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în primul joc din preliminariile olimpice
lozinca tradițională
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Pe platoul din piața Aviatorilor, dansul eșarfelor stîrnește ropote de aplauz 
Execută tinerele reprezentante ale Clubului sportiv școlar bucureștean

O
motocicletă

gimnaștii dinamoviști

a evoluat, în general, 
nivelul așteptărilor, 
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a realizat o bună le-
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‘fectuată de
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va trimite liniei de treitferturi 
Foto : T, Chionoanu

anost și lipsit de orizont. în loc să 
acționeze insistent, să pregătească lucid 
atacurile, să șuteze la poartă, fotba
liștii romîni s-au angrenat în stilul 
oaspeților, luîndu-se parcă cu ei la în
trecere în degajarea la întîmplare a 
balonului. Din cele 65 de pase date 
la adversar de-a lungul întregului 
meci, 38 am însemnat numai în prima 
repriză. Șuturi la poartă ? Unul sln-

Duel aerian : Deianov va reține destul de dificil 
balonul

mă Irimescu și Grivița îa conducerea 
cu 5—0. In min. 29, Vusek are o P& 
trundere spectaculoasă oprită In ultR> 
mul moment de fundașul Gaouz, iar în 
minutul următor încearcă — tot fără 
rezultat — o lovitură de picior căzută. 
O mare ocazie este ratată apoi de Teo- 
dorescu, care trece de toți adversarii, 
dac scapă balonul din mină. Scorul 
este majorat de Irimescu, care trans
formă impecabil o lovitură de pedeapsă 
de la 30 m : 8—0. O acțiune personală 
a aripei Balcan și, din nou, Grivița 
marchează o încercare la centru, trans, 
formată de Irimescu : 13—0. După patu 
ză, mingea purtată de Iliescu și Teo- 
dorescu ajunge la Vusek, care înscrie 
și Irimescu trimite din nou mingea 
printre bare: 18—O. Majorarea scoru
lui o aduce Balcan (min. 68) printr-o 
nouă încercare. în fine, jucătorii maro
cani înscriu Ia colț prin Deloge, dar în 
minutul următor Vusek realizează o 
încercare transformată de Irimescu. 
Teodorescu pătrunde excelent, pornește

începe parada sportivilor... Un grup de tineri poartă 
sărbătoririi zilei de 1 Mai

Ajutat ile coechipierii săi, Viorel Morarii, Mircea Rusu și Stoenesau, Costali 
Stănescu a câștigat balonul și-l

este insă lipsită de maturitate, de forța 
și experiența formației noastre.

După un sfert de oră de 
minare infructuoasă 
vița Roșie, Viorel 
pă din duelul . cu 
câni și îl servește 
mian, care înscrie ia

, Ieri, pe stadionul „23 
August", s-a consumat 

prima partidă a dublei în- 
tîlniri dintre reprez.entat.i- 

.velc olimpice ale țării 
noastre și R.P. Bulgaria, 
încheiată — după cum se 

•știe — cu victoria la li
mită a fotbaliștilor romîni. 

►Dacă în alte situații re
zultatul de duminică ne-ar 
fi mulțumit, de data a- 
ceasta însă, asemenea 
fotbaliștilor noștri și mii
lor de spectatori, avem 

“toate motivele să nu ne 
,declarăm satisfăcuți. Nu 
ne gîndim numai la „zes- 

,trea“ cu care ar fi fost 
de dorit să luăm startul 

.în acest dublu joc preo- 
limpic, ci și la faptul că 

' fotbaliștii cărora li s-a a- 
cordat încrederea -— doar 

io parte — au evoluat la 
valoarea lor. Jucînd acasă, 
•după un timp suficient 
(de pregătire și în fața 
unei echipe tinere, formația

1 noastră a lăsat să-i sca- 
printre degete o vioto- 

Și, pentru a 
bine seama 

de pe teren, 
să creionăm 

cuvinte jocul

do-
a echipei Gri- 

Moraru sca- 
inaintașii maro- 
excelent pe De- 
centru. Transfor-

In sferturile de finală ale „C. C.E.“ la rugbi

|>C
ne
ne
de 
să 
•în 
oaspeților. Ei au venit la
București cu un singur cuvînt 
dine: toată lumea în apărare, 
un scor cît mai strîns. Numai 

, explică de ce o repriză întreagă s-au 
apărat ermetic cu 6—8 oameni, ieșind 
'oarte rar la contraatac (foarte pru
dent) și numai cu 2 sau 3 jucători. 
Ar mai fi de adăugat că Deianov a 
început să tragă de timp din primul 

i minut — ca 
fel — pre •m si 
oaspeți. ' 
joc a • 
fotbal)

. repre 
priza

- • In concursul de atletism
' de la Ploiești, lolanda Balaș a “I
► sărit 1,87 m — cel mai bun re-
■ zuitat al sezonului. ‘ ‘«• * *
' • Echipa de tineret a orașu- ..
I lui București la handbal învin- ■ ■
• gătoare în turneul său în lugo- " “ 
’ slavia cu 23—16 și 24—19.
► • Selecționata de box a du- - ‘ 
“ bului Metalul a întrecut repre- "I 
' zentativa orașului Lodz (R. P. -►

■ - Polonă) cu 13—7. ' ’
• Echipele de fotbal U. T. '. I

I Arad, Dinamo Pitești și Siderur- - -
• - gistu) Galați învingătoare în • ■ 
“ partidele cu Ujpesti Dozsa Bu-
-- dapesta și Spartak Sofia. Echi- •- 
" pa de tineret a Bucureștiului la ' ’ 

egalitate (1—1) cu F. C. Num- “
■ ” berg.
• - - - 
" «La Budapesta, în turneul ' 1
■ - internațional de polo s R. P. - - 
“ Romînă — R.F.G. 6—2.

• Selecționata de scrimă - - 
; ~ a Capitalei a cîstigat concursul ' ‘ 
•. triunghiular de (a București.
.. -. 
; ■ • Tinerii gimnaști romîni în- " ’
. ’ vingători în R. S. Cehoslovacă. --

Ti ♦ ♦ ♦ ♦ M♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t♦♦

Rugbiștii Griviței Roșii au debutat 
victorioși în cea de a doua ediție a 
„Cupei campionilor europeni", între- 
cînd campioana Marocului, echipa 
R. U. Casablanca. Scorul categoric cu 
care s-a încheiat partida: 29—3
(13—0) reflectă fidel evidenta supe
rioritate manifestată de jucătorii noștri 
în toate compartimentele și pe toată du
rata meciului.

Grivița Roșie 
mulțumitor, la 

»<„XV-le“ nostru 
«✓jocul înaintării, 
glgătură între compartimente și a men- 

un ritm ridicat de-a lungul celor 
’ ' bso de minute. Trebuie subliniat jocul

✓ deschis, la mină, practicat de rugbiștii 
x romîni, dorința — în mare parte rea- 
/ lizată — de a oferi spectatorilor pre- 
Azenți în tribunele stadionului „23 Au- 
C gust" nu numai satisfacția unei vic- 
Itorii, ci și un spectacol sportiv plăcut.
✓ de calitate. S-au marcat multe încercări

nifr- / (,naj°ritatea la centru), s-au desfășurat
| g| l c'leva „Șarje" deosebit de spectaculoa-

J se și. in plus, duelul înaintărilor — net 
l cișligat de grivițeni — a arătat că nu

■ Snumai liniile de treisferturi pot contri-
< Inii la frumusețea jocului de rugbi.

QE idoMF*'wlx '4*' 7 Oaspeții au răspuns cu un joc des-
\chis, curajos. Rugbiștii marocani n-au 

. ’ X ( î°st surprinși de finețea diferitelor exe-
> cutii tehnice și tactice ale jucătorilor
✓ noștri, ceea ce dovedește că sint, de

- \ asemenea, buni cunoscători ai jocului
f de rugbi. Echipa R. U. Casablanca

| Sărbătorind cu entuziasm ziua de 1 Mai, | 

6 oamenii muncii din țara noastră și-au exprimat & 
i dragostea și atașamentul față de partid și
;5 patria socialistă, prietenia frățească cu po- | 
X poarele țărilor socialiste, solidaritatea cu » 
y clasa muncitoare internațională, cu forțele 9 
a păcii și progresului de pretutindeni



