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Plecarea conducătorilor de partid 
și de stat la festivitățile 

de Ia Porțile de Fier
Duminică seara au părăsit Capitala tovarășii Gheorghe Ghc-orghiu-Dej,. 

Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu și alte per
soane oficiale, plecînd la Turnu Severin spre a participa pe șantierul Gura 
Văii — Sip, la festivitatea inaugurării lucrărilor pentru construirea marelui 
baraj de la Porțile de Fier.

La plecare, în gara Băneasa, erau de față membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., membri ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului, activiști de partid.

(Agenpres)

Reprezentativa Rominiei a ciștigat turneul

Echipa Rominiei, cîștigătoarea turneului internațional de polo ; de la stingă 
la dreapta, rindul de sus: Gruia Novac, Zahan, Kroner, Ciscr, Sabo, Grin- 

țesou ; rindul de jos ; Mârculescu, Culineac, Ștefănescu, Firoiu

internațional de polo
vei Bulgariei și să facă joc egal cu 
echipa Ungariei.

Revenind la meciul de ieri, care a 
hotărît pe cîștigătoarea turneului, tre
buie spus de la început, ținînd seama 
și de replica puternicului adversar, că 
selecționata țării noastre a realizat 
cel mai bun joc al ei în acest turneu. 
Poloiștii noștri au desfășurat un joc 
calm, mai bine gîndit, cu acțiuni clare 
și hotărîte în zona de finalizare. Așa

GH. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU
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au Început campionatele republicane de tir

N. Rotaru a realizat cea mai bună performanță mondială 
a anului: 598 p la armă 60 focuri culcat

Intr-un cadru sărbătoresc, pe poli
gonul Tunari, au început ieri întrece
rile campionatelor republicane de 
tir. După cum era și de aștep
tat, cei prezen(i Ia frumoasa noastră 
bază sportivă din pădurea Băneasa au 
plecat satisfăcuti de valoroasele per
formante care s-au înregistrat. Cînd ar
bitrul din incinta poligonului de armă 
calibru mic. a anunțat începutul tra
gerii, nimeni nu putea să-l întrevadă

pe noul campion al țării la proba de 
armă 60 focuri culcat, seniori. Spre 
deosebire de alți ani, la actuala edi-^ 
tie lupta pentru titlu era foarte strinsă, 
deoarece numărul pretendenților era cu 
mult mai mare. In jurul orei 11, de pe 
standul de tragere s-a ridicat tînărul.

V. GODESCU
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Dublă victorie în întîlnirea de gimnastică 
cu echipele R. D. Germane

început miercuri, în mijlocul unui 
interes care a depășit granițele țării, 
turneul internațional — preolimpic — de

și Ungariei, reprezentativa țării noas
tre a întîlnit ieri, la bazinul Dinamo, 
selecționata U.R.S.S., neînvinsă... pînă

Romînia I — Romînla (tineret) 
7—3 (0—1, 2—1. 3—0, 2—1). Au
marcat : Zahan (6,33), Culineac (7,25). 
Sabo (12,50 și 17,20), Novac (14,00), 
Grințescu (14,30) și Mârculescu (15.25) 
pentru Romînia I; Zamfirescu (3,00), Fleșeriu (7,30 și 19,00), pentru Romî
nia — tineret. A arbitrat J. Dirn- 
weber (Austria).

Ungaria — Bulgaria 3—1 (1—0, 1—0, 
1—1, 0—0), Au marcat : Konrad 
(1,40). Szivos (7,00), Kusztos (12,15) 
pentru Ungaria; Rafailov (13,20) pen
tru Bulgaria. A arbitrat J. Bauwens 
(Belgia).

U.R.S.S. — R. D. Germană 4—2 
(0—0, 2—0, 1—1, 1—1), Au marcat : 
Osipov (7,20 și 15.18), Ageev (10,00), 
Bortkievici (13,14) pentru U. R. S. S.; 
Voss (13,57 din 4 m), Schlenkrich 
(18,55) pentru R.D.G. A condus : M. 
Manguillot (Spania).

Romînia (tineret) — Bulgaria 4—2 
(1—0, 0—0, 2—2, 1—0). Au marcat : 
Fleșeriu (3,45 și 10,30), Băjenaru 
(14,59), Popa (19,40) pentru Romînla-

tineret; SLavkov (13,10) și Rafailov 
(14,40) pentru Bulgaria. A arbitrat: 
M. Manguillot

Ungaria — R.D. Germană 4—3 (2—1, 
1—1, 1—0, 0—1). Au marcat : Szivos 
(4,15), Konc (4,55), Toth (6,45 și 14,15) 
pentru Urigaria; Schlenkrich (1,00), 
Ballerstădt (9,11) și Voss (16,25) pentru 
R.D.G. A arbitrat : J. Bauxyens

Romînia — U.R.S.S. 3—2 (1—0, 1—1, 
1—1, 0—0) Au marcat : Zahan (4.06), 
Mârculescu (9,30 din 4 m și 13,25) 
pentru Romînia; Osipov (6,25), Ageev 
(11,50) pentru U.R.S.S. A condus : 
J. Dirnweber.

CLASAMENT .’
1. Romînla 4 4 0 0 12: 6 8
2. U.R.S.S. 4 3 0 1 13: 8 6
3. Ungaria 4 2 0 2 11:10 4
4. R.D. Germană 4 1 0 3 10:10 2
5. Bulgaria 4 0 0 4 3:15 0

Jucînd în afară de concurs, repre
zentativa de tineret a Romîniei a 
xealizat 3 puncte.

polo s-a încheiat cu victoria echipei 
ROMINIEI. Trecînd, rînd pe rînd, de 
selecționatele R.D. Germane, Bulgariei

IERI, ÎN CAMPIONATUL
CATEGORIEI A

REZULTATE

aseară. In acest meci decisiv, cele 
două echipe au aruncat în luptă toate 
cunoștințele lor, victoria revenind pe 
merit jucătorilor noștri, care au cuce
rit, astfel, locul I în clasamentul tur
neului. Pe locurile următoare s-au 
clasat reprezentativele U.R.S.S., Un
gariei, R. D. Germane și Bulgariei. 
Formația de tineret a țării noastre, 
participînd în afară de concurs, a avut 
o comportare remarcabilă, reușind să 
obțină o victorie în fața reprezentati-

Minute în șir, în sala Floreasca au 
răsunat aseară aplauzele și ovațiile a- 
dresate echipelor noastre olimpice de 
gimnastică, care au obținut valoroase 
victorii în întîlnirea cu reprezentativele 
olimpice ale R.D. Germane. Gimnastele 
și gimnaștii noștri fruntași au meritat 
cu prisosință simpatia publicului, pen
tru că timp de două zile ei au luptat 
din răsputeri pentru o comportare cît 
mai bună în acest dificil concurs. Va
loarea ridicată a oaspeților face ca vic
toriile repurtate de echipele noastre să 
fie deosebit de prețioase. Iată rezulta
tele tehnice: feminin R.P. Romînă 
379,05 p, R.D. Germană 377,10 p; mas
culin R.P. Romînă 563,45 p, R.D. Ger
mană 562,45 p.

Concursul feminin a început cu să
riturile impuse. La această probă gim
nastele germane au fost superioare, 
executînd sărituri cu zboruri mai bune 
și acumulînd cu 15 sutimi mai mult 
(47,20—47,05) decît concurentele noas
tre. Dar de-a lungul întrecerii acesta 
a fost singurul moment în care oaspe
tele aveau să dețină conducerea. La al 
doilea aparat — paralelele — repre
zentativa noastră olimpică a luat un 
avantaj de 45 de sutimi. La bîrnă, cu 
toate că trei gimnaste romîne au re
petat exercițiile, avantajul nostru s-a 
menținut (141,35—140,95), iar după 
sol a crescut pînă la jumătate de punct: 
189,00—188,50 — scor cu care s-a în
cheiat prima zi de concurs.

Duminică, la exercițiile liber alese, 
din nou săriturile au constituit punctul 
slab al formației noastre, permițînd e- 
chipei germane să reducă mult, din 
handicap (doar un avans de 5 su
timi ne a mai rămas). După paralele 
avantajul nostru era însă destul de mic 
(288,85—288,50). Bîrna a fost apara
tul care a decis „soarta" concursului, 
aici romîncele fiind superioare și acu-

mulînd încă cîteva zecimi în plus. La 
sol nu am avut probleme și astfel, re
prezentativa noastră olimpică a obți
nut o splendidă victorie în fața puter
nicei formații germane, cu scorul de 
379,05—377,10 p. La individual com
pus cea mai bună comportare a avut-o 
Sonia Iovan (cîștigătoarea concursului 
cu 76,70 p.), secondată îndeaproape de 
Elena Leușteanu-Popescu (76,65 p.). 
Dintre gimnastele germane cel mai 
bine s-au prezentat Birgit Radochla 
(locul 3 cu 76,20 p.), și Ingrid Fost 
(locul 4 cu 76,10 o.).

★
Sîmbătă, la impuse, băieții au „in

trat" mai greu în concurs. La sol. de 
pildă, doar Tohăneanu (9,50) și Sila- 
ghi (9,50) evoluează la nivelul lor 
obișnuit, obținînd și cele mai bune note 
la ’această probă, dar nereușita lui O- 
rendi (8,85) face ca — pe echipe — 
să nu luăm decît un avans de 5 sutimi.

Sonia Iovan a obținut o victorie fru* 
moașă la individual compus în con
cursul dintre reprezentativele olimpica- 

ale R.P.R. și R.D.G.

