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Echipa de Iiaii(lI>oHiv7 a R. P„ Romine-
pentru a doua oară consecutiv campioană a lumii!

Autorii marii victorii PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

CAMPIONII MONDIALI. De !□ stingă la dreapta : Mihai Redl, Ion 
Bogolea, Virgil Tale— portari; Petre Ivănescu, loan Mozer, Virgil 
Hnat, Olimpiu Nodea, Cornel Ofelea, Costache Mircea II, Iosif lacob, 
Gheorghe Gruia, Aurel Bulgaru, Ion Popescu, Cezar Nica, Costache 
Mircea I. COLECTIVUL DE ANTRENORI : loan Kunst-Ghermănescu, Ni- 
colae Nedef și Eugen Trofin.
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O victorie de o rară spectaculozitate/

Handbaliștii romini au învins echipa Suediei cu 25-22 (14-13)
Dc la trimisul nostru special, Dan Oirlcștcanu

RAPID BUCUREȘTI ÎN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” 
LA HANDBAL ÎN 7 FEMININ

— Campioana R. P. Romine a întrecut și la Tata

TATA 15 (prin telefon). — Azi dimi- 
•ață, în sala centrului de antrenament 
in localitate a avut Ioc returul meciu- 
li Rapid București — Spartacus Buda- 
■sta din cadrul semifinalelor „Cupei 
impionilor europeni" la handbal în 7 
minin. Campioana R. P. Romîne — 
infirmind valoarea sa ridicată și vic- 
ria repurtată în primul meci disputat 
București — a obținut și în „manșa" 
doua un succes clar, cîștigînd cu 

orul de 11—7 (5—3). In felul acesta, 

totalizînd un golaveraj general de 
24—12. echipa bucureșteană s-a cali
ficat, pentru prima oară, în finala a- 
cesteî importante competiții. Finala va 
avea loc la 4 aprilie la Bratislava, 
Rapid urmînd să intilnească echipa 
cîștigătoare din cealaltă semifinală: 
Helsingor (Danemarca) — ETV Ham
burg (R.F.G.).

Meciul a fost de un bun nivel teh
nic, Ambele echipe s-au străduit, și 
au reușit, să ofere un spectacol spor-

balistii 
diali!

PRAGA 15 (prin telefon). Hand- 
romîni din nou campioni mon- 
O binemeritată răsplată pri

mită la sfîrșitul acestei mari între
ceri, în care echipa țării noastre a 
demonstrat valoarea sa ridicată, 
măiestria și puterea de luptă a fie
cărui jucător fiind unanim apreciată 
de către toți specialiștii.

Duminică seara, reprezentativa 
R. P. Romîne a întîlnit în finală e

„Închinăm victoria noastră celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei"

Noi, jucătorii și antrenorii reprezentativei Republicii 
Populare Romîne, închinăm victoria de la Praga — cucerirea 
titlului de campioni ai lumii — celei de a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei noastre.

Mulțumim din toată inima partidului și guvernului nostru 
pentru grija și condițiile minunate create mișcării sportive șt 
ne angajăm să muncim în viitor cu și mai multă hotărîre, 
pentru a ne aduce în continuare contribuția la creșterea pres
tigiului sportiv al patriei noastre.

REPREZENTATIVA R. P. ROMÎNE, 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA HANDBAL ÎN 7

chipa Suediei un adversar deosebit de 
valoros, hotărît să beneficieze pînă 
la capăt de șansa pe care i-a ofe
rit-o actualul sistem de desfășurare a 
campionatului și datorită căruia a ob
ținut calificarea pentru finală cu nu
mai trei victorii.

Comentariul ziarului „IDROTTSBLADET“:

„Sintcm in nul ri că am pierdut 
doar ia trei goluri diterență"

După strălucita victorie de aseară 
a handbaliștilor neștri, ne-am adresat 
redacției marelui cotidian sportiv 
„fdrottsbladet" din Stockholm pentru a 
afla părerea trimișilor săi speciali la 
campionatul mondial, lată cîteva spi
cuiri din relatările cronicarilor ziaru
lui suedez:

11-7 (5-î)
tiv de calitate. La aceasta a contribuit 
— în mod special — echipa Rapidului, 
care a făcut o partidă excelentă. Ea a 
început prudent jocul, a acționat mai 
lent și deși condusă la început cu
1—0 (min. 1) și 3—1 (min. 9), s-a 
organizat mai bine în apărare și a in
trat în ritmul său obișnuit, prestînd în 
cele din urmă un joc frumos și eficace. 
Aceasta se vede și din faptul că de la

(Continuare in pag. a 4-a)

Sala Sporturilor din Praga a fost 
duminică plină pînă la refuz, deși în 
această zi nu evoluau — așa cum au 
dorit-o praghezii — jucătorii ceho
slovaci. La sfîrșitul partidei ei au 
aplaudat cu căldură echipa noastră, 
care a încheiat acest campionat cu 
un meci de zile mari, de un înalt ni
vel tehnic. Formația țării noastre, pre
gătită de colectivul de antrenori con
dus de prof, loan Kunst-Ghermă- 

nescu, și-a manifestat în mod conclu
dent superioritatea, dominîndu-și ade
sea autoritar un adversar care în a- 
ceastă seară a desfășurat așa cum 
nu a făcut-o pînă acum, toată gama 
bogatelor sale cunoștințe tehnice.

Echipa Suediei a excelat de la în-

„Romînia a cîștigat pe deplin me
ritat, deși echipa noastră a jucat cu 
mult mai bine decît ne așteptam și 
aceasta datorită, îndeosebi, faptului că 
„bătrînii" Almqvist și Kjell Joensson 
au luptat din răsputeri. Pentru noi, 
handbalistul romîn Virgil Hnat a con
stituit o mare revelație, cu atît mai 
mult cu cît pînă acum auzisem prea pu
ține despre el. Dintre ceilalți am re
marcat pe Ivănescu și /Aozer, care 
prin stilul lor au fost de departe cei 
mai buni jucători ai acestui campionat. 
Deși ultimul a fost păzit cu strășnicie, 
el a marcat de 8 ori I De asemenea, 
am reținut jocul excelent al portarului 
romîn și spiritul de excepțională spor
tivitate de care au dat dovadă ambele 
formații.

CEA MAI BUNA ECHIPA A ÎN
VINS PE MERIT $1 SINTEM MIN- 
DRI CA AM PIERDUT DOAR LA 
TREI GOLURI DIFERENȚA**.

A început returul 
campionatului dc fotbal!

Citiți în pag. 2—3 cronicile și co
mentariile reSactorilor noștri, care 
au urmărit meciurile de ieri. 

cepul prin aruncările de la distanță 
și a desfășurat în atac un joc bine 
organizat, încercînd să aglomereze 
jocul pe o parte a semicercului pen
tru ca apoi să acționeze pe cealaltă

(Continuare în pag. a 4-a)

Felicitări
Am urmărit pe ecranul televizo

rului cu sufletul la gură — cum se 
spune — meciul reprezentativei tă
rii noastre cu echipa Suediei, din 
finala campionatului mondial de 
handbal. A fost un meci mare, ca 
și toate celelalte pe care le-a sus- 

ț ținut și le-a cîștigat echipa noastră 
reprezentativă în această importantă 
competiție. A fost un meci în care 
băieții noștri au făcut din nou do
vada unui înalt patriotism și a unei 
pregătiri excepționale.

Ca pasionat iubitor al sportului, 
adresez tuturor handbaliștilor noș
tri un călduros „bravo!" Ei au rea
lizat o performanță strălucită, aceea 
de a ciștiga — pentru a doua oară 
consecutiv — titlul de campioni ai 
lumii. Un minunat dar adus patrieî 
noastre iubite, în acest an, al 
20-lea de la eliberarea sa de sub 
jugul fascist!

ȘTEFAN TRIPȘA
Erou al Muncii Socialiste 

★
Vestea că din nou ne-am dove

dit fără păreche în jocul de hand
bal, parcă îmi dă o nouă tinerețe. 
Iacă o altă medalie la salba stră- 

» lucitoare a sportului romînesc, ce se 
ț împlinește sub soarele libertății.

Bravo flăcăilor I
COSTACHE ANTONIU 

artist al poporului
★

Am urmărit, lipită de televizor, des
fășurarea emoționantă a finalei campio
natului mondial de handbal în 7. Cînd 
am auzit sirena sălii anuntînd sfîrșitul 
acestei partide de maximă tensiune, am 
sărit în picioare de bucurie. Bravo 
băieți, bravo vouă și tot așa înainte 1

IOLANDA BALAȘ 
maestră emerită a sportului

★
Ieri seară, la ora opt fără zece, 

milioane de romîni se sărutau in 
fața aparatelor de radio și televi
ziune. sărbătorind în felul acesta 
magnifica victorie de la Praga a 
echipei de handbal a Romîniei. Este 
a doua oară cînd realizăm această 
performanță și milioanele de săru
tări ale celor ce s-au bucurat cu 
noi laolaltă, să Ie considerați, dragi 
campioni, sosind prin eter spre voi. 
cu o clipă mai devreme. Pentru 
dragostea șl voința cu care ați re
prezentat culorile patriei, o țară în
treagă vă îmbrățișează.

EUGEN BARBU 
scriitor

★
Strașnic s-au luptat băieții noștri pen

tru a-și păstra titlul mondial cucerit la 
Dortmund 1 Nici nu mă îndoiam de bi
ruința lor. Am fost șl eu cu Inima ală
turi de el în timpul finalei șl victoria 
m-a bucurat nespus. Așa cum mă bucur 
din nou acum, cînd s-a nimerit ca eu 
să culeg în plumb, pentru „Sportul 
popular", rindurile de aur ale acestui 
mare succes.

