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Azi, pe stadionul „23 August"

Lotul olimpic al R. P. Romîne— 
reprezentativa olimpică a R. S. Cehoslovace

Meciul de fotbal de verificară dintre 
lotul olimpic al R. P. Romîne și re
prezentativa olimpică a R. S. Ceho
slovace, care nu s-a putut disputa ieri 
din cauza timpului nefavorabil, va 
avea loc astăzi pe stadionul „23 Au
gust" cu începere de la ora 16.30. 
Cele două echipe vor intra pe teren 
în următoarele formații :

Lotul olimpic al R. P. Romîne :
Mîndru — Popa, Nunweiller Iii, C.

Dan, Ivan (Groavu), Petru Emil, N. 
Georgescu, Pîrcălab, Constantin, Țîr- 
lea (FI. Voinea), Creiniceanu.

Reprezentativa olimpică a R. S. 
Cehoslovace : Svajîen — Knesl, Weis, 
Pieman, Matlak, Komanek, Brumov- 
sky, Bene, Richtnegi, Gaborik, Vaîo- 
sek.

Partida va fi condusă de arbitrul 
grec H. Nikolaus, ajutat la tușă de 
C. Peirea și Gh. Vasilescu.
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Din nou o gală viu disputată

Lotul B—Dozsa Ujpest Bu^aposla
21 (0-0}

TIMIȘOARA 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru) —

Stadion 1 Mai, timp rece, teren foar
te bun, 12 000 de spectatori. A arbitrat
Octavian Comsa (Craiova). Formațiile: 
LOTUL B : ANDREI - Marcu, Solo
mon, Nunweiller IV, Cîmpeanu — JE
NEI, O. POPESCU — Badea (min. 
46 Ivansuc), Drîdea I (mm. 66 Mate- 
ianu) ION IQNESCU. C. IONESCU.
DOZSA UJPEST : CSEI.ENYI - Raj- 
na (mim 69 Cscrdas), VARIIIDI, SO- 
VARI - BARSAN'YI II, Lutz - Fa- 
liszek (Pataki), TAKACS, BARSANYI 
I, KUHARSKI, Zambo. Au marcat: 
fon Ionescu (min. 96), C. lonescu 
(min. 72), Zambo (min 84)..

Vremea mohorîtă n-a împiedicat pe 
timișorenii îndrăgostiți de fotbal sa 
facă azi drumul spre stadion. Și că 
n-au regretat acest lucru ne-au dove- 
dit-o numeroasele aplauze cu care ei

tetata Rapid-Petrcful— 
Ctaray Teheran 0-0

Combinata Rapid — Petrolul și-a 
inceput turneul pe care-l Întreprinde in 
Iran evoluind vineri la Teheran. Fot
baliștii roraîni au avut ca adversară 
echipa Deray cu care au terminat la 
egalitate: f)—0.

In ce! de a! doilea joc. Combinata 
Rapid ■ Petrolul a întilnit aseară for
mația I. V.J. Pină ta închiderea edi
ției rezultatul acestei partide nu ne-a 
parvenit. 

au răsplătit pe „secunzii" noștri, pen
tru frumoasele faze pe care ni le-au 
oferit, îndeosebi în prima parte a ja
cului,. cînd au reușit să creeze o suită 
de faze de fotbal clar, în care con
strucția viguroasă s-a. împletit cu fan- 
tezie și subtilități tehnice mult gustate 
de public. O linie de mijlocași în formă 
— Jenei, O. Popescu — la care s-a 
înscris de mai multe ori și Nunweiller

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Gh. Bădără (Dinamo) a ciștigat 
cea de a Vll-a ediție a „Cupei F.R.C.“

ION COSMA — ÎNVINGĂTOR IN ULTIMELE DOUA ETAPE
Gh. Bădără (Dinamo) — membru al 

lotului olimpic — și-a înscris numele 
in palmaresul „Cupei F.R.C.": dumi
nică la prînz el a fost consemnat de 
arbitrii ca învingător al celei de a 
Vll-a ediții. întrecerea —desfășurată 
pe 342 km, împărtiți în trei etape — a 
constituit în ultimele două zile o utilă 
verificare a forțelor rutierilor noștri și 
îndeosebi ale celor din Iotul olimpic.

Sîmbătă, în cadrul etapei a 11-a — 
București—Giurgiu—București (107

km), am asistat la o interesantă temă 
tactică aplicată de „olimpici". Con
duși de antrenorul N. Voicu ei au 
rulat în forță 5 km, apoi s-au relaxat 
5 km, pentru a ataca din nou 5 km. 
Așa au procedat pe toată porțiunea

care a fost așteptată 
evoluție în Capitală a

l> P.
Interesul cu 

cea' de a doua 
pugiliștilor coreeni s-a dovedit pe de
plin justificat. Numeroșii spectatori 
care au luat loc ieri în „potcoava** de 
la stadionul Republicii și care au avut 
de înfruntat furtuna de praf și frigul 
au fost răsplătiți prin frumusețea și 
dîrzenia care au caracterizat cele 8 
partide. Reprezentativa R.P.D. Coreene 
a făcut din nou dovada remarcabile
lor calități ale componențelor ei.

Deși au pierdut șase din cele opt 
partide, în cadrul meciului neoficial 
de ieri, oaspeții au dat mult de furcă 
reprezentanților noștri. Aceștia au tre
buit să se întrebuințeze serios, pentru

pînă la Giurgiu. Din această cauză 
mulți dintre ceilalți alergători n-au 
putut menține ritmul și au rămas din 
pluton. La întoarcere. Ion Cosma a 
dezlănțuit atacuri repetate care s-au 
încheiat cu evadarea unui grup de 
6 cicliști. Aceștia au reușit sa sosească 
cu 50 de secunde înaintea urmăritori
lor. Clasamentul etapei: I. I. Cosma 
2 h.37:00 (medie orara 40.9 km), 2. 
N. N icul eseu-, 3. N. Cîumeti, 4. Fr. 
Gera, 5. Gh. Calcișcă. 6. Gh. Bădără 
— același timp. Pentru faptul că tn 
prima etapă a pierdut 35 de sec, Ion

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. 2-3) 

a înclina de partea lor u- 
nele întîlniri care au stat 
„pe muche de cuțit"..

Dîrzenie, foarte multă 
dîrzenie, forță în lovitu
ri, o bună mișcare. în 
ring și preferința către 
un box curat, ofensiv — 
iată calitățile demonstra
te în ring de oaspeți — 
și care le-au atras sim
patia publicului spectator.

Din cei opt boxeri ro- 
mîni care au urcat ieri 
treptele ringului Monea, 
Mi hali c, Puiu și, într-o 
oarecare măsură-, Ciucă 
s au dovedit cei mai buni 
dintre „olimpici*. Adău
găm pe- N. Caliță, pentru 
maniera în care și-a de
pășit adversarul, print r-o 
remarcabilă orientare în 
ring.

Iată cîteva amănunte 
din desfășurarea galei.

In cea de-a doua con
fruntare cu Kim In Sen, 
C. Ciucă a intîlnit același 
boxer tehnic, atent și pu
ternic, cu un foarte peri
culos croșeu de dreap
ta. El a trebuit să lupte din răs
puteri, pentru a cîștiga la limită un 
meci în general echilibrat. Ciucă a 
cîștigat avantaj în prima repriză, lo
vind rapid, de preferință cu stingă, 
ca de obicei. în repriza a doua oaspe
tele forțează, solicitînd serios pe Ciu
că, a cărui viteză în execuție și de
plasare face ca rezultatul reprizei să

Ieri la baschet: liderul din n»u învins

Fază din meciul 1. Monea — Kim U Pil
Foto t Stan Petre

fie egal. De subliniat faptul că „mus*. 
ca“ noastră a accelerat ritmul în fi* 
nalurile celor două reprize, ceea ce a 
deosebit de prețios în hotărîrea rezul*. 
talului.

MIRCEA COSTEAr
(Continuare în pag. a 4-a)

la București3

Un aspect din cursa ciclistă București — Buftea — Ploiești — București.
Foto : T. Roibu

Rapid — Știința
Rapid București — Știința Cluj 

68—63 (32’—26). Așa cum începuse,
partida vedetă a programului baschet- 
balistic din Floreasea nu promitea 
prea mult. Chiar după primele acțiuni 
a ieșit în evidență difierența de con
cepție de joc între cele două formații. 
Feroviarii, cu o apărare sigură și ac
țiuni ofensive decise, urmate de arun
cări reușite de Ia semidi»t»»ță, au do
minat — mai clar decît o arata scorul 
— în prima repriză. în cele 20 de mi
nute, negăsind calea cea mai sigură 
spre coș, studenții au acționat mai 
mult la voia inspirației. Se părea că 
pentna rapidiști singura problemă care 
le mai rămăsese era cea a scorului cu 
care vor cîștiga...

După reluare, însă, aspectul întrece
rii se modifică treptat. Siguri de reu- 
șităț rapidiștii slăbesc atenția în apă-

REPORTAJUL NOSTRU

în dreapta, cauciucuri de la trac
toarele venite aici, la Uzina de repa
rații dtn Galați, ca să-și vindece inima 
obosită în lupta cu ogoarele primă
verii. Pe partea cealaltă se află masa 
la care scrie strungarul Alexandru Tă- 
năsache. în mijloc, o halteră de 55 
kg și discurile de fier care vor 
spori, daca va fi cazul, greutatea. în 
jurul halterei stau aliniați, „în careu", 
muncitorii de la sectorul „reparații1*' al 
uzinei. Din mijlocul lor se desprinde, 
înamlînd către halteră, frezorul Gheor- 
ghe Gospodinov. E voinic și grav. Se 
vprește în fața halterei, ia poziția de 
drepți și rămîne așa cîteva secunde, 
evident convins de importanța ținutei 
sale.' Apoi își flexează încet genunchii, 
apucă haltera își potrivește toate pîr- 
ghiile, cu mișcări imperceptibile și re
vine în poziția de drepți, cu haltera

Cluj 68-63 (32-26)
rare, în timp ce clujenii puni nd o’ 
pondere mai mare pe jocul pivoților 
(în special Cernea), par să fi găsit 
în sfîrșit o soluție de atac. Și în min. 
33, după o pasionantă „cursă de urmă* 
rire“, Știința reușește să egaleze pen
tru prima oară în acest îneci (52—52). 
Acum, clujenii aveau avantajul moral 
al echipei care vine „din urmă“. Prea 
puțin însă, pentru că feroviarii au 
reintrat destul de repede în ritmul 
normal, în timp ce eforturile pivoților 
clujeni nu atu mai fost susținute prea 
mult de coechipieri. Și, astfel, victo
ria, perfect meritată, deschide din nou 
șgnse Rapidului în turneul final. Co
rect arbitrajul cuplului G. Chiraleu — 
Șt Roșu (Buc.). (3. v.).

