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După o Sinaia de mare tensiune

BUCUREȘTI A CUCERIT
,CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA HANDBAL
îrtida decisivă, echipa campioană a Romîniei a învins formația R. K. Medvesciak Zagreb cu 13-11 (8-5)

Prin telefon, de la trimisul nostru DAN GIRLEȘTEANU

ă
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șirul neîntrerupt de victorii și maturității campionilor noștri nu 
asigurat calificarea în finală, numai vigoarea și elanul, caracteristice 
București a întîlnit sîmbătâ handbalului iugoslav, ci și o foarte

se înalță peste blocajul celor doi jucători iugoslavi și va înscrie un 
nou gol pentru echipa Dinamo.

Telefoto Agerprts

de 6 000 de spectatori (cifră neobiș
nuită la întîlnirile de handbal din 
Franța !) au ținut să-și ocupe locurile 
din tribunele sălii din Palatul Sportu
rilor din Lyon.

Partida a început în nota de domi
nare a echipei noastre, care inițiază 
cîteva atacuri periculoase, dar șuturile 
lui Moser și Hnat sînt blocate cu si-

(Continuare in pag. a 4-a)

RAPID BUCUREȘTI S-A CALIFICAT
PENTRU SEMIFINALELE C.C.E. LA VOLEI

Rapid București—Ț.S.K.A. Moscova 3-0: 15-5, 15-8, 15-4!
Un fierbinte BRAVO, 

RAPIDULUI, biruitor la 
scorul dorit și așteptat de 
noi toți, cu un optimism 
fără rezerve și, cum s-a 
văzut, 
ficat.

S-a 
1963. 
punct 
că 1—3 din turul întâl
nirii cu Ț.S.K.A. desfă
șurat la Moscova a fost 
de astă dată remontat 
de Rapid București și 
întors în favoarea sa 
printr-un 3—0 la puncta- 
verajul de 45:17 (15—5, 
15—8, 15—4), față de 
45:18 de acum doi ani.

N-am greșit dînd cre
dit larg puterii de luptă 
a Rapidului, căruia în dis
puta de aseară cu cam
pioana masculină de volei 
a U.R.S.S. nu i-au trebuit 
decât 66 de minute pentru 
a cuceri victoria la scorul 
necesar calificării în se
mifinalele ediției din a- 
cest an a Cupei campio
nilor europeni. Intr-ade
văr, excepționala comba
tivitate a Rapidului a fost 
aceea care a stat la baza 
succesului echipei, acor- 
dîndu-se perfect cu înalta măiestrie 
a jucătorilor care au compus formația 
și care au surclasat garnitura oaspe-

întru totul justi-

petrecut ca în 
Și chiar cu un 
mai bine, pentru

Concursul internațional de scrimă de ia Dinamo

Marina Stanca-cea mai bună dintre floretiste!
Ultimele două probe individuale 

din cadrul concursului international 
de scrimă de la Dinamo au adus pe 
planșe floretistele și sabrerii din se
lecționatele de tineret ale Romîniei 
și Ungariei.

Proba feminină de floretă a revenit 
trăgătoarei noastre Marina Stanca 
(antrenor, A. Pelegrini). Câștigătoarea 
turneului are meritul de a fi mani-

festat mai multă personalitate ca de 
obicei, de a fi acționat cu mai multă 
gîndire tactică, cu mai mult curaj. 
Ea a pierdut un singur asalt, la 
Ileana Drimbă, în preliminariile tur
neului final. Apoi, victorii în serie : 
4—0 cu Szarai, 4—1 cu Ronay și Szol- 
noki, 4—2 cu Tasi și Pop și 4—3, în

O dată in plus, Grigorovici (Rapid) întrece blo
cajul Ț.S.K.A. și punctează. ,

Foto ! T. Roit» î 
ților. Iar aplauzele și ovațiile dăruite! 
învingătorilor de ieri seară de către, 
entuziasta și devotata galerie rapidistăi 
au fost meritate din plin de aceștia», 
căci e greu de imaginat un joc de o 
limpezime și promptitudine mai mare 
decît cel desfășurat de voleibaliștii 
noștri și o victorie mai clară decît a- 
ceea obținută de ei duminică la Flo
reasca, împotriva unei echipe de talia 
și reputația Ț.S.K.A.

Ce a constituit, împreună cu fermi
tatea activității defensive din linia a 
doua, cheia succesului ceferiștilor ? 
Blocajul, care din capul locului a func
ționat cu o precizie de ceasornic, cu 
aplomb și agresivitate maxime, scoțînd 
pur și simplu din mină atacul echipei

(Continuare in pag. a 4-a)

CONSTANTIN FAUR

(Continuare In pag. a 4-a)

întilnirea amicală de fotbal a juniorilor

ROMÎNIA — TURCIA 3-0 (1-0)

„la Lyon, în ultima partidă a ce- 
e a Vl-a ediții a „Cupei campio- 

europeni", redutabila formație 
Medvesciak — campioana Iugo- 

ii. Echipa din Zagreb se prezenta 
cest mare meci cu o „carte de 
i“ dintre cele mai frumoase : reu- 
să elimine pe rînd cunoscuta for- 

W 5 cehoslovacă Dukla Praga, deți- 
irea trofeului, echipa sovietică Bu
dnik Tbilisi și campioana Dane- 
ei, Ajax Copenhaga.' în plus, 
Ibaliștii din Zagreb au arătat chiar 
primele minute ale partidei că au 

la Lyon deciși să confirme aceste 
sse și, deci, să cucerească trofeul 
nit celei mai bune formații de 
de pe continent.
jocul final ei au opus experienței

bună pregătire fizică, tehnică și tac
tică. Firește, în mare parte aceste lu
cruri erau cunoscute, așa încît nu a 
fost de mirare că încă cu mult timp 
înainte de începerea meciului mai bine

Duminică a avut loc la Ploiești în
tâlnirea amicală dintre echipele de ju
niori ale Romîniei și Turciei, care se 
pregătesc pentru Turneul U.E.F.A. La 
capătul celor 80... și oeva de minute de 
joc, tabela de marcaj arăta victoria 
detașată a juniorilor noștri, indiscu- 

i tabil mai buni — ieri.
Oaspeții au aliniat o echipă „bine 

făcută", cu băieți înalți și bine legați, 
posesori ai unei tehnici apreciabile. în 
ceea ce privește așezarea în teren, an
trenorul Sabri Kiraz — cînd ne-a dat 
formația — ne-a vorbit despre... „WM"! 

i Și-ntr-adevăr, echipa a fost ieri mai 
aproape de acest sistem, aruncind

totuși înainte... două vîrfuri centrale, 
servite de regulă fulgerător, cu mingi 
lungi. Multă mișcare m teren, o extre
mă în vervă (Ender), un înaintaș in
cisiv (Faruk), un fundaș prompt (Is
mail), la care putem adăuga portarul 
Mete și pe mijlocașul Selciuk și... cam 
atît. Ineficacitatea a fost ieri defectul 
de bază al echipei turce și. firește, 
acest lucru a fost în avantajul echipei 
noastre.

Meciul a început într-un tempo ra
pid (obținem un corner în primul 
minut), în minutul 6 portarul turc re
ține cu greu o minge șutată puternic 
pe jos de Soangher. Turcii beneficiază

de două oornere (în min. 8 și 13) șt 
apoi un joc încâlcit devine atoatestă- 
pînitor, făcîndu-ne să ne credem la o 
veritabilă partidă de seniori...

Notăm ocazia ratată de Ologu în 
min. 30, cînd nu fructifică o pasă dată 
portarului turc de un coechipier, ca 
și pe cea a lui Faruk care, din apro
pierea lui Gomea, șutează mult peste 
bară.

în minutul 39 și 40 de secunde, 
echipa noastră beneficiază de o lovi-

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 3-a)

loan Serban —
!,03 m la înălțime
1 cadrul campionatului de copii 
Janitalei, desfășurat duminică di- 

« eata în sala Floreasca II, juniorul
1 Șerban a făcut o tentativă de 
orîre a recordului republican pe 
m acoperit la săritura în înălțime, 
ban a început concursul la 1,80 m. 
oi el a trecut din prima încercare 
1,90 m și la 1,98 m. La 2,03 m a 
it nevoie de două încercări pentru 
rece peste ștachetă. Acest rezultat 

- a superior cu 2 cm recordului ofi-
1 al juniorilor de categ. I, care-i 
irținea din acest an.

RAPID BUCURESTI-NOUL
J

LIDER AL CATEGORIEI
REZULTATELE DE IERI

PETROLUL — U.T.A. 5—1 (1—0)
PROGRESUL — C.S.M.S. 5—0 (3—0)
STIINTA CLUJ — RAPID 0—3 (0—2) 
MINERUL BAIA MARE — CRIȘUL

I—0 (1—0)
DINAMO PITEȘTI — DINAMO BUCU

REȘTI 1—1 (î—1)
STEAUA — FARUL 0—0
STEAGUL ROȘU — ȘTIINȚA CRAIOVA

3—1 (2—0)

ETAPA VIITOARE

Minerul Baia Mare — Farul
U. T. A. — Steaua
Steagul roșu — Progresul
Dinamo București — Știința Cluj
Crișul — C.S.M.S.
Dinamo Pitești — Știința Craiova 
Rapid — Petrolul
în paginile 2—3, cronicile meciurilor

A
CLASAMENT

1. Rapid 17 10 4 3 23:10 24
2. Dinamo Buc. 17 10 3 4 30:15 23
3. Sfeaua 17 8 5 4 25:12 21
4. Steagul roșu 17 8 4 5 21 :11 20
5. Petrolul 17 7 3 7 22:16 17
6. Farul 17 6 4 7 17:24 16
7. C.S.M.S. 17 6 4 7 17:24 16
8. U. T.A. 17 5 6 6 19:27 16
9. Dinamo Pitești 17 5 5 7 21 :22 15

10. Crișul 17 4 7 6 13:16 15

11. Știința Craiova 17 6 3 8 19:23 15

12. Știința Cluj 17 5 4 8 23:27 14

13. Progresul 17 4 5 8 15:22 13

14. Minerul B. M. 17 5 3 9 16:27 13

de ieri.
<...................................................................................... .........—------------------------------ —-----

Gol! Baboie a centrat și D. Popescu a deschis scorul in meciul Pro
gresai — C.S.M.S.



