
Aur și argint la Rotterdam... PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

sretista Ecaterina Iencic (Rominia) 
campioană mondială de tineret

Ileana Drîmbă

bătă, în cea de a doua

a ocupat locul II

zi a 
onatelor mondiale de scrimă pen- 
neret de la Rotterdam, pe planșe 
cat floretistele. întrecerea, așa 
era de altfel de așteptat, a fost 
iată de reprezentantele țării noas- 
Jna din ele, Ecaterina Iencic, a 
it medalia de aur și o dată cu 

titlul de campioană mondială a 
anțelor". Pe locul 2 — Ileana 
bă, care repetă performanța de 
trecut, de la Budapesta. Locurile 

II intr-o competiție de o aseme-

ceea a dispus de suedeza Kestrin 
Palm, cu 4—3 (dar mai ușor decît 
arată scorul) și, în fine, de franțu
zoaica Claudette Herbster, cu 4—1.

Ileana Drîmbă a avut și ea o evo
luție foarte frumoasă. Fruntașă în cla
samentul seriilor din preliminarii, ea 
a cîștigat sigur și în eliminări directe: 
8—5 cu Galina Miheeva, principala 
trăgătoare din lotul U.R.S.S. și 
8—4 cu Katia Kondratieva. In turneul 
final, Ileana Drîmbă a punctat bine 
la Palm și Herbster pe care le-a în-
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anvergură constituie o performan- 
nemaiîntilnită în analele scrimei. 
ampioana mondială a evoluat pro- 
iv. In serii ea n-a forțat, realizînd 
minim de victorii care să-i confere 
>tul de a participa în tururile de 
linare directă. Abia acolo, Ecate- 

Iencic a început să arate ce știe 
:e poate. Ea a dispus mai întîi de 
ițuzoaica Jocelyn cu 8—6, apoi de 
țhiara Harsay, cu același scor. Ma- 
a în care tînăra noastră reprezen- 
:ă a cucerit aceste asalturi-cheie o 
nța drept una din protagonistele 
bei.
ntr-adevăr, în turneul final de 4, 
cic a întrecut-o într-un prim asalt 
Ileana Drîmbă, cu 4—0. După a-

trecut cu același scor categoric, 4—1; 
dar, înfringerea la Iencic, în primul 
asalt al finalei, a privat-o de la obți
nerea supremei satisfacții. Ea a ocupat 
locul 2. In urma ei s-au clasat Palm și 
Herbster.

Cea de a treia floretistă a țării noas
tre la Rotterdam. Marina Stanca a 
ocupat locul 5—8.

Proba de spadă, desfășurată dumi
nică, a revenit, după trei baraje tră
gătorilor lacobson (Suedia) ș: Biodin 
(Franța), la egalitate de victorii. Pe 
locul 3 — Donin (U.R.S.S.) iar pe 
4 — Losert (Austria). Filip a ocupat 
locul 8, în urma înfrângerii din turul 
2 al eliminărilor directe la lacobson. 
Azi în ultima zi — proba de sabie.

• 1056 DE PARTICIPANT! ! • PREGĂTIRE FIZICA BUNĂ LA MAJORITATEA CONCUREN- 
ȚILOR © CTTEVA REZULTATE PROMIȚĂTOARE

Deși condițiile atmosferice din 
această primăvară n-au fost prielnice 
pentru o activitate susținută de pre
gătire în aer liber și lucrul acesta s-a 
văzut aproape la fiecare din cei 1056 
de participând la concursul de pri
măvară, totuși unele din rezultatele 
înregistrate au depășit așteptările. 
Dacă avem rezerve asupra nivelului 
de pregătire tehnică specială, în 
schimb ne declarăm satisfăcut! în pri
vința pregătirii fizice multilaterale, 
demonstrată de fruntași la aproape 
fiecare probă. Consecința directă a 
acestei situații poate fi întîlnită in 
nivelul rezultatelor înregistrate în 
cele două zile de concurs, mai bune 
la majorita’ea probelor decît cele 
realizate, în anii trecuți, la această 
competiție. Faptul ne bucură și ne 
dă speranțe că, în acest an, activi
tatea atletică a juniorilor va marca 
o nouă creștere sub aspectul calității-

Cu această ocazie se cuvine să 
apreciem ca pozitivă preocuparea ce
lor mai multi dintre antrenori pe 
linia descoperirii și pregătirii unor 
elemente tinere, cu «gabarit*, capa
bile să înregistreze rezultate de va
loare.

Din sumedenia perfor
manțelor înscrise în foile 
de concurs desprindem 
cîteva, care se impun cu 
precădere. în proba de 
80 mg Sanda Angheles- 
cu a reușit să egaleze re
cordul de junioare al tă
rii mareînd rezultatul de 
11,5 sec. Tot ea a reușit 
să cîștige și cursa de 
100 m cu 12,2 sec. (la 
0,1 sec. de record). Ace
lași rezultat l-a mai în
registrat și Aura Petrescu 
iar Victoria Tocilă a ob
ținut 12,3 sec. Gheorghe 
Costache a învins la cio
ban — 67,63 m (cu 1,51 
m mai mult decît în con
cursul de primăvară din 
1964). Iosif Naghi a arun
cat discul la 58,86 m (în 
afară de concurs: 60,46 
ml), Viorel Suciu a cîști
gat ambele probe de gar- 

14,0 sec. (la 0,1
de record) pe 
și 56,1 sec pe
Șerban Ioan a 

peste ștacheta

o frumoasa victorie a tenismemlor romIm

ieprezentativa Bucureștiului a întrecut pe cea a Moscovei cu 3-1
Jltima zi a întîlnirii dintre primele 
rrezentative ale Bucureștiului și 
rscovei a dat prilej tenismenilor ro- 
ni să-și mărească avantajul obținut 
precedentele două zile de joc și să 

;cric în palmaresul nostru o prețioa- 
victorie. G. Bosch, introdus în echi 
în locul Iui Mărmureanu, a obligat 
sovieticul Lihaciov să se recunoas- 
pentru a doua oară învins, iar Ți- 

ic s-a arătat superior și lui Metre- 
li. cîștigînd două seturi consecutiv la 
treruperea partidei. Scor final : 
icurești A — Moscova A 3—1 (o par- 

rămînînd neterminată).
Sîmbătă, pj, terenul central de la 
ogresul „veteranul11 G. Bosch s-a 

’vedit din nou un om de bază al 
hipei noastre. Cu dîrzenia sa recu- 
iscută, cu jocul său de regularitate 
efensiv, dar nu lipsit de orizont), el 
măcinat literalmente forța dc luptă 
lui Lihaciov, dc-a lungul a patru 

turi : 4—6, 6—4, 9—7, 7—5. ___
Meciul Țiriac — Metreveli, așteptat 

î nerăbdare de spectatori, a început 
rziu, în momentul cînd umbrele înse- 
trii începeau să învăluiască parcul, 
ampionul Romîniei a vrut să termine 
ipid cu adversarul său. „Asaltul” i-a 
eușit în primul set, continuînd și în 
■tul doi pînă la scorul de 3—1. Aici 
-a produs însă un reviriment neaștep- 
rt al talentatului A. Metreveli. El a 
emontat handicapul și s-a „agățat" în 
ontinuare rezistînd în prelungiri. Ți- 
iac a cîștigat din nou, dar pentru se
ul trei nu mai rămăsese timp suficient, 
ocul s-a întrerupt în momentul cînd

tabela de marcaj arăta scorul : Țiriac 
— Metreveli 6—1, 9—7, 1—3. Partida 
nu va mai fi reluată.

In întîlnirea secundă, dintre repre
zentativa de juniori a Bucureștiului și 
echipa B a Moscovei, victoria a reve
nit oaspeților cu scorul final dc 4—l. 
Punctul de onoare al gazdelor a fost

înscris de Ilie Năstase, care l-a între
cut cu 6—1, 2—6, 5—7, 7—5, 7—5 pe 
A. Ivanov.

în celălalt joc, redutabilul V. Ego
rov l-a învins în trei seturi pe I. Ke- 
rekeș : 6—2, 6—1, 6—1.

RADU VOIA

duri:
sec.
mg.
mg., 
cut 
m (norma de maestru al sportului), 
Claudia Iacob a învins clar în 
cursele feminine de semifond : 
59,2 sec. pe 400 m și 2:17,2 pe 800 
m., Mihaela Peneș a avut 5 aruncări 
depășite (una de aproape 55 m) și 
doar una valabilă : 50,39 m. Este 
drept, pînă la rezultatul de la Tokio 
sînt mai bine de zece metri, dar 
Mihaela a arătat că pentru început 
de sezon deține o pregătire destul de 
bună și, sintem convinși, că nu peste 
prea multă vreme ea va începe ofen
siva recordului.

Dintre juniorii mici au realizat noi 
recorduri Sorin Marian (3,76 m. la

Studentul110
400
tre-
înăltată la 2,01

ieșean Viorel Suctu a cîștigat ambele 
probe de garduri.

Foto : R. Vilara 
prăjină), Stelian Giubeian (61,59 m 
la suliță — 600 gr.), Costache Mitrea 
(2442 p. la triatlon I).

ROMEO VILARA

în campionatul categoriei A de fotbal, 
etapa gazdelor

ETAPA VIITOARE 
MIERCURI 21 APRILIE

etapa a
REZULTATELE DE

Steaua—Steagul roșu 
St. Cluj—Din. Pitești 
C.S.M.S.—U.T.A.
Farul—Rapid
Petrolul—Min. B. M. 
Progresul—Crișul
Șt. Craiova—Din. Buc.

CLASAMENT

19-a,
IERI

1-0
1—0
4—0

2—0
2—0
0—2

(1-0)
(0-0)

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

C.S.M.S.—Petrolul; Farul—Știința 
Craiova ; Steaua—Rapid ; Crișul— 
Steagul roșu ; Progresul—Dinamo 
București; U.T.A.—Știința Cluj; Mi
nerul Baia Mare—Dinamo Pite»®!.

1. Rapid
2. Din. Buc.
3. Steaua
4. Stg. roșu
5. Petrolul
6. Șt. Cluj
7. C.S.M.S.
8. U.T.A.
9. Din. Pitești

10. Crișul
11. Farul
12. Progresul
13. Min. B. M.
14. Șt. Craiova

19 11 5 3 24:10 27
19 11 3 5 33:17 25
19 9 5 5 28:17 23
19 9 4 6 22:12 22
19 8 3 8 24:17 19
19 7 4 8 26:28 18
19 7 4 8 21:25 18
19 6 6 7 24:33 18
19 6 5 8 25:24 17
19 5 7 7 14:18 17
19 6 5 8 17:26 17
19 5 5 9 17:23 15
19 6 3 10 18:29 15
19 6 3 10 20:34 15

Ion Țiriac 
invitat în Italia
Campionul de tenis al țării noas- 

maestrul sportului Ion Țiriac, a 
ilecat ieri în Italia, unde urmează 
lă participe la turneele internaționale 
ie la Neapole, Reggio Calabria și 
Roma. La aceste tradiționale con
cursuri — ce vor culmina cu campiona
tele internaționale de tenis ale Ita
liei — sînt invitați cei mai puternici 
jucători din țările europene și de 
peste ocean.

