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La masă s-au prezentat apoi Maria 
Alexandru și Rosemarie Seidel. După 
scorul setului întîi (21—9 pentru Ale
xandru) și dezinvoltura cu care jucă- 
toarea noastră efectua schimburile de

Componentele echipei Voința București—Maria Alexandru, EUa Constantinescu 
șt Eleonora Mihalca (de la stînga la dreapta) — învingătoare în finala 

„C.C.E." la tenis de masă. In spate antrenorul Ion Pop
Foto: V. Secăreanu-Brașov

BRAȘOV 28 (prin telefon de la tri
misul nostru); — In decursul a numai 
24 de ore tenisul de masă romînesc 
a obținut două succese remarcabile. Ca 
și anul trecut, trofeele cu care sînt do
tate competițiile masculine și feminine 

. ale „C.C.E." au revenit reprezentanți- 
, lor Rominiei. După C.S.M. Cluj, care 

a cîștigat vineri seară finala ediției 
masculine, iată că simbătă la Brașov 
și echipa de fete Voința București a 
terminat învingătoare în finala „C.C.E." 
in fața formației D.T.C. Kaiserberg 
Duisburg (R.F G.) cu scorul de 5—I.

In meciul inaugural, Ella Constanti
nescu a invins-o cu 2—0 (17, 11) pe 
Hilde Grober, după o întrecere în care 
și-a impus superioritatea prin mingi 

.bine dirijate, intercalate deseori cu 
■-atacuri hotărîte de pe dreapta. Grober 

a reușit cîteva lovituri ofensive în dia
gonală, dar în rest a jucat prea hazar
dat. A urmat cea mai interesantă dis
pută din întreaga partidă: Eleonora 
Mihalca — Agnes Simon. La capătul 
unui meci foarte dîrz și pasionant 
— așa cum arată și scorul — Mihalca 
a cucerit victoria cu 2—1 (20, —19, 
22). In primul set avantajul a alternat: 
12—9 pentru Mihalca, 16—13 și 19—17 
pentru Simon. Mihalca a egalat la 16 
și la 19 și a condus cu 20—19. Setul 
următor se credea că va reveni tot ju
cătoarei noastre, cînd ea a avut 19—15, 
dar Simon a făcut cinci puncte la rînd. 
In setul decisiv evoluția scorului a 
fost foarte sfrmsă de la început și pînă 
la sfirșit. De la 22—22 s-a aplicat re
gula activizării. Mihalca putea cîștiga 
mai ușor dacă ar fi acționat mai dega
jat, dacă Ar fi folosit cu mai mult 
curaj topspinul combinat cu atacuri 

2* puternice. Oricum, succesul ei e meri
tat, fiind realizat în fața uneia din cele 
mai bune „palete" de pe continent. 
Simon a avut siguranță în apărare, 
folosind mingi din semi-zbor, mai 
mult împinse. Această manieră de a 
juca a fost completată uneori cu lovi
turi ofensive, prin surprindere.

mingi se părea că ea va cîștiga ușor 
și setul al doilea. Iată, însă, că Ale
xandru are unele momente de neatenție 
și Seidel acumulează cîteva puncte 
avans. Incercînd să forțeze, Alexandru 
comite greșeli și pierde cu 16—21. In 
setul al treilea Alexandru pune stăpî- 
nire pe joc de la început și toate efortu
rile sportivei vest-germane sînt zadar-

CONSTANTIN COMARNISCHI

I. lonescu a șutat sec, printre doi 
apărători dinamoviști, Datcu a fost 
surprins și... Rapid—Dinarno Buc.

1—0 în min. 23.

(Continuare în pag. a 4-a)
Foto : V. Bageac

Michel Jazy a cîștigat crosul „l’Humanite
Un frumos succes al lui Nieolae Mustață —

REZULTATE
Șt. Craiova—Șt. Cluj 4—0 (1—0) 
Rapid—Dinamo București I—0 (1—0) 
Farul—Steagul roșu I—2 (1—I) 
U.T.A.—Dinamo Pitești 0—0
Steaua—Progresul 1—2 (0—1) 
C.S.M.S.—Minerul 0—0
Crișul—Petrolul 1—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE : Petrolul Plo
iești—U.T. Arad, Progresul Buc.—- 
C.S.M.S. Iași, Știința Cluj—Rapid, 
Minerul Baia Mare—Crișul Oradea, 
Dinamo Pitești—Dinamo Buc., Steaua 
București—Farul Constanța, Steagul 
roșu Brașov—Știința Craiova.

CLASAMENT
1. Din. București 16 10 2 4 29:14 22
2. Rapid 16 9 4 3 20:10 22
3. Steaua 16 8 4 4 25:12 20
4. Steagul roșu 16 7 4 5 18:10 18
5. C.S.M.S. Iași 16 6 4 6 17:19 16
6. U. T. Arad 16 5 6 5 18:22 16
7. Petrolul 16 6 3 7 17:15 15
8. Crișul 16 4 7 5 13:15 15
9. Șt. Craiova 16 6 3 7 18:25 15

10. Farul 16 6 3 7 17:24 15
11. Din. Pitești 16 5 4 7 20:21 14
12. Șt. Cluj 16 5 4 7 23:24 14
13. Minerul B.M. 16 4 3 9 15:27 11
14. Progresul 16 3 5 8 10:22 11

clasat pe
PARIS 28 (prin telefon). Cîteva mii 

de parizieni s-au înșiruit duminică di
mineață de-a lungul traseului d'in parcul 
sporturilor de la Courneuve, de lîngă 
Paris. O vreme splendidă de primăvară 
a contribuit la succesul celui de al 
28-lea cros internațional al ziarului 
„l’Humanite”.

La startul cursei, care a măsurat 
8 km, au fost prezenți cîțiva dintre cei 
maj valoroși alergători din Europa și 
Africa. De la plecare în fruntea pluto
nului s-au instalat concurenții sovietici 
care au impus o trenă foarte rapidă. 
Pupă 1,5 km pe primul plan a ajuns 
renumitul alergător francez Michel Ja.zy, 
care n-a mai cedat conducerea pînă la 
linia de sosire. Recordmanul european 
a fost cronometrat cu 5:38,2 la 2 km, 
11:53,8 la 4 km, 18:17,8 la 6 km.

In urma sa a pornit cu hotărîre fon- 
distul sovietic Leonid Ivanov, care n-a 
reușit însă să refacă handicapul care-I 
avea fiind întrecut cu peste 100 m.

Intr-o companie foarte valoroasă re-

loeul 113-
prezentantul nostru NICOLAE MUS
TAȚA a pornit oarecum reținut. Dîn- 
du-și însă seama că este capabil să 
realizeze un rezultat valoros, Mustață 
a accelerat ritmul cu fiecare kilometru 
și printr-un finiș impresionant a reușit 
să treacă al treilea linia de sosire. 
Acesta este cel mai bun loc ocupat 
vreodată de un alergător romîn la 
această importantă competiție interna
țională.

Iată clasamentul: 1. Jazy (Franța) 
24:39,6, 2. Ivanov (U.R.S.S.) 24:58,6, 
3. MUSTAȚA (R.P.R.) 25:00,0, 4. Ale- 
xiunas (U.R.S.S.) 25:04,0, 5. Grni
(U.R.S.S.) 25:11,0, 6. Dutov (U.R.S.S.) 
25'12 0, 7. Boguszievicz (Polonia)
25:12,0, 8. Krivnik (U.R.S.S.) 25:19,0, 
9 Efimov (U.R.S.S.) 25:19,0, 10. Zimny 
(Polonia) 25:24,0, 11. Chromik (Po
lonia), 12. Adeche (Algeria), 13. Mecser 
(Ungaria), Macguini (Maroc), Szekers 
(Ungaria), Bertan (Cehoslovacia) etc.

PIERRE DURAND

Astă-seară la Floreasca

Citiți în pag. 2—3 relatări despre jocurile etapei de ieri.

Campionatul republican de rugbi
■EsaHBaanuBUunBiwawxmnui^

A început campionatul ! Reîntîlnire 
cu pasionantele dueluri între pachetele 
de înaintași, cu șarjele spectaculoase 
ale treisfertunilor, cu bărbăția și fru
musețea acestui sport care atrage — 
în tribune — tot mai multi spectatori.

Dar, să redăm pe scurt cronica etapei 
inaugurale a campionatului.

STEAUA A ÎNVINS, DAR Șl C.S.M.S. 
IAȘI A FOST APLAUDATA

Joc frumos, ieri, pe stadionul Steaua. 
Ieșenii au venit la București să cîștige, 
înainte de toate, simpatia spectatorilor

și au reușit pe deplin. C.S.M.S. —■ 
avînd în Crișan un punct forte pe linia 
de fund și în înaintare un „prinzător" 
în formă excelentă — tînărul Eftimie 
Radu — și un taloner care și-a depășit 
adversarul — Herghelegiu, a dominat 
mai mult în prima parte a jocului și 
a atacat susținut. In replică, Steaua a 
furnizat jocul său specific, sobru, axat 
îndeosebi pe forța înaintării. Scorul s-a 
menținut egal pînă în min. 15 tind 
Crișan a greșit grav șutind în... Preda. 
Atacantul militar a țișnit' viguros și a 
înscris a frumoasă încercare transfor
mată de Penciu : 5—0. In continuare, 
militarii ratează cîteva ocaziLde a ma
jora scorul (printre altele, - o lovitură 
de picior căzută 
balonul a căzut

executată: de Penciu; 
chiar în. fața buturi-
D. GIRLEȘTE’ANU

Popooici (Știința) a scăpat de sub su
pravegherea lui Cimpeanu și aruncă 

la coș. Fază din mef'al 
•■ Steaua —- Știința ■ Turușoara

Meciul Dinamo București—Steaua încheie campionatul republican de baschet
Ieri, două partide decise în prelungiri: Rapid—Dinamo București 87- 85 și Steaua — Știința București 77-75

Turneul final al campionatului re
publican de baschet masculin a conti
nuat simbătă și duminică intr-o atmo
sferă de mare interes, creat de echili
brul și spectaculozitatea meciurilor dis- 

. puiate pînă în prezent. Șî în aceste ulti
me »zile, întrecerea nu a dezmințit aș- 
feptȘJrrle amatorilor de baschet. Sirnbă- 

! fă, de pildă, deși Steaua a avut aproa
pe *ât timpul inițiativa în fața studenți- 
ft'r timișoreni, n-a putut cîștiga cfecît 
la o diferență de 3 puncte. Aceasta da
torită to mare măsură-faptului că timi- 
Șdr&iii'nu. s-au descurajat nici un mo- 
ffreAt' (Ț s-au apărat din toate puterile 
pjnă'ta ultimele secunde. 
-or-Foarte disputată a fost și partida 
Diiitao București — Știința București,

ău < 
dar în 

studenții au 
chiar să ia

condus 
repri- 
reușit 

i con-

Celor 5 minute de prelungiri. Echipa 
militară, din rîndurile căreia s-au re
marcat Nedef și Novacek, s-a impus 
în cele din urmă datorită experienței 
sale mai mari. Scor final: 77—75 pen
tru'Steaua. Au marcat : Cîmpeanu (5), 
Nieulescu (6), Nedef (20), Barau (6), 
Gheorghe (13), Popa (!), Dimancea 
(6):; Novacek (20) pentru Steaua și

în care dinambvîș'tiî 
detașat la început, 
za secundă 
să egaleze și 
ducerea : 61—56 (min. 29). în conti
nuare însă Dinamo a acționat mai or
ganizat și a valorificat bine călită'-1 
file. fiecărui jucător, cîștigînd pe me
rit. . ,. ---- ,. , .

