
4-a CUPA A CAMPIONILOR EUROPENI CUCERI I A IEI SPORTIVII ROMIM
Ieri, pe stadionul ,,23 August”

«VITA ROȘIE-STADE MONTOIS 10-0 (10-0)
ÎN FINALA C. C. E. LA RUGBI

Ieri după-amiază, iubitorii sportu- 
din tara noastră au avut o nouă 

isfactie: RUGBISTII GRIVIȚEI
»Ș!I AU ADUS INCA O CUPA A 
AW IONI LOR EUROPENI SPOR- 
ILUI NOSTRU, A PATRA DIN A- 
'.ST SEZON ! Este o victorie pe care 
vrtivii Griviței Roșii o merită cu pri- 
sittță față de valoarea lor ridicată, 
re Încununează o muncă plină de pâ
ine pentru sportul cu balonul oval, 

dezvoltarea căruia ei și-au adus 
ortul în mod substanțial în ultimii 
i.
Laurii care au încununat ieri „XV-le" 
■iviței Roșii sînt cu atît mai meritați, 

cit ei au fost obținuți in fața unui 
versar — Stade Montois — care se 
icură pe plan internațional de un 
ire prestigiu. Satisfacția tuturor ce

Seria recordurilor 
atletice continuă

Lia Manoliu — 55,16 m și Vasile 
Sâlăgean — 53,38 m la disc, Petre 
Astafei — 4,60 m la prăjină și 
Gheorghe Costache — 57,35 m 

ia ciocan (juniori)

LIA MANOLIU

lor care au urmărit partida de pe sta
dionul „23 August" este deosebit de 
mare fiindcă victoria rugbiștilor romîni 
a fost realizată de o manieră indiscu
tabilă, după un joc în care excelenta 
pregătire tehnică-tactică a echipei noas
tre s-a împletit armonios — minut de 
minut — cu o totală dăruire a fiecărui 
jucător pentru succesul deplin în această 
a doua finală a Cupei campionilor eu
ropeni la rugbi.

încă din primele minute ale meciu
lui s-a remarcat intenția echipei noastre 
de a lua jocul pe cont propriu pentru 
a-și impune superioritatea și a împie
dica formația franceză să-și aplice 
tactica: folosirea atacului cu experi
mentata lor linie de treisferturi consi
derată drept cea mai eficace din Franța 
(în special frații Andre și Guy Boni
face, la centru, și aripa Darrouy). După 
cîteva tatonări — grămezi și tușe — 
la mijlocul terenului, jucătorii Griviței 
acționează pe înaintare, compartimentul 
lor „forte'*. Replica oaspeților este 
destul de promptă, dar „opt-ul" nostru 
este evident mai puternic, joacă mai 
grupat și dovedește un exemplar spirit 
de echipă. Așa se face că francezii nu 
obțin baloane și, firește, trebuie să re
nunțe la ideea jocului în atac, pentru 
a se putea menține în apărare. Tactica 
noastră se dovedește excelentă. Oaspeții 
sînt împinși pur și simplu, metru cu 
metru, spre buturile lor pînă cînd ine
vitabilul se produce : în min. 8, după 
o tușă favorabilă jucătorilor noștri, se 
pornește în dribling (procedeu tehnic 
indicat față de condițiile grele de joc 
— teren desfundat de ploaie), Moraru

D. CALLIMACHI, 
D. GiRLEȘTEANU

(continuare în pag. a 4-a)
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Demiatt eficace ca întotdeauna în jocul la margine
Foto: I. Mthăică

Sîmbătă seara, la box

Rominia —Olanda 8-2

Ah, ploaia 1 N-a lost de ajuns că săp- 
tămîna trecuta a plouat 'în fiecare zi, 
.că și - sîmbătă J— și chiar în timpul 
desfășurării concursului — a mai tras 
o „porție* zdravănă. In aceste condi- 
țiuai, în care pista stadionului „23 Au
gust» mustea de apă la fiecare pas, 
Iolanda Balaș s-a văzut nevoită să nu 
mai lupte cu 1,92 m, Lia Manoliu să-și 
amine tentativa pentru duminică, toți 
ceilalți atleți fiind obligați să facă 
eforturi deosebite pentru a realiza cifre 
mai acătării. Unii au reușit, alții însă 
nu... Dintre toți doar juniorul Gheorghe 
Costache și-a mai înscris în palmares 
încă un nou record republican. De data 
aceasta cu ciocanul „mare*4: 57,35 m.

Duminica dimineața ploaia a „ocolit" 
concursul atleților bucureșteni și recor
durile pe care lei anticipam nu s-au 
lăsat prea mult poftite pe tabelul de 
onoare.

Lia Manoliu a reușit — în sfîrșit, 
după atîtea și atîteă îhcercări — să 
întreacă cei 54,29 m .ai recordului sta
bilit de ea în 1961, obținînd un rezul
tat excelent: 55,16 m (a 6-a perfor
manță mondială din 1-964):

Vasile Sâlăgean nu s-a speriat de 
ploaia de sîmbătă . și încercat să 
depășească recordul lui Manolescu 
(52,52 m) stabilit ’ la Universiada de ia 
Sofia. Dar n-a putut arunca decît 50,31 
ca. Rezultatul, dșparțe. de a.l demo
biliza, l-a făcut pe Salăgean să concu
reze și duminică. FCintih sportivă în 
care se află îi cerea aceasta. Iar du- 
miuică, Vasile Sălăgeqn n-a mai .ratat", 
Ba, dimpotrivă, a reu.șit ca în trei din 
cele șase aruncări Să stabilească noi 
recorduri: 53,05 m, 53,21 ra. și; 53,38 m 
In a șaptea aruncare, deci în afară 
de concurs, Sâlăgean a obținut 55,56 m. 
Deci se poate și mai bine !

Petre Astafei a mai adăugat 5 cm 
recordului țării. lq sqrity/a cu prăjina, 
realizînd 4,60 m. Se pare' că Astafei a 
început să depindă *?,secretele’ pră
jinii supraelastice și-jtoqmai do aceea 
sîatexn convinși că es.teticgpabil de să
rituri și mai înalte. "Același lucru se 
poate spune și '5dfefcp¥s feeita-lți săritori 
care urcă, încet . .G0i-drept, dar si
gur: S. Cristescu 4,40, .A. Savin și
O. Gîrleanu 4,30 m, 'Eaescu, Gh.

■ Constantin șV D. PîȘtertâ*‘4,10 «n.
Despre celelalte . rezultate, în numă

rul nostru de njîine.

' ">■ R. VltARA

Reprezentativa noastră olimpică a 
trecut sîmbătă seara un nou examen 
internațional. Întîlnind selecționata 
Olandei, puigiliștii noștri au obținut 
victoria cu scorul <le 8—2. Cei care 
n au fost prezenți pe stadionul Dinamo 
ar putea crede, ținînd seama de scor, 
că meciul a constituit o simplă for
malitate pentru olimpicii noștri. în 
realitate, însă, replica dată de boxerii 
olandezi a fost neașteptat de viguroa
să. Sportivii romîni ani trebuit să se 
întrebuințeze la maximum pentru a 
realizamneori victorii la limită. Numai 
două partide au făcut excepție : V. 
Badea — J, Verbon și M. M'ariuțan — 
T. Netten, încheiate înainte de limita 
cu victoria sportivilor romîni.

Prima vicțoiue nu ne-a fost adusă — 
conform obiceiului — de „musca" C. 
Ciucă (care, țn-a avut adversar), ci de 
ÎV. Puiu căițe, în. compania lui J. Hup- 
pen, a deșfcthiș reuniunea. Rezistența 
ieșită din tpomun a boxerului olandez

la surprins pe Puiu, care a atacat 
dezlănțuit, de la primul pînă la ulti
mul sunet de gong. Este adevărat însă, 
că multe din loviturile năpraznice ex
pediate de cl s-au oprit în blocajul er
metic al olandezului, care a găsit 
resurse să și contraatace cînd toți se 
așteptau să-1 vadă la... podea.

Buzuliuc și-a adus contribuția la vic
toria echipei noastre cîștigînd le drept, 
destul de greu) în fața lui J. Rooij. 
Pentru prima oară în echipa națională, 
M. Cîrciumaru a confirmat încrederea, 
dovedind că selecționarea sa în lot 
este justificată. Întîlnind un adversar 
(W. Menten) dificil, posesorul (unei 
bune tehnici, Cîrciumaru a arătat că 
știe să lupte.. Și încă destul de bine. 
După doua reprize echilibrate, în ulti-

MlHAl TRANCA 
R. CALARĂȘANU

(continuare in pag. a 4-a)
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• Dinamo București pe locul I în turneul 
internațional de box In campionatul de fotbal

• Succese ale luptătorilor noștri în 
întrecerile de la Galați și Constanța

(Citiți.. a/nă/iante in pag. a 4-a)

Dinamo
și-a consolidai

Intervenția spectaculoasă a lui Vasile a-a putut împiedica să intre în plasă batonul expediat de Ene tt 
' ii'. Fate i L Mihăică

București 
poziția de lider

Steaua — Știința Cluf 4—1 (2—O)
Dinamo București — U.T. Arad 5*—G (3—(J) 
Dinamo Pitești — Petrolul 2—0 —O)
Siderurgistul — Rapid 1—O —0)
C.S.M.S. — Știința Timișoara 3—0 0),
Crișul — Farul O—1 (0—1)
Steagul roșu — Progresul *3—i>

1. Dinamo Buc.
2. Rapid Buc.
3. Steaua Bute.
4. Farul C-ța
5. St. roșu Brașov
6. U.T. Arad
7. Progresul Buc.
8. Dinamo Pitești

Crișul Oradea
10. Petrolul; Ploiești
11. C.S.M.S. Iași
12. Știința Cluj
13. Știința Tim.
14. SideTrurgisiwl G-ți

ETAPA

CLASAMENTUL
22 tS
22 13
21 13
23 11

9.