VIȘAN NICOLAE 
muncitor tipograf la

I.P.  „Informația"



A ÎNCEPUT CAMPIONATUL!

Nica (11),

DINAMO BUCURESTI-F/
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favorabile), 
foarte strîns. 
Popa (3) și

TIBERIU STAMA 
jucat acasă, Ancora n-a

A ÎNCEPUT RESteaua a realizat scorul etapei I. 
28-3 cu Știința Timișoara

• REZULTATE TEHNICE : Steaua-
Știința Timișoara 28—3 (14—0); Gri
vița Roșie—Gloria 21 —12 (13—6);
Progresul—Știința Petroșeni 8—0 
(0—0); Dinamo—Unirea 17—0(11—0): 
Ancora Galați—CSMS lași 3—6 (3—3): 
Stiinta Cluj—Rulmentul Bî-lad 6—0. 
(3-6).

• Steaua a luat un start foarte bun 
în actuala ediție a campionatului re
publican, învingînd la scor pe Știința 
Timișoara, cu 28—3

Meciul a fost aproap? tot timpul la 
discreția rugbiștilor milita*! care au 
combinat frumos și au înșc is, de cele 
mai multe ori, după șarje spectacu
loase. Abia spre sfîrșitul întîlnirii, stu
denții timișoreni au o scur’ă perioadă 
de revenire, în care și reușesc să în-

Știința Cluj a învins 
pe C.P.B., la București

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
meciurile din cadrul etapei a cincea 
a „Cupei R.P.R.** și etapei a treia a 
returului campionatului republican, se
ria a 11-a.

Etapa s-a caracterizat prin meciuri 
echilibrate, echipele disputîndu-și cu 
multă ardoare victoria. In cele mai 
multe lntîlniri echipele oaspete, dato
rită unui plus de pregătire tehnică, 
au reușit să înregistreze rezultate bune; 
este vorba de echipele feminine Știința 
Cluj, C.S.M. Sibiu și Rapid București 
șj de Tractorul Brașov, la băieți, care 
au obținut victorii prețioase.

tată rezultatele înregistrate în „Cupa 
R.P.R.'t MASCULIN: Progresul— 
Știința Galați 3—1 (12—15 15-10
15—4, 15—12), Dinamo—Stimța Ti
mișoara: 3—1 (15—8. 15—9 13—15
15—9), Minerul Bihor—Știința Cluj: 
3—0 (11, 14, 10), C.S.M.S. lași—Trac 
torul Brașov: 2—3 (14—16. 7—15.
15—12. 15—11. 5—15). Petrolul Plo 
iești—Farul Constanta: 3—0 (5 12. 12). 
FE.MININ i Progresul— C.S.M. Sibiu :
2—3 (16—14, 12—15 IF 
9—15), C.P.B.—Stiinta
(12—15. 15—8. 15—15. 
namo—Stiinta București: 
13—15, 15—9, 15—5).

Celelalte rezultate cît 
meciurilor din etapa de ieri din cadrul 
„Cupei R.P.R." și camp:onatului repu
blican, seria a Ii-a, le publicăm în 
ziarul nostru de miine.

și cronicile

L IXNlSoiMASĂ
Maria Alexandru și Radu Negulescu 

au cîștigat al doilea concurs al etapei 
finale a campionatului republican

Desfășurat la Cluj timp de trei zile, 
cei de al doilea concurs al etapei fi
nale a campionatului republican indi
vidual s-a Încheiat cu victoriile Măriei 
Alexandru și Radu Negulescu la sim
plu femei și, respectiv, simplu bărbați 
și ale perechilor Maria Alexandru .— 
Ella Constantinescu (dublu femei). Ne
gulescu — Reti (dublu bărbați) și Ella 
Constantinescu — Giurgiucă (dublu 
mixt).

lată rezultatele mai importante : 
simplu femei, turul I : Doina Zaharia
— Geta Pitică 3—2 1. E. Mihalca — 
M. Jandrescu 3—1, sferturi de finală: 
AL Alexandru — D. Zaharia 3—1, M. 
Tompa — I. Crejec 3—0. C. Folea — 
V. Jandrescu 3—0, E. Constantinescu
— E. Mihalca 3—0, turneul final și cla
samentul : 1. M. Alexandru cu E. Con
stantinescu 3—1, C. Folea 3—0, M. 
Tompa 3—1 ; 2. E. Constantinescu cu 
C. Folea 3—0, M. Tompa 3—0; 3. C. 
Folea — M. Tompa 3—0; simplu băr
bați, turul I : Demian — Gantner 3—0, 
M. Antonescu — Popescu 3—0, Tudor 
Pavel — Gheorghiu 3—21, lonescu Soa
re — Sentivani 3—1 I, Ion Iulian — 
Fothfaluși 3—0, turul al Il-lea ; M. An
tonescu — Luchian 3—0, Ion eseu Soa
re — Sîndeanu 3—2, Bodea — Bot- 
ler 3—1, sferturi de finală: Reti — 
Demian 3—1, Cobîrzan — M. Anto- 
îescu 3—0, Negulescu — Ionescu Soa
re 3—0, Giurgiucă — Bodea 3—0, 
urm ul final și clasamentul : 1. Negule- 

ÎCU cu Reti 3—0, Giurgiucă 3—2, Co
birăm 3—1 ; 2. Reti cu Giurgiucă 3—0, 

scrie, prin Naca, transformerul unei 
lovituri de pedeapsă. Pentru Steaua 
au înscris: Ciobănel (9), Luscal (6), 
Vasilescu, Șerban și Fodor — dte 3, 
Penciu și Chiriac — cite 2.

• Grivița Roșie a tranșat în favoa
rea sa, prima confruntare din campio
nat, cu Gloria, pe care a întrecut-o 
cu 21—12. Meciul a stîmit mult inte
res prin nota de dinamism imprimată 
de ambele echipe.

Grivițenii s-au impus de la început, 
de o manieră categorică, reușind ca 
numai după trei minute să conducă 
cu 8—0! Momentul psihologic al me
ciului a fost la scorul de 13—9 pentru 
Grivița Roșie, cînd Gloria —■ după o 
grămadă — este pe cale să înscrie o 
încercare aproape de buturile adverse... 
Nemulțumiți de arb’traj, rugbiștii de 
la Gloria se enervează, se pierd în ac
țiuni sterile și cedează. în cele din 
urmă, la scor De remarcat jocul bun, 
la talonaj, al rugbiștilor de la Gloria.

• Progresul a reușit să întreacă pe 
Știința Petroșeni la un scor destul de 
concludent: 8—0. Jocul a fost însă 
anost, cu multe baloane în tușe, de 
ambele părți. Victoria rugbiștilor bucu- 
reșteni este meritată. Ei au dominat 
mai mult, mai ales în repriza secundă, 
cînd au și finalizat. Scorul este des
chis de Dogaru (încercare de pena
lizare, ratată surprinzător de Alexan- 
drescu). Progresul înscrie din nou prin 
Toma, o frumoasă încercaie la centru

ATLETISM 1

Au fost desemnați campionii țării la cros

G. Moldoveanu

CALIMANEȘTI (prin telefon). In
tr-un decor de iarnă s-ati desfășurat 
duminică finalele campionatelor repu
blicane de cros pe anul 1963.

lată clasamentele în ordinea desfă
șurării probelor: JUNIOARE CAT. A 
II-A (700 m):l. El. Baciu (Șc. Sp. 
UCFS Roman); 2. " ””
(Tg. Mureș); 3 O. Pamuc (SSE 
C-ța); 4 V.' loniță (SSE II Buc.); 5. 
V. Mărculescti (Dinamo Buc.); 6. M. 
lacob (CSM Oui). O dată în plus s-a 
dovedit că distanța de 700 m pentru 
un cros este mult prea scurtă pentru 
concurente, astfel că am asistat la 
multe busculade și la o sosire în bloc 
a majorității alergătoarelor. Tnvingă- 
toarea Elisabeta Baciii a. manifestat o 
bună pregătire; JUNIORI CAT. A II- 
A (1500 m): L D Vasile (Șc. Sp 
UCFS Roman); 2. N loan (SSE Foc-

Cobîrzan 3—2; 3. Giurgiucă — Co
bîrzan 3—2: dublu femei, turneul final 
și clasamentul : I. M. Alexandru — E. 
Constantinescu cu G. Pitică — M. 
Tompa 3—0, C. Folea. E. Mihalca 3—0. 
I. Crejec, L. Sălăgeanu 3—0; 2. G. Pi
tică, Al. Tompa cu C. Folea, E. Mihalca
3—0, I. Creiec. L. Sălăgeanu 3—0;
3. C. Folea. E. Alihalca — I. Crejec, 
L. Sălăgeanu 3—0; dublu bărbați, tur
neul final și clasamentul: 1. Negule
scu — Reti cu Giurgiucă — Sentivani 
3—0, Cobîrzan. — Botrier 3—0, Sîndea
nu — Gantner 3—0; 2. Giurgiucă — 
Sentivani cu Cobîrzan — Botner 3—1, 
Sîndeanu — Gantner 3—0; 3. Cobir- 
zan. Botner — Sîndeanu. Gantner 3—2; 
dublu mixt, turneul final și clasamen
tul : 1. E. Constantinescu — Giurgiucă 
cu E. Mihalca — Gantner 3—0, M. A- 
lexandrtt— Negulescu 3—1, C. Folea— 
Reti 3—0; 2. E. Mihalca — Gantner 
cu M. Alexandru—Negulescu 3—01, C. 
Folea — Reti 1—3; 3. M. Alexandru, 
Negulescu — C. Folea, Reti 3—1.