Mateianu a fost și ieri omul nr. 1 al Progresului. Iată-l în acțiune. (Citiți în pag. 2—3 cronicile meciurilor des
fășurate in etapa de ieri). Foto : V. Bageae

Meciul Turcia-Portugalia 
se joacă azi la Ankara
ISTANBUL 18 (prin telefon de fc» 

corespondentul nostru). — După cum 
s-a anunțat, meeiul dintre echipele Tur
ciei și Portugaliei din preliminariile’ 
campionatului mondial (grupa a lV-a> 
trebuia să aibă loc duminică ha 
Istanbul. Întîlnirea nu s-a desfășurat, 
deoarece echipa Portugaliei a refuzai! 
să joace pe un teren negazonat și. în 
baza art. 17 din regulamentul prelimi
nariilor campionatului mondial de fot
bal (care prevede ca jocurile să so 
dispute numai pe terenuri gazonate),. 
a înaintat un protest F.I.F.A.—ei.

întrucât la Istanbul sau vîndut 
40 000 de bilete, organizatorii au pro
pus ca meciul să aibă loc pe un alt>: 
teren (gazonat) din localitate, dar au
toritățile nu au permis organizarea jo
cului, dată fiind starea șubredă a tri
bunelor. De comun acord, cele două, 
echipe au stabilit ca întâlnirea să aibă 
loc azi (luni) la Ankara, pe un teren, 
gazonat.

TURNEUL DE RUGBI-JUNIORI 

DE LA HEIDELBERG
Heidelberg (prin telefon). Sîmba- 

tă a început în localitate turneul, 
internațional al rugbiștilor juniori* 
în primul meci, Heidelberg Ruder 
Klub a învins echipa engleză. Essex 
cu 14—13 (6—9). în continuare, cam
pioana țării noastre — Clubul spor
tiv școlar — a repurtat o victorie 
categorică în fața selecționatei din 
Heidelberg : 48—0 (24—0). Alte re
zultate : Selecționata de juniori a 
Parisului — Hanovra 82—0 (18—0) 1 
Duminică : Hanovra — Selecționata 
Heidelberg 17—0 (12—0) ; Selecțio
nata de juniori a Parisului — Hei
delberg Ruder Klub 19—3 (3—0) ; 
Selecționata Essex — Clubul sportiv 
școlar 3—0 (0—0) ; Selecționata de 
juniori a Parisului — Selecționata 
Heidelberg 86—0 (24—0) ; Clubul
sportiv școlar — Heidelberg Ruder 
Klub 11—0 (3—0). Turneul se îtw 
cheie luni,
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A
Note bune pentru apărări

FARUL-RAPID 0-0
Steaua a întrecut pe Steagul roși 

cu un gol înscris în min. 2...
CONSTANȚA 18 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Nervozitatea i-a 
stăpînit azi atît pe rapidiști — care, 
ca lideri, încep să prețuiască punc
tele mai mult decît intr-un trecut nu 
prea îndepărtat — cît și pe cons- 
tănțeni, aflați în postura echipelor 
care, la jumătatea returului, încep 
să vorbească despre puncte înmul
țind cu 2 numărul jocurilor pe care 
le mai au acasă... Și această ner
vozitate și-a pus, firește, amprenta 
asupra partidei, împiedicîndu-i pe 
ceferiști să depășească nivelul com
portării din partida precedentă cu 
Petrolul, iar pe cei de la Farul să 
fructifice o superioritate teritorială, 
pronunțată mai ales în a doua parte 
a întîlnirii.

Am avut însă impresia, la sfîrși- 
tul celor 90 de minute de joc, că 
rezultatul de 0—0 îi mulțumește pe 
ambii „combatanți”.

Mai puțin mulțumiți au fost însă 
spectatorii. Este drept, meciul a ofe
rit unele faze interesante, create de 
Farul prin îndrăzneală și manevrele 
rapide de depășire a apărării adver
se, iar de Rapid prin „învăluiri” pe 
aripi sau prin un-doi-uri executate 
de Dumitriu și Ionescu.

Dar, după cum numai decorurile 
și cîteva replici bune nu pot salva 
un spectacol, nici în cazul nostru 
aceste notări pozitive n-au putut ri
dica jocul la nivelul unui derbi de 
etapă, așa cum se anunța. Ca de 
obicei la 0—0, apărările au trecut 
mai bine examenul. La gazde Tîl- 
vescu și Stancu, avantajați de fizic 
și de climatul jocului pe teren pro
priu. și-au dominat adversarii direcți, 
anulînd astfel punctul forte al ata
cului rapidist. Oamenii de la mijlo
cul terenului, Zamfir și Neacșu, au 
prins și ei o zi bună, ceea ce a cîn- 
tărit mult în balanța dominării te
ritoriale, care a stat plecată mai 
mult de partea Farului. „Atacul con- 
stănțean — ne spunea antrenorul fe
deral N. Petrescu, care a urmărit 
echipa în ultimul timp — »-a pre

încă o victorie a Progresului-
După ce a pierdut contactul cu... 

plutonul în tur, Progresul se află a- 
cum într-o prelungită fi pasionantă 
cursă de urmărire, încercînd să refacă 
handicapul fi să-fi asigure un loc mai... 
liniștit în clasament. Și, se pare că 
in direcția aceasta are mai mult decît 
„De doi bani speranță", așa cum apre
cia, în glumă, un cititor, folosind titlul 
unui film.

Susținînd ieri al 6-lea meci din re
tur, fotbaliștii de la Progresul au rea
lizat a 4-a victorie, in celelalte 2 par
tide ei pierzînd la limită, cu 1—0. In 
fața Crifului, bucureftenii n-au avut 
emoții decît în primele 10 minute, cînd 
orădenii au marcat o evidentă supe- 
lioritate în joc fi au fost pe punctul 
de a deschide scorul prin lacob (Mîn- 
dru, a salvat, ca prin minune, de pe 
linia porții). Curînd, Progresul avea 
să-și găsească aplombul fi calmul ne
cesar, o dată cu golul înscris în min. 
16, la un contraatac, de D. Popescu. 
Hucureftenii au început să acționeze 
mai decis, mai repede decît adversarii 
lor. Și în felul acesta ei au reușit pînă 
la urmă să obțină victoria, deși au 
fost în posesia mingii — mai ales in 
repriza a 11-a — de mai puține ori 
decît jucătorii de la Crișul. Dar, fără 
discuție, au știut mai bine decît aceș
tia ce să facă cu ea. In vreme ce oas
peții cîștigau greu teren, printr-o su
medenie de pase înainte, înapoi și la
teral gazdele au acționat simplu, di
rect, creîndu-și astfel ocazii mai clare 
de gol. In prima repriză, Progresul a 
creat cîteva faze de atac spectaculoase, 
animatorii lor fiind Mateianu, mai in
sistent în joc ca oricînd, și D. Popescu, 
un avanpost periculos prin forță fi in
cisivitate. Avem prilejul, astfel, să no
tăm în contul bucureștenilor, în min. 
30, o acțiune extrem de rapidă a lui 
Mateianu încheiată cu un șut, care 
„explodează" la distanță minimă de 
poarta apărată de Duca. In finalul re
prizei, Crișul preia inițiativa. Jucătorii 
orădeni realizează unele execuții teh
nice demne de remarcat, dar atacurile 
lor n-au nici o perspectivă din cauza 
ritmului lent în care sînt efectuate, în 
special, în faza de finalizare.

După pauză, nici Progresul nu pare 
mai... grăbit. Jocul pierde din ce în 
ce din dinamism, Crișul oferindu-ne 
doar o dominare sterilă, iar bucuref
tenii așteptînd să treacă timpul și să 
se întoarcă la cabine cu cele două 
punct*. .Dar, în acalmia din pceastă 

zentat în progres față de alte jocuri. 
N-a avut însă capacitatea tehnică 
pentru a depăși o apărare care de 
șase etape nu primește gol”. Este 
drept însă, azi, spre sfîrșit, rapidiș- 
tii au trecut prin multe emoții, fiind 
siliți să recurgă la mingi trimise 
acasă, la întîrzierea jocului, la arun
cări în aut. Jamaischi și Georgescu 
s-au „văzut* mai puțin ca în alte 
jocuri, iar atacanții nu s-au simțit 
în largul lor în fața unei apărări 
masive, ceea ce a făcut ca numărul 
șuturilor trase la poarta lui Manciu 
să fie minim.

Sub raportul ocaziilor și frecven
tei șuturilor, Farul a realizat mai 
mult Ocazii clare au fost însă pu
ține și vom reține pe cele ale lui 
Zgardan (min. 7), Tănase (43), Bu- 
kosi (55) și Zamfir (62). tn min. 67, 
Lupescu a avut o intervenție salu
tară respingînd o minge ce se afla 
aproape de linia porții. Rapid a avut 
ocazii mai puține. Numai două, dar 
cu care putea cîștiga. Tn min. 30, 
Jamaischi a trimis mingea lui Dumi
triu II care a intrat în careu și ne
jenat a șutat jos, la colț, dar puțin 
pe lîngă bară. Iar în min. 75, Io
nescu a ratat cea mai mare ocazie 
din meci șutind de la cîțiva pași 
peste Manciu și peste... poartă 1

Arbitrul turc Ahmet Bagatîr a 
condus bine acest meci sancționînd 
prompt toate faulturile și ieșirile de 
nervozitate. Acest lucru a influențat 
cursivitatea jocului, dar — ceea ce e 
pozitiv — l-a și împiedicat să dege
nereze, lucru de care începusem să 
ne temen spre finalul partidei.

FARUL: Manciu 7 — Costin 7, 
Stancu 8, Tîlvescu 8, Gref 5 — Zam
fir 8, Neacșu 8 — Tănase 7, Zgar
dan 4 (min. 46 Tufan 6), Bukosi 6, 
Mănescu 6.

RAPID : Andrei 8 — Lupescu 7, 
Motroc 7, C. Dan 8, Greavu 8 — Ja
maischi 6, Georgescu 6 — Năstures- 
cu 5, Dumitriu II 6, Ionescu 6, Co- 
dreanu 6.

