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campioană a Europei
Neînvinși!

Sîmbătă seara, în fața unuî pu- 
lic entuziast și fericit, dl. Paul 
baud, președintele Federației in- 
srnaționale de volei, a înmînat
□ pitonului echipei Republicii 
□pulare Romîne trofeul învingă- 
irilor. Se oficializa astfel faptul 
jnoscut cu două zile înainte, că 
aleibaiiștii romîni sînt cei mai 
uni din Europa. Chiar dacă după 
□Icului hîrtiei eram campioni 
jropeni încă înaintea disputării 
Itimului joc sala arhiplină arăta
□ nu ne mulțumim cu atît. Neîn- 
nsi, băieții noștri au vrut să do- 
sdească o dată în plus că sînt 
j adevărat cei dintîi.

E drept că în fața puternicei 
chipe bulgare, care lega de ulti- 
lul meci al „europenelor", pre- 
ența (sau absentai sa de la To- 
io, am avut unele ezitări. Dar 
u atît mai gustată a fost victoria 
jrmației noastre masculine care
- printr-un suprem efort colectiv
- a știut să se mobilizeze, să-și 
ăruiască ultimele picături de ener- 
ie pentru a primi mult rîvnitul 
tiu fără să fi suferit nici o în- 
îngere. Bilanț rodnic, în cea mai 
isputată ediție a „europenelor" : 
itr-un adevărat maraton volei- 
alistic, care a măcinat zi de zi, 
teci de meci, resurse fizice și ner- 
oase, într-o companie selectă — 
e chipe... una și una — am 
ișugat 21 de seturi și am pier- 
ut numai 4 I Cît de valoroasă este 
ceasta performanță ne-o dove- 
ește și palmaresul celei de-a 
oua clasată, care la setaveraj 
iregistrează 16 cu 10 !

Pentru prima dată.în istoria „eu- 
openelor" un asemenea setaveraj 
i o asemenea situație, cînd o 
chipă se încoronează campioană 
laintea ultimei zile de joc.
Așadar, pe baza unei pregătiri 

sidue și serioase, plină de răs
pundere, echipa masculină a Re- 
ublicii Populare Romîne a adus 
atriei iubite o victorie de pres- 
giu, pentru care antrenorii și ju_- 
ătorii merită felicitări din toată 
lima.
Credeți, poate, că după un ase- 

lenea efort băieții (și fetele, care 
iu reușit să se califice pentru tur- 
eul olimpic) trec la odihnă ? Nu. 
-au terminat „europenele", con- 
inuă pregătirile pentru Tokio...

Succes I

splata eforturilor. Dl. Paul Libaud, 
îșediutele Federației Internaționale 
Volei, ti laminează lui Ilorațiu Ni- 

'au, căpitanul echipei Rominiei, Cupa 
se decerne campionilor Europei.
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...In fine, și a IX-a victorie conse
cutivă a reprezentativei noastre mas
culine, a șaptea strălucită victorie ro- 
mînească din turneul final al celei 
de-a Vl-a ediții a Campionatelor eu
ropene de volei! Nici formația bul
gară, în pofida formei sale remarcabile 
și puternic încălzită moral de victoria 
din ajun asupra Cehoslovaciei, nu a 
reușit să înfrîngă voința, dîrzenia, su
perioarele calități tehnico-tactice, de 
redută, ale echipei Rominiei. Am în
cheiat turneul final și Campionatul 
european neînvinși și printr-o mare 
biruință. Căci este intr-adevăr un 
mare succes să dispui la ora actuală 
de echipa bulgară, așa cum s-a pre
zentat ea pregătită, mult schimbată în 
bine față de Campionatul mondial din 
1962 de la Moscova. Și nu numai pur 
și simplu s-o intreci, ci să izbutești 
aceasta fără a-i ceda decit un set, și 
încă în condițiile speciale ale întîlnirii 
de sîmbăla. Să vedem care au fost 
aceste condiții. Vom prețui astfel și 
mai bine valoarea victoriei de alal
tăieri, explîcîndu-ne înainte de orice

A noua victorie consecutivă...
deznodămîntul primului set al parti
dei încheiate cu 3—I (8—15, 15—11, 
15—8, 15—11) în favoarea noastră.

A fost, în primul rînd, imposibili
tatea de a-1 utiliza iniția! pe Plocon, 
accidentat, iar mai apoi faptul că, in- 
trînd în teren, el nu a putut da inte
gral satisfacție, din cauza traumatis
mului de la picior. In același timp, 
Derzeî a jucat bolnav, comportîndu-se 
de aceea sub valoarea lui reală. Pe 
urmă fireasca relaxare a jucăto
rilor romîni, campioni siguri la ora 
începerii meciului. Pe de altă parte 
— activitatea foarle bună, fără gre
șeală în atac și extrem de 
atentă în apărare a adversa
rilor noștri, care își jucau ultima 
carte pentru obținerea locului necesar 
calificării în turneul olimpic, de la 
Tokio. Și, cum de obicei relaxarea ge
nerează în atari împrejurări o insu
ficientă concentrare în defensivă pe 
linia de fund, au urmat o serie de de
ficiențe de acest ordin, precum și la 
dublaje în cîmpul formației noastre.

-- - - - - - - - Clasamentele finale
l MASCULIN

masca.

1. ROMTNIA 7 7 0 21: 4 348:233 14
2. Ungaria 7 5 2 16:10 332:285 12
3. U.R.S.S. 7 5 2 19:13 407:352 12
4. Bulgaria 7 4 3 16:12 342:311 11
5. Cehoslovacia 7 3 4 16:14 383:380 10
S. Polonia 7 3 4 12:16 313:359 10
7. Iugoslavia 7 1 6 7:12 292:363 8
8. Franța 7 0 7 3:21 213:348 7

9. R. D. Germană, 10. Iîalia, 1 1. Turciia.
12. Olanda, 13. Belgia, 14. Finlanda, 15.
R. F. Germană, 16. Austria, 17. Dane-

Ceea ce nu explică însă toiul, pentru 
că în asemenea situații un blocaj bun 
le scoate din impas și împotriva celui 
mai teribil atac. Iar noi, din aceleași 
cauze mai înainte expuse, nu le-am 
opus inițial bulgarilor un astfel de 
blocaj, ci unul lansat mult prea pe 
fileu șl depășindu-1 deseori cu miinile: 
Derzei, Szocs, apoi din nou Derzeî 
și după aceea Schreiber. Au depășit 
în setul întîi plasa cu miinile și au 
fost sancționați pentru aceasta și vo
leibaliștii bulgari, dar au greșit mai 
puțin și oricum în stare diferită nouă: 
ei aveau doar de apărat un avantaj 
sensibil de scor, noi în schimb — 
multe puncte de recuperat și de ajuns 
din urmă o echipă pe care trebuia s-o 
intrecem aproape fără a-i bloca atacu
rile, din prudența de a nu trece dincolo 
cu miinile. Și ’ astfel, blocajul nostru 
acționînd cu' întemeiată reținere, pu
tem spune că am jucat mai tot setul 
prim fără apărare în acest comparti
ment.

Aidoma ca în primul set, arbitrul 
iugoslav Radvani (care a fost secon
dat de cehoslovacul Kettner și a 
avut cele patru linii exterioare ale 
terenului controlate de Szelle — Un
garia, Boisnay — Franța, Lange — 
R.D.G. și Janovitz — Olanda) conduce 
și în cel de al doilea, ca întreg restul 
meciului de altfel, cu o strictețe ma
ximă în penalizarea jocului la fileu. 
Fapt care, în altă ordine de idei vor
bind, a dăunat din păcate frumuseții 
partidei. Notați că în tot decursul în
tîlnirii el a oprit de peste 40 de ori 
jocul numai pentru mîini trecute peste 
fileu 1 Revenim la desfășurarea setu
lui secund. Echipa Bulgariei nu se 
comportă de loc mai slab decît în cel 

Selecționata feminină 
a tării noastre 
s-a calificat 

pentru turneul olimpic 
de la Tokio

ale campionatelor
FEMININ

na, 12. Austria. 13. Danemarca.

