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a campfsnatelsr europEns^YvLfl
Echipa masculină a Rominiei a început turneul final cu două valoroase victorii 

® 3-0 cu Iugoslavia și 3-2 cu U.R.S.S. © Polonia-Cehoslovacsa 3-2 I

pitală, pe terenurile din sălile Floreasca și Di
namo. Au trecut două zile de la începerea fina
lelor. Spectatorii au avut prilejul să vadă meciuri 
de bună valoare tehnică, disputate cu o dîrzenie 
demnă de evidențiat. Încă de la început am avut 
prilejul să asistăm la întîlniri care au opus 
fa(ă-n față echipe favorite — cum ar fi întîlnirea 
Romînia — U.R.S.S. la băieți. Dar mai înainte să 
vedem ce s-a petrecut sîmbătă și duminică.

e sîmbătă, 16 din cele 30 de echipe partici- 
Ț~~\ pante la actuala ediție a campionatelor euro- 

pene au început marea întrecere pentru cu
cerirea titlurilor europene. O parte dintre pre- 
tendenți își aruncă în aceste zile în luptă toate 
cunoștințele și forțele lor pentru îndeplinirea 
unui obiectiv tot atît de important ca și titlul 
de campion — calificarea pentru turneul olimpic 
de la Tokio.
- întrecerea fetelor e găzduită de Palatul spor
turilor din Constanța. Băieții evoluează în Ca-

Iată unul din numeroasele atacuri ale echipei noastre al cărui finalizator este Plocon. Fază din meciul R. P. Romină 
— U.R.S.S. ciștigat de echipa noastră.

BUCUREȘTI (masculin, turneul pentru locurile l-VIII)
ROMÎNIA — IUGOSLAVIA 3-0

Cu Nicolau și Plocon în formație și 
cii Derzei în formă excepțională, re
prezentativa noastră masculină a re
coltat încă o victorie prețioasă în lupta 
pentru titlul european. Simbătă, in 
meciul cu Iugoslavia, ea a reeditat — 
cu excepția unor perioade din setul 
II — jocul bun din partida cu Polonia 
și a cîștigat tot cu 3—0. O victorie 
care ne-a arătat că jucătorii noștri 
sînt de nestăvilit cind se concentrează 
și-și pun în valoare toată cunoștințele. 
Jucătorii iugoslavi au demonstrat o 
bună pregătire, avînd în Urnaut, Bula-

Campionatele republicane de boi au luat sîîrșit

AU FOST DESEMNAȚI NOII CAMPIONI
® PENTRU PRIMA OARĂ, UN TITLU PLEACĂ LA BUHUSI 1 

• M. BĂLOIU, UN CAMPION NESCONTAT ® M. GHEOR- 
GHIONI ÎNVINS DE... ARBITRI

deosebire de reuniunile precedente, fi
nala s-a ridicat la un nivel tehnic 
ceva mai bun. Merită subliniată mun
ca depusă de antrenori» O. Nouf și 
C. Dumitrescu (Dinamo) care au pre
zentat în turneul final șapte boxeri. 
De asemenea, a celor de la Progresul 
(L. Popescu și Șt. lordache) care au 
ajuns în ultimul „act" cu cinci bo
xeri.

Primul tricou de campion l-a îm
brăcat tînărul reșițean O. Buzuliuc. 
După o repriză egală, adversarul său, 
Davidescu, ia conducerea și, cu atacuri 
rapide și surprinzătoare, lovește ta 
serie 
rund,

Aproximativ 10.000 de spectatori au 
ținut să urmărească ieri dimineață ul
tima confruntare a boxerilor angajați 
în lupta pentru cucerirea titlurilor de

CAMPIONII R. P. ROMÎNE
PE ANUL 1963

MUSCA : C. BuzuUuc (Reșița).
COCOȘ : N. Puiu (Progresul) 
PANA : N. Moldovan (Reghin) 
SEMIUȘOARA : M. Bâlolu (Voința) 
UȘOARA : I. Mihaiic (Dinamo) 
SEMîMIJLOClE : C. Nlculescu (Progresul) 
MIJLOCIE MICA : P. Mircescu (Buhuși) 
MIJLOCIE : I. Manea (Dinamo) 
SEMIGREA : M. Nicolau (Steaua) 
GREA : V. Mariuțcm (Dinamo)

campioni. Cei 20 de boxeri care au 
avut cinstea să evolueze In finalele 
campionatelor din acest an au furnizat 
unele dispute extrem de dirze. Spre

Luni 28 octombrie 1963

tovici, Rîbanici și Jivkovici un „cvar
tet" foarte valoros.

Setul I — 15—6. Blocajul funcțio
nează perfect iar Derzei este în formă 
și conducem categoric : 6—3, 7—3,
8—3, 10—5, 13—5. Setul II a început 
— în mod nejustificat — slab. Se 
fac greșeli, se joacă static și e 4—0 și 
5—1 pentru iugoslavi. Derzei, Nicolau 
și Plocon ies însă din această „acal
mie", punctează și aduc din nou în
crederea în echipă. Jucătorii iugoslavi 
opun o dîrză rezistență 1 6—6, 6—7. 
7—7, 8—7, 8—8 apoi 10—9, 11—9, 
12—9 și cîștîgăm acest set la 11.

Setul III. Din nou jucătorii noștri 
Iau startul greu și în consecință: 2—3,

și cîștigă repriza. Tn ultimul 
în dorința de cîștiga cu orice

M. TRANCA 
R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. 2—3)
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3—4. Egalăm însă la 5 și apoi 6—5, 
7—5, 8—5, dar va fi 8—8 pentru că 
Grigorovlci trage afară Iar Fieraru dă 
pas greșit. Echipa își strînge rîndn- 
rile, Derzei și Drăgan trag necru
țător: 10—8, 11—8, 12—8 șl așa pînă 
ta 15—8 și 3—0 la seturi.

Arbitrii D. Ghigov (Bulgaria) și 
Zverjanski (Polonia) au condus for
mațiile :

ROMÎNIA: Plocon, Nicolau, Fiera
ru, Derzeî, Grigorovici, Drăgan - 
Sclireiber, Coste.

IUGOSLAVIA: Petrovich Butato-
vici, Kos, Jivkovici, Bojici, Urnaut 
G. Iankovici, Rîbanici, VI. Iankovici.

BULGARIA — POLONIA 3—1

în confruntarea dintre echipele Bul
gariei și Poloniei (3-1 : 15-3, 12-15, 
15-13, 15-8), sovieticul Ciniltn și ita
lianul Catanzaro au arbitrat o parti
dă uneori foarte aprinsă, totuși mult 
mai simplă decît o prezintă scorurile 
parțiale ale rezultatului. Echipa Bul
gariei a avut mai tot timpul inițiati
va, iar echilibrarea situației de la 
mijlocul întîlnirii s-a datorat aproape 
exclusiv scăderii’ de ritm și de forță 
în acțiunile de atac ale învingători
lor, după primul set. Voleibaliștii po
lonezi, ta afara unor serioase și sur
prinzătoare lipsuri în apărare, plătesc

(Continuare ttt pag. a 4-a)

Ieri, la Belgrad, Iugoslavia B—Rominîa B1-1 (0-1)
— Prin telefon, de la trimisul nostru special Gh, Nîcolaascu —

Reprezentativa B a țării noastre a 
realizat un meritoriu rezultat de egd- 
litate In această zi de dublă con
fruntare fotbalistică romino-iugoslavă. 
desfășurată la București și Belgrad.

Exigentul public iugoslav a aplau
dat deseori jocul fotbaliștilor noș
tri, iar specialiștii au avut și ei cu
vinte de laudă. După meci, antreno
rul formației gazdă, Abdulah GeglCi, 
ne declara: „Rezultatul este echita
bil. Băieții mei ati avut inițiativa o 
mai mare parte din timp, dar

Cehoslovacă și selecționata Ar- 
Sovietice s-au întrecut pe zece 

în orașul Leipzig. Luptătorii 
au avut o comportare foarte 
reușind să Ocupe trei locuri

LEIPZIG 27 (prin telefon). Timp 
de trei zile peste 1000 de luptători din 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Rornînă, Suedia, R.S.S. Azerbaidjan, 
R. 8. ‘ “ ...........................
matei 
saltele 
romîni 
bună, 
tatii prin N. Martinescu,' Al. Geantă și 
Fr. Boia.

Cei prezenți la întreceri, luptători și 
antrenori, au admirat îndeosebi compor
tarea sportivului romîn N. Martinescu. 
El a fost considerat și de către ju
riul concursului ca fiind cel mai bun 
și mai tehnic luptător care a evoluat 
ta această mare întrecere. Martinescu 
și-a învins marea majoritate a parte
nerilor prin tuș. După terminarea con
cursului, N. Martinescu a primit cupa 
oferită celui mai bun și mai tehnic 
luptător. La lupte libere, de aseme-

Tcnismanii romîni
învingători la Solia

A luat sfîrșit meciul internațional, 
de tenis dintre echipele Akademik So
fia și Știința București. Tenismanii 
romîni au cîștigat cu scorul final de 
8—6. In ultimele meciuri de simplu 
Burcîu (Știința) l-a învins cu 6—1 ; 
6—1 pe Todorov (Academik), iar Ber- 
berian (Academik) a întrecut-o cu 
6—4; 1—6; 6—3 pe Horșia (Știința).

★
In prima zi au fost înregistrate 

următoarele rezultate mai importante : 
simplu masculin : Lazarov — Crucea- 
nu 7—5; 6—4; Bardan — Tvetkov 
6—1 ; 6—2 ; Basarab — îurokov 6—2; 
6—2; ~ ■ 
6—2;
6—3 ; simplu feminin : Todorova 
Florica Butoi 6—2 ; 6—4.

In IntIlnirea DINTRE SELECȚIONATELE olimpice oe fotbal

Slapciu — Ganovskov 6—4 ; 
Dimache — Sesterev 6—4;

Romînia — Iugoslavia 2-1 (2-1)
Cu o săptămînă înaintea meciului ofi

cial cu Danemarca, reprezentativa olim
pică a țării noastre a susținut un meci 
de verificare cu echipa olimpică a Iu
goslaviei. întîlnirea, desfășurată pe 
stadionul „23 August", în fața a aproa
pe 30.000 de spectatori, s-a încheiat 
cu rezultatul de 2—1, scor stabilit în 
prima repriză, în favoarea formației 
romîne.

