
In drumul spre recordul tării
exandru Spiridon-2,06 m la înălțime
-avem ce-î face / Sîntem obligați 
'ie începem relatarea asupra con
ului atletic de sîmbătă, de pe sta
ul Republicii, tot cu un... buletin 
lorologic .* vînt puternic și frig. 
1 suficient, poate, pentru a vă da 
na de condițiile grele în care au 
nat atleții în cadrul „Cupei 1 Mai", 
intre rezultate numai cîteva merită 

subliniate: Lia Manoliu 50,30 m 
isc, Ec. Cheșu 42,1 pe 300 m, Anca 
ău 14,15 m la greutate, Aurel Raica 
) mia greutate, St. Mihaly (8:39,4) 
3. lancu (8:55,4) pe 300 m. St. 
jgszaszi (1:25,5), H. S-tef (1:25,6), 
jh. Corșatea (1:25,7) pe 600 m, 
:. Todea (35,2), H. Stef (36,3) și 
Marășescu (36,8) pe 300 m., C. 
ien (1,85) și G. Vaiighelescu 
5 HC) la înălțime.
7 sfîrșitul unui concurs neașteptat 
modest, in special ca număr de 
icipanți (proba de săritură cu pră- 

nici nu s-a putut desfășura din 
i de concurența) clasamentul ge- 
il a fost: 1. Știința 103 p; 2.
amo 71,5 p; 3. Progresul 35 p; 4. 
aiul 29 p; 5. Steaua 15,5 p; 6.
id 14 p.

Și, 'cind ne' gîndifn că aceastaa fost 
prima dar și ultima competiție orga
nizată de comisia orășenească de at
letism înaintea concursului republicau 
de primăvară al seniorilor I

Duminică, dimineața, tot pe „Repu
blicii", concurența au avut parte de 
condiții atmosferice cu mult mai bune. 
In cadrul întrecerilor Spartachiadei 
republicane, la care au participai mem
brii asociației sportive I.C.F., campio
nul țării la săritura în înălțime și-a 
făcut un debut excelent in noul sezon 
competițional. ALEXANDRU SPIRI
DON a trecut cu ușurință ștacheta înăl
țată la 2,06 m (cu numai 2 cm mai 
puțin decît recordul său personal din 
1963) arătindu-se foarte bine pregătit 
și capabil să atace, chiar în luna ur
mătoare, recordul republican de 2,12 m 
al lui Cornel l'orumb și norma olimpi
că pentru anul 1964, care este tor de 
2,12 m. Ii dorim succes1

Alte rezultate înregistrate cu acest 
prilej t băieți : lungime: D. Bădini 
6,83, triplu: D. Vlădescu 13,88: inăl
țime : 2. V. Mureșan, 1,85 m; fete.’ 100 m. 
M. Ciobanii și Ec. Cheșu 13,1; lungi
me : M. Ciobanu 5,36; El. Ciulinaru 
5.35.

cîștigătoare merituoasă: Olga Orban Szabo
”TEAUA : LOCUL I PE ECHIPE SI LA FLORETA FEMININĂ

i începem cu... sfîrșitul ; adică' cu 
tul dintre Olga Orban-Szabo și 
ia Vicol. După 10 ore de concurs, 

întîlnit principalele protagoniste 
finalei feminine' de floretă. Sute 

spectatori au fost martorii asaltra-

antebraț), a evoluat destul de curajos. 
Și în cazul ei, un loc în primele 4 ar 
fi fost posibil, cu o singură condiție : 
o victorie, în eliminări, la Vicol. Ceea 
ce, deocamdată, ni se pare cel puțin 
prematur. Nici Marina Stanca nu pu
tea formula pretenții mai mari. Ea are 
însă meritul de a fi tras foarte hotă- 
rîtă, cu Ghiulai (turul I din elimi
nări), într-un asalt spectaculos și pier
dut greu, la limită cu 8—7.

Mai dificil este de explicat eșecul 
Anei Ene. Pînă aproape de sfîrșit, ea 
a concurat foarte bine în asaltul cu 
Luțki, din eliminări directe. E drept, 
a fost condusă cu 2—0, dar a remon
tat puternic și, la 6—2, cine mai putea 
s-o creditez-e pe Luțki cu o victorie ? 
în continuare însă, Ene comite multe 
greșeli, se lasă depășită, astfel că este 
egalată (6—-6) și, în cele din urmă 
pierde și asaltul, cu 8—6.

La echipe, Steaua — s-a clasat pe 
locul I, dar foarte greu, la scoraveraj, 
cu același număr de victorii cu Pro
gresul București și Unio Satu Mare. în 
acest fel, manșa a Il-a a finalei se 
anunță foarte disputată...

Mîine, turneul final continuă cu 
proba individuală de spadă. Marți — 
proba de spadă pe echipe.

TIBERIU STAMA

a Orban-Szabo neînvinsă în man
șa I a finalelor „republicane"

Foto: T. Roibu

decisiv. Vicol are inițiativa, atacă
i decis și punctează : 1—0. Apoi, în 
eași manieră, își mărește avantajul, 
r-un colț al sălii, antrenorul Pele-
ii nu-și mai găsește astîmpăr. Parcă 
jam devreme totuși să anticipeze 
coria elevei sale.
Iar, nu ! Iat-o pe Olga pornind de- 
i în fleșă. A preluat inițiativa, își 
țuiește necontenit adversara. Ma- 

Vicol nu-i rămîne decît să se re- 
șă și, eventual, să contraatace. Dar, 
tica defensivă a reprezentantei clu- 
ui Progresul, nu poate aduce nimic 
i : în mai puțin de 10 secunde este 
2. Din acest moment, asaltul nu 
l are nici un istoric. Olga se men- 
3 în atac și, cu alte două tușe, ma- 
ral executate, își asigură victoria, 
’e locul 2, Mktria Vicol, mult schim- 
ă în bine. Ne gîndim la orientarea 
pe ofensivă, din serii și eliminări, 
locul 3 s-a clasat Maria Luțki, iar 
locul 4, revelația recentelor cam- 

nate mondiale de tineret de la Bu- 
resta, Ileana Ghiulai.
lai jos, clasamentul poate provoca 
de nedumeriri. Astfel, Ecaterina 
tic se află pe locul 5, Suzana lași, 
8. Alte două „speranțe", Ana Ene 
Marina Stanca, se găsesc abia în 
tonul floretistelor clasate pe locu- 
: 9—16. După noi, Iencic nu putea 
pa un loc mai bun. Pentru aceasta 
fi trebuit să treacă de Ghiulai, la 

aceasta, cea mai în vervă dintre 
rezentantele tinerei generații. Su
ta Tasi, reintrată după o absență de 
tăptămîni (în urma unei luxații la

Regională
!inedoara-Dave.
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La mare luptă, boxerii romini i-au învins pe cei coreeni;
Pasionații sportului cu mănuși care, 

din diverse motive n-au putut fi pre- 
zenți, duminică dimineața, pe patinoa
rul „23 August", au ce regreta.

Replica oferită de echipa coreeană 
selecționatei noastre olimpice a fost 
pe cît de neașteptată, pe atît de vigu
roasă. Și nu atît faptul că oaspeții au 
cîștiigat 3 din cele 8 meciuri susținute 
este demn de semnalat, cît maniera 
în care fiecare reprezentant al R.P.D. 
Coreene a știut să-și apere șansele pen
tru obținerea victoriei. Oaspeții au 
prezentat o echipă omogenă, foarte 
bine pregătită cu cîteva individualități 
dc valoare.

Și acum, cîteva „secvențe" din fil
mul meciurilor. Primul meci, prima 
surpriză. Reprezentantul nostru la ca
tegoria muscă, C-tin Ciucă a întîlnit 
în campionul R.P.D. Coreene Kim In 
Sen un adversar combativ și tehnic, 
încă din prima repriză Ciucă, surprins 
de agresivitatea adversarului, greșește 
adoptînd tactica defensivă. în ultimul 
rund, Ciucă pornește la atac, își re
glează „tirul" și-l surprinde în cîteva 
rînduri pe boxerul coreean dezechili- 
brîndu-1. Credem că Ciucă n-a pierdut 
acest meci, cum a „văzut" arbitrul bul
gar Parcev. Oricum însă el n-a evo
luat la adevărata sa valoare. Nu este 
admis pentru un boxer ca Ciucă să se 
comporte astfel.

Destul de greu, dar suficient de clar, 
a cîștigat N. Pui-u partida cu Kin En 
Sic. Puiu, hotărît să cîștige cu orice 
preț, neglijează apărarea în prima re
priză și — deși lovește „în serie" — 
recepționează multe lovituri evitabile, 
așa îneît, cîștigă de puțin repriza. Co
reeanul, ca de altfel toți coechipierii 
săi, pornește apoi deslănțuit la atac. 
Acest lucru îi convine însă lui Puiu, 
care... schimbă garda și-l primește, de 
fiecare dată, cu puternice „stingi" la 
ficat, dublate de croșeuri la cap. Su
perioritatea reprezentantului nostru 
este evidentă și decizia îi este acor
dată la puncte. După ce, cu directe 
de dreapta repetate, C-tin Buzuliuc 
cîștigă prima repriză, el nu mai poate 
„ține pasul" în ritmul de luptă debor
dant impus de Han Gion Ho, campio-

Ieri, în categoria K la fotbal
REZULTATELE ETAPEI

Progresul — U.T.A. 1—3 (1—2)
Rapid — Farul 3—0 (2—0)
Dinamo Pitești — C.S.M.S. 2—0 
(2—0)
Steagul roșu — Petrolul 2—0 (0—0)
Stiinta Cluj —

3—0 (0—0)
Siderurgistul —

0—1 (0—0)
Crișul — Steaua

Știința Timișoara

Dinamo București

1—3 (0—1)

CLASAMENT

1. Dinamo București 18 13 2 3 39:14 23
2. Rapid 18 10 3 5 30:25 23
3. Steaua 17 10 1 6 46:29 21
4. Progresul 18 8 4 6 34:33 20
5. Dinamo Pitești 19 8 3 8 21:25 19
6. Petrolul 18 7 4 7 20:13 18
7. Steagul roșu 18 7 4 7 22:19 18
8. U.T.A. 18 7 4 7 21:20 18
9. Știința Cluj 19 8 2 9 30:29 18

10. Farul 19 8 2 9 21:26 18
11. Crișul 19 8 4 9 17:33 16
12. C.S.M.S. 18 7 1 10 28:33 15
13. Știința Timișoara 18 5 3 10 20:29 13
14. Siderurgistul 19 4 3 12 16:37 11

5-3

Fază din meciul Ion Monea (R.P.R.) — Kim U Pil 
prezentantul nostru „stopează" cu o directă de stingă

nul R.P.D. Coreene la categoria pană. 
Coreeanul boxează derutant, eschivează 
aproape totul și cîștigă meciul. Sîntem 
conduși cu 2—1 ! Moment psihologic 
pentru echipa noastră.

