b.p. C. Noghi 
( B. Mare ).

MIHAI TRAN CA 
★

Aseară, boxul a... concurat cu „euro
penele" de volei. Cu toate acestea, a- 
proape 3000 de spectatori au luat loc 
in tribunele stadionului Republicii pen
tru a urmări disputele aprige ale pu- 
giliștilor angajați In lupta pentru titlu. 
Reuniunea a început promițător. „Pe
nele" Z. Pazmani (Timișoara) și N.

Luptă strînsă în semifinale
Activitatea la zi

Marți după-amiază s-a disputat la 
ștrandul Tineretului întîlnirea restanță 
din campionatul republican Rapid Buc. 
— C. S. Mureșul. Feroviarii au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—0, 0—0, 
I —0, 0—1). în urma acestei partide
clasamentul se prezintă ast fel

1, Dinamo 16 15 1 0 108: 24 312. Steaua 16 14 2 0 113: 17 30
3. Știința Cluj 17 8 3 6 85: 50 19
4, Crișul Oradea 17 8 3 6 59: 48 19S. Știința Buc. 16 7 2 7 62: 62 16
G. Industria Lînii 17 5 3 9 66;:m 137. I. C. Arad 17 4 4 9 40: 81 128. C.S.M. Cluj 17 3 4 10 43: 69 10
9. C. S. Mureșul 16 4 1 11 30: 78 910. Rapid Buc. 17 2 3 12 33: 88 7

Astăzi (la ștrandul Tineretului) sînt 
programate două partide : ora 11: Di
namo — C. S. Mureșul; ora 16: Steaua
— Știința București.

Duminică se desfășoară jocurile ul
timei etape : Dinamo — Steaua. Știin
ța Buc. — Industria Linii, Știința Cluj
— I. C. Arad, Crișul — Rapid și C. S. 
Mureșul — C.S.M. Cluj.

Invingîndu-i consecutiv pe P. Voi- 
culescu și G. Alexandrescu, în grupa 
întîi bucureșteană, T. Stanciu a tre
cut în fruntea clasamentului avînd 
5*/2 puncte din 6 posibile. El este 
urmat de Ghițescu și Georgescu, cu 
cîte 5 puncte, toți avînd cite o par
tidă întreruptă. Alte rezultate din 
prima grupă: Georgescu — Ghițescu 
’/s—’A. Șuta — Botez Ale
xandrescu — Coculeanu 1—0 (runda 
a 7-a); Bălănel — Voiculescu 0—1, 
Bozdoghină — Porojan 
a 8-a).

In a doua semifinală 
conducă V. Ciocîltea cu 
și o partidă întreruptă 
Al doilea clasat, Radovici, (6 p.) a 
întrerupt la Nacu cu 2 pionî mai 
puțin. Rezultate din această grupă: 
Szabo — Ciocîltea 0—1, Crețulescu^q

Octombrie, comuna Sfăraș...?

ro-

re-
sub
Pă- 1—0 (runda

continuă să 
6% (din 7) 
cu avantaj.

De la I. E. B. S
Ultimele bilete din cota repartizata pu- 

Diiculul pentru campionatele europene de 
volei c® se desfășoară pînâ la 2.XI la sala 
Floreasca, «se găsesc de vinzare la casele 
«în str. ion Vidu, Pronosport calea Vlcto- 
®teî nr. 2 și sala Floreasca.

Sînt va’.abile următoarele serii de bilete : 
M.X — se>ia 5; 2S.X — seria 6; 27.X — 
•eria 8; 28.X — seria 9; 29.X — seria 11; 
31.X — seria 12; l.XI — seria 14; 2.XI — 
•eria 15.

Finalele campionatului republican indivi
dual de box continuă pînă ia 25.X și în 
xhia de 27.X la stadionul Republicii. Bile
tele se găsesc la casele din sir. Ion Vidu, 
Pronosport calea ----- “
Republicii.

Pentru jocul 
tele olimpice 
Iugoslavia din 
gust", biletele 
«ele obișnuite.

Aceleași case vînd și bilete pentru compe- 
tițiile sportive din 26JK de pe stadionul Re
publicii, printre care și jocul de fotbal 
Steaua — Rapid.

Patinoarul artificial este pus la dispozi
ția publicului astăzi și simbâtâ între orele 
17 și 19 șl duminică orele 10—13 și 15—17- 
Se închiriază ghete cu patine.

Victoriei 2 și stadionul 

fotbal dintre selecțîcna- 
R. P. Romîne și R.S.F.

de
ale _  _____ _ T. _____
27.X de pe stadionul „23 Au- 
sc găsesc de vinzare la ca-

(Urmare din pag. 1) 

inițiativa colectiviștilor deprinși 
acum cu lumina electrică și cu 
dioul.

Acum este în clasa întîi și s-a 
tacit și el printre ortacii de joacă pre- 
zenți, cu cravate roșii la gît în tribu
nele naturale ale bine amenajatului 
stadion din centrul de comună Sfâraș, 
unde echipa de fotbal a asociației 
sportive „Voința" din localitate își 
dispută unul din primele locuri în 
campionatul raional.

E duminică. O duminică cu arome 
de frunze ruginii. La stadion sînt de 
față și tovarășul Tordai, președintele 
sfatului popular comunal, și secretarul, 
Vasile Cutuș, amîndoi la fel de 
bucuroși de golurile înscrise de cen
trul înaintaș Cornel Moldovan („alt
fel om serios și magazinier destoinic" 
— cum glumește tovarășul Balaș, pre
ședintele asociației), ca de fiecare din 
succesele harnicilor colectiviști din 
comună.

de-
ra-

ră-

— Ionescu 1—0, Rotaru — Radovici 
Vz—‘/2, Gavrilă — Buzoianu 1—0 
(runda a_7-a); Troianescu — Gavrilă 

Crețulescu 0—1 
i 1—0, Țucă —

l/ș—*/2, Dancea — C 
Ciocîltea — Pogorevici 
Seimeanu 0—1.

★
De la Timișoara ne 

mentul după primele 
Conduce Ș. Neamțu cu 5>/2 p. urmat 
de Reicher și Buza 4, Nacht, Halic, 
1. Szabo, Ardeleanu și Folbert 3*/2. 
Surprinzătoare au fost înfrîngerile su
ferite de Partos la Ardeleanu și La- 
zăr, ca și faptul că I. Szabo n-a pu
tut face decît remize, în partidele cu 
Ungureanu șl Janosi. Reicher a făcut 
remiză cu Rozvan și l-a învins pe 
Ungureanu.

— Aveți dreptate, ne mărturisește^ 
președintele sfatului popular 
nai. Nu ascund că în i* ‘ ' ___
care ne mîndrim, se numără într-ade- 
văr și centrul atacant al echipei de 
fotbal, Cornel Moldovan. Pe cît de 
multe goluri are la activ ca fotbalist, 
pe atît de puține are în munca de 
magaziner.

Așa că, nu vă mirați...
Și nu m-am mirat.
Nu s-a mirat nici Trăienaș
Ne-am bucurat împreună pentru 

victoria .gazdelor", pentru zidurile 
noi a căror istorie n-o știe nimeni mai 
bine ca el, ne-am bucurat pentru abe
cedarul său nou, 
pentru că mai avea destule să-mi po
vestească, ne-am dus la el acasă să 
jucăm o partidă de șah pînă la șapte, 
cînd avea bilete la film. Mergea sin
gur pentru că bunica alesese pentru «i 
seara aceasta conferința de la că- - 
minul cultural...

popular comu-7 
rîndul celor cu» n

. _.
i, primit gratuit. Și L 
ea destule să-mi po- ’ 

ț

pentrn

parvine clasa- 
șase runde.