Dinamo Oradea — Știința București 
83—61 (37—36). Sbadenții, care au și 
condus timp de 11 minute, nu au re
zistat deeît pînă în min. 25 (41—41). 
Apoi, apărarea lor a cedat treptat, iar 
formația gazdă cu Nagy și Sebestien 
în formă hună, a cîștigat clar. (I. Ghi-. 
șa — coresp. reg.).

(Continuare în pag. 2-3)

Luptătorul I. Cernea 
pe primul loc
în concursul 
de la Grllnau

In orașul Griinau, din R.D. Ger
mană, s-a desfășurat zilele trecute 

un mare țurneu de lupte clasice pe 
categorii. Sportivul romin I. Cernea, 
care a concurat in cadrul categoriei 
63 kg, a ocupat primul loc.

V. Bularca s-a accidentat de la prh 
mul meci.

A
P.S. întrecerile sectorului de repa

rații, la care au participat 21 de mun
citori, au dat doi cîștigători : meca
nicii Dumitru Manole și Cornel Cusă
tură, cu cîte 90 kg. Finala pe sectoare, 
care se va disputa după terminarea 
concursurilor la strungărie, turnătorie 
și tehnic-administrativ este așteptată 
cu interes. Gospodinov a văzut multi 
băieți care promit, în sectoarele care 
s-au întrecut pînă acum : mecanic șef, 
fabricații, ajustaj.

Uzina de reparații din Galați are un 
angajament de 150 de participant la 
haltere, atletism, tenis de masă, tir, 
șah etc., dar ajustorul Gheorghe Niță, 
membru în consiliul clubului sportiv 
orășenesc Galați este ferm convins că 
halterofilii singuri vor depăși această 
cifră.

Atunci, pentru că veni vorba de că' 
ciulă, jos cu pălăria l

1. Q

1 U L
— De ce nu-l treci pe Alistar ?...
— Pentru că a concurat alaltăieri 

la sectorul fabricații. Ar însemna să 
ne furăm căciula..

întrecerile continuă. Numărul con- 
curenților s-a împuținat, iar haltera e 
acum de 75 kg.

Se aud cîteva voci : „încearcă și tu, 
mă, Mar cule

Apare un bărbat de vreo 30 de ani. 
încerc un pronostic în minte și nu-i 

văd nici o șansă. Marcu, însă, ridică 
haltera fără prea multă codeală

Din nou Tănăsache nu notează.
— E și Marcu de la fabricații ?
— Nu. E de la noi din sector. Dar 

are clasificare, iar la faza pe asociații-..
îtigroș în carnet cuvîntul „căciulă", 

fără să bănuiesc că va deveni chiar 
titlul acestui mic reportaj.

1OAN CH1R1LÂ

pe piept. încă 3 secunde de nemișcare 
și brațele urcă ușor. Mă uit în ochii 
lui Gospodinov și am impresia că ri
dică o pernă...

Cu această mică demonstrație teh
nică a frezorului Gospodinov (care a 
totodată antrenor de haltere la 
I.C.O.R.) au început întrecerile pentru 
Spartachiada republicană în cadrul 
sectorului de reparații al uzinei.

Trec, rînd pe rînd. muncitorii.
Alexandru Tănăsache scrie pe foaia 

de concurs. E foarte atent, mai ales 
la fixare, tăind cu o linie oblică peste 
„55", ori de cîte ori constată o nere- 
gularitate.

Mă uit pe foaie. Tănăsache a notat 
18 oameni și pune numărul de ordine 
al următorului. Următorul ridică foar
te frumos, stîrnind aplauze : „Bravo, 
A listare !"

Mă uit la Tănăsache, care rărnîne cu 
creionul în gură.



Ieri in tară

Jocuri amicale internaționale
C.S.M.S. IAȘI - BEROE STARA ZAGORA 3-2 (1-1)

' IAȘI 26 (prin telefon). Partida ami
cală internațională dintre formația ie- 
șană C.S.M.S. și Beroe Stara Zagora 
(R.P. Bulgaria) nu a corespuns. Te
renul alunecos a îngreunat mult con
trolul balonului, dar aceasta nu expli
că decît în parte lacunele de ordin 
tehnic ale celor două echipe.

Gazdele s-au prezentat mai bine 
sub aspect tactic, desfășurînd jocul pe 
nn front larg în care extremele au 
fost folosite mai bine. Acțiunile ofen
sive au fost lansate cu multă prompti
tudine însă linia de atac a ratat foarte 
mult. Adăugind la aceasta și raportul 
de cornere (9-2 în favoarea C.S.M.S.) 
iese în evidență faptul că echipa ie- 
șană a avut superioritate în joc.

lată cum s-au înscris golurile: la 
un atac al echipei ieșene (min. 8) Dă
ri ileț este faultat in careu. Vornicu 
execută lovitura de pedeapsă în bara 
transversală și mingea, revenită în te
ren, este introdusă în poartă de Matei. 
Egalarea survine în min. 39: Petrov

FARUL CONSTANȚA -

CONSTANȚA 26 (prin telefon). Pe 
litoral vremea nu a fost favorabilă azi 
sportului cu balonul rotund: a plouat, 
a bătut vîntul, a fost frig- Aceasta 
este explicația că partida internațio
nală de fotbal dintre Farul și Spar
tak Sofia a fost urmărită doar de 
cîteva mii de spectatori-

Scorul de egalitate 1—1 (0—1) cu 
care s-a încheiat jocul este echitabil, 
deși localnicii s-ar putea considera 
nemulțumiți de el, dat fiind că au de
ținui mai mult inițiativa. Formația 
oaspe s-a dovedit o echipă valoroasă 
care practică un fotbal bun- A jucat 
pe jos și prin lansări în adirtcime. Ea 
a fost aceea care a imprimai jocu
lui un aspect mai organizat în repriza 
intii.

reia puternic de la 14 m în gol, in 
urma unei lovituri de colț. In min. 49 
Dimitrov trece de cîțiva apărători ie
șeni, și centrează precis lui Belcev 
care înscrie cu capul. Patru minute 
mai tîrziu Danileț șutează prin sur
prindere de la 15 m, restabilind echi
librul scorului. La o acțiune a atacan- 
ților ieșeni, Milea nu poate fi oprit 
decît prin fault. Vornicu transformă 
lovitura de la 11 m înscriind golul 
victoriei.

C.S.M.S.: M. Constantmescu — V. 
Popescu, Moțoc, Vornicu, Deleanu. 
Humă, Matei (min. 79 Comănescu), 
Pop, Danileț, Voica (min. 65 C. Po
pescu), Milea.

BEROE : Naidenov — Stancev, Va
sev,, Todorov (min. 46 Popov), Tanev 
(min. 69 Panaiotov), Pancev, Dimitrov, 
Petrov, Jekov, Maneev, Belcev.

T. DIACONESCU și E. URSU-coresp.

SPARTAK SOFIA 1-1 (0-1)

Tn repriza a doua meritul de a fi 
dat jocului un caracter mai dinamic 
l-au avut localnicii- Cele două puncte 
ale îrdîlnirii au fost inscrise de 
Bukossi (min. 75, din 11 m) pentru 
Farul și respectiv Panarov (min. 30). 
Brigada de arbitri constănțeni forma
tă din S. Nicolau, V. Dăscălescu și 
G. Manole a condus bine formațiile: 
FARUL: Ghibănescu — Costin, Stân
cii, Tîlvescu, Gref, Bukossi, Neacșu, 
Moroianu, Tufan, Zamfir, Ologu- 
SPARTAK SOFIA: Ivanov (Iosifbv)— 
Gaitorski, Ignatov, Panaitov, Milen- 
kov, Jeleaskov, Fiucev, Todorov (Slo- 
veikov), Konov (Mitkov), Miușev, 
Panarov.

GELU RUSCANU — coresp. regional

IERI
SERIA 1

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU 0—3 (0—2). Dinamovișfii bă- 
căoani au cîștigat ieri la un scor con
cludent (3—0) întîlnirea cu formația 
buoureșfeană Știința. Cu mult mai 
experimentată decît adversara sa, e- 
chipa din Bacău și-a impus net su
perioritatea. Sprinturile lui Harșani șî 
în special ale lui Public, pătrunderile 
lui Gram și ' unele subtilități ale Iul 
Eftimie au produs de multe ori panică 
la poarta studenților. Totuși dinamo- 
viștii nu au reușit să înscrie decît în 
ultimele trei minute ale primei reprize 
prin Gram (min. 42 și 45). Cel de al 
treilea gol a fost marcat de fundașul 
Gros dintr-o lovitură de la 11 m in 
minutul 65.

Studenții nu s-au putut ridica la 
nivelul adversarilor lor. N-au tras a- 
proape deloc la poarta apărată 
de Ghiță și n-au știut să se 
descurce în fața unei apărări ma
sive formată din jucători înalți (Gros, 
I. Lazăr). in plus, n-au reușit să con
tracareze jocul la ofsaid, practicat 
uneori de oaspeți.

In min. 23 Ciornoavă (Știința) a 
ratat un 11 m. care a fost apărat de 
portarul dinamovist.

Arbitrul loan Dobrin (Petroșeni) a 
condus în general bine.

DINAMO BACAU : Ghiță—Gros, 
Lazăr, Rădulescu — Vătafu, Cincii — 
Harșani (Stoica), Pașcanu, Gram, Ef
timie, Public.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI: Peteu — 
Anton, Urseanu, Rădulescu — Țițeica, 
Ghegheșan — Zăinescu, Ene, Dumi
trescu, Șașcă (Păiș), Ciornoavă.

C.F.R. PAȘCANI—FORESTA FĂL
TICENI 1—1 (1—1). La începutul 
partidei gazdele au dominat și în mi
nutul 10 au înscris prin Atanasiu. In 
continuare, oaspeții au echilibrat jo
cul și au egalat prin Oltan (min. 40). 
După pauză, feroviarii au dominat, 
dar n-au putut înscrie datorită inefi-

Lotul B Dozsu Ujpest Budapesta 2-1 (0-0)
(Urmare din pag. 1)

IV — a dominat mijlocul terenului, re- 
cuperînd continuu baloanele respinse de 
apărătorii oaspeți și repunînd în ac
țiune pe cei patru atacanți Și dacă Ba
dea sau Dridea I mai „închideau" une
ori jocul, întîrziind pasarea mingii sau 
pierzînd-o. pe partea stîngă C. Ionescu 
și 1. Ionescu „zburau" mereu peste ad
versarul direct. G Ionescu a constituit 
o adevărată surpriză, plăcută. El a ac
ționat dezinvolt, rapid, combativ și 
eficace. Golul înscris în min. 72 a avut 
darul să completeze o evoluție de cel 
mai bun nivel al atacantului argeșean. 
De altfel. Iul i-a și revenit fotografia 
întregului lot, destinată ca premiu ce
lui mai bun jucător al partidei. Ion Io
nescu, renunțînd complet la jocul lui 
individual, a colaborat cu toți colegii 
de linie la construirea majorității acțiu
nilor ofensive. Și pentru el golul în-

De la F. R. F.
Săptămina aceasta ședința comisiei 

centrale de disciplină are loc miercuri 
29 a.c. ora 18.

scris a însemnat încununarea jocului 
foarte bun prestat.