ILDICO SIRIANU
CONSTANTIN MACOVEI
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SURPRIZE IN PRIMA ETAPA A CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE HANDBAL

• CAMPIOANA FEMININA, ȘTIINTA TIMIȘOARA ÎNVINSA • STEAUA LA 
GALATI: 15—15 • ECHIPELE RAPIDULUI AU PIERDUT LA TG. MUREȘ 

Șl SIBIU • 5 VICTORII IN DEPLASARE

Iată cîteva amănunte din etapa de 
ieri:

Etapa inaugurală a campionatelor re
publicane de handbal a furnizat, în ge
neral, partide disputate, încheiate și cu 
rezultate scontate, dar și cu cîteva sur
prize, care anunță o întrecere pasio
nantă în jocurile viitoare.

MASCULIN — SERIA l

2— 4
3— 1
0—3

(1-2)
(2-1)
(0-2)

Progresul — Petrolul 
Steaua — Minerul 
U.T.A.—Dinamo Buc.
Din. Pitești—Rapid Buc. 0—2 (0-1) 
C.S.M.S. Iași—St. roșu 1—0 (t—0) 
Știința Cluj — Farul 3—0 (I—0) 
Crișul — Șt. Craiova 0—1 (0—0)

CLASAMENTUL
1. Dinarno Buc. 2 2 0 0 5:0 4
2. Steaua 2 2 0 0 7:1 4
3. Rapid Buc. 2 2 0 0 6:1 4
4. Știinfa Cluj 2 1 1 0 5:2 3
5. Petrolul 2 1 1 0 6:4 3
6. St. roșu 2 1 0 1 3:1 2
7. Minerul 2 1 0 1 4:4 2
8. Farul 2 1 0 1 3:4 2
9. C.S.M.S. Iași 2 1 0 1 2:4 2

10. Știința Craiova 2 10 1 1:4 2
11. Progresul Buc. 2 0 0 2 3:7 0
12. Dinamo Pitești 2 0 0 2 1:5 0
13. Crișul 2 0 0 2 0:3 0
14. U.T.A. 2 0 0 2 0:6 0

Etapa viitoare: Știința Cluj — 
Știința Craiova, St roșu Brașov — 
Farul Constanța, Dinamo Pitești — 
U.T.A., Minerul Baia Mare — 
C.S.M.S. Iași, Petrolul Ploiești — 
Crișul Oradea. (Cuplajul bucureș- 
tean Dinamo — Rapid și Progre
sul — Steaua a fost aminat deoare
ce trei din cele patru echipe sînt 
angrenate în competiții internațio
nale). £ gol ? Nu! Mingea trimisă de Jenei, deși a depășit pe portarul Bay, va trece de puțin pe lingă bară

Foto : T, Chloreauu

DINAMO BACAU — DINAMO 
BUCUREȘTI 11—18 (8—9). In prima 
repriză echipa locală a luptat de la 
egal la egal cu campioana. La reluare 
însă, după ce a egalat (9—9), băcăoa- 
nii au cedat treptat, pe măsură ce 
bucureștenii și-au impus superioritatea. 
Principalii realizatori: Ivănescu 4, Po
pescu 3, Hnat 3, respectiv Sauer 4, 
llorobet 3. (Gh. Dalban, coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — STEAUA 
BUCUREȘTI 15—15 (8—12). Așteptat 
cu deosebit interes, meciul a satisfăcut 
Ca și în primăvară, Steaua a trebuit 
să se mulțumească cu un scor egal. în 
prima repriză, Steaua a condus în per
manență. După pauză, de la scorul de 
14—8 pentru bucureșteni, jocul a luat 
o desfășurare dramatică. Gălățenii pun 
stăpînire pe joc și înscriu 7 goluri, 
primind unul singur. Portarul Penu a 
făcut o partidă excepțională. Au înscris 
cele mai multe goluri: lonescu (Știin
ța) 7 și Gruia (Steaua) 6. (T. Sirîo- 
pol, coresp.).

VOINȚA SIGHIȘOARA — ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 19—11 (6—6). Meciul s-a 
disputat la Copșa Mică și a prilejuit 
un joc de bun nivel tehnic, aplaudat 
de un public foarte numeros.

ȘTIINȚA PETROȘENl — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 27—12.(11—7). Joc fru
mos, victorie meritată. Partida a fost

(Continuare în pag. a 3-a±



PETROLUL ÎNVINGĂTOR LA BUCUREȘTI: 4-2 (2-1) CU PROGRESUL Textiliștii învinși din nc

De la început trebuie spus că suc
cesul echipei ploieștene din deschide
rea de ieri de pe stadionul „23 Au
gust*4 este pe deplin meritat. Spre 
deosebire de partida din prima etapă, 
cînd pe teren propriu Petrolul abia, 
abia a reușit un rezultat de egalitate 
cu Știința Cluj, formația a apărut ieri 
renăscută, a practicat un joc de bună 
calitate (îndeosebi în prima repriză) 
spre satisfacția miilor de suporteri care 
au întovărășit-o de la Ploiești.

Meciul a fost dinamic, plăcut, pre
sărat cu multe faze spectaculoase. Tri
bunele au „explodat** chiar în primele 
secunde ale jocului, cînd Badea, aflat 
singur cu portarul Cozma, a trimis 
milimetric pe... lingă bară. în min. 4 
ploieștenii ratează o nouă mare oca
zie prin Florea, Cozma plonjîndu-i la 
picioare în ultima clipă. După aceste 
momente care puteau aduce două go
luri pentru ploieșteni, cei care înscriu 
sînt... bucmreștenii. Pornit într-o ac
țiune personală D. Popescu este faul
tat în careu. Transformă Mateianu și 
în min. 6 tabela de marcaj este favo
rabilă gazdelor. încurajați, fotbaliștii 
de la Progresul inițiază cîteva atacuri 
și Dumitru Popescu dintr-o poziție 
hună trage puternic, dar Ionescu, a- 
tent, reține. Apoi balanța se înclină 
din nou în favoarea oaspeților. înre
gistrăm astfel un plonjon al lui Coz
ma în picioarele lui Badea, un șut 
spectaculos al lui Pahonțu deviat „în 
extremis*4 de portarul bucureștean. 
cursele lui Mocanu și pe inepuizabilul 
Juhasz care „face*4 tot jocul echipei 
ploieștene. Apărarea Progresului ce
dează văzînd cu ochii. Se fac remar
cate breșe în jocul celor doi „Con- 
stantinești*4. în special al fundașului 
central I. Constan tinescu. Egalarea se 
produce în min. 24. Badea execută 
cu efect un corner. Mocanu urmă
rește atent și înscrie. în același minut, 
26, asistăm la două șuituri magistrale 
la ambele porți. Primul tras de Voi-

nea, al doilea de Juhasz. în continu
are domină Petrolul și ia conducerea 
în min. 29 prin golul înscris de Dri- 
dea. Pînă la sfîrșitul reprizei jucătorii 
din apărarea echipei bucureștene (Știr
bei și I. Popescu) fac eforturi deose
bite să stăvilească atacurile petroliști
lor. Și reușes.c. în repriza a doua fot
baliștii de la Progresul sînt mirtt mai 
deciși în atac. Dar șuturile lui Mateia

rea : 2—2 în min. 61. După aceasta, 
petroliștii își organizează din nou jo
cul. Juhasz, Badea, Mocanu și Dridea 
încep să controleze mai bine balonul 
și după 20 de minute, înscriu cel de-al 
treilea gol prin Dridea. Trec numai 
do.ua minute și Badea expediază o 
bombă de la aproximativ 18 m. Șutul 
îl uluiește pe Cozma — ieșit puțin 
din poartă ■—- care a avut impresia că

Atac ploieștean la poarta echipei Progresu-l
Foto : T. Chioreanu

nu, Voinea și Stoicescu sînt reținute 
cu succes de Ionescu. în această parte 
a jocului bucureșlenii au avut mai 
mult inițiativa. Combinațiile lor au 
fost însă lipsite de combativitate. To
tuși, în această perioadă de evidentă 
dominare, Voinea profită de o ezitare 
a lui Hălmăgeanu, pătrunde în viteză 
și cu un șut necruțător aduce egala-

balonul va trece peste bară. Dar nu, 
mingea a întîlnit bara, a revenit în 
spatele lui și de aici în gol ! : 4—2. 
Rezultatul rămîne neschimbat pînă Ia 
fluierul final al arbitrului I. Dobrin
care a condus cu unele scăpări. 

Au jucat formațiile : PROGRESUL :

C.S.M.S.-Steagul roșu 1-0 (1-0)

Cozma (din min. 84 Mîndru) — A. 
Constantineseu, I. Constantinescu (din 
min. 46 Ivăneseu), Știrbei, I. Popescu 
—• D. Popescu, Mafteuță — Oaidă, 
Mateianu, Voinea, Stoicescu. PETRO
LUL: Ionescu — Pahonțu, Fronea, 
llălmăgeanu, Florea -— Juhasz, Ivan 
— Oprișan, Dridea I, Badea, Mocanu.

CRISTIAN MANTU

U.T.A.DINAMO BUCUREȘTI 0-3 (0-
ARAD 6 (prin telefon). Cei 15 000 

de spectatori veniți să-și vadă echipa 
favorită în primul meci susținut pe 
teren propriu au rămas dezamăgiți. 
Fotbaliștii de la U.T.A. au pierdut din 
nou la același scor (0—3) ca și în 
prima etapă.

Victoria obținută de Dinamo Bucu
rești este pe deplin meritată. Campio
nii au jucat cu mai mult elan, au avut 
mai multa claritate în acțiuni (în spe
cial în primele 20 de minute), au fo
losit din plin greșelile adversarilor. 
Arădenii au început jocul foarte timid, 
de parcă nu ar fi jucat acasă ! După 
părerea noastră, echipa textilistă nu 
este încă pusă la punct, lipsindu-i le
gătura între compartimente. Apărarea 
este nesigură, atacul ineficace, jucă
torii — în general — nu dovedesc sufi
cientă voință și dîrzenie.