FOTBAL O etapă animată, ieri, în categoria A • 21 DE GOLURI ÎN 
DUMINICII FOTBALISTIC 
LA MECIUL PROGRESU 

INEFICA*
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Nu numai arbitrajul este de vină... Rapid aplaudat Ia Cluj:
Progresul — C. S. M. S. 5-0 (3-0) 3-0 (2-0) cu Știința

Progresul — surpriză I — a adus 
contribuția cea mai mare la recolta des
tul de bogată de goluri cu care s-a în
cheiat etapa de ieri a campionatului 
categoriei A, întrecînd pe C.S.M.S. Iași 
la un scor nevisat nici de cei mai în
flăcărați suporteri ai săi. Este drept că 
acest 5—0 nu prea este în concordan
tă eu aspectul jocului și că, intr-o mă
sură, el este și urmarea unor grave 
greșeli de arbitraj. Dar, oricum, atîta 
vreme cît adversarul n-a reușit să în
scrie nici un gol, este evident că me
ciul a avut un deznodămînt logic, că 
victoria Progresului este meritată.

Este meritat. în primul rînd, acel gol 
Hin min. 8 cu care s-a deschis scorul 
în urma unei faze pe cît de simplă, 
pe atît de precisă s Baboie a 
țîșnit prin apărarea ieșeană, care mi
zase prea mult pe strategia „jocului 
la ofsaid" și a trimis „o minge" în cen-

PROGRESUL: Mîndru 7 (din min.
84 Cozma — fără notă) — Al. Geor
gescu 6 (din min. 22 Al. Constan
tinescu 6), Ioniță 6, Peteanu 6, 
I. Popescu 5 — Iancu 6, Atafteuță 
5 — Stanciu 5, Mateianu 7, D. Po
pescu 6, Baboie 8.

C.S.M.S. i Constantinescu 5 —- 
V. Popescu 4, Pop 5, Vornicu 4, De- 
leanu 6 (din mim 61 Dragomir 5) 
— Ștefănescu 5, Danileț 5 — Matei 
4, Ogescu 3, Cuperman 6, Miiea 4.

tru, pe care D. Popescu 5 introdus-o 
in poarta lui Constantinescu fără nici 
o problemă. (Cu un minut înainte, Ia 
e acțiune asemănătoare întreprinsă de 
Mateianu, același D. Popescu pierduse 
un gol sigur trăgînd afară). Ceea ce 
a urmat, însă, acordă unele circum
stanțe atenuante oaspeților. In min. 15, 
la o fază confuză petrecută în fața por
ții lui Constantinescu, s-a auzit fluierul 
arbitrului Zaharia Chifor. Nimeni nu 
văzuse nici o infracțiune. Nimeni în 
«afară de ...arbitru care, și în restul 
meciului, avea să „vadă" tot ceea ce 
n-a văzut întreg stadionul și, în schimb,

Creiniceanu a ratat 11 m...
și Farul a plecat cu un punct de la București

Steaua — Farul 0-0
STEAUA : Haidu 1 — Georgescu 7, 

Chiru (un ttnăr debutant) 7, D. Nlco- 
lae «, Dumbravă 5 — Jenei 8, Koszka 
B — S. Avram 4, Raksi 6, Voinea 4, 
Creiniceanu 5.

FARUL : Manciu 7 — Costin 8, Stan- 
cu 7, Tîlvescu 6. Gref 6 — Zamfir 6, 
Neacșu 5 (min. 83 Pleșa) — Tănase 4. 
Tufan 5. Bukossi 4, Mănescu 4.

Arbitrajul — M. Rotaru (la centru), 
V. Popa și N. Rainea (la tușă), toți 
din Iași — foarte bun.

‘Speram că meciul „vedetă" de pe 
i„"23 August" ne va oferi un fotbal mai 
racătări după multele minute de plicti- 
tseală din primul joc al cuplajului de 
ia București. Dar, zadarnică așteptare. 
ISfeaua și Farul nu ne-au oferit mai 
«nimic și condeiele de la masa presei 
is-au odihnit maî abitir decît atunci 
cînd secretarul de redacție anunță că 
,„ediția s-a închis și că ziarul a plecat 
la calandru".

în această acalmie, cei peste 
20 000 de spectatori, care au... semnat 
condica de prezență și în această du
minică în cercul de beton al marelui 
nostru stadion, au simțit atmosfera 
jocurilor de fotbal mulțumită doar ra
diodifuziunii, care i-a ținut la curent 
cu rezultatele din provincie și cu pu
țină... muzică.

Trecuseră 17 minute de la primul flu
ier al lui M. Rotaru și pe teren nu se 
întâmplase nimic. Exista doar o oare
care agitație la mijlocul terenului, dar 
iără perspectivă, fiindcă pasele fără a- 
«dresă, greșelile în preluări și șuturi, 
firește, nu duceau la nimic bun. Pînă 
la sfîrșituj reprizei n-am înregistrat de
cît 5 (CINCI) faze mai „aproape de 
adevăr", mai pasionante. In min. 18 o 
combinație Jenei — Raksi — Geor
gescu îi prilejuiește Iui Manciu o in
tervenție spectaculoasă. Peste un minut 

Voinea (cineva spunea că este un adevă
rat lider al unui clasament al ratări
lor), șutează de la 4 m peste poartă, 
din poziție excelentă. Și tot el, în min. 
21. trimite de puțin peste bară o minge 
preluată cu capul.

De partea cealaltă, oaspeții de pe 
mailuil^ mării nu schițau nimic serios. 
Toiuși, în min. 30, ci au o mare oca- 

să nu observe încălcări ale regulamen
tului sesizate de toți spectatorii 1 Și el 
a dictat... 11 metri pentru Progresul, 
pe care Ioniță l-a transformat cu obiș
nuita sa adresă. 2—0 nu este 1—01 
Și lucrurile nu s-au oprit nici aici. Trei 
minute mai tîrziu, lui Baboie, aflat pe 
aceeași linie cu fundașii, deci în poziție 
de ofsaid, i se trimite un balon și in 
aceste condiții el înscrie al treilea gol. 
N-au trecut de l«a fluierul de începere 
decît 18 minute și meciul este „jucat".

Fără discuție, aceste greșeli de ar
bitraj au cîntărit greu în stabilirea re
zultatului, în plusul sau minusul de 
resurse morale cu care aveau să con
tinue jocul cele două echipe. Dar dacă 
„lașul" nu mai putea întoarce rezulta
tul decît în mod cu totul excepțional, 
aceasta nu poate constitui o scuză și 
pentru jocul fără orizont, practicat în 
continuare de fotbaliștii de la C.S.M.S., 
joc care nu le putea aduce nimic- Ei au 
jucat mingea pe loc, au încercat unele 
subtilități tehnice, dar n-au tras la 
poartă, lăsînd astfel impresia că acțio
nează fără nici un scop.

După „3—0", un timp. Progresul 
practic n-a mai jucat, limitîndu-se doar 
la acțiuni destructive și comițînd (ca și 
ieșenii, de altfel) multe neregularități: 
faulturi, obstrucții. In ultimele 20 de 
minute ale partidei, cînd nu mai putea 
fi vorba de o atmosferă de nervozitate 
pe teren, profitînd de apatia oaspeților, 
fotbaliștii bucureșteni au preluat iniția
tiva și au încheiat partida nu numai 
cu un scor și mai mare decît pînă a- 
tunci, dar și printr-o serie de acțiuni 
clare, în viteză, care aveau să le aducă 
aplauzele spectatorilor. O astfel de ac
țiune a fost fructificată în min. 73 de 
Baboie, iar în min. 80, Vornicu încolțit, 
a trimis mingea în propria poartă.

Revenind la arbitraj, dacă ar fi să-i 
punem o notă, credem că el ar fi just 
reflectat prin nota 0. Arbitrul Z. Chifor 
(Brașov) a făcut un prost serviciu jocu
lui de fotbal prin felul cum a condus 
partida de ieri. Și, față de greșelile 
comise, avem dreptul să-i punem Ia în
doială atît competența cît și imparțiali
tatea. Așteptăm cuvîntul Colegiului cen
tral de arbitri-

JACK BERARIU

Apărarea supranumerică a Farului este pusă în încurcătură. Dar Voinea 
(nr. 9) și Creiniceanu (11) n-au reușit să concretizeze ocazia, Stancu, res- 
pingîrui în ultimă instanță.

Fete: V. Bageac

zie: Tufan intră în careu cu mingea, 
tatonat de Georgescu, Haidu îi blochea
ză la picioare și batonul îi păcălește pe 
toți trei, îndreptîndu-se spre poartă. 
Dar, de la 10 m, Mănescu a șutat în 
bară, cînd poarta era goală, și apoi 
Georgescu a trimis balonul în corner. 
Cam atît pentru primele 45 de minute.

După pauză am văzut și mai puțin 
fotbal. S-a alergat în cîmp, s-a risipit 
multă energie, dar fără orizont, fără 
perspectivă. Jocul s-a desfășurat și în 
această parte, ca și în prima repriză, 
în terenul Farului. Steaua a atacat cu 
6—7 jucători. Ineficacitatea lui Voinea, 
S. Avram, Raksi și Creiniceanu — ca
racteristică formației militare de cî- 
teva jocuri — nu le-a permis să con
cretizeze. In min. 59 Steaua a benefi
ciat și de un 11 m, pe care Creiniceanu 
l-a ratat, lată cum s-au petrecut lucru
rile. Creiniceanu a șutat printre mai 
mulți apărători ai Farului și mingea se 
îndrepta spre gol. Gref, aflat în poartă 
(este greu de apreciat dacă mingea de

CLUJ, 4 (prin telefon de Ia trimi
sul nostru). Duminică, la Cluj, Rapid 
a mototolit calculul hirtiei (meci 
egal), a supralicitat speranțele antre
norilor (victorie la limită) și a de
pășit optimismul mecanicului loco
motivei trenului cu suporteri giuleș- 
teni, care scrisese apăsat, cu cretă, 
„Rapid — Știința 2—0".