48 .T9 33
29
27
24
23
21
21
21
21
29
20
29
fS
IS

3 4
3 6
1 7
2

22 3.7
22 -93
22 8 5
23 3 11
23 H 10 
22 - 8 4 IO 
22 % 2 11 
'23 U9

■ ,;22 .S

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



QFOTBAL • Dinamo București sc distanțează... • Rapid, oprit din cursa de... ultima clasata! • C. S. n S. Iasi a ciștigat „du 

cu știința Timișoara • Progresul o „spart gheața" Si a pictat cu un punct de la Brașov

Ploaie cu găleata și cu... goluri! Miză mare, un gol a

Dinamo București—U. T. A. 6-0 (3-0) C. S. M. S. Iași - Știința Timișc
Ploaia torențială pe care o străba

team cu greu teri spre stadionul „23 
August" ne luase orice speranță să 
mai vedem fotbal. Dreptunghiul de 
gazon ne-a apărut ca o... insulă in 
marea formată de pista de alergări. 
Asta numai la prima vedere, pentru 
că o dată sosiți jucătorii, tie-am dat 
seama că terenul de joc era la rindu-i 
o... mare mai mică, dar cu destule 
„insule' care să permită săritura min
gii și ca atare, disputarea meciului.

Lovitura de începere o au bucureș- 
tenii și după primele clipe avem în 
fața nu imaginea a două echipe de 
fotbal, ci a două... corăbii, care se 
înfruntă. Fotbaliști, arbitri, minge, totul 
plutește, se afundă și revine, alunecă 
lăsîrtd in urmă „siajuri" sau spinte- 
cind, asemenea navelor, văluri ce țîș- 
nesc în dreapta și-n stingă.

De o parte și de alta se luptă din 
răsputeri, se consumă înzecit energiile, 
în limp ce mingea, ca și „corăbierii" 
— care o controlează foarte greu — 
jac pozne peste pozne.

Au ciștigat dinamoviștii, datorită 
unui plus evident de dăruire și unui 
foc adaptat terenului și bine organizat, 
pe aripi, mai ales pe partea lui Pir
călab. deosebit de. activ in acest ioc. 
Dar ceea ce le-a adus victoria a fost 
fortul că... archebuzele de pe corabia 
lor au funcționat din plin, au tras 
puternic și cu adresă, in timp ce oas-

Constânțcnii s-au revanșat

Crișul—Farul 0-1 (0-0)!!
' ORADEA 14 (prin telefon de la tri
misul nostru). O surpriză la fel de 
mare ca aceea înregistrată astă- 
toamnă Ia Constanța, s-a petrecut azi 
la Oradea : Farul a cîștigat cu 1—6, 
luîndu-și revanșa exact cu scorul la 
care a pierdut atunci.

Orădenii au intrat pe teren prea 
siguri de victorie. Impresia ne-a fost 
întărită de o fază petrecută chiar în 
primul minut cînd, în aplauzele spec
tatorilor, micul Sacaci III a reluat 
foarte puternic și spectaculos din voie 
o minge centrată de Bakoș și pe care 
Ghibănescu a respins-o cu greu în cor
ner. Foibalișl'i orădenî se... amuză în 
continuare și irosesc ocazii după ocazii 
și cornere după cornere. Nici Farul nu 
lese de la „cutie". Cel care expediază 
primul șut periculos la poarta lui 
Duca este mijlocașul Neacșu (min. 17). 
Jocul este interesant doar prin... con
tabilizarea numeroaselor ocazii ratate 
de Crișul. Astfel se încheie prima re
priză

In cea de a doua, Crișul pornește 
din nou în iureș și 15 minute apără
torii Farului, în frunte cu Ghibănescu 
și terminînd cu Bukosi, muncesc din 
răsputeri și fac tot ce este posibil pen
tru a împiedica intrarea mingii în 
poartă : Tilvescu degajează cu capul 
un șut al lui lacob (min. 48) ; de la 
5 m Damian trage în Ghibănescu (min. 
49) ; Sacaci Iii, din poziție favorabilă, 
•șutează peste bară (min. 50) ; il imită 
Bakoș (min. 52), Pojoni (min. 55). 
iar Solomon (min. 58) îl „solicită" pe 
Ghibănescu. Dar randamentul înaintași
lor orădeni scade. A fost o cădere, 

•credem, mai mult de ordin moral. 
In minul 72 Zamfir înscrie golul vic- 

itoriei constănțene: la un contraatac 
lîși culege singur balonul de la mijlocul 
'terenului, sprintează printre toți 
•apărătorii Grisului și ajuns singur în 

^JdQggț salvează o situație critică

peții, cu pulberea umezită de ploaie, 
n-an tras mai deloc, sau au tras foarte 
slab și cu intirziere. In locul șuturi
lor prompte, din orice poziție și de la 
orice distanță (mingea era greu de 
controlat) 'înaintașii arădeni, cu tot 
concursul apărării dinamoviste — slabă 
ieri, mai ales în prima repriză — s-au 
întrecut in a Indici treburile, căutînd 
la nesfirșit să intre cu balonul în 
poartă.

lată, deci, explicația acestui 6—0 cu 
care liderul și-a consolidat nu nu
mai punctele In clasament ci și gola
verajul.

Primele opt minute aparțin dina- 
moviștilor, care anunță deschiderea 
scorului prin Frățilă (bară, in min. 
2), Nunweiller IV (șut oprit de... apă, 
în min. 5), Haidu (min. 7 și 8). Cu- 
rînd însă cei de la U .T.A. încep să 
preseze, minute în șir, și cînd presau 
mai evident, un contraatac aduce min
gea la Pircălab, care centrează in ca
reul mic. Dintr-o învălmășeală, vedem 
an om care se răstoarnă, face foar
fecă pe spate și mingea țișnește in 
plasă. Recunoaștem după îmbrățișări 
pe O. Popescu : 1—0.

Tn min. 27 Selimeși ii „pune" splen
did o minge lui Țirlea, la numai 2 
metri de linia porții lui Dat cu, apă
rarea gazdă e „mat", dar Țirlea în- 
tîrzie, apoi trage (o adevărată perfor
manță ) afară / 

fața Iui Duca, trimite mingea în plasă, 
pe lingă portarul orădean. Oaspeții sînt 
mai mult în atac, dar spre sfîrșitul 
meciului (min. 88) orădenii mai au o 
zvîcnire: Pojoni, Sacaci II (venit în 
atac) și Damian trag pe rînd în minge, 
la aceeași fază, dar fără rezultat

...Așa se întîmplă cînd îi privești pe 
adversari prea de sus.

Arbitrul A. Bentu (București) a 
condus bine echipele :

CRIȘUL: Duca — A. Georgescu, 
Solomon, Pojoni, Sacaci II — Damian, 
Vlad — Bakoș, Sacaci III, lacob (E. 
Naghi, min. 75), Mănescu.

FARUL : Ghibănescu — Costin. Tîl- 
vescu, Gref, Stancu — Neacșu, Zam
fir — Moroianu, Tufan, Bukosi, Ologu 
(Manea, min. 75).

M. TUDORAN

STEAUA -
Este adevărat că ploaia, care-și face 

de la un timp apariția pe străzile 
Bueurești'uku cu o punctualitate... 
equatorială, a încetat în momentul cînd 
fotbaliștii de la Steaua și Știința Cluj 
ieșeau de la cabine, dar aceasta a 
însemnat o... concesie făcută doar 
spectatorilor. Jucătorii s-au bucurat prea 
puțin de ea, după ce mai bine de trei 
ore plouase mărunt, stăruitor, îmbi- 
bînd terenul eu apă și făcîndtt-1 alu
necos ca nn patinoar. In asemenea 
eondițiuni, partida s-a transformat, de 
fapt, intr-un meci în... trei, în care 
terenul era adversarul cel mai peri
culos.

Presiune la poarta lui Dinamo și 
in min. 30, dar la un nou contraatac, 
apărarea U.T.A.-ei respinge pînă la 
P. Emil, care șutează sec de la dis
tanță și înscrie : 2—0.

Mijlocașii și parte din înaintarea 
bucureșteană vin să întărească apă
rarea, la centru rămînind Pircălab, 
Ene II șl uneori llaidu. Czako ra
tează o mare ocazie în min. 34, tră- 
gînd slab din apropiere o minge in
terceptată de la Ștefan, care trimisese 
la... portar.

In min. 40 Popescu ridică scorul 
la 3—0, dintr-o centrare a lui Pir
călab. In continuare dinamoviștii pun 
definitiv stăpiriire pe joc, luptînd pen
tru fiecare minge și organizîndu-și mai 
bine jocul. Interesant de notat că 
niciuna din echipe nu se lasă impre
sionată de scor și luptă ca la 0—01

Notăm în repriza a doua o nouă 
ocazie a U.T.A.-ei, în min. 50, cînd 
trei înaintași arădeni se încurcă re
ciproc in careul mic, pentru ca apoi, 
conform... regalei, Ene II să înscrie 
pe contraatac cel de al 4-lea gol. 
Peste un minut, Ene li se „recom
pensează", servindu-i lui Pircălab o 
minge. Acesta driblează toată apărarea, 
inclusiv pe portarul Vasile (total ne
inspirat ieri) și înscrie: 5—0. Tot el 
pecetluiește peste 3 minute scorul fi
nal. la capătul unei acțiuni personale: 
6—0. Arădenii contraatacă in minu
tele 65, 75 și 85 dar nu trag la poartă, 
deși au situații foarte favorabile, de
oarece Tomeș se mișcă și se decide, 
greu, ca și Chivu și Țirlea, de altfel. 
O minge respinsă de bară vine la 
Tomeș, singur la 2 m, dar acesta în- 
tîrzie pentru a nu știu cita oară și 
pierde a nu știu cîta ocazie.