RADU URZICEANU

parte a meciului, tot Progresul a fost 
mai periculos, mai aproape de a fi
naliza. In min. 67 Mateianu n-a mai 
putut fi oprit deât printr-un fault, 
care a început în afara careului și a 
continuat și în interiorul lui. Infrac
țiune evidentă, pe care însă arbitrul 
Cornel Nițescu n-a avut curajul s-o 
sancționeze din cauză că înainte cu 
cîteva minute trecuse cu vederea un 
atac neregulamentar, în careu, asupra 
lui Harșani. Așa se întîmplă: o gre
șeală aduce pe o doua 1 Tot Mateianu 
avea să se găsească în situație favo
rabilă în min. 76, dar, de la 7 metri, 
el a lovit mingea defectuos. In final, 
forțînd egalarea, Crișul se avîntă tot 
mai des în atac. Face acest lucru fi 
cu două minute înainte de sfîrșit, cînd 
Solomon, rîvnind la gloria înaintașilor, 
încearcă un dribling. încearcă, dar nu 
reușește și mingea este interceptată de

C.S.M.S. Ia prima
IAȘI 18 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Teren „23 August", timp fru
mos, spectatori 20 000.

Arbitri : V. Pădureanu (la centru), 
R. Mărgărit și C. Prelici (la tușe) au 
condus bine următoarele formații :

C.S.M.S. : Constantinescu 7 (min. 87 
Faur) — V. Popescu 7, Pop 6, Vorni- 
cu 6, Deleanu 7 — Humă 7, Ștefănes- 
cu 8 — Matei 5, Voica 4 (min. 75 
Danileț 6), Cuperman 5, Stoicescu 6.

U.T.A.: Gaboraș 6 (min. 76 Wei- 
chelt 5) — Pecican 4, Bacoș 6, Mețcas 
6, Czako 4 — Comisar 5, Chivu 6 — 
Pantea 6, Donciu 6, Țîrlea 5, Igna 4 
(din min. 67 Axente 4).

Bucurie în Dealul Copoului ! Peste 
20 000 de spectatori au aplaudat reve
nirea echipei lor favorite care, în me
ciurile susținute pînă acum în retur, 
părăsise de 3 ori terenul învinsă și a 
realizat doar două meciuri nule acasă. 
C.S.M.S. a obținut ieri prima victorie 
în retur, la capătul unui joc spectacu
los și extrem de dinamic în prima re
priză, cînd localnicii — în plenitudi-

Cînd în min. 2 al partidei Steaua— 
Steagul roșu, formația gazdă a deschis 
scorul prin golul înscris (cu sete) de 
Voinea, am crezut în „răzbunarea... șe
rifului" (a se citi Steaua), care de 
una... două... trei... patru săptămîni n-a 
mai știut ce-i aia victorie. Echipa — 
cu „profesorul" Constantin în formație 
— începuse puternic, amintind, pe a- 
locuri, prin jocul prestat de Steaua în 
zilele ei mai senine. Raksi, spiriduș în 
zona de pregătire a atacurilor, orienta 
acțiunile cu predilecție pe partea lui 
Constantin, care dezorienta apărarea 

Emoții la poarta oaspeților... risipite de Creiniceanu care reia imprecis. 
Foto: V. Bageac

din față, deschizînd „printre" amîn- 
două aripile. Altruist mai mult decît 
trebuie, „profesorul" a avut toată poar
ta în față (în min. 6), dar, singur, sin
gurel el a preferat să prelungească ba
lonul, lateral, spre Creiniceanu, care, 
dintr-un unghi mai puțin convenabil, 
nu a putut șuta decisiv. Adamache 
(plus sutele de brașoveni aflați „in- 
corpore" la tribuna a doua) mai tre-

2-0 cu Crișul
Mateianu, pasă la Dumitru Popescu 
și... 2—0 /

Arbitrul Comei Nițescu (Sibiu) a 
condus bine în prima repriză. După 
pauză însă n-a mai condus cu aceeași 
siguranță, fugind în primul rînd de 
sancțiuni decisive. Surprinzător pentru 
tm arbitru cu ecusonul F.l.F.A.

PROGRESUL: Mîndru 8 (din min. 
87 — de ce ? Cozma) — Al. Geor
gescu 7, Ioniță 8, Peteanu 6, Ioachim 
Popescu 6—Iancu 7, Mafteuță 6—Stan- 
ciu 4 (din min. 60 Măndoiu 5), Ma
teianu 8, D. Popescu 7, Baboie 4.

CRIȘUL: Duca 6 (din min. 46 Ma
rin 6)—Szakacs II 7, Solomon 6, Mi
hai 7, Balog 6—Vigh 6, lacob 7— 
Szucs 5, Harșani 7, Damian 5 (din 
min. 65 Bacoș 6), Szacacs III 5.

JACK BERARIU

victorie în retur: 4-0 (2-0) cu U.T.A.
nea forțelor— și-au depășit adversarii 
sub toate aspectele. Și încă ceva : ju
cătorii ieșeni au marcat în acest meci 
primele goluri de la reluarea campio
natului I

Fără doar și poate că meciul a plă
cut. Dar, în ciuda scorului de aseme
nea proporții, linia de atac (chiar șt 
Stoicescu care a marcat două goluri) 
n-a dat satisfacție. Pare straniu,- însă 
numeroasele acțiuni ofensive ale în
vingătorilor au fost inițiate de cei doi 
halfi, Ștefănescu (cel mai bun de pe 
teren) și Humă, și de fundașii laterali, 
V. Popescu și Deleanu, care au acțio
nat deseori ca veritabile extreme. 
Fiindcă veni vorba de atac, trebuie să 
mai spunem că îndeosebi în repriza a 
doua cei patru atacant! ieșeni au ară
tat iarăși lipsurile acestei echipe : com
binații sterile, joc confuz, fără finali
tate.

U.T.A'., se pare, că a ‘devenit o echi
pă a surprizelor. După 5—2 cu Steaua, 
acum o săptămînă, era de așteptat ca 
arădanii să dea o replică mai vigu 

mură serios în min. 10 (acțiune Crei
niceanu rezolvată in extremis de Ivăn- 
cescu), min. 11 (Voinea, servit în adîn- 
cime de Raksi, luftează...), min. 14 (la 
al patrulea corner al gazdelor), min. 
17 și 24 (când Adamache își părăsise 
poarta, respingînd ca un veritabil fun
daș) și — în sfîrșit — în min. 30, când 
mingea expediată puternic de Raksi 
„șterge" una din barele verticale. Apoi, 
treptat, treptat, tempoul impus de 
bucureșteni a început să slăbească din 
intensitate, pentru ca ultimul sfert al 
reprizei să ne ofere un joc anost, de 

mijlocul terenului, cu rare faze de 
poartă. Cum au jucat brașovenii în 
jumătatea de oră de superioritate a 
gazdelor ? Destul de slăbuț (unde-i 
echipa care a câștigat 3 meciuri la 
rînd ?), nesigură în apărare și șters în 
atac, care, în prima repriză, a stabilit 
frumosul record de a nu „nimeri" 
niciodată între cele 3 bare ale porții 
apărate de Haidu. Este drept, nici nu 
trăsese mai mult de trei șuturi (Ha- 
șoti, în min. 9, Goran, în min. 16, și 
Necula, în min. 44).

Muștruluiți, se pare, în cabină, oas
peții abordează cu mai mult aplomb 
partea a doua a jocului. Acum brașo
venii „leagă" 3—4 pase pe care le în
cheie cu șuturi, atît din careu (Necula 
min. 52) cît și din afara lui (Sigheti 
în min. 49). Intr-adevăr, Haidu are 
de „lucru* și în min. 58 se remarcă, 
scoțînd în corner (în ultima clipă) 
mingea trimisă, plasat, de Goran. Oas
peții păstrează în continuare inițiativa, 
majoritatea baloanelor „căutîndu-l“ pe 
Goran, singurul înaintaș brașovean care 
produce panică în careul advers.

La o pătrundere în forță în dispozi
tivul militar (min. 71) Jenei îl împin
ge vizibil pe Goran (în suprafața de 
pedeapsă), dar arbitrul Dobrin lasă 
faultul nesancționat.

Ca și Steaua în prima 
Steagul roșu începe să stin< 
predînd adversarului iniții 
că Creiniceanu (în sped; 
de linie complică jocul, î 
fel sarcina apărării adve 
gură fază mai clară: în n 
mache boxează balonul (1 
executat de pe partea sl 
Raksi, care trimite în... Ad; 
undeva prin apropierea lir 
metri. In ultimele 10 mii 
mai încearcă o „zvîcnire": 
Koszka acordă corner, lămu 
ție critică, iar în minut 
Goran trimite balonul, cu 
bară. Cu un minut înaint 
Raksi îl lansează pe Voii 
cestuia nu-i ies... pașii.

Arbitrul Ion Dobrin (P< 
condus cu greșeli, printre 
acordarea unei lovituri de 
faultul în careu comis de ] 
lui Goran.

STEAUA: Haidu (7)—Ge 
Jenei (7), D. Nicolae (6), i 
Raksi (8), Koszka (6)—S. 
Constantin (6), Voinea (6, 
ceanu (5).

STEAGUL ROȘU: Adan 
Ivăncescu (5), Jenei (6), ( 
Naghi (5)—Năftănăilă (6), S 
Hașoti (5), Goran (7), Gar. 
cula (6).

G. NICO1

roasă formației gazdă. Dar ei au jucat 
modest, șters. In prima parte a meciu
lui au fost complet depășiți în viteză, 
iar în repriza secundă, cînd au domi
nat mai mult, atacul lor n-a avui 
forță în acțiunile ofensive.

Iată cum s-au marcat cele patru 
goluri :

Minutul 15 : Voica a pasat lui Stoi
cescu în careul de 16 metri și acesta, 
printr-o foarfecă spectaculoasă, a în
scris : 1—0. Minutul 18 : Vornicu exe
cută o lovitură de la 20 de metri, Ia 
Ștefănescu care trage la poartă, mingea 
revine în teren și este reluată în plasă 
de Stoicescu : 2—0. Minutul 66 • la 
capătul unei acțiuni colective Cuper
man ridică mingea peste portar și Pe
cican o oprește cu mîna. Transformă 
Matei : 3—0. Minutul 83 s Matei, aflat 
în centrul terenului, îl deschide pe Da
nileț care de la 18 metri trage putere 
nic, mingea ricoșează dintr-un apără
tor în poartă : 4—0, rezultat cu care 
se termină partida.