Duminică la Cluj, feroviarii au ju
cat poate pentru prima dată cu gîn- 
dul la titlu. Și acest gînd a stabilit o 
legătură electrică permanentă între 
cei 11 jucători.

Giuleștenii, deși învingători la un 
scor de forfait, n-au oferit specta
colul care face de obicei deliciul ga
leriei rapidiste, dar publicul clujean, 
competent și subtil, a știut să desco
pere frumusețea elasticității tactice 
și a puterii de luptă, plasind-o îna
intea repertoriului tehnic.

Duminică, în fața unui stadion plin, 
Năsturescu și Codreanu au luptat și 
pe linia porții proprii, ori de cîte ori 
a fost cazul, I. Ionescu a sprintat pînă 
la dezechilibrare, Dumitriu „a tras 
la car" — nu-i nici o glumă ! — (an- 
grenîndu-se într-o ciocnire de dublu 
K.O. cu... V. Alexandru), Jamaischi și 
N. Georgescu au uitat cu desăvîrșire 
că au jucat miercuri pe ploaie, iar 
apărarea s-a înmulțit miraculos, ca 
nevertebratele, prin regenerare.

Cele trei goluri, la care se adaugă 
alte trei acțiuni feroviare spectacu
loase dar ratate, au fost cele mai fru
moase momente ale jocului. După 
cum am mai spus, feroviarii au ju
cat ca o echipă care are, în sfîrșit, 
ce pierde !

înainte de a rula filmul goluri
lor, o precizare semnificativă: cele 
trei puncte au fost marcate pe con
traatac.

în min. 15, Jamaischi interceptează 
mingea, o pierde în aceeași clipă dar 
nu renunță. Cu prețul unui mare 
efort, el recuperează balonul și pa
sează la Dumitriu. Codreanu se lan
sează în cursă de-a lungul tușei, Du
mitriu mimează o lansare pe dreapta 
și întoarce brusc spre același Codrea
nu. Cîțiva pași, o centrare precisă 
și I. Ionescu liftează elegant, peste 
Ringheanu : 1—0.

pășise sau nu linia porții, fiindcă de la 
masa presei nu se poate vedea) a oprit 
mingea cu mîna și arbitrul M. Rotaru 
a dictat lovitură de pedeapsă. Creini
ceanu a șutat în bară I

Farul a „trăit" în acest meci doar 
prin jocul bun al apărătorilor și mij
locașilor. Zamfir a tras șutul cel mai 
periculos la poarta Iui Haidu. Bukossi 
(extrem de lent) și Tănase parcă nici 
n-au fost pe teren. Tufan s-a zbătut, 
dar, numai cu forța de pătrundere, fără 
o pregătire tehnică, n-a reușit să rea
lizeze nimic, iar Mănescu a stat doar 
în umbra lui Georgescu.

Iată explicația acestui 0—0, după 
care Farul a plecat cu un punct prețios 
la Constanța. O performanță care pu
tea fi bună dacă era reușită în urma 
unui joc superior. Fiindcă și oaspeții, 
ca și Steaua, au rămas mult datori pu
blicului.

COiNSTANTIN ALEXE

In min. 29 e rîndul lui Codreanu 
să recupereze cu prețul aceluiași 
mare efort mingea din picioarele 
unui adversar în atac, îl deschide 
imediat pe Dumitriu și repetă cursa. 
Dumitriu mimează din nou, de astă 
dată o lansare spre stingă și „găsește" 
pe Ionescu, prin învăluire — verita
bil arc de cerc — în spatele lui Tr. 
Georgescu. Ionescu pleacă „pe pis
tol" și șutează in bară. Mingea re
vine în teren, apărarea clujeană e 
stupefiată și I. Ionescu înscrie din- 
tr-un unghi dificil, în urma unei pi
ruete de 180 de grade: 2—0.

In min. 85 Dumitriu îl lansează pe 
Codreanu peste apărarea clujeană 
mult avansată, urmează obișnuita 
cursă și o centrare perfectă, iones
cu șutează, Ringheanu respinge in 
careu, dar piciorul „magnetizat" al 
aceluiași Ionescu înscrie al treilea 
gol sub imperiul comenzii: „Adam e 
în fruntea golgeterilor".

După 5 minute publicul clujean 
aplaudă cu căldură pe noul lider al 
campionatului.

...Știința a jucat slab, sub semnul... 
asteniei de primăvară. Cuplul defen
siv central Tr. Georgescu-Szdke a 
stabilit un adevărat record in mate

rie de „picioare greșite 
dru n-a găsit nici unui 
noscutele sale culoare, 
Szabo au depus imedi. 
fața unui cimp minat d 
extremelor adverse, iar 
Neșu (Brelan) — Adam 
nici o intrare spre poa 
apărată de sentinelele M 
cu sulițele încrucișate.

RAPID: Andrei — I 
troc, Dan, Greavu — 
Georgescu — Năsturesi 
Ionescu, Codreanu.

ȘTIINȚA: Ringheanu 
Tr. Georgescu, Szbke, < 
V. Alexandru, Suciu 
Neșu (min. 59 Bret, 
Szabo.

Vă rog să notați cu 8 
torii Rapidului. Zecimile 
în minus me<ță să fie r< 
voarea spiritului colecții 
minat meciul. Clujenii: j 
tru toți. Totalul mediocr 
cepție cu plus: Marcu i 
în minus (Tr. Georgescu

Arbitrul bulgar Peter 
vizibil, adică foarte bun.

IOAN

Steagul roșu a jucat..
3-1 (3-0) cu Știii

BRAȘOV, 4 (prin telefon de la tri
misul nostru).

După numai 45 de minute, Steagul 
roșu a înscris trei goluri în poarta 
studenților, grație unui joc foarte 
bun, purtat intr-un ritm deosebit de 
susținut. în această primă parte a 
meciului, gazdele au „ambalat" din 
plin motoarele, reușind să desfășoare 
un joc de bună calitate. După com
portarea de azi, din prima repriză, 
ne-am dat seama că victoria de acum 
șapte zile de la Constanța n-a fost 
întîmplătoare. Nu e mai puțin ade
vărat, însă, că adversarii de azi au 
jucat un fotbal submediocru, fără 
nerv, la un nivel care a lăsat mult 
de dorit. în partea a doua, întîlnirea 
pierde din dinamism și aceasta pen
tru că „steqarii" slăbesc ritmul, 
fiind mulțumiți de rezultat. Oaspeții 
au avut în această perioadă cîteva 
sclipiri, s-au apropiat mai des de 
poarta lui Adamache dar, nefiind 
suficient de insistenți, n-au putut 
înscrie decît un gol, și acesta cu 
largul concurs al apărătorilor șl al 
portarului echipei brașovene.

Din primele minute, jocul are un 
singur sens i spre poarta Științei. 
Deși au vîntul în spate, oaspeții nu 
reușesc decît rareori să treacă de 
centru. Mijlocașii Anton și Bitlan, 
vrînd să întărească „betonul", au 
jucat prea mult retrași și au lăsat 
astfel liberă o largă zonă între ei 
și atac. Aici, Steagul roșu a mane
vrat în voie, Năftănăilă (o adevărată

„rampă de lansare") seri 
utile lui Gane și Goran, c 
țuit apărarea craioveană.

După o „bară" a lui < 
5), brașovenii domină, d 
zultat. In min. 27 ei reuș 
chidă scorul, dintr-o fazi 
de spectaculoasă: Gane 
pe tușă, pasează lui Năft 
trimite mingea scurt te* 
acesta șutează cu stîngdl, 
de la 16 m: 1—0. Nu ti 
minute și la un fault în cart 
Marin Marcel asupra lui 
bitrul acordă 11 m. Execi 
CESCU : 2—0. Cel de al 
este înscris în min. 43: F 
cută o lovitură de colț, b 
Gane intervin pe rînd cu 
Ionul ajunge la NECULA 
reia din voie s 3—0.

După pauză, joc mai ecl 
factura tehnică scade nepe 
rînd — în cea mai mare . 
timpului — mult sub n 
joc de categoria A. După 
tatonări, în min. 80 S 
scapă ușor de Jenei și î 
lîngă Adamache, pe cart 
plasat greșit

ION OC1

Timp frumos, dar cu vi. 
Spectatori: 12 000.
Au marcat: Goran (min. 

cescu (din penalti, în min. 
cula (min. 43), respectiv 
(min. 80).

MINERUL BAIA MARE-CRIȘUL ORADEA 1-0
MINERUL BAIA MARE: Bai (7)— 

Kromely (6). Colceriu (8), Staicu (8), 
Donca (7) — Rosznoy (7), Pop (4) — 
Drăgan (5) — din min. 70 a jucat 

Halagian (8), Sasu (8) Soo (7), 
Czako (8).

CRIȘUL ORADEA: Duca (8) — Sza. 
kacs II (6), Solomon (7), Mihai (7), 
Balogh (7) — Damian (7). Iacob (6) 
— Sztics (5), Szakacs III (7), Mure, 
șan (5) — din mjn. 46 a jucat Vigh 
(6), Ba coș (6).

A înscris Czako în minutul 36.
A arbitrat foarte bine Hie Dră- 

ahici (București).

BAIA MARE, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Un singur gol în 90 de minute, un 
singur gol înscris dintr-o fază care 
nu făgăduia prea multe, un singur 
g, l care are însă darul să aducă două 
puncte în „zestrea** săracă (din cla
sament) a Minerului și ceva speranțe 
în sufletul suporterilor săi.

în minutul 36, Drăgan recuperează 
un balon din picioarele lui Balogh, 
înaintează cu el și centrează. Mingea 
ajunge la Sasu, la 4 metri de poarta lui 
Duca. Atacantul băimăreanu luftează. 
Duca și — mai ales — Szakacs II consideră 
faza încheiată. Czako este însă de altă 
părere și intră cu un bolicl în caieul 
orădenilor. O lovitură cu capul, fulge
rătoare, și portarul oaspeților scoate 
dezolat mingea din plasă. Aceasta este 
mica istorie a acestui gol „mare".