S-au evidențiat in mod deosebit de 
la Dinamo — Pircălab și Ene II. Frații 
Nunweiller și Ștefan au juca! bine in 
repriza a doua. De la U .T.A. am notat 
pe Selimeși, Comisar, Mețcas și Pe- 
cican.

Arbitrul C. Geană-Brașov a condus 
cu scăpări. Am avut impresia că n-a 
sancționat două hențuri comise aproa
pe simultan de Popa și Nunweiller 
111, in min. 30.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Ștefan — P. Emil, O. Popescu — Pir
călab, Ene II, Frățilă, llaidu.

U.T.A.: Vasile — Bacoș, Capaș, 
Mețcas, Neamțu (Pecican, din min. 
55) — Comisar, Chivu, — Czako. To
meș, Țirlea, Selimeși.

MIRCEA COSTEA * 5

Steaua, cu înaintarea ei sprintenă, 
în care Rakși a preluat rolul de dis
pecer, al lui Constantin, a cîștigat 
acest neașteptat „triunghiular", după 
un joc care în repriza a doua a avut 
multe faze spectaculoase. Bucureștenii 
s-au mișcat mult mai bine pe teren, 
au acționat mai variat în atac, s-au 
dovedit mai iscusiți în driblinguri 
(Creiniceanu) și în pătrunderi (Pa- 
vlovici și Voinea). Toate acestea, spri
jinite pe o fermă voință de luptă — 
de ce n-au avut-o și în meciul cu 
Farul ? — au făcut ca un meci egal 
teritorial să se încheie cu o victorie 
categorică și pe deplin meritată a fot
baliștilor de la Steaua.

Acomodarea cu terenul s-a făcut 
greu, astfel că prima repriză a întîl- 
nirii a trecut aproape neobservată, ex
cepție făcînd bineînțeles cele două 
faze care au adus golurile echipei 
Steaua. Prima s-a produs după nici
5 minute de joc: a centrat puternic 
Creiniceanu, pe jos, și aripa cealaltă, 
Sorin Avram, a reluat în gol. Fază 
clasică de fotbal, în care apărarea 
aproape nu mai are ce face. Nu același 
lucru se poate spune însă la golul al 
doilea, înscris în min. 37. Apărarea 
studenților (Moguț mai ales), a ezi
tat la o minge trimisă pe sus de 
Voinea, iar Pavlovici, care a urmărit 
faza, a țîșniit și a marcat cu capul.

Repriza a 11-a a început sub semnul 
ofensivei clujene, dar Suciu a oprit în 
min. 51 o minge (trăsese Bretan, cu 
capul) ce părea că se va strecura sub 
bară. Portarul echipei Steaua a avut 
în cursul meciului și alte câteva inter
venții care au cântărit mult în balanța 
partidei. O singură dată el a trebuit 
să se dea bătut, în min. 65, dar pentru 
un stadion întreg (mai puțin arbitrul 
Anton Galamboș) a fost evident că 
Szabo sp afla cu MINIMUM 2 METRI

Joc bun, victorie meritată:

ȘTIINȚA CLUJ 4-1 (2-0)

3-0
IAȘI 14 (prin telefon de la trimisul 

nostru). „După ploaie și furtună vine 
vreme bună", spune o zicală populară. Și 
aici, la lași, după zile de ploi neîntre
rupte, simbătă după-amiază, plafonul 
gros de nori s-a spart și a apărut ce
rul senin. A doua zi, peste 20 000 de 
spectatori au aplaudat intrarea pe teren 
a următoarelor echipe :

C.S.M.S. Iași: Constantinescu—Po
pescu, Moțoc, Deleanu, Humă (din min. 
16 Danileț), Vornicii, Matei, Pop, Ște
fan eseu, Voica, Milea.

Știința Timișoara : Curcan—Botescu, 
Lereter, Hirșova (din min. 53 Bitlan), 
Miliăilă, Răcelescu, lgna, R. Lazăr, 
Manolache, Surdan, Mițaru.

Conducătorul meciului: arbitrul bul
gar Bogdan Peiev.

Jocul a început într-o tensiune ner
voasă deosebită, ca urmare a mizei 
mari, a faptului că se decidea în ul
timă instanță echipa care va rămîne 
în A. Din această cauză cele două for
mații au practicat, in general, un fot
bal de factură tehnică modestă, in care 
acțiunile (în special cele ale timișore
nilor) au vădit multă dezorientare. 
Pină in min. 36, asistăm la o „învîrti- 
tă“ pe la mijlocul terenului, punctată 
de numeroase faulturi de ambele părți. 
In min. 37 lucrurile se limpezesc îij. 
parte. Se execută cel de al doilea cor
ner al C.S.M.S.-ului și mingea ajunge 
la Matei, care centrează lui Milea. Din
tr-o întoarcere de 180 de grade, acesta 
(de la circa 4 m), șutează puternic în 
poartă: 1—0 pentru C.S.M.S. In acest 
rîîoment se produce o înviorare în sinul 
echipei ieșene, care se scutură de tracul 
ce o stăpînea și joacă mai aproape 
de valoarea ei. Ieșenii completează do
minarea lor teritorială cu o serie de 
atacuri la poarta lui Curcan, în care 
se remarcă „pistonul“ Matei—Milea. 
Repriza se termină in nota de domi
nare a gazdelor.

Repriza a doua începe în iureș, cu 
contraatacuri rapide de o parte și de 
alta. Timișorenii au prilejul să înscrie 
în min. 51 prin Mițaru, care este oprit 
însă Ia timp de blocajul perfect al por
tarului Constantinescu. Gazdele răs
pund prompt, dar în min. 61, Milea și 
Pop se împiedică în fața porții lui 
Curcan, ratând o bună ocazie de a ma
jora scorul. Fotbaliștii de la C.S.M.S. 
pun stăpânire pe joc, acționează mai 
clar, în special pe partea lui Matei, 
cel mai bun jucător de pe teren. Su

(1-0)
perioritatea tot mai evidentă 
gazdă este atestată de cel de 
gol, înscris de Milea în min. 
o combinație splendidă cu Mr 
tind de o mică relaxare sui 
tabăra ieșeană, oaspeții pun 
pe Răcelescu (min. 70), care, 
unei bîlbiieli nu reușește s 
din handicap. O altă ocazie 
peții în min. 80, cînd mingea 
prin fața porții goale, în tii 
mișorenii priveau la ea pat 
notizați.

Dirijați cu multă finețe de 
intașii de la C.S.M.S. încep 
neze în finalul partidei pe 
larg, cu deschideri pe extreme 
bări de direcție. Rezultatul: i 
rea apărării oaspe, de fapt pi 
vralgic al formației din Tim 
frumoasă acțiune în min. 81 
nescu deschide în adîncime 
cabil) pe Matei, acesta schim, 
ția balonului, care ajunge la 1. 
venit in atac. Fundașul ieșe 
șește prin dribling apărarea tin 
și pune balonul pe „tavă“ L 
care înscrie nestingherit: 3-— 
C.S.M.S. Eforturile oaspeților 
vili atacurile Incisive ale gaz 
mîn fără rezultat. In min.87 Po 
atent, stopează balonul, îl înțe 
că cu vîrful bocancului și-l tri 
gerător în plasă. De neînțeles, 
a anulat acest gol perfect vi

Fluierul final consfințește s 
tatea evidentă a echipei locale 
ciștigat nu fără emoții, dar p 
meritat.

VASILE GR.rDli

in spatele ultimului jucător de cîmp 
în momentul cînd i s-a trimis mingea 
cu care a pornit singur-singurel spre 
poartă. Acest „gol" îi pune în mișcare 
pe clujeni, dar Steaua răspunde prin 
acțiuni pe partea stingă, unde Creini
ceanu face adevărate „slalomuri" prin
tre apărătorii Științei. Tn min. 72, 
aceștia nu-1 mai pot opri decît printr-un 
fault, ceea ce înseamnă ai treilea gol 
al echipei Steaua (Pavlovici a trans
format lovitura de la 11 metri) și ri
sipirea ultimelor incertitudini în pri
vința rezultatului final. Cu trei minute 
înainte de sfîrșit, Voinea — care pri
mise o „minge" ideală de la Rakși — 
avea să înscrie și al patrulea gol.

Ce se poate spune despre arbitrajul 
lui Anton Galamboș (Baia Atare) ? 
Despre golul acordat Științei am vor
bit. Mai trebuie spus că, după aceea, 
în compensație probabil, a trecut cu 
vederea un fault în careu comis de 
bueureșteni, penalizabil mai degrabă 
decît hențul involuntar al lui Georgescu 
din min. 57. Și, fără doar și poate, 
că penalti-ul (tras afară de Cîmpeanu) 
trebuia repetat, fiindcă Suciu a „miș
cat" înainte ca lovitura să fie execu
tată. Asta, ca să nu ne mai referim 
la faulturile și la obstrucțiile nefluie
rate sau sancționate pe dos, la legea 
avantajului ignorată ca un lucru fără 
însemnătate etc., etc.

STEAUA: SUCIU — Georgescu, 
Petesou, D. NIGULAE, Cojocaru — 
PAVLOVICI, KOSZKA (Negrea) — 
Sorin Avram, VOINEA, RAKS1, CREI
NICEANU.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț — Marcu, 
Neșu, GRAJDEANU, Cîmpeanu —- Al. 
Vasile, SUCIU — Jvansuc (Toma), 
BRETAN, Adam, Szabo.