Știința Cluj
ir

CLUJ, 18 (prin telefon). . 
nometrului se apropiau 
de finișul celor 90 de min 
bela de marcaj continua să 
implacabilă, scorul alb. Joc 
fășura în sens unic, spi 
piteșteană, așa cum, de 
întîmplat aproape întreag 
Emoția din tribune atinse 
mum de intensitate. 17 000 < 
stăteau cu privirile ațintite 
tonul armat* din fața porții 
tulul Matache, azi In fermă 
tă. Mai rămăseseră doar l 
te de joc. Din apropierea 
corner, Ivansuc execută o 
liberă. In careul dinamoviș 
20 de jucători. Pornită la s 
me, mingea ajunge la A< 
o expediază în plasă. Go 
reușise să găsească unica 
apărarea supranumerică a c

Știința Cluj a dominat net 
joc și cîteva cifre pot sefv 
concrete pentru afirmația 
Iată-le i Știința i 31 de șu 
care 18 în spațiul porții, mi 
reținute cu greutate sau rei 
ultimă instanță, în corner, 
tre Matache. Dinamo i 7 șt 
care unul singur ca urmar< 
acțiuni construite, restul t 
turi libere. Șttinta t 18 lot 
colț | Dinamo i 0 j Știința i 
meni în atac; Dinamo i 2 
șt Naghi), restul în apărare

Merită a fi subliniată < 
vervă de șut a lui Ivansuc 
turi, din care 6 pe poartă, 3 
dificil de Matache, iar unul 
în corner.

Dintre celelalte momente . 
nirii merită a fi consemnat 
toarele t ocazia ratată de Ad 
37), „barele* lut Szabo (mii 
Marcu (min. 61), mingile res 
Georgescu aproape de pe lir 
(Mogut era undeva prin careu

SIMPOZIONUL „NOI INC 
IN SPRIJINUL ACTIVII

SPORTIVE"
Astăzi, la ora 18, va ave> 

sala de festivități a Consiliwi 
neral al UCFS simpozionul 
INOVAȚII ÎN SPRIJINUL 
VITĂȚII SPORTIVE”, orș 
de colectivul de invenții și ii 
din UCFS, în colaborare cu 
liul orășenesc UCFS Bucnreș

Sînt invitați să participe 
nori, profesori de educație 
sportivi fruntași din Capitala

TR. IOANIȚESCU



• Opt echipe non înscris nici nn gol! • Dinamo București singura învingătoare In deplasare • Scorul zilei Ia Ia$l • Progresul 

o predat lanterna • Ion loucscu a ratat victoria Rapidului in minutul 15 • La Cluj, victorie cu trei minute înainte de final I 
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Maturitatea și-a spus cuvintul IERI, ÎN CATEGORIA B
Știința Craiova—Dinamo Bucuroșii 0-2 (0-1) SERIA I

Strdionul Tineretului 17 000 de spec
tatori.

Timp Însorit, cald.
Arbitru: Hakky GiirQz (Turcia) —' 

ajutat la tușe de O. Turcitu și V. 
Hărădău — excelent, tot timpul pe 
fază, tn ciuda celor 114 kg.

Au marcat: Frățilă (32) și Nunwei- 
ller VI (83).

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 7 — 
Popa 6, Nunweiller ni 8, Ivan 5, Ște
fan 0 — P. Emil 4 (mai ales pentru 
inactivitate), Gbergheli 7 — Nunwei
ller VI 8, Ene II 8, Frățilă 7, Haidu 7.

ȘTHNTA CRAIOVA : Vasilescu 6 —• 
MihăUescu «, Deliu 3, M. Marcel 6, 
Dumitrescu 7 — Bărbulescu 4, Bitlan 
6 — Plugaru 5 (din min. 46 Ganga 8), 
Sfîrlogea 5, Eftimie t, Onea 5.

CRAIOVA 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Intre un boxer plin 
de vitalitate dar care aruncă multi 
pumni în aer, atacînd dezordonat și 

, altul care se apără calm dar punc
tează precis și clar, pe cine prefe
rați? Desigur, pe cel care este mai 
aproape de ceea ce se numește .no
bila artă*. Exact așa a fost meciul 
de duminică de la Craiova. O echi
pă — Știința — a atacat furibund 
aproape trei sferturi din joc, iar 
cealaltă — Dinamo — s-a apărat cu 
luciditate și a contraatacat periculos 
mareînd în urma a două acțiuni 
care au găsit descoperită apărarea 
studenților.

Paradoxal, dar ”ictoria dinamoviș- 
tilor a fost facilitată chiar de gazde: 
aruneîndu-se în luptă, cu o energie 
demnă de toată lauda, studenții au 
uitat însă să combine, să-i scoată în 
acest fel din dispozitiv pe apărătorii 
bucureșteni. Și, ori de cîte ori fun
dașii sau mijlocașii aveau mingea,

bris golul victoriei 
tul 87!

10 șl 47, la două contraatacuri ale oas
peților — autori Naghi și Dobrln. In 
min. 58 Naghi a șutat în bară, direct 
din lovitură liberă de la 25 m.

A arbitrat foarte bine M. Rotaru— 
Iași.

ȘTIINȚA CLUJ: Mogul (6) — Mar- 
cu (8), Georgescu (7), Grăjdeanu (7), 
Cîmpeanu (7) — Al. Vasile (7), Neșu
(6) — Ivansuc (8), Szabo (9), Adam
(7) , Brelan (6).

DINAMO PITEȘTI: Matache (0) — 
Radu (6), Barbu (7), Iile Stelian (7), 
Badea (6) — Țîrcovnicu (6), Zimer
(5) — Dobrin (5), Naghi (6), Țurcan
(6) , David (5).

VICTOR MOREA-coresp.

o trimiteau departe și înalt în ca
reul dinamovist, unde în special 
Nunweiller III sau în ultimă instan
ță Datcu, au rezolvat totul.

Ce-au făcut în acest timp bucu- 
reștenii? Așa cum am arătat, ei au 
știut să tempereze jocul, să-i dea 
turnura care le-a convenit Ș1 au 
reușit, pentru că spre deosebire de 
ultimele lor apariții, dinamoviștii 
s-au comportat duminică mult mai 
aproape de valoarea lor reală. Din 
echipa dinamovistă a lipsit Pîrcălab', 
sancționat de club pentru indisci
plină. Locul lui a fost suplinit cu 
brio de Nunweiller VI care, în jo
cul de la Craiova, s-a impus selec
ționerilor.

Partida debutează cu un șut peste 
poartă al lui Sfîrlogea, șut care nu 
prevestea nimic bun pentru portarul 
dinamovist. Și, într-adevăr, Datcu a 
avut în continuare mult de furcă 
fiind nevoit să blocheze în picioa
rele atacanților craioveni (Sfîrlogea 
min. 13), să boxeze balonul (Bitlan 
15), să respingă în corner (Eftimie 
19). Iar atunci cînd nu mai avea ce 
face l-au salvat... barele (Onea 16) 
sau imprecizia atacanților din echipa 
gazdă. Jocul este dinamic, plăcut și 
tribunele freamătă la fiecare atac al 
echipei favorite. In min. 32 a fost 
însă o liniște mormîntală: Deliu, în 
general foarte lent și deloc potrivit 
pentru postul de .măturător* — așa 
cum remarca și observatorul federal 
J. Lăpușneanu — este Întrecut de 
Frățilă. Șutul acestuia lovește bara, 
dar mingea fi revine înaintașului di
namovist care nu mai greșește țintar 
Golul cade ca un trăznet Știința 
nu-și revine și Dinamo mai are o 
mare ocazie (min. 38) dar P. Emil 
se împleticește cu mingea în pi
cioare. Apoi, în min. 45, Nunweiller VI 
șutează tn bară.

Repriza a doua are o desfășurare 
identică. Știința se năpustește din 
nou la atac, dar joacă mai mult pe 
sus, în timp ce Dinamo combină 
frumos și își mărește avantajul, în 
min. 83, prin Nunweiller VI, la • 
minge lucrată împreună cu Ene II.

MIRCEA TUDORAN

C.F.R. Roșiori — Unirea Rm. Vîl- 
cea 2—1 (1—0)

Știința Galați <—> Constructorul 
Brăila 3—2 (2—1)

Metalul București— C.F.R. Pașcani
2—0 (1—0)

Poiana Cimpina — Metalul Tîrgo- 
viște 5—0 (3—0)

Dinamo Bacău — Știința Bucu
rești _ 1—0 (0—0)

Flacăra Moreni — Siderurgistul 
Galați 1—1 (0—1)

Tractorul Brașov — Chimia Făgă
raș 1—1 (0—0)

CLASAMENT
1. Siderurgistul Galați
2. Din» mo Bacău
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Petrolul-Minerul 2-0 (2-0)
PETRJLUL : Ionescu 8 — Pahonțu 

8, Hălmageanu 8, Ivan 7, Florea 7 — 
Iuhas 7, D. Munteanu 7 — Badea 6> 
Dragomir «, Dridea I 6, Moldoveanu 7. 
In minutele 84 «1 85 au intrat Sfetcu 
și Gavrilă in locul lui Ionescu șl Dra
gomir.

MINERUL t Bal 7 — Cromeli 8, CO1- 
ceriu 8, Staicu 7, Donca 8 — Rosznyai 
6, pop 8 (min. 48 Halagian — 7) — 
Drăgsn 6, Soo 8 (Pop), Sasu 6, 
Czako 8.

A arbitrat bine Vasile Dumitrescu 
(București).

Un joc cu fluctuații. Petrolul a 
început decis, iar Minerul a răspuns 
...deschis, vizind surpriza. Din a- 
ceastă ciocnire a venit golul, în mi
nutul 9. Iuhas a .culcat* una din 
puținele mingi ale acestui start tur
bulent, Dridea a preluat, a făcut 
cîțiva pași și a împins în profun
zime la Dragomir, care l-a găsit des
coperit pe Moldoveanu. Extremul 
ploieștean a șutat formidabil, cu 
stîngul, din colțul careului de 16 m, 
mingea a îndoit palmele lui Bai 
și... gol: 1—0.

O dată scorul deschis, jocul scade 
vizibil. Mijlocașii petroliști nu mai 
mîngîie firul ierbii, jucînd un fel 
de .fotbal — tenis* peste linia de 
centru, cu perechea Rosznyai — Pop. 
Minerul profită de această acalmie 
a gazdelor și încearcă să pătrundă, 
,dar eforturile liniei de fund, care 
«^i asumă riscurile jocului la ofsaid, 
pentru a cîștiga teren, nu sînt valo
rificate. înaintașii pierd toate min
gile. Sasu se angajează în dueluri 
fără perspectivă cu Hălmăgeanu, iar 
Czako, deși combativ, ocolește me
reu, datorită plasamentului de mare 
rutină al lui Pahonțu. In atacul 
băimărean lipsesc cuplurile.