Moldovan (Reghin) au furnizat unul 
dintre cele mai frumoase meciuri ale 
serii. Mai rutinat, Moldovan a în
ceput „duelul" în forță, plasînd cu 
adresă lovituri clare la corp și la cap. 
El a dominat aproape întreaga partidă.

La „pană" victoria lui P. Va nea 
(Cluj) asupra lui Gh. Anghel (Steaua) 
poate fi socotită, fără discuție, o sur
priză. Dreptele deosebit de pu
ternice ale clujeanului l-au descum
pănit evident pe bucureștean. Efortu
rile lui Anghel de a acumula puncte în 
ultima repriză au fost insă zadarnice, 
victoria lui Vanea fiind acordată în 
unanimitate. La aceeași categorie, An
drei Olteanu a fost creditat de jude
cători cu o victorie asupra tînărului 
din Cîmpulung Muscel. Ion Negru. 
Olteanu a boxat nepermis de slab pen
tru un membru al echipei reprezenta
tive.

Forța și combativitatea nu pot cons
titui totdeauna „arme" principale în 
box. De acest lucru s-a convins, cre
dem. și tînărul 1. Covaci din Brăila 
care a căutat să-și croiască drum spre 
victorie numai cu aceste elemente. 
C. Niculescu (Progresul) l-a tempe
rai, uneori destul de bine, a lovit cu 
mai multă adresă și a cîștigat pe me
rit la puncte. V. Mîrza (Dinamo) încă 
nu confirmă speranțele puse in el. In 
partida de aseară, cu M. Rusu (Ora
dea), Mîrza a comis aceeași greșeală 
ca și Niculescu. S-a angajat... la bă
taie, în loc să utilizeze alonja. să-și 
primească adversarul atunci cînd a- 
cesta „se năpustea" la intîmplare în 
atac. Handicapat de o numărătoare, în 
repriza secundă, precum și de un aver
tisment pentru țineri, în ultimul rund, 
Rusu a fost firește, învins. Așteptată 
cu mare interes, întîlnirea dintre D. 
Gheorghiu (Dinamo) și M. Nicolau 
(Steaua) n-a corespuns decît în prima 
repriză, cînd ambii boxeri au făcut, 
ceea ce se cheamă, un box tehnic. Par
tida a fost foarte echilibrată, Nicolau 
ciștigînd de puțin la puncte. ALTE 
REZULTATE: V. Antoniu (Dinamo) 
b.p. E. Cișmaș (Steaua). I. Pițu (Di
namo ) b.p. I. Binder (Brașov), M. 
Anghel (Progresul) b. p. NL Sima 
(Giurgiu), St. Cojan (Galați) b. p. 
T. Felea (Galați). P. Mentzel (Di
namo) b.p. I. Alexandru (Ploiești). 
Astă-seară, de la ora 18, are loc pe 
stadionul Republicii prima semifinală.

R. CALĂRAȘANU

Joi 24 octombrie 1963, la orele 19, în se
diul UCFS oraș București, va avea loc 
o ședință la care sînt invitați toți antreno
rii de baschet din orașul București.

O. S. T. A
Sala Palatului R.P.R.

Formația de muzică de cameră

SOLIȘTII DIN ZAGREB
Dirijor : ANTONIO JANIGRO

Soliști : ANTONIO JANIGRO — violoncel
JELKA STANIC — vioară 

gram
Mărfi 29 oct. 1963 

ora 20
VIVALDI — JARTINI — 
ROSSINI — HINDEMITH — 
KELEMEN — MOZART.

Dragutin Hrdjok

Pro
Luni 28 oct. 1963 

ora 20
PERGOLESI — COUPERIN — 
TELEMANN — CORELLI — 
HINDEMITH — WEBER — 
ȘOSTAKOVIC1 — MOZART

Concertmaestru :
Biletele se vînd la casa O.S.T.A., calea Victoriei 68—70,«telefon 13.53.75, 
și la casa Sălii Palatului R.P.R., telefon 15.73.72.
Abonații au bilete rezervate la ambele concerte.

„EXAMENUL" CONTINUĂ
(Urmare din pag. 1)

men a fost trecut cu succes de majori
tatea cursanților. Adevăratul examen 
îl vor da însă în munca practică, în 
asociațiile sportive din care fac parte.

★
Dacă privim comparativ rezultatele 

realizate — cu cîteva luni în urmă 
(de pildă) și în prezent — de cîteva 
asociații sportive din raion, vom ob
serva de la prima vedere că viața 
sportivă a acestora pulsează acum 
mult mai intens.

In comuna Uda Clocociov, de exem
plu, în luna martie 1963 au primit 
carnetul de membru al UCFS 21 de 
tineri. In iunie (după ce instructorul 
sportiv Ion M. Cristea a absolvit 
cursul) s-au inmînat 51 de carnete.

Consiliul asociației sportive Tineretul 
din comuna Ologi își propusese ca in 
1963 să înscrie în UCFS 180 de tineri. 
Datorită — în mare parte — muncii 
neobosite desfășurate de instructorul 
sportiv, în sprijinul consiliului aso
ciației, în lunile aprilie și mai au pri
mit carnetele de membri 949 de ti
neri I O adevărată... performanță.

S-a îmbunătățit simțitor și sistemul 
de organizare a competițiilor de mase 
în raionul Tr. Măgurele ca urmare a 
sprijinului și îndrumării acordate aso
ciațiilor de către instructorii sportivi. 
S-au obținut rezultate mai bune in 
ceea ce privește angrenarea unui nu
măr mai mare de tineri în întrecerile 
„Cupei Agriculturii" desfășurată în 
comunele N. Bălcescu, Uda Clocociov, 
Seaca, Șegarcca Vale. In comuna O- 
logi, din inițiativa instructorului spor-

tiv, a fost înființată recent o echipă n 
de volei. S-au amenajat terenuri de L 
volei, fotbal, handbal, o pistă și o groapă'» 
pentru sărituri. Sub îndrumarea in- J 
structorului sportiv din comuna Sea-F 
ca tinerii de aci și-au amenajat, nu de » 
mult, un frumos teren de fotbal. ’

★
Notele bune obținute la examenul 

de absolvire a cursurilor își spun a- 
cum cuvîntul. Instructorii sportivi — 
tehnicieni pricepuți ai asociațiilor din 
raionul Tr. Măgurele — au pornit la 
muncă cu tragere de inimă. Sprijinul 
și îndrumările consiliului raional al 
UCFS nu trebuie insă să înceteze. 
Dimpotrivă, activitatea practică a noi
lor instructori sportivi se cere îndru
mată, ca și în trecut, cu : 
laritate...