JACK BERAR IU

PROGRESUL IN
BRAȘOV 14 (prin telefon di 

misul nostru). — Tntîlnirea 
roșu—Progresul a avut două; 
complet diferite. Am asistat lâ 
mă repriză în care s-a jucat 
frumos, spectaculos, cu multe ș 
poartă de-o parte și de ceak 
această parte a jocului ambele : 
au avut ocazii dare de a însc: 
ie-au ratat. Mateianu, Iancu, i 
Popescu, Năftănăilă, Selimeși, ; 
s-au aflat de multe ori in poz 
vorabile...

Tn repriza a doua jocul are 
aspect: Progresul se retrage în : 
cu cite 7—8 jucători, Steagul r 
cepe să domine din ce in ce r 
sistent, interceptează multqjjnin 
pinse, dar nu poate pătrunde 
în careul oaspeților. Progresul se 
cu strășnicie, făcînd față cu 
greutate atacurilor adverse. Se 
spune că, în aceste momente, ( 
și Știrbei au fost stilpii apărării.

Deși a dominat cel puțin 35 de

Joc frun

Dinamo Pitesi
PITEȘTI 14 (prin telefon de la zi 

nostru). Se poate spune pe drept 
că în orașul de pe Argeș s-a co 
unul dintre derbiurile mijlocului cla 
tului. Cele două puncte, extrem d 
țioase la ora actuală, au dat loc la 
pută dîrză pentru care fotbaliștii a 
formații au luptat cu ardoare.

Situația a fost incertă în repriza 
Echipele s-au angrenat într-un joc d 
ră, în care apărările s-au remarcați 
partidei pusese stăpînire pe jucăto 
rareori s-au putut desluși acțiuni s 
culcase. Asistăm la o serie de pas, 
șite, preluări defectuoase, o sumedei 
faulturi voluntare și... involuntare, 
spre sfîrșitul reprizei se soldează c 
cidentarea lui Dumitrașcu (Petrolul), 
ceastă parte a meciului merită a i: 
nută doar .bara' din min. 11 a li 
nuță (un junior talentat, care a d 
la Petrolul), cîteva șuturi de la di 
trimise de petroliști, și apărate cu s 
de Matache, o ocazie a lui Dobrin 
31) și una a lui C. Ionescu (min. 4 
general, în primele 45 de minute s-a 
confuz, încîlCit. •

Aspectul jocului se schimbă total ! 
priza secundă. Dinamoviștii joacă 
tărîți, inițiază atacuri după atacul, 
pun din ce în ce mai mult în pericol 
ta lui Ionescu. Acestor dezlănțuiri de 
piteștene Ie face față» cu succes H 
geanu și Marin Marcel pînă în mii



apid stopat la Galați: 1-0 (1-0) Campionat ul categoriei B s-a terminat

pentru Siderurgistul
AȚI 14 (prin telefon de la tri- 
nostru). — Corabia rapidistă 
ristat celui de-al 9-lea val... 
e marinari vlăguiți — mai ales 
- de lupta lungă dusă cu fur- 
băieții Giuleștiului au cedat azi 
și pînzele, iar gloriosul steag al 
i lor s-a plecat de data asta, 
după un lung șir de bătălii glo-

i multe săptămîni, Andrei a fă- 
singură dată gestul dramatic al
ii mingii din plasă, d'ar a fost 
pentru ca Rapid să părăsească
învins. Timidele speranțe gălă- 

ntr-o salvare de ultimă oră, au 
istfel și mai mult contur. Victo- 
ritată obținută de echipa de- pe 
Dunării —ca urmare a unei 

are puteri de luptă și a unei 
reprize în care a jucat un fotbal 
in — a avut darul să simplifice, 

să complice. Să simplifice, în 
pentru titlu, să complice (cel pu- 
i susține mereu optimistul antre- 
îlățean Traian Tomescu) în lup
ii™ evitarea retrogradării.
(n.r. ieri) la Galați n-a fost un 
mare". Miza jocului, atît de im- 
tă și pentru unii și pentru alții, 
us amprenta pe aspectul tehnic 
Unirii, subordonîndu-1 chiar.
ă însă Siderurgistul a arătat to- 
?va mai mult (incontestabil, echi- 
ste în progres), rapidjștii, în 
b, s-au comportat departe, foar- 
parte de ceea ce a reprezentat
i lor în ultimele săptămîni. JFero- 
âșu jucat anonim, fără convingere, 
cercat să rezolve meciul prin ac-
individuale (dar nu destul de 
tioase). S-tau trezit cam prin 
60 al meciului, dar gălățenii, 

d zîmbetul ademenitor ăl unei
ii (dacă nu salvatoare, în orice 
e mare prestigiu), au primit me- 
resurse și poarta lui Niculescu, 
ată parcă de rapidiști în primele 
j mirîute, cînd n-au tras nici un

șut pe spațiul său, a rezistat în con- J 
tinuare asalturilor. J

Meciul a început lent. Rapid juca J 
prudent, cu 6 oameni pe linia de fund, V 
iar gălățenii așteptau parcă să vadă / 
și ei cit de frumos vor juca oaspeții..<■ \ 
Dar Rapid nu a arătat nimic. Așa că ( 
localnicii încep să arate ei. în min. 20 k 
ratează de puțin Florescu. După 8 mi- / 
nute, la un corner excepțional executat J 
de R. Matei, fundașul Lupescu scoate f 
cu capul de pe linia porții. Iar în J 
min. 35 cade golul: David centrează k 
de pe dreapta, Andrei iese hazardat și J 
R. Matei reia de la 8—9 m, cu latul, C 
în plasă, printre apărătorii bucureșteni, / 
care încercau disperați să-și suplineas- k 
că portarul. Pînă la sfîrșitul reprizei f 
domină gazdele. I

După pauză, (min. 50) cea mai mare x 
ocazie de gol a meciului: Matei trage j 
slab de la 6 m, pe jos, iar Andrei re- f 
ține. Bucureștenii încep să iasă la atac. 1 
încep să paseze mai mult. Domină, C 
chiar autoritar. Cele, mai dramatice k 
momente sînt cele dintre minutele 70 șî C 
73, cînd la poarta gazdelor înregistrăm: / 
o bombă a lui Dumitriu, care e oprită k 
miraculos de piciorul unui apărător; C 
un șut defectuos a lui lonescu, care ) 
pătrunsese în careu; o bară a lui k 
Georgescu și trei cornere consecutive, f 
Siderurgistul trece însă cu bine aceste / 
clipe grele care puteau răsturna rezul- l 
tatul și în final echilibrează jocul, ba r 
chiar contraatacă periculos. /

Arbitrul Zaharia Drăghici din Cort- k 
stanța a condus satisfăcător formațiile: C

SIDERURGISTUL: Niculescu — To- J 
mcscu, Dragomir, Florescu, Voicu — \ 
Gheorghe Ion, Gherghina — Banu, k 
David, R. Matei, Pătrașcu. J

RAPID : Andrei — Lupescu, Motroc, J 
C. Dan, Greavu — Dinu, Georgescu — l 
Năsturescu, Dumitriu II, I. lonescu, / 
Cod rea nu. k

Raport de cornere: 6—4 (5—0) pen- C 
tru gălățeni. f

RADU URZICEANU î

știința Craiova și Minerul Baia Marc 
au promovat în categoria A

Ceahlăul Piatra Neamț, Foresta Fălticeni, Arieștrl Turda
și Flamura roșie Oradea au retrogradat in categoria C

SERIA I scorul. Dominînd teritorial toată re
priza întiia, gazdele au concretizat în 
min. 36 prin mijlocașul Panait, care, a 
înscris cu un șut de la distanță. După 
pauză oaspeții, aducîndiu-și parcă a- 
minte că au de apărat prestigiul de 
fruntașă în serie, au preluat condu
cerea jocului, au dominat circa 25 de 
min., înscriind în min. 69 din 11 ni, 
în urma unui fault comis în careu de 
Simina asrapra lui Nisipeanu. Lovitura 
a fost executată de Nisipeanu. La 1—1 
ne așteptam ca oaspeții, cu gindul la... 
Craiova, să forțeze cîșligarea partidei, 
dar cei care au înscris au fost jucătorii 
feroviari, prin Atanasiu. A arbitrat

— Mureșan,din min. 65). Mihăile&cu 
Constantin, Chiriță.

A arbitrat foarte bine 
(Mediaș).

FINAL VICTORIOS LA CRAIOVA: 
ȘTIINȚA — METALUL TÎRGOVIȘTE 

3—0 (1—0)

CRAIOVA 14 (prin telefon de la tri
misul nostru). După luipte seculare care 
au durat... mulți, muJți ani și 26 de 
etape, Craiova reintră în categoria A !

Derbiul disputat ieri în inima Olte
niei a purtat toate amprentele unui joc 
decisiv. încă de la ora 11, mii de cra- 
ioveni s-au prezentat la teren, deși 
ploaia a căzut fără întrerupere în tot 
cursul zilei și s-a oprit chiar la sem
nalul arbitrului Petre Sotir, care a 
fluierat începutul partidei în fața unui 
stadion arhiplin.

Jocul a început într-un mare iureș 
craiovean, susținut de scandări și trom
pete. După numeroase tentative ale 
gazdelor, anihilate de nervozitate și 
de terenul greu, în min. 7 Anton des
chide scorul. Fundașul Geleriu execu
tă o lovitură liberă, portarul Marcu 
întîrzie și interul craiovean saltă min
gea cu capul în plasă : 1—0 ! Tîrgo- 
viștenii nu se pierd, dar contraatacu
rile lor sînt lipsite de nerv. Mureșan, 
nesusținut de Constantin și Chiriță 
(Metalnil a jucat 4—3—3) este oprit 
mereu de apărarea gazdelor. Pe de 
alta parte, atacurile crai ove nilor — deși 
numeroase —, se sting în fața careului, 
înaintașii Științei joacă crispați. Obse
sia rezultatului de la Pașcani este evi
dentă și cu toate că 
bulescu 
împinge 
semnări 
ocazie.

