
Condițiuni atmosferice nefavorabile și totuși...

Vieții au trecut cu succes
jrimul lor examen din 1964
• CÎTEVA PERFORMANTE DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ : 
ÎOLANDA BALAȘ 1,88 M - JURCA 51,5 PE 400 MG, ZAMFI
RESCU 10,4 pe 100 M, BARABAS 14:09,4 PE 5000 M • AU 

FOST STABILITE 7 RECORDURI REPUBLICANE

Vremea n-a ținut nici de data aceasta 
u atleții! De unde vineri a fost un timp 
plcndM, care te îmbia pur și simplu 
i întrecere, iată că sîmbătă, în ziua 
Micursului, cerul s-a acoperit de nori, 

început să plouă și să bată un vînt 
ece ca de toamnă... Ba mai mult, de 
■ineri pînă sîmbătă, s-a înregistrat
scădere de temperatură de peste 15 

rade!
Deși n-au fost condițiile cele mai 

otrăvite de concurs, totuși eforturile

TACHE 56,96 m la ciocan (7,257 kg) 
și PETRE C1OBANU 10,7 sec cu care 
a egalai recordul țării.

In plus au fost înregistraie și alte 
rezultate bune care anunță o „recoltă" 
de succese pentru acest important se
zon competiționai. Să enumerăm cî
teva dintre acestea: ÎOLANDA BALAȘ 
a mai adăugat un centimetru celei 
mai bune performanțe mondiale a anu
lui, obținînd 1,88 m, ANDREI BARA
BAS a ............. '

După ce sîmbătă JURCA a devenit recordman la 
400 mg iar ZAMFIRESCU corecordman la 100 m. 
■ittminică ei s-au întîlnit la startul aceleiași curse: 
200 ni. A învins ZAMFIRESCU cu 21,4 sec. Iată de 

21,5 cit a abținut JURCA.
Foto: R. V1LARA

multe 
chiar

care

atieților au fost încununate, în 
cazuri, cu rezultate bune și 
foarte bune.

In general, prima concluzie 
s-a desprins din desfășurarea mtrecerî-
inr concursului de primăvară al atle
telor seniori a fost favorabilă. Bilan
țul întrecerilor poate fi concretizat in: 
3 RECORDURI REPUBLICANE DE 
SENIORI (UNUL EGALAT): VA- 
LERIU JURCA 51,5 sec. pe 400 mg 
(v.r. I. Savel 51,6 sec 1956), II.IE 
POPA 1,33:43,0 pe 20 km marș (v.r. 
ii aparținea din 1963 cu 1.34:04.0) și 
GHEORGHE ZAMFIRESCU 
(actualul record îi aparține 
ns cu 10.4 sec din 1946), 
RECORDURI DE JUNIORI
EGALAT): IMIHAELA PENEȘ 51,62 
m la suliță. GABRIELA RADULESCU 
5,83 m la lungime, GHEORGME COS-

10,4 sec 
lui Moi- 
ALTE 4 
(UNUL
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De la trimisul nostru special in „Cursa Păcii", H. Naum

realizat 14:09,4 pe 5000 m, 
ȘERBAN CIOCHINA a 
sărit 16,14 m la numai 
2 cm de recordul său, de 
la triplu salt, pe VA- 
S1LE SALAGEANU l-au 
despărțit doar 16 cm 
pentru a egala recordul 
de 52,52 m la disc al 
lui Virgil Manolescu, 
C-TIN GRECESCU, pre- 
gătindu-se pentru mara
ton, a înregistrat pe 25 
km un timp foarte pro
mițător (1.23:03,6) etc.

Concursul de primăvară 
a evidențiat 
de progres 
dintre atleții 
iași, dar a 
același timp 
de lipsuri care mai dăi
nuie în atletismul nostru.

Specialiștii și-au putut 
face o părere foarte exac
tă asupra stadiului de 
pregătire a atieților, au 
putut desprinde tot ceea 
ce a fost bun în munca 
lor de pînă acum și, de
opotrivă, au sesizat locu- 

treaba
Este de 
pe baza

posibilitățile 
ale multora 
noștri frun- 

arătat — în 
— și o serie

rile in care
„scîrțîe" încă, 
datoria lor, ca 
trase cu acest prilej, săconcluziilor 

se treacă de îndată la o activitate și 
mai susținută, pentru a îmbunătăți 
substanțial situația încă necorespunză- 
toare la unele probe, în special la a- 
runcăr.i, semifond și sprint fete.

Oricum, ghidindu-ne după rezulta
tele acestui prim examen din 1964 al 
atlețîlor noștri, finind seama de evo
luția lor de pină acum, putem aprecia 
ca satisfăcător acest start, ca o pro
misiune că in acest an atletismul nos
tru va înregistra noi succese, că el 
va marca un însemnat salt calitativ, 
atît în ceea ce privește caracterul său 
de mase, cît și în privința rezultatelor, 
a recordurilor.

începutul a fost făcut. Acum aștep
tăm... continuarea!

ROMEO VILARA

Echipa Romîniei a urcat pe locul doi 
în clasamentul general

• CICLIȘTII NOȘTRI AU AVUT O BUNĂ COMPORTARE ÎN ETAPA LEIPZIG - ERFURT
• CONSTANTIN DUMITRESCU AL TREILEA LA CONTRATIMPUL INDIVIDUAL • AZI, O

CURSĂ DE 213 KM CU PROFIL DE MUNTE
ERFURT 16 (prin telefon). Sîmbă

tă s-a desfășurat etapa a Vll-a a ce
lei de a 17-a ediții a „Cursei Păcii" 
intre Leipzig — Erfurt (162 km). 
Timpul a fost frumos, cicliștii avînd 
de înfruntat puțin vînt, cînd lateral, 
cînd din față. S-a plecat „tare". La 
sprintul cu premii din orașul Haile 
(km 32) participa tot plutonul. învin
gător: Cub-ik (R.S.F.l.) urmat în or
dine de Schejbal (R.S.C.) și C. Dumi
trescu. Puțin mai tîrziu se petrece cea 
mai importantă acțiune a etapei, care 
va aduce echipei noastre locul II în 
clasamentul general. Evadează un 
grup de 12 alergători: G. Moiceanu. 
L. Zanoni. Kapitonov. Cerepovici. Ku- 
libi/i. (U.R.S.S.) Wiedeman, Hoffman

(R.D.G.), Smolik (R.S.C.). Gazda 
(R.P.P.j, Iuszko. Maho (R.P.U) și 
Petit (Franța). Ei iau avans văzînd cu 
ochii și la km 62 îi desparte de pluton 
o distanță de 1 minut. Alergătorii polo
nezi sesizează că au un singur om 
în grupul fugarilor, iar noi doi. Astfel, 
se desprind de plutonul urmăritor 
Zapala și Kudra. Cînd aceștia au luat 
un avans, C. Dumitrescu se „repede" 
și el pentru ca numărul de polonezi 
și romini să fie egal in grupul fruntaș. 
Cicliștii germani ne marchează „om 
la om" și cînd fuge Dumitrescu pleacă 
și Appler. Aceștia îi prind în 10 km 
pe Zapala și Kudra. După a Iți 30 de 
km, grupul celor patru îi ajunge pe 
cei 12 fugari. S-au parcurs 100 de km

și distanța dintre grupul fruntaș și 
pluton s-a mărit la 3 minute. Cei trei 
cicliști romîni afiați în grupul fugari
lor duc intens la trenă pentru că in 
față se află doar un singur alergător 
cehoslovac, Sinoiik și astfel putem tre
ce pe locul doi în clasamentul pe 
echipe. La km 105 sparge Cerepovici 
care va fi... înghițit de pluton. După 
150 de km de la piecare, fugarii au un 
avans de 4:30 iar pe stadionul „Gheo'- 
ghi Dimitrov", unde are loc sprintul 
final, ei și-1 măresc la 4:59. învingă
tor: Smolik (R.S.C.) marcat eu 
4 h 02:37 urmat, in ordine, de Appier 
(R.D.G.), Gazda (R.P.P.) etc. iu ■ ace-

(Continuare în pag. a 4-a)

In clapa a XXl-a a categorici A la îotbal
CLASAMENT

1. Din. Buc. 20 13 3 4 41 -.19 29
2. Rapid 20 12 3 5 36:25 27
3. Steaua 19 12 1 6 51:30 25
4. St. roșu 20 8 5 7 24:19 21
5. Petrolul 20 8 4 8 24:14 20
6. Șt. Cluj 21 9 2 10 33:31 20
7. Progresul 20 8 4 8 34:40 20
8. Farul 21 9 2 10 23:29 20
9.U. T. A. 20 7 5 3 26:26 19

10. Din. Pitești 21 8 3 10 21:29 19
11. Crișul 21 7 5 9 21:36 19
12. C. S. M. S. 20 8 1 11 30:35 17
13. Șt. Tim. 20 6 4 10 26:35 16
14. Siderurgist. 21 4 4 13 16:41 12

Siderurgistul Galaț4 — Steagul
roșu Brașov 0-0

Dinamo București - Crișui Ol•a-
dea 1-1 (1-0)

Dinamo Pitești ■ Rap id Buc.
0-1 (0-1)

Știința Ckij — Faru 1 Constanita
3-0 (2-0)

C.S.M.S. iași — Progresul Buc.
2-0 (2-0)

Știința Timișoara — U. T. A. 3-3
(2-2)

Steaua — Petrolul Ploiești 1-0
(1-0)

ETAPA VIITOARE : Crișul Ora
dea — Știința Cluj, Farul—Steaua, 
Steagul roșu — C.S.M.S. lași. 
Rapid — Știința Timișoara, U T A.
— Dinamo Pitești, Progresul 
Siderurgistul, Petrolul — Dinamo 
Buc

CRIȘUL A SMULS LIDERULUI UN PUNCT PREIIDS
Scor: Dinamo București — Crișul 1-1 (l-O)

Tinerii noștri tenismeni din nou învingători

ROMÎNIA — UNGARIA 4-1
Ultimele două zile ale întrecerilor 

dintre reprezentativele de tenis (tine
ret) ale R. P. Romîne și R. P. Ungare 
au prilejuit jucătorilor noștri noi afir
mări frumoase.

Mai deciși, mai încrezători în forțele 
lor, tinerii noștri tenismeni au luat 
încă de la primele jocuri de simplu —

de sîmbătă — un avans concludent 
(24)), care deschidea porțile unei vic
torii la scor. Ih'e Năstase l-a învins din 
nou pe G. Varga, după ce ne dăduse 
emoții prin cedarea setului doi. El 
și-a revenit total în finiș, cîștigîndcu 
6-4, 0-6, 6-4. C. Popovici, introdus în 
prima reprezentativă pentru acest ultim

SEVER DRON și GHEORGHE BOAGHE au marcat ultimul punct al repre
zentativei noastre de tineret in meciul cîștigat cu 4-1 în fața echipei maghiare.