Deși învingătoare, selecționata noas
tră n-a dat ieri satisfacție decît în parte. 
Eâ s-a comportat, ta ansamblu, sub 
nivelul său obișnuit și dacă în prima 
repriză unele faze frumoase, realizate 
de fotbaliștii noștri, ne-au dat imagi
nea posibilităților lor reale, în cea de-a

Minutul 33<i IIaidu- Înscrie-cel dc-al doilea' gal al echipei noastre^ 
Foto/T. Roibtt

baliștii romîni au fost mai aproape de 
ceea ce se înțelege prin noțiunea de 
fotbal modern. Ei au avut o bună 
organizare în joc, au acționat mai 
mult pe direcția porții.*  Am repro
dus de la început declarația antreno
rului itigoslav, pentru că ea sinteti
zează clar cele petrecute pe teren. 
Intr-adevăr, antrenorii Traian lones- 
cu și llie Oană au prescris formației 
noastre o tactică In cadrul slstemu-

(Continuare în pag. 2—3), 

nea, reprezentanții noștri Fr. Boia și 
Al. Geantă și-au întrecut categoric 
adversarii reușind să se claseze pe 
primele locuri la categoria 97 kg. 
și respectiv 63 kg. Ceilalți sportivi 
care ne-au reprezentat la acest tur
neu s-au clasat pe următoarele locuri: 
Corneanu și Coman pe locurile șase, 
iar Btișoiu pe locul 11.

In general, toți luptătorii romîni au 
dovedit o bttnă pregătire tehnică și 
fizică precum și o bună orientare tac
tică în timpul întîlnirilor pe care le-au 
susținut.

Trăgătorii noștri au realizat 
performante valoroase 

la Leipzig

teh- 
pro- 
Doi

Și 
per-

In orașul Leipzig, din R. D. Germa
nă, sc desfășoară intîluirea internațio
nală de tir dintre echipele Steaua 
București și Vorwărts Berlin. Sportivii 
romîni, dovedind o bună pregătire 
nică, au reușit să cîștigc detașat 
ba de armă liberă calibru redus, 
dintre trăgătorii noștri. I. Sîrbu 
N. Rotaru, au realizat frumoasa 
formanță de 1145 puncte. In felul a- 
cesta cei doi trăgători și-au îndeplinit 
norma olimpică. Pe echipe conduce 
formația noastră cu scorul de 34—32.

Primul loc la această probă l-a ocu
pat I. Sîrbu urmat de N. Rotaru și 
Kosert cu 1142 p. Pe poziții, primele 
locuri au fost ocupate astfel : culcat 
40 focuri : Lehnert 395 p; genunchi 
40 focuri, Kosert 389 p; picioare 40 
focuri N. Rotarii 367 p.

După cum se vede și Concurențiî 
germani au înregistrat performanțe 
deosebit de valoroase, reușind să cîș- 
tige doua poziții la proba de armă li
beră calibru mic.

doua — în schimb — jocul echipei 
noastre a fost șters, fără legătură, fără 
vigoare. Acest lucru a făcut ca iniția
tiva să treacă de partea oaspeților, care 
au dominat mai mult, atît ca urmare a 
slăbirii randamentului dat de formația 
noastră după pauză, cît și a calității 
fotbalului pe care ei l-au practicat. Așa 
îneît credem că nu greșim spunînd că, 
față de jocul de ansamblu al celor două 
echipe, de felul cum au fost împăr
țite perioadele de dominare și chiar de 
ocaziile de gol, selecționata noastră se 
poate felicita că a terminat învingă»*  
to are.

Repetăm însă : vorbind la figurat, 
echipa noastră olimpică nu este cea 

pe care am văzut-o ieri. Eâ poale țiteaf 
mult mal bine și sperăm că dunlinicș. 
viitoare, împotriva danezilor, se Va corn*  
porta de asemenea manieră îneîf pit*  
blicul să-i acorde aplauzele cu care ier 
la sfîrșitul partidei, fost —« și 'P<- 
bună dreptate destul de ZgîrciL <?■' 
dovadă a potențialului ridicat de car<S> 
sînt capabili selecționabilii noștri attj 
constituit-o unele perioade din prim^jj 
repriză, cînd acțiunile lor de atac pur*  
tate în special pe aripa dreaptă, au fost, 
de-a dreptul debordante, provoctad do 
fiecare dată panică în careul iugoslavi,'

RADU URZICEAN0

{Continuare (o pag.



Dinamo București a cîșligai pentru a șaptea oară 
titlul de campioană

Dinamo 
Steaua, 

din

aveau

Ultima etapă a cam
pionatului republican de 
polo a programat ieri di
mineață la ștrandul Ti
neretului partida derbi, 
decisivă pentru cuceri
rea titlului: 
București — 
Pentru a clștiga 
nou campionatul, dirta- 
moviștilor (care 
un punct avans în cla
sament față de eternii 
lor rivalij le era de 
ajuns un meci egal. 
Steaua putea clștiga tit
lul numai dacă obținea 
victoria. In consecință, 
jocul a purtat amprenta 
acestor calcule. Steaua a 
jucat mai deschis, mai 
ofensiv, în timp ce dina- 
moviștii au făcut un 
meci „economic", la „tre
cerea timpului", mai a- 
les după ce conduceau cu 
3—1, cu cinci minute 
înainte de sfîrșitul jocu
lui. Pînă la urmă parti
da s-a încheiat la ega
litate (3—3), astfel că Dinamo Bucu
rești a cîștigat pentru a șaptea oară 
consecutiv titlul de campioană a ță
rii la polo.

Prima repriză a fost cea mai fru
moasă. Ambele echipe au avut cite 
• „bară". Scorul rămînînd alb. După 
fKma pauză, Dinamo are o nouă 
„bară" dar. intr-un moment în care cele 
două echipe aveau cite un jucător elimi
nat, Marinescu (Steaua) deschide sco
rul, in min. 6. In superioritate nu
merică, Dinamo egalează prin Kro
ner (min. 9), apoi — cînd echipele 
rănim din nou cu cite un jucător in 
minus fiecare, același Kroner aduce 
conducerea echipei sale. In a treia 
parte, Dinamo clștiga balonul la an
gajamentul de începere și-l păstrează 
pînă în ultimele 30 de secunde ale 
reprizei cînd Steaua rămîrte cu un 
om în minus și Novac urcă scorul 
la 3—1. In ultima parte, Steaua joa
că mai bine, are o nouă „bară“ și

Re

Partide spectaculoase în etapa de ieri
se echilibrează oarecum 

însă mai spectaculos. Au 
(încercare) pentru Unirea

Caracteristic pentru cea de a XX-a 
etapă a campionatului republican este 
faptul că toate partidele — programate 
sîmbătă și duminică — au oferit spec
tatorilor jocuri interesante, spectacu
loase.

Iată, pe scurt, relatări de Ia aceste 
meciuri :

pauză, jocul 
fără a deveni 
înscris : Jabin 
și Vătafu (lovitură de pedeapsă) pen- 

irbitrajul lui V 
coresp.).

GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M.S. IAȘI 
11-9 (H—6)

Puțin a lipsit ca formația bucureș- 
teană să nu piardă Jocul cu echipa 
ieșeană. Oaspeții, care au practicat un 
joc spectaculos, au condus după 8 
minute cu 6—0 (2 lovituri de pedeapsă 
realizate de Matievschi}. Dar, partidei 
se echilibrează apoi și Crivița Roșie 
reduce din handicap prin Teodorescu 
(încercare). Bucureștenii iau inițiativa 
fi reușesc să conducă cu 8—6, prin 
încercarea realizată și transformată de 
Balcan în min. 24 Stoenescu ridică 
apoi scorul pentru bucureșteni, dup) 
o frumoasă încercare, stabilind rezul
tatul reprizei: 11—6. La reluare, ini
țiativa aparține mai mult oaspeților, 
care leagă foarte bine jocul înaintării. 
C.S.M.S. beneficiază de 4 lovituri de

Ancora Galați—Lokomotiv Leipzig
11-8 (8-0)

GALAȚf (prin telefofi). Ambele 
echipa au prestat un joc’ plăcut. In 
prima repriză, gălățenii au dominat 
categoric înserând două încercări (una 
transformată) : 8—0. După pauză,
Lokomotiv Leipzig insistă mai mult, 
reduce prin 'Humbert (încercare trans
formată) și Schneider (încercare), 
dar .gălățenii mai reușesc o încercare, 
prin Sal s.

T. S1RIOPOL eoresp.

De la I.E.B.S,

Echipa Dinamo București, în tricouri de campioni, 
după meciul de ieri.

Foto: T. Roibu

apoi înscrie de două ori prin Culi- 
neac, în momente citul dinamoviștii 
erau In inferioritate numerică. Golul 
egalizator s-a marcat cu două se
cunde înainte de sfirșit, astfel Incit, 
practic, „soarta" campionatului nu 
mai putea fi schimbată.

Arbitrul sovietic Arhipov a condus 
echipele:

DINAMO: Frățilă, Grințescu, Za- 
han, Kroner, Lenghel, Fleșeriu, No
vac, Rusu.

STEAUA: Ștefănescu, Szabo, Firoiu, 
Neacșu, Culineac, Marinescu, Alexan- 
drescu.

★
Alte rezultate: București: Știința — 

Industria Linii Timișoara 4—4 (1—2, 
0—1, 1—1, 2—0); Oradea: Crișul— 
Rapid București 11—2 (1—1, 4—1, 
4—0, 2—0); Tg. Mures: Mureșul — 
C.S.M. Cluj 6—2 (2—0, 1—1, 2—1, 
1-0).

Bucureștenii au înscris 31 de 
fără să primească nici unul, 
atît de bine puteau încheia par- 
un scor și mai categoric. Dina-

pedeapsă, dintre care una este trans
formată de Matievschi: 11—9 (T. St.).