.. ;
aceeași regu- r



Amănunte din jocurile categoriei C
SERIA NORD

•COLTA CĂREI—MINERUL BI- 
! (3—1). Gazdele preiau inițiativa 
primele minute, dar cei care mar- 
ză sînt oaspeții (Petrică min. 9). 
>ita nu a jucat la valoarea ei reală, 
rile echipei gazdă le-au marcat
i (min. 24) și Haulier (64 și 86).
Silaghi-coresp.).
HMICA TIRNĂVENI— METROM 
ȘOV (1—1). Rezultat echitabil. Au 
is: Lupeanu — pentru gazde — 
lin. 14 și Nemeș în min. 36 pen- 
jaspeți. (I. Hasasiu-coresp.).
)PID TG. MUREȘ—TEXTILA SF. 
iORGHE (3—1). Meciul era cit pe 
să se termine cu victoria oaspeți- 

care au condus pînă în ultimul 
de oră. Rapid a

goluri prin Astaloș (min. 75), Vi- 
(82) și Varga (85). Golul texti

er l-a marcat Feher în min. 42. 
Kadar-coresp.).
INERUL BAIA SPR1E—UNIREA 

(1—1). Echipele au prestat un 
rumos, presărat cu faze palpitante 
mbele porți. Minerii au ratat cîteva
ii clare de a marca. Au înscris: 
>r (min. 49) pentru Unirea și Dor- 
:hi (62). M. Bădulescu (Oradea) a 
rat corect și autoritar. (Al. Do- 
i-coresp.).
)DA OCNA MUREȘ—GLORIA
rRIȚA (3—0). Localnicii au prac- 

un fotbal bun, cu multe acțiuni 
joartă. Cele trei goluri le-au obți- 
Mitea (min. 25 și 59) și Cișmaș 

dintr-o lovitură liberă de la a- 
imaiiv 35 m. (G. Tăutan-coresp.). 
ETALURG1STUL BAIA MARE— 
\NȚA SIGHIȘOARA (2-0). Un 
în care au abundat execuțiile teh- 
greșite. Jucătorul Anișeru (Faian- 

a fost eliminat din joc în 
ru lovirea adversarului.
■ două goluri: Neuschli
1). (V. Săsăranu-coresp.).

SERIA SUD
1OGRESUL ALEXANDRIA—FLA- 
A ROȘIE BUCUREȘTI (2—1). 
lele au deschis scorul chiar în min. 
rin Șoanghel. După pauză, oaspe- 
îușesc să egaleze (Călin, min. 59).

Apoi, Progresul are inițiativa și înscrie 
un nou punct in min. 87, prin Mitran. 
(P. Baicu, coresp.).

UNIREA RACARI - ELECTRICA 
FIENI (5—0). Victorie pe deplin me
ritată a localnicilor, care au avut in 
permanență inițiativa. Punctele au fost 
realizate de Stan Aurel (min. 13 și 89), 
Leca (min. 49 și 71) și lonescu (min. 
56). (Dumitru Țancu, coresp.).

C.F.R. ROȘIORI—ELECTRICA CON
STANȚA (2—0). Cel mai frumos 
meci disputat la Roșiori de la începu
tul campionatului, mulțumită ambelor 
echipe. Au marcat: Milea (min. 45) și 
Leahevici (min. 50). (T. Negulescu, 
coresp.).

DINAMO VICTORIA BUCURESTI- 
MUSCELUL C1MPULUNG (6—0). In 

marcat cele prima parte a partidei, Dinamo a fost

firmat forma bună in care se află. Oas
peții au jucat frumos în cîmp, dar nu 
au insistat în fazele de finalizare. 
Punctele au fost marcate de Cebuc 
(min. 3) și Matea (min. 64). De re
marcat că Burcă (Metalul) a ratat o 
lovitură de la 11 m. (A. Momete, co
resp. reg.).

PORTUL CONSTANTA — TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI ’ (4-1). Cons- 
tănțenii au avut un atac care a valo
rificat ocaziile de gol. Au înscris : Mun- 
teanu (min. 55. 56). Vasilescu (min. 
68) și Marin (min. 85) pentru Portul, 
respectiv, Cuconea (min. 48). (L. 
Bruckner, coresp.).

SERIA EST
Rulmentul Bîrlad—Unirea Botoșani 

(2—2). Rulmentul a dominat

și Grădinaru (min. 81) pentru dinamo- 
viști. (A. Arominesei, coresp.).

SERIA VEST
VAGONUL ARAD—METALUL TUR- 

NU SEVERIN (4—2). Meciul n-a atins 
un nivel tehnic satisfăcător. Gazdele 
au insistat mai mult în acțiunile olen- 
sive și au ciștigat pe merit. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de Toma 
(min. 13 și 58), N.eșcu (min. 40 și 82) 
iar ale învinșilor de Zaharia (min. 44 
și 86). (Șt. lacob-coresp.).

VICTORIA CALAN—SIDERURGIS- 
TUL HUNEDOARA (3—0). Jocul a 
fest plăcut, cu execuții tehnice frumoa
se. Formația gazdă a fost superioară 
și a ciștigat cu ușurință. Punctele au 
fost înscrise de Culenco (min. 27), Că
lin (min. 42) și Turcu (min. 80). (A. 
Tuza-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA—MI
NERUL DEVA (1—0). Craiovenii au 
dominat în majoritatea timpului dar 
au ratat multe ocazii. De subliniat for
ma excepțională a portarului Tunaru 

a fost înscris de 
11 m. (V. Ște-

min. 72 
Autorul 
(min. 7

Porlarul echipei Muscelul respinge un atac al formației bucureșlene 
Dinamo Victoria

net superioară și a înscris 5 goluri. 
După pauză, jocul s-a echilibrat și s-au 
ratat multe ocazii. Au înscris: Geor
gescu (3), Feodot (2) și Ene 111, (Gh. 
Tudose, coresp.).

METALUL PITEȘTI — VICTORIA 
GIURGIU (2—0). Localnicii au con-

12 AUTOTURISME
la concursul SPORTEXPRES trimestrul Ill
9>nă în prezent 10 participant! din diferite colturi ale țării au intrat in posesia 
oturismelor cîștigate la concursul Sportexpres trim. III. De asemenea un 
•ticipant din Arad a anunțat că este posesorul a două bilete cîștigătoare de 
«turisme.
Asia acestor căștiguri rămîne deschisă, posesorii de bilete cîștigătoare urmînl 
se anunțe.
CONCURSUL SPORTEXPRES trim. IV, pentru care a început vînzarea bile- 
jr, oferă, de asemenea, nu mai puțin de 18 autoturisme, 51 motociclete, mag- 
ofoane, televizoare, frigidere, aragazuri, excursii în străinătate pe diferite 
erarii și multe alte premii în valoare totală de 4.500.000 lei.
3ogata listă de premii prezentată a acestui concurs poate furniza surprize plă- 
e la mulți participant!.

Procurîndu-vă din timp biletele și dv. puteți fi unul dintre nn- 
: meroșii cîștigători.

Foto: Șt. Câotlo? 
mult dar oaspeții s-au apărat bine, 
marcat pentru gazde Cărare (40) și 
Slumschi (77) iar pentru oaspeți Spi
ridon (70) și Coțopolis (72). (C. Du- 
mitrașcu, coresp.).

Rapid Focșani—Metalosport Galați 
(2—1). Factură tehnică slabă. Local
nicii au atacat mai mult dar au făcut 
multe greșeli. Metalosport a contra
atacat periculos. Au marcat pentru 
învingători: Moldoveanu în min. 7 și 
în min. 60 din 11 metri iar pentru 
gălățeni Tănase (min. 87). (Gh. Sa- 
moilă, coresp.).

Moldova lași—Rapid Mizil (1—0). 
Ieșenii, deși au jucat sub posibilități, 
au repurtat o victorie meritată. In re
priza a doua, cînd au și marcat prin 
Cojocaru (min. 57), ei au dominat 
net. In min. 77, Roman de la Mizil a 
fost eliminat pentru proteste la deci
ziile arbitrului (A. Scăunaș, coresp.).

Moldova Moinești-Laminorul Ro
man (1—0). Joc viu disputat dar de 
nivel tehnic slab. Jucătorii de la Moldo
va au avut continuu inițiativa și
marcat prin Sucilă (min. 63). (F. Pri- 
săcaru, coresp.).