Apariția în ring a lui I. Mihalic este 
întîmpinată cu aplauze. Publicul 
aștepta mult de la el. Conștient de 
aceasta, Mihalic se concentrează de la 
început și dă satisfacție inimoșilor lui

(R.P.D. Coreeană). Re- 
un atac al adversarului

Foto : Emil Cișniaș 

serii precise și deosebitsuporteri. Cu
de spectaculoase, Mihalic îl obligă pe 
Kim Etn Do să se... odihnească 8 se
cunde în repriza a II-a. 
ine'ciului, judecătorii, în 
au consemnat în buletinele

La sfîrșitul 
unanimi ta te 
lor : 60—55

MIHAI TRANCA

Continuare în pag. a 4-a)

întrecerile tenismenilor au luat sfîrșit

In meciul primelor reprezentative:
R. P. Romină-l. R. S. S. 3-2

întrecerile amicale de pregătire din
tre selecționatele de tenis ale R. P. 
Romîne și U.R.S.S. au luat sfîrșit sîm
bătă seara. Metreveli, mezinul echipei 
oaspe, nu s-a prezentat în partida pe 
care o avea de susținut în fața cam
pionului romîn I. Țiriac. Tînărul te- 
nismen sovietic suferea de o ușoară 
întindere musculară și a preferat să 
abandoneze. în acest fel, scorul me
ciului a devenit 3—1 în favoarea echi
pei romîne și ultima partidă — cea 
dintre T. Leius și P. Mărmureanu — 
nu mai putea influența rezultatul fi
nal, ci doar diferența de scor. Ea a 
fost redusă de campionul unional — 
nu însă fără efort deosebit — el reu
șind să dispună de adversarul său după

Țîrlea va înscrie al treilea gol cu toată opoziția lui Mîndru, devenind golgheterul campionatului
(Cititi cronicile meciurilor în pag. 2—3)

Foto : T. Chioreanu

o luptă strînsă, dusă pe distanța a pa
tru seturi. La încheierea partidei, ta
bela de marcaj indica 3—2 în favoarea 
reprezentativei R. P. Romîne. Un re
marcabil succes al tenismenilor noștri ! 

Mărmureanu a început foarte bine 
jocul cu Leius. Acesta a fost adesea 
surprins de forța loviturilor de atac 
trimise cu adresă de jucătorul roinîn 
și în primul set, la un moment dat, 
scorul devenise egal la 4—4, cu Măr- 
xnureanu la serviciu. Campionul 
U.R.S.S. era în vădită dificultate. Dar 
cîteva bune retururi (și cîteva ratări 
ale tînărului nostru jucător...) aduc pe 
Leius în avantaj. El cîștigă setul, ca și 
pe al doilea, fiind apoi serios „întins" 
în cel de al treilea, cîștigat de Măr
mureanu în prelungiri. Cind credeam

1"” ca lupta va lua o turnură neașteptată, 
Mărmureanu are o scădere evidentă 
de potențial și pierde rapid ultimul 
set. Scor : Leius—Mărmureanu 6—4, 
6—3, 6—8, 6—1.

, Tot sîmbătă s-au jucat ultimele me- 
'i ciuri ale formațiilor secunde. Un fru- 

' mos succes a fost înregistrat de tînă- 
i nul nostru jucător Ilie Năstase care 

a reușit să-1 întreacă pe fostul cam
pion unional R. Sivohin : 4—6. 6—3,

11 6—4, 6—1. în schimb, Bosch a fost 
, învins de Lihaciov : 6—1, 3—6, 6—2,

6—4. Astfel, meciul „B“ revine oaspe- 
/ ților cu scorul de 3—2.

Ieri după-amiază am asistat la cîteva 
partide demonstrative. Cea mai inte- 

i resantă a fost aceea dintre I. Țiriac 
1 și S. Lihaciov. Ultimul este echipier 

al Uniunii Sovietice pentru „Cupa 
> Davis" și campion unional de dublu 

(cu Leius). Jocul a decurs în nota de 
i evidentă superioritate a tensimenului 
' romîn. Scor : Țiriac—Lihaciov 6—1, 

2—6, 6—2, 6—4. Mai notăm că I.
Năstase s-a apărat frumos în fața lui 
Leius, pe care l-a condus cu 5—4 și a 

1 avut minge de set, în a doua parte a 
jocului. Pînă la urmă rutina camp io- 

, nului sovietic și-a spus cuvîntul, Leius 
cîștigînd cu 6—2, 9—7, 6—3. S-a în
trerupt partida Boaghe—Ivanov la sco
rul de 5—5 în primul set. Ea nu va 
mai fi reluată, tensimenii sovietici pă- 

i răsind țara noastră în cursul acestei 
zile.

RADU VOIA



Victorie comodă: Rapid
Fotbaliștii feroviari și-au continuat 

ieri seria victoriilor, întrecînd pe Farul 
Constanța cu un scor care vorbește de 
la șinei 3—0 (2—0). Nici un moment 
— în acest meci — n-a existat vreun 
dubiu asupra învingătorului, diferența 
dintre cele două echipe fiind evidentă 
de la primele schimburi de mingi. Și 
dacă rapidiștii (în special Ionescu, în 
ultimul sfert de oră), n-ar fi ratat ocazii 
din cele mai clare, constănțenii s-ar fi 
întors pe malul mării cu un sac de... 
goluri. Rapid n-a marcat însă cît ar 
fi putut, lipsindu-i astfel pe spectatori 
de satisfacția de a vedea măcar goluri 
multe. Pentru că din punct de vedere 
calitativ, jocul a lăsat de dorit. Farul 
a dat o replică slabă, bucureștenii — 
siguri de victorie — nu prea s-au în
trecut nici el cu firea și rezultatul a 
fost un meci oarecare, anost, lent, pe 
alocuri plictisitor, în orice caz mult 
sub nivelul spectacular al „deschi
derii".

Primul sfert de oră se scurge fără ca 
pe teren să se fi petrecu! ceva demn 
de reținut. Ceferiștii țin mai mult min
gea în terenul advers dar fazele de 
gol întîrzie. Primul atac periculos este 
întreprins în minutul 15 de Năsturescu 
care, la capătul unei acțiuni personale, 
șutează pe neașteptate dintr-un unghi

minim și înscrie. Tn finalul reprizei, 
constănțenii ies mai curajos la atac și 
echilibrează partida sub aspectul teri
torial. Ei sînt chiar pe punctul de a 
egala în min. 31 cînd, la o ezitare a 
lui Motroc, Tufan rămîne singur cu 
portarul dar șutează pe lingă poartă, 
ratînd una din puținele ocazii ale echi
pei sale. Cu două minute înainte de 
sfîrșitul primei părți, Codreanu cen
trează și Năsturescu, dintr-o poziție in
comodă, trimite cu capul peste Man- 
ciu : 2—0.

După pauză, în min. 55, o fază dem
nă <te reținut la poarta gazdelor; 
Bukossi trimite puternic în bară, min
gea revine la Tufan care șutează cu 
sete dar Andrei respinge „in extremis" 
cu piciorul. Rapid pune apoi aproape 
total stăpînire pe joc. In apărare, fe
roviarii — jucînd energic și suplinin- 
du-se foarte bine unul pe altul — risi
pesc orice iluzie constănțenilor care 
„leagă" prea puțin jocul. In atac, com
binațiile dintre Dinu și Năsturescu pro
duc regulat derută în dispozitivul ad
vers. Cel de-al treilea gol „cade" în 
min. 74 cînd Ionescu face o cursă lun
gă, încheiată cu un șut bine plasat, pe 
lingă Gliibănescu. în continuare, cen
trul atacant feroviar greșește de două 
ori intervențiile cu capul, la centrări 
din lovituri libere din marginea care-

-Farul 3-0
ului, reia din apropiere pe lingă poartă 
o centrare impecabilă a lui Năsturescu 
și apoi se încurcă în balon la șase 
metri de poartă, ratînd astfel patru 
goluri ca și marcate. Revenirea din fi
nal a oaspeților nu le aduce decît cî
teva lovituri de colț și... regretul unei 
bune ocazii irosite de Tufan în penul
timul minut.

Arbitrul Zaharia Chifor din Brașov 
a comis greșeli, deși a avut un meci 
ușor. 1 se poate acorda însă circum
stanța atenuantă a primului meci pe 
care-1 conduce în categoria A.

RAPID: Andrei — Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Macri — Jamaischi, Georges
cu — Năsturescu, Dinu, Ionescu, Co
dreanu (din min. 62 Kraus).

FARUL: Manciu (Ghibănescu) — 
Costin, Stancu, Tîlvescu, Gref — Bu
kossi (din min. 57 Bibere), Neacștt — 
Moroianu (din min. 57 Biikossi), Tu
fan, Zamfir, CHogu.

Și, în încheiere, raportul de cornere, 
pe care-1 notăm mai mult ca o curiozi
tate : 10—3 pentru... Farul I

RADU URZICF.ANU

U. T. A., la prima victc 
Progresul, la a patra înfi

Surpriză în „deschiderea" de ieri de 
pe stadionul „23 August". Progresul — 
solist in pronosticurile programului 
Loto-Pronosport — n-a putut evita 
seria insucceselor; după cele trei e- 
șecuri consecutive (la Dinamo Bucu
rești, Dinamo Pitești și Știința Cluj) 
formația bucureșteană l-a înregistrat și 
pe cel de al patrulea, cedînd in fața 
unei echipe — U.T.A. — aflată in zona 
periculoasă și care, in acest campionat 
nu mai cîștigase în deplasare.

Ieri, însă. 11-le arădean a pășit pe 
gazon fără complexe. A atacat de la 
început — vrînd să aibă primul cuvint 
— și, foarte repede (min. 6) a înscris 
primul gol: Tomeș a urmărit o min
ge trimisă de Selimeși de pe partea 
opusă și a șutai cu sete, din apro
piere : 1—0 pentru U.T.A.

