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I. Olărescu, primul învingător în concursul

Vremea frumoasă de ieri a îmbiat la urmă nimeni n-a avut dreptate, 
pe foarte mulți bucureșten’ să se îu- Primul loc, la proba de armă liberă 
drepte spre locuri mai răcoroase. Pă- calibru redus 60 focuri culcat, a reve-

După excelentul rezultat de la Veneția ..olimpicul* nostru 1. Olărescu s-a 
impus și la actualul concurs internațional. El a cîștigat proba de armă liberă 

60 focuri culcat.
Foto: R. Teoder

international de tir de la București» *

trăgătorul sovietic M. Niazov cu 589 p. 
O luptă de-a dreptul dramatică s-a dat 
pentru stabilirea celui de al treilea cla
sat. Antrenorii și spectatorii se plim
bau de la e cușetă la alta și, parcă 
în necaz, toți cei urmăriți iși mențineau 
egalitatea. După consuma-ea ultimului 
foc, un număr de 5 trăgători (Ciuian 
și Kveliașvili — U.R.S.S. Molinari, 
D. Libero și Paoli — Italia) aveau 
același număr 0e puncte 588. Departa
jarea avea să se facă prin numărarea 
„decarilor". Dar culmea, concurenții 
erau egali și la aces: capitol. A fost 
nevoie să se controleze .. „muștele". 
Arbitrii erau ca și uluiți! Primele cer
cetări dădeau egalitate și la „muște". 
Pînă la urmă ținta concurentului so
vietic Ciuian i-a scos din încurcătură 
Avea 4 „muște" în plus cucerind astfel 
locul trei.

Cu excepția performanței lui I. Olă
rescu, rezultatele din prima zi a con
cursului internațional nu s-au ridicat 
Ia nivelul așteptărilor. Renumitul tră
gător sovietic V. Borisov, de pildă, a 
ocupat locul 11 iar campionul olimpia 
V. Samburkin lecui 15. De asemenea, 
concurenții noștri N. Rotaru, T. Ciulu 
și M. Ferecatu au realizat sifre sub 
posibilitățile lor.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
cu probele de armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri, pistol liber și pistol 
viteză.

Jurea Băneasa a fost punctul de atras nit concurentului nostru f. Olărescu 
care a totalizat 591 p„ un rezultat des
tul de bun. Pe locul doi s-a clasat

ce se

*ade

(ie numărui unu. Sute și sute de locui
tori ai Capitalei au venit să viziteze 
grădina zoologică și, parte din ei. au 
tost atrași de focurile de pușcă 
auzeau în apropiere.

Pe poligonul de tir sportiv 
Tunari se desfășura un important eon- 
•-u.rs international, la care erau pre
zente ,,somitățile" țintașilor din Europa. 
Au venit pe poligon foarte mulți spec
tatori. Unii s-au oprit la standurile 
de pistol unde făceau antrenamente 
campionul nostru olimpic St. Petrescu 
și recordmanul țării I. Tripșa, campionii 
mondiali Kropotin și Zabelin (U.R.S.S.), 
trăgătorii italieni Liverzani și Vareta 
Alții au intrat în poligonul de calibru 
redus- și au urmărit pinâ la eapăi 
apriga! dispută pentru cucerirea primu
lui loc. In cușetele de tragere se aflau 
campionii mondiali și olimpici Marat 
Niazov, Vasili Borisov. Viktor Sam- 
burkin (U.R.SS.), recunoscuții trăgă
tori italieni Sergio. Molinari, Luca 
Păoli, Vieenzio Biava, ca și fruntașii 
tirului din țara noastră.

Era greu de pronosticat cîștigătorul, 
Bate Borisov — spuneau unii deoarece 
are multă experiență si în plus nu-1 are 
în „coastă" pe I. Sîrbu (trăgătorul 
nostru este plecat peste graniță), — 
cîștigă Niazov — ziceau alții. Pînă

REZULTATELE DE IERI

I
Crișul — Știința Cluj 1-0 (0-0)
Farul — Steaua 2-1 (0-0) 
Steagul roșu—C.S.M.S. 1-1 (1-0) 
Rapid—Știința Timișoara 4-0 (3-0) 
U.T.A.—Dihamo Pitești 1-0 (0-0) 
Progresul—Siderurgistul 2-3 (1-1)
Petrolul—Dinamo Buc. 0-1 (0-1)

CLASAMENT

1. Din. Buc. 21 14 3 4 42:19 31
2. Rapid 21 13 3 5 40:25 29
3. Steaua 20 12 1 7 52:32 25
4. St. roșu 21 8 6 7 25:20 22
S. Farul 22 10 2 10 25:30 22
6. U. T. A. 21 8 5 8 27:26 21
7. Crișul 22 8 5 9 22:36 21
8. Petrolul 21 8 4 9 24:15 20
9. Șt. Cluj 22 9 2 11 33:32 20

10. Progresul 21 8 4 9 36:43 20
11. Din. Pit. 22 8 3 11 21:30 19
12. C.S.M.S. 21 8 2 11 31:36 18
13. Șt. Tim. 21 6 4 11 26:36 16
14. Siderurg. 22 5 4 13 19:43 14

ETAPA VIITOARE

Dinamo Pitești — Petrolul
Dinamo București — U.T.A. 
Siderurgistul — Rapid
C.S.M.S. — Știința Timișoara 
Crișul — Farul
Steaua — Știința Cluj 
Steagul roșu — Progresul

Luni 8 Iunie 1964

V. GODESCU

Luptătorii I. Baciu și Gh. Popovici 
pe primul loc la turneul din R. S. Cehoslovacă

CHOMUTOV 7 (prin telefon). In lo
calitate s-a desfășurat un important 
turneu international de lupte clasice la 
care au luat parte sportivi din R. P. 
Romină, R. D. Germană, R. P. Un
gară și R. S. Cehoslovacă. La fiecare 
categorie de greutate au evoluat 13—-15 
coricurenți.

Dînd dovadă de o bună pregătire

suliță (2
ANDREI 
cursă pa

400 m :
800 m : Luro*

liev cu 10,5; 200 m; T ,'7
21,0, Zamfirescu 21,1, Filipiuk (Pol ) 
21.1, Gluccev (Bulg.) 21.3;
Sper (R.D.G.) 46,9; —

(Continuare in pas 4-a)

Gheorghe Costache
a stabilit un nou record mon
dial de atletism la juniori : 
68,74 m la ciocan (6 kg.).
(Cititi amănunte In pag. • 4-a)

★ 4 pagini 25 bani

tehnică și tactică, de multă vitalitate, 
sportivii romîni I. BAC1U la categoria 
57 kg și GH. POPOV1C1 la categoria 
87 kg., s-au clasat pe primele locuri. 
De asemenea, I. Țăranu a ocupat locul 
doi la categoria 78 kg, I. Alionescutot 
la categoria 57 kg. s-a situat pe locul 
6 datorită unor greșeli de arbitraj.

OLCA SZABO a obținui5 o splendidă victorie
în competiția

internațională de la Paris

a atins o valoare 
unui autentic 

această pri- 
arătăm că

PARIS 7 (prin telefon). Un nu
măr impresionant de floretiste (125 — 
record de participare) din FRANȚA, 
ITALIA, RFG, ANGLIA, BELGIA, 
U.R.S.S., LUXEMBURG, OLANDA 
ELVEȚIA Șl AFRICA DE SUD au 
evoluat, pe planșele instalate în sala 
gimnaziului Huejens din Capitala 
Franței. Ediția din acest an a tradi
ționalei competiții internaționale 
„CUPA JANTIE" 
deosebită, la nivelul 
campionat mondial. In 
vință este suficient să 
printre protagoniste s-au aflat flore- 
tistele sovietice Gorohova, Zabelina, 
Rastvorova. italiencele Colombetti. 
Masciota, Camber, englezoaica Cathie, 
reprezentantele noastre. Olga Orban 
Szabo, Maria Vicol etc. Numai con
curentele maghiare au lipsit de la a- 
cest „maraton" al floretei feminine.

Comportîndu-se excepțional, OLGA 
ORBAN SZABO a reușit să adauge 
încă o victorie prețioasă lungului si 
șir de succese. In turneul final (de 
4 concurente) Olga a obținut victorii 
categorice Ia Colombetti, Zabelina și

Atleții romîni au cîștigat 6 probe
în concursul de la Sofia

• Șerban Ciochină-16,23 m la triplu, Viorica Viscopoleanu — 6.19 m 
la lungime șl ștafeta de 4x100 m-40,5 sec. au stabilit noi recorduri 
SOFIA 7 (prin telefon). Din 1955, 

de la prima ediție a concursului inter
național de atletism organizat de ziarul 
„Narodna mladej", și pînă astăzi atleții 
romîni au fost nelipsiți de la startul 
acestor tradiționale întreceri. De fie
care dată ei au obținut succese de 
prestigiu și o serie de rezultate de 
valoare. Cele mai multe victorii romî- 
nești la „Narodn^mladej" au fost con
semnate însă la ediția din acest an.

La întrecerile desfășurate sîmbătă 
și duminică pe stadionul Vasil Levski 
atleții romîni au realizat 6 victorii în 
probele de 100 m — Gheorghe Zamfi
rescu. 5000 m — Andrei Barabaș, 3C0G 
m obst. — Zoltan Vamoș, suliță — 
Gheorghe Popescu (In ziua 1), triplu 
salt — Șerban Ciochină și lungime fe
mei — Viorica Viscopoleanu (ziua a 
Il-a), stabilind 3 noi recorduri repu
blicane și egalînd unul.