Intîlnirea Steaua — Știința București Costescu (7), Parasch-ivescu (21),^Savu 
de duminică seara a avut o desfășurare ' '* “
palpitantă și un final dramatic. Pe pa'f- £hell (8), Filip (2), Ivan (2), pentru 

Știința, Au condus bine Dan Chiriac

de duminică seara a avut o desfășurare

cursul celor 45 de minute de joc, dife
rența de scor n-a fost niciodată mâi

( Continuare

(18), Nieulescu (14), Sterescu (3), E-

mare de 3—4 puncte, iar rezultatul ' a Și G. Chiraleu. 
fost decis în două momente hotărrtoarej ’ 
în ultimele secunde ale celor 40 de mi- , 
nute de joc regulamentare și în finalul (Continuare în pag. a 4-a)

D. STĂNCULESCU

După terminarea jocurilor etapei de 
ieri, comisia federală de selecție s-a 
întrunit pentru a definitiva Iotul' care 
va întîlni miercuri 31 -mastienformația 
austriacă Wiener S.K. Lan,sfirșit, an
trenorul Șt. Covaci ne-a comunicat ur
mătorul lot: Haidu (Steaua); M;> fo- 
nescu (Petrolul), Marcu (Știința.Glttj), 
Popa (Dinamo București),Tfălmăgeanu 
(Petrolul), Dan Coe (Riâpid), Solomon 
(Grisul), Greavu (Rapidh GhWghefi 
(Dinamo Buc.), lancu (tProgWțsuhL N. 
Georgescu (Rapid), Năstttrescu (Rapid), 
Adam (Știința Cluj)n, ,, 1. iȚooesctt 
(Rapid), Voinea (Steaua), Creiniceanu 
(Steaua), Codreanu (Rapid). < 7



Scor minim, dar victorie clară In partida cu Dinamo Pi

RAPID-DINAMO BUCUREȘTI 1-

Stadion „23 August" ; spectatori 
50 000.

Timp : vint, uneori puternic.
RAPID : Andrei 7 — Lupescu 7, Mo- 

troc 7, c. Dan 8, Greavu 9 — Ja- 
maischi 9, Georgescu 7 — Năsturescu 
7, Dumitriu 8, Ionescu 8, Codreanu 7.

DINAMO BUCUREȘTI : DatCU 7 — 
Popa 5, Nunweiller III 4, Nunweiller 
IV 5 (din min. 36 P. Emil 5), Ivan 4 
— Ghergheli 7, O. Popescu 6 — Pir- 
călab 4, Frățilă 5, Ene 5, Haidu 6.

A înscris I. IONESCU în min. 23.
A arbitrat RICHARD KOKOU — 

Austria, ajutat la tușă de N. Mjhăi- 
lescu și R. Buzdun.

...Spectatorii mal erau încă sub im
presia rezultatului final din prima întîl- 
nire a cupiajuiui. Victoria Progresului 
asupra Steiei continua să fie viu comen
tată în tribune. Pr.mele minute ale der. 
biului categoriei A dintre Rapid și Di. 
namo București s.au consumat sub seni, 
nul anonimatului. Această stare de spi
rit a fost imprimată de fotbaliștii celor 
două formații prin jocul prudent, cu ba
loane trimise în aut, cu mingi „acasă" etc. 
Tatonarea a durat, ce.i drept, foarte pu
țin. Ea avea de fapt darul să preves. 
ițească furtuna. Se punea întrebarea : 
cine o va dezlănțui ? N.arn așteptat mult 
acest răspuns, deoarece cei ce aveau să 
imprima acestei partide un caracter 
dinamic au fost giuieștenii. Ei au apăsat 
primii pe accelerator, au început să con
struiască acțiuni spectaculoase care au 
.produs momente de panică în careul dl- 
namovist. Astfel, balonul întîlnește bara 
transversală a porții lui Datcu in minu
tul 4, ca după alte două minute să 
treacă la cîteva palme de bara verticală 
din dreapta și din nou pe deasupra barei 
In urma unui șut al lui Jamaischi. Mi. 
tiute întregi jocul înaintării Rapidului 
electrizează. Fazele create Ia mijlocul 
terenului de către cel doi mijlocași cu 
accent pe mărirea vitezei de către înain. 
itași în fazele de finalizare, cu pătrun. 
deri uluitoare pe extreme (Codreanu și 
Năsturescu) precum și cele inițiate cu 
fantezie de Dumitriu II și I. Ionescu, 
confirmă posibilitățile atacanților noștri 
de a practica un fotbal modern, în ade. 
ivăratul înțeles al cuvîntului. Spunem 
-aceasta deoarece înaintașii rapidiști au 
avut în față o linie de apărare a cărei 
valoare este unanim recunoscută și 
■care ieri a trecut prin clipe extrem de 
grele, recurgînd pe alocuri la durități. 
Așadar, fotbaliștii noștri pot juca fotbal 
de calitate și cînd pun accent pe ofen
sivă. Rapidiștii au arătat aceasta. Păcat 
însă că revirimentul, atît de mult aștep
tat nu-1 putem consemna în cronica de 
astăzi decît pe jumătate, deoarece el 
nu ne.a fost confirmat decît o repriză, 
întîia, și numai de către învingători. 
-Este totuși un început.

Să revenim asupra partidei Am asls. 
lat, în general, la un joc de o bună 
factură presărat cu zeci de faze palpi. 
Linte în care așa după cum am mai 
spus, solistă a fost înaintarea rapidistă. 
Suita de acțiuni, cu direcție precisă 
poarta lui Datcu și mai puțin cea a lui 
Andrei, a purtat timp de 45 de minute 
amprenta unei evidente superiorități a 
jucătorilor gluleșteni. N.am fost martorii 
mai multor goluri, deoarece masiva apă. 
rare dinamovlstă a luptat din răsputeri 
pentru aceasta. Totuși, era evident, după 
felul cum se desfășurau „ostilitățile", că 
nu vor putea, nici frații Nunweiller, nici 
Popa și cu atît mai puțin Ivan să lasă 
cum se spune „basma curată" din aceas
tă presiune. Așa că, în minutul 23, apă-

Vornicu a ratat un 11 m in min. 85!

f. S. M. S. lași - Minerul Baia Mare 0-0
/Sfadion 23 August.
'Timp frumos, vint ușor. Terenul loar- 

ie bun.
■C.S.M.S.: Constantinescu 7 — V. 

'Popescu 7, Pop 3, Vornicu 5, Deleanu 
8 (min. 46 Dragdmirescu 6) — Humă 

,V (Deleanu), Ștefănescu 8 — Matei 6. 
IDanileț 5, Voiea 5, Milea 5.

MINERUL: Bai 10 — Kromeli 8, 
’Colceriu 8, Staicu 9, Donca 8 — Rosz- 
nai 7, Pop 6 — Drăgan 7, Sasu 8, 
'.Soo 6 (min. 73 Halagian), Czako 5.

Raport de cornere: 12—1. Arbitru 
'Al. Pirou-București.

IAȘI 28 ( prin telefon de la trimi
sul nostru). .Mare decepție astă-seară 
ila Iași. Intr-un meci pe teren propriu 
;ji în care pornea net favorit, C.S.M.S. 
;n-a scos decît un punct, ratînd un 
U1 rv 'în min. 85 I

‘O ineficacitate care te scoate din să- 
trite chiar dacă nu ești suporter al 
«C.S.M.S.-ului, ci. simplu observator, a 
(caracterizat azi jocul înaintării locale, 
rdeficiență explicată în cel puțin zece 
locazii de gol ratate, fără a mai nu- 
ț,măra și avalanșa de cornere.

I O descriere a jocului se rezumă la 
«îteva fraze. Ieșenii au dominat de la 
tun cap la altui al partidei. Dacă 
f—prin absurd— jocul s-ar fi reluat, 
«după pauză, pe un alt teren, încă ne- 
țcălcat, aproape că n-ai fi găsit urme 
ide crampoane băimărene în jumătatea 
gazdelor. Figura de stil (puțin exage
rată, bineînțeles), constituie însă mai 
«mult o critică -aspră decît o pledoarie 
pentru jucătorii C.S.M.S.-ului, pentru 
că le subliniază sterilitatea, lipsa de 
concentrare in joc, carențele tehnice, 
«focul i-a adus pe Matei, Voica, Milea 
și Danileț dd numeroase ori în situația 
de a rțțarca, țjdar ei n-au găsit nici 
«continuare* cea mai bună a fazei, nici 

rarea liderului a greșit, balonul (un 
balon ușor degajabil) a trecut printre 
fundașii dinamoviști și a ajuns la Ion 
Ionescu, acesta nu s-a lăsat mult invi
tat și a șutat sec surprlnzîndu.l pe vigi. 
lentul Datcu. Era de așteptat o ripostă 
mai hotărîtă a liniei de atac dinamovlste. 
Zadarnic, însă. Pîrcălab, Frățilă. Ene au 
făcut ieri o partidă extrem de slabă, lă_ 
sînd pe alocuri impresia că joacă pen
tru prima oară împreună ! In plus, se 
poate adăuga lipsa totală de voință a 
lui O. Popescu depășit în majoritatea 
acțiunilor adversarului. O mențiune lui 
Ghergheli...

In prima repriză n-am înregistrat în 
carnet nici o acțiune dinamovistă care 
ar fi putut modifica tabela de marcaj. 
Dimpotrivă, în a doua parte a meciului, 
la început, Dinamo ni s.a părut ceva 
mai "sigura, a" desfășurat un joc mai or
ganizat pe mijlocul terenului dar toate 
pasele și atacurile lor s-au oprit cu re. 
gularitate la marginea careului de 16 m 
iar șuturile periculoase au lipsit. In acest 
început de repriză mai precis între mi
nutele 46 și 70 jucătorii rapidiști au dat 
vădite semne de oboseală iar înaintașii

Progresul a încurcat din nou 
socotelile fotbaliștilor de la Steaua

Deși un fel de... rude prin alianță 
cu... clubul din Dr. Staicovici cei de 
la „I. S. Loto-Pronosport“ n-au pre
văzut surpriza înregistrată ieri, în des
chidere Ia cuplajul interbucureștean; 
au „mers" cu echipa mai bine cotată, 
la ora actuală — cu Steaua — și au 
indicat 1 solist, omițînd că Progresul 
cam încurcă socotelile Stelei, stabilind 
un fel de tradiție.