A fost o dispută sportivă, în care 
fiecare dintre combatanți a căutat 
să-și stăpînească cît mai mult nervii, 
să comită cît mai puține erori, să con
tribuie cît mai mult la adjudecarea 
victoriei de către echipa sa. lupta

aceasta „subterană" a ieșit h 
tund cînd două „scîntei** (U 
voase ale lui Bacoș și Soo — 
prompt de către arbitru) au 
la creșterea temperaturii rr 

Poate că și în această sti 
cruri găsim explicația numer 
țări ale atacului gazdelor. îi 
marea ocazie irosită de Soo 
minut de joc și terminind 
din ultimul sfert de oră al 
cînd Soo, Sasu. Czako și 
ratat fiecare înscrierea celu 
doilea gol al partidei. In 
gazdelor mai sînt și două ba. 
minutul 15, din lovitură libei 
în minutul 43). Ocazii clare 
scrie au avut și orădenii, p 
(în min. 12) și Szakacs III (ir

Beneficiarii victoriei în ace 
fost băimărenii, pentru u 
motive: Colceriu și Staicu, ] 
lor ferm, au asigurat apăra 
lui Bai permițînd, totodată, 
mijloc să avanseze în sprijt 
patru din față. Intrarea în 
Halagian a dat mai multă i 
construirea fazelor și număra 
de a se marca a crescut.

Oaspeții, cu formație c 
prin lipsa unor titulari (Pojon 
etc.), au avut totuși o compot 
rabilă. Cu efectivul aliniat 
emite însă pretenții mai mar 

Ca factură tehnică, spectacu 
tida a fost de un nivel mai 
prima repriză. Cea de a do 
a jocului s.a desfășurat sul 
rezultatului, pe care-l conside

VALENTIN PAUF
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Patru goluri în 16 minute și

PETROLUL - » T.A. 5-1 (1-0)

Romînia - Turcia 3-0 (1-0) $ KEEEHHZ1
Rezultate scontate(Urmare din pag. 1)

Au jucat formațiile : PETROLUL : 
Ionescu 7 — Pahonțu 6, Hălmăgeanu 
8, Fronea 6, Florea 6 “
Munteanu 6 — Badea 7, Dragomir 8, 
Dridea 7, Moldoveanu 
Gaboraș 7 — pecican 5, Bacoș 5, Meț- 
caș 4, Czako II 6 —• Comisar 6, Chivu 
5 — Pantea 5, Donciu 6, Țîrlea 4, Dră- 
gulete 6.

Au marcat în 
(min. 36), Chivu 
(min. 51), Badea (min. 
(min. 65), Dragomir (min. 67).

Meciul a fost bine condus ’ 
Niță la centru, Constantin 
Sotir Constantin la tușe, 
București.

Juhas 7, D.
- 1» 
U.T.A. :7.

ordine : Dragomir 
(min. 48), Dridea

55), Badea

de Marin 
Marin și 
toți din

din Plo-Rezultatul final al partidei 
iști nu trebuie să surprindă. EI a 
ost realizat de formația care din pri
mi minut de joc s-a arătat mai ho- 
ărîtă, care a dorit victoria. Aceasta 

lost Petrolul. Cei care nu au vă- 
ut partida ar putea să aibă impresia 
ă ecfi,pele au desfășurat un joc de 
alori apropiate o bună bucată de 
imp. Aceasta cu atît mai mult
ît scorul a fost strîns în prima re- 
riză (1—0) iar arădanii au reușit 
galarea la numai 3 minute de la re- 
iiare. Adevărul este însă altul. Fot- 
>aliștii ploieșteni au controlat partida 
e la un capăt la celălalt și dacă ei

cu

o repriză
raiova
Arbitru : M. Vasiliu (Ploiești), sa- 

isfăcător.
STEAGUL ROȘU : Adamache (6)— 

văncescu (6), Jenei (7), Campo (7), 
Jaghi (7) — Năftănăilă (8), Pescaru 
5) — Hașoti (7), Gane (7), Goran 
)), Necula (7).
ȘTIINȚA CRAIOVA: Vasilescu 

5) — Lungan (5), Deliu (6), Marin 
larcel (4), Dumitrescu (8) — Anton 
’)> Bîtlan (7) — Ganga (5) — din 
îin. 75 Cîrciumărescu, Slîrlogea (6), 
ftimie (6), Onea (3).

n-au reușit să marcheze 3 sau chiar 
4 puncte în primele 30 minute, aceas
ta se datorește formei excelente a 
portarului Gaboraș, care a apărat ma
gistral șuturi după șuturi, expediate 
de Moldoveanu, Dridea, Badea, Dra- 
gomir, cu toții în mare vervă. De 
multă vreme, după cum mi s-a re
latat, spectatorii din Ploiești nu și-au 
văzut favoriții atît de combativi în 
fata porții adverse. în această at
mosferă de dominare ploieșteană, cu 
rare contraatacuri ale «aspeților, 
cînd tabela de marcaj s-ar fi putut 
schimba în minutele 5, 7, 9, 11, 17 
sau 30 în favoarea gazdelor, primul 
punct survine abia în min. 36, atunci 
cînd, sufocați, Pecican, Bacoș și 
Mețcas n-au mai putut stăvili un 
atac finalizat de Dragomir, care a 
deschis în sfîrșit scorul, 
dar numai pentru cîteva 
venirea echipei. U.T.A., 
egalat prin Chivu la o 
apărării localnicilor. Incertitudinea a 
domnit puțină vreme, căci gazdele 
și-au reluat atacurile și Dridea a 
înscris în minutul 51 cu capul prin- 
tr-un plonjon elegant, Badea a ma
jorat încă de două ori scorul, iar Dra- 
gomir l-a ridicat la 5—1 în min. 67 
de joc. Un mic calcul, deci: în 16 
minute 4 goluri I

Un cuvînt bun pentru Hălmăqeanu, 
care a fost de netrecut. Fundașul 
petrolist deține o formă excelentă și 
se impune în continuare vederilor se
lecționerilor... Ce am putea spune 
despre învinși ? Că era de așteptat, 
după partidele bune făcute în ul
timele două săptămîni la București 
și Arad, ca fotbaliștii U.T.A.-ei să-și 
dispute la Ploiești cu mai multă ar
doare cele 2 puncte.
în totalitatea ei, a jucat șters. Sub 
orice critică a fost evoluția înaintării, 
exasperant de ineficace, ca și căderea 
bruscă a fundașilor centrali Bacoș și 
Mețcas, care poartă întreaga vină a 
„ploii* de goluri cu care s-a îmbo
gățit formația după meciul de ieri.

A. surprins, 
minute, re- 
după ce a 
greșeală a

Echipa, însă

C. MANTU

Bucurcștcnil au șutat mai mult dar imprecis

Dinamo Pitești—Dinamo București 1-1 (1-1)
Stadionul „1 Mai". Teren bun. 

Spectatori 14 000. Timpul : frumos în 
prima repriză, viat repriza a doua. 
Au înscris Haidu (min. 16) și NagM 
(min. 34). A condus satisfăcător bri. 
gada O. Comșa (centru), N. Mogoroa- 
șe și M. Biolan, toți din Craiova.

DINAMO PITEȘTI : Matache 7 — 
Valcan 6. Barbu 7, Ilte Stelian 7, 
Bacteet-6 — Țîrcovnicu 7, Stoenescu 7 
— C. Ionescu 5 (din min. 78 Banu 5), 
Turcan 6. Naghi 7, David 6.

DINAMO BUCUREȘTI ; Datcu 1 — 
Popa 8, Nunweîller III 7. Ghergheli 
7, Ivan 6 — ~ ~ ~ ~ ~
— Pircălab 
Haidu 7.

P. Emil 7, O. 
6, Ene 11 7,

Popescu 7. 
Frățilă 7,

(prin telefon de la tri-
Am asistat la a

PITEȘTI. 4 
isul nostru). 
irtidă in care s-a alergat mult, s-a 
cui risipă de energie, dar s-a ne- 
ijat într e bună măsură latura teh- 
că.
Începutul meciului a fost calm. Ta- 
mări îndelungate, atacuri lente la 
nbele porți, respinse cu ușurință de 
lărători. Oaspeții au căutat drumul 
1 mai scurt spre poartă și au reușit 
ea sta în min. 16, cînd Haidu a in
n’s din apropiere.
Apoi gazdele s-au trezit din amor
ala cu care au Început partida și 

pus stăpînire pe joc. Am consem- 
mulfe atacuri la poarta lui Dat- 
dar fără rezultat i apărarea echi- 
bucureștene le-a destrămat cu u-

Colegii lor din Pitești au construit 
și ei cîteva acțiuni colective care însă 
n-au prezentat 
David, Țurcan 
unele acțiuni pe cont propriu, dar 
incursiunile lor s-au lovit de apărarea 
ermetică a formației bucureștene.

în încheiere sintem nevoiți să rela
tăm un fapt regretabil. In min. 37 
Badea l-a faultat la marginea careu
lui pe Pircălab. Acesta din urmă a 
găsit de cuviință că este cazul să-și 
achite imediat... polița. Fără să se 
gindească prea mult Pircălab l-a păl
muit pe Badea. „Frumos” gest, nu ? 
Ce părere ai, Pircălab ?...

prea mare pericol- 
și Naghi au luat și

POMPILIU VINTILA

I 
ii

plasă (1—1). 
s-a menținut

au beneficiat 
Ritmul jocului

i
rință. în min. 34 David a executat 
i corner. Balonul a ajuns la Turcan, 
re l-a prelungit pînă la Naghi și 
esta l-a introdus în 
nă la pauză jocul 
hilibrat.
La reluare oaspeții

avantajul vîntului.
crescut față de prima parte, acțiu- 

le ofensive la ambele porți au fost 
ai clare, dar risipa de energie a fost 
darnică. Bucureștenii au avut perioa- 

i mai lungi de dominare, au șu- 
t din toate pozițiile, atît din careu 
i și din 
n notat 
lab, P.
ita sau

afara acestuia, dar imprecis. 
15 șuturi, dar Ene 11, Pîr- 
Emil și Frăfilă au greșit 

Matache a reușit să rețină*

tură liberă de la 20 de metri. Execută 
imparabil Neagu, cu tot zidul oaspe
ților, și e 1—0. Timpul de joc se scur
sese, dar arbitru] A. Rădulescu... uită 
că la U.E.F.A. se joacă 40 de minute 
și repriza se face după aceea de... 43 
de minute, ceea ce dă oaspeților prilej

' lării și va-
de minute, ceea ce da oaspeților pnlej 
să pună sub semnul întrebări: 
labilitatea golului.