Foto : T. Roibu

meci, a debutat cu o victorie clară la 
L. Kovacs : 6-4, 6-2.

Următoarele două simpluri și partida 
de dublu s-au jucat duminică. Kovacs 
a jucat cu deosebită ambiție în fața 
lui Năstase, dovedind într-adevăr că 
posedă cel mai complet joc dintre oas
peți. Tenismenul romîn a fost nevoit 
să se întrebuințeze serios de-a lungul 
a trei seturi și în cele din urmă a ob
ținut o prețioasă victorie : Năstase — 
Kovacs 6-3, 3-6, 6-4. A luptat frumos 
și Popovici în fața lui Varga, dar în 
setul trei a ratat cîteva mingi decisive, 
pierzîrtd cu 6-4, 3-6, 4-6.

Victoria echipei romîne era asigurată, 
dar componenții perechii noastre de 
dublu — de data aceasta S. Dron și 
Gli. Boaghe — au ținut să majoreze 
scorul, lucru ce le-a reușit, cu toată 
opoziția cuplului maghiar L. Kovacs— 
L. Csiraki, învinși cu 5-7, 6-4, 6-4,
6-4. Rezultat final: ROMIN1A A — 
UNGARIA A 4-1.

Brașovenii Codin Dumitrescu și Iosif 
Cherecheș (reprezentativa C) au cîști
gat două partide frumoase, cedînd al
tele la luptă, în fața celei de a doua 
formații maghiare. Rezultatul întîl- 
nirii este 2-2, partida de dublu rămî- 
nînd neterminată : Csiraki—Dumitrescu 
6-3, 3-6, 6-1; Gadi — Cherecheș 6-4, 
6-3; Dumitrescu — Gadi 6-1, 2-6, 
8-6; Cherecheș — Csiraki 6-2, 3-6, 
6-3; Varga, Gadi — Cherecheș, Du
mitrescu 9-7, 6-3 într.

RD. V.

Portarul orădean, Duca, „boxează" o minge înaltă.
Foto: I. Mihăică

Primind și mai multă încredere in 
foițele lor, după victoria obținută du
minică la Arad, fotbaliștii de la Cri
șul Oradea au mai realizat sîmbătă o 
isprauă în tentativa de a evada — Za 
finiș — din plutonul codașelor. Ei au 
smuls un punct prețios liderului cla
samentului. intr-un moment în care 
se presupunea că acesta nu mai e 
„dispus" să cedeze nici o fărîmă din 
avantajul pe care-l avea față de ur
măritori.

Este meritat oare pentru formația 
oaspe acest rezultat de egalitate ? —

La a 7-a

se va întreba poate cel care a absentat 
de la joc. Firește că da. El a fost po
sibil prin aceea că fotbaliștii orădenl 
n-au abordat partida pentru un punct, 
ci pentru... amândouă. în acest scop, 
ei au alcătuit o adevărată ECHIPA, 
decisă să lupte, din toate puterile, timp 
de 90 de minute. Conduși cu 1— 
din min. 4, (prin, golul înscris de Fră- 
țilă din lovitură de la 11 m) oaspeții

G. NICOLESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

victorie consecutivă!

Rapid-Dinamo Pitești 1-0 (1-0)
PITEȘTI, 17 (prin telefon). — După 

o... aversă căzută vineri seara, în cursul 
nopții s-a stîrnit o ploaie deasă și rece 
care nu a încetat nici cînd scriem a- 
ceste rîn-duri și care a îmbibat pînă la 
sa^rație terenul de joc din Lunca Ar
geșului, presărîndu-1 cu numeroase 
bălți. La ce să te aștepți pe o aseme- 
nea vreme, cu un asemenea teren, mai 
ales, dacă e vorba de o echipă căreia 
începe aă-i »arîdă „titlul” (Rapid) și 
de una care i#i numără în fiecare

seară punctele (Dinamo Pitești) na 
cumva să intre în zona „lanternei*4. La 
orice te poți aștepta numai la fotbal 
nu. Și totuși miile de spectatori care 
au înfruntat ploaia pînă în ultima se
cundă de joc au asistat la un joc fra
mes, cu destule faze de gol, meritul 
revenind ambelor echipe cu tot tere-

MIRCEA COSTEA

(Continuare ia pag. a 2-a)



T B A ■_
Miercuri la Kecskemet: 

meci între olimpicii 
romîiii și maghiari
După cum am mai anunțat, 

miercun se desfășoară în locali- 
‘atea Kecskemet din R. P. Un
dară, îniîlnirea internațională de 
'otba! dintre reprezentativele o- 
limpice ale R. P Romîne și R. P. 
Ungare Meciul constituie o bună 
verificare pentru olimpicii noștri 
in vederea jocului cu selecționata 
olimpică a R. P. Bulgaria, progra
mat la Sofia în ziua de 31 mai.

Lotul fotbaliștilor noștri pără
sește Capitala pe calea aerului în 
cursul zilei de azi. Printre cei care 
Fac deplasarea se numără Suciu, 
Nunweiller III, Ivan, Dan Coe, 
Koszka, Constantin, Ion lonescu.

ȘTIRI
9

• F. C. Niirnberg, una dintre cele 
mai bune echipe de club din cam
pionatul vest-german, va întreprinde 
un turneu în țara noastră. Ea va 
susține trei meciuri amicale — la 
24 mai cu Petrolul (la Ploiești), la 
27 mai cu o selecționată divizio
nară (la București) și la 30 mai cu 
Farul (la Constanța). Turneul echi
pei F. C. Niirnberg înlocuiește pe 
cel al echipei Miinchen 1860 care 
trebuia să aibă loc în aceeași pe
rioadă.

• Echipa arădeană U.T.A. se va 
deplasa între 20—30 mai în U.R.S.S. 
unde va susține trei partide: la 23 
mai la Kalinin cu echipa de tine
ret a U.R.S.S., la 26 mai la Kiev 
cu Dinamo și la 30 mai la Lenin
grad cu Zenith.

Știința Cluj — Farul 3-0 (2-0)
CLUJ 17 (prin telefon). Miza celor 

două puncte puse în joc atît de nece
sare pentru evadarea din zona pericu
loasă a clasamentului, a făcut ca întîl- 
nirea să capete din plin un caracter 
de luptă. Au fost cam rare fazele de 
fotbal bun. Minutul 2, aduce prima mo
dificare a tabe'ei de marcaj : V. Alexan
dru îl deschide perfect în diagonală pe 
Szabo, centrarea acestuia este stopată de 
Tîlvescu, care trimite ușor spre Ghibă
nescu ; Mureșan, aflat pe fază, intervine 
și schimbă direcția balonului, înscriind 
din apropiere.

Urmează o altă suită de pase și în 
min. 5 tabela se modifică din nou : 
Szabo centrează, un apărător constăn-

CRIȘUL A SMULS LIDLRULUI UN PUNCT PREȚIOS
(Urmare din pag. 1)

n-au dezarmat nici o clipă, ba, dim
potrivă au atacat cu și mai multă vi
goare, de o manieră corespunzătoare 
actualului efectiv: cu 4 jucători pe 
linia de fund, cu Naghi și VIad (ex
celent coordonator) la mijlocul terenu
lui, zonă in care a mai operat cu suc
ces și Damian, in față — „cavaleria 
ușoară" (Bacoș, Szakacs III, Mănescu) 
derutantă, dar lipsită de forță de 
pătrundere și de șut.

Pe linia ultimelor comportări, dina- 
moviștii au evoluat din nou sub posi
bilități, Au Început bine, cretnd in 
min. 4 o fază de gol, (oprită prin fault 
in careu), după care s-au complăcut 
in a fi dominați. Echipa a acționat in 
general static, fără nerv, sperind să 
păstreze pi:tă la sfirșit infimul avantaj 
luat prin transformarea loviturii de 
pedeapsă. Cinci s-au văzut egalați (in 
min. 65) campionii au încercat să 
forțeze victoria, insă fără succes. Ata
cul (într-o altă formulă din cauza ac
cidentării lui llaidu) n-a legat mai 
nimic și singurul șut tras cu sete 
(Erie II în n.in. 88) a înitlnit bara 
transversală. Dintre compartimente, a- 
părarea s-a situat cu ceva peste cele
lalte, dar trebuie spus că și de astă 
dată Popa a abuzat de ținerea mingii, 
de driblinguri care erau să... coste.

Un film „de scurt metraj" al jocu-. 
lui ar arăta astfel: la început au ala- 
cat orădenii. Apoi, imediat, liderul reu
șește deschiderea scorului: Pircălab 
trimite precis la P, Emil, intercalat

Steaua din nou învingătoare: 1-0 cu Petrolul
In „vedeta" cuplajului de pe stadio

nul Republicii, Steaua a obținut sîm- 
bătă cea de-a patra victorie consecu
tivă: militarii au întrecut la limită pe 
Petrolul Ploiești, 1—0 (1—0), rezultat 
care răsplătește plusul de combativitate 
arătat de ei în această partidă și su
perioritatea de ansamblu — mai evi
dentă în repriza secundă —■ cînd ata
cul bucureștean putea să-și scutească 
suporterii de emoții... Pentru că rezul
tatul de 1—0 stabilit în prima parte 
a jocului reprezenta un avantaj destul 
de „fragil" și pe care Petrolul — chiar 
dacă nu ataca prea periculos — se 
arăta, totuși, destul de capabil să-l 
anuleze...

Meciul nu s-a ridicat la nivelul aș
teptărilor, mai ales că s-a desfășurat 
într-un ritm lent, cu atît mai lent cu 
cît ne apropiam de sfîrșit și cu cît 
ploaia continuă făcea terenul mai alu
necos.

Prima repriză a fost mai bună, Pe
trolul jucînd de la egal la egal cu par
tenerul său de întrecere. In această 
parte a întîlnirii, ploieștenii au și avut 
două mari ocazii de gol, prima ratată 
copilărește de Badea, chiar în minutul 
2, iar cea de-a doua de Marin Marcel 
(rnin. 23), care a greșit preluarea la o 
minge excelent servită de Juhasz. Petro
liștii fac un reușit joc de combinații 
dar nu pot trece de apărarea adversă, 
mai ales că prezumtivele „puncte for
te" ale atacului lor, Dridea I și Badea, 
pe care-i caută majoritatea baloanelor, 
lasă cel mai mult de dorit. Steaua joacă 
mai avîntat, mai „ pe poartă" și după 
ce în min. 31 Constantin este depose
dat de balon în ultima instanță, într-o 
fază în care se lansase în careu, un 
minut mai ttrziu asistăm la unicul gol 
al jocului : apărarea ploieșteană se bîl- 
bîie, Hălmăgeanu trimite defectuos cu 
capul spre corner, Sorin Avram ajunge 
însă balonul și dintr-un unghi minim 
șutează puternic, pe jos : 1—0. Petrolul 
răspunde cu atacuri îndelung pregătite 
dar lipsite de „poanta finală", în timp 
ce Steaua preferă acțiunile mai simple, 
pasele lungi, care-i vizează pe Sorin 
Avram și pe Voinea. în afara unei lo
vituri libere de la 16 metri, executată 
de Dridea, care greșește cu puțin ținta, 
nimic important pînă la sfîrșitul pri
melor 45 de minute.