în continuare, oaspeții acoperă bine 
terenul, desfășoară un frumos joc co
lectiv (cu pase directe), elastic, ceea 
ce le permite să păstreze inițiativa de 
partea lor. Se remarcă, îndeosebi, a- 
portul adus de Chivu, la mijlocul te-

Meci nesatisfăcător la Pitești

Gol? Nu! Ion Ionescu a reluat imprecis centrarea lui Năsturescu și — deși 
Ghibănescu este, practic, „bătut" — balonul va trece pe lingă bară 

Foto : C. Tudor

DINAMO PITEȘTI-•>

Joc spectaculos la Brașov: 
Steagul roșu — Petrolul 2-0 (0-0)

BRAȘOV, 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Proverbul spune că 
„nu aduce anul ce aduce ceasul**. Pen
tru Steagul roșu Brașov se punea pro
blema ca cea de a cinc-ea etapă a re- 
tunului să aducă ce nu au adus cele
lalte patru : goluri. Și, într-adevăr, 
stegarii" au înscris astăzi și goluri. 

Dacă în 360 de minute ale returului 
echipa brașoveană n-a înscris nici un 
gol, iată că azi, în meciul cu Petrolul, 
în mimai 6 minute ea a marcat de 
<louă ori și, firesc, localnicii au salutat 
cu ropote de aplauze evenimentele 
acestea inedite pentru ei în acest se
zon, regretînd că alte multe ocazii fa
vorabile au fost irosite de către echipa 
lor favorită. Cu aceste două goluri, 
Steagul roșu a întrecut astăzi pe Pe
trolul, repurtînd prima sa victorie din 
retur. Petrolul, aflată la o doua în- 
frîngere consecutivă s-a străduit să 
răspundă jocului avîntat al adversari
lor prin mai mult calm, dar echipa, 
resimte o evidentă lipsă de coeziune.

Peste toate acestea însă, ambele for
mații — dar mai ales Steagul roșu — 
au meritul de a fi practicat un joc 
curat, un fotbal de bună calitate, în 
care, în cele 90 de minate, spectatorii 
au aplaudat multe faze frumoase, 
multe șuturi la poartă.

O scurtă incursiune în filmul me
ciului ne edifică și mai mult asupra 
superiorității evidente a localnicilor. 
In min. 5 Năftănăilă încearcă poarta 
cu ran șut puernic dar Ionescu reține. 
Cîteva minute mai tîrziu este rîndul 
lui Pescarii să șuteze dar nimerește 
în portar. Minutul 30 nc-a oferit cea 
mai palpitantă fază a întîlnirii : la un 
atac ai Steagului roșu pe aripa dreap
tă, Wâflănăilă intră în careu și trage

puternic la poartă dar Ionescu res
pinge printr-un reflex Ia... Necraia. 
Acesta trage și el puternic dar în mo
mentul cînd toată lumea vedea balonul 
în plasa, piciorul lui Pahonțu îl de
viază în corner. în această primă parte 
a partidei Petrolul se mulțumește cu 
acțiuni la mijlocul terenului și doar 
de două ori înaintașii săi periclitează 
poarta lui Haidu. în min. 12, Badea 
centrează de pe dreapta la Dridea II, 
iar acesta, de la cîțiva metri de poartă 
trimite „peste** ; min. 37, Haidu res
pinge cu dificultate un șut al lui 
Dridea II.

La reluare, brașovenii atacă. Chiar 
în primul minut, Florea salvează 
poarta sa de la un gol gata făcut dar 
lucrul acesta nu-1 mai reușește Hălmă
geanu în min. 49 : Ionescu ratează o 
intervenție, Seredai, foarte aproape de 
fază, se repede să introducă balonul 
în plasă, dar mai rapid decît el s-a 
dovedit... Hălmăgeanu și... autogol : 
1—0 pentru Steagul roșu. Localnicii 
atacă în continuare și în min. 55 con
cretizează din nou : Campo înaintează 
cu mingea, în terenul advers, îi pa
sează Iui Necula, iar acesta prelungește 
la Seredai care de data aceasta nu 
mai are nevoie de coautor și înscrie 
singur printr-un șrit plasat : 2—0. A 
arbitrat bine Pop Romulus-Oradea.

STEAGUL ROȘU : Haidu — Campo, 
Jenei, Naghi — Pescara, Sighcti — 
Hașoti, Năftănăilă, Necula, Seredai, 
Selimesi (Mezaroș).

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, 
Hălmăgeanu, Florea — Fronea, M. 
Marcel — Badea, Halagean (Mocanu), 
Dridea I, Dumitrașcu, Dridea II.

C. MACOVE1

PITEȘTI 19 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). — Ieșenii au venii la 
Pitești hotăriți să lupte pentru rezultat 
și acest lucru s-a văzut chiar din așe
zarea pe teren, formația gravitlnd că
tre poarta lui Matache. Din însemnă
rile noastre reiese că echipa care a 
stat mai multă vreme in terenul ad
vers a fost C.S.M.S., dar — după 
cum se știe — aceasta nu e de ajuns. 
Golurile se. marchează t răgi nd la poar
tă, mult și precis. Or, dacă ieșenii au 
stăpinit autoritar mijlocul terenului și 
au atacat foarte mult, totul s-a stins în 
careul gazdelor, unde înaintașii pur și 
simplu nu mai știau ce să facă cu 
mingea. Lipsa de finalizare, dezorien
tarea în fața porții (cauzată uneori și 
de apărarea dinamovistă) explică cele 
patru ocazii pierdute de Pop (min. 43), 
Ște’ănescu (min. 54), Voica (min. 
63), Milea (min. 85). Am putea adău
ga insuficienta pregătire fizică a echi
pei (evidentă mai ales în repriza a 
doua) și lipsa de convingere a unor 
jucători ca Matei, llumă ș.a.

Dinamoviștii au acționat cu mai 
multă promptitudine, au fost mai dirzi, 
au luptat pentru fiecare balon în pri
mele 25 de minute, toate acestea adu- 
cîndu-le cele două goluri. La o lovitură 
indirectă, David centrează și Barbu 
reia impar abil cu capul (min. 17), 
pentru ca peste 4 minute același Bar
bu, tot cu capul, să preia atent o cen
trare cu efect a lui Cacoveanu.

Din acest moment, jocul — și așa 
scăzut ca nivel tehnic — devine de-a 
dreptul plictisitor. Dinamo se retrage 
în apărare dînd înaintării ieșene posi
bilitatea să se evidențieze și mai mult, 
și cu pltjs (atacuri susținute) și cu 
minus (ratări exasperante).

C. S. M. S. 2-0 (2-0)
După pauză gazdele promit să re

devină active pentru ca după 10 mi
nute să recadă in acalmie, contînd 
doar pe cîteva acțiuni sporadice și in
dividuale. Notăm ocaziile ratate de C. 
Ionescu și David (min. 66), Naghi și 
C. Ionescu (min. 76), Cacoveanu (min. 
88), pentru ca — în sfirșit — o „bom
bă" expediată de Barbu în min. 89 să 
fie respinsă de... C. Ionescu, de la nu
mai 2 m de poarta lui M. Constaiiti- 
nescu.

In concluzie,'trebuie spus că Dinamo 
Pitești a meritat totuși victoria deoa
rece a acționat mai calm la înain
tare, în timp ce apărarea s-a dovedit 
decisă.

Calitatea slabă a jocului trebuie să dea 
de gîndit ambelor echipe. Nu e lipsit 
de interes să arătăm că în 90 de mi
nute fiecare formație a tras de cite 
13 ori spre poartă, ceea ce este foarte 
puțin, iar pe poartă de 6 ori (C.S.M.S.) 
și, respectiv de 4 ori (Dinamo) ceea 
ce, de asemenea e foarte puțin.

Arbitrul Em. Martin — București a 
condus cu autoritate, temperlnd nervo
zitatea ambelor echipe. A făcut o sin
gură greșeală, importantă, refuzînd ie
șenilor un penalti în min. 80 la un 
fault asupra lui Voica.

Au jucat formațiile:
DINAMO: Matache — Valcan, Cor- 

neanu, Radu. I. Stelian, Barbu, Ca- 
covcantt, C. Ionescu, Naghi, Constanti- 
nescu, David (min. 69 Stănoaie).

C.S.M.S.: M. Constantinescu —■ V. 
Popescu, Motoc, Vornicu, Deleanu, Ște- 
făncscti, Humă, Pop, Matei (min. 77 
Danileț), Voica, Milea.

MIRCEA CONSTANTIN

După două reprize diferite
Știința Cluj — Știința Timișoara 3-0 (0-0)

CLUJ 19 (prin telefon). — în minu
tul 30, un grup masiv de spectatori, 
situați în partea stingă a peluzei, a 
început să scandeze: „Vrem fotbal 1 
Vrem fotbal 1“ Cererea lor era pe de
plin justificată : pînă atunci am asistat 
la un joc de slab nivel tehnic, ob
structionist, presărat cu nenumărate 
greșeli elementare, comise de jucătorii 
ambelor echipe. Nici în următoarele 15 
minute jocul nu s-a îmbunătățit. Au 
abundat preluările defectuoase, pasele 
greșite. In toată repriza am asistat 
doar la opt acțiuni pe poartă, diti care 
doar două merită a fi menționate : în 
min. 7, Adam șutează extrem de pu
ternic, Popa scapă balonul, Mureșan 
II șutează de la 5 m, mingea ricoșează 
dîn Popa în bară, revine în teren și 
Ivansuc șutează pentru a treia oară 
dar Țurcau deviază în corner ; în min. 
15. Matei pătrunde singur în careu și 
șutează pe lingă Moguț dar, și... pe 
lingă bară. In rest nimic.

