
PROLETARI DIN TOATE TARILE.TJNIȚI-VA!

.Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

Anul XX—Nr. 4422 * Luni 6 aprilie 1964 * 4 pagini 25 bani

Tineri și tinere!
Participați la întrecerile SpartachiadCi 
republicane, competiție în care aveți 

posibilitatea să treceți 
și normele insignei <ic Poiîsporiiv!

ROMiNCELE, CELE MAI BUNE DIN EUROPA LA HANOBAL Șl TENIS DE MASĂ
Handbalul nostru s-a impus din nou!

Echipa feminină Rapid București a cucerit 
„Cupa campionilor europeni", invingind 

in finală pe I. F. Hălsingor cu 14-13 (5-4)

Lotul de jucătoare folosit de Rapid în cele 7 meciuri din „Cupa campionilor 
europeni". De la stingă la dreapta, jos: Antoaneta Oțelea, Rodica Floroianu, 
Florica Balosache, Elena Hedeșiu. Irina Naghi; sus: Hilcie Roth, Maria 
Constantinescu — căpitanul echipei. Margareta Hanek, Aurelia Szoko, antre
norul Gabriel Zugrăvescu, Ana Boțan, Rodit Naco și Constanța Dumitrescu.

BRATISLAVA 5 (prin telefon). La 
trei săptămîni de la marea vieforie de 
la Praga — unde reprezentativa mas
culină a R. P. Romine a cucerit pentru 
a u^ua oară consecutiv titlul de cam
pioană mondială —, handbalul romt- 
nesc a reușit o nouă performantă de 
răsunet. Sîmbătă, la Bratislava, echipa 
feminină Rapid București a învins cu
14—13 (5—4) pe campioana Danemar
cei. I. F. Hălsingor, cucerind a IV-a 
ediție a „Cupei campionilor europeni". 
Rapid a readus astfel la București pre 
țiosul trofeu, care în 1961 fusese cîști- 
gat de Știința București.

Performanta încununează cu titlul de 
cea mai bună formație de club din Eu
ropa o echipă a cărei comportare în 
această impotiantă competiție interna 
țională a fost constant bună, Rapid 
întrecînd — pe rînd — adversare cu 
frumos renume în handbalul european: 
Spartak Subotifa, Fortschritt Weissen 
fels, Spartacus Budapesta și acum, în 
finală, I. F. Hălsingor. Semnificativa 
In privința meritelor incontestabile ale 
Rapidului este declarația făcută după 
finala de sîmbătă de delegatul Federa-
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DUPĂ ETAPA DE IERI... 

CLASAMENT

REZULTATE
Farul — U.T.A. 0—0
Crișul — Dinamo Pitești 0—0
Siderurgistul — Știința Cluj 1—1 (1—1)

1. Dinamo Buc. 16 11 2 3 36:14 24
2. Progresul 16 8 4 4 31:27 20
3. Rapid 16 8 3 5 26:25 19
4. Petrolul 16 7 4 5 20:10 18
5. Steaua 15 8 1 6 38:26 17
6. Farul 17 8 1 8 19:21 17
7. Dinamo Pitești 17 7 3 7 19:23 17
8. Crișul 17 6 4 7 16:24 16
9. Steagul roșu 16 6 3 7 20:19 15

10. U.T.A. 16 6 3 7 18:19 15
11. Știința Cluj 17 8 2 9 24:27 14
12. C S.M.S. 16 6 1 9 22:31 13
13. Știința Timișoara 16 5 2 9 18:24 12
14. Siderurgistul 17 4 3 10 14:31 11

ETAPA VIITOARE (12 aprilie)

1 Dinamo București — Dinamo Pitești '
1 C.S.M.S. — Crișul

Știința Cluj — Progresul '
Știința Timișo-ara — Farul

Steaua — Siderurgistul
U.T.A. — Steagul roșu '
Petrolul — Rapid

—----- -———(

ției Internaționale de Handbal, Leopold 
Stipkowich (Austria), membru în Con
siliul F.I.H. : „Rapid a meritat victo
ria : a fost echipa mai bună. Cupa se 
află în mîini bune".

Meciul final a fost deosebit de dispu
tat, pasionant. Ca și handbaliștii noș
tri în finala de la Praga, jucătoarele 
Rapidului au înfruntat un adversar ho- 
tărît să-și apere cu toată dlrzenia șan
sele. 1. F. Hălsingor — care cuprinde 
7 jucătoare din reprezentativa Dane
marcei — a adăugat la tehnica sa ex
celentă și la forța aruncărilor de la dis
tantă, o manieră de joc apropiată de 
cea a echipei noastre (joc organizat, 
mai ales în apărare, agresiv și rapid), 
ceea ce a surprins pe jucătoarele Rapi
dului, care se așteptau la un ritm lent, 
caracteristic danezelor. Campioana noa 
stră și-a revenit însă, după un început 
timid, s-a apropiat de valoarea și po
sibilitățile sale și tn partea a doua a 
reprizei prime și după pauză, pînă în 
min. 35, și-a impus jocul, luînd un a- 
vantaj de 6 goluri (14—8). In această 
lungă perioadă, Rapid a desfășurat un 
joc organizat, spectaculos, cu acțiuni pre
cise și... rapide, făcînd „șah-mat“ apă
rarea danezelor, prin dese și eficace 
angajări ale pivoților, sau prin 
lansarea unor contraatacuri fulgeră-

(Continuare in pag. a 4-a)

SELECȚIONATA CAT. A - PROGRESUL BUC. 6-1 (5-0)

Așa s-a înscris cel de-al doilea gol: Pircălab a centrat pe jos și Sasu a reluat direct trimițînd balonul în plasă. 
(Citiți amănunte în pag. a 3-a) .' Fotoi T. Roibu

Sîntem nespus de fericite că am 
reușit prin cucerirea „Cupei cam
pionilor europeni" să aducem un 
nou succes handbalului romînesc 
și modesta noastră contribuție la 
creșterea neîncetată a prestigiului 
sportiv al Republicii Populare 
Romîne. închinăm din toată inima 
această victorie celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Gîndul nostru se îndreaptă cu 
dragoste fierbinte și recunoștință 
profundă către partidul iubit, că
ruia îi datorăm toate succesele 
noastre. Ne angajăm să ne pre
gătim în continuare cu și mai 
multă rîvnă și hotărire, pentru a 
contribui la afirmarea tot mai 
puternică a sportului din scumpa 
noastră patrie.

ECHIPA FEMININA DE HAND
BAL, RAPID BUCUREȘTI

★ ...
La terminarea competiției, ma

estro emerită a sportului, Maria 
Alexandru, a ținut să facă ziaru
lui nostru următoarea declarație 
în numele întregii formații : 
„Sîntem foarte bucuroase că am 
cîștigat prima ediție a „Cupei 
campionilor suropeni" la tenis de 
masa. Am dorit din toată inima 
și ne-am străduit, atît eu cît și 
colegele mele de echipă, să în
tâmpinăm cea de a XX-a aniversare 
a eliberării patriei noastre cu un 
succes care să contribuie la creș
terea prestigiului sportului romî
nesc. Sîntem fericite că am reușit 
acest lucru".

Gh. Costache-64,95 m
record mondial de juniori
• DOI JUNIORI „NICI" — SEPȘI IA ORADEA Șl 10AN IA DlICUREȘIl — 

Al SĂRII 1,90 m LA 1NĂLTINE

Pentru a patra oară în acest sezon, 
tinărul GHEORGHE COSTACHE 
(antrenor C. Spiridon), a încercat 
ieri să doboare recordul mondial de 
juniori la aruncarea ciocanului de 6 
kg. Pînă acum el a reușit să-și îmbu
nătățească în două rînduri recordul 
republican, avînd de fiecare dată cite 
o aruncare, din păcate depășită, supe
rioară celei mai bune performanțe 
mondiale.

lată însă că ieri dimineața, pe sta
dionul Tineretului, Gheorghe Costa- 
che (C.S.Ș.) a reușit să-și realizeze 
obiectivul propus: A DEVENIT RE
CORDMAN AL LUMII 1 Cele șase a- 
runcări ale sale au măsurat: dep. — 
63,74 m — 61,48 m — 64,95 m — 
dep. — 63,97 m. Vechiul record apar

Un frumos succes al tenisului de masă rominesc

Voinfa București victorioasă 
in prima ediție a „Cupei campionilor europeni"

In finală jucătoarele noastre au întrecut 
pe Voros Meteor Budapesta cu 5-0!

Imediat după victorie: de la stingă la dreapta: Ella Constant inescu, Maria 
Alexandru și Eleonora Mihalca

Foto: I. Mihăică

ținea atletului vest-german Wolthe- 
rig, din 1961, și era de 63,46 m.

In cadrul concursului de primăvară 
al școlilor sportive de elevi, desfășu
rat la Oradea, au fost înregistrate 
două noi recorduri republicane. Clu
jeanul ANDREI SEPȘI (antrenor M. 
Pășcălău) a trecut, din a doua încer
care, peste ștacheta înălțată la 1,90 
m — record de juniori cat. a 11-a, iar 
orădeanul GH. SZENTMIKLOSI — 
de 14 ani — (antrenor L. Kiss) a 
obținut 1:16,1 pe 500 m — record de 
copii.

La o zi după ce Sepși a stabilit 
la Oradea recordul de 1,90 m, la 
București tinărul ȘERBAN IOAN (an
trenor Gh. Stănescu) a obținut și el 
același rezultat, egalînd astfel recor
dul republican al juniorilor „mici".

Prima ediție a „Cupei campionilor 
europeni" deschisă echipelor feminine 
de tenis de masă, s-a încheiat cu o 
strălucită victorie a sportivelor noastre, 
în finală, care s-a desfășurat sîmbătă 
după amiază în sala Floreasca din Ca
pitală, formația Voința București a în- 
trecut pe campioana R. P. Ungare, 
Voros Meteor Budapesta cu scorul de 
5-0. Acest rezultat încununează succese
le echipei romîne de-a lungul competiției 
începute în toamna anului trecut și la 
care au luat parte formațiile campioane 
din nouă țări ale Europei: Spartak 
Sokolovo Praga, La Palette Bruxel
les, PSV Viena, Einheit Dresda, TTK 
Kiel, AC de Boulogne Billancourt, Sla
via Sofia, Voros Meteor Budapesta și 
Voința București.