Introducerea lui Ivansuc a echilibrat 
linia întîi a echipei, aducînd un plus 
de vivacitate și de varietate în acțiuni 
și pe partea dreaptă, fapt care a dus 
la „dezlînarea" apărării organizate a 
oaspeților. Sovari, care reușise să ani
hileze pe Badea, a trebuit să încline și 
el steagul, trimîțînd balonul în afara 
terenului, provocînd o seiie de lovituri 
de colț sau de la margine. Dintr-o lo
vitură de colț executată de Ivansuc 
mingea a ajuns la Ion ionescu care, 
ridicîndu-se peste apărători, a introdus-o 
cu capul în poartă.

Echipa noastră a șutat de peste 30 
de ori în spațiul porții și cel puțin ju
mătate dintre aceste șuturi au fost ex
pediate de către mijlocașii O. Popescu, 
Jenei sau Nunweiller IV. Am arătat 
acest lucru pentru a sublinia atît pre
zența lor în atac, chiar și în finalizare, 
cît și dominarea accentuată a forma
ției noastre

Dacă tabela de marcaj nu a indicat 
decît 2—1, un motiv ar fi și acela 
că portarul Cselenyi a apărat excep
țional. De cel puțin patru ori (în prima 
repriză) „am văzut" balonul în plasă, 
dar portarul maghiar a reușit să res
pingă mingea în ultima clipă. Un alt

motiv ar fi jocul ambițios al formației 
antrenată de Szusza (din care lipseau 
titularii Gorocs, Solymossi, Bene și Ka- 
pusta) de a nu se lăsa învinsă prea 
ușor. „Rezervele" au luptat eu îndîr- 
jire pentru a-și cîștiga locurile în echi
pă, ,,agățîndu-se“ de fiecare minge.

Vorbind despre jocul oaspeților nu 
putem să nu amintim evoluția lor meri
torie, o seamă de cunoștințe tehnice, 
care au contribuit la ridicarea nivelului 
calitativ al jocului.

Dar, dincolo de toate acestea se 
află scăderile, lipsurile prezente și azi 
în jocul fotbaliștilor noștri. Intîrzierile 
în fazele de finalizare, lovirea incorectă 
a mingii în aceleași ocazii, descres- 
cendo-ul atît de mult discutat în apro
pierea porții adverse, unele ezitări ale 
apărătorilor, o anume lipsă de discer- 
nămînt, evidentă mai ales în ultimele 
25 de minute, cînd jucătorii noștri erau 
mai obosiți. In această perioadă ei au 
jucat numeroase mingi pe sus în ca
reul oaspeților, deși era clar că „spa
țiul aerian" al suprafeței de pedeapsă 
era mai bine controlat de aceștia, mai 
bine dotați fizic. Iată deci explicația 
acestui 2—1, care ar fi trebuit să fie 
5—2 sau 6—2.

Una peste alta, însă, putem spune 
că jocul a fost util.

C A T E G
r SERIA EST

Metclosport Galați — Laminorul Brâila 
O—3 (0—1)

Unirea Botoșani — Rapid Mizil 3—0 (3—0)
Dinamo Suceava — Flamura roșie Tecuci 

1—1 (0—1)
Fructexport Focșani — Textila Buhuși 

2—0 (1—0)
Petrolul Moinești — Moldova Iași 1—0 

(0-0)

SERIA SUD

ORIA
SERIA .

, In c a t e g o f

Rarele acțiuni ale bucureștenilor au găsit apărarea oaspeților la da
Foto: T. Roibi

carității aiacanțifor și apărării supra- 
ntimerice a formației Foresta. (Cons
tantin Enea, coresp.).

POIANA CIMPINA—CHIMIA FA- 
GARAȘ 2—1 (1—0). Gazdele au ju
cat slab, comițînd multe greșeli. Punc
tele au fost realizate de Nanu (min. 
35), Matei (min. 57) pentru Poiana, 
respectiv, Maxim (min. 55). (E. Stroe, 
coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — METALUL 
BUCUREȘTI 0—0. Terenul desfundat 
a influențat jocul ambelor echipe. 
Știința a ratat două mari ocazii: Zgar- 
dan (min. 66) și Neagu (min. 81). 
Bucureștenii s-au apărat foarte bine, 
în ultimele 10 minute de joc a fost 
o luptă dirză, dură, în care gălățenii 
au dat tonul. (S. Constantinescu, co
resp. reg.).

METALUL TIRGOV1ȘTE — UNI
REA RM. VILCEA 3—1 (0-0). In 
fine, metalurgiștii au dat satisfacție 
celor peste 4 000 de spectatori. Par
tida s-a caracterizat printr-o luptă 
între înaintașii localnici și apărarea 
adversă, din care s-a evidențiat porta
rul Sanda. Scorul a fost deschis de 
Lovin (min. 62) care a reluat cu ca
pul o centrare a lui Chiriță. După 6 
minute, Lovin majorează scorul la 
2—0. După pauză, în min. 75, Mihăi- 
lescu reduce din handicap (2—1). Al 
treilea gol al Metalului a fost marcat 
de Constantin in min. 85. S-au remar
cat: Nițescu, Lovin și Chiriță de la 
Metalul, respectiv. Sanda și Mihăi- 
lescu. (M. Todea).

FLACARA MORENI—CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 4—2 (4-2). Flacăra a do
minat majoritatea timpului și scorul 
putea fi mat mare. Ceahlăul a atacat 
doar pe extreme. Raport de cornere: 
12—3 pentru Flacăra. Au mancat t 

Bontaș (min. 5 și 45). Frîncu (min. 
2C) și Tischler (min. 35) pentru Fla
căra, respectiv, Muntin (min. 14), 
Cepolschi (min. 26, autogol). (Gh. 
llinca, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV—ȘTIINȚA 
CRAIOVA 0—1 (0—1). Victoria este 
pe deplin meritată, Știința a stăpînit 
bine balonul, a atacat mai viguros, în
deosebi în prima repriză, cînd a și 
înscris prin Ganga (min. 6). Tractorul 
a acționat inegal. In prima repriză a 
jucat șters, fără orizont, iar în cea 
de a doua — a atacat mai insistent 
obligînd apărarea studenților să se în
trebuințeze serios. (C, Gruia, coresp. 
reg-).

ETAPA VIITOARE : Metalul Bucur 
Tractorul Brașov, Ceahlăul P. Ne< 
Metalul Tîrgoviște, Știința Galați — 
Fălticeni, Poiana Cîmpina — Știința 
va, Dinamo Bacău — Unirea Rm,> 
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani, 
Făgăraș — Știința București.

4. Dinamo Bacâu 19 8 5 6
5. C.F.R. Pașcani 19 8 5 6
6. Metalul București 19 9 2 8
7. Tractorul Brașov 19 8 3 8
8. Știința București 19 9 1 9
9. Unirea Rm, Vîlcea 19 7 5 7

10. Flacâra MoTeni 19 8 1 10
11. Chimia Făgăraș 19 7 3 9
12. Ceahlăul P. Neamț 19 8 4 9
13. Foresta Fălticeni 19 5 5 9
14. Știința Galați 19 4 4 11

SERIA A ll-A
Arieșul Turda — Flamura roși 

dea 2-2 (2-0). Arieșul a domir 
timpul, în prima repriză, cînd 
condus cu 2-0. După pauză o 
își impun jocul și egalează. Au n 
Găbugeanu (min. 41 și 43) 
gazde, respectiv Arnoțki (min. 
Szucs (min. 87). (1. Pataki - co

G.S.M. Sibiu — C.S.M. Reși 
(0-1). Reșițenii au obținut < 
moașă victorie, învingînd în d< 
re. De menționat că C.S.M. Sibii 
de pentru prima oară pe terei 
priu în actualul campionat, 
ploios a influențat buna desfăși 
partidei. Localnicii au atacat nța 
dar au fost ineficace în fața 
Oaspeții au avut o înaintare 
construit atacuri periculoase dar 
reușit să înscrie decît o singur 
prin Foaie în min. 38. Parfida : 
foarte bine condusă de arbit
Popa (București). (Ilie lone 
resp).

Gaz Metan Mediaș — lndustr 
mei Cîmpia Turzii 3-0 (2-0). 1 
alunecos a solicitat mult efortul

CLASAMENT

1. Poiana Cîmplna
2. Metalul Tirgoxițte
3. Știința Craiova

IS 11 2 S 33:21 24
19 11 2 6 33:27 24
II II 1 31:21 22

SERIA NORD

CLASAMENT

Chimia Onești — Rulmentul Bîrlad 5—0 
(3-0)

1. Laminorul Brâila 16 9 4 3 41:15 22
2. Chimia Onești 17 8 4 5 24:15 20
3. Dinamo Suceava 14 7 5 2 24:14 19
4. Flamura roșie Tecuci 17 7 5 5 35:21 19
5. Moldova Iași 17 7 3 7 23:28 17
6. Rapid Mizil 18 8 1 7 19:25 17
7. Fructexport Focșani 17 6 4 7 26:22 16
8. Textila Buhuși 16 8 4 6 23:22 16
9. Unirea Botoșani 17 7 2 8 23:25 16

10. Metalosport Galați 17 5 4 8 21:31 14
11. Petrolul Moinești 17 4 3 10 21:33 11
22. Rulmentul Bîrlad 17 3 5 9 18:47 11

ETAPA VIITOARE : Petrolul Moinești — 
Dinamo Suceava, Textila Buhuși — Metalo* 
sport Galați, Moldova Iași — Unirea Boto
șani, Laminorul Brâila — Chimia Onești, 
Rulmentul Bîrlad — Rapid Mizil, Flamura 
Mi* Tscuaț n Fructexport Focșani.

Metalul Pitești — Portul Constanța 4—1 
(3-1)

Flacâta roșie Buc- — Tehnometal Buc. 
0—1 (0—1)

Electrica Constanța — Muscelul Cîmpu- 
lung 2—0 (0—0)

Dinamo Victoria Buc. — Electrica Fieni 
4—0 (2—0)

Progresul Alexandria — C.F.R. Roșiori 
0—0

Unirea Râcarl — Victoria Giurgiu 1—2 
(0-1)

Electromotor Timișoara — Pandurii Tg. 
Jiu 1—0 (0—0)

Vagonul Arad — Minerul Deva 6—1 (4—0)
Siderurgistul Hunedoara — Metalul Tr. 