Ediția jubiliară — 1964 a acestui 
important concurs a reunit o serie din- 
trei cei mai de seamă atleți din Ceho
slovacia, R. D. Germană. Franța. lu-

Gorohova terminînd neînvinsă această 
importantă întrecere.

Bine s-a comportat și Maria Vicol. 
clasată pe locul V, care a fost între
cută, in turul IV, după o luptă dra
matică (8—7) de scrimera sovietică 
Zabelina. Cea de a treia reprezentată 
a noastră. Ana Ene-Derșidan a fost 
eliminată, în turul 11, de sportiva en
gleză Cathie.

goslavia. Polonia, Rominia, Turcia, Un
garia, U.R.S.S. și Bulgaria.

Cel mai aplaudat atlet al concursu
rilor a fost campionul romtn ȘERBAN 
CIOCHINA. El a avut o comportare 
cu totul remarcabilă in proba de triplu 
salt: a întrecut de două ori recordul 
tării, care era de 16.16 m, realizînd ® 
suită impresionantă de sărituri i 16.20 
m. 16,20 m. 16,20 m. 16.23 m. depășit, 
16,13 m. Ne bucură succesul lui Cio
chină și mai ales constanta sa. Dar 
vorbind despre succesul lui Ciochină 
trebuie să mai adăugăm că printre în
vinșii săi se află atleti renumit! oa 
Ryszard Malcherczyk (Polonia), Vla
dimir Groeeaev (U.R.S.S.), Gurguși- 
nov și Stoikovski (Bulgaria) etc.

O evoluție foarte bună a avut șl 
VIORICA VISCOPOLEANU la sări
tura în lungime. Cu acest prilej ea 
și-a îmbunătățit recordul republican, 
aducîndu-1 la 6,19 rn. Atleta noastră 
a întrecut concurente redutabile, prin
tre care cehoslovaca Vlasta Prikilova 
(6,47 m in 1963).

Al treilea record republican a fost 
înregistrat în proba de 4x100 m (40,5 
sec.) de către echipa Valentin Popescu, 
Gh. Zamfirescu. Valeriu Jurcă și Al. 
Tudorașcu. Zamfirescu și Jurcă. în mod 
special, au făcut o cursă excelentă și 
au realizat schimburi corecte. După 
schimbul al treilea formația romînâ 
avea un avans de vreo 2 metri asupra 
celei bulgare. Al. Tudorașcu n-au reu
șit să mențină insă acest avantaj, a 
fost ajuns și întrecut de Bicivarov pa 
ultimii metri.

Pentru a doua oară în acest sezon, 
GHEORGHE ZAMFIRESCU a alerga* 
suta de metri în 10,4, egalînd astfel 

’> Ion Moina. Pe 
personal

recordul deținut de
200 m și-a corectat recordul 
realizînd 21,1 sec.

GHEORGHE POPESCU la 
aruncări peste 78 de metri), 
BARABAȘ la 5000 m (într-o 
care a dominat-o net) și ZOLTAN VÂ- 
MOȘ la 3000 m obstacole (s-a des
prins de ceilalți concurenți in penul
timul tur) au completat șirul succe
selor atietilor romîni.

fată rezultatele înregistrate în acest 
concurs : BARBAȚI i 100 m : Gh. Zam
firescu (R.P.R.) 10.4 — rec. egalat, 
Bîcivarov (Bulg.) 10.4, Broujiet (Fr.) 
10,5, Druszniak (Pol.) 10,6, V. Popes- . 
cu (R.P.R.) 10.9 î finala a H-a a tos* 
cîștigată de sprinterul bulgar Sibok- 
liev cu 10,5; 200 m; Broujiet (Fr.)

1



PETROLUL A DOMINAT Șl DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT!
• Raport de cornere: 11-1 pentru petroliști

PLOIEȘTI 7 (Pri« telefon). Tri
bunele arhipline cu o oră înainte de 
începerea tocului i-au primit pe fot
baliști cu aplauze și. bineînțeles, cu 
speranța unei victorii a favoriților lor. 
Ploieștean știu să-și încurajeze echipa 
fi au făcut-o pînă în ultima secundă
* meciului, pentru că, după abunden
ța atacwilor și a fazelor inițiate la 
poa'ta bucureștenilor, mingea ar fi 
putut poposi de mai multe ori în 
poarta lui Datcu. Dar spre deziluzia 
spectatorilor acest lucru nu s-a intim- 
plat. De ce ? Pentru că la începutul 
partidei — in perioada de tatonare — 
fotbaliștii ploieșteni au lăsat o breșă 
în dispozitivul apărării lor. La o in
cursiune pe aripa stingă. Haidu, iute 
de picior, îl deposedează pe Pahonțu 
și de la 15 m șutează în bară. Ba
lonul revine cu iuțeala fulgerului în 
teren la Ene 11. De la clțiva metri, 
acesta _ 
poarta. In aceeași fracțiune de se
cundă, Haidu, care urmărise faza în
cepută de el o și termină, șutind im
parabil de la 6 m in plasă. 1—0 pen
tru Dinamo. Toate acestea s-au în- 
tîmplat în minutul 5 al partidei. A 
urmat o scurtă perioadă de dominare
* dinamoviștilor în care Pircălab a 
șutat din apropiere pe lingă poarta 
Ini Ionescu.

Apoi, petroliștii s-au dezmeticii, 
'și-au adus parcă aminte de dorința 
de a cîștiga acest meci, au început să 
domine. Și intr-adevăr au dominat. 
Au jucat mult ambele extreme, au în
cercat pătrunderi prin centru, au pur
tat balonul pe jos, pe sus, au 
ficiat de șase cornere în prima 
ză și de alte cinci în cea de a 
dar totul in zadar... De ce 
'Pentru că echipa bucureșteană 
cat tot timpul economicos, pe contra
atac. i-a lăsat, am putea spune, pe 
ploieșteni să zburde la mijlocul tere
nului, să execute numeroase schim
buri de pase. Un singur lucru le-a in
terzis acestora: să tragă nestingherit 
la poartă. Nunweiller 111 l-a păzit cu 
strășnicie pe Dridea 1. Petru Emil 
a fost umbra lui A. Munteanu, Po
pescu l-a anihilai pe luhas... Badea, 
extrema dreaptă ploieșteană, care a 
fost de altfel sufletul înaintării, n-a 
apucat nici el un șut „ca lumea" la 
poarta lui Datcu. Și așa se scurgea 
timpul.

Am înregistrat prima „bombă" 
trolistă mai periculoasă in min. 
expediată de Fronea și mai apoi 
șut al lui Dridea 1 în min. 30. 
care or fi putut aduce egalarea. Datcu 
Insă a reținut. Cîteva minute mai tîr
ziu mingea se plimbă prin fața porții 
dinamoviste dar nici un înaintaș plo
ieștean nu o interceptează. Cornerele 
cad și ele unul după altul, dar ega
larea nu survine nici in min. 44 cînd 
și Datcu pierduse orice speranță să 
mai oprească balonul care îi scăpase 
’din miirti și se îndrepta spre poarta 
goală. Atunci însă a ieșit ca din pă- 
mint mijlocașul Popescu și a trimis 
mingea in corner...

In pauză o singură întrebare în tri
bune: va rezista apărarea dinamoois- 
tă pînă Ia sfirșit 7 Am căpătat răs
punsul în min. 90 cînd echipa bucu
reșteană a părăsit terenul cu un bagaj

de două puncte. Jucătorii echipei din 
șoseaua Ștefan cel Mare au realizat 
această performanță pentru că au 
desfășurat și in ultimele 45 de minute 
același joc gindit in apărare, acțio- 
tund totodată cu contraatacuri pericu
loase. In această repriză tabela de 
marcaj ar fi putut înregistra schimba
rea cifrelor in favoarea dinamouiști- 
lor în min. 76 cînd Pircălab. singur 
in careu, cade și nu reușește să șu- 
teze t iar în favoarea petroliștilor de 
două ori: în nun. 83 and Dridea I 
a tras cu capul peste bară 
va metri și în min. 84 la 
lui Pronea.

Jucătorii petroliști au
victoria dar nu au realizat-o pentru 
că au jucat nervos. Ei ar fi meritat 
poate un meci egal, dar nici acest 
lucru nu le-a reușit pentru că au cău
tat prea mult poziții ideale de șut.

de la ciți- 
un șut al

dorit mult

trage defectuos, lateral cu

Haidu, care urmărise faza in-

din apropierea porții. Or, ei n-eu avui 
de prea multe ori aceste ocazii in me
ciul cu Dinamo. Bucureștenii au avut 
în compartimentul defensiv punctul 
forte al echipei. Ca și în alte rinduri 
el a știut să-și apere cu strășnicie 
poarta, rezultatul și victoria...

Remarcăm dintre jucători pe Datcu, 
frații Nunzveiller, Ștefan. O. Popescu, 
Haidu, Hălmăgeanu, Dridea /. Badea.

A arbitrat corect Bașar Cezmi — 
Turcia.

PETROLUL t Ionescu — Pahonțu, 
Hălmăgeanu, Marin Marcel, Pali — 
Fronea, A. Munteanu (min. 75 Mo- 
canu) — Badea, luhas, Dridea I. 
Dridea 11.

DINAMO: Datcu — Popa, Nun- 
weiller III, Nunweiller IV, Ștefan — 
Petru Emil, O. Popescu — Pircălab, 
Ene II, Frățilă, Haidu.

Rapid a întrecut

oombina(ia 
ultimul a 

ti- 
dar

la scor Știința 1

bene- 
repri- 
doua, 
oare ? 
a ju

pe-
25.
un
șut

C. MANTU

In meciul de ieri cele mai mari emoții i le-a creat Siderurgicului propriul 
portar — Niculescu. lată-l primind primul gol, la o fază in care a avut rolul 

doar de... spectator.