DINAMOVIȘTII AU ÎNVINS
LA SCOR

Gu o echipă în vervă de joc și, în 
special, ou o linie de trei-s forturi care 
a făcut o veritabilă demonstrație de 
rugbi, Dinamo a realizat ieri, în com
pania Rulmentului Bîrlad, o partidă ex
celentă. ~ 
puncte 
dar tot 
tida la 
mo a avut un adversar destul dc cura
jos, care, deși condus la pauză ou 
14—0 nu a căutat să închidă jocul, 
ci — dimpotrivă —- și-a adus aportul 
Ta spectaculozitatea acestei fnunoase 
partide. Dinamo â fost superioară în 
toate compartimentele, cîștlgînd marca 
majoritate a haloanclor și, ceea ce osie 
mai important, folosindu-le pentru crea
rea unor situații de atac, aproape 
fiecare dată finalizate. (D. G.).

STEAUA — PROGRESUL
14—9 (3—3)

Militarii au înregistrat sîmbătă

de

o 
nouă victorie, dar după ce au dat des
tule emoții suporterilor. Alexandresotl 
a deschis scorul (lovitură de picior 
căzută) pentru Progresul, dar Penciu a 
egalat (lovitură de pedeapsă), prima 
repriză termintndu-se cu tui rezultat 
nedecis: 3—3. Im reluare, tot Progre
sul ia conducerea, prin Negulescu (lo
vitură de pedeapsă). Steaua realizează 
însă, o încercare prin Kramer, trans
formată de Penciu, și o altă încercare 
al cărei autor este Ciobănel. Reduce 
din handicap Tudorache (lovitură de 
pedeapsă), dar Ciobănel Stabilește sco
rul final: 14—9.

UNIREA FAR Ut. CONSTANTA 
3_3 (0—0)

joc de factură Aehnrcă slabă. In pri
ma repriză, gazdele au dominat mei 
mult, dar steri], fără orizont. După

cal. Victoriei nr. sală Floreasca și sala 
Dinamo vînd bilete pentru turneul final al 
campionatelor europene de volei.
• Pentru Jocurile internaționale de hochei 

pe gheață din 29 și 30.X. dintre selecțio
nata București șl echipa suedeză Farjestads 
Karlstad, biletele se găsesc la casele din 
sfcr. Ion Vidn, Pronosport cal. Victoriei nr. 2 
și în ziua jocurilor la patinoarul artificial, 
unde se desfășoară competiția.

Au fost desemnați noii campioni
O întrebare

conducerii I.T
(Urmare din pag. 1) 

preț, el comite greșeala de a ataca 
cu capul înainte și primește un just 
avertisment care cîntărește greu în a- 
cordarea deciziei. A impresionat neplă
cut atitudinea lui Davidescu, care, la 
anunțarea deciziei, a început să gesti
culeze.

Neașteptat de bine s-a comportat 
„cocoșul" G. Crudu în întîlnirea cu 
N. Puiu. In prima repriză am fost 
surprinși de curajul și precizia cu care 
Crudu a răspuns atacurilor lui Puiu. 
Situația s-a repetat și în repriza se
cundă, dar numai pînă în ultimul mi
nut, cînd Puiu a pornit dezlănțuit, de- 
pășindu-și vizibil adversarul. In re
priza a treia pe ring nu a existat 
de fapt decît un singur boxer: Puiu. 
El a lovit variat la corp și la cap, în 
timp ce Crudu nu a mai știut unde să 
se apere. învingător, Puiu.

La „pană", lucrurile au fost, în ge
neral, clare. N. Moldovan a punctat 
mai mult cîștigînd meritat victoria în 
fața lui P. Vanea. După cum a început 
prima repriză se părea că tînărul se- 
miușor Gh. Stăncuț își va înscrie nu
mele pe lista campionilor. El a acțio
nat mai clar, mai ordonat, punctînd 
mai des cu lovituri de stînga, totdea
una dublate, în timp ce adversarul 
său, M. Băloiu, se arunca la întîm- 
plare. Situația s-a schimbat în repri
zele următoare. Stăncuț a slăbit rit
mul, iar Băloiu a pus stăpînire pe 
meci, a punctat mai mult și a obținut 
decizia. Ceea ce a reușit St. Popoacă 
în partida cu I. Dinu, n-a mai reușit 
ieri, în fața lui I. Mihalic. Puternica 
lovitură de stînga a lui Popoacă a 
mers cu regularitate în blocaj sau în 
gol. Mihalic a boxat atent, a lovit 
clar, iar în ultima repriză, Popoacă, 
lipsit de orice speranță, a abandonat.

O decizie care a stîrnii unele comen
tarii a fost dată la categoria semi- 
mijlocie. Cu un verdict de 3—2, jude
cătorii l-au preferat pe C. Niculescu, în 
partida cu V. Mîrza. Meciul a fost 
sensibil egal, decizia putînd să apar
țină la fel de bine și lui Mîrza.

Titlul la categoria mijlocie mică a 
luat drumul Buhușului. Posesorul său, 
tînărul Petre Mircescu, care pînă la 
faza de „zonă" a acestui campionat

Știința Timișoara 
Cluj — Gloria

tru oaspe|i. Corect a 
Vardda. (N. Tokacek,

★
Știința Petroșani — : 

3—3 (0—3); Știința 
14—3 (5—0).
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Actualitatea sportivă inter
Din toate

5 • Cu prilejul unui concurs de nata-
E ție desfășurat la Magdeburg înotăto
ri rul Egon Henninger (RDG) a parcurs 
= distanța de 100 m bras în 1:09 5. (Una 
§ din cele mai bune performanțe euro- 
E pene ale sezonului). Recordul euro- 
E pean este de 1:09,2 și aparține lui 
= G. Prokopenko (U.R.S.S.) care-1 sta- 
§ Silise îa începutul acestei luni la 
= București.
E • hitr-un meci de rugbi contînd 
= pentru „Cupa campionilor europeni", 
— la Hanovra echipa vest-germană Vik- 
E toria Linden a întrecut cu scorul de 
= 14-11 (11-3) pe Spartak Praga.
ș c ■ ■ _ ■ ■ :___ "...
= Angliei la tenis pe teren acoperit 
= fost cucerit 
| glia), care 
§16-14; 6-2;
§ (Anglia).

• Titlul de campion internațional al 
. 't a 

de Robert Willson (An
in finală l-a învins cu 

10-8 pe .Roger Taylor

i FOTBAL
5ț ECHIPA FRANȚEI S-A CALIFICAT 
= IN SFERTURILE DE FINALA 
= ALE „CUPEI EUROPEI"

PARIS 26 (corespondență specială 
pentru Sportul popular). — Sîmbătă 
după-amiază s-a desfășurat pe stadio
nul „Parc de Prince" întîlnirea revanșă 
dintre reprezentativele Franței și Bul
gariei din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei Europei". După un meci în 
care echipa franceză a fost net supe
rioară, victoria i-a revenit cu scorul 

era un necunoscut, a reușit în turneul 
final de la București să treacă, așa 
cum se exprima un spectator, prin... 
beton armat. Intr-adevăr, Mircescu a 
eliminat succesiv din competiție pe 
N. Moț, V. Badea, I. Pițigoi iar ieri, 
în finale, pe dinamovistul I. Olteanu.

Net superior, I. Monea (mijlocie) 
l-a scos din luptă prin k.o. în prima 
repriză pe M. Mariuțan. Dezaprobato- 
rie atitudinea lui Mariuțan — cu atît 
mai mult cu cît este un boxer tînăr — 
care, deși lovit clar în ficat, a simulat 
lovitură sub centură. La categoria 
imediat superioară, M. Nicolau a obți
nut decizia prin descalificarea, în re
priza a doua, a lui St. Cojan. Arbitrul 
Boamfă a avut o misiune dificilă în 
acest meci, căreia nu i-a făcut față pe 
deplin. El l-a numărat pe Cojan în 
prima repriză, fără să-l avertizeze însă 
pe Nicolau, care lovise după brec. In 
repriza secundă, Cojan, lovind neregu
lamentar, a primit cel de al doilea 
avertisment. în continuare, arbitrul de 
ring a „pus ochii" numai pe Cojan și 
l-a descalificat — pripit — după pă
rerea noastră.

Decizia cu totul nereală din ultimul 
meci, acordată lui V. Mariuțan în de
favoarea lui M. Gheorghioni a umbrit 
desfășurarea, în ansamblu, a acestei 
finale de campionat. Pe parcursul ce
lor trei reprize Gheorghioni a „mers" 
din ce în ce mai bine, acumulînd pînă 
la sfîrșitul celor trei reprize un avan
taj clar. Mai cu seamă în ultima re
priză, Gheorghioni a fost evident su
perior lui Mariuțan. Nu știm cum au 
putut comite arbitrii Grosu, Cetățeanu 
și Ferber o asemenea eroare, acordînd 
decizia lui Mariuțan I La aceasta fe
derația de box ne va răspunde, fără 
îndoială.

1. Mihalic contrează cu o directă de stingă atacul lui Șt. Popoacă. Mc 
disputat ieri dimineață in finala campionatului republican de box.

Foto : V. Bageac

cu 
iar 
pe

sporturile
• La Bruxelles a început meciul de 

tenis de cîmp dintre echipele selecțio
nate ale Suediei și Belgiei. După pri
ma zi scorul este de 2-0 în favoarea 
oaspeților. Andersson a cîștigat 
8-6; 14-12 în fața lui Gronkel, 
Schmidt l-a învins cu 6-4; 6-4 
Drossard.

• La Ostrava s-a disputat meciul 
internațional de gimnastică dintre re
prezentativele de juniori ale R. S. Ce- 
llosîovâce și R. P. Polone. Au cîștî- 
gat gimnaștii cehoslovaci cu scorul de 
272,40 — 268,95 puncte.

• în turneul internațional masculin 
de baschet de la Bratislava, Chemie 
(Halle) a învins cu 62-48 ( 30-24) pe 
Slavia-Bratislava, iar Slavia Praga a 
întrecut cu 75-59 ( 34-31) pe Iskra- 
Svit. In finala turneului se vor întîlni 
Slavia Praga și Chemie Halle (R. D. 
Germană).