Clasamentul „Cupei FRTM“ : 1. CSM 
Cluj 92 p; 2. Progresul București 67 
p., 3. Voința București 51 p„ 4. Voința 
Arad 14 p., 5. Lsvorul Bocșa Vasiovei 
5 p., 6. înfrățirea Oradea 3 p., 7—8. 
Tehnometal Timișoara și Bere Grivița 
București cîte 1 p.

Clasamentele turneelor de juniori: 
1. Silviu Dumitriu, 2. Tudor Pavel, 3. 
Benone Cărmărzan ; junioare: 1. Lidia 
Sălăgeanu, 2. Carmen Crișan, 3. Ana 
Ehrenfeld.

și pe care P. Niculescu o transformă, 
stabilind scorul final.

• In ciuda proporțiilor scorului 
(17—0), dinamoviștii au primit o ri
postă foarte dîrză din partea uniriști- 
lor. Dovadă: pînă în minutul 20, sco
rul s-a menținut alb. Chiar și după 
dinamoviștii au înscris, rugbiștii de 
Unirea au contraatacat periculos, 
dacă n-ar fi ratat cel puțin 5, 6 
căzii clare (lovituri de 
„dropgoluri" din poziții 
scorul, desigur ar fi fost 
Au realizat: 
Floarea (3).

• Deși a 
reușit să termine victorioasă partida 
cu C.S.M.S Iași. Pregătirea tehnică 
superioară a ieșenilor a hotărît soarta 
meciului. Totuși, localnicii au avut 
multe ocazii de a fructifica, din lovi
turi de pedeapsă, dar pe care le-au 
ratat cu prea multă ușurință Au în
scris : Corangă (lovitură de pedeapsă) 
pentru Ancora. Mănesct (încercare) și 
Matevschi (lovitură de pedeapsă) pen
tru C.S.M.S.

A. SCHENK VIANN, corespondent
• La Cluj. ȘFmța din localitate a 

dispus de Ruimentul Bîrlad cu 6—0. 
după un meci în care a dominat în 
permanență. Au marcat: Gherasim 
(lovitură de pedeapsă) și Buzilă (în
cercare).

N. TODORAN, corespondent

JUNIORI CAT. I 
C. Blotiu (Rapid Buc.); 
(CSM Cluj); 3. D. Să- 
Banatul); 4. L Cioca 
lluned.); 5. L torda- 

Br.); 6. L Moraru (Di-

V. Cioclu (Olimp. Buc.); 
(Laminorul Roman); 8 
(St. roșu Br.); 9. C.
Buc.); 10. Gh. Mărgi- 
Buc.). Ca și la juniorii 
pentru întîietate s-a dat

șani); 3. R. Rusu (CSM Cluj); 4. P 
Olteanu (SSE Viitorul Buc.); 5. L 
Levontan (SSE C-ța); 6. N. Brîbzan 
(Met. Buc.). Al doilea titlu de cam
pion cîștigat de un reprezentant al 
Romanului, care a arătat reale însu
șiri; JUNIOARE CAT. I (1000 m):
1. D. Birsan (Dinamo Buc.); 2. V. 
Furdui (Șc. Sp. UCFS Roman): 3. CI 
lacob (Prog. Buc.); 4. A. Iftimie (Șc 
Sp. UCF.S Roman); 5. C. Berna (Met 
Buc.); 6 M Nicoară (Rapid Buc.); 
7. V. Dirsan (CSM Cluj); 8. Ol. Bă- 
nnlcseu (Șc. Sp UCFS Roman); 9. 
M Ghcnrghe (Dinamo Buc.); 10. A 
Biro (CSM Cluj). Tînăra alergătoare 
buctireșteană a obținut o frumoasă 
victorie, ca rezultat al orientării tac
tice mai bune.
(3000 m): I.
2. I. Căprarii
veseu (CSS 
(Siderurgistul 
che (Dinamo 
namo Br.); 7. V. Pătrășcanu (SSE 
II Buc.); 8 I. Birsan (CSM Cluj); 
9. Al. Dîndăreanu (Met. Buc.); 10. 
C. Stotf (St. roșu Br.). De-a lungul 
întregului traseu am asistat la o luptă 
frumoasă între Bloțiu și Căprarii, aler
gătorul bucureștean mentinîndu-sî titlul 
cucerit anul trecut. SEM1FONDIȘT1 
(4000 m): I. St. Beregszaszi (Din. 
Buc.); 2. C. Perju (Rapid Buc.); 3. 
Fr, Baban (Știința Cluj); 4. H. 
Schmidt (Steaua): 5. Gh. Luca (Știin
ța Timiș.); 6. ~ ‘
7. V. Florea 
O. Scheible 
Iancu (Din. 
neamț (Din.
„mari", lupta 
numai între primii doi concurenți care 
s-au distanțat net de restul alergăto
rilor. Cu un finiș mat bun Bereg
szaszi a cucerit o victorie meritată. 
SENIOARE (1800 m): 1. I. Zegreanu- 
Micloș (CSO B. Mare); 2. El. Teodo- 
rof (Din. Buc.); 3. FI. Stancu (Steaua);
4. V. Gabor (Din. Br.); 5. V. Cosa- 
Ferentz (Farul C-ța); 6. FI. Grecescu 
(Din. Buc.); 7. El. Bucur (Olimp. 
Buc.); 8. Z. Antonescu (Met. Buc.); 
9. G. Dumitrescu (Met. Buc.); 10. Ol. 
Krzszanovski (CSM Cluj). Cursa s-a 
încheiat cu o mare surpriză, victoria 
băimărencei Zegreanu, excelentă în 
finalul întrecerii. FI. Grecescu a căzut 
la jumătatea traseului, iar Viorica 
Gabor, care a condus cea mai mare 
distanță, fiind bolnavă, n-a mai putut 
rezista pe ultima parte. SENIORI 
(8000 m): 1. Z. Varnoș (Din. Buc.);
2. A. Barabaș (Din. Buc.); 3. Ov. 
Lttptt (Steaua): 4. I. Rusnac (Steaua);
5. I. Veliciu (Farul C-ța); 6. I. Dăn- 
dărău (Prahova PI.); 7. St. Mihali 
(Din. Buc.); 8. V. Weiss (Din. Buc.); 
9. T. Voicu (Rapid Buc.); 10. C. 
Schiopu (Din. Buc.). Dinamoviștii au 
obținut o victorie clară, după ’ ce — 
pînă la jumătatea cursei — condusese 
Ov. Lupii. Remarcabilă comportarea 
tinerilor Rusnac și Schiopu.

aj incefui returul campionatului. Duminică, la Bucu- 
rești, Constanta, Cluj, Brașov, lași și Ploiești iubi
torii fotbalului sfidind frigul și... zăpada așternută 

pe gradene, au luat loc in număr mare, în tribunele sta
dioanelor pentru a wziona primele intilniri ale returului.

Cei mai mulți dintre spectatori, au plecat — în ge
neral — satisjăcuți. Unii pentru faptul că au învins 
echipele lor preferate, allii pentru calitatea unor jocuri 
(Steagul roșu — Steaua și Progresul — Știin|a Timi
șoara).

In această primă etapă a returului campionatului dis
putată pe terenuri înghețate, iar unele complet desfun
date, care cereau serioase eforturi jucătorilor și in ceea 
ce privește menținerea stabilității dar și în ceea ce pri
vește preluările și conducerea balonului, echipele s-au 
prezentat la start bine pregătite din punct de vedere 
fizic, tehnic și chiar tactic. In general, majoritatea forma
țiilor au folosit așezarea 4—2—4, și numai o mică parte 
varianta 4—3—3. In privința folosirii modului de așe
zare cu patru fundași echipele Dinamo Pitești, Crișul Ora-

același Ro

CONSTANȚA 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Stadionul 1 Mai: 
arhiplin; vreme rece; teren uscat; ar
bitru: I. Canelopoulos (Grecia) — bun.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu - 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV. 
Ștefan, Petru Emil, O. Popescu, Pîr- 
călab, Ene II, Frățilă (din min. 65 
Tîrcovnicu), Haidu.

FARUL: Manciu — Buzea, Stancu. 
Tilvescu, Gref, Neacșu, Bibere, Mo
roianu, Tufan, Zamfir (din min. 65 
Biikosi), Ologu.

Derbiul reluării campionatului a în
ceput furtunos, cu acțiuni constănțene, 

^ratate de Moroianu chiar în primul 
, minut și s-a încheiat practic în min. 
) 13. eînd Ene II a fixat scorul final.

In min. 4, O. Popescu reușește o 
I frumoasă intercepție și-l deschide pe 
L Haidu. Extremul dinamovist trece 
f ușor de Buzea prins pe picior greșit 
| și centrează peste ceilalți 3 fundași 
z constănțeni. Pircălab, complet liber, 
V șutează puternic pe sus, în colțul drept, 
I înscriind imparabil.
» Nouă minute mai tîrziu.
I pescu il 
\ (deosebit 
f trece din
I ușor și 
[ ricoșează 
? II realizează 
i frumusețe, în 
f Constănțenii
I locașii echipei
F ușurința cu care cei 4 de ne fund au 
i plecat steagul, șovăie în mijlocul tere- 
( nului. In prima linie pcul nu se 
% leagă. Ologu nu se dezlipește de tușă, 
f Moroianu se agită nesusținut in triun- 
I ghiul Popescu — Ștefan — Nunweil- 
L Ier IV — iar înaintașii centrali, Tutan 
r și Zamfir păstrează distanțe mult prea 
| mari, fiind interceptați cu ușurință de 
f frații Nunweiller și Ene II care aco- 
i peră o zonă mare, ajutînd deseori 
' apărarea. In ultimul sfert de oră di- 
) namoviștii își întăresc și mai mult 
' sistemul defensiv, diminuînd sarcinile 
L de atac ale liniei Petru Emil — Po- 
’ pescu. Dar. deplasarea jocului spre 
| poarta lui Datcu nu face decît să 
' îngreuieze manevrele înaintării con-

lansează identic pe Haidu 
de activ în acest

nou de Buzea,
centrează puternic; mingea 

piciorul lui Gref și Ene 
un „dropgol" de mare 
colțul sting.
își revin cu greu. Mij- 
gazdă, impresionați de

ioc), acesta
la fel de

din

Petrolul Ploiești—U.T.A. l-o (0-0
Toți cei de față, în-

a fost un meci inte-

Dar zăpada căzută în 
nopții a îmbibat terenul cu apă, 

transformindu-se, în ultimele 
minute, într-un adevărat pati- 

Fotbaliștii au avut așadar de 
aceea

PLOIEȘTI 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). “ 
clusiv antrenorii celor două echipe, 
sînt de acord că 
resant, plin de vigoare. Dacă terenul 
s-ar fi prezentat în condiții mulțumi
toare. desigur că am fi putut vorbi și 
de calitate. “ 
cursul 
acesta 
45 de 
noar. 
rezolvat o problemă în plus: 
a menținerii... echilibrului.