Valoarea sportivelor romînce, ca și 
succesele repurtate în competițiile in
ternaționale din ultima vreme, făceau 
ca pronosticul — în ceea ce privește 
cîștigătoarea finalei—să fie dat de că
tre specialiști, aproape la unison, în 
favoarea echipei noastre. Puțini preve
deau însă că Voința București va tre
ce cu aceeași ușurință de toate adver
sarele, înregistrînd un record în ma
terie : numai victorii la zero și nici un 
set pierdut! Intr-adevăr, pînă a ajunge 
la meciul decisiv, reprezentantele 
noastre au eliminat cu 5-0 pe Spartak 
Sokolovo Praga și tot cu 5-0 pe Eip- 
heit Dresda.

Partida care ridica semne de între
bare, în ceea ce privește scorul șl 
mai cu seamă comportarea celei da 
a trei componente a formației ro
mîne, rămînea finala cu Voros Meteor 
Budapesta. Acționînd în cea mai mare 
parte a timpului în ofensivă, jucătoa
rele noastre nu au lăsat nici o spe
ranță trioului maghiar, surpriza în
trecerii produeînd-o tînăra Eleonora 
Mihalca prin victoria ei fără drept de 
apel, în fața fostei campioane conti
nentale Eva Fdldy. Pentru maniera în 
care au luptat pentru victoria finală, 
și pentru cucerirea trofeului, maestrele 
emerite ale sportului Maria Alexan
dru, Ella Constantinescu ca și Eleo
nora Mihalca merită felicitări din 
toată inima.

Iată de altfel, pe scurt „filmul* 
acestei partide disputate după sistemul

C. COMARN1SCH1 
N. MARDAN

(Continuare in pag. a 4-a)



„Cupa R.P.R.“

Rapid șl Dinamo (m), C. P. B. 
și C. S. M. Cluj (f) învingătoare în deplasare
MASCULIN : MINERUL BIHOR — 

RAPID BUC. 1—3 (5—15. 15-6.
10— 15 3—15). Râpid ă pFezefttăt între
gul Său lot, dar a Cîștigât mai 
greu decît arată scorul. Echipa Mine
rul Bihor a opus o dirză rezistență, 
îritîlnireâ a oferit un volei de că!i‘a- 
te. mai ales in seturile doi și trei, 
mult aplaudate de cei peste 700 de 
spectatori prezehți la meci; De M oas
peți am remarcat serviciile foarte 
puternice ale Iții Minced și joVnl • in 
atac deosebit de eficace al lui Ardelea. 
De la gazde s au remarcat Stârihschi 
și Moruț. (M. DOM1ȚIAN — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - $T11KTA 
GALAȚI 3—1 (15—7, 15—4. 11—15.
15— 11). învingînd pe colegii lor din 
Galați, studenții timișoreni aii reunit 
să întrerupă seria înfnngeriibr. S-ăti 
remarcat: Mu sat. Dtițică, Gohn (Timi
șoara), Brandenburg si PtiriSbf (Ga
lați). (Petru arcan - coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — C.S.M.S. 
IASI 3—0 (8, 13. 14).

FARUL CONSTANȚA — DINAMO 
BUC. 1—3 (17—19, 9—15, 16—11. 
6—15).

ȘTIINȚA CLUJ - PROGRESUL 
BUC. 3—1 (15—11. 40—15, lo-ll.
16— 14).

TRACTORUL BRASOV — SÎt.AUA 
BUC. 3—i (13-15'. 15—13, 15—9;
11- 15, 15-7).

FEMININ : RABID — STllNTA 
BUCUREȘTI 3-0 (8. 9. 12). Rț^fică 
slniteitetor, din rîndutile cărora a lip- 
sjl cea rrlâi bună ptcîiirwe a for — 
Itvariă EnculeȘcu, riti a fost iă îtiălți- 
njbâ așteptărilor. In această situație, 
făta SS se îhlrektiințeZț prea mult-, 
jucătoarele tfe lă Rapid «ti bfcfffitH 8 
victorie relativ tiȘdară și tltstul (fe... 
rapidă. Ife păreiirSuI îhtilhirlî a ieȘÎ’t 
îh evidență jtjeul bun prestat de Nti-

Știința București învingătoare din nou 
în derbiul campionatului feminin

In competiția masculină: Dinamo București — Știința Cluj Î9 69 și Dinamo Oradea-steaua 51-55

FEMININ, SERIA 1

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 39—36 ( 22—19). Este
foarte adevărat că partida de ieri 
dintre fruntașele campionatului femi
nin, prezenta o importanță deosebită 
în luptă pentru cucerirea titlului repu
blican. Aceasta însă, nu seuză evolu
ția mediocră a celor două formații.

Un joc încîlcit, nervos, extrem de 
prudent, chiar și cînd nu trebuia (mai 
ales din partea Rapidului.), abundîhd 
în greșeli — iată ce rie-au oferit, timp 
de 40 de minute Știința și Rapid, for
mații care asigură totului nostru re
prezentativ cele mai multe jucătoare. 
Vittoria a revenit Științei. Cămpioa- 
nole au acționat mai reiâxat in partea 
a doua a meciului și și-au depășit ad
versarele cu o apărare in „Zbhă“ 
foarte activă (merite ittâi mari revin 
jucătoarelor V. Niculescu, A. Hardlam- 
bre și H. Antosch) și contraatacuri 
declanșate cu mare promptitudine.

Baschetbalistele de la Rapid au în
cercat să opună Științei u-n joc pozi
țional, bazat pe acțiunile pivoților și 
aruncările de la semîdiștanță. Ele au' 
încetinit de fiecare dată ritmul de 
joc, ceea ce — evident — nU conve
nea adversarelor. Prudența tor exage
rată în ofensivă și ineficacitatea ă- 
rurfcăritlor de lâ semidistanță (Raco- 
vîță și Ferencz au fost departe de 
forma lor obișnuită) fe-au costat însă 
cel mai mult în. această partidă.

în ceea ce privește eVolutiă Scoru
lui, trebuie arătat, că în primele 10 
minute a condus Rapid (8—4, 
15—12). După aedea, Știința a pre
luat conducerea, pe care a rrientînut-o 
pînă la sfîrșit (Rapid nu a hettșit să 
egaleze decît o singură dată, în min. 
30: 29—29). Gh. Dinescu și G. Chi- 
drrl’eu aii condus foarte bine următoa
rele formații: ȘTIINȚA: Haralambie 
10, Niculescu 6, C. Gheorghe 10, S. 
Dumitrescu 10, AntosUi 3, Tfnlbrescu, 

talia Tddorovschi, Florica Tadora (în 
atac) și Doina Popescu (Rapid), R6- 
dicn Preja (Știința).

PROGRESUL — C.S.M. CLUJ 2-3 
(6—15. 15—11, 7—15, 15—8, 11—15). 
După o oră și jumătate de joc volei
balistele de la Progresul au părăsit 
din nou terenul învinse. Gazdele au 
jucat slab, fiind întrecute tfe o for
mație destul de modestă, dar care a 
jucat simplu și a ăVut îh Tineta Teacă 
o bună Coordonatoare, iar în Domnica 
Costic o atacantă eficace.

Jocul a fost in general de un nivel 
tehnic modest, cu multe pase și mai 
ales servicii greșite. Interesantă a fost 
doar evoluția scorului, care a mai 
ținut trează atenția spectatorilor.

Din nou trebuie să semnalăm sla
bul nivel la eare se prezintă echipa 
bucureșteana și lipsa de interes care 
se manifestă pentru promovarea unor 
jucătoare tinere. Citeva din componen
tele actuale — Rodica Vartan. Aurica 
Popa —■ au o pregătire foarte slabă 
și sînt departe de cerințele competiției 
la care iau parte.

CONSTANTIN ALEXE

C.S.M. S1B1U-DINAMO BUC. 3-2 
(15—7. 12—15, 16—18. 15—5, 15—42). 
timp de o oră și 55 de minute cele 
două formații au jucat de la egal la 
egal-, au prătlîcat un volei de bună 
calitate: cu servicii puternice, blocaje 
eitcelenre și ptițirife greșeli. Victoria 
gazdelor se daforeȘte în bună parte 
preluărilor din serviri și blocajelor. 
Di'narrfovislcle ari jucat fără Lia Variea 
și Doina Ivănescii. S-au remarcat : 
Mirion, Eleșeriu (C.S.M.), Schreiber, 
Șiefărtescu si Lucia Vănea (Dinamo).

VOlNțA CRAIOVA - C.P.B. 1-3 
(12-15. 4—15, 15—2, 12-15).

FARUL CONSTANȚA - ȘTIINȚA 
CLUJ 3-12 (10—15. 15—11, 8—15. 
15—12, 15-13).

BASCHET

Simon ; RAPID : Ferencz, Racoviță, 
8, Ivanovici 14, Vasilescu 9, Demîan 
3, Tancu 2. (a.v.).

VOINȚA ORADEA - VOINȚA TG. 
MUREȘ 51—38 (28—15). Avînd în 
Dolhan (18) și Milak (16) două bune 
realizatoare, gazdele s-au impus încă 
ditrt prima repriză, obținînd o victorie 
clară. în urma acestui succes, orăden- 
cele își mențin locul în prima serie, 
în timp ce echipa mureșană va juca 
în sezonul viitor în seria a 11-â. 
(V. Seră — coresp.).

Criștil Oradea — Știința Cluj 40-53 
(16-26); Mudeșul Țg, MuiVș — Voin
ța Brașov 79—52 (36—22); Unirea
— Voința București 76—50 (33—21).

SERIA A II-A: Știința timișoara
— A.S.A. Cluj 54—48 (20—21);' pro
gresul București — C.S.M.S. Iași 
59—26 ( 33—13); S.S.E. Constanța
— I.C.F. 48—45 (20—26); Olimpia — 
Mătasea Dude ști 55—36 ( 32—20).