Contraatacurilor petroliste, deși 
au largi culoare de trecere — ca 
urmare a apărării «în linie” a oas

peților — sînt ratate datorită gre
șelilor tehnice ale vîrfurilor centrale. 
Și totuși, în minutul 42, Dridea, sin
gur la 6 m de poartă, e pe punctul 
de a înscrie, dar șutează în piciorul 
Tu Bai, care salvează printr-un re- 
flex-Redl. tn minutul următor, ace
lași Dridea, din nou singur, nu-și 
asumă răspunderea șutului și pasea
ză imprecis o minge interceptată de 
Staicu. în ultimul minut al reprizei, 
la un nou atac ploieștean, Colceriu 
comite henț în careu. Execută Dri- 
dea, Bai respinge, și același Dridea 
reia în plasă: 2—0.

La reluare jocul e mai dinamic și 
mai clar. Halagian, introdus în linia 
de mijloc, dă un plus de limpezime 
acțiunilor băimărene. în tabăra ad
versă, Badea reface împreună cu 
Iuhas triunghiurile de acum doi ani 
și partida se iuțește vizibil. Dar, pe 
de o parte, ploieștenii nu au zvîcni- 
rile necesare în preajma careului, iar 
oaspeții nu-și plasează vîrfurile în 
prima linie, irosind cîteva centrări 
frumoase.

Petrolul a meritat victoria, deși 
nu a manifestat vigoarea din jocul 
cu Rapid. Golul din minutul 8 i-a 
conferit o siguranță pe care a păs- 
trat-o pînă la capăt Băimărenii au 
jucat deschis, ca o echipă cu 25 de 
puncte. Poate că o mai mare pru
dență din partea apărării i-ar fi pu
tut aduce un punct. Un punct imens! 
Se pare că au preferat să piardă ele
gant Oricum, această rezervă de 
calm și optimism ar putea să se con
vertească în puncte în jocurile care 
urmează. O MENȚIUNE PENTRU 
SPORTIVITATEA TUTUROR JU
CĂTORILOR.

IOAN CHIRILĂ

Scoruri mari 
in etapa de ieri
După acel 3—3 realizat duminica 

trecută cu Steaua, ne așteptam ca 
Rulmentul să încerce mai insistent 
echilibrarea forțelor în partida de ieri 
cu liderul clasamentului, Dinamo. Dar 
n-a fost așal Gel puțin din min. 25, 
cînd bucureșteni! au realizat primele 
puncte prin centrul Nica (același care 
șutase în bară în min. 9). Din acești 
moment bîrlădenii n-au mal rezistat 
«presingului* dinamovist. Dragomir, 
înscrie o încercare la colt (min. 27), 
transformată dintr-o poziție foarte di
ficilă de Nica (8—0) șl apoi Beianu 
stabilește scorul reprizei realizînd • 
nouă încercare: 11—0.

După pauză, dinamoviștii domini 
cu aceeași insistentă $1, deși lipsiți 
de aportul unor jucători de bază — 
Tutuianu, Zlătoianu, Coravu — el 
realizează un joc complet, ofensiv^ 
deschis. Dar, ca șt în prima repriză, 
minutele trec fără ca superioritatea 
bucureștenilor să se concretizeze 
Imediat. Punctele așteptate «vin* 
însă: în min. 62 Cîndea înscrie o în
cercare (14—0) șl apoi — în min. 
70 — Moromete îl imită după ce, Ia 
un ofsaid, Nica îi păcălise pe jucă
torii bîrlădeni renunțind să șuteze 
spre buturi, așa cum sa așteptau a- 
ceștia: 17—0.
. Rulmentul a încercat rareori ac

țiuni ofensive. Și atunci, ele au fost 
însă stopate prompt de apărarea di- 
namovlștilor. In plus, birlădenii au 
ratat cîteva ocazii de a înscrie în 
urma loviturilor de pedeapsă de care 
au beneficiat. Viorel Călin (de alt
fel foarte muncitor, neobosit în jocul 
de cîmp) a dovedit mal putină preci
zie șl forță în șut ca altădată și ast
fel Rulmentul a pierdut la zero. Di
namo — superior In toate compar
timentele — a arătat o formă bună, 
prestînd un joc frumos (în care pri
mul rol a fost acordat fără ezitare 
liniei de trelsferturl) șl, în partea 
a doua, chiar fantezist, cu multe 
„broderii*, care au plăcut spectato
rilor. Bun — arbitrajul lui T. Villng.

D. GlRLEȘTEANU
Steaua — Constructorul 14—9 

(6—0) i Știința (Sluj — Grivita Roșie 
0—22 (0—14) j Farul Constanta — 
Gloria 8—5 (3—5), G.S.M.S. Iași — 
Știința Timișoara 19—0 (8—0), Pro
gresul — Știința Petroșeni 16—0 
(8—0).

Brăila—C.F.R. Roșiori; Unirea Rm. 
Vîlcea—Tractorul Brașov; Metalul 
Tîrgoviște—Metalul București.

SERIA A II-A
A.S. Cugir — Clujeana 1—0 (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Știința Ti

mișoara 2—1 (1—0)
C.S.M. Reșița — Gaz metan Me

diaș 2—0 (2—0)
C.F.R. Timișoara — Ind. sîrmei C.

Turzii 1—1 (1—0)
Minerul Lupeni — C.S.M. Sibiu

2—0 (1—0)
Sătmăreana — Vagonul Arad 0—0 
Recolta Cărei — Jiul Petrila

2—0 (0—0) 
CLASAMENT4 27:14

7
7
8
8
8
7
8
8
8
9
7

11
10
Și

23
21
21
20
18
18
18
18
17
17
18
16
13
13

37:23 
27:28 
22:23 
28:28 
30:28 
19:18 
18:25 
24:28 
23:27 
24:24 
21:25 
22:27 
23:35
restan-

Constructorul Brăila 
C.F.R. Roșiori 
Știi.uța Galați 
Poiana Cimpina 
Flacăra Moreni 
Metalul Tirgoviște 

9. Știința București
10. C.F.R. pașcani
11. Unirea Rm. Vllcea
12. Tractorul Brașov
13. Metalul București
14. Chimia Făgăraș

In clasament este trecută 
ța dintre C.F.R. Roșiori—C.F.R. Paj- 
câni, disputată joi și care s-a termi
nat cu rezultatul de 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE: Chimia Fă
găraș—Știința Galați; Flacăra Mo
reni—C.F.R. Pașcani; Știința Bucu
rești—Poiana Cîmpina; Siderurgistul 
Galați—Dinamo Bacău; Constructorul

1. Ind. sîrmei C. T. 18 10 4 4 27:17 24
2. Știința Timișoara 18 9 4 5 28:19 22
S. Recolta Cărei 18 9 3 6 27:24 21
4. A.S.A Tg. Mureș 18 10 0 8 29:27 20
5. Vagonul Arad 18 8 4 fi 20:19 20
6. Minerul Lupeni 18 7 5 6 22:19 19
7. Jiul Petrila 18 7 4 7 27:19 18
8. C.S.M. Sibiu 18 8 2 8 27:24 18
9. A.S. Cugir 18 8 2 8 24:25 18

10. Clujeana 18 7 3 8 21:18 17
11. Gaz metan Mediaș 18 6 4 8 17:20 16
12. C.S.M. Reșița 18 6 3 3 21:31 15
13. Sătmăreana 18 8 2 10 17:23 14
14. CF.R. Timișoara 18 4 2 12 11:33 10

ETAPA VIITOARE: Știința Timi
șoara—Sătmăreana; C.S.M. Reșița— 
Minerul Lupeni; Clujeana—Ind. sîr
mei C. Turzii: Jiul Petrila — A.S. 
Cugir; Vagonul Arad—C.F.R. Timi
șoara; C.S.M. Sibiu—Recolta Cărei; 
Gaz metan Mediaș—A.S.A. Tg. Mu
reș.

IN CATIGORIA C DOAR DOUA EtltlPE
ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
Seria Est

Rulmentul Blrlad — Textila Botoșani 
8-0 (3-8)

Textila Buhușl — Victoria P. Neamț 
3—0 (1—0)

Metalul Rădăuți — Viitorul Suceava 
1-3 (•—0)

Fruetexport Focșani — Metalosport Ga
lați 3-1 <3—1)

Dinamo Moldova Iași — Flamura ro
șie Tecuci 1—1 (0—0)

Ceahlăul P. Neamț — Petrolul Moinești 
1—0 (1-0)

Forests Fălticeni -» Chimia Or. Gh. 
Gheorghlu-Dej 0—0.

CLASAMENT
1. Ceahlăul P. Neamț 17
3. Fruetexport Focșani 17
3. Textila Buhușl 17
4. FI. roșie Tecuci 17
5. Forests Fălticeni 17
6. Metilosport Galați 17
7. Chimia Or. Gb.

Gheorghiu-Dej 17
8. Rulmentul Blrlad 17
9. Petrolul Moinești 17

10. Victoria P. Neamț 17
11. Metalul Rădăuți 17
12. Textila Botoșani 17
13. Diutmo Moldova Iași 17
ÎL Viitorul Suceava 17

11 2 4 42:19
8 3 8 32:21
iii 31:22
8 3 8 87:28
iii 17:18
8 2 7 22:28
8 8 8 18:20
7 2 8 29:30
7 1 3 22:23
II 1 19:23
8 3 8 24:34
III 18:38
8 2 8 21:27
8 2 8 18:28

24
19
19
19
18
18
17
16
18
15
18
18
14
U

CLASAMENT

Steaua roșie Salonta — Olimpia Ora
dea 3—0 (8—0)

Minerul Baia Sprie — Topitorul Bata 
Mare 1-1 (1-0)

1. Arieșul Turda 17 H 1 4 44:15 23
2. Chimica Tîrnăvenl 17 • > 8 27:14 21
8. Faianța Sighișoara 17 « 4 1 27:2S 20
L sterua r. Salonta 17 • 1 7 22:28 19
8. Gloria Bistrița 17 ■ 1 7 19:28 19
6. Minerul Bihor 17 1 * 7 83:21 18
7. A.S. Aiud 17 1 1 7 38:28 18
8. Minerul Bala Sprie 17 7 1 8 27:26 16
9. Unirea Dej 17 1 • 9 21:31 16

10. Soda Ocna Mureș 17 8 8 7 20:18 15
11. Forest. Slghetul

Marmațlel 17 7 1 1 24:34 15
12. Olimpia Oradea 17 ( 3 8 22:33 15
13. Topitorul Bala Mare 17 4 4 9 26:33 12
14. Unirea Tg. Mureș 17 4 8 19 13:35 11

ETAPA VIITOARE t Unirea Dej
Steaua reșie Salonta ; Arieșul Turda —
Soda Ocna Mureș ț Forestiera Sighetul 
Marmațlel — Topitorul Baia Mare; Olim
pia Oradea — Faianța Sighișoara ; Uni
rea Tg. Mureș — Minerul Bihor ț A.S. 
Aiud — Minerul Baia Sprie; Chimica 
Tîrnăvenl — Gloria Bistrița.