După pauză, fizionomia jocului a su
ferit o totală schimbare. Clujenii încep 
să acționeze din ce în ce mai orga
nizat, să-și creeze dese culoare spre 
poarta lui Popa, suprasolicitînd apăra
rea timișorenilor. Inevitabil, aceasta a 
cedat treptat, mai ales că înaintarea 
n-a reușit să mai păstreze, aproape de 
loc, balonul. Prima breșă din dispoziti

vul defensiv al Științei Timișoara a 
sesizat-o Adam în min. 47. El l-a des
chis pe Ivansuc, acesta centrează, Sabo 
stopează cu pieptul balonul și din în
toarcere reia în plasă. însuflețiți de 
gol și profitînd de deruta timișorenilor, 
localnicii „împletesc" în continuare o 
suită de acțiuni spectaculoase care se 
soldează cu alte două goluri. In min. 
59, Sabo îl depășește pe Botescu. pă
trunde de-a lungul liniei de fund spre 
poartă și dintr-un unghi dificil, reia 
pe lîngă Popa în gol. Acesta a fost 
momentul psihologic al întîlnirii. Timi- 
șorenii cedează treptat și în min. 78, 
Suciu stabilește scorul final al întîl
nirii printr-un șut din voie, după o lo
vitură de colț executată de Ivansuc și 
respinsă de Popa.

înainte de a vă prezenta formațiile, 
o subliniere pentru arbitrajul corect și 
autoritar prestat de A. Bentu (Bucu
rești).

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț — Marcu, 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
Al. Vasile, Suciu -— Ivansuc, Mureșan 
11 (Matei din min. 85), Adam, Sabo.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Popa — Bo
tescu, Turcan, Igna, Hîrșova — Tănase 
(din min. 54 Bîtlan), Surdan — R. La- 
zăr, T. Matei, Manolache, Lereter.

V. MOREA — coresp. reg.

Scor: 3-1 (2
renului, și de ~Țirlea, înfipt 
în „coasta" apărării bucure 
Caricaș și Știrbei. în min. 
lege ropote de aplauze su 
interval de cîteva secunde, 
vărat tir poartă apărată de 

Se scurseseră 20 de mim 
timp în care atacul btu 
realizase doar trei cornere 
(Mafteuță, în nun. 12)... 
cadrului porții lui Coman. L 
in min. 21 Mateianu cent: 
de pe partea dreaptă a ter 
Iancu, venit ca un bolid, rei 
irirnițind balonul in plasă: 
chilibru pe tabela de marc 
continuare, și pe teren, unde 
formații se complac, acum, 
lipsit de nerv, cu puține fazi 
Totuși, sfîrșitul reprizei mai 
gol: un balon trimis cu o 
de Comisar îl găsește pe 
marcat spre colțul sting al 
16 m și, după clțiva pași, 
arădean plasează pe lingă 7 
șit să-i închidă unghiul: 2- 
UT.A.

Bine informat, crainicul i 
nu pierde ocazia și anunță : 
gol — al 13-lea — Țfriea 
pe Constantin în clasamentu 
rilor".

Crișul —,
. ■

ORADEA, 19 (prin telefon 
a jucat cu mai multă 
re, a prestat un joc mai 
având în Constantin un bur 
na tor,

Crișul a luptat din răspu 
ales în repriza secundă cîn< 
o perioadă de dominare de 2 
nute, dar înaintașii au pierd 
favorabile.

Orădenii încep partida și î 
3 minute ob(in două lovituri 
nefructificate. Treptat bucureș 
stăpînire pe joc și inițiază acți 
te de atac, astfel că în decu 
minute obțin nu mai puțto d 
turi de colț. în min. 24fcr< 
face o cursă pe partea stingi 
oului, atrage pe partea sa j 
gescu, Solomon și portarul 
pasează în urmă lui Pavlox 
introduce balonul în poarta 
1—0 pentru Steaua.

După reluare, în min. 49, 
este faultat de Koszka și este 
pe teren. Din min. 50, orădi 
sează o serie de acțiuni ofen 
rind Balogh, Pojoni, Iacob ș 
se află în careul echipei buc 
dar nu reușesc să marcheze, 
intervențiilor prompte ale p 
Suciu. Timp de 28 de minute, 
lăm numai două contraatacuri

Moldova Iași — Metalosport Ga 
(3-1)

SERIA EST
Rapid Mizil — Textila Buhuși 2—

Laminorul Brăila — FI. roșie Tec
(2—0)

Dinamo Suceava — Rulmentul Bî
(0-0)

Chimia Onești — Fructexport Focș
(2-0) 

Unirea Botoșani — Petrolul Moin
(2-0)

CLASAMENT

Laminorul Brăila, Unirea Botoșani

1. Laminorul Brăila 15 8 4
2. Dinamo Suceava 13 7 4 :
3. FI. roșie Tecuci 16 7 4
4. Chimia Onești 16 7 4 ,
5. Rapid Mizil 15 8 1 1
6. Moldova Iași 16 7 3 1
7. Textila Buhuși 15 6 4 :
8. Fructexport Focșani 16 5 4 '
9. Unirea Botoșani 16 6 2 1

10. Metalosport Galați 16 5 4
11. Rulmentul Bîrlad 16 2 5 1
12. Petrolul Moinești 16 3 3 11

ETAPA VIITOARE : Metalosport

Mizil, Dinamo Suceava — FI. roșii 
Fructexport Focșani — Textila Bu^ 
trolul Moinești — Moldova Iași, C 
nești — Rulmentul Bîrlad.

SERIA SUD
Victoria Giurgiu — Progresul Al 

5—0 (3—0)
C.F.R. Roșiori — Dinamo Victoria 1 

(0—0)
Electrica Fieni — Metalul Pitești l 
Portul Constanța — Electrica Constc 

(0-1)
Flacăra roșie Buc. — Unirea Rât 

(0-0)
Tehnometal Buc. — Muscelul Cimpu 

(0-1)



1 deplasare,
3 consecutivă

Imediat după reluare, arădenii atacă, 
u forțele refăcute, poarta lui Mindru, 
laspeții se remarcă printr-un joc bine 
esfășurat pe direcția porții, iar gaz
ele prin... faulturi repetate, Ivănescu 
min. 48). loniță (min. 51), lancu 
min. 52), Caricaș (min. 53). iși o- 
resc adversarii direcți prin atacuri 
eregulamentare, fapt care le atrage 
ezaprobarea publicului. Nu trece mult 
: eforturile arădenilor sint din nou răs- 
lătite. Țîr'ea primește (in min. 57) 
lingea de la Tomeș și la capătul unei 
cțiuni personale pătrunde pină in 
propierea careului mic, de unde tri
ate în plasă: 3—1. Crainicul e pe 
fazâ“: „Acum Ținea a trecut inain- 
■a lui Constantin în clasamentul gol- 
ețerilor". După gol. Progresul domi- 
ă o bună parte din timp, dar fără să 
mșească să înscrie.
Arbitrul A. Galambos (Baia Mare) 
condus formațiile:
PROGRESUL.: Mindru—loniță. Ca- 

caș (min. 60 Ivănescu), Știrbei, lvă- 
?scu (min. 60 I. Popescu) — lancu. 
[afteulă—Oaidă, Mateianu, D. Popes- 
i. Stoicescu.
U. T. A.: Coman — Bacoș, Capaș, 

\ețcas, Neamtu—Comisar, Fiorul—iTo
es, Chivu. Țirlea, Selimeși 1 (min. 
> Steiner).

GALAȚI 19 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Intr-o partidă în care Side
rurgistul iși juca ultima carte, apărarea 
dinamovistă a mai cucerit două puncte, 
■cîștigînd, în același timp, un nou duel 
cu propriul său atac. In min. 68, mijlo
cașul Petru Emil a șutat imparabil de 
la 20 m, din unghiul său preferat, adu- 
cînd victoria echipei sale. Dacă mai 
adăugăm marea ocazie ratată de celă
lalt mijlocaș dinamovist, O. Popescu, 
în min. 81, exprimăm literalmente forța 
de șoc a ofensivei liderului in tot cursul 
-celor 90 de minute ale 
Galați.

Siderurgistul a făcut 
ansamblu și a hărțuit 
bucureșteană (gazdele 
avantajate de faptul că atacul advers 
nu a izbutit să țină deloc mingea), dar 
nervozitatea înaintașilor a împiedicat 
deschiderea scorului în trei situații 
clare. In min. 8 David nu a urmărit o 
minge care se îndrepta spre poarta 
goală, prilejuind lui Nunweiller HI o 
intervenție de ultim moment, în min. 25, 
Pătrașcu, liber, a lăsat să-i scape o . ................... .

fața 
mai

excelentă pasă laterală 
iar în min. 56, David, 
porții, a întîrziat șutul,

meciului de la

un bun joc de 
mult apărarea 

au fost copios

în careul 
singur în 
ratînd cea

mare ocazie a meciului, cu 12 minute 
înainte de golul lui Petru Emil.

După jocul de ieri, la Dinamo se 
pune tot mai acut problema atacului 
și mai ales a comportării lui Frățilă, 
care în acest meci nu a cîștigat nici un 
duel cu apărătorii gătățeni și a servit 
11 pase ... adversarilor. In momentul 
de față, ofensiva dinamovistă se ba
zează doar pe cele 2—3 curse ale lui 
Pîrcălab și pe cele cîteva plecări lan
sate ale mijlocașilor. Excelent jocul lui 
Nunweiller 111, susținut „frățește' de 
Nunweiller IV.

Gălățenii au luptat cu mult elan, in 
limitele unei depline sportivități și — 
tară spectrul celor 11 puncte — ar fi 
putut obține un joc egal.

A arbitrat bine C. Denghel (Ploiești).
Siderurgistul : Niculescu — Tomescu, 

Dragomir, Florescu, Military — Gheor- 
ghe Ion, Gherghina — Banu, David 
(min. 63, C. Matei), R. Matei, Pătrașcu 
(min. 63, David).

Dinamo : Datcu — Popa. Nunweiller 
III, Nunweiller IV. Ivan — Petru Emil, 
O. Popescu — Pîrcălab, Țîrcovnicu, 
Frățilă (min. 60 Ștefan), Haidu (min. 
60, Frățilă).