La reluare, în primele minute, asal
tul craiovean se repetă dar, treptat, 
Metalul iese la atac pentru a-și juca 
ultima șansă. înaintarea tîrgovișteană 
își dovedește însă din nou sterilitatea.. 
Mureșan își încearcă norocul pe toate 
posturile, dar nu izbutește nimic pen
tru că spațiile dintre atacanți sînt prea 
mari. Din min. 70 ofensiva craioveană 
se întețește. Interul junior Lovin și 

.. Onea combină fnumos pe partea stîn-
w S 8^* Dartea dreaptă e susținută în atac

Năftănailă și de fundașul Geleriu, excelent în 
CU un șut, / acest joc. în min. 82, o combinație 

Onea—Lovin permite ultimului să ri
dice scorul : 2—0. Craiovenii se dez* 
lănțuie. Valoarea tehnică a jocului — 
scăzută pînă atunci — crește brusc 
la temperatura stadionului. în min. 
85 tribunele sînt în extaz : „La Paș
cani e 2— ) contra Poianei !“. Fluierul 
arbitrului Sotir abia se mai aude. în 
minutul următor Anton trage în bară. 
Metalurgiștii sînt în... corzi. Amintirea 
minutului 84 de la București nju iartă. 

STEAGUL ROȘU : Adamache — Za- 1 în “'“«J — după un schimb
harm. Jenei, S^heli, Naghi - Sere- ( Iuicște victoria finală și gahul A> 
dai, Pescaru — Campo (Hașoti min. / anunțînd că la Craiova... nu mai e de 
46), Năftănăilă, Necula (Campo), Se- \ glumit. în min. 91, în mijlocul unui 
limesi \ entuziasm de nedescris, fotoreporterii

C prind pe peliculă echipa victorioasă : 
PROGRESUL BUCUREȘTI: Mindru ( X^S^rES^ȚYM™R^Jț®RIUAxL™GAN.

— Constantinescu, Caricaș, Știrbei, f cu PETCA _ GANGA, ANTON, LO 
Ioachim Popescu -r- loniță, Iancu — \ VIN, ONEA.
Baboie (Iofciulescu min. 80), Mateianu, A Metalul Tîrgovișle a prezentat for- 
Dumitru Popescu, Mafteuță. mația : Marcu (Florea din min. 75)

N — Prăzaru, lonescu, Bălăceanu, Geor
gescu — Nițescu, Simionescu (Oteanra

mijlocașul Băr- 
(un fel de Koszka al Craiovei) 
mereu atacul, carnetul de în
mii poate înregistra nici o

IOAN

Petre Sotir

CHIRILĂ

C.F.R. PAȘCANI — POIANA CÎMPINA
2-1 (1—0)

PAȘCANI 14 (prin telefon de la tri- 
nostru). Așteptată «u mare in- 
aceaetă

mi sul 
teres, 
de la Craiova n-a conținut în desfășu
rarea 
mente 
seriem : meci dramatic, luptă 
etc.

Partida dintre echipa din localitate 
și Poiana Cîmpina a lă&at impresia pe 
care ți-o dă oricare dintre întîlnirile a 
dona formații bune din categoria B, 
dar fără veleități de „A“. S-a practicat 
un fotbal acceptabil, în care accentul 
a canat îndeosebi pe acțiunile bazate 
pe pregătirea fizică și o sumă rezona
bilă de cunoștințe tehnice. Unii dintre 
jucători, ca Nisipeanu, Postolache 
(Poiana), Panait, Plugaru, Atanasiu, 
Gbeghe (C.F.R.) șbau depășit parte
nerii de întrecere și colegii de echipă 
printr-un volum mare de muncă. Pen
tru restul, așa cum arătam, nota bine, 
la nivelul categoriei B. De altfel, o 
parte dintre oîmpincni, „eroii" prin
cipali în acest joc, ne-au lăsat la sfîr- 
șit impresia, că n.u regretau prea mult 
faptul că în anul viitor nu vor juca 
în prima categorie.

Unul dintre aspectele interesante ale 
partidei a fost modul în care a evoluat

„completare" a jocului

sa nici unul dintre acele ele- 
oare ne îndeamnă adesea să 

acerbă

feroviari, prin Atanasiu.
foarte bine o brigadă bucureșteană 
compusă din Marin Niță
Dumitrescu și St. Ta șuia.

la centru, V.

V. PAUNESCU

ALTE REZULTATE :
Metalul București — Ceahlăul P. Neamț 

1-1 (1-1)
Flacăra Moreni — Din. Bacău 1—0 (0—0)

Tract. Brașov — Șt. București 4—-1 (3—0)
Șt. Galați — Unirea Rm. Vîlcea 5—1 (0—1)
Chimia Făgăraș—Foresta Fălt. 7—0 (2—0)

CLASAMENT
1. Știința Craiova 26 12 8 6 45:27 32
2. Metalul Tîrgoviște 26 15 2 9 44:39 32
3. Poiana Cîmpina 26 14 3. 9 40:29 31
4. Dinamo Bacău ‘ 26 12 5 9 49:26 2S
5. Metalul București 26 11 4 11 26:27 26
6. C.F.R. Pașcani 26 9 8 9 31:33 26
7. Tractorul Brașov 26 10 5 11 35:27 25
8. Știința București 26 10 5 11 97:37 25
9. Flacăra Moreni 26 12 1 13 35:37 25

10. Unirea Rm. Vîlcea 26 10 5 11 37:48 25
11. Chimia Făgăraș 26 10 4 12 37:42 24
12. Știința Galați 26 9 5 12 42:37 23
13. Ceahlăul P. Neamț 26 8 7 11 43:49 23
14. Foresta Fălticeni 26 6 6 14 24:67 18

?ES: 0-0 CU STEAGUL ROȘU BRAȘOV
metri trage în Adamache în loc sa pla
seze, ușor, mingea în poartă.

Urmează un joc de cîmp liniștit, pen
tru ca apoi, în min. 34, Necula să șu- 
teze pe lingă bară. In min. 
cam o frumoasă combinație 
—Campo—Necula încheiata 
care șterge bara.

In repriza secundă jocul
șurat mai mult la poarta Progresului. 
Dar datorită jocului slab, confuz, al 
„stegarilor", aceștia n-au putut să con
cretizeze superioritatea teritorială. Bun 
arbitrajul lui loan Dobrin-Petroșeni — 
care a condus echipele :

acea sta 
sat deloc 
jsar, a înghesuit jocul pe centru, 
c să deschidă mai mult pe aripi. 
Itts, gazdele n-au sesizat că fun- 
I Constantinescu este lipsit de ex- 
nță și nu l-au jucat rr.ai mult pe 
teși. în asemenea condiții, Pro- 
i! a obținut un punct foarte pre- 
întrerupîndu-și astfel șirul înfrîn- 

or.
acum cîteva faze din timpul jo- 

: la început atacă Progresul șî 
:ianu are, în min. 2, o bună ocazie 
tare o ratează. După un minut, 
u scapă singur și de Ia 6 m se 
ește și trage peste bară. In min. 
ăftănă:'“r întreprinde o acțiune per
lă de la centrul terenului, trece de 
a adversari, dar șutează... afară.

25: Zaharia trage periculos, dar 
iru se remarcă prinzînd, sigur, min- 
Min. 27 : Iancu stopează pe piept 

linge trimisă de D. Popescu, fa
de singur în careu și de la cîțiva

repriză, Steagul roșu nu 
gîndit. S-a năpustit peste

in repriza a II-a

rolul 2-0 (0-0)
la distanță al lui Ilie 
bara, balonul este ur- 
de Naghi, care din a-

de 
ra
de 
de

un șut de 
□n întîlnește 
t cu atenție 
iexe îl reia cu capul în poaită. Este

Ploieștenii nu mai dau aceeași re- 
i dîrză gazdelor. Par obosiți. Atacu- 
lor nu mai au vigoare. Totuși, ei ar fi 
t egala în min. 64 sau 72, dacă Di

nu rata în fața porții lui Matache. 
continuare, domină jucătorii echipei 
lă, poarta lui lonescu iiind asaltată 
rin, Naghi și C. lonescu. Atacurile 
insă fără rezultat o bună perioadă 

. In sfîrșit. Ia un reușit schimb
3 între C. lonescu și Naghi, ultimul 
rie nestingherit (min. 77) al doilea gol 
jazdelor. Meciul este jucat și.,, cîștigat 
merit de piteșteni, care în partea a 
a a partidei au luptat cu mai multă 
iță pentru cucerirea celor două puncte, 
eciul a fost condus de arbitrul Andrei 
ulescu — Buc. căruia i s-au aliniat 
ătoarele formații:

[NAMO PITEȘTI: Matache—Valcan, Ilie 
ian, Stoenescu, Radu—Corneanu, Dobrin 
Stănoaie, David (din min. 77 Caco- 
nu), Naghi, C. lonescu.

^TROLUL PLOIEȘTI: lonescu—Pahonțu,
m&geanu. Marin Marcel, Pal—Dumitrașcu 
î min. 46 Alecu), Fronea — Badea, Dri- 
[ I, Dinuță, Dridea II.