MASCULIN, SERIA 1

DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIIN
ȚA CLUJ 79—69 (39—31). Fără să 
se ridice la un niv'el tehnic dttoscbit, 
partida centrală a etapei a plăcut prin 
ritmul viu în care s-au angajai aîii- 
beîe forntații chiar de la înc'epuluî 
întrecerii. Dinamoviștii au făcut de 
data aceasta trn joc buri, doriiînîndu-șî 
adversarii — handicapați de lipsa hji 
Demian — de la uri capăt la celălalt 
al meciului. Atuul priricipal al biicu- 
reștenitof, în fața lid'eruhii, ă fost 
„presingul", pe care l-au aplicat pe 
toată durata partidei. îridercarea di- 
namoviștilor este demnă de relevat 
și poate fi dată de exemplu tuturor 
echipelor noastre fruntașe. Tactica 
gazdelor a incomodat vădit pe stu
denții clujeni, care se pare că nu 
Bînt încă Obișhuiiți să contracareze o

Etapa a ll-a a campionatului republican
de „libere

Cea de a doua etapă a campionatu
lui republican de lupte libere pe echipe, 
seria A, a reunit duminică după amia
ză, în sala Ciulești din Capitală, for
mațiile din grupa I și a IlI-a. Majo
ritatea luptătorilor au evoluat la un 

1. Popescu (Steaua) și-a dus adversarul la parter. A. Mihai (Siderurgistul- 
Galați) nu va reuși să iasă din această poziție dificilă și vă fi 

învins prin tuș

nivel tehnic superior etapei precedente, 
furrtiZind meciuri dinamice și spectacu
loase. Acest lucru s-a datorat și faptului 
că cele mai multe echipe au fost sensibil 
egale, excepție făcînd Steaua care, cu 
o pregătire superioară, a dominat cate
goric întîlnirile din grupa a HI-a. în 
sprijinul acestei afirmații sînt rezulta
tele înregistrate în grupă I, unde întîl
nirile s-ati încheiat număi Cu rezulta
tul de 9—7.

în revenire de formă s-au prezehtat 
Siderurgicul Galați și Rulmentul Bra- 

astfel de apărare. Și în atac, dinamo
viștii s-au dovedit superiori. Ei au 
reușit adesea frumoase acțiuni colec
tive, depășind cu ușurință apărarea 
adversă. Clujenii, in schiriib, au acțio
nat mai mult individual, la îritîrtipla- 
re, iar pivoții (Cernea și Gubeseh) nu 
au dat randamentul scontat. Astfel 
stînd lucrurite, diferență eu căre au 
îrivins dinamoviștii putea fi hiuft rirăi 
mare, măi ales că în min. 33 ei con
duceau cu 73—50. Ușurința cu care 
au privit Bncure'ștehii însă finalul me
ciului a perriiîs oaspeților să reducă 
serios din handicap în ultimele mi- 
riuțe.

P. Marin și V. Bc/rdeianu au con
dus corect următoarele formații: DI
NAMO : Spiridon 18, Giurgiu 9, Va
silescu, Albu 12, Visner 15, Kiss 10, 
Dtidescu 11, Strugaru 4, Scorțeșch, 
Dra'goniireScu, AntoneScu; ȘTIINȚA : 
Vizi 10, Cernea 18, Stroe, forieseu 8, 
A. Bogdan 4, Kun, Gubeseh 11, Pop 
2, Ruhring 7.

DINAMO ORADEA — STEAUA 
57—55 (26—26, 49—49) 1 A fost
o parti'dă vin 'disputată, cîștigată pe 
merit de orădeni. Dinamoviștii au 
fost mai calmi în montenteie decisive 
și du știut să anihileze pe principalii 
realizatori advcr'șî. Bun arbitrajul 
presță't de V. Radar și A. Berger 
(!.' Oprea — coresp.).

Știința Tg. Mureș — Știința Timi- 
șoără 82—73 (42—-33) 1; Știința Cra
iova — Politehnica Cluj '68—59 
(34—24); Știința Btrcur'ești — Siâe- 
rurgistul Galăți 73—66 (40—Aî).

SERIA A 11 A: Voința Satu Mare 
— Aurul Brad 57—59 ( 21—27);
A.S.A. Bacău — Progresul București 
64—49 (27—27); Farul Constanța — 
Constructorul lași 57—41 (32—30);
C.S.M.S. lași — Voința Tg. Mureș 
75—41 (22—25).

“ a corespuns
șov. în schimb, A.S.AV Lugoj și Rapid 
București au deziluzionat. Râpidiștiî 
au pierdut ambele întîlnifî Și trebuie 
să spunem că există și o explicație in 
acest sens. Vineri, sportivii din Ciu
lești au fost găsiți făcînd antrenament

Farul a atacat
CONSTANȚA 5 (de la trimit 

tru). •— Constănțenii, sus 
aprinși ai echipei lor, sînt asi 
consternați. Nici azi, în a patri 
a returului, pe teren propriu, 
U.T.A.-ei, căreia calculul liîrtii 
acorda decît șanse jâiniine, Fai 
reușit să obțină o victorie. Mă 
la Constanța astă toamnă, cînc 
tănțenii erau direct angajați îi 
pentru titlu. în seara de noii 
cînd pe litoral ajunsese știrea 
riei de la București, cu 2—1, 
echipei Steaua, barometrul sts 
spiHt a suporterilor Fârtilui se î 
ta vertiginos Spre „mare opti 
Astă-seară, același barometru 
spre „tftgTîjdfâfe*. Și pe bună 
tate, pentru că Farul nu ar 
mai grija celor 17 puncte 
tul de puține, mai ales acum, i 
a două deplasări consecutive), 
pe aceea a unui joc nesatisf 
Echipa mu merge și de acest 
constănțenii s-au convins din plii 
azi. Făr&i a dominat, a a țiței 
ftiult, dar dezordonat, fără eh

Farul a vrut azi victoria și s 
risipă de fenergie, pentru a o 
Dar dortiihârea constărițeahă, i 
mai mare parte a jocului, netă, 
mas Iară roade, în fața jocului j 
ganizat, mai calin, al ârădenilt

Foto: T. Roibii

'singuH. Unde au fost antrenorii ? 
Nimeni nu a putut da un ră'spuns
precis.

Spectatorii au apreciat meciurile 
furnizate de Marmara (Steaua), Dul- 
ghCru (Siderurgîstui), Gfeantă (Steaua), 
îancău (Siderurgîstui), Tănăse și 
Crantea (Rapid), I. Dopescu (Steaua) 
și alții. O notă bună trebuie sfi acor
dam lui P. Poăîelungi (Siderurgistui) 
— deși a fost descalificat în nftfeim 
cri P. Gîrciutnaru (Steaua). Luptătorul 
gătățean a făcut față eu succes unor 
luptători dintr-6 categorie superioară 
de greiitate.

în legătură cu arbitrajele precizăm 
că ele au corespuns în general, dar 
s-au comis și greșeli. Astfel, o sin
gură decizie nedreaptă din întîlnirea 
Progresul — Rulmentul, a îrustst 
echipa din Brașov de un rezultat egil. 
Au făcut gffeșeli îndeosebi arbitrii Con- 
stantinescu, Bujor și Ruzsi.

Rezultate: Steaua cu SrdOrUrgistUl 
Galați 14—0 și cu A.S.M. Lugoj 15—1. 
Siderurgîstui — A.S.M. Lugoj 12—4. 
Progresul cu Rapid 9—7 și cu Rul
mentul Brașov 9—7. Rulmentul — 
Rapid 9—7.

1
V. GODESCU

C.S.M. Reșița cu Vagonul Arad 
9—7 Și cu C.F.R. Timișoara 9—7. Va
gonul Arad — C.F.R. Timișoara 8—8. 
Steagul roșu Brașov cu Dinamo 8—8 
și cu Mureșul Tg. Mureș 11—5. Dina
mo — Mureșul Tg. Mureș 10—6

1. PLÂVîȚU și
1. IONESCU - coresp.

In „Cupa orașului 
Bucurfești“

Jocurile disputate ieri s--au încheiat 
cu rezultatele :

SENIORI: Steaua — Rapid 8—7 
(5—1) — la juniori : 10—7 (4—2); 
Dinamo — Știința 9—2 (1—1) ■— ia 
juniori: 6—0 (nepr.); Rapid — Rafi
năria Teleajen 7—6 (2—3); Dinamo — 
Si-eâțta 7—6 (3—3) — la juniori: 
10—6 (7—2); Sfiintă — Răf. Teleajen 
13—12 (7—5) ; Dinamo—‘Rapid 17—4 
(7—0). SENIOARE: Știință—Confec
ția 11—3 (3—0), Progresul — Electro- 
magnetica â—3 (2—1), Confecția — 
Electromagnetică 5—4 (2—4); Știința 
— PrOgrestil 11-1 (4-1), JUNI
OARE: Rajrîd — Știința 6—0 (’nepr.), 
Progresul — Confecția 6—0 (nepr.j, 
Știirița — Rrog'reSnl 8—1 (5—0).

Jocurile primului tur iau sfîrșit azi: 
SENIORI (teren Dinamo, de la ora 
16) : Steaua — Raf. Teleajen, Rapid — 
Știinta, Răj. Teleajen — Dinamo și 
Știința — Steaua. SENIOARE (teten 
Progresul, de la ora 16.30) : Electro
magnetica — Știința și Progresul — 
Confecția. Jocurile de juniori și juni
oare au fost aminate.

Selecționata cat. I
Selecționata categoriei A de 

a susținut ieri un nou mCci de 
lire, jncîiid de astă dată sts 
..Republicii" și avînd P-
eebipa Progresul. Am avut in 
că față de adversarii de mh 
trecută, cei de la Progresul au | 
îat «n plus de Combativitate, ai 
într-un ritm mai susținit pe 
tare, unde Oaidă, D. Popescu, 
ianu și, într-o oarecare măsură 
ceseu și Iofeiulesen au eombim 
mos, în viteză și au șutat eeva h 
ricuios la poarta... cnlegului hă 
dm. în eeea ce privește apărare 
greșului, e greu să ne pronunțați 
a o califica drept slabă, sau a- 
da oareeari cirfeumstanțe, ținîh 
ma de Verva de joc a înainta 
ltec ți bnabi Iilor,

Fotbaliștii de la Progresul a 
îh general, o te^lieă meritorie 
ționatei și, nefiind preoenpați 
ziiltât, au jiicăt desdhi's. De re 
că, în repriza a doua, cu vîn 
față, ei nu numai că n-au slăbii 
ei, dimpotrivă, au întețit-o, eeCs 
fbst foarte util pentnu prima 
tură. >*•'

în ansamblul ei, partida a 
miilor de spectatori, care au ap 
„la scenă deschisă" numeroasei 
de calitate, jocul dinamic, pas 
Prima repriză, îndeosebi, cînd 
ționata a funcționat aproape 
timpul cu motoarele în pliivr— 
deosebit de frumoasă și dacă 
țiile profesionale — să spunem 
nu ne-ăr fi cerut să urmărim 
pentnu a nota minutele în ca 
marcat, mai că n-am fi știut cîr 
ce timpul.