Cam așa s-au petrecut lucrurile și 
în meciul de ieri. Conștienți de valoa
rea partenerilor de joc, fotbaliștii de 
la Progresul au acționat cu un plus 
de prudență în apărare și întărindu-și 
ca deobieei, prin trei oameni, jocul 
la mijlocul terenului. Din această zonă 
de pregătire a atacurilor, Mateianu, 
Iancu și Mafteuță (aripa retrasă) au 
trimis mingi lungi spre „vîrfurile" Ba- 
boie și D. Popescu, ale căror incursiuni 
(în specia] ale primului) au semănat pa
nică în careul advers. De altfel, dintr-o 
asemenea „manevră" s-a deschis sco
rul: Mateianu l-a lansat, cu o minge 
lungă, trimisă în adîncime, pe Baboie, 
care, pătruns în careu, a fost faultat 
de fundașul Dumbravă. Arbitru] aus
triac F. Marschall a acordat lovitură 
de la II m, iar loniță a transformat 
calm și precis : I—6 pentru Pro
gresul.

Sîntem în min. 29 de joc. De acum 
Steaua își va înteți atacurile, iar Pro
gresul va răroîne în continuare pe po- 

cel mai nimerit procedeu tehnic pentru 
concretizare. Iar atunci cînd au făcut-o, 
au întîlnit un portar în formă de „zile 
mari", cum a fost Bai in acest meci. 
Apărătorul porții băimărene a avut in
tervenții excepționale. A apărat o lovi
tură de la 11 m și a intervenit magi
stral în min 11, 47, 55, 56, 74, 83 cînd 
a respins „in extremis" șuturile lui 
Ștefănescu, Danileț și Vornicu sau a 
plonjat temerar la picioarele lui Voica 
și Milea. în plus și ceilalți apărători 
ai Minerului au jucat bine.

Ar părea paradoxal, dar — deși apă
rătorii au excelat— note bune se cu
vin și atacanților oaspeți. Ei au mun
cit mult în apărare, iar cînd au putiit 
au inițiat și atacuri folositoare echipei. 
Minerul n-a avut multe ocazii și nici 
nu prea s-a apropiat de poarta ieșea
nă. Dar de două-trei ori au șutat foar
te periculos.

Și totuși băimărenii puteau pierde 
dintr-o gravă greșeală de arbitraj. In 
min. 85, la o intervenție a lui Staicu, 
care a oprit balonul cu coapsa (fapt 
pe care noi îl afirmăm fără ezitare), 
arbitrul Al. Pîrvu a acordat, în mod 
greșit, penalti I Jocul s-a întrerupt mai 
mult de un minut, timp în care jucă
torii de la Minerul au protestat vehe
ment, iar Sasu, avînd o ieșire neper- 
misă, a trimis în tribună balonul așe
zat pe punctul de Ia 11 m. Pînă la 
urmă,' s-a executat lovitura. Vornicu 
a șutat puternic, Bai a respins, toi 
Vornicu a reluat și Bai a sărit în col
țul opus reținînd de astă-dată mingea. -

O notă proastă arbitrului de linie , 
Mircea Cițu-Buc., care în mod repețai 1 
i-a oprit pe oaspeți, semnalînd ofsaidiiri s 
imaginare, pe care arbitru] de centru ; 
le-a acordat. ‘ )

RADU URZICEANU 

care ne oferiseră spectacolul din prima 
parte a meciului. Dumitriu II și Ionescu, 
nu se mai... găseau cu aceeași siguranță. 
Sînt totuși de menționat în acest răs
timp două curse ale lui I. Ionescu opri
te în ultimă instanță de fundașii dina
moviști ca și unele acțiuni rapidiste 
stopate de arbitrul Kokoli care, după 
părerea noastră, n.a apreciat just le. 
gea avantajului. Aspectul spectacular al 
jocului din această repriză ca și caii, 
tatea lui au fost mult mai scăzute decît 
în primele 45 de minute. Nu ne poate 
mulțumi, de asemenea, jocul făcut pen
tru deliciul „galeriei" de către rapidiști 
pentru scurgerea timpului, mulțumin- 
du-se cu acest rezultat minim. O echipă 
care se impune în joc luptă pentru mar
carea a cît mai multor goluri. Or, Ra_ 
pidul deși a repurtat, pînă la urmă, o 
victorie meritată, n.a insistat în această 
direcție. Cum de fapt nici jucătorii di. 
namoviști n-au luptat pentru egalare cu 
dîrzenia ce-i caracterizează, depunînd 
credem noi „armele" cu mult înaintea 
fluierului final.

CRISTIAN MANTU

SCOR: 2—1 (1 — 0)
ziții, încercând mai mult să „tempori
zeze" și eventual să surprindă pe con
traatac. La situațiile favorabile ratate 
de militari pînă atunci (min. 11 — 
Raksi, min. 12 — Voinea, min. 19 — 
S. Avram) se adaugă încă una, min. 
37, când S. Avram, demarcat pe pozi
ție de înaintaș central stînga, trimite 
din apropiere pe lîngă poarta goală. A 
fost cea mai clară ocazie a acestei re
prize.

După pauză Steaua forțează din 
nou egalarea pe care chiar reușește s-o 
obțină în min. 50, cînd Creiniceanu, 
servit de Raksi, a trimis de la 10-—12

La o lovitură de colț, executată de pe 
balonul

m pe sub portarul Mîndru, care a plon
jat cu întîrziere. Un timp jocul se 
desfășoară în nota de dominare a for
mației militare, după care antrenorii 
celor două echipe operează modificări: 
în min. 60, Al. Constantinescu este 
înlocuit cu Udroaică, iar în min. 65, 
Petescu va fi schimbat cu Crișan. Am
bele schimburi antrenează o serie de 
modificări atît la Steaua cît și la Pro
gresul. Așa de pildă, Jenei este trecut 
de pe postul de mijlocaș dreapta pe 
cel de fundaș central și jocul Stelei 
nu se mai „leagă" ca pînă atunci, de
oarece Crișan nu se orientează suficient 
în spațiul de joc, greșind deseori. Jucă
torii Progresului sesizează parcă toate 
acestea și ies acum cu mai mult curaj 
la atac.

Ei combină mai clar la mijlocul te
renului și încearcă în cîteva rînduri ac
țiuni cu superioritate numerică în pri
ma linie, în care se intercalează de
seori mijlocașul Iancu. La o asemenea 
acțiune vor obține de altfel și punctul 
victorios: Baboie îi trimite lui Mateianu 
(aflat „vîrf", în colțul drept al careu
lui mic), acesta centrează în fața porții 
și Iancu, venit din urmă ca un bolid, 
trimite balonul în plasă: 2—1 pentru 
Progresul, în min. 84.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 13 din 28 martie 1965
I. Rapid — Dinamo București 1

II. Steaua — Progresul 2
III. Știința Craiova — Știința Cluj 1
IV. Farui — Steagul roșu 2
V. U.T.A. — Dinamo Pitești x

VI. C.S.M.S. Iași — Minerul B. Mare x
VII. Crișul — Petrolul 1

VIII. Constr. Brăila — Siderurgistul 1
IX. Minerul Lupeni — Știința Tim. 1
X. Intemazionale — Milan 1

XI. Bologna — Florentina 1
XII. Roma — Lazio x
Fond de premii : 273 039 lei.

U.T.A. a dominat, dar n-a reușit să ins -■
ARAD 28 .prin telefon). După 

acel valoros rezultat de egalitate 
obținut de VTA la București in 
compania campionilor țării, peste 
12 000 de spectatori au ținut să 
urmărească evoluția textiliștilor a- 
rădeni în meciul cu Dinamo Pi
tești. Poate că nimeni dintre cei 
prezenți nu a pus sub semnul în
trebării victoria echipei locale. Cu 
toate acestea la sfîrșitul partidei 
tabela a rămas albă, consemnînd 
— pentru textiliști — un nou re
zultat de egalitate. Partida s-a ca
racterizat printr-un joc specific de 
campionat, printr-o luptai dirză pen
tru balon. U.T.A. a greșit însă 
prin faptul că n-a insistat într-o 
măsură mai mare, în prima repriză 
cînd s-a complăcut într-un joc ste-

Meciul este jucat. Militarii mai în-
cearcă totuși să modifice scorul, dar 
nu vor obține decît o lovitură de colț 
(min. 88) rămasă fără rezultat.

Arbitrul austriac Ferdinand Marschall 
■— ajutat la tușe de Andrei Radulescu 
și George N. Gherghe — a condus 
bine următoarele formații:

PROGRESUL: Mîndru (7)-Al Geor
gescu (6), Ioniță (7), Peteanu (7), Adr. 
Constantinescu (5)-Al. Constantinescu 
(6) (min. 60 Udroaică-—5), Iancu (8)- 
Baboie (7), Mateianu (8), D. Popescu 
(6), Mafteuță (8).

partea dreaptă, Haidu iese și culege 
Foto: V. Bageac

STEAUA: Haidu (7)- Mi Georgescu 
(6), Petescu (6) (min. 65 Jenei), D. 
Nicolae (6), Dumbravă (5)-Jenei (8) 
(min. 65 Crișan—4), Koszka (5)-Sorin 
Avram (7), Raksi (7), FI. Voinea (6), 
Creiniceanu (8).

G. N1COLAESCU

PRIMA ETAPĂ A RETI
SUD

Flacăra roșie București — Electrica 
Fieni 0—0. ui >

Textila SI. Gheorghe — Rulmentul Bra
șov 1—0 (1—0)

Portul Constanța — Unirea Răcari 2—0 
(2-0). ,

Rapid Mizil — Dinamo Victoria Buc.
3— 0 (1—0).

Metrom Brașov — Progresul Alexandria
4— 0 (1—0).

Victoria Giurgiu — Electrica iConstanța 
3—2 (2—2).

Tehnometal București — Marina Man
galia 1—1 (0—0).

CLASAMENT

1. Textila Sf. Gheorghe 14 7 4 3 18: 8 18
2. Rulmentul Brașov 14 7 3 4 27:22 17
3. Dinamo Victoria Buc. 14 6 4 4 25:11 16
4. Metrom Brașov 14 6 4 4 16:10 16
5. Electrica Fieni 14 7 1 6 23:12 15
6. Marina Mangalia 14 5 4 5 21:12 14
7. Victoria Giurgiu 14 4 6 4 19:19 14
8. Rapid Mizil 14 5 4 5 18:20 14
9. Tehnometal Buc. 14 5 4 5 12:17 14

10. Unirea Răcari 14 6 1 7 23:25 13
11. Flacăra roșie Buc. 14 4 4 6 17:19 12
12. Electrica Constanța 14 4 4 6 22:30 12
13. Portul Constanța 14 3 6 5 18:26 12
14. Progresul Alexandria 14 4 1 9 11:39 9

ETAPA VIITOARE : Electrica iConstanța 
— Metrom Brașov, Unirea Răcari — Fla
căra roșie București, Electrica Fieni — 
Rapid Mizil, Rulmentul Brașov — Teh
nometal București, Marina Mangalia — 
Victoria Giurgiu, Dinamo Victoria Bucu
rești — Textila Sf. Gheorghe,, progresul 
Alexandria — portul Constanța)..,

ril în cîmp. Ca urmare ai 
doar o singură ocazie, cea 
nutul 39, cînd Chivu a tra. 
nic din voie și portarul 1 
a salvat in extremis.