Flamura roșie Tecuci—Textila 
huși (2—0). Victorie meritată. Gazdele 
au jucat mai bine, în special in repri
za secundă. Au marcat: Jac (min. 51) 
și Lehăduș. (min. 54). Deși Învinși, 
buhușenii au lăsat o frumoasă impre
sie.

Chimia Onești—Dinamo Suceava 
(1—1). In prima parte a dominat Chi
mia iar oaspeții s-au apărat. în repri
za secundă, joc echilibrat. Au marcat 
Radulescu, în min. 60, pentru Chimia
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300.000 LEI PE UN BILET SFERT LA LOTO-CENTRAL

Beneficiind de marele report a! tragerii Loto-Centra] din 11 octom
brie, participantul Dan Ion din București a obținut premiul maxim 
de 100.000 lei

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpies nr. 43 din seara zilei de 23 octom- 
numere de baza :

14
5

lei 559.171

brie o.c. au fost extrase din urnă următoarele

10 29 48 38 23
Numere de reservă : 49

Fondul general de premii pe tară este de __ ______
Tragerea următoare va avea loc în ziua de 30 octombrie a.c. în ora

șul București.
Premiile întregi șl sferturi la tragerea Loto-Central din 18 octom

brie 1963 :
Premiul suplimentar I : 3 variante a 58.653 lei și 3 variante a 14.663 lei; 

Premiul suplimentar II : 7 variante a 1.633 lei și 3 variante a 408 lei ; 
Categoria I : 5 variante a 12.109 lei și 3 variante a 3.027 lei ; Categoria 
H : 8 variante a 6.189 și 13 variante a 1547 leiCategoria III : 17 
variante a 2.901 lei; șl 28 variante a 725 lei ; Categoria 
IV : 41 variante a 1.260 lei și 57 variante a 315 lei ; Categoria V: 79 
variante a 727 lei și 67 variante a 181 lei ; Categoria VI: 115 variante 
a 472 lei șl 130 variante a 118 le! ; Categoria VII : 132 variante a 418 lei 
și 137 variante a 104 Iei ; Categoria VIII : 172 variante a 314 lei șl 197 
variante a 78 lei.

Premiile suplimentare de categoria I au lost obținute de participant!!: 
Vîrciu Dumitru — din Brașov; Sivdeev Teodora —- București ; Țetcu 
Victoria—București.

REZULTATELE CONCURSULUI SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT — VOLEI

I. R. P. Romînă—R. P. Polonă (masculin) 3—0
II. Belgia—Italia (masculin) 1—3

III. U.R.S.S.—R.S.F. Iugoslavia (masculin) 3—2
IV. R. S. Cehoslovacă—R. P. Ungară (masculin) 2—3 
” R. D. Germană—Austria (masculin) 3—0

Danemarca—R. F. Germană (masculin) 0—3 
Turcia—R. P. Bulgaria (masculin) 0—3 
R. P. Romînă—R. D. Germană (feminin) 3—1 
R. P. Polonă—R.S.F. Iugoslavia (feminin) 3—0 
Danemarca—Olanda (feminin) 0—3
R. S. Cehoslovacă—R. P. Ungară (feminin) 3—1 
U.R.S.S.—R. P. Bulgaria (feminin) 3—0

Depunerea buletinelor cîștigătoare se face pînă marți 29 
brie a. c.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

V. 
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X. 

XI.
XII.
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2
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1
X
X
1
X

octom-

Bu-

(Minerul). Unicul goi 
Marin (min. 5-5), din 
fănescu-coresp.).

ELECTROMOTOR 
C.F.R. ARAD (1—0). 
acționat cu mai multă legătură între 
compartimente și au dominat, obținînd 
o victorie meritată. Oaspeții s-au bazat 
în ofensivă doar pe cîteva contraatacuri. 
Punctul învingătorilor a fost înscris de 
Sîntimbreanu (min. 25), cu capul. (Al. 
Gros-coresp. reg.).

TRACTORUL CORABIA - TEBA 
ARAD (2—1). Gazdele au ciștigat două 
puncte dar numeroșii spectatori pre- 
zenți la meci au plecat nesatisfăcuți 
de jocul prestat. Au marcat: Covales- 
chi (min. 32), Bunică (min. 83) pen
tru Tractorul și lung (min. 74) pen
tru Teba. (Ochea Avacum-coresp).

STEAUA ROSIE SALONTA—PAN
DURII TG. JIU (0—1). Gazdele au do
minat majoritatea timpului, dar înain
tarea n-a putut trece de apărarea bine 
organizată a oaspeților, care și-au ba
zat jocul pe contraatacuri. La un ase
menea contraatac, Pandurii au obținut 
punctul victorios. în min. 75, prin Chi- 
ciu. (Gh. Cotrău și I. Negruțiu-coresp.).

TIMIȘOARA -
Timișorenii au

UN INTERESANT PROGRAM, 
SIMBATA PE STADIONUL.

REPUBLICII T
Sîmbătă 26 octombrie, începînd de 

la ora 16,45, clubul sportiv „Steaua" 
organizează un program atractiv carC 
cuprinde, in afară de fotbal, compel 
tiții de călărie și ciclism.

în cadrul programului fotbalistic 
se vor intîlni două echipe alcătuite 
din foști jucători' ai cluburilor Steaua 
(C.C.A.) și Dinamo București. Voii 
evolua, printre alții: Voinescu, Apoi, 
zan, Onisie, Bone, V. Dumitrescu* 
Fr. Zavoda, Alexandrescu, Drăgan, P. 
Moldoveanu (C.C.A.—Steaua), Szoke, 
Novac, Costică, Marinescu, Călinoiu,- 
Ignat, Barta, Nicușor, Ene I, Neaga 
(Dinamo).

De asemenea, se va disputa și un 
meci amical intre echipele de cate-, 
goria A Steaua și Rapid

ECHIPE ROMÎNEȘTI 
HOTARE

Profitind de întreruperea 
tului, cîteva echipe de categoria A' 
întreprind turnee peste hotare. Astfel, 
formația ieșeană C.S.M.S. va juca 
intre 31 octombrie și 6 noiembrie in' 
U.R.S.S., la Tiraspol și Chișinău.-’ 
Echipa Știința Timișoara va evolua în 
R.S. Cehoslovacă, între 25 octombrie 
și 5 noiembrie, la invitația clubului 
Tatran Preșov. Formația timișoreană 
va susține două sau trei întîlniri. Alte 
două echipe de categoria A, Progresul 
București și Dinamo Pitești evoluează 
în R.P. Bulgaria în perioada 24 oc
tombrie — 30 octombrie.
AZI, MECIURI INTERNAȚIONALE. 

LA CLUJ ȘI CONSTANTA
Azi se dispută în țară două jocuri 

internaționale intercluburi. La Cluj 
Știința primește vizita formației bul
gare Goma Oreahovița iar la Con
stanța e programată partida Farul —o 
Lokomotiv Sofia

CUPLAJ AZI IN GIULEȘTI
Astăzi, de la ora 15,15, Rapid în- 

tîlnește pe stadionul Giulești forma
ția de categorie C, Tehnometal. Ia 
deschidere (ora 13,30) : Rapid (ju
niori) — Semănătoarea.

București.
PESTE

campiona-

Scurte știri externe
• La Chișinău a avut loc tradiționala 

întîlnire prietenească dintre sportivii 
din R.S.S. Moldovenească și cei din re
giunea lași. S-au disputat întreceri de 
baschet, fotbal și șah. La fotbal, echipa 
C.F.R. Pașcani a făcut meci egal (2—2) 
cu echipa de tineret a clubului Moldova 
Chișinău. Intîlnirea de baschet Chiși- 
nău-Iași a revenit gazdelor cu 55—26 
puncte. La șah au ciștigat, de aseme
nea, sportivii din Chișinău.