Petrolul are inițiativa de la început. 
Badea, excelent lansat de Dumitrașcu, 
nu este însă atent șî în minutul 1 
ploieștenii pierd o mare ocazie de gol. 
Au urmat altele, dar șuturile expediate 
de linia ofensivă a gazdelor sînt rînd 
pe rînd blocate sau deviate în corner

Iffionosport
exacte

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
x

Așa axata o variantă cu 12 reaultata

I. Steagul roșu — Steaua (cat. A)
II. Farul — Dinamo București (cat.

III. Progresul — Știința Tim. (cat.
IV. Rapid — Crișul (cat. A)
V. Știința Ciul — Dinamo Pitești
VI. C.S.M.S. Iași — Siderurgistul 

VIL Petrolul — U.T.A. (cat. A) 
VIII. Ataianta — Lanerossi (câmp.

IX. Catania — Bari (camp, italian A) 
” Internazionale — Roma (camp. ital. A)

XI. Modena — Milan (camp, italian A) 
Torino — Juventus (camp, italian A) 

A) 
A)

(cat. A) 
(cat. A)

ital. A)

X.

xu.
Fond de premii 258.646 lei.

dea și Sidcrur 
etapă am mai 
elemente tineri 
namo Pitești, 
majoritatea — 
celelalte etape 
Deși s-a făcut 
cate, chiar de 
an pășit cu... 
ziile arbitrilor 
Al. Vasile, Doi 
ca federația să 
fotbaliști care, 
ce se depun j 
desfășurate în

Etapa a dou 
norii să facă u 
fi comportarea 
pentru a se ju 
plină sportivite

stănțene, in care se remarcă d( 
unele acțiuni individuale ale lui A 
roianu și Tufan.

Dinamo iese din apărare, dar 
cele mai multe ori contraatacul 
bucureștenilor nu sînt duse la ca 
din cauza slăbiciunii lui Frățilă (a: 
nim în acest meci) și a jocului n 
prea „fin" a! lui Pircălab, care 
menajează vizibil.

Constănțenii ratează o ocazie b<. 
prin Tufan (min. 28) pentru ca a 
Datcu să respingă in min. 32 o k 
tură liberă.

La reluare, chiar în primul mi 
Pircălab ratează o ocazie clară, 
timp ce Farul continuă să atace 
fel de steril. Introducerea lui Țîrc 
meu blochează și mai mult •'■cce

STEAUA

gindeau, poate, la toate 
stad.

BRAȘOV, 15 (prin telefon de la 
misul nostru). Timp frumos, stad 
arhiplin, teren bun de joc, într 
corint ambianță demnă de acest dt 
Steagul roșu — Steaua. Rezulți 
(1—0 pentru formația oaspe) este 
deplin meritat, localnicii aplaudînd 
altfel cu dărnicie pe învingători, d. 
fluierul final.

Intr-adevăr, victoria a fost obțin 
printr-un joc bine organizat. D 

foarte puțin, la început, acțiunile < 
pețitor au fost lipsite de claritate, ț 
tind amprenta nervozității. Bucu 
tenii se 
fringerile suferite pe acest 
din 1953, fără întrerupere. Apoi, 
rioada critică, de tatonare, fiin'1 
pășită, Steaua s-a eliberat de emoi 
tate, reușind să dea nota jocului. I 
carea mai relaxată în spațiul de joc, 
și fără minge, a permis o mai b 
circulație a balonului de la l‘n,a 
fund și pînă la „virfuriu. Aici i 
jocul prea individualist al lui Cre 
ceanu și lipsa de colaborare între 
vlovici Voinea explică scorul 
de la pauză.

La reluare, replica gazdelor a sl1 

fiinJ

de Coman (min. 11. 21, 36), scc 
cu capul de pe linia porții de Br 
(min. 4, 26), s-au întîlnesc bara 
min. 5 Pahonțu execută o lovii 
liberă de la 25 m, Coman trit 
mingea în bară, de unde ricoșeazi 
corner și în min. 21. la o lovii 
indirectă executată de Dumitra 
Coman iese defectuos la balon 
bara îl salvează din nou).

U.T.A. dă o replică timidă în ac
ta parte a jocului. Doar Selirr 
scăpat în min. 6 de sub supraveghi 
lui Pahonțu, șutează puțin pe lî 
poartă. După această acțiune, port 
ploieștean mai intervine doar în min

In repriza a doua, meciul are « 
același aspect. Cu deosebirea că 
min. 60 apărarea arădană cede 
Marin Marcel îl servește excelent 
A. Munteanu care, avînd în fața lu 
Pecican și pe Coman, saltă mir 
peste ei în plasă. Mai notăm în ac 
tă parte a jocului o „bară" a ar- 
nilor și o mare ocazie ratată de f 
meși, aflat singur in fața porții gc 
Finalul meciului găsește U.T.A. 
atac.

Arbitrul Nicolae Mihăilescu — B 
rești a condus corect următoarele 
mâții:

PETROLUL: Sîetcu — Pahc 
Hălmăgeanu, Marin Marcel, Flore; 
Dumitrașcu, A. Munteanu — G 
(min. 46 Traian Popescu), Badea, 
dea I, Dridea IL

U.T.A.: Coman — Pecican, B- 
Mețcaș, Ncamțu — Chivii. Floru( 
Steiner (min. 65 
Tîrlea, Selimeși.

Comisar), To

M. TUDORA



DE IERIREZULTATELE ETAPEIRUL!
vădesc încă lacune. In această 
itroducerea în formații a unor 

de pildă, Prepurgel de la Di- 
specială pentru arbitrajele — 

autoritare. Să sperăm că și în 
>or achita bine de misiunea lor. 
ciplină și sportivitate, din pa- 
l returului o serie de jucători 
ensul că au protestat la deci- 
at ne permis de dur (Ivansuc, 
, Sacaci ll etc.). Este necesar 
corespunzătoare față de acești 

țeleg destul de greu eforturile 
rarea unor jocuri de calitate, 
r tivilate. ,
ușă. Mai este timp ca antre- 
în ceea ce privește pregătirea 

ir. Sint toate condițiile create 
de calitate, dinamic și în de-

l 2-0 (2-0)
oartă, unde Nunweiller 111 „mă- 
totui cu ușurință. In această 

iă este de menționat doar oca- 
tată de Tulan în min. 75. Con
turile dinamoviste surprind apă- 
gazdelor, dar Haidu și Pîrcălab 
butesc să rezolve duelurile cu 
t apărător. Presiunea Farului se 
jează teritorial prin participă
ri activă a lui Bukosi, dar apă- 
bucureșteană este Ia post. In 
minut, pe contraatac, Pîrcălab 
al treilea goi. anulat de arbi- 
motiv de olsaid.

nio, restructurîndu-și apoi jocul 
'tie de cele două goluri înscrise 
tul sfert de oră, a obținut o vic
iată.

I. CHIRI LA

Faxul — Dinamo București

Steagul roșu — Steaua
Pelrolul — U.T.A.

Știința Cluj — Dinamo Pitești

C.S.M.S. Iași — Sideiuigistul
Rapid — Cri șui

Progresul — Știința Timișoara

0—2

0—1
1—0
5—1

1—0
1—0

(0—2)

(0-0)
(0-0)

(1-0)

(0-0)
(0-0)

(1-1)

CLASAMENT

3—1

1 Dlnamo București 13 8 2 3 39:13 18

2 ProgiesnI 13 7 4 2 27:21 18
3. Petrolul 14 6 4 4 17: 8 16
4. Faxul 14 8 0 6 18:18 16
5. Steaua 12 7 1 4 32:21 15

6. Rapid 13 6 3 4 23:23 15
7. Steagul roșu 14 8 2 5*20:17 14

8. C.S.M.S. 14 6 1 7 20:22 13
9. Crișul 14 5 3 6 13:21 13

10. U.T.A. 13 5 2 6 15:17 12
11. Dinamo Pitești 14 5 2 7 14:20 12
12. Știința Cluj 14 5 1 8 18:23 11

13. Știința Timișoara M 4 1 9 17:24 9
14. Siderurgistul 14 3 2 9 11:27 8

Mieicuxi pe siadionul „23 August’
din Capitală se vor disputa partidele
restante Steaua — Progresul și Dinamo

Rapid.

• Etapa viitoare, 22 martie, progra
mează următoarele întîlniri :

Arad : U.T.A. — Rapid
București : Dinamo București — Știința 

Cluj și Steaua — C.S.M.S.