Repriza a doua e animată. Soangher 
e deosebit de activ, Neagu idem, Olo
gii e 
jocul 
După 
tează 
scapă 
rind faza 
(min. 53). Mai notăm o 
Păciulete în min.
Neagu — Ologu, cînd ultimul trage 
afară din poziție excepțională (mm. 
62), din nou ratarea lut Ologu și, în 
sfîrșit, golul dat de Dobrin în min. 76.

lansat prin pase diagonale și 
se mută la poarta oaspeților, 
cîteva ocazii bune, Neagu șu- 

de pe dreapta, Mete prinde dar 
mingea și Soangher — urmă- 

__ i — înscrie cel de al doilea gol 
bară" a lui 

60, o combinație

de la 22 de metri, în urma unei com
binații colective.

Dacă înaintarea a fost mai bună azi, 
mijlocașii Dobrin și mai ales Lupu- 
lescu au jucat mai slab, fără nerv, 
Ologu a obosit repede (ratînd neper- 
mis de mult), iar din apărare s-a de
tașat Boc.

Am VTea mai multă dăruire din par
tea ÎNTREGII echipe, mai multă le
gătură la mijlocul terenului (acum cînd 
se încheagă înaintarea) și mult mai 
mult CALM în fazele de finalizare. 
Acest 3—0 e încurajator, dar... numai 
atît. Mai e de lucru I

ROMÎNIA: Gornea — Birău, Săt- 
măreanu, Boc, Păciulete — Lupulescu, 
Dobrin — Oprișan (Țarălungă min. 
76), Soangher, Neagu, Ologu.

TURCIA : Mete — Izmail, Tezgean 
(Atilla min. 77), Ismet — Gevdet, Sel- 
ciuk — Erdoan (Nazmi min. 70), Kia- 
mil, Faruk, Vedat, Ender (Kamuran 
min. 64).

în campionatele
republicane

Deși în fotografie apare Ologii (11) autorul golului este Dobrin.

FEMININ, SERIA I: Voința Bucu
rești — Constructorul București 
59—58 (27—29). Ca și in partida din 
toamnă, cele două formații au lup
tat cu multă însuflețire pentru vic
torie. Au învins și de data aceasta 
baschetbalistele de la Vaința, care au 
acționat mai calm și au speculat fie
care greșeală adversă în ultimele 
minute. Totuși succesul ar fi putut 
surîde în final șl jucătoarelor de la 
Constructorul. Scorul a alternat a- 
proape tot timpul, iar cînd mai erau 
30 de secunde și Voința conducea cu 
57—56, Constructorul a ratat două 
aruncări libere prin M. Ionescu I 
Principalele realizatoare : Deme-
trescu 16, Lupan 14, Spiridon 18 de 
la Voința și Kerciov 18, Suliman 15, 
de Ia Constructorul. O contribuție 
importantă in obținerea victoriei a, 
avut însă și H. Magdin, initiatearea 
majorității acțiunilor ofensive ale 
echipei Voința.

Știința Cluj — Progresul Bucu
rești 60—55 (24—30). Bucureștencele 
au avut inițiativa în cea mai mare 
parte a timpului, dar au cedat impe
tuozității cu care au atacat studen
tele în ultimele 5 minute. (I. Brătan- 
coresp.).

IERI, ÎN CATEGORIA B
SERIA I SERIA a II-a

Știința București — C.F.R. Roșiori 1—1 
(1-0)

C.F.R. Pașcani — Dinamo Bacău 1—1 
(0-0)

Siderurgistul Galați — Metalul Bucu
rești 2—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Poiana Cîmpina 
3—0 (0—0)

Tractorul Brașov — Constructorul 
Brăila 2—0 (0—0)

Metalul Tîrgoviște — Flacăra 
1—0 ’ ‘

Unirea
0—0

(1-0)
Rm- Vîlcea — Știința

CLASAMENT
1. Siderurgistul Galați
2. Constructorul Brăila
3. Metalul Tîrgoviște
4. Dinamo Bacău
5. Flacăra Moreni
6. Unirea
7. Știinta
8. Poiana
9. Știința

10. C.F.R.

Rm. Vîlcea 
Galați 
Cîmpina 
București 

Pașcani
11. Tractorul Brașov
12. C.F.R. Roșiori
13. Chimia Făgăraș
14. Metalul București

16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16

Moroni

Galați

21
19
18
17
17
16
16
16
15
15
15
14
12
11

C.F.R. PașcaniETAPA VIITOARE:
— Chimia Făgăraș, Știința București — 
Metalul București, Poiana Cîmpina — 
Tractorul Brașov, Dinamo Bacău — 
Flacăra Moreni, Știința Galați — Si
derurgistul Galați, Constructorul Bră
ila — Unirea Rnt Vîlcea, C.F.R. Ro
șiori — Metalul Tîrgoviște.

Ind. sîrmei C. Turzii — Gaz metan Me
diaș 1—0 (0—0)

Jiul Petrila
(1-0)

C.S.M. Sibiu
(2-1)

A. S. Cugir
Știința Timișoara

(1-D
C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 

1—0 (1—6)
Sătmăreana -

(0-9)

— Vagonul Arad

— C.F.R. Timișoara

— Minerul Lupeni 
Clujeana

1—0

3—1

Recolta Cărei 1—0

CLASAMENT
1. Ind. sîrmei C. Turzii
2. Știința Timișoara
3. Recolta Cărei
4. C.S.M. Sibiu
5. Jiul Petrila
6. Vagonul Arad
7. Clujeana
8. Minerul Lupeni
9. A. S. Cugir

10. A.S.A. Tg. Mureș
11. Gaz metan Mediaș
12. Sătmăreana 

Reșița 
Timișoara

13. C.S.M.
14. C.F.R.

VIITOARE :

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

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

24:16 
26:17 
24:22 
27:20 
26:16 
18:18 
21:17 
19:18 
23:23 
25:26 
15:18 
17:21 
19:31 
10:31

21
20
19
18
17
17
16
16
16
16
14
13
12

9

Vagonul Arad»ETAPA
— Recolta Cărei, Gaz metan Mediaș — 
A. S. Cugir, Minerul Lupeni — Jiul 
Petrila, Clujeana — C.S.M. Reșița, 
A.SA. Tg. Mureș — Sătmăreana, 
C.F.R. Timișoara — Știința Timișoara, 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.S.M. Sibiu.

Alte rezultate : Știinta București— 
Mureșul Tg. Mureș 52—40 (25—18),; 
Voința Brașov — Știința Constant* 
65—53 (25—27); Voința Oradea — 
Rapid București 36—60 (19—25).

Seria a Il-a: Olimpia București — 
C.S.M.S. Iași 59—45 (25—28); Știința 
Timișoara — Voința Tg. Mureș 40—41’ 
(18—26); S.S.E. Rm. Vîlcea — Crișul 
Oradea 66—67 (32—34).

MASCULIN, SERIA A II-a : Pro
gresul București — Voința Tg. Mu
reș 51—50 (26—20); Olimpia M. L 
Buc. — A.S.A. Bacău 86—38 (37—17)1 
I.C.F. — Petrolul Ploiești 60—52 
(27—25); Siderurgistul Galati — Au
rul Brad 81—61 ; Unio Satu Mare — 
Știința Craiova 66—45 (35—15).

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 12 REZULTATE EXACTE 

Concursul nr. 14 din 4 aprilie 1965

L Știința Cluj — Rapid 0—3 1
II. Dinamo Pitești — Dinamo Buc. 1—1 n
III. Progresul — C.S.M.S. 5—0 1
IV. Minerul B. Mare — Crișul 1—0 1
V. Petrolul — U.T.A. 5—1 1

VI. Steaua — Farul 0—0 s
VII. Steagul roșu — Știința Craiova 3—1 1 

VIII. CFR Pașcani — Dinamo Bacău 1—1 s
IX. CSM Reșița — ASA Tg. Mureș 1—0 1
X. Fiorentina — Milan 0—0 S

XI. Internazionale — Bologna 2—0 1 
XII. Juventus — Torino 1—1 »

Fond de premii : 438.656 lei.
Pentru premiile suplimentare

ecte și bani, conform prospectului aces
tui concurs, au fost stabilite următoarele 
rezultate :

Meciul :
Meciul :
Meciul :
Meciul 5

(6 goluri) 
(5 goluri) 
(4 goluri) 
(3 goluri)

Arieșul Turda a realizat scorul etapei în categoria C
SERIA EST SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

In chl-

Dinamo Moldova Iași — Petrolul Moi
nești 1—0 (0—0)

Fructexport Focșani — Ceahlăul P. 
Neamț 3—1 (2—1)

Victoria P. Neamț — Chimia orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—0

Viitorul Suceava — Textila Botoșani 
1—0 (1—0)

Textile Buhuși — Rulmentul Bîrlad 
3—2 (2—0)

Metalosport Galați — Flamura roșie 
Tecuci 3—0 (0—0)

Metalul Rădăuți — Foresta Fălticeni 1—1 
(1-0)

Constanța — Metrom BrașovElectrica
2—0 (0—0)

Unirea Răcari — Flacăra roșie Bucu
rești 1—0 (1—0)

Electrica Fienl — Rapid Mizil 2—0 (1—0) 
Rulmentul Brașov — Tehnometal Bucu

rești 1—1 (0—1)
Marina Mangalia

1—1 (0—1)
Dinamo Victoria București — Textila 

Sf. Gheorghe 0—0
Progresul Alexandria — Portul Con

stanța 0—0

Victoria Giurgiu

Anina — C.F.R. Arad 2—1 (1—8)Minerul
Electroputere Craiova — Tractorul Co

rabia 2—0 (2—0)
Metalul Hunedoara — Pandurii Tg. Jiu 

1—1 (0—1)
Teba Arad — Muscelul Cîmpulung 3—0 

(1-0)
Metalul Tr. Severin — Electromotor Ti

mișoara 1—0 (0—0)
Minerul

1—0 (1—0)
Victoria

(0-0)

Cîmpulung — Metalul Pitești

Călan — Minerul Deva 1—0

Chimica Tîrnăveni — Olimpia Oradea 
3—8 (1—8).