1. U.R.S.S. 7 7 0 21: 2 338:172 14
2. Polonia 7 6 1 20: 8 378:234 13
3. Romi ni a 7 5 2 15:10 302:305 12
4. R. D. Germană 7 4 3 15: 9 299:270 11
5. Bulgaria 7 3 4 13:16 345:345 10
6. Cehoslovacia 7 2 5 9:16 274:316 9
7. Ungaria 7 1 6 6:20 270:365 8
8. Iugoslavia 7 0 7 3:21 218:357 7
9. Olanda, 10. Turcia, 1. R. F. Germa-

precedent și chiar ia conducerea. Dar 
sportivii noștri au folosit din plin 
pauza pentru a face împreună cu 
antrenorii lor un rapid studiu al situa
ției și a-i găsi antidotul. Tocmai acesta 
este meritul lor și al excelentei, multi
lateralei lor pregătiri: că au aflat și, 
mai cu seamă, că au puiuț aplica în 
continuare remediul tactic cel mai 
indicat. Blocajul a început să se strîr^ 
gă mai prompt și mai decis, Jnr 
orientat de astă dată ceva mai de
parte de fileu, dublajele și-au spon^ 
și ele atenția, ca și apărarea din linia 
a doua, iar în ofensivă, echipa, mobi
lizată de excepționalul Ilorațiu Nico- 
lau, de multe ori „mină de aur“ și în 
apărare, construiește atacuri de o va
rietate din ce în ce mai mare. Și sur
clasăm în primul rînd cu această armă, 
tot mai ciar, bătăioasa și acrobatica 
apărare bulgară. De aci și pînă la ca
păt, pînă la terminarea meciului prin 
punctul înscris de Grigorovici, ulti
mele două seturi au fost ca aspect, 
independent de evoluția scorului, a- 
proape identice cu partea secundă a 
setului doi: disputa echipelor (cu blo
cajele... cumințite de arbitrajul exi
gent la culme al lui Radvani) a fost 
rezolvată în consecință de liniile ofen
sive, ea soldîndu-se deci normal în 
categoricul beneficiu al nostru, al ata
cului mult mai variat și niai inteligent 
al reprezentativei romîne. Totodată, 
întrecerea a dat cîștig de cauză și 
orientării mai bine Inspirate a forma
ției romînești în apărarea la fileu. 
Toate la un loc dîndu-ne fericitul prî-

CONSTANTIN FAUR
(Continuare In pag. a 4-a)

Dc h stingă : Nicolae Sotir (antrenorul principal al echipei), Ilorațiu Nicolau (căpitanul echipei), Ghcorghe Fieraru, Iuliu Szocs, Aurel Drăgan, Eduard Derzei. Mihai Grigorovici.

De la stmga: Ștefan Roman (antrenorul secund al echipei), Davila Plocon, Wilhelm Schreiber, Mihai Coste, Mihai Chezan, Constantin Ganciu, Nicolae Bărbuță.



Patru noi recorduri ale P. P. Domine
de inot Bucurcști-Dcrlinîn întiinirea

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la 
ștrandul Tineretului întîlnirea dintre re
prezentativele de inot ale orașelor Bucu
rești și Berlin.

In compania valoroșilor lor adversari, 
sportivii noștri au reușit să îmbunătă
țească patru recorduri ale țării. Trei 
dintre ele au fost obținute în probe fe
minine, după cum urmează: Cristina
Balaban 5:49,8 la 100 m mixt Indivi
dual, Ingrid Ungur 1:06,8 la 100 m li
ber și ștafeta 4x100 m liber (Nicolcta

Cristina Balaban a realizat sîmbătă un timp valoros*  în proba de 400 m mixt 
individual: 5:49,8 — nou

• Cu 3 — O conduce echipa de tenis 
a S.U.A. in meciul cu India din cadrul 
„Cupei Davis”, care are loc la Bombay. 
Echipa americană este virtual calificată 
în finala competiției, urmind să intil- 
neascâ echipa Australiei. Rezultate : 
Mckinleij—Premfit tal 6—4; 6—3; 
6—0; Ralston—Krishnan 6—4; 6—1 ; 
13—11; Mckinley, Ralston—Prejmit, 
Mukjkerjea 6—8: 6—3; 12—10; 6—4.

;• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în R.F. Germană, echipa de 
hochei pe gheată a Iugoslaviei a jucat 
in localitatea Rosenheim (Bava
ria) cu reprezentativa secundă a R.F. 
Germane. Oaspeții au terminat victo
rioși cu scorul de 4—2 (1-1; 0-1 ; 3-0)

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Baku, atletul sovie
tic Vladimir Kuzriețoo a aruncat sulița 
la 83.11 m. Aceasta este cea de-a doua 
performanță mondială a sezonului.

• La Budapesta, în optimile de fi
nală ale „Cupei campionilor europeni" 
h tenis de masă echipa masculină Va- 
uiurtas Epitoek Budapesta a învins cu 
(f>—0 pe Bundeshbahn Viena.

record al R. P. Romine.

' Ștefănescu 1:10,6, Ingrid Ungur 1:07,0, 
>MărKmn Rotaru 1:08,8, Vasilica Rolaru 

■■ 1:08,3) cronometrată după cele patru
•> j/________________________________

nodiciștii noștri
iii P. F. Germană

Jocu- 
viitor,

peste

Sîmbătă scara, în nocturnă, s-a dis
putat în localitatea Fiîssen din R.F. Ger
mană, meciul de hochei pe gheață din
tre reprezentativele R.F. Germane și 
selecționata orașului București. Acest 
meci s-a desfășurat în cadrul pregătiri
lor hocheișlilor noștri în vederea 
rilor Olimpice de iarnă, de anul 
de la Innsburck.

Meciul de sîmbătă, urmărit de 
4000 de spectatori, a fost cîștigat de 
echipa gazdă cu scorul de 9—3 (2—1, 
3—2, 4—0).

Punctele echipei învingătoare 
marcate de Koepf (2), 
wein, Schulder, Seholtz. 
(2) și Schubert. Golurile 
orașului București au fost 
Szabo I (2) și Szabo II.

Aseară, în nocturnă, selecționata Bucu- 
reștiului a susținut al doilea joc la Bal 
Tolz. Rezultatul nu ne-a parvenit pînă 
La închiderea ediției.

au fost 
Herzig, Traut- 

Schneitherger 
selecționatei 

realizate de

PE SCURT

4:34,7. Cel deschimburi în timpul de
al patrulea record aparține lui Deneș 
Naglii care a parcurs distanța de 400 m 
mixt Individual în timpul de 5:24,6.

înotătorii oaspeți s-au comportat la 
înălțime, cîștigînd majoritatea probelor. 
O frumoasă impresie au lăsat-o Ursula 
K upper, fostă recordmană mondială, 
Utte Noack, Veronika Ilolletz, Willy 
Messner, Manfred Kosich, Hans Dorniok 
și Volker Frischke.

Rezultate: ZIUA I. MASCULIN. 100 m 

liber: 1. Voicu (Buc.) 1:00,2, 2. Schro- 
dcT (Berlin) 1:00,5, 3. Georgescu 
1:00,5, 4. Forster (Berlin) 
200 m bras: 1. Messner (Berlin)
2. Schmaltzer (Buc.) 2:45,6, 3. 
(Berlin) 2:46,4, 4. Șoptercanu 
2:50,0; 100 m spate: 
lin) 1:04,2, 2. Konig
3. Caminschi (Buc.) 
ceanu (Buc.) 1:09,0;
1. Frischke (Berlin) 2
pescu (Buc.) 2:30,9, 3. Junga (Beri în)

400 m 
5:23,0, 

nou re- 
5:26,5), 
Medianu 

(Buc.) 
1:02,8;
2:45,6, 
Schock 
(Buc.)

I. Kosich (Ber- 
(Berlin) 1:06,8, 

1:07,6, 4. I’oto- 
200 m fluture: 

2:27,4, 2. Al. Po-

2:30,9, 4. Tat (Buc.) 2:44,9; 
mixt ind.: 1. Schroder (Berii»)
2. D. Naglii (Buc.) 5:24,6 — 
cord R.P.R. (v.r.: D. Naghi
3. Kosich (Berlin) 5:43,7, 4.
(Buc.) 5:49,5; 4x100 m liber: 1. Bucu
rești 4:04,0, 2. Berlin 4:06,3; FEMININ 
200* * m bras: 1. Kupper (Berlin) 2:53,4,
2. Reznicenco (Buc.) 3:04,0, 3. Klos 
(Buc.) 3:05,4, 4. Frantz (Berlin) 3:10,2;

RszHltale sirîise îs penulilma siapă 
a campionsiulul de ruDbl

Sîmbătă și duminică, amatorii de rugbi
programate de penultima etapă a campionatului republican, etapă foarte 
importantă pentru stabilirea definitivă a locurilor pe care multe echipe le vor 
ocupa la sfirșitul competiției.
GRIVIȚA ROȘIE — UNIREA 6—6 (3—0)

Cu toate că n-au lipsit unele faze 
spectaculoase — inițiate îndeosebi de 
jucătorii Griviței — partida nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic corespun
zător valorii celor două formații. Uni
rea, amenințată de zona retrogradării 
a luptat mai mult și a reușit să aibă 
lungi perioade de dominare. Au în
scris : Hiescu (încercare) și Morar» (lo
vitură de picior căzută) pentru Grivița 
Roșie, Nedelcu (încercare) și Teofilo- 
vici (încercare) pentru Unirea. De re
marcat că în finalul partidei Țuțuianu 
a ratat o transformare dintr-o poziție 
excelentă, privind astfel echipa sa de 
încă un punct. (N.B.).