I. CHIRILA

in categoria B
Seria I

G. N1COLAESCU

\a 1-3 (0-1)
dar foarte periculoase, sol da- 
șut în bara laterală (Constan-

arilor, 
cu un

i — min. 62) și o lovitură cu capul 
lui Constantin (min. 77). In min. 79, 
elași Constantin lansează în adînci- 
?. pe S. Avram, acesta pătrunde în 
reu și înscrie pe lingă Weichelt: 
-0..In min. 85, lacob este faultat de 
iszka în fața careului de 16 m. Exe- 
tă Vlad pînă la Donciu și acesta 

un șut puternic reduce din scor: 
-1. în min. 89, Vlad îl lansează pe 
coș care înscrie din apropiere dar 
litrul Nițescu anulează golul, la seni
lizarea tușiorului C. Geană (Brașov), 
zdple protestează. Balonul degajat 
ediat este interceptat de Pavlovici 
Tat se pare în poziție de ofsaid) care 
crie nestingherit: 3-1 pentru Steaua, 
port de cornere: 13—8 pentru 
:aua.
Arbitrul C. Niiescu a condus cu 
Ite scăpări.
2R1ȘUL: Weichelt — A. Georgescu, 
onion, Sacaci II, Balogh — Cun- 
i (min. 50 Pojoni), Vlad — Sandu, 
coș Donciu, lacob.
5TEAUA : Suciu — M. Georgescu, D. 
:olae, Crișan, Jenei — Koszka, Con- 
ntin -— S. Avram, Voinea, Pavlovici, 
liniceanu (min. 46 Racsi).

Știința Craiova—Știința Galați 4—1
(l-O)

Chimia Făgăraș—Flacăra Moreni 1—0
(1—0)

Unirea Rm. Vîlcea—Ceahlăul
2-1 (1-1)

Forasta Fălticeni—Tractorul
2—0 (0—0)

Metalul București—Știința
1—0 (1—0)

Dinamo Bacău—Poiana Cîmpina 3—2
(2-1)

Metalul Tîrgoviște—C.F.R.
2—1 (1—0)

CLASAMENTUL
10 2
10 2
7
8
8
7
9
9
7
7
6

P. Neamț

Brașov

București

Pașcani

1. Poiana Cîmpina
2. Metalul Tîrgoviște
3. Știința Craiova
4. C.F.R. Pușcării '.(li!
5. Tractorul Brașov
6. Dinamo Bacău
7. Știința București
8. Metalul București
9. Unirea R. Vîlcea

10. Chimia Făgăraș
11. Ceahlăul P. Neamț
12. Flacăra Moreni 2 ■)
13. Foresta Fălticeni
14. Știința Galați

Etapa viitoare : C.F.R. . _____ . _
resta Fălticeni, Știința București—Di
namo Bacău, Poiana Cîmpina—Chimia 
Făgăraș, Metalul Tîrgoviște—Unirea
Rm. Vîlcea, Tractorul Brașov—Știința 
Craiova, Știința Galați—Metalul Bucu
rești, Flacăra Moreni—Ceahlăul 
Neamț.

18 
18 
18
18
18 
18 
18
18
18
18
18 
18
18
18

19
19
19
19
19
17
16
15
14
11

6
4
3
5
1
1
5
3
4

7 1
5 4
4 3

Pașcani—Fo-

Seria a II-a

P.

Lu-

ILIE GH1ȘA — coresp. reg.

Mureșul Tg. Mureș — Minerul 
peni 4—0 (1—0)

C.F.R. Timisoara — Ariesul Turda 
2—0 (1—0)

ategoria
CLASAMENT

C.F.R. Roșiori 
Victoria Giurgiu 
Dinamo Victoria Buc. 
?lacâra roșie Buc. 
letalul Pitești 
?ortul Constanța 
’rogresul Alexandria 
Jnirea Răcari 
Tehnometal Buc’, 
electrica Fieni 
Muscelul Cîmpulung 
Electrica Constanța

16 10 2 4 20: 6 22
16 8 4 4 35:19 20
16 9 2 5 29:17 20
16 6 6 4 21:15 18
16 7 4 5 20:26 18
16 7 1 8 26:19 15
16 4 7 5 16:27 15
16 5 4 7 23:19 14
16 6 2 8 18:31 14
16 5 3 8 20:30 13
16 5 2 9 19:30 12
16 4 3 9 21:29 11

ETAPA VIITOARE : Electromotor Timișoa
ra — Pandurii Tg. Jiu, Vagonul Arad — Mi
nerul Deva, Siderurgistul Hunedoara — Me
talul T. Severin, Teba Arad — C.F.R. Arad, 
Electroputere Craiova — Victoria Câlan, 
Steaua roșie Salonta — Tractorul Corabia.

8. C.F.R. Arad q o- ■' 16 5 6 5 18:20 16
9. Electroputere Craiova 16 6 3 7 23:23 15

10. Minerul Deva 16 5 4 7 18:22 14
11. Steaua roșie Salonta 16 5 3 8 17:25 13
12. Teba Arad 16 2 3 11 16:32 7

HANDBAL
REZULTATE SCONTATE IN ETAPA A ll-A

A RETURULUI CATEGORIEI A

/lu/ier (Rapid) s-a înălțat și a aruncat puternic, 
făcînd inutil blocajul lui Klein și înscriind al 17-lea 
gol al echipei sale. Fază din partida Rapid — Trac

torul 22—12
Foto: V. Bageac

APA VIITOARE : Metolul Pitești — Por- 
Constanța, Flacăra roșie Buc. — Tehno- 
il București, Electrica Constanța — Mus* 
t Cîmpulung, Dinamo Victoria Buc. — 
trica Fieni, Progresul Alexandria — 
rt. Roșiori, Unirea Răcari — Victoria 
giu.

SERIA VEST
rul Deva — Siderurgistul Hunedoara 
2 (0—2)
î. Arad — Metalul T. Severin 1—1 
-0)
torul Corabia — Vagonul Arad 2—0 
-0)
ria Călan — Electromotor Timișoara 
1 (2-1)

Arad — Steaua roșie Salonta 2—0 
-0)
urii Tg. Jiu — Electroputere Craiova 
J (1-0)

SERIA NORD
Textila St. Gheorghe — Chimica Tîmăveni 

1—0 (1—0)
Metrom Brașov — Faianța Sighișoara 2—2 

(1-D
Gloria Bistrița — Minerul Baia Sprie 6—0 

(1—0)
Soda Cana Mureș — Rapid Tg. Mureș 2—1 

(2-0)
Recolta Cărei — Metalurgistul Baia Mare 

3—0 (1—0)
Unirea Dej — Minerul Bihor 5—0 (2—0)

CLASAMENT

agonul Arad 16 10 1 5 42:17 21
etalul Tr. Severin 16 10 1 5 26:25 21
jndurii Tg. Jiu 16 îi 2 5 27:16 20
derurgistul Huned. 16 8 , 7 23:30 17
actorul Corabia 16 8 2 8 28:25 16
ictoria Călan 16 7 2 7 21:22 16
ec’tromotor Timiș. 16 6 4 6 21:23 16

CLASAMENT

1. Recolta Cărei 16 11 2 3 40:15 24
2. Unirea Dej 16 8 4 4 38:21 20
3. Gloria Bistrița 16 10 0 6 37.22 20
4. Metrom Brașov 16 8 3 5 33:21 19
5. Soda Ocna Mureș 16 9 1 6 33:24 19
6. Minerul Baia Sprie 16 8 1 7 19-22 17
7. Textila Si. Gheorghe 16 7 1 8 17:19 15
8. Faianța Sighișoara 16 5 5 6 19:22 15
9. Minerul Bihor 16 6 2 8 22:33 14

W. Chimica Tîinqveni 16 4 4 8 19:29 12
11. Rapid Tg. Mureș 16 5 0 11 21-41 1Q
12. Metalurgistul B. M. 16 3 1 12 11:40 7

ETAPA VIITOARE : Soda Ocna Mureș — 
Minerul Baia Sprie, Recolta Cărei — Unirea 
Dej, Metalurgistul Baia Mare — Metrom 
Brașov, Minerul Bihor — Textila St. Gheor- 
ghe, Chimica Tîinâx eni — Gloria Bistrița, 
Rapid Tg. Mureș Faianța Sighișoara.

A. S. Cugir — A.S.M.D. Satu Mare 
2 —0 (2—0)

C.S.M. Reșița 
(0-2)

Jiul Petrila —
3—0 (0—0)

Minerul Baia __  ___ _
Mediaș 1—0 (0—0)

Ind. Sîrmei C. Turzii — C.S.M. Si
biu 2—1 (I—1)

C.S.M. Cluj 3—2

Flamura roșie Oradea

Mare — Gaz Metan

CLASAMENTUL
1. Minerul Baia Maie 18 12 1 5 27:15 25
2. C.F.R. Timișoara 18 9 7 2 25:15 25
3. C.S.M. Reșița 18 9 4 5 29:16 22
4. Jiul Petrila 18 6 7 5 23:23 19
5. A. S. Cugir 18 7 5 6 16:26 19
6. Minerul Lupeni 18 7 4 7 21:26 18
7. Gaz Metan Mediaș 18 6 5 7 21:15 17
8. Ind. Sîrmei C. Turzii 18 8 1 9 32:27 17
9. C.S.M. Sibiu 18 7 2 9 21:17 16

10. Arieșul Turda 18 6 4 8 18:24 16
11. A.S.M.D. Satu Mare 18 7 2 9 22:30 16
12. Mureșul Tg. Mureș 18 4 7 7 26:27 15
13. Flamura roșie Oradea 18 5 4 9 14:29 14
14. C.S.M. Cluj 18 5 3 10 16:21 13

Etapa viitoare: C.S.M. Sibiu
C.S.M. Reșița, C.S.M. Cluj - - Mu-
reșul Tg. Mureș, Gaz Metan Mediaș — 
Ind. Sîrmei C. Turzii, Arieșul Turda — 
Fi. roșie Oradea, Minerul Baia Mare 
— A.S.M.D. Satu Mare, Minerul Lu- 
peni — A. S. Cugir. C.F.R. Timișoa
ra — Jiul Petrila.

<Q,onosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU

REZULTASE EXACTE 
Etapa din 19 aprilie 1964

Siderurgistul—Dinamo Buc. 
(cat. A)

Crișul—steaua (cat. A) 
Rapid—Farul (cat. A) 
Progresul—U.T.A. (cat. A)

i.