A. S. Alud — Arieșul Turda •—* 
(0—1).

Unirea Dej — Soda Ocna Mureș a—W 
(0-4».

Minerul Bihor — Steaua roșie Salon
ta 4—o (1—0).

Forestiera Sighetul Marmației — MW 
nerul Baia Sprie 2—0 (1—0)

Unirea Tg. Mureș — Gloria Bistriței 
1—0 (1—0).

Topitorul Baia Mare — Faianța Sighi
șoara 1—1 (1-1>-

CLASAMENT CLASAMENT CLASAMENT CLASAMENT
1. Ceahlăul P. Neamț
2. Fructexport Focșani
3. Textila Buhuși
4. For- sta Fălticeni
5. Flamura roșie Tecuci
6. Metalosport Galați
7. Victoria P. Neamț
8. Chimia

or. Gh. Gheorghiu-Dej
9. Viitorul Suceava

10. Textila Botoșani
11. Petrolul Moinești
12. Dinamo Moldova Iași
13. Rulmentul Bîrlad
14. Metalul Rădăuți

15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15

Chimia

2
3
5
5
2
2
5

4
2
0
1
1
2
2

35:18
29:16
28:19
16:13
22:20
18:23
18:15

15:20
15:22
17:25
20:21
20:25 
25:30 
21:32

20
17
17
17
16
16
15

14
14
14
13
13
12
12

orașul Gh.ETAPA VIITOARE :
Gheorghiu-Dej — Textila Buhuși, Textila 
Botoșani — Metalul Rădăuți, Flamura ro
șie Tecuci — Fructexport Focșani, Ceah
lăul P. Neamț — Victoria P. Neamț, Me- 
talosport Galați — Foresta Fălticeni, Rul
mentul Bîrlad — Dinamo Moldova Iași, 
Petrolul Moinești — Viitorul Suceava.

1. Textila Sf. Gheorghe
2. Rulmentul Brașov
3. Dinamo Victoria Buc.
4. Electrica Fienl
5. Metrom Brașov
6. Marina Mangalia
7. Victoria Giurgiu
8. Unirea Răcari
9. Tehnometal București

10. Rapid Mizil
11. Electrica Constanța
12. Portul Constanța
13. Flacăra roșie Buc.
14. Progresul Alexandria

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
7
6
8
6
5
4
7
5
5
5

15. 3 
15 4 
15 4

5
4
5
1
4
5
7
1
5
4
4
7
4
2

19
18
17
17
16
15
15
15
15
14
14
13
12
10

Arad 15
15
15
15
15
15

1 5 30:13
4
5
5
6
6

ETAPA VIITOARE : Tehnometal Bucu
rești — Progresul Alexandria, Rapid Mi
zil — Marina Mangalia, Dinamo Victoria 
București — Flacăra roșie București, E- 
lectrica constanța — Portul Constanța, 
Metrom Brașov — Rulmentul Brașov, U- 
nirea Răcari — Victoria Giurgiu, Textila 
Sf. Gheorghe — Electrica Fleni.

19
18
16
16
16
15

1. C.F.R.
2. Metalul Tr. Severin
3. Pandurii Tg. Jiu
4. Electroputere Craiova
5. Minerul Deva
6. Teba Arad
7. Electromotor

Timișoara
8. Minerul Anina
9. Metalul Hunedoara

10. Muscelul Cîmpulung
11. Victoria Călan
12. Minerul Cîmpulung
13. Tractorul Corabia
14. Metalul Pitești

ETAPA VIITOARE : 
ra — Victoria Călan, Minerul Cîmpulung 
— Muscelul Cîmpulung, C.F.R. Arad — 
Teba Arad, Electromotor Timișoara — 
Minerul Deva, Electroputere Craiova — 
Pandurii Tg. Jiu, Tractorul Corabia — 
Metalul Tr. Severin, Metalul Pitești — 
Minerul Anina.

15
15
15
15
15
15
15
15

4
4
4
2
3

3
1
5
1
2
1
4
1

24:15
22:16 
23:21 
17:19
26:22

23:24 
18:20 
14:16 
14:22 
18:22 
17:26 
17:23 
22:26

15
15
15
15
14
13
12
11

Metalul Hunedoa-

1. Arieșul
2. A. S. .
3. Chimica
4. Faianța Sighișoara
5. Minerul Bihor
6. Gloria Bistrița
7. Steaua roșie Salonta
8. Minerul Baia Sprie
9. Forest. S. Marmațiel

10. Unirea Dej
11. Soda Ocna Mureș
12. Olimpia Oradea
13. Unirea Tg. Mureș
14. Topitorul B. Mare

Turda 
Alud 

Tîrnăvenl

Arieșul Turda —i*.ETAPA VIITOARE : ------,
Forestiera Sighetul Marmațiel, Gloriau, 
Bistrița — Unirea Dej, Olimpia Oradea® 
— Minerul Baia Sprie, A. S. Alud — 
Soda Ocna Mureș, Steaua roșie Salon. 1 
ta — Faianța Sighișoara, Topitorul Baiafe 
Mare — Minerul Bihor, Chimica TîrnȘrf 
Jigni — lJnir.ea Tg. Mureș,



Campionate • Competiții
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Surprize la reluarea 
campionatelor republicane 

de handbal
Știința București (f) învinsă 

de Confecția!
FEMININ, SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 6-5 (1-3). Par
tida a plăcut numeroșilor spectatori 
numai prin evoluția scorului, nivelul 
jocului fiind destul de scăzut. în pri
ma repriză, mureșencele au condus 
cu 3—1, după ce echipa feroviară a 
ratat două aruncări de la 7 metri ! 
La reluare, bucureștencele au atacat 
mai decis, au egalat în min. 33 (3-3) 
și apoi au preluat conducerea pe care 
nu au mai cedat-o pînă la sfîrșit.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 5—4 (5—1)1 
întîlnirea s-a încheiat cu o surprin
zătoare dar perfect meritată victorie 
a jucătoarelor de la Confecția, care 
și-au asigurat un avantaj substanțial 
încă din prima repriză. De reținut că 
liderul a ratat trei lovituri de la 7 
metri prin Dobîrceanu (2) și Tiriac 1 
Punctele au fost înscrise de Dumitres
cu 2, Dumitru 2, Baba pentru Con
fecția și Dobîrceanu, Țiriac, Zamfi- 
rescu și Ștefănescu de la Știința. 
(Gh. Cioranu — coresp.).

Alte rezultate : Știința Timișoara
— S. M 4 Timișoara 9—4 (5—2) ; 
C.S.M. Sibiu — Știința Cluj 15'—7 
(8—4) ; Tractorul Brașov — S.S.E. 
Ploiești 22—6 (10—4).

Seria a II-a: Progresul Buc. — Elec
tromagnetica Buc. 10—5 (5—1) ; S.S.E. 
Petroșeni — Favorit Oradea 3—5 
(l—4) ; Constructorul Timișoara — 
Voința Sighișoara 9—11 (3—5) ; Știința 
Galați — Voința Odorhei 7—8 (6—5) ; 
Rulmentul Brașov — Record Mediaș 
15—7 (8—5).

MASCULIN, SERIA I
TRACTORUL BRAȘOV — DI

NAMO BRAȘOV 17-11 (10—3).
Handbaliștii de la Tractorul s-au pre
zentat mai bine pregătiți, au luptat 
cu mai multă voință, tranșînd defini
tiv rivalitatea locala în favoarea lor. 
învingătorii au avut inițiativa în per
manență, victoria lor fiind pe deplin 
meritată. (E. Tites-coresp).

Alte rezultate : Știința Timișoara — 
Știința Petroșeni 19—8 (9—2) : Steaua
— Știința Galați 20—16 (8—5) ; Ști
ința Tg. Mureș — Voința Sighișoara 
14—12 (6—6).

Seria a II-a : Rapid Buc. — Voința 
Sibiu 18—14 (6—8) ; Recolta Hălchiu
— Știința Buc. 11—20 (2—12); Rafi
năria Teleajen — Tehnometal Timi
șoara 30—18 (11—8); C.S.M S. lași
— Cauciucul Oraș Gh Gheorghiu-Dej 
13—10 (8—5) ; Știința Cluj — C.S.M. 
Reșița 13—22 (5—7).

Etapa a III-a 
la lupte libere

în sala clubului Rapid s-au desfășurat 
sini bâtă întrecerile din cadrul celei de 
a Iil-a etape a campionatului republican 
de lupte libere, seria A. Au participat 
formațiile steaua, Steagul roșu Brașov și 
Rapid.

Aceste întîlniri au constituit, de fapt, 
derbiul turului campionatului. Brașovenii 
aspiră de mai multă vreme la locul I 
(în ultimele ediții s-au clasat pe locul 
II) și era de așteptat ca ei să dea o ri
postă hotărîtă echipei campioane. Dar, 
deși luptătorii militari nu s-au prezen
tat la adevărata lor valoare — așa cum 
ne spunea, de altfel, antrenorul Vascul 
Popoviei — luptătorii de sub Timpa nu 
au reușit să smulgă militarilor deeît un 
singur punct.

Am remarcat totuși la majoritatea 
sportivilor de la Steaua un progres evi
dent, atit în privința execuțiilor proce
deelor cit șl a orientării tactice în func
ție de adversar. In această privință me
rită a fi scoși in evidență I. Popescu, Gh. 
Tăpălagă șl Șt. Tampa. Comportări bune 
au mai avut I. Herman (Steagul roșu), 
D Cramtea și V. Vinătoru (Rapid). ’

Rezultate : Steaua cu Steagul roșu 
Brașov 11—1 și cu Rapid 12—0. Steagul 
roșu Brașov — Rapid 13—3

V. GODESCU

La nigbi, intr-un derbi anost

Steaua a dispus 
de Progresul cu 9-0 (3-0)

Meci sub așteptări, duminică di
mineața pe terenul din str. dr. Stai- 
covici, unde a fost programat der
biul etapei. Cele două protagoniste, 
Progresul și Steaua, n-au reușit să 
ofere decit o palidă imagine a ceea 
ce numim spectacol rugbistic. S-a 
jucat dezlinat, s-a abuzat de baloane 
în margine. Rarele acțiuni pe trei- 
sferturi n-au avut suficientă finețe și

claritate. Cu o excepție, aceea din 
min. 78, când Steaua a reușit o 
splendidă încercare prin Băltărețu, 
in acest meci cel mai bun om de pe 
teren.