Jocul selecționatei este în e 
progres» se leagă tot mai bine 
la bază, după părerea noastră, u 
ment esențial : dăruirea din toa 
tna, dorința vădită a fiecărui sț 
de a contribui la formarea unei 
puternice. Se joacă ctt o poftă 
cîndă și așa am vrea să-i vedei 
ren pe fotbaliștii noștri.

înaintarea â fdst și de astă 
pfthelul forte. Pîvcălab a fost di 
âct-iv, a participat la crearea nno 
de rară fnamusețe, unele termin; 
goluri. Sașii — inepuizabil, mei 
minge, în timp ce Creiniceanu < 
în eficacitate. Voinea a jucat ma 
decît miercuri, fiind ceva mai c 
acțiuni, iar Koszka a jucat mai 
îh fepriza a doua.

Apărarea s-a prezentat mai 
g-ată, mai pe fază;, în pofida fa 
că extremele Progresului au fost i 
bit de insistente. Nunxveillfer ] 
Grea vm sîht mai aproape de 
hună, în timp ce Popa, in trod 
lot, este încă în... rodaj.

Cele șase goluri marcă te de 
țîonată au fost rodul unor âcțiuh 
gîndite, executate în viteză, cu 
precise, cu schimbarea derutai 
direcției de atac. Autori : Ă’oinea 
10), Sasu (min. 18 și 29), Pî 
(min. 22 și 55) și Constantin 
35). Centru Progresul a mârcat I 
le seu (min. 73).

în cea de-a doua repriză, așa 
arată $i scorul, echipa ftu a m< 
randamentul dorit, selecționabili 
bind ritmul de joc, semn că sînt 
țuhiiți de... rezultat. Considerai 
nu au procedat bine, întrucît i 
avea tostul să contribuie la ort^ 
zarea echipei, la pregătirea ei 
după cum se știe, ne pregătim j 
jocuri de 90 de minute și nu 
puțin.



uit, dar fără claritate: 0-0 cu O.T.A.
Je precipitate alfe c'oftstănțenil'dr 
lovit de o apărare lucidă, în care 

artil Căpaș și Neamțu ăii
în ii excelentă. Iar cdrttraatâcii- 
arădenilor (care au aplicat uii 
ales 4—3—3), găsind în față o 

are aflată mereu pe poziții avan- 
au făcuta mai ales în ultimul 
de oră, ca tribunele să înceapă 

s teamă chiar de pierderea ainhe- 
niftcte...
tă a rarii cîteva momeftte mai im- 
mte din joc :
zdele atacă de Ia început, obțin 
a ebrnere% dar lipsa de organi- 
a acțiunilor lor e evidentă. Ca- 

și Neamțu destramă atac după 
iar Coman se dovedește imbata- 

în minutul 10, Tufan ratează, șu- 
afară de la 6 metri. Pe la mij- 
reprizei, U.T.A. are o revenire, 

mpul căreia ataeanții oaspeți în- 
ă poarta de la distanță. în min. 
ea mai mare ocazie a joetilui : Tu- 
capă singur pe mijloeul eareului, 
Coman blochează curajos la pi
ele atacantului advers salvîhd un 
â și marcat. în minutul imediat 
tor, Chivu — cârd a făcut un 
deosebit de bun, muncind neobo- 

i apărare și atac — salvează in 
mis ,,suflîndu-i“ un balon lui

în repriza a dona, Patul asaltează 
poarta adversă și are ocazii bane de 
gol în minutele 59, 60, 70, și 79. în 
ăefcst timp, Oaspeții au beneficiat și ei 
de două bune ocazii de gol, ratate 
însă de Fareaș (care îst minutul 58 
a căzut pe minge în situație extrem 
<!e favorabilă) și de Flornț, al cărui 
șttt a fost deviat în cornet de Man- 
eiit. în final; arădenii domină mai 
inult, în timp ce gazdele tesirtit efor
tul depus de-a lungul unei partide în 
cate lipsa de calm și de organizate i-a 
testat victoria.

Arbitrul V. Drug (București) a con
dus bine echipele :

FARUL i Munciți — Costin, Tîlveseu, 
Gref, Stancu, Neacșu (din minutul 73 
St&icțt), Moroianu, Bibere, Tufuri, Zam
fir, (îlogu.

tî.f.Â. : Corntin —- Bâhn's, Căpuș, 
Neainiu, Cbfnisar, Mețeas, Totner, CM- 
i'h, Țirlea, Florei, Fareaș (din minu
tul 65 Selirnesi).

RADU URZICEANU

esul Buc. 6-1 (5-0)
i de înâhită de â încheia 
: rîndnri, vrem cu atît mai mult 
ra,g atenția fotbaliștilor selec- 
ei, ca și antrenorilor lor, că atît 
a din Sarajevo cît și cea a Pre- 
lui nu au fost decît parteneri de 
lament, cu posibilități modeste 
mparsțte cn „elimpi«â“ bulgară, 
r, ar fi greșit să se considere că 
•ile de 6—2 și 6—1 sînt cumva 
e de autnliniștire.
exprimăm convingerea că se va 
în continuare cu multă rîvnă,

> a se puhe la punct lipsurile 
hâi elistă (mai ales îft apăfare),
> ca fiecare eumpărtiment și fit- 
jucător să se prezinte îh forma 
tă la timpul cuvenit.
itrul I. Ladislan (Buc.) a condus 
Si# :
ețivnatn Categoriei A : Mîhdrti 
>pa, Niinweiller III, koszka,
ii —Petru Emil, Constantin (min. 
GeotgeStu) — Pîrtălâb, Voinea 
63 Constantin), Sasu, Creini-

țresul : Cosma (min. 46 Dalcu) 
ăitesCU (min. 46 Ioniță), Cari- 
niu. 46 Ivănescu), Știrbei, Col- 
— lancu (min. 67 I. Popescu), 
iță — Oairlă, Mateianra, D. Po- 
(min. 78 M. Voinea), Stoicescu 
46 Iofciulescu).

M. COSTEA

Siderurgistul Galați-Știința Cluj 1-1 (1-1)
GALAȚI 5 (prin telefon de la tri

misul nostru). „Tot la o diferență de 
un punct vom învinge și noi 1“ a ex
clamat Vasile Alexandru, sîmbătă 
după-amiază, la sfîrșitul partidei fe
minine de handbal din cadrul C.C.E. 
dintre Rapid București și 7. F. H'al- 
singor, pe care studenții clujeni au 
vizionat-o la televizorul instalat la 
etajul III al hotelului „Dunărea" din 
localitate... Ceil&lțf colegi de echipă 
au zîmbit aprobativ, noul mijlocaș al 
Științei neexpfimîtid altceva decît op
timismul cu cate era privită partida 
cu Siderurgistul...

îhtr-adevăr, astăzi pe frumosul sta
dion „Dunărea", clujenii au arătat 
încă difi primele minute efi veniseră 
Ia Galați convinși Că pot cîștiga me
ciul. Ei au început partida atacîfld 
insistent, îndeosebi pe partea dreaptă, 
unde Ivansitc, îri fermă deosebită, și-a 
„plimbat" adversarul direct cum i-a 
toriveriit. Găiățenit, oarecum surprinși

IERI ÎN CATEGORIA C

Joc pe ploaie, la Oradea:
Grisul — Dinaiho Pitești 0*0•I <1

ORADEA 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). — în orașul ele pe ma
lurile Crișului a tost astăzi o vfeme 
atît de urită incit aproape nu te răbda 
inima să-i scoți pe fotbaliști afară din 
cabine. Arbitrul n-a ținut însă seama 
de perdeaua deasă și rece a ploii și 
a fluierat Începutul partidei Crișul O- 
radea—Dinamo Pitești in fața a peste 
10 000 de spectatori ce se adăposteau 
sub umbrele și mantale de phâaie.

Gazonul îmbibat cu apă nu a permis 
desfășurarea unui joc la nivelul aștep
tărilor. La capătul celor 90 de minute 
tabela de marcaj arăta 0—0. Consem
năm nota de sportivitate în care s-a 
desfășurat partida, știindu-se bine con
dițiile în care aceste două formații se 
zbat la mijlocul clasamentului.

Crișul a dominat majoritatea tim
pului, obțiaînd și 11 corner®, dat 
înaintașii deși au fost de zeci de ori 
în aprdpi'ereă porții piteștenfc, ău ttas 
slab și imprecis lâ poarta. In rtiin. 5 
Done iu a tras în bară, iar în min. 
01 și 81 două lovituri puternice ale 
lui Solomon au fost apărate magistral 
de Mătathe. îh rest, jucătorii orădefii 
s-au complăcut într-un joc de combi
nații sterile, dejucate de apărarea 
bide organizată a oaspeților. Trebuie 
să recunoaștem ca e cam puțin pen
tru o echipă dornică sâ-și consolideze 
poziția în clasament...

Fotbaliștii de la Dinamo Pitești au 
arătat prin jocul prestat că echipa a 
început să capete o oarecare maturi
tate. Jucătorii au știut să facă față 
tuturor momentelor grele impuse de ad
versar. au ieșit cu mult calm la atac, 
reușind să pună in pericol poarta a- 
părată de Weichelt. In min. 29

Gacoveanu a ratat o mare ocazie Ră
gind în bară, și tot el în min. 45, 
de la cîțiva metri, a șutat în portar. 
Ocazii favorabile au mai ratat David 
șî C. lonescu. La sfîrșitul meciului pi- 
teștenii s-au felicitat pentru rezultatul 
obținut, realizat mai ales datorită a- 
părăriî organizate care a funcționat 
perfect. Barbu a fost cel mai bun de 
pe teren, un adevărat stîlp în față 
porții lui Maladie. Note bune tui 
Sacaci 11 (pentru jocul lipsit de du
rități) ca și lui Bacos, lacob și Cun- 
cuii.

A arbitrat foarte bine Gk Dulea— 
București.

Au jucat formațiile :
CRIȘUL: Weichelt—AL Georgescu, 

Solomon, Sacaci H, Balog, Cuncuti, 
Vlad, Fandli (min. 46: Sacaci III), 
Bacos, Donctu, lacob.

DINAMO PITEȘTI: Matache-Vai- 
can, Ilie Stellan, Corneanu, Radu, 
Barbu, Constantinescu, Cacoveanu, 
Dumitrescu, C. îoncscu, David (min. 
73: Stănoaie).

C. MANTU

de „stilul" fotbaliștilor din Cluj, 
ș-au... clătinat puțin și, în min. 12, 
întreaga linie de apărători a fost de
pășită : Ivansuc a pasat lui Mureșan, 
care a trimis balonul in plasă, cu tot 
saltul portarului Niculescu: 1—0 pen
tru Știința Cluj.