Severin 1—1 (1—1)
Teba Arad — C.F.R. Arad 0—1 (0—0)
Electroputere Craiova Victoria Câlan 

2—0 (0-0)
Steaua roșie Salonta — Tractorul Corabia 

2—2 (1—1)

Soda Ocna Mureș — Minerul Baia Sprie 
2~] (1—0)

Recolta Cărei — Urirea Dej 5—0 (2—0)
Metalurgistul Baia Mare — Metrom Bra

șov 1—0 (1—0)
Minerul Bihor — Textila Sf. Gheorghe 2—1 

(0-0)
Chimica Tîrnâveni — Gloria Bistrița 2—0 

(0-0)
Rapid Tg. Mureș — Faianța Sighișoara 

4—1 (1—0)

CLASAMENT CLASAMENT
1. C.F.R. Roșiori
2. Dinamo Victoria Buc-
3. Victoria Giurgiu
4. Metalul Pitești
5. FI. roșie Buc.
6. Tehnometal Buc.
7. Progresul Alexandria
8. Portul Constanța
9. Unirea Râcarl

10. Electrica Constanța
11. Electrica Fieni
12. Muscelul Cimpulung

17 10 3 4 20: 6 23
17 10 2 5 33:17 22
17 9 4 4 37:20 22
17 8 4 5 24:27 20
17 6 6 5 21:16 18
17 7 2 8 19:31 18
17 4 8 5 16:27 16
17 7 1 9 27:23 15
17 5 4 8 24:21 14
17 5 3 9 23:29 13
17 5 3 9 20:34 13
17 5 2 10 19:32 12

CLASAMENT

1. Vagonul Arad 17 11 1 5 48:18 23
2. Metalul T. Severin 17 10 2 5 27:26 22
3. Pandurii Tg. Jiu 17 9 2 6 27:17 20
4. Electromotor Tim. 17 7 4 6 22:23 18
5. C.F.R. Arad 17 6 6 5 19:20 18
6. Siderurgistul Hun. 17 8 2 7 24:31 18
7. Tractorul Corabia 17 8 1 8 30:27 17
8. Electroputere Cratova 17 7 3 7 25:23 17
9. Victoria Câlan 17 7 2 8 21:24 16

10. Steaua r. Salonta 17 5 4 8 19:27 14
11. Minerul Deva 17 5 4 8 19:28 14
12. Teba Arad 17 2 3 12 16:33 7

ETAPA VIITOARE : Electroputere Craiova 
— Steaua roșie Salonta, Metalul Tr. Seve
rin — Electromotor Timișoara, Pandurii Tg. 
jiu — Teba Arad, Vagonul Arad — Siderur
gistul Hunedoara, Tractorul Corabia — Mi
nerul Deva, Victoria Câlan ?-? CT.R. Arad.

ETAPA VIITOARE : Progresul Alexandria — 
Electrica Constanța, Dinamo Victoria Bucu
rești — Victoria Giurgiu, Metalul Pitești — 
Tehnometal București, C.F.R. Roșiori — Uni
rea Râcarl. Portul Constanța — Flacâra 
roșie București, Muscelul Cimpulung — E- 
lectrica Fieni.

1. Recolta Care!
2. Soda Ocna Mureș
3. Unirea Dej
4. Gloria Bistrița
S» Metrom Brașov
6. Minerul B. Sprie
7. Minerul Bihor
8. Textila Sf. Gheorghe
9. Faianța Sighișoara

10. Chimica Tîrnâveni
11. Rapid Tg. Mureș
12. Metalurgistul B. Mare

17 12 2 3 45:15 26
17 10 1 6 35:25 21
17 8 4 5 38:26 20
17 10 0 7 37:24 20
17 8 3 6 33:22 19
17 8 1 8 20:24 17
17 7 2 8 24:34 16
17 7 1 9 18:21 15
17 5 5 7 20:26 15
17 5 4 8 21:29 14
17 6 0 11 25:42 12
17 4 1 12 12:40 9

ETAPA VIITOARE : Chimica Tîrnâveni 
Recolta Cărei, Rapid Tg. Mureș — Minerul 
Bihor, Faianța Sighișoara — Soda Ocna 
Mureș, Minerul Baia Sprie — Metrom Bra
șov, Metalurgistul Baia Mare — Unirea Dej, 
Gloxja Bistrița -= Textila Sf. Gheorghe.

MECIU1
STEAUA - PROGRESII 

1-1 (1-1)

Spectatorii veniți sîmbătă în 
mare la întîlnirea amicală de 
Steaua — Progresul — termina 
un rezultat de egalitate (1-1) — 
avut ce regreta.

De-a lungul celor 90 de min 
joc am putut urmări faze fri 
create de jucătorii ambelor 
Jocul s-a desfășurat într-un ritm 
multe șuturi la poartă. Scorul 
chide Progresul în min. 10 prin 
tru Popescu, la capătul unei co 
ții reușite, la care a luat parte 
ga linie de atac. Nu trec decîi 
nute și Moldoveanu, extremul s 
echipei Steaua, înscrie spec 
dintr-o pasă a lui Raksi: 1-1. 1 
apoi la cîteva faze clare de g< 
tate de Voinea, Baboie (Progre 
de Raksi, Marinescu, Bejan (S

Au jucat formațiile:
STEAUA: Voinescu (din n 

Eremia) — V. Zavoda, Petescu 
caru, Crișan, Măndoiu, Raksi, 
Negrea, Marinescu, Moldoveanu.

PROGRESUL! Cosma — N 
loniță, lvănescu, Colceriu, 1. P 
D. Popescu, Baboie, Gerea, M. 1 
Jofciulescu. Din min. 46 au mai 
Constantinescu, loniță și Bobin.

A. F

DINAMO PITEȘTI - DINi 
BUCUREȘTI 2-1 (2-1)

Sîmbătă după-amiază, pe st. 
din șos. Ștefan cel Mare, a avi 
întîlnirea amicală Dinamo Pit. 
Dinamo București, care a consti 
antrenament util în această perie 
întrerupere a campionatului. Pa 
luat sjirșit cu rezultatul 2-1 (2-



VOLEI

B
or celor două formații. Gaz 

a avut o apărare fermă (care 
ii cu promptitudine atacurile pe
rse ale oaspeților) și o înaintare 

joc pătrunzător și eficace. Cel 
un înaintaș a fost Zanca care a 
t de altfel ș» toate cele trei go
liri acest meci, în minutele : 3,

83. (D. Vintilă - coresp.).
erul Baia Mare — A.S.M.D. 
Ware 2-0 (1-0). Derbiul regiunii 
snit pe merit echipei băimărene.
1 000 de spectatori — dintre care
2 000 de excursioniști veniți din 
Ware — au asistat ia un joc des- 
t în viteză și presărat cu multe 
pectaculoase la ambele porți. Mi- 
a dominat cu autoritate tot timpul 
:ă atacanții săi nu pierdeau o se- 
: ocazii favorabile, putea cîștîga 
scor mai concludent. Realizatorii 
două goluri: Csoma (min. 3) și 
i (min. 87). (V. Săsăranu - co- 
reg.).
ierul Lupeni — A. S. Cugir 2-0

Echipa gazdă a prestat un joc 
meritînd pe deplin victoria. Sco
li reflectă situația de pe teren, 
ui a dominat tot timpul și a 
posibilitatea să înscrie mai multe 
, dar șuturile lui Cotroază și 
uș au nimerit de trei ori bara

Golurile au fost înscrise de 
>i (min. 16) și Ambruș (min. 
I. Qjurgea și I. Cotescu-coresp.). 
.M. Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
1-0). După un joc de slabă fac- 
ehnică, oaspeții au obținut victo- 
iolurile au fost înscrise de Stan- 
nin. 43), respectiv de Fodor (min. 
i Ba lint (min. 89). (N. Todoran- 
>•)•
.R. Timișoara — Jiul Petrila 2-0

Feroviarii jucînd cu vîntul în 
în prima repriză au atacat mult 

iu au concretizat toate fazele 
. în repriza secundă, jocul se 
trează. Scorul a fost stabilit de 
i (min. 16) și Dragoș din penalti 
40). (P. Velțan-coresp.).

RAPID — TRACTORUL 3—1 (15—8, 15—10, 
10—15, 18—16). Derbiul etapei finale a 
,,Cupei R.P.R.', în urma căruia Rapid a 
cucerit trofeul s-a ridicat la înălțimea aș
teptărilor, cu toate că cele două echipe au 
jucat fără oamenii lor de bază. Adică, Ra
pid fără Nicolau, Drâgan. Grigorovicî, și 
Plocon, iar Tractorul fără Fieraru, Szccs 
și Bărbuță. Am asistat la o partidă specta
culoasă și de ridicată calitate tehnică. A- 
ceasta datorită grijii pentru realizarea unui 
volei modern, plin de fantezie și comba
tivitate, precum și mulțumită comportării 
valoroase în genere a rezervelor : Bărăscu, 
Costăchescu, Pîcu, Gheorghiță și Costine- 
scu de la bucureșteni, Schmidt, Bălan și 
Ioan de la brașoveni, citați în ordinea efi
cacității. Primul dintre ei s-a înscris, îm
preună cu Mincev și Ardelea, pe lista celor 
mai buni jucători din echipa învingătorilor, 
din aceea a oaspeților evidențiindu-se în 
special Bartha, Cristian și Rauh. După cum 
arată și rezultatul, îndeosebi ultimul set 
al meciului a oferit echilibru și spectacu
lozitate. Totodată, el a prilejuit o afirmare 
în plus a spiritului de luptă care caracte
rizează echipa noastră campioană, indife
rent în ce formație ar juca, spirit de luptă 
care-i face cinste Rapidului și care și ieri, 
în acest set final, i-a asigurat cîștigul de 
cauză. Cît privește dinamismul ultimei părți 
a derbiului de ieri de la Dinamo, elocvenții 
evoluției scorului ne scutește de comentarii 
suplimentare : 0—2, 1—2, 1—4, 2—4, 2—7,
5— 7, 5—8, 10—8, 10—12, 14—12, 14—15, 16—15, 
18—18. Intîlnirea a fost arbitrată, cu cîteva 
scăpări care nu au influențat rezultatul, de 
C. Mus at (Constanța).

PROGRESUL — MINERUL BIHOR 3—0 (13, 
10, 8). Dispută de nivel tehnic mediu și 
echilibrată pînă la mijlocul setului al trei
lea, în care Minerul <x condus cu 5—1, 6—3,
6— 5 și 7—6 și a obținut egalarea la 8. 
S-au remarcat Vasiliu, Dobre și Cherebețiu 
(Progresul), Starinschi, Măruț și Gornovi- 
ceanu (Minerul). Bun arbitrajul: M. Stăne- 
SCU.

DINAMO — C.S.M.S. IAȘI 3—0 (6, 5, 9).

Dinamoviștii (dintre care s-au evidențiat 
Ganciu, Derzei și Cozonici) au învins fără 
dificultate, ieșenii dîndu-le prea puține pro
bleme de rezolvat. De la oaspeți au reușit 
sâ rețină uneori atenția, prin acțiunile lor, 
Jlîuțâ și Weismann. A arbitrat corect M. 
Albuț.