GLORIA — STEAUA 3—3 (0—0)

Jocul a fost atractiv, de bun nivel 
tehnic. N-a lipsit mult să se înregis
treze o surpriză: înfrîngerea militarilor. 
După un joc echilibrat, scorul este des
chis de către Gloria în min. 70 prin 
fancu (lovitură de picior căzută). 
Steaua egalează în min. 75 printr-o 
încercare realizată de Nanu. Gloria a 
obținut astfel două puncte prețioase, 
confirmînd jocurile bune făcute în ulti
ma vreme. (N. Tokacek, coresp.).

PROGRESUL — DINAMO 6—9 (6—3)

Dinamoviștii au obținut o victorie 
meritată prin jocul mai clar, mai orga

(Buc.) 
Holletz
(Buc.) 
5:01,0,

400 m

100 m spate: 1. Holletz (Berlin) 1:13,3,
2. Nerger (Berlin) 1:13,9, 3. Ungur
(Buc.) 1:19,2, 4. Dimescu (Buc.) 1:20,2; 
400 m mixt ind.: 1. Balaban (Buc.) 
5:49,8—nou record R.P.R. (v.r.: G. Bala
ban 5:54,4), 2. Nussler (Berlin) 5:53,4,
3. Springer (Berlin) 6:10,8, 4. V. Rolaru 
(Buc.) 6:21,3; 100 m fluture: 1. Noack 
(Berlin) 1:13,3, 2. Ștefănescu 
1:14,5 (record personal), 3. 
(Berlin) 1:15,1, 4. M. Rotaru 
1:16,5; 4x100 m mixt: 1. Berlin
2. București 5:17,2.

ZIUA A II-A. MASCULIN. 
liber: 1. Junga (Berlin) 4:46,7, 2. D. 
Naglii (Buc.) 4:47,8 (record personal),
3. Blauert (Berlin) 4:52,8, 4. Voicu
(Buc.) 4:54,5; 100 m bras: 1. Domiok 
(Berlin) 1:13,9, 2. Messner (Berlin)
1:14,5, 3. Zahan (Buc.) 1:16,4, 4. Sop- 
teircanu (Buc.) 1:18,4 (în afară de con
curs loan Chende 1:18,6 — nou record 
de copii). 100 m fluture: 1. Frischke 
(Berlin) 1:03,4, 2. Schroder (Berlin)
1:04,4, 3. Al. Popescu (Buc.) 1:06,3,
4. Medianu (Buc.) 1:09,3 (în afară de 
concurs M. Za ger 1:10,7 — nou record 
de juniori cat. a H-a); 200 m spate:
1. Kosich (Berlin) 2:24,2, 2. Caminschi 
(Buc.) 2:27,2. 3. Kbnig (Berlin) 2:29,5,
4. Potoceanu (Buc.) 2:31,8; 1500 m liber:
1. Junga (Berlin) 
(Berlin) 20:03,5, 
20:53,1, 4. LigneT 
4x100 m mixt: 1.
București 4:31,0; FEMININ. 100
1. Rener (Berlin) 1:06,2, 2.
(Buc.) 1:06,8 — nou record 
(v.r.: Ingrid Ungur 1:07,1), 3. 
(Berlin) 1:07,8, 4. Rotaru (Buc.) 
400 m liber: 1. Holletz (Berlin)
2. Nimmrich (Berlin) 5:15,4, 3. Balaban 
(Buc.) 
Rotaru 
Kupper 
(Buc.) 
4. Frantz (Berlin) 1
1. Berlin 4:32,1, 2. București (Nicolcta 
Ștefănescu, Ingrid Ungur, Măriuca Ro- 
taru, Vasilica Rolaru) 4:34,7 — nou 
record R.P.R. (v.r.: 4:36,5).

19:18,8, 2. Blauert 
3. Kroner (Buc.) 
(Buc.) 20:59,0; 

Berlin 4:22,2, 2.
m liber: 

Ungur 
R.P.R. 
Noack 

1:08,5; 
5:08,3,

5:17,3 (record personal), 4. M. 
(Buc.) 5:21,4; 100 m bras: 1. 
(Berlin) 1:21,8, 2. Reznicenco 

1:24,9, 3. Klos (Buc.) 1:26,5, 
7,8; 4x100 m liber:

Alexandra Nicolau conduce in turneul 
de la Amsterdam

Maestra internațională Alexandra 
Nicolau a luat un start bun în tur
neul feminin de la Amsterdam, în care 
este clasată pe locul întîi, după patru 
runde. Ea a învins consecutiv pe 
olandeza Brujngen, pe Ivanova (Bul
garia) și Gresser (S.U.A.), făcînd o 
singură remiză, cu iugoslava Jovano
vici. Cu 3y2 puncte, Alexandra Ni
colau conduce în clasament, fiind ur-

au urmărit cu interes jocurile 

nizat pe care l-an practicat. Dar rezul
tatul a fost incert pînă în ultimul 
minut al partidei. Primele minute de 
joc aduc Progresului 3 puncte — rea
lizate de Negulescu printr-o lovitură 
de picior căzută — și speranța unei 
frumoase victorii asupra dinamoviștilor. 
Este însă prea devreme pentru pronos
ticuri, deși Dinamo practică un joc evi
dent sub posibilitățile sale. Egalarea 
— adusă de Nica prin transformarea 
unei lovituri de pedeapsă — echili
brează însă jocul. Revirimentul este însă 
de scurtă durată și, din nou. Progresul 
atacă susținut reușind să ia conducerea 
prin Tudorache (lovitură de pedeapsă): 
6—3, rezultat cu care ia sfîrșit prima 
repriză. De-abia la reluare Dinamo își 
impune cu claritate jocul, se instalează 
în terenul advers și domină cu 
autoritate. Superioritatea dinamo
viștilor, care au realizat în această 
parte a jocului o bună legătură între 
compartimente, este concretizată de 
Nica. Centrul dinamoviștilor aduce ega
larea în urma unei lovituri de picior 
căzute, iar către sfirșitul partidei Giu- 
gittc îl imită înscriind pentru Dinamo 
cele 3 puncte ale victoriei : 9—6.

ȘTIINȚA TIMISOARA — RULMENTUL 
BÎRLAD

Studenții au obținut o victorie meri
tată după un joc plăcut în care au do
minat mai mult decît bîrlădenii. Gazdele

Hotărîri ale F.I.F.A.

In ligălură cu viitorul campionm mondial 
ți turneul olimpic

ZORICH 3 (Agerpres). — Comite
tul executiv al Federației internațio
nale de fotbal a luat o serie de hotă- 
rîri în legătură cu viitorul campionat 
mondial și turneul olimpic.

A fost confirmată data de 15 decem
brie ca limită pentru înscrierile la cel 
de-al 8-lea campionat mondial, al că
rui turneu final va avea loc ta An
glia în 1966. Tragerea la sorți pentru 
stabilirea grupelor prelithinarii va fi 
efectuată la sfîrsitul lunii ianuarie 
1964.

La 8 decembrie 1963, la Tokio se 
va proceda la o 
scopul desemnării 
locul de disputare 
cele două meciuri 
finală a preliminariilor turneului olim-

tragere la sorți în 
țării care va alege 
a primului joc din 

programate ta faza

UNGARIA - R.D. GERMANĂ
3-3 (2-2)

de la Budapesta
□ avut multe emoții

In meciul de ieri 
echipa Ungariei 
pentru a obține calificarea în sferturile 
de finală ale „Cupei Europei". Intîlnirea, 
care a fost deosebit de echilibrată, s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate: 3-—3 
(2—2). Totuși, echipa Ungariei, vic
torioasă cu 2—1 în primul meci desfă
șurat la Berlin, s-a calificat în sferturile 
de finală unde va juca în primăvară cu 
reprezentativa Franței. -

Scorul a fosțJ deschis în min. 7 de 
Bene. Cinci minute mai tîrziu echipa 
oaspe egalează prin Heine, care transfor- 
mă o lovitură liberă. In min. 17, Șandor 
ridică scorul la 2—1, pentru ca în min. 
26 Roland Dueke să egaleze. După pau
ză, fotbaliștii maghiari preiau din nou 
conducerea în urma unui penalti trans
format de Solymossi (min. 48). Cu 9 
minute înainte de sfîrșit Erler egalează 
din nou. Arbitrul iugoslav Nedelkovski 
a condus următoarele formații:

R.D. GERMANĂ: Ileinșch-Urbanczyk, 
Heine, Krampe-Kaîser, Liebrecht-Nachli- 
gal. Noldner, P. Dueke, Erler, R. Dueke.