Competiții sportive în zilele de 1 și 2 mai ^■rr
HAIVQBAL

BUCUREȘN. — A devenit o tra
diție ca in dt- 1 Mai și 2 mai
— Ziua Tineretului din R.P.R. — ti
neri și tinere să se minte în pasio
nante întreceri sportive. Ca îa fiecare 
an, pe stadionul Republicii, mii de 
bucureșteni au urmării dermmstrafiile 
de călărie, aeromodeTism, gimnastică 
acrobatică, judo, tuple, întrecerile de 
atletism, ciclism și fotbal, la care și-au 
dat concursul sportivi fruntași, mem
bri ai Murilor reprezentative. Primii 
care și-au făcut apariția pe pista sta
dionului au fost călăreții juniori de la 
cluburile Steaua, Știința și Dinamo, 
care s-au întrecut în cadrul probei de 
obstacole. După o dispută pasionantă 
pe primul loc se clasează echipa Stea
ua. Tn continuare, sportivii fruntași bl. 
Mihalcea, 1. Molnar, D. Velicu de la 
clubul Steaua, au executat apreciate 
figuri de dresaj. Demonstrațiile de judo
oferite de sportivii C. Dragoș. A. Gor- 

goi (Institutul Agronomic), AI. Mari- 
nexcu, N. Popa (I.O.R.), C. Bogdan, 
N. Bucur (I.C.F.) ca și evoluțiile lup
tătorilor Marin Cristea și Gh. Szabad
— campioni balcanici — au fost răs
plătite de spectatori cu vii aplauze. 
O luptă pasionantă s-a dat în cadrul 
probelor atletice. Tn proba de 500 m 
plat femei primul loc a revenit concu
rentei Mirela Nicoară (Rapid), iar la 
3000 m plat băieți cîștigător a ieșit 
Ovidiu Lupa de la Steaua. Tn cea de-a 
doua zi, secția de aeromodelism a Ae
roclubului central a oferit spectatori
lor, prin minusculele aeramodele pre
zentate în cadrul unui miting aviatic 
în miniatură, frumusețea acestui sport. 
Pe pistă și-au făcut apoi apariția cicliștii 
care au evoluai in proba de urmărire 
pe echipe. Întrecerea dintre cele două 
selecționate ale orașului București s-a 
soldat eu victoria echipei secunde 
(Duță, Calcișcă, Mărgărit, Grigorc). 
Pe podiumul improvizat, pe gazonul 
stadionului, un grup de studenți ai In
stitutului de cultură fizică, sub condu
cerea asistentului Carol Bedo. cuce
resc admirația publicului prin salturile 
pe care le execută la sol, sau peste cal, 
cu trambulină elastică. Am reținut prin 
evoluția lor pe C. Stoica, N. Cunh, 
S. Csoba.

La competiția de fotbal dotată cu 
trofeul „Cupa Tineretului", au partici
pat formațiile Combinata Steaua Di
namo, Progresul București, Steagul 
roșu Brașov și U.TA. Tn prima zi 
combinata Steaua-)-Dinamo a învins 
cu 3—2 (1—2) formația Progresul. 
Steagul roșu Brașov, evoluînd în com
pania echipei UT.A., a făcut o verita
bilă demonstrație de fotbal, învingînd 
cu 3—1 (1—0). In cea de-a doua zi, 
echipele Progresul și U.T.A. și-au dis
putat locurile 3—4. Progresul a câș
tigat întîlnirea cu 2—1 (0—1),

Tn finala nxunpetiției s-au întîlrut 
combinata Steaua-\-Dinamo și Stea
gul roșu. După un joc de mare luptă 
de un bun nivel tehnic, victoria a re
venit combinatei Steaua+Dinamo care 
a învins cu 3—2 (1—1).

Selecționata Steaua+Dinamo a cu
cerit „Cupa Tineretului".

Tot în Capitală au avut loc vineri 
și sîmbătă, in parcul și pe lacul He
răstrău. concursuri și demonstrații de 
volei, tenis de cîmp, handbal, triciclete 
și trotinete, canotaj academic, caiac- 
canoe, iahting etc. Au participat sute 
de sportivi și un numeros public.

G. CIORANU — coresp.
ORADEA. — Vineri s-au disputat 

în localitate finalele întrecerilor spor
tive dotate cu Cupa 1 Mai. La baschet, 
în finala feminină, Voința Oradea a în
trecut cu 44—42 (19—19) echipa ȘSE 
Oradea iar în cea masculină Dinamo 
Oradea a dispus cu 58—48 (28—13) 
de ȘSE Oradea, lai volei masculin. 
Sanitas Oradea a învins cu 3—1 Să
nătatea Oradea, iar la handbal în 7 
masculin a terminat învingătoare 1RTA 
Crișana, dispunînd cu 16—4 (6—1) 
de Voința Oradea. La handbal femi
nin: Favorit—ITO 10—5 (5—3). Un 
nou record regional de senioare și de 
junioare a stabilit la atletism sportiva 
Cornelia Toma (ȘSE Oradea). cu o 
săritură în înălțime de 1.55 m.

Intîlnirile de fotbal organizate la 
2 mai, la Oradea și la Vadul Crișului, 
au luat sfîrșit cu următoarele rezultate: 
Flamura roșie Oradea—Voința Oradea 
5—1 (2—1) ; Sticla Vadul Crișului — 
Voința Oradea juniori 2—3 (1—2).

IL1E GH1ȘA — coresp. regional

Surprize în etapa de ieri a
SERIA I, MASCULIN : UN SINGUR 

MECI
DINAMO BUCUREȘTI — TRAC

TORUL BRAȘOV 19—5 (8—1). Sin
gura problemă a dinamoviștilor a fost 
doar aceea a scorului ou care vor 
cîștiga. Ei au acționat în mare vîteză, 
variat și spectaculos, stîrntnd admira
ția celor din tribune. Replica brașo
venilor a fost palidă, ei complăcindu-se 
într-un joc lent, Ițpsit -de orizont.

SERIA A llte, MASCULIN : 
LIDERUL DIN NOU ÎNVINS

ȘTIINTA TG. MURES — ȘTIINȚA 
TlMlȘOÂRA 17—16 (7—9). fruntașa 
clasamentului a pierdut un meci în care 
a fost net superioară și a condus pînă 
în min. 58, uneori la o diferență de 
4—5 goluri. Oaspeții însă au greșit 
mult în apărare, jucfrid dur, ceea ce a 
dus la acordarea a 9 lovituri de la 
7 m. (I. Vulcan, coresp.).

DINAMO BRASOV — C.S.M. RE
ȘIȚA 16—14 (7—7). Joc dinamic, 
spectaculos, echilibrat. Mai hotărîți în 
acțiunile finale, dinamoviștii au reușit 
să depășească apărarea foarte bună a 
reșijenilor și să câștige. (C. Gruia, co
resp. reg.).

ȘTIINTA PETROSEN1 — VOINȚA 
SIGHIȘOARA 25—20 (14—10). Joc 
frumos, victorie meritată. Gazdele au 
insistat mai mult în atac. Meciul s-a 
disputat la Lupeni. (I. Ciortea și 
1. Cotescu, coresp.).

TEHNOMETAL TIMISOARA — 
VOINȚA SIBIU 18—12 (8—8). ta pri
ma repriză întîlnirea a fost disputată 
și egală. După pauză, gazdele au do
minat prinir-un joc mai tehnic și au 
cîștigat detașat. (Al. Gross, coresp. 
reg.).

SERIA I, FEMININ : ECHIPA CAM
PIOANĂ A FOST ÎNTRECUTĂ

CONFECȚIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 6—4 (4—8). O vic
torie surprinzătoare, dar perfect meri
tată. Confecția a luptat mult pentru 
acest succes, care-i sporește șansele de 
a evita retrogradarea. In schimb, Ra
pid s-a prezentat sub așteptări, iar a-

>1
t BASCHET

ClȘTIGîND LA CLUJ

Steaua a încheiat returul pe primul loc

ȘTIINTA BUCUREȘTI—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 74—82 (45—45). Ste
garii nu au dezmințit nici de data a- 
ceasta verva cu care joacă în Capi
tală. Sîmbătă dimineața, după o re
priză foarte frumoasă și perfect echi
librată, jucătorii brașoveni au atacat 
„în trombă", surprinzind adesea des
coperită apărarea adversă. Astfel, ei 
au luat un avantaj de 6—8 puncte, pe 
care l-au menținut aproape tot timpul. 
Doar în două rinditri formația bucu- 
reșteană a reușit să refacă din handi
cap: 61—453 (min. 32) și 73—75 (min. 
38). Finalul a aparținut însă tot oas
peților, care au obținui o victorie pe 
deplin meritată.

ȘTIINȚA CLUJ—STEAUA 77—85 
(27-—41, 69—69). După jocul din pri
ma repriză se părea că bucureștenii 
vor cîștiga la scor. Tn repriza secun
dă, însă, studenții au jucat encelent, 
refăcînd întregul handicap. Mai mult 
chiar, în ultimul minut ei au condus 
cu 69—67, dar Nedef a transformat 
două aruncări libere. Resimțind efor
turile depuse în repriza a doua, clu
jenii au cedat în prelungiri, permițînd 
astfel militarilor să plece de la Cluj 
Cu o victorie extrem de valoroasă. 
Principalii realizatori : Novatek 22, V. 
Gheorghe 21, Mede! 18 de Ia Steaua 
și Cernea (20) de la Știința.

POLITEHNICA CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI 62-60 (23—27)1 Pe cât 
de neașteptată, pe atît de prețioasă 
este victoria formației clujene, care 
reușește astfel să-și păstreze locul în 
prima serie. Dinamovișiii au condus o 
bună perioadă de timp. Jucătorii lor 
înalți (Giurgiu, Kiss, VisncT, Vasiles- 
cu) au acționat însă slab, mai ales 
în final, ceea ce a ușurat evident sar
cina gazdelor. (N. Todoran-cores-p.).