PE GLOB
de 3—1 (1—0). Astfel, echipa Franțeî, 
care a pierdut primul joc cu 1—0 
la Sofia s-a calificat în sferturile de 
finală ale competiției.

In prima repriză francezii au domi
nat categoric, dar n-au reușit să în
scrie decît un gol prin Goujon (min. 
44). Echipa bulgară s-a rezumat la un 
joc defensiv, respingînd majoritatea 
mingilor în aut. De notat că în min. 
10 mijlocașul Ferrier s-a accidentat și 
pînă la sfîrșitul meciului el nu a fost 
decît un simplu figurant pe teren. După

se intr 
condu.

fotbalului 
de ce 

în loc să concentre; 
stadionului „23 Au; 
sfîrșitul meciuriloi

Iubitorii 
nedumeriți 
I.T.B.-ului 
apropierea 
înainte de
număr sporit de tramvaie, trol 
ze și autobuze a suprimat (? 
bună parte din mijloacele de ti 
port care circulau obișnuit pe 
seele dintre stadion și centrul 
șului. Astfel, după începerea 
durilor de fotbal troleibuzele t 
89 circulă doar piuă la Școala 
cului, iar tramvaiele 13 Iși fac 
riția la capătul liniei din 
tancului cite unul la un 
oră. O asemenea situație 
lă a existat și ieri după
Intilnirii de fotbal dintre sete 
natele olimpice ale R.P.R. și 
goslaviei. Cele clteua tramvaie 
au apărut la capătul liniei 15 
fost luate cu asalt de sute de 
tățeni care, mal grăbiți au fost 
voiți să 
sardelele 
stul... la 
cei.

Așteptăm din partea condu 
l.T.B. lămuriri și mai ales mă 
grabnice de îndreptare a luci 

șos 
sfer 
ario
sflr

călătorească înghesuit, 
sau agățați pe scări, 
drum, pe jos, ca de

pauză, oaspeții au jucat deseor 
contraatac și dintr-o asemenea 
une, scorul a devenit egal: Kob 
tras la poartă, Bernard se pregăte 
rețină mingea în timp ce Iakimi 
interceptat balonul trimițîndu-1 
plasă (min. 74). Zece minute 
tîrziu, francezii înscriu al doilea 
Metodiev îl faultează pe Buron ș 
vitura liberă este transformată 
Tierbin. In min. 82 echipa gazdă 
chează al treilea gol. Extrema 
face o cursă spectaculoasă pe 
centrează lui Goujon și acesta rei 
poartă.

In general, partida a fost de 
slab nivel tehnic. Au asistat 40.00 
spectatori. A condus spaniolul 

Mendibil următoarele formații:
FRANȚA: Bernard — Rodzik, 

teleza, Chorda,— Michelin, Ferriei 
Lech, Herbin, Goujon, Douis, Bi

BULGARIA: Naidenov — Meto 
Jecev, Dimitrov — Vuțov, Ki to1 
Abagiev, Velicikov, Asparuhov, 
mov, Kolev.

Z. 1MR

Întîlnirea internațională
La Kiev se desfășoară cel de al 

lea campionat de pentatlon modei 
cluburilor sportive militare din 
socialiste. După două probe (s< 
și tir) la individual conduce F 
Torok (R.P. Ungară) cu I 860 pe 
urmat de Alber Mokeev (U.R.S.S.) 
puncte. Proba de tir a fost cîșt

• Pentru Inhlnirea internațională de iot- 
dintre echipele olimpice ale R. P. Ro

mine șl Danemarcei din 3.XI. a.c. de pe 
etadioșui „23 August", cota de bilete re
zervata publicului se pune in vinzare in- 
cepind de astăzi la casele din sir. Ion 
vldu. Pronosport cal. Victoriei nr. 2, Agen
ția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
Augtist", Republicii. Dinamo șl Giulești.
• Casele du» str. Io* Vidu, Pronosport
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una perioadă de joc a se- 
noastre olimpice a fost cea 
utele 15 și 35, cînd — de 
i și-a asigurat victoria. Iar 
i jucat mai slab, la aceasta 
l, fără îndoială și faptul că 
ătorii de bază, Ivan și Petru 
ntat, ceea ce a dereglat ceva 
nul echipei.
u comportat ieri reprezen- 
•i ? în poartă, Datcu și-a 
î datoria, manifestînd — în 
— forma bună care în acest 
t titular al echipei naționale, 
t unele greșeli, provenite din 
opa a dat satisfacție, sco
rning! din picioarele valoro- 
dversar direct. Nunweiller 
țin remarcabil în prima re- 
îvidențiat în cea de-a doua, 
intervenții deosebit de utile, 
în momentul accidentării, 

î titularul naționalei iugos- 
izici ceva mai bine decît 
eavu. Petru Emil s-a văzut 
decît de obicei; el nu mai 
orma bună din primăvară, 
de oboseală. Nunweiller IV 

in, intrînd în joc într-o pe- 
i pentru echipă. Koszka a 
în apărare dar trebuie să-și 
ze atacul la om și serviciul, 
acut, în repriza întîi, cîteva 
i-au entuziasmat pe colegii 
□slavi, care au stat lîngă 
i presei, și care — mai în 
în serios — spuneau că un 
ucător făcea mai mult pe 
>tă decît a făcut miercuri 
lecționata lumii. Constantin 
mit, îndeosebi în prima re- 
loi centri atacanți folosiți, 
și Dridea, ne-au arătat încă 
acesta este postul cel mai 

al echipei. Țîrcovnicu a 
i inter-mijlocaș, muncind 
□perind o mare zonă. Pe 
du a mers ieri mai bine 
ceanu.
ta iugoslavă a practicat 
in. A jucat organizat, elas- 
□inații precise. Oaspeții au 
îgătire atletică, posedă o 
viduală apreciabilă, dar au 
i imprecizia în șui. în re- 
i, ei au jucat cam tare. Prin 
i, s-au remarcat Smardzici, 
jmza, Belin.
un scurt film al jocului. 

>arține oaspeților, care des- 
în minutul 6: Smardzici 
SMAJLOVICI, lăsat liber 

i noștri, reia cu capul, de 
a colț: 1—0. Echipa noas- 
aripa dreaptă, unde cursele 
se termină de obicei cu 

date în ultima instanță de 
ninutul 17, Constantin cen- 
RCOVNICU, cu capul, în- 
iculos: 1—1. In minutul 
Călab centrează precis la 
iar, cu un ultim efort, Cop 
propria poartă. La o nouă 
Pîrcălab, Țîrcovnicu reia 

• Ciurkovici reține. în min.

iiiniiiiniiiiiniimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiș

nală |
IA — AUSTRIA 2-1

IUGOSLAVIA 2-1 (2-1)
33, Pîrcălab c oprit prin fault în mar
ginea careului. Executarea loviturii 
produce învălmășeală în careu și 
HAIDU înscrie cu șut puternic sub 
bară : 2—1. Spre sfîrșitul reprizei, echi
pa noastră scade ritmul și în min. 43 
Zambata reia cu capul puțin peste 
poartă.

După pauză, oaspeții joacă mai bine 
și în min. 55 au o mare ocazie, la o 
învălmășeală prelungită în imediata 
apropiere a porții lui Datcu, generată 
de greșeala lui Popa care n-a degajat 
la timp. Ne dă mari emoții și faza din 
min. 75, cînd Zambata — din poziție 
favorabilă — reia cu capul în bară. 
Același Zambata șutează tare, sus, la 
colț (min. 77) dar Datcu reține sigur 
un balon „înșurubat", pe care-1 vedeam 
în plasă. Echipa noastră își revine spre 
sfîrșitul jocului și Constantin (min. 
85) ratează o „foarfecă" din poziție 
bună. Două minute mai tîrziu, Pîrcălab 
pierde o ocazie favorabilă, șutind în 
bară, pentru ca tot el — în continua
rea fazei — să șuteze slab, permițînd 
portarului să rețină.

Arbitrul polonez W. Storoniak, ajutat 
la tușe de L Marciukowski și B. Bi- 
lak, a condus bine următoarele for
mații :

ROM1NIA : Datcu — Popa, Nun
weiller 111, Ivan (min. 43 Greavu) — 
Petru Emil (min. 59 Nunweiller IV), 
Koszka — Pîrcălab, Constantin, Mano- 
lache (min. 46 Dridea I), Țîrcovnicu, 
Haidu (min. 46 CrăiniceanuȚ

IUGOSLAVIA: Ciurkovici — Belin, 
Cop, Vujovici (min. 36 Braun) — Ra
dovici, Vasovici — Smardzici, Ko- 
bescak (min. 46 Naumovici), Zambata, 
Smajlovici, Lamza.

Raport de cornere : 10—7 (4—4) pen
tru oaspeți.

★
Echipa noastră trebuie să lichideze 

în această săptămînă lipsurile remar
cate ieri. Jucătorii noștri nu trebuie să 
se culce pe laurii victoriei obținute la 
Copenhaga, ci să privească returul jo
cului cu Danemarca cu toată grija cu
venită unui meci internațional. Cu atît 
mai mult, cu cît ceea ce ne interesează 
nu e numai cîștigarea acestui joc ci și 
evoluția în perspectivă a echipei, me
ciurile sale de anul viitor din cadrul 
turneului preolimpic. Valoarea jucători
lor noștri, dovedită cu prisosință în 
ultima vreme, seriozitatea cu care se 
lucrează îndeobște la lot ne dau ga
ranția că echipa noastră va fi la înăl
țime.

Metalul Tîrgoviște și C.F.R. Timișoara 
continuă să conducă în categoria B

Fază din meciul Știința București — Ceahlăul P. Neamț (4—1).
Foto: T. Roibit

SERIA A ll-ASERIA I
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patru fundași, ei finind contlui 
de 
acasă. Astjel, lui Marin Marcel i 
s-au trasat sarcini strict defensive (al 
doilea fundaș central), iar la mijlo
cul terenului au „operat'1 Jenei, Geor
gescu (apoi D. Popescu) și — în 
funcție de situație — Voinea sau Fră
țilă.