Ieri la ora 17,30 Rapidul a oferit 
un cocteil la care au participat 13 
studenți și foști studenți timișoreni.

De subliniat — ușurința cu care 
amfitrionii an toastat cele 4 goluri 
în poarta timișoreană și replica de 
menuet pe care au dat-o invitații. Re
cepția a durat — din păcate — 55 do 
minute (pînă cînd Ion Ionescu a în
scris cel de al 4-lea gol).

Și acum, după această scurtă intrare 
în atmosferă, să revedem împreună 
filmul jocului. In primele faze, timi
șorenii an lăsat impresia că vor să de
monstreze că nu merită locul 13. Dar 
în minutul 9, din 
Dinu—Ionescu—Dnmitriu,
șutat imparabil: 1—0. Surprinși, 
mișorenii au încercat să atace, 
abuznl de pase laterale a permis zonei 
defensive feroviare o mare economie 
de mișcări, iar perechii Dinu—Geor
gescu o întrecere la intercepții și lan
sări. După numai 10 minute, Ionescu 
a executat o fentă de o simplitate cla
sică și... 2—O. In tot acest timp sto
perii timișoreni Lereter și Igna au stat 
smirnă în fața porții, ca niște major
domi în așteptarea oaspeților. Au ur
mat nenumărate atacuri feroviare, dar 
Dnmitriu s-a lansat în obișnuitele sale 
triluri fotbalistice, oare, chiar dacă 
i-au îneîntat pe melomanii Giuleștiu- 
lui, n-au servit echipei, contribuind 
și la blazarea treptată a extremelor, 
neglijate din ce în ce mai mult. în 
minntul 40, însă, vrînd parcă să ate
nueze rîndurile de reproș ale cronica
rului, Dumitriu a renunțat la formu
lele sale magice și a înscris al treilea 
gol, dintr-o frumoasă pasă a lui Io
nescu.

La reluare, timișorenii, vizibil tem- 
perați de scor, au slăbit și mai mult 
alura, iar Ionescu, amintindu-și că 
are de apărat o faimă de fin driblet, 
a trecut de patru adversari, înscriind

cin aceeași ușurință în minutul 
După cum spuneam, jocul s-a îi 
în acest moment. Feroviarii ai 
clanșat... ralenti-nl, iar studenți 
lăsat impresia că așteaptă flnie 
nai. Grupurile de spectatori au 
nizat grămezi în jurul tranzist 
lăsând cîte un om de... serviciu 
să anunțe o eventuală fază de | 
aceste 35 de minute, crainicul i 
țiului a avut timp să calculezi 
Rapidul este la a opta victorie 
cutivă și la al 18-lea gol cons 
în campionat.

In perioadele în care au jucat, 
viarii au demonstrat că sînt în 
Mișcarea debordantă în teren co 
să fie principala lor armă. Jocul 
lașilor centrali — cu exagerările 
ționate — continuă, de asemen 
se sudeze. Perechea Dinu—Gco: 
atît de deosebită temperamental 
completează bine, punind în n 
turbinele atacului. Apărarea, ne 
tată, se sustrage comentariului, 
prea sonor — dirijorul Andrei.

Știința a decepționat, jucînd 
dat. Cei zece metri de teren cî

Două stilur
Farul —

Siderurgistul — o surpriză plăcută 
(1-1), cu Progresul

te, fiindcă aceasta a fost diferența de joc 
dintre cele două echipe. Cu excepția 
primelor 15 minute, superioritatea gălă- 
țenilor a fost evidentă iar pe alocuri 
categorică.

Gălățenii au muncit mult pentru 
victorie, au alergat încontinuu pe te
ren, au construit faze frumoase, au 
arătat că știu să practice un fotbal bun 
atunci cînd nu sînt preocupați numai 
de rezultat și ies la joc deschis. Așa 
au făcut în meciul cu Progresul și au 
avut întotdeauna primul cuvînt. Cei 
doi halfi activi la mijlocul terenului 
— Gheorghe și Gherghina, cu două ex
treme rapide — mai ales talentatul 
Banu — i-au „jucat" pe adversari, 
cum s-ar spune, așa cum au vrut ei. 
Doar slăbiciunile din apărare le-a mai 
frânat jocul. Fundașii de margine și în 
special portarul Niculescu, care a fost

3-2
Mândru, Ioniță, Voinea și colegii lor 

de echipă au părăsit terenul de joc 
din nou cu capul in jos. Este pentru 
a șaptea oară în returul acestui cam
pionat. Echipa din „Dr. Staicovici" a 
„capotat" ieri, la ea acasă, în fata 
ultimei formații din clasament. O „per
formanță" de loc lăudabilă pentru o 
echipă cu pretenții (vezi turul compe
tiției).

Siderurgiștii au realizat un joc pen
tru care merită felicitări. S-au întrecut 
pe ei în această partidă în care au 
obținut victoria (poate de unii nespe
rată) și mai ales aplauzele publicului 
pe deplin meritate.

Rezultatul nu trebuie să surprindă 
pe nimeni fiindcă după cum s-au des
fășurat lucrurile pe teren victoria oas
peților putea fi consemnată chiar la 
un scor mai mare. Poate la 2—3 punc-

Victorie la limită, dar pe deplin meritată'
; t U.T.A Dinamo Pitești 1-0 (0-0)

•• O- ■1
ARAD 7 (pri/i telefon de la trimisul 

nostru). Textiliștii au ratat ocazii 
„cu carul": Tomeș (în min. 8, 51, 68, 
69), Czako II (min. 9, 65), Metcaș 
’(min. 24) și Selimeși (min. 84). Deși 
au dominai, în majoritatea timpului, 
totuși, în careul mare, fotbaliștii lo
calnici s-au pripit, nu au avut „adre
să", au fost lipsiți de finalizare. Sub 
aspect valoric, jocul nu a satisfăcut. 
Miza mare a partidei a făcut ca în 
majoritatea cazurilor, ambele echipe 
să acționeze crispat, dezordonat, în 
atac și apărare. Cu toate că U. T. A., 
așa cttm Spuneam, a inițiat de la în
ceput ,mși multe 
gata, gata să fie 
chiar în min. 3 
driblat pe Capaș 
în careul de 6 m, 
timă instanță de 
Alte două ocazii

atacuri, scorul era, 
deschis de oaspeți, 

Naghi, după ce l-a 
și a scăpat singur 
a fost blocat în ub 
portarul I. Vasile. 

au mai fost /ajate

de piteșteni în min. 36 (C. Ionescu a 
șutat puternic — cu șpițul — de la 
18 m, 1. Vasile a boxat mingea care a 
atins bara ricoșînd în teren și min. 73 
(Naghi, trecut de fundașul Pecican, 
a tras de la 10 m pe lingă poartă).

Dacă prima repriză a fost mai „li
niștită", cea de a doua a dat loc la o 
luptă îndîrjită. U. T. A. a construit 
atacuri peste atacuri. Portarul oaspe 
Matache a fost nevoit să intervină și 
să clarifice multe situații dificile. Ini
moșii suporteri arădeni au avut în 
această perioadă satisfacția de a a- 
sista la golul victoriei echipei lor fa
vorite. In min. 63, Comisar șufează 
puternic de la 20 de m, Matache plon
jează, nu poate reține, mingea întil 
nește bara, ' revine în careul mic și 
Chiou, care urmărise faza, introduce 
balonul, cu pieptul, în plasă: 1-0.

Dinamo Pitești a acționat destul de 
curajos, dar uneori a stat prea mult

în apărare cu cite 7-8 jucători. Oas
peții și-au bazat jocul pe contraatacuri. 
Trebuie să remarcăm în mod deosebit 
pe tînărul Dobrin, un bun organizator 
și cu multă fantezie.

In încheiere, subliniem puterea de 
luptă a ambelor formații, ca și sporti
vitatea de care au dat dovadă de-a 
lungul celor 90 de minute. Arbitrul 
brașovean Gaorilă Pop a condus bine 
un meci care nu i-a ridicat probleme 
dificile.,.

U.T.A.: 1. Vasile — Pecican, Capaș, 
Bacoși, Neamțu — Comisar. Mețcaș — 
Czako II, Chivu, Tomeș, Selimeși.

DINÂMO PITEȘTI: Matache — Val- 
can, llie Stelian, Stoenescu, Radu — 
Corneanu, Dumitrescu — Stănoaie, 
(din min. 37 Cacoveanu), Dobrin, 
Naghi, C. Ionescu.

CONSTANTIN COMARNISCHI

complet depășii de joc și a primit două 
goluri gratuite, au servit Progresului 
cîteva ocazii pe care altă echipă le-ar 
li fructificat.

Bucureștenii ne-au arătat că n-au 
reușit să iasă nici în prezent din acu
ta iipsă de formă. Au jucat la Intim- 
plare, neconvingător. Și dacă n-au reu
șit să arate prea mult fotbal In schimb 
ioniță, lancu și mai ales Caricaș, au 
făcut o tiedorită demonstrație de joc 
obstructionist, cu multe faulturi groso
lane, pe care arbitrul P. Sotir le-a to
lerat — spre indignarea spectatorilor 
— la nesfârșit.