ȘTIINTA TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 64—66 ( 34—37). Deși 
lipsită de aportul a trei titulari, for
mația studențească a jucat de la egal 
la egal cu echipa feroviară. Timișore
nii au și condus Ia un moment dat cu

de o
des-

tainei cînd a forțat jocul s-a izbit 
apărare bine organizată, care i-a 
trămat prompt acțiunile. De remarcai 
că echipa campioană a ratat două lo
vituri i la 7 m (la «Borurile de 4—5 
și 4—4)). Arbitrul P. Gobilici (Ploiești) 
a condus cu greșeli, -dintre care mai 
grave au fost acelea cînd a acordat 
Confecției un gdl (al 4-tea) care n-a 
fost gol, iar un attul Rapidului (tot 
al 4-ifea) înscris dintr-an fatet evident.

ȘTIINIA BUCURES11 — ERIX.M - 
SUL BUCUREȘTI to—1 <3—1J. Meci 
de factură modestă, în care Știința a 
cîștigat la scor grație tmui joc mai 
iute șa mai variat, a forței de atac și 
a aruncărilor de la distanță. Adică, ceea 
ce i-8 lipsit Progresului. (p.g ).

voința sighișoara — rul
mentul BRAȘOV 3—5 (1—4). Echi
pa din Brașov a 1-eușit o victorie ne
așteptată. Fia a oîștigat datorită anei 
mai bane precizii in aruncările de ia 
distanță. (1. Turjan, coresp.).

TRACTORUL BRASOV — S S.E. 
PLOIEȘTI 9—10 (4—7). O victorie 
muncită și meritată. Ploieștancele au 
condus la un moment dat cu 10—4. In 
final însă, gazdele au avut o puternică 
revenire. (V. Popovici, coresp.).-

SERIA A ll-A, FEMININ : 2 VICTORII 
Șl UN „NUL" ÎN DEPLASARE

ELECTROMAGNETICA BUCUREȘ
TI 4- ȘTIINȚA CLUJ 9—16 (4—10).

campionatelor
Studentele au acționat cu multă vi
goare, to special pe cowtoaatac, ob- 
ținind o victorie perfect meritată. De 
la 1—if) pentru biteureștonee, handba
listele din Ouj »u ajuns la 5—1 și 
10—2. Formația oaspe a slăbit însă 
riimul după pauză, permțțțnd jucătoa
relor bucureșiene să acliilibre.ze oare
cum jocril. Bun arbitrajul lui A. Gru
ia;» țPtoieșfi^..

C.S.M. S1®1U — S.SE. TTRWȘOA- 
RA 6—-6 O-~3)- Joc nervos, confuz. 
Gaadete »it comis mttlle greșeli, reu
șind să egaleze abia în twin. -40, după 
ce rataseră <o lovitură de iîa 7 m. Oas
petele au 'dominat .parttea și au con
dus la un moment dat (m»n. 32) ca 
4—1. ȚO. Leikep, coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMISOARA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 7-8 (4-2). 
După ce joi Mureșul fusese învinsă eu 
8—6 ;(4—.3) de Știința Timișoara, du
minică formația oaspe a reușit să cîș- 
tige focul ctt Constructorul, grație unei 
pregătiri fizice mai bune. Titnișoren- 
ce>le au jucat satisfăcător doar în pri
ma repriză. *

ȘTIINTA TIMISOARA — S.S.E. PE- 
TROȘENI 24—4 (8—1). Studentele 
au obținut o victorie comodă, după un 
joc în care au avut permanent iniția
tiva și au depășit cu multă ușurință 
apărarea adversă. (Al. Gross, copesp. 
reg.).

"AMeciuri disputate în etapa de Sîmbătă
tabel dar așa cum am arătat el a 
(ost viciat

Pe terenul Progresul -din ®tr. Ion 
V.idu din Capitală s-au desfășurat sim- 
bătă întrecerile .din grupa 1 a cam
pionatului republican de lupte libere, 
seria A. Spectatorii au asistat la in- 
tîlniri dinamice, în care s-au inions 
din nou luptătorii dinamovișfi care au 
câștigat la scoruri concludente. For
mațiile C.F.R. Timișoara și Progresul 
București au dovedit lipsă de pregătire 
fizică. Majoritatea luptătorilor acestor 
echipe au dat semne de sufocare în 
ultimele minute de întrecere, probabil 
și din cauza faptului că nu au efectuat 
suficientă pregătire în aer liber. Arbi
trajele au fost competente, cu excepția 
întîlnirii dintre sportivii Scînteic (Pro
gresul) și Baka (C.F.R. Timișoara), 
unde decizia l-a defavorizat pe luptă
torul timișorean. Meciuri deosebit de 
frumoase au furnizat luptătorii Tobă 
(Progresul), Kiss (Dinamo) și Uibari 
(C.F.R. Timișoara).

Terenul Progresul din str. Ion Vida 
este în plin centrul Capitalei și de 
aceea sugerăm cluburilor sportive bucu- 
reștene să organizeze viitoarele întâl
niri de lupte clasice și libere pe această 
arenă.

REZULTATE : Dinamo cu. Progresul 
12—4 și cu C.F.R. Timișoara 12—4 ; 
Progresul cu C.F.R. Timișoara 10—-6. 
Rezultatul de 9—7 ar fi fost mai echi-

de arbitraj.
V. C-.

(.prin telefon). Intîlmrîle 
în localitate s-au ridicat

GALAȚI 
desfășurate 
la un bun nivel tehnic. Echipa gazdă 
a fost net superioară. Slab s-a com
portat formația din Tg. Mureș. S-au 
remarcat Cristoiu, Duilgheru și Poale- 
htngi de la Siderurgistul, Boia și 
Szocs (Mureșul Tg. Mureș), Alionescu 
și Vențel de Ia C.S.M. Reșița.

lată rezultatele: Siderurgistul Ga
lați cu C.S.M. Reșița 16—-0 și cu Mu
reșul Tg Mureș 10—4 ; C.S.M. Re
șița — Mureșul Tg. Mureș 9—7. \.

A. Schenkman — coresp.

TIRGOVIȘTE (prin telefon). In ora
șul nostru s-a desfășurat derbiul pe
nultimei etape a campionat ului repu
blican de „libere". Ne așteptam la o 
replică mai serioasă din partea for
mației din Brașov în întifnirca cu 
Steaua. Luptătorii bucureșteni au în
vins însă cu ușurință ambele eițliipe.

Rezultate: Steaua cti Steagul "roșa 
Brașov 11—3 și cu Rapid 16—0; Stea
gul roșu Brașov — Rapid 13—3.

'■M. Avana, coresp.

(’Urmare din pag. 1)

roșu

5 bucureșteni și un singur brașovean. Costescu va prinde bidonul și- va ini
ția un nou atac al echipei sale. Fază din meciul Știința București — Steagul 

Brașov

14 puncte (60—46). In continuare, ei 
au comis o serie de greșeli, permițînd 
bucureștenilor să egaleze (64—64) și 
apoi să obțină victoria prinir-un coș 
marcat de Tursugian. (P. Arcan-co- 
resp.).

Alte rezultate: Siderurgistul Galați 
—Știința Craiova 101—57 
Știința Tg. Mureș—Dinamo 
66—59 ( 27—24).

Săptămâna

(45—26); 
Oradea

Foto : I. Mihăieă
CLASAMENTUL FINAL :

1. Steaua Buc. (2) 22 17 5 1762:1469 34
2. Știința Cluj (1) 22 17 5 1721:1350 34
3. Dinamo Buc. (3) 22 16 6 1682:1442 32
4- Rapid Buc. (4) 2.2 16 € 1531:1378 32
5. Din. Oradea (5) 22 11 11 1418:1390 22
6. Șt. Timiș. (6) 22 11 11 1606:1472 22
7. St. r. Brașov (8) 22 10 12 1643:1544 20
B. Știința fiuc. (7) 22 10 12 149.1:1518 20
9. Politehnica Cluj (9) 22 7 15 1451:1705 14

10. Șt. Tg. Mureș (10) 22 7 15 1531:1661 14
11. Siderurg. Galați (11) 22 6 IB 1352:1553 12
12. Și. Craiova (12) 22 4 16 1309:2015 8

o cursă spectaculoasă și nu mai poate 
fi... oprit: 29—3. Un rezultat car® 
consfințește o victorie pe deplin meri
tată a jucătorilor noștri. Grivița Roșie 
s-a calificat astfel pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" și ur
mează să intilnească la 9 mai pe cam
pioana R. F. Germane — Viktoria Ha- 
novra. în vederea acestei partide, ju
cătorii noștri trebuie să dovedească a- 
ceeași omogenitate și putere de luptă, 
să depună aceleași eforturi pentru ob
ținerea victoriei. Trebuie, de asemenea, 
acordată toată atenția faptului că jo
cul <cu rngbiștii marocani a reliefat și 
o serie de lacune în evoluția iftchțpei 
noastre. Am așteptat mai mult de la li
nia de treisierturi și în special de la cei

doi centri. Au fost greșite prea multe 
pase și au tost oprite prea multe ac
țiuni care — ajunse pe aripi — puteau 
fi, fără îndoială, finalizate.

Arbitrul cehoslovac Wladimir Schwoi 
a condus cu competentă formațiile :

GRI VIȚA ROȘIE: lrimescu (15) — 
Balcan (J4), Vusek (12), Oblemenco 
(11), Teodorescu (13) — Climovschi 
(19), Stănescu (9) — Iliescu (8). De- 
mian (7), Moraru (6)— Mircea Rusa 
(5), Stoenescu (4) — Dinu (3), Ma- 
nole (2), Grigoriu (1).