Trebuie spus, Insă, că formația 
noastră n-a acționat uniform pe par
cursul celor două reprize. A fost la 
început o perioadă în care jucătorii 
noștri au acționat timid. Apărarea 
a jucat distructiv, iar înaintașii au 
avut execuții tehnice defectuoase. A 
venit însă golul lui Voinea (min. 23) 
la capătul unei combinații Jenei—Fră
țilă și aceasta a dat echipei încre
dere in forțele sale. Formația romînâ 
face un joc mai bun, mingea circulă 
mai ușor. Solicitată mai mult, apăra
rea gazdelor e depășită din nou în 
min. 37: Voinea e pus în poziție de 
șut de Frățilă, dar Gugleta îl faul
tează în careu, fără ca arbitrul să 
sancționeze. Trei minute mai Urziți, 
Voinea calcă greșit și, ușor acciden
tat, este înlocuit cu Năftănăilă. In 
ultimele 10 minute ale reprizei, gaz
dele forțează egalarea (se remarcă 
jocul excelent al lui Skrbici, coordo
natorul echipei) dar acțiunile lor se 
pierd în apropierea careului nostru.

Echipa romînâ desfășoară un joc 
mai bun după reluare, dar — para
doxal — tocmai în această repriză 
va fi egalată. Mai înainte insă (min. 
50) Georgescu a ratat o ocazie cla
ră. După aceasta, iugoslavii preiau ini
țiativa și ceea ce nu reușește com
partimentul ofensiv va obține funda
șul Fazlaghici. In min. 65 el trimite 
de la distanță, pe sus, spre poartă, 
Marin Marcel vrea să intervină, ezi
tă, derutîndu-l pe lonescu, și min-

pe , . .
valoarea adversarului, care juca 

Astjel, lui Marin Marcel i

gea intră în plasă: 1—1. In min. 72, 
Frățilă înscrie, dar arbitrul nu acordă 
avantaj, sancționînd un henț făcut cu 
o clipă mai înainte de Brîncici. In 
continuare, Frățilă — care execută 
lovitura liberă acordată — trimite 
mingea în bară, Badea reia cu capul 
dar Poklepovici reține. In min. 79 
lonescu apără o lovitură cu capul de 
aproape a lui Skrbici. In ...I... X 
Frățilă lasă un balon lui Năftănăilă, 
care de la 8 m, din situație extrem de 
favorabilă, reia peste poarta goală. 
In ultimele minute echipa gazdă pre
sează. In general, gazdele au do
minat, au jucat mai spectaculos, mai 
combinația, cu periculoase schimbări 
ale direcției de atac. Echipa noastră 
a avut insă ocazii mai multe și mai 
clare.

Arbitrul Konstantinov (R. P. Bul
garia) a condus următoarele formații:

IUGOSLAV IA B: Poklepovici — 
Fazlaghici, Brncici, Milicevici •— 
Skrbici, Gugleta — lovicici (min. 46 
Illevniak), Milutinovicl III, Moisov, 
Banovici (min. 28 Osim), Dzajici.

R0M1NIA B: lonescu — Al. Geor
gescu, Dumitru Nicolae, Cîmpeanu — 
Jenei, Marin Marcel — Badea, Fră
țilă (min. 40 Năftănăilă), Voinea, 
(min. 40 Frățilă), N. Georgescu 
(min. 66 D. Popescu), Moldoveana.

Din echipa gazdă s-au remarcat: 
Skrbici, Fazlagliici și Osim, iar de 
la _ noi Al. Georgescu, D. Nicolae, Je
nei, Al. Marcel, Badea, 
a jucat) șl Frățilă, ca 
taș, în repriza a doua.

min. 80

Voinea (cit 
centru înain-

Dinamo Bacău — Metalul Tîrgoviște
2-2 (0—1)

Poiana Cîmpina — Unirea Rm. Vîl
cea 1—1 (0—1)

Știința București — Ceahlăul P.
Neamț 4—1 (0—0) 

Știința Craiova — C.F.R.
1-0 (1-0) 

Tractorul Brașov — Flacăra
1—0 (0-0) 

Chimia Făgăraș — Știința
2—1 (0—1)

Foresta
rești 1—0

Pașcani

Aîoreni

Galați

Fălticeni — Metalul 
(0-0)

Bucu-

Arieșul Turda — C.S.M. Reșița 1—0 
(0-0).

Mureșul Tg. Mureș — C.F.R. Timi
șoara 1—1 (0—0).

A.S.M.D. Satu Mare — Gaz Metam 
Mediaș 2—0 (1—0).

Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu 2—T 
(1-0).

Flamura
Cluj 1—0

Minerul
peni

A.
1—1

rosie Oradea
(1-0).

Baia Mare — Minerul Lu- 
(1-0).

C.S.M.

3—0
S. Cugir — Ind. Sîrmei C. Turzii 
(1-0).

CLASAMENTULCLASAMENTUL
1. Metalul Tîrgoviște 9612 17:11 13 1. CȚ.R. Timișoara 9 5 4 0 15: 4 14
2. Știința Craiova 9 3 5 1 12: 8 11 2. Minerul Baia Mare 9 6 1 2 13: 7 18
3. Tractorul Brașov 9423 18:11 10 3. C.S.M. Reșița 9 5 1 3 16: 8 11
4. Știința București 9504 15:12 10 4. Ind. Sîrmei Cîmp. Turzii 9513 22:12 11
5. Poiana Cîmpina 9 4 2 3 11: 9 10 5. Jiul Petrila 9351 9:10 11
6. C.F.R. Pașcani 8332 8: 5 9 6. Mureșul Tg. Mureș 9243 12:10 8
7. Metalul București 9 4 1 4 10: 7 9 7. C.S.M. Cluj 9324 9:10 8
8. Dlnamo Bacâu 9 3 3 3 14:11 9 8. C.S.M. Sibiu 9405 6: 8 8
9. Foresta Fălticeni 9 3 3 3 7:16 9 9. Arieșul Turda 9324 10:13 8

10. Flacăra Moreni 9405 12:13 8 10. Flamura roșie Oradea 9324 9:14 8
11. Chimia Fâgâraș 8 4 0 4 15:19 8 11. A.S.M.D. Satu-L‘rre 9315 13:19 7
12. Unirea Rm. Vîlcea 9 2 3 4 8:14 7 12. A. S. Cugir 9234 8:19 7
13. Ceahlăul P. Neamț 9234 14:22 7 13. Gaz Metan Mediaș 9225 10:12 8
14. Știința Galați 9 12 6 S:I2 4 14. Minerul Lupeni 9225 10:16 6

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Pașcani ETAPA VIITOARE : Minerul Lupeni
— Știința București; Chimia Făgăraș — A.S.M.D. Satu Mare,, Ind. Sîrmei
— Metalul Tîrgoviște; Foresta Fălti
ceni — Dinamo Bacău: Metalul Bucu
rești — Poiana Cîmpina; Știința Ga
lați — Ceahlăul P. Neamț; Unirea Rm. 
Vîlcea — Tractorul Brașov; Flacăra 
Moreni — Știința Craiova.

Cîmpia Turzii — Minerul Baia Mare, 
C.F.R Tim'șoara — C.S.M. Reșița, 
A.S. Cugir — Flamura roșie Oradea, 
Gaz Metan Mediaș — Jiul Petrila, 
Mureșul Tg. Mures — Arieșul Turda,. 
C.S.M Cluj — C.S.M. Sibiu.

la Budapesta în fața a = 
ectatori (dintre care 10 000 = 
ieci) reprezentativa Unga- = 
cut pe cea a Austriei cu § 
. Au înscris Albert (min. § 
(min. 34) și Fibek (min. = 
1 francez Swinte a condus = 
UNGARIA: Szentmilialyi § 
Meszoly. Iliasz — Nagy, = 
— Sandor, Bene, Albert, = 
<vesi. AUSTRIA : Fraydl 5 
Glechner, Hasenkopf — E 

Iler — Kolesnic, Buzek, = 
el, Fiala (Fibek).
tlere, juniorii maghiari au E 
îi austriaci cu același scor E

* i
:>rg, intr-un meci din ca- ș 
inariilor turneului olimpic = 
Ingaria au terminat la e- = 
-2. Primul meci a fost cîș- = 
ipa maghiară cu 4—0 care ș 
■ astfel pentru turul ur- =

Jocuri internaționale

amicale
Crișui Oradea—Locomotiva Goma 

Oreahovița 2-1 (1-0). Au marcat: Pân
dii (min. 34) și Sacaci I (miri. 60, 
din penalti) pentru învingători, res
pectiv Boșinov (min. 66).

Siderurgistul Galați—Lokomotiv So
fia 1-2 (1-1). Au marcat, în ordine: 
Hulea, cu capul la un corner, în min. 
14, Botev în min. 17 și Donkov în min. 
61.

SERIA SUD
Flacăra roșie București — Electrica 

Fieni 5—2 (1—1)
Electrica Constanța — Unirea Răcari

1—3 (0—1)
Victoria Giurgiu — Portul Constanța

1—0 (0—0)
C.F.R. Roșiori — Metalul Pitești 5—0 

(2-0)
Muscelul Cîmpulung — Progresul 

Alexandria 3—1 (1—0)
Dinamo Victoria București — Tehno- 

metalul București 1—2 (0—0)
CLASAMENTUL

Dinamo Suceava — Rapid
2-2 (2—2)

CLASAMENTUL
9 s
S 4
9 4
9 4
9 4
9 4
9 3
9 3
9 4

1. Laminorul Brăila
2. Dlnamo Suceava
3. Chimia Onești
4. Flamura roșie Tecuci
5. Unirea Botoșani
6. Moldova Iași
7. Textila Buhuși
8. Metalosport Galați
9. Rapid Mizil

10. Moldova Mo in ești
11. Rapid Focșani
12. Rulmentul Bîilad

ETAPA VIITOARE:

Focșani

odern de la Kiev
cu 196 puncte. Concurentul = 
iitea a ocupat locul 5—190 E

îl pe echipe: 1. — U.R.S.S. E 
c; 2. R.P. Ungară 2 720 | 
i.D. Germană 2 620 puncte; = 
rină 2 540 puncte; 5. R.P. E 
20 puncte. (Agcrpres). —

1 29: 8
2
3
3
4
4
4
4

2
3
2
2
1
1
2
2
0 5

9 3 15
9 2 3 4
9 2 3 4

18:13 
13: 9 
16:13 
11:12 
11:14 
14:15 
14:18 
11:17 
13:17
9:14 

14:23

9315 12:18 V
9 0 3 8 8:19 S

Pandurii Tg.