UNGARIA: Szentmihaly-Malrai, Mes-

După 4 runde

mată de Konarkowska (Polonia) și 
Jovanovici 2%, Gresser și Heemskerk 
(Olanda) 2, Brujngen (Olanda) 1V2, 
Ivanova și De Klerk (Olanda) ’/2 (1). 
De notat că Jovanovici a învins-o pe 
Konarkowska, dar a pierdut la Gres
ser. Konarkowska a făcut remiză cu 
Heemskerk. Mai sînt trei runde pînă 
la încheierea turneului. Ieri, partici
pantele au avut zi de odihnă. 

Fază din jocul Progresul — Dinamo, 

puteau încheia această partidă cu un 
scor mai favorabil dacă Celea și Naca 
nu ar fi ratat cîteva transformări din 
poziții clare. A înscris Naca (două lo
vituri de pedeapsă). (Ion Ioana, co
resp.).

FARUL CONSTANTA — ȘTIINȚA 
PETROȘENI 14—6 (11—0)

Constănțenii au făcut unul din cele 
mai bune jocuri ale lor în acest cam
pionat și aceasta în compania unui ad.- 
versar valoros. Farul a cîștigat me
ritat cele 3 puncte ca urmare a jocului 
curajos practicat pe linia de treisfer- 
turi. De altfel, ei au avut tot timpul 
inițiativa și la pauză conduceau cu

pic. Aceste meciuri se vor desfășura 
între 1 aprilie și 30 iunie 1964, echi
pele cîștigătoare urmînd să participe 
la turneul olimpic de la Tokio. In 
zona europeană se vor desfășura ur
mătoarele meciuri: R.P. Bulgaria, ca
lificată ta această etapă în urma for- 
faitului echipei Luxemburgului, 
R. P. Romînă sau Danemarca ;
Ungară cu învingătorul dintre Spania 
și Elveția; U.R.S.S. cu învingătorul 
dintre Olanda și R.D. Germană.; R. P. 
Polonă cu Învingătorul dintre Italia 
sau Turcia ; R.S. Cehoslovacă cu An
glia sau Grecia. Echipa Iugoslaviei, 
calificată din oficiu, 
titlului olimpic, va 
formație europeană 
Tokio.

cu
R.P.

ca deținătoare a 
fi cea de-a 
participantă

6-a
la

Razoly, Ihasz-Nagyi, Scdymossî-Șandor, 
kosi, Albert, Bene. Fenyvessi.

Au asistat 35000 de spectatori.
• Sîmbătă la Berlin, selecționata 

cundă a R.D. Germane a învins cu scorul 
de 3-—1 (2—-1) echipa B a R.P. Ungare.

se-

ÎUGOSLAVIA-CEHOSLOVACIA
2-0 (0-0)

La Zagreb, în meci amical, echipa Iu
goslaviei cu o formație tînără a desfă
șurat un joc foarte bun și a cîștii» * cu 
2—0 (0—0).

Golurile au fost marcate ile Zambata 
(min. 51) și Skoblar (min. 54). Au jucat 
formațiile:

IUGOSLAVIA: Soskici-Belin. Vaswici, 
Braun-Radakovici (Moliei), Perușici-Sa- 
mardjici, Zambata, Kovacevici, Sekula- 
ral, Skoblar.

CEHOSLOVACIA: Kouba-Lula, Novak, 
Popluhar-Pluskal, Masopust-Pospichal, 
Scherer, Kvasniak, Kucera, Mașek.

în deschidere, juniorii iugoslavi au 
dispus cu 2—1 de juniorii cehoslovaci.

ELVEȚIA ÎNVINSĂ PE TEREN 
PROPRIU

La Zurich, echipa Elveției a fost în
vinsă în mod surprinzător de modesta 
echipă a Norvegiei, care în ultima vre
me a suferit numai înfrîngeri: scor 2—0 
prin golurile marcate de Erich Johansen 
(min. 28) și Nilsen (min. 48).

SUEDIA VICTORIOASĂ ÎN ME
CIUL CU R.F. GERMANĂ

Reprezentativa Suediei a jucat la 
Stockholm cu selecționata R.F. Germane. 
Victoria a revenit gazdelor cu 2—î 
(0-0).

Golurile au fost marcate de Oberg 
(min. 51) și Bild (min. 81) pentru 
suedezi, respectiv Dorfel (min. 55). Au 
asistat doar 12.000 spectatori. A arbi
trat olandezul Leo Horn.

cîștigat de rugbiștiî dinamoviști. 
Foto : T. Chioreanu

11—0. Jocul a fost mai echilibrat în re
priza secundă. (L. Bruckner, coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA CLUJ 
12—3 (3—3)

Rugbiștii ieșeni au făcut, din nou, o 
partidă bună obținînd o victorie pe 
deplin meritată. Ei au luat conducerea 
chiar din primul minut (încercare rea
lizată de Cihodaru). Studenții clujeni 
egalează prin Cordoș (încercare). La 
reluare, ieșenii exercită o susținută pre
siune pe înaintare și înscriu încă 9 
puncte prin Dăscălescu (două încer
cări) și Matievschi (lovitură de pe
deapsă). (Gh. Vasiliu, coresp.).



‘arul danez Sorensen nu poate reține șuiul lui Petru Emil, care înscrie primul gol al echipei romîne.
Foto: T. Roibu

Rezultatele categoriei B
Seria I Seria a II-a

C.F.R. Pașcani — Știința București 
2-1 (0—1).'

Chimia Făgăraș — Metalul 
viște 1-2 (1—1).

Foresta Fălticeni — Dinamo
1-1 (0-1).

Metalul București — Poiana
pina 0—2 (0—1).

Știinta Galati — Ceahlăul P. Neamț
1-1 (0-1).

Unirea Rm. Vîlcea —
Brașov 2—0 (0—0).

Flacăra Moreni — Știinta
1—0 (0-0).

Tîrgo-

Bacău

Cîm-

Minerul Lupeni — A.S.M.D. Satu 
Mare 2-1 (1—0)

Industria Sîrm. Cîmp. Turzii 
nerul Baia Mare (amînat)

C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
1-1 (1-1)

A. S. Cugir — Flamura r.
1-0 (1-0)

Gaz Metan Mediaș — Jiul
3—0 (0—0)

Mureșul Tg. Mures — Arieșul Turda 
1-1 (0-1) .

C.S.M.
(1-0).

— Mi-

Reșița

Oradea

Petrila

Tractorul

Craiova Cluj — C.S.M. Sibiu 2—0

CLASAMENTUL CLASAMENTUL
10 7 1 2 19:12 15 1. C.F.R. Timișoara 10 5 5 0 16: 5 15
10 5 2 3 13: 9 12 2. Minerul Baia Mare 9 6 1 2 13: 7 13
9 4 3 2 10: 6 11 3. C.S.M. Reșița 10 5 2 2 17: 9 12

10 3 5 2 12: 9 11 4. Ind. Sîrmei C. Turzii 9512 22:12 11
10 4 2 4 18:13 10 5. Jiul Petrila 10 3 5 2 9:13 11
10 3 4 3 15:12 10 6. C.S.M. Cluj 10 4 2 4 11:10 10
10 5 0 5 16:14 10 7. Mureșul Tg. Mureș 10 2 5 3 13:11 9
10 5 0 5 13:13 10 8. Arieșul Turda 10 3 3 4 11:14 9
10 3 4 3 8:17 10 9. A. S. Cugir 10 3 3 4 9:19 9
10 4 1 5 10: 9 9 10. Gaz Metan Mediaș 10 3 2 5 13:12 8
10 3 3 4 10:14 9 11. Minerul Lupeni 10 3 2 5 12:17 8

S 4 0 5 16:21 8 12- C.S.M. Sibiu 10 4 0 6 6:10 8
1Q 2 4 4 15:23 8 13. Flamura roșie Oradea 10 3 2 5 9:15 8
10 1 3 6 10:13 5 14. A.S.M.D. Satu-Maie 10 3 1 6 14:21 7

Metalul Bucu- ETAPA VIITOARE : Minerul Baia

Metalul Tîrgoviște 
Poiana Cîmpina 
C.F.R. Pașcani 
Știința Craiova 
Tractorul Brașov 
Dinamo Bacău 
Știința București

8. Flacăra Moreni
9. Foresta Fălticeni

10. Metalul București
11. Unirea Rm. Vîlcea
12. Chimia Făgăraș
13. Ceahlăul P. Neamț
14. Știința Galați

ETAPA VIITOARE: 
rești — Flacăra Mor.eni ; . Poiana Cîm
pina —- Știința Galați ; Unirea Rm. 
Vîlcea — Știința Craiova ; Dinamo 
Bacău — Chimia Făgăraș ; Metalul 
Tîrgoviște — Știința București; Ceah
lăul P. Neamț —• . Foresta Fălticeni; 
Tractorul Brașov — C.F.R. Pașcani.