Meciul a început cu ocazia ratată de 
D. Popescu în min. 1. După 5 minute 
însă el driblează trei adversari, pasează 
lui Voinea care trage în... Niculescu. 
Din cornerul rezultat înscrie, cu capul, 
lancu. Peste 9 minute Floreșcu îl imi
tă și înscrie cu capul spectaculos. Si- 
derurgiștii au inițiativa, dar ratează, 
înscriu tot bucureștenii prin Baboie, 
care trage de la 25 de metri, pe lingă 
Niculescu, neatent. Siderurgistul joacă 
mai bine și în min. 71 egalează (au
tor Pătrașcu), iar în min. 80 obține 
victoria (înscrie David, care a „înfipt" 
mingea in bara de fier din coltul por
ții, dintr-un șut de „zile mari"). Vic
torie meritată care putea fi mai de 
mult concretizată, fiindcă în min. 59 
Floreșcu a ratat un 11 m (a tras slab 
și Mindru a respins balonul).

Arbitrul Petre Sotir — Mediaș — ne-a 
decepționat. Deși nu a avut un meci 
greu de arbitrat el a făcut multe gre
șeli. A fluierat tîrziu, a refuzat gălă- 
țenîlor două lovituri de la 11 m (în 
min. 73 și 74, cînd David și Banu au 
fost trîntiți în careu) șî a tolerat jocul 
dur al gazdelor.

SIDERURGISTUL : Niculescu — To- 
mescu, Dragomir, Floreșcu, Voicu — 
Gheorghe, Gherghina — Banu, C. Ma
tei (min. 64 David), R. Matei, Pă
trașcu.

PROGRESUL: Mindru — Constan- 
tinescu,' Garicaș, Ioniță, Ivănescu — 
lancu, Mafteuțiț — Baboie, Voinea, D. 
Popescu, Stoicescu (min. 73 Iofciu- 
lescu).

Teren: stadionul „1 Mai* _
Timp: excelent; spectatori: 31 
Au marcat: Tufan (min. 61), F 
(min. 70) și Voinea (min. 72). Ar 
O. Comșa (Craiova) — a condi 
scăpări.

FARUL: Ghibănescu — Costin, 
cu, Tîlvescu, Gref — Zamfir, N 
— Moroianu, Bukosi, Tufan, Olog

STEAUA : Suciu — Zavoda II, 
D. Nicolae, Negrea — Raksi. Kosz 
Sorin Avram (min. 56 CrelnicG 
Constantin, Voinea, Creîniceanu 
56 Moldoveanu).

Față în față cu o formație redul 
a fotbalului nostru, echipa de pe 1 
și-a regăsit cadența realizînd ut 
mai bun decît cel al adversarii 
obținînd o victorie meritată. Ce i 
terminat acest succes al echipei gâ 
Un plus de vigoare, mai multă 
pețime (jucătorii Farului au alerg 
mai multă ușurință) și mai multă 
bativitate în lupta pentru obțh 
balonului. Victoria Farului se ex 
prinfr-un joc mai eficace, prin 
sirea paselor în adîncime și a de 
derilor lungi și periculoase. O imp 
excelentă a lăsat linia de miji 
Zamfir — Neacșu care a aliment, 
permanența cu mingi utile înain 
și In special pe cele două extreme, 
roianu și Ologu. De altfel, ambele 
luri ale gazdelor au fost urmarea 
faze purtate pe extreme.

In jocul cii Farul, Steaua a pre 
pasele scurte. Spre deosebire de 
meciuri, stilul acesta de joc ni 
părut contraindicat. Pe de o parte, 
tru că Înaintarea echipei Steaua i 
tîmpinat o apărare fermă (Str 
foarte bun la infercepție destrăi 
atac după atac) și pe de altă p 
pentru că unii jucători ai echipei St, 
au manifestat o oboseală fizică, 
vorba de Constantin, Sorin Avrat 
Greiniceanu. Singurul care a cores,

onospoi

CONSTANTIN ALEXE

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULT 
EXACTE

Concursul nr. 23 din 7 iunie 1964

I. Petrolul — Dinamo Buc. (cat. A)
II. Farul — Steaua (cat. A)

III. U.T.A. — Dinamo Pitești (cat. A)
IV. Qri.șul •— Știința Cluj (cat. A)
V. Rapid — Știința Timișoara (cat. A)

VI. Progresul — Siderurgistul (cat. A)
VII. Steagul roșu — C.S.M.S. (cat. A)

VIII. Din, Bacău - Șt. Craiova (cat. ?
IX. Unirea R.V. •— Știința Buc. (cat. fi)
X. Mureșul — Industria Sîrmel (cat. B)

XI. Arieșul —- Minerul B.M. (cat. B)
XII. Min. Lupeni — C.S.M. Sibiu (cat. E

Fond de premii ,212.713 lei.



BAL ►-
4-0 (3-0)

-5 pase au reprezentat o regulă 
il oaspeților. Schimbările inter- 
(Ciosescu în locul lui T. Matei, 
al de posturi Surdan—Boteseu 
elescu—Igna) n-au făcut decît 
inieze absența unei idei tactice 
ii de ieri.
nind la Rapid, subliniem încă 
aspectul negativ al încetării jo

ii minutul 55. Suporterii fero- 
nvocă — părintește — necesi- 
nenajării în vederea jocului de 
că la Galați („al nouălea val*), 
castă scuză nu rezistă.
trul grec Jean Mihailidis a con* 

joc ușor.

ID: Andrei—Lupescu, Motroc, 
î, Greavu—Dinu, Georgescu— 
eseu, Dumitriu II, I. Ionescu, 
nu.

NȚA TIMIȘOARA s Curcan 
min. 75)—Surdan, Lereter, Igna, 
5x211—Mihăilă, Botescu—Matei 
rC»ii min. 69), Manolache, Popa 
, R. Lazar.

IO AN CH1RILA

rite de joc:
I (O-O)

'egime din echipa oaspe a fost 
El s-a mișcat pe tot terenul, a 

mit și bine la poartă.
aspect tehnic, partida a fost de 
i mijlocie în prima parte și bună 
de a doua. La Începutul jocului, 

o perioadă de studiu, situațiile 
de gol au fost doar cîteva. In 
11 Stancu a executat o lovitură 

de la 30 metri, dar Suciu a 
balonul. T'ei minute mai tîrziu, 

lescu a salvat in extremis o re- 
cu capul a lui Voinea. In repriza 
a, jocul a fost mai animat și si- 
: de gol mai clare. Inițiativa a 
iui mai mult localnicilor. în min. 
Înscrie primul gol: Zamfir schim-

Moroianu, acesta centrează lui 
care bine plasat In centru, reia 

ic din voie sub bară (1—0). In 
701 Moroianu centrează, Tufan 

pe jos in centru și, cu aportul 
iei care luftează, Bukossi ajunge 
sesia balonului Înscriind al doi- 
1. La un contraatac (în min. 72), 
intin trimite lui Voinea și acesta 
ează pe lingă Ghibănescu. In ul- 

minute. Steaua atacă continuu
I egalarea dar fără rezultat.

GELU RUSCANU

Crișul Oradea — 
Știința Cluj 

1-0 (0-0)
ORADEA 7 (prin telefon). Stadio

nul Crișana »-a dovedit neîncăpător 
pentru numeroșii spectatori prezenți 
azi la întîlnirea Crișul — Știința Cluj. 
Printre ei se aflau multi excursioniști 
clujeni, veniți să-și susțină echipa fa
vorită.

Deși meciul s-a disputat pe • eăl- 
dură sufocantă, cele două echipe ao 
prestat un joc tatr-un ritm deosebit 
de rapid, mai ales, în prima parte a 
întîlnirii. De-a lungul celor 90 de mi
nute ele au luptat eu multă ardoare 
pentru fiecare balon, iar pe aloeuri au 
reușit să creeze faze spectaculoase, 
aplaudate de public.

Iată filmul jocului i în min. 1 stu
denții ratează o ocazie unică prin 
Adam care se afla în colțul careului 
mic de unde a șutat pe lingă bara 
laterală. Este apoi rîndul gazdelor să 
rateze în min 3 prin Damian și în 
min. 11 prin Bacoș și Sacaci III. în 
continuare se joacă mai mult la mij
locul terenului, Crișul forțînd jocul pe 
centru, iar Știința pe aripi. La reluare, 
orădenii inițiază încă din primul minut 
o serie de atacuri periculoase prin 
Mănescu Solomon și Pojoni veniți și 
ei în atac. Studenții sînt masați în 
propriul lor careu, și întreaga echipă 
gazdă atacă în trombă. Jocul organi
zat în apărare (supranumerică) și, în 
ultima instanță, forma bună a porta
rului clujean Moguț, at- împiedicat 
deschiderea scorului. Acțiunile ofensi
ve ale gazdelor devin tot mai pericu
loase, mai ales după introducerea lui 
Iacob In linia de atac. Mic. 76 aduce 
înscrierea unicului gol al întîlnirii t 
pe linia de 16 m Grăjdeanu comite 
henț și lovitura liberă este transfor
mată impecabil de Damian care înscrie 
peste zidul clujenilor. După acest gol 
studenții trec în atac, dar incursiunile 
lui Szabo și Ivansuo sînt oprite de 
apărătorii orădeni eare joacă mai de
gajat. Tot gazdele ratează e mare oca
zie în min. 87 prin Bacoș ea.-e, scăpat 
de sub supravegherea lai Szoke, pă
trunde în careu. Singur în față eu por
tarul Moguț, în l®a să șuteze, preferă 
să-i paseze lui Mănescu «are înscrie, 
dar arbitrul anulează golul (ofsaid).

Arbitrul N. Mihăilescu București a 
condus cu competență următoarele for
mații :

CRIȘUL! Duca — A. Georgescu. 
Solomon, Pojoni, Sacaci II — E. Nagy 
(min. 60 Iacob), Vlad, Bacoș, Sacaci 
III, Damian, Mănescu.