11. Minerul Deva
12. Teba Arad

ETAPA VIITOARE:
Jiu — C.F.R. Arad, Electromtor Timi
șoara — Tractorul Corabia, Steaua 
roșie Salonta — Metalul Tr. Severin, 
Teba Arad — Siderurgistul Hunedoara, 
Minerul Deva — Victoria Călan, Elec
troputere Craiova — Vagonul Arad

SERIA NORD

Pronosport
AȘA ABATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 43 etapa din 27 octombrie 1963

I. R. P Romînâ (Ol.) — R.S.F.
Iugoslavia (Ol.) 1

II. R.S.F. Iugoslavia (B) — R. P.
Romînâ (B) *

III. R. P. Ungara — Austria 1
IV. Foresta — Metalul București (cat. B) 1

V. Arieșul T. — C.S.M. Reșița (cat. B) 1
VI. Mureșul — C.F.R. Timișoara (cat. B) x 

VII. A.S. Cugir — Ind. Sîrmei (cat. B) x 
VIII. Bari — Catania (camp, italian) x

IX. Juventus — Torino (camp, italian) 1
X. Messina — Lazio (camp, italian) 1 

XI. Roma — Inter (camp. Italian) 2
XII. Spal — Bologna (camp, italian) X 

Fond de premii : 198.744

Răcari 
Pitești

1. C.F.R.Roștorl 9 7 0 2 15: 2 14
2. Dinamo Victoria Buc. 9522 21:10 12
3. Victoria Giurgiu 9522 21:13 12
4. Flacăra roșie Buc. 9 4 3 2 16:10 11
5. Tehnometal Buc. 9513 16:19 11
6. Portul Constanța 9 4 14 16:10 9
7. Progresul Alexandria 9252 9:12 9
8. Muscelul C.-lung 9405 16:19 8
9. Metalul Pitești 9 3 2 4 11:22 8

10. Unirea Răcari 9234 14:13 7
11. Electrica Fieni 9 2 0 7 9:24 4
12. Electrica Constanța 9 0 3 6 9:19 3

______ ___ ... Rulmentul Bîr- 
lad — Textila Buhuși; Moldova Iași 
— Rapid Focșani; Flamura roșie 
Tecuci — Chimia Onești; Metalosport 
Galați — Dinamo Suceava; Lamino
rul Brăila — Unirea Botoșani; Rapid 
Mizil — Moldova Moinești.

SERIA VEST
Arad — Teba Arad 2—1

Faianța Sighișoara — Minerul Baia 
Sprie 5—1 (3—1)

Gloria Bistrița — Rapid Tg. Mureș 
2—1 (2—0)

Textila Sf. Gheorghe — Soda Ocna 
Mureș 1—0 (0—0)

Minerul Bihor — Metalurgistul Baia 
Mare 1—0 (0—0)

Chimica Tîrnăveni
3—0 (2—0)

Metrom Brașov — Recolta
1—0 (1—0)

CLASAMENTUL

Unirea Dej

ETAPA VIITOARE : Unirea
— Portul Constanța; Metalul
— Flacăra roșie București; Electrica 
Constanța — Dinamo Victoria Bucu
rești ; Tehnometal București — Progre
sul Alexandria; Electrica Fieni — Vic
toria Giurgiu ; Muscelul Cîmpulung — 
C.F.R. Roșiori.

SERIA EST
Textila Buhuși — Moldova Iași 1—1 

(1-1) ' -
Rapid Mizil — Flamura roșie Tecuci 

3—2 (0—2)
Laminorul Brăila — Rulmentul Bîr- 

lad 9—1 (4—0)
Unirea Botoșani — Chimia Onești 

1—0 (0—0)
Metalosport Galați — Moldova Moi

nești 3—1 (3—1)

Vagonul
(1-1)

Victoria
lonta 0—2 , _ _,

C.F.R. Arad — Tractorul Corabia 
2-1 (2—0)

Metalul Tr. Severin — Electroputere 
Craiova 2—1 (2—0)

Siderurgistul Hunedoara Electro
motor Timișoara 4—1 (3—1)

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Deva 
5—1 (3—1).

Călan — Steaua roșie Sa- 
(0-1)

1. Recolta Cărei
2. Unirea Dej
3. Minerul Bala Sprle
4. Metrom Brașov
5. Minerul Bihor
6. Faianța Sighișoara
7. Chimica Tirnâveni
8. Soda Ocna Mureș
9. Gloria Bistrița

10. Textila Sf. Gheorghe
11. Metalurgistul Baia Mare
12. Rapid Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE: Unirea Dej — 
Metrom Brașov, Textila Sf. Gheorghe
— Recolta Cărei, Metalurgistul Baia 
54are — Rapid Tg. Mureș, Soda Ocna 
Mureș — Minerul Bihor, Gloria Bistrița
— Faianța Sighișoara. Minerul Baia 
Sprie — Chimica Tîrnăveni.

CLASAMENTUL
1. Pandurii Tg. Jiu 9 5 2 2 19: 6 12
2. Metalul Tr. Severin 9603 15:19 12
3. C.F.R. Arad 9 4 3 2 11: 6 11
4. Tractorul Corabia 9504 19:13 10
5. Victoria Călan 9423 9: 8 10
6. Vagonul Arad 9414 21:12 9
7. Electroputere Craiova 9 4 1 4 8: 9 9
8. Siderurg. Hunedoara 9414 12:19 9
9. Steaua r. Salonta 9405 11:13 8

10. Electromotor Timiș. 9 3 2 4 9:14 8

Cărei

9 7 1 1 23: 8 1&
9 5 1 3 24:14 11
9 5 1 3 12:12 11
9 4 2 3 16: 9 18
9 4 2 3 10:12 18
9 4 1 4 10: 9 9
9 3 3 3 11:16 9
9 4 0 5 14:13 8
9 4 0 5 15:15 8
9 4 0 5 11:13 8
9 2 1 6 7:20 5
9 2 0 7 14:26 4



Echipa masculină a Romîniei a început turneul final cu două valoroase victorii
(Urmare din pag. 1)

In mod evident tributul unei pregă
tiri fizice deficiente. Ei au greșit cu 
atit mai mult, cu cit s-au angrenat 
în ritmul itde imprimat de bulgari și 
în jocul acestora, bazat mai cu sea
mă pe tăria loviturilor la capătul urw 
scheme șablon.

BULGARIA — Panteleev, Karov. 
Srindev, Konstantinov, Koritarov, 
Ghiuderov B. (Gospodinov, Asenov) ;

POLONIA — Anibroziak, Siwek. 
Tomaszewski, Rutkowski, Kielpinski, 
Sierszulski (Rusek, Gediga, Paszkie- 
wicz, Szczepanowski, Suchanek).

U.R.S.S. — FRANȚA 3—0

Arbitrilor D. Szelle (Ungaria) și 
i /. Spietz (Belgia) le-a revenit cins
tea să fluiere începutul turneului fi
nal pentru locurile 1-8. Ei au chemat 
simbătă seara la întrecere in sala Flo- 
reasca pe campioana lumii, echipa 
Uniunii Sovietice și formația Franței.

Victoria a revenit in trei seturi vo
leibaliștilor sovietici. Deși cu o primi
re a mingii încă nepusă la punct și 
cu uri atac lipsit de forța necesară 
unor intîlniri de nivelul finalei cam
pionatelor europene, echipa franceză 
s-a străduit să dea o replică viguroa
să. Fără succes insă. Sovieticii se im
pun printr-un joc variat, plin de fan
tezie in atac. Poate nesolicitați, ei nu 
s-au concentrat și au jucat mai puțin 
sigur in apărare. Antrenorul Ahvlc- 
diani a folosit doar in setul 3 forma
ția de bază, cină am remarcat pe Ces- 
nokov, Voskoboinikov și pe excelentul 
Btigaankov.

ir
După meciul cu Bulgaria, voleiba

liștii polonezi au introdus aseară pe te
ren — în meciul cu Cehoslovacia — o 

i formație alcătuită cu grijă, pentru e- 
• liminarea lacunelor apărării. Aceasta 
pe de o parte. Pe de alta, orientarea 
în atac a echipei poloneze a fost mult

VOLEIBALIȘTII ROMÎNI I-AII ÎNVINS PE CAMPIONII LUMII
Reprezentativa masculină a țării 

noastre a încheiat cu o excepțională 
victorie etapa a doua a turneului fi
nal. dăruindu-le spectatorilor, care au 
populat pînă la refuz sala Floreasca, 
satisfacția de a trăi bucuria unui foar
te mare succes romînesc în lupta cu 
campionii mondiali, voleibaliștii so
vietici. Scorul strîns : 3—2 (8—15, 
15—6, 15—13, 13—15, 15—8) nu ilus
trează totuși cu fidelitate diferența de 

. valoare și raportul de forțe exprimate 
iîn realitate ieri seară pe teren și care 
' au fost mai categorice, cel puțin cu un 
set în favoarea echipei noastre.

BRAVO, din toată inima! II merită 
întrutotul voleibaliștii romîni, pentru 

■ spiritul de luptă de care au dat dova- 
dă în întrecere cu adversari foarte va- 

j loroși, pe care i-au întrecut îmbinînd 
de minune forța cu inteligența, atacu
rile în trombă pline de varietate și de 
finețe cu apărarea dîrză, promptă, la 
post. Vom înlocui de aceea de astă 

} dată obișnuitele evidențieri cu o elo- 
[giere în bloc și cu o urare de succes 
în continuare, adresată tuturor repre- 

’ zentanților noștri în întrecerea euro- 
: peana. Iată formația în care am ju- 
! cat aseară :

ROMINIA — PLOCON (SCHREI
BER, SZOCS), NICOLAU (COSTE), 

jFIERARU, DERZEI (GANCIU), GRI- 
GOROV1CI (SCHREIBER), DRAGAN.