La început, echipa Progresul a 
fost aceea care s-a „văzut" ceva mai 
mult. Formația pregătită de T. Dia- 
mandi ratează o mare ocazie de a 
înscrie (min. 23) prin Cnaioveanu : 
lovitură de pedeapsă de la 50 de 
metri ! Mai... norocoși, militarii sînt 
aceia care deschid scorul (min. 26) 
prin Mateescu.

După pauză, o nouă mare ocazie 
(min. 53) in favoarea Progresului: 
intercalat printre apărătorii adverși, 
Cristăchescu încearcă să intercep
teze din viteză balonul, la numai 
20—25 m de buturile militare. El nu 
reușește însă decit să atingă balonul 
cu mina. Cinci minute mai tîrziu, 
Penciu înscrie un „dropgol", pe care 
arbitrul nu-l acordă. In schimb, în- 
tr-o fază imediată, Mateescu încear
că și el un „dropgdl", apreciat de 
arbitru ca... realizat. In fine, o nouă 
ocazie pentru Progresul de a reduce 
din handicap: in min. 66, E. Teodo- 
dorescu, profitind de o ezitare a 
apărării militare, interceptează ba
lonul, caută să-l ducă în dribling 
către terenul de țintă al Stelei, dar 
se pripește și îl scapă... Cu două mi
nute înainte de fluierul final, Băl
tărețu stabilește scorul partidei — 
9—0 — prin încercarea (netransfor. 
mată) de care am amintit la începu
tul cronicii.

T. ST.
Alte rezultate : Dinamo — Gloria 

11—0 (3—0) ; Gri vița Roșie — Rul
mentul Bîrlad 25—0 (9—0) ; Farul 
Constanța — Știința Petroșeni 11—0 
(3—0) ; C.S.M.S. Iași — Construc
torul București 6—3 (0—0) ; Știința 
Cluj — Știința Timișoara 9—8 (0—5).

înotătorii bucureșteni 
au stabilit șase noi recorduri 

și au egalat unul
Tradiționalul „Concurs republican de 

hală“ desfășurat sîmbătă și duminică în 
Capitală a evidențiat buna pregătire a 
unor înotători bucureșteni care au rea
lizat (în bazin de 33 m) șase noi recor
duri ale țării și au egalat unul. Dintre 
aceste performanțe cea mai remarcabilă 
este cea a juniorului Anghel Șoptereanu 
(Clubul sportiv școlar) obținută la 200 m 
bras : 2:38,4 — nou record de seniori și 
juniori cat. I (v.r.: 2:39,3, stabilit de a- 
celași înotător anul trecut). Șoptereanu 
a fost înregistrat cu un timp bun și la 
100 m bras — 1:13,2 — cu care a egalat 
recordul deținut în bazin acoperit de Al. 
Schmaltzer. Mihai Potoceanu (Steaua) a 
doborît, în primul său an de seniorat, re
cordul republican la 100 m spate : 1:05,0, 
depășind cu o secundă recordul stabilit 
de T. Șerban săptămîna trecută, la Ber
lin. Promițător recordul de juniori cat. I 
stabilit de Cornel Georgescu (Steaua) la 
100 m fluture : 1:04,4 (v.r. : 1:05,6 deținut 
din 1963 de H. Pischl). Celelalte recorduri 
au fost realizate de : Emil Voicu (Di
namo) 4:37,8 — record de seniori la 400 m 
liber (v.r. : 4:37,9 — Em. Voicu — 1964): 
Vladimir Moraru (Clubul sportiv școlar) 
9:50,7 la 800 m liber — record de seniori 
și juniori cat. I (v.r. : 9:56,1 — VI. Mo
raru — 1964) și 4:39,1 la 400 m liber : re
cord de juniori cat. I (v.r. : 4:40,5 — VI. 
Moraru — 1964).

In clasamentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de Clubul sportiv școlar 
București cu 100 p, urmat de : 2. Steaua 
97 p; 3. Mureșul Tg. Mureș 80 p; 4. Di
namo 71 p: 5. Rapid 36 p; 6. C.S.M. Cluj 
34 p; 7. S.S.E. Timișoara 17 p; 8—9. Olim
pia Reșița și S.S.E. nr. 2 București 14 p; 
10. S.S.E. nr. 1 București 3 p; 11—12 
S.S.E. Arad și Știința cluj 2 p.

Rezultata înregistrate 
în etapa de ieri la volei

MASCULIN, seria I : Progresul 
București — Dinamo Bihor 3—0 (9, 
6, 11), Minerul Baia Mare — 
C.S.M.S. Iași 3—1 (12-15, 6, 11, 3), 
Știința Cluj — Farul Constan
ța 3 — 0 (8, 5, 13), Petrolul
Ploiești — Constructorul Brăila 3—0 
14, 12, 11), Dinamo București — 
Știința Timișoara 3—2 (11—15, 1, 
13—15, 8, 12); seria a II-a: C.S.M. 
Cluj — Semănătoarea București 3—1 
(11, 13, 8—15, 11), Știința Petroșeni— 
Industria sîrmei C. Turzii 3—1 (1, 
7—15, 2, 3), Știința Brașov — înainte 
Timișoara 3—1 (6, 13—15, 10, 14), 
Electroputere Craiova — Metalul Pi
tești 3—0 (8, 6, 4).

FEMININ, seria I : Progresul Bucu
rești — Partizanul roșu Brașov 3—0 
(7, 13, 12), Metalul București — 
Știința București 3—0 (11, 13. 14),
Comb. Poligrafic București — C.S.M. 
Cluj 3—0 (3,3,13), C.S.M. Sibiu — 
Stiinta Cluj 3—1 (7, 12—15, 15, 5), 
Farul Constanta — Dinamo Bucu
rești 2—3 (8—15, 12, 13, 10—15, 12— 
15j. Meciul Rapid București — Voința 
Craiova nu s-a disputat. Seria a II-a : 
Flacăra roșie București — Metalul 
Tîrgoviște 0—3 (9, 8, 5), Corvinul Deva 
— Voința M. Ciuc 1—3, (17—15, 7, 
9, 13), Penicilina Iași — Știința Tg. 
Mureș 3—0 (9, 11, 5).

A1WVA STANCA
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cel mai spectaculos asalt al probei, 
cu principala floretistă maghiară, 
Harsay. După felul în care a tras, 
Marina Stanca se anunță drept una 
dintre protagonistele apropiatelor 
campionate mondiale de tineret.

Bine s-a comportat și Ileana Drîm- 
bă, care a ocupat locul 2. Cu atît 
mai mult, cu cit ea a evoluat bol
navă, încă de la meciul de joi, pe 
echipe. Cele mai frumoase asalturi 
ale Ilenei Drîmbă au fost susținute 
în compania trăgătoarelor Ronay 
(4—0), Szolnoki (4—1) și Harsay 
(4—2).

Dintre celelalte floretiste care 
ne-au reprezentat țara, se cuvine a 
fi evidențiată Iudit Pop, mai ales 
pentru cele două splendide victorii 
realizate în fața lui Harsay și Szarai, 
cu scorul de 4—2.

Concursul feminin a înregistrat o

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA HANDBAL
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guranță de portarul iugoslav Vuciko- 
vici. Cel oare înscrie primul gol al fi
nalei este handbalistul iugoslav Bojici, 
bine angajat pe semicerc de Jagmeslar. 
Și astfel, în min. 3 scorul este 1—0 
pentru Medvesciak, care însă nu con
duce mult timp. O puternică revenire 
a dinamoviștilor bucureșteni se concre
tizează prin patru goluri spectaculoase 
realizate de : Moser (min. 5), Ivănescu 
(min. 6), din nou Ivănescu (min. 7) și 
Costache II (min. 8), astfel că scorul 
devine 4—1 pentru Dinamo. Handba
liștii iugoslavi nu cedează pasul și 
„trio-ul" Jagmestar, Milkovici, Uremo- 
vici, care avea să solicite serios pînă 
la sfîrșitul meciului apărarea noastră, 
amenință tot mai serios poarta lui 
Redl. Ureinovici (min. 10) șutează im- 
parabil de pe extremă, reducînd din 
handicap și tot el înscrie prin lovi
turi precise în min. 15 și 16, astfel că 
tabela de marcaj indică din nou scor 
egal : 4—4. Echipa noastră ratează
cîteva ocazii bune (Ivănescu și Hnat), 
în schimb Milkovici (min. 20) nu gre
șește ținta și aduce din nou conduce
rea echipei sale : 5—4 pentru Med
vesciak. Este pentru a doua oară cînd 
handbaliștii iugoslavi conduc în acest 
joc, dar va fi și ultima dată !

Formația campioană a țării noastre 
accelerează ritmul, mingea circulînd 
cu o mare iuțeală de la un jucător la 
altul. Efortul colectiv își spune cuvîn- 
tul și în apărare, unde principalii rea
lizatori ai echipei din Zagreb sînt măr
eați mai strict : Jagmestar de Coman 
și Costache II, Milkovici de Ivănescu 
și Moser. în felul acesta dinamoviștii 
stăvilesc mai ușor ofensiva adversari
lor lor, iar în atac pun din ce în ce 
mai evident în dificultate sistemul 
3+3 practicat de Medvesciak. Rezul
tatul ? Tabela de marcaj se modifică 
pînă la sfîrșitul primei reprize numai 
în favoarea echipei noastre : Nica
(min. 23), Ivănescu (min. 26), Ivănescu 
(min. 26) și tot el (min. 28) realizează 
goluri spectaculoase, prima parte a 
întîlnirii încheindu-se cu scorul de 8—5 
pentru Dinamo.