țean degajează spre... V. Alexandru, care 
venit ca un bolid, reia extrem de puter
nic, mingea ricoșînd din bara transver
sală în poartă : 2—0.

Studenții opresc însă „motoarele", mult 
prea devreme. Treptat, constănțenii ies 
la atac. Incursiunile înaintașilor Farului 
fac multe zile grele apărătorilor clujeni. 
In min. 27 Moroianu scapă singur în 
careu și de la 6 m, avînd doar pe Moguț 
în față, trage... afară. 11 imită peste 
2 minute Ologu. Abia în ultimele 10 
minute clujenii restabilesc echilibrul de 
forțe, dînd ia rîndul lor emoții lui Ghi- 
bănescu. Suturile expediate de Adam și 
Alexandru Vasile trec cu puțin pe lîngă 
poartă, iar în min. 45 Szabo și Adam

în atac, și acesta, in poziție bună de 
șut, este faultat de Pojoni. Arbitrul 
acordă lovitură de la 11 m, pe care 
Frățilă o transformă: 1—0 pentru 
Dinamo. în continuare, oaspeții pre
iau inițiativa făctnd risipă de energie, 
luptind pentru fiecare minge. Șuturile 
spre poartă sînt însă slabe sau nu-și 
ating ținta. In toată repriza dinamo- 
viștii vor mai trage la poartă doar 
două șuturi (Frățilă min. 20 și Oct. 
Popescu min. 38) și își vor crea o 
ocazie de gol (min. 35) pe care Țir- 
covnicu o va risipi.

Crișul continuă să atace și după 
reluare și, în min. 61, Bacoș ezită la 
o centrare pierzînd o bună ocazie. 4 
minute mai ttrziu, Damian egalează, 
relulnd de aproape, sub bară,' mingea 
trimisă de Szakacs III, la o lovitură 
liberă de pe stingă. După gol, oaspeții 
se mai mențin un timp în atac, după 
care e rîndul gazdelor să domine.

Pînă la sfirșit mai notăm „bara" lui 
Ene II (în min. 88) și un contraatac 
al Crișului la care Datcu trebuie să 
iniervie cu piciorul în afara careului, 
pentru a salva situația.

Arbitrul loan Dobrin (Petroșeni) a 
condus formațiile:

Dînanio : Datcu — Popa, Nunweiller 
Ill, Nunweiller IV, Ivan — P. Emil, 
O. Popescu — Pircălab, Țircovnicu 
(min. 53 Ghergheli), Ene 11, Frățilă.

Crișul i Duca — Georgescu, Solo
mon, Pojoni, Szakacs II — Naghi 
(min: 85 lacob), Vlad — Bacoș, Sza
kacs III, Damian, Mănescu.

Atac bucureștean la poarta petroliștilor: Fronea respinge cu capul
Foto î 1. Mihăică

Repriza secundă — anostă, plină de 
lacune tehnico-tactice — se desfășoară 
mai mult în avantajul teritorial al bu- 
cureștenilor. La aceasta contribuie și 
faptul că Marin Marcel și Juhasz joacă 
— amîndoi — mai mult retras, ceea 
ce face să scadă și mai simțitor forța 
ofensivă a unui atac în care — sîm- 
bătă — doar Mocanu a manifestat o 
impetuozitate de remarcat. Minutul 49 
îi oferă portarului ploieștean prilejul 
sa culeagă îndelungate aplauze : la un 
„cap" al lui Voinea, lonescu respinge 
„in extremis", deviind în corner o 
minge pe care toată lumea o vedea în 
plasă 1 Pe măsură ce minutele se 
scurg, forța de joc a petroliștilor scade. 
Steaua își creează ocazii bune de gol, 
ratate de Constantin (min. 61, cînd 
atacantul militar a reluat prin „foar
fecă" o centrare bună, dar mingea a 
trecut milimetric peste bară), Raksi 
(min. 79, șut pe jos respins de lone
scu... în bară) și din nou Raksi (min. 
83). In ultimele minute, oaspeții mai 
au o „zvîcnire" dar apărarea bucureș- 
teană — care a făcut un meci bun —

SCORUL ETAPEI

se încurcă unul pe altul pe linia de 16 
metri, singuri cu Ghibănescu în față. ■

După pauză constănțenii atacă dezlăn
țuit timp de 10 minute și obțin 4 lovituri 
de colț. în această perioadă constănțenii 
ratează cea mai mare ocazie în min. 
52 : Tufan — care alături de Szabo au 
fost cei mai buni de pe teren — îl des
chide pe Bukdssi aflat la 6 metri de 
poartă dar șutul acestuia este respins 
printr-un excepțional reflex de Moguț.

Clujenii își revin și în urma unor ac
țiuni reușesc să modifice scorul în min, 
71 : deschis în adîncime, Szabo pătrunde 
în careu și reia plasat pe lîngă Ghibă
nescu. De subliniat că înainte, în min. 
67, Ivansuc faultat în careu de Gref, 
beneficiază de o lovitură de la 11 m, 
pe care tot el o trage... în bară. La 
rîndul lor constănțenii se „revanșează” 
în min. 75, cînd Zamfir este atacat ne
regulamentar de Cîmpeanu în careu. Lo
vitura de la 11 m este executată de 
Bjjkbșsi, care trimite pe... lîngă bara.

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) a condus 
foarte bine.

Știința Cluj : Moguț — Marcu, Geor
gescu, Grăjdeanu. Cîmpeanu, V. Alexan
dru, Suciu — Ivansuc, Mureșan II, 
Adam, Szabo.

Farul : Ghibănescu — Costin, Tîlvescu, 
Gref, Stancu — Neacșu, Moroianu — 
Zamfir, Tufan, Bijkdssi (min. 71 Buzea), 
dogii. v morea _ coresp, reg.

Siderurgisful—Steagul roșu 0-0
GALAȚI 17 (prin telefon). — în 

partida de sîmbătă, „unsprezecele** lo
cal și-a dezamăgit din nou suporterii, 
în jocul cu Steagul roșu Brașov, termi
nat cu un scor alb, Siderurgistul s-a 
comportat sub așteptări. Și cum nici 
oaspeții nu s-au prezentat mai bine a 
rezultat un meci anost, de slabă cali
tate

Partida a început în nota de domi
nare a gazdelor. în primele minute Si
derurgistul beneficiază de o bună oca
zie, ratată însă de C. M'atei care șu
tează peste bară. La un contraatac al 
brașovenilor, Selymesi, din situație fa
vorabilă, trage în portarul Niculescu. 
în continuare asistăm la o partidă de 
luptă dar fără faze de poartă prea 
numeroase. Reținem doar șuturile lui 
C. Matei și Banu care greșesc ținta.

După pauză gălățenii beneficiază de 
avantajul vîntului dar nu știu să-l fo
losească și oaspeții sînt cei care au mai 

le risipește orice speranță într-o egalare 
și Steaua cîștigă la diferență minimă, 
dar meritat.

Arbitrul Alexandru Toth — Oradea, 
a condus sub așteptările noastre echi
pele :

Steaua : SUCIU — Georgescu, JE
NEI, D. NICOLAE, Cojocaru — Kosz
ka, PAVLOVICI (din min. 75 Raksi) 
— S. Avram, CONSTANTIN, Voinea, 
Moldoveanu.

Petrolul: IONESCU — Pahonțu, 
Hălmăgeanu, ALECU, Florea — FRO
NEA, Marin Marcel — Badea, JU
HASZ, Dridea I, MOCANU.

RADU URZICEANU

Știința Timișoara
TIMIȘOARA 17 (de la trimisul no

stru). Derbiul bănățean dintre Știința 
și U.T.A. a fost urmărit de aproape 
25.000 de spectatori. Meciul a fost in
teresant doar prin felul cum a evoluat 
scorul (2—0 pentru U.T.A. apoi 3—2 
pentru Știința și în final 3—3). După 
aspectul general al partidei și în spe
cial pentru jocul din repriza secundă. 
Știința ar fi meritat victoria. Studenții 
au dominat categoric în partea a doua 
a meciului, dar înaintașii timișoreni 
s-au pierdut în fața porții, ratînd go
luri gata făcute. Pe de altă parte, la 
orice contraatac declanșat de U.T.A. 
apărarea studenților (în frunte cu Țur- 
can și Răceleanu) s-a pripit, permițînd 
„dirijorului" Țîrlea să găsească fisuri.

U.T.A. și-a organizat foarte bine jo
cul. In prima repriză, cînd nu a adop
tat o tactică defensivă, a controlat bine 
centrul terenului, lansînd atacuri 
eficace. Am remarcat în această pe
rioadă tehnica textiliștilor și schimbul 
frumos de pase. Ca urmare, ei au a- 
juns să conducă cu 2—0 în numai 23 
de minute. Țîrlea a deschis scorul în 
min. 9 în urma unui schimb de pase 
cu Tomeș (un „un-doi“ cum scrie la 
carte) făcînd „mat" apărarea Științei. 
In min. 23, după un fault comis de 
Hîrșova, FToruț a executat o lovitură 
liberă cu boltă și Tomeș a reluat balo
nul în plasă. La 2—0 pentru U.T.A. 
-studenții nu s-au pierdut ci, dimpo-

Joc slab la Galați:

mult, inițiativa. în ansamblu, evoluția 
ambelor echipe decepționează. Singu
rele note bune în această întîlnire se 
cuvin compartimentelor defensive ale 
celor două formații. Liniile de atac au 
jucat slab și în această privință dăm 
cifre edificatoare : în tot meciul, Side
rurgistul a șutat la poartă de zece ori 
(patru șuturi pe poartă) iar Steagul 
roșu de unsprezece ori (două șuturi 
pe poartă).

Arbitrul A. Bentu-Bucur ești a con
dus bine formațiile :

Siderurgistul : Niculescu — Tomes- 
cu, Dragomir, FI or eseu, Voicu —■ 
Gheorghe, Gherghina — Banu, C. Ma
tei (min. 75 Hulea), R. Mutei, David.

Steagul roșu : Adamache — Zaharia, 
Jenei, Naghi, Campo — Sigheti (min. 
45 Mesaroș), Seredai — Hașoti, Năftă- 
năilă, Ne cula, Selymesi.

S. CONSTANTINESCU, coresp.

C.S.M.;
în ciuda norilor care se în 

deasupra Copoului, un public ) 
și foarte entuziast, înarmat ci 
de ploaie și umbrele, se afla 
prezent pe stadion cînd arbitru 
semnalul de începere a i 
C.S.M.S. — Progresul.