Oradea : Crișul — Steagul roșu
Timișoara : Știința — Petrolul

Pitești : Dinamo — Progresul

Galați : Sideiuigistul — Farul

AGUL ROȘU 1-0 (0-0)
mult. Asistăm la perioade in

ie dominare bucureșteană. dur 
clare sînt ratate pe rînd de 

eanu (singur cu portarul în 
6) și Voinea (min. 57).
lin. 60 este rîndul gazdelor să 
o bună ocazie prin Hașoti, care 
it din apropiere peste bară. Și 
„cade" și golul, singurul gol al 
i : mingea circulă rapid pe la 
Raksi și Voinea și ultimul tri- 
* sete mingea sub bară : 1—0 
Steaua în minutul 67. Avînd o 

re superioară adversarilor lor, 
i se mențin în atac și după acest 

își creează alte cîteva situații 
ile, dintre care una (în min. 
tată d? Creiniceanu.

Ultimele minute aparțin uazdelor, 
dar acțiunile lente și lipsite de clari
tate ale înaintașilor înlesnesc sarcina 
apărării bucureștene și fluierul final 
va consfinți victoria echipei Steaua.

Arbitrul Atanase Asikhis (Grecia) 
a condus corect și autoritar forma
țiile :

STEAGUL ROȘU: HAJDU — 
Campo, Jenei, SIGHETI, Naghi, CI- 
RIPOI, Seredai, Hașoti, Năftanăilă, 

Cane (min. 26 Mesaroș), Selymeși.
STEAUA: SUCIU — GEORGESCU, 

Petescu, KOSKA. COJOCARU, JENEI, 
Constantin, Raksi, Pavlovici (min. 

70 Sorin Avram). Voinea. CREINI
CEANU.

G. N1COLAESCU

S.M.S.-Siderurgistul 1-0 (0-0)
15 (prin telefon de la trimisul 

Copoul era plin de zăpadă, 
g. dar peste 15 000 de pasio- 
îotbalului n-au vrut să lipsească 
premiera „noii stagiuni”. Tre- 
de emoție, și de... frig, ei au 
la un meci în care ambele e- 
u prezentat Jucători destul rie 
egătiți. Ieșenii, Învingători la 
int beneficiarii celor două punc- 
în joc și nimeni nu ar putea 

ă nu le-au meritat. In pofida 
i, care n-a oferit condiții prea 
: joc. ei au asigurat, îndeosebi 
a repriză, o bună circulație a 
realizînd combinații reușite la 
terenului. In apropierea porții 

: ei n-au mai avut însă același 
aceasta explicîndu-se, în primul 
in ritmul lent în care-și cons- 
icțiunlle și în al doilea, prin 
:ă în majoritatea cazurilor se 

în dueluri directe cu adversa- 
>ine dotati fizic. Gălățenii, deșî 
lut, au fost o veritabilă sur- 
tît pentru spectatorii ieșeni cit 
1 adversarii lor care se pare că 
așteptau să primească o ase- 
replică. Oaspeții s-au așezat 

în formula 4—3—3, reușind 
reme să destrame acțiunile o- 
ale gazdelor. In minutul 53 
înscris unicul gol al partidei, 
capitolul ocazii nefructificate 

em nota pe cea a lui Voica,

în primele minute ale partidei, pe care 
a irosit-o, și „bara” lui G. Matei în 
min. 20, eveniment care a produs mul
te emoții în tribune. O caracterizare 
generală a partidei nu poate să nu 
menționeze nivelul satisfăcător din 
punct de vedere tehnic al desfășu
rării jocului precum și sportivitatea 
tuturor celor 22 de jucători care au 
evoluat.

A arbitrat bine O. Comșa (Craiova). 
Formațiile i C.S.M.S.: Faur — V 

Popescu. Tapu, Vorriicu. Humă—Zam
fir, Danileț — Cuperman, C. Popescu, 
Voica, Milea.

S1DERURGISTUL: Niculescu, To- 
mescu. Hulea, Florescu, Voicu — 
Dragomir, Gherghina, Gheorghe — 
Bariu (Pătrașcu), C. Aîâtei, R. Matei.

V. PĂUNESCU

în urma unui autogol!

RAPID—CRIȘUL 1-0 (0-0)
Jucătorii de la Rapid și Crișul Ora

dea au apărut m primul meci oficial 
al returului campionatului republican. 
Revederea celor două echipe n-a satis
făcut însă decit într-o măsură restrinsă 
pe miile de spectatori prezenți ieri pe 
stadionul Republicii. După 90 de mi
nute de joc nu s-a marcat decit un 
gol, cu toate că șuturi puternice, dar 
din păcate lipsite de precizie, s-au 
îndreptat de mai multe ori spre por
țile apărate de Andrei și Weichelt.

Rapid a obținut victoria în minutul 
49 : se desfășura un nou atac al Ra
pidului. Poate unul din cele mai lipsite 
de convingere ale înaintașilor bucureș- 
teni. Dumitriu 11 trimite o minge in 
adlncime. Năsturescu se deplasează de 
pe partea dreaptă spre mijlocul careu
lui de 16 m In același timp Solomon 
și Georgescu, fundașii Crișului. se duc 
la minge. Toți trei își disputau balo
nul. Georgescu îl interceptează și vrea 
să rezolve faza printr-o trimitere „aca
să". Portarul Weichelt nu sesizează 
intenția fundașului său, este prins pe 
picior greșit și... mingea intră in gol I 
Așa a cîștigat Rapid. La prima ve
dere o victorie lipsită de prea multă 
glorie, ținînd seama de împrejurările 
în care a fost obținută. Nu insă ne
meritată, fiindcă bucureștenii cu mai 
multă atenție, ar fi putut să-și asigure 
cîștignl de cauză din prima repriză, 
cînd întreaga desfășurare a partidei a 
avut un singur sens (atacuri după a- 
tacuri la poarta orădeană) cind m 
min. 20 Codreanu, servit impecabil de 
Ozon, a ratai de la 8 metri, sau cînd 
cele 10 șuturi ale lui Dumitriu II, Geor
gescu, Jamaischi, Ozon, expediate cu 
putere, au greșit de puțin ținta sau 
au fost apărate cu greu de Weichelt. 
în această primă parte orădeniî și-au 
organizat jocul după sistemul 4—3—3, 
punînd un deosebit accent pe defen
sivă. De altfel, primul lor șut spre 
poartă s-a produs abia in minutul 19. 
In repriza a doua, după faza din min. 
49 descrisă mai stis — cînd și-au în
scris în propria poartă golul acestui 
meci — fotbaliștii orădeni au ieșit la 
atac, au folosit așezarea 4—2—4, au 
devenit mai ofensivi și au terminat 
partida în plin atac. De ce n-au jucat 
așa de la început? Mai cu seamă că 
in compartimentul defensiv al Rapidu
lui, C. Dan n-a dat deplină satisfac
ție și nu de puține ori apărarea a 
comis greșeli elementare de tactică 
cind s-a văzut sub presiunea atacan- 
ților de la Crișul. Cuncuti, Bacos. la- 
cob sînt jucători rapizi, cu putere de 
pătrundere, care au dat mult de lucru

apărătorilor bucureșteni, (în repriza a 
doua) dar care dacă ar deveni și buni 
șuteri ar putea mări în viitor efica
citatea înaintării orădene.

De la Rapid, în urma evoluției lor 
pe întreg parcursul meciului, aprecie
rile cele mai bune le-au întrunit jucă
torii Lupescu, Greavu și Ozon. Antre
norii Crișului s-au declarat mulțumiți 
numai de comportarea Iui Solomon, 
Vlad, Bacoș și Georgescu (deși este 
autorul autogolului).

Partida inaugurală a campionatului 
(a început cu o oră și 45 de minute 
înaintea celorlalte disputate în țară) 
nu s-a ridicat la valoarea așteptată, 
calificativul „mediocru” fiind cel mai

adecvat aspectului ei general. In plus', 
meciul a fost eclipsat în unele mo
mente de jocul dur practicat de 
Sacaci II, Donciu și Motroc.

Au jucat formațiile: RAPID: An
drei — Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Greavu — Jamaischi, Georgescu — 
Năsturescu, Dumitriu II (din min. 70 
lonescu). Ozon, Codreanu. CRIȘUL i 
Weichelt — Georgescu, Solomon, 
Sacaci II, Balogh — Donciu, Vlad — 
Cuncuti, Bacoș, Pojoni (din min. 65 
Sacaci 111), lacob.

Bun arbitiajul lui Aîihai Vasiliu 
(Ploiești).

C. MANTU

ȘTIINȚA CLUJ-DINAMO PITEȘTI 5-1 (1-0)
CLUJ 15 (prin telefon) Știința 

a pășit cu dreptul în returul campiona
tului. Studenții i-au întrecut la scor 
pe fotbaliștii piteșteni.

Știința Cluj a meritat pe deplin 
victoria. Părerea noastră coincide de 
altfel și cu aceea a antrenorului e- 
chipei oaspe — Virgil Mărdărescu, a 
observatorului federal 1. Bălănescuși 
a arbitrului Mihai Popa. Trebuie insă 
să adăugăm că duminică, la Cluj, am 
văzut foarte puțin fotbal și multe, ne
dorit de multe, obstrucții. S-a urmă
rit In tot timpul meciului tranșarea 
unor rivalități personale și aceasta fi
rește s-a făcut în dauna fotbalului. 
Ivansuc, Marcu și Alexandru Vasile 
de la Știința Cluj, Ilie Stelian, Dobrin 
și Barbu de la Dinamo Pitești au fost 
promotorii acestor acte nesportive, care 
au scăzut calitățile jocului și au făcut 
ca uneori spiritele să se înferbînte 
peste măsură. Păcat. Mai ales pentru 
faptul că aceasta a dus la acciden
tarea portarului Matache, la elimina
rea jucătorului Ilie Stelian (min. 54), 
la întreruperea jocului de nenumărate 
ori pentru avertizarea jucătorilor care 
obstruct ion au etc. Conducerile clubu
rilor respective trebuie să aplice cele 
mai severe măsuri împotriva jucători
lor certați cu disciplina.

