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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Din toată inima, felicitări!
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VICTORIE ȘI LA SOFIA!

Ieri, cu sufletul la gură — 
după cum se spune ■— am ur
mărit, la radio sau televiziune, 
desfășurarea meciului care a 
adus echipei noastre o nouă vic
torie și calificarea în turneul fi
nal de fotbal al Jocurilor Olim
pice de la Tokio. Pînă și cores
pondenții noștri, atît de conști
incioși duminică de duminică, 
au... amînat transmisia cronici
lor de la meciurile din țară, 
pînă după fluierul final al arbi
trului Van Den Leeuwen.

Așadar, băieții noștri ne-au 
adus o mare satisfacție, învin- 
gînd pe olimpicii bulgari și la

ei acasă, după un joc în care 
au făcut risipă de energie și în 
care s-au dăruit din toată inima 
luptei sportive pentru culorile 
scumpei noastre patrii.

Fotbaliștilor, antrenorilor și 
celorlalți tovarăși care au con
tribuit la acest frumos succes, 
felicitări din toată inima!

Ii așteptăm cu bucurie să se 
întoarcă acasă și, ca și ei, dorim 
noi succese, de astădată la tur
neul final de fotbal de la Tokio!

SPORTUL POPULAR

Cinci minute

ROMÎNIA-BULGARIA 1-0 (1-0)
VICTORIE I Meciul dintre reprezen- 
tivele olimpice ale R.P. Romîne și 
,P. Bulgaria s-a încheiat cu un re- 
iltat favorabil echipei noastre î 1—0, 
rin golul înscris în min. 41 de mijlo- 
așul Koszka. Astfel, în cele două me 
iuri, echipa olimpică romînă a obți 
c«t o victorie clară, totalizînd un scor 
e 3—1 și calificîndu-se astfel pentru 
arneul final al Jocurilor Olimpice de 
i Tokio. Tn dorința de a vă completa 
mpresiile căpătate în timpul ascultării 
<au vizionării pe micul ecran a acestui 
îeci dramatic, aidoma celui disputat 
a Torino între Romînia și Danemarca 
ă transmit impresiile culese „pe viu* 
eri, pe stadionul „Vasil Levski" din 
iofia.

Mai întîi, cîteva lucruri în legătură 
:u atmosfera dinaintea importantei iu- 
:îțniri fotbalistice. La sosirea delegației 
voastre la Sofia am aflat lucruri inte
resante despre pregătirile echipei bulga- 
■e. Astfel, formația gazdă a susținut 
j serie de jocuri de verificare în com
pania unor echipe de talie internațio
nală, cît și cu echipe divizionare. An
trenorul Ormandjiev, pe baza conclu
ziilor trase după vizionarea meciului 
de la' București, a făcut retușuri ia 
formație, întărind-o cu două extreme 
redutabile : Todorov și Al. Vasilev, ju
cători activi, tehnici și foarte buni șu- 
teri, „Bulgaria trebuie să cîștige la două 
puncte diferență și să se califice astfel

După cum se știe, în turneul fi
nal olimpic de fotbal de la Tokio 
vor participa 16 echipe. Pînă în 
prezent, dintre acestea se cunosc 
8 : Iugoslavia (cîștigătoarea ulti
mei eaiții a J.O. de la Roma), 2. 
Japonia (țara organizatoare), 3. 
R.A.U., 4. Maroc, 5. Ungaria, 6. 
Argentina, 7. Mexic, 8. R. P. RO
MÎNĂ. Celelalte 8 formații vor fi 
cunoscute după desfășurarea ur
mătoarelor partide : EUROPA — 
Italia sau Polonia, U.R.S.S. sau 
R.D.G. și Cehoslovacia sau Grecia; 
AFRICA — Tunisia sau Ghana ; 
ASIA : — India sau Iran ; Indone
zia, Tailanda sau R.P.D. Coreea
nă; Vietnamul de sud sau Coreea 
de sud; AMERICA DE SUD - 
Peru sau Brazilia. (Continuare în pag. 2—3)

Iată-i pe componenții reprezentativei noastre olimpice și pe antrenorii care i-au pregătit. De la stingă la dreapta : rîndul de sus : Constantin 
(căpitanul echipei), Suciu. Greavu, Nunweiller III, C. Dan, Ivan ; rîndul de jos : Jenei, Koszka, Sorin Avram, Ion Ionescu, Creiniceanu, Silviu Ploieșteanu 
(antrenor principal), Gheorghe Ola (antrenor secund)

De la trimisul nostru

pentru Tokio". Aceste cuvinte le-am au
zit peste tot, de la majoritatea specia
liștilor bulgari, a reprezentanților fe
derației bulgare, a iubitorilor de fotbal 
din Sofia. Iată, de altfel, și cîteva 
declarații culese înainte de începerea 
partidei: Ormandjiev, vicepreședinte al 
federației și antrenor principal al echi
pei olimpice a Bulgariei: „Vom invin 
ge sigur cu 3—1". Vuțov, fundaș cen
tral al echipei bulgare: „Jocul este 
dificil. Echipa Rominiei este puternică, 
dar noi vom ciștiga cu .3—1. Avem 
toate condițiile : teren, spectatori". Zia
riști de la „Rabotnicesko Delo“ și 
„Naroden Sport": „Scorul intîlrurii?

TELEGRAMĂ
Sîntem nespus de fericiți după această victorie, care 

ne-a adus calificarea în turneul final al J. O. de la Tokio. 
Succesul obținut astăzi îl închinăm celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist.

Ne luăm angajamentul să ne pregătim și pe viitor cu 
sîrguințâ sporită, pentru ca, alături de ceilalți sportivi, să 
aducem noi victorii mișcării sportive din scumpa noastră 
patrie.

ECHIPA REPREZENTATIVA OLIMPICĂ 
DE FOTBAL A R. P. ROMÎNE

Este clar. Vom învinge la două punct» 
diferență".

...Cu aceste „pronosticuri" echipa 
noastră a început jocul la ora 17,55 pe 
stadionul „Vasil Levski", în fața ă 
peste 50.000 de spectatori. între acești» 
se aflau numeroși turiști din țara noas
tră. Iată echipele care s-au aliniat la 
fluierul arbitrului olandez Van Deu 
Leeuwen :

ROMÎNIA: Suciu — Greavu, Nun- 
weiller III, G. Dan, Ivan — Jenei, 
Koszka — Sorin Avram, Constantin. 
Ion Ionescu, Creiniceanu.

Autorii victoriei

special, V. Grădinarii

R. P. BULGARIA: Deianov — Sa- 
lama-nov, Vuțov, Stoinov, Gaganelov 
— Penev, Dimitrov — Todorov, Diș- 
kov, Kotkov, Vasilev.

De la început fotbaliștii bulgari a- 
tecă în trombă, inițiind atacuri peri
culoase la poarta lui Suciu. Aplicînd 
indicațiile primite, fotbaliștii noștri 
temperează ritmul și fac ca echipa 
gazdă să intre într-un joc mai lent. 
Apărarea noastră funcționează „cea
sornic", reușind să clarifice cu calm 
și siguranță situații dificile. Totuși, 
Kotkov și Vasilev au fost pe punctul 
de a înscrie, dar au ratat. De altfel, 
repriza 1 se caracterizează printr-o 

dominare accentuată din partea gazde
lor, care nu reușesc să fructifice cele
3—4 situații favorabile lor, din cauza 
jocului prompt al apărării noastre. Cu 
toată ofensiva olimpicilor bulgari, cei 
care înscriu sînt romînii. în această 
repriză ei au inițiat contraatacuri pe
riculoase pe partea lui Sorin Avram, 
obligînd pînă la urmă apărarea gazdă 
să cedeze.

Iată cîteva momente din prima re
priză a meciului, caracterizată de un 
dramatism rar întîlnit. Lovitura de în
cepere o au bulgarii. Min. 7: Sala- 

manov șutează prin surprindere. Min. 
13: un șut puternic al lui Vasilev tre
ce pe Ungă bara transversală. Domină 
insistent echipa gazdă. în min. 20, 
la un fault al lui Ivan, Kotkov șu
tează, dar balonul trece de puțin pe 
lingă bară. Tn această repriză Greavu 
este depășit uneori de Vasilev, foarte 
periculos prin driblingul său. Jucă
torul bulgar reușește în min. 26 să 
creeze o situație periculoasă la poarta 
noastră. In min. 30 se acordă un fault 
la marginea careului nostru. Kotkov 
execută lovitura liberă, Suciu greșește 
și din buchetul de jucători sare Va
silev, care trimite precis spre poarta 
goală. Koszka, la post, salvează dega- 
jînd cu capul un gol ca și făcut. Tn 
min. 34 Suciu iese inoportun și Grea
vu reușește cu greu să trimită balo
nul in corner. Cu toată dominarea in
sistentă a jucătorilor bulgari, romînii 
calmează jocul și un minut mai tîrzi-u 
atacul nostru construiește o acțiune 
de toată frumusețea. IN MIN. 41 UN 
CONTRAATAC ROMINESC: IONES
CU, VENIT PE DREAPTA. TRIMI
TE MINGEA PARALEL CU POARTA. 
DEIANOV RESPINGE DEFECTUOS. 
TOATA APĂRAREA BULGARA, IN
CLUSIV CENTRUL ÎNAINTAȘ KOT
KOV, ESTE MASATĂ IN CAREU, 
DAR KOSZKA, VENIT DIN URMA, 
ȘUTEAZĂ 1MPARABIL: 1—0 PEN
TRU ECHIPA OLIMPICA A R. P. 
ROMINE. Din această clipă formația 
noastră începe să domine, să păstreze 
mai mult mingea. Ce păcat însă că în 
min. 43 Ionescu, primind o pasă splen
didă de la Sorin Avram, dar venind 
în plină viteză, trage puțin peste bara 
transversală.