R. U. CASABLANCA: Gaouz (15) 
— Lahcen (14), Chavagnac (12). Su
tra (11), Gonon (13) — Sanguerre 
(IO), iLauir ,(;9) — Lepoivre (8). Felts 
(7), E)i Giacconio (6), —«.admiri (5). 
ftVîHnmed (4,) — Giroux (3), Delege 
(2), Ptadie (1).

hccpind de astăzi, ia floreasca

baschetului masculin
La un interval de numai două zile, 

Steaua și Știința Cluj, care au încheiat 
returul cu același număr de puncte 
(34) se vor întîlni din nou astă-seară, 
în sala Fioreasca, într-unul din me
ciurile primei zile a turneului final. 
Tot cu un bagaj de puncte egal (32) 
pornesc în această interesantă dispută 
finală și protagonistele celei de a doua 
partide, Dinamo și Rapid.

In perspectivă, două întreceri atrac
tive, cum de altfel vor fi toate meciu
rile programate în această săptămînă 
între cele 4 fruntașe ale baschetului 
nostru masculin. Deci, astă-seară, de 
la ora 17,30, la Fioreasca, deschiderea 
festivă a turneului, apoi Dinamo — Ra
pid și, în încheiere, Știința Cluj — 
Steaua.

In categoria A,
Jocurile programate în cadrul «elei 

de a VITI-a etape a campionatului 
republicau s-au încheiat cu crteva re
zultate surprinzătoare care influențea
ză considerabil clasamentul campiona
tului.

în derbiul studențesc, disputat la Pe
troșani, victoria a revenit gazdelor 
care au învins Știința Cluj ou 11-6 
(3—10) prin punctele înscrise de Gal- 
dea (Iov. de pedeapsă și o transfor
mare), Ureobe (Iov. de picior căzută) 
și Iliescu (încercare). Neașteptat este 
și rezultatul consemnat după partida 
Ancora Galați — Progresul (3—0) în

etapa surprizelar!
care gălățenii au cucerit trei puncte 
în fața echipei, care — eu o săptă
mînă în urmă — făcuse meci egal cc 
Steaua. în București, Steaua a întrecut 
cu 9—0 pe Constructorul, dar după 
ce la pauză scorul era 0—0 ! Partida 
Gloria •—- Rulmentul Bîrlad a avut, 
de asemenea, o desfășurare pasionan
tă. Bîrlădenii au condus eu 6—-0 la 
pauză și apoi pînă aproajpe de sfrrsitu1 
meciului cu 9—6, dar rezultatul final 
a fost egal : 9—9. în ultimul joc al 
etapei CSMS Iași a realizat victoria 
(deștul de greu) înlrecînd Știința Timi
șoara cu 6—3 (6—3),



L P, ROMÎNĂ—R. P. BULGARIA 2-1 (0-0)

2—<7 pentru noi! Constantin a trecut în dribling de apărarea

(Urmare din pag. 1)

r mai ca lumea, tras de Nunweil- 
III I

Așteptată cu deosebit interes, re- 
za a doua s-a anunțat ceva mai 
ilmată. Se vedea clar că un plus de 
ințâ? ............................. ”
rito.^u echipei noastre.
:epe să combine mai precis, îndeo-

■ce să iasă în evidență supe- 
Inaintarea

linei minute după meci...
SILVIU PLOIEȘTEANU : „Jocul 
sine nu a plăcut, pentru că a 

rtat amprenta meciurilor speci- 
e de calificare. Aceasta insă nu 
uză cu nimic greșelile săvîrșite 
ju. ătorii noștri : imprecizia in 

se, jocul excesiv pe sus, folosirea 
suficientă a extremelor, pripeală 
fazele decisive și cu doi jucători 
atac — Sasu și Pîrcălab — de- 

rte de valoarea lor reală. Fără 
este lipsuri, victoria noastră ar 
fost categorică. Bulgarii* n-au ară- 

5 nimic deosebit, folosind în mod 
cesiv jocul obstrucționist. Fără 
doială că meciul de la Sofia va 
'țări calificarea. Am încredere in 
sibilitățile jucătorilor noștri, care 
r trebui să se mobilizeze mai 
uit decît azi pentru partida de la 

mai“.
Arbitrul meciului, MICHEL KI- 
VBAD.HAN (Franța) :
„A fost un meci greu de arbitrat, 
>înd în vedere miza pusă în joc. 
m simțit tensiunea nervoasă a ju- 
torilor și de aceea am căutat să-i 
.niștesc" prin sancționarea tuturor 
niturilor, prin oprirea jocului fără 
țin seama, ca de obicei, de legea 

șantajului. în ce privește penal
ii comis de jucătorul cu nr. 4 
laganelov) el a fost greu de văzut 
n cauza învălmășelii și a repezi- 
unii cu care s-a produs infracțiu
ni. Consider că l-am acordat just, 
teul a fost slab, dar am observat 
■ posibilitățile unor jucători ro- 
îni sint cu mult mai mari. La 
ilgari am admirat hoțărîrea de a 
>ține un rezultat cit mai strins“.

sebi pe partea lui Creiniceanu, (Pâr
călab este și păzit dar nici nu se stră
duiește să facă ceva) care pune de
seori în pericol poarta bulgarilor prin 
curse rapide și centrări fructificabile. 
După ce în min. 47 Constantin cade 
în careu, încercînd să preia o centrare, 
în mm. 50 Popa — venit în atac — 
trimite o minge în careul oaspeților 
și fundașul Gaganelov comite 
Transformă Constantin și scorul 
1—0 pentru formația noastră, 
lișt ii romîni măresc presingul 
echipei bulgare, care continuă 
apere cu îndirjire. In min. 52 Dcianov 
reține cu greu o minge centrată de' 
Creiniceanu. iar în min. 58 respinge 
în corner un șut al lui Sasu, în urma 
unei combinații frumoase Cre'niceanu- 
Constantin. Așteptăm cel de-al doilea 
gol ca pe ceva firesc. Și iată că Sasu, 
excepțional servit de Creiniceanu în 
min. 67, scapă de apărători dar în- 
tîrzie să șuteze, ratînd astfel o mare 
ocazie. Tot el greseșțe în min. 78, după 
o acțiune personală. In sfîrșit, în min. 
84, Georgescu trimite lung pînă la 
Constantin, acesta preia balonul, se 
„scutură" de doi adversari, fentează și 
portarul și înscrie al doilea punct al 
echipei noastre.

Oaspeții ies la atac, hotărîți să re
ducă scorul, evident neconvenabil pen
tru ei, dar cei care au o mare ocazie 
stat jucătorii romîni. In min. 85 Con
stantin pasează lui Creiniceanu, acesta 
pătrunde în careu, dar se pripește și 
șutează în picioarele apărătorilor bul
gari. Cînd nimeni nu se mai aștepta 
(contraatacurile oaspeților se opreau 
de regulă ta fața apărării noastre), cu 
cinci minute înainte de fluierul final, la 
o lovitură liberă de la circa 30 metri. 
Nunweiller III respinge defectuos cu

henț. 
devine 
Fotba- 
asupra 
să se

oaspe și a marcat.
Foto : T. Chioreanu

capul pînă la Kotkov, care reia pu
ternic, în stînga lui Mîndru. Așadar 
2—1, scor cu care se și termină par
tida. Repetăm, puteam cîștiga acest 
joc la o diferență care să ne scutească 
de griji pentru meciul retur, dacă toți 
jucătorii noștri s-ar fi mobilizat cum 
trebuie în fața unui, adversar, care 
ieri — în afară de apărare și înainta
șul Kotkov — n-a arătat lucruri deo
sebite. Cu excepția lui ~ •
Popa, Georgescu, 
Constantin, ceitialți 
mult sub posibilități.
deosebi la Pircălab („am jucat slab, 
cu frică. Sper ca la Sofia să joc la 
valoarea mea...“), S-asu — mereu în 
ofsaid, nesesizînd manevra oaspeților 
— n-a mai fost omul 
pe care îl cunoșteam, 
greoi, mereu în urmă 
cum trebuia.

Nu putem încheia
înainte de a ne exprima convingerea 
că echipa noastră poate să treacă de 
adversar și la el acasă. Cu o singură 
condiție: să lupte cu mai multă am
biție, punîndu-și în valoare calitățile 
pe care le-a arătat în „șarjele" din 
repriza o doua a meciului de ieri și 
aceasta de-a lungul celor 90 de mi
nute de ioc.

Brigada de arbitri francezi — Michel 
Kitabadjian, 
Dhumerelle 
formații:

R.P. ROMTNA: Mîndru — Popa, 
Nunweiller 111, C. Dan, Ivan — E. 
Petru, N. Georgescu — Pîrcălab, Con
stantin, Sasu, Creiniceanu.

R.P. BULGARIA: Deianov — Șa- 
iamonov. Vuțov, Stotaov, Gaganelov — 
Penev. Dimitrov — Popov, Dîșkov, Kot
kov, Gugalov.