După reluare gazdele au 
în luptă toate forțele pentn 
ține victoria și întreg joci 
desfășurat la poarta piteșteni 
port de cornere 14—1
U.T.A.).

Dacă scorul a rămas tot 
aceasta se explică prin fa 
înaintașii arădeni au ratat 
mult, iar Matache, portarul 
tenilor a salvat goluri ca ș 
te. Țîrlea (minutele 63, 80 
Donciu (min. 74), Igna (mi , 
au ratat ocazii clare.

Rezultatul de egalitate s< 
desigur pe dinamoviștii pi 
Oaspeții au știut să se ap; 
metic, anihilând atacurile in; 
ale localnicilor, • .

Arbitrul Vasile Dumitrescu 
rești) a condus bine urmă 
formații :

U.T.A. : Weichelt (7) — 
can (7), Bacoș (7), Mețcas (8 
ko II (7) — Comisar (7), 
(6) — Pantea (7), Donciu (6 
lea (6), Igna (6).

DINAMO PITEȘTI : M
(9) — Radu (6). Barbu (6), 
Han (6), Dinu (7) — ț
nicu (7), Zimer (6) (Prepurg 
Banu (6), Țurcan (7), Nagl 
David (6). ȘT. 1ACOB,

Crișul—-Peti
ORADEA, 28 (prin telefon de 

misul nostru).
Cu toate că meciul s-a caiac 

printr-un ritm viu, execuțiile tehn 
și mișcarea în teren a jucătorii 
lăsat de dorit. Din aceste cauz 
dat noi titlul „un meci de ne 
Crișul s-a prezentat azi cu un< 
nou în linia de atac: orădeanul Ha 
transferat săptămîna trecută de 1 
namo Bacău 1 ? El s-a încadrat < 
de bine în linia de atac a noii 
echipe și are meritul că a marcat 
victoriei, fructificînd o pasă de la 
reșan. Cu toate că uneori s-a co 
cat, Solomon s-a achitat bine de 
cina sa. Adăugîndu-i la evidenția 
Mihai, pe Iacob și oarecum pe 1 
trebuie să spunem că restul jucat 
s-au comportat modest.

Nici despre Petrolul nu se pot s 
lucruri prea bune. Punînd accenti 
apărare (compartiment în care s-a 
pus prin luciditate și clarviziune 
măgeanu) ploieștenii au fost ca și 
xistenți în atac. Unde este Drideă 
care a purtat tricoul cu numărul 
echipa națională ? Dar inepuizt 
Badea de acum brf ani ? Doai 
hasz și Dragomir (atunci când act 
fost trimis înainte) au mai da( 
atacului ploieștean, care a expediat 
mul șut la poarta orădenilor în min

EST
Textila Botoșani — Fructexport Foc 

1—2 (0—1).
Petrolul Moinești — Victoria p. Ne 

3—1 (2—0).
Foresta Fălticeni — Viitorul Suci 

1—0 (0—0).
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 

Dinamo Moldova Iași 3—1 (1—0).
Flamura roșie Tecuci — Metalul 

dăuți 3—1 (2—0).
Ceahlăul P. Neamț — Textila Bul 

1-1 (1-1).
Rulmentul Bîrlad — Metalosport Gf 

0—1 (0—1).

CLASAMENT
1. Ceahlăul P. Neamț 14 9 2 3 34:1.
2. FI. roșie Tecuci 14 7 2 5 22:1’
3. Foresta Fălticeni 11 6 4 4 15:1;
4. Fructexport Focșani 14 6 3 5 26:1;
5. Textila Buhuși 14 5 5 4 25:1’
6. Victoria P. Neamț 14 5 4 5 18:1{
7. Textila Botoșani 14 7 0 7 17:24
8. Metalosport Galați 14 6 2 6 15:22.
9. Petrolul Moinești 14 6 1 7 20:2(

10. Chimia Or. Gheorghe
Gheorghiu-Dej 14 5 3 6 15:2f

11. Rulmentul Bîrlad 14 5 2 7 23:27,
12. Viitorul Suceava 14 5 2 7 14:2f
13. Dinamo Moldova Iași 14 5 1 8 19 ft?
14. Metalul Rădăuți 14 5 1 8 2fe:31

ETAPA VIITOARE : Dinamo Moldc 
Iași — Petrolul Moinești, Fruct exp<; 
Focșani — Ceahlăul P. Neamț, Victo: 
P. Neamț — Chimia Orașul Gheorgi 
Gheorghiu-Dej, Viitorul Suceava — Te 
tila Botoșani, Textila Buhuși — Ri 
mentul Bîrlad, Metalosport Galați — '. 
roșie Tecuci, Metalul Rădăuți — Fores 
Fălticeni.



A. ATLETISM

ICOSUL ETAPEI: ȘTIINJA CRAIOVA—ȘTIINȚA CLUJ 4-0 (1-0) Concursul de sulă al seniorilor
concursului 
seniori, cu

RAIOVA 28 (prin telefon de la tri
ll nostru). — Stadionul Tineretu- 
teren bun, timp frumos, spectatori 

)0.
ființa Craiova : Vasilescu I (7) — 
gan (6), Deliu (7), Marin Marcel 

Dumitrescu (6) — Anton 
in (8) — Cîrciumărescu (5)

71 Vasilescu II (5), Sfîrlogea 
inie (9), Onea (9).
iința Cluj: Ringheanu (7),
60 Moguț (5) — Marcu (5), Tr. 

rgescu (5), Anea (6), Cîmpeanu 
— Suciu (4), din min. 46 Tarcu
Al. Vasile (5) — fvansuc (7), 

i (6), Adam (6), Szabo (5).
condus bine brigada de arbitri din 

Iești compusă din N. Cursaru, la 
<ru, C. Dragu și Gh. Comănescu, 
jușe.
p înscris: Eftimie (min. 35), Cîr- 
Jiărescu (min. 53), Sfîrlogea (min. 
și 89).
in nou studenții craioveni au reali- 
un joc frumos și au cîștigat me- 

Scorul poate surprinde, însă el 
ictă just situația de pe teren. Gaz

au dominat categoric, au supus 
rtă Științei Cluj la un tiir perma- 
1 și precis. „Vioara întîi" a cons- 
it-o înaintarea, în special, Onea, 
+He- și Sfîrlogea care, ajutați de 
on și Bîtlan, au construit multe 
I spectaculoase, au schimbat dese- 
idirecția atacurilor și au șutat din 
j pozițiile. Linia de mijloc a rea- 
, de asemenea, un joc bun, a ali- 
tat linia de atac cu multe baloane 
i participat alternativ la acțiunile 
sive. Fundașii au fost puțin soli
ți, dar și la rarele atacuri ale cl-u-

(8), 
din

(8),

din

jenllor au acționat cu promptitudine.
Jocul Științei Cluj n-a satisfăcut. In 

prima parte a meciului oaspeții au 
aplicat varianta 4 + 3+3, ou accentul 
pe defensivă și cu declanșarea contra
atacurilor prin folosirea lui Ivansuc și 
Adam. Greul a fost dus de apărare în 
frunte ou Ringheanu, care a salvat 
echipa sa din multe situații critice. 
După pauză clujenii au jucat mai 
„deschis", însă acțiunile lor ofensive 
n-au prezentat prea mare pericol pen
tru apărarea gazdelor.

După cîteva minute de tatonări, ora- 
iovenii au pus stăpînire pe joc. în 
min. 5 Anton a trimis balonul pe lingă 
poarta goală. în min. 35, Onea a de
marat pe extremă, a centrat precis la 
Sfîrlogea care a prelungit la Eftimie. 
Acesta a șutat sec și... tabela de mar
caj a indicat 1—0.

La reluare, chiar 
Adam a centrat de 
Szabo, cu capul, a trimis ușor în brațele 
lui Vasilescu. În continuare, am înregis
trat o serie de atacuri la poarta lui 
Ringheanu. In min. 53, Onea a centrat 
pe partea dreaptă la Cîroiumărescu, 
care a ridicat balonul peste Ringheanu 
și... 2—0. Apoi, ritmul jocului a scăzut, 
s-a jucat mai mult la mijlocul terenu
lui. Studenții clujeni au încercat să 
refacă din handicap, dar un contra
atac al craiovenilor s-a soldat cu 
gol înscris de Sfîrlogea.

oră jocul 
fructifică o 
localnicii care 
Sfîrlogea.

1 meci de nota 5

1_o (1-0)
î spunem cîteva cuvinte despre 
;i. Iri timp ce Crișul a construit mai 
te acțiuni de atac, petroliștii n-au 

din „cutie" decît în repriza a 
p, cînd Ivan (min. 54), Iuhasz (min. 
și Badea de două ori (83 și 90) au 
-jnai periculos. Aceasta în timp ce 
zâ I a fost a Crișului. Să notăm 

iceastă parte a jocului mingile ex- 
iate la poarta lui Ionescu de Szakacs 
(min. 17), Harșani (min. 19), cele 
ă lovituri libere, excelent executate 
facob (min. 24 și 44) și Szakacs III 
î. 37).
rbitrul Aurel Pop a condus cu gre- 
el n-a ținut seama de legea avan- 

lui (în repriza I), iar în min. 33 
I Harșani a fost faultat de Fronea 
careu, în loc să acorde penalti a 
cat lovitură liberă de la 25 ml I 
RlȘUL: Duca (7)—Szakacs II (6), 
■mon (7), Mihai (7), Balogh (5) —- 
pian (6), Iacob (7)—Sziics (5), din 
. 69 Bacoș, Harșani (7), Mureșan 
Szakacs III (6).

ETROLUL: Ionescu (7)—Pal (5), 
măgeanu (8), Fronea (6), Florea 
-Dragomir (7),i_Ivan (5)—Badea (6), 
isz (6), Dridea I (4), Moldoveanu 
2in min. 69 Dridea II (5).