★★

upă 3-2 la Copenhaga, 2-3 la București! 
rzînd întîlnirea de ieri, fotbaliștii noștri vor susține un al treilea meci 

cu cei danezi, în cadrul preliminariilor olimpice

★

an de activitate internațio- 
generai satisfăcătoare (3—2 cu 

irmană la București, 1—1 cu 
în deplasare, 3—2 cu Dane- 

la Copenhaga și 0—0 la Istari- 
Turcia), echipa noastră repre- 

•ă a încheiat sezonul cu o sur
pare înfrîngere, suferită pe teren 
, în fața unui adversar pe care 
mie — îl întrecuse la el acasă, 
•ceștii de ieri, pe lingă că pune 
îus în palmaresul echipei noa- 
ționale, supără și prin faptul că 
gă la un al treilea meci cu Da- 
a în cadrul calificărilor pentru 
olimpic, deși toate șansele fu- 

de partea noastră. Ii întrecusem 
;nhaga cu 3.—2, deci cu atît mai 
ebuia să cîștigăm acasă, în fața 
lui nostru.
echipa noastră a fost ieri, mai 
prima repriză, de nerecunoscut, 

ia a făcut greșeli elementare, 
permițînd adversarului să. înscrie 
rință. Sau, mai exact, poate că 
•unoscut în jocul ei o serie de 
ițe pe care le-am văzut nu mai 

decît acum o săptămînă, în 
de verificare cu selecționata 

ă iugoslavă. Abia în repriza a 
chipa romînă s-a mai. regăsit, a 
atacuri susținute dar n-a știut să 
ze.
ui a Început cu o „lovitură de 

din păcate neplăcută pentru 
ci nu s-a stins bine ecoul fluie- 
e începere și... Datcn a și fost 
să scoată mingea din plasă : 
a pierdut nepermis balonul la 

terenului, interul dreapta danez 
l-a luat în stăpînire, l-a condus 
apropierea careului, n-a întîlnit 
mi și. de la circa 20 de metri, a 
itemic. Surprins de repreziciunea 
Datcu n-a mai schițat nici un 
m crezut că acest goi va rămine 
noi un simplu incident și că 

tii noștri își vor impune jocul, 
acțiuni — și mai ales aceea din 
I 9, cînd Pîrcăiab a centrat pre
fața porții și Sorensen a boxat 

cu o fracțiune de secundă mai 
ca interul nostru dreapta Con- 
s-o lovească cu capul — ne-au 

eranțe. Dar iată că in minutul 
r, Ia o altă gravă greșeală de 
! (neînțelegere intre Koszka și 
în marginea careului), Thorst a 
lingea și s-a dus cu ea pînă in 
: 2 — 0!
îlile apărării, care se lasă „ma- 
i“ de înaintarea oaspeților, sînt: 
late de jocul neorganizat al Ii- 
astre de atac. Se frînează jocul 
ierea excesivă a mingii, se gre- 
asele, se joacă, în general, in- 
terr.po de vals, ca și cum nu 

întîmplat nimic iar cele două 
le-am fi marcat noi și nu oaspe- 
De altfel, ritmul de joc scfizut 
î fie una din carențele principate 
iipei, una din cauzele înfrîngerii 
igtir, echipa romină este cea care 
nai mult. Acțiunile ei sînt însă 
;, iar șuturile la poartă n-au 
irecizie sau se opresc în blocajele 
irilor danezi. O ocazie bună este 
ă de Haidu în min. 13, care în 
oprească mingea — șt ar fi avut 

a șutat grăbit, peste bară. Da- 
ieși sînt dominați, fac față cu 
ă situației, printr-un j.oc organi- 
apărare și prin contraatacuri ra- 
i schimbări de direcție, care sur
ie multe ori apărarea noastră, 
astfel de atac, declanșat pe aripa 
în minutul 18, Danieisen cen- 
și Bertelsen, cealaltă extremă,

trimite mingea, cu capul,. în plasă.
De necrezut și totuși adevărat. Sîn- 

tem în minutul 18 de joc șkșcorul este 
3 — 0 pentru Danemarca. Și asta, pe 
terenul nostru.. .

La jocul nemulțumitor al echipei se 
adaugă acum și nervozitatea care-și 
pune pecetea pe aproape toate acțiunile 
noastre. Atacăm ia întîmplare, aripa 
dreaptă e neglijată, se încearcă stră
pungeri prin centru, unde Manolache 
luptă dar fără perspectivă. Danezii se 
apără bine, culeg regulat mingile înal
te, pe care echipa noastră le oferă cu 
dărnicie, dar nu pot evita totuși uneie 
situații primejdioase. O astfel de oca
zie se produce în min. 32, cînd Petru 
Emil reia peste poartă de la 6 metri! 
Un minut mai tîrziu, Manolache înscrie, 
în luptă cu un pachet de apărători, dar 
arbitrul nu acordă.Este de neînțeles 
cum un arbitru cu reputația lui Zece
vici nu a acordat un gol perfect va
labil. Nu obținem golul dorit nici 
un minut mai tîrziu, cînd Con
stantin ratează copilărește de aproa
pe, la o minge pe care i-a „pus-o“, 
cu capul, Pîrcăiab. Dar, în min. 35, la 
o centrare a lui Haidu, Petru Emil, ve
nit din urmă, șutează puternic din afa
ra careului : 3— 1. Ultimele minute ale 
reprizei decurg în avantajul echipei 
noastre fără să ne ofere însă decit... 
emoții pentru că Țîrcovrticu (min. 41), 
Manolache (min. 43) și mai ales Con
stantin, în ultimul minut al reprizei 
(a trimis balonul, cu capul, peste poar
tă), ratează ocazii bune.

Despre repriza a doua nu se pot spu
ne prea multe lucruri, pentru că ea s-a 
redus, de la început pînă la sfirșit, la 
un duel între atacul nostru (susținut 
de mijlocași și uneori și de cei doi fun
dași I), și apărarea atletică, decisă, a 
oaspeților. Danezii, care jucaseră în 
prima repriză deschis, și-au retras a- 
cum forțele în apărare, punînd barieră 
după barieră în fața porții lui Soren
sen. Atacul nostru e mai periculos a- 
cum, pentru că se joacă mai mult pe 
dreapta, Ia Pîrcăiab, de ale cărui curse 
spectaculoase, încheiate cu excelente 
centrări, sînt legate toate nădejdile. O 
astfel de centrare, in min. 51, trece pe 
lingă Constantin și Manolache, balonul 
fiind împins în corner de Johansen. 
De altfel, danezii aveau să recurgă la 
cornere de 14 ori, în această repriză, 
pentru a putea lămuri situații dificile 
sau a evita goluri. Nu e mai puțin a- 
devărat însă că și echipa noastră, prin 
jocul ei, le dădea oaspeților „apă la 
moară" : căci — în ultimă instanță — 
jocul nostru a fost mai degrabă o nă
vală spre poartă, o îngrămădeală după 
baloanele aruncate în fața porții, decit 
un atac sistematic condus, cu șanse de 
finalizare. Și astfel, minutele s-au scurs 
unul după altul, mărind tensiunea jo
cului și nemulțumirea spectatorilor. A- 
bia în minutul 80, deci numai cu 10 mi
nute înainte de sfirșit, Petru Emil în
scrie golul care ne asigură măcar cel 
de-al treilea joc. O dată cu acest gol, el 
a marcat însă și totala ineficacitate a 
liniei noastre de atac, care n-a fost tn 
stare să fructifice nici o ocazie și care 
— in general— a tras foarte puțin pe 
spațiul porții, 
renscn a ieșit 
fost urmarea 
apărat, ci a 
înalte.

După cum s-a văzut, cftipă pauză, re
prezentativa noastră n-a intrat de la 
început cu hotărîrea de a juca bine. A- 
ceiași echipă care ne-a adus cîteva sa
tisfacții, de data aceasta n-a știut să

se mobilizeze pentru a recupera terenul 
pierdut.

Am avut multe ocazii de gol, în a- 
ceastă repriză care ne-a aparținut, te
ritorial, în întregime. Dar poate că, e- 
numerîndu-le, cei care n-au asistat la 
meci ar putea ajunge la o concluzie 
falsă și anttme că echipa noastră a 
avut... ghinion. Adevărul este însă că 
ea a jucat foarte slab, că ne-a oferit 
prea puține faze de fotbal. Din echipa 
noastră, cel mai 
parte — Pîrcăiab. 
a jucat bine și
Se poate spune, pe drept cuvînt, că 
la această .echipă ceva nu este în 
regulă. Că la formația noastră există 
serioase defecțiuni, în ceea ce privește 
organizarea jocului și pregătirea echi
pei. Componență săi dovedesc încă 
nervozitate, crispare. Jucători ca Nun- 
weiller III, îndeosebi, Koszka, Țîrcov- 
nicu, Haidu, Constantin, Manolache 
au dat dovadă de suoerficialitate în 
joc, de lipsă de concentrare. Formația 
noastră n-a avut coeziune, sudura ce 
se cere într-un meci important. Se 
pune întrebarea: cum s-au pre
gătit și ciim au privit jucătorii de mai 
sus acest meci ? Și — mai ales — 
ce părere au ei și antrenorii lor, Sil
viu Ploeșteanu și Gh. Ola, despre un 
astfel de joc ?

Conducerea Federației romîne de fot
bal trebuie să analizeze cu toată răs
punderea, temeinic, 
din acest meci. Ea 
pere cauzele pentru 
tră națională, ca și 
de club, se pierd în 
nedînd randamentul așteptat tocmai 
atunci cînd e mai 
un rezultat pozitiv.

Este necesar ca,

Mare — C.F.R. Timișoara, Flamura ro
șie Oradea — Gaz Metan Mediaș, Arie- 
șul Turda — A. S. Cugir, A.S.M.D. 
Satu-Mare Jiul Petrila, C.S.M. Sibiu 
— Mureșul Tg. Mureș. Minerul Lu- 
peni— C.S.M. Cluj, C.S.M. Reșița — 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii.

Ieri în categoria C
SERIA EST

bun a fost — de de- 
Iar în repriza a doua 
Ivan. Dar ceilalți ?!

aspectele negative 
trebuie să desco- 
care echipa noas- 
multe din echipele 
meciurile decisive,

multă nevoie de

trăgînd învăță
minte din meciul de duminică, con
ducerea federației, Biroul federal să 
ia măsurile care se impun, pentru ca 
în cel de-al treilea meci echipa noas
tră să joace la valoarea ei reală și să 
obțină un rezultat favorabil.

Despre oaspeți, am mai vorbit in 
cursul cronicii. Ei au constituit o sur
priză frumoasă, prin jocul lor modern, 
rapid, in mișcare, fără artificii, prin bu
na lor pregătire fizică și tehnică. Ne-au 
plăcut mai mult: E. Sorensen, John 
Madsen, Thorst, O. Sorensen.

Arbitrul C. Zecevici (Iugoslavia) a 
condus următoarele formații:

ROM I NLA: Datcu — Popa, Nun- 
weilier III, Ivan — Petru, Koszka — 
Pîrcăiab, Constantin, Manolache, Țîr- 
covnicu, Haidu.

DANEMARCA: E. Sorensen — Jo
hansen, John Madsen, J. J. Hansen — 
B. Hansen, Petersen — Bertelsen, 
Thorst, Ole Madsen, Ole Sorensen, Da- 
nielsen.

JACK BERARIU 
RADU URZICEANU

Iar dacă portarul E. S6- 
în evidență, aceasta n-a 
șuturilor pe care Ie-a 
intercepțiilor la mingi

Rulmentul Bîrlad — Textila Buhuși 
0—0 J , t " " •

Moldova Iași — Rapid Focsani 3—1 
(0—0)

Flamura roșie Tecuci — Chimia 
Onești 0—1 (0—1)

Metalosport Galați — Dinamo Su
ceava 0—0

Rapid Mizil
4—2 (4—1)

Laminorul Brăila — Unirea Botoșani 
(nu s-a disputat deoarece oaspeții n-au 
prezentat carnetele de legitimare).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE: Electroputere 
Craiova — Electromotor Timișoara, Va
gonul Arad — Pandurii Tg. Jiu, Trac
torul Corabia — Siderurgistul Hune
doara, Metalul Tr. Severin — Victoria 
Călan, C.F.R. Arad — Steaua 
Salonta, Minerul Deva — Teba

SERIA NORD

Moldova Moinești

1. Laminorul Brăila 9 6 2 1 29: 8 14
2. Chimia Onești 10 5 2 3 14: 9 12
3. Dinamo Suceava 10 4 4 2 18:13 12
4. Moldova Iași 10 5 1 4 14:15 11
5. Flamura roșie Tecuci 10 4 2 4 16:14 10
6. Rapid Mizil 10 5 0 5 15:19 10
7. Textila Buhuși 10 3 3 4 14:15 9
8. Unirea Botoșani 9 4 1 4 11:12 9
9. Metalosport Galați 10 3 3 4 14:18 9

10. Rulmentul Bîrlad 10 2 4 4 14:23 8
11. Moldova Moinești 10 3 I 6 15:21 7
12. Rapid Focșani 10 2 3 4 10:17 7

ETAPA VIITOARE : Unirea Botoșani
— Metalosport Galați, Textila Buhuși
— Laminorul Brăila, Dinamo Suceava
— Moldova Iași, Moldova Moinești — 
Flamura roșie Tecuci, Chimia Onești
— Rapid Mizil, Rapid Focșani — Rul
mentul Birlad.

SERIA VEST

C.F.R. AradPandurii Tg. Jiu
1-0 (0—0)

Electromotor Timișoara — Tractorul 
Corabia 4—0 (2—0)

Steaua roșie Salonta — Metalul Tr. 
Severin 3—2 (2—0)

Teba Arad — Siderurgistul Hune
doara 4—0 (1—0)

Minerul Deva — Victoria Călan 
2-1 (1-1)

Electroputere Craiova — Vagonul 
Arad 0—6 (0-2).

CLASAMENTUL
10 6
10 6
10 5
10 4
10 5
10 4
10 5
10 4
10 .4
10 4
10 4
10 1

1. Pandurii
2. Metalul
3. Vagonul
4. C.F.R. Arad
5. Tractorul Corabia
6. Victoria Călan
7. Steaua roșie Salonta
8. Electromotor Timișoara
9. Minerul Deva

10. Electroputere Craiova
11. Siderurgistul Hunedoara
12. Teba Arad

Tg. Jiu
Tr. Severin 
Arad

2 
0
1
3
0
2 
0
2
1 5
1 5
1 5
3 6

2 20: 6
4
4
3
5
4
5
4

17:22 
27:12 
11: 7 
19:17 
10:10 
14:15 
13:14 
14:17 
8:15 

12:23 
12:19

14
12
11
11 
io 
io 
io
io
9
9
9
5

roșie 
Arad.

fifeonosport
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 12 REZULTATE EXACTE

2
X

I. R.P. Romînă—Danemarca
II. R.P. Ungară—R D. Germană

III. R.S.F. Iugoslavia—R.Ș. Ce
hoslovacă

IV. Foresta—Dinamo Bacău
V. Unirea R. Vîlcea—Tractorul

VI. Ind. Sîrmei—Min. B. M. anulat

1
X

1

VII. Mureșul — Arieșul
VI11. Chimia Fag —Metalul Tîrg.

IX. Știința Galați—Ceahlăul
X. Minerul Lupeni—A.S.M.D.

XL C.R.R. Tira.—C.S.M. Reșița
XII. A.S. Cugir—Fi. roșie Oradea

Fond de premii: 247.461 lei
Meciul șase fiind anulat toate

riantele primesc pronostic exact la 
acest meci.

va-

Metalurgistul Baia Mare — 
Tg. Mureș 1—3 (0—0)

Soda Ocna Mureș — Minerul 
5-2 (4—1)

Textila Sf. Gheorghe
Cărei 0—1 (0—0)

Gloria Bistrița — Faianța Sighișoara 
3-1 (1-1) ,

Minerul Baia Sprie — Chimica Tîr- 
năveni 2—0 (1—0)

Unirea _
(2-0).