în primul minut, la un atac al di- 
namoviștilor, Donciu ezită să degajeze 
tereniț) și Nunweiller VI „îi suflă ba
lonul" punîndu-1 în poziție de șut pe 
Ene (1—0) 1 Surprinși de acest gol, 
textiliștii pierd busola, permițînd oas
peților să preia inițiativa. In min. 18, 
formația bucureșteană înscrie al doilea 
gol: Pîrcălab execută o lovitură li
beră din colțul careului de 16 m și 
balonul este reluat de Nunweiller IV 
cu capul în plasă 2—0. După acest gol, 
gazdele își revin, dar scorul rămîne 
neschimbat. Am notat cîteva ocazii 
clare ratate de Țîrlea (min. 22 și 23) 
și Chivu (min. 40).

După pauză aspectul jocului se 
schimbă. Intîi domină gazdele, apoi 
Dinamo. Superioritatea textiliștilor ră
mîne însă neconcretizată, deoarece

atacul dovedește multă ineîicf 
In min. 73 Igna are o bună 
dar trage... alături. Două minut 
tîrziii Tîrlea este faultat în care 
spre surprinderea generală, a 
acordă lovitură liberă indirectă ( 
16 m! Apoi, Floruț min. 79 și 
mesi 80, deși în poziții favorabi 
reușesc să marcheze. In timp ce 
liștii asaltau poarta parteneriloi 
chipa campioană lansează un 
prin surprindere și tabela de 1 
se modifică din nou: 3—0 (mii 
autorul golului: Ene.

Arbitrul Constantin Geană (B 
a condus necorespunzător urmat 
formații:

U.T.A.: Weichelt—Pecican, 
Mețcas, Czako II—Donciu (din 
51 Comisar), Floruț—Igna, 
Țîrlea, Selymesi.

DINAMO: Datcu (din min. 85 
—Popa, Nunweiller III, Nunweill 
Ștefan—Petru Emil, O. P'-pesCu 
călab (din min. 66 Varga), Ene 
țilă, Nunweiller VI.

ȘTEFAN IACOB-cor

IAȘI 6 (prin telefon de la trimisul nostru). 
Stadionul — arhiplin — a primii cu aplauze 
apariția echipelor și dacă de-a lungul jo
cului entuziasmul publicului a scăzut, mai 
ales din cauza menținerii scorului minim, 
pînă la uimă ieșenii au rămas mulțumiți, 
deoarece victoria echipei lor a fost pe de
plin meritată. Un scurt film comentat al 
jocului.

Gazdele au luat un start rapid, mane- 
vrind frumos prin acțiuni bine închegate, 
prin .susțineri’, demarcări și schimbări 
de ritm evident gîndite. Din păcate, nu
meroasele pătrunderi colective au fost de
seori frînate. In majoritatea cazurilor, au
tor: Danileț, mai greoi și mai neinspirat 
ca oiicînd. După ce Cupeiman a tras pri
mul șut al partidei, în min. 7, peste trei 
minute Danileț a izbutit.,, să se împiedice 
de minge, în situație clară. Ia numai pa
tru metri de poartă. In tot acest timp repli
ca brașoveană a fost anemică. Cu un 
Năftânăilă lent la mijlocul terenului, cu doi 
înaintași centrali neinspirați (Gane plus 
Necula) și cu un Pescaru pripit și încilcit 
(lipsa lui Hașoti s-a simțit mult). Steagul 
roșu a tias două șuturi pe poartă, din 
facțiuni fixe, înti-o repriză întreagă.

Golul a venit în min. 16. Szigheti a jucat 
mingea cu mîna în careu (înti-o situație 
care nu reclama de loo această- soluție) 
și arbitrul Comșa a dictat just sancțiunea. 
Vornicu și-a așezat mingea îndelung, și-a 
reglat pașii cu meticulozitate și a tras pre
cis în... pieptul lui Adamache. ,Inima“ 
stadionului a încetat pentru o clipă, dat 
Vornicu a reluat în plasă mingea rico
șată înscriind: 1—0 1

Stimulați de gol, localnicii au continuat 
sâ atace legat, cu participarea — pru
denta, deastădată — a fundașilor. Prin
cipalul mijloc de atac a fost ,,diagonala' 
lui Cuperman, dar frumoasele și surprin
zătoarele .aruncări44 de minge în careu 
ale tînărului extrem (excelent în această 
primă parte) au fost ratate în continuare 
de Danilet în min. 34 și 37. In iot cursul 
primei reprize ieșenii au prestat un fru
mos joc combinativ, dar care s-a destrămat 
brusc în fata barierei careului.

La reluare gazdele au slăbit vizibil (s-a 
simțit pregătirea fizică insuficientă a lui 
Ștefănescu, Pop și Humă), iar stegarii s-au 
mai înviorat. Totuși, poarta lui Constanti- 
nescu na putut fi periclitată, deoarece, 
prin înlocuirea lui Selimesi cu Campo, 
s-a ajuns la situația bizară ca cei doi 
înaintași centrali să lanseze pe extremă 
doi... mijlocași. In min. 86, totuși, Necula 
a ratat o mare ocazie de egalare, pentru 
ca în minutul următor, Adamache să evite 
printr-un reflex majorarea scorului. Aceste 
două faze au fost, de altfel, singurele care 
au însuflețit jocul in ultima parte.

A arbitrat bine, O. COMȘA (Craiova).
C.S.M.S.: Constantinescu-Popescu, Moțoc, 

Vornicu, Deleanu-Humă, Ștefănescu-Cuper- 
man. Pop, Danileț, Milea (min. 80 Comă- 
nescu).

STEAGUL ROȘU: Adamache-Ivăncescu,
lenei, Szigheti, Naghi-Năftănăilă, Campo 
(min. 46 Seredai)-Pescaru, Gane, Necula, 
Selimesi (min. 46 Campo).

IOAN CHIR1LA

Surpriză la Oradea!

Știința (raiova - Crișul 1-0 (0-0)
ORADEA, 6 (prin telefon). Aplauzele 

publicului orădean la sfîrșitul celor 90 
de minute au răsplătit dîrzenia și pu
terea de luptă a echipei craiovene, care 
azi pe stadionul Crișana a obținut o 
nesperată, dar muncită victorie. Gaz
dele, în prima parte a meciului, au ra
tat multe ocazii clare, printre care și 
un penalti prin Damian. Orădenii n-au 
reușit să fructifice nici avantajul vîn- 
tului din prima parte a meciului și au 
greșit aglomerînd jocul pe centru. Cele 
două aripi — Suciu și Mănescu — au 
jucat sub valoarea lor normală, majo
ritatea centrărilor executate pe sus au 
fost respinse cu ușurință de apără
torii oaspeților.

Initial, jucătorii craioveni au aplicat 
formula 1+4+3-Ț3 dar în majoritatea 
timpului s-au apărat cu 7 jucători, 
lăsînd ca vîrfuri de atac pe Ganga, O-

Știința
CLUJ 6 (prin telefon). Spectatorii 

clujeni prezenți în număr de 25.000 în 
tribunele stadionului au așteptat cu ne
răbdare evoluția echipei lor favorite, 
mai ales după jocurile bune prestate în 
cadrul turneului final al Spartachiadei 
republicane și în întîlnirea de la Plo
iești. Dacă în ceea ce privește victo
ria obținută spectatorii s-au declarat 
mulțimii iți, la capitolul ealitate jocul 
* lăsat de dorit.

Apreciind numai după rezultat, s-ar 
părea că Știința a obținut o victorie 
comodă, lipsită de emoții. Realitatea 
este eu totul alta. Farul a dat stu
denților o replică destul de viguroasă, 
a jucat de la egal la egal, iar spec
tatorilor ea și jucătorilor clujeni le-a 
prilejuit multe emoții. Pentru a întări 
afirmația să recurgem la cîteva sec
vențe din filmul întîlnirii :

In minutul 4, Alexandru Vasile îl 
'deschide în adincime pe Adam, care, 
deși talonat de Tîlvescu, pătrunde în 
careu și înscrie în poarta goală, după 
ce S driblase și pe Ghibănescu. După

Cluj - F arul
numai trei minute Ologu îl obligă 
pe Mogtuț să respingă în corner, la 
un șut expediat din colțul careului de 
16 metri. Studenții au în continuare 
ocazia de a majora scorul în minutele 
13 și 14, dar Adam și Szabo nu ur
măresc o centrare a lui Ivansuc, dînd 
posibilitate lui Ghibănescu să respingă, 
în finalul reprizei, Farul își intensi
fică acțiunile de atac și urmează trei 
momente emoționante : în minutul 40, 
Balint, singur cu Mogul, reia pe lîngă 
poartă. în min. 41, același Balint șu
tează, Moguț respinge la Ologu care 
trimite spre poarta goală, dar Grăj- 
deanu salvează, respingînd balonul cu 
capul. în min. 43, Biikoși șutează pu
ternic, dar Moguț, în formă excepțio
nală, respinge în corner printr-un re
flex uluitor.

în min. 49, Balint pătrunde din nou 
în careu și din nou Moguț respinge 
în corner. Studenții își revin după 
această presiune și, în min. 60, reu
șesc să majoreze scorul : Alexandru 
Vasile șutează prin surprindere de la

3-0 (1-0)
25 de metri, Ghibănescu scapă balonul 
și Adam, care urmărise, înscrie din a- 
propiere. A fost momentul psihologic 
al întîlnirii. Farul dă impresia că s-a 
resemnat. Acțiunile constănțenilor nu 
mai au cursivitate. Studenții acționea
ză mai calm și, în min. 82, Mureșan 
reia în plasă o centrare a lui Ivansuc.

O ultimă zvîcnire a constănțenilor 
se soldează cu „bara" lui Neacșu (min. 
85).

Arbitrul V. Pădinreanu (București) 
a condus bine formațiile :

ȘTIINȚA: Af'oguț — (Kuruțiu — 
min. 85) — Marcu, Georgescu, Grăj- 
deanu, Cîmpeanu — Alexandru Vasile, 
Suciu — Ivansuc, Neșu, Adam, Szabo 
(Miureșan — min. 56).