M. TUDORAN

în primul minut, 
pe extremă, iar

In ultimul sfert de 
echilibrat, dar cei care 
țiune ofensivă sînt tot 
înscriu în min. 89 prin

Ediția din acest an a 
republican de sală pentru 
excepția cîtorva probe, n-a reușit să se 
ridice la înălțimea așteptărilor. Despre 
aceasta vom vorbi, pe larg, în numă
rul nostru de mîine. Astăzi publicăm 
rezultatele înregistrate:

BĂRBAȚI: 50 metri: 1. Al. Tudo
rașcu (Met.) 5,8 — rec. egalat; 2. Gh. 
Zamfirescu (Steaua) 5,9; 3. L. Levonian 
(SSE C-ța) 6,0; 4. B. Albrecht (Știința) 
6,0; 5. V. Raica (Dinamo) 6,0; 6. V. Po
pescu (Rapid) 6,1. Cu un start mai bun, 
hotărîtor într-o asemenea cursă, Tu- 
dorașcu a obținut o victorie meritată. 

un Z Este interesant să menționăm că recor- 
1 dul republican (5,8 sec.) a fo6t egalat S"3 ■*

ac-

(Dinamo) 4,00, 4. E. Simionescu (Con
structorul) 3,90, 5. G. Pikulski și G. 
'Ahrendt (ambii Banatul) 3,70. Greutate: 
1. C. Crețu (Metalul) 16,17, 2. A. Raica 
(Rapid) 15,60, 3. Ad. Gagea (CSMS 
Iași) 15,48, 4. G. Luchiân (SSE C-ța) 
14,87, 5. C. Drăgulescu (Steaua) 14,08, 
6. C. Schnel (Știința) 13,48. Ciocan 
(6 kg): 1. C. Drăgulescu 20,91, 2.
V. Țibulschi (Șc. Sp. UCFS C-lung) 
20,31, 3. Gh. Szasz (înfrățirea Oradea) 
19,83, 4. Gh. David (Dinamo) 18,22, 
5. I. Chiran (Știința) 17,52, 6. Em. Kiss 
(CSM Reșița) 17,44. Ciocan (7,257 kg): 
1. Gh. Costache (CSS) 59,11, 2. M. 
Oroveanu (CSS) 46,80, 3. Em. Kiss 
46,65. Plin de promisiuni pentru acest

POMP1LIU VINT1LA

Forai învinsă pe teren propriu 
de Steagul roșu cu 2-1 (1-1)

Stadion „1 Mai".
6.000 de spectatori.
Au marcat: Coran min.

min. 72 (pentru Steagul roșu) și Tufan 
min. 17 (pentru Farul).

A arbitrat excelent Muzaffer Sarvan 
(Turcia), ajutat la tușe de Gh. Limona 
și A. Bentu (București).

FARUL: GHibănescu 
Stancu (7), Tîlvescu (6), 
(5)—Zamfir (5), Neacșu 
Tufan (6 
Bukossi (7), Tănase (6).

STEAGUL ROȘU: Adamache (9)— 
Ivănoescu (7), Jenei (7), Campo (7), 
Naghi (6)—Năftănăilă (8), Pescaru (8)— 
Hașoti (7), Gane (8), Goran (8), Ne- 
cula (7).

CONSTANȚA, 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Condițiile atmosferice 
total neprielnice în care s-a desfășurat 
această partidă au influențat desigur 
asupra felului în care au evoluat cele 
două echipe. Pentru edificare notăm 
aici că puțină vreme după primul fluier 
al arbitrului cele două suprafețe de pe
deapsă arătau ca niște adevărate pa
tinoare, locul gheții fiind luat de noroi.

Cei care au știut să se adapteze cel 
mai repede și cel mai bine la condițiile 
menționate au fost oaspeții. Ei au câș
tigat de altfel partida chiar mai clar 
decît o arată scorul, fiindcă și-au orien-

8, Hașoti

(3)—Costin (6), 
Constantinescu 

. (5)—Ologu (6), 
din min. 72 Mănescu),

tat jocul în raport de vînt și de starea 
terenului. In prima repriză a meciului 
au jucat cu pase lungi, în adîncime, 
fiindcă aveau vîntul din spate, în cea 
de a doua au acționat cu pase mai 
scurte, au păstrat mai mult balonul și 
s-au lansat în cîteva contraatacuri foarte 
periculoase.

Farul a început slab jocul. Dar, după 
ce în min. 8 a primit un gol, și-a re
venit. „Duetul" Bukossi-Tănase a fost 
în vervă deosebită și a creat multe si
tuații dificile apărării brașovene. A- 
proape 30 de minute, cei doi înaintași 
constănțeni au luptat din răsputeri cu 
fundașii echipei oaspe, dar golul din 
min. 17 a fost realizat de Tufan, care 
a jucat, în general, mediocru.

Iată fazele din care s-au înscris cele 
3 goluri: min. 8 Hașoti face o cursă 
și pasează din viteză lui Goran, care 
înscrie cu un șut sec. Nouă minute mai 
tîrziu, Neacșu trimite balonul lui Bu
kossi, care îl „vede" pe Tufan, infiltrat 
între apărătorii oaspeților. O pasă pre
cisă și ultimul trage pe lîngă Adama
che, ieșit în întîmpinare. Min. 72 Ha
șoti aleargă pe extremă și la 25 de 
metri de poartă centrează cu efect. 
Ghibănescu, prost plasat, nu poate îm
piedica balonul să intre în poartă.

HRISTACHE NAUM

Alexandru Spiridon a stabilit un nou

SERIA

TEG ORIA B
— Siderurgistul

C.F.R. Roșiori 
amînat.

C.F.R. Pașcani

Chimia Fă-

Metalul Tîrgo-

CLASAMENT
15
15
15
15

Constructorul Brăila
Galați 1—0 (1—0)

Unirea Rm. Vîlcea 
găraș 3—0 (0—0)

Tractorul Brașov —
viște 1—0 (1—6)

Știinta Galați — Știința București
3— 2 (i—1)

Metalul București — Dinamo Bacău
4- 2 (2—1)

Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina
2—1 (2—0)

ILUI ÎN CATEGORIA C
NORD VEST

oria Bistrița — A. S. Aiud 2—1 (2—0).
nerul Bala Sprie — I.R.A. 2 Tg. 
eș 3—0 (1—0).
iianța Sighișoara — Forestiera Sighet 

• (1-0).
da Ocna Mureș — Topitorul Baia 
e 2—0 (1—0).
impia Oradea — Minerul Bihor 1—0 

’1).
caua roșie Salonta — Chimica Tir- 
mi 1—0 (0—0).
ieșul Turda — Unirea Dej 4—0 (2—0).

CLASAMENT

Metalul Pitești — Teba Arad 2—0 (0—0). 
Pandttrii Tg. Jiu — Victoria Călan 3—1 

(0-1).
Musc£ful Cîmpulung — Metalul Tr. Se

verin 1—0 (1—0).
Electromotor Timișoara — Electroputere 

Craiova 3—1 (1—1).
Tractorul Corabia — Minerul Cîmpu

lung 3—0 (2—0).
Minerul Deva — Minerul Anina 1—0 

(1-0).
C.F.R. Arad — Metalul Hunedoara 1—0 

(0-0).krieșul Turda 
L. S. Aiud 
faianța Sighișoara 
»t. roșie Salonta 
lloria Bistrița 
Jhimica Tîrnăveni 
linerul B. Sprie 
Minerul Bihor 
>oda Ocna Mureș 
"or ești era Sighet 
llimpia Oradea 
’•^rea Dej 
'oftitorul B, Mare 
.R.A. 2 Tg. Mureș

8
8
6
7
7
5
6
5
6
4
3

2
1
2
O
O
3
1
O
3
1
3
O
1
3

17:22 
17:24 
21:16 
25:20 
26:18 
20:16 
22:25 
19:26 
17:29 
22:29 
11:29

CLASAMENT

1. C.F.R. Arad 14 9 1 4 29:11 19
2. Metalul Tr. Severin 14 6 4 4 23:15 16
3. Minerul Deva 14 7 2 5 17:18 16
4. Pandurii Tg. Jiu 14 6 3 5 21:15 15
5. Electromotor Tim. 14 6 3 5 23:23 15
6. Muscelul Cîmpulung 14 7 1 6 14:19 15
7. Electroputere Craiova 14 5 4 5 21:21 14
8. Metalul Hunedoara 14 5 4 5 13:15 14
9. Teba Arad 14 5 3 6 23:22 13

10. Minerul Anina 14 6 1 7 16:19 13
11. Tractorul Corabia 14 4 4 6 17:21 12
12. Victoria Călan 14 5 2 7 17:22 12
13. Metalul Pitești 14 5 1 8 22:25 11
14. Minerul Cîmpulung 14 5 1 8 16:26 11

Minerul AninaETAPA < VIITOARE :
C.F.R. A^rad, Electroputere Craiova — 
Tractorul Corabia, Metalul Hunedoara — 
Panduri?^Tg. Jiu, Teba Arad — Muscelul 
Cîmpulung, Metalul Tr. Severin — Elec
tromotor Timișoara, Minerul Cîmpulung 
— Metalul Pitești, Victoria Călan — Mi
nerul Deva.

17
16
16
16
15
15
14
13
13
13
12

9
9

'APA VIITOARE : Chimica Tîrnăveni 
Llimpia Oradea. A. S. Aiud — Arieșul 
da, Unirea Dej — Soda Ocna Mureș, 
erul Bihor — steaua roșie Salonta, 
îstiera Sighet — Minerul Baia Sprie, 
A. 2 Tg. Mureș — Gloria Bistrița, 
itorul Baia Mare — Faianța Sighi- 
a.

record republican de sală cu 2,04 nu.
Foto: I. Mihăică 

juniorului Costache. 
metri: 1. Ec. Cheșa 
Cr. Mesaroș (Banatul)

sezon rezultatul
FEMEI: 50

(Știința) 6,6, 2.
6,6, 3. I. Petrescu (Rapid) 6,7, 4. M+ 
Ciobanu (Constr.) 6,8, 5. I. Lazăr (SSEH 
Cluj) 6,8, 6. V. Suică (Știința) 6,9.

sîmbătă de 4 ori: Tudorașcu de două 
ori și Zamfirescu de două ori, ceea ce 
arată o bună constanță. 55 m garduri: 
1. N. Macovei (Steaua) 7,6, 2. L. Pre
da (Știința) 7,7, 3. Ad. Schneider (Ba
natul) 7,8, 4. K. Socol (Știința Cluj) 
7,8, 5. R. Radoslav (Știința) 7,9 (în 
serii 7,7), 6. A. Deac (CSM Cluj) 8,0 
(în serii 7,8). Lungime: 1. A. Samungi 
(Steaua) 7,18, 2. N. Popovschi (Steaua) 
7,13, 3. V. Sărucan (CSM Cluj) 7,01, 
4. B. Albrecht 6,99, 5. S. Hodoș (CSS) 
6,88, 6. R. Radoslav 6,82. înălțime :
1. Al. Spiridon (Știința) 2,04 — nou 
record, 2. Ș. Ioan (SSE I) 2,00 m, 3. 
E. Ducu (Steaua) 1,95, 4. C. Porumb 
(Știința Cluj) 1,95, 5. C. Semen (Știin
ța) 1,85, 6—7. D. Marinescu (Steaua) 
și Ad. Ionescu (Știința) 1,85. Cea mai 
interesantă probă a întrecerilor mascu
line. Juniorul Șerban loan (n-a împlinit 
încă 17 ani) a trecut din prima încer
care la 2,00 m și părea că avea să 
fie câștigător. Spiridon a trecut la a 
treia încercare. Apoi înălțimea de 2,04 
m s-a dovedit, cel puțin deocamdată, 
inoperantă, pentru Șerban dar a fost 
în posibilitățile campionului republican, 
care a trecut-o la a doua tentativă. 
Triplu: 1. N. Mărășescu (Steaua) 15,17,
2. G. Bloss (CSMS Iași) 14,57, 3. Gr. 
Răuț (Viitorul) 14,45, 4. Fr. Bauer 
(Banatul) 14,40, 5. V. Dumitrescu (Di
namo) 14,36, 6. D. Bădini (Știința) 13,95. 
Prăjină: 1. S. Cristescu (Dinamo) 4,30, 
2. A. Savin (Știința) 4,30, 3. D. Piștalu