• Selecționata de hochei pe gheață a 
R.P. Romine, a)lată in turneu in R.S. 
Cehoslovacă, a evoluat in orașul Ni- 
tra in compania echipei Dukla. Victo
ria a revenit hocheistilor romîni cu sco
rul de 5—4 (2—0; 1—3, 2—1). Punc
tele echipei R.P.R. au fost marcate de 
Szabo (2), Varga, Ivanovici și Kala- 
mar.

• După 14 runde, în turneul zonal de 
șah de la Enschede (Olanda) conduc 
Gligorici (Iugoslavia) și Lengyel (R.P. 
Ungară) cu cîte 10,5 puncte și o par
tidă întreruptă, urmați de Darga 
(R.F.G.) 10,5 puncte, Filip (R.S. Ceho
slovacă), Pomar (Spania) 9 puncte și

o partidă întreruptă. In runda a 14-ai 
s-au înregistrat următoarele rezultatei: 
Penrose-Gligorici remiză; Pomar-Haj- 
denfeld 1—0; Durao-Kuper remiză; Fi- 
lip-Darga 0—1; Van Scheltinga-Bey 
1—0; Ejtken-Lengyel 0—1.

• In cadrul unui concurs de haltere 
desfășurat la Tokio, sportivul polonez 
Valdemar Bajanowski (cat. ușoară) < 
stabilit un nou record mondial la sti
lul „aruncat", cu o performantă de 163 
kg. Vechiul reCord deținut de sovieticul 
Anatoli Jgun era de 161,500 kg.

• in meci retur pentru Cupa orașelor 
tîrguri la fotbal, echipa Bk Copenhaga 
a învins cu 3—2 (1—0) pe Arsenal Lon
dra dar echipa engleză care ciștigase 
cu 7—1 primul meci disputat pe teren 
propriu s-a calificat în optimile de fi
nală.

• Intîlnirea amicală de baschet (mas
culin) dintre selecționatele orașelor 
Belgrad și Varșovia, desfășurată la 
Belgrad, a revenit sportivilor iugoslaei 
cu 115—76 (51—30). Cel mai bun jucă
tor al gazdelor a fost Korac, care a 
marcat 46 de puncte.

Meci frumos la centenarul fotbalului englez
Anglia •- Selecționata lumii 2-1 (O-O)

LONDRA 23 (Corespondență spe
cială pentru „Sportul popular"). Cei 
105.000 de spectatori din tribunele sta
dionului Wembley, împreună cu ama
torii de sport din întreaga Europă 
prezenți în fața ecranelor de televi
ziune, au urmărit meciul Anglia — 
Selecționata lumii, organizat la jubileul 
a 100 de ani al fotbalului englez. Gaz
dele au avut satisfacția de a întregi 
această sărbătoare printr-o victorie, 
repurtată pe merit, intr-o întîlnire des
fășurată la un ridicat nivel spectacu
lar.

La fluierul arbitrului scoțian R. Da
vidson au intrat pe teren următoarele 
prhinp •

ANGLIA: Banks 
man, Wilson — 
Paine, Greaves, 
Charlton.

SELECȚIONATA

— Armfield, Nor
Milne, Moore — 
Smith, Eastman,

SELECȚIONATA LUMII: Iașin — 
D. Santos, Popluhar, Schnellinger — 
Pluskal, Masopoust — Kopa, Law, 
Di Stefano, Eusebio, Gento.

Chiar din primul minut, fotbaliștii 
englezi inițiază un atac periculos și 
Iașin respinge printr-un reflex mingea 
expediată din apropierea porții de 
Smith. Apoi, inițiativa trece de par
tea oaspeților, în care strălucesc în

mod deosebit Di Stefano, Gento, Eu
sebio. Virtuozitatea acestora este com
pletată de aportul considerabil al sco
țianului Denis Law, care aduce mingi 
prețioase din apărare. De două ori 
(min. 15 și 25} portughezul Eusebio 
periclitează poarta insularilor, dar 
Banks este la post. Impresionează 
coeziunea selecționatei, în ciuda carac
terului ei eterogen și a faptului că ju
cătorii n-au făcut decît un antrena
ment comun înainte de meci. Totuși 
apărarea fermă a englezilor, în care 
se remarcă Armfield și Norman, res
pinge toate atacurile, permițînd iniție
rea unor contraatacuri viguroase, por
nite, în special, de la mi jlocașul Milne. 
Astfel, în min. 30-, o centrare în viteză 
a lui Charlton este reluată fulgerător 
cu capul de Smith, dar portarul so
vietic Iașin reține excepțional. Trec 
cîteva minute și lașin se remarcă din 
nou apărînd șuturile puternice als lui 
Paine și Greaves (lansat de Charlton). 
Prima repriză se termină cu scor alb.

După pauză se fac cîteva schimbări 
în echipa lumii, anunțate anterior. 
Soskici intră în poartă, Eyzaguirre tre
ce fundaș dreapta, Baxter mijlocaș 
stînga, iar Pușkaș inter stingă. Se face

o derogare de la... program cu Di 
Stefano, care rămîne pe teren, celălalt 
centru înaintaș Uwe Seeler, trecînd 
în locul lui Kopa pe extrema dreaptă. 
Aceste schimbări n-au darul să mă
rească potențialul selecționatei. Dim
potrivă, echipa Angliei manifestă o 
superiori1 ate din ce în ce mai evidentă, 
în special prin forța și viteza acțiunilor 
ei, mai simple, dar dirijate mereu pe 
poartă. Prima dată mingea poposește 
în poarta lui Soskici în min. 52, dar 
arbitrul semnalase anterior un fault. 
In min. 77, însă, golul lui Paine este 
perfect valabil: Anglia conduce cu 
1—0. Selecționata pornește la atac și 
Banks oprește o minge puternic tri
misă de Seeler. Egalarea survine in 
min. 83 cînd Pușkas îl deschide pe 
Law și acesta fentează pe Wilson și 
marchează un gol frumos. Se părea 
că meciul se va termina nedecis. Dar 
două „bare" ale englezilor dau din 
nou speranțe spectatorilor de la Wem
bley. Și cu numai 4 minute înainte 
de sfîrșit, Charlton ia o acțiune pe 
cont propriu, pătrunde în careu, trage, 
Soskici respinge la Greaves, care mar
chează golul victoriei.

THOMAS BROWN



• Sâmbătă încep turneele finale • Se cunosc majoritatea echipelor calificate
• Formațiile Rom iniei — finaliste la băieți și la fete

(Urmare din pag. 1) 

potential al tuturor compartimente
lor, a obținut prima sa victo
rie în acest campionat învingind
Finlanda după numai 36 de minute. Au 
plăcut îndeosebi la, echipa noastră: ser
viciile (din care reprezentativa Romîniei 
a obținui, de pildă, peste jumătate din 
punctele celui de al doilea set) și con
cepția tactică mulțumită căreia diferen- 
tierede dintre ridicători și trăgători au 
fost de multe ori extrem de palide. 
Echipa Finlandei, în progres, dar cu 
o apărare încă insuficient de experimen
tată ca să poată ține piept puternicelor 
atacuri ale voleibaliștilor romîni.

Bun arbitrajul prestat de D. Szelle 
(U ngaria) și D. Gltigov (Bulgaria).