Repriza a doua se caracterizează 
prin contraatacuri inițiate cînd de o 
echipă, cînd de alta. Bulgarii caută să 
fructifice situațiile favorabile pe care 
și le creează (în min. 63 și 69), dar 
nu reușesc, din cauza apărării ferme 
a echipei noastre. Atacul echipei ro
mîne se bizuie mult pe Constantin și 
Sorin Avram. Dominarea este alterna
tivă, se joacă mult pe extreme, de am
bele părți. Gazdele încearcă să practi
ce un joc în viteză, dar nu reușesc 
deoarece fotbaliștii romîni, bine diri
jați de Constantin la înaintare și de 
Nunweiller 111 și Suciu în apărare, 
reușesc în permanență să le tempereze

după meci
VAN DEN LEEUWEN, arbitrul 

meciului: „Romînii au aplicat excelent 
tactica pe care și-au pregătit-o. Apă
rare fermă, cu unele contraatacuri 
care au pus în derută apărarea echi
pei gazdă. Rominii joacă intuitiv și 
au două extreme valoroase. A fost un 
nteci dificil de arbitrat, dar rt-am avut 
probleme".

ORMANDJIEV : „Oaspeții s-au axai 
pe un joc defensiv, au încetinit ritmul 
de joc, contînd pe contraatacuri, o-, 
rientare ce le-a reușit pe deplin, adu- 
cîndu-le în . cele din urmă succesul. 
Noi, bulgarii am avut cîteva ocazii pe 
care le-am ratat însă. Golul înscris 
de romîni în min. 41 a creat o anumi-! 
tă stare psihologică în rîndurile echi
pei bulgare. .Ea a încetinit vizibil rit
mul, ratind în continuare situații fa
vorabile. Apăraiea noastră a fost ne
sigură și insuficient de stabilă. Din 
echipa romînă mi-a plăcut Nunweiller 
III, care deși a fost rănit în prima 
repriză a dat dovadă de un adevărat 
spirit de echipă, aș spune de eroism, 
jucînd o întreagă repriză — a doua —- 
accidentat. Echipa romînă a meritat 
pe deplin victoria. Ea se datorează 
tocmai bunei orientări în atac și ia 
apărare. FelifciL pe toți sportivii romîni 
pentru succesul obținut la Sofia și j®, ■. t 1 
urez din toată inima o comportare 
bună în cadrul turneului final al J.O. 
de la Tokio. Sper ca echipa romînă 
să facă în capitala Japoniei o figură 
frumoasă, așa cum a dovedit la Sofia".-

KOSZKA: „Sînt mulțumit și nespus 
de fericit că echipa noastră a cîștigat 
astăzi la Sofia. Satisfacția mea e cu 
atit mai mare, cu cît am înscris astăzi 
primul meu gol într-o partidă interna
țională. Firește, mă bucur că acest, 
gol a adus la Sofia o prețioasă victo
rie pentru culorile R.P. Romîne. Im- 
preună cu toți colegii de echipă, na. 
vom pregăti cu aceeași asiduitate pen
tru viitoarele întîlniri".

CONSTANTIN: „A fost un meci 
foarte dificil. Orientarea noastră tac
tică a reușit să dea peste cap Înain
tarea bulgară".

IVAN DELCEV, de la ziarul „Ote- 
cestven Front": „Victoria romlnilori 
este meritată. Ei au cîștigat fără echi-

(Continuare în pag. 2—3)

Alte succese 
ale sportivilor romîni 

ATLETISM
lolanda Balaș învingătoare în 

concursul internațional de la Ha
gen (R. F. Germană) cu o perfor
manță excelentă : 1,87 m.

Două noi recorduri republicane 
în concursul din Capitală : Mihai 
Calnicov-Simionescu 7,74 m la lun
gime și Petre Astafei 4,55 m la să
ritura cu prăjina.

HALTERE
I în „Cupa Dunării", Lazăr Baro- 

ga pe locul I la categoria semi
grea.

LUPTE
Reprezentativa de lupte clasice 

a R.P. Romîne a întrecut echipa 
R.D. Germane.

SCRIMĂ
Echipa de floretă fete a R.P. Ro

mîne pe locul I în marele turneu 
internațional de la Berlin.

Olga Orban-Szabo pe locul doi 
la individual.



Un matineu de fotbal cu jucătorii brazilieni Rominia-Bulgaria 1-0 (1-0)
Bonsucceso—Rapid 1-0 (1-0)

I ...O oră și jumătate de tehnică și 
fantezie, de tempo drăcesc, în care ju
cătorii romîni și brazilieni (Rapid și 
Bonsucceso) au condus ou abilitate ba
tonul, realizînd acțiuni deosebit de fru
moase. 30 000 de bucureșteni au savu
rat unul din cele mai frumoase spec
tacole fotbalistice di.n ultima vreme. 
La reușita recitalului fotbalistic și-au 
adus din plin aportul și fotbaliștii din 
Ciulești care, în formă bună, s-au con

Moment de panică la poarta echipei braziliene. Portarul Antoninho refine 
însă din nou unul din zecile de șuturi expediate de fotbaliștii bucureșteni 

Foto : I. Mihăică

fundat în joc și stil cu „așii" din pa
tria cafele», culegînd meritate aplauze 

-și aprecieri (...„și noi putem juca ca 
-brazilienii"). Un singur lucru poate 
ică a nemulțumit: rezultatul. Rapid ar 
fi meritat cu prisosință să-și înscrie în 
palmares o victorie asupra unei for
mații braziliene, căci a acționat mai 
bine în câmp, a avut majoritatea timpu- 
.lui inițiativa, a șutat destul de des și 
periculos Ia poartă. Dar, Antoninho, un 
portar de mare clasă, și barele au fă- 

<cut ca rezultatul să rămînă neschim
bat din minutul 8, cînd Lu’s Carlos a 
trimis un șut cu boltă peste Andrei și 
a înscris singurul punct din această 

•partidă.
Egalarea și victoria bucureștenilor 

ar fi putut fi obținută în minutele 15, 
17, 20, 25, 40 sau 49, cînd fazele create 
la poarta brazilienilor au fost de o

Ofonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

= exacte, la Concursul nr. 22, etapa din 31 
nai 1964.

I. R.P.B. (Ol) — R.P.R. (61.) pron. pauză 2 
II. R.P.B. (Ol.) — R.P.R. (Ol), pron. final 2

• III. R.D. Germană (Ol.) — U.R.S.S. (Ol.) x
IV. Bari—Fiorentina (camp, italian A) 1 

I V. Bologna—Lazio (camp, italian A) . 1
VI. Genoa—Juventus (camp, italian A) 1 

"VII. Inter.—Atalanta (camp, italian A) 1 
VIII. Martova—Lanerossi (camp, italian A) x

IX. Modena—Messina (camp, italian A) x 
I X. Roma—Catania (camp, italian) A) x 
I' XI. Spal—Milan (camp, italian A) 2
J XII. Torino—Sampdoria (camp, italian A) 1
• Fond de premii : 232.914 lei.

Echipele Laminorul Brăila, C. F. R. Roșiori, Vagonul Arad 
și Recolta Cărei au promovat în categoria B

(0-1)

SERIA EST
k REZULTATELE DE IERI

țMetalosport Galați—Unirea Botoșani 4—1

ÎLaminorul Biâila—Textila Buhuși 4—0 (2—0)
'Moldova Iași—Dinamo Suceava 1—0 (1—0)
jflamura roșie Tecuci—Petrolul Moinești

3—0 (1—0)
IRapid Mizil—Chimia Onești 2—0 (1-0)
IJBuJmentul Bîilad—Fructexpoit Focșani 4—0

r (1—0)
4 CLASAMENT
'1.

Laminorul Brâila 22 13 4 5 52:19 30
2. Flamura roșie Tecuci 22 11 5 6 45:24 27
3. Dinamo Suceava 22 10 5 7 31:22 25
4. Rapid Mizil 22 11 1 10 28:35 23
5. Chimia Onești 22 9 4 9 28:22 22
6. Textila Buhuși 22 9 4 9 34:35 22
7. Moldova Iași 22 9 3 10 28:35 21
fi. Fructexport Focșani 22 8 4 10 28:31 20
9. Unirea Botoșani 22 9 2 11 30:35 20

10. Rulmentul Bîrlad 22 7 5 10 31:53 19
11. Meialosport Galați 22 7 4 11 30:43 18
IX Petrolul Moinești 22 7 3 12 29:40 17

iensiitne rar întâlnită. Iat-o pe cea din 
minutul 49 :Georgescu execută o lovi
tură liberă. Balonul este trimis cu 
capul de Nunweiller IV în bară ; reve
nită în teren, mingea este șutată a 
doua oară în bară de Dumitriu II, pen
tru ca a.poi Ene II care îl intercep
tează s-o expedieze pentru a treia 
oară in... bară. Asemenea momente au 
mai fost. Amintim pe cele petrecute cu 
cinci minute înainte de sfîrșit: când

Georgescu șutează de la 10 ni pe lin
gă poartă, cînd la un alt atac al echi
pei bucureștene, brazilienii masați în 
careu pentru menținerea rezultatului 
sînt supuși unui adevărat bombarda 
ment. Trag pe rînd: Ene, Ozon, Năstu- 
rescu, Georgescu dar... Antoninho 
apără tot... Acestea și încă multe al
te ocazii nefructificate de rapidi.ști au 
privat echipa bucureșteană de o vic
torie.