40 m garduri: 1. M. Iliuță (Știința) I 
6,2, 2. V. Bufanu (Rapid) 6,3, 3. M., 
Pândele (Constructorul) 6,4, 4. V. Sui-i 
că 6,5; HC. Ec. Potoroacă 6,4, M. 
Costin 6,6. In serii, Potoroacă egalase 
recordul republican (6,1) și așteptar» 
de la ea o evoluție și mai bună în fi
nală. A greșit însă plecarea, și a fost 
eliminată. A participat totuși — ini 
afară de concurs — dar sub valoarea 
din preliminarii. V. Bufanu a egalat I 
recordul de junioare (6,2 în serii)-; 
Lungime: 1. Ec. Potoroacă 5,82, 2. 
M. Pândele 5,52, 3. M. Miliadis (CSMS 
Iași) 5,28, 4. J. Balea (Știința Brașov) 
5,17, 5. M. Bolea—Salomon (Șc. Sp. 
UCFS Huned.) 4,98, 6. M. Imecs (SSE 
Cluj) 4,67. înălțime: 1. R. Crișam 
(Steaua) 1,63, 2. N. Balea (Steaua) 1,59, 
3. M. Pândele 1,50, 4. Ad. Ciobotaru 
(Dinamo) 1,50, 5. El. Vîrlan --Bira>
(Met. Huned.) 1,45. Greutate: 1. M > 
Sălăgean (Dinamo Brașov) 15,36, 2, i 
A. Gurău (Progresul) 14,70, 3. E. Sche
rer (Voința Br.) 12,75, 4. El. Neacș» ! 
(Șc. Sp. UCFS C-lung) 12,65, 5. EL' 
Elie (SSE II) 12,61, 6. C. Gurău (Știin
ța) 11,88. Recordmana țării a câștigat 
fără dificultate o întrecere în care ne 
așteptam la un nou record.

4 23:12
5 24:21
5 17:14
7 33:21

19
19
17

1. Siderurgistul
2. Constructorul Brăila
3. Flacăra Moreni
4. Dinamo Bacău
5. Poiana Cîmpina
6. Metalul Tîrgoviște
7. Unirea Rm. Vilcea
3. Știința Galați 
~. C.F.R. Pașcani 

, Știința București 
Tractorul Brașov 
C.F.R. Roșiori

. Metalul București 
Chimia Făgăraș

ETAPA VIITOARE:
Iești — C.F.R. Roșiori,
— Dinamo Bacău, Siderurgistul Galați:
— Metalul București, Chimia Făgăraș
— Poiana Cîmpina, Tractorul Brașov— 
Constructorul Brăila. Metalul Tîrgo
viște — Flacăra Moreni, Unirea Rm. 
Vîlcea — Știința Galați.

SERIA A ll-A
Minerul Lupeni — Știinta Timișoara 

2—0 (1—0)
C.F.R. Timisoara — C.S.M. Reșița 

3—1 (0—0)
Recolta Cărei — Gaz metan Medias

1-1 (1-0)
Sătmăreana — Ind. sîrmii C. Turzii

1-1 (1-1)
Vagonul Arad — A.S.A. Tg. Mureș 

2—1 (2—1)
Clujeana — Jiul Petrila 1—0 (0—0) 
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir 3—0 

(2-0)

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

3
1
3 
O

Bucu-Știința
C.F.R. Pașcdni;

(Urmare din pag. 1)
lor). In min. 34 Matievschi reduce han
dicapul, transformînd o lovitură de 
pedeapsă : 5—3. La reluare. Steaua 

1 pare mai decisă, încearcă mai des decît 
în prima parte să deschidă jocul și 
cîștigă (cu Căpușan) mai multe baloane 
la grămadă. Scorul partidei este pecetluit 
de Penciu în min. 72 (lovitură de pe
deapsă dintr-un unghi foarte dificil 
după ce ratase alte lovituri de poziții... 
favorabile).

Gu toate că jocul deschis nu a fost 
prezent prea mult în această partidă 
ji mai mult au încercat să-l aplice... 
învinșii, partida a plăcut spectatorilor. 
A fost un meci dinamic, echilibrat. 
Încă o dată, felicitări ieșenilor pentru 
progresele realizate și îndemnul de a 
dezvolta mali departe concepția de joc 
actuală.

19 . CONSTRUCTORUL — FARUL 9—3
îs l Revenită în prima categorie a cam-
17 1 pionatului, Farul Constanța a reușit 
ic / să dea o viguroasă replică, în depla- 
16 X sare’ redutabilei formații bucureștene, 
15 f Constructorul. Partida s-a caracterizat 
15 j prin perioade aproape egale de doini
ta I nare. în schimb a fructificat mai mult 
u S Constructorul, superioară la capitolele 
io C omogenitate și orientare tactică, prin 

9 Șava, Bărăscu și Nistor, autori ai cîte 
unei încercări (min. 25, 49 și 59). 
Farul a redus din handicap (min. 74) 
prirț Petrescu N., care a transformat 
spectaculos o lovitură de pedeapsă. De 
altfel, scorul real a fost 9—6, deoarece 
în. min. 77, Pop a înscris un ilropgo’." 
de mare clasă, perfect valabil după

noi (semnalat și de arbitrii de tușe)» 
dar neacordat de conducătorul princi
pal al partidei S. Horovitz, aflat de
parte de fază. Singura scăpare a ar
bitrului de centru, într-un meci pe care 
l-a condus bine...

1. Industria sîrmei
2. Recolta Cărei
3. Știința Timișoara
4. Vagonul Arad
5. Clujeana
6. C.S.M. Sibiu
7. A.S.A. Tg. Mureș
8. Jiul Petrila
9. Minerul Lupeni

10. A.S. Cugir
11. Gaz metan Mediaș
12. Sătmăreana
13. C.S.M. Reșița
14. C.F.R. Timișoara 

ETAPA VIITOARE:

15
15
15
15
15
15
15

4 23:16
4
4
5
6
6
7
6
6
7
6
9
9

10 9:28

24:21 
24:16 
18:17 
20:15 
24:19 
25:25 
25:16 
19:18 
23:23 
15:17 
16:21 
18:31

CLASAMENT
15 8 3
15 8 3

4
3
2
2
0
3
3
1
4
1
2
1

Industria sîrmii 
C. Turzii — Gaz metan Mediaș, Jiul 
Petrila — Vagonul Arad, C.S.M. Sibiu 
— C.F.R. Timișoara, A.S. Cugir — 
Minerul Lupeni, Știința Timișoara; <— 
Clujeana, C.S.M Reșița — A.S.A. Tg. 
Alureș, Sătmăreana — Recolta Cărei.

T. «T.
GRIVIȚA ROȘIE A REALIZAT 

SCORUL ETAPEI
40 de minute Gloria a „ținut piept" 

formației Grivița Roșie. Mai mult, la 
sfîrșitul reprizei scorul le eră favorabil 
metalurgiștilor (6—3) prin punctele 
realizate de Blum (lovitură de picior 
căzută) și Cernat (încercare), față de 
o singură încercare reușită de aripa 
grivițenilor, Teodorescu. In cea de a 
doua parte a jocului, părăsiți de aju
torul... vîntului și, mal ales, plătind 
tributul unei insuficiente pregătiri fi
zice și lipsei de jocuri de verificare, 
metalurgiștii n-au mai putut rezista, 
în formă excelentă, cu un joc care 
poartă vizibil amprenta învățămintelor 
culese după turneul din Franța, Grivița 
Roșie a obținut o victorie comodă, rea- 
lizînd scorul etapei: 24—6 ! Au înscris 
în repriza a Il-a : Oblemenco (lovitură 
de picior căzută), Radulescu (încer
care transformată de Irimescu), Iliescu 
(încercare), Teodorescu (încercare 
transformată de Irimescu), Balcan (Î3 
cercare transformată de Irimescu).

• Rulmentul Bîrlad , -+. Progresui 
8—0 (8—0) ; Știința:r Retfoșeni —
Știința Cluj 3—0 (0—0) '; Știința TJ^ 
mișoara — Dinamo 8—17 (0—9).-



întreceri pasionante la lupte libere
MAJORITATEA FAV0R1ȚIL0R—ÎNVINGĂTORI
Steaua București—Minerul B. Mare 

i(M. I.) 3—0 (5, 12, 4.) Militarii au 
practicat un joc bun, eficace, eviden- 
țiindu-se aportul tui Rauch și Papu- 
giu. Minerii, dintre care am remar
cat doar pe Pătrășcoiu, s-au apropiat 
de învingători numai în setul secund. 
(DINU NICOLAU—coresp.)

Rapid București—Constructorul Brăi
la (M. I.) 3—0 (4, 4, 4). Meci fără 
istoric. S-au detașat Grigorovici și 
Plocon de la Rapid și — în parte 
■— Claici și Dobre de la învinși. 
(MIRCEA

Dinamo
(F.I.) 3-1 
ția setului 
Dinamo a 
a jocului o formație cu rezerve și a- 
preciem că antrenorul său n-a gre
șit. Dimpotrivă. Pentru că voleibaliste
le mai noi numai așa se pot dezvol
ta și căli: jucînd, învățînd să lupte 
și uneori să piardă, nu doar prin 
antrenamente, făcînd încălzirea înain
tea meciului, iar apoi... privind, de 
pe bancă, la succesele din teren ale 
celor mai vechi și cu mai multă ex
periență.

BAJAN—coresp.)
București—C.S.AL 

(5, 0, 15—17, 1). Explica- 
pierdut de campioane: 

folosit în a treia parte

Cluj

C.P. București—Metalul București 
(F. I.) 3—1 (5, 13—15, 10, 11).C.P.B. 
nu-și dezminte buna reputație de e- 
chipă sudată solid sub aspectul pre
gătirii morale și de voință, izbutind 
să învingă ieri în largă măsură mul
țumită acestei calități, întrucît s-a 
prezentat fără principala sa trăgă
toare, Ana Zaibara, accidentată. Sîntem 
tentați să credem că Metalul a mi
zat inițial prea mult pe această ab
sență și că, ulterior, riposta decisă 
a sportivelor de la „Casa Scînteii" a 
fost aceea care a determinat jocul 
dezorientat, dezlînat, al învinselor. 
De-a lungul unei partide lipsite, în ge
nere, de strălucire, am notat din com
portarea învingătoarelor — buna 
cuție a paselor și agresivitatea 
cajelor.