Echipa sovietică a aliniat garnitura: 
i VOSCOBOlNICOV, Poiarcov, BURO
BIN, CESNOKOV (Kalacihin). Mond- 
zelevski (Kaciarov), BUGAENCOV.

Foarte bine s-au achitat de misiunea 
dificilă a conducerii acestui meci ar- 

! biirii Catanzaro (Italia) și Radvani 
; (Iugoslavia).
, Pentru tensiunea în care a fost 
ținut publicul dc palpitanta desfășurare 

i a partidei și pentru frumusețea sa, vă 
I redăm mai jos evoluția scorului.

< SETUL I: 1—0, 1—4, 4—4, 4—7, 
15—7, 5—8, 5—0, 6—0, 6—14, 8—14, 

8—15), (Echipa noastră prelungește 
iprea mult studierea jocului adversari
lor, pe care apoi nu mai izbutesc să-i 
ajungă).

SETUL AL If-LEA cunoaște dintru 
i început adevărata valoare a echipei 

noastre: 7—0, 7—2, 12—2, 12—3,
14—3, o ușoară relaxare care ne costă 
punctele pînă la 14—6, apoi blocajul 
s-a pus bine pe picioare și setul nu-1 
mai putem pierde, terminîndu-1, peste 
un punct cu 15—6.

SETUL AL III-LEA s 0—1, 1—1, 
8—1, 3—2, 3—3, 3—7, 6—7, 6—10, 

mai bună. Iată una din explicațiile 
acestei mari victorii obținute aseară de 
echipa poloneză după o dispută de ri
dicată calitate tehnică și prelungită 
pînă la cinci seturi. Scor 3—2 pentru 
polonezi. Au jucat echipele: POLO
NIA : Gediga, SierzulskI, Siwek, Rut
kowski. Rusek, Suchanek — Ambro- 
zlak, Thomaszewski, Paszkiewicz. CE
HOSLOVACIA: Stolarik, Mușii, Sorm, 
Kop. Paulus, Smidt — Perusîk, Tomăn, 
Humhal. Au arbitrat Spieltz (Belgia) 
— Cinilin (U.R.S.S.).

Era interesant de urmărit primul joc 
la București al formației maghiare, re
velația calificărilor de la Brașov, unde 
învinsese Cehoslovacia. Meciul lor cu 
francezii, desfășurat aseară în sala 
Dinamo, nu ne-a dat însă posibilitatea 
să ne facem o părere deplină asupra 
posibilităților lor. Echipa franceză le-a 
dat o replică slabă, greșind foarte 
multe mingi din care jucătorii ma
ghiari au făcut aproape jumătate din 
puncte. In primul set, cînd francezii au 
jucat mai atent (ei au mers de la egal 
la egal pînă la 12) jucătorii maghiari 
erau derutați, jucînd uneori la întîm- 
plare. Apoi căderea francezilor a ho
tărî! soarta meciului la acest scor: 
3—0. Din echipa maghiară am remar
cat pe trăgătorul Tatar (lovituri foarte 
puternice) și pe Kzafik în apărare. Au 
arbitrat I. Niculescu (Romînia) și D. 
Ghigov (Bulgaria).

Bulgaria — Iugoslavia 3—0 în 55 
de minute. Al doilea meci disputat la 
Dinamo a adus o nouă victorie volei
baliștilor bulgari.

După comportarea bună a jucători
lor iugoslavi în ziua precedentă, în 
meciul cu echipa noastră, ne așteptam 
ca ei chiar dacă nu porneau ca favo- 
riți în întîlnirea cu Bulgaria să facă 
„zile grele" echipei de forță a Bulga
riei. Dar nu a fost așa. Reprezentanții 
Iugoslaviei, obosiți probabil din meciul 
precedent, au jucat extrem de slab și 
au pierdut fără drept de apel la zero. 
Au arbitrat Kettner (Cehoslovacia) și 
Zverjanski (Polonia).

10—10 (egalare obținută în largă mă
sură datorită activității excelente a 
blocajului si impetuoasei apărări din 
linia de fund), 12—10, 12—12, 14—12, 
14—13 și 15—13.

SETUL AL IV-LEA: 3—0, 3—1, 
4—1, 4—3, 5—3, 5—5, 5—7, 6—7, 
6—11, 8—11, 8—12, 8—13. De aci 
începind, încet, dar sigur, reprezenta
tiva își revine din deruta momentană 
a defensivei și, cu Derzei vîrf de atac 
în serie egalăm: 13—13. Dar Cesno- 
kov trage prin surprindere și ia con
ducerea (13—14). Urmează un schimb 
de servicii, apoi tot Cesnokov pune 
mingea în joc și încheie din serviciu 
această parte a disputei: 13—15.

SETUL AL V-LF.A ne arată de la 
bun început că finalul setului prece
dent a fost un accident ce nu se va 
mai putea repeta, căci joacă parcă o 
singură echipă, echipa Romîniei, care, 
atacînd necruțător, iar în linia a doua 
scoțînd totul, schimbă terenul la 8—0! 
De aci încolo, cu toate micile schim
bări de scor, partida se reduce aproa-

TURNEUL FINAL MASCULIN, 
PENTRU LOCURILE 1—8

Rezultatele
U.R.S.S. — Franța 3—0 (15—6,

15—10, 15—12).
Bulgaria — Polonia 3—1 (15—3,

12—15, 15—13, 15—8).
Romînia — Iugoslavia 3—0 (15—6, 

15-11, 15_8).
Polonia — Cehoslovacia 3—2 (11— 

15, 15-11, 7—15, 15-8, 15-10).
Ungaria — Franța 3—0 (16—14,

15-7, 15-5).
Bulgaria — Iugoslavia 3—0 (15—7, 

15-6, 15—13).
Romînia — U.R.S.S. 3—2 (8—15, 

15-7, 15—13, 13—15, 15-8).

Clasamentul
1. Bulgaria
2. Romînia
3. U.R.S.S.
4. Ungaria
5. Polonia
6. Iugoslavia
7. Franța
8. Cehoslovacia

3 3 0 8:1 147: 80 8
3 3 0 9:2 156:112 6
3 2 I 8:5 167:152 5
2 2 0 6:2 115: 90 4
3 1 2 4:8 131:161 4
3 0 3 2:9 109:154 3
3 0 3 0:9 69:136 3
2 0 2 4:6 123:132 2

JOCURILE DE AZI i Sala Floreasca, 
ora 17.301 U.R.S.S. — Bulgaria; ora 
18.30: Ungaria — Romînia. Sala Dina-

pe în întregime la o formalitate: 0—0,
9—4, 9—5, 12—5, 12—8 și 15—8, me
ciului punindu-i capăt una din renu
mitele ‘ ~ ‘bombe ale căpitanului echipei

CONSTANȚA (feminin, turneul pentru locurile l-VIII)
patru jocuri ale etapei inaugu- 
tumeului final au durat mai 

Opt ore de volei 
și 
Și

Cele 
rale a 
mult de opt ore I , 
sînt, în general, obositoare chiar 
pentru cei care stau pe margine 
privesc. De data asta însă, nici n-am 
știut cînd au trecut...

In primul meci s-au întîlnit forma
țiile Ungariei și Iugoslaviei. Echipa 
maghiară a cîștigat, dar i-au trebuit 
mai mult de două ore pentru a se im
pune. A reușit datorită atacului mai 
bun, în care s-au evidențiat lutka Kiss 
și Doncsi Imrene. Odată cu acest meci, 
voleiul de calitate (în afara jocului 
Romînia—R. D. Germană din seriile 
preliminare disputate în acest oraș) a 
început să fie la loc de cinste. Din 
echipa Iugoslaviei, care a pierdut cu 
3-2 (15-12, 13-15, 15-10, 14-16, 15-8), 
s-au remarcat Paula Hlede, Miroslava 
Despotovic, Mirjana Radenkovic.

Reuniunea de după amiază a început 
cu meciul Polonia—R. D. Germană. 
Din nou cinci seturi de luptă acerbă, 
încheiate în cele din urmă cu victoria 
echipei poloneze, superioară din punct 
de vedere tehnic și tactic: 3-2 (15-12,
10-15,  13-15, 15-3, 15-9). Formația
R. D. Germană a greșit în atac, cău- 
tînd să rezolve totul numai și numai 
prin forță și neglijînd mingile liftate, 
sau „puse".

Meciul nostru cu Bulgaria a ținut... 
cu sufletul la gură o sală întreagă 
timp de aproape două ore. In bună 
parte, cititorii cunosc desfășurarea lui 
din transmisia făcută la radio. Tre
buie să arătăm însă că echipa noas
tră, deși bine pregătită în general, 
s-a comportat sub valoarea arătată în 
meciul cu R.D.G. Și aceasta pentru că, 
alături de Sonia Colceriu s-a acciden
tat (tot la un antrenament) și Doina 
Ivănescu. Deci, două jucătoare de 
bază care nu pot fi folosite. Ce e drept, 
Sonia Colceriu a jucat simbătă două 
seturi (adueîndu-și un aport consis
tent în obținerea victoriei), dar cu 
cîte eforturi și acuzînd mereu dureri. 
Victoria obținută cu 3-2 (13-15, 15-12, 
3-15, 15-11, 15-11), este deosebit de 
prețioasă, avînd în vedere scopul ur-

Alegerea Biroului Comisiei 
Europene de volei

Cu prilejul campionatelor euro
pene de volei, la București s-au 
desfășurat lucrările Comisiei Spor
tive Europene de volei. Tn cadrul 
lucrărilor a fost ales noul birou, 
care se compune din Max Wcis- 
terlein (Belgia)-președinte, Gh. Țur- 
buțiu (Romînia), V. Savin (U.R.S.S.), 
G. Gianozzi (Italia) vicepreședinți; 
V. Celakoalu (Turcia), G. Jourdan 
(Franța), T. Brozsko (Polonia), A. 
Barzaski (Bulgaria), H. Spruyt (O- 
landa) membri.