Și spectatorii au avut de cîșt 
do>uă ori : mai întîi prin acees 
aplaudat o victorie a formații 
rite ; în al doilea rînd pentru 
asistat la un joc cu multe faz 
tacul oase, datorate în exclusivi 
cătorilor localnici. în efortul 
continue de a evita „zona periei 
ieșenii au obținut o victorie p 
(2—0), în dauna unei echipe, 
sul, aflată la cea de a șasea înl 
consecutivă. Am dori să sublin 
atît victoria (căci scorul e de 
redus față de aspectul partid* 
mai ales, modul inteligent în < 
a fost realizată. Echipa C.S.M.S 
cat cu pase lungi, precise, la ji 
cei mai demarcați. Atacurile 4 
purtate mai alea pe extreme.

Oaspeții s-au preocupat i

Rapid—Diz
(Urmare din pag. 1) 

nul greu, cu toată „miza*. Pr* 
rea pentru calitate, pentru spor 
a stat pe primul plan. A învins 
pe merit, datorită, în primul rîr 
dentei sale superiorități teh». 
care s-a adăugat sudura dintre e 
•timente. Ca și duminica trecu 
văzut o linie de fund ermetici 
plasată cu Lupescu și Dan Coe 
mă, mijlocul terenului a fost bir 
trolat de Georgescu și Dinu (îi 
vervă de joc), în timp ce la în 
Năsturescu, Dumitriu II, Ion 1 
(în repriza doua) și Co-dreanu <

In derbiul bănăți

- U.T.A. 33 (2-
trivă, au început să atace mai i 
In min. 25 Mițaru a tras de a 
și mingea ștergînd bara a depăși 
de gol. Punctul marcat a dat arif 
delor care nu au întîrziat să ej 
In min. 30 după ce apărarea oas 
a fost depășită, Ion Vasile a ieș 
portun din poartă și Manolache 
scris nestingherit. Spre sfîrșitul 
zei Ion Vasile are cîteva inte: 
splendide. O mare ocazie rateaz 
misar.

După pauză asistăm la un asal 
tinuu al echipei Știința, rămas 
vreme fără rezultat. In min. 7E 
LereteJ a reluat cu capul o loviți 
colț: 3—2 pentru Știința. In t 
minut se produce și egalarea : 
mesi centrează și Tomeș reia dii 
în poarta lui Popa.

Arbitrul N. Mihăilescu (Buc.) i 
dus formațiile i

Știința Timișoara: Popa — HI 
Mihăilă, Țurcan, Răcelescu — 
ter, Surdan — Igna, Ciosescu, M; 
che, Mițaru.

U.T.A. ; Ion Vasile (din min. 7 
man) — Pecican, Bacoș, M 
Neamtu — Chivu, Comisar — T 
Țîrlea, Floruț, Selymesi.

ION OCHSENFE

I
SERIA EST

Moldova Iași — Textila Buhuși. 4—0
Flamura roșie Tecuci — Rapid/ Miz: 

(1-0)
Rulmentul Bîilad — Laminorul Brail- 

(1-0)
Chimia Onești Unirea Botoșan 

(2-0)
Petrolul Moineștl «—* Metalosport 

3—0 (1—0)
Fructexport Focșani — Dinamo: Su 

j_0 (i—o)

CLASAMENT

1. Laminorul Brăila 20 12 4 4 4‘
2. FI. roșie Tecuci 20 9 5 6 41
3. Dinamo Suceava 19 9 5 5 21
4. Chimia Onești 20 9 4 7 2i
5. Textila Buhuși 20 8 <• 8 3
6. Moldova Iași 20 8 3 9 2:
7. Rapid Mizil 19 9 t 9 24
S. Fructexport Focșani 20 7 4 9 2'.
9. Unirea Botoșani 20 8 2 10 2î

IC. Rulmentul Bîrlad 20 6 5 9 21
11. Metalosport Galați 20 6 4 10 2!
12. Petrolul Moineștl 20 6 3 11 2i

Clasamentul a fost refăcut în urr- 
mologării rezultatului meciului dinții 
pele Moldova Iași — Unirea Botoșani, 
a dat cîștig de cauză, cu 3—0, Unirii 
șani.

ETAPA VIITOARE : Textila Buhuși - 
mentul Bîrlad, Fructexport Focșani —



lOGRESUL 2-0 (2-0) Știința București — Rapid 7-1 (3-0)1
r <le aparare, rarele contra- 
inițiate fiind lipsite de vlagă și 

'e altfel, cea mai mare parte din 
cliipa Progresul a fost dominată 
cu greu reușind să treacă în 
de teren a adversarului. Este 
mtru toată lumea că formația 
'teană trece printr-o serioasă 
atît ca formă cit și ca concep- 
joc) și e de datoria conducerii 
i să analizeze și să ia măsuri 
înlăturarea lipsurilor ce sc ma
in prezent în cadrul echipei, 

fara celor două goluri realizate 
de prin Vornicu, care în min. 
ansformat o lovitură de la 11 m, 
min. 42 a înscris impecabil, la 
de jos, dinlr-o lovitură liberă 
circa 20 m, însemnările de la 

partidă consemnează numeroa- 
ocazii favorabile ratate de ie- 

rin Milea, Voica, Matei.
Irul C. Geană (Brașov), deși nu 
de condus un meci greu, a fă- 

îșeli. El a acordat cu ușurință 
a de la 11 m, fapt pentru care 
riza secundă n-a mai penalizat

alte infracțiuni în careu ale oaspeților.
Formații : C.S.M.S. : Constantines-

cu — V. Popescu, Moțoc, Vornicu, De- 
leanu — Humă, Ștefănescu — Matei, 
Pop, Voica (min. 79 Danileț), Milea ; 
PROGRESUL: Mîndru (min. 88 Coa
ma) — Nedelcu, Ioniță, Ivănescra, 
Constantinescu — I. Popescu, Iancu — 
Sloicescu (min. 73 Baboie), Maleianu, 
M. Voinea, D. Popescu.

C. MACOVEI

FEMININ, SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI-RAPID 7—1 
(3—0). Campioanele — fără Ana Bo- 
ian — au pierdut fără drept de apel 
în fata principalelor adversare. Știința 
a condus la pauză cu 3—0 prin punc
tele marcate de Szoko. După reluare, 
Sclrramko a mărit avantajul echipei 
sale la 4—0. La acest scor, Maria 
Constantinescu a ratat un „7 metri*, 
pentru ca imediat Leonte și din nou

IERI ÎN CATEGORIA B

Pitești 1-0

SERIA I
Metalul Tîrgoviste — Dinamo Bacău 

1—0 (0—0)
Unirea Rm. Vîlcea — Poiana Cîm- 

pina 1—0 (1—0)
Ceahlăul P. Neam) — Știința Bucu

rești 2—2 (1—0)
C.F.R. Pașcani — Știinja Craiova 

amînat
Flacăra Moreni — Tractorul Brasov 

1—0 (0—0)
Știința Galați — Chimia Făgăraș 

3_0 (1—0)
Metalul București — Foresta Fălti

ceni 3—0 (întrerupt în min. 43)
în pericol poarta localnicilor. 

Ionescu a dirijat cu multă com- 
i înaintarea, a „pus“ mingile 
re-buia șâ a lansat partenerii cu 
litudine, schimbînd direcția de 
e cîte ori era nevoie. Dumitriu 
Năsturescu au muncit mult și 

06 păstrînd mingea departe de 
a poartă. Dinamo Pitești a gre- 
după părerea no<astră — supra- 
nd „a priori* înaintarea rapi- 
rămînînd în apărare în mai toată 
i întîi. Este drept că Naghi, Da- 
Cacoveanu (cărora li s-a adăugat 
Stoenescu, șters astăzi) au efec-

1 acest timp o serie de incursiuni 
enuj Rapidului care anunțau... 
dar lipsa de insistență și mai 
ripeala i-au lipsit de posibilita- 

a înscrie.
tul piteștean a cîștigat în consis- 
în repriza secundă, dar apărarea 
ă și propria nervozitate și-au 
îuvîntuJ. S-ar cuveni a adăuga 
lipsurile în pregătirea tehnică 

•stată îndeosebi în lovirea balo- 
Am notat două ocazii rare : în 

>0, un șut bombă al lui Barbu a 
sspins de pe linia porții, iar în 
?7, Naghi — scăpat singur — a 
pe lingă poartă, de Ia mică dis- 
Unicul gol al partidei a fost în- 

în min. 23 : Valcan respinge în 
, execută scurt Codreanu pînă 
tescu și acesta centrează la Du

ll. înaintașul rapidist, scăpat 
edere de apărători, trimite cu 
la „păianjen*, beneficiind de 
neatenție a lui Matache. Rapid 

re cîteva ocazii bune în min. 24, 
Matache respinge în corner u>u 
ne plasat de același Dumitriu II, 
min. 55 și 80, cînd portarul dina- 
t apără excepțional două mingi 
iate de Năsturescu. Fluierul final 
ește pe piteșteni în plină ofen- 
dar scorul nu mai poate fi mo-
t. A arbitrat bine Cornel Nițescu 
).
amo Pitești : Matache — Valcan, 
telian, Corneanu, Radu — Barbu, 
eseu — Cacoveanu (Constantines- 
n min. 78), David, Naghi, C. lo

ud •• Andrei — Langa, Lupescu, 
in, Macri — Dinu, Georgescu — 
rescu, Dumitri a II, I. Ionescu, Co-
u.

CLASAMENT
1. Metalul Tîrgoviște 22 13 2 7 37:33 28
2. Poiana Cîmpina 22 12 3 7 35:23 27
3. Dinamo Bacău 22 10 5 7 38:20 25
4. Știința Craiova 21 9 7 5 34:21 25
5. Metalul Buc. 22 10 3 9 22:20 23
6. Unirea Rm. Vîlcea 22 9 5 8 35:39 23
7. Știința Buc. 22 9 4 9 33:30 22
8. Flacăra Moreni 22 10 1 11 29:31 21
S. C.F.B. Pașcani 21 8 5 8 23:25 21

10. Tractorul Brașov 22 8 4 10 27:23 20
11. Chimia Făgăraș 22 8 4 10 26:35 20
12. Ceahlăul P. Neamț 22 7 5 10 38:44 19
13. Știința Galați 22 6 5 11 33:33 17
14. Foresta Fălticeni 22 5 5 12 19:52 15

Meciul Flacăra Moreni C.F.R.

șov — Unirea Rm. Vîlcea, Știința Cra
iova — Flacăra Moreni.

SERIA A II-A
C.F.R. Timișoara — Mureșul Tg. 

Mureș 1—1 (1—1).
Gaz Metan Mediaș — A.S.M.D. Sa- 

tu-Mare 2—0 (0—0).
C.S.M. Sibiu — Jiul Petrila 2—0 

(0-0).
C.S.M. Cluj — Flamura roșie Ora

dea 2—0 (1—0).
Minerul Lupeni — Minerul Baia 

Mare 1—0 (0—0).
Industria sîrmei C. Turzii — A. S. 