ȘTIINȚA: Moguț — Marcu, T. 
Georgescu, Grăjdeanu, Szoke, Alexan
dru Vasile, Suciu, Ivansuc, Mureșan, 
Adam (min. 60 Sabău), Szabo.

1LIE GHIȘA, VASILE SERE, coresp.

S.M.S. IAȘI A PLECAT CU UN PUNCT PREȚIOS DE LA BRASOV’ » »

iȘOV 7 (prin telefon de la tri- 
nostru). Gîtă deosebire între 
repriză și cea de a doua a me- 
dintre Steagul roșu și CiS.M.S.l 
intraseră pe teren, după pauză, 
ul alte echipe... în prima parte 
liui, ieșenii — speTiați parcă de 

că joacă în deplasare și nereu- 
ă se scuture de deviza, dovedită 
îtea ori falsă, „ne apărăm. să 
m meci nuT — nu păreau preo- 
de altceva decît de a opri atacu- 

tverse și de a se apropia de mi-
90. Atacul părea o noțiune 

tentă în vocabularul lor fotbaiis- 
ngurii care lăsau impresia că au 
uzit de acest cuvînt fiind uneori

Milea și Matei. în ^ceste condi- 
cul s-a desfășurat în „sens unic", 
loarta curajosului, dar uneori și 
dentului Constantinescu. Carne- 
ostru de notițe a înregistrat, 
1 primele 45 de minute, un ra
le cornere de 12—:1 pentru Stea- 

1 N-avem documentele la dis- 
i la ora cînd transmitem, dar 
n că acesta este un adevărat re

al campionatului pe intervalul 
singure reprize.

Scor: 1-1 (0-1)
Așadar, dominare netă a „stegari

lor", presărată cu destule ocazii de 
gol, cele mai mari ratate de Necula 
(min. 10) și Hașoti (min. 31). Pozi
ția avansată a apărării brașovene i-a 
invitat de cîteva ori la atac și pe 
oaspeți, astfel că au avut și ei în toată 
repriza două ocazii de gol, cînd Milea 
și Voica, pe contraatac, au avut cîinp 
liber spre poartă, dar au tras de de
parte, defectuos. în min. 40, cînd 
C.S.M.S. a beneficiat de primul său 
corner, echipa oaspe a ocupat o po
ziție mai avansată și contraatacul gaz
delor ncmaigăsind în față obișnuita 
aglomerare de jucători s-a încheiat cu 
gol: Selymesi a fugit vertiginos pe a- 
ripă, a efectuat o centrare-șut deo
sebit de puternică, portarul advers a 
respins și Necula a reluat de la cifiva 
metri, puternic sub bară.

în pauză, ieșenii își dau seama că 
tactica apărării cu orice preț nu-i de 
loc o garanție a menținerii unui rezul
tat. Și au abordat jocul de parcă ci 
ar fi jucat „acasă". Au înpeput să 
atace viguros, stegarii — sufpririși —- 
au făcut față din ce în ce mai greu 
și au început să acorde ei cornere

IN CATEGORIA B,

ULTIMA ETAPĂ DECIDE...
SERIA >

DINAMO BACĂU - ȘTIINȚA 
CRAIOVA 2—1 (0—1)

Evoluția Științei Craiova a fost aș
teptată cu mult interes la Bacău. Stu
denții însă, fără o concepție de joc, cu 
e apărare penetrabilă și cu un atac ca 
și inexistent (au tras doar trei suturi 
pe spațiul porții lui Bucur) au decep
ționat. Scorul strîns se datorește în 
mare parte totalei lipse de interes ma
nifestată de unii jucători dinamoviști 
(Eftimie. Olteanu etc.) care au privii 
meciul ca pe o simplă formalitate. Și 
în aceste condiții, totuși, jocul a fost 
la discreția echipei locale care a con
cretizat însă doar două din numeroa
sele ocazii avute, prin Gram (min. 51 
și 73). Golul oaspeților a fost realizat 
de Onea (min. 14).

DINAMO: Bucur — Olteanu, Gross, 
Vătafu, Cincu, Nedelcu. Pașcanu, Ra
dulescu, Gram, Eftimie, Public.

ȘTIINȚA: Vasilescu — Geleriu, 
Lu’ngu, Dumitrescu. Bărbulescu, Deliu, 
Ganga, Anton. Lovin, Tetea, Onea.

Gh. Dalban și FI. Simion — coresp.
METALUL BUCUREȘTI — CHIMIA 

FĂGĂRAȘ 2—1 (2—0)
Cînd în min. 4 Roman a deschis sco

rul, se părea că vom asista la o ploaie 
de coluri pentru că înaintașii metalur- 

Roman, care nu se vecie in fotografie, sa strecurat printre apărătorii adverși, 
reușind să înscrie primul gol al iacului. Pază din meciul Metalul București — 

Chimia Făgăraș 2—1.
Foto I R. Teodor

giști își creau cu multă ușurință si
tuații de gol. Păcat însă că eforturile 
lui Niculescu și Buzatu au fost anulate 
de ceilalți coechipieri care au ratat cu 
ușurință. Abia în min. 42 bucureștenii 
reușeso să mai înscrie încă un gol 
prin același Roman. Jucătorii din Fă
găraș s-au comportat foarte slab. Golul 
lor a fost înscris ta min. 67 de Gh. 
Vasile, cu capul, la un corner.

Partida a fost condusă foarte bine 
de l. Chilibar — Pitești.
METALUL TÎRGOVISTE — ȘTIINȚA 

GALAȚI 2—6 (1—0)’
Jocul a fost de un slab nivel tehnic. 

Atît metalurgiștii cît și studenții au 
urmărit mai mult rezultatul. Scorul

(raportul reprizei : 7—2 pentru
C.S.M.S.1). Oaspeții pierd bune ocazii 
de egalare (Ștefănescu în min. 64, 
Pop în min. 84), dar eforturile deose
bite făcute de ei în acest meci își gă
sesc o meritată răsplată cu 5 minute 
înainte de fluierul final cînd, la o lo
vitură liberă de la 25 m, executată de 
Vornicii, Pop trimite balonul cu capul 
in plasă: 1—1.

De la gazde s-au remarcat: Jenei, 
Haidu, Necula. Oaspeții au avut cei 
mai buni oameni în Constantinescu, V. 
Popescu, Matei, Milea și mai ales De- 
leann (cel mai bun de pe teren).

Arbitrul Victor Pădiureanu (Buc.) a 
avut de condus un meci greu. S-a ju
cat nervos, înoîlcit. El s-a achitat însă 
bine de sarcina sa, oonducînd corect 
și autoritar.

Steagul roșu: Haidu—Zaharia, Jenei, 
Sigheti, Naghi—-Pescarn, Seredai (din 
min. 77 Campo)—Hașoti, Năftănăilă, 
Necula, Selymesi.

C.S.M.S.: Constantinescu—V. Popes
cu, Moțoc, Vornicu, Deleanu—Ștefă- 
neseta, Humă—Matei, Pop, Voica, 
Milea.

RADU URZICEANU 

putea fi mult mai mare dar înaintașii 
de la Metalul au ratat exasperant de 
mult. Au înscris i Constantin (min. 25), 
Otan (min. 88).

Mfșu Ava nu — coresp
POIANA CIMP1NA — TRACTORUL 

BRAȘOV 2-1 (1—1)
Cei care deschid scorul stat cîmpi- 

nenii (Nanu, min. 11) dar Tractorul 
restabilește egalitatea pe tabela de mar
caj prin Ferencz (min. 26). In repriza 
a doua jocul devine dur ta special după 
ce Szilagy (min. 78) Înscrie golul vic
toriei, semnalul dtndu-1 brașovenii. 
Poiana rămîne în zece jucători (Banu 
a fost accidentat ta min. 80) iar ta 
min. 82 este eliminat Merș (Tractorul) 
pentru lovirea adversarului

E. Stroe — coresp.
UNIREA RM. VILCEA — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 1—0 (0—0)
Ambele echipe au practicat un joo 

anost, cu multe durități. Cu un plus 
de combativitate în atac. Unirea a 
reușit să înscrie prin Mateescu ta 
min. 50.

I. Predișor — coresp.
FORESTA FĂLTICENI — FLACĂRA 

MOREN1 3-0 (0-0)
Jocul a fost caracterizat prin nu

meroase greșeli de tehnică. Au înscris:

Ilie (min. 75), Olteanu (min. 79), Gio- 
sanu (min. 83).

Negru Lazăr — coresp.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — G.F.R. 
PAȘCANI 3—2 (2—0)

Un joc de bună calitate în care am
bele echipe au luptat pentru victorie 
Golurile au fost realizate de Meder 
(min. 6, 23 și 67, ultimele două din 
llm) pentru Ceahlăul. Golurile oaspe
ților au fost înscrise ta propria poartă 
de portarul Radu (Ceahlăul) ta min. 
52 și 61 I

C. Nemțeanu — coresp.
CLASAMENT

1. Metalul Tîrg. 25 15 2 8 44:36 32
2. Poiana Cîmpina 25 14 3 8 39:27 31
3. Știința Craiova 25 11 8 6 42:27 30
4. Dinamo Bacău 25 12 5 8 49:25 29
5. Știința București 25 10 5 10 36:33 25
6. Metalul București 25 11 3 11 25:26 25
7. Unirea Rm. Vîlcea 25 10 5 10 36:43 25
8. C.F.R. Pașcani 25 8 8 9 29:32 24
9. Tractorul Brașov 25 9 5 11 31:26 23

10. Flacăra Moreni 25 11 1 13 34:37 23
11. Ceahlăul P. Neamț 25 8 6 11 42:48 22
12. Chimia Făgăraș 25 9 4 12 30:42 22
13. Știința Galați 25 8 5 12 37:36 21
14. Foresta Fălticeni 25 6 6 13 24:60 18

ULTIMA ETAPA • C.F.R. Pașcani — 
Poiana Cînrpina, Tractorul Brașov —• 
Știința București, Chimia Făgăraș — 
Foresta Fălticeni, Flacăra Morenî — 
Dinamo Bacău, Știința Craiova — Me
talul Tîrgoviște, Metalul București — 
Ceahlăul P. Neamț, Știința Galați — 
Unirea Rm. Vîlcea.