NAJDORF SE DETAȘEAZ.A 
LA MAR DEL PLATA

Marele maestru argentinian Miguel 
Najdorf conduce detașat, cu 3 runde 
înainte de terminarea turneului inter
național de șah de ia Mar del Plata 
(Argentina). După 12 runde, el are 10 
puncte și este urmat de Iuri Averbach 
(U.R.S.S.) cu 8,5 puncte. în runda a
10-a,  Najdorf a remizat cu Rosetto, 
rezultat repetat în partida decisivă cu 
Averbach din runda a 11-a.

Cea de a 12-a rundă nu a adus 
schimbări importante în clasament. Li
derii turneului Najdorf și Averbach 
au obținut victorii în partidele susți
nute cu Palermo și respectiv Pilnik. 
S-au terminat remiză partidele Roset
to—Benko ; Cruz—Garcia și Bolbo- 
chan—Panno.

Șahistul romîn Florin Gheorghiu a 
făcut remiză în runda a 11-a cu Julio 
Bolbochan (Argentina), iar apoi jucînd 
cu negrele împotriva lui Foguelman a 
întrerupt la mutarea 41 într-o poziție 
complicată. Florin Cheorghiu are acum. 
6 puncte și două partide întrerupte.

ÎN SEMIFINALELE turneului in
ternațional de tenis de la Ciudad de

Marina Stanca-cea mai bună dintre flnretiste!

La reluare, Moser primește o pasă 
de la Coman și (min. 32) ridică scorul 
la 9—5 pentru Dinamo. Ambele for
mații forțează alura și tabela de mar
caj se modifică mai rapid ca în prima 
repriză : Jagmestar (min. 33) și Hnat 
(min. 36) fac ca scorul să ajungă 10—6 
pentru Dinamo. La acest rezultat Med
vesciak beneficiază de o lovitură de la 
7 m (min. 38) : execută Jagmestar, 
dar... Redl — indiscutabil cel mai bun 
jucător de pe teren — apără ! Jocul 
continuă să fie dinamic, viu, specific 
de cupă. Principala preocupare ? Go
luri, goluri, cat mai multe. Și ele cad, 
obligînd ambii portari să scoată min
gea din plasă : Moser (min. 39), Ure- 
movici (min. 40), Ionescu (min. 40). 
La scorul de 12—7 pentru Dinamo, 
handbaliștii iugoslavi au un nou „7 
m“. De data aceasta bate Milkovici, 
dar Redl este... imbatabil și tabela de 
marcaj rămîne imobilă, pînă în min. 52 
cînd Coman înscrie imparabil : 13—7 
pentru Dinamo. în ultimele minute 
handbaliștii iugoslavi au o puternică 
revenire și reduc din diferență prin 
Milkovici, Ilievici, Ilievici și Jagmestar. 
Fluierul final al arbitrului suedez 
GOSTA KARLSSON consfințește vic
toria echipei Dinamo București cu sco
rul de 13—11 (8—5), care cucerește în 
acest fel „Cupa campionilor euro
peni" la handbal masculin. Performan
ța reprezentanților noștri este cu atît 
mai valoroasă cu dt ea a fost rea
lizată la capătul unei întreceri epui
zante. Meritul în obținerea acestui 
frumos rezultat este al întregii echipe 
și al antrenorului emerit Oprea Vlase. 
Mențiuni speciale se cuvin lui Redl, 
Ivănescu, Popescu, Ionescu, Coman, 
Costache I și Nica.

Au jucat formațiile :
DINAMO BUCUREȘTI : Redl (Bo- 

golea) — Popescu, Ionescu, Coman, 
Ivănescu, Moser, Hnat, Costache II, 
Costache I, Nica.

MEDVESCIAK ZAGREB : Vuciko- 
vici (Mervar) — Jagmeslar, Bojici, To- 
masici, Pavlicevici, Ilievici, Blank, Mil
kovici, Bogdan, Uremovici.

ȘTIRI EXTERNE
Mexico, indianul R. Krishnan 1-a eli
minat cu 6—4, 6—4, 6—4 pe spaniolul 
Arilla, în timp ce Santana l-a învins 
cu 4—6, 5—7, 6—1, 14—12, 7—5 pe 
Fietrangeli. Finala probei de simplu 
femei se va disputa între Margareth 
Smith (Australia) și Monique Salfati 
(Franța), care a eliminat-o surprinzător 

’ cu 6—3, 6—1 pe australiana Lesley 
T nrner.

MECIUL ATLETIC ANGLIA—Ș.U. A.

LONDRA 4 (Agerpres). — La Lon
dra s-a desfășurat meciul atletic pe 
teren acoperit între echipele Angliei 
și S.U.A. Scorul final a fost de 70—47 
la masculin și 38,5—33,5 la feminin, în 
favoarea oaspeților.

Iată cîteva rezultate tehnice : MAS
CULIN : 60 yarzi : Pender (S.U.A.) 
6.3; 1 milă: Whetton (Anglia) 4:08,5; 
60 yarzi garduri : Boston (S.U.A.) 7,4; 
440 yarzi: Mike Larrabee(S.U.A.) 50,7; 
lungime : Lynn Davies (Anglia) 7,85 
ni ; greutate : Mac Grath (S.U.A.) 18,61 
m ; FEMININ : lungime : Mary Rand 
(Anglia) 6,10 m; înălțime: Winslow 
(S.U.A.) 1,67 m , greutate ; Graham
(S.U.A.) 15,11 m; 600 yarzi: Smith

singură surpriză ; eliminarea în semi
finale a Ecaterinei Iencic. Clasament: 
1. Marina Stanca (R.P.R.) 6 v.; 2.
Ileana Drîmbă (R.P.R.) 5 v.; 3. Eva
Harsay (R.P.U.) 4 v.; 4. Martha Szarai 
(R.P.U.) 3 v.; 5. Maria Szolnoki (R.P.U.) 
3 v.; 6. Iudit Pop (R.P.R.) 3 v.; 7. Suzana 
Tasi (R.P.R.) 2 v.; 8. Ildiko Ronay 
(R.P.U.) 2 v.

Proba de sabie a revenit, după ba
raj, lui Peter Maroth (R.P.U.).

în acest fel, rezultatul întreceri
lor individuale este de 2—2, iar cel 
general (echipe + individual) de 
4—4.

T. STAMA

Rapid București 
s-a calificat

pentru semifinalele
C. C.I. ia volei
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sovietice. Pe acest fundament al unei 
apărări decise, acțiunile ofensive ale 
echipei campioane a Romîniei s-au 
putut însăila lesne și cu siguranță, îm
pletind măiestrit utilizarea finalizărilor 
în forță cu aceea a loviturilor de subti
litate. în fața lor, în cele mai multe 
din cazuri celebrul dispozitiv defensiv 
al echipei sovietice a fost prins pe pi
cior greșit și dereglat, fiind nevoit să 
se recunoască învins.

Cu excepția perioadei din prima ju
mătate a setului secund (în care ușoa
ra relaxare a voleibaliștilor romîni, re
flectată îndeosebi în reducerea de ran
dament a blocajelor și dublajelor), me
ciul de fapt aproape că n-a avut is
toric, așa cum se și vede din evoluția 
scorului redată mai jos. Și reținem 
nespus de puține situații în care 
Ț.S.K.A. a găsit nepregătită apărarea 
Bapidului, aceasta anihilînd cu o splen
didă siguranță majoritatea atacurilor 
voleibaliștilor sovietici, cu toată cali
tatea lor superioară. Iată însă grăitoa- 
rea evoluție a scorului : 9—0, 9—I, 
11—1, 11—4, 14—4, 14—5, 15—5; 
0—2, 2—2, 2—4, 3—4, 3—5, 8—5,
8— 6, 10—6, 10—8, 15—8; 7—0, 7—1,
9— 1, 9—3, 11—3, 12—3, 14—3, 14—4, 
15—4.

Cu intenția de a face cuvenitele re- 
marcări, am stat îndelung în fața listei 
jucătorilor care au alcătuit aseară for
mația Rapidului, ca pînă la urmă să 
renunțăm în beneficiul celei mai nime
rite alegeri : evidențierea în bloc a 
celor șase învingători și a antrenorului 
Jean Ponova, rostind o dată mai mult, 
din toată inima, înflăcăratul BRAVO, 
BRAVO, RAPID !, aflat pe buzele tu
turor spectatorilor care au umplut pînă 
la refuz sala Floreasca.

FORMAȚIILE :
RAPID BUCUREȘTI — GRIGORO- 

VICI, NICOLAU, FERARIU, PLO
CON, BĂRBUȚĂ, DRĂGAN.

Ț.S.K.A. MOSCOVA — Șniukov, -Ia
kovlev, BUROBIN, Cesnokov (Gheras- 
kin), MONDZOLEVSKI, Kligher 
(Gheraskin, Radin).

In lipsa lui F. Catanzarro (Italia), 
care nu s-a prezentat, meciul a fost 
arbitrat, conform regulamentului, de 
cel mai competent arbitru romîn, C.

1 Armășescu, care a condus ireproșabil, 
ajutat de V. Arhire.

(S.U.A.) 1:25,2 ; 60 yarzi: Ferrel
(S.U.A.) 7.0.

• Cu ocazia campionatelor atletice 
universitare ale Republicii Malgașe 
(Madagascar), sprinterul Jean Ravelo- 
Manantsoa, în vîrstă de 22 de ani, a 
fost cronometrat pe distanța de 100 m 
cu timpul de 10.1.

DATELE SEMIFINALELOR „C.C.E.~ 
LA VOLEI FEMININ

Au fost stabilite datele disputării 
semifinalelor „Cupei campionilor euro
peni" la volei feminin. Campioana țării 
noastre, Dinamo București, va susține 
prima întîlnire la 14 aprilie, la Berlin, 
cu campioana R.D. Germane, Dynamo 
Berlin. Returul va avea loc la 24 a- 
prilie la București.

în cealaltă semifinală se vor întîlni 
formațiile Dinamo Moscova și Levski 
Sofia, deținătoarea trofeului. Prima în
tîlnire se va desfășura la 8 aprilie la 
Moscova, iar cea de-a doua la 28 
aprilie, la Sofia.

(Agerpres)
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