12

0—1
1—3
3—0
1—3

n. 
iii. 
IV.
V. știința Cluj—Știința- Tim/

VI. Steagul roșu—Petrolul 
(cat. A)

VII. Dinamo Bacău—Poiana
(cat. B)

VIII. Ind. Sîrmei—C.S.M. Sibiu
(cat. B)

IX. Atalanta—Milan (camp, 
italian A) i

X. Messina—Juventus (camp, 
italian A)

XI. Roma—Spăl (camp, italian A) 
XII. Torino—Florentina (camp, 

italian A) 0—3

3—0

2—0

3—2

2—1

0—0

1—0
i 2—0

2
2
1
2

1

1

1

1

X

1
1

2
Fond premii 297.871 lei

STEAUA SI DINAMO 
CONTINUĂ SERIA VIC

TORIILOR
STEAUA — RAF1NARIA 
TELEAJEN 27—I® (15—3) 
Campionii s-au impus 
încă din primele minute 
prin jocul lor rapid și pre
cis. Ei și-au surprins ade
sea adversarii prin acțiuni 
fulgerătoare. Replica pe
troliștilor a fost destul de 
ștearsă. Echipa Rafinăriei 
a jucat neconvingător, re
semnată parcă, urmărind 
doar să piardă la o dife
rență cit mai mică. Apă
rarea lor slabă șî ritmul 
nu i-au ajutat însă să-și 
realizeze intenția.

C.S.M.S. IASI — DI
NAMO BUCUREȘTI 11 - 
26 (6—12). Dinamo a fă
cut o demonstrație reușită 
în fața unei echipe tinere, 
care a jucat cu cura j, dar 
n-a putut străpunge decît 
rareori apărarea oaspeți
lor. La Dinamo au excelat 
Mozer, Redl, L. Popescu 
și Coman. De la C.S.M.S. 
s-au evidențiat Ciubotaru
și Bedo. (A. SCAUNAS, coresp.)

RAPID BUCUREȘTI—TRACTORUL 
BRAȘOV 22-12 (11-8). Rapid a con
firmat comportarea și rezultatul de du
minica trecută, obținînd o victorie si
gură. începutul partidei însă, a apar
ținut oaspeților care în min. 6 condu
ceau cu 3—0, în min. 7 cu 4—1 și în 
min. 10 cu 5—31 Treptat însă, Rapid 
și-a revenit, a jucat mai atent în apă
rare și mai precis în atac. Urmarea : în 
min. 13 a egalat, 5—5, iar din min. 
14 a luat conducerea pe care n-a mai 
cedat-o pînă la sfîrsit.

DINAMO BACĂU - ȘTIINȚA GA
LA! I 25—12 (11—6). Dinamo a făcut 
cel mai frumos joc din campionat și a 
reușit o binemeritată victorie. Princi
palii realizatori; Martini 9 si Sauer 7 
(D), Ionescu 7 (S). (FL. ȘIMION, 
coresp.)
LIDERUL SERIEI A II-A TNV1NS 

LA SCOR
DINAMO BRASOV — ȘTIINȚA TI

MIȘOARA 18-8’ (6—4).'După'o re
priză echilibrată, gazdele și-au impus 
jocul și au cîștigat clar. Au marcat 
mai multe goluri; Miskes 5, Hovîr- 
neanu și Pali cîte 3 (D) și Cristian 3 
(S). (V. SECAREANU, coresp.)

TEHNOMETAL TIMISOARA — 
ȘTIINȚA TG. MUREȘ 14-6 (8-3). 
Deși a prezentat o echipă tînără. de 
perspectivă, totuși Tehnometai a prac
ticat un joc superior oaspeților și a 
cîștigat pe merit. (AL. GROSS, coresp. 
reg.j.

VOINȚĂ SIGHIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA 26—11 (li—6). Localnicii au 
au început slab, dar treptat și-au reve
nit și au practicat un joc rapid, pe 
extreme, cu mai multă forță de atae 
și precizie. (I. TUR JAN, coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘENI — VOINȚA 
SIBIU 19—15 (7—9). Joc viu disputat, 
mai ales după pauză, cînd gazdele 
au întrecut pe oaspeți prin contra
atacuri. Voința a imprimat jocului o 
notă de duritate (a si avut 6 eliminări 
pe cîte 2 min.). (N.TĂUTU și I. ZA
MORA coresp.).
REZULTATE SCONTATE IN SERIA 

1 FEMININA
PROGRESUL BUCUREȘTI—RAPID 

BUCUREȘTI 7—15 (3—6). Campioa
nele au condus tot timpul, realizînd 
o victorie comodă. Tinerele jucătoare 
de la Progresul au jucat slab în apă
rare.

CONFECȚIA—ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
4—11 (2—5). învingătoarele au fur
nizai un joc frumos, folosind deseori 
contraatacul.

S.S.E. PLOIEȘTI—VOINȚĂ SIGHI
ȘOARA 12—6 (8—8). Formația locală 
și-a asigurat victoria în prima repri
ză, cînd a folosit mult pivotii și a 
marcat. Oaspetele au dat o replică mai 
dîrză după pauză. (ȘT. IONESCU, 
coresp.).

TRACTORUL BRASOV—RULMEN
TUL BRAȘOV 7—2 (3—1). Joc fru
mos, dinamic. Victoria a revenit echi
pei care și-a organizat mai bine ata
cul și apărarea. Scorul mic se dato- 
rește și formei bune a portarilor, 
Konicek (T) și Savin (R). precum și 
celor... 10 bare. (V. POPOVICI, coresp.) 
IN SERIA A II-A STHNTĂ TIMISOA

RA Ă LUAT ĂVĂNS
ELECTROMAGNETICĂ BUCU

REȘTI—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 9—17 
(5—9). începutul partidei a aparținut 
oaspetelor. După pauză, jocul a fost 
echilibrat pînă la scorul de 9—8 pen
tru Știința, care — apoi — s-a distan
țat. Echipa oaspe a jucat cu multa 
circulație în atac. Remarcăm apărarea sa 
bună, precum și jocul bun la semicerc 
al lui Stef si Franz. Electromagneti
ca a atacat foarte lent, iar In apărare 
jucătoarele nu au ieșit cu promptitu
dine la aruncătoarele de la distanță, 
în plus, portarul Nirnlaescu a apărat 
slab. (RADU BADESCU, antrenor).

MUREȘUL TG. MURES—S.S.E. TI
MIȘOARA 13—10 (7—5). Joc de bun 
nivel tehnic, în care gazdele au obținut 
o victorie meritată asupra unui adver
sar care i-a dat o replică dîrză. (D. 
GHIȚESCU, coresp.)

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA— 
ȘTIINȚA CLUJ 7—11 (6—5). în pri
ma repriză, echipa locală a avut mai 
mult timp inițiativa, dar după pauză 
Știința — cu o pregătire fizică mai 
bună — a dominat categoric și a câș
tigat.

C.SM. SIBIU—S.S.E. PETROȘENI 
11—3 (6—2). Meci de factură tehnică 
modestă. C.S.M. a fost net superioară 
formației din Petroșeni, care s-a pre
zentat sub nivelul unei echipe de cat. 
A. (O. LEIKEP, coresp.)

„Cupa Steaua46 a rămas... acasă
Un număr mare de spectatori au a- 

sistat ieri la întrecerile de talere arun
cate din șanț din cadrul „Cupei 
Steaua". Din păcate însă ei au admi
rat doar frumusețea acestei probe a ti
rului cu arma de vînătoare, dar nu și 
rezultate pe măsura posibilităților con- 
c.urenților. In genera), nici în ultimele 
zile de concurs nu s-au înregistrat 
performanțe de valoare, cu excepția ce
lor de la pistol calibru mare. îmbucu
rător este însă faptul că in probele de 
talere și skeet și-an făcut apariția o 
serie de elemente tinere, talentate, care 
au evoluat mulțumitor. Pentru felul 
cum se ocupă de acești juniori, merită 
felicitări antrenorul I. Lovinescu.

Rezultate; în proba de skeet rezer
vată juniorilor, B. Mur nescu (S.S.E 1) 
a stabilit recordul țării pe 100 taiere

la 87 p. Talere aruncate din șanț, se
niori : 1. 1. Dumitrescu (Dinamo Obor) 
187 p; 2. D. Danciu (Dinamo Obor) 
183 p; 3. Gh. Enache (Steaua) 182p; 
juniori 100 buc.: Gh. Sencovici 
(S.S.E. î) 74 p; 2. R. Constantinescu 
(S.S.E. 1) 69 p; 3. B. Marinescu 67 p. 
Armă militară 3x20 focuri: 1. P. San
dor (Steaua) 490 p; 2. L. Cristescu 
(Steaua) 471 p; 3. M. Zamfirescu 
(Steaua) 465 p. Pistol calibru mare: 
1. V. Atanasiu (Steaua) 581 p: 2. L. 
Giușcă (Știința) 580 p; 3. G. Maghiar 
(Dinamo) 579 p. Armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri seniori, poziția cul
cat: 1. I. Sîrbu (Steaua) 389 p; 2. 
R. Ponbriant (Olimpia) 385 p; 3. L. 
Cristescu 382 p; poziția în genunchi : 
1. V. Enea (Steaua) 379 p; 2. 1. Sîrbu

374 p; 3. C. Antonescu (Olimpia) 370 
p; poziția in picioare: I. C. Antonescu 
364 p ; 2. L. Cristescu 356 p ; 3. I Sîr
bu 350 p; pe trei poziții : 1. I. Sîrbu 
1113 p; 2. C. Antonescu 1113 p; 3. V. 
Enea 1106 p. Armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri, juniori: 1. G. Cisel- 
schi 793 p; 2. A. Bejenaru 785 p; 3. 
E. Alșani 783 p. Armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat, juniori: 1 N. 
Sahaidac (Metalul) 562 p; 2. G. Poo 
(C.SM. Cluj) 561 p; 3. M. Pavel (Di
namo) 560 p.

Clasamentul general pe echipe: 1. 
Steaua 180 p, — cîștigătoarea trofeului 
pus în joc; 2. Olimpia 71 p; 3. Știința 
58 p.

V. GORUN



RUGBI

Știința București a
A luat sfirșit turneul final feminin

cucerit titlul de campioană
Egalitate in derbiul etapei:

Va cîștiga Rapidul măcar cea de a 
4-a (și ultima) confruntare directă cu 
Știința ? Cu această întrebare și, pro
babil, cu speranța că fostele -campioane 
vor înscrie de data aceasta... victoria 
de onoare, atu venit la ultimele me
ciuri ale turneului final numeroșii su
porteri ai rapidistelor. Dar, spre dez
amăgirea lor și, bineînțeles, satisfacția 
susținătorilor clubului studențesc, 
Știința s-a impus și de data aceasta, 
dovedindu-se — cel puțin în acest se
zon — superioară adversarei sale (4 
victorii consecutive).