Creiniceanu, 
Nwnweiller și 
au jucat cu 
Ne referim în-

lipit de minge 
Petru Emil — 
si nu ofensiv,

aceste rînduri

Andre Herbert, Louis 
- a condus următoarele

PRONOSPORT
arata o varianta cu 12 REZUL

TATE EXACTE
I. R.P. Roraînă (Ol.)—R.P. Bulgaria (Ol.) 1 

ti. A tal anta — Lazio (camp, italian A) x 
1. Băii — Genoa (camp, italian A) 2 
/. Catania—Fiorentina (camp, italian A) 1 
V. Inter — Juventus (camp, italian A) 1 
I. Mantova—Bologna (camp. italian A) x 
I. Roma—Milan (camp, italian A) 2
III. Sampdoria—Lanerossi (camp.

italian A) x
f. Spal—Modena (camp. Italian A) x 
K. Torino—Messina (camp, italian A) 1 
I. Napoli—Foggia (camp, italian B) 1 
I. Padova—Brescia (camp, italian B) 1
Fond de premii 210.750 lei.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
I. 17 din 26 aprilie 1964: Categoria I: 10,3 
rriante a 5.801 lei; Categoria a Il-a: 422,9 
iriante a 169 lei. Categoria a Ill-a: 4.107 
iriante a 26 lei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei

1 mai a.c., au fost extrase, din urna 
mâtocnele numere: 14 73 16 65 20

64 53 71 24. Premii suplimentare;
29 54. Fond de premii: 697.336 lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
mai a.c., la Galați.

IERI ÎN CATEGORIA B
SERIA I

REZULTATELE ETAPEI
Metalul București — Tractorul Bra

șov 0—0
Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tîrgo

viște 5—0 (1—0)
Știința Galați — Foresta Fălticeni 

6—0 (3—0)
Poiana Cîmpina — Știința Craiova 

0—0
Dinamo Bacău — Unirea Rm. Vîlcea 

5—0 (4—0)
Chimia Făgăraș — Știința București 

0—0
Meciul Flacăra Moreni — C.F.R. 

Pașcani nu s-a disputat
CLASAMENT

1. Poiana Cîmpina 20 11 3 6 33:21 25
2. Metalul Tîrgoviște 20 n 2 7 33:32 24
3. Dinamo Bacău 20 9 5 6 35:19 23
4. Știința Craiova 20 8 7 5 31:21 23
5. Metalul Buc. 20 9 3 8 19:17 21
6. C.F.R. Pașcani 19 8 5 6 23:21 21
7. Tractorul Brașov 20 8 4 8 26:19 20
8. Știința Buc. 20 9 2 9 29:26 20
9. Unirea Rm. Vîlcea 20 7 5 8 29:37 19

10. Ceahlăul P. Neamț 20 7 4 9 36:39 18
11. Chimia Făgăraș 20 7 4 9 25:32 18
12. Flacăra Moreni 19 8 1 10 23:26 17
13. Foresta Fălticeni 20 5 5 10 18:47 15
14. Stiinta Galati 20 5 4 11 28:31 14

ETAPA VIITOARE :: Chimia Făgăraș
— C.F.R. Pașcani, Dinamo Bacău — 
Metalul București, Tractorul Brașov — 
Metalul Tîrgoviște, Unirea Rm. Vîlcea
— Flacăra Moreni, Știința București
— Știința Galați, Foresta Fălticeni — 
Poiana Cîmpina, Știința Craiova — 
Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A N-A
REZULTATELE ETAPEI

Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara 
0—0

A. S. Cugir — Mureșul Tg. Mureș 
1—0 (1—0}

Ind. sîrmei C. Târzii — Jiul Petrila
2—1 (1—0)

C.S.M. Cluj — Arieșul Turda 2—1 
(1-1)

C.S.M. Reșița — Gaz metan Mediaș
2—1 (1-0)

A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. Sibiu 
0-0

Meciul Flamura roșie Oradea — Mi
nerul Baia Mare a fost amînat.

CLASAMENT
1. C.F.R. Timișoara
2. Mineral Baia Mare

20 10 8 2 27:15 28
19 13 1 5 29:15 27

3. C.S.M. Reșița 20 11 4 5 3^.17 28
4. Minerul Lupeni 20 8 5 7 23:26 21
5. A.S. Cugir 20 8 5 7 17:28 21
6. Gaz metan Mediaș 20 7 5 8 25:17 19
7. Ind. sîrmei C. Turzii 20 9 1 10 34:31 19
8. Jiul P-*rila 20 6 7 7 24:27 19
9. C.S.M. Sibiu 20 7 3 10 21:18 17

10. Mureșul Tg. Mureș 20 5 7 8 28:29 17
11. Arieșul Turda 20 6 5 9 21:28 1’
12. A.S.M.D. Satu-Mare 20 7 3 10 22:32 17
13. C.S.M. Cluj 20 6 3 11 19:24 15
14. FI. roșie Oradea 19 5 5 9 16:31 15

ETAPA VIITOARE: Mureșul Tg. 
Mureș — Gaz metan Mediaș, FI. roșie 
Oradea — Ind. sîrmei Cimp. TurziL 
Ariesul Turda — Minerul Lupeni, 
A.S.M.D. Satu Mare — CF.R. Timi
șoara, Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Sibiu, A. S. Cugir — C.S.M. Reșița, 

oewta — C.S.M. Cluj.

Besultate din categoria C
SERIA EST

REZULTATELE ETAPEI
Petrolul Moine ști — Dinamo Suceava 

(0-0)
Textila Buhuși — Metalosport Galați 

(2-0)
Moldova Iași 

(neprezentare)
Laminorul

(2—0)
Rulmentul
FI. roșie

2—0 (1—0)

2—1

2—1

5—1

3—0

Portul Constanța — Flacăra roșie Buc.
2—4 (1—2)
1 Muscelul Cîmpulung Electrica Fieni

Unirea Botoșani

Brăila — Chimia Onești 

Bîrlad — Rapid Mizil 5—2 (2—0)
Tecuci — Fructexport Focșani

CLASAMENT
1. C.F.R. Roșiori 18 11 3 4 23: 6 25
2. Din. Victoria Buc. 18 11 2 5 35:18 24
3. Victoria Giurgiu 18 9 4 5 38:22 22
4. Metalul Pitești 18 8 5 5 24:27 21
5. FI. roșie Buc. 18 7 6 5 25:18 20
6. Tehnometal București 18 7 3 8 19:31 17
7. Progresul Alexandria 18 4 8 6 17:30 16
8. Portul Constanța 18 7 1 10 29:27 15
9. Electrica Constanța 18 6 3 9 26:30 15

10. Unirea Răcari 18 5 4 9 24:24 14
11. Electrica Fieni 18 5 4 9 21:35 M
12. Muscelul Cîmpulung 18 5 3 10 20:33 13CLASAMENT

1. Laminorul Brăila 17 10 4 3 43:16 24
2. FI. roșie Tecuci 18 8 5 5 37:21 21
3. Chimia Onești 18 8 4 6 25:J7 2C
4. Dinamo Suceava 15 7 5 3 25:16 19
5. Moldova Iași 18 8 3 7 26:28 19
6. Textila Buhuși 17 7 4 6 28:23 18
7. Rapid Mizil 17 8 1 8 21:30 17
8. Fructexport Focșani 18 6 4 8 26:24 16
9. Unirea Botoșani 18 7 2 9 23:28 16

10. Metalosport Galați 18 5 4 9 22:36 14
11. Petrolul Moinești 18 5 3 10 23:34 13
12. Rulmentul Bîrlad 18 4 5 9 23:49 13

ETAPA VIITOARE: Muscelul Cîm
pulung — Dinamo Victoria București, 
Flacăra roșie București — Progresul 
Alexandria, Electrica Fi ni — Unirea 
Răcari, Tehnometal București — Por
tul Constanța, Electrica Constanța — 
C.F.R. Roșiori, Victoria Giurgiu — Me
talul Pitești.

ETAPA VIITOARE : Metalosport Ga
lați — Fructexport Focșani. Unirea 
Botoșani — Rulmentul Bîrlad, Dinamo 
Suceava — Chimia Onești, Rapid Mi- 
zil — Moldova Iași, Textila Buhuși — 
FI. roșie Tecuci, Laminorul Brăila — 
Petrolul Moinești.

SERIA SUD
REZULTATELE ETAPEI

Progresul Alexandria *— Electrica 
tanța 1—3 (0—1)

Dinamo Victoria Buc. — Victoria Giurgiu 
2—1 (1—1)

Metalul Pitești — Tehnometal București 
0—0

C.F.R. Roșiori — Unirea Răcari 3—0 (2—0)

SERIA VEST
REZULTATELE ETAPEI

Cons-

Meciuri internaționale amicale
Tn ultimele zile fotbaliștii romîni au 

susținut o serie de partide internațio
nale în țară și peste hotare. Rezultatele 
unora dintre ele stat cunoscute. Reve
nim asupra lor cu o serie de amănunte 
transmise de corespondenții noștri.

min. 50) și Ivanov (min. 43 și 46). 
Pentru Metalul au înscris Constantin 
(min. 15 și 48) și Mureșan (min. 85). 
A arbitrat foarte slab Gh. Șmanioto — 
Tîrgoviște.