Cel mai important tneci din seria a 
dopa, masculină, de la București : Ro
mînia—-Polonia. Rezultatul contează și 
în turneul final. Așadar, victoria obți
nută dc voleibaliștii noștri e cu atît mai 
p-ețioașă. Ne așteptam la o replică mai 
dîrză din partea echipei Poloniei. Dar, 
sportivii noștri au jucat bine, ntai ales 
în atac, și au câștigat într-o oră și 10 
minute, fără a lăsa adversarilor lor spe
ranța succesului, măcar într-un singur 
set.

Mai. disputat a fost ultimul set. Au 
Condus, polonezii. Au fost egalați la 3 și 
apoi conduși cu 12—6 și 14—7 ! La a- 
cest- scor jucătorii noștri nu mai insistă,' 
joacă relaxat permițînd polonezilor să 
ajungă la 11. La 14—11 echipele Schimbă 
mingea de mai multe ori, ca — în sfîr- 
șit romînii să realizeze și al 15-lea 
punct.

Conducerea meciului a fost asigura
tă de arbitrii I. Radvany (Iugoslavia) și 
J. Spietz (Belgia).

BOM1NIA : Nicolau, Plocon, Fieraru, 
Berzei, Grigorovici, Drăgan—Sreiber.

POLONIA : Siwek, Tomaszewski, Kiel- 
pitiscki, Rutkowski, Sucanek, Sierszuls- 
ki—Ambroziak. Gediga, Rusck.

Arbitrii bulgari D. Ghigov și T. To
dorov au avut o misiune ușoară în me
ciul Olanda—Finlanda. Doar cîteva... 
amenințări de complicații în setul al 
treilea, cind olandezii, relaxîndu-se pește 
măsura permisă, le-au îngăduit adversa
rilor (îndeobște mai buni în atac decît 
în apărare) să echilibreze temporar ra
portul de forte.

FEMININ
Echipa Turciei rt-a reușit să pună... 

probleme voleibalistelor din formația 
Bulgariei. Acestea din urmă, fără 
cîteva din jucătoarele de bază, au 
reușit totuși să învingă reprezentativa 
Turciei la un scor categotic. Cu un 
atac deosebit de puternic și un joc 
echilibrat în linia a doua echipa R.P. 
Bulgaria a dovedit că se numără 
printre echipele fruntașe ale actuale
lor campionate europene.

Cu gîndul la ce va fi în turneul final, 
în al cărui clasament rezultatul meciu
lui acesta se ta transmite și va conta, 
echipele U.R.S.S. și Bulgariei au redus 
aproape la zero acțiunile hazardate, a- 
tacurile din pasă directă, subtilitâfile 
la fileu. Din această cauză, spectacolul 
nu a atins întotdeauna nivelul sperat, 
grija exagerată pentru evitarea riscuri
lor genertnd de ambele părți uneori scă
deri însemnate în linia a Il-a. Astfel, 
într-o dispută care a pus față în față 
două echipe cu atacuri de valori sensibil 
apropiate aseară, a învins formația su
perioară în defensivă, la dublajul atacu
lui și la blocaj în primul rînd. An ar
bitrat bine D. Szelle (Ungaria) și II. 
Janowitz (Olanda).

Constanța
Echipele Poloniei și Republicii 

Federale Germane au inaugurat în
trecerile. îndeplinind o pură for
malitate, sportivele poloneze au învins 
ușor în numai 40 de minute. Conștientă 
de valoarea scăzută a echipei sale, an- 
trenoarea vest-germană Theda Hoch se 
interesa încă dinaintea jocului la ce . .. 
depărtare se află Erașovul, locul unde 
se va disputa turneul feminin pentru 
locurile 9—13.

A condus arbitrul Costin Mușat — Romînia.
Al doilea joc, a doua victorie la fel 

de facilă : Romînia învinge Austria în 
31 de minute de joc efectiv. Al doilea 
set a durat doar... 7 minute. Meciul 
a constituit o bună ocazie pentru întrebuințarea întregului nostru iot. în se
tul al treilea în echipa Romîniei au jucat 
numai rezervele. Arbitrul Andrei Ștraho- 
nia — Iugoslavia — a condus echipele:

Romînia : Doina Ivănescu, Ana Mo
can u, Doina Popescu, Lia Vanea, Elisa- 
beta Goloșie, Alexandrina Chezan — 
Elena Verdeș, Viorica Mirion, Ileana 
Enculescu, Sonia Colceriu, Natalia To- 
.dorovschi, Cornelia Moraru.
. Austria : Emma Dufek, Eva Vodicka, 
Charlotte Waringer, Krystine Scharfetter, 
Hedwig Dbrner, Gertrude Rundei — 

Dagmar Sterbik, Vera Maizner, Eleono- 
re Donner, Gertrude Benda.

Meciul Romînia—R.D. Germană a ținut 
încordată asistența timp de o oră și 45 de 
minute, fiind de o valoare tehnică și 
spectaculară deosebită și încheindu-se cu 
victoria meritată a formației noastre : 3—1 
(15—12, 16—18, 15—12, 15—3).

Un joc deosebit de disputat, de luptă 
în care ambele echipe și-au etalat din plin 
calitățile : R.D.G. a avut de partea sa 
superioritatea staturii și în general a ca
lităților fizice, în timp ce pregătirea teh
nică, tactică și puterea de luptă au fost 
de partea noastră.

Pentru formația romînă nu a existat min
ge pierdută, jucătoarele depunînd toate 
eforturile pentru a obține un rezultat cît 
mai bun, ceea ce au reușit. Felicitările c® 
li se cuvin sînt pe deplin meritate, îutrucît 
echipa R.D. Germană este actualmente 
una dintre cele mai bune din lume. Ea 
posedă 12 jucătoare de aceeași valoare 
(ceea ce a permis antrenorului să foloseas
că pe parcursul celor patru seturi întreg 
lotul), în care trăgătoarea principală Do
rit Plehse (nr. 7) cu ai săi 1,92 m înălțime 
este foarte greu de blocat. In plus, ea are 
un plasament excelent în linia a doua, unde 
a „scos* tot ce a venit în raza ei de ac
țiune, fiind cea mai bună de pe teren.

Din echipa noastră cu greu putem face 
remarcări speciale, pentru că toate jucătoa
rele s-au comportat la fel de bine. Totuși, 
s-au evidențiat în mod deosebit Doina 
Ivănescu, Lia Vanea, Elisabeta Goloșie, A- 
lexandrina Chezan, Senia Colceriu, care cu 
toate că a jucat accidentată s-a compor
tat la înălțime.

Arbitrul Laszlo Ormory — R.P. Ungară 
— a condus corect și autoritar.

Echipa Poloniei a tranșat repede rivalita
tea cu voleibalistele iugoslave cîștigînd 
de o manieră categorică. Folosind cu mul
tă* chibzuință serviciile tari și liftate 
(,,împinse*) echipa Poloniei și-a asigurat 
de la început avantajul. A condus arbitrul 
Costin Mușat— Romînia.

Cluj
Dacă jocul inaugural al tur

neului preliminar de la Cluj nu a dat 
nici un fel de emoții nici învingătorilor 
(U.R.S.S. a întrecut cu ușurință Au
stria) și nici celor 2000 de spectatori 
prezenți în sala Armatei, a doua par
tidă a furnizat o luptă echilibrată intre 
selecționatele Iugoslaviei și R. D. Ger
mane. Așteptat cu nerăbdare de public, 
meciul a oferit un spectacol frumos, 
In care lupta pentru fiecare punct și 
servici a ținut încordată la maximum 
atenția asistenței.