In puținele momente de fotbal pe 
care le-am văzut ieri la Cluf am pu
tut remarca jocul excelent al tinăru- 
lui lop Mureșan, șuturile puternice pe 
poartă ale lui Adam și Sabo, interven
țiile prompte și salutare ale fundașului 
Ilie Stelian. precum și debutul promiță
tor al tînărului Prepurgel (Dinamo Pi
tești) în vîrstă de 16 ani. Printre ca
rențe semnalăm jocul lipsit de claritate 
tn unele momente ale atacului clujean

și lipsa de concepție a liniei de mij
locași a p’teștenilor.

Dinamo a tras opt șuturi la poartă 
din care cinci pe poartă, iar Știința 
28. din care 19 pe spațiul porții.

Iată acum fazele din care s-au mar
cat golurile. Min. 2: Adam șutează la 
poartă, Matache respinge și Mureșan 
reia in plasă de la 3 m (1—0); min. 
54: Adam pătrunde în careu, se cioc
nește cu Corneanu. însă reușește să 
paseze lui Mureșan care înscrie de la 
5 m (2—0); min. 73: Mureșan dri
blează și de la 20 de m trage prin 
surprindere și marchează (3—0); min. 
82: Cacovcanu sprintează, îl depășește 
pe Cîmpeanu, îl driblează și pe Rtn- 
gheanu și apoi introduce balonul ta 
plasă (3—1); min. 86: Adam trece de 
apărare și înscrie pe lingă portarul e- 
chipei piteștene; min. 90: Adam cen
trează cu efect din colțul din dreapta 
al terenului, mingea lovește bara in
terioară și ricoșează în plasă (5—I).

Arbitrul Mihai Popa a condus în ge
neral bine. El a prelungit meciul cu 
cinci minute deoarece a marcat dife
ritele întreruperi din repriza a doua.

ȘTIINȚA CLUJ: Ringheanu (din min. 
84 Moguț)—Marcu. Georgescu, GRAJ- 
DEANU, Cîmpeanu — Al. Vasile, 
SABO (din min. 70 Suciu) — Ivansuc, 
ION MUREȘAN. ADAM. SimonfL

DINAMO PITEȘTI: Matache (din 
min. 61 Niculescu) — Badea. CCR- 
NEANU, Ilie Stelian. Radu — B^rbu, 
Stoenescu — CACOVEANU. Dobrin, 
PREPURGEL (din min. 46 Constan- 
tinescu). DAVID.

HRISTACHE NAUM
VICTOR AtOREA—coresp. reg.

la I. E. B. S.
cuplajul lnterbucureștean de fotbal 
— PROGRESUL și RAPID — DI- 
s miercuri 18.III. a.c. de pe sta- 
3 August", biletele se găsesc de 
i casele obișnuite ; sir. Ion Vidu, 
Pronosport, cal. Victoriei nx. 2, 
2.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele 
■4", Republicii, Dinamo și Ciulești, 
bile biletele cu seria 39, stadio- 
Lugust".
din sir. Ion Vidu și Pronosport 
diete pentru finalele campionatu- 
chei pe gheață din 17—22.III. de 
irul artificial.

Progresul a luat un
Deși zgribuliți de frig, spectatorii au 

urmărit cu interes întîlnirea princi
pală a cuplajului de... schi (scuzați) 
de fotbal de pe Stadionul Republicii, 
care a prlejuit un joc frumos, dispu
tat într-o notă de perfectă sportivi
tate, plăcută antiteză la jocul pre
cedent, în care unii fotbaliști de la 
Crișul au comis neregularități.

Jucînd mai bine, mai ales în repri
za a Il-a, Progresul a repurtat o vic
torie concludentă, obținută printr-un 
bun joc de cîmp și o evidentă „adresă" 
în fazele de poartă. De altfel, puțin 
a lipsit ca scorul să fie mai mare, două 
șuturi decisive trase de Iancu și Maf- 
teuță la începutul celei de a doua re-

start bun: 3-1 (1-1)
prize nimerind bara. Bucureștenii s-au 
bizuit pe un joc simplu, dar eficace, 
orientat direct pe poartă. Omul care 
a „legal" jocul a fost Mafteuță, al 
cărui aport în echipă, așa cum s-a pu 
lut observa și în turul campionatului, 
este din ce în ce mai mare. De ase
menea, Progresul a stat bine pe picioa
rele sale și în apărare, unde Ivănescu, 
în postul de stoper, a făcut să nu se 
simtă de loc absența — probabil mai 
îndelungată — a lui Caricaș.

Știința Timișoara a practicat, la rtn- 
dul ei, un fotbal curat, „aerisit". Ti
mișorenii se decid însă greu să tragă 
la poartă, caută la infinit poziția idea
lă care intr-un meci se ivește greu

Iancu, unul dintre cei mai buni jucători ai Progresului în meciul de ieri, controlează balonul. Lîngă el, Voinea 
« gala să-l ajute.

cu Stiinta Timisoara’ > 5
și în felul acesta sînt deposedați da 
balon în ultima clipă, sau nu mai pot 
trage decît în blocaje. Cel puțin ieri* 
așa s-a intim plat. Am avut im
presia, de asemenea, că oaspeții n an 
mai avut „suflu" în partea a doua a 
jocului, că pregătirea lor fizică nn 
este pusă la punct. Poate că și vre- 
mea, extrem de rece, a influențat ran
damentul unora dintre jucători, dar 
din acest punct de vedere, desigur* 
remarca este valabilă și pentru cei du 
la Progresul.

în prima repriză, jocul a fost egal 
și... liniștit. în final însă, repriza ne-a 
oferit, în același minut, „explozia" • 
două goluri. Cei dinții au marcat stu
denții, prin Lereter, care a. transfor
mat în min. 43 o lovitură de la 11 me
tri acordată în urma unui fault M 
careu comis de Nedelcu asupra lui 
Mițaru, iar răspunsul a venit după cî
teva clipe, prin Mateianu, care a res
tabilit pe tabela de marcaj situația da 
egalitate care a existat în joc.

Puțin timp după reluare, în mm. 
48, Stoicescu, printr-un șut frumos, <l 
făcut ca Progresul să conducă cu 2—1 
și să joace astfel cu mai multă sigu
ranță. Pînă la sfîrșit, cu rare contra
atacuri ale Științei, jocul avea să se 
desfășoare sub semnul superiorității 
gazdelor care, în min. 84 înscriu un 
nou gol prin Mateianu.

Arbitrul Pop Gavrilă (Brașov) « 
avut o misiune ușoară și... a dus-o la 
bun sfîrșit, mulțumind atit pe specta
tori cît și pe jucători.

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu^ 
Ivănescu, Știrbei, Colceriu — Iancu, 
Mafteuță — Oaidă, Mateianu, Voinea, 
Stoicescu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan — 
Sur dan, Turcim. Tănase (Bit Iun). Bo- 
tcscu — Igna, Remus Lazăr — Matei^ 
Ciosescu, Lereter, Mițaru.

JACK BERAR1U



Edhipa de handbal in 7 a R. P. Romine—
pentru a doua oară consecutiv campioană a lumii!

Handbaliștii romini au învins 
echipa Suediei cu 25-22 (14-13)

(Urmare din pag. I)

Carte. In apărare, sistemul 3+3 a o- 
ligat pe jucătorii noștri să acționeze 

într-un ritm extrem de rapid. Și toc
mai jocul foarte bun al suedezilor 
scoate și mai mult în evidență valoa
rea la care s-au prezentat hand
baliștii romîni. Echipa noastră a do
vedit mult mai multă vigoare în atac, 
trecerea din apărare în atac a fost 
mult mai promptă, mai rapidă iar 
circulația jucătorilor la semicercul ad
vers a fost evident un capitol în care 
am fost superiori. In a doua repriză, 
începută de la scorul de 14—13 în 
favoarea noastră, echipa romînă joa
că cu o apărare mai avansată, ceea 
ce împiedică pe suedezi să-și desfă
șoare acțiunile bazate pe șuturi de la 
distanță. Din nou superioritatea la se
micerc, completată cu jocul bun al 
pivoților și extremelor, și-au spus cu
vîntul. In această repriză în jocul e- 
chipei noastre s-a făcut simțit mult 
mai des contraatacul.

Filmul
Sala sporturilor din Praga, ora 17,30. 

Arbitrul vest-german Schneider dă sem
nalul de începere a ultimei partide din 
această a 5-a ediție a campionatului 
mondial. Pînă în min. 2 nu.înregistrăm 
nimic deosebit. Ambele echipe se arată 
decise în lupta pentru tntîietate. Pri
mul gol al partidei este marcat de for
mația romînă. După un șut puternic, 
care a ocolit de puțin poarta suedezi
lor, îvănescu găsește — în sfîrșit — 
un culoar ta apărarea adversă și-l o- 
bligă pe Ring să scoată pentru prima 
oară mingea din plasă, așa cum va 
mai face de altfel încă de 24 de ori 
în acest meci: 1—0. Nu trece nici un 
minut și din nou Îvănescu, deși flancat 
de doi adversari, trimite mingea în 
poarta Suediei: 2—0. Jucătorii noștri 
asaltează pur și simplu poarta suede
zilor și Mozer, în min. 3, după o splen
didă evitare, ridică scorul la 3—0.