SERIA A II-A

ARIEȘUL TURDA - MINERUL 
BAIA MARE 1—2 (0—2).

Peste 8.000 de spectatori (dintre 
care 1.000 de băimăreni) au ținut să 
asiste la această întîlnire, foarte im
portantă pentru desemnarea liderului 
și a uneia dintre echipele care urmea
ză să retrogradeze. Cei care au reușit 
să-și clarifice situația, înaintea ultimei 
etape, au fost oaspeții. Luptînd eu 
mult avînt ei și-au asigurat victoria 
și au făcut un pas mare spre categoria 
Ă. Băimărejiii pun de la început stă- 
pînire pe joc și se arată deosebit de 
periculoși în fața porții adverse. In 
min. 13 Sasu scapă de apărarea Arie- 
șului și de la 16 m trage fulgerător i

1—0. Peste două minute Pecsa expe
diază mingea în bară. In min. 25. la 
un eontraatas. Soo trage prin surprin
dere î 2—0 pentru Baia Mare. La re
luare, localnicii pai hotăriți să modi
fice scorul, dar ei nu reușeso decît 
să reducă din handicap io mio. 52, 
cînd Pîrvu înscrie din apropiere. De 
menționat eă în mia. 59 Arieșul a 
ratat prin Găbudean an 11 m, acordat 
în urma unui fault comis împotriva 
lui Jeja. A arbitrat bine P. Constan
tin (Bua.).

Formații i ARIEȘUL t Ștefan (O’ah 
min. 46) — Cadar, Zaiian. Vădan, 
Pecsa, |van, Joja. Pîrvu, Ursu. Gă
budean (Butaru min. 75), Husar. MI
NERUL i Bay —• Croineli, Szekeli, 
Donca, Vaida, Bjvari (Drăgoi min. 
67), Rozsnai, Soo, Sasu, Pinzaru, 
Drăgan.

I. Patachi-coresp.
C.F.R. TIMIȘOARA—GAZ METAN 

MEDIAȘ 2—0 (1—0).
După înfrîngerea suferită duminica 

trecut, feroviarii s-au prezentat cu • 
echipă înoită, în care au debutat cinei 
jucători de la formația de juniori. 
Această „garnitură" tînără a luptat 
cu multă voință și elan, obținînd pa 
merit victoria. Au înscris s Popesc» 
(min. 29) și Iancu ((mta. 55). Me> 
dieșenii s-au apărat bine, dar au ac
ționat prea puțin în ataa. A arbitrat 
corect St. Ma’taizer (Craiova).

Al. Gros-caresp. reg
A.S.M.D. SATU MARE - FLAMURA 

ROȘIE ORADEA 3-0 (2-0)
Gazdele au obținut o victorie meri

tată, jucînd organizat și păstrînd ia 
majoritatea timpului inițiativa. Oaspe
ții au jucat confuz și numai spre sfir- 
șit au inițiat cîteva contraatacuri. Aa 
înscris i Tiron (25, 26) și Silaghi (51). 
Bun arbitrajul Iui V. Dumitresca 
(Buc.).

A. Verba, coresp.
MUREȘUL TG. MUREȘ - IND. 
SIRMEI G. TURZII 6—0 (2—0)
Un succes categoric al echipei lo

cale care a dominat net. sub toate 
aspectele. Semnalăm jocul foarte slab 
al apărării oaspeților. Au marcat: 
Gydrfi (min. 55, 70 și 73). Fodor (20, 
69) și Sandi (52). A condus bine 
M. Niță (Bua.).

I. Păuș și I. Vulcan-coresp.
G.S.M. CLUJ - A.S. CUGIR 

3—0 (0—0)
Oaspeții au arătat de la început eă 

s-ar mulțumi eu un scor egal sau 
chiar eu ® înfrîngere la limită, la 
consecință ei au pus aacentul doar pe 
apărare. Această atitudine neindicată, 
firește, nu i-a sîutit să primească trei 
goluri, înscrise de Nicoruț (min. 75, 
89) și Nedelcu (min. 81). Semnalăm, 
totodată, protestele ne justificate ala 
fotbaliștilor din Cugir la un „11 m*, 
acordat în urma unui lienț clar la 
careu și ratat de Soos (min. 24). Pop 
(de la Cugir) a fost, de altfel, eliminai 
în acest minut. A arbitrat bine I.- 
Pișearac (Bua.).

V. Cacoveaou-coresp.
G.S.M. REȘIȚA — JIUL PETRILA 

3—0 (1-0).
O partidă de nivel tehnic bun. ia 

care au asistat peste 4.000 de specta
tori. Reșițenii au acționat mai clar ia 
ataa și au reușit astfel să-și depă
șească cu ușurință adversarii. Au în
scris Pătrașcu (min. 2), Ghizea (65) 
și Sporea (67). A condus bine E. 
Martin (Buc.)

I. Plăvjru-coresp.
MINERUL LUPEN1 - G.S.M. SIBIU

2—0 (2—0)
Joc de slabă factură tehnică în care 

ambele echipe au greșit mult, mai ctf f 
seamă în ceea ce privește pasele. Mat 
insistenți în fața porții adverse jucă
torii din Lupeni au obținut victoria 
prin golurile realizate de Drăgoi (min 
18) și Sima (min. 36). A arbitrat 
foarte bine I. Drăghici (Buc.).

1. Ciortea-coresp.
CLASAMENT

1. Minerul B. M. 25 16 2 7 36:20 34
2. C.S.M. Reșița 25 14 4 7 38:21 32
3. C.F.R. Timișoara 25 11 9 5 31:20 31
4. A.S. Cugir 25 9 8 8 19:31 26
5. Jiul Petrila 25 9 7 9 28:33 25
6. Minerul Lupeni 25 10 5 10 28:35 25
7. Mureșul Tg. M. 25 8 8 9 40:36 24
8. Gaz Metan Mediaș 25 9 5 11 29:21 23
9. Ind. Sîrmil C. T. 25 10 3 12 37:40 23

10. A.S.M.D. Satu Mare 25 10 3 12 27:35 23
11. C.S.M. Cluj 25 9 4 12 32:28 22
12. Arieșul Turda 25 8 6 11 29:34 22
13. C.S.M. Sibiu 25 8 4 13 25:25 20
14. Flamura r. Oradea 25 7 6 12 18:38 20

ULTIMA ETAPA: Jiul Petrila — 
Mureșul Tg. Mureș, A.S.M.D. Satțt 
Mare — C.S.M. Cluj, C.S.M Sibiu —: 
Arieșul Turda, Minerul Baia Mare — 
A.S. Cugir, Ind. Sîrmei C. Turzii — 
C.F.R. Timișoara, Flamura roșie Ora
dea — C.S.M. Reșița, Gaz Metan Me
diaș — Minerul Lupeni.



Concursul republican al „liceelor snortive"

Un nou record mondial de juniori la ciocan 
realizat de Gheorghe Costache: 68,74 m!

In același concurs au fost corectate cinci recorduri republicane 

de juniori, iar altul egalat

Timp de trei zile, stadionul din 
Poiana Brașov a găzduit concursul re
publican de atletism rezervat repre

zentanților școlilor medii cu program 
special de educație fizică. Desfășurat 
sub cele mai promițătoare auspicii — 
organizare excelentă, concurenți pre
gătiți temeinic și un timp favorabil — 
concursul s-a impus atenției specialiș
tilor prin cîteva rezultate deosebit de 
valoroase; un record mondial de ju
niori, cinci noi recorduri republicane 
de juniori și un alt record al țării, tot 
de juniori, egalat.

Confirmînd performanțele ante
rioare, tînărul reprezentant al școlii 
medii nr. 35 din Capitală, Gheorghe 
Costache și-a corectat propriul record 
mondial de juniori în proba de ciocan, 
cu o aruncare de 68,74 m. De reținut 
faptul că în cursul aceleiași reuniuni, 
talentatul nostru atlet a mai avut pa
tru aruncări peste recordul mondial 

pe care îl deținea (66,12 m).
Pe linia unei comportări foarte 

bune, Gabriela Radulescu (șc. med. 
35) și-a corectat și ea recordul repu
blican de junioare I cu o săritură de 
6,11 m., una din cele mai bune perfor
manțe mondiale ale anului.

Celelalte recorduri republicane de 
juniori aparțin lui Sorin Marian (șc. 
med. 35) cu 3,70 m la prăjină juniori 
II, Mihaela Peneș (șc. med. 35) cu 
52.14 m la suliță junioare I și losif 
Naghi (șc. med. 2. Tg. Mureș) cu 
57,18 m la disc (1,5 kg) juniori I. în 
fine, un rezultat bun l-a realizat și 
atleta Steliana Nedelcu (șc. med. nr. 2 
Cîmpulung Mușcel) care cu timpul de 
9,2 sec. a egalat recordul republican 
pe 60 m g. junioare IL

De remarcat faptul că foarte mulți 
concurenți și-au corectat o serie de re
corduri personale cu performanțe re
marcabile.