Golul a avut efectul unui duș rece 
pentru gazde. Mijlocașii Gherghina și 
Gheorghe Ion au avansat în terenul 
oaspeților și servindu-i continuu pe 
înaintașii respectivi cu mingi, i-au 
angajat într-o luptă aprigă cu apă
rarea adversă. Studenții, cedmd mij* 
locul terenului, și-au concentrat for
țele în fața propriei tor porțf, respin- 
gînd atacurile repetate a-le gâlățemior 
și contraatscînd periculos ori de cite 
ori au avut prilejul, prin lbansuc. 
Adam sau Mureșan. De altfel, în min. 
25, Mureșan a mai reușit să introdu
că balonul în poarta lui Niculescu, 
dar arbitrul /. Ritter a anulat golul, 
la semnalizarea colegului său de titțe, 
N. Mihăilescu. înaintașul clujean co
misese fâuft, în aceeași fază... Minute 
în șir după aceea, consemnăm puter
nica dominare teritorială a fotbaliști
lor de la Siderurgistul, acțiuni peste 
acțftmi care se încheie în marginea 
careului mare al oaspeților. De-abia in 
min. 34, C. Matei reușește să pătrun
dă, in forță, in careul advers și, in 
luptă cu trei jucători clujeni, trimite 
balonul pe lingă Moguț, in poartă. E

_ Ultimele minute din prima repriză 
și întreaga repriză a doua se desfă
șoară sub semnul unei dispute dîrze 
pentru adjudecarea victoriei. Clujenii 
au însă în arsenalul lor o armă în 
plus: tehnica, cu care depășesc pu
terea de luptă a gazdelor, voința lor 
de a învinge. Acest fapt, de altfel, 
le-a permis ca ultimele minute să se 
desfășoare sub semnul dominării tor.

Arbitrul 1. Ritter (Timișoara) aju
tat la tușă de N. Mihăilescu și A. 
Benin (âmbii din București) a condus 
bine formațiile:

SIDERURGISTUL: Niculescu — 
Tomescu, Hulea, Florescu, Dragomir, 
Gheorghe Ion, Gherghina, Ba nu. Da
raban, Matei, Pălrașcu.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț — Marcu, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu, Georgescu, V. 
Alexandru, Ivansuc, Mureșan, Suciu, 
Adam, Szabo.

VALENTIN PAUNESCU

seria est
REZULTATELE DE IERI

Fiuctexport Focșani — Unirea Botoșani 
4-0 (1-0)

Laminorul Brăila — Rapid Mizil 0-0
Motalosporț Galati — Rulmentul Bklad 

3-0 (3-0)
Flamura roșie Tecuci — Moldova laei 

6-1 (0-0)
Petrolul Moiftești» — Chima Onești 0-1 (0-1)
Meciul Dinamo Suceava — Textila Buhuși 

a fost dmînat.

CLASAMENT
1. Laminorul Brăila 13 7 3 3 34:13 17
2. FI. r-c^ie Tecuci 14 6 4 4 31:18 16
3. Dinamo Suceava 12 6 4 2 21:13 16
4. Chimia Onești 14 6 3 5 15:12 15
5. Răpi A MîzU 14 7 1 6 17:21 15
6. Textila Buhuși 13 5 4 4 19:17 14
7. Meialospori Galați 14 5 4 5 20:22 14
8. Moldova lași 14 6 2 6 )3':24 14
9. Fructe Xpert Focșani 14 5 2 1 21:18 13

10. Unirea Botoșani 14 5 2 7 16:22 12
11. Petrolul Moinești 14 3 3 8 18:26 9
12. Rulmentul Bftldd 14 2 5 7 14^38 9

ETAPA VDTOARE ; Moldova lași - Chi
mia Onești, Fructexproit Focșani — Lami
norul Brăila, Rulmenftil Bîrlad PelioXul 
Moineiști, Teactila Buhuși — Unirea Botoșani, 
Rapid Mizil — Dinamo Suceava, Flamura 
roșie TecufiA — Metdlosport Galați.

SERIA SUD
REZULTATELE DE IERI

Tehnomelal B-ucUreeti — Victoria Giurgiu 
1-0 (0-0)

C.F.R. Roșiori — Portul Constanța 1-0 (0-0)
Metalul Pitești — Muscelul Cîmpulung 2-0 

(2-C)
Progresul Alexandria — Unirea Răcori 1-0 

(1-0)
Dinamo Victoria București — Flacăra roșie 

București 1-0 (1-9)
Electrica Constanța — Electrica Fieni 2-0 

(2-0)

CLASAMENT
1. C.F.R. Roșiori 14 9 2 3 19: 4 20
2. Dinamo Victoria Buc 14 1 2 4 27:15 )S
3. Metalul Pitești 14 7 3 4 19:24 17
4. Victoria Giurgiu 14 6 4 4 26:19 16
5. Flacăra roșie Buc. 14 5 5 4 19:14 15
6. Progresul Alexandria 14 4 7 3 15:17 15
7. Tehnometal Buc. 14 6 2 6 18:28 14
8. Portul Constanța 14 6 1 7 21:17 13
9. Unirea Răcan 14 4 3 7 23:13 n

10. Muscelul Cîmpulung 14 4 2 8 18:29 16
11. Electrica Fieni 14 4 2 8 12:50 >Q
12. Electrica Constanța 14 3 3 8 20:25 s

ETAPA VIITOARE : Electrica. Fieni —

MANA CiMPINA SI C. F. R. TIMISOARA 
IVINSE IN ETAPA DE IERI A CATEGORIEI B

SERIA I
Hiinia București — 

ia Cimpina 1-0 (1-0)
amd Politehnica din Capitală 
it ieri dimineață un număr re
le spectatori (aproape 7 000).
să vadă la lucru formația 

ană Poiana, lider în prima se- 
rtego.'iei B. Oaspeții s-au com- 
slab, nedovedind prin nimic 
ită locul de frunte pe cared 

a care a dat tonul in acest 
are și-a impus jocul a fost
Ieri ea a fost superioară oas- 

Snperioară prin alintul cu 
jucat, prin claritatea acțiunilor 
la poarta apă’ată cu succes 

nschi. ca și prin apărarea fer- 
re, de fapt, a avut puțin de 
i acest med), întotdeauna la 
r urmare a unui joc superior 
cui terenului (Ene IU și Ghe- 
, înaintașii Științei au avut 
îziție mult mai multe baloane 
le dec-it Poiana. Astfel stînd 

e normal că bucureștenii au 
rstule ocazii, printre care și 
bare“. Unicul gol al partidei 
marcat de Păiș (min. 40). 
ul S. Nicotau — Constanța a 
corect un meci desfășurat în- 
ă de deplină sportivitate.
ȚA: Petcu — Anton, Cicu, 
, Radulescu, Ene III, Gheghe- 
incscu (min. B2: Anescu), 
apesch, Cio-rnoavă.

POIANA: Opanschi — CruCbru, 
Postoiache, Banu, lonescu, MărCu’es- 
cu, Nanii, Nisipeanu, lordache, Cris
tian, Matei (min. 67: Dima).

M. TUDORAN
CELELALTE REZULTATE

C.F.R. Pașcani — Metalul București 1-0 (0-0) 
Chimia Fâgâraș — Jjjtîiiița Craiova 1-1 (0-1) 
Tractorul Brdșov — $Hffița Gâlaji 2-0 (1-6) 
Dinamo Bacău — Cteâhlăul P. NeaiĂț &-0 (3-6) 
Fiacăia Moreni — Metalul Tîrgoviște 0-0 
Unirea R. Vîlce'a — Foresta Fălt. 2-1 (2-1)

CLASAMENT

1. Poiana Cimpina 16 9 2 5 27:17 20
i. c.r.B, Pașcani 16 8 4 4 20:15 20
3. Melahtl Tir go triște 16 9 2 5 25:21 20
4. Știința București 16 9 1 6 23:21 19
5. Tractorul Brașov 16 7 3 6 25:16 17
G. Dinamo Bacău 16 6 5 5 24:16 17
7. Unirea R. Vîlcea 16 6 5 5 25:24 17
8. Știința Craiova 16 5 6 5 25:20 16
S. Flacăra Moreni 16 7 1 8 19:21 15

10. Metalul București 16 7 1 8 14:16 15
11. Chirna Făgăraș 16 6 3 7 23:28 15
12. Ceahlăul P. NeCunt 16 5 4 7 26:33 14
13.. Foresta Fălticeni 16 3 4 9 11:37 10
14. Știîftța Galați 16 3 3 10 18:26 9

ETAPA VIITOARE : Foresta Fălticeni —
Metalul Tîigoviște, Metalul București — U- 
nirea Rm. Vîlcea, Tractorul Brașov — Di
namo feacăU, Știința Craiova — Știința Bucu
rești, Știință Galați — C.F.R. Pașcani, Cea
hlăul P. Neamț — Chimia Făgăraș, Po-iana 
Cimpina ~ Flacăra Moreni.

SERIA A It-A
Minerul Baia Mare —
Jiul Petrila 3-1 (2-0)

BAIA MARE, 5 (prin telefon). 
Minerul a prestat un joc bun, eficace,

Felea, portarul sfudențitor, intervine cu succes la unul din rarele atacuri ale 
clmpinenilor. Fază din meciul Știința București — Poiana Cimpina 1-0

Foto: R. Teodor

mtrîiîrtrf pe deplin victoria. Cu toate 
că terenul a fost alunecos (plouase 
înainte de meci) partida s-a ridicat 
la uri nivel tehnic Satisfăcător, cu 
multe faze frumoase. Băimărenii au 
dominat tot timpul ceter 90 de minute 
de joc și, după primul Sfert de oră 
era clar că își Vor adjudeca victoria, 
cu toate că cel rnai bun ătâcant, Sașii, 
nu a figurat în formație. Oaspeții au 
practicat un joc de strictă apărare. 
Ei s-au lansat foarte rar în contra
atacuri care, cu excepția celui din 
care s-a marcat, n-au prezentat însă 
nici un fel de pericol pentru apărarea 
localnicilor.

Primul gol a fost înscris de Soo 
(min. 6) dintr-o lovitură cu capul. 
Al doilea a fost la fel de spectaculos, 
autorul lui — Vaida (min. 17) — l-a 
obținut în urma unui șut „bombă" 
expediat de la marginea careului de 
16 m. Cel de al treilea gol a fost mar
cat de Triju în minutul 69. A redus 
din scor Ciutac (min. 88) la un con
traatac al echipei din Valea Jiului. 
Partida a fost condusă excelent de 
arbitrul buCureștean V. Pădureanti.