C. MANTU

s-a desfă-

C, DUMITRIU

a Cubai 7-2 (4-1)
BISTRIȚA 14 (prin telefon): 4000 

de spectatori au asistat la partida 
internațională de fotbal Gloria Bis
trița — Selecționata de tineret a 
Cubei. Cei prezenți au aplaudat 
la scenă deschisă frumoasa evo
luție a ambelor echipe și fotbalul 
spectaculos practicat. încă din pri
mele minute de joc, localnicii au 
atacat în trombă. Totuși, cei care 
Înscriu primii sînt ; oaspeții, prin 
extrema stingă Gallardo (16 ani) 
care a tras un șut-bombă de la 
18 m. (min. 10). Nu trec decît 5 
minute și Copil a adus egalarea. 
Pînă la sfîrșitul reprizei, gazdele 
au mai înscris prin Ciocan (min. 
24 și 42) și Copil (min. 31). După 
pauză, oaspeții, atacă, dar ineficace, 
înscriu localnicii, prin Ciocan (min.

51) și Pîrviileț (min. 70 și 75). 
Pentru oaspeți a marcat Delgado 
(min. 80 din lovitură de la 11 m.).

Arbitrul 1. Cîmp.eanu ■— Cluj a 
■ condus foarte bine formațiile:

GLORIA BISTRIȚA: Straub 
(Tăut — min. 51) — Ianu, Caizer, 
Imbrich, Stan, Vasilescu, Pîrvuleț, 
Copil (Sănduță min. 51), Ciocan, 
Hajdu, Avramescu (min. 59 — Ere- 
mia).

SELECȚIONATA DE TINERET 
A CUBEI : Solis — Romero, Noa, 
Aboy, Ona, Gonzalei (n in. 21 — 
Stolik), Ricabal, Verdicia, Sanchez 
(min. 60 — Sotomayor), Delgado, 
Gallardo.

DAN DEAK, coresp.

în fotografie, a reluat mingea 
plasă

Paul Popescu (Metalul), care nu se vede 
cu capul direct în

SERIA
MINERUL BAIA MARE — A.S. CUGIR

6 - 0 (3—0)

BAIA MARE 14 (prin telefon). Peste 
12.000 de spectatori au asistat, pe 
stadionul 23 August din localitate, la 
un meci aproape fără istoric și la o 
victorie categorică a fruntașei seriei 
a doua din categoria B. Partida nu 
a fost echilibrată din cauza focului 
reținut, timid al oaspeților care nu au 
inițiat nici o acțiune periculoasă la 
poarta minerilor din Baia Mare. Cel 
mai in formă atacant al echipei a fost 
Mircea Sasu. El a marcat 4 din cele 
6 goluri (in min. 7, 51, 76 și 87). 
Celelalte două puncte au fost înscrise 
de Șoo (in min. 39, din lovitură de 
la 11 m) și Vaida (în min. 42). A 
arbitrat bine brigada ploieșteană con
dusă de C. Denghel.

Minerul Baia Mare a aliniat urmă
toarea formație: Bay (Vlad) — Kro- 
mely, Szekely, Dorica, Vaida, Ujvari

Foto: T. Roibu

II-aA
(Ghergheli), Rozsnyai, Soo, Sasu, Pîn. 
zaru, Drăgan.

V. SASARANU — coresp.
ALTE REZULTATE =

Gaz Metan Mediaș — Minerul
3_ 2 (2_ 0)

A.S.M.D. Satu Mare—C.S.M. Cluj 3—5 . ...
C.S.M. Sibiu — Arieșul Turda 2—1 (1—0)
Industria Sîrmei C. Turzii — C.F.R. **” 

mișoara 7—0 (3—0)
Jiul Petrila — Mureșul Tg. Mureș 2—2 

(2—0)
Flamura roșie Oradea — C.S.M. Reșița

reg.

Lupenl

■2 (0—2)

Ti-

3—2 (2—1).
CLASAMENT

1. Minerul Baia Mare 26 17 2 7 42:20 36
2. C.S.M. Reșița 26 14 4 8 40:24 32
3. C.F.R. Timișoara 26 11 9 6 31:27 31
4. Jiul Petrila 26 9 8 9 30:35 26
5. A.S. Cugir 26 9 8 9 19:37 26
6 Gaz Metan Mediaș 26 10 5 11 32:23 25
7. Mureșul Tg. Mureș 26 8 9 9 42:38 25
8. Ind. Sîrmei C. Turzii 26 11 3 12 44:40 25
9. A.S.M.D. Satu Mare 26 11 3 12 30:37 25

10. Minerul Lupeni 26 10 5 11 30:38 25
11. C.S M. Cluj 26 9 4 13 34:31 22
12. C.S.M. Sibiu 26 9 4 13 27:26 22
13. Arieșul Turda 26 8 6 12 30:36 22
14. FI. roșie Oradea 26 8 6 12 21:40 22

f &onosport
AȘA ARATA O VARIANTA

CU 12 REZULTATE EXACTE 
Concursul nr. 24 etapa din 14 iunie 1964

1. Siderurgistul — Rapid
II. Steaua — Știința Cluj i

III. Steagul roșu — Progresul
IV. Dintmo Pitești — Petrolul

V. C.S.M S. — Știința Timișoara 1

1
anulai

1 x
1

VI. Dinamo Buc. — U.T.A.
VIL Grisul — Farul

VIII. C.F.R. Pașcani — Poiana 
IX. Flacăra — Dinamo Bacău 

X. St. Craiova — Metalul Tîrg.
XI Industria Sîrmei — C.F.R. Tim.

XII. FI. roșie Oradea—C.S.M. Reșița
Fond premii 232 295



Turneul internațional de box :

Dinamo București pe locul I
Ion Drîmbă a cîștigat și proba de florei 

in concursul de la Kiev
T n sfîrșit, după cîteva gale ținute „printre picături" finala de duminică
/ dimineața s-a bucurai de mult soare, astfel că umbrelele și hainele
1 de ploaie, s-au dovedit a fi de prisos. Meciurile ultimei reuniuni, cea 

cu titlurile, au suscitat interesul miilor de spectatori și — contrar aștep-* 
țărilor— nu au purtat amprenta „mizei". Asta, desigur, și datorită „sitei" 
care a cernut valorile și numai Intr-un caz sau două s-a intîmplat să fie 
și... cu găuri. . .

La sflrșitul celor zece meciuri, am aplaudat victoria dinamoviștilor 
noștri, obținută intr-o luptă deosebit de grea. In care au avut de înfruntat 
dublul asalt al redutabilei formații varșoviene Gwardia și al celei buda- 
pestane — Dozsa. Lăsînd comentariile generale pe altădată, să' ne ocupăm 
de jinaliști.

La categoria „muscă" Davidescu 
a avut o sarcină deosebit de dificilă. 
Olech, apreciat din galele trecute pen
tru tehnică, pentru viteza execuțiilor, 
s-a dovedit greu de trecut. După o 
primă repriză, în care Olech a lovit 
ceva mai mult, îndeosebi la cap, în 
timp ce Davidescu a vizat îndeosebi 
stomacul, dinamovistul a luat încet- 
îr.cet inițiativa în repriza secundă. El 
își așteaptă adversarul, lovește pe 
„contra", fulgerător și tare.

Ultima repriză este echilibrată și 
numai faptul că Olech a atacat — mai 
bine-zis a schițat continuu atacuri
— fără să-și atingă întotdeauna ținta 
și fără să poată evita lovituri puter
nice, a făcut, după părerea noastră, 
ca juriul să-i acorde decizia la puncte.

A. Verdeș a trebuit să se mulțu
mească cu un meritoriu — pentru el
— loc doi la cat. „cocoș", datorită nu 
numai diferenței de valoare a lui Z. 
Rekavek (Gw. V.) ci și greșelii fun
damentale de a rămîne la semidistanță, 
în loc să se „lipească" cu serii, așa 
cum a fost sfătuit. El a învățat de
sigur că pentru a da o lovitură... de
cisivă, trebuie ca și adversarul să. fie 
de acord s-o primească.

Prosopul „aterizat" pe umărul arbi
trului Cazacu în mîn. 2 al primei re
prize a oprit lupta inegală dintre „pe
nele" Kulesza (Gw. V.) și Wolfgang 
(Dyn. Berlin). După citeva schimburi 
de pumni, Wolfgang cade in urma 
unui croșeu de stînga primit în bărbie. 
După numărătoarea de rigoare a fost 
abandonat de antrenorul său.

Așteptam ca după pumnii ca niște 
ciocane primiți în primul minut de la 
polonezul Donsal, maghiarul Kallai să 
cadă dintr-o ciipă în alta. Dar... trezit
— cum se spune — din pumni, Kallai

GRI VITA ROȘIE - STADE MONTOIS 10 O (10 0) 
ÎN FINAEA C C. E. LA REOBI

(Urmare din pag. 1) 

prelungește batonul spre Oblemenco, 
care îl ramasează și înscrie aproape la 
centru. Fundașul Irimescu transformă 
fără dificultate și conducem cu 5—0. 
Publicul aplaudă cu căldură această 
concretizare a unei perioade de domi
nare în care jucătorii Grivițeî au dat 
dovadă nu numai de o înaltă măiestrie, 
ei și de mult spirit de sacrificiu.

Acest ritin sufocant pentru francezi 
nu slăbește și. încurajați desigur de în
cercarea reușită de Oblemenco, grivi- 
țenii modifică din nou. peste numai 3 
minute, tabela de marcaj: căpitanul 
formației noastre, Moraru, intercalat în 
atac, pătrunde în stilul lui caracteris
tic și înscrie o frumoasă încercare, 
lingă buturi. Din nou. Irimescu trans
formă și scorul devine 1.0—0.

In continuare, romînî mențin ritmul, 
francezii nu se regăsesc și, practic, 
nu își pot pune în valoare atu-urile 
(pină aproape de sfîrșitul reprizei tri
courile treisferturilor franceze se păs
trează imaculate, dovada neparticipării 
lor la joc. făcînd notă discordantă cu 

. cele ale înaintașilor, pe care cu greu 
îi mai puteai deosebi). Puținele ba
loane pe care le-a furnizat înaintarea 
lui Stade Montois au fost irosite inex
plicabil de mijlocași, care au șutat in 

’ tțțșâ unde de fapt erau ca și pierdute, 
jucătorii noștri fiind, evident, mai buni 
îrt margini?