Semănătoarea București—Știința
troșeni (M. II) 3—2 (12, 11—15, 
13—15, II, 11), după 125 de minute 
de joc, frumos în cea mai mare par
te a timpului și putînd rivaliza din 
mai toate punctele de vedere cu ca
litatea multor întreceri din seria frun
tașă a campionatului. Semănătoarea 
a primit replica unui adversar hotărit 
și care a produs o plăcută impresie;

exe- 
blo-

Pe-

sub aspect tehnic, mai cu seamă prin 
preluările exemplare; sub aspect tac
tic, prin organizarea generală a 
jocului, în special a blocajelor și prin 
utilizarea cu aplomb, varietate și 
eficacitate a combinațiilor ofensive; 
în fine, studenții și-am cucerit nume
roase aplauze datorită spiritului de 
luptă dovedit în apărarea din linia a 
doua. Cu mai multă forță în atac, 
dar mai cu seamă fără scăderile de 
atenție și unele greșeli puerile comi
se după serii de puncte înscrise prin- 
tr-un joc excepțional, oaspeții se pu
teau "întoarce la Petroșeni cu o vic
torie. Aceasta i-a revenit Semănă
toarei, și pe deplin merit, pentru: 
buna alcătuire a formației în ultimele 
două seturi și — ca urmare — re
dresarea integrală pe plan moral- 
volitiv, concentrarea superioară, ame
liorarea blocajului, energia și va

rietatea din momentul de finalizarea 
atacurilor. S-au evidențiat: Schaffer, 
Dumitrache, Radu, Gani și Pelin de la 
învingători, Hornicaru, Cibu, Perneș și 
Șchiopa de la Știința.

procedee teh- 
ridice nivelul 

al întrecerilor, 
un Iot mai

In cea de a doua etapă a campiona
tului republican de lupte libere, la 
București s-au întîlnit principalele pre
tendente la titlul de campioană, forma
țiile bucureștene Steaua, Dinamo și Pro
gresul. Sportivii celor trei echipe au 
dovedit o bună pregătire, au realizat 
partide bogate în acțiuni, au folosii 
cu succes o serie de 
nice, reușind astfel să 
tehnic și spectacular

Formația Steaua, cu
valoros și cu o pregătire superioară, 
a reușit să obțină două victorii la 
același scor (12—4) în fața forma
țiilor Progresul și Dinamo. Cu toate 
că scorul arată o superioritate evi
dentă, luptătorii militari au trebuit să 
depună eforturi mari pentru a putea 
obține victoria. Sportivii A. Mavri- 
dis și Al. Chircă de la Progresul au 
reușit performanțe care au constituit 
surprizele reuniunii. Ei au realizat vic
torii în fața a doi luptători din lotul 
republican, I. Chirilă și, respectiv, 
Gh. Ureianu.

Intîlnirea dintre Steaua și Dinamr 
a fost echilibrată numai la categori 
ile mici. La categoriile mari, milita 
eii au cîștigat la scor.

Așteptată cu mult interes a foă 
întrecerea dintre Progresul și Dina* 
mo, unde rezultatul putea fi favora 
bil oricărei 
videntă a 
N. Crfetea, 
au obținut 
i-a scutit 
Scor final

echipe. Superioritatea e 
dinamoviștilor
A. Radu, L.
patru victorii

de emoții pe
10—4.

I. Focanu 
Chiș, car< 
consecutiv) 

dinamoviști

MIHAI TRANCA

Celelalte
Steagul roșu Brașov — 
goj: 14—2, cu Mureșul 
10—6 ; Mureșul Tg. Mureș — 
Lugoj: 16—0. La Galați, 
Galați — Prahova Ploiești: 
cu C.S.M. Cluj: 13—3, C.S.M. 
Prahova Ploiești: 10—6. La 
Rulmentul Brașov—Vagonul
9—7, cu Rapid Buc : 14—2 ; Vagonit 
Arad—Rapid Buc. 14—2.

---------—------------------------------

ÎNOTĂTORII BUCUREȘTENI LA BERLIN

rezultate! la Tg. Mureș
A.S.M. Lu 

Mureș 
A.S-M-
C.SG 
14—2 
Cluj— 
Arad .. 
Arad

Tg.

CONSTANT1N FAUR

Meciul Dinamo București — Steaua 
încheie campionatul republican de baschet

(Urmare din pag. 1)
Reuniunea baschetbaiistică de aseară 

e fost încheiată în chip magistral de 
echipele Rapid și Dinamo București 
care au furnizat unul din cele mai fru
moase spectacole sportive din ultimii 
ani. Ambele echipe au aruncat în luptă 
toată energia, au făcut uz de întreg 
bagajul de cunoștințe tehnice și tactice, 
încîntînd publicul prin frumusețea fa
zelor create. Palpitanta evoluție a sco
rului a avut și ea un cuvînt de spus 
la reușita meciului. Rapidiștii au con
dus majoritatea timpului și în min. 37 
scorul le era favorabil: 75—69. De aci, 
secundă de secundă lupta a devenit 
mai dîrză și datorită unui 
deosebit Dinamo a egalat (prin Cernea) 
cu puțin înainte de fluierul final. în 
prelungiri este rîndul dinamoviștilor să 
conducă (81—79, 83—81, 85—82), deși 
în această perioadă au fost eliminați 
pentru 5 greșeli personale doi din ju
cătorii de bază: 
(acesta din urmă 
greșit de arbitrul 
pentru Dinamo se 
de „unu la unu“ 
Popescu „scapă" 
trul Deak s-a plasat greșit, mingea s-a 
lovit de el și a revenit rapidiștilor) și 
înscrie coșul decisiv. Au înscris: Cr. 
Popescu 7, POPOVIC1 25, TURSU- 
GIAN 2, DINESCU 12, Stănescu 4, 
PREDULEA 26, HANEȘ 11 pentru în
vingători; SPIRIDON 15, ALBU 21. 
GIURGIU 17, Viciu 4, Kiss 4, Visner 2, 
ANTONESCU 12, Novac 2, CERNEA 8. 
Arbitrii I. Deak și I. Petruțiu au con
dus bine pînă în final cînd au comis 
cîteva greșeli tocmai în momentele de
cisive.

Rezultatele tehnice de sîmbătă și du
minică : Steaua — Știința Timișoara 
69—64 ( 41—29), Rapid — Dinamo 
Oradea 88—64 ( 48—25), Dinamo Bucu
rești — Știința București 88—80 (41— 
35), Steaua — Știința București 77— 
75 (35—40, 65—65), Rapid — Dinamo 
București 87—85 ( 38—33, 79—75).
Știinta Timișoara — Dinamo Oradea 
71—57 (37—32).

★
Ultimele partide ate turneului final 

se dispută azi de la ora 17 în sala Flo- 
reasca. Dinamo Oradea joacă cu Știința 
București, Rapid cu Știința Timișoara 
și în încheiere esfe programat tradițio
nalul derbi Dinamo București — Steaua. 
Jucătoarele de la Constructorul au

efort

Albu și Spiridon 
sancționat în mod 
Deak). La 85—84 
execută o aruncare 
din care Cristian 

pe contraatac farbi-

acționat excelent tactic (în atac joc 
pozițional, cu pătrunderi decise și cu 
aruncări de la distanță precise; în 
apărare o „zonă" elastică, agresivă), 
au fost combative și în același timp 
calme tot timpul partidei. Baschetbalis
tele mai experimentate (Suliman și 
Cherciov) au conlucrat armonios cu 
cele tinere (Odobescu, Ionescu, Albo- 
teanu), realizînd astfel un joc colectiv 
care a stat de fapt la baza succesului.

_ Fără a scădea prin aceasta din me
ritele învingătoarelor, trebuie să spunem 
că Știința s-a comportat mult sub va
loarea jucătoarelor ce alcătuiesc această 
echipă. Campioanele au jucat cu mult 
trac, nu au reușit să destrame „zona" 
adversarelor, au fost imprecise nu numai 
în aruncările de la semidistanță, ci 
chiar și în cele de sub coș, iar în apă
rare nu au reușit în nici un moment 
să facă față atacurilor bine organizate 
ale baschetbalistelor de la Construc
torul.

Ca evoluție, partida nu a avut is
toric. Constructorul a condus din primul 
minut, distanțîndu-se treptat pînă ia 
scorul final de 74—49 ( 36—26). Au 
marcat : Ionescu 6, Odobescu 16. Cber- 
ciov 20, Stamatiu 2, Suliman 24. Al- 
boteanu 6 pentru Constructorul; Hara- 
tambie 7, Gheorglie 20, Dumitrescu 5, 
Simon 6. Tintorescu 7, Nagy 4 pentru 
Știința. Meciul a fost condus bine de 
arbitrii V. Popescu și I. Nicolaev.

Celelalte rezultate : feminin seria I: 
Rapid — Voința Brașov 62—56 ( 34— 
23), Voința București — Progresul 
73—65 (30—30), Știința Constanța — 
Știința Cluj 55—54 ( 20—21), Mureșul 
Tg. Mureș — Voința Oradea 56—42 
(37—18) ; seria a Il-a : l.C.F. — Știința 
Timișoara 48—43 (25—17), Voința Tg. 
Mureș — Olimpia București 64—47 
(după prelungiri), Spartac Salonta — 
Crișul Oradea 56—48 ( 24—16). A.S.A. 
Cluj — C.S.M.S. Iași 101—71 (54—35); 
masculin seria a 11a: Petrolul Ploiești 
— Olimpia București 59—72 ( 28—34), 
Știința Craiova — I.C.F. 69—68 (30— 
32), A.S.A. Bacău — Siderurgistul 
Galați 71—91 (33—39), Voința Tg. 
Mures — Voința Satu Mare 57—41 
(26—22).

IN CELELALTE MECIURI: Ști
ința Galați—Progresul București (M,I,) 
3—0 (7, 6, 8), Dinamo Bihor—Dina
mo București (M. I) 1—3 (3—15,
5—15, 15—13, 2—15), Stiinta Timi
șoara—Tractorul Brasov (M. I.) 1—3 
(15—10, 10—15, 9—15, 11—15), Farul 
Constanta—Petrolul Ploiești (M. I) 
3—0 (10, 10, 12), C.S.M.S. Iași—Ști
ința Cluj (M. 1), 0—3 (6, 12, 13) 1 
Știința Cluj—Știința București (F.I) 
3—2 (12—15, 10, 7—15, 9, 7) Parti
zanul roșu Brașov—Rapid București 
(F. I) 1—3 (15—8, 5—15, 6—15,
7—15), Farul Constanța—Progresul
București (F. I.) 3—0 (13, 7, 8),
Voința Craiova—C.S.M. Sibiu (F.I) 
3—1 (8, 13—15, 14, 12) ; înainte Ti
mișoara—Eiectroputere Craiova (M. 
H) 3—0 (4, 4, 8), Metalul Pitești— 
C.S.M. Cluj (M. II) 3—1 
•3—15, 9, 13), ind. Sîrmei G. Târ
zii—Știința Brașov (M. II) 
(6, H, 13); Știința Tg. Mureș—Ft. 
roșie București (F. II) 3—1 (8,
3—15, 11, 7), Progresul Tîrgoviște— 
Corvinul—Deva (F. II) 3—0 (8, 10, 
13), Voința M. Ciuc—Penicilina Iași 
(F. II) 0—3 (12, 6, 9). — Amănunte 
în ziarul de mîine.