De la această situație, adversara noa
stră încearcă să calmeze jocul și să 
tempereze elanul romînilor. Nordicii 
construiesc cîteva acțiuni frumoase și 
Kărrstrdm (min. 4 și 5) reduce din han
dicap t 3—2. Replica noastră este 
promptă. Nodea se infiltrează la semi
cerc și nu poate fi oprit decît prin fault. 
Lovitura de la 7 metri este transfor
mată de Mozer (4—2 în min. 6). După 
un minut însă, Redl este surprins de o 
aruncare relativ ușoară a lui Kărrstrom 
și scorul devine 4—3. Romînii însă, sînt 
puși pe fapte mari. Ei își dezvoltă ac
țiunile ofensive într-o mare viteză, pro
fită de fiecare greșeală a apărării 3+3 
a suedezilor și măresc avantajul. Mai 
întîi Nodea printr-un șut surprinzător 
(min. 9), și apoi Costache II — din- 
tr-un unghi foarte greu (min. 10) — 
modifică tabela de marcaj la 6—3.

Urmează o perioadă de joc foarte 
frumos, aplaudat la scenă deschisă de 
cei 18.000 de spectatori. Romînii, cu 
acțiuni variate, pline de temperament 
și suedezii cu atacuri precise, care scot 
în evidentă buna lor pregătire tehnică, 
arată celor prezenți toate frumusețile 
acestui sport. Și golurile curg alterna
tiv i Almqvist (6—4), Hnat (7—4) din- 
■tr-o splendidă săritură (min. 11), Almq- 
vist (7—5 în min. 13), Hnat (8—5) 
dintr-o situație identică cu cea anteri
oară, Nodea (9—5) printr-o frumoasă 
întoarcere în săritură (min. 13), Aker- 
val (9—6 în min. 15), Mozer (în ciuda 
unui fault grosolan al lui Almqvist) 
10—6 (min. 16). Din acest moment, 
apărarea noastră își îngăduie cîteva 
momente de relaxare de care suedezii 
încearcă să profite cît mai mult și în
cep să refacă din handicap. Scorul evo
luează astfel : Kămpendahl și Jonson 
10—7 și 10—8. Hnat din evitare 11—8, 
Kămpendahl 11—9, Mozer 12—9, Jar- 
lenius 12—10 în min. 22. Un minut mai 
tîrziu suedezii egalează prin Jonsson 
<12—12). In aceste momente poarta e- 
chipei noastre era apărată de Tale, care 
la indicația antrenorilor noștri, a oferit 
lui Redl cîteva momente de liniștire.

11andbaliștii romîni nu se descu- 
rajează însă Ei își string rîndurile în 
apărare și se concentrează mai mult în 
atac. Mozer, deși sever marcat, reu
șește totuși să-și păcălească „umbra" 
permanentă și în min. 25 ne aduce 
din nou avantaj, pe care îl va mări pi
votul nostru Costache II — excelent 
angajat la semicerc: 14—12 (min. 28). 
In acest timp am mai notat și o „bom
bă" a lui lacob. care a zguduit bara 
porții lui Ring. Realizatorul ultimului

In acest meci decisiv, echipa ro
mînă a obținut o victorie clară în fața 
unui adversar foarte puternic, bine 
pregătit tehnic și hotărît să cîștige. 
Dar, noi am fost mai buni și am în
vins. Am cîștigat din nou titlul de 
campioană mondială și aceasta ne 
obligă să ne pregătim în viitor cu 
și mai multă sîrguință. Această mare 
victorie să constituie un imbold pen
tru toți sportivii noștri, pentru antre
norii lor, în munca de pregătire în 
vederea viitoarelor întreceri interna
ționale și în primul rînd pentru J. O. 
de la Tokio.

La sfîrșitul meciului, zeci de fotore
porteri au invadat terenul, sute de 
oameni au purtat pe brațe pe jucă
torii noștri, ale căror chipuri erau 
pline de bucurie și emoție. Cîteva 
minute mai tîrziu, am primit de la 
centrul de presă ultimul buletin al 
campionatului mondial. Pe locul I : 
ROMiNIA !

meciului
gol al reprizei este Karlson: 14—13 
(min. 29). Așadar, un singur gol a- 
vantaj la pauză. Cu mai multă atenție 
în apărare diferența putea fi însă și mai 
mare. Nu-i nimic, mai sînt încă 30 de 
minute de joc.

O REPRIZA FANTASTICA

La reluare, suedezii au intrat în te
ren deciși să facă totul pentru a răs
turna soarta partidei. După ce Mozer 
„șterge" cu o aruncare-surpriză bara 
porții adverse, Kămpendahl aduce scan
dinavilor egalarea: 14—14 (min. 32). 
Urmează o „bară" a lui Hnat și cîteva 
momente mai tîrziu același jucător 
va părăsi terenul eliminat pentru 
două minute. In această conjunctură, 
suedezii reușesc să ia conducerea pen
tru prima — și de altfel ultima —

CLASAMENTUL FINAL
1. ROMINIA
2. Suedia
3. Cehoslovacia
4. R.F.G.; 5. U.R.S.S.; 6. Iugo

slavia; 7. Danemarca; 8. Ungaria.

oară în acest meci (Almqvist a trans
format o lovitură de la 7 metri). In a- 
ceste momente Mozer a ratat un „7 
metri“l Situația însă este restabilită 
foarte repede de Gruia, care — de-abia 
intrat pe teren — se lansează în sti
lul său caracteristic, făcînd inutilă in
tervenția lui Ring: 15—15 (min. 35).

Din nou, formația romînă pune stă- 
pînire pe joc. Trei minute mai tîrziu 
Costache II interceptează mingea în apă
rare, face o cursă pe tot terenul și 
trage în portar; Mozer însă venit, ca 
un bolid din urmă, reia fulgerător în 
plasă (16—15). In min. 40 asistăm la 
unul din cele mai frumoase goluri ale 
partidei. Același Costache II tentează 
adversarul direct și nu mai greșește de 
astă dată ținta, trimițînd spectaculos 
peste portar (17—15). Fazele care ur
mează ridică și mai mult tensiunea în 
tribune. Spectatorii urmăresc cu sufle
tul la gură întrecerea pe deplin spor
tivă a celor două formații și adevărate 
explozii de aplauze și urale răsplătesc 
fiecare gol. Continuăm însă să avem 
emoții în acest meci final! Hnat intră 
în semicercul nostru și arbitrul il sanc
ționează cu lovitură de la 7 metri pe 
care o transformă Almqvist (17—16 în 
min. 43). Jucătorul nostru își va răs
cumpăra imediat greșeala și cu fru
moasa lui „evitare" ne readuce dife
rența de două goluri: 18—16 în min. 44.

Suedezii aruncă in luptă ultimele 
forțe. Și deși reprezentativa romînă a- 
vea în min. 46 o diferență de 3 goluri 
(20—17),Suedia egalează din nou. Mai 
întîi Almqvist, excelent șuter. surprin
de pe Redl (20—18). Apoi la o lovi
tură de la 7 metri pe care Redl o 
apără în mod magistral, arbitrul 
Schneider dictează nejustiticat repeta
rea ei și Jonsson modifică scorul la 20- 
19 (mîn. 48). fn faza următoare este 
rîndul lui Oțelea să rateze un 7 me
tri (I), pentru ca atacul suedezilor, 
care a urmat, să se Încheie cu un 
gol marcat de Karlsson: 20—20 în 
min. 49. Vor ceda romînii ? Iată între
barea pe care și-o puneau toți cei pre
zenți la finală. Dar, calmul în momen
tele decisive, admirabila voință și 
putere de luptă a echipei noastre Iși

în pauza meciului de hochei Steaua — Știința București jucătorii preferă, în 
loc de odihnă, cîteva minute din transmisia la radio, a finalei campionatului 

mondial de handbal în 7 de la Praga.
Foto : T. Roibu

spune și de data aceasta cuvîntul. Na- 
dea se infiltrează ca un spiriduș ta 
semicercul advers și... 21—20 (min. 
40). Un minut mai tîrziu, lacob au 
mai greșește finalizarea unui contra
atac colectiv și avem iar avantaj de 
două puncte (22—20). Meciul nu este 
insă jucat. Arbitrul Schneider dictează 
din nou, surprinzător, împotriva noas
tră lovitură de la 7 metri pentru un 
fault obișnuit la cîțiva metri de semi
cerc. Almqvist transformă (22—21) și 
în min. 54 — cu un șut de pe extremă 
— Jarlenius restabilește pentru a 5-a 
oară egalitatea în această partidă: 
22—22.

Pentru toată lumea era evident însă, 
că echipa Suediei se află la capătul 
puterilor. Pe teren, practic, este o sin
gură echipă, cea care avea să obțină

5 MINUTE DUPĂ FINALA...
Cinci luminile tabelei de marcaj din 

Sala sporturilor din Praga s-au stins 
pentru ultima dată în acest campionat 
și antrenorii noștri loan Kunst-Gher
mănescu, Nicolae Nedef și Eugen Tro- 
fin primeau din toate părțile felicitări, 
iar învingătorii — care au cucerit o 
victorie de mare prestigiu erau purtați 
pe brațe, am fost martorul unor mo
mente emoționante, de mare fericire, 
în minutele care au urmat, antrenori și 
jucători ai diferitelor echipe partici
pante la acest campionat adresau fe
licitări antrenorilor și sportivilor ro
mîni, cuvinte de prețuire pentru aceas
tă victorie care va fi» desigur, încă 
multă vreme comentată și care a fă
cut să crească și mai mult prestigiul 
handbalului și, în general, al mișcării 
sportive din țara noastră.