Iată și cîteva din cele mai bune re
zultate ale concursului: JUNIOARE I.
100 m: Gabriela Radulescu (Buc.) 
12,4; înălțime: Elena Vîrlan (Buc.) 
1,57 m; greutate: Mihaela Peneș (Buc.) 
12,00 m; 80 m g.: Anemaria Vitalios 
(Bv.) 12,1. JUNIOARE II: lungime:

Rugbi: STEAUA — GLORIA 24-6 (î-6)
Azi: Dinamo — Progresul

O surpriză de proporții era să aibă 
loc sîmbătă după amiază pe terenul 
Gloria, în singurul meci de tugbi dis
putat în Capitală : formația metalur- 
giștilor a condus timp de 62 de mi
nute echipa campioană Steaua cu 6-—3! 
Suplinind lipsurile tehnice și tactice 
printr-un joc avîntat. Gloria a făcut 
multe clipe grele militarilor, care s-au 
lăsat angrenați — în prima repriză — 
în jocsil adversarilor permițîndu-le să 
domine teritorial și să înscrie prin Ma
rinescu și Soare Paul (aceștia au tran
sformat cîte o lovitură de pedeapsă). 
Singura acțiune spectaculoasă a mili
tarilor din prima parte a jocului a dus 
la înscrierea unei încercări prin Mate- 
escu. In repriza a doua, lipsa de pre
gătire fizică a jucătorilor de la Gloria, 
pe de o parte, și bogata experiență a 
militarilor, pe de altă parte, fae ca 
aspectul meciului să se schimbe total. 
Steaua pune stăpînire pe joc și rea
lizează acțiuni una mai frumoasă decît

MECIURILE DE POLO DINTRE JUCĂTORII ROMlNI Șl BULGARI
SOFIA 7 (prin telefon de la cores

pondentul nostru, TOMA HR1STOV). 
Bazinul Diana din localitate a găzduit 
sîmbătă și duminică cele două jocuri 
de polo dintre reprezentativele R.P 
Bulgaria și R P. Romine.

Prima partidă, flesfășurată sîmbătă. 
a luat sfîrșit eu un rezultat surpriză :
3—I (2—0. 0—8, 0—i, 1—0) în favoa
rea selecționatei bulgarei Jucătorii ro- 
mini au prestat un joo slab sud va
loarea lor, acțtonînd nervos și făcînd 
multe greșeli. Prima repriză s-a în
cheiat cu un avantaj de două goluri 
în favoarea gazdelor, prin punctele 
înscrise de Donev și A. Konstantinov. 
In repriza a treia, Mărculescu a redus 
•din handicap, iar portarul Ștefănescu 
s-a remarcat apărînd o lovitură de la 
4 m. In ultimul „sfert", Ikonopisov 
pecetluiește scorul la 3—1 pentru for. 
tnația gazdă.

Meciul a fost condus de arbitrul 
Iugoslav Grkinia

Sanda Anghelescu (Bv.) 5,17; greu
tate: Florea Bonciu (Tmș.) 12,05. JU
NIORI I, lungime : M. Coraș (Tmș.) 
6,70 m; 400 m: Ad. Sasu (Tg. M.) 
53,3; greutate: I. Naghi (Tg. M.) 13,51; 
înălțime: E. Ivan (Bv.) 1,86 m; suliță: 
E. Ivan 51,23 m.: JUNIORI II, greu
tate; C. Hubner (Tmș.) 13,31 m; 
300 m: I. Borcănescu (C. Lung) 38,6; 
înălțime: M. Popescu (Cluj) 1.65 m; 
lungime: L. Manea (Buc.) 6,34 m.

La tetratlon băieți, locul I a fost 
ocupat de echipa șc. med. nr. 35 Buc. 
cu 1901 p. Pe locul II, Rm. Vîlcea 
(șc. medie 2) cu 1546 p. și locul III

Atleții romîni au ciștigat 6 probe 
în concursul de la Sofia

(Urmare din pag. 1)

(Fr.) 1:48.9, Matusewski (R.D.G.) 
1:49.0. Richter (R.D.G.) 1:50,0; 1500 
m: Dalkîlic (Turc.) 3:49,2. Markov 
(Bulg.) 3:50.1; 5000 m: Andrei Ba- 
rabaș (R.P.R.) 14:19,0. Dalkîlie (Ture.) 
14:33,6; Hotnagen (R.D.G.) 14:43,2, 
Anghelov (Bul.) 14:46.4; 10000 m: 
Trifonov (Bulg.) 32:10,4; 110 mg: 
Cistiakov (U.R.S.S.) 14,3, Boh'nov 
(Bulg.) 14.7. 400 mg: Singer (R.D.G.) 
52,2, Sidera (R.D.G.) 52,3, Kukliei 
(U.R.S.S.) 53.4 (Jurcă nu a participai 
avînd o ușoară „întindere" ds la șta
fetă) : 3000 m obst.: Z. Vamoș
(R.P.R.) 8:56.0, Doring (R.D.G.) 9:00,8, 
Peev (Bulg.) 9:03.8. Fazekas (Ung.) 
9:06,2; lungime: Țenev (Bulg.) 7.75 
— record, Beer (R.D.G.) 7,61, Porsche 
(R.D.G.) 7,33. Stalmacb (Pol.) 7,32. 
Simionescu (R.P.R.) 7,22 (a concurat 
bolnav); triplu: S. Ciochină (R.P.R.) 
16.23 — record, Malcherczyk (Pol.) 
16.16, Goreeaev (U.R.S.S.) 15.97. Gur- 
gușinov (Bul.) 15.96, Stoikovski 
(Bulg.) 15,88; înălțime: lordanov 
(Bulg.) 2,05, Pfeil (R.D.G.) 2,00; pră
jină : Bucer (Pol.) 4,60, Hristov

alta, în special pe linia de treisferturi. 
In tnin. 62 — la o greșeală a lui Paul 
Soare, care... pasează balonul lui 
Ghiță, acesta marchează la centru și 
Mateescu transformă: 8—6 pentru 
Steaua. De acum înainte atacă o sin
gură echipă : Steaua, care în decurs 
de 18 minute înscrie prin Bâltărețu 
(11—6), Ciobănel (transformă Chiriac: 
16—6), Mateescu (19—6) și același 
Mateescu (transformă tot el: 24—6).

în acest joc au fost eliminați Blum 
(Gloria) pentru lovirea intenționată a 
adversarului, Blăgescu (Steaua) și Po
pescu (Gloria) pentru discuții repetate 
cu arbitrul.

C. DUM1TR1U

• Știința Timișoara a întrecut Rul
mentul Birlad cu 8—6 (5—0).

• Azi, la ora 17,30, pe stadionul 
Dinamo se dispută meciul Dinamo—

Progresul.

_A doua zi. reprezentativa R.P. Ro
mine a făcut o partidă mai bună. De 
astă dată, ea a acționat eu mai multă 
voință, a prestat un ]oc mai aproape 
de valoarea sa și a obținut victoria 
cu 3—2 (0—1, 1—0, 1—0, 1 — 1).

La început, inițiativa aparține for
mației gazdă, care reușește să deschidă 
scorul, prin punctul înscris de D. Kon
stantinov. Apoi, jucătorii romîni trec 
la atac obțin egalarea în repriza a 
doua, prin Gr. Novac, și apoi iau avan
taj Jn repriza a treia prin punctul în
scris de Lenghel. In ultima repriză, 
fiecare echipă Înscrie eîta un gol 
(oaspeții prin Gr. Novac, gazdele prin 
D. Konstantinov) și meciul îa sfîrșit 
cu rezultatul de 3—2 în favoarea re 
prezentativei R.P. Romîne. In acest 
jos. arbitrul Grkinia a condus eu 
greșeli, eare au dezavantajat pe ja 
cătorii romîni.

i
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Cluj (șc. med. 8) 1538 p. La fete pe 
locul I, formația șc. med. nr. 2 Bra
șov cu 1597 p. Pe locul II Cîmpulung 
(șc. med. 2) 1449 p. și locul III Ga
lați (șc. med. 4) 1431 p.

T. STAMA

(Bulg.) 4,50, Hlebarov (Bulg.) 4,59 
Jindra (Ceh.) 4.50. Astafei (R.P.R.) 
4.40, Cristescu (R.P.R.) 4.30; greu
tate: Kraus (R.D.G.) 16.48; disc: 
Kompaneet (U.R.S.S.) 58.77, Zemba 
(Ceh.) 58,09, Detnianov (Bulg.) 57,09 
— record. Trușenev (U.R.S.S.) 55.89, 
Radoșevici (lug.) 55,40 — record; su
liță : Gh. Popescu 78,78 (rec. personal), 
Machowina (Pol.) 75.52, Miletici 
(lug.) 74.54, Dicev (Bulg.) 70.71; 
ciocan: Ecksmiedt (Ung.) 65.29, Rie- 
hand (U.R.S.S.) 64,55. Nikulin
(U.R.S.S.) 64,23, Ciepli (Pel.) 63.96. 
Baltovski (U.R.S.S.) 63,90, Drăgulescu 
(R.P.R.) 60 95; 20 km marș: Stoikov 
(Bulg.) 1.40:21,2; 4x100 m : Bugaria 
(Tonev. Sibokliev, Gluccev, Bicivarev) 
40,4; Romînia (Popescu, Zamfirescu.
Jurcă, Tudorașcu) 40,5 — record.

Rezultatele probelor feminine Ie vem 
publica în numărul nostru de mîine.