Rapid

Bihor

Recolta

Dej — Metrom Brașov 4—0

CLASAMENTUL
1. Recolta Cărei 10 8 1 I 24: 8 17
2. Unirea Dej 10 6 1 3 28:14 13
3. Minerul Baia Sprie 10 6 1 3 14:12 13
4. Soda Ocna Mureș 10 5 0 5 19:15 10
5. Metrom Brașov 10 4 2 4 16:13 10
6. Gloria 1Bistrița 10 5 0 5 18:16 10
7. Minerul Bihor 10 4 2 4 12:17 10
8. Faianța Sighișoara 10 4 1 5 11:12 9
9. Chimica Tîrnăveni 10 3 3 4 11:18 9

10. Textila Si. Gheorghe 10 4 0 6 11:14 8
11. Rapid Tg. Mureș 10 3 0 7 17:27 6
12. Metalurgistul Baia Mare 10 2 1 7 8:23 5

BihorETAPA VIITOARE : Minerul
— Faianța Sighișoara, Rapid Tg. Mu
reș — Minerul Baia Sprie, Metrom Bra
șov — Soda Ocna Mureș, Chimica Tir- 
năveni 
Unirea 
Recolta

— Aletalurgistul Baia Mare, 
Dej — Textila Sf. Gheorghe, 
Cărei — Gloria Bistrița.

SERIA SUD
Unirea Răcari — Portul Constanta 

1—0 (0—0)
Metalul Pitești — Flacăra roșie 

București 1—0 (0—0)
Electrica Constanța — Dinamo Vic

toria Buc. 2—0 (1—0)
Tehnometal București — Progresul 

Alexandria 0—1 (0—1)
Electrica Fieni — Victoria Giurgiu 

3—0 (1—0)
Muscelul Cîmpulung — C.F.R. Ro

șiori 0—0.
CLASAMENTUL

1. C.F.R. Boșloil
2. Dinamo Victoria Buc.
3. Victoria Giurgiu
4. Flacăra roșie Buc.
5. Tehnometal Buc.
6. Progresul Alexandria
7. Metalul Pitești

Portul Constanța 
Unirea Răcari 
Muscelul Cîmpulung 
Electrica Fieni 
Electrica Constanța

8.
9. 

10. 
11. 
12.

10 7
10 5
10 5

4
5
3
4
4
3
4

10 3
10 1

10
IC
10
10
10
10
10

1 2 15: 2 15
2 3 21:12 12
2 3 21:16 12
3
1
5
2
1
3
1
0

3
4
2
4
5
4
5
7

3 6

16:11 
16:20 
10:12 
12:22 
16:11 
15:13 
16:19 
12:24 
11:19

11
11 
II
10
9
9
9
6
5

C.F.R. RoșioriETAPA VIITOARE
— Tehnometal București, Dinamo Vic
toria București — Unirea Răcari, Por
tul Constanța — Muscelul Cîmpulung, 
Flacăra roșie București — Vicioria 
Giurgiu, Metalul Pitești — Electrica 
Constanța, Progresul Alexandria — 
Electrica Fieni.
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Voleibalistele sovietice tnv'ngătcare in întrecerea feminină
Sîmbătă seara, cu prilejul unei fru

moase festivități de închidere a compe
tiției, amatorii de volei din Constanța 
și-au luat rămas bun de la cele opt 
echipe care s-au întrecut în orașul lor 
pentru cucerirea titlului de campioană 
a Europei și a „biletelor" pentru J.O.

A fost o întrecere frumoasă, punctată 
cu rezultate surprinzătoare (așa cum 
stă bine oricărei competiții sportive) în
cheiată cu victoria celei mal bune și 
mai omogene formații, cea a Uniunii 
Sovietice. Aceasta a avut un adversar 
foarte dificil în puternica reprezentativă a 
Poloniei. Iar meciul — decisiv pentru 
titlu — între aceste valoroase echipe, 
va rămîne pentru multă vreme în amin
tirea constănțenilor. Timp de 2 ore șl 
37 de minute, ei au asistat la un ade
vărat festival voleibalistic.

Prin locul ocupat, al treilea în Europa, 
reprezentativa Romîniei a obținut ceea 
ce urmărea: calificarea la turneul olimpic 
de volei de la Tokio.

Dar, mai înainte de a relata desfă
șurarea partidelor din ultima zi a între
cerilor, să oferim cititorilor cîteva amă
nunte în plus de la întîlnirile de vineri, 
pentru că ora tîrzie la care s-au ter
minat jocurile ne-a împiedicat să des
criem mai pe larg desfășurarea lor. Și 
trebuie s-o facem, mai ales că partidele 
U.R.S.S. — Polonia și Romînia — Un
garia disputate vineri seara au avut un 
caracter decisiv în ceea ce privește de
semnarea primelor trei echipe de pe con
tinent.

La încălzire, înaintea meciului cu 
U.R.S.S., Danuta Kordaczuk din echipa 
Poloniei, jucătoare care avea să fie 
premiată sîmbătă ca cea mai completă 
voleibalistă a campionatului, se acciden
tează. Arălînd însă un admirabil spirit 
de echipă și o voință deosebită, ea in
tră totuși în primele șase. Și a jucat

REZULTATE, CLASAMENTE..

tot meciul, adică mai mult de două ore 
și jumătate! Avînd de suportat acest 
handicap, polonezele joacă de la început 
cu mare atenție. Krystina Jakubowska, 
o jucătoare tlnără, este foarte activă 
în atac și punctează mereu, anihilînd 
prin jocul ei greșelile făcute la fileu 
de căpitana echipei, Maria Sliwka, iar 
Maria Goliinowska, prin serviciile ei, 
pune în dificultate apărarea formației 
sovietice. Și Polonia conduce cu 12—6. 
în final, Jozefa Ledwig la fileu și din 
nou Maria Golimowska la serviciu rea
lizează trei puncte prețioase după schim
buri de mingi de o spectaculozitate rar 
întîlnită în voleiul feminin. în setul al 
doilea, după multe schimbări de ser
viciu, scorul abia ajunge... 1—0 în 
favoarea Poloniei. Tatiana Roșina 
Valentina Misak acționează cu mult 
aplomb în atac și U.R.S.S. conduce cu 
6—3. De aci înainte, jocul echipei so
vietice la fileu se dovedește irezistibil 
și diferența crește: 8—4, 13—8 și 15—8. 
Cel de al treilea a fost un adevărat 
set-maraton, un set care părea că nu 
se mai sfîrșește și care, datorită nenu
măratelor situații neprevăzute existente 
de-a lungul celor 41 de minute cit a du
rat, a extenuat atît pe jucătoare, cît 
și pe... spectatori. A fost cel mai „tare" 
set al campionatului feminin. La înce
putul lui, jucătoarele sovietice sînt cele 
care își impun jocul: 5—3, 8—4, 10—6. 
Jozefa Ledwig realizează însă punct 
după punct atunci cînd ajunge la fileu 
și diferența se reduce: 10—9, 11—10, 
12—11, 13—12, 14—13 și sovieticele 
au setbol. Apoi... 14—14 și e rîndul po
lonezelor să albă setbol: 15—14. în cele 
din urmă ele își adjudecă setul cu
17—15. In următoarele două eforturile 
depuse în primele seturi se resimt, în 
special la echipa poloneză care nu se 
mai poate concentra suficient și deci 
nu mai poate trece peste momentele 

dificile ale partidei. In schimb, voleiba
listele din formația U.R.S.S. joacă tot 
mai bine, atacul și apărarea se comportă 
la înălțime, evidențiindu-se aportul adus 
de Ludmila Mihailovskaia și Antonina 
Rîjova în linia a doua, Tamara Tikho 
nina și Valentina Mișak la fileu.

După această partidă de mare Inten
sitate disputată de cele mai bune echipe 
ale campionatului, a urmat întîlnirea 
Romînia —r Ungaria Cu o singură ex
cepție (la începutul setului al doilea 
cînd echipa Ungariei a condus cu 1—0), 
reprezentantele noastre au avut tot timpul 
jocul la dispoziție, cîștigînd clar.

Obosite de partida susținută în ajun, 
voleibalistelor poloneze le-au trebuit sîm
bătă seara cinci seturi ca să le întreacă 
pe cele din echipa Bulgariei: 3—2 
(15—10, 15—3, 5—15, 14—16, 15—10). 
Departe de a se intimida de faima ad
versarelor lor9 sportivele bulgare le-au 
dat ocupantelor locului doi o replică 
neașteptat de dîrză, comporlîndu-se ex
celent, dînd dovadă de o apărare pre
cisă, multă mobilitate în teren și un 
atac de calitate în care Ianka Radeva 
și Ekaterina Ianeva s-au comportat de 
o manieră care le poate aduce elogii.

în fața unei săli arhipline care aș
tepta din partea formației noastre o 
comportare bună, are loc ultimul joc al 
campionatului feminin: U.R.S.S. — Ro- 
niînia. Știind însă că nimeni nu le mai 
poate detrona de pe locul al treilea în 
clasament, jucătoarele noastre nu s-au 
comportat la înălțimea așteptărilor, ceea 
ce le-a atras uneori dezaprobarea pu
blicului. Victorie ușoară a formației so
vietice: 3—0 (15—0, 15—8, 15—3).