Victoria a revenit formației iugo
slave, superioară prin forța atacului și 
prin blocajul mai mobil și mai com
pact. Echipa R. D. Germane a făcut 
o impresie frumoasă, culegînd deseori 
aplauze pentru varietatea acțiunilor 
ofensive și jocul plin de elan practicai 
în apărare. Blocajul a fost însă o per
manentă carență a echipei.

Prima întilnire a fost condusă de 
arbitrii P. Moerman (Olanda) și Va- 
sile Moraru (R. P. Romînă), iar cea 
de a doua de L. Kettner (R. S. Ceho
slovacă) și E. Siracki (R. P. Polonă).

Cel mai interesant meci de miercuri 
a fost desigur cel dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Iugoslaviei, în 
care victoria a revenit primei forma
ții cu scorul de 3—2. A fost o par
tidă foarte echilibrată, de un rtioel teh
nic bun.

La începutul primelor două seturi, 
scorul a fost strtns, dar {'malurile 
fiecăruia prevesteau că voleibaliștii so

CAMPIONATUL MASCULIN

SERIA I (Brașov)
Cehoslovacia — Belgia 3—0 (15—9, 15_ 3 ț5_ 5)
Ungaria — Italia 3—0 (15—11,

15—7, 15—13).
Italia — Belgia 3—1 (15—10, 9—15, 

15—10, 15—10).
Ungaria — Cehoslovacia 3—2 

(15—13, 15—12, 10—15, 14—16,
15—8).

Clasamentul

și Italia — Cehoslovacia.
SERIA A II-A (București)

1. Ungaria
2. Cehoslovacia
3. Italia
4. Belgia

2 2 0 6:2 
2 1 1 5:3 
2 1 1 3:4
2 0 2 1:6

114:95 4
109:86 3
85:90 3
62:99 2

In etapa de azi: Ungaria -- Belgia

Polonia — Olanda 3—0 (15—12,
17—15, 15—9).

Romînia — Finlanda 3—0 (15-5,
15-0, 15—4).

Olanda ■— Finlanda 3—0 (15—2,
.15—10, 15-9)

Romînia — Polonia 3-0 (15-9,
15—9, 15—11).

Clasamentul
1. Romînia 2 2 0 6:0 90:38
2. Olanda 2 1 1 3:3 81:68
3. Polonia 2 1 1 3:3 76:81
4. Finlanda 2 0 2 0:6 30:90

vietici vor învinge cu 3—0. Din setul 
al Ill-lea însă, sportivii iugoslavi își 
organizează mai bine apărarea, iar în 
atac acționează mai prudent dar mai 
sigur. Ei reușesc să ciștige următoa
rele două seturi. In cel decisiv, jucă
torii iugoslavi, satisjăcuti parcă de 
cele două seturi cîștigate, dar și obo
siți de efortul depus, cedează în apă
rare. In schimb, echipa sovietică, mal 
rezistentă și mai hotărîtă, luptă ca 
energie pentru fiecare punct și reali
zează victoria într-un meci deosebit 
de dificil.

Arbitri: E. Sirocki (R. P. Polonă) 
și V. Moraru (R. P. Romînă).

Brașov
In ciuda scorurilor nete cu care 

echipele Cehoslovaciei și Ungariei au 
înregistrat primele victorii în acest 
campionat european, meciurile ne-au 
oferit două spectacole de bună calitate, 
mult gustate de întreaga asistență.

Voleibaliștii cehoslovaci au ieșit de la 
început în evidență prin atacul lor va
riat, cu mingi „puse” cu mare dexterita
te de Sorm și Toman. De asemenea, Kop 
și Humhal foarte bine serviți de Paulus, 
au punctat adesea puternic. In același 
timp, formația belgiană — o plăcută sur
priză — a ripostat cu dîrzenie printr-o 
serie de atacuri declanșate surprinzător, 
care au prins de cîteva ori apărarea ce
hoslovacă descoperită. Aceasta a făcut 
ca setul I să fie destul de echilibrat și 
cu multe faze de volei curat. în conti
nuare tot echipa cehoslovacă este aceea 
care are inițiativa, dar jocul nu-și pierde 
din frumusețe. Pînă la urmăs campionii 
europeni eîștigă partida. Bun arbitrajul 
lui Edgar Blossfeld (R.F. Germană).

Meciul vedetă,^dintre ,echipele R.P. Un
gare și Italiei, a fost, de asemenea, spec
taculos și interesant. Voleibaliștii ma
ghiari au intrat prea siguri de victorie, 
nu s-au concentrat suficient, dînd posi
bilitate italienilor să-î contreze adesea 
și cu multă eficacitate. Cel mai disputat 
a fost setul al treilea : 3-3, 6-6, 10-10, 
16-11 pentru Italia, dar în cele din ur
mă ... 15—13 pentru formația maghiară.

Sever, dar corect, arbitrajul lui G 
Boisnay (Franța).

Cel mai puternic joc al preliminariilor, 
s-a încheiat cu o mare surpriză după o 
partidă de peste 2 ore. Campioana Euro
pei, echipa Cehoslovaciei a fost învinsă 
de formația maghiară, care a cîștigat pri
mele 2 seturi datorită unui atac mai bun 
și dîrzeniei cu care fiecare jucător a luptat 
pe linia de fund. Din setul al treilea, 
campionii europeni au început să acțione
ze mai variat, profită de unele momente 
de derută ale jucătorilor maghiari și reu
șesc să egaleze. Ultimul set a fost de-a 
dreptul entuzlasmant. Echipa ungară a 
condus cu 6—1. Adversarii lor s-au apro
piat pînă la 8—9, dar în final, tot jucătorii 
maghiari sînt cei care atacă în forță și 
termină pe merit învingători. A condus co
rect Ioachim Niculescu (R.P.R.)

In „deschidere", echipa Italiei s-a impus 
prin forță de atac în fața Belgiei.

Tg. Mureș
In ziua a doua a jocurilor de la Tg. Mu

reș favoriții au înregistrat victorii facile.
Intilnlrea Turcia — Danemarca a consti

tuit o simplă formalitate și s-a consumat 
fa numai 33 de minute. Echipa Danemarcei, 
In afară de suplețe și de un dublaj satis
făcător, are serioase carențe în așezarea 
pe teren și puterea de luptă, motivate in 
parte de tinerețea și lipsa de experiență a 
Jucătorilor. Turcii au făcut o partidă bună 
fi au învins comod. A arbitrat H. Schus
ter (B. D. Germană),^ ajutat de 1. Armeana 
(B. P. Bomlnă).

În două zile de întreceri...
Rezultate, clasamente, program

în etapa de azi: Olanda — Romînia 
(ora 17) și Polonia — Finlanda (ora 
18), în Sala Floreasca.
SERIA A III-A (Cluj)

U.R.S.S. — Austria 3—0 (15—1, 
15—5, 15-3).

Iugoslavia — R.D. Germană 3—1 
(15—13, 15—12, 11—15, 15—7).

R.D. Germană — Austria 3—0 
(15—5, 15—2, 15—9).

U.R.S.S. — Iugoslavia 3—2 (15—8, 
15—9, 10—15, 9—15, 15—11).

Clasamentul
1. U.R.S.S. 2 2 0 6:2 109: 67 4
2. R.D. Germană 2 1 1 4:3 92: 72 3
3. Iugoslavia 2 1 1 5:4 114:111 3
4. Austria 2 0 2 0:6 25: 90 2

In etapa de azi: Iugoslavia — 
Austria și R.D. Germană — U.R.S.S. 
SERIA A IV-A (Tg. Mureș).

Turcia — Danemarca 3—0 (15—5, 
15—1, 15—5).

Bulgaria — Franța 3—0 (15—8,
15—2, 15—5).