JJ. T. ARAD — UJ PEȘTI DOZSA
2—1 (1-0)

M. AVANU si V. PETRESCU—coresp.

vitalitate și siguranță în fazele de fina
lizare. Golurile au fost realizate de 
Naghi (min. 34, 48 și min. 64, ultimul 
din 11 m), Stoenescu (min. 77) pentru 
Dinamo, Jeliaskov (min. 59 din 11 m) 
și Mrtkov (min. 88).

TextiliștiiARAD (prin telefon).
au cîștigat pe merit această partidă 
internațională, practicînd un joc mai 
bun și trăgînd mai des țlecît adversarii 
lor la poartă. S-a evidențiat în mod 
special linia de mijloc, care a păstrat 
o permanentă legătură între atac și a- 
părare. Scorul a fost deschis în min. 
18: Seiymesi scapă singur, driblează 
portarul și înscrie în poarta goală. 
După reluare, tot echipa gazdă este 
aceea care are inițiativa. Ea înscrie din 
ncm în min. 53 prin Floruț. Fotbaliștii 
maghiari reduc din handicap ta min. 
63 prin Takacs.

ȘT. IACOB — coresp.

SIDERURGISTUL GALATI — SPARTAK 
SOFIA 2—1 fi—0)

AL. MOMF.TE și V. ȘTEFANESCU 
corespondenți

practicînd un joc mai

METALUL TÎRGOVIȘTE — BEROE 
STARA ZAGORA 3—4 (1—2)

TÎRGOVIȘTE (prin telefon). — Me
ciul a fost de slabă factură tehnică. 
Superioară din punct de vedere tehnic 
și tactic, Berce a obținut victoria prin 
punctele marcate de Jekov (min. 8 și

GALAȚI (prin telefon). — Peste 
8 000 de spectatori au asistat miercuri 
la un joc disputat într-un ritm viu, în 
special, în prima repriză. In partea a 
doua, jocul scade din frumusețe. Gălă- 
țenii au inițiativa și depășesc de multe 
ori apărarea echipei bulgare. Scorul nu 
a luat proporții datorită formei bune a 
portarului Iosifov.

Cele trei puncte au fost înscrise de 
Dărăban (min. 44) și Florescu (min. 
82) pentru Siderurgistul, Milkov (min. 
63) pentru Spartak.

S, CONSTANTINESCU-coresp. reg.

DINAMO PITEȘTI — SPARTAK 
SOFIA 4—2 (1-0)

PITEȘTI 3 (prin telefon). — Ambele 
formații au practicat un fotbal în vi
teză, elicace. Jucătorii bulgari au lăsat 
o impresie bună prin jocul lor viguros, 
cu dese și rapide infiltrări în dispoziti
vul apărării piteștene, în timp ce gaz
dele s-au evidențiat prtatr-o mai mare

F. C. NORNBERG — BUCUREȘTI 
(tineret) 1—1 (1—1)

NURNBERG 1 (Agerpres). — Echi
pa de fotbal (tineret) a orașului Bucu
rești și-a început turneul în R. F. Ger
mană jucînd la Nurnberg cu cunoscuta 
formație focală F. 0. Nurnberg. Jocul a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate i 
1—1 (1—1). Scorul a fost deschis în 
min. 6 de fotbaliștii romîni prin Fră- 
țilă, care a șutat puternic de la 10 m. 
Egalarea a survenit în min. 32 cînd 
internaționalul Morlock a înscris din 
apropierea porții.

Al doilea joc al echipei are loc luni 
(n. r. azi) la Miinchen cu formația 
Ăltinchen 1860.

GORNIK ZABRZE — CRIȘUL ORADEA
4—0 (3—0)

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în ora
șul Zabrze s-a disputat vineri jocul in
ternational de fotbal dintre echipa lo
cală Gornik și formația Crișul Oradea. 
Au câștigat gazdele cu 4—Q (3—0),

Electroputere Craiova *—» Steaua 
Salonta 4—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin 
șoara 3—1 (2—1)

Pandurii Tg. Jiu w Teba 
(4-0)

Vagonul Arad — Siderurgistul 
3—0 (1—0)

Tractorul Corabia —•. Minerul 
(2-1)

Victoria Călan — C.F.R. Arad

CLASAMENT
1. Vagonul Arad
2. Metalul Tr. Severin
3. Pandurii Tg. Jiu
4. Electroputere Craiova
5. Tractorul Corabia
6. Victoria Călan
7. Electromotor Timiș.
8. C.F.R. Arad
9. Siderurg. Hunedoara

10. Minerul Deva
11. Steaua roșie Salonta
12. Teba Arad

Electromotor

Arad

roși»

Timi-

S—O

Hunedoara

Deva 2—2

2—0 (1—0)

18 12 1 5 51:18 25
18 11 2 5 30:27 24
18 10 2 6 32:17 22
18 8 3 7 29:23 19
18 8 2 8 32:29 18
18 8 2 8 23:24 18
18 7 4 7 23:26 18
18 6 6 6 19:22 18
18 8 2 8 24:34 18
18 5 5 8 21:30 15
18 5 4 9 19:31 14
18 2 3 13 16:38 7

î SiderurgistulETAPA VIITOARE
Hunedoara — Victoria Călan, Minerul 
Deva — Electroputere Craiova, Meta
lul Tr. Severin — Vagonul Arad, 
C.F.R. Arad — Electromotor Timișoara, 
Pandurii Tg. Jiu — Steaua roșie Sa- 
lonta, Teba Arad — Tractorul Corabia.

SERIA NORD
REZULTATELE ETAPEI

Chimica Tîrnăveni • Recolta Cărei 2—0 
(0-0)

Rapid Tg. Mureș m Minerul Bihor 2—0 
(0-0)

Faianța Sighișoara ■—* Soda Ocna Mureș 
3—0 (0—0)

Minerul Baia Sprie w Metrom Brașov 
2—0 (1—0)

Metalurgistul Baia Mare m Unirea Dej 
3—4 (2—2)

Gloria Bistrița t Textila Si.
3—0 (1—0)

CLASAMENT

Gbeorgho

1. Recolta Cărei 18 12 2 4 45:17 26
2. Gloria Bistrița 18 11 0 7 40:24 22
3. Unirea Dei 18 9 4 5 42:29 22
4. Soda Ocna Mureș 18 10 1 7 35:28 21
5. Metrom Brașo” 18 8 3 7 33:24 19
6. Minerul Baia Sprie 18 9 1 8 22:24 19
7. Faianța Sighișoara 18 6 5 7 23:26 17
8. Chimica Tîrnăveni 18 6 4 8 23:29 16
9. Minerul Bihor 18 7 2 9 24:36 16

10. Textila Sf. Gheorghe 18 7 1 10 18:24 15
11. Rapid Tg. Murec 18 7 0 11 27:42 14
12. Met. Baia Mare 18 4 1 13 15:44 S

ETAPA VIITOARE: Unirea
Minerul Baia bprie, Gloria Bistrița —> 
Soda Ocna Mureș, Textila Sf. Gheor- 
ghe — Rapid Tg. Mureș, Minerul Bi
hor — Recolta Cărei, Metrom Brașov. 
— Chimica Tîrnăveni, Faiar.ța Sigili* 
șoara — MetalurgisLJ Baia Mare,



Iolanda
Sîmbătă, la Ploiești, lo- 

tanda Balaș a încercat ,să 
se apropie din nou de re
cordul lumii. Pe drumul 
spre 1,92 m, sau spre mai 
sus, ea s-a oprit, deocam
dată, la 1,87 m. încer
carea aceasta ;.i se pare 
însă mai mult declt sem
nificativă. Nu ne gîndim 
la faptul că 1,87 m re
prezintă cea mai bună 
performanță mondială a 
anului sau că ea depă
șește cu 16 cm cerințele 
normei olimpice, ci la 
condițiile în care a fost 
realizată. N-o să insistăm 
asupra ploii care a căzut 
in clipa dinaintea con
cursului, ci ne vom opri 
asupra amănuntului că a- 
ceasta a fost, de fapt, 
prima evoluție a Iolandei 
Balaș în acest an olim
pic, că 
să i se
1,87 tn, 
foarte
mente specifice de sări
tură și tocmai din acest motiv, elanul 
nu a putut ajunge la acea siguranță 
caracteristică. In general, „filmul" să-

pută ce a cerut 
pună ștacheta la 
ea a făcut doar 
puține antrena-

Balas —1,87 m!

de la Budapesta

Romînia —
R. L Germană 6-ZIolanda Balaș trece ștacheta înălțata

PRAGA 3 
nostru). Duminică s-a desfășurat 
Kromeriz înlîlnirea internațională 
gimnastică între echipele de tineret 
R.P. Romîne și R.S. Cehoslovace.

(de la corespondentul 
la 
de 
ale 
In

în ultima zi a turneului dc polo

la 1,87 tn.

Foto : R. Vilara

ACTUAUMVEH@®»Hi|iEIIWIOIIAM
Tinerii gimnaști romîni pe primul loc 

în concursul dim R. S. Cehoslovacă

lipsuri ine- 
sezon.