Ieri dimineață, cele două echipe nu 
au mai repetat evoluția de miercuri 
seară. întrecerea lăsa la un moment dat 
impresia unei simple formalități. De- 
ahia după pauză jocul s-a mai învio
rat și execuțițile tehnice de bună cali
tate s-au văzut la ambele panouri. 
Pînă în min. 30 scorul a alternat. 
Rapid s-a apărat „om la om“, ceea ce 
nu a deranjat prea mult pe campioane, 
în schimb, „zona“ Științei a fost și 
de data aceasta activă, obligînd pe 
rapidiste să încerce coșul mai mnilt 
de la semidistanță. Multe din aceste 
aruncări nu și-au atins ținta și, în plus, 
Rapid a rămas în ultimele minute fără 
Racoviță, Zăvădescu și Demian (eli
minate pentru 5 greșeli personale). în

Fază din meciul Rapid — Știința
Foto: T. Chioreanu

aceste condiții, Știința, care a atacat 
mai decis și a luptat cu mai multă 
ardoare pentru victorie, a reușit să

Steaua și Dinamo invingătoare 
in cuplajul interbucureștean

Programul baschetbalistic de ieri di
mineața a fost completat de un cuplaj 
masculin interbucureștean. Cu acest pri
lej, atît echipa Dinamo, dar în special 
Steaua, și-au luat frumoase revanșe în 
fața formațiilor Știința și, respectiv 
Rapid.

’’rima partidă, cea dintre Dinamo și 
Știința, ne-a oferit un joc spectaculos, 
mult gustat de publicul spectator. Am
bele echipe au atacat într-un ritm sus
ținut, arătînd că atunci cînd sîrit scă
pate de obsesia punctelor în clasament, 
echipele noastre pot face și jocuri de 
bună calitate. Dinamoviștii au avut un 
plus de agresivitate în apărare și s-au 
dovedit mai preciși în aruncările de la 
semidistanță. Aceasta le-a permis să 
aibă inițiativa aproape în întregime. 
Știința (în rîndurile căreia eforturile 
'lui Costescu nu au fost susținute prea 
mult de coechiperii săi) a reușit să ega
leze doar de trei ori: 33—33 (min. 17), 
39—39 (min. 21) și 41—41 (min. 22). 
Studenții au fost nevoiți însă să cedeze 
în final, în fața unui adversar superior. 
Dinamo a cîstigat cu scorul de 69—63 
(39-38).

Cu mult interes a fost așteptată par
tida vedetă a zilei, Steaua — Rapid. 
■Dar cînd te duci cu sacul la pomul

lăudat... Echilibrul nu a existat pe 
teren decît 10 minute, (19—19), timp 
în care feroviarii au ținut piept atacu
rilor decise ale echipei Steaua și au 
„punctat" de cîteva ori de la semi
distanță. In continuare însă, campionii 
au impus jocului ritmul care le-a con
venit, au luptat mai bine sub panou, 
în timp ce echipa rapidistă a început 
să cedeze în apărare (tocmai punctul 
ei forte în alte meciuri) și să rateze 
multe aruncări din acțiune (chiar și 
de sub panou). Jucătorii de la Steaua 
au terminat repriza cu un avantaj de 
9 puncte,- iar după pauză — eu toate 
eforturile adversarilor — avansul lor 
a crescut continuu Steaua a cîstigat 
intîlnirea cu scorul de 71—56 (36—27). 
(a.v.)

• Alte rezultate: Siderurgistul Ga
lați — Dinamo Oradea 70—61 (35— 
37) ; Stiinta Timisoara — Steagul roșu 
Brașov 71—63 (38—22) ; Știința Cluj 
— Știința Craiova 119—47 ( 52—30); 
Politehnica Cluj — Stiinta Tg. Mureș 
91—65 ( 46—21); SERIA A II-A: 
Olimpia M.I. — Voința Tg. Mureș 
61—72 (23—33); A.S.A. Bacău— Fa
rul Constanta 62—60 (26—27) ; 
C.S.M.S. Iași' — Aurul Brad 76—49 
(36—21); Voința Satu Mare — Con
structorul lași 84—52 (21—8).

In Cupa R. P. R.

Toate echipele masculine din Capitala—învinse
IERI, ÎN PENULTIMA ETAPA A 

COMPETIȚIEI MASCULINE PEN
TRU „CUPA R.P.R." :

Minerul Bihor — Dinamo București 
3—1 (15—11. 15—5, 13—15, 15—12). 
Meciul, frumos și — cu excepția setului 
secund — echilibrat, a durat peste 
două ore. S-au evidențiat Gornovicea- 
nu. cel mai bun de pe teren, Starinschi 
și Adamovici de la gazde, Cozonici, 
Corbeanu și Tîrlici de la oaspeți. (M. 
DOMI1TAN — coresp.).

Farul Constanta — Steaua București 
3—2 (4—15, 15—9, 11 — 15, 15—6,
15—8). La victoria localnicilor au con
tribuit cel mai mult Ciogoe, Soviani 
și Mihalcea. De la Steaua s-au remar
cat Pavel și Papugiu. (M. ȘEULEA- 
NU — coresp.).

C.S.M.S. lași — Rapid București 
3—2 (15—13. 15—12, 10—15, 10—15, 
15—5). Joc de factură tehnică modes
tă. Ieșenii puteau cîștiga cu 3—0 dacă 
se concentrau mai mult în setul al trei
lea. Cel mai bine au jucat Moldovea- 
nu și Moșescu de la C.S.M.S., Cos- 
tinescu și Mincev de la Rapid. (GH. 
VAS1LIU — coresp).

Petrolul Ploiești — Progresul Bucu
rești 3—1 (15—8, 12—15, 15—4, 15— 
10). Din formația petroliștilor s-au im
pus Zamolo, Șucu și Petric, iar din 
aceea a bucurestenilor — Zaporojescu. 
(A. VLĂSCEANU și A. CR1STEA — 
coresp.).

Tractorul Brașov — Știința Timișoa

ra 3-0 (9, 8, 12). Victorie comodă, 
obținută în mai puțin de o oră, oaspe
ții prezentîndu-se sub orice critică. 
(C. GRUIA — coresp. reg.).

Stiinta Cluj — Stiinta Galati 3—0 
(3.'9, il).

ULTIMUL ACT în competiția femi
nină a Cupei R.P.R., desfășurat ieri 
dimineață la C.P.B., a dat cîștig de 
cauză echipei Dinamo, care a dispus de 
Rapid cu 3—0 (9, 8, 12). Rezultatul, 
care nu i-a prejudiciat c.u nimic Rapi
dului prin punctul pierdut, a dat cla
samentului următorul contur final :

1. Rapid București
2. Dinamo București
3. C S.M, Sibiu
4. Știința Cluj
5. C. P. București
6. Farul Constanța
7. Stiinta București
8. C.S.M. Cluj
9. Progresul București

10. Voința Craiova

9 8 1 24: 7 17
972 24:11 16
9 7 2 21:13 16
963 22:13 15
954 22:16 14
954 20:19 14
936 14:22 12
927 8:24 11
9 1 8 13:26 10
9 1 8 8:25 10

Partida a cuprins două seturi în care 
jocul a corespuns în genere și un set. 
ultimul, de slabă factură tehnică, în 
ciuda aparenței prezentate de scorul 
mai strîns în această parte a meciului.

De-a lungul întîlnirii, în care victo
ria dinamovistelor a decis-o îndeosebi 
superioritatea valorică a atacului lor, 
s-au remarcat : Alexandrina Constan- 
tinescu, Viorica Herișanu și Lucia Va- 
nea de la învingătoare, Daniela lancu 
și Cornelia Moraru de la învinse.

A arbitrat corect N. Mateescu.
C. FAUR

a

păstreze la sfîrșit un avantaj de 4 
puncte. Scor final : 49—45 (21—18).

Medaliile și tricourile de campioane 
au fost o binemeritată răsplată pentru 
jucătoarele Științei, care au alcătuit, 
indiscutabil, cea mai bună echipă din 
acest campionat.

Tot ieri, Voința a învins din nou 
Mureșul — la capătul unui meci viu 
disputat — cu s-conul de 59—50 (30— 
19). în felul acesta, bucureștencele au 
egalat nnimărul de puncte realizat de 
adversare, dar avînd în întrecerile 
directe 3 victorii față de una a mu- 
reșencelor, au cucerit medaliile de 
bronz. în partidele de sîmbătă, Rapid 
a învins Voința cu 55—46 (31—13), 
iar Știința pe Mureșul ©u 61—49 (27— 
23). Și actum clasamentul final :

Steaua-Ori vița
Program'll bucureștean de rugbi a 

început ieri dimineață cu jocul GLO
RIA—CS MS IAȘI (6—6) — o partidă 
frumoasă, de un bun nivel tehnic, a con
tinuat cu excelenta demonstrație a dina- 
moviștilor, care au surclasat formația gă- 
lățeană Ancora (58—0, cel mai mare 
scor Înregistrat în cele șase etape dis
putate pînă acum) si s-a încheiat cii 
derbiul STEAUA—GRIVIȚA ROȘIE 
despre care vom vorbi mai pe larg.

Cele două formații fruntașe ale rug- 
biului nostru au furnizat un joc care, 
intr-o măsură, a corespuns așteptări
lor. Ne referim la combativitatea de 
care au dat dovadă jucătorii ambelor 
echipe, la unele acțiuni ofensive fru
mos construite (meritul revine în spe
cial Griviței Roșii), precum și la rit
mul rapid care a „mutai" permanent 
jocul, îndeosebi în cea de a doua repri
ză. Grivița Roșie a făcut — după pă
rerea noastră — un meci mai bun de
cît adversarii săi; a atacat mai mult 
a deschis jocul, a dominat marea ma
joritate a partidei, a cîștigat mult mai 
multe baloane decît Steaua.