Seria Vest

ETA°A VIITOARE t Viitorul Suceava — 
Dinamo Moldova Iași t Metalosport Ga
lați — Metalul Rădăuți ; Chimia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — ceahlăul p. Neamț ; 
Petrolul Moinești — Textila Buhușl; Vic
toria P. Neamț — Fruetexport Focșani { 
Textila Botoșani — Forests Fălticeni ; 
Flamura roșie Tecuci — Rulmentul 
Blrlad.

Seria Sud

Metalul Tr. Severin — Minerul Clm- 
pulung 2—1 (1—1)

Pandurii Tg. Jiu — Teba Arad 2—0 
(0-8)

Muscelul Cimpulung — Tractorul Co
rabia 1—8 (0—0)

Victoria Călan — Electroputere Cra
iova 8—1 (2—0)

Minerul Anina — Electromotor Timi
șoara «—1 (1—0)

C.FJL Arad — Metalul Pitești 2—0 (1—0) 
Minerul Deva — Metalul Hunedoara 

2-0 (0-0)

Marina Mangalia — Unirea Răcari 4—1 
(1-8)

Metrom Brașov — Textila St Gheor- 
ghe 3—0 (2-0)

Victoria Giurgiu — Tehnometal Bucu
rești 3—0 (1—0)

Progresul Alexandria — Rapid Mlzil 
0-2 (0-0)

Portul constanța — Dinamo Victoria 
București 2—1 (1—1)

Electrica Fieni — Electrica Constanța 
3-2 (1-1)

Flacăra roșie București — Rulmentul 
Brașov 3—1 (0—1)

CLASAMENT
1. Textila SI. Gheorghe 17 8 5 4 20:12 21
2. Rulmentul Brașov 17 8 4 5 30:26 20
S. Electrica Fieni 17 9 1 7 29:16 19
4. Din. Victoria Buc. 17 6 6 5 26:13 18
5. Metrom Brașov 17 7 4 6 19:13 18
6. Victoria Giurgiu 17 5 8 4 23:20 18
7. Rapid Mizil 17 7 4 0 22:23 18
8. Marina Mangalia 17 6 5 6 27:16 17
9. Tehnometal Buc. 17 6 5 6 15:22 17

10. Unirea Răcari 17 7 2 8 25:29 16
11. Portul Constanta 17 4 8 5 21:28 16
12. Flacăra roșie Buc. 17 5 5 7 20:21 15
13. Electrica Constanta 17 5 5 7 27:34 15
ÎL Progresul Alexandria 17 4 2 11 12:43 10

ETAPA VIITOARE: Victoria Giurgiu 
— Progresul Alexandria ; Electrica Con
stanța — Marina Mangalia ț Dinamo Vio- 
torta București — Metrom Brașov ; Rul
mentul Brașov — Electrica Flenl ; Ra
pid Mlzil — Flacăra roșie București; 
Tehnometal București — Portul Con
stanța ț Textila SI. Gheorghe — Unirea 
Răcari.

ETAPA VIITOARE: Metalul Pitești — 
Muscelul Cimpulung ț Tractorul Corabia
— C.FJt Arad s Minerul Cimpulung — 
Metalul Hunedoara ț Teba Arad — Mi
nerul Anina ț Pandurii Tg. Jiu — Me
talul Tr. Severin 5 Electroputere Craiova
— Minerul Deva ; Electromotor Timișoa
ra — Victoria Călan.

Seria Nord
’ Faianța Sighișoara — Unirea Tg. Mureș 
8-1 (1-1)

Forestiera Slghetul Marmațlel — Chi
mica Tîrnăvenl 0—1 (0—0)

Unirea Dej — A.S. Aiud 2—0 (1-0)
Minerul Bihor — Arieșul Turda 1—1 

(1-0)
Soda Ocna Mureș — Gloria Bistrița 

0—0

CLASAMENT
1. C.F.R. Arad
2. Metalul Tr. Severin
3. Pandurii Tg. Jiu
4. Electroputere Cr.
5. Minerul Deva
8. Mușcelul Cimpulung
7. Electromotor Tim.
8. Minerul Anina
9. Metalul Hunedoara

10. Victoria călan
11. Teba Arad
12. Tractorul Corabia
13. Minerul cimpulung
14. Metalul Pitești

17 11 1 8 36:13 23
17 8 8 8 28:19
17 7 4 8 24:13
17 7 8 8 26:24
17 8 8 7 13:22
17 8 2 7 15:22
17 7 3 7 27:28
17 8 1 8 22:23
17 8 8 6 16:19
17 7 2 8 22:25
17 8 3 8 26:28
17 5 4 8 20:26
17 0 2 9 18:28
17 8 1 10 24:28

20
18
18
18
18
17
17
17
16
15
14
14
13

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA GU 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 16 din 18 aprilie 1965 

0—0—x 
Anulat

1—0—1
1—0—1
1— 0—1
4—0—1 
0—0—x
2— 0—1
2—0—1 
0—2—2

12

I. R.P. Polonă — Italia
II. Turcia—Portugalia

III. Iugoslavia — Franța
IV. Steaua — Steagul roșu

V. Șt. Cluj—Din. Pitești
VI. G.S.M.S. — U.T.A.
VII. Farul — Rapid 

VIII. Petrolul—Minerul B.M.
IX. Progresul — Grlșul
X. Șt. Craiova—Din. Buo

XI. Poiana—Met. Tîrgoviște 5—0—1 
XIL A.S.A. Tg. Mureș—Știința 

Timișoara 2—1—1
Fond de premii 337 667 lei.

Rezultate normale 
în etapa de ieri

Rezultate normale In jocurile de ca
tegoria A de ieri. Iată-lei

Rapid—Metalul (F.I) 3—0 (•, 2, 0), 
C.P.B.—Știința Buc. (F.I.) 3—1 (8, 12— 
15, 12, 11), Progresul—Știința CL 
(F.L) 2—3, (2—15, 15—7, 0—15, 15— 
13, 12—15), C.S.M. Sibiu—C.S.M. CL 
(F.I.) 3—0 (7, 13, 5), Farul—Voința 
Cv. (F.I.) 3—0 (11, 7, 12)| Steaua— 
Progresul (M.I.) 3—0 (4. 8, 5), Dinamo 
Buc.—C.S.M.S. Iași (MX) 3-0 (1. X 
4), Știința GL—Știința Tș. (M.I.) 
3—0 (6, 13, 11), Tractorul—Farul 
(M.I.) 3—0 (0, 7, 4), Știința CL—Pe
trolul (M.I.) 3—0 (11, 10. 10). Minerul 
B. Mare—Constructorul Brăila (M.I.) 
3—0 (11, 10, 5) | FL roșie Buc.—Voin
ța M. Ciuo (F.II) 0—3 (10, 4, 14), Pro
gresul Tîrgoviște — Știința Tg. M. 
(F.II) 3—1 (10, 9, 2—15, 16), Corvinul 
Deva—Penicilina Iași (F.II) 1—3 (10— 
15, 15—13, 10—15, 11—15)1 C.S.M. 
CL—Ind. sîrmei C. Turzii (M.II) 3—1 
(13, 6, 2—15, 5), Știința Petroșeni— 
Metalul Pitești (M.II) 3—0 (7, «, 13), 
Știința Bv.—Electroputere Cv. (M.II) 
3—0 (7. 9, 11). Amănunte In ziarul 
de mîine.

Semănătoarea București — înainte 
Timișoara (M.II) 3—2 (9—15, 19. 9— 
15, 5, 7), după 120 de minute de joc. 
Trei seturi șl jumătate, cit a tinut 
„combustibilul* In „rezervoarele* 
oaspeților, care la început l-au consu
mat neeconomicos, am asistat la • 
întrecere foarte frumoasă și de ridi
cată calitate tehnico-tactică, demnă 
de invidia multor echipe din seria L 
Semănătoarea a învins pentru că și-a 
dozat mal bine eforturile și a acționat 
cu un substantial plus de varietate 
în ofensivă. Dar cu aceasta nu a și 
șters excelenta Impresie produsă de 
înainte, o echipă sudată temeinic, 
combativă, cu un atac iute șl vigu
ros și cu un blocaj de o deosebit de 
eficace agresivitate. Lacuna princi
pală — ca șl la Semănătoarea de alt
fel — a constituit-o retragerea prea 
în spate, în defensivă, a liniei a 
doua.

CONSTANTIN FAUR



Azi, finalele pe echipe la Ljubljana
Prin

LJUBLJANA

telefon de la trimisul nostru special,

18), Vecko — Giurgiucă 2—1 (6, —19,
18) , formația noastră a întîlnit sîmbătă 
dimineață reprezentativa Cehoslovaciei, 
pe care a întrecut-o cu scorul de 5—3 : 
Giurgiucă — Stepanek 2—0 (19, 16), 
Reti — Miko 0—2 (—17, —17), Negu
lescu — Stanek 0—2 (—16, —19), 
Giurgiucă — Miko 2—1 (15. —9, 14). 
Negulescu — Stepanek 2—1 (20, —22,
19) , Reti — Stanek 2—0 (10, 15), Ne
gulescu — Miko 0—2 (—11, —13), 
Giurgiucă — Stanek 2—0 (20, 21). 
După-amiază însă, surprinzător, selec
ționata noastră a fost întrecută de e- 
chipa U.R.S.S. (învinsa de ieri a Ceho
slovaciei) cu 5—3: Amelin — Reti 
2—I (—10, 16, 20), Averin — Giur
giucă 0—2 (—18, —14), Novikov — 
Negulescu 2—0 (12, 11), Amelin — 
Giurgiucă 1—2 (—10, 11, —16), No
vikov — Reti 2—0 (14, 12), Averin — 
Negulescu 2—0 (21, 19), Novikov — 
Giurgiucă 0—2 (—10, —12), Amelin 
— Negulescu 2—0 (15, 17).