In loc să caute soluții tactice adec- 
vaie țață de valoarea neașteptat — 
pentru ei — de bună a echipei noastre 
— care i-a surprins desigur — Stade 
Montois a apelat, din păcate, la du
rități la un joc obstructionist cu care 
pină acum rugbiștii francezi nu ne 
obișnuiseră.

Văzind insă că nici in acest fel nu 
pot echilibra meciul, cttiva dintre ju
cătorii lui Stade Montois (în special 
Andre Boniface și Hillcook) se dedau 
la repetate durități sancționate și aver
tizate just de arbitrul italian Silvio 
Pozzi. In min. 51. Andre Boniface, 
cunoscutul internațional și căpitan al 
lui i Stade Montois, lovește intenționat

. > 

pune de cîteva ori stînga pe „contra", îi 
deschide lui Donsal arcada dreaptă și 
ia chiar inițiativa. în continuare, me
ciul „semiușorilor" se echilibrează și 
ciocanele curg de o parte și de alta.

După două reprize — egalitate. La 
fel de dură, dar mai puțin spectacu
loasă, cea de a treia repriză aduce 
victoria la puncte, ce-i drept, la limită, 
lui Kallai.

încurajat de victoria colegului său, 
Hajnal a intrat decis să repete figura 
la categoria „ușoară". Numai că în 
față l-a avut pe M. Dumitrescu, ho- 
tărît să aducă primul titlu romînilor.

Clasamentul pe echipe: 1. DI
NAMO BUC. — 21 pet! 2. Gwardia 
Varșovia — 20 pet t 3. Dozsa
Budapesta — 13 pet ; 4—5. Dynamo 
Berlin și Ruda tluezda Praga — 
8 pet.

Mihai și-a lăsat adversarul să se agite 
și l-a punctat cu 1—-2-uri puternice 
la figură. Directa de dreapta, scurtă 
și neîndurătoare, a funcționat fără re
proș, lulndu-i lui Hajnal orice spe
ranță.

Al doilea titlu l-am obținut la „se- 
mimijlocie". I. Pițu a cîștigat clar în- 
tilnirea cu budapestanul Pauer. A fost 
un meci greu, în care boxerul nostru 
a învins datorită îndeosebi bunei orien
tări în ring. A evitat loviturile tari ale 
adversarului (a mai și primit cîte 
una) a aplicat cu perseverență croșee 
dublate, la figură, de la semidistanță 
și nu o dată l-a fixat pe Pauer în 
colțuri, supunîndu-1 la „serii". O vic
torie frumoasă în compania unui ad
versar puternic.

Dificil a fost și adversarul lui I. 01- 

pe unul din înaintașii noștri, lucru care 
pe bună dreptate, îi atrage eliminarea 
de pe teren. In urma rugăminților 
rugbiștilor francezi, cu acordul spor
tivilor romînî. și pentru a permite jocu
lui să continue, arbitrul revine asupra 
deciziei inițiale. Nu trec insă decît 
cîteva minute și același Andre Boniface 
lovește în mod regretabil pe Grigoriu. 
De data aceasta arbitrul Pozzi apre
ciază că este vorba de o recidivă și 
dictează eliminarea defintivă. Boniface 
refuză însă să părăsească terenul. 
Echipa sa, văzînd că partida e pier
dută (ne aflăm în min. 59), că rominii 
nu mai pot fi depășiți, folosește aceasta 
drept pretext pentru a nu mai continua 
jocul. In acest fel Stade Montois a 
dovedit că nu știe să piardă. 

5 minute
EMIL DRAGĂNESCU, președintele 

F.R.R. : „Grivița Roșie cîștigă pe de
plin meritat cea de a doua finală a 
„€.C.E.“. în 1962, tot în finala C.C.E.. 
ea a pierdut în fața echipei franceza 
Beziers și a recunoscut, cu. toată 
sportivitatea, valoarea adversarului său 
de atunci. Din. păcate, echipa Stade 
Montois — campioana Franței —- în
vinsă fără drept de apel cu 10^—0, nu 
a știut să primească cu sportivitate în- 
frîngerea de azi. Acest lucru este cu 
atît mai regretabil, cu cit publicul 
nostru sportiv aștepta din partea echi
pei farneeze, care dă 5 titulari națio
nalei, un spectacol pe măsura unei, 
finale atît de dorite66.

CĂMILE PEDARRE. președintele 
echipei Stade Montois : Rominii sînt 
in progres 'și aii o înaintare foarte 
puternică. Terenul a fost greu și fap
tul că n-au putut evolua la Valoarea 
lor i-a enervat peste măsură pe jucă
torii npștri determinîpd duritățile cu
noscute. Sînt profund afectat de cele

teanu, la cat, „mijlocie mică". Este 
vorba de maghiarul I. Erdely, mai înalt 
cu un cap și. firește, cu alonjă. 01- 
teanu a pierdut la puncte, deși, după 
noi, a fost ceva mai bun. Se pare că 
juriul s-a lăsat impresionat de scăde
rea fizică din ultimul minut a Iui 
Olteanu, datorită eforturilor în plus pe 
care a trebuit să le facă. Un prea jus
tificat avertisment pentru țineri des 
repetate, în locul unor repetate... mus
trări adresate lui Erdely de arbitrul din. 
ring ar fi schimbat situația, adueînd-o 
mai aproape de adevăr.

Departe de a constitui o simplă for
malitate, meciul dintre I, Monea și 
varșovianul Fabin (cat. „mijlocie")^ 
constituit o adevărată surpriză, a fost 
echilibrat pînă la jumătatea reprizei a 
două și (de ce n-am spune-o ?) a ri
dicat pe alocuri și semne de întrebare. 
Fabih lovește năpraznic, eschivează în- 
tîlnirea cu dreapta lui Monea, care-T 
caută insistent. O primește, însă, din 
minutul 2, de cîteva ori dublată cu 
stînga cînd la cap, cînd la corp. Monea 
nu insistă însă în momentele „cheie" 
și asta îl va costa cîteva directe în 
plină bărbie, care nu-i periclitează în
să victoria la puncte și titlul — al 
treilea pentru echipa noastră.

In ring, „semigreii" D. Gheorghiu și 
Iosefowicz (Gw. V.). Ambii boxează 
prudent, Gheorghiu găsește mai des, 
dar lovește slab, lateral. Iosefowicz nu 
este „obligat" la un ritm mai rapid 
și are astfel posibilitatea să lovească 
mai clar, și să cîștige Ia puncte.

Ultimul meci, cel la categoria 
„grea", hotărăște și clasamentul final 
pe echipe. Așadar, V. Mariuțan are 
de două ori obligația să învingă. Va 
reuși? Linhart (Ruda Hvezda) are 
viteză, eschivează, dar se vede clar că 
ceea ce îl preocupă este... apărarea. 
Tocmai ce-i trebuie lui Vasile, care 
urmărește și punctează. Gongul final 
al primei reprize îl află pe Linhart 
privind pieziș cele opt degete numă
rate ale arbitrului. Bate gongul tocmai 
la timp. Mariuțan continuă să lovească 
și în repriza a doua. Două lovituri la 
corp — două numărători și antrenorul 
ceh aruncă prosopul. Deci, dublă vic
torie I

C. MIRCEA

După minutele regulamentare de aș
teptare, arbitrul Pozzi fluieră finalul 
partidei, consființind victoria Griviței 
Roșii, pentru care 15 jucători. împreună 
cu antrenorul Nicolae Pădtireanu. me
rită calde felicitări.

GRIV1ȚA ROȘIE : Grigoriu. Manole. 
Radulescu — Stoenescu. Mircea Rusu 
— Moraru, Demian, Iliescu — Stă- 
nescu, Oblemenco — Teodorescu, Wu- 
sek, Rahtopol — Dragomirescu, Bal- 
can — Irimescu.

STADE MONTOIS: Amestoy, Ces 
Bernard, Cazals — Tignol, Daugă — 
Hilcook, Martinez, L. Requenna 
Lestage, Allain Carllau — Andre 
Caillau, A. Boniface, G. Boniface, 
Darrouy — Gourgues.

după meci
uitîmplate și regret că publicul nu a 
putut asista la meciul frumos la cars 
avea dreptul".

CARLO MONTANO, vicepreședinte 
al F.I.R.A. și președinte al Federației 
italiene de rugbi: „Rămtnii au fost 
de departe mai buni, s-âii pregătit mai 

’atent pentru această finală și au luptat 
din plin pentru victorie. Spre deo
sebire de iei, .francezii au deziluzionat 
sub. toate aspectele. Niciodată' nu ăm 
asistat via un act de o asemenea ne- 
sportivitate, '• ca acela comis de Andre 
Boniface. In raportul pe care-l voi face 
ca delegat al F.I.R.A. voi cete sanc
ționarea echipei franceze".

SILVIO POZZI, arBjtriil 'niec,(ului,: 
„In 27 de ani de cina arbitrez nil ini. 
s-a mai intîmplat să asist la o ase
menea atitudine nesportivă. Am căutat 
să conduc in spiritul'foculuip să'con
tribui ta buna desfășurare ă finalei, 
dar nu am putut’toierd -un act flagrant 
și repetat de nesportivitate. ka acela 
al lui A. Boniface care cred 'Că: s-a 
înfumurat peste măsură".

KIEV 14 (Agerpres). — Ea Kiev a 
continuat întilnirea internațională de 
scrimă dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și R.S.S. Ucrainiene. Proba 
masculină de floretă, ca și cea de 
sabie a revenit reprezentantului R. P.