...în sunetele trompeților, în sală își 
fac apariția cele opt formații care și-au 
disputat titlul de campioană a Europei. 
Căpitanele primelor trei echipe, Antonina 
Rîjova — U.R.S.S., Maria Sliwka — 
Polonia șl Doina Ivănescu — Romînia, 
primesc cupele și medaliile ce le-au fost 
conferite. Titlul de campioană a Europei 
revine pentru a cincea oară formației 
Uniunii Sovietice.

MIRCEA TUDORAN

Pe podiumul învingătorilor.;. Pe treapta cea mai de sus — căpitanul ech 
noastre. In sală răsună solemn acordurile Imnului de Stat al I'cpub 

Populare Routine.

★ ★
★

TURNEUL FINAL MASCULIN 
PENTRU LOCURILE 1—8

Ultimele rezultate

ROMÎNIA — BULGARIA 3-1 (8-15,
15—8, 15—11)

CEHOSLOVACIA — U.R.S.S. 3—2
17—15, 12—15, 15—12, 15—13) 

UNGARIA — POLONIA 3—0 (15—7,
15—12)

IUGOSLAVIA — FRANȚA 3—2 (15—8, 12—15,
10—15, 15—13, 15—6)

TURNEUL FINAL MASCULIN 
PENTRU LOCURILE 9—17

15—11,

(11—15,

15—8,

3 (11) Turcia 8 6 2 19: 8 383:283 14
4 (12) Olanda 8 5 3 18: 9 378:267 13
5 (13) Belgia 8 4 4 14:12 322:280 12
6 (14) Finlanda 8 3 5 10:16 259:308 11
7 (15) R. F. Germani 8 2 6 7:19 224:355 10
8 (16) Austria 8 1 7 4:21 159:351 9
9 (17) Danemarca 8 0 8 0:24 138:361 8

A noua
(Urmare din /mg. 1)

TURNEUL
PENTRU

FINAL FEMININ
LOCURILE 1—8

a adresa reprezentativei și an

victorie consecutivă...

Ultimele rezultate

U.R.S.S. — ROMÎNIA 3—0 (15—0,
15—3)

POLONIA — BULGARIA 3—2 (15—10,
5—15, 14—16, 15—10)

R. D. GERMANA — IUGOSLAVIA 3—0 (15—11,
15—10, 18—16)

TURNEUL FINAL FEMININ 
PENTRU LOCURILE 9—13

15—8,

15—3,

Ultimele rezultate

ITALIA — FINLANDA 3—1 (15—3, 15—13,
7-15, 15—7)

R. D. GERMANA — R. F. GERMANA 3—0 
(15—2. 15—0, 15—2)

BELGIA — DANEMARCA 3—0 (15—8, 15—6,
15—7)

OLANDA — AUSTRIA 3—0 (15—3, 15—1,
15—5)

CLASAMENTUL
1 ( 9) R. D. GERMANA 8 8 0 24: 0 363:122 18
2 (10) Italia 8 7 1 21: 8 398:297 15

CLASAMENTUL
1 ( 9) OLANDA 4 4 0 12: 0 180: 49 8
2 (10) Turcia 4 3 1 9: 4 176:120 7
3 (11) R. F. Germani 4 2 2 7: 6 160:145 6
4 (12) Austria 4 1 3 3:11 100:197 5
5 (13) Danemarca 4 0 4 2:12 97:202 4

ocupate de echipeIn paranteze : locurile 
în clasamentul general.

lej de
trenorilor ei (Nicolae Sotir și Ștefan 
Roman) cele mai calde 
tate felicitări.

ROMÎNIA a început 
sîmbătă în
(peste 24 de atacuri finalizate cu suc
ces), Fieraru, Derzei, Schreiber, Dra
gan, SZOCS (aproximativ 19 atacuri 
reușite). De-a lungul celoipsfru seturi, 
antrenorul principal Nicolae Sotir i-a 
mai introdus în teren, operînd judi
cioase schimbări, pe: GRIGOROVICI 
(în medie 
echipă și 
GANCIU 
din setul

si mai meri-

formația :
întrecerea de 

NICOLAU

proșabil mai ales în finalul partidei), AL IV-LEA — 7—0. 7—1. 8— 1, 8- 
Coste și Plocon.

BULGARIA: Karov, SRINDEV,
KONSTANTINOV, Koritarov. GHIU- 
DEROV, PANTELEEV, Joțev, Velev, 
ASENOV, Dimitrov, Gospodinov.

Si iată cum a evoluat scorul : SE
TUL I — 2—0, 2—1, 2—2, 2—3, 2—4,
2— 5, 3—5, 4—5, 4—6, 4—7, 5—7, 
5—12, 7—12, 7—13, 8—13, 8—14, 
8—15; SETUL AL II-LEA — 0-1, 
0—2, 0—3, 0—4, 1—4, 1—5, 2—5,
3— 5, 4—5, 5—5, 6—5, 7—5, 7—6,
10—6, 10—8, 11—8, 11—9, 12—9,

8—3, 8—4, 9—4, 10-4, 11—4, 11-
14—10, 14—11, 15—11.

★
meciuri de alaltă 
din descinderea 
— Bulgaria, 
dispute, cu api 
și dintre care d

19 servicii cîștigate pentru 
puncte realizate în atac), 
(cheia paselor matematice 
al doilea), CHEZAN (ire-

AL III-LEA — 0--1, 0—2, 0—3,
2—3,
6—5,
10-7,

3-3, 4-3, 4-4, 4-5,
6—6, 6—7, 7—7, 8—7,

10—8, 15—8; SETUL

Bulgaria de sîmbătă seară de la Floreasca.Unul dintre palpitantele momente ale intilnirii Romînia

In celelalte trei 
de la Floreasca, 
tîlnirii Romînia 
foarte frumoase 
ciocniri de forțe . 
(Ungaria — Polonia și Cehoslovi 
— U.R.S.S.) au determinat saltul ’ 
gariei pe locul secund în clasamei 
final și calificarea sa pentru. Tei/.:

Iugoslavia a întrecut Frânt cu 3 
(15—8, 12—15, 10—15, 15—l.:; 1.5- 
datorită redresării - sale în apăra 
pe linia de fund din setul al IV 
și mulțumită atacanților Urnaut, 
kovici, Bulatovici și Petrovici. 
francezi (dintre care s-au eviden 
Sanchez, Carlier, Cotsaftis, Ross 
și Bonnier) de notat remarcabila 
rietate în atac și viteza de rea 
a blocajelor. Au arbitrat: Ghi
(Bulgaria) și Szelle (Ungaria).

Cu 3—0 (15—7j 15—8, 15—12’ 
luat sfîrșit partida Ungaria — Pi 
nia, condusă de arbitrul romîn Ni 
lescu, ajutat de francezul Boisr 
Victorie clară, în cafe, sportivii î 
ghiari, confirmînd total largile lor 
sibilități tehnice și tactice dovedite 
partidele anterioare, cu un blocaj 
proape imbatabil sîmbătă și lucr 
cu multă fantezie atacurile, au în 
cut fără drept de apel echipa Polo 
și resursele fizice scăzute ale acest 
S-au remarcat: Tatar, Galoș, Flori 
Janosi, Czafik (Ungaria), Szierszul 
Tomaszewski și, parțial, Rusek (P< 
nia).

Arbitrată de Zvcrjanski (Polon 
și Catanzaro (Italia), întîlnirea Ce 
slovacia — U.R.S.S. (3—2: 11 — 
17—15, 12—15, 15—12, 15—13)
oferit și ea satisfacțiile finale, 
atîtea altele din acest campionat, et 
pei cu atacul mai variat, cu o i 
bună așezare în teren, cu o apăr 
mai economică și cu mai mult c. 
în momentele decisive. Cu. aceasta 
obținut victoria alaltăieri foștii c: 
pioni europeni. Iar formația sovtie 
a pierdut-o din pricina lacunelor 
apărare, unde Mondzelcvski dă 
randament mult inferior celui care 
făcut renumit, Poiarkov manifestă 
surprinzătoare nesiguranță în trim 
rea paselor, iar Kalăcihin, cel pi 
deocamdată, nu poate ține singur 
fensiva în situațiile grele. Cei i 
buni de pe teren în. acest meci: I 
sil, Sorm, Sank, Kop și Hum 
(Cehoslovacia), Voskovoinikov, Bt 
bin, Cesnokov și Bugaenkov (U.R.S.I
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