Ce ne-a plăcut la oaspeți ?. Mai în
tâi, tehnica individuală a tuturor jucă
torilor, fiecare fiind în felul lui un ar
tist, pentru care nu există „taine" în 
fotbal. Jucătorii de la Bonsucceso au 
acționat perfect în sistemul cu patru 
fundași, echipa fiind un „tot“ elastic, 
impresionînd prin dinamica mișcării 
în teren și reușind să facă față cu suc
ces atît în atac cît și în apărare. O 
notă în plus înaintașilor, care trag prin 
surprindere, cu putere și precis la 
poartă, de la orice distanță. A impre
sionat îndeosebi Carlinhos (jucătorul 
cu numărul 9) care a pus de cîteva 
ori la grea încercare prin șuturile sale 
pe portarul Andrei.

Partida a fost bine condusă de arbi
trul A. Bentu, căruia i s-au aliniat for
mațiile :

RAPID : Andrei — Lupescu, Motroc, 
Nunweiller IV, Macri — Dinu (din 
min. 70 Jamaischi), Georgescu — Năs- 
turescu, Dumitriu II (din mm. 70 
Ozon), Ene II, Codreanu-

BONSUCCESO : Antoninho — Mar
celo, Elaudenor, Decio, Canario — Jai
me (din min. 46 Rico), Helinho — 
Carlos. Sahara (din min. 24 Jose), 
Carlinhos, Wellis.

C. MANTU

SERIA SUD
REZULTATELE DE IERI

Tehnometal București—C.F.R. Roșiori 1—3
(1-1) 

Unirea Râcari—Dinamo Victoria București 
2—1 (1—0) 

Muscelul Cîmpulung—Portul Constanța 3—1 
(1-0) 

Victoria Giurgiu—Flacăra roșie București 
4—1 (2—0) 

Electrica Constanța—Metalul Pitești 7—0
(3-0) 

Electrica Fieni—Progresul Alexandria 2—1 
(1-0)

CLASAMENT

l.C.F.R. Roșiori 22 13 4 5 32:12 30
2. Victoria Giurgiu 22 13 4 5 50:25 30
3. Dinamo Victoria Buc. 22 13 2 7 46:23 28
4. Flacăra roșie Buc. 22 9 6 7 30:27 24
5. Metalul Pitești 22 9 5 8 29:40 23
6. Tehnometal București 22 9 3 10 24:38 21
7. Electrica Fieni 22 8 4 10 29:42 20
8. Unirea Râcari 22 7 4 11 32:30 18
9. Electrica Constanța 22 7 4 H 34:41 18

10. Progresul Alexandria 22 5 8 9 23:37 18
11. Portul Constanța 22 8 1 13 33:34 17
12. Muscelul Cîmpulung 22 7 3 12 27:40 17

(Urmare din pag. 1)

atacurile, obligîndu-i pe adversari să 
joace mai mult la mijlocul terenului.

Iată cîteva faze mai importante din 
această repriză: In min. 53, gazdele au 
ocazia să înscrie, dar G. Dan respin
ge. Min. 66: Dimitrov șutează prin 
surprindere, dar Suciu — atent — re
ține. Min. 67: Creiniceanu, în careu, 
este trîntit la pămînt de Vuțov, dar 
arbitrul nu dictează penalti. Min. 68t 
Sorin Avram reușește să treacă de 
Gaganelov și, deși ținut de acesta, șu
tează spre poarta goală ...dar alături. 
Min. 70: lonescu trage prin surprin
dere și Deianov respinge greu, trimi- 
țînd în corner. Min. 77: Dișkov șutea
ză de la circa 16 m, dar Suciu res
pinge peste bară. Din minutul 80 pînă 
la sfîrșit echipa R.P. Romîne domină, 
înaintașii reușind numeroase schim

Cinci minute după meci
(Urmare din pag. 1)

vac. Fără îndoială, selecționata romî- 
nă este mai bună decit a noastră. 
Anreciind valoarea celor două echi
pe, noi nu puteam să cîștigăm. Dacă 
ar fi să căutăm vreo justificare pen
tru înfiingere, atunci singura ar ti 
aceea că la ora actuală nu putem ali
nia o echipă primă bună. De la ro- 
mini mi-au plăcut in mod deosebit 
portarul Suciu. fundașii centrali și 
Sorin Avram, un jucător rational, 
care a provocat derută în apărarea 
noastră".

DIMITAR RUM1ANȚEV, arbitru in
ternațional: „Romînii și-au asigurat 
victoria datorită îndeosebi tacticii bun» 
pe care au adoptat-o. Echipei bulgar» 
i-au jucat festa cîteva momente ps> 
hologice, cînd componenții săi au ratat 
ocazii favorabile. Echipa romînă merită 
felicitări pentru jocul viguros pe care 
l-a practicat, așa cum trebuie să lupte 
fiecare echipă care participă în com

Meciuri
Pauza din campionat n-a însemnat 

însă și întreruperea pregătirilor e- 
chipelor d n categoria A. Ele au sus
ținut întîlniri amicale. Astfel, sîmbătă 
după amiază, pe stadionul Dinamo, 
într-un interesant cuplaj. Petrolul a 
întrecut pe Steaua cu 3—1 (3—0), iar 
Dinamo București pe Progresul c*i
4-2  (2-1).

Ploieștenii beneficiind de întregul lot 
au fost mai omogeni, acțiunile lor a- 
vînd mai multă cursivitate. Bucurește- 
nii, cu o echipă incompletă, au acțio 
nat bine în cîmp, dar s-au dovedit 
ineficace în fața porții. Au înscris: 
Anton Munteanu (min. 34), Dridea 
II (min. 40) și Dridea I (min. 41) 
pentru Petrolul, iar pentru Steaua a 
marcat Crișan (min. 67). Iată forma
țiile :

STEAUA: Voinescu (Eremia) — 
Zavoda II, Petescu, Cojocaru, Negrea, 
Crișan, Bejan, Georgescu, Marinescu, 
Racsi, Moldoveana.

SERIA VEST
REZULTATELE DE IERI

Electromotor Timișoara—Electroputere Cra
iova 2—1 (1—0) 

Pandurii Tg. Jiu—Vagonul Arad 0—2 (0—1) 
Siderurgistul Hunedoara—Tractorul Cora
bia 3—0 (1—0)
Victoria Calau—Metalul Tr. Severin 3—2 

(1-0) 
Steaua roșie Salonta—C.F.R. Arad 3—1 (2-1) 
Teba Arad—Minerul Deva 1—1 (0—0)

CLASAMENT

1. Vagonul Arad 22 15 2 5 59:19 32
2. Metalul Tr. Severin 22 13 3 6 38:32 29
3. Pandurii Tg. Jiu 22 11 2 9 35:26 24
4. Siderurgistul Huned. 22 10 4 8 32:37 24
5. C.F.R. Arad 22 8 7 7 27:27 23
6. Victoria Câlan 22 10 3 9 29:31 23
7. Electromotor Tim. 22 8 6 8 29:32 22
8. Tractorul Corabia 22 8 4 10 35:36 20
9. Minerul Deva 22 7 6 9 29:34 20

10. Electroputere Craiova 22 8 3 11 32:34 19
11. Steaua roșie Salonta 22 7 4 11 25:37 18
12. Teba Arad 22 3 4 15 20:45

buri de pase care au ținut mai mult 
jocd în terenul gazdelor.

De-a lungul întregului meci jucătorii 
noștri «1 dat dovadă de maturitate, au 
luptat ca multă ardoare, desfășurind 
an joc calm, sigur, respecți nd întoc
mai indicațiile primite de la antrenori. 
Fotbaliștii români și-au dăruit toate 
forțele pentru a-și păstra avantajul cu
cerit la București. Și au reușit din 
gin, cîștigînd și în deplasare un meci 

arte doicii, în fața unor adversari 
deciși, care, la rîndul lor, au dorit nes
pus de mult victoria. Pentru compor
tarea lor excelentă jucătorii reprezen
tativei noastre olimpice de fotbal me
rită cele mai călduroase felicitări.

★

Echipa noastră sosește astăzi la 
București, pe calea aerului, în jurul 
orei 16,45.

petiții internaționale importante. Arbi
trul olandez a condus competent. De la 
romîni mi-a plăcut apărarea, iar din 
atac Creiniceanu și Sorin Avram, jucă
tori periculoși. Urez echipei romîne să 
joace bine și la Tokio".

GHEORGHE POPESCU, președinte
le Federației romîne de fotbal: „Echi
pa noastră a știut să lupte cu aceleași 
arme cu care au luptat și bulgarii la 
București. In acest meci firul nostru că
lăuzitor a fost: foc calm, păstrarea 
mingii, o apărare atentă și contra
atacuri la poarta echipei bulgare. A- 
ceastă tactică ne-a reușit pe deplin. 
Sini mulțumit de rezultat și vom căuta 
ca in viitor să lucrăm cu și mai multă 
atenție și răspundere pentru ca echipa 
noastră reprezentativă, să aibă o bună 
comportare la J.O. de la Tokio. După 
meciul de astăzi, întreaga echipă me 
rită felicitări, pentru modul exemplar 
în care fiecare jucător a luptat cu 
toate forțele pentru a da un randament 
maxim".

amicale
PETROLUL : lonescu — Pahoitțu 

(Pali), Hălmăgeanu, Pali (Flo'ea). 
Fronea, M. Marcel, Badea, luhasz. 
Dridea I, A. Munteanu, Dridea II.