FARUL: Ghibănescu — Costin,
Stancu, Tîlvescu, Buzea (Greff — 
min. 48) — Zamfir, Greff (Neaeșu — 
min. 48) — 'Fanase, Biikoși, Balint, 
Ologu.

nea și Eftimie, care în dese rînduri au 
creat panică în careul orădean. Craio- 
venii au reușit astfel să inițieze con
traatacuri periculoase. Golul victoriei a 
fost înscris în minutul 55 de Sfîrlogea 
care a șutat de la distanță în vinciul 
sting al porții: 1—0.

...în prima repriză, în minutele 17, 
18, 21, 30 și 41, pe rînd Tomeș, Suciu 
și Bacoș ratează deschiderea scorului. 
In minutul 45, Dumitrescu reține ba
lonul cu mina în careu, dar penaltiul 
este executat defectuos, așa cum spu
neam mai sus, dj Damian.

După pauză, și mai ales după golul 
înscris, oaspeții joacă prudent în apă
rare. In minutul 75 Vlad ezită să șute- 
ze din colțul careului mic, dînd ocazie 
portarului Papuc (care a fost cel mai 
bun de pe teren) să intervină cu suc
ces.

Sfîrșitul meciului găsește întreaga e- 
chipă orădeană în jumătatea de teren 
a oaspeților, dar cu toate eforturile 
nu reușește să egaleze. O mențiune 
specială pentru jocul desfășurat în li
mitele perfectei sportivități de către 
toți fotbaliștii. Raport de cornere 11 -3 
pentru gazde. Arbitrul Mihai Popa 
(București) a condus cu competență ur
mătoarele formații:

CRIȘUL: Duca — A. Georgescu, So
lomon, Pojoni, Sacaci II — Damian 
(din min. 59 Eugen Naghi), Vlad — 
Suciu, Bacoș, Tomeș, Mănescu.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc — Ge- 
leriu, M. Marcel, Lungan, Dumitrescu 
— Tetea, Lovin, Sfîrlogea — Ganga, 
Eftimie, Onea.

1LIE GHIȘA — coresp. reg. 
V. SERE.

Rapid a cîștigat iai
PITEȘTI 6 (prin telefon de 1 

misul nostru).
începutul jocului ne lăsa impre 

localnicii sînt hotărîți să se rest 
pentru infrlngerea din returul 
pionatului trecut. Ei au el 
partida cu multă ambiție, 
purund un ritm extraordinar. P 
cursele vijelioase ale lui David ș 
traseu, eforturile lui Dan Coe. Al 
Greaua sau Lupescu de a degaje 
țiul din fața propriei porți, ne gir. 
că Rapid va avea astăzi o zi « 
la Pitești și că Urziceanu va fi 
lat din plin. Dar, pe parcurs „o- 
țile" au căpătat o altă turnură și 
peții, temperînd avintul localnicii 
început să-i „plimbe". ocupirtd ci 
mifate mijlocul terenului, cons, 
aici o suită de acțiuni cu intenția 
dezorganiza apărarea dinamovisti 
Ionescu, Dumitriu. Codreanu și I 
rescu au început să „zburde", aci 
acestora neputind fi stopate de c 
rea piteșteană decît prin faultul 
min. 30 Codreanu și Dumitriu au 
perat o minge din picioarele lui 
Stelian, au combinat amîndoi și i 
pa cea mai favorabilă Codreanu 
tat puternic de la 20 m inscriinc 
sat. Golul a „tăiat" respirația pi 
nilor din tribune. Tinerii Dodu, 
Daniel sau Pătrașcu au prins 
aceasta parcă mai mult... plun 
ghete, iar „bătrinii" Badea. Vale 
Naghi s-au „blocat" complet. O < 
irosită de Pătrașcu, o situație de 
în careu (Dan l-a ținut de picii 
Ene Daniel) e tot ce putem tre

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CI 

REZULTATE

Concursul nr. 36 din 6 septembrii
I. U.T.A. — Din. Buc. (cat. A) (

II. Progresul—Petrolul (cat. A) (:
III. Din. Pitești — Rapid (cal. A) (
IV. C.S.M.S. Iași—St. ioșu (cat. A) (
V. Știința Clujj — Farul (cat. A) ( 

VI. Crișul — Șt. Craiova (cai. A) ( 
VII. Steaua — Min. B.M. (cat. A) ( 

VIII. C.F.R. Roșiori—Sid. G. (cat. B) ( 
IX. Lamin. Br.—Din. Bacău (cat. B) (
X. Unirea R.V.—Met. Tîrg. (cal. B) (

XI. C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița
(cal. B) (

XII. C.F.R. Tim. — Jiul (cal. B) ( 
Fond de premii: 251.935 lei.

DE LA I. E. B. S.

VICTOR MOREA 
coresp. regional

Pentru jocul de fotbal din cadrul 
competiției „CUPA CUPELOR", 
STEAUA—DERRY CITY (IRLANDA) 
de miercuri 9.IX. de pe stadionul „23 
August", biletele s-au pus în vînzare 
la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agen

ția C.C.A. bd. 6 Martie, stadV 
„23 August-, Republicii, Dinam. 
Giulești.

Aceleași case vînd și bilete | 
Jocurile Balcanice de atletism 
11—13.IX., de pe stadionul Rept

do.ua


N-AU ÎNSCRIS NICI UN GOL ® ȘTIINȚA CRAIOVA SUR- 
C ÎN CLASAMENT

ROMULUS JURCÂ (STEAUA) CONDUCE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE DIRT-TRACK
Steaua a primit o replică dirză

3-1 (2-1) cu Minerul Baia Mare
i masa presei, un confrate spunea 
puțin înainte de mecj. că Steaua 
lichida repede „conturile** cu Mi
ll Baia Mare și va cîștiga pînă la 
ă cu... 6—0. Pronosticul a fost

infirmat atît de joc cit și de re- 
it. Formația militară a cîștigat 
ul de greu, cu un minut înainte 
fluierul final bucureștenii neavînd 
t un avantaj minim : 2—1. 
iimarenii au constituit o surpriză 
ută, mai ales, prin jocul pe care 

practicat în prima repriză, cînd 
avut deseori inițiativa, au jucat 
jos. deschis, punînd probleme apă- 

adverse. Ei au luptat cu dîrzenie 
ru fiecare minge, dar în partea 
>ua a jocului, resimțind eforturile, 
dabit ritmul, n-au mai avut forță 
oe și au recurs la faulturi, agățîn- 
e de adversar.
ctoria echipei Steaua este merita- 
ie deplin. De altfel, prin superio- 
ea din repriza a II-a și mai ales 

ocaziile pe care le-a avut de-a 
ul meciului, formația militară pu- 
învinge la un scor mai concludent, 
eciul a plăcut prin unele faze de 
tă, prin combinațiile subtile ale 
ului Constantin — Creiniceanu, 

manevrele pe spații largi ale lui 
aru. Dar, trebuie să spunem că, 
general, evoluția echipei Steaua a

:-0 (1-0) cu Dinamo
ul gazdelor în aceste ultime mi
ale primei reprize. în ce privește 

dul. notăm în min. 43 un fault 
dan comis de llie Stelian asupra 
onescu. Dar și la această fază ca 
ata trecută în careul rapidiștiloi, 
rul M. Vasiliu (care a condus 
e slab) a închis ochii...
ipă pauză, slăbiciunile formației 
tene au ieșit și mai mult în evi- 
î și rapidiștii au dominat copios 
'fl sfîrșit. Golul înscris de Codrea- 

i min. 87 (din lovitură de la 11 m) 
spune decît foarte puțin despre 
era in care giuleștenii au stăpinit 
ia. O apreciere generală asupra 
'ilui nu poate să nu consemneze 
ria pe deplin meritată a echipei 
reștene. fotbalul modern pe care 
practicat in cele 90 de minute, 

'ele au rămas datoare suporteri- 
i mai ales... fotbalului.
NAMO PITEȘTI: Matache - 
m? llie Stelian. CORNEANU. Ba- 
— Dodu. DOBR1N — Pătrașcu. 
Daniel, Naghi (C. lonescu), VA

PID BUCUREȘTI: Urziceanu — 
seu, MOTROC, DAN COE. Greavu 
>1NU, Georgescu — NASTURES- 
DUMTTR1U. ION IONESCU. CO- 
ANU.

VALENTIN PAUNESCU

Început Întrecerea și In categoria b
SERIA 1

Buc.—P. Cîmpina 2—3 (1—1) 
!. Roșiori—Sid. Gl. 1—4 (0—2)

Br. — Din. Bacău 3—1 (1—0) 
>a Rm. V.—Met. Tîrg. 3—1 (1-1) 
loreni—Chimia Făg. 4—0 (1—0) 
ial.—C.F.R. Pașcani 2—1 (1—0) 
. Br. — Șt. Buc. 1—1 (1—1)

CLASAMENT

icâra Moreni 1 1 0 0 4:0 2
ierurgistul Galați 1 1 0 0 4:1 2
Laminorul Biâila 1 1 0 0 3:1 2
Unirea Rm. Vllcea 1 1 8 0 3:1 2
lința Galați 1 1 0 0 2:1 2
iana Cîmpina 1 1 0 0 3:2 2
Știința București 1 0 1 0 1:1 1
Vraclorul Brașov 1 0 1 0 1:1 1
stalul București 1 0 8 1 2:3 0
F.R. Pașcani 1 0 0 1 1:2 0
. Metalul Tîrgoviște 1 0 0 1 1:3 0
. Dinamo Bacâu 1 0 0 1 1:3 0
.F.R. Roșiori 1 0 6 1 1:4 0
îlmia Fâgâraș 1 0 0 1 0:4 0

tpa viitoare: Siderurgistul Ga-
— Laminorul Brăila, Chimia Fă- 
t — Unirea Rm. Vîlcea, Metalul 
rviște — Tractorul Brașov, Știința 
rești — Știința Galați, C.F.R. Paș-
— C.F.R. Roșiori, Dinamo Bacău 
etalul București, Poiana Cîmpi-
— Flacăra Moreni.

fost sub așteptări. Ea nu s-a văzut 
în totalitatea ei. acțiunile individuale 
fiind pregnante în jocul de ieri al 
militarilor. Se cerea echipei bucureș- 
tene mai multă mișcare în teren, mai 
mult dinamism și acțiuni pe poartă. 
Nu ne-a plăcut nici arbitrajul lui A. 
Macovei (Bacău), care a stat departe 
de fază, a trecut cu vederea multe 
faulturi și a greșit în final neacordînd 
un 11 metri în favoarea echipei Steaua 
și, dimpotrivă, nesancționînd ofsaidul 
lui Creiniceanu din ultimul minut de 
joc.