STEAUA — PETROLUL PLOIEȘTI 3—2 
(15—13, 10—15, 2—15, 15—12, 15—5). Un meci 
lung și antrenant, dar numai ca evoluție a 
scorului. In rest, o întîlnire de inferioară 
factură tehnică, plină de iregularități, de
terminate în largă măsură de arbitrajul ne
sigur și inegal al lui A« Ișoveanu, condu
cătorul principal al partidei. Greșelile a- 
cestuia însă, nevădind de loc parțialitate, 
nu au justificat nici protestele unora dintre 
jucătorii ploieșteni la deciziile sale și nici, 
mai cu seamă, forma în care au fost adre
sate : vociferări și insulte de pe banca re
zervelor și injurii după terminarea meciu
lui proferate de Radulescu și Zamolo, Ace
sta din urmă, cel mai eficace de la Petro
lul alături de Manta și Antonescu, și-a a- 
nulat prin comportarea sa calificativul pozi
tiv pe care i l-ar fi putut acorda jocul 
prestat. Petrolului nu-i pot aduce servicii 
jucători ca el, cu o bună valoare tehnică, 
dar cu o slabă educație și care nu știu 
să-și stăpînească nervii. Dar soluția nu este 
desigur să se lipsească de ei, ci să le 
facă educația așa cum trebuie 1 Echipei 
Steaua, de pildă, tocmai disciplina și cal
mul i-au asigurat duminică victoria, calmul 
datorită căruia ea a izbutit să materiali
zeze total în finalul partidei superioritatea 
individualităților care compun lotul său. 
Dintre acestea s-au detașat Papugiu, Susan, 
Vasiliu și Dumitrescu. De la Poroșnicu, Pă
dureți: și Pavel așteptăm mai mult.

CONSTANTIN FAUR
IN PROVINCIE : Știința Galați — Farul 

Constanța 3—0 (8, 9, 13) ; Știința Timișoara 
— Știința Cluj 3—2 (5—15, 16—14, 15—4, 
12—15, 15—11).

ii

(Urmare din pag. 1)

In luptă cu vîntul...
In ciuda condițiilor de concurs cu 

totul improprii de ieri atleții noștri 
fruntași sau începători au știut să 
se mobilizeze pentru a obține rezul
tate cît mai bune.

Lia Manoliu, de pildă, a avut se
rios de furcă cu vîntul. Discul său 
căpăta traiectorii curioase, unele ca de 
„bumerang", și de aceea a avut și 
aruncări cu puțin peste 40 de metri. 
Pînă la urmă a obținut un rezultat 
promițător — 51,82 m. — care totuși 
nu-i reflectă posibilitățile actuale, 
care sînt cu mult rr.ai mari.

In același concurs, pe stadionul Ti
neretului, trei tineri sprinteri , s-au 
luptat din răsputeri cu vîntul, care 
sufla lateral, și au reușit să încheie 
cursa de 100 m în 10,9 sec. Este 
vorba de studenții iceliști Cornel 
Stroe, Vasile Mureșan și Sergiu Bo
tezau. Alte rezultate sîntem nevoiți 
să le luăm în evidență doar cu.- be
neficiu de inventar: Ec. Potoroacă 
5,71 m și Nic. Popov schi 7,44 m la 
lungime, ambele avînd largul concurs 
al vîntului.

Sîmbătă însă, pe Dinamo, condițiile 
de concurs au fost dintre cele mai 
bune. Pistă excelentă, condiții atmos-, 
ferice foarte bune. De aceea și rezult 
țațele au fost la înălțimea așteptări-; 
lor, pentru etapa actuală a pregăti
rilor.

Cursa principală a fost cea de 100 
m. La start erau prezenți doar cei 
mai buni alergători romîni pe această 
distanță. Luptă dîrză încheiată cu vic-i 
toria clară a lui Gheorghe Zamfires- 
cu- Rezultatul său (10,5 sec-) ni se 
pare îndeajuns de grăitor pentru pro
ba de 200 m la care acest tînăr atlet 
și-a propus să corecteze recordul lui 
Moina. De altfel, Zamfirescu avea 
chiar intenția să facă duminică o pri
mă tentativă de doborîre a lui 21,3 
sec. Vîntul prea puternic l-a pus însă 
în imposibilitate să încerce.

în urma sa, la 100 m, au sosit in 
grup Alex. Tudorașcu, Valeriu Jurcă 
și Aurel Stamaiescu. Toți trei în ace
lași timp : 10,6 sec. A urmat Val. 
Popescu cu 10,8. într-o altă serie, 
Gh. Ciobanu — în primul an de acti
vitate ca junior de cat. I — a obținut 
și el 10,8 sec.

a viitoare s Flamura roșie Oradea — 
1 Baia Mare, A.S.M.D. Satu-Mare — 

Sibiu, A.S. Cugir — Mureșul Tg. 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — 

ririla, Minerul Lupeni — C.F.R. Ti- 
a, C.S.M. Cluj — Arieșul Turda, 
Reșița — Gaz Metan Mediaș.

CLASAMENT

ierul Baia Mare 19 13 1 5 29:15 27
’.R. Timișoara 19 10 7 2 27:15 27
.M. Reșița 19 10 4 5 30:16 24
ierul Lupeni 19 8 4 7 23:26 20
z Metan Mediaș 19 7 5 7 24:15 19

Petrila 19 6 7 6 23:25 19
Cugir 19 7 5 7 16:28 19

Sîrmei C. Tuizii 19 8 1 10 32:30 17
reșul Tg. Mureș 19 5 7 7 28:28 17
eșul Turda 19 6 5 8 20:26 17
.M. Sibiu 19 7 2 10 21:18 16
.MD. . .u-Mare 19 7 2 10 22:32 16
roșie Oradea 19 5 5 9 16:31 15

.M. Cluj 19 5 3 11 17:23 13

IICALE
it: Naghi în minutul 2 (din lo

de la 11 m). Constantin Ștefan
n. 28 (din lovitură de la 11 m) 
ghi în min. 30. în urma unei pase 
e de la Constantinescu.
oștenii au construit acțiuni ra- 
care au solicitat foarte mult apă- 
bucureștenilor. Jocul se echili- 

i spre mijlocul primei reprize, 
tinerii jucători folosiți de Dinamo 
ești au dat o replică bună fot- 
ilor piteșteni.
•ră pauză, jocul se menține fru- 
dar se ratează nenumărate oca- 
ambele porți. Dinamo București 

ninat mai mult, dar pripeala în 
iare a jucătorilor folosiți, cil a- 
vilej a făcut ca scorul să rămînă 
Ml oaspeților.

QAMO PITEȘTI: Matache (Nicu- 
i — Valcan (Dinu), Ilie Stelian, 
eseu (Corneanu), Radu, Barbu, 
•in), Dumitrescu, Stănoaie (Ca- 
nu), Constantinescu, Naghi,

JAMO BUCUREȘTI: Uțu — 
3, Ciuleanu, Constantinescu, Pe- 
i, Țîrcovnicu, Ion Ștefan (Mo- 
), Lucescu, Constantin Ștefan, 
tloveanu (Dumitrescu), Nuțu 
jche).

P. V.

UL ORADEA - SELECȚIO
NA ORAȘULUI ORADEA 

7-0 (3-0)

ADEA 26 (prin telefon). Aiiniind 
e ofensivă modificată față de 
:le sale apariții (cu Demien și 
ul E. Naghi), Crișul a cîștigat 
>r, după un joc frumos. Golurile 
st înscrise de Eugen Naghi (3), 
i (3) și Bacoș.

P. LORINCZ - coresp.

Cosma n-a putut trece în fruntea cla
samentului general, lider rămînînd tot 
Gh. Bădără.

Duminică dimineața 27 de cicliști 
au înfruntat cu un curaj demn de 
laudă furtuna ce se dezlănțuise încă 
din cursul nopții (Gh. Radu, C. Ba
ciu, N. Grigore. V. Iordache și Al. 
Miteff... dezertaseră). După cîțiva ki
lometri vîntul s-a întețit și C. Burtea 
este literalmente aruncat în șanț. I. 
Constantinescu abandonează. Plutonul 
se împarte în mai multe grupe. In 
frunte se află 11 rutieri (I. Cosma, 
Gh. Bădără, N. Ciumeti, A. Simion, 
C. Ciocan, N. Niculeseu, Gh. Moldo- 
veanu, Gh. Calcișcă, Fr. Gera, S. Duță 
și S. Mihălțeanu) care luptă din răs
puteri cu vînful năprasnic. Cei care au 
stat mai mult la „trenă* și deci au 
dus greul cursei au fost I. Cosma, 
Gh. Moldoveanu, Gh. Bădără și Fr. 
Gera. Se rulează greu, uneori sub 30 
km pe oră. Pe șoseaua de racordare 
de la Ploiești, cînd vîntul bate din la
teral-spate, țîsnește Ion Cosma și o- 
dată cu el Gh. Bădără, N. Ciumeti. 
C. Ciocan și S. Ariton. Ion Cosma 
conduce „morișca" și distanța crește 
văzînd cu ochii. La 40 km de sosire 
cei 5 au două minute avans față de

grupul condus de N. Niculeseu. Acesta, 
ajutat de colegul său de club Fr. Gera, 
se străduiește să-i ajungă pe fugari 
și să-și păstreze locul II in clasamen
tul general. Dar este inutil. Fugarii 
merg excelent. Un singur lucru demn 
de remarcat se mai petrece pină la 
București: cu 21 km înainte de sosire, 
lui Simion Ariton i se blochează lan
țul și din această cauză pierde con
tactul cu fruntașii. Sosirea pe velo
dromul Dinamo este interesantă: atacă 
N. Ciumeti, dar Ion Cosma, cu un 
ultim efort, reușește să-și adjudece pe 
merit victoria. Pentru cît a muncit in 
aceste două etape (a Il-a și a IlI-a) 
i se cuvenea chiar și victoria finală. 
Iată clasamentul etapei: 1. Ion Cosma 
3 11.14:13 (medie orară pe 119 km— 
36,7 km); 2. N. Ciumeti — același 
timp; 3. Gh. Bădără 3 h.l4:15; 4. C. 
Ciocan 3 11.14:19; 5. A. Simion 3 h 
15:30; 6. Fr. Gera 3 h,19:36; 7. S. 
Mihălțeanu 3 h.l9:40; 8. Gh. Moldo
veanu 3 h. 19:44; 9. Gh. Calcișcă 3 h. 
19:55; 10. S. Duță — același timp.

Clasament final: 1. GH. BADARA 
(Dinamo) 8 h.44:ll. 2. Ion Cosma 
(Dinamo) 8 h.:44:44; 3. N. Ciumeti 
(Dinamo) 8 h.44:44; 4. O. Ciocan (Di
namo) 8 h.45:4G; 5. Fr. Gera (Steaua) 
8 h.50:07.

Sosire strinsă la 100 m. Învingătorul — Gh. Zamfirescu (X) a rea
lizat un rezultat promițător: 10,5 sec.