După cum bine se vede din lectura 
rezultatelor de mai sus singurul jucă
tor care evoluează la valoarea aștep
tată este Dorin Giurgiucă. El a cîști
gat pînă acum toate meciurile în întîl- 
nirile cu echipa Cehoslovaciei și 
U.R.S.S., demonstrînd un joc modem, 
cu atacuri și contraatacuri efectuate cu 
dese schimbări de direcție. Cu mai 
multă concentrare și putere de luptă 
Giurgiucă este capabil să realizeze și 
alte rezultate bune. Dar, un jucător 
nu înseamnă o echipă... Negulescu joa
că prea „clasic", simplist, n-are forță 
suficientă în lovituri, este prea încet 
în execuții. Cît despre Reti, acesta a 
acționat pînă acum la întîmplare, fără 
nici o noimă, iar în finalurile de seturi 
a avut unele căderi de-a dreptul sur
prinzătoare. Astă-seară, echipa R.P. 
Romîne a avut ca adversar reprezenta
tiva R.P. Chineze. Sportivii chinezi au 
obținut victoria cu scorul de 5—0 : 
Li Fu-iun—Negulescu 2—0 (9, 21), 
Ciu Lan-sun — Giurgiucă 2—1 (—20,

C. Comarnischi

LJUBLJANA 18 (prin telefon).
Sîmbătă și duminică echipele Romî

niei au susținut partide în cadrul gru
pelor semifinale. La fete, formația noa
stră a cîștigat cu 3—0 atît în fața re
prezentativei iugoslave cît și în fața 
celei a R.F. Germane. Dacă primul 
meci ne-a revenit cu ușurință : Ale
xandru—Pire 2—0 (8, 11), Constan ti- 
nescu—Jecmenița 2—0 (20, 13), Ale
xandru, Constantinescu — Jecmenița, 
Stoisici 2—0 (16, 15), în cel de-al 
doilea, deși rezultatul final a fost ace
lași, jocurile au fost mai echilibrate, 
în special partida de deschidere, Ella 
Constantinescu — Agnes Simon: 2—1 
(IO, —13, 21). Celelalte rezultate : Ma
ria Alexandru — Edith Bucholtz 2—0 
!(15, 10), Maria Alexandru, Ella Con
stantinescu — Simon, Kriegelstein 2—0 
(14. 17).

în ultimul meci din cadrul grupei se
mifinale, echipa noastră a întîlnit du
minică la prînz selecționata R.P. Chi
neze, fiind învinsă cu 3—0 : Li Ho-nan 
— Constantinescu 2—0 (16, 9), Lian 
Li-cen — Alexandru 2—0 (19, 15), Li 
Ho-nan, Lian Li-cen — Alexandru, 
Constantinescu 2—0 (18, 17). Sporti
vele noastre n-au evoluat la adevărata 
lor valoare : au jucat prea pasiv, ai> 
dat mingi prea înalte adversarelor, mai 
ales de pe rever. Jucătoarele chineze, 
folosind amîndouă priza toc, și-au im
pus superioritatea printr-un joc rapid, 
viguros, manifestînd multă siguranță 
în acțiunile inițiate. Ele sînt în mare 
progres față de campionatele mondiale 
de la Praga, In felul acesta, mîine e- 
chipa R.P Romîne va întîlni selecțio
nata Angliei pentru locurile 3—4 din 
cadrul întrecerilor pe echipe ale „mon
dialelor".

După înfrîngerea severă din partea 
echipei iugoslave cu 5—1 : Markovic— 
Reti 2—0 (16, 18), Vecko — Negulescu 
2—0 (11, 16), Korpa — Giurgiucă 0—2 
'(—18, —15), Markovic — Negulescu 
2—0 (10, 12). Korpa — Reti 2—0 (8,

3, 20), Cian Tze-tun—Reti 2—0 (13, 
11), Li Fu-iun — Giurgiucă 2—0 (16, 
15), Cian Tze-tun — Negulescu 2—0 
(14, 14).

Alte rezultate înregistrate în gru
pele semifinale :

MASCULIN, grupa A : R.P. Chineză
— R.F. Germană 5—1, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 5—3, R.P. Chineză — Iugo
slavia 5—0, U.R.S.S. — R.F. Germană 
5—4, R.P. Chineză — Cehoslovacia 
5—0, Iugoslavia — R.F. Germană 5—3; 
grupa B: Japonia — Suedia 5—0, 
Anglia — Ungaria 5—0, R.P.D. Co
reeană — Iran' 5—3, Japonia — 
R.P.D. Coreeană 5—2, Suedia — An
glia 5—2, Ungaria — Iran 5—1, Japo
nia — Ungaria 5—1, R.P.D. Coreeană
— Suedia 5—1, Anglia — Iran 5—l.

FEMININ, grupa A : Japonia — 
Cehoslovacia 3—0, Anglia — Ungaria 
3—1, Japonia — Anglia 3—1, Ungaria
— Cehoslovacia 3—1; Japonia — 
Ungaria 3—0, Anglia — Cehoslova
cia 3—1. Clasament: Japonia, An
glia, Ungaria, Cehoslovacia: grupa 
B: R.P. Chineză — R.F. Germană 
3—0, R.P. Chineză, — Iugoslavia 
3—0, R.F.G. — Iugoslavia 3—2, Cla
sament: R.P. Chineză, Romînia, R.F. 
Germană, Iugoslavia.

4

HANDBAL^7
Liderul campionatului feminin,

Stiinta București, u - - 7 a cedat la scor!
MASCULIN, SERIA I FEMININ, SERIA I

(prin telefon, de la co- 
nostru). Sîmbătă și du- 
Universiadei din Sofia 

de

SOFIA 18 
respondentul 
minică sala 
a găzduit tradiționalul turneu 
box dotat cu „Cupa Strondja".

Dintre cei patru boxeri romîni care 
au participat la această competiție, 
Petre Covaliov (categoria cocoș) a 
avut cea mai frumoasă comportare, 
ocupînd locul I. în finală, el l-a în
vins la puncte pe Garvalov. Deși 
juriul acordase decizia boxerului bul
gar, biroul federației bulgare de box 
s-a întrunit imediat și a remediat 
grava greșeală a arbitrilor. Acțiunea

biroului federal a fost primită cil 
vii aplauze de către spectatori.

C. Tobă, după ce în prima zi l-a 
învins pe Sagor, în finală a pierdut 
la puncte în fața lui Sterev și a o- 
cupat locul II.

Gheorghe Manea s-a 
locul II după o victorie 
Biankov și o înfrîngere 
în meciul cu Darcciev.

Traian Nicolae a fost 
prima zi de E. Djonev.

clasat pe 
în fața lui
la puncte

învins în

TOMA HRISTOV

în „Cursa de 4 zile“ din R. S. Cehoslovacă

C. DUMITRESCU, PE LOCUL IV IN PRIMA ETAPÂ
JABLONNE 18 (prin telefon). Du

minică la prînz a început „Cursa de 
4 zile', competiție tradițională la 
startul căreia sînt prezenți 96 de aler
gători. Printre ei se află cicliștii din 
loturile pentru „Cursa Păcii' ale R.P. 
Romîne, R.S. Cehoslovace, R.P. Po
lone și R.P. Bulgaria. Prima etapă 
s-a desfășurat pe șoselele din apro
pierea localității Jablonne nad Or-

BASCHET■
În derbiul campionatului feminin,

Rapid a dispus de Știința București cu 54-47
Returul campionatului 

feminin de baschet a luat 
o dată cu desfășurarea meciurilor eta
pei a XVIII-a. Iată clasamentul cam
pionatului, cu precizarea că primele 
șase formații vor participa 
final i

republican 
sfîrșit ieri,

la turneul

Dinamo București — Dinamo 
Brașov 18—12 (9—3). Deși lipsiți 
de aportul lui Redl și Hnat, bucureș- 
tenil au obținut o victorie lejeră. Prin
cipalii realizatori: L. Popescu 5, Ivă- 
nescu 4 pentru bucureșteni și Rose- 
nauer 5 pentru brașoveni. A condus 
cu scăpări Marinciu (Ploiești).

Steaua — Știința Tg. Mureș 
21 — 13 (13—3). Militarii au jucat foar
te bine în prima repriză, asigurîn- 
du-și un avantaj consistent. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de No- 
dea 5, lacob 5, Oțelea 4 de la Steaua 
și Kiss 3, Barany 3 de la Știința. A 
arbitrat cu greșeli C. Șenchea (Plo
iești) (N. Nicolae-coresp.).

Știința Timișoara — Știința Galați 
16—11 (6—7). Oaspeții au condus timp 
de 40 de minute (10—7 în min. 37). 
■în final însă, timișorenii au atacat 
mai puternic și mai variat, înclinînd 
balanța victoriei în favoarea lor. (Al. 
Gross-coresp. reg.).

Tractorul Brașov — Voința Sighi
șoara 17—9 (11—4); Dinamo Bacău — 
Știința Petroșeni 23—7 (9—5).

SERIA A II-A: Voința Sibiu —■ 
C.S.M. Reșița 18—14 (9—6); Rapid 
Buc. — Tehnometal Timișoara 18—12 
(10—6),- Știința Cluj — Știința Bucu
rești 9—21 (4—10); Rafinăria Telea- 
jen — Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej 26—16 (13—8); Recolta Hălchiu 
— C.S.M.S. Iași 18—11 (10—7).

Confecția București — C.S.M. Si
biu 3—-3 (2—1). Cele două formații 
și-au disputat cu îndirjire întîietatea, 
oferind o întrecere de mare luptă, 
dar de un nivel tehnic redus. Gaz
dele au condus cu 2—1 și 3—2, dar 
sibiencele — mai atente în final — 
au reușit să egaleze. Rezultatul de 
egalitate este perfect echitabil.

Știința Timișoara — Știința Bucu
rești 8—2 (4—1). Campioanele au ob
ținut o victorie clară și mult aplau
dată in fața actualului lider. Timișo- 
rencele au prezentat o formație mai 
omogenă, au acționat mai variat și 
mai decis la semicerc, reușind să-și 
depășească fără dificultate adversa
rele. Știința București a acționat con
fuz, lăsînd impresia unei echipe fără 
vlagă. Golurile au fost marcate de 
Nemeț 3, Oprea 3, Neurohr, Ciosescu 
pentru timișorence și Dobîrceanu 2 
pentru bucureștence. (Al. Gross-co
resp. reg.).

Rapid București — S.S.E. Ploiești 
34—5 (17—3); Tractorul Brașov — Ști
ința Cluj 12—9 (7—2).

SERIA A Il-a: Constructorul Ti
mișoara — Favorit Oradea 6—9 
(3—5); Electromagnetica București — 
Record Mediaș 13—8 (6—5); S.S.E. 
Petroșeni — Rulmentul Brașov 5—8 
(2—4); Voința Odorhei — Voința Si
ghișoara 10—9 (4—5); Știința Galați 
— Progresul București 12—5 (5—1).

lici. Traseul, în 
măsurat 130 km.