Clasamentele, programul jocurilor

17 î Danemarca — R.D. Germană ; Ora 
18: Italia — Olanda. La CIMPIA 
TURZII, ora 171 Finlanda — R. F. 
Germană ; ora 18 i Belgia — Turcia.

4. Olanda 2 2 0 6:0 92: 52 4
5. Belgia 3 1 2 4:6 121:124 4
6. Finlanda 3 1 2 3:6 74:106 4
7. R.F. Germană 3 I 2 3:6 82:124 4
8. Danemarca 3 0 3 0:9 55:135 3
9. Austria 3 0 3 0 :9 40:135 3

JOCURILE DE AZI : La Cluj, ora

mo, ora 17.30; Iugoslavia — Polonia.;' 
ora 18.30: Cehoslovacia — Franța.

TURNEUL FINAL MASCULIN, 
PENTRU LOCURILE 9—17

Rezultatele

Italia — Danemarca 3—0 (15—2, 
15—3, 15—5).

Turcia — Austria 3—0 (15—5, 15—3, 
15-0). i

R. D. Germană — Finlanda 3—0 
(15—2, 15—3, 15—3).

Olanda — Belgia 3—0 (15—4, 15— 
12, 17—15).

Belgia — R. EL Germană 3—0 (15— 
10, 15—5, 15-8).

Finlanda — Austria 3—0 (15—3, 
15—7, 15—6).

R. D. Germană — Italia 3—0 (17—« 
15, 15—4, 15-6).

Clasamentul
1. Turcia 3 3 0 9:0 135: 33 6
2. R.D. Germana 3 3 0 9:0 137: 49 6
3. italia 3 2 1 6:4 124:102 5 

noastre, Horațiu Nicolau. Bubuitura 
loviturii este acoperită de ropotele 
aplauzelor, cărora le-am alăturat o 
data în plus, pe ale noastre I 

mărit de formația noastră! califica
rea pentru Tokio.

Au jucat echipele: Romînia: Ilea
na Enculescu, Ana Mocanu, Doina Po
pescu, Lia Vanea, Elisabeta Goloșie, 
Alexandrina Chezan, Natalia Todorovs- 
chi, Sonia Colceriu. Bulgaria: Lidia 
Markova, Țvetana Berkovska, Sneja
na Kostova, Ecaterina Ianeva, Neli 
Ceakirova, Mica Gheorghieva, Setka 
Mihailova, Victoria Naidenova.

Singurul meci încheiat în numai trei 
seturi (U.R.S.S.—Cehoslovacia 3-0 : 
15-6, 15-9, 15-11) a permis formației 
sovietice să-și arate din plin calitățile.

Jocul U .R.S.S.—Iugoslavia, dispu
tat duminică dimineața și încheiat cu 
victoria primei echipe la scorul de 3-0 
(5, 5, 6) a prilejuit o situație rar în- 
tîlnită pe terenurile de volei: îrl setul 
al treilea, cînd U.R.S.S. conducea cu 
11-2, scorerul observă că în formația 
Uniunii Sovietice evolua o jucătoare 
netrecută pe foaie. Conform regula
mentului, cele 11 puncte făcute piuă 
atunci de U.R.S.S. au fost anulate, ră- 
mîuînd numai cele două puncte rea-

CLUJ (masculin, turneul pentru locurile IX-XVII)
mane și Italiei. Meciul a avut o < 
fășurare interesantă doar în ori 
set. Sportivii germani au condus 
6—0, au fost egalați, apoi au con 
cu 9—6, din nou scorul s-a egala 
apoi echipa Italiei a avut set la 
De aici au urmat schimburi pasiom 
de mingi și pînă la urma victori 
revenit reprezentativei R. D. Germ 
cu 17—15. Voleibaliștii germani 
manifestat din nou buna lor val< 
tehnică, fiind superiori atît prin t 
și varietatea atacurilor cît și prin 
guranța în apărare. Cei mal buni 
cători : Kessel, Toussains și Tils< 
(R.D.G.) și Grillenzaoni, Bravi, 
netti (Italia).

BRAȘOV (feminin, turneul pentru locurile IX-X1II)
în decursul celor trei seturi decît 
singur punct, 
de orice alte

— In jocurile desfășurate sîm- 
duminicâ în cadrul grupei care

CLUJ
bătă și —...... ........ ............
își dispută locurile 9—17, echipele 
favorite au învins categoric cu scorul 
de 3—0. Dintre partide s-a detașat, ca 
echilibru în unele perioade, cea dintre 
Olanda și Belgia. Ne referim îndeosebi 
la al doilea set, tn care Olanda a 
fost condusă cu 6—3, 9—6, a egalat la 
12, a condus cu 14—12, cîștigînd da
torită blocajului.

Duminică formațiile Belgiei și Olan
dei au cîștigat categoric In fața repre
zentativelor R. F. Germane și Austriei. 
Ultimul joc a opus echipele R. D. Ger-

„Turneul de consolare", cum ar pu
tea fi numită întrecerea echipelor fe
minine pentru locurile 9—13 a început 
vineri după amiaza la Brașov.

Prima partidă a fost o simplă for
malitate pentru voleibalistele echipei 
Turciei, care au avut în echipa Dane
marcei un adversar slab. După nu
mai 40 de minute formația Turciei — 
cu un atac superior — a cîștigat clar 
cu 3—0 (15—9, 15—5, 15—2). Jucă
toarele daneze au schițat unele ac
țiuni doar în primul set. După aceea 
însă, ele au fost depășite categoric. 
Arbitrul H. Janovitz (Olanda) a avut 
o sarcină ușoară în conducerea .aces
tei partide. Nici P. Lange (R.D.G.) 
arbitrul celui de-al doilea meci. Olan 
da—Austria, nu a avut probleme deo
sebite. Partida a oferit voleibalistelor 
olandeze posibilitatea de a egala re
cordul campionatului, stabilit de echi
pa R. D. Germane la Constanța, tot 
în partida cu Austria, de a nu pierde

TURNEUL FINAL FEMININ, 
PENTRU LOCURILE 1—8 

Rezultatele
Ungaria — Iugoslavia 3—2 (15—12, 

13—15, 15—10, 14—16, 15—8).
Polonia — R. D. Germană 3—2 (15— 

12, 10—15, 13—15, 15—3, 15—9).
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 (15— 

6, 15—9, 15—11).
Romînia — Bulgaria 3—2 (13—15, 

15—12, 3—15, 15—11, 15—11).
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0 (15—5, 

15-5, 15-6).
Bulgaria — Cehoslovacia 3—2 (11— 

15, 15—10, 15—8, 12—15, 15—7).
R. D. Germană — Ungaria 3—0 

(15—7, 15-3, 15-13).

Uzate de Iugoslavia. tn conținu: 
Iugoslavia mai reușește cîteva pun 
conduce cu 5-1, dar pierde acest 
cu 15-6 I...

Al doilea joc de duminică a adus ] 
ma surpriză de proporție: Bulgarii 
întrecut Cehoslovacia cu 3-2 (11 
15-10, 15-8, 12-15, 15-7), după 
meci excepțional care a durat d, 
ore și un sfert. Echipa bulgară a i 
ritat din plin victoria, avînd un a 
mai bine ptis la punct și o apăr 
de netrecut.

ir
Doar 58 minute le-au trebuit 

cătoarelor din R. D. Germană per 
a tranșa în favoarea lor rivalitatea 
R. P. Ungară. Scor 3-0.

In întîlnirea Romînia—Polonia, 
mația poloneză s-a dovedit superio 
a realizat un joc spectaculos, de c 
tate, cîștigînd pe merit. Formația 
rii noastre s-a comportat exact 
antipodul celei poloneze; a greșit If 
te mult atit în atac cit și în apăr 
unde dublajul a fost ca și inexist' 
Nu este mai puțin adevărat că și 
trenorii noștri au greșit în schimbe 
făcute pe parcursul partidei cînd, 
orientîndu-se suficient, s-a ajuns 
uneori la fileu să opereze d.«-ri t 
cătoare și... o singură trăgătoare.

Acest lucru ne scut 
comentarii.

★
feminină a TurcieIeri, echipa 

întrecut, după o luptă interesanta 
mația R. F. Germane (3—1).’ In 
mul set sportivele germane au cor 
cu 8—5 și 12—7 și se părea că 
cîștiga ușor. Jucătoarele din Tu 
au luptat însă cu multă ambiție j 
tru fiecare punct, adjudeeîndu-și 
tul în prelungiri. In ultimele c 
seturi (III și IV) ele au jucat fc 
bine, obținînd o victorie prețioasă.

Comentarii și cronici de O. 
LEXE, C. FAUR, M. TUDORA 
D. STANCULESCU și A. VAt 
L1U.

Foto: 1. MIHA1CA

Polonia — Romînia 3—0 (15- 
15—11, 15—5).

Clasamentul
1. U.R.S.S. 3 3 0 9:0 135:
2. Polonia 3 3 0 9:2 153:
3. Romînia 3 2 1 8:6 150:
4. R. D. G?"inâ 3 1 2 6:6 144:
5. Cehosîorc a 3 1 2 5:7 136
6. Bulgaria 3 1 2 5:8 159
7. Ungaria 3 1 2 4:8 137:
8. Iugoslavia 3 0 3 2:9 102

JOCURILE DE AZIi La C
STANȚA, ora 16 î Iugoslavia — 
garia ; ora 171 Ungaria — U.R.f 
ora 18: Cehoslovacia — Polonia.

TURNEUL FINAL FEMININ, 
PENTRU LOCURILE 9—13

Rezultatele

Turcia — Danemarca 3—0 (IE 
15_ 5> i5_ 2).

Olanda — Austria 3—0 (IE
15—0, 15-0).

Turcia — R. F. Germană 3—1 ( 
17, 12—15, 15—7, 15—12).

Clasamentul
1. Olanda!
2. Turcia
3. Danemarca
4. R.F. Germană
5. Austria

2 2 0 6:0 9
2 2 0-6:1 10
2 0 2 0:6 2
1 0 1 1:3 5
1 0 1 0:3
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