Foto: I. Mihăică

(Urmare din pag. 1)

Dinamo București — Știința Tg. Mu
reș 80—70 (30—27). Dinamoviștii au 
intrat pe teren siguri că vor obține o 
victorie ușoară. Mureșenii le-au dat, 
însă, o replică dîrză, datorită mai ales 
jocului bun al lai Serdult și Țedula 
(26 p). Știința a și condus în două 
rînduri
min. 23), iar în min. 31 s-a apropiat 
doar la 4 puncte de adversari (50—

(21—18 în min. 16. 33—32 în

DOAR ACT DE PREZENȚĂ?
întrecerile din cadrul celei de a treia 

etape a campionatului republican de 
„clasice" seria A nu au corespuns 
decît în mică măsură așteptărilor. 
Unele echipe care au evoluat în sa ia 
de gimnastică din parcul Dinamo și 
în cea de la Progresul au venit parcă 
dinainte hotărîte să facă doar aet 
de prezență, în dauna spectacolului. 
In general, s-a luptat crispat, s-au 
cedat meciuri cu multă ușurință, s-au 
făcut greșeli în arbitraje și, în ulti
mă instanță, o echipă s-a retras ne- 
motivat din concurs.

In sala din parcul Dinamo au evo
luat formațiile Rapid, C.S.M. Reșița,

care,

B

AȘA

onosport
ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

olimpică H.P.R. 
dispută azi.

I. Sel. 
R.S.C. Se

II. Lotul B — Ujpesti Dozsa
III. Știința Galați—Metalul Buc. (cat.
IV. Flacăra — Ceahlăul (cat. B)
V. C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița (cat. , 
VL Gaz Metan—Ind. Sîrmei C.T. (cat. B) 1
VII. Bari — Atalanta (camp, italian A) 1
VIII. Fiorentina—Intel (camp. it. A) anulat
IX. Juventus—Lanerosi (camp. it. A)
X. Lazio — Torino (camp, italian A)
XI. Messina — Mantova (camp ital. A)
XII. Modena — Roma (camp, italian A) 
Fond piemii 239.037 lei.

Dinamo și MetaJul, iar în sala din 
Ion Vidu, Steaua, A.S.M. Lugoj, Unio 
Satu Mare și Progresul. Rezultatele 
au fost în general, cele scontate. Tre
buie să arătăm însă că luptătorii de 
la Dinamo și cei de la Steaua nu au 
prea avut cu cine să se... „bată". 
Toate cele șase echipe din grupele 
respective și-au menajat forțele pen
tru întîlnirile dintre ele. Am asistat 
și la atitudini cu totul necorespunză
toare din partea unor antrenori
din primele minute, și-au sfătuit spor
tivii să se lase făcuți tuș de către 
dinamoviști. Așa a procedat, de pildă, 
antrenorul de la Reșița și ne-a mirat 
faptul că juriul nu a luat nici o mă
sură.

Nemulțumiri au stîrnlt și arbitra
jele prestate de Roth și Mihăilă la 
meciul dintre Rapid și Metalul.

In cealaltă grupă a avut loc o ma
nifestare reprobabilă. Echipa A.S.M. 
Lugoj a părăsit sala pentru motive 
cu totul imaginare. Luptătorii lugojeni 

,• - > s-au prezentat la această etapă nepre-
sei. olimpica 1 gătiți, au fost pasivi, au evitat lupta 

1 < și din această cauză au avut trei des- 
B) * J calificări. In loc să vadă aceste de- 
B) 2 l ficiențe, conducătorul echipei din Lu- 
“ ' ' g°j — 1- Cram — s-a supărat pe 

arbitri și... a scos formația din con
curs (l ?). Ne-a mirat faptul că antre- 

1 / norul D. Tirziu a fost de acord cu 
1 \ această atitudine. Conducerea asocia-

1

ției sportive din Lugoj trebuie să ana
lizeze temeinic acest act de indisci
plină.

Fără 
urmărit 
întîlniri 
tehnic, 
tribuția 
Alionescu (Dinamo), Ooidiu (Rapid), 
Popescu și Bolocan (C.S.M. Reșița), 
Toma și Csilak (Unio Satu Mare), 
lonescu (Progresul) etc. Iată rezul
tatele : Dinamo cu Metalul 16—0, cu 
Rapid 16—0, și cu C.S.M. Reșița 
12—4 ; Rapid cu Metalul 8—8, și cu 
C.S.M. Reșița 10—4; Metalul —C.S.M. 
Reșița 10—4. Steaua cu Progresul
16—0, cu Unio Satu Mare 12—2 și 
cu A.S.M. Lugoj 16-0 prin neprezen- 
tare; Progresul cu Unio Satu Mare 
6—10 și cu A.S.M. Lugoj 16—0 prin 
neprezentare; Unio Satu Mare — 
A.S.M. Lugoj 8—6

54). Superioritatea lotului dinamovist, 
ca și eficacitatea aruncărilor lui Spirit 
don și Albu (cei mai buni oameni ai 
gazdelor) și-au spus îa tele din urmă 
cuvîntul.

Steagul roșu Brașov — Siderureistul 
Galați 65—57 (32—15). Principalii
realizatori : Tiidosi 16, Bîrsan 14 d«î 
la Steagul roșu și Tasciuc 20 de Ia Si- 
dcrurgistul. (E. Bogdan — coresp.).

Știința Craiova — Știința Timișoarei 
69—89 (31—38). Meciul a fost Ia dis
creția timișorenilor, care au obținut 
o victorie comodă. (V. Popovici 
coresp.).

Steaua — Politehnica Cluj 102—70' 
(43—28). Studenții clujeni s-au apărat 
slab, fapt care mu ne oferă o aprecie- 
re mai concludentă asupra evoluției 
bncureștenilor. Un lucru este însă 
cert. Nici în această partidă, relativ, 
destul de ușoară, apărarea formației 
Steaua nu a fost la înălțime. Doar în 
felul acesta se pot explica cele 70 de 
puncte înscrise de clujeni.

SERIA A II-A

îndoială că spectatorii care au 
întrecerile au asistat și ’a 

frumoase, de un ridicat nivel 
In acest sens remarcăm con- 
sportivilor Cloț (Metalul),

Progresul București — C.S.M.S. Iași 
66—69 (28—27). Meci foarte disputat* 
încheiat cu victoria meritată a oaspe
ților. In prima repriză, scorul a alter-' 
nat. La reluare, Progresul a condus 
pînă în min. 28. De la scorul de 39— 
39 (min. 29), ieșenii au preluat con- 
ducerea și nu au mai cedat-o pînă lai 
sfîrșit. Cei mai buni oameni de la în. 
vingători : Vișoianu 21, Scripcaru 2ft 
și Todirașcu 12. Cu această victorie, 
formația C.S.M.S. Iași a obținut cali
ficarea 
reap.).

Alte 
A.S.A.
Constanța — Voința Satu Mare 94—55 
(38—18). Partida dintre Aurul Brad. 
și Olimpia M. I. nu s-a disputat dini 
eauza neprezentării echipei bucurește- 
ne. Indiferent de acest ultim rezultat, 
FARUL și C.S.M.S. IAȘI s-au calificat 
pentru seria I. Iată

în seria I. (Cr. Popescu — ce-:

rezultate: Voința Tg. Mureș —> 
Bacău 86—41 (36—24); Farul

V. GODESCU

Steagul roșu Brașov cu €.F.R. Ti
mișoara 12—4, cu Chimistul Baia 
Mare 10—6. și cu Siderurgistul Galați 
12-2; Chimistul Baia Mare cu C.F.R. 
Timișoara 10—4 și cu Siderurgistul 
Galați 8—6; C.F.R. Timișoara — Side
rurgistul Galați 10—6.

V. SĂSĂRANU - coresp. reg.

1. Farul C-ța (1)
2. C.S.M S. lași (2)
S. Aurul Brad (3)
4. Voința Tg. M. (4)
5. Olimpia M.I. (5)
B. A.S.A. Bacău (6)
7. Voința S. M. (7)
S. Progr. Buc. (8)

9. Construct. Iași (9) 
10. Chim. Suceava (10)

clasamentul

18 13 5 1244: 970 26
18 13 5 1145: 936 20
17 12 5 1109: 905 24
18 n 7 1076: 977 22
17 9 8 976: 950 18
18 9 9 1007:1101 18
18 8 10 1016:1029 18
18 7 11 1045:1000 14
18 6 12 977:1157 12
18 1 17 455:1025 '2



Știința Galați la egalitate cu Steaua! 3 in clasamentul final

MASCULIN, SERIA I

București 
Studenții

Știința Galați — Steaua 
©-0 (5-5)1 Surpriza etapei, 
au făcut cel mai bun meci din campio
nat și au reușit să termine la egalitate 
cu campioana țării. In ultimele zece 
minute, Știința a refăcut un handicap 
de 4 goluri (Steaua conducea cu 9-51). 
Portarul echipei locale, Penu, a apărat 
excelent. Au marcat: Nițescu, Opriș, 
Nicolici și Zikeli cîte 2 și Pădure, res
pectiv Gruia 4, Bulgaru și lacob cîte 
2 și Oțeiea. (T. Seriopol. coresp ).

Rafinăria Teleajen — Dinamo Bacău 
10-17 (5-8). Echipa gazdă a avut din 
nou o comportare slabă. Dinamo Bacău 
— care a folosit des și prompt contra
atacul și a avut în Sauer principalul 
realizator (7 goluri) — a cîștigat pe 
merit. Foarte bun arbitrajul lui Gh.

Popescu — București. (M. Popescu- 
coresp.).

Tractorul Brașov—C.S.M.S. Iași 9-7 
(6-2). Condițiile atmosferice nepriel
nice au împedicat echipele să-și desfă
șoare jocul la nivelul posibilităților lor. 
(D. Popoviti-coresp ).

Dinamo București — Rapid Bucu
rești, 
marți la

Meciul a lost amînat pentru 
ora 16,30 pe terenul Dinamo.

SERIA A II-A
Tg. Mureș — Voința

21-11 (10-6). Victoria 
se datorește în primul 
lor organizate, care a destră- 
succes atacurile oaspeților. 
Științei a apărat trei lovituri 
m l A arbitrat bine C. Căpă-

Si
sta- 
rind

Știința 
ghișoara 
denților 
apărării 
mat cu 
Portarul 
de ta 7 
țînă-Buzău (D. Ohițescu-coresp.).

Voința Sibiu — Dinamo Brașov 6-6

x Cursa ciclistă de 4
J G. Moiceanu pe local
X PRAGA, 26 (prin telefon de la co-

(2-4). Teren desfundat din cauza ploiiIrespondentitl nostru).-Etapa a treia a 
mărunte. Jocul de slabă factură teh-tc‘irsei., Cl5llste . ’? care . 3U participat 
niră a fost specific de camninnat talergater'i romîni, cehoslovaci șt polo- (Otto Leikeo coX ) camPlonat tnezi care se pregătesc pentru „Cursa

P P-'- . .-{Păcii" s-a disputat sîmbătă pe dis-
C.S.M. Reșița — Știința PetroșeniXtanța Ceske Budejovice—Praga (149 

17-13 (8-7). Joc de nivel tehnic bun.Jkm.) A cîștigat cehoslovacul Heller 
datorită ambelor eeliipe, care au luptat fin 4:27,20, 'urmat de colegii săi de 
mult Gazdele s-au impus după pauză Iechipă Smolik și Schejbal. Dintre ro- 
prin pregătirea lor tehnică și tactică Tmîni, primul s-a clasat Moiceanu: lo- 
mai bună și au cîștigat pe merit. Prin-Icul 11, cu timpul de 4:39,04. Pe locul 
cipalii realizatori: Barabas 6 (C.S.M.)*12, cu același timp, Zanoni.
și Dumitru 4 (S). A arbitrat bine V.T Etapa, a patra și ultima s-a disputat 
Pelenghian. (I. Plăvițiu-coresp.). {azi pe un circuit în jurul orașului 

Știința Timișoara — Tetinometal Ti-tPraga, măsurînd 133 km. Victoria a 
mișoara 14-10 (6-5). Derbiul local s-a Irevenit cehoslovacului Smolik (3:29.56). 
încheiat cu victoria meritată a studen-*Pe locul secund. Gabriel Moiceanu 
ților. Din min. 24 Tehnometal a jucat 
în inferioritate numerică, Pflanzer fiind 
eliminat pentru lovirea adversarului.