A fost formată echipa R. P. Romîne

pentru cea de a XVII-a ediție

La capătul unei etape de intense 
pregătiri, federația de specialitate a 
selecționat — în urma rezultatelor rea
lizate în competițiile de verificare — 
echipa R.P. Romîne care va participa 
la cea de a XVII-a ediție a marii com
petiții cicliste „Cursa Păcii", Varșovia 
— Berlin — Praga. Echipa este com
pusă din ION ARDELEANU, CON
STANTIN DUMITRESCU, GABRIEL 
MOICEANU, ION STOICA, LUDO
VIC ZANONI și WALTER ZIEGLER. 
Rezervă:. Ion Braharu. Antrenorul 
echipei este ERNEST GOLGOȚI. Cicli
știi- romîni urmează să sosească la Var
șovia în cursul zilei de 6 mat. După 
cum se știe, startul în prima etapă a 
competiției se va da la 9 mai.

riturii mai prezintă unele 
rente oricărui început de

„Sînt pe deplin convinsă că voi avea 
un .sezon bun și că, chiar foarte cu- 
rînd, voi putea întrece actualul meu 
record" — spunea Iolanda după 
concurs.

Dar, la Ploiești, săritura in înălțime 
a fost Mr-adevăr la... înălțime: Ale
xandru Spiridon a realizat și el un 
rezultat promițător: 2,09 m (record 
personal), care-l recomandă pentru 
performanțe cu mult mai bune.

Iată acum cîteva din rezultatele a- 
'cestui concurs: BĂRBAȚI: 200 m; 
V. Iurcă 21,8 ; M. Isbășescu 22,2; Sora 
și Gh. Ciobanu 22,3; 400 m: S. Todea 
49,6 ; Gh. Corșatea 51,0; I. Diaconu 
51,3; 4000 m : C. Bloțiu 2:28,6; St. 
Beregszaszi 2:29,6; Gh. Măr ginea tiu 
2:34,4; lungime: II. Albrecht 7,17; 
înălțime : Al. Spiridon 2,09; E. Duca 
2,00; Ad. Ionescu 1,95; greutate : A. 
Raica 15,85 ; disc : V. Sălăgean 50,42 ; 
suliță: Al. Bizim 70,65; IV. Socol 
67,48; S. Cătăneanu 56,04; FEMEI: 
înălțime : I. Balaș 1,87; lungime : M. 
Budan 5,56; AI. Miliadis 5,48; V. 
Clulinaru 5,30; greutate: A. Sălăgean. 
15,70; disc: Ol. Cataramă 50,93; L. 
Manolia 50,79; I. Szabo 43,51. (R. V.)

BUDAPESTA 3 (prin telefon). Ba
zinul de pe insula Margareta a găz
duit în zilele de 1, 2 și 3 mai turneul 
internațional de polo, la care au parti
cipat reprezentativele Ungariei, Romî- 
niei, Iugoslaviei B și R.F. Germane.

Iată rezultatele : vineri: Romînia— 
Iugoslavia B 4—3 (1—0, C>—2, 1—1, 
2—0). După un început slab (poloiștii 
iugoslavi au condus la un moment 
dat cu 3—1) jucătorii noștri s-au re
găsit, au preluat inițiativa, terminînd 
victorioși. Punctele au fost înscrise de 
Zahan (2), Szabo și Mărculescu, res
pectiv Roșiei și Stanesici (2). Unga
ria—R.F. Germană 5—2 (1—0, 2—1, 
0—0, 2—1). Sîmbătă : Iugoslavia B— 
R.F. Germană 1—1, Ungaria—Ro
mînia 5—3 (1—0, 2-1, 2—1, 0—1). 
Și în acest meci poloiștii noștri au 
jucat slab în primele două reprize. 
Apoi ei și-au revenit, au echilibrat 
jocul dar n-au mai putut evita înfrîn- 
gerea. Au marcat: Rusoran II (2), 
Konrad II (2) și Felkai, respectiv Za
han, Szabo și Mărculescu. Duminică: 
Ungaria—Iugoslavia B 2—0 (2—0,
0—0, 0—0, 0—0,), Romînia—R.F. Ger
mană 6—2 (3—0, 0—0, 1—2, 2—0). 
Echipa noastră a făcut un joc bun, a 
desfășurat acțiuni clare, obținînd o vic
torie meritată, la 
Zahan (2), Szabo 
culescu, respectiv
1. Ungaria
2. Romînia
3. Iugoslavia B
4. R <F Germană

întrecerea masculină tinerii gimnaș-ti 
romîni au repurtat o frumoasă victo
rie, totalizînd 280,45 puncte față de 
279,85 p. cît au realizat sportivii ceho
slovaci. In clasamentul general indivi
dual pe primul loc s-a clasat sportivul 
țrothîn Petre Miclăuș, care a totalizat 
57,50 p., întreeîndu-i pe cehoslovacii 
Fejtek (56,25 p.) și Polepil (55,90). 
Alexandru Silaghi s-a clasat pe locul 
4 cu 55,85 p., Gh. Condovici pe locul 
6 cu 55,45 p., iar Kadar pe locul 7 ou 
54,90. Pe aparate, la sărituri Niculae 
Bercă și P. Miclăuș s-au clasat pe 
primele locuri cu 0.60 p.

în întrecerea feminină sportivele ță
rii gazdă au obținut victoria 
151,562 la 147.149. Pe primele
locuri s-au clasat sportivele ceho
slovace Krajcirova cu 38,365 p., Hoda- 
cova cu 37,966 
cu 37,932 p. 1 
ocupat locul al patrulea cu 
p., i>ar Rodi ca Apăteanu s-a 
pe locul al cincilea ou 37,292 
victorie frumoasă a obținut la 
ciții'.e liber alese E. Ceampelea, care 
a totalizat 9,666 p, 
luptă spectaculoasă 
Krajcirova (9,566).

Selecționata de box a clubului Me
talul București și-a început ou succes 
turneul pe care îl întreprinde în R.P. 
Polonă.

Boxerii romuri au susținui primul 
lor meci la Lodz (puternic centru pu
gilistic) cu o selecționată a orașului, 
pe care au întrecut-o ou 13—7. Dintre 
boxerii noștri o comportare bună au 
avut Petre Covaliov, Constantin Cruda, 
Ion Dinu, Vasile Mirza, Mihai Mariu- 
țan și Mihai Nicolau care au adus vic
torii echipei noastre. D. Davidescu a 
terminat la egalitate cu polonezul Ci- 
liachi, N. Moldovan, I. Covaci și Th. 
Basarab au fost învinși.

cu 
trei

> p. și Vinklerova 
Elena Ceampelea a 

37,632 
clasat 
p. O 
exer-

întreeînd-o într-o 
pe cehoslovaca

JAN POPPER

Tinerii handbaliști bucureșteni 
învingători in Iugoslavia

iVineri și sîmbătă selecționa la de 
tineret de handbal a orașului Bucu
rești a susținut două partide amicale în 
Iugoslavia.

în primul meci, deșfășunat la Sara
jevo, în coniipania eehipei de eategorie 
A Mlada Bosnia, tinerii noștri ha^dba- 
liști au obținut victoria la scorul de 
23—16 (14—7). Cele mai multe goluri 
le-a marcat Goran : 8. Celelate puncte 
au fost înscrise de I. Popescu și Nic-a 
oîte 4, Samungi 3, Moldovan 2 și Ma
rinescu și Gruia oîte 1.

Sîmbătă, echiipa Bucureștiului a în- 
tîlnit la Travnik selecționata onaișului. 
Și de data aceasta victoria a revenit 
formației noastre, la scorul de 24—19.

SCURTE ȘTIRI
DIN FOTBAL

scor. Au marcat:
£2), Kroner și Măr-

(2). Clasament: 
0 0 
0 1 
1 2 
1 2

Oft
3 3
3 2
3 0
3 0

12: 5 6
13:10 4
4: 7 1
5:12 1

Selecționata de scrimă a Capitalei 
a eîștigat concursul de la București

Bucu- 
desfă-

„Triunghiularul" de scrimă 
rești I—București II—Belgrad, 
șurat sîmbătă în sala Dinamo, a fost 
eîștigat de prima formație a orașului 
București.

Uvertura „triunghiularului" a furni
cat-o, în eursul dimineții, meciul din
tre echipele București I și București II. 
Au învins scrimerii echipei București 
I cu 4—0 (6—3 la floretă masculină, 
7—2 la floretă feminină, 5—4, la spadă 
și 6—3 la sabie).

în
eentat trăgătorii selecționatelor 
rești II și Belgrad. întărită cu 
component: ai lotului olimpic 
Haukler, Nicolae, Ghiulai, Tuși, 
ca, Drîmbă și Mureșan), echipa 
rești II a eîștigat meciul cu 3.5—0,5. 
Prima probă, cea de floretă băieți, a 
fost tot timpul la discreția scrimerilor 
noștri care au terminat neînvins! 
(Falb, Haukler și Nicolae — toți cu 
cite 3 victorii). Aproape la fel de cate
goric (7—2), au eîștigat meciul ș; flo- 
retistele din formația secundă a Bucu
rești ului : Stanca 3 v, Ghiula. și Tasi 

■— cite 2 v, respectiv Zivkovic 2 v. 
Așâdar, după probele de floretă; Bucu
rești li conduce cu 2—0. Scrimerii
belgrădeni obțin apoi un rezultat de 
egalitate, 4—4, la spadă (Toth 2 v, 
Țintea 1 v, L, Ionescu 1 v. respectiv 
Savic 2 v și Bale 2 v). Apoi în proba 
de sabie, trăgătorii bucureșteni se 
impun, ca și la floretă, ciștigînd me
ciul cu 6—3 (Mureșan, Drîmbă, Bă- 
descu — toți cu cite 2 v, respectiv 
Ujis 2 v și Gumbinger 1 v).

După-amiază, în meci-vedetă, 
evoluat formațiile București I și Bel
grad. Din nou, scrimerii noștri își 
nifestă superioritatea în probele 
floretă. La băieți, de pildă. Drîmbă, 
Mureșan și Csipler obțin, fiecare, cite 
3 victorii. Performanta este repetată 
de „trio“-ul Olga Orban-Szabo, Maria 
Vicol și Ana Ene-Derșidan. Apoi, 
confirmînd frumoasa evoluție din me
ciul cu București II, spadasinii din 
Belgrad realizează o victorie catego
rică. cu scorul de 8—1 (Savic și Tisa

continuare, pe. planșă s-au pre-
Bucu- 
cîțiva 
(Falb, 
Stan- 
Bucu-

au

ma
de

1

La sîrșitul săptămînii s-aiu desfășurat 
în Europa o serie de importante par
tide internaționale. în meci retur pen
tru semifinalele „C.C.E.", la Milano, 
lnternazionale a disput cu 2—0 (0—0) 
de Borussia Dortmund (R.F. Ger
mană), icalificîndu-se pentru finală, 
deoarece primul meci se încheiase cu 
un scor egal : 2—2. în localitatea Pal
ma de Majorca, în preliminariile tur
neului olimpic, echipa R.P. Ungare a 
dispui» cu 2—1 (1—0) de selecționata 
Spaniei. Pe „Nepstadion" din Buda
pesta, în semifinalele „Cupei cupelor" 
M.T.K. Budapesta a învins cu 4—0 
(1—0) formația scoțiană Celtic Glas
gow, calificîndu-se pentru finală (în 
primul meci scoțienii câștigaseră cu 
3—0).

Alte rezultate : U.R.S.S. — S.U.A.
71—37 (20—17), R.P. Bulgaria — Bra
zilia 60^-49 (24—19), U.RS.S; — Peru 
80—41 (35—9)y Cehoslovacia — Iugo
slavia 60—52 (36—31). în clasament 
conduce neînvinsă echipa U.R.SS. cu 
10 p., urmată de R.P. Bulgaria — 9 
p.f R.S. Cehoslovacă, S.U.A. și Brazilia 
cu cite 7 p-, Iugoslavia — 6 p. și 
Peru — 5 p.

IN ..CUPA DAV1S"

Spadasinii Stelian (București I) și Savic (Belgrad) intr-unui din cele nvai 
spectaculoase asalturi ale meciului

Foto : T. Roibu

— cite 3 v și Percevic 1 v, respectiv 
Moldanschi 1 v). De remarcat faptul 
că -echipa noastră de spadă — în care 
contam. în principal, pe Stelian și 
D. Popescu — a acționat fără nerv, 
fără combativitate. In ultima probă a 
meciului s-au întrecut sabrerii. Și de 
data aceasta, în mod surprinzător, vic
toria a revenit trăgătorilor oaspeți, cu 
6—3 (Masa și Ujis — cite 3 v, res
pectiv Vintilă, Gulcea și L. Rohoni — 
cu cite 1 v). Și în cazul săbiei, se 
poate spune că trăgătorii bucureșteni, 
cu o experiență mai bogată și cu un 
bagaj de cunoștințe tehnice mai 
plet, n-au știut să-și valorifice 
posibilitățile. Ei au evoluat cu 
puțină convingere lăsînd, de cele 
multe ori, oaspeților, inițiativa, 
final: București I—-Belgrad 2—2.

com- 
toate 
prea 
mai 

Scor

Clasamentul general al „triunghiu
larului" situează pe locul I prima for
mație a orașului București, cu 6 p. 
Pe locul 2 — echipa București II cu 
3,5 p, iar pe locul 3 — echipa orașu
lui Belgrad cu 2,5 p.

Duminică a început turneul indivi
dual. Primii pe planșă au fost spada
sinii.

Locul I—belgrădeanul Savic cu 6 
v., urmat de C. Țintea (5 v) și St. 
Toth (4 v). Proba feminină de floretă 
a revenit, după un baraj foarte spec
taculos, Măriei Vicol, cu 6 v. Pe locul 
2, Olga Szabo (6 v. d.b.); 3. Ana Ene 
Derșidan 5 v; 4. Ecaterina lencic 4 v; 
5. Ileana Ghiulai 2 v; 6. Svetlana Ku- 
kie (Belgrad) 2 v; 7. Suzana 
2 v; 8. Marina Stanca 1 v.

Astăzi probele de floretă masculină 
și sabie.

★
Jucînd la Ludwigshafen (R.F. Ger

mană), reprezentativa R.S. Cehoslova
ce a întrecut cu 4—3 (3—1) selecțio
nata R.F.G., prin golurile înscrise de 
Mraz (2), Pospichal și Scherer. Pentru 
gazde au marcat : Geiger și Seeler (2). 
Alte reziultate înregistrate în întîl- 
niri interțări : Rotterdam : Olanda — 
Suedia 0—1 ; Belfast : Irlanda de Nord 
— Uruguay 3—0 (1—0) ; Zurich : El
veția — Portugalia 2—3 ; Tel Aviv : 
Israel — selecționata Sofia 1—1.

★
Ieri la Viena reprezentativa Aus

triei a învins cu 1—0 (0—0) echipa 
A a R.P. Ungare. Golul victoriei a 
fost realizat de Nemec, în min. 
care a transformat o lovitură de Ia 
11 m. ; la Budapesta echipa olimpică 
ungară a dispus cu 5—0 de selecționata 
secundă a Austriei ; în meciul dintre 
echipele de juniori ale R.P. Ungare 
și Austriei au eîștigat fotbaliștii ma
ghiari, cu 2—0, iar echipa de tineret 
a R.P. Ungare a învins cu 5—0 echipa 
Austriei de Nord.

Sk
La Berlin s-a desfășurat meciul din

tre selecționata capitalei R.D. Germane 
și cea a Varșoviei. Fotbaliștii polonezi 
au terminat învingători cu scorul de 
1—0 (0—0).

★
Pe stadionul Wembley din Londra, 

în prezența a peste 80 000 de specta
tori, s-a desfășurat sîmbătă finala 
„Cupei Angliei" : West Ham United — 
Preston 3—2 (1—1). Echipa West Ham 
cucerește pentru prima oară trofeul.

CAMPIONATUL MONDIAL

Au început meciurile zonei europene 
din cadrul „Cupei Davis" la tenis. E- 
ehipa Iugoslaviei a învins cu 3—0 pe 
cea a Luxemburgului în meciul dis
putat la Belgrad. Din cauza ploii, ul
timele doiuă partide n-au mai avut loc. 
La Dijon, Franța conduce cu 1—0 în 
înlîlnirea cu R.P. Bulgaria, Darmon 
a dispus cu 6—0 ; 6—1 ; 6—0 de"' Ciu- 
parov. Norvegia și Portugalia se află 
la egalitate : 1—1 după prima zi, în 
timp ce echipa Suediei a dispus la 
Atena cu 4—1 de cea a Greciei. în 
jocul de la Haga, R.P. Ungară conduce 
eu 1—0 în fața Olandei : Gulyas l-a 
învins cu 6—3 ; 6—1 ; 6—3 pe Okker.

★

în
dc tenis
nul Roy
6—4 pe 
xic), l-a 
Fetcher

55,- îl va întîlni j>e Emerson,

semifinalele turneului masculin 
de la Buenos Aires, australia- 
Emerson l-a învins cu 6—1 ; 
Palafox (Mexic). Osuna (Me- 
eliminat cu 6—4; 6—2 po 

(Australia). în finală Osuna

Tasi

DE BASCHET FEMININ

de
se

Campionatul mondial feminin 
baschet ce se desfășoară la Lima 
apropie de sfîrșit. tn penultima zi a 
turneului final echipa R.P. Bulgaria 
a întrecut cu 46—42 (24—21) forma
ția S.U.A., iar Brazilia a învins cu 
95—36 (43—22) echipa statului Peru.

★

Turneul internațional feminin 
nis de la Hurlingham (Anglia), 
eîștigat de Jan Lehane (Australia), în
vingătoare, cu 6-—3,.6—1 în partida cu 
Norma Baylon (Argentina).

de te- 
a fost

DE PE PISTELE DE ATLETISM

tn cadrul unui concurs de atletism, 
Viktor Lipsnis a stabilit un nou re
cord al U.R.S.S. la aruncarea greutății 
cu 19,04 m. Vechiul record era de 
18.87 m și aparținea aceluiași sportiv. 
Piotr Bolotnikov a eîștigat proba de 
5 000 m, realizînd timpul da 14:00,8.

★

Alergînd pe o pistă de asfalt sprin
terul american Bob Hayes a realizat 
în proba de 100 yarzi timpul de 9,1. 
Tot în concursul de la Anashville, Jim. 
Grelle a terminat pe primul loc în 
proba de 1 milă obținînd rezultatul de 
4:05,2. Edith Mcguire a stabilit un nou 
record feminin al S.U.A. în proba de 
100 yarzi cu timpul de 10,5 (v.r. 10,6).
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