MINERUL: Vlad — Cromeli, 
Szekely, Dorica, Ghergheti 1. Ujoari. 
Vaida, Soo, Pinzaru, Pop (min. 56 
Trifu). Rojnai.

JIUL: Zamfir — Niooară, Peteanu,

Penzes, Franc, Ciutac. Martinovici, Ște- 
fănescu, (min. 43 Picu), Crăciun, Li- 
bardi, Peronescu.

S-au evidențiat: Cromeli, Szekely, 
Vaida și Soo de la gazde, iar de la 
oaspeți Ciutâc și Crăciun.

V. SASARANU-coresp. regional
CELELALTE KEZULTAÎE :

C.S.M. Cluj — C.F.R. Timișoara 3-0 (1-0) 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 0-0 
C.S.M. Sibiu — Flamura r. Oradea 3-0 (1-0) 
Min. Lupeni — ind. sîrmei C. Turzii 2-1 (2-1) 
Ari-eșul Turda—A.S.M.D. Satu Mare 2-0 (2-0)
A.S. Cugir Gaz metan Mediaș 0-0

CLASAMENT

I. Minenrul Baia Mare 16 11 1 4 26:13 23
2. C.F.R. Timișoara IS 8 6 2 22:14 22
3. C.S.M. Reșița 16 7 4 5 24:14 18
4. Mcnerul Lupeni 16 7 3 6 19:20 17
5. A S. Cugir 16 6 5 5 14:23 17
6. Jiul Petrila 16 5 6 5 18:21 16
7. Ind. sîrmei C. Turzii 16 7 1 8 30:24 15
8. Gaz metan Mediaș 16 5 5 6 19:14 15
9. C.S.M. Sibiu 16 S 2 8 17:15 14

10. A.S.M.D. Satu-Mare 16 6 2 8 21:28 14
11. Ariesul Turda 16 5 4 7 16:22 14
12. C.S.M. Cluj 16 5 3 8 14:18 13
12. Mureșul Tg. Mureș 16 3 7 6 22:26 13
14. Fl. roșie Oradea 16 5 3 8 13:25 13

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Sibiu — A.S. 
Cugir, Minerul Lupeni — Jiul Petrila, C.S.M. 
Reșița — Minerul Baia Mare, Flamura roșie 
Oradea — C.F.R. Timișoara, Gaz metan Me
diaș — C.S.M. Cluj, Arieșul Turda — Ind. 
sîrmei C. Turzii, A.S.M.D. Satu Mare — 
Mureșul Tg. Mureș.

C.F.R. Roșiori, Unirea Răcori — Tehnoraetal 
București, Portul Constanța —• Progiesul A- 
lexandria, Muscelul Cîmpulung — Flacăra 
Toșie București, Victoria Giurgiu Elec
trica Constanța, Dinamo Victoria București 
— Metalul Pitești.

SERIA VEST
REZULTATELE DE IERI

Electroputere Ciaiova — Tractorul Cora-4 
bia 5-1 (1-0)

Teba Arad — Electromotor Timișoara 1-3 
(0-0)

Metalul Tr. Severin — Minerul Deva 1-0 
(0-0)

Vagonul Ardti — C.F.R. Arad 5-1 (3-1)
Victoria Călan — Pandurii Tg. Jiu 4-1 (3-0) 
Steaua roșie Salonta — Siderurgistul Hu

nedoara 0-2 (0‘l)

CLASAMENT
1. Vagonul Arad 14 9 I 4 42:15 19
2. Metalul Tr. Severin 14 9 0 5 23:24 18
3. Pandurii Tg. Jiu 14 7 2 5 25:16 16
4. Electroputere Craiova 14 6 3 5 23:19 15
5. Electromotor Timișoara 14 6 3 5 23:20 15
6. Tractorul Corabia 14 7 0 7 26:24 14
7. Victoria Călan 14 6 2 6 îv:19 14
8. C.F.R. Arad 14 5 4 5 1o:18 14
9. Minerul Deva 14 5 3 6 16:19 13

10. Siderurgistul Huned. 14 6 1 7 18:29 13
11. Steaua r. Salonta 14 5 2 7 17:23 12
12. Teba Arad 14 1 3 10 14:30 5

ETAPA VIITOARE : Metalul Tr. Severin — 
Teba Arad, Pandurii Tg. Jiu — Tractorul 
Corabia, Electromotor Timișoara — Steaua 
roșie Salonta, Siderurgistul Hunedoara —< 
Electroputere Craiova, Minerul Deva —i 
C F.R. Arad, Vagonul Arad — Victoria 
Călan.

SERIA NORD
REZULTATELE DE IERT

Gloria Bistrița — Unirea Dej 4-1 (1-0)
Soda Ocna Mureș — Metalurcrs’ul Baia 

Mare 5-0 (2-0)
Chimia Tîrnăveni — Faianța Sighișoara 

2-2 (1-2)
Textila Sf. Gheorghe — Minerul Baia 

Sprie 1-0 (0-0)
Metrom Brașov •— Minerul Bihor 5-2 (9-2)
Recolta Cărei — Rapid Tg. Mureș 7-0 (3-0)

CLASAMENT
1. Recolta Cărei M 9 2 3 35:14 20
2. Gloria Bistrița 14 9 0 5 33:20 18
3. Unirea Dej 14 7 3 4 32:20 17
4. Minerul Baia Sprie 14 8 1 5 18:14 17
5. Metrom Brașov 14 7 2 5 28:19 16
8. Soda Ocna Mureș 14 8 0 6 30:22 16
7. Textila Sf. Gheorghe 14 6 1 7 16:17 13
8. Faianța Sighișoara 14 4 4 6 15:20 12
9. Chimia Tîrnăveni 14 4 4 6 18:25 12

10. Minerul Bihor 14 5 2 7 19:27 12
11. Rapid Tg. Mureș 14 5 0 9 20:36 10
12. Metalurgistul B. Mare 14 2 1 11 9:36 5

ETAPA VIITOARE : Rapid Tg. Mureș
Metrom Brașov, Minerul Baia Sprie — Re
colta Cărei, Unirea Dej — Soda Ocna Mu^ 
reș. Minerul Bihor — Chimia Tîrnăveni, 
Faianța Sighișoara — Textila Sf. Gheorghe, 
Metalurgistul B. Mare — Gloria Bistrița.

S-gtonosporfi2 B

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 14 
din 5 aprilie :
1. Flacăra Moreni — Met. Tîrgovi-te X
2. C.S.M. Cluj — C.F.R. Timișoara 1
3. Mureșul Tg. Mureș —C.S.M. Reșița X
4. Minerul Lupeni — Ind. S.C.T. 1
5. Ban — Sampdoria 1
6. Catania — Lazio 1
1. Genoa — Mantova 1
8. Juventus — Milan 2
9. Lanerossi — Bologna 2

10. Modena — Atalanta 1
11. Roma — Florentina 1’
12. Spal — Torino Jt

fond de premii S49.7T3 lei.



POMÎNCELE, CELE MAI BliNE DIN EUROPA LA HANDBAL $1 TENIS DE MASĂ A luat sfîrșit Turul ciclist
al Tunisiei

Echipa feminină Rapid București a cucerit 
Cupa campionilor europeni" in prima ediție a

București victorioasă
Cupei campionilor europeni**!»

(Urmare din pag. 1) 

toare și reușite, care au subliniat for
ma excelentă a lui Hedeșiu și Floro- 
îanu. .

Jocul a ținut încordată tot timpul 
atenția spectatorilor, mai ales prin evo
luția scorului. Meciul este început de 
daneze, dar echipa care ratează prima 
ocazie este Rapid: Hedeșiu a pierdut 
o situație extrem de favorabilă. In mi
nutul următor, tabela de marcaj suferă 
prima schimbare: 1-—0 pentru Hălsin
gor (Rasmudsen). Rapid acționează 
nervos și nu reușește să-și facă jocul. 
In schimb, danezele realizează un nou 
goi în min. 3, prin Ester Nansen din 
7 m. Hălsingor conduce cu 2—0, dar 
este pentru ultima dată, pentru că Ra
pid își revine curtnd, reduce handicapul 
la 1—2 (min. 4: Ana Bo{an), egalează 
tn min. 5 prin Hedeșiu, excelent anga
jată la semicerc, și apoi preia condu
cerea (cu 3—2 în min. 11 : Ana Botan 
din 7 m). Ester Hansen egalează în 
min. 12 la 3—3, dar un contraatac pre
cis lansat de Irina Naghi și fjnalizat 
ide Naco (min. 13) și o lovitură de la 
7 m transformată de Floroianu (min. 
47) — in urma unui fault asupra lui 
Boțan — fac ca scorul să ajungă 5—3. 
Cu două minute înainte de sfîrșit (min. 
118) Kramer stabilește la 5—4 scorul 
reprizei

La reluare, Maria Constantinescu 
trage în bară pentru ca în același minut 
1(21) Doris Petersen să egaleze: 5—5. 
0 nouă bară, de data aceasta a lui 
Boțan. privează pe Rapid de un gol. 
Compensează însă Hedeșiu: 6—5 (min. 
23). Danezele ripostează prompt și după 
ce portarul lor apără două șuturi ale 
du Naco, Rasmudsen egalează dto nou 
isituația : 6—6 in min. 24. Din acest 
moment. Rapid începe să stăpînească 
jcoul. atacă tot mai insis'ent și pre
cis și în min. 26 scorul este 9—6 (He-

EGALITATE IN DERBIUL ETAPEI: DINAMO-STEAUA 9-9 (0-6)
Grivita Roșie a trecut in fruntea clasamentului

„Derbiul" a corespuns in parte, aș
teptărilor. C le două formații fruntașe 
ale rugbiflui nostru, Dinamo și Steaua, 
au oferit spectatorilor un meci de lup
tă, desfășurat intr-un ritm rapid, cu 
destule faze frumoase în jocul înain
tării și, ceea ce ne bucură mai mult, 
chiar în acțiunile ofensive ale liniilor 
de treisferturL Este drept, nu s-a în
scris din încercări ( ra și greu, dată 
fiind buna organizare a apărării ambe
lor formații), dar partida a avut multe 
momente de spectaculozitate. Scorul 

«gal: 9—9 (0—6) reflectă aproape fi
del evoluția celor două echipe, care 
și-au împărțit ...reprizele și perioa

dele de dominare Poate că ar trebui 
subliniat totuși, in plus, finalul îorma- 
țloi Steaua — un atac viguros, sus
ținut. bine orientat tactic.