EXCELENTA COMPORTARE A LUPTĂTORILOR ROMiNI

LA GALAȚI: Romînia—Iugoslavia l'A-v, 
și Romînia — Japonia (lupte libere) 4-4 

LA CONSLANJA: Romînia (B) —Japonia 
(lupte clasice) 4-4

— Miercuri la București o nouă confruntare 
a Luptătorilor romini cu cei japonezi

GALAȚI 14 (prin telefon). Con
cursul internațional de lupte libere 
desfășurat în localitate a luat sfîrșit 
printr-un frumos succes al sportivilor 
romini. Prima reprezentativă a R.P. 
Romîne a ocupa locul I, înaintea pu
ternicei echipe a Japoniei, considerată 
una dintre cele mai bune din lume. 
Echipa R.P. Romîne (A) a dispus cu 
7^2—% de R.S.F. Iugoslavia, cu 8—0 
de echipa secundă a țării noastre, iar 
în întilnirea decisivă a terminat la 
egalitate (4—4) cu Japonia. în meciul 
cu Iugoslavia victoriile echipei noastre 
au fost realizate de Gh. Tăpălagă, Al. 
Geantă, P. Poalelungi, I. Popescu, Fr. 
Boia, St. Stîngu toți la puncte și I. 
Herman (prin tuș). I. Chirilă a termi
nat la egalitate.

întilnirea au luptătorii japonezi des
fășurată duminică seara a luat sfîrșit 
cu următoarele rezultate tehnice : cat. 
52 kg : Gh. Tăpălagă pierde la puncte 
la I. Maizumi; cat. 57 kg : Al. Geantă 
pierde la puncte la M. Kaneko ; cat. 
63 kg : P. Poalelungi (accidentat) pier
de prin neprezentare în fața lui O. 
Watanabe ; cat. 70 kg : I. Chirilă pier
de la puncte în fața lui I. Horiuki ; 
cat. 78 kg St. Tampa învinge la punc
te pfe K. Abe ; cat. 87 kg : Fr. Boia 
cîștigîf prin neprezentarea adversaru
lui ; cat. 97 kg : St. Stîngu învinge la 
puncte pe S. Kawano. La cat. grea, I. 
Herman cîștigă la puncte în fața lui 
M. Saito. Ultima întîlnire a adus un 
nou succes sportivilor romini. Echipa 
secundă a R.P.R. a dispus de formația 
Iugoslaviei cu 7%—/2* Clasamentul 
final al turneului: 1. R.P. ROMÎNA 
(A), 2. Japonia, 3. R.P. ROMÎNĂ (B), 
4. R.S.F. Iugoslavia.

C. CHIRIAC

CONSTANȚA 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — în sala sporturilor

I Romînia
(Urmare din pag. 1)

. ma boxerul romîn s-a concentrat la 
i maximum și l-a supus > pe Menten unui 

adevărat , tir de dr^țe. făcînd să în
cline de partea sa,. balanța victoriei. 
I. Dinu a obținut o victorie muncită 
în fața reprezentantului olandez la 
categoria ușoară, W. Gerlach. Numai 
cîteva acțiuni mai ^lAre întreprinse Ae 
C. Ni cules cu in repriz# secundă i-au 
adus acestuia victoria în ( fața lui J, 
Roossien. În «rest, echilibru perfect. 
Neinspirată a fost introducerea tîna- 
ruliii I. Hodoșan în echipă. Ea a coin
cis cu o înfrîngere înainte de limită a 
acestuia — boxer încă neformat pen
tru asemenea meciuri. Autorul primei 
victorii a oaspeților este H. Schregar- 
dus. După un început slab, V. Badea 
s-a regăsit în repriza secundă, cînd 
plasînd „în plin44 <un ’.puternic croșeu 
de stînga la bap' și-a tEimis adversarul 
ia podea. După 8 secunde, lupta se 
reia dar antrenorul lui J. Verbon a- 
runcă' projsopul. 'M. Mariuțan și-a arătat

Ultimele știri externe
5,23 M LA SĂRITURĂ CU PRĂJINA !

NEW YORK 14 (Agerpres). — Atleții a- 
mericani selecționați în lotul olimpic au 
evoluat sîmbătd și duminică în trei con
cursuri desfășurate. fîn diferite orașe.

La San Diego (California) Fred Hansen 
a stabilit un nou' record mondial la sări
tura cu prăjina, râalizînd 5,23 m. Record 
dul mondial najQiicjicțl al probei este de 5^20 
m și aparține luf. John Fennel, care a ob
ținut această' Jperformariță la 24 august 
1983 îa Miami; Șipeciaiiiștii cred însă că 
Federația interpqțională. ăe atletism nu va 
omologa recordul lui .PenneL deoarece a- 
cesta a boncu-rat; pe !o: piMă de elan din 
asfalt și nu de zgură. Lia iunie Hansen 
reușise, de asemenea,., ,o performanță do 
5.20 m, dovedind că se află în mare formă. 
Fred Hansen -este în vî/stă ' de 23 ani și 

i. . . li . .

Romîne, Ionel Drimbă, cu 7 victo 
La spadă a cîștigat Vitebski (R.S 
Ucraineană) urmat de Toth (R.P.R 
Luni au Ioc ultimele probe (spadă 
sabie — pe echipe).

din localitate. în prezența a TOGO c 
spectatori, selecționata noastră secui 
dă de lupte clasice a întîlnit redut 
bila reprezentativă a Japoniei, în rî» 
d urile căreia se aflau campionul moi 
dial Ichiguchi și valoroșii Hanaliar,. 
Oshima și Kazamâ, clasați pe primei 
locuri la turneul preolimpic desfășura 
anul treeiut Ia Tokio.

Sportivii noștri s-au comportat foai 
te bine, reușind să termine la egalitat 
cu valoroșii luptători japonezi : sco 
4—4. Au fost meciuri foarte viu dliv 
pntate, la reușita cărora și-au dai con 
tribuția luptătorii ambelor echipe. Din 
tre sportivii noștri scoatem în evidenț 
comportarea bună a lui Gh. Popovici 
N. M'artinescu și 1. Gabor. La cat. 5$ 
kg N. Tmrturea n-a fost suficient dt 
atent la turul de cap al lui J/ana/wm 
și a fost învins la puncte. La cal. 5" 
kg I. Alionescu a fost învins prin tu 
de Ichiguchi. La categoria imediat sw 
perioară (63 kg) Marin Bolocan a ter 
minat la egalitate cu SakaraC'i,. i’an 
la 70 kg, 1. Gabor a obținut acelaș; 
rezultat cu Sawauchi, o? mare speranță 
a japonezilor. Cat. 78 kg : P. Stroe a 
pierdut prin tuș în fața lui Kazama. 
La cat. 87 kg Gh. Regleanu a cîșligai 
prin neprezentarea adversarului. La 
cat. semigerea (97 kg) Gh Popovici a 
furnizat o partidă excelenta în com
pania lui Nakaura, obținînd o victorie 
clară la puncte. La categoria 
spectatorii au aplaudat îndelung com
portarea excelentă a lui N. Martinescu, 
care l-a învins prin tuș pe Nojima.

V. GODESCU
DUPĂ CUM AM MAI ANUNȚAT 

MIERCURI PE PATINOARUL ARTI
FICIAL DIN PĂttCUI, .,23, AUGUST14 
SE ÎNTÎLNESC ECHIPELE DE LUPTE 
(CLASICE ȘI LIBERE) ALE R. P. 
ROMÎNE ȘI JAPONIEI.

Olanda 8-
încă odată calitățile de puncher în 
partida cu> T. Nelten. Meciul s-a carac
terizat prin schimburi puternice, . îa 
care boxerul nostru a fost net supe
rior. în primely secunde ale reprizei a 
doua, un năpraznic. croșeta de dreapta 
l-a trimis pe Netlen la podea. La re
luare, boxeul olandez, nerestabilit, este 
o țintă sigură pentru Mariuțan. Arbi
trul din ring sesizează și pune capăt 
unei lupte de departe inegală. Cojan 
a întîlnit în R. Lubbers un „semigreu"’ 
foarte mobil, bun tehnician. în fața 
unui asemenea adversar, Cojan n-a 
știut să se descurce de ajuns de bine. 
El și-a pregătit prea încet atacurile, 
s-a aruncat fără siguranță, dîndu-î ast
fel posibilitate- olandezului aă punc
teze și să obțină victoria.

Negrea- a> debu-tat Ia categoria grea 
în reprezentativa țării cu o frumoasă 
victorie, în fața masivului olandez 
Kiks. Dezavantajat- de greutate și deci 
de forța loviturii. Negrea s-a impus* 
prin viteză de execuție și o tehmcă 
superioară, obținînd victoria la puncte.

utilizează o prăjină din fibre de. sticlă. De 
remarcat că Pennel a ejvqluat și el. in con
cursul de la San Diego, trecînd peste șta
cheta .înălțată la 5,09 • m.Incetcînd să 
egaleze recordul lui Hansen,. Penel sra ac
cidentat și a fost internat la spital. Hansen 
a făcut, o tentalrvă și la- 5,28 m, fără suc- ■ 
ces însă.. fJl, , j ..

CHRISTINE CARRON — RECORD
. /MONDIAL ■

...» »'.) ■ •
in cadrul,..unui, concurs de natație des

fășurat la £ari^;’*’ înotătoarda franceză 
Christine Carron a lamelieiat ca 0,3 sec. 
recordul mondial al probei de 100 rn. spate. 
Ea a pdr-ăurs-'distanța în 1:09,6. VeoMul 
record inpțț$ial itțrparpnea. Donnei da Va
lona (S.U.Ar).
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