R.F. Germană — Danemarca 3—0 
(15—10, 15—13, 15—11).

Bulgaria — Turcia 3—0 (15—4,
15-10, 15—11).

In bună dispoziție de joc, voleibaliștii romîni au învins categoric echipa Finlandei, 
lată-l pe N. Bărbuță jinalizînd o nouă acțiune a sportivilor noștri (Jază din 

meciul R.P. Romînă — Finlanda 3—0)
Așteptată cu interes și cotată pînă astăzi 

(n.r. marți) ca principala întilnire a seriei, 
partida Bulgaria — Franța nu a corespuns 
decît în primul set, pînă la scorul de 5—5, 
adică atît timp cît. francezii au opus o 
dîrză rezistență. După aceasta „tunarii" 
bulgari nu au mai avut probleme în atac, 
iar în apărare și mai puțin. Francezii nu au 
putut face față atacului viguros și susținut 
al adversarilor. In care au excelat Konstan
tinov, Srîndev, micul Hristov și... veteranul 
Ghiuderov. Echipa Franței a fost sufocată 
pur și simplu de ritmul care i s-a impus. 
Se pare că francezii s-au mulțumit cu lo
cui II în serie, care le-a adus calificarea 
în turneul final. Au arbitrat Cinilin 
(U.R.S.S.) și Zwerzanski (R. P. Polonă).

Modest ca factură tehnică, ,,derbiul co
dașelor**, dintre R.F. Germană șl Danemar
ca desfășurat la Tg. Mureș în ziua a treia 
a campionatelor s-a tranșat în favoarea 
primeir <. învingătorii au fost mai activi la 
fileu, deși au manifestat numeroase greșeli 
în apărare. Danezii nu au speculat decît 
sporadic aceste deficiențe. Cel mai bun 
jucător al învingătorilor a fost Jiirgen 
Thal. Au arbitrat Z. Zwierjanski (R.P. Po
lonă) și Dinu Nicolau (R.P. Romînă).

In al doilea meci s-au întilnit echipele 
Bulgariei și Turciei. învingători : jucăto
rii bulgari cu 3—0 (4, 10, 11). După un set 
în care forța atacului jucătorilor bulgari 
nu s-a izbit de o rezistență serioasă, blo
cajul voleibaliștilor turci s-a grupat mai 
bine, reușind să contracareze în următoa
rele două „acte" acțiunile ofensive ale ad
versarilor. Jucătorii turci au fost mai energici 
la fileu, echilibrînd în continuare jocul (7—7, 
12—10 pentru bulgari in setul II, 6—-6, 9—8 
în setul ultim). Pînă la urmă echipa Bulga
riei (care în acest med a folosit mai mult 
rezervele) reușește să se impună atît teh
nic cît și iactic. Au arbitrat K. H. Schuster 
(R.D.G.) și A. Cinilin (U.R.S.S.)

Craiova
In prima întilnire, echipa Ceho

slovaciei a învins-o fără eforturi pe 
aceea a Danemarcei. Danezele, sosite 
la Craiova cu cîteva ore înaintea me
ciului, au căzut încă din primul set. 
In acest fel, întîlnirea a fost aproape

Clasamentul
1. Bulgaria 3 3 0 9:0
2. Turcia 3 1 2 5:6
3. R.F. Germană 2 1 1 3:3
4. Franța 2 1 1 3:5
5. Danemarca 2 0 2 0:6

135: 48 8
123:128 4
53: 79 3
87: 98 3
45: 90 2

în etapa de azi: Danemarca — Bul
garia și R.F. Germană — Franța; 
miine: Franța — Danemarca și Turcia 
— R.F. Germană.

CAMPIONATUL FEMININ

SERIA I (București)
Bulgaria — Turcia 3—0 (15—4,

15—3; 15—0).
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 (15—8,

15—10, 15—9)
Clasamentul

1. Bulgaria 2 1 1 3:3 72:52 3
2. U.R.S.S. 1 1 0 3:0 45:27 2
3. Turcia 1 0 1 0:3 7:45 1

In etapa de azi: Turcia — U.R.S.S.
(Sala Floreasca,- ora 16).
SERIA A II-A (Craiova)

Cehoslovacia — Danemarca 3—0 
(15—6, 15—4, 15-2).

Ungaria — Olanda 3—0 (15—11,
15—11, 16—14). 

tot timpul la discreția învingătoa
relor.

Alult mai interesant a fost meciul 
al doilea, în care formația Ungariei 
a primit replica voleibalistelor olan
deze. Echipa ungară a cîștigat dar 
după o luptă viu disputată, așa cum 
o atestă situația la seturi (15—11, 
15—11, 16—14).

Voleibalistele maghiare și-au intrat 
destul de greu în ritm, fiind conduse 
aproape în fiecare set și forțind doar 
spre sfîrșit.

Miercuri, în ziua a doua a turneului 
preliminar, cuplajul a fost inaugurat 
cu întîlnirea între echipele Olandei și 
Danemarcei. Confirmînd valoarea a- 
rătată în meciul cu Ungaria, echipa 
olandeză a învins cu 3—0. Meciul n-a 
durat decît 30 de minute. Arbitrii Peter 
Lange (R.D.G.) și Carlo Fachetthii 
au condus fără greșeală.

In meci vedetă, liotărîtor pentru sta
bilirea cîștigătoarei seriei a Il-a s-au 
întîlnit formațiile Cehoslovaciei și Un
gariei. A fost un meci de marc tensiu
ne, cîștigat de voleibalistele ceho
slovace, datorită în principal superiori-, 
tații tehnice. Totuși, jucătoarele ma
ghiare ar fi putut furniza o surpriză. 
Condiția: să fi luptat mai organizat 
și să fi fost mai atente în finalul se
turilor. Arbitrii F. Cantanzzaro (Italia) 
și Mircea Albuț (R.P.R.) au condus 
foarte bine.

Cronici si comentarii de: M. RA- 
HOVEANU, V. CH1OSE, C. FAUR, 
C. ALEXE, M. TUDORAN, A. VA- 
S1LIU, D. STANCULESCU, N.

MARDAN, T. STAMA. 
Fotografii: P. ROMOSAN.

Olanda — Danemarca 3—0 (15—0, 
15—2, 15—2).

Cehoslovacia — Ungaria 3—1 (15—3, 
9-15. 15-10, 16—14).

Clasamentul
1. Cehoslovacia
2. Ungaria
3. Olanda
4. Danemarca

In etapa de azi 
marca și Olanda

2 2 0 6:1 100:54 4
2 1 1 4:3 88:91 3
2 1 1 3:3 81:50 3
2 0 2 0:6 16:90 2

i Ungaria — Dane- 
— Cehoslovacia.

SERIA A III-A (Constanța)
Polonia — R.F. Germană 3—0 

(15—1, 15-6, 15-5).
Polonia — Iugoslavia 3—0 (15—10, 

15—7, 15—8).
Clasamentul

1. Polonia
2. Iugoslavia
3. R.F. Germană

In etapa de azi 
Germană.

2 2 0 6:0 90:37 4
1 0 1 0:3 25:45 1
1 0 1 0:3 12:45 1

Iugoslavia — R.F.

SERIA A IV-A (Constanța).
Romînia — Austria 3—0 (15—0,

15-0, 15-3).
Romînia — R.D. Germană 3—1 

(15—12, 16—18, 15—12, 15—3)
Clasamentul

1. Romînia
2. R.D. Germană
3. Austria

2 2 0 6:1 106:48 4
1 0 1 1:3 45:61 1

1 0 1 0:3 3:45 1
In etapa de azi: R.D. Germană 

Austria.
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