Dinamoviștii au început meciul cu 
dezavantajul celor 3 puncte realizate 
de Penciu în primul minut (lovitură 
de picior căzută) și al... vîntulni, care 
i-a obligat la m joc de apărare, cu 
rare încercări de contraatac. în spe
cial pe partea lui Rahtopol. Militarii 
deschid jocul și încearcă să finalizeze 
prin Ciobănel și Luscal. Minutele trec 
fără ca Dinamo să găsească „cheia" 
orientării tactice in funcție de acest 
adversar neașteptat — vintul — care, 
de .fel. în min 2( era să le joace o 
festă. Dăiciules u a încercat să trimită 
in tușă, dar vintul a „in*ors“ ba’nnul 
spre buturile dinamoviștilor și după 
o acțiune a treisferturilor militare 
Periciu era gata-gata să înscrie din nou. 
In min. 36, faza se repetă aproape 
identic. Fundașul dinamovist vrea să 
scoată o tușă, dar balonul zboară spre 
centrul terenului la Penciu care... atît 
aștepta: 6—0 (lovitură de picior că
zută ).

Cam ce s-a petrecut in prima re
priză s-a repetat în cea de a doua. 
Dinamoviștii se instalează in terenul 
adversarului, atacă impetuos, deschi- 
zînd tot mai mult jocul și căutind să 
obțină lovituri de pedeapsă in favoarea 
lor. Și ofc"i. In min. 44 Gh. Nica 
transformă precis și .6 minute mat tir- 
ziu Giugiue îl .’.nilă pe Penciu adu- 
cind dinamoviștilor egalarea printr-" 
frumoasă lovitură de picior căzută : 
6—6. Dominarea teritorială a formației 
Cln-'nto continuă dar Steaua practică 
un excelent joc de apărare și caută 
destul de des să preia avantajul. Reu
șește în min 70 cînd scăpat o clipă 

deșiu, C. Dumitrescu, Hedeșiu). Deși 
danezele marchează un gol în min. 26 
prin Rasmudsen, totuși cele care au 
inițiativa sînt jucătoarele romînce. Ele 
domină jocul și în 4 minute se distan
țează la 6 goluri: 13—7 (Boțan de 
două ori, C. Dumitrescu din 7 m și 
Floroianu), în min. 33. Rasmudsen și 
din nou Floroianu stabilesc scorul la 
14—8 (min. 34 și 35). In ultimele cinci 
minute de joc, r'apidistele slăbesc alura 
și atenția în apărare, fapt de care pro
fită danezele. Acestea însă, nu pot decât 
'ă reducă handicapul la 14—13 (Ras
mudsen de 3 ori, Paulsen și D. Peter
sen). In ultimul minut, Rapid se află 
în atac.

Meciul a fost condus de cehoslovacul 
E. Pardubski. Au jucat echipele:

RAPID : Irina Naghi, Margareta Ha- 
nek — Maria Constantinescu, Ana Bo
tan, Elena Hedeșiu, Constanța Dumi
trescu, Rodica Floroianu, Aurelia Szo- 
ko și Iudit Naco. .

HĂLSINGOR: E. Petersen — Buge, 
D. Petersen, E. Hansen, Kramer, Vi- 
berg, Rasmudsen, I. Hansen, Paulsen. 
Rose.

întreaga echipă a Rapidului a luptat 
cu însuflețire pentru victorie. In mod 
special s-au remarcat jucătoarele He
deșiu, Floroianu, Naghi și Constanti
nescu.

La sfîrșitul meciului a avut loc festi
vitatea de premiere a echipelor. Echipa 
Rapid primește Cupa de cristal, și 
„cupa-pui“, în aplauzele spectatorilor 
și mai ales ale micului grup de turiști 
romîni, entuziaști suporteri ai clubului 
Rapid.

Echipa Rapidului va pleca spre țară 
luni la prînz și va fi la București marți 
la amiază.

De subliniat că meciul final a fost 
televizat pentru mai multe țări, printre 
care U.R.S.S., Danemarca, Ungaria, 
R. D. Germană. Semnificativ pentru in
teresul stîrnit.

din ochi de apărătorii dinamoviști — 
Chiriac inscrie: 9—6 (lovitură de pi
cior căzută). In același minut arbitrul 
Cornel Munteanu acordă dinamoviști- 
lor o lovitură de pedeapsă. Execută 
Gh. Nica, arbitrul Cornel Munteanu — 
aflat in apropierea buturilor — fluieră 
transformare reușită, „tușierii* nu 
semnalizează nimic, se uită unul la al
tul... Scorul devine 9—9. Pasivitatea 
„tușier..'or“ D. Lucescu și D. Sulică 
a produs nedumerire in rîndul spec
tatorilor, care pe bună dreptate s-au 
întrebat care este, de fapt, opinia ce
lor doi arbitri.

C le două echipe au prezentat ur
mătoarele formații:

DINAMO : Baciu, lordăchescu.
Stoica - Graur, Vasile Rusu ■ Zlâ- 
toianu, Țuțuianu, Moromete - Pilă, 
Giugiuc - Rahtopol, Coravu. Gh. Nica, 
Dragomir - Dăiciuleșcu.

STEAUA: Danciu. Căpușan, lonescu- 
Blăgescu, Șerban-Enaclie, Preda. Băl-

© S-au încheiat întrecerile campio
natului european de iahting (clasa 
Dragon) de Ia Cannes. Titlul de cam
pion a fost cîștigat de danezul Aage _ „ _____
Birch cu 23 puncte. El a fost urmat echipa Franței. Echipa olandeză 
în clasament de Sorrentino (Italia) 
și Eskizodglos (Grecia). Ultimă regată 
a campionatelor — cea de a 6-a — 
a revenit sportivului Klaras Oldendorf 
(R.F.G.).

• Peste 16 000 de spectatori au ur
mărit la Dortmund meciul profesionist 
de box, în care campionul european 
la cat. semigrea, italianul Giulio Ri
naldi, și-a pus centura în joc în fața 
lui Gustav Scholtz (R.F.G.). Rinaldi 
a fost descalificat în repriza a 9-a 
pentru lovituri nepermise, pierzînd 
astfel titlul de campion al Europei. 
Gustav S 'holtz, în vîrstă, de 34 ani, a 
mai fost campion european însă la cat. 
mijlocie.

• Echipa masculină S. K. Leipzig 
a cîștigat „Cupa campionilor euro
peni^ la volei. în meciul? retur al fi
nalei, S. K. Leipzie a învins" cu 3—1 
(14—16 ; 15—11 : 15—11 ; 15—9) echi
pa Mladost Zagreb. Primul joc, de ase
menea, se încheiase cu scorul de 3—1 
în favoarea voleibaliștilor din R. D 
Germană.

1)(Urmare din pag.

„Cupei Swaythling“ (cîștigătoare de
vine echipa care acumulează cinci vic
torii din nouă meciuri de simplu).

MARIA ALEXANDRU - GABRIELA 
VOROS 2-0 (21-9, 21-10). După cum 
o arată scorul, campioana noastră n-a 
avut de rezolvat probleme dificile în 
fața unei adversare talentate, dar lip
sită de experiența competițiilor inter
naționale. Nici priza-toc a Gabrielei 
Voros n-a incomodat-o pe Maria 
Alexandru, care și-a desfășurat jocul 
în voie, conducînd în permanență la 
diferențe mari de puncte.

ELEONORA M1HALCA — EVA 
FOLDY 2-0 (21-10, 21-17). Meciul a 
fost considerat pe bună dreptate, o 
adevărată „piatră de încercare" pentru 
Eleonora Mihalca și, totodată, un mo
ment determinant pentru stabilirea 
scorului. Tînăra noastră reprezentantă 
s-a întrecut pe sine acționînd, așa cum 
știm, ofensiv, și— ceea ce este foarte 
important — fără prea multe emoții, 
foarte curajos. De remarcat că învin- 
gătoarea și-a pregătit foarte bine a- 
tacurile decisive, prin topspinuri trimise 
pe partea stingă a campioanei ma
ghiare. Forța loviturilor ofensive ale 
Eleonorei Mihalca și orientarea ei tac
tică, adecuată apoape fiecărei situații 
de joc, au surprins-o pe Eva Foldy 
care, deși s-a străduit să pună stavilă 
„avalanșei" (printr-o dirijare variată a 
mingilor din apărare și unele contra
atacuri), nu a reușit să evite înfrîn- 
gerea. Publicul, entuziasmat de mo
dul categoric în care a fost realizată 
această valoroasă victorie, a aplau
dat-o îndelung pe Eleonora Mihalca.

ELLA CONSTANTINESCU — ILO
NA KEREKES 
Cîștigătoarea a 
timpul disputei, 
defensivă, Ella 
buit să suporte 

2-0 (21-15, 21-18).
arătat inegalități în 
Pornită mai mult pe 
Constantinescu a tre- 
uneori consecințele a-

tărețu - Mateescu, Chiriac - Ciobănel, 
A. Nica, Luscal, Vasilescu - Penciu.

DAN GIRLEȘTEANU

• UNIREA—C.S.M.S. Iași 0—0.
Meciul, influențat și de vlnt, n-a 

plăcut. Și aceasta datorită în principal 
gazdelor, care n-au mai reeditat jocul 
frumos, combinativ, din etapa preceden
tă. Rugbiștii bucureșteni s-au întrecut în 
greșeli și s-au angajat în jocul ermetic 
pe alocuri al adversarilor tor. Fără a 
arăta lucruri deosebite, oaspeții au 
meritul de a fi acționat cu mai mult 
nerv, cu mai multă hotărîre. Ei au fost 
net superiori atît la jocul în margine, 
cit și la cel în grămadă. La drept 
vorbind. C.S.M.S. putea pleca cu o 
victorie de la București, dacă Balcan 
— la o acțiune pe contraatac a echi
pei ieșene— ar fi sprintat mai decis 
către buturile adverse (T. St.).

• Rulmentul Bîrlad—Grivița Roșie 
3—11 (3—6); Știința Petroșeni—Glo
ria. 0—0; Știința Cluj—Ancora Galați 
21—9 (6—3).

© Turneul preolimpic de volei de 
la Hengelo (Olanda) s-a încheiat cu 
victoria echipei masculine a Olandei, 
care în meciul final a învins cin 3—1 

s-a 
calificat pentru turneul olimpic de la 
Tokio. Clasamentul final al turneului 
preolimpic de la Hengelo : 1. Olanda 
6 ~ - - - - - - 
4.

v ; 2. Franța 4 v. ; 3. Italia 2 v. ; 
Portugalia zero victorii.