Să dăm cuvîntul arbitrului Schnei
der (R.F.G.) :

„Echipa Romîniei a cîștigat meri
tat, confirmi rid majoritatea pronosticu
rilor din ultimele zile, cînd s-a văzut 
mai clar că jucătorii romîni dețin o 
pregătire superioară celorlalte echipe*.

Iată ce ne-a declarat și Kurt Wad- 
mark, antrenorul echipei Suediei: 
„A fost cel mai disputat campionat 
mondial și sînt foarte bucuros că deși 
echipa noastră a pierdut, ea a evoluat, 
totuși în cel mai apreciat meci al 
competiției. Romînii au fost mai buni 
și au învins pe merit. în special în re
priza a doua și spre sfîrșitul jocului, 
ei au dominat cu autoritate obținînd 
o victorie care li se cuvine cu priso
sință".

Am stat de vorbă apoi cu jucătorii 
noștri, pentru a doua oară consecutiv 
campioni mondiali. Cuvintele expri
mau bucuria, satisfacția lor deplină t 

VIRGIL HNAT, căpitanul echipei : 
„Victoria aceasta este rodul unității și 
puterii de luptă a întregii echipe*.

IOAN MOZER : „Sînt fericit că 
am reușit să terminăm neînvinși 
și să păstrăm astfel titlul de cam
pioni ai lumii. Consider că victo
ria noastră este cu atît mai prețioasă 
cu cît am întîlnit echipe care au avut 
o foarte bună pregătire. Atît forma
țiile cu care am jucat în grupe, cît șt 
cele din semifinale, în special Ceho
slovacia — pentru a nu mai aminti 
de Suedia — au practicat în cornpu- 
nia noastră cel mai bun joc din toate 
cîte au susținut la acest campionat*.

CORNEL OȚELEA : „Am cucerit 
din nou titlul mondial mulțumită co
laborării perfecte dintre jucători și 
pregătirii tactice a echipei*.

pentru a doua oară consecutiv laurii 
de campioană a lumii. îvănescu zgu
duie mai întîi bara porții adverse, dar 
în min. 57 „bomba" sa fulgerătoare nu 
mai poate fi oprită. Este 23—22 și 
mai sînt trei minute. Cîteva momente 
mai tîrziu, căpitanul echipei noastre, 
Virgil Hnat, îl imită, făcînd inutil 
plonjonul disperat al lui Ring: 24—22. 
Și pentru a ne dovedi tehnica sa ex
cepțională, marea sa putere de șut, a- 
celași Hnat ridică sala în picioare cu 
o „bombă" necruțătoare: 25—22 îa 
min. 58. Partida este jucată și în acla
mațiile miilor de spectatori, echipa Ro- 
mîniei cîștigă cea mai dificilă întîlnire 
din acest campionat, terminînd com
petiția neînvinsă și cucerind astfel 
pentru a doua oară consecutiv titlul de 
campioană mondială.

PETRE ÎVĂNESCU : „Sînt deosebit 
de fericit că am făcut parte pentru 
a doua oară din echipa care a cîștigat 
campionatul mondial, făcînd astfel ca 
steagul patriei noastre să fie ridicat 
pe cel mai înalt catarg. Cu toții consi
derăm însă această victorie ca o obli
gație de a ne pregăti în continuare cu 
aceeași seriozitate, pentru că avem de 
apărat în continuare prestigiul hand
balului nostru**.

IOSIF IACOB : „Mă bucur din toată 
inima că debutul meu la un campio
nat mondial a coincis cu o mare vic
torie. Mă voi strădui și în viitor să co 
respund încrederii acordate*.

Pe chipurile celor trei antrenori, 
loan Kunst-Ghermănescu, Nicolae Ne
def și Eugen Trofin (care a ajutat 
în ultimul timp la pregătirea echipei), 
am citit aceeași bucurie a victoriei 
finale. Exprimînd opinia întregului co
lectiv de antrenori, IOAN KUNST- 
GHERMĂNESCU ne-a spus : „Condi
țiile optime de antrenament și efor
turile depuse de fiecare jucător în 
pregătirea dinaintea campionatului și 
în fiecare din partidele susținute la 
Pardubice și Praga au stat la baza a- 
cestui mare succes al handbalului 
nostru. Echipa R. P. Romîne a fost, 
după părerea unanimă a tehnicienilor 
prezenți la campionatul mondial, for
mația care a dovedit cea mai ridicată 
valoare. De altfel, reprezentativa țării 
noastre este singura care la această 
ediție — cu destule surprize, cu jocuri 
deosebit de echilibrate — a reușit să 
cîștige toate cele șase partide.

MARIUS BIRJEGA, vicepreședinte 
al UCFS și conducătorul delegației

Rapid București în finala „Cupei campionilor europeni” 
la handbal in 7 feminin

(Urmare din pag. I)

1—3 scorul a ajuns în scurt timp la 
3—3 (min. 17) ca apoi Rapid să con
ducă permanent: 9—3 (min. 29)... 9—5, 
10—5 (min. 35)... 10—7, 11—7. Echipa 
gazdă a început destul de puternic me
ciul. dar a cedat în fața superiorității 
evidente a oaspetelor. întreaga echipă 
a Rapidului a jucat bine; merită totuși 
sublinieri speciale Ana Boțan. Hedeșiu, 
Constantinescu si Dumitrescu.

Arbitrului Macek (Cehoslovacia), 

sportive romîne : „Toate laudele an
trenorilor și jucătorilor noștri pentru 
valoarea ridicată a partidelor prestate 
de echipa Romîniei la această ediția 
a campionatului mondial! Printr-e 
comportare excelentă — rezultat ai 
condițiilor de pregătire și al muncii 
entuziaste, sîrguincioase a antrenorilor 
și jucătorilor noștri — echipa R. P. 
Romîne a răspuns încrederii acordate, 
înscriind în cartea de aur a mișcării 
noastre de cultură fizică o nouă mare 
victorie, care contribuie la întărirea 
prestigiului cucerit de R. P. Romînă 
în sportul mondial".

Finala pentru locurile 3—4

Cehoslovacia — R.F.G.
22-15 (8-7)

Rezultatul a fost cel scontat. Supe- 
rioritatea gazdelor — manifestată în 
special în jocul de atac — a fost bo- 
tărîtoare în repriza secundă aducînțt 
echipei Cehoslovaciei medalia de bronz 
pe deplin meritată. Jucătorii ceho
slovaci au folosit foarte bine pivoți! 
și extremele, reușind să-si depășească 
adversarul și în fir.alul partidei să do
mine cu autoritate. Echipa R.F.G. » 
jucat la nivelul evoluțiilor sale ante
rioare. dar absența lui Lubiing — a» 
cidentat — a fost serios resimțită. 
Partida a fost condusă de iugoslavul 
Pupici, ajutat d? r'mînul V. Sidea ți 
norvegianul Nielsen. An m at pen
tru cehoslovaci: Mareș 4, Froilo 2. Ra- 
zek 3. Havlik 2. Seruga 4, Rada 4 (2 din 
7 m.) și Duda 3, iar pent-a formația 
R.F.G. Schilmant, 3. MChleisen 4, La- 
kas 2 (unul din 7 m.). Honige 2, 
(ambele din 7 m.). Struck 2, Lange 
1 și Bahrdt 1.î

Finala pentru locurile 5—6

U.R.S.S.-IUGOSLAVIA 27-18 (13-9)
Handbaliștii sovietici au făcut un 

joc bun și au cîștigat la diferență. 
Ei au condus majoritatea timpului 
Astfel, în min. 23 scorul era 10—4, în 
min. 31: 14—9, în min. 39: 18—10, iar 
in min. 49 tabela de marcaj arăta 
20—15. Golurile au fost înscrise de» 
Terțvadze 8, Veldre 5, Zelenov 4, 
Usenko și Reznikov cite 3, Lebedev 
și Zdorenko cite 2 pentru echipa 
U.R.S.S., Bjegovici 6, Sarenkapa 3, 
Milkovici 4, Karadja și Jagmeștar cite 
2 și Vidovici 1 pentru reprezentativa 
Iugoslaviei.

Finala oentru locurile 7-8

DANEMARCA—UNGARIA 23-14 (8-8)
In finala pentru locurile 7 și 8, Da

nemarca a dispus de Ungaria ea 23— 
14 (8—6), după un joc, in general 
de bun nivel tehnic. Jucătorii maghiar 
au reușit să încheie prime repriză la 
un scor destul de strîns, dar în con
tinuare au slăbit ritmul și au făcut gre
șeli în apărare. Danezii^ au știut sl 
profite de aceasta și să-și măreascl 
avantajul, în special prin jocul btM 
prestat de Hansen (care, de altfel, a 
marcat în repriza a doua 6 goluri) ? 
Kramer. Partida, condusă de Par 
dubsky — ajutat de School și Tuorr* 
nen — a avut însă, pe alocuri, o noti 
de nervozitate și duritate. Au marca 
Svendsen 2, Kramer 5, Berndt 1, Han 
sen 8 (2 din 7 m.), J. Nielsen 1 
Sandhoje 3, Andersen, 1 și Petersen ■ 
pentru danezi, Fenyo 7, Adorjan 3 
Kesjar 2, Klein 1 și Marosi 1 pentrt 
echipa maghiară.

care a condus bine, i s-au aliniat forma 
(iile:

RAPID : Naghi, Hanek — Dumitre 
seu (1), Oțelea, Constantinescu, Bo 
tan (5), Floroianu (2), Hedeșiu (1) 
Szoko (1), Naco (1), Balosache.

SPARTAC.US: Pasztor, Stiller - 
Fanezi, Balogh (1). Jakobsen, Jon: 
(5). Hajek (1), Csenki, Beres, Feket 
și Kurucsai.

La amiază, echipa Rapidului s-a ma 
poiat la Budapesta. De aici va piet 
marți seara spre țară.
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