FEMININ, SERIA I
Voința Sighișoara — Rapid Bucu- {

rești 6-20 (3-10) Joc echilibrat numai X RenreZOHtativa R. P. 
ptna in min. 18, după care bucureș-» • 
tencele au preluat inițiativa. Cele mai-t 
multe goluri le-au marcat M. Constan- X MAGDEBURG. 26 (prin telefon)^ — 
tinescu și A. Boțan (cîte 5) la Rapid ♦ Sîmbătă și duminică au- continuat să 
și Daniciuc (4) de la Voința. (I. Tur- Xse desfășoare in localitate jocurile de 
jan-coresp, )„ ‘ ' " ' '

Confecția 
Brașov 11-5 
echipa care 
apărat mai .. . ,o“n.v
fost Confecția. Oaspetele au avut unele {(“-3), cu selecționata R. D. Germane, 
perioade cînd au jucat de la egrf fa " ~ - - - -........-sl—
egal, dar de fiecare dată au ratat situa
ții bune de got (printre care și 3 lovi
turi de la 7 tn.). Bun arbitrajul lui 
M. Grebenișarr - Tg. Mureș.

Știința Buc. — Rulmentul 
8-2 (5-0). Timpul nefavorabil 
fluențat buna desfășurare a

Progresul București 
iești 6-3 
merit ta 
care au

(3:30,26) iar pe locul 3 Heller ci 
3:30,56. In această etapă, ceilalți aler 
gători romîni s-au clasat astfel: 7. Ar 
deleanu, 14. Ziegler, 16. Dumitrescu 
17. Zanoni, toți în plutonul cronome 
trat cu 3:32,34.

Iată acum clasamentul general a 
competiției:

1. Heller (Cehoslovacia) 16:34,44
2. Smolik (Cehoslovacia) 16:34,57
3. GABRIEL MOICEANU (Rominia
16:35,57; 4. Kudra (Ceh.) 16:36,27,5 
Zielinski (Pol.) 16:37,06; 6. Starot 
(Pol.) 16:37,12;... 18. Zanoni 16:45,58 
19. Stoica 16:46,18; 31. Ardeleam
17:15,57; ...33. Ziegler 17:16,48; ... 35 
Dumitrescu 17:26,06.

JAN POPPE!

Turneul de polo de la Magdeburg

R.P. Romină—R.P.D. Coreeană 6-2 la box
(Urmare din pag. 1)

în cea de a treia parte a meciului 
ducă slăbește ritmul, mai ales în ul
timele două minute, fapt de care pro
fită oaspetele, deosebit de insistent 
cînd vede că-i „merg" loviturile.

In concluzie, Ciueă bate la puncte, 
la a mică diferență, care trebuie să-i 
dea de gîitdit.

Nici Puiu n-a avut tui adversar mai 
ușor. Așa cum îl știam din meciurile 
anterioare, Kim En Sic — „cocoșuT* 
oaspeților — s-a dovedit dîrz, activ, 
puternic. Mai tehnic, mai precis în 
lovituri, aplicînd insistent „seriile" 
preferate la ficat, Puiu l-a pus în di
ficultate și a cîștigat la puncte. Efica
citatea loviturilor lui a fost evidentă 
mai afet m ultima repriză, cînd oas
petele n-a mai putut face realmente 
tumic.

M categoria pană. Han Gion Ha — 
campionul coreean — a reeditat vic
toria la puncte asupra lui C. Buzu- 
liuc, pe care l-a derutat cu regularitate 
prin atacuri false. Dreapta lui Buzu- 
Buc a funcționat bine, dar exasperant 
de rar. Considerăm că un cuvînt greu 
de spus îl are încă lipsa de experiență 
a lînărului nostru boxer.

I. Mihalic a găsit în Han Mu Nara 
un boxer.„ pe potriva sa, adică tehnic, 
atent. Semiușorul coreean a opus o 
dîrză rezistență în prima repriză și la 
începutul celei secunde, oblia A oe 
Mrihalic să lucreze foarte serios. Bo
xerul nostru s-a dovedit același stilist 
remarcabil, ale cărui „serii" puternice, 
variate și bine plasate nu au... antidot. 
Păcat că în cea de a treia repriză a 
terminat!, ca și adversarul său, resur
sele fizice, astfel că a cîștigat numai 
la puncte.

Metalurgistul N: Călită (cat. ușoară) 
mai modest în privința tehnicii, in 
schimb lovește tare, își fine adver
sarul din scurt si nu se lasă... impre
sionat de insistentele acestuia. El la 
învins la puncte pe Kim len Do, cu 
tot efortul acestuia de a face să în
cline balanța de partea sa. Ne-au plă
cut mai ales promptitudinea și rapidi
tatea cu care Caliță a „pus" dreapta 
în figura adversarului, exact in mo
mentele cînd acesta dădea să porneas
că la atac.

La semimijlocie, C. Iticulescu a în
vins prin abandon dictat de arbitru 
trap. I, min. 1) pe Kim Hien Sic, pre
zentat în ring eu o arcadă nerestabi
lită de la un meci anterior. Casca de 
protecție (acceptată de Niculescu) n-a 
făcut altceva decît să-i redeschidă 
rana.

Ceva mai clar în acțiuni în ultima 
repriză, Pak Mien Huan a cîștigat la 
puncte în fața lui V. Badea (cat. mij
locie mică), după un meci confuz, cu 
box dezordonat de ambele părți.

In ultimul meci al galei (categoria 
mijlocie), l. Monea a făcut o veritabilă 
demonstrație de box de zile mari, în- 
vingînd prin K. O. tehnic (r. II, m 3) 
pe Kim U Pil. După ce o repriză în
treagă nu l-a lăsat să respire, pisto- 
nîndu-l puternic și continuu la ficat 
și figură, în primul minut al reprizei 
secunde Monea l-a trimis pe Kim U 
Pil la podea, printr-un fulgerător cro
șeu de stingă la bărbie. Figura e re
petată în minutul doi, pentru ea pu
țin mai tîrziu arbitrul să oprească în
dreptățit o luptă de departe inegală.

Meciurile cu boxerii coreeni au fost 
deosebit de utile băieților noștri, care 
au avut un prilej în plus să-și verifice 
stadiul pregătirilor în compania usvor 
adversari valoroși.

♦ polo din cadrul „Turneului celor șase 
București — Tractorul "tnoțiurd". In ultimele două partide, re- 
(4-2). Ă ieșit învingătoare f prezentativa R. P. Romîne a suferit a 
a jucat mai calm, și s-a I infrîng-ere (1-4) din partea R.S.F. 
organizat. Și aceasta a j Iugoslavia și a terminat la egalitate

Astfel, la sfirșitui turneului jucătorii 
romîni ocupă în clasament locul 2, 
după reprezentativa R. S. F. Iugosla
via.
Rezultate. Sîmbătă: Ungaria 

lonia 5-0 (2 0. 1-0, 0-0, 2-0), 
Germană — Suedia 3-1 (1-0, 1-1. 1-0, 

j . 0-0). Iugoslavia — Rominia 4-1 (0 0, 
,jX2-0, 1-1, t-0). Jucătorii noștri au evo- 
’ X luat sub posibilități,, nerespectînd in- 
Jdicațiile tactice individuale și de e- 
fchipă. La un moment dat adversarii

Brașov 
a in- 
jaculiii. 

S.S.E. Plo- 
(2-1). Progresul a cîștigat pe 
capătul urmi meci disputat, în ♦empa. uu muiuein. uai auveiavut tn permanența tmțtattva. . onPduceau Cl, 3.0 prin punctele 

SERIA. A. H-a 4 scrise de —• «-■
Petroșeni - Eteefromag-ț APoi Firoiu » 

~ C” . Lipsită dej 
eva jucătoare de bază, echipa toeală î 
reușit totuși să facă față formației r

— Po- 
R. D.

• fo-
X scrise de Stanesici (2) și Sandici. 

redus din handicap, iar

Romine— pe locul 2
fancovici a pecetluit, în ultima repri 
ză, scorul partidei. Duminică: Ungari: 
— Suedia 4-2 (1-0, 1-1, 1-1. 1-0)
Iugoslavia — Polonia 8-0 (1-0, 3-C
3-0, 1-0), R. D; Germană — Romîni: 
3-3 (2-0, 0-1, 1-1, 0-1), Formația gaz 
dă a început puternic. încheind prim, 
repriză cu un avantaj de două goluri 
în continuare, jucătorii noștri au pre 
luat inițiativa, reușind să egaleze li 
2-2. La sfîrșitul reprizei a treia gazdei 
au luat din nou conducerea, dâr ai 
fost egalate în ultimele minute de joc 
Au marcat: Schultze. Vohs și Holm

5pentru R;D.G., Grințescu, Zahan 
Szabo pentru R.P.R.

CLASAMENT
1. Iugoslavia
2. Rominia
3. K.D. Germană
4. Ungaria
5. Suedia
6. Polonia

15 5. 1 0 24: 4
5 3 t 1 23: 9 
5 2 2 1 70:11 
5212 13:15
5 1 a 4 6:15
5 0 0 5 0:36

i

S.S.E. 
netica București 6-7 (3-4). Lipsită de t 

cîteva jucătoare de bază, echipa loeală - 
a 1 
mai experimentate a oaspeteîor. DupăJ 
aspectul joc'tlaî, un rezultat egal era > 
mai eeftitabft. t

Știința Cluj — C.S.M. Sibiu 10-7 f 
(6-2), Avînd în Ruxa-ndra Tănăsoiu și X ne » o- uxv-
Livta Oîaru cele mat bune jucătoare.* ?5 (Agerpres). Simbăta
studentele au reușit a 3-a victorie con-t'® Far,s’ ’n r'Vn .IP*0, coll,ln^ pemru 
secutivă din retur. Oaspetele au în-Xsfe.^u[,e' de finala ale „Cupei Emo- 
cercaf să echilibreze sîtuatia prin șu->Pel la’ fotoni, selecționata R- P Un
turi de la distanța. (P. Radvani - *gare a învins cu scorul de 3— 1 (2—0) 
cocesp) ' Țechipa Franței.