Ne vizite;
In cursul acestei săptămini repre

zentativele de lupte clasice și libere 
ale Japoniei vor sosi in țara noastră, 
după un turneu în mai multe capitale 
europene. Oaspeții vor evolua sîmbătă 
în orașul Galați alături de reprezen
tativele de „libere* ale R. P. Romtne 
și R.S.F. Iugoslavia. O zi mai tirziu 
reprezentativa noastră B la „clasice", 
intîlnește la Constanța reprezentativa 
japoneză. In ziua de 17 iunie are loc 
dubla întilnire R. P. Romină — Ja
ponia pe velodromul Dinamo din Ca
pitală.

In telegramele de mai jos, citiți ul
timele rezultate ale viitorilor noștri oas
peți :

Concursul internațional de tir 
din R.P. Bulgaria

SOFIA 7 (prin telefon). La con
cursul internațional de tir s-au pre
zentat trăgători din R. P. Romină. 
R.S.F. Iugoslavia și R. P. Bulgaria. 
In prima zi s-au desfășurat probele 
de armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat seniori și senioare și pistol li
ber. întrecerile au fost dominate de 
trăgătorii iugoslavi care au înregistrat 
și unele performanțe deosebit de valo
roase. In proba.de armă, concurenta 
iugoslavă Perovici a totalizat 594 p. 
egalînd recordul mondial și stabilind 
un nou record al țării sale.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat senioare: 
1. Perovici (R.S.F.l.) 594 p... 4 Marga
reta Enache 584 p... 6. Ana Goreti 
582 p... 8. Eda Baia 579 p... 11. Geor- 
geta Șerban 571 p. Pe echipe: 1. 
R.S.F. Iugoslavia 2347 p„ 2. R. P. Ro- 
mînă 2316 p., 3. R. P. Bulgaria 2312 p.; 
seniori; 1. Djulici (R.S.F.l.) 592 p... 
9. M. Antal 583 p., 10. C. Antonescu 
580 p., 11. V. Enea 578 p., 12. G. Va- 
silescu 573 p. Pe echipe: 1. R. S. F. 
Iugoslavia 2350 p., 2. R. P. Bulgaria 
2340 p., 3. R. P. Romînă 2314 p. Pistol 
liber: 1. Denev (R.P B ) 542 p..„ 4. 
L. Giușcă 533 p..„ 7. N. Flamaropol 
525 p..„ 11. C. Feciorescu 518 p., 12. 
V. Anesia 515 p. Pe echipe: 1. R. P. 
Bulgaria 2134 p., 2. R.S.F. Iugoslavia 
2097 p., 3. R. P. Romină 2091 p.

*
) 
I
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LA TELEFON:
New-York

ÎNTRECERILE ATLEȚILOR AMERICANI

Atleții din lotul olimpic al S. U. A. au participat, alături de cîțiva 
campioni din Noua Zeelandă și Canada, la un concurs de verificare pe 

.stadionul din orașul Compton (California). Performante surprinzătoare au 
fost înregistrate în probele de fond. Astfel, tînărul Bob Schul a rea liza t~ pe 
distanța de 5 000 m timpul de 13:38,0 ( a patra performanță mondială a 
tuturor timpurilor, după Kuț — 13:35,0, Halberg — 13:35,2, Pirie — 
13:36,8). In urma lui Schul s-au clasat Baillie (Noua Zeelandă) — 
13:40,0 și Ron Larrieu (S. U. A.) 13:43,0.

In proba de 3000 m obstacole, Jeff Fischback a fost cronometrat cu 
timpul de 8:33,2, la mai puțin de 4 sec. de recordul mondial pe care îl de
ține belgianul Gaston Roelants.

Alte rezultate i 100 m: Carr 10,3; 400 m: Larrabee 46,2; 800 m:
Crethers (Canada) 1,48,2: 400 m garduri: Atterberry 50.2; 110 m garduri: 
Lingren 13.8; lungime-: Boston 7.88; prăjină: Don Meyers 5.10 m; greu
tate : O’Brien 19,32 m; ciocan: Connolly 67,87 m; disc: Weill 58,17 m.

Amsterdam
PRIMA INFRINGERE A LUI

In runda a 13-a a turneului in
terzonal de șah de la Amsterdam. 
Ivkov l-a învins pe danezul Larsen, 
tar Darga pe Evans. Spasski a ciș
tigat la Benko. Alte rezultate: 
Quinones —Vranesic 1-0: Tringoo 
— Reshewsky 'h—'hi Bronstein — 
Lengyel 'h—'h: Tal — Bilek 1-0; 
Stein — Berger 1-0 / Smisloa — 
Perez 1-0; Packman — Porath 1-0.

Milano
ANQUETIL VICTORIOS IN „TURUL ITALIEI"

Ciclistul francez Jacques Anquetil a terminat Învingător io „Turul Ita
liei*, cu un avans de 1:22 asupra celui de al doilea clasat, italianul Zi- 
liolli. Ultima etapă a marii competiții rutiere a revenit lui Willy Altig 
(R.F.G.) care a acoperit distanța Biella—Milano (141 km) ia 3 h 45:56.

Geneva
TURNEU PREOLIMPIC DE BASCHET

După trei zile de întreceri In tur
neul preolimpic masculin de baschet 
de la te nev a in grupa A conduce 
echipa Finlandei. iar în grupa B. 
selecționata Franței. Ambele echipe 
au ciștigat toate cele trei meciuri 
disputate pină acum. In ziua a 
treia. Franța a învins cu 100-20 
(44-12) echipa Luxemburgului, iar

luptătorii japonezi
BELGRAD (Agerpres) 

La Belgrad și Zreniani 
s-a disputat dubla întîînire 
internaționala de lupte 
clasice și libere dintre 
echipele selecționate ale 
Iugoslaviei și Japoniei. 
Victoriile au lost împăr
țite: la lupte libere au 
ciștigat cu 6,5—15 puncte 
oaspeții, iar la elasiee au 
terminat Învingătoare gaz
dele cu 4,5—3,5 puncte.

★

BELGRAD (Agerpres)
Echipele de lupte cla

sice și libere ale Japoniei 
au susținut la Belgrad o 
nouă întîînire cu echipele 
olimpice ale iugoslaviei. 
Sportivii japonezi au re
purtat victoria eu 4.5— 
3,5 la lupte clasice și eu 
7—1 puncte la lupte li
bere. în meciul de lupte 
clasice Hanahara, Saku- 
rama, Sawauchi și Ka- 
zama au fost rei mai buni 
din echipa japoneză.

FOTBAL
IN PRELIMINARIILE OLIMPICE:
U.R.S.S. — R.D.G. DIN NOU 1 — 1

Ieri, la Moscova s-au întîlnit in meci 
revanșă reprezentativele olimpice ale 
U.R.S.S. și R. D. Germane. Cele două 
echipe au terminat din nou la egali
tate 1—1 (1—0). (Cu o săptămînă în 
urmă, la Leipzig, se înregistrase ace
lași rezultat). Astfel, cele două forma
ții vor trebui să susțină un al treilea 
joc pe teren neutru (probabil in R. P. 
Polonă), pentru a fi desemnată echipa 
care se va califica in turneul final de 
la Tokio. In jocul de ieri, echipa 
U.R.S.S. (în care au evoluat de astă dată 
și 4 fotbaliști din prima echipă repre
zentativă) a dominai mai mult deschi- 
zînd scorul prin Kopaev. După pauză, 
toi gazdele au atacat mai mult dar 
echipa germană, după un contraatac a 
înscris punctul egalizator prin Klei- 
minger.

LARSEN LA INTERZONAL

Au fost întrerupte partidele: Ros- 
setto — Portisch si Foguelman — 
Gligorici.

In clasament conduc Tal și 
Spasski (U.R.S.S.) cu cite 10 p., 
urmați de lvkov (Iugoslavia), 
Larsen (Danemarca), Bronstein 
(U.R.S.S.) și Smîsloo (U.R.S.S.) cu 
cite 9'h puncte.

i 
i
1

Finlanda a întrecut cu 89-50 (47-21) 
echipa Elveției, lată celelalte rezul
tate înregistrate: Izrael — Austria 
62-45; Belgia — R. P. Bulgaria 
59-57: echipa care reprezintă for
mația Germaniei unită — Grecia 
78-68. Echipa bulgară a contestat 
meciul cu Belgia, partida urmind să 
se rejoace.

Luptătorul japonez Hayama (stingă) și maghiarul 
Hollegi, in timpul unei intîlniri desjășurate recent 

la Budapesta.

PE GLOB
ECHIPA ARGENTINEI A CIȘTIGAT 
TURNEUL DE LA RIO DE JANEIRO

Echipa de fotbal a Argentinei a ter
minat neînvinsă turneul internațional 
de la Rio de Janeiro dotat cu „Cupa 
Națiunilor". In ultimul meci, fotba
liștii argentinieni au învins cu 1—0 
(0—0) echipa Angliei. Unicul punct a 
fost realizat in minutul 74 de_ interul 
stînga Rojas. Echipa argentiniană în 
mare progres a înscris în acest turneu 
6 goluri fără să primească vreunul. 
(Fotbaliștii argentinieni cîștigaseră mai 
înainte cu 3—0 meciul cu Brazilia 
și cu 2—0 cel cu Portugalia).

In ultimul meci al competiției, echi
pa Braziliei va întîlni pe cea a Por
tugaliei. ; ,

ALTE REZULTATE'*-**»-
• La Vancouver în cadrul turneului 

internațional F. G. Liverpool (Anglia) 
a terminat la egalitate ; 1—1 cu Mei- 
dericher (R. F. Germană).
• Ieri la Helsinki t R. F. Germană. 

— Finlanda 4—1 (3—1).
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