In prima repriză superioritatea teri
torială a aparținut categoric Griviței 
Roșii, care aproape că n-a părăsit te
renul formației Steaua. Jocul ofensiv 
al Griviței „anunță" puncte, dar aces
tea se lasă mult timp așteptate. In 
min. 8 V usek primește o minge exce
lent servită de Oblemenco și încearcă 
o lovitură de picior căzută, pe care însă 
o ratează de puțin. Cu același rezultat 
se încheie și încercările lui Țîbuleac de 
a transforma loviturile de pedeapsă a- 
cordate în min. 10, 12, 19 și 34 — 
ultima, de la 15 m, fiind terminată cu 
un puternic șut în... bară. Emoții pen
tru suporterii militarilor. Mai ales că 
în ultimele minute Danciu este elimi
nat și Steaua rămine în 14 jucători, 
iar Grivița Roșie atacă continuu.

lloșic 3-3 (0-0)
După pauză, schimbare la Grivița i 

Climovschi îl înlocuiește pe Balcon. 
Cîteva minute se repetă duelul at ac
aparare din prima repriză. Steaua în
cepe însă să iasă din apărare, contra
atacă și la una din aceste prime acțiuni 
ofensive ale celei de a doua reprize, 
militarii obțin o lovitură de pedeapsă 
(Costel Stănescu a. introdus balonul 
în linia a II la o grămadă) pe care 
Penciu o transformă impecabil: 3—0 
pentru Steaua. Meciul crește în spec
taculozitate, îti dinamism. Replica gri- 
vițenilor este destul de curajoasă față 
de „mi2a" jocului. Dar, din nou, șutul 
Iul Țîbuleac trece prea departe, iar al 
lui Irimescu întîlnește bara: Steaua 
preferă uneori jocul în tușă, trimițind 
baloanele afară clin teren. Este însă prea 
devreme pentru a menține astfel avan
tajul. O dovește și faptul că în min. 
69 Irimescu marchează o încercare de 
toată frumusețea, aducînd egalarea: 
3—3.

Rezultatul este însă favorabil echipei 
Dinamo care preia astfel conducerea 
în clasament.

Arbitrul Ștefan Constantînescu a 
condus formațiile : STEAU A : Danciu. 
Căpușan, Jo/iescu-Șerban, Fodor-Băltă- 
rețu, Preda, Enache—Mateescu, Chi- 
riac—Ciobănel, Nica, Luscal, Vasile- 
scu—Penciu; GRIVIȚA ROȘIE: Dina, 
Dorn Pavel, Grigoriu—Stoenescu, Aț 
Rusii—Moraru, Demian, Iliescu—Cas
tel Stănescu, Oblemenco—Teodorescu, 
Vtisek, Țîbuleac, Balcan—Irimescu.

DAN GIRLEȘTEANU

ALTE REZULTATE:
Știința Petroșeni—Știința Timișoara 

9—3 (6—3); Rulmentul Bîrlad—Cons
tructorul București 6—3 (3—0); Știin
ța Cluj—Progresul 6—6 (0—3).

1. Știința Buc.
2. Rapid Buc.
3. Voința Buc.
4. Mureșul Tg. Mureș

24 23 1 1481:1100 46
24 20 4 1529:1097 40
24 12 12 1332:1307 24
24 12 12 1253:1242 24

A. VASILIU

la mare luptă,
boxerii romîni i-au învins

pe cei coreeni: 5-3
(Urmare din pag 1) 

pentru Mihalic. Al doilea reprezentant 
al nostru la categoria ușoară aduce 
echipei o nouă victorie. I. Dinu a în
trecut greu la puncte pe campionul 
R. P. D. Coreene, Han Mu Nam. C. Ni- 
cules cu, datorită unui accident, (Kim 
Hien Sic și-a spart arcada) a obținut 
victoria, prin abandon, în repriza a 
Jll-a.

Neașteptat de slab s-a comportat 
H. Leov în meciul cu Pac Mien Hoan. 
Am reținut un singur croșeu de stânga, 
fulgerător, care l-a trimis pe boxerul 
coreean Ia podea pentru 8 secunde. în 
continuare, coreea mul l-a întrecut pe 
Leov la toate capitolele. Chiar și la... 
bătaie ! învingător la puncte Pac Mien 
Hoan.

Campionul R.P.D. Coreene la cate
goria mijlocie, Kim U Pil, i-a opus lui 
/. Motiea o rezistență de neînchipuit. 
Deși a recepționat lovituri excepțional 
de tari în ficat și la bărbie și a fost 
depășit net în fiecare repriză, Kim 
I' Pil a găsit resurse fizice, chiar și 
în ultima repriză, să atace încontinuu 
și chiar să-și mai... plătească ceva din 
datorie.

Victoriile voleibaliștilor 
romini în Franța

PARIS 18 (Agerpres). — Selecțio
nata secundă de volei a R. P. Romine 
și-a început turneul în Franța, jucînd 
la Bagnols sur Ceze cu formația se
cundă a Franței. Desfășurînd un joc 
spectaculos, voleibaliștii romîni au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 (15— 
10, 14—16, 15—7, 15—5).

PARIS 19 (Agerpres). — Continuîn-

flu-și turneul în Franța, voleibaliști 
romini au evoluat la Lille și Limoux 
Jucînd la Lille cu selecționata Flan 
drei, reprezentativa orașului Bucureșt 
a repurtat victoria cu scorul de 3—( 
(15—9, 15—7, 15—6).

Selecționata secundă a Capitalei 
învins la Limoux echipa Franței de Sui 
cu 3—0 (15—1, 15—10, 15—6).

Concursurile internaționale de dirt-track 
de la Sofia și Koiarovgrad

Sofia 19 (prin telefon de la cores
pondentul nostru TOMA HRISTOV). La 
Koiarovgrad a avut loc în cursul săp- 
tămînii trecute o nouă întrecere inter
națională de dirt-track la care au par
ticipat sportivi din R.P. Romînă, URSS, 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bulgaria. Con
cursul a fost cîștigat din nou de spor
tivul sovietic S. Kurilenko. Ion Cucu — 
cel mai bun dintre alergătorii romîni 
— a ocupat locul IV realizînd 8 puncte. 
Gh. Voiculescu s-a clasat pe locul VII 
cu 4 puncte. Al. Șinca n-a luat parte 
la această întrecere. .

Duminică s-a desfășurat la Sofia, în 
prezența unui numeros public, o între
cere internațională eu aceeași partici
pare. Din nou S. Kurilenko a fost de 
neînvins realizînd 12 puncte din 12

posibile. El a fost urmat de P. Șil< 
(URSS) 11 p, M. Peikov (R.P. Bulga 
ria) 9 p, C. Kriștal (URSS) 8 p și S 
Djudovici (R.S.F.I.) 7 p. Ion Cucu ; 
început întrecerea în manșa a 11-a 
In penultimul tur — cînd se afla îi 
fruntea plutonului — a suferit o defec 
țiune mecanică și a fost obligat s; 
abandoneze. In celelalte manșe el 
cucerit 6 puncte, clasîndtt-se astfel p 
locul VI. Dacă ar fi ocupat locul 1 îi 
manșa a Il-a (și fără acea defecțiun 
cu siguranță cucerea primul loc) t 
ar fi acumult 9 puncte și ar fi avu 
toate șansele să se claseze pe locul III. 
AL Șinca a ocupat locul VIII cu 5 pune 
te, iar Gh. Voiculescu locul XIII cu 
punct. Luni are loc la Plovdiv ultimi 
concurs internațional din această suite

SCURTE ȘTIRI EXTERNE»

• în trei orașe din Peru s-au dis
putat primele meciuri din cadrul preli
minariilor campionatului mondial fe
minin de baschet. Chile a învins cu 
84—35 Japonia, Franța a dispus cu 
38—32 dc Paraguay, iar Coreea de 
sud a întrecut cu 87—57 Argentina. 
In ziua a doua sînt programate urmă
toarele întîlniri: Japonia—U.R.S.S.,
Brazilia—Chile, R.S. Cehoslovacă—Co
reea de sud, Iugoslavia—Argentina,
R. P. Bulgaria—Paraguay, Franța—
S. U.A.

• La Pittsburgh au continuat cam
pionatele feminine de natație ale 
S.U.A. Au fost stabilite 4 recorduri a- 
mericane pentru bazin mic. La 100 
yarzi liber a terminat învingătoare 
Sharon Stouder în 54,2. Proba de 250 
yarzi bras a revenit sportivei Cynthia 
Goyette cu timpul de 3:09,1. Celelalte 
două recorduri au fost corectate de 
Cathy Ferguson (200 yarzi spate) în

2:12,8 și Donna de Varrona (400 yarzi 
mixt) în 4:42,9.

• Meciul de gimnastică dintre echi
pele olimpice ale Japoniei și R.P. Un
gare, desfășurat timp de trei zile la 
Budapesta, s-a terminat cu rezultatul 
de 574,35—559,40 puncte în favoarea 
sportivilor japonezi. La individual, 
masculin, pe primul loc s-a situat ja
ponezul Tsurumi ■— 116,65 puncte, ur
mat de Endo — 116,05 puncte și alți 
trei gimnaști japonezi. Concursul fe
minin a fost cîștigat de gimnasta ma
ghiară Aniko Dttcza — 75,86 puncte, 
urmafă de Makray (R.P. Ungară) — 
75,73 puncte.

• Echipa de spadă a U.R.S.S., for
mată din Bruno Habarov, Oleg Puza
nov, Guram Postava și Viktor Galkin, 
a întîlnit în orașul Lille reprezentativa 
Franței, pe care a învins-o cu scorul 
de 10—4. Din echipa franceză au făcut 
parte Lefranque. Dreyfuss, Guittet. In 
decursul meciului cele mai multe vic

torii (patru) le-a obținut Bruno Hr 
barov. -

• Echipele olimpice masculine d 
gimnastică ale Finlandei și U.R.S.Î 
s-au întîlnit recent, la Helsinki, într-u 
meci de verificare. Victoria a reven 
gimnaștilor sovietici cu 573,15—561,9 
puncte. La individual cotnpus, primi 
a fost Iuri Titov, campionul niondi, 
absolut, cu 115,05 puncte.

• Cea de-a 3-a etapă a Turului c 
olist al Marocului disputată între Ki 
nitra și Tanger (240 km) a reven 
la sprinf polonezului Fornalczyk, cai 
a realizat timpul de 5 h 29'48”. El 
cîștigat în fața lui Miiller (R.D.G. 
Carasco (Spania), Wisser (Olanda 
Hohne (R.D.G.) și alții. In clasamei 
tul general individual continuă să cor 
ducă belgianul Timmerman — 10 
43’40” urmaf efe Schneider (R.D.G.) - 
același timp, și Mendiburu (Spânii 
același timp. Pe echipe pe primul 1< 
se află Spania, urmată la 3’12" < 
R.D. Germană.

Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 10, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. t—2, întreprinderea Poligrafică „Informația", str. Brezoianu 23—2' 4035(