Constructorul Timișoara - S.S.E.ț.*™1 n
—t fț / 4 A ev eozxo t-ZX-.A T ÎT1 1 fill 111 I 14' Zt I OCfl 3 pFOIlldt Q-fi O. ra . ,/ , -„-Fezitare a apărării franceze și a înscris

ata-.^.v^ d^P^'pln plasat- Dună numai două minute,
favorita- intiluiru. S.S.E., a ratat douai • j i -7 „ /i vs„„„„„„ , -A-A bert s-a ml trat dtn nou n apara- lovituri de la 7 m. (L. Makat-coresp. J. T , -r- . .' L, *rea franceza și l-a deschis pe Ticliy,

Jocul Știința Tim. Mureșul Tg-Xcare dintr-s poziție favorabilă a șutat 
Mureș se dispută la 30 aprilie. ♦imparabil. După pauză-, fotbaliștii fran-

Xcezi au dominat in primele 20 de m:-
♦ nute. Totuși la un contraatac rapid, 
Xechipa maghiară a ridicat scorul ’a 
*3—0 prin Tichy, al cărui șut necru- 
Xtător nu a putut fi blocat de portarul
♦ Bernard. In minutul 73. gazdele a:i 
X redus din handicap prin Cossou- 
4- Au jucat formațiile: R.P. UNGARA: 
Ț Szentmihaly,. Matrai, Meszoly,. Sipos,
♦ Sarosi, Nagy, Rakosi, Gorocs, Albert,
♦ Tichy, Fenyvessi- FRANȚA: Bernard,

♦ 
cheie partida, în ciuda eforturilor am-X 
belor eeliipe de a modifica rezuttalnl. *

TIKERIU STAMA f
Iată și celelalte rezultate ale etapei: X • Pentru 3 doua oairă consecutiv. 

Grirtja Roșie — Xnc^ra GaJați 24—Of echipa U.RS.S. a Cîștigat titlul de 
» X campioană europeană de judo. Simbălă
Petroșeni 6—0 (0—0)ț C.S.M.S. Iașii . ,. , ..... ....
- Dinamo 5—6 (5—0); $tiința Timi- Xseara ,n fmala competiției disputata in 
șoara — Gloria 14-—5 (0—5). X Berlinul democrat, echipa U.R.S.S. a

După un meci jucat in condiții improprii

Steaua a terminat la egalitate cu Progresul: J-3 (3-0)
Ia primul meci al cuplajului rug

iți,tic uucureșlean de pe stadionul din 
ijos. Olteniței, Constructorul a avut ca 
parteneră, formația Știința Cluj. Me
ciul, influențat de puternica furtună 
de praf declanșată în cursul dimineții, 
n-3 pntnit să se ridice la un nivel sa
tisfăcător. Au cîștigat rwgbiștii de la 
Constructorul cu 9-—0 (3—0) pentru 
că au știut să se adapteze naai bine 
condițiilor de joc. Realizatori : Raion- 
gian (min. 39 — încercare), Affstor 
(imn. 60 — încercare) și Antimoianu 
(min. 77 — fovitură de pedeapsă).

în principalul meci al cuplajului, 
Sceatra a primit replica echipei Pro
gresul. Mcct de tradiție, dar care — 
desfășurat în aceleași condiții impro
prii ca și partida din „deschidere" 
»-» rezumat la o luptă fără orizo"t, 
un perimetru de 15—20 m...

fu prima repriză, rugbiștii de la 
Steaua, cu vîntul în spate, sînt per
manent în jumătatea de teren adversă, 
în min. 11, emoții pentru rugbiștii 
de la Progresul : Penciu execută o 
lovitură le pedeapsă, dar mingea — 
purtată de vînt — descrie o traiecto
rie neobișnuită, ieșind în tușă. Ambele 
echipe, și în special Steaua care are 
inițiativa, caută drumul cel mai scurt 
știre buturi, dar fără rezultat. Și tc- 
tnși. în ciuda vintuliii care își spo
rește intensitatea. Steaua reușește să 
înscrie : în min. 21, la un ofsaid al 
jucătorilor din linia a doua de la Pro
gresul, Penciu transformă, dinrtr-un 
unghi aproape imposibil, o lovitură 
de pedeapsă. 3—0 pentru Steaua. Rug-

Pe

biștii militari se mențin. în ofensivă, 
ei încearcă — tfupă grămezi — iniție
rea unor „șarje", dar baloanele aa de 
fiecare dată adrese greșite, în acest 
fel, linia de treisferturi este ca și pa
ralizată. Singura soluție posibilă — 
jocul pe înaintare. în min. 36, Peneiu 
are ocazia să mărească avantajul echi
pei sale : el execută o nouă lovitură 
de pedeapsă, dar prea departe de bu
turile Progresului. în ultimele minute 
ale reprizei. Progresai are o bună o- 
eazie de a fructifica : S. Nicolescu in
terceptează balonul, pe nn contraatac, 
încearcă să sprinteze, dar Ia aproape 
20 m de buturile echipei Steaua se 
sufocă și este nevoit să trimită balonul 
în tușe...

în linii mari, repriza secundă apar
ține echipei Progresul. Ajutați de 
vînt, elevii antrenorului Telu Diatnandi 
se apropie tot mai mult, și destul de 
periculos, de spațiul de țintă advers. 
Două ocazii clare silit ratate de Ghiu- 
zelea : prima în min. 54, crud a seăpat 
balonul în tușă, a doua în min. 63, 
cît»d a ezitat să încerce un dropgol. 
în min. 67, S. Nicolescu este pe cale 
de a aduce egalarea, cu o lovitură de 
picior căzută. Șutul său, deși are di
recție, este prea slab,' balonul ajun- 
gînd în brațele lui Mateescu— Egala
rea se produce totuși, în min. 72, cînd 
— după o grămadă la 5 in — Alexan- 
drescu interceptează balonul și înscrie 
un spectaculos dropgol.

Așadar, 3—3, scor cu care se în-

CLUJ, 26 (prin telefon). — Sîmbătă 
seara, în sala Armatei s-a desfășurat 
meciul internațional de haltere dintre 
reprezentativa orașelor Cluj și Chisi
nau, Sovieticii au prezentat & echipă 
puternică, din care au făcut parte 5 
maeștri ai sportului, și au cîștigat 
la 4 din cele 7 categorii. Halterofilii 
romîni. In progres, au stabilit, cu a- 
cest prilej, 9 noi recorduri republicane 
la seniori și juniori: I. Panait (cat. 
cocoș) la „împins" 102,5 kg (v. r. 100 
kg); la total 312,5 kg (v.r. 310 kg). 
Fiți Balaș (cat. ușoară) la „smuls" 
a egalat cu 110 kg. recordul republican 
iar la total a obținut 375 kg (v.r. 365 
kg). L. Baroga (cat semigrea) la „im-

■ ** I A7: frztr f it. r 1 A& 1a.
total 
(cat 
(v.r. 
(v.r.

pins“ 147.5 kg (v.r. 145 kg), la 
runcat“ 175 kg (v.r. 170) iar la
455 kg (v.r. 445 kg), Gh. Mincu 
grea), fa „împins" 142.5 kg,
137,5 kg) iar la total 407,5 kg

i

In „Cupa Europei'* li» iotâa

La Paris: R.P. Ungară—Franța 3-1
Casola ri. Michelin, Artelesa, Chorda 
Muller, Lech, Herbin, Combin, Bonei 
Cossou

Returul se va desfășura luna viitoart 
la Budapesta-

OERTER: 62,94 m la disc
Cu prilejul unei reuniuni atletic: 

desfășurată la Walnut în California 
campionul olimpic Al. Oerter (S.U.A. 
a stabilit un nou record montai 1; 
aruncarea discului cu o perL.-mnnț: 
de 62,94 m- Vechiul record era de 62,6: 
m și aparținea aceluiași atlet- Proba di 
ștafetă 4x110 yarzi a fost cîștigat: 
de echipa colegiului Grambling în 40,1 
(la numai o zecime de secundă d< 
recordul mondial deținut de echip; 
Australiei).

Alte rezultate: greutate Rând; 
Matson 19,53 (record de juniori a 
S.U-A.) ; l nulă O'Hara 4:01,0 ; tri 
piu salt Gayle Hopkins 15,74 m-

Scurte știri externe
9

405- kg) — record republican de ju
niori. Z. Fiat (cat. cocoș) la „smuls" 
85 kg ' .............
blican

fată
Pușcă 
haria (Cluj) 265 kg; cat. pană: 1.
Toma (Cluj) 315 kg; 2. N. Pelroie 
(Chișinău) 185 kg (a ratat la „arun
cat" toate cele trei încercări la 125 
kg); cat ușoară: 1. Fiți Balaș (Cluj) 
375 kg; 2. V. Finașov (Chișinău) 345 
kg; cat. semimijlocie: 1. 1. Govalov 
(Chișinău) 387,5 kg; 2. L. lonescu 
(Cluj) 370 kg; cat. mijlocie: 1. V. 
Denikin (Chișinău) 397,5 kg; 2. D. 
Dolofan (Cluj) 367,5 kg; cat. semi
grea: 1. L. Baroga (Cluj) 455 kg; 2. 
P. Ganțov (Chișinău) 392,5 kg; cat. 
grea: 1. N. Pozinin (Chișinău) 440 
kg; 2. Gh. MiiKu (Cluj) 407,5 kg.

(v.r. 82.5 kg) — record repu- 
de juniori.
rezultatele: cat. cocoș: l. I. 

(Chisinău) 300 kg; 2. A. Za- 
---------- " “ A.

P. RADVAN'I - coresp.

învins cu scorul de 3—2 echipa Olan 
del-

• Tntr-un meci internațional de gim 
nastică desfășurat la Stuttgart echipe 
masculină a faponiet a învins cu sco 
rul de 285.50—278.15 puncte echipe 
/?• F- Germane. în clasamentul gene 
ml individual p-imul loc a fost ocu 
pat de japonezul Enda cu 57.45 puncte 
armat de coechipierii săi Turusurni 5î 
și Nagasawa — 55.85

•’ Continuindu-și turneul în U R.S.S- 
echipa selecționată masculină de bas 
chet a S.U.A. a întîinit la Leningrat 
reprezentativa orașului. Baschetbaliștî 
sovietici au terminat învingători ct 
scorul de 62—59 (28—38).

• in runda a 3-a a turneului inter 
national de șah de la Virșeț. marelt 
maestru Parma l-a învins pe Baletici 
Covaci a cîștigat la Grozdanici, Ma 
talooici la Kapelan, Bradvarevici It 
Slivici. in timp ce Puc, ca albele, > 
pierdut la Knezevtd. Partida Luktci — 
Ciocîltea a fost amijiată din cauze 
îmbolnăvirii șahi stului romîn. în cin 
sament conduce Parma cu 3 părute 
urmat de Bradvarevici cu 2 puncte.

e Boxerul italian Salvatore Bur.ln., 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean profesionist Ia categoria muscă 
învingind la puncte, în 15 reprize, p< 
scoțianul Walter mac Gewan.
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