Cugir 0—0.
Meciul C.S.M. Reșița — Arieșul Tur

da a fost amînat.

Szoko să ridice scorul la 6—0 (!) pen
tru Știința. De abia în această situație 
Rapidul a marcat golul de onoare prin 
Balosache, iar Cîrligeanu a pecetluit 
în final scorul partidei (7—1). Știința 
s-a apărat cu multă atenție și a folo
sit cu deosebită eficacitate contra
atacurile. Rapidul a acționat mai lent 
ca deobicei, plimbînd mingea mult 
timp fără să încerce pătrunderi in
dividuale sau aruncări spre poartă.

CONFECȚIA BUC.—PROGRESUL 
BUC. 7—5 (3—0). Mai decise în atac, 
jucătoarele de la Confecția au cîștigat 
pe merit. Progresul a reușit după 
pauză să se apropie (2—3 în min. 
30), dar handbalistele Confecției s-au 
distanțat din nou (5—2 in min. 39 
și 6—3 în min. 42) și acest handicap 
nu a mai putut fi recuperat.

S.S.E. PLOIEȘTI—RULMENTUL 
BRAȘOV 6—7 (3—1), VOINȚA SI
GHIȘOARA—TRACTORUL BRAȘOV 
8—12 (5—5); Seria a Il-a: S.S.E. 
PETROȘEN1—S.S.E. T1M. 5—12 
(2—5); ȘTIINȚA TIM.—ȘTIINȚA 
CLUJ 12—6 (4—4); C.S.M. SIBIU— 
CONSTRUCTORUL TIM. 12—9 (6—3); 
ELECTROMAGNETICA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 5—17 (3—7). Ultimă e- 
tapă a campionatului feminin se dis
pută joi 21 mai.

MASCULIN, SERIA 1
STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 

13-13 (6-8). Derbiul seriei nu a co

respuns deiît parțial, deoarece dina- 
moviștii au aliniat o formație cu multe 
rezerve. Și în, aceste condiții, jocul a 
fost echilibrat și viu disputat. La în
ceput inițiativa a avut-o Steaua (1-0, 
3-1, 5-2). Apoi, ca urmare a unor 
contraatacuri decise, dinamoviștii au e- 
galat (5-5) și au preluat conducerea 
pe care au păstrat-o (cu un avantaj 
permanent de 1-2 puncte) pînă în ulti
mele secunde, cînd la rîndul lor, au 
fost egalați. Arbitrajul lui I. Marconi 
(Timișoara) — cu scăpări.

RAPID BUC. — ȘTIINȚA GA
LAȚI 27-15 (13-8). Cu excepția pri- 
melor minute, cînd gălățenii au con
dus cu 1-0, 3-2 și 4-3, Rapid a avut 
permanent inițiativa, detașîndu-se si
gur mai ales în repriza secundă. Intre 
cele două echipe a existat o clară di
ferență de valoare reflectată de altfel 
și în scor.

RAF1NARIA TELEAJEN — C.S.M.S. 
IAȘI 24—19 (11—11); DINAMO 
BACAU — TRACTORUL BRAȘOV 
25—18 (14—8). Seria a H-a:
C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA SIBIU 
23—16 (8-8); ȘTIINȚA PETROȘF.NI 
— TEHNOMETAL TIMIȘOARA 27-12 
(13-9); DINAMO BRAȘOV—ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 20-12 (10-3); VOINȚA 
SIGHIȘOARA — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 20-21 (9-11).

Pașcani care nu s-a disputat din cauza 
neprezentării echipei C.F.R. Pașcani, a 
fost omologat cu rezultatul de 3—0 
pentru Flacăra Moreni.

ETAPA VIITOARE: Știința Bucu
rești — C.F.R. Pașcani, Metalul Tîrgo- 
viște — Chimia Făgăraș, Dinamo Ba
cău — Foresta Fălticeni, Poiana Cîm- 
pina — Metalul București, Ceahlăul P. 
Neamț — Știința Galați,’ Tractorul Bra

CLASAMENT
1. Minerul Baia Mare 22 14 1 7 31:17 29
2. C.F.B. Timișoara 22 10 9 3 28:17 29
3. C.S.M. Beșița 21 11 4 6 32:19 26
4. A.S. Cugir 22 9 6 7 19:28 24
5. Minerul Lupeni 22 9 5 8 25:28 23
6. Gaz metan Mediaș 22 8 5 9 27:18 21
7. Jiul Petrila 22 7 7 8 26:30 21
8. Ind. sîrmei C. Turzii 22 9 2 11 34:32 20
9. Mureșul Tg. Mureș 22 6 8 8 30:30 20

10. C.S.M. Sibiu 22 8 2 11 23:20 19
11. Arieșul Turda 21 7 5 9 23:29 19
12. A.S M.D. Satu-Mare 22 8 3 11 23:34 19
13. FI. roșie Oradea 22 7 5 10 18:33 19
14. C.S.M. Cluj 22 7 3 12 22:26 17

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

atitudini Un fapt puțin obișnuit
La jocul Metalul București—Fo

resta Fălticeni — din cadrul cat. 
B — disputat duminică dimineața 
pe terenul Gloria, s-a petrecut un 
fapt puțin obișnuit. Conducătorul 
jocului, controlînd canfeteLe jucăto
rilor de la Foresta (care deplasa
se un număr de 14 sportivi) a cons
tatat că cinci dintre ei nu aveau 
trecută viza medicală, iar la ceilalți 
9 viza medfcală purta data de 18 
februarie... 1963. In aceste condiții, 
arbitrul C. Denghel-Ploiești nu a 
permis celor cinci jucători să ia 
parte la joc. După lungi discuții, 
cu o întirziere de 35 minute, echipa 
oaspe a intrat pe teren cu nouă ju
cători. In minutul 43, la scorul de 
3—0 pentru Metalul, jocul a trebuit 
să fie întrerupt, deoarece trei ju
cători (Ioniță, Anghel și Tacamaș) 
au părăsit terenul simulind acciden
tări, iar echipa a rămas astfel în 
șase oamenii?

Este de neînțeles cum echipa din 
Fălticeni a putut juca aproape un 
întreg campionat fără ca jucătorii 
săi să aibă vizita medicală făcută

și cum arbitrii care au condus 
jocurile acestei formații nu s-au 
sesizat de acest fapt? De asemenea 
nu înțelegem cum conducerea aso
ciației a permis deplasarea echipei 
la București, cheltuindu-se o mul
țime de bani pentru drum, masă, 
cazare etc. Este surprinzătoare șî 
declarația delegatului echipei din 
Fălticeni (tov. lacob) care spunea 
că nu a cunoscut dispozițiile fede
rației în legătură cu vizita medi
cală a jucătorilor, precum și atitu
dinea complet nesportivă a antre
norului Ego Munteanu, care a dat 
indicații fotbaliștilor săi să simu
leze accidentări pentru a părăsi 
astfel terenul.

După cum se vede, in sinul a- 
cestei asociații se petrec lucruri 
care nu duc la nimic bun. Și aceas
ta o confirmă și faptul că nu în- 
timplător echipa de fotbal se află 
pe ultimul loc în clasament. Fede
rația de fotbal trebuie să cerceteze 
acest caz și să ia măsurile cores
punzătoare.

C. DUMITRIU

I î N CATEGORIA C
Iași, Chimia Onești — Flamura roșie 
i, Dinamo Suceava — Metalosport Ga- 
Unirea Botoșani — Laminorul Brăila, 
iii Moinești — Rapid Mizil.

SERIA SUD
frica Fieni — Flacăra roșie București 
0—0)
ea Răcari — Electrica Constanța 3—0 

ui Constanța — Victoria Giurgiu 1—2. 

aiul Pitești — C.F.R. Roșiori 3—2 (1—0) 
jresul Alexandria — Muscelul Cîmpu-
1—2
homdtal București — Dinamo Victoria 
2—i (î—n.

Metalul Pitești, Dinamo Victoria Buc. — 
Electrica Constanța, Progresul Alexandria —< 
Tehnometal București, Victoria Giurgiu — 
Electrica Fieni, C.F.R. Roșiori — Muscelul 
Cîmpulung.

SERIA VEST
Teba Arad — Vagonul Arad 0—2 (0—2) 
Steaua roșie Salonta — Victoria Călan 

3—0 (3—0)
Tractorul Corabia — C.F.R. Arad 0—0
EJectroputere Craiova — Metalul Tr. Se

verin 1—2 (0—0)
Electromotor Timișoara — Siderurgistul 

Hunedoara 1—1 (0—1)
Minerul Deva — Pandurii Tg. Jiu 2.—0 

(1—0)

doara — Teba Arad, Victoria Călan — 
Minerul Deva, Vagonul Arad — Electro* 
cutere Craiova.

SERIA NORD
Recolta Cărei — Metrom Brașov 2—1 (2—B
Unirea Dej — Chimica Tîrnăveni 2—2 

(0-2)
Minerul Baia Sprie — Faianța Sighișoara 

2—3 (2—1)
Rapid Tg. Mureș — Gloria Bistrița 2—1 

(0-1)
Soda Ocna Mureș — Textila Sf. Gheor- 

ghe 1—0 (0—0)
Metalurgistul Baia Mare — Minerul Bihor 

a—1 (Î—I)

CLASAMENT

CLASAMENT
•F.R. Roșiori 
inamo Vict. Buc» 
ictoria Giurgiu 
etalul Pitești 
. roșie Buc. 
ahnometal Buc. 
i.ectrica Fieni
'rea Răcari 

metrica Constanța 
ogresul Alexandria 
Mtul Constanța 
uscelul Cîmpulung

20 11 4 5 26:10 26
20 12 2 6 38:21 26
20 11 4 5 42:24 26
2-3 9 5 6 28:31 23
20 8 6 6 27:22 22
20 9 3 8 22:32 21
20 7 4 9 27:37 18
20 6 4 10 29:27 16
20 6 4 10 27:34 16
20 4 8 8 19:34 16
20 7 1 12 30:30 15
20 6 3 11 23:36 15

1. Vagonul Arad
2. Metalul Tr. Severin
3. Pandurii Tg. Jiu
4. C.F.R. Arad
5. Siderurgistul Huned.
6. Electroputere Craiova
7. Tractorul Corabia
3. Minerul Deva
9. Electromotor Timiș.

10. Victoria Călan
11. St. roșie Salonta
12. Teba Arad

20 13 2 5 54:19 23
20 12 3 5 33:29 27
20 11 2 7 34:13 24
20 7 7 6 21:23 21
20 S 4 8 26:36 20
20 8 3 9 31:29 19
20 8 3 9 33:31 19
20 7 5 8 27:31 19
20 7 5 8 25:29 19
20 8 3 9 24:23 19
20 6 4 10 22:33 16
20 3 3 14 18:41 9

CLASAMENT
1. Recolta Cărei 20 13 2 5 49:21 28
2. Unirea Dej 20 10 5 5 48:31 25
3. Soda Ocna Mureș 20 11 2 7 38:30 24
4. Gloria Bistrița 20 11 1 8 43:28 23
5. Metrom Brașov 20 9 3 8 38:27 21
6. Faianța Sighișoara 20 7 6 7 29:31 20
7. Minerul Baia Sprie 20 9 1 10 24:29 19
8. Minerul Bihor 20 8 2 10 23:40 18
9. Chimica Tîrnăveni 20 6 5 9 26:35 17

10. Rapid Tg. Mureș 20 8 1 11 30:44 17
11. Textila Sf. Gheorghe 20 7 2 11 19:26 16
12. Metalurgistul B. Mare 20 5 2 13 20:48 12

ETAPA VIITOARE : Metrom Bl așov — U:ni-
rea Dej, Recolta Cărei — Textila Sf. Gheor- 
ghe, Rapid Tg. Mureș — Metalurgistul Baia 
Mare, Minerul Bihor — Soda Ocna Mureș, 
Faianța Sighișoara — Gloria Bistrița, Chi
mica Tîrnăveni — Minerul Baia Sprie.

XPA VIITOARE : Portul Constanța — 
a Răcari, Flacăra roșie București

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Arad — Pan
durii Tg. Jiu, Tractorul Corabia — Electro
motor Timișoara, Metalul Tr. Severin — 
Steaua roșie Salonta, Siderurgistul Hune

„ZONELE” AU LUAT SEiRȘIT

ACUM, FINALELE...
GALAȚI. Vineri s-a disputat cea 

de-a doua semifinală. REZULTATE 
TEHNICE. C. Popa (Buc.) b.p. Șt. 
Molnar (Tim.) ; O Gorea (Reghin) 
b.p. T. Szabo (Oradea) ; C. Gheorghiu 
(Buc.) b.p. V. Szolosi (Reșița) ; M. 
Goanță (Craiova) b.p, E Gale (Tim.) ; 
V. Tudose (Buc.) b.p O. Baciu (Buc.); 
P. Olaru (O. Roșu) b.p. P. Stăncescu 
(Buc.) ; I. Comun (Brăila) b.ab. 3. 
V. Bocănel (Ciudanovița) ; I. Pițigoi 
(Buc.) b.p. Gh. Ionel (Bocșa) ; V. Ba
dea (Buc.) b.ab. 1 Șt. Mustață (Buc.); 
M. Mariuțan (Buc) b.p. I. Păunoiu 
(Ploiești); V. Perianu (Brăila) b.p. 
A. Teodorescu (Buc).

Sîmbătă seara au avut loc finalele 
care au desemnat cîștigătorii „zonei" 
de la Galați. Revelația reuniunii a 
constituit-o tînărul din Reghin. Ovi- 
diu Gorea. El a avut ca adversar, în 
limitele categoriei cocoș, pe bucureștea- 
nul C. Popa. Gorea, cu directă de 
stingă ireproșabilă, si-a țintit adversa
rul la respect timp de două reprize. 
Abia în ultimul rund Popa reușește 
să puncteze ceva mai mult, dar nu 
suficient — considerăm noi — pentru 
a fi declarat învingător. La pană. C. 
Gheorghiu (Buc.) '.-a învins pe craio- 
veanul M. Goanță. Dacă primele două 
reprize au fost echilibrate, învingăto
rul fiind greu de precizat, în schimb, 
în ultimul rund Gheorghiu s-a impus 
net în fața unui adversar epuizat. La 
mijlocie, era gafa să asistăm la o 
surpriză. M. Mariuțan, boxînd fără 
nici o orientare tactică a recepționat 
în prima repriză un puternic croșeu 
de dreapta la figură, nelipsind mult 
să asistăm la un final rapid. Pînă 
la urmă, adversarul său. V. Perianu 
(Brăila) a cedat în fața tenacității și 
forței boxerului bucureștean.

lată celelalte rezultate : muscă : D. 
Davidescu (Buc.) cîștigă prin nepre- 
zentarea lui Gh Gheorghe (Buc.) ; 
semiușoară: N. Deicu (Brăila) b.p. V. 
Antoniu (Buc.)—decizie eronată; ușoa
ră: V. Tudose (Buc.) b.ab. 2 P. Olaru 
(O. Roșu) ; seinimijlocie: I. Covaci 
(Brăila) b.k.o. 2 P. Păcuraru (O. 
Roșu) ; mijlocie mică: V. Badea (Buc.) 
b.p. 1. Pițigoi (Buc.), semigrea: D 
Gheorghiu (Buc.) b.p. Șt. Panduru 
(Craiova); grea: V. Mariuțan (Buc.) 
b.ab. 1. E. loanovici (Cluj).

P. HENȚ

CRAIOVA. Meciuri de mare atracție, 
vineri seara, pe stadionul C.S O. din 
localitate. I. Mihalic (Buc.) l-a învins 
pe Gh. Manea (Muscel) Boxerul mus- 
celean a atacat chiar din primul mi
nut, obligîndu-1 pe Mihalic să se ape
re. Sfîrșitul reprizei secunde î' găsește 
pe Manea în plin avînt. In ultimul 
rund, însă, Mihalic pornește la atac, 
și cu „rafale" de lovituri reface din 
handicap. Aîanea nu mai poate ține 
piept ritmului impus de Mihalic și pier
de partida. ALTE REZULTATE. Gh. 
Ciurea (Muscel) b p. I Baciu (Buc.); 
M. Dumitrescu (Buc.) b.p. AL An
ghel (Buc.); P. Mireescu (Buhuși) 
b.p. N. Paraschiv (Buc.) — decizie 
eronată; C. Pop (Tim.) b.p. V. ioa- 
novici (Bacău) ; C. Ciucă (Buc.) b.p.
M. Soșoiu (C-ța) ; I Manea (Buc.) 
b.p. C. Nemțeanu (C. Turzii): N. 
Phiiu (Buc.) b.ab. 1 Al. Moldovan 
(Cluj) ; Al. Murg (Cluj) b.p. A). Bă- 
loiu (Buc.); C. Rusu (Buc.) b.p. P. 
Prunea (Cluj); D. Vituș (Oradea) 
b.p. L. Soci (Mangalia) ; I Olteanu 
(Buc.) b.p. I. Niri (Oradea); O. Ur- 
lățeanu (Buc) b.p F Toth (Tim); 
I. Monea (Buc) bp. M. Neacșu (Pi
tești).

Duminică s-au disputat finalele. Tî
nărul timișorean C. Pop era cit pe-aci 
să furnizeze cea mai mare surpriză a 
competiției în partida cu C Ciucă. El a 
atacat mult, dar experiența și tehnica 
superioară a lui Ciucă au eîntărit greu 
în balanța victoriei, pe tare, în cele 
din urmă, a realîzat-o. In general, însă.- 
Pop a fost aproape tot timpul egal 
„olimpicului". ALTE REZULTATE. 
I. Mihalic (Bue.) b.p P. Vituș (Ora
dea); AL Dumitrescu (Buj) b.p. Gh. 
Ciurea (Aîuscel); 1. Olteanu (Buc.) 
b.p. P. Mireescu (Buhuși); V. Trandafir 
(Buc.) b.p. Knrunczi (Bocșa) ; Gh. 
Negrea (Buc.) b.p. N. Motoc (Buc.) :
N. Puiu (Buc.) bab 2 1. Manea 
(Buc.) ; P. Vaa^a (Buc.) b.ab. 3 I. 
Negru (Buc.) ; C. Rusu (Buc.) b.p. 
Al. Murg (Cluj); I. Monea (Buc.) 
b.ab. 1 D. Urlăteanu (Buc.).

M. TRANCĂ

r
î Din partea Serv. Inspecției Auto

și Circulație D.M.C.

****
*

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

CONCURSUL Nr. 20 DIN 17 MAI 1964

I. Steaua—Petrolul (cat. A) 1
II. Dinamo Pitești—Rapid (cat. A) 2

III. C.S.M.S. Iași—Progresul (cat. A) 1
IV. Știința Tim—U.T.A. (cat. A) x
V. Siderurgistul—Steagul roșu (cat. A) x

VI. Știința Cluj—Farul (cat. A) 1
VII. Metalul Tîrg.—Din.Bacău (cat. B) 1

VIII. Portugalia—Anglia 2
IX. Juventus—Bologna (camp. ital. A) x

X. Lazio—Interxiazionale (camp. ital. A) x
XI. Milan—Fiorentina (camp. ital. A) 1 

XII. Modena—Torino (camp. ital. A) x
Fond de premii 242.270 lei. I

în ziua de 25 mai 1964, orele 
18,00, Direcția Miliției Capitalei 
organizează o consfătuire cu mo- 
tocicliștii și posesorii de auto
turisme particulare, în cadrul că
reia se vor discuta probleme pri
vind securitatea circulației pe dru
murile publice.

Consfătuirea va avea loc 
Teatrul de vară al Stadionului 
August".

Sînt invitați să participe toți 
sesorii particulari de auto - moto 
din Capitală.

la
„23

po-

I

M



Reprezentativa de tineret Ia fotbal a R P. Ungare 
deplasează un unsprezece puternic la București

După reușita serie de meciuri sus- 
finale în Suedia și R.F. Germană, se
lecționata de tineret a tării noastre 
apare în fața spectatorilor bucureșteni 
duminică 24 mai, cind întîlnește un 
adversar puternic: selecționata cores
punzătoare a R.P. Ungare.

Lotul tinerilor fotbaliști maghiari 
este condus — de la începutul anului 
trecut — de renumitul specialist Gus
tav Sebeș, care deține — de puțin 
timp — și funcția de conducător teh
nic al cunoscutei echipe budapestane 
M.T.K., finalistă a actualei ediții a 
„Cupei cupelor".

In selecționata de tineret a R.P. 
Ungare apar numai jucători din prima 
categorie. Ei alcătuiesc un unsprezece 
de o ridicată valoare tehnică, cu mare 
predilecție pentru jocul ofensiv, un 
unsprezece care a lăsat o impresie

Și pe timp 
se pot obține

Sîmbătă și duminică, pe poligonul 
Tunari, au continuat întrecerile din 
cadrul „Cupei Olimpia". Cu tot timpul 
nefavorabil, în unele probe s-au înre
gistrat performanțe bune. I. Tripșa (Di
namo) a totalizat 588 p. la pistol vite
ză. iar alți patru trăgători au hotărît 
prin baraj la 585 p. locurile următoare. 
Cu acest prilej echipa Dinamo a sta
bilit și un nou record al tării cu 2340 
p. Un alt record republican a fost mo
dificat de Bogdan Marinescu (S.S.E.l) 
la proba de talere aruncate din turn 
pentru juniori (88 p.j. De asemenea, 
merită scoase. în evidență rezultatele 
lui I, Dumitrescu (Dinamo Obor) la 
talere aruncate din șanț, (194 p.).V. 
Atanasiu (Steaua) la pistol calibru 
mare (581 p.) și Margareta Enache 
(Steaua) la armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare (331 p.).

Clubul Olimpia poate fi dat ca e- 
xemplu pentru felul cum a organizat 
acest concurs. La toate probele a fost 
asigurat un arbitraj competent afișa
rea rezultatelor s-a făcut în timp re
cord. Primilor clasați, la fiecare pro
bă. organizatorii le-au oferit numeroase 
premii în obiecte.

Concursul continuă astăzi, cu înce
pere de la ora 9, eu probele de talere

Echipa Romîniei a urcat pe lecui doi 
în clasane atol general

(Vrmare din p«g. 1)

lași timp. G. Moiceanu, L. Zanoni si 
C Dumitrescu au sosit pe locurile 8. 
14. si. respectiv, 15 in același timp 
cu învingătorul. W. Ziegler. I. Stoica 
și I. Ardeleana au venit cu plutonul 
pe Jocurile 34, 38 și respectiv 50 măr
eați cu timpul de 4 li 07:36.

OBERHOF 17 (prin telefon). — Du- 
niinică s-a consumai una dintre cele mai 
dificile etape ale actualei edilii a 
„Cursei Pacii“, contratimpul individual, 
pe un traseu «u profil muntos lung 
<ie 45 km. Plecarea s-a dat din loca
litatea ErFurt, de unde s-a urcat peste 
7(H) nu în serpentine largi, pînă la 
Oberhof, o stațiune de iarnă aflata la 
900 in altitudine. A fost o întrecere 
care a supus pe alergători la un serios 
examen, care i-a solicitat mult. Măr
turie a eforturilor și a dificultății eta
pei stă media orară (34.8 km) reali
zată la capătul celor 45 km.

Cicliștii noștri, care lupta din răs
puteri pentru a îmbunătăți continuu 
situația echipei în clasamentul gene
rat au muncit astăzi pentru a nu fi 
ajunși de reprezentativa Poloniei care 
ne urmărește, de cîtva timp, ca o... 
umbră. Și alergătorii romîni au reu
șit să mai cîștige secunde în această 
aprigă dispută. Aportul cel mai mare 
l-a adus, după cum era de așteptat, 
C. Dumitrescu, specialistul nostru nr. 
1 la contratimp și mai ales pe porțiu
nile de munte. C. Dumitrescu a reușit 
eâ se claseze pe locul 3 în această 
cursă, dar hotărîtoare în clasamentul pe 
echipe a fost performanța lui Ion Ar
deleana care a înregistrat de aseme
nea un timp hun. La menținerea locu
lui în clasamentul general pe echipe a 
contribuit și Walter Ziegler, oare a 
fost astăzi al treilea om al reprezen
tativei noastre. în etapa de luni este 
rîndul celorlalți să lupte din răsputeri 
pentru îmbunătățirea situației echipei 
R. P. ROMÎNK 

excelentă în toate partdele susținute. 
La începutul aceste luni, mai precis 
la 3 mai, selecționata de tineret ma
ghiară a jucat la Gyor cu selecționata 
Austriei de nord. Tinerii fotbaliști ma
ghiari au efectuat o aplaudată demon
strație de joc modern, reflectată pe 
tabela de marcaj care, după 90 de mi
nute, a indicat rezultatul de 5—0 în 
favoarea lor.

Unsprezecele asupra căruia s-a o- 
prit în ultimele jocuri Gustav Sebeș 
este următorul:

Varga (Vasas) — Fcnagyi (M.T.K.), 
Csordas (Ujpesti Dozsa), Vagi (Hon- 
ve<3) — Galambos (Ferencvaros),
Borsanyf (Ujpesti Dozsa) — Karaba 
(Dorog), Szuromi (Dorog), Zoltan 
Varga (Ferencvaros), Puskas (Vasas), 
Korsos (Gyor).

„Cupa OIimp£a“ la tir

nefavorabil
rezultate bune!
aruncate din turn manșa a Il-a, armă 
liberă calibru mare 3x40 tocuri și pis
tol precizie,

(V- G.)

Activitatea internațională la volei
TURNEUL DE LA OS1JEC

(IUGOSLAVIA)
OSIJEK 17 (prin telefon). In localitate ș-a 

desfășurat timp de trei zile un turneu in
ternațional la care au participat repre
zentativele masculine ale Iugoslaviei, R.P- 
Romine și R.P. Bulgaria, iar la feminin se
lecționatele A ale Iugoslaviei și Bulgariei, 
precum și echipa de tineret a R.P. Romine, 
lata clasamentele : feminin 1. Bulgaria; 2. 
Iugoslavia; 3. Romînia; masculin 1. Iugo
slavia; 2. Raminia: 3. Bulgaria. Echipa noa
stră masculină a învins cu 3—0 selecționata 
Bulgariei, dar a pierdut cu același scot in 
fața echipei Iugoslaviei. Selecționata femi
nină de tinerei a R.P. Romîne a fost în
vinsă cu 3—0 de echipele A ale Iugosla
viei și Bulgariei. Alte rezultate: feminin : 
Bulgaria — Iugoslavia 3—0; masculin Bul
garia — Jugoslavia 3—2.

SELECȚIONATA VOINȚA (R.P. RO- 
MÎNÂ)’ ÎNVING ATOMUL IN ..CUPA 

UCECOM“
CRAIOVA 47 Cprin telefon de la trimisul 

nostru). Duminică seară a luat sfîrșit tor-

Gabriel Moiceanu nu s-a simțit bine 
în acest gen de cursă și a pierdut cî
teva minute, în timp ce ceilalți aler- 
gălori romîni au reușit să salte mai 
multe locuri în clasamentul general in
dividual. Sîntem convinși însă că G. Moi
ceanu va recupera din handicap în ur
mătoarele etape. Să așteptăm însă pe 
cea de luni, care se anunță deosebit de 
aprigă. Este vorba de cursa cu plecare 
în bloc pe ruta Oberhof — Aue (213 
km) pe un traseu cu profil numai de 
munte și care va aduce, fără îndoială, 
noi modificări în clasamentele gene
rale.

Clasamentul etapei a 8-a Erfurt — 
Oberhof f 45 km), contratimp indivi
dual: 1. Smolik (R.S.C.) lh:17:14. 2. 
Spruyt (Belgia) lhl7:33, 3. C. DUMI
TRESCU lb 18:43... 9. I. Ardeleanu 
11120:02... 20 W Ziegler 11121:10... 25. 
L. Zanoni lh21:59... 27. f. Stoica 
lh22:O2... 56. G. Moiceanu lh25:25.

CLASAMENTELE GENERALE: in
dividual— 1. Smolik (R.S.C.) 24h53:28, 
2. Hoffman (R.D.G.) 25hOO:33, 3. Wre- 
deman (R.D.G.) 25hOO:43. 4. Kudra
(R.P.P.) 25h0l:00. 5. Zapala (R.P.P.) 
25hOl:O3, 6. Appler (R.D.G.) 25h0b43, 
7. Juszkc (R.P.U.) 25h0l:53, 8, Kapi
tonov (U.R.S.S.) 25h02:05, 9. Kulibin 
(U.R.S.S.) 25t<02:45, 10. Gazda (R.P.P.) 
25ld>3:50. 11. G. MOICEANU 25hO4:57... 
18. i. Stoica 25h07:09... 19. w. zîe- 
GLER 251107:17... 21. C. DUMITRES
CU 25hO7:43... 33. L. ZANONI 25hl0:57 
... 47. I. ARDELEANU 25h23:43. 
ECHIPE : 1. R. D. Germană 77h00:18, 
2. R. P. ROMÎNĂ 77h04:55, 3. R. P. 
Polonă 771105:33, 4. R. S. Cehoslovacă 
771111:59, 5. R. P. Ungară 77hl7:46, 
6. U.R.S.S. 77h20;46, 7. Franța
77h31:05. 8. R. P. Bulgaria 77h39:03, 
9. R. S. F. Iugoslavia 77141:38, 10. 
Finlanda 77h58:ll, 11, Danemarca 
77h58:47, 12. Belgia 78hl7:I8, 13. Ma
rea Britanie 78h43:10, 14» Echipa ce
lor trei continente 801112:31. Formația 
Cubei nu mai figurează în clasamentul 
general pe echipe deoarece a rămas în 
doi alergători.

Cum se vede, o formație în care pre
domină reprezentanții cluburilor buda- 
pestane. Cei trei jucători ai echipelor 
din provincie aparțin cluburilor Do- 
rog și Gyor.

Selecționata de tineret cuprinde ju
cători tehnici Csordas, Galambos, 
Borsanyi, Zoltan Varga au jucat în mul
te meciuri internaționale, afinmîndu-se 
ca autentice speranțe ale fotbalului ma
ghiar. De altfel, toți componența lo
tului de tineret sint titulari ai echi
pelor lor de club în actualul campio
nat. Cronicarii sportivi au numai lu
cruri frumoase de spus despre aripa de 
la Derog: Karaba—Szuromi pe care 
Gustav Sebeș o preferă pentru omo
genitatea. ritmicitatea și înțelegerea 
în joc. Un fin tactician, dublat de un 
posesor al unei tehnici remarcabile 
este tînărul Puskas de la Vasas, ex
celent șuter.

Contind în mod deosebit o-, selecțio
nata de tineret, pe elementele pe care 
ea trebuie să le furnizeze echipei A, 
federația de specialitate din R.P.U.
1- a asigurat un program valoros. Din 
acest program a făcut parte meciul 
cu selecționata de tineret a Angliei 
disputat la 13 mai la Budapesta cîș
tigat de tinerii fotbaliști maghiari cu
2— 1, și tot în el se încadrează partida 
de la 24 mai în compania celor mal 
talentați tineri fotbaliști romîni.

E. I.

neul internațional dotat cu „Cupa 
UCECOM'. O frumoasă victorie a repurtat 
selecționata Voința din țara noastră, care 
a cîștigat partidele disputate sîmbătă si 
duminică. Pe locurile următoare s-au clasat: 
Start R.P. Polonă, Start R.S. Cehoslovacă, 
Spartakus R.P. Ungară. Iată cîteva amă
nunte despre jocurile disputate în ultimele 
două zile:

Sîmbătă, echipa cehoslovacă a obținut 
o victorie clară în fața celei maghiare,, cu 
scorul de 3—0 <9, 12, 9), iar selecționata 
Voința a dispus cu 3—1 (15—11, 15—8,
13—15, 15—12) de Start R.P. Polonă. S-a re
simțit evident lipsa Anei 2abara din linia 
de a'tac, apărarea fiind aceea oare a decis 
soarta partidei. întâlnirea a fost condusă 
de arbitrul Iaachim Niculescu (Buc.).

Astăzi, în ultima zi. Start R.P. Polonă a 
învins cu 3—0 (10, 0, 10.) pe Spartakus, iar 
în ultimul meci al turneului selecționata 
Voința a obținut victoria în fața echipei 
Start R.S. Cehculovacă. A fost un meci 
echilibrat în care jucătoarele cehoslovace 
au dat o replică neașteptat de puternică 
formației noastre.

Selecționata Voința R.P. Romînă a intrat 
în posesia Cupei oferite de UCECOM.

T. MIHAI

VOLEIBALIȘTII CUBANEZI LA 
TG. MUREȘ

TG. MUREȘ 17 (pri« teleion). Sîmbătă, 
în sala de sport a I.M.F. din localitate, 
s-au disputat întîinirile internaționale din
tre echipele de tineret ale Cubei și selec
ționatele orașului Tg. Mureș. La feminin 
oaspetele au cîștigat cu 3—0 (11, 7, 9), 
iar la masculin au învins localnicii cu 3—2 
(15-12, 5—15, 15—13, 2—15, 15—12).

I. VULCAN
D. GHIȚESCU — coresp.

★
Marți, pe terenurile Știința, din str. Va- 

stle Pîtvan, echipele de tineret ale Cubei 
vor întîlni selecționatele similare ale R.P 
Romîne.

FOTBAL
• La Lisabona : Anglia—Portugalia 

4—3 (2—1), la Praga i Iugoslavia— 
Cehoslovacia 3—2 (2—0).

• Sîmbătăt și duminică în Europa 
s-au disputat mai multe întîlniri inter
naționale de fotbal. La Berlin, echipa 
Olimpică a R.D Germane a învins cu 
scorul de 2—1 (0-1) echipa belgiană 
Beerschot Antvverpen. In deschidere, 
formația maghiară Debrețin a întrecut 
cu 2—1 (1—0) pe Dynamo Berlin. Ju- 
cînd la Erfurt cu formația S.K Tur
bine, echipa engleză Leeds United a 
terminat victorioasă cu 1—0 (0—0). 
Echipa braziliană F.C. America și-a 
continuat turneul european îfitîlnind 
la Kosice (RS. Cehoslovacă) echipa 
V-S. Kosice. Oaspeții au cîștigat cu 
scorul de 4—1 (3—1) In localitatea 
Dornbirn (Austria) Nacional Montevi
deo (Uruguay) a întrecut cu 3—I 
fO—0) pe F.C. Dornbirn.

• Turneul preolimpic de fotbal re
zervat echipelor sud-americane a con
tinuat la Lima ».u desfășurarea jocu
lui Argentina —Chile. Fotbaliștii argen- 
tineni au repurtat victoria cu scorul 
de 4—0 (1 -0).

• La Anvers s-a rejucat finala ..Cu
pei cupelor" la fotbal între Sporting 
Lisabona și M.T.K. Budapesta. Fotba
liștii portughezi au cîștigat cu scorul 
de 1—0 (l—0) prin golul marcat de

Spectacole haschctfralistice de călită

Demonslratiile jucătorilor profesioniști din S.IL
Ploaia măruntă și 

deasă, caro nu a contenit 
să cadă sîmbătă după- 
aniiază a dus la anima
rea „premierei" demons
trațiilor de baschet ale 
jucătorilor profesioniști 
din S.U.A. Duminică di
mineața, în schimb, vre
mea a fost ceva mai în- 
găd uitoare și miile de 
spectatori, care au popu
lat tribunele patinoarului 
„23 August" au putut 
vedea „la lucru" pe valo
roșii baschetbaliști ame
ricani.

Deși demonstrația a fost 
mult stînjenită de condi
țiile atmosferice nepriel
nice, publica! a urmării 
cu multă plăcere timp de 
40 de minute un joc de 
înaltă factură tehnică. 
Meritul revine, în primul 
rînd, oaspeților, care 
ne-au arătat cît de frumos 
este baschetul cînd se 
joacă simplu și rapid. 
Pentru aceasta, însă, este 
nevoie de o tehnică ire
proșabilă ca aceea a lui 
Cousy sau Robertson, de 
o deplasare rapidă în te
ren, trebuie urmărit totul 
la panou (ne referim la 
cei 3 pivoți, Lucas. Pettit 
și Heinsohn) trebuie vi
talitate și agerime.

In oompania jucătorilor 
americani, baschetbaliștii 
din selecționata bucu- 
reșteană (în special Nedef) au realizat 
cîteva faze de mare spectacol, apreciate 
de spectatori și chiar de oaspeți. Dife
rența de talie insa i-a ținut pe jucătorii 
noști în permanență la... distanță de 
adversari. Cele două reprize s-au în
cheiat cu scorul de 121—67 (54—33) 
în favoarea oaspeților. Au evoluat: 
Cousy 8, Heinsohn 36, Pettit 29, 
Robertson 12, Jones. Lucas 34, Gol a 2, 
in formația oaspe și Nedef 12. Spiri
don, Albu 15, Dine&cti 2, Giurgiu 2, 
Popescu 6, Novacek 18, Popovici 4, 
Costescu 2, Tursugian, Nosievici 4. 
Birsan 2 în selecționata romînă.

★
A doua demonstrație a selecționatei 

americane, desfășurată aseară, s-a

Turneul internațional de lupte
din R. P. Bulgaria

STARA ZAGORA (pnn telefon de 
la corespondentul nostru) Sîmbătă 
și duminică au continuat în localitate 
întrecerile din cadrul marelui turneu 
internațional de lupte clasice și li
bere. Dintre luptătorii romîni o com
portare foarte bună au avut Alionescu, 
Tăranu și Stîngu. 1. Alionescu a în
vins la puncte m torit! 11 pe Alrme- 
dov (R.P.B.), în turul III a terminat 
la egalitate cu Saîadov (U.RS.S.) dar 
spre surprinderea generată arbitrii au 
acordat victoria la puncte luptătorului 
sovietic. în următoarele tururi el câș
tigă la puncte în fața lui Kniter

PE GLOB
Moras, direct din corner în min 21. 
Primul meci disputat acum cîteva zile 
la Bruxelles se terminase la egalitate :
3-3.

« Continuîndu și turneul în Europa, 
echipa mexicană de fotbal Guadalajara 
a jucat la Bremen cu formația Werden, 
Gazdele au obtinut victoria cu scorul 
de 2—1 (2-0).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
INOTATOAREA sovietică Gaîina 

Prozumenșcikeva a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 200 m bras 
în cadrul meciului de tratație U.R.S.S.— 
R.D. Germană, care are loc la Berlin. 
Ea a parcurs această distanță în 
2:45,4. Recordul mondial precedent era 
de 2:47,7 și aparținea aceleiași spor
tive.

IN COMPETIȚIA de tenis pentru 
„Cupa Davis" s-au jucat meciuri din 
cadrul optimilor de finală. Rezultatele 
înregistrate : BELGRAD : Iugoslavia— 
Argentina 5—0; EASTBOURNE : An
glia—Irlanda 5—0; GENOVA; Ita
lia—Rhodezia 3—0; PARIS: Franța— 
Olanda 3—0; PRAGA: R.S. Ceho
slovacă—Suedia 0—3. în meciul de la

Tom Heinsohn, cu cei 2/M m ai săi urmăre&e făr 
nici o dificultate la panou. Tn dreapta si mai vA 
Pettit, Lucas (nr. 16), iar in stingă Robertson, Di 

nescu, Novacec și Nedef.
Foto : T. Roib

bucurat de asemenea de un deosebi 
succes. Vremea favorabilă a permi 
desfășurarea unui joc mai rapid, 
spectaculos. încheiat ca scorul d 
121—80 ( 57—27). Au înscris : Ceas 
14. Pettit 22. Robertson 25, toi 
cas 23, Jones 4, Hetasehn 27, Gol 
6 pentru selecționata profesionistă ■: 
S.U.A. și Novacek 18, Nedef 8, Spiri 
don 6. Ălbu 18, Gfergiia 10, Popescu 1*0 
Nosievici 8 și Tursugian 2 pentru bucu 
reșteni.

Oaspeții evoluează azi la Constanța 
marți la Iași, miercuri la Cluj și jo 
din nou în Capitală pe terenul ce v; 
fi amenajat în potcoava stadionutu 
Republicii.

(R.P.P.) și face meci nrl cu Penc\ 
(R.P.B.). în urma deciziei de egali 
tale cu Rurua (U.R.S.S ). M Bo 
locan a ieșit din concurs. De aseme 
nea, I. Gabor suferind cea de a doua 
înfrîngere la puncte a ieșit din concurs 
In cadrul cat. 78 fcg., f. Țărani a 
luptat în turul II cu Hespa (Elveția) 
pe care l-a învins prin tuș, iar îfl 
turul HI a avut ca adversar pe cam
pionul mondial Kolesov (U.R.S.S.). 
Niciunul din ei nu au acumulat 
puncte, dar arbitrii l-au sancționat cu 
avertisment numai pe luptătorul ro- 
mînl ? Decizia a fost dală în favoarea 
lui Kolesov. în turul JV însă. I. Țara- 
nu a cîștigat detașat ia Rotz (U.R.S.S.)

La lupte libere. P. Conran a înre
gistrat o victorie la Gheorghiev 
(R.P.B.), dar a ieșit din concurs fiind 
întrecut de Sarov. După el au ieșit 
1. Chirilă care a făcut două meciuri 
nule șî A Balog. La cat. 97 kg. St. 
Stîngu a fost liber în primul tur. EI 
a învins apoi prin tuș pe Kocev 
(R.S.F.I.), a fost învins la puncte de 
Mustafov (R.P.B.) — decizie discuta
bilă — și a făcu* meci nul cu Goghi- 
bedașvili (U.R.S.S.)

T HRISTOV

Dusseldorf R.F. Germană condus» eu 
2—0 în lata echipei U.R.S.S.

în sferturile de finală Suedia va 
juca cu Italia. Franța cu Africa de 
sud, care a eliminat cu 5—0 Norvegia, 
și Iugoslavia cu Anglia.

INTR-UN meci internațional de hal
tere, disputat la Varșovia, echipa R.P. 
Polone a învins cu scorul de 6—1 
echipa Finlandei. Iată rezultatele înre
gistrate (în ordinea categorfitor) : 
Szoltyzek (P) — 295 kg; Trebicki 
(P) — 342 kg; Zielinski (P) — 
400 kg; Bazanoaski (P) 390 kg;
Ozimek (P) — 437j500 kg; Kaczowski 
(P) — 462,530 kg; Lindroos (F) -o 
425 kg.

(Ager^-es)

1 Redacția și admlntslrația; str. Vasile Conta nr. Ifi. telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2, întreprinderea Poligrafică .Informația', «tr. Brezoianu 23-25. 40356