Scorul l-a deschis —- puțin timp 
după începere : în min. 6 — Steaua, 
după o frumoasă combinație Raksi — 
Constantin — Creiniceanu, încheiată 
cu un șut intparabil al acestuia din 
urmă. Golul, primit atît de repede, 
nu i-a dezarmat pe băimăreni care, 
încet-încet, ies la atac, echilibrează 
jocul și apoi chiar preiau inițiativa. 
Echipa oaspe presează, dar, pe contra
atac, Steaua este de două ori pe punc
tul de a marca, prin Jenei și Constan
tin. Perioada de dominare a echipei 
Minerul nu rămîne fără rezultat : în 
min. 25 C'sako primește mingea de 
la Pînzaru, driblează scurt pe Georges
cu și înscrie plasat: 1—1. în același mi
nut însă băimărenii trec prin răcori, 
dar mingea respinsă de portarul Bay 
și retrimisă cu oapul de Constantin în 
poarta goală este „ajunsă" și boxată 
de portarul Minerului. Ultimele mi
nute ale reprizei aparți-n bucureșteni- 
lor, care reușesc de altfel să și mar
cheze, prin același Creiniceanu. după 
o combinație similară cu cea de la 
primul gol ; 2—1.

în partea a dorja a jocului. Steaua 
a jucat ceva mai bine, mai legat, pre- 
luînd complet controlul jocului și cre- 
îndu-și numeroase ocazii de gol, dintre 
care însă numai una a putut fi fructi
ficată, cea din minutul 90, cînd Crei- 
nieeanu, pornit însă din spatele fun
dașilor, l-a driblat pe portar și a tri
mis mingea, distrîndu-se, în plasă.

Cu toate că, în general, meciul a 
fost monoton, a ieșit în relief for
ma bună a unora dintre „olimpici" : 
Creiniceanu, Constantin, Koszka. De 
la băimăreni sau remarcat Pînzaru, 
Colceriu și — parțial — Sasu. Păcat 
că oaspeții l-au căutat ou orice preț, 
aglomerîndu-1 cu mingi, în dauna jo
cului.

Arbitrul A. Maoovei a greșit grav 
cînd «-a consultat cu arbitrul de tușă 
la faza în care Sorin Avram a fost 
trîntit ÎN CAREU de Ujvari și a acor
dat lovitură de la 16 metri. Este ade
vărat că infracțiunea a început în a- 
fara careului, dar cum mingea a ră
mas la Sorin Avram, arbitrul a acor
dat avantaj, iar trîntirea lui Sorin 
Avram a avut loc, clar, în careu. Deci 
nu piutea fi sancționată prima infrac
țiune, la care se lăsase avantaj, ci cea 
de a doua.

STEAUA : Eremia — Georgescu, D. 
Niculae, Petesou, Cojooaru — Jenei, 
Koszka — Sorin Avram, Constantin, 
Raksi (din min. 70 Voinea), Creini- 
ceaun.

MINERUL: Bay — Colceriu,_Sze- 
kely, Ujvary, Donca — Halagian (din 
min. 70 Vaida), Pînzaru — Cacoveanu, 
Sasu, Drăgan, C'sako I.

G. VASILE

SERIA A II-A
C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița 2—0(1-0) 
Clujeana Cluj—Gaz Metan

Mediaș 2—0 (0—0)
Vagonul Arad—Știința Timișoara 0—0 
C.F.R. Tim.—Jiul Petrila 0—1 (0—1) 
Min. Lupeni—Ind. Sîrmei C.T. 1-1 (1-1) 
A.S.M.D. Satu Mare — A.S. Cugir 3—1 
Rec. Cărei—Mureșul Tg. AL 4—2 (1-0)

CLASAMENT
1-2. C.S.M. Sibiu 1 1 0 0 2:0 2
1—2. Clujeana Cluj 1 1 0 0 2:0 2
3. jiul Petrila 1 F 0 0 1:0 2
4. A.S.M.D. Satu Mare 1 1 0 8 3:1 2
5. Recolta Cărei 1 1 0 0 4:2 2

6—9. Știința Timișoara 1 0 1 0 0:0 1
6—8. Vagonul Arad 1 0 1 0 0:0 1
6—9 lud. Sîrmei C. Târzii 1 0 1 0 1:1 1
6—9. Minerul Lupeni 1 0 1 0 1:1 1
10. Mureșul Tg. Mureș 1 0 0 1 2:4 0
11. A.S. Cugir 1 0 0 1 1:3 0
12. C.F.R, Timișoara 1 0 0 1 0;l Q
13—14. Gaz Metan Mediaș 1 0 0 1 0:2 0
13—14. C.S.M. Reșița 1 0 0 1 0:2 0

Etapa viitoare: Știința Timișoara— 
Minerul Lupeni, C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara, Gaz Metan Mediaș — Re
colta Cărei, Ind. Sîrmei C, Turzii — 
A.S.M.D. Satu Mare, Mureșul Tg. Mu
reș — Vagonul Arad, Jiul Petrila — 
Clujeana Cluj, A.S. Cugir — C.S.M. 
Sibiu.

Duminică dimineață, iubitorii dirt- 
track-ului, concurenți și spectatori s-au 
întîlnit pe stadionul Dinamo din Capi
tală cu prilejul începerii celui de al 
doilea campionat național de viteză 
pe zgură. Prima din cele patru faze 
ale disputei pentru cucerirea titlului de 
campion republican a corespuns aștep
tărilor. Ea ne-a confirmat aprecierile 
anterioare asupra valorii incontesta
bile a lui Ion Cucu, ne-a scos în evi
dență un element talentat pentru a- 
ceastă probă în persoana tînărului 
Alexandru Datcu precum și revenirea 
de formă a lui Romulus Jurcă, cel care 
— beneficiind de o manșă în plus — 
conduce în clasament după prima fază 
a campionatului.

Păcat că unul dintre protagoniștii 
competiției — Alexandru Sinea — a 
trebuit să abandoneze lupta din cauza 
unui accident. Ar mai fi de semnalat 
aici faptul că lupta pentru locurile 
2—3 (Ion Cucu n-are contracandidat 
pentru titlu) va fi deosebit de specta
culoasă angrenînd o serie de sportivi 
în formă : Alex. Datcu, Romulus Jurcă 
și Alex. Pop.

Concursul de ieri a cuprins 11 manșe 
(una a fost amînată pentru etapa din 
20 septembrie). Victoriile au revenit 
lui Ton Cucu (4), Romulus Jurcă (3), 
Alexandru Datcu (3) și Alexandru 
Pop. Tînărul Alexandru Datcu ar fi 
putut cuceri și cea de a 4-a victorie 
dacă în manșa a 9-a nu s-ar fi pripit 
la start. El a accelerat brusc și n-a 
mai putut redresa mașina care s-a răs
turnat. Cu această victorie — pe care 
de altfel o merita după felul cum a 
evoluat în concursul inaugural al cam
pionatului — Al. Datcu ar fi luat con
ducerea în clasament.

Am vrea să remarcăm de asemenea 
buna organizare asigurată întrecerilor 
de către clubul sportiv Dinamo și 
F.R.M., precum și inițiativa forului 
nostru de specialitate de a programa o 
probă pentru începători. In concursul 
rezervat debutanților s-a remarcat în
deosebi alergătorul Ion Gabor, mult 
superior celorlalți competitori. El a 
învins în două din cele trei serii în 
care a luat startul. Clasamentul după 
prima fază a campionatului: 1. Ro
mulus Jurcă (Steaua) 13 p. din 5 
manșe, 2. Ion Cucu (Metalul) 12 p.

SCRIMĂ

SABRERUL IONEL DRlMBĂ (Steaua) -
CAMPION REPUBLICAN 

Șl LA FLORETĂ!
Trăgătorul Ionel Drîmbă a repetai 

performanța de anul trecut î după ce 
joi a îmbrăcat tricout de campion al 
țării la sabie, sîmbătă a cucerit și 
titlul de campion la floretă! Este o 
performanță remarcabilă care atestă 
calităfile acestui scrimer ca și seriozi
tatea acordată pregătirii. Felul cum și-a 
întrecut în turneul final adversarii 
direcți (5—1 cu Mureșanu, 5—2 eu 
Falb și A. Csipler) dovedește că I. 
Drîmbă este de departe cel mai bun 
floretist al țării. Forma sa excelentă, 
acum, la... distanță de o lună de J.O., 
constituie o frumoasă promisiune pen
tru Tokio...

A doua manșă a finalei de floretă a 
relevat și pregătirea bună a trăgăto
rilor Falb, A. Csipler, Mureșanu, Zilahi 
și St. Csipler. Sub așteptări, în schimb 
comportarea lui St. Haukler (7—1® în 
turul 2 din eliminări directe în fața 
lui A. Csipler, apoi 3—5 cu St. Csipler 
și 4—5 cu Zilahi In turneul pentru 
locurile 5—8). Puțin mobil și insufi
cient de hotărît, Haukler n-a „scos", 
fn ediția de toamnă a finalei de floretă, 
decît o victorie mai deosebită, și aceea 
la limită, în fața lui Al. Prujinschi...

Clasamentul general al probei se pre
zintă astfel : 1. Ionel Drîmbă (Steaua) 
— campion republican de floretă pe 
anul 1964 / 2. T. Mureșanu (Știința 
Buc.); 3. /. Zilahi (Steaua); 4. I. Falb 
(Steaua): 5. A. Csipler (Știința Buc.); 
6. St. Haukler (C.S.M. Cluj); 7. St. 
Csipler (Crișul Oradea); 8. S. Poenaru 
(Steaua).

De remarcat poziția constant valo
roasă a floretistului I. Zilahi, aflat în 
vecinătatea fruntașilor probei, ca și pre
zenta în partea superioară a clasamen
tului a componenților lotului olimpic.

In proba pe echipe. Steaua și-a în
trecut (mai ușor decît era de așteptat) 
principala rivală, (Știința București), 
cu 9—1 1 De fapt și fără această vic
torie — datorită avantajului net acu
mulat în prima manșă — floretiștii mi
litari ar fi ocupat primul loc...

Luni, proba feminină de floretă (in
dividual) iar marți — proba de flo
retă fete — echipe.

T. STAMA 

din 4 manșe, 3. Alexandru Datcu 
(Steaua) 11 p, din 5 manșe, 4. Mihai 
Alexandrescu (Metalul) 9 p. din 6 
manșe, 5. Alexandru Pop (Dinamo) 
8 p. din 4 manșe, 6. Gheorgne Voicu- 
lescu (Steaua) 7 p. din 5 manșe, 7. 
Constantin Radovici (Metalul) 3 
p. din 5 manșe, 8. Radu Temistocle

Fază din desfășurarea întrecerilor de ieri

Q RUCBI
In campionatul

JOC EGAL PE „GLORIA"™

Cu toate că porneau favoriti, meta- 
lurgiștii bucureșteni n-au reușit decît 
un rezultat de egalitate: 3—3 în fața 
echipei Constructorul. După o repriză 
„albă", Lăzărescu deschide scorul pen
tru Constructorul (min. 67 — lovi
tură de picior căzută), dar peste 4 mi
nute Marinescu restabilește egalitatea, 
executînd precis o lovitură de pedeapsă 
acordată de arbitru în urma unei gre
șeli comise de Boiagian care a intro
dus balonul în linia a II-a. (d. c.).

D1NAMOV1ȘT1I IN MARE VERVA: 
36—3 CU ȘT. PETROȘENII

Scorul simplifică în mare măsură co
mentariile. Intr-adevăr, liderul a fost 
la înălțime, cîștigînd o partidă care se 
anunțase destul de echilibrată, dată 
fiind marea nevoie de... puncte a stu
denților din Petroșeni. Oaspeții au o- 
ferit o replică organizată, viguroasă 
doar în primul sfert de oră, la sfîrșitul 
căruia Pilă — ieri pe post de centru — 
a făcut prima breșă în apărarea stu
denților, înscriind o încercare, trans
formată apoi de fundașul Nica. Dina- 
moviștîi pun complet stăpînire pe joc. 
desfășoară atacuri rapide, derutante și 
tabela de marcaj începe să se schimbe 
cu repeziciune spre amărăciunea su
porterilor echipei din Petroșeni. Pe 
rînd, Fugigi, Dragomir, Țuțuiemu, Stoi
ca, Leonte. Nagy și Zlătoianu înscriu 
încercări de toată frumusețea, majorita
tea fiind transformate de Nica. Scor

Surprize în prima etapă a campionatelor
republicane

(Urmare din pag. 1)

mai echilibrată doar la început. Gruia 
(7) și Barabas (6), respectiv Jumate 
(3) și Maghețiu (3) au fost cei mai 
eficaci jucători. (Șt. Băloi, coresp.).

DINAMO BRAȘOV — TRACTORUL 
BRAȘOV 21—17 (11—9).

SERIA A II-A

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — RECOLTA 
HALCHIU 17-14 (10-6).

TEHNOMETAL TIMIȘOARA — RA
FINĂRIA TELEAJEN 13-25 (7—13).

VOINȚA SIBIU — RAPID BUCU
REȘTI 18-14 (6—8).

CAUCIUCUL ONEȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 12—11 (7—4).

C.S.M. REȘIȚA — ȘTIINȚA CLUJ 
17—11 (11—5).

FEMININ — SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 3—1 (1-1). Joc 
extrem de închis în apărare și prudent 
în atac, cu rare aruncări la poartă, 
ceea ce si explică acest scor de... fot
bal.

S.S.E. TIMIȘOARA — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 8—6 (3—4). Știința s-a pre- 

(Dinamo) 2 p. din 4 manșe, 9. Ale
xandru Șinca (Steaua) 0 p. (abando
nat). Clasamentul începătorilor: 1. I. 
Gabor (Steaua) 8 p., 2. N, Dițescn 
(Metalul) 5 p., 3. T. Popa (Metalul) 
4 p.

HRISTACHE NAUM
I. DUMITRESCU

republican,..
final • 36:3 (15—3). Punctele studenți
lor au fost realizate de Iliescu (min. 
31 — lovitură de pedeapsă).

Meciul a plăcut spectatorilor în fața 
cărora dinamoviștii au avut ieri o evo
luție excelentă, realizînd — e drept în 
compania unui adversar mai slab pre
gătii — o suită neîntreruptă de atacuri 
spectaculoase, inițiate atît cu linia de 
treisferturi, cît și pe înaintare și în 
special cu linia a IlI-a.

PROGRESUL IN REVENIRE 
DE FORMA

Ieri, Progresul a obținut — mai clar 
și mai categoric decît ne așteptam — 
o victorie prețioasă în fața formației 
ieșene C.S.M.S.: 14—3 (3—3). In pri
ma parte a meeiuluî ieșenii au reușii 
să ia conducerea, să domine teritorial 
o bună parte de timp. La reluare. însă 
echipa n-a mai dat același randament 
și, în revenire de formă. Progresul a 
preluat inițiativa, a atacat mai mult, 
în special cu linia de treisferturi. asigu- 
rîndu-și victoria prin punctele realizate 
de 1 Coperman (lovitură de picior că
zută), Mihai Dumitrescu (încercare). 
Craioveanu (lovitură de pedeapsă). So
rin Niculescu (încercare, transformată 
de P. Niculescu). Pentru ieșeni a mar
cat Matievschi (lovitură de pedeapsă).

★
ȘTIINȚA CLUJ — STEAUA 3-1» 

(3—8) ; ȘTIINȚA TIMIȘOARA - GRI- 
VIȚA ROȘIE 12—24 (12—11); RUL
MENTUL BÎRLAD — ANCORA GA
LAȚI 23—» (3-»).

de handbal
zentat nepregătită și a jucat sub valoa
rea ei.

MUREȘUL' TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 15—7 (9—4). Rezultat
surprinzător, dar meritat de gazde. 
Soos (M) a înscris cele mai multe go
luri (8). Rapid a jucat fără Boțan și 
Hedeșiu. (G. Albu, coresp.).

S.S.E. PLOIEȘTI — TRACTORUL! 
BRAȘOV 8—11 (3—6).

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA SIBIU 
11—13 (6—7). Joc aprig disputat. Ști
ința a condus cu 11—10 pînă în ulti
mele două minute și a pierdut în final 
din cauza unor greșeli de apărare. 
(St. Tomaș, coresp.).

SERIA A II-A

ELECTROMAGNETICA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 10—9 
(6-3).

RECORD MEDIAȘ — RULMEN
TUL BRAȘOV 5—8 (3-6).

VOINȚA SIGHIȘOARA — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 5—11 
(5-1).

FAVORIT ORADEA — S.S.E. PB- 
TROȘENI 6—5 (3—3).

în numărul nostru de mîine vom re
venit cu amănunte.



A luat sfîrșit Balcaniada de lupte Campionatul european de baschet feminin

• LA „CLASICE" ROMTNII AU DOMINAT ÎNTRECERILE, IAR 
LA „LIBERE" AU ÎNVINS SPORTIVII TURCI

CONSTANȚA 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Duminică seara, o 
dată cu desfășurarea finalelor la lupte 
libere, au luat sfîrșit întrecerile tradi
ționalului concurs, Balcaniada. Și la 
meciurile de la „iibere", Sala Sportu
rilor din Constanța s-a dovedit a fi 
neîncăpătoare. Sîmbătă și duminică 
după-amiază, sute de spectatori au ră
mas fără bilete, regretînd că nu au 
putut viziona spectaculoasele și viu 
disputatele partide care au avut loc 
în aceste zile.

Stînd de vorbă cu o serie de perso
nalități de peste hotare, specialiști în 
acest sport, am auzit numai cuvinte 
de laudă la adresa nivelului ridicat 
al întrecerilor, a organizării foarte 
bune, a comportării sportivilor romîni, 
câre au cîștigat la „clasice" fiind 
net superiori partenerilor lor și a 
celor turci la „libere". întrecerile de 
sîmbătă și duminică au fost — așa 
după cum era de așteptat —: do
minate cu autoritate de spor
tivii turci care au o vastă experiență 
și renume în arena internațională la 
lupte libere. Ei au cucerit primul loc 
pe națiuni și medalii de aur la 6 din 
cele 8 categorii. Pe locul II s-au cla
sat luptătorii bulgari, iar pe locul III 
sportivii noștri. Luptătorii romîni s-au 
comportat, ia lupte libere, sub posibi

Jocurile Balcanice de atletism- 

ediția a XXIII-a
DRAGA STAMEJCICI SE PREZINTĂ 
ZITA IMPRESIONANTA: 7 TITLURI

RECORDMANĂ A LUMII LA 80 MG.

Cu cîteva zile înaintea startului din 
cadrul Balcaniadei de la București 
atleții iugoslavi au participat la ulti
mul concurs de verificare. Cu această 
ocazie un rezultat exceptional a înre
gistrat DRAGA STAMEJCICI în proba 
de 80 m garduri. Ea a parcurs distan
ța în 10,5 sec. egalînd recordul mon
dial al probei. Este a patra alergătoare 
din lume care obține acest rezultat!

Reprezentativa Rominiei a cîștigat 
turneul internațional de polo

(Urmare din pag. 1)

se explică și faptul că inițiativa a 
aparținut în marea majoritate a 
timpului echipei romîne și ca joc și 
ca scor. Firoiu a ajuns primul la min
gea așezată la centru, punîndu-și e- 
chipa de la început în atac. La pre
siunea exercitată la poarta lui Șubert, 
oaspeții răspund printr-o apărare în 
zonă, alternată cu om la om și sînt 
nevoiți să recurgă, deseori, la faulturi, 
care atrag eliminarea lui Semionov. 
Urmează o „bară" (Kroner), apoi un 

.șut în... portar (Firoiu, la o ocazie 
I foarte favorabilă) și, în sfîrșit, golul 
înscris de Zahan, care a trimis min
gea cu boltă peste portar. Echipa păs
trează inițiativa și în repriza secundă, 
dar, într-un moment în care se afla 
în superioritate numerică, este egalată

FOTBAL: DUKLA PRAGA — 
GORNIK ZABRZE 4—1

La Praga s-a disputat meciul de 
fotbal dintre campioana R.S. Cehos- 
slovace, Dukla Praga și Gornik Zabrze, 
campioana R.P. Polone. Fotbaliștii ce
hoslovaci au cîștigat cii 4—1 (1—1). 
întîlnirea a contat pentru „Cupa cam
pionilor europeni".

TURNEUL DE SAH 
DE LA SOCI

In runda a 8-a a Turneului interna
tional de șah de la Soci, maestrul ro- 
mîn Florin Gheorghiu a pierdut cit 
negrele la marele maestru sovietic 
Ratmir Holmov. Damianovici a cîști
gat la Garcia, Krogius la Barcza și 
Spaski a remizat cu Bondarevski. Lide
rul clasamentului este Krogius cu 6,5 
puncte.

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA BUDAPESTA

Ultimele două întîlniri ale Turneului 
internațional feminin de volei de la 

litățile lor. Gh. Tăpălagă, Fr. Boia, 
St. Tampa și Șt. Stîngu care porneau 
favoriți, au evoluat nesatisfăcător. în 
aceeași situație au fost și Al. Radu și 
1. Popescu, care au fost eliminați din 
concurs după două meciuri.

Iată medaliații la lupte libere: cat. 
52 kg: 1. E. Mehmet (T) — campion 
balcanic, 2. Gh. Tăpălagă (R.P.R.), 
3. B. Baev (R.P.B.); cat. 57 kg! 1. 
S. Hoșan (T) — campion balcanic, 2. 
S. Malov (R.P.B.), 3. M. Cristea
(R.P.R.); cat. 63 kg: 1. M. Kabanli 
(T) — campion balcanic, 2. I. Cer- 
venkov (R.P.B.), 3. R. Aliev (R.S.F.I.); 
cat. 70 kg: 1. D. Marinov (R.P.B.) — 
campion balcanic, 2. S. Ioanidis (G), 
3. K. Mustafa (T); cat. 78 kg: 1. I. 
Ogan (T) — campion balcanic, 2. M. 
Aliev (R.P.B.), 3. St. Tampa (R.P.R.); 
cat. 87 kg: 1. A. Ayk (T) — campion 
balcanic, 2. T. Aladcikov (R.P.B.), 3. 
D. Tefik (R.S.F.I.); cat. 97 kg: 1. I. 
Topkan (T) — campion balcanic, 2. 
V. Kostov (R.P.B.), 3. Fr. Boia 
(R.P.R.); cat. grea: 1. S. Mustafov 
(R.P.B.) — campion balcanic, 2. S. 
Stîngu (R.P.R.), 3. A. Mehmet (T).

Clasament pe națiuni la lupte li
bere: 1. Turcia 36 p, 2. R.P. Bulgaria 
33 p, 3. R.P.-Romînă 23 p, 4. R.S.F. 
Iugoslavia 16 p, 5. Grecia 7 p.

T. RABȘAN

LA BUCUREȘTI CU O CARTE DE VI
DE CAMPIOANA BALCANICA SI CO-

Gisela Birkemayer (R.D.G.) în 1960, 
Betty Moore (Anglia) în 1962, Irina 
Press (U.R.S.S.) în 1964.

în întrecerile de la București Draga 
Stamejcicl va lua startul în proba de 
80 mg, la săritura în lungime și la 
pentatlon. De subliniat faptul că ea a 
cîștigat 6 din cele 7 titluri de cam
pioană balcanică la pentatlon și o 
dată, în 1959, pe cel de la 80 mg.

din cauza unei neatenții în apărare. 
Totuși, cu 30 de secunde înainte de 
sfîrșitul reprizei, Mărculescu fructifică 
o lovitură de la 4 m și scorul devine 
2—1. Apoi, în cel de al treilea „sfert", 
este rîndui oaspeților să acționeze în 
superioritate numerică și să concreti
zeze acest avantaj, prin golul marcat 
de Ageev: 2—2. Nu trece însă prea 
mult și o nouă perioadă de dominare 
a echipei noastre se încheie cu un gol 
spectaculos — golul victoriei — în
scris de Mărculescu: 3—2. Ultima re
priză este dramatică. După eliminări 
succesive, cele două echipe rămîn doar 
cu cîte 3 jucători de „cîmp": Firoiu, 
Grințescu și Kroner, de o parte, VI. 
Kuznețov, Ageev și N. Kuznețov, de 
cealaltă parte. Fluierul final găsește 
însă balonul în posesia jucătorilor 
noștri...

Ultimele știri externe
Budapesta s-au soldat cu rezultatele: 
R.P. Ungară — R.P. Bulgaria 3—2 
(15-13, 9-15, 15—11, 11—15, 15—12); 
R.D. Germană — Franța 3—0 (15—5, 
15—9. 15—10). La setaveraj echipa Bul
gariei a ocupat primul loc. avînd ace
lași număr de victorii cu R.P. Ungară.

Campionatele mondiale de ciclism
PARIS 6 (Agerpres). — Campiona

tele mondiale de ciclism au continuat 
pe circuitul de la Sallanches cu proba 
de fond pentru amatori. întrecerea a 
fost cîștigată de alergătorul belgian 
Eddy Merckx, care a parcurs 185,600 
km (16 ture) în 4h39:10 cu o medie 
orară de 39.890 km. Noul campion 
mondial este în vîrstă de 19 ani. Pe 
locul doi, la 27 sec. s-a clasat un alt 
ciclist belgian. Willy Plankaert, iar pe 
locul trei suedezul Gosta Pettersson, 
cîștigătdrul turului Tunisiei. Au urmat 
în ordine francezii Bazire și Raymond 
și sovieticul Petrov. La startul cursei 
s-au aiiniat 133 de cicliști din 28 de 
țări. In clasamentul primilor 20 sosiți 
nu figurează concurenții romîni.

Romînia a debutat cu o victorie asupra Franței: 42-41
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL MIRCEA TUDORAN

BUDAPESTA 6 (prin telefon). Pe 
o vreme capricioasă (cînd cer înorat 
gata de ploaie, cînd soare fierbinte, 
cînd vînt în rafale), astăzi a început 
în capitala Ungariei cea de a 9-a edi
ție a campionatului european de baschet 
feminin.

In prima partidă, echipa Rominiei a 
întîlnit selecționata Franței. Formația 
țării noastre pornea mare favorită în 
acest joc, mai ales că în luna mai ro- 
mîncele întrecuseră la Marsilia echi
pa franceză cu 53—35. Baschetbaliste
le franceze au început partida foarte 
decis. Stephan a deschis scorul (2—0), 
iar Viorica Niculescu a egalat ime
diat : 2—2. în continuare însă echipa 
franceză a preluat Inițiativa pe care 
a menținut-o pînă în penultima secun
dă a partidei, conducted în tot acest 
timp, uneori chiar la diferențe apre
ciabile: 21—12 (min. 16), 28—18
(min. 25) și 37—30 (min. 34). Cum 
a fost posibil acest lucru ?

Lăsînd la o parte faptul că echipa

N. Rotaru a realizat cea mai bună performanță mondială 
a anului: 598 p. la armă 60 focuri culcat

(Urmare din pag. 1)

St. Caban (Dinamo). El totalizase 590 
p. și felicitările nu mai conteneau. 
După 10 minute coboară de pe stand 
și colegul său de club M. Ferecate. 
Pe tabela de afișa| a apărut cifra de 
591 p. Felicitările s-au... mutat. Nimeni 
nu mai credea că și acest rezultat va 
fi răsturnat. Deodată însă, în poligon 
a venit vestea că Tr. Cogut (C.S.M.S. 
Iași), a totalizat 595 p, cifră egală cu 
actualul record mondial care datează 
din anul 1959. Cum era și firesc Tr. 
Cogut s-a și văzut ta posesia mult 
rîvnitului titlu. Dar imediat, lîngă cu- 
șeta de tragere a talentatului sportiv 
de la Steaua, N. Rotaru, se strînsese 
foarte multă lume. Nimeni nu scotea 
un cuvînt. Pe fața lui Rotaru se citea 
încordare deosebită. A tras și ultimele 
două focuri, a privit prin lunetă și 
s-a ridicat satisfăcut. ARBITRII DE 
LA CALCUL AU CONSEMNAT PE 
HIRTIE EXTRAORDINARA PERFOR
MANTA A LUI N. ROTARU: 598 P. 
DIN 600 POSIBILE, REZULTAT SU
PERIOR CU DOUA PUNCTE RECOR
DULUI R.P.R. ȘI CU TREI CELUI 
MONDIAL 1

In timp ce N. Rotaru explica unor 
colegi de club că s-a simțit foarte bine 
și a avut poftă de a trage, în partea 
cealaltă a poligonului erau în toi în
trecerile la pistol viteză. Pronosticurile 
au fost răsturnate și în această probă 
unde evoluau foarte mu'lți concurenți 
de valori apropiate. In cele din urmă 
a cîștigat detașat tînărul trăgător dina- 
movist, M. Roșea.

Iată rezultatele: — armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat, seniori. I. 
N. ROTARU (STEAUA) 598 p. nou 
record al R.P.R. — campion al R.P. 
Romîne; 2. Tr. Cogut (C.S.M.S. Iași) 
595 p; 3. M. Ferecatu (Dinamo) 591 p;

murray Rose continua i...
La Vancouver (Canada) înotătorul 

australian Murray Rose — exclus din 
lotul olimpic al țării sale — a stabilit un 
nou record mondial pe distanța de 880 
yarzi liber cu timpul 8:55,5 întrecînd 
cu 4,1 sec. vechiul record al lui Jon 
Konrads.

Toi sîmbătă s-a desfășurat campiona
tul mondial feminin de fond, încheiat cu 
victoria sportivei sovietice Emilia Senk, 
din Riga. Ea a parcurs 58 km în timpul 
de lh. 44:37 (medie orară 34,264 km).

Proba de fond rezervată profesioniști
lor a revenit ciclistului olandez Jan 
Janssens care a parcurs distanța de 290 
km în 7h 35:52 (medie orară 38,074). 
In același timp cu învingătorul au so
sit Adorni (Italia) și Poulidor (Fran
ța). Unul din favoriții întrecerii, fran
cezul Anquetil, s-a clasat pe locul 7, 
la 6 sec. de cîștigător.

Marți, pe velodromul „Parc des Prin
ces" din capitala Franței, încep pro
bele de pistă din cadrul campionate
lor mondiale.

Franjei a jucat mai organizat și mai 
calm decît echipa noastră, trebuie să 
arătăm de la bun început că romîncele 
s-au comportat departe de valoarea lor 
reală. Cauza ? Subestimarea adversa
rului. Numai astfel a fost posibil ca 
timp de aproape 40 de minute echipa 
noastră să ne oblige să urmărim cu 
răsuflarea întretăiată această partidă 
dramatică, disputată pînă la epuizare 
fizică și nervoasă. Nici nu se putea alt
fel dacă ne gîndim că din echipa 
noastră doar două jucătoare s-au com
portat mai bine (și aceasta doar te 
atac): Anca Racovilă și Dorina Suli
man.

Spre sfîrșitul meciului, romîncele au 
început să micșoreze diferența de 
puncte care le separa de adversare. 
Aceasta pentru că echipa noastră a 
reușit să-și regăsească în parte ca
dența, iar pe de altă parte pentru că 
în acest timp, echipa Franței a pierdut 
6 jucătoare, ieșite pentru 5 greșeli per
sonale. La scorul de 41—40 pentru

4. St* Caban (Dinamo) 590 p. Pe echi
pe: I. Steaua 2321 p — campioană 
a R.P.R.; 2. Dinamo 2315 p: 3. Știința 
2308 p. Pistol viteză: 1. M. ROȘCA 
(DINAMO) 590 p — campion al R.P.R.;
2. St. Petrescu (Dinamo) 586 p; 3. I. 
Tripșa (Dinamo) 585 p. Pe echipe:
1. Dinamo 2333 p — campioană a 
R.P.R.; 2. Steaua 2227 p; 3. Olimpia 
2257 p.

Dublă victorie în întîlnirea de gimnastică 
cu echipele R. D. Germane

(Urmare din pag. 1)

Calul cu minere a fost punctul ne
vralgic al echipei, gimnaștii din R.D. 
Germană trecînd în frunte, cu un avan
taj de citeva zecimi: 46,60—46,00 în 
favoarea oaspeților (Condovici, Silaglii 
și Miclăuș au concurat, în general, 
sub nivelul cu care ne obișnuiseră).

Se pare însă că postura de a fi con
duși nu prea a fost pe placul com- 
ponenților echipei noastre. Ei reușesc 
să scape de starea emotivă puternică 
care-i cuprinsese la început și „merg" 
din ce în ce mai bine. Cîștigînd la 
inele cu 47,05—46,55 echipa noastră 
restabilește echilibrul (din nou Tohă- 
neanu e foarte bun — 9,55, la fel ca 
și campionul țării, Anton Cadar), iar 
săriturile, evident mai bune ca ale oas
peților, le permit gimnaștilor romîni 
să se distanțeze. La această probă, 
Petre Miclăuș, cu 9,60, a obținut cea 
mai mare notă, secondat de Tohănea- 
nu și Siegfried Fiille — cu 9,55. Con

TURNEUL DE VOLEI DE LA PARIS

PARIS/ 6 (prin telefon). După trei 
zile de întrecere pasionantă, desfășu
rată te sala centrală de la „Pierre de 
Coubertin" în prezența unui public cif
rat, de fiecare dată, la peste 3000 de 
spectatori, „Turneul Capitalelor" — o 
utilă competiție de verificare — a 
luat sfîrșit sîmbătă seara cu un re
zultat surpriză: victoria selecționatei 
masculine de volei a Moscovei (3—2) 
în meciul cu echipa București. în 

PROGRESUL BUCUREȘTI—
LA VOLEI

Astăzi, la Turnu-Severin, în cadrul 
întîlnîrilor prietenești organizate cu 
prilejul festivității de inaugurare a lu
crărilor pentru construirea marelui ba
raj de la Porțile de Fier, se va dis
puta și meciul de volei dintre echipele

Franța (min. 39), Danielle Peter a 
scăpat singură pe contraatac și a ratat 
o ocazie unică. Secundele se scurgeau 
una cîte una și atunci cînd mai ră
măsese doar una singură pînă la în
cheierea celor 40 de minute efective de 
joc, atacul nostru care a urmat fazei 
precedente a pus-o ta poziție favora
bilă pe Dorina Suliman și aceasta a 
înscris. Victorie cu • 42—41 (15—21) 
consfințită de sirena care a anunțat în
cheierea meciului.

Arbitrii Ovanesov (R.P.B.) și Sta- 
warz (R.P.P.) au condus corect urmă
toarele formații: ROMINIA: Niculescu 
6, Ivanovici 2, Spiridon 2, Gheorghe 2, 
Racoviță 13, Suliman 15, Simon. 2, 
Haralambie; FRANȚA: Vignat 10, 
Stephan 9, Verots 2, Prugneau 3. 
Peter 3, Chazalou 2, Oxietre 6, Martin 
4, Lecrom 2, Pierre, Guichard, Robert.

In prima partidă de dimineața, Bul
garia a întrecut echipa Poloniei cu 
49—37 (20—12). Au marcat: Voinova 
12, Vasileva 2. Kuzova 2, Gospodino
va 3, Borisova 18, Manikova 2, Silo- 
va 10 pentru învingătoare și Ostanska 
2, llaglauer 10, Likszo 11, Sokut 2, 
Szostak 1, Wojial 2, Jawoeska 2, 
Urbaniak 5, Gorka 2.

Cu o victorie la limită s-a încheiat, 
și meciul Ungaria — Iugoslavia. Gaz
dele au avut inițiativa în permanență, 
dar formația iugoslavă a echilibrat jo
cul spre sfîrșit. Ungaria a învins cu 
55—54 ( 27—25), după ce jucătoarea iu
goslavă Djocovici a ratat două aruncări 
libere te ultima secundă I In ultimul 
meci: Cehoslovacia — Italia 59—41 
(27—18).

Luni sînt programate partidele Bul
garia — R.D.G., U.R.S.S. — Iugosla
via, Polonia — Italia și Ungaria — 
Franța. Echipele Romîniei și Cehoslo
vaciei au zi liberă.

dovici a sărit și el bine : 9,45. Paralele
le au evidențiat din nou mai buna pre
gătire a echipei noastre, care cîștigă 
cu 47,35—46,60, și astfel avansul echi
pei romîne crește la 1,20 p. Ultimul ?. 
parat al primei zile — bara — aduce 
gimnaștilor noștri alte cîteva zecimi 
de punct, datorate mai ales bunei com
portări a veteranului Orendi (9,65) și 
a campionului țării, Cadar — cu 9,50. 
Dintre oaspeți, cel mai bun a fost Fiille 
— 9,50. După exercițiile impuse sco
rul era de 280,75—279,10 în favoarea 
gimnaștilor noștri.

In ziua a doua, la liber alese, lupta 
a fost foarte echilibrată la fiecare apa
rat, dar echipa noastră s-a mobilizat 
puternic, reușind ca la sfîrșitul con
cursului să păstreze un punct din a- 
vansul cucerit în prima zi. La imf vi- 
dual compus primul s-a clasat Si6g- 
fried Fiille (R.D.G.) cu 113,85, urmat 
de gimnaștii noștri Anton Cadar — 
113,65 și Frederic Orendi 112,55.

cealaltă partidă Varșovia a dispus de 
Paris cu 3—0.

Rezultatele acestea, adăugate setave- 
rajelor din urma jocurilor de viner' 
(Varșovia—Moscova 3—1 și București 
—Paris 3—0), au determinat situarea 
voleibaliștilor polonezi pe primul loc în 
clasamentul final al competiției, care 
arată astfel: 1. Varșovia (5 p 8:4); 2. 
București (5 p. 8:5); 3. Moscova (5 p, 
7:5); 4. Paris (3 p, 0:9).

AZI, IA URMI SEVERIN,

STEAUA ROȘIE BELGRAD
MASCULIN
masculine Progresul București și Steaua 
roșie Belgrad.

Formația bucureșteană va fi alcătuită 
din următorul lot de jucători : Vași. 
liu, Zaporojescu, Corbeanu, Tîrlici, Chih- 
zeriuc, Ștoian, Lipan, Rotaru, Costi- 
nescu, Ardelea, Bartha.
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