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jt MONTE CARLO, 25 (prin telefon).— 

Avînd o comportare foarte bună, 
trăgătorii romîni au reușit să cîștige 
cea de a IX-a ediție a „Cupei Ță
rilor Latine", trofeul fiind astfel cu
cerit pentru a șaptea oară de către 
reprezentanții noștri. La întreceri au 
luat parte 120 de concurenti din 
R. P. Romînă, Italia, Spania, Grecia, 
Franța, Monaco, Belgia și Portuga
lia. Cele mai bune rezultate au 
înregistrate de trăgătorii romîni 
Ferecatu la armă liberă calibru 
duș 3x40 focuri, pe trei poziții, la po
ziția în picioare și M. Roșea la pistol 
viteză.

Iată rezultatele: pistol viteză: 1. 
M. ROȘCA 592 p, 2. I. Tripșa 589 p,
3. Papageorgopulos (Grecia) 584 p.,
4. A. Sânte (Italia) 580 p, 5. Mazoni
(Italia) 579 p; 6. Tomas (Spania) 579 
p, 7. St. Petrescu 579 p. La acest con
curs au tras și rezervele: M. DUMI- 
TRIIJ 582 p; Minervino (Spania) 577 
P; Prapavessis (Grecia) 525 p. Pe e- 
chipe: 1. R. P. ROMÎNĂ 1760 p. Ar
mă liberă, calibru redus 60 focuri 
culcat: 1. T. CIULU 591 p, 2. Scara- 
fingas (Grecia) 590 p,- 3. Bogaret
(Belgia) 589 p. Pe echipe: 1. ITÂLIA

fost 
M. 
re-

București
1761 p. Armă liberă calibru redus 
3x40 focuri: 1. M. FERECATU 1133 
P; 2. N. Rotaru 1127 p; 3. I. Olărescu 
1123 p; 4. Paoli (Italia) 1122 p, 5. 
Wahler (Franța) 1111 p. în concursul 
rezervelor primul loc l-a ocupat T. 
CIULU cu 1132 p urmat de Șt. Caban 
cu 1120 p. Pe echipe: 1. R. P. RO
MÎNĂ 3383 p,- 2. Italia 3325 p; 3. 
Franța 3278 p. Pistol liber: 1. VER
GEL (Spania) 554 p,- 2. Palomo (Spa
nia) 548 p; 3. Manighetti (Italia) 545 p 
...5. N. Bratu 536 p ...7. G. Maghiar 
533 p; ...15. L. Giușcă 514 p. Pe echi
pe : 1. SPANIA 1725 p, 2. Italia 1622 
p; 3. R. P. Romînă 1583 p. La rezerve, 
cele mai bune rezultate le-au înre
gistrat T. JEGLINSCHI 542 p și M. 
DUMITRIU 539 d.

Clasament general al „Cupei Țări
lor Latine" : 1. R. P. ROMÎNĂ 8480

2. Italia 8437 p; 3. Spania 8317 p; 
Grecia 8251 p; 5. Franța 8205 p; 
Monaco 7915 p; 7. Belgia 7459 p,- 
Portugalia 6953 p.

★
Cea de a X-a ediție a „Cupei Ță

rilor Latine" se va desfășura la Li
sabona.

P; 
4. 
6.
8.

Calificativ „nesatisfăcător“ pentru prima etapă
a campionatului de atletism pe echipe

Duminica trecută veni
sem la redacție plăcut 
impresionați de primul 
start în aer liber, din a- 
cest sezon, al speranțelor 
atletismului nostru. Tra
diționalul concurs repu
blican de primăvară de
pășise așteptările la mul
te capitole. A venit rîn- 
dul unei alte competiții 
de amploare, cea mai im
portantă din acest an, 
campionatul republican pe 
echipe. Și, de ce să n-o 
spunem, am fost pregătiți 
să consemnăm cît mai 
multe fapte pozitive, cît 
mai multe rezultate de 
valoare în etapa inaugu
rală care a coincis, pen
tru multii atleți seniori, 
cu prima lor evoluție în 
1965. Și iată că după ce 
am urmărit cele două zile 
de întreceri ne vedem 
puși în situația să epuizăm 
în puține cuvinte aprecie
rile pozitive la adresa 
concursului și a majori
tății probelor pe care le-a 
programat.