Jocul al doilea a plăcut mai mult. 
Au cîștîgat dinamoviștii, care au în
scris de patru ori prin Frățilă (min. 
6 și 55), Ivănescu (min. 30 autogol) 
și Nunweiller VI (min. 66). Pentru 
Progresul a marcat Voinea (min. 39 și 
62). Au jucat formațiile:

DINAMO : Datcu—Manta, Constan 
tinesou. Stoichițoiu, Ștefan, Octavian 
Popescu, Nunweiller VI, Frățilă, lones
cu (Varga), Ghergheli, Haidu.

PROGRESUL: Mlndru (Cosma)— 
Constantinescu, loniță (Știrbei), Ca- 
ricaș, Ivănescu, Mafteiiță (lancu). 
D. Popescu, Baboie, Mateianu, Voinea, 
Stoicescu.

S-au remarcat: Octavian Popescu, 
Nunweiller VI de la învingători, Ma
teianu și Știrbei de la învinși.

A. ZAMFIRESCU-coresp.

CATEGORIA C

SERIA NORD
REZULTATELE DE IERI

Faianța Sighișoara—Minerul Bihor 2—1 (0—0) 
Minerul Baia Sprie—Rapid Tg. Mureș

3—1 (1—1) 
Soda Ocna Mureș—Metrom Brașov 1—0

(1-0) 
Metalurgistul Baia Mare—Chimica Tîrnâveni

0—1 (0—1) 
Textila Si. Gheorghe—Unirea Dej 3—1 (2-1) 
Gloria Bistrița—Recolta Cărei 2—0 (1—0)

CLASAMENT

1. Recolta Cărei 22 13 3 6 51:25 29
2. Soda Ocna Mureș 22 12 2 8 39:32 26
3. Gloria Bistrița 22 12 1 9 46:30 25
4. Unirea Def 22 10 5 7 48:36 25
&. Faianța Sighișoara 22 9 6 7 33:33 24
9. Metrom Bxațov 22 10 3 9 40:29 23
7. Minerul Bala Sprie 22 10 1 11 27:32 21
L Chimica Tln&venl 22 8 5 9 29:35 21
9u Mineral Bfhcr 22 9 2 11 31:42 20

1K> Teartfla St. Gheorghe 22 8 3 11 24:29 19
H. Rapid Tg. Mureș 22 9 1 12 34:47 19
H, Metalnrg. B. Mare 22 5 2 15 20:52 12

IER
SERIA I

Victorie in minutul 
Stiinta București J 7 7

Metalul Tîrgoviște 2-‘
„La un pas de fericire, ne- 

șovăire...". Ne-a venit în mi 
cîntec asistînd la mica clraml 
a trăit-o ieri Metalul Tirgovi; 
naiul meciului cu Știința 
Cu șase minute înainte de sl 
baliștii din Tîrgoviște cond 
1—0 (marcase Olan în min. î 
acest gol care mai trebuia ap 
cîteva minute, ei aveau af 
mină— certificatul de prome 
categoria A. Dar, în aceste 
atît de importante, echipa nu 
ținut bine pe picioare, cel ca 
vait cel mai mult fiind tocii 
care pînă atunci fusese jucăto
— la propriu și Ia figurat — 
lului: portarul Marcu. El a 
o centrare a lui Ciornoavă. în 
ceea ce a făcut ca mingea șj 
la Dumitrescu. Șut și... gol ! 
cu egalarea. Știința, care pxer 
în minutele premergătoare o 
evidentă grație unei pregătir 
mai bune, inițiază atac după 
obține cu două minute înainte 
șit și nesperatul gol al victori

A fost un meci de slabă fail' 
nică, oaspeții in special părîncl 
de miza pe care o avea penii 
ceastă partidă. Desigur că un 
de egalitate ar fi oglindit n 
aspectul înlilnirii. Oricum, Ș 
fost echipa care a jucat mai 
s-a mișcat mai bine in- Ier 
schimb, Metalul a avut două ni 
zii de marcare, prima în min. 
Chiriță — singur cu portarul — 
afară și cealaltă în min. 82 (< 
minute deci înainte de golul 
tor al Științei), cind Constanți 
tat puternic în bară.

Arbitrul Ștefan Brassai (Tg. 
a condus bine. El a procedat j 
minîndu-1 din joc pe Nițescu (5 
în min. 28 și pe Zăinescu ( 
în min. 74, pentru lovire inten 
Un gest reprobabil a comis și | 
Marcu, lovindu-1 in ultimul m 
joc pe Ciornoavă. De—altfel, i 
echipă a Metalului a arătat < 
certată cu disciplina, protestind 
ciziile arbitrului și încercînd să 
supună hotăririlor acestuia.

ȘTIINȚA: Ghenov — Ant< 
TEICA, URSEANU. RĂDULES 
Cicu, Tusz — Zăinescu, Dum 
Popescu (Păis), CIORNOAVĂ.

METALUL: MARCU — 1
BĂLĂCEANU, Simionescu. Ge<
- Nițescu, MIHĂILESCU - l’ 
ȘAN (deși lipsit de combativii 
unele momente). Lovin (Otan) 
stantin, Chiriță.

JACK BERA

STIINTA GALAȚI — POlAi 
C1MPINA 2—0 (1—0).

Peste 7000 de spectatori au 
la această partidă disputată pe : 
nul Portul roșu. încă de la î 
studenții acționează gindit și re 
ză faze spectaculoase, cărora fot! 
din Gîmpina le fac cu greu față 
rîndu-se în 7—8 oameni. Ei ci 
totuși în min. 11, cînd Voicu, pi 
mingea de la Zgardan, deschid, 
ml: 1—0. Știința are in cont 
inițiativa și ratează în min. 15 
După pauză ambele formații pic. 
meroase ocazii, ca urinare a n< 
tații jucătorilor. Gălățenii niaj< 
însă diferența în min. 60 prin Zg;

Arbitrul R. Mărgărit-București ; 
dus competent.

ȘTIINȚA: State — Pac. Coma 
ma, Cristian — Fălcuțescu, Si 
lescu — Neagu (min. 45 Șerbăm 
Zgardan. Voicu, Mihăescu.

POIANA: Opanschi — Posto 
Cruceru, Banu, Mărculescu — 
iia.n, Marcu — lordache (min. 4 
stoeanu), lonescu, Matei, Dumitri

S. Constantinescu — coresț

CHIMIA FĂGĂRAȘ — DINA’ 
BACĂU 2—i (1 — 1)

Un număr record de spectatori 
te 4000) au ținut să asiste la 
meci. Ei au vizionat o partidă de 
calitate, în care Chimia a practice 
mai bun joc din actualul campi 
Prima repriză a aparținut oasp 
care au dominat mai mult. In ’ce 
a doua Chimia a jucat excelent, 
nînd în cele din urmă o victorie i 
tată, prin golurile marcate de 
(min. 13) și Feher (min. 75). P, 
Dinamo a înscris Gross (min. 29) 
lovitură liberă de la circa 35 ni.

B. Stoiciu — core;



fin fost desemnați campionii de box pe and 1964CATE-GORI A B
INTA CRAIOVA - UNIREA 
MNICU V1LCEA 2—0 (0—0)

) de spectatori au aplaudat vic- 
studenților în acest joc, victorie 
ită prin golurile lui Onea (min. 

Anton (min. 78). De remarcat 
că oaspeții s-au apărat supra- 

ic și au tras doar dc cinci ori la 
I Raport de cornere : 18—2 pen- 

iinta

Schultz și M. Bob ei —- coresp.

iCARA MORENI — METALUL
BUCUREȘTI 3-0

joc frumos la care ambele echi- 
meriie egale. Victoria Flacărei 

torc, te plusului dc eficacitate al 
așilor. Au înscris: Stere (auto- 
lin. 28), Bontaș (min. 48), Mol- 
nu (min. 73).
linca și R. Săvulescu — coresp.

R. PAȘCANI — TRACTORUL 
BRAȘOV 1—1 (1—1)

ar de la început oaspeții cons- 
: cîteva atacuri periculoase, în 
cărora deschid scorul în min. 5 
Buclai. După acest gol fero- 
acțjQnează nervos și nu sînt 

isura să-și creeze situații favora- 
le, a înscrie decît spre sfîrșitul 
ei, cînd Atanasiu (min. 74) șu- 
puternic și plasat, aducînd ega-

C. Enea — coresp.

-STA FĂLTICENI — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 0—0

CLASAMENT

talul 
ința-

Tîrgoviște 
-Giaiova

24 14 2
23 11 7

8 42:36
5 39:23

30
23

ana Cîmpina 24 13 3 8 37:26 29
amo Bacău 24 11 5 8 47:24 27
nț a București 24 10 5 9 36:32 25
retorul Brașov 24 9 5 10 30:24 23
căra Moreni 24 11 1 12 34:34 23
'.R. Pașcani 23 8 7 8 25:27 23
talul București 24 10 3 11 23:25 23
rea Rm. Vîlcea 24 9 5 10 35:43 23
imia Făgăraș 24 9 4 11 29:40 22
nța Galați 24 8 5 11 37:34 21
ahlăul P. Neamț 24 7 6 11 39:46 20
resta Fălticeni 24 5 6 13 21:60 16

APA VIITOARE: Unirea Rm. 
i — Știința București, Ceahlăul 
samț — C.F.R. Pașcani, Metalul 
viște — Știința Galați, Poiana 
na — Tractorul Brașov, Metalul 
ești — Chimia Făgăraș, Dinamo 
i — Știința Craiova, Forcsta Făl- 

— Flacăra Moreni.

SERIA A ll-A

;.M. CLUJ — MINERUL LUPENl 
(1—0). Echipa clujeană s-a în-' 

pe sine în această partidă, în- 
id «ategoric formația minerilor 
zalea Jiului. După O repriză mai 
urată, gazdele pun stăpînire pe 
i dezlănțuie un permanent atac 
•arta adversarilor lor, reușind să 
e de cinci ori. Au marcat: Stan- 
min. 52, 55), Pop (44, 81), Nico- 
65), Nedelcu (85) si respectiv, 
ază (72).

Cacoveanu și T. Bara — coresp.

JREȘUL TG. MUREȘ - C.S.M. 
J 2—1 (1—0). Joc de slab nivel 

cu multe execuții greșite la 
s-au mai adăugat și numeroasele 
iri comise de ambele formații. Go- 

localnicilor le-au marcat Fodor 
38) și Siko (68) dintr-o lovitură 

11 ni. Pentru oaspeții a înscris 
>rovschi (min. 60) din 11 m. De 
ilat că în min. 77 Siko a ratat o 
ră de pedeapsă.

C. Albu — coresp.

Z METAN MEDIAȘ — FL. RO- 
ORADEA 2—0 (0—0). Joc de 

t în care ambele formații au ur- 
; numai rezultatul. Cele două 
țări au greșit în repriza I trimi- 
multe pase la adversar și șutînd 
tuos ia poartă. In repriza secun- 
azdele practică un joc mai bun, 
nu reușesc să înscrie decît spre 
t. Autorii golurilor: Zanca min. 
i Păcuraru min. 74. Din păcate, 
dintre jucătorii oaspeți au avut 
tudine nesportivă față de arbitrul 
«lui, V. Pădureanti.

D. Vintilă — coresp.

DUSTRIA SIRMEI CÎMP. TURZII 
.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). Par- 
deosebit de importantă pentru e- 

reșițeană, a fost urmărită de 
4000 de spectatori. Echipele au 

șurat un joc de mare luptă, care 
nu a depășit limitele sportivității, 
’•cepitt oaspeții domină insistent, 
iu pot trece de apărarea gazdelor, 
reluare, jocul se echilibrează, iar 

îrziu inițiativa trece dc partea lo

calnicilor. In final gazdele au încetinit 
ritmul, dînd posibilitate reșițenilor să 
desfășoare un joc ofensiv. Scorul însă 
nu poate fi modificat, Rednic (min. 80 
și 88) ratează ocazii clare de gol. U- 
nicul gol al meciului a fost marcat de 
Constantin, care în min. G5 a transfor
mat un 11 m. La buna desfășurare a 
jocului a contribuit și brigada de ar
bitri avînd la centru pe V. Drug 
(București). S-au remarcat: Kasoni, 
Tîmpănaru, Toia, Constantin de la 
gazde, respectiv Sfirlogea, \7arga și 
Rednic.

P. Tonea — coresp.

A.S. CUGIR - ARIEȘUL TURDA 
0—0. Partida nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat. Ambele formații, dar în spe
cial gazdele, au practicat un joc con
fuz și au fost ineficace în fața porții. 
De semnalat cele două „bare" din min. 
25 și 56, cînd Grăciuneac și Kiss au 
trimis mingea în bară. De la oaspeți 
Ivan și-a creat o situație bună de gol, 
dar în ultima instanță portarul Boroș 
a respins în corner. Arbitrul bucu- 
reștean Al. Ionescu a condus partida 
cu competență.

M. Vilceanu — coresp.

JIUL PETRILA - A.S.M.D. SATU 
MARE 1—0 (1—0). Meci anost în care 
ambele formații au jucat slab, fără 
orizont. Jiul a ratat cîteva ocazii de 
gol prin Peronescu și Casandra. A în
scris Crăciun (min. 2) dintr-o lovitură 
liberă din afara careului de 16 m. A 
arbitrat corect M. Vasiliu (Ploiești).

N. Tăutu și I. Zamora — coresp

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 
BAIA MARE 0—1 (0—0). Victoria a 
fost obținută în minutul 90 prin 
punctul înscris de Soo.

CLASAMENT

1. Minerul Baia Mare 24 ÎS 2 7 34:19 32
2. C.S.M. Reșița 24 13 4 7 35:21 30
3. C.F.R. Timișoara 24 10 9 5 29:20 29
4. A.S. Cugir 24 9 8 7 19:28 26
5. Jiul Petrila 24 9 7 8 28:30 25
6. Gaz Metan Mediaș 24 9 5 10 29:19 23
7. Ind. Sîrmei C. Turzii 24 10 3 11 37:34 23
8. Minerul Lupeni 24 9 5 10 26:35 23
9. Mureșul Tg. Mureș 24 7 8 9 34:36 22

10. Arieșul Turda 24 8 6 10 28:32 22
11. A.S.M.D Satu-Mare 24 9 3 12 24:35 21
12. C.S.M. Sibiu 24 8 4 12 25:23 20
13. C.S.M. Cluj 24 8 4 12 29:28 20
14. Flamura r. Oradea 24 7 6 11 18:35 20

ETAPA VIITOARE: Arieșul Turda
— Minerul Baia Mare, C.F.R. Timi
șoara — Gaz Metan Mediaș, C.S.M. 
Reșița — Jiul Petrila, C.S.M. Cluj — 
A.S. Cugir, Minerul I.upeni — C.S.M. 
Sibiu, A.S.M.D. Satu Mare — Flamu
ra roșie Oradea, Mureșul Tg. Mureș
— Industria Sîrmei Cimpia Turzii.

Oouă noi recorduri republicane
7,74 m la lungime și 4,55 m ia prăjină
De sîmbătă după-amiază pe tabloul 

de onoare al recordurilor țării figu
rează două noi performanțe : 7.74 m 
la săritura în lungime Mihai Calnicov- 
Simionescu și 4,55 m la săritura cu 
prăjina, Petre Astafvi. Două noi recor
duri care cinstesc eforturile realizato
rilor lor și pc ale antrenorilor B. Elias 
și D. Gîrleanu.

Săritura în lungime s-a desfășurat 
pe stadionul Tineretului. Chiar de la 
prima încercare s-a văzut că Mihai 
Calrticov-Sfmîonescu este pus pe fapte 
mari. El a sării 7,70 rri, dar săritura 
sa a fost „depășită". Și a doua încer
care — de 7,78 ni — a fost depășită. 
A urmat o săritură de 7,52 m cu care 
Calnicov-Sim'onescu s-a calificat pen
tru finală. O nouă încercare: 7,74 m 
— nou record, mai era însă de stabi-

M. CALNICOV-SIMIONESCU

® MULTE MECIURI ECHILIBRATE ÎN REUNIUNEA FINALA ® 
DE LIMITA @ GHEORGHE NEGREA, CAMPION LA CATEGORIA

Totdeauna boxul s-a bucurat de mul
tă popularitate in ritului spectatorilor 
bucureșteni. Actuala ediție a campio
natului republican și în special finala 
a dovedit încă o dată acest lucru. Un 
număr record dc spectatori (aproape 
20.000) s-au îndreptat sîmbătă seara 
spre „careul fermecat" din „potcoava" 
stadionului Republicii.

Am fost martorii unor dispute apri
ge, ai unor lupte strînse, în fiecare repri
ză, pentru un infim avantaj, ai unor me
ciuri extrem de echilibrate, în care to
tuși... trebuie dat un învingător. Cind 
spunem acestea ne gîndim la partidele 
Buzuliuc — Vanea, Cîrciumaru — VI- 
șinescu, Niculescu — Covaci și chiar 
Ciucă — Gîju.

Pînă la ultimul meci, juriul a știut 
să se orienteze și să drămuiască — ca 
și un cîntar farmaceutic — infunul 
avantaj acumulat de unul sau altul 
dintre combatanți, acordînd victoria 
celor care o meritau. în ultima partidă, 
arbitrii, ca și cum și-ar fi amintit de 
titlul acordat gratuit lui V. Mariuțan 
în dauna lui M. Gheorghioni. la ediția 
din 1963, l-au lipsit în acest an de o 
victorie pe care o merita.

Iată acum filmul celor 10 partide, 
în cadrul categoriei muscă, C. Ciucă 
(Steaua) a îmbrăcat din nou, după doi 
ani, tricoul de campion dar nu fără 
emoții — după ce l-a învins pc tî- 
nărul său coleg de sală N. Gîju. Bo- 
xînd mai variat, folosind toată gama 
de procedee tehnice cunoscute, Ciucă 
și-a asigurat avantajul necesar victo
riei în primele două reprize. Superio
ritatea lui Gîju, din ultima parte a 
meciului, a fost insuficientă pentru ca 
acesta să obțină victoria.

Talentatul P. Covaliov (Progr. Brăi
la) n-a putut face față necruțătoarei 
„stingi" la ficat care l-a făcut temut 
pe N. Puiu (Progr. Buc.) și în arena 
internațională. în urma unui schimb 
de lovituri în care și Covaliov a răs
puns prompt, o astfel de lovitură a pus 
capăt luptei prin k.o. in repriza I.

Tinerele „pene" P. Vanea (Steaua) 
și C. Buzuliuc (Dinamo Craiova), an
gajați în lupta pentru titlu, au dat loc 
unei dispute foarte dîrze în care însă 
au lăsat uneori pe planul secund 
preocuparea pentru un box de calitate. 
Buzuliuc, a boxat mai variat, a lovit 
mai mult și a obținut decizia de în
vingător, deși a fost numărat în re
priza a doua.

In cadrul categoriei semiușoară, ca 
și în anul trecut, titlul a fost cucerit 
— surprinzător, dar pe merit — de un 

lit tăria vîntului. Sîmbătă după-amiază 
vîntul a bătut în rafale, din direcții 
diferite. în momentul săriturii record 
anemometrul a arătat 2,4 m/sec lateral 
din spate. Calculul specialiștilor a sta
bilit că ajutorul vîntului a fost, pentru 
atlet, de numai 1,7 m/sec ceea ce l-a 
îndreptățit pe judecătorul arbitru să 
propună spre omologare ca record a- 
ceastă performanță.

Vechiul record îi aparținea tot lui 
Calnicov cu 7,61 m din 1963 și egalat 
în primul concurs din acest an.

Proba de săritură cu prăjină a avut 
loc pe stadionul „23 August". La ca
pătul unei întreceri interesante Petre 
Astafei a reușit să treacă peste ștacheta 
ridicată la 4,55 m și să reintre în po
sesia recordului republican, după ce 
— pentru cîteva luni — acesta apar
ținuse cu 4,50 m lui Afanasie Savin.

De la concursul de pe stadionul Ti
neretului mai așteptam recorduri și la 
200 ni și 400 m. Ele n-au venit acum, 
dar probabil că nici, nu vor întîrzia 
prea mult.

Jurcă n-a hiat sîmbătă startul, cum 
se anunțase, la 400 m, ci a alergat 
duminică cu Zamfirescu pe... 200 m. 
Victoria i-a revenit clar, dar pista mu
iată serios de ploaia de sîmbătă noap
tea a împovărat cu cîteva zecimi re
zultatele (Jurcă 21,4, Zamfirescu 214>).

Alte performanțe de subliniat: Lia 
Manoliu 53,65 m la disc. W. Sokol 
71,18 m la suliță, Virginia Ciulinaru 
5,76 m la lungime, Gh. Zamfirescu 
10,5 pe 100 m etc.

în ziarul de inline vom publica ta
belul celor mai bune rezullate.

R. VILARA 

boxer mai puțin cunoscut — M. Cir- 
ciumaru (Chimia Onești). Intr-un meci 
foarte disputat și extrem de echilibrat, 
el a primit decizia în fața lui 1. Viși- 
nescu (Muscelul CI. Muscel).

La „ușoară" am fost martorii unei 
surprize de proporții. Campion : 1. 
Dinu (Steaua) 1 Și nu aht victoria lui 
Dinu este surprinzătoare, cît faptul că
I. Mihalic (Dinamo) a fost învins 
înainte de limită. După două reprize 
pasionante, în care Mihalic a avut un 
ușor avantaj, dinamovistul a greșit 
angrenîndu-se în lupta de la se-mi- 
distanță și aceasta l-a costat scump, 
în primul minut al ultimei reprize, la 
un schimb de lovituri puternice, un 
croșeu de dreapta fulgerător expediat 
de Dinu l-a trimis pe Mihalic la po
dea. Incomplet refăcut, Mihalic s-a ri
dicat la ,.8“ și a reluat lupta. Arbi
trul I. Boamfă a sesizat aceasta și a 
oprit meciul, prin abandon.

I. Covaci (Progresul Brăila) a făcut 
o partidă foarte bună în compania lui 
C. Niculescu (Progresul) și puțin a 
lipsit ca el să nu producă o surpriză. 
Obosit în ultima repriză. Covaci a re
cepționat multe lovituri și astfel a pier
dut la puncte.

Fază din meciul Șt. Cojan—Nicolau
Foto : Th. Chioreann

Jucînd cu mult sub posibilități

Grivița Roșie a pierdut meciul 
eu Progresul 3-6 (0-3)

în partida de sîmbătă după amiază 
de pe stadionul „23 August44, rugbiștii 
de la Grivița Roșie, ea re au jucat cu 
cei de la Progresul, au decepționat pe 
toată linia ! Echipă omogenă, cu multă 
personalitate în joc, Grivița Roșie s-a 
lăsat de data aceasta de multe ori de
pășită. Este foarte adevărat că și ar
bitrajul (Dorel Dumitrescu) s-a „evi
dențiat44 prin cîteva greșeli care au 
creat o stare de nervozitate. Tot ast
fel trebuie arătat că Grivița Roșie a 
jucat fără Morarii, Iriinescu și, din 
min. 17, n-a mai putut conta nici pe 
aportul lui Tîbuleac, accidentat. To
tuși, în teren au rămas destui jucă
tori capabili să mențină un anumit 
echilibru valoric. Dar dintre toți cei 
prezenți în joc, doar Wusek (cel mai 
bun om al echipei) și în parte Bal- 
can, Stănescu și Iliescu și-au făcut 
simțită prezența. Echipa în ansamblul 
ei n-a mers, n-a dat satisfacție. Tre
buie analizate serios cauzele acestei 
comportări necorespunzătoare. Iubi
torii rugbiului de la noi așteaptă de 
la Grivița Roșie, echipă care dă „na
ționalei44 atîția titulari valoroși, o 
altfel de comportare, la nivelul real 
al posibilităților componenților ei. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît finala 
C.G.E., cu Stade Montois, de la Bucu
rești, bate la ușă...

învingătorii, rugbiștii de la Progre
sul, au meritul, înainte de toate, de 
a se fi luptat tot timpul. Sesizînd de 
la început faptul că adversarii lor nu 
sînt preocupați să-și impună o anu
mită concepție de joc, rugbiștii de la 
Progresul au luat — deseori — jocul pe 
contul lor în prima repriză mai ales, 
în ansamblu, echipa Iui T. Di.ain.andi 
n-a strălucit, dar contribuția unor 
jucători (Emil Dumitrescu, cel mai 
bun de pe teren, P. Flores-cu, Gutlov, 
Doruțiu, Ghiuzelea) a fost hotărî»

L MIHALIC ÎNVINS ÎNAINTE 
GREA, DAR...

Deși se anunța favorit al categoriei 
mijlocie mică, V. Mirza (Dinamo) a 
boxat sub valoarea sa și a fost învins 
dc colegul său de club I. Olteanu.

In cadrul categoriei mijlocie, lui I. 
Munca (Dinamo) i-a trebuit ma: puțin 
de un minut pentru a obține victoria, 
prin abandon, în fața lui N. Tudor 
(Siderurgistul Hunedoara), parai zat 
parcă de frică.

După numeroase ocazii ratate, ȘL 
Cojan (Siderurg. Galați) a reușit să 
intre în posesia titlului de campion la 
categoria semigrea. El l-a învins pe 
M. Nicolau (Steaua), datorită superi
orității din ultima repriză.

Așa cum scriam la începutul cronicii 
noastre, V. Mariuțan (Dinamo) merita 
victoria în meciul cu Gh. Negrea (Pro
gresul). Mariuțan, foarte bine pregătii 
pentru această competiție, a avut me
reu inițiativa, a boxat sobru și a lovii 
precis. Negrea ■— poate reținut de 
teama puternicelor lovituri ale dina- 
movistului — a așteptat prea mul! și 
a „declanșat" prea rar seriile sale b’ne 
cunoscute. Cîștigător ? Desigur. Ma
riuțan. Arbitrii l-au „văzut" însă pe— 
Negrea 1

MIHAI TRANCA

toare pentru soarta meciului, pentru 
cristalizarea victoriei. O victorie fru
moasă — muncită și meritată.

Jocul începe destul de monoton, 
printr-o espectativă prelungită de am
bele părți. Cei care se văd mai mult 
sînt rugbiștii de la Progresul, care 
beneficiază de nu mai puțin de patru 
lovituri de pedeapsă. Craioveanu gre
șește însă de fiecare dată ținta. Abia 
în min. 38, Craioveanu se ...corectează 
transformînd dintr-un unghi mult mai 
dificil decît în ocaziile precedente, o 
nouă lovitură de pedeapsă : 3—0 pen
tru Progresul, scor cu care ia sfîrșit 
repriza.

în partea a doua a jocului, Grivița 
Roșie încearcă unele breșe în apăra
rea adversă, Wusek are ocazia să ega
leze, dar lovitura de pedeapsă pe care 
o execută rămîne fără rezultat (min. 
44). în min. 56, Craioveanu ridică sco
rul, printr-o nouă lovitură de pe
deapsă (6—0). Abia de acum încolo, 
rugbiștii de la Grivița Roșie, renunță 
la jocul lor lipsit de orientare și, în 
min. 58, după o șarjă splendidă ple
cată de la Stănescu, Balcon înscrie o 
spectaculoasă încercare : 6—3. Roibu 
ratează transformarea.

în cursul jocului au fost eliminați 
pentru lovire reciprocă și insulte, 
Craioveanu și Demian (min. 61), V. 
Georgescu (rain. 71) și Bal can (min. 
83)ț așa că o bună parte din timp s-a 
jucat rugbi în 14 și chiar în 13...

T1BERIU STAMA

în celelalte jocuri ale etapei a IX-a : 
Inirea—Ancora Galați 17—5 (6—5), 
Știința Cluj—Gloria &—0 (3—0), Știin
ța Timișoara—Dinamo 0—6 (0—0)t
Știința Petroșeni—Steaua 5—6 (0—0), 
Rulmentul Bîrlad—C.S.MtS. Iași 9—6 
(3-3)-



HANDBAL
Dinamo București 

de campioană
REZULTATE TEHNICE

Dinamo București—știința Timișoara 27—13 
(10-5). Au marcat : Mozer 6, Costache II. 
4, Costache I 6, Nica 5, Schuman 2, Co
vaci 1, Ionescu 1, Ivănescu 1, Coman 1 
pentru Dinamo ; Cristian 3, Jude 3, D. Sauer 
3, Stenzel 2, E. Sauer 1, Oțoiu 1 pentru Ști
ința. A arbitrat cu scăpări C. Căpățînă (Bu
zău

Steaua—Dinamo Brașov 20—13 (11—8). 
Au marcat : Bulgaru 7, Jianu 1, Maieu 1, 
Telman 2, Iacob 4, Nodea 3, Gruia 2 pen
tru Steaua ; Mișke 4, Pali 2, Alies 3, Pe- 
reteatcu 2, Hovîrneanu 1 și Lehnex 1 pen
tru Dinamo. A arbitrat corect Gh. Popescu 
(București).

Dinamo Brașov—Știința Timișoara 23—18 
(11—11). Au marcat : Pali 4, Radu 3, Ho
vîrneanu 5, Alies 6, Lehner 3, Oană 2 pen
tru Dinamo ; E. Sauer 4, Bartok 1, Niess 1, 
Stenzel 1, Cristian 6, Jude 3, Hartweg 2 
pentru Știința. A arbitrat C. Căpățînă 
(Buzău).

Dlnamo București—Steaua ÎS—12 (7—5).
Au marcat : Mozer 6, Costache I 3, Costa
che II 3, Ivănescu 3, Hnat 1 pentru Di
namo ; Bulgaru 3, Gruia 2, Nodea 3, 
Oțelea 2, Iacob 1, Jianu 1 pentru Steaua. 
Corect și autoritar arbitrajul lui P. Cîr- 
ligeanu (București).

ONEȘTI, 31 (prin telefon de la tri
misul nostru). Favoriții turneului final 
al campionatului republican masculin 
de handbal și-au adăugat sîmbătă încă 
două puncte la zestrea lor, menținîn- 
du-și astfel toate șansele pentru în
tîlnirea decisivă. Handbalist» de la 
Steaua au întîmpinat o rezistență dîr- 
ză din partea dinamoviștilor brașo
veni. Dar, de la 9—8 cînd Alies a ra
tat un „7 metri", Steaua a înscris 6 
goluri în 9 minute, fără să primească 
vreunul (15—8) și cu aceasta rezul
tatul era decis. Spre sfîrșit, brașovenii 
au recurs la unele neregularități care 
au stricat aspectul jocului, pînă atunci 
interesant și spectaculos. Dinamo Bucu
rești a avut în Știința Timișoara un 
adversar destul de fragil. Formația 
bucureșteană și-a impus de la început 
superioritatea tehnică și tactică, con- 
ducînd în permanență cu un avantaj 
apreciabil (10—3, 18—8, 25—10).

Și iată, deci, cele două candidate la

In campionatul feminin,

Știința Timișoara continuă seria victoriilor
CRAIOVA, 31 (prin telefon). — 

Duminică a început în localitate re
turul turneului final al campionatu
lui republican feminin de handbal. în 
prima partidă, Rapid a dispus de 
S.S.E, Timișoara cu 7—5 (3—2), iar 
în a doua, Știința Timișoara a învins

Reprezentativa noastră de lupte clasice 
a întrecut cu 5-3 formația R. D Germane

LUGOJ, 31 (prin telefon).—Cea de 
a dona întîlnire a luptătorilor germani 
cu reprezentanții noștri, de astă dată 
cu cei din prima garnitură, a stîrnit 
cum era și firesc un interes deosebit 
în rîndul spectatorilor din localitate. 
Sîmbătă seara, peste 2000 de lugojeni au 
fost prezenți la teatrul de vară din lo
calitate pentru a urmări această con
fruntare. Victoria a revenit luptători
lor noștri, dar aceștia nu s-au com
portat la înălțimea așteptărilor. Ne re
ferim în special la V. Bularca _ și 1 
Cernea, care au terminat întîlnirile la 
egalitate.

Iată cîteva însemnări de la aceste 
meciuri:

Ea categoria 52 kg. GH. SABAD a 
avut tot timpul inițiativa, învingîndu-și 
adversarul prin tuș in min. 6. El a 
fost aplaudat pentru procedeele bine 
gîndite și mai ales pentru executarea 
„centurii din față" cu care l-a învins 
pe Biterling. M. Cristea, la 57 kg nu 
a reușit să-și pună în valoare cunoscu
ta sa acțiune, „șurubul". Adversarul 
său, Thorun, l-a dus de două ori la 
parter și a cîștigat la puncte.

Ea 63 ,.g„ Cernea și Schneider au 
primit cite două avertismente pentru 
luptă pasivă și întîlnirea s-a terminat 
la egalitate. V. Bularca și Weinhold, la 
categoria 70 kg, au făcut multă risipă 
'de energie. Sportivul german a încercat 
de două ori „turul de cap", dar n-a 
reușit. Decizie de egalitate. Al treilea 
meci egal s-a înregistrat la categoria 
78 kg, unde ca și la 63 kg, atit Țăranii 
cît și Vesper n-au inițiat acțiuni, pri
mind cite două avertismente. La ca
tegoria 87 kg, reprezentantul nostru 
GH. POPOVICI face chiar din primu' 
minut un dublu salt din care Metz a 
ieșit cu multă greutate. Cele trei punc
te acumulate de Popovici i-au fost su
ficiente pentru victorie. N. MARTI- 
NESCU ia categoria 97 kg, acumulea
ză un punct cu care cîștigă la Schmidt.

în ultima întîlnire, la categoria grea 
s-a înregistrat cel de-til patrulea meci

a recucerit titlul 
la masculin

litiu înaintea meciului decisiv. Parti
da de duminică, în nota caracteristică 
întâlnirilor Dinamo — Steaua, a pri
lejuit o dispută deosebit de dîrză în 
care s-a făcut cu adevărat risipă de 
energie. Prima repriză a fost foarte 
echilibrată. Dinamoviștii au luat con
ducerea cu 2—0 și 3—1, datorită unor 
șuturi necruțătoare ale lui Ivănescu, 
dar Steaua a restabilit de fiecare dată 
egalitatea (3—3 în min. 11). Tot di
namoviștii sînt cei care își impun în 
continuare punctul de vedere, mizînd 
pe forța de șut și pe jocul inspirat al 
celor doi Costache: 4—3 și 5—4 (min. 
21). Ei nu se pot „desprinde" însă, 
deoarece adversarii lor acționează 
calm, bine organizați din punct de 
vedere tactic (5—5 min. 22). în fina
lul reprizei, Dinamo înscrie de două 
ori, ajungînd astfel la pauză cu un a- 
vantaj de două puncte, pe care-1 mă
rește imediat după reluare. Replica ju
cătorilor de la Steaua este promptă și 
în min. 35 Dinamo nu mai avea decît 
un punct avans: 8—7. Pină în min. 
44 nu s-a mai înscris decît un gol, 
prin Costache I. Imediat însă portarul 
Tale l-a lovit intenționat pe Costache 
I, fapt pentru care a fost eliminat pen
tru 5 minute. Gestul nesportiv comis 
de Tale a decis soarta partidei, deoa
rece în cele 5 minute dinamoviștii au 
ajuns de la 9—7 la 12—7 și apoi la 
16—12.

Victoria echipei Dinamo București, 
care reintră cu acest prilej în posesia 
titlului de campioană, este perfect me
ritată. Dinamoviștii au dovedit mai 
mult calm în momentele decisive și au 
luptat’ cu toată energia pentru reali
zarea acestei frumoase performanțe.

Clasament final: 1. Dinamo Bucu
rești 12 p., 2. Steaua 8 p„ 3. Dinamo 
Brașov 4 p., 4. Știința Timișoara 0 p

ADRIAN VASILIU

pe Știința București cu 5—4 (1—2). 
Timișorencele au dominat mai mult.

Lumi se dispută meciurile Știința Ti
mișoara-—S. S. E. și Rapid—Știința 
Bu-curești. (I. CETĂȚEANU — co- 
resp.).

egal. G. Mezinca a opus o dîrză rezis
tență masivului lerschrtek, nepermițîu- 
du-i să acumuleze puncte .

Trebuie să scoatem în evidență bun»

Gh. Popovici a executat un dublu salt, acumuiînd punctele necesare 
victoriei

PE SCURT • PE SCURT
• Echipa olimpică de lupte libere a 

Japoniei și-a început turneul în Euro
pa, evoluînd în R. P? Ungară. Prima 
reprezentativă japoneză a învins echipa 
orașului Diosgyor cu 6—2, iar echipa 
B a întrecut cu 7—1 selecționata re
giunii Bekescsaba. S-au remafeat în 
acesie meciuri cunoscuții luptători Ha- 
nahara, Kazatna, Ikgiiguki și Wata
nabe.

@ După consumarea a opt runde, în 
turneul interzonal de șah de la Am

0 inimoasă performanță in turneul de scrimă de Ia Berlin

Echipa feminină de floretă 
a R. P. Romîne pe locul I

Duminică. în ultima zi a marelui 
turneu internațional de scrimă de la 
Berlin, formația feminină de floretă a 
R.P. Romîne a realizat o performan
ță foarte frumoasă, acumuiînd 42 de 
victorii și ccupind locul I, la egalitate 
cu formația U.R.S.S.

Cea mai prețioasă victorie a fost 
realizată în fața redutabilei echipe 
a R.P. Ungare: 10—6. Este pentru 
prima oară cînd floretistele noastre 
realizează o victorie asupra formației 
R.P. Ungare. Cea mai bună cornpo 
nentă a echipei a fost Mari a Vicol, 
care a realizat 4 victorii (la Rejto, 
Sakovits, Mendeleyne și Marossi). Bine 
s-a comportat și Ileana Gyulai, cu 3 
victorii (Rejto, Mendeleyne, Sako
vits). Ana Ene-Derșidan a obținut 2 
victorii (la Sakovits și Marossi), iar 
Olga Orban-Szabo o victorie (la Meu- 
deleyne).

In celelalte meciuri susținute în 
cadrul turneului din capiltala R.D. 
Germane, echipa țării noastre a între
cut formațiile R.P. Polone cu 14—2, 
iar pe aceea a țării gazdă cu 11—5, 
Floretistele noastre au pierdut un sin
gur meci, la limită, în fața reprezen-
tativei U.R.S.S. cu 9—7.

Sîmbătă, în ajunul întîlnirii pe echi
pe, floretistele noastre au fost pre
zente la turneul individual. Dintre 
cele șase trăgătoare reprezentînd țara 
noastră, comportarea cea trai bună au 
avut-o Olga Orban-Szabo și Ana Ene- 
Derșidan, care s-au calificat în tut- 
neul final de 8. In acest ultim act 
al competiției, Olga Orban-Szabo în
trece pe rind pe Zabelina (4—01), 
Rastvorova și Sakovits (4—1) și Men
deleyne (4—2). Olga Orban-;Szabo

Noi recorduri mondiale la atletism și natafie
CU PRILEJUL unui concurs atletic 

desfășurat la Los Angeles, americanul 
Dallas Long a stabilit un nou record 

organizare a acestei întîlniri, ca și ar
bitrajul corect, in special cel prestat 
de R. Aurine (Franța).

C. CHIRIAC

sterdam continuă să conducă marele 
maestru danez Bengt Larsen cu 6,5 
puncte, urmat de Ivkov (Iugoslavia) 
6 puncte, Bronstein (U.R.S.S.), Gli- 
gorici (Iugoslavia) 5,5 puncte, Tal 
(U.R.S.S.) 5 puncte etc. Cîteva re
zultate din runda a opta : Spasski — 
Pachmann 1—0; Gligorici — Tal re
miză ; Porat — Bronstein 0—1 ; Bi- 
lek — Larsen remiză ; Benko — Dar- 
ga 0—1.

ciștigă apoi cu 4—0 la Ana Ene- 
Derșidan. Asaltul decisiv, pentru locul
1, urma să-l susțină cu Ildiko Rejto, 
campioana mondială de anul trecut și 
pe care o întrecuse inițial în semifi
nale cu 4—2. Reprezentanta țării noas
tre a avut inițiativa de la început, a 
condus cu 2—0 și 3—1. Rejto, ceva 
mai calmă, a reușit însă să egaleze. 
Tot ea a fost acea care, într-un mo
ment de neatenție a trăgătoarei noas
tre, a dat „tușa" hotărîtoa-re. în acest 
fel Olga Orban-Szabo a ocupat locul
2. Pe locurile următoare — Sakovits, 
Mendeleyne și Gorohova cu cite 4 v. 
Zabelina cu 3 v, Rastvorova și Ana 
Ene-Derșidan cu cite 1 v.

Halterofilul Lazăr Baroga pe locul i 
la categoria semigrea la „Cupa Dunării14

Sîmbătă au luat sfîrșit la Ljubliana 
întrecerile celei de a IV-a ediții a „Cu
pei Dunării" la haltere. Cel mai bun 
rezultat dintre halterofilii romîni a 
fost obținut la categdria semigrea de 
Lazăr Baroga, care a totalizat 447,5 
kg, cu numai 2,5 kg. mai puțin decît 
recordul țării noastre. Ceilalți haltero
fili romîni s-au clasat după cum ur
mează : la categ. mijlocie 8. Dolofan 
(locul 4), cat. grea S. Cazan (locul 4). 
Iată rezultatele: CAT. SEMIM1JLO- 
CIE: 1. Zdrajila (Cehoslovacia) 422,5 
kg; 2. Kolarov (Bulgaria) 415 kg; 3. 
Sarvaș (Ungaria) 390 kg. Rezultatul 
lui L. Ionescu nu ne-a parvenit. CAT.

mondial la aruncarea greutății cu o 
performanță de 20,20 m. Recordul mon
dial omologat, deținut de același atlet, 
este de 20,07 m (18 mai 1962). Anul 
acesta, la 4 aprilie, Long a aruncat 
20,10 — record în curs de omologare
— iar la 9 mai în concursul de la 
Feresno a realizat 20,30 m, dar acest 
rezultat nu va putea fi omologat, de
oarece sectorul de aruncare nu a în
deplinit condițiile regulamentului.

★
DOUA NOI RECORDURI MONDIA

LE și unul egalat au fost obținute în 
cursul meciului de natație Anglia — 
Olanda, care se desfășoară în piscina 
cu apă sărată din Blackpool. Inotă- 
toarea olandeză Ada Kok a realizat la 
110 yarzi și 100 m fluture timpul de 
1:05,1. Echipa de ștafetă a Olandei 
la 4x110 yarzi mixt a realizat 4:41,4. 
Recordul anterior deținut de echipa 
Angliei era de 4:43,4.

In proba de 110 yarzi liber, britani
cul Bobby Macgregor și-a egalat pro
priul record mondial, parcurgînd dis
tanța în 54 sec.

FOTBAL
R D. G. — U.R.S.S. 1 — 1

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

Disputat la Leipzig, primul meci din
tre echipele olimpice ale R. D. Ger
mane și U.R.S.S. s-a terminat la ega-, 
litate: 1—1.. (1—0). Gazdele au con
dus pînă în minutul 88 prin golul mar
cat de Frenkel. Egalarea a fost obți
nută de înaintașul Sevidov. Returul se 
desfășoară la 7 iunie la Moscova.

BRAZILIA — ANGLIA 5—1!

RIO DE JANEIRO 31 (Agerpres). 
Turneul internațional de fotbal de la 
Rio de Janeiro a început printr-o pres
tigioasă victorie a echipei Braziliei, 
care a surclasat cu 5—1 (1—0) repre
zentativa Angliei. Scorul a fost des
chis în minutul 35 de extrema stingă 
Rinaldo. Imediat după pauză (minu
tul 46) Anglia egalează prin Greaves, 
dar Rinaldo readuce în avantaj echipa 
gazdă (minutul 59). In ultimele 20 de 
minute, fotbaliștii brazilieni fac de
monstrație. Pele driblează patru ju
cători englezi și ridică scorul la 3—1, 
apoi Julinho și Diaz înscriu încă două 
goluri pentru Brazilia.

Iolanda Balaș— 
1,87 m!

HAGEN 31 (prin telefon), ta 
cadrul unui concurs internațional 
desfășurat la Hagen (R.F.G.) re
cordmana mondială Iolanda Balaș 
a obținut din nou un rezultat excep
țional trecînd, din prima încercare, 
peste ștacheta înălțată la 1,87 m. 
Ea a fost ovaționată de cei peste 
8000 de spectatori, care i-au urat 
succes deplin la Jocurile Olimpice.

Iolanda a încercat să sară și ta 
1,92 m. A doua încercare a fost 
foarte bună și numai o mică ine
xactitate tehnică a impiedicat-o să 
înregistreze un nou record mon
dial.

Pe locul doi s-a clasat tînăra atle
tă engleză Knowels cu 1,72 m. Alte 
rezultate de valoare: lungime femei: 
6.44 m Mary Bignal-Rand (Anglia); 
100 m bărbați: 10,3 Flickenberg 
(R.F.G).

MIJLOCIE : 1. Pencev (Bulgaria) 42P> 
kg; 2. Milovak (Iugoslavia) 395 kg;
Petrak (Cehoslovacia) 385 kg; 4. t
DOLOFAN (R.P.R.) 372,5 kg; cona

LAZĂR BAROGA

renții austriac și maghiar au fost des 
calificați. CAT. SEMIGREA: 1. LA 
ZAR BAROGA (R.P.R.) 447,5 kț
(147,5+130+170); 2. Taceo (Bulgaria 
435 kg; 3. Herbst (Austria) 427,5 kg 
ĂHlavacek (Cehoslovacia) 407,5 kg 
Concurența iugoslav și maghiar » 
fost descalificați. CAT. GREA: 1
Ecser (Ungaria) 480 kg; 2. Veselino 
(Bulgaria) 465 kg; 3. Querch (Austria 
445 kg; 4. SILVIU CAZAN (R.P.R. 
435 kg; 5. Lecsa (Cehoslovacia) 407, 
kg. In clasamentul pe națiuni pe pri 
mul loc s-a clasat reprezentativa Bul 
gariei cu 42 p urmată de echipa Un 
gariei (37 p). Reprezentativa R.P. Rc 
mine a ocupat locul 3 cu 34 p., îna 
intea Cehoslovaciei (30 p). Austrie 
(22 p) și Iugoslaviei (16 p).

PE GLOB
Arbitrul francez, Schwlnte a condu 

următoarele formalii :
BRAZILIA : Gilrnar — Alberto, Zita 

Rildo. Diaz — Joel, Gersen — Julin 
ho, Vava, Pele, Rinaldo.

ANGLIA; Waiters — Cohen, WH 
son, Milne, Norman, Moore, Thomp 
son, Greaves, Byrne, Eastham, Chari 
ton.

Au asistat la Maracana 100.0CO d 
spectatori.

SURI. REZULTATE

• Continuîndu-și turneul in U.R.S.S. 
echipa U. T. Arad a jucat la Kiev oi 
formația locală Dinamo. Au cîștig® 
gazdele cu 2—1 (1—1). Pentru ară 
deni a marcat Floruț. în minutul 7.

• Formația uruguayană de fotba 
Nacional Montevideo a jucat la Mosco 
va cu fosta campioană unională Spar 
tak. întîlnirea s-a terminat ou ut 
scor alb.

• Cunoscuta echipă braziliană Fia 
mengo, din Rio de Janeiro, a pleca 
intr-un lung turneu în Europa. Fotba 
liștii. brazilieni vor juca la Beirut 
Roma, Milano, Madrid, Varșovia, Me- 
cova și în alte orașe europene.
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