BERLIN 28 (prin telex — de la tri
misul nostru special, ADRIAN VĂ
SUȚ U).

Cei mai buni înotători din Berlin și 
București s-au aliniat sîmbătă și dumi
nică după amiază pe bloc starturile 
bazinului de 50 m al clubului Dynamo 
Berlin. Localnicii s-au impus cu ușu
rință, cîștigînd majoritatea probelor. Au 
existat totuși, cîteva curse în care bucu-

îeștenii au dat o replică curajoasă, oț* 
ținînd și cîteva recorduri republicane 
Tiheriu Șerban 2:23,3 la. 200 m spatt 
și 1:06,0 la 100 m spate, Cristina Ba- 
laban 5:12,9 la 400 m liber și lngria 
Ungur 1:05,4 la 100 m liber.

întâlnirea a luat sfârșit cu 129—78 
în favoarea gazdelor. Vom reveni cu 
amănunte în numărul următor.

Pe terenurile de fotbal
• REZULTATELE OBȚINUTE IERI DE WIENER SPORTKLUB SI SZEGED

• INTER A ÎNVINS CU 5—2 PE MILAN 1 
REZULTATE

(8.

3—0

• ALTE
Echipele Wiener Sportklub și Szeged 

care vor evolua miercuri în Capitală 
au susținut, ieri, meciuri de campionat. 
W.S.K. s-a întîlnit într-un meci derbi 
cu F.C. Austria și a pierdut cu 3—1 
(1—1), iar Szeged a jucat cu fruntașa 
clasamentului maghiar Honved Buda
pesta, de care a fost învinsă cu 4—3. 
(Gohil victoriei l-a înscris Honved în 
ultimul minut de joc prin Tichy).

în clasamentul campionatului aus-

triac, Wiener Sportklub deține și după 
etapa de ieri o poziție fruntașă:

1. Rapid
2. W.S.K.
3. F.C. Austria

11
12
8

6 1 33:10
3 3 40:25
8 2 23:10

28
27
0 4

In campionatul fem'nin,

Știința București 
învinsă de Constructorul

sr-i / :

la 25 de puncte!!!

• Pe stadionul Colombes din Paris, 
în prezența a 40 000 de spectatori, e- 
chipete de rugbt ale Franței și Țăiii 
Galilor s-au întîlnit în ultimul măci 
al „turneului celor 5 națiuni". Fran
cezii au cîștigat cu un scor categoric: 
22—13 (19—0), dar se pare că adver
sarii for nu au prea forțat jocul fiindcă 
indiferent.de rezultat ei nu mai puteau 
pierde turneul. Clasament final,: G 
Țara Galilor 6 puncte; 2—3. Franfe, 
Irlanda 5 puncte ; 4. Anglia 4 ptocte;

Mahomed Ca
ul internatfonhl

Și Voința București a cîștigat
a„Cupa campionilor europeni

la tenis de masă (fete)

18 
18 
18

★

Derbiul campionatului italian s-a des
fășurat ieri pe stadionul „San Siro“ între 
formațiile Internazionale și Milan. Inter 
și-a luat o strălucită revanșă după în- 
frîngerea din tur (0—3) obținînd de 
data aceasta victoria cn 5—2. In par
tea a cloua a jocului, atacul lui Inter, 
(Jair, Dotnenghini, Mazzola, Corso) a 
funcționat ireproșabil. Nu este mai pu
țin adevărat că timp de 55 minute 
Milan a jucat în 10 oameni. In urma 
acestei victorii, diferența între cele două 
protagoniste s-a redus la un punct:

(Urmare din pag. 1)

nice.
în atacuri 
și cîștigă

Simon a

Reprezentanta noastră, după cîte- 
va mingi de tatonare, intră 
irezistibile din ambele părți 
cu 21 — 11.

în meciul al patrulea A.
întrecut-o pe Ella Consfantinescu cu 
2—0 (12, 20). Ella Consfantinescu a 
dat numeroase mingi înalte și a ra
tat deseori situații ușoare în acțiuni 
ofensive. Partidele următoare nu au

constituit probleme pentru sportivele 
romînce : Maria Alexandru—Hilde Gro- 
ber 2—0 (8, 17), Eleonora Mihalca— 
Rosemarie Seidel 2—0 (9, 11). Atît 
Alexandru cit și Mihalca au jucat 
calm, au apelat la o gamă variată 
de lovituri, dominînd pe tot parcursul 
întîlnirilor.

Este de dorit ca aceste victorii inter
naționale să stimuleze și mai mult pe 
sportivii noștri în pregătirile pentru 
„mondialele" de la Ljubljana.

1.
2.

Milan 
Inter

26
26

17
18

7 2 46:19 41
8 2 46:22 40

★

Echipa U.R.S.S. a jucat la Livomo• 1
cu formația locală cu care a terminat 
la egalitate (0—0).

• în „Cupa Africii" la fotbal: Ugan
da — R.A.U. 5—1 I; Sudan — Etio
pia 2—1.

• Semifinalele „Cupei Angliei": Li
verpool — Chelsea 2—0; Manchester 
United — Leeds United 0—0 (după 
prelungiri). Partida se va rejuca.

8—6, 6—2 pe Franțoise Durr (Franța), 
iar Lesley Turner a întrecut-o cu 6—0, 
6—3 pe Norma Baylon (Argentina).

• La Leningrad, în cadrul concursu
lui atletic de sală, Viktor Bolșov a ob
ținut la săritura în înălțime rezultatul 
de 2,17 m, iar Tatiana Șcelkanova a 
stabilit cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit la săritura în 

1. lungime cu 6,39 m. Alte rezultate:

In prima parte a campionatului fe
minin, Constructorul București reali
zase cfeă mai măre surpriză a compe- 
sițieț. întrecînd după o dispută pasio
nantă pe campioana țării, echipa Știința 
București.'.Era de așteptat deci ca re
prezentantele studentelor din Capitală 
să se pregătească cu deosebită serio
zitate pentru'meciul revanșă din retur. 
Duminică^iliVȘirteață, însă, a învins tot 
Cohst/Ucttă'ul'și încă la o diferență de 
25 .de puncte (! !!), cea mai mare la 
care a pierâlit Știința în ultimii ani.
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5. Scoția 1 punct.
• Atletul tunisian 

moudi a cîștigat „Crosul internațional 
Martini" desfășurat la Bruxelles, par- 
curgînd distanta de 10,5 kilometri în 
33:42,0.

• Șahistul maghiar Forintos; cu 4 
puncte și o partidă întreruptă, este n.jil mara F 
lider al turneului internațional mâst(u- greutății rezultatul de 17,75 m, co-

’* -------- ” r’oG>- rectînd cu 5 cm cea mai bună per-
cu cfte\4 forinanță mondială de sală, care-i a- 

(i, J » parținea.

lin de la Sarajevo. TI urmează Pi 
gaevski, Suetin și Cirict, c„ 
puncte fiecare. n

• Jucătorul francez Pierre Bajțttms' 
l-a învins cu 6—4. 4—6. 7—5.’6—4 tei! 
Frank Froehiing (S.U Ai) în serpifi™»- , 
Iele turneului internațional de tenis de t 
la Caracas. La simplu femei, âțțstrj- 
liana Margaret Smith a eliminat-o țu

jucătoarei Bilek (R. P. Ungară), care 
a totalizat 10 puncte din 13 posibile. 
Reprezentanta țării noastre, Etisabeta 
Polihroniade, s-a clasat pe lo^pț'n^4-3 
la egalitate de puncte (9) cu campioa
na iugoslavă Milunka Lazarevich Po
lihroniade, care avea de susținut, îna
intea ultimei runde, 4 partide între
rupte sau amînate, a reușit să cistige 
3 (la Stadler, Kures, R. Jo$l:ș’Aș^)

iu
.( ■ -x: 

a

-• J:

60 m plat bărbați: Kașceev 6,7; 60 
plat femei : Samotesova 7,5; 110 
garduri: Anatoli Mihailov 14,2; lun
gime: Igor Ter Ovanesian 7,58 m. Ta-

Press a obținut la aruncarea

m
m

TURNEELE DE SAH DE LA 
BELGRAD Șl MAR DEL PLATA

1 Turneul internațional feminin de șah 
de la Belgrad s-a încheiat cu victoria

pierzînd una singură în fața maestrei 
internaționale Lazarevici. Cealaltă șa- 
hisfă română. Margareta Teodorescu, 
s-a clasat pe locul 7—9 cu 7 puncte. 
In ultima rundă Teodorescu a în^ns-o 
cu negrele pe Kures. Partidele Pâiihro- 
niade — Hemskerk. jucată «inori și 
cîștigată de șahista noastră, j îtontăt 
pentru runda a 13-a. Clasamdțpt j^ținaj: 
1. Bilek (R.P.Lf) 10 puncte; 2-^9 Po
lihroniade (R.PR.), Laza'revtCA,1 (Jjj4.Ș.l?. 
Iugoslavia) 9 puncte; 4. K. Jovanovici 
(R.S.F.I.) 8 puncte; 5—6., 'I^iliak 
(R.S.F.I.), Konarkowska (R.P.PfJ, 7,5

---------------------------------- ------ ■>}<> i >

puncte; 7—9. Teodorescu (R.P.R.), 
Stadler (R.S-F.L), Asenova (R.P.B.)' 
7 puncte; 10. Pihalici (R.S.F.I.) 6 
puncte; 11. Kures (R.S.F.I.) 4 puncte; 
12—13, R. Jovanovici (R.S.F.I.), Hemș- 
kerk (Olanda) 3,5 puncte ; 14 Vuja- 
novici (R.S.F.I-) 3 puncte.

★
După trei remize și o înfrîngere, șa- 

histul romîn Florin Gheorghiu a ob
ținut prima sa victorie în turneul inter
național de la Mar del Plata (Argen
tina). In runda a 5-a F. Gheorghiu a 
cîștigat în 27 de mutări partida cu ar
gentinianul Behrensen. Alte rezultate 
din runda a 5-a : Bolbochan — Aver
bach remiză ; Cruz — Palermo 1—0;, 
Panno — Benko remiză ; Na jdorf —■ 
Sanguinettî remiză; Stein — Bîeîicki 
1—0; Garcia — Pilnik 1—0.

In clasament conduce Najdorf (Ar
gentina) cu 4,5 puncte, urmat -de Stei» 
(U.R.S.S.) 4 puncte, Averbach
(U.R.S.S.) 3,5 puncte. Florin Gheor
ghiu se află pe locul 7 cu 2(5 puncte. 
La turneu participă 16 concurenți.

(Agerpres)
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