Scurte știri externe
• Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Los Angeles, Dallas 
Long (S.U.A.) a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea greutății, 
cu o performanță de 20,10 m. Vechiul 
record era de 20,07 m și aparținea ace
luiași atlet. Cele 6 aruncări ale lui 
Long au măsurat: 19,24 m, 19,26 m, 
19,45 m, 19,83 m, 20,10 m, 19,88 m.

într-un alt concurs disputat la Tem
pe (Arizona), sprinterul Henry Carr 
a corodat recordul mondial în proba 
de 220 yarzi fcu virai), fiind crono
metrat în 20,2 (record mondial ante
rior era 20,3 și aparținea de aseme- 

cestei tendințe. De pildă, în primul set 
ea a fost condusă cu 4-0 și 9-6, iar 
în cel de al doilea cu 15-13, 17-15, de 
o jucătoare care încerca să cîștige doar 
prin regularitate. Dar, din fericire, Ella 
Constantinescu a ieșit din această iner
ție mai ales în finalurile de seturi, 
cînd a tras imparabil, impunîndu-și 
clar superioritatea.

MARIA ALEXANDRU — EVA 
FULDY 2-0 (21-14, 21-12). Valoroasa 
noastră campioană, a avut tot timpul 
inițiativa, a tras cînd a vrut și... cum 
a vrut, obligînd-o pe Eva Foldy la 
resemnare.

ELLA CONSTANTINESCU — GA
BRIELA VOROS 2-0 (21-15, 21-18).
Un meci strîns, dar fără emoții. Cu 
toate că jucătoarea maghiară a atacat 
deseori cu dezinvoltură, Ella Constan
tinescu a replicat prompt, printr-o apă
rare atentă și mobilă, încheiată uneori 
cu contraatacuri hotărîtoare.

Turnee internaționale de șah
mătorul : Polugaevski 9, Uhlmann 81/ 
Ivkov 7 (1), Pachman și Hort 7, CIC 
CÎLTEA, Trifunovici și Bogdanov! 
6*/2, Gufeld 6, Kozomara 5*/2, Parii 
și Dely 5, Matulovici 4’/2, Bukici 
(1), Damianovici și Gojak 3%.

1 2 3 4 .edactia și administrația: str Vasiie Conta nr 16 telefon 1110.05 Interurban 72 nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică „Informația", str. Brezoianu 23—25.

BORDEAUX. înaintea ultimei runde 
(a 10-a) a tnirneului, în fruntea cla
samentului se află marele maestru bul
gar Tringov. După o suită de victorii, 
el a făcut remiză în runda a 9-a cu 
reprezentantul țării noastre. Florin 
Gheorghiu. Alte rezultate din penul
tima rundă : Măriei — Darga V2—'A, 
Matanovici — Bcrgrasser 1—0, Gere- 
ben — Bilek */2—*/3. în clasament : 
Tringov 6V2, Darga și Matanovici 6. 
GHEORGHIU, Măriei și Forintos 5‘A, 
O’Kelly, Bilek și Gereben 5, Clarke, 
Mazzoni, Rolland și Thiellement 4*/a 
etc. (36 concurenți).

SARAJEVO. Victor Ciocîltea a mai 
făcut două remize, era iugoslavii Bog- 
danovici și Trifunovici, în ordine. în 
acest timp, Polugaevski și Uhlmann 
își măresc distanta, în fruntea clasa
mentului. Primul l-a întrecut pe Par
ma, după ce remizase cu Hort. AI doi
lea și-a trecut la activ două victorii 
Ia Dely și Gojak. Iată alte cîteva re
zultate mai importante : Matulovici -— 
Ivkov 0—1, Gufeld — Damianovici 
*/2—*/2 (runda a 11-a) ; Hort — Ivkov
*/a—*/2, Damianovici — Bogdanovici 
0—1, Pachman — Giufeld */2—*/2 (run
da a 12-a). Cu trei runde înaintea ter
minării turneului, clasamentul este ur*

SURPRIZE LA CROSUL 
„L’HUMANITE

Duminică dimineața s-a desfășurat 
la Paris crosul organizat de ziarul 
„L’Humanite". In proba rezervată 
bărbaților (8000 m) s-au înregistrat 
numeroase surprize. Pe primul toc s-a 
clasat sportivul maghiar Lajos Mac- 
sar în 24:06,0 urmat de Vilt(URSS) 
la 1 secundă, Chromik (R. P. Polo
nă) la 3 sec., Orenias (URSS) la 3 
sec. Piotr Bolotnikov (URSS) s-a cla
sat pe locul 5, la 4 sec. de învingă
tor. Proba rezervată femeilor (2000 
m) a fost dominată de sportivele so
vietice, care au ocupat primele 3 
tocuri: Gurevici cu 6:45,0 urmată de 
Muhanova și Corablene.

nea lui Carr). Fostul campion olimpic 
Charles Dumas și-a făcut o promiță
toare reintrare, cîștigînd proba de să' 
ritură în înălțime cu 2,16 m.

• Competiția internațională de spadă 
„Cupa Europei" desfășurată la Hei
denheim a revenit echipei O.S.C. Bu
dapesta care în finală a terminat la 
egalitate 7—7 cu formația poloneza 
Legia Varșovia. Spadasinii maghiari 

au primit însă trofeul datorită unui 
tuș-averaj superior. în semifinale, Le- 
gia eliminase echipa Leolond Paris, 
iar O.S.C. Budapesta pe Scherma To
rino.

• în Palatul sporturilor din Buda
pesta a avut loc meciul de box dintre 
echipele olimpice ale R. P. Ungare și 
R. P. Bulgaria. Pugiliștii maghiari au 
repurtat victoria cu scorul de 14—6. 
La cat. semiușoară, campionul euro
pean Kajdi a dispus la puncte de bul
garul Pilicev. Campionul bulgar la cat. 
cocoș M. Mitev a cîștigat la puncte 
întâlnit ea cu Toroek. Ca arbitrii neu-

Sîmbătă și duminică s-au consuma 
ultimele două etape ale primei corn 
petiții cicliste de amploare din aces 
an, Turul Tunisiei, la care au fos 
prezenți rutieri din 18 țări, printre can 
și sportivi din țara noastră, aflați it 
pregătire pentru viitoarele concursur 
iintemaționate. Etapa a 12-a, desfășu 
rată sîmbătă pe ruta Sousa-Monasti 
(25 km contra cronometru individual) 
a fost cîștigată de suedezul G. Peterson 
cu timpul de 28:35,0. Primul dintre re 
prezentanții noștri a sosit Gabrie 
Moiceanu, cu 30:50,0 (locul 28). Za 
norii a realizat 30:54,0 (30), iar Ziegle 
și Stoica s-au clasat pe locurile 45 ș: 
respectiv, 50. Duminică a avut loc ultim 
etapă Monastir — Tunis. 190 km. Pri 
mul a trecut linia de sosire cehoslc 
vacul Bugner, urmat de marocanii 
El Gourch. Un frumos succes a re 
purtat reprezentantul țării noastr 
Ziegler, sosit pe locul 3. Clasamenti 
final: 1. G. Peterson (Suedia) 47 ’ 
52:32; 2. Aimar (Franța) 47 h 59:12
3. Godefroot (Belgia) 47 h 59:14; ' 
G. Moiceanu 48 h 05:32 ; 5. Vynck 
(Belgia)... 15. W. Ziegler... 20. L. Za 
noni etc. In clasamentul pe echipe: ! 
Belgia; 2. Franța; 3. R.S. Cehoslovaci
4. R.P. ROMINA ș.a.

Selecționata categoriei’ 
evoluează miercuri 

la Sarajevo
In cursul dimineții de astăzi sele 

ționata categoriei A pleacă pe cal 
aerului în R.S.F. Iugoslavia. Fotbali 
tii romîni vor evolua miercuri în 1 
calitatea Sarajevo, unde vor juca cu s 
lecționata orașului. Fac deplasare! 
Mîndru, Popa, Nunweiller III, Koszh 
Greavu, Petru Emil, Constantin, Pi 
călab, FI. Voinea, Sasu, Creinicean 
Datcu, M. Georgescu, Pelescu, Iva 
N. Georgescu, I. Ionescu și Haidu.

Anglia a cîștigat pee tr 
a doua oară consecuti 

Turneul U. E. F. A.
Ieri după-amiază s-a desfășurat 

Amsterdam finala turneului U.E.F 
care a opus echipele Angliei și Sj 
niei. Fotbaliștii englezi au învins 
4—0, cîștigînd pentru a doua 
consecutiv trofeul. Pentrui locui 
3—4 s-au întîlnit echipele Portu 
li ei și Scoției. La capătul unui m 
pasionant, care a necesitat și preli 
giri, portughezii au cîștigat cu 3- 
(în semifinale, Anglia a dispus 
Portugalia cu 4—0, iar Spania a 
vins Scotia cu 3—2).

tri au funcționat Timositi (U.R.S.S.) 
Konrads (R.F.G.). ,

© Continuîndu-și turneul în Eu 
pa, echipa de fotbal Penarol Mor 
video (Uruguay) a jucat la Bilbao 
echipa Atletico. Gazdele au termi 
învingătoare ou scorul de 4—0 (2—

© Meciurile disputate în cea dt 
3-a zi a campionatelor europene 
baschet la juniori s-au încheiat 
următoarele rezultate: U.R.S.S. — 
goslavia 67—57 (32—27); R. P. 1 
garia — R. P. Polonă 61—55 (37—J 
Franța — Spania 48—39 (25—15).

Echipa U.R.S.S. a învins cu 78- 
(40—25) echipa Italiei. R, P. Pol 
a întrecut cu 64—62 (35—31) Îl 
slavia, R. S. Cehoslovacă a îm 
cu 80—54 (38—24) Spania, iar Fra 
a dispus cu 55—48 (24—22) de R. 
Bulgaria.

• în semifinalele turneului intei 
țional de tenis de la S-an Remo, Ni< 
Pietrangeli (Italia) l-a învins cu 6- 
3—6 ; 6—4 pe australianul Fred St< 
iar suedezul Erik Lundquist a cîșt 
cu 6—2 ; 6—3 partida cu italiî 
Giuseppe Merlo. In finala probei 
minine, Stuirm (R.F.G.) a întrec 
cu 4—6 ; 6—4 ; 6—4 ; pe Bellani ( 
lia).

403