Chiar din start a atacat Dolejel, 
urmat de C. Dumitrescu. După puțin 
timp ei au fost urmați de Smolik șl 
Gawlicek. Acești 4 rutieri au reușit 
să încheie cu succes greaua acțiune 
printr-o perfectă colaborare. Ei au 
luat pînă la sosire un avans de 3:30 
plutonului I lată clasamentul: 1. Jan 
Smolik (RSC) 3 h.25:32 (primește o 
bonificație de 1:30 pentru cîștigârea 
sprintului final și al celui de căță- 
rare); 2. Dolojel (R.S.C.), 3. Gawlicek 
(RPP), 4. C. Dumitrescu — același 
timp; 5. Bobekov (RPB) 3 h.29:02;... 
18. Gh. Moldoveanu... 20. G. Moicea- 
nu... 22. I. Stoica, 23. W. Ziegler... 
33. L Ardeleanu — același timp ; 40. 
Fr. Gera 3 b.32:37 (la km 100 nu a 
mai rezistat ritmului plutonului); 51. 
I. Braharu 3 h.36:16 ța spart de două 
ori); 64. L. Zanoni 3 h.43:45 (a spart 
de două ori). Luni se desfășoară etapa 
a doua care măsoară 141 km.

formă de circuit, a 
t

Victoria a revenit pe merit Rapidului 
care s-a apărat mai bine (,om la 
om“) în special In repriza secundă, 
iar în atac a depășit prin aruncări 
de la semidistanță și pătrunderi sis
temul .în zonă" folosit pînă în ulti
mele minute de Știința.

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA BUCU
REȘTI 53—48 (24—31). »

VOINȚA BRAȘOV — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 57—43 ( 34—17»

Voința Oradea — Progresul Buc. 
39—42 ( 21—19), Mureșul Tg. Mureș 
— Știința Constanta 58—45 (28—18); 
feminin seria a Il-a : I.C.F.
Tg. Mureș 64—53 ( 34—16), 
Timisoara — C.S.M.S. Iași 
(31—18), S.S.E. Rm. Vîlcea — 
Cluj 62—53 (24—25), Olimpia 
rești — Spartac Salonta 
(24—30); masculin seria a Il-a : Pro
gresul Buc. — Știința Craiova 77—66 
(36—43), Olimpia M.I. Buc. — Side- 
rurgistul Galați 71—64 ( 33—30), Vo
ința Tg. Mureș — Petrolul Ploiești 
64—51 (32—22), Unio Satu Mare — 
A.S.A. Bacău 64—35 (32—23).

869
873
930
888 29
929 26

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

35
33
30

1. Rapid
2. Știința
3. Voința _ ______
4. Mureșul Tg. Mureș
5. Constr. “
6. Voința Brașov
7. Știința Cluj
8. Progresul Buc.
9. Știința constanța

10. Voința Oradea

Și acum rezultatele de
RAPID — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 

54—47 (24—21). Rapidistele au con
dus tn permanență, uneori la dife
rențe de 10—12 puncte (min. 13 : 
20—8, min. 31 : 43—31), dar repre
zentantele studentelor bucureștene au 
refăcut de fiecare dată din handicap, 
apropiindu-se pînă la cîteva puncte.

București 
Buc. 
București
Buc.

1
3
6
7 

10 
10 
10

1197—
1131—
1080—
902—

1005—
1011— 978 26 
869— 916 26 
834— 912 
773—1095 
700—1112

24
21
20

ieri:
— Voința 

Știința 
58—43 
A.S.A. 
Bucii- 

51—48

Romînia A si R. 0. Germană
9

A își dispută azi primul loc
LEIPZIG, 18 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică s-au desfășurat în locali
tate jocurile preliminare ale turneu
lui internațional de baschet mascu
lin la care iau parte reprezentativele 
prime și secunde ale Romîniei și R. D. 
Germane, selecționatele Suediei și 
F.S.G.T.-Franța. Participînd în seria 
I, echipa A a țării noastre a învins 
sîmbătă formația B a R. D. Germane 
cu 79—51 (26—27). Duminică, baschet- 
baliștii romîni au dispus de F.S.G.T.- 
Franța cu 97—56 (49—27). în aceeași 
serie, R. D. Germană B a întrecut 
F.S.G.T.-Franta cu 84—46 (39—19). în 
seria a Il-a, Romînia B a fost învinsă 
sîmbătă de R. D. Germană A cu 
75—57 (37—26). Duminică, sportivii

romîni au întrecut Suedia cu 61—50 
(26—21). La ora închiderii ediției se 
desfășura jocul R. D. Germană A — 
Suedia. La pauză, scorul era 34—25 
în favoarea echipei gazdă.

Luni se dispută jocurile decisive 
ale turneului. Echipele A ale Ro- 
mîniei și R. D. Germane joacă pen
tru locurile 1—2, Romînia B — R. D. 
Germană B pentru locurile 3—4 și 
Suedia — F.S.G.T.-Franta pentru locu
rile 5—6.

Sîmbătă, în diferite orașe din R.F. 
Germană au continuat jocurile din 
cadrul turneului de juniori U.E.F.A. 
Echipa R.P. Ungare a întîlnit la 
Manheim selecționata Suediei, de 
care a dispus cu 4—0. La început 
meciul a fost echilibrat pentru ca 
în a doua parte a primei reprize 
suedezii să supună unui presing pu
ternic apărarea maghiară. ~ 
gol a fost marcat de Kocsis (în min. 
13), pentru ca peste 9 min. suedezul 
Tapper să rateze un „11 m". Repriza 
a doua a fost la discreția 
maghiare, care a mai înscris de trei 
ori: Zoldi (min. 55), Vidats ( 
58) și Szokek (min. 63). Scorul pu
tea fi și mai mare dacă înaintarea 
învingătorilor nu ar fi ratat foarte 
mult, chiar din careul mic. Suedezii 
au o slabă condiție fizică. Au jucat 
formațiile :

SUEDIA : Marinus—Oldson, Karls
son, Sjoberg, Kleander, Tapper, Sjo- 
din, Bloom, Landstrom, ~ 
Eriksson.

UNGARIA : 
vitz, Bankuti, 
Szoke, Kocsis,

Alte rezultate:
Polonia—Irlanda

Primul

echipei

(min.

Grajiquist,

Haidy—Kuchta, Kri- 
Horvath, Liebhaber, 
Vidats, Zoldi, Lakics.

Scoția—Iugoslavia 
2—1, Polonia—Irlanda 0—0, R. F. 
Germană—Luxemburg 11—0, Bul
garia—Franța 1—1, Anglia—Spania 
0—0, Portugalia—Austria 2—2.

Astăzi, la Pirmasens, într-un meci 
decisiv, echipa noastră întîlnește re
prezentativa Suediei.

Ieri, în preliminariile campionatului
mondial de fotbal

Patru recorduri republicane în „Cupa Olimpia"
Sîmbătă și duminică, pe poligonul 

Tunari, au continuat întrecerile din 
cadrul concursului republican „Cupa 
Olimpia’. Cu tot timpul nefavorabil, 
țintașii noștri fruntași au înregistrat 
performanțe bune. S-a evidențiat în 
mod deosebit trăgătorul V. Atanasiu 
(Steaua), care s-a clasat pe locul trei 
la pistol viteză, pe locul doi la pis
tol precizie și pe primul loc la pis
tol calibru mare. In ultima probă, 
V. Atanasiu a stabilit și un nou 
record al țârii cu 586 p. Al doilea 
clasat, M. Dumitriu, a totalizat 584 
p, iar cel de al treilea L. Giușcă,

582 p. Un rezultat foarte valoros a 
fost obținut în proba de armă stan
dard seniori 3x20 focuri de către 
concurentul I. Olărescu (Știința). El 
a totalizat 566 p., rezultat care, de 
asemenea, constituie un nou record 
republican. Performanța este cu atît 
mai meritorie, cu cît această probă 
este recent introdusă în concursurile 
oficiale. Alte două recorduri repu
blicane au fost realizate de forma
țiile Steaua la pistol sport juniori 
și Știința la armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare, cu 1566 p. 
și respectiv 797 p. Tot în aceste două

zile de concurs, au fost stabilite trei 
recorduri republicane: echipa Știința 
2190 p. la armă standard 3x20 focuri 
seniori, Steaua 1554 p. la aceeași 
probă pentru juniori și Steagul roșu 
Brașov 1491 p în proba de senioare.

Clasament general pe echipe: 1. 
Steaua — cuceritoarea trofeului pus 
în joc — 11 p. 2. Dinamo 15 p. 3. 
Olimpia 17 p: 4. Știința 19 p; 5. 
Steagul roșu Brașov 32 p.

întrecerile continuă astăzi de la 
ora -9 cu proba de armă liberă cali
bru mare 3x40 focuri.

V. GORUN

LA BELGRAD : IUGOSLAVIA —
FRANȚA 1—0 (23—4 RAPORT 

DE CORNERE!)

întîlnirea dintre Franța și Iugosla
via s-a încheiat cu victoria la limită 
a echipei gazdă (1—0), care a domi
nat majoritatea timpului. De altfel, 
raportul de cornere demonstrează 
acest lucru: 23—4 (16—2)1 pentru 
formația iugoslavă. Golul a fost în
scris în min. 59: Skoblar centrează 
și Galici reia din volă. Arbitrul aus
triac Wlachoianis a condus urmă
toarele formații :

IUGOSLAVIA: Skorici — Djurko- 
vici, Iusufi—Belin, Vasovici, Po- 
povici—Lukarici, Zambata, Osim, Ga
lici, Skoblar.

FRANȚA : Aubour—Djorkaeff, Her- 
bin, Artelessa, Bosquier — Bonnel,

Loncle—Lech, Simon, Sauvage, Haus- 
ser. Returul va avea loc la 9 octom
brie.
LA VARȘOVIA: POLONIA—ITALIA 

0—0
85 000 de spectatori au asistat ieri 

la Varșovia la meciul dintre Italia și 
Polonia din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Aproape 70 
de minute jocul s-a desfășurat în
tr-un singui sens: spre poarta ita
lienilor, care s-au apărat excelent. 
Negri și Guarneri au fost cei mai 
buni de pe teren. în ultimele minute 
jocul s-a echilibrat, dar acțiunile lui 
Orlando, Mazzola și Bulgarelli au 
rămas fără rezultat. în min. 87, polo
nezii au avut o mare șansă, dar șu
tul lui Brichzy a zguduit bara. Meciul 
retur va avea loc la 1 noiembrie.
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