In general concursului 
sarea! Au fost dispute oarecari, 
cheiate cu rezultate slabe, neconclu
dente. Excepțiile le-au furnizat: Vio
rica Viscopoleanu 6,05 m la lungime, 
C-tin Bloțiu 1:52,2, Horia Stef 1:52,5 
și Gh. Ene 1:52,5 pe 800 m, Andrei 
Barabaș 14:23,8, Nic. Mustață 14:25,0 
și C-tin Grecescu 14:26,4 pe 5000 m, 
Ecaterina Cheșu 58,2 sec pe 400 m, 
. ....-JZ.’.:,------------------------------------------
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Luptătorii romîni au dominat autoritar 
concursul internațional de la București
de al V-lea concurs interna- 
de lupte al R. P. Romîne dis- 

în sala Floreasca a oferit celor

Cel 
tional 
putat 
prezenti meciuri spectaculoase, de un 
bun nivel tehnic, ca și satisfacția 
unor victorii valoroase obținute de 
luptătorii romîni.

Sportivii noștri, intr-un -progres evi
dent (în special cei de la lupte libere) 
au dominat cu autoritate întrecerile, 
ocupînd primele locuri la majorita
tea categoriilor de greutate.

Iubitorii sportului luptelor absenți 
la aceste întreceri au ce regreta. 
Au pierdut cei care n-au văzut 
meciurile lui I. Cernea, care la acest 
concurs, prin evoluția sa, a ridicat 
„tribunele" în picioare învingînd de 
fiecare dată înainte de limită. Putem 
afirma cu certitudine că I. Cernea 
este unul dintre cei mai valoroși luptă
tori care au evoluat la acest concurs. 
Luptînd la o categorie superioară de 
greutate, Cernea a impresionat prin 
precizia cu care a executat unele 
procedee tehnice, prin torță, viteză -si 
qradul ridicat de pregătire. Nu putem 
trece cu vederea nici comportarea 
unor luptători tineri ca Gh. Stoiciu. 
C. Turturea, I. Baciu, A. Fischer, care 
în ultima vreme s-au remarcat ca 
speranțe ale „greco-romanelor" și 
care la acest concurs au confirmat 
așteptările. O notă mare pentru M.

Viorica

Cristea care, într-o formă bună, l-a 
depășit în finală pe I. Baciu, ocunînd 
primul loc la categoria 57 kg.

Merită evidențiat și N. Martinescu

Un merituos învingător la categoria 63 kg 
el au urcat pe podium și frații Petre și Simion Popescu, 
această categorie pe locurile 4 și 5 s-au clasat alti 
noastre.

I. Cernea. Alături de 
De notat 

reprezentanți ai

Foto : T.

i-a lipsit... 
în-

că Ic
țării

Roibu

Viscopoleanu a sărit peste 6 metri.
Foto : R. Vilara

Eugen Ducu 2,03 m la înălțime, llie 
Popa 46:08,0 pe 10 km marș și atît! 
Deși, să avem iertare, poate că nici 
toate din aceste rezultate n-ar fi me
ritat să fie incluse în categoria „excep
țiilor". Altceva, cu totul altceva aștep
tam de la primul start în aer liber al

ROMEO VI1ARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Victorie categorică a șahiștilor

Rominia—Polonia 14-7
TREI PARTIDE ÎNTRERUPTE

Victoria șahiștilor noștri în întîl- 
nirea cu formația poloneză a fost de
cisă în primul tur al întrecerii. Cîș- 
tigînd în serie, echipa R.P. Romîne 
adusese scorul la 9—2, păstrînd toate 
șansele de a-l rotunji pînă la cifra 
10, după încheierea partidei netermi
nate.

Surprinzătoare diferență 1 Explicația 
trebuie căutată în primul rînd în jo
cul solid practicat de toți echipierii 
noștri, în evoluția excelentă a fetelor, 
care n-au lăsat în prima zi nici mă
car o jumătate de punct adversarelor 
lor. Dar, este tot atît de adevărat, 
oaspeții au comis în mai multe par
tide greșeli grave arătîndu-se oare
cum copleșiți și resemnați cînd au 
văzut că scorul ia proporții.

Din partidele primei zile au ieșit 
în evidență victoriile obținute de Flo
rin Gheorghiu la Balczerowski, de 
Giinsberger la Grabczewski și de 
Szabo la Smidt. Campionul nostru a 
manevrai cu eleganță în întîlnirea 
cu liderul șahiștilor polonezi, a cîș- 
tigat un pion, demonstrînd în con
tinuare că stăpînește foarte bine și 
stilul pozițional, indispensabil unui 
maestru complet. Giinsberger, tot cu 
negrele, a sacrificai un cal, apoi a 
recîștigat materialul, intrînd într-un 
final pe care l-a condus impecabil. 
In sfîrșit, Szabo a lucat ca totdea-

SE REIAU ASTAZI

una repede, dar — de data aceasta 
— și bine.

Intr-o poziție superioară Doda a 
lăsat un cal în priză și a cedai ime
diat partida cu Ciociltea. Konarkow- 
ska a rezistai curajos în fața Ale
xandrei Nicolau, dar cînd egalase

V. CH.

RAPIDUL ÎN FINALA MASCULINA
V

FEROVIARII AU PIERDUT CU 0-3 LA LEIPZIG, DAR AU PUNC
TAT MAI MULT DECÎT VOLEIBALIȘTII GERMANI LA BUCUREȘTI

LEIPZIG, 24 (prin telefon). Tre- 
cînd prin mai multe emoții decît era 
de așteptat, Rapidul și-a cîștigat to
tuși sîmbătă la Leipzig dreptul de a 
juca în finala masculină a „Cupei 
campionilor europeni". Puternicei e- 
chipe S. K. Leipzig, rapidiștii i-au 
cedat fără a obține victoria in nici 
un set. Dar, deși întrecută cu 3—0 
de voleibaliștii germani, campioana 
noastră a cucerit calificarea, datorită 
faptului că a înscris în favoarea sa 
cu 4 puncte mai mult decît campionii 
R.D.G. în înfrîngerea lor cu 0—3 din 
turul de la București, și anume 32 de 
puncte, față de cele 28 reușite de 
sportivii din Leipzig la 14 aprilie.

Cele trei seturi ale întîlnirii, des
fășurată în cea mai mare parte la un 
înalt grad de tensiune nervoasă, au 
luat sfîrșit cu scorurile de 15—10, 
15—13 și 15—9, în urma unei evo
luții din care vă redăm principalele 
pasaje : 
...14—10, 
...3—5, 
11—10, 11—11, 12—11, 12—12, 13—12, 
13—13, ...15—13 ; ...6—5, situație la 
care feroviarii egalau punctajul final 
al echipei germane din primul meci, 
...9—5, 9—6, cu acest punct Rapidul 
avînd asigurată participarea la finala 
„C.C.E.". De aci încolo: 
11—7, ...13—7, ...13—9

S. K. Leipzig, supusă în permanen
tă atacurilor insistente ale Rapidu
lui, s-a impus de astă dată îndeosebi 
prin jocul remarcabil din apărare (în 
linia a doua ca și la blocaj) și mai 
puțin în ofensivă, unde s-au eviden
țiat bucureștenii. Dintre aceștia, cei 
mai buni în ansamblu au fost PLO
CON, NICOLAU, FERARIU și COS- 
TINESCU. Iar de la gazde — TOUS
SAINT, SCHULTZ și PIETZCH.

Partida a fost arbitrată de Laszlo 
Bogy o (Ungaria), desemnat în ultima 
clipă de către comisia „C.C.E." să 
conducă, în locul arbitrului delegat 
inițial, care nu s-a putut prezenta.

Campionii romini vor inlilni in fi
nală echipa Învingătoare din cealaltă 
semifinală : Minior Pernik (Bulgaria) 
— Slavia Praga (Cehoslovacia).

(categoria 97 
tabilit de pe 
un brat, el a făcut un mare efort 
de voință reușind să -e claseze pe 
primul loc la o categorie la care 
au participat luptători de valoare re
cunoscută, ca II. K’el (R.F.G. — me
daliat la J.O.), F. Kiss (R P.U.) etc.

Dacă ne-am așteptat (chiar cu unele 
indisponibilități : D. Pirvulescu, V. 
Bularca și I. Țăranu), ca sportivii noș
tri de la lupte greco-romane să s- 
situeze la nivelul atins de ei pe plai, 
mondial, n-am crezut că luptătorii 
noștri de „libere" să apară pe saltea 
la o valoare atît de bună. Evoluție 
sportivilor noștri de la lupte liber-' 
a constituit, de altfel, o surpriză plă
cută nu numai pentru noi, ci și pen 
tru specialiștii prezenti în sala Flo
reasca. Dintre cele șase categorii d< 
greutate la care s-au disputat între
cerile, băieții noștri au ocupat locul I 
la patru. Se poate afirma cu certi
tudine că „liberele" au înregistrat un 
progres simțitor si acest fapt ne bu 
cură. Evoluția unor luptători ca P- 
Poalelungi, Gh. Tăpălagă, N. Cristea- 
care au ocupat primele locuri la ca
tegoriile respective, a fost îndelung

kg). Deși incomolet res- 
urma unui accident la

V. GODESCl 
M. TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

...11—1, ...12—2,
15—10; ...3—1

...5—5, ...5—10,

...14—7,
...3—3,
10—10,

IERI, LA FOTBAL

• »5-1 cu S.V. Meiderich, și totușillll
program iobalis- 
largul concurs al 

ne-a oferit 31 de

Transmifind un 
tic atractiv (și cu 
Interviziunii care 
minute din partida Cehoslovacia — 
Portugalia), televiziunea a oprit ieri 
acasă pe obișnuitul amator al me
ciurilor de fotbal. Așa incit cu cei

(Continuare în pag. a 4-a)

A sa s-a înscris golul 3: Maieiartu a centrat pe jos, în careu, și Georgescu (deși dezechilibrat) a trimis batonul in 
plasă Foto : V. Bageac

numai 7—8 000 de spectatori, tribu
nele de la „23 August" au fost lipsi
te de viată și această „ambiantă" s-t. 
transmis in bună măsură și pe... ga
zon, cu precădere ta formația gazdă- 
Jucătorii noștri au uitat, se pare 
faptul că au de repetat (pentru ulti
ma oară) lecția înaintea 
de duminică și... in mai 
minute de la începerea 
peții deschiseseră scorul 
Haaren, beneficiar al unei execuți 
imprecise a tui C. Dan.

Golul ii mai trezește din amorțeală 
pe gazde și Maletanu incearcă pri
mul (mm. 11) vigilenta portarulu 
Manqlitz. Imediat lonescu risipește < 
bună ocazie, șutind puternic da 
imprecis, din interiorul careului. Ini
țiativa este și in continuare de par
tea fotbaliștilor noștri, dar, prii 
reținerea exagerată a balonului, lo
nescu și Creiniceanu sint cc 
mai pretioși.. apără ori ai butu
rilor apărate de Manqlitz. In mm. 
și 39 lonescu iși mai răscumpără du 
greșeli, înscriind două goluri (la al

G. NICOLAESCU
(Continuare în pag. a 3-a)}

examenulu 
puțin de 10 
jocului oas ■ 

prin Van



HANDBAL**?

ȘTIINIA Șl RAPID ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PUNCTtLf ÎN DERBIUL ETAPEI I. C. F. SI CRISUL ÎNVINGĂTOARE ÎN PRINCIPALELE MECIURI
2 J

Etapa de Ieri a cam
pionatelor republicane 
;s-a desfășurat sub sem- 
mul derbiului Între
cerii echipelor femi- 
mine, în care s-au întîlnit 
formațiile bucureștene 
Știința și Rapid, ambele 
cu șanse serioase în 
lupta pentru cucerirea 
titlului (ele ocupă, în a- 
■ceastă ordine, primele 
două locuri în clasa
ment).

Disputat sîrnbătă după- 
amiază, pe stadionul Ti
neretului, meciul a pur- 
•tat amprenta luptei pen- 
'.tru obținerea celor două 
spuncte puse în joc, ofe- 
trind celor prezenți spec
tacolul unei întreceri
• dîrze — dar, din păcate, 
’uneori peste limitele re
gulamentului — încheia
tă pînă la urmă cu un 

"rezultat de egalitate: 
-4—4 (4—2).

în primele minute ini
țiativa a aparținut echi- 

■pei feroviare, care a reu- 
:șit să facă față cu 
•succes ritmului impus de
• studente si chiar să ata- 
<ce, agresiv. Dar lrina 
INaghi, deși nerestabilită
• complet după accidentul pe care l-a
• suferit, se evidențiază la două șuturi 
’puternice și bine plasate ale lui
Gheorghiță și Botan. în min. 6 ea 

mu mai poate însă evita marcarea u- 
snui gol și Hedeșiu, bine pusă în 
rpoziție de șut, deschide scorul de 
f pe semicerc : 1—0 pentru Rapid. A-
• cest gol nu dezechilibrează sistemul
• de joc al Științei, care, in continuare, 
■ apasă pe... accelerator și Rapid înce- 
cpe să rezolve din ce în ce mai greu
• situațiile din lata propriului semicerc. 
^Faulturile sînt tot mai dese și conse-
• cința este inevitabilă: în min. 9 arbi- 
"trul elimină pe Popa. Cîteva se-
• cunde mai tîrziu Szokd egalează. Ten
siunea în care se joacă este din ce în 
ce mai ridicată. Sufocate de efor-

Fază caracteristică pentru meciul de sîrnbătă 
dintre Știința și Rapid. Leonte (Știința) s-a înălțat 
cu toate eforturile celor trei rapirliste Popa (11), 
Hedeșiu (10) și Oțelea (6).

Foto : S. Ciotloș
în căutarea poziției „ideale", care nu 
apare însă așa de repede. în schimb, 
studentele continuă să fie pericu
loase în atac și în min. 18 Leonte 
ridică scorul la 2-1 pentru Știința.

Dîrzenia cu care luptă ambele for
mații se concretizează în tot mai 
multe... opriri neregulamentare și în 
min. 21 cele două echipe transformă 
cîte o lovitură de la 7 m : mai întîi 
Știința prin lrina Naghi și apoi Ra
pid prin Hedeșiu, scorul devenind 
3—2 pentru Știința. Cînd nu mai ră
măseseră decît puține secunde pînă 
la sfîrșitul primei reprize, Leonte — 
în formă bună! — șutează imparabil 
și astfel piima parte a meciului se 
termină cu scorul de 4-2 pentru 
Știinta. 

din handicap în min. 34 prin Hedeșiu 
care a transformat o lovitură de la 7 
m. Urmează o perioadă cu multe emo
ții și mai multe eliminări, echipele 
fiind pe rînd în inferioritate numerică 
și în min. 37 Boțan mai transformă o 
lovitură de la 7 m, egalînd. Pînă la 
sfirșit, de semnalat doar numeroasele 
greșeli tehnice comise de ambele e- 
chipe. Bun arbitrajul lui M. Szucik, 
(Reșița).

CĂLIN ANTONESCU

Iată celelalte rezultate: MASCU
LIN, seria I: Voința Sighișoara — 
Știința Timișoara 12—14 (5—9); Di
namo Brasov — Dinamo Bacău 23—13 
(10—5); Știinta Tg. Mureș — Știința 
Petroșeni 18—11 (5—4); Steaua — 
Tractorul Brașov 20-—18 (15—8); 
Știința Galați — Dinamo București
10— 15 (5—8); seria a Il-a : Cauciucul
Or. Gh. Gheorghiu-Dej — Știința Cluj 
17—12 (7—-5); Știința București — Ra
pid București 17—9 (9—6); C.S.M.S. 
lași — C.S.M. Reșița 11—12 (5—7); 
Recolta Hălchiu — Rafinăria Teleajen 
16—20 (8—11); FEMININ, serial:
Știința Cluj—Știinta Timișoara 7-17 
(3—5); S.S.E. Ploiești — Mureșul Tg. 
Mureș 6—31 (4—14); C.S.M. Sibiu— 
Șc. medie nr. 4 Timișoara 7—10 
(2—4); Confecția București — Trac
torul Brașov 10—9 (5—5); seria a
11- a: Progresul București — Voința 
Odorhei 16—9 (10—2)!; Record Me
diaș — Constructorul Timișoara 4—9 
(0—6); Favorit Oradea — Știința Ga
lați 9—8 (4—4); Rulmentul Brașov — 
Voința Sighișoara 8—9 (6—3)!; S.S.E. 
Petroșeni — Electromagnetica 8—5 
(5—2).

ALE CAMPIONATULUI FEMININ
în cele mai importante meciuri 

ale etapei de ieri a seriei a II-a a 
campionatului republican feminin, e- 
chipele I.C.F. și Crișul Oradea au 
cucerit victorii prețioase în lupta pen
tru calificarea în prima serie a com
petiției. La băieți, nici o surpriză. Iată 
rezultatele înregistrate i

FEMININ

I.C.F. — OLIMPIA BUCUREȘTI 
53—51 (28—23). După un meci foarte 
echilibrat, studentele au învins da
torită unui plus de voință manifes
tat în finalul partideL De remarcat 
că în minutul 36 scorul era egal: 
47—47. Cele mai multe puncte au fost 
înscrise de F. Andrei (I.C.F.) 22 și 
St. Dinescu (Olimpia) 22 p. (CR. PO
PESCU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 53—49 (30—22). După o par
tidă viu disputată, în special în re
priza secundă, orădencele au învins 
pe merit. De menționat că meciul 
s-a terminat în minutul 38, deoarece 
echipa Voința Tg. Mureș a rămas 
pe teren cu o singură jucătoare, cele
lalte fiind eliminate pentru comite
rea a cinci greșeli personale. (I. 
GHIȘA — coresp. regional).

SPARTAC SALONTA — S.S.E. RM. 
VILCEA 101—34 ( 48—11). Tinerele 
jucătoare din Salonta au dominat net 
si au realizat o victorie Ia un scot 
concludent. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Kiss (22), Varga (20),

ÎN ETAPA DE IERI 

K. Nagy (18) pentru Spartac ,- Trincă 
(13) și Roșescu (12) pentru S.S.E. în 
mod deosebit s-a remarcat eleva Eva 
Bogdan (15 ani) de la Sparta;. (I. O- 
LARIU — coresp.).

A.S.A. CLUJ — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 51—52 (21—19). După o luptă 
dramatică în care gazdele au domi
nat mai mult, studentele timișorene» 
au realizat o victorie pe deplin me
ritată. (ȘT. TAMAȘ — coresp.).

MASCULIN

AURUL BRAD—UNIO SATUMARE 
90—60 (44—31). Desfășurat la Cluj, 
meciul s-a încheiat cu victoria cate
gorică a formației din Brad din care 
s-au remarcat Nosievici și Drache. 
(ȘT. TĂMAȘ — coresp.).

OLIMPIA M. I. — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 77—59 (.‘16—29). Folosind 
inteligent superioritatea taliei jucăto
rilor, Olimpia M. I. a dominat și nu 
a avut în nici un moment emoții. Cei 
mai buni jucători : FI. Niculescu (O- 
limpia M. I.) 17 p și C. Suciu (Progre
sul) 22 p.

PETROLUL PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 60—47 (43—27). Ploieștii 
au dominat în permanență. Trebuie 
subliniat că în minutul 37, la indi
cația antrenorului C. Dîrjan, echipa 
Știința a părăsit terenul de joc și a 
revenit de-abia după multe discuții 
cu arbitrii. (M. POPESCU și C. CÎM- 
PEANU — coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — I.C.F. 
82—63 (42—21).

turile din apărare, unde practică sis- 
'temul „om la om", feroviarele sînt 
.mai puțin insistente în atac, prelun
gesc acțiunile ofensive cît mai mult

în repriza secundă, studentele în
cep la fel de bine, însă curînd acțiu
nile lor pierd „direcția porții" și Ra
pid începe să se impună, reducind

La București s-au marcat 82 de puncte
DINAMO — ȘTIINȚA CLUJ 32—3 ! închidă

(Calificativ „iiesatisfăcător" pentru prima etapă
a campionatului de atletism pe echipe
(Urmare din pag. 1)

Acelor mai multi dintre fruntașii atletis-
• inului nostru !

Poate că formula întrecerilor pe 
•■echipe să nu fie în măsură să stimu
leze rezultatele înalte (lupta pentru 
•punctele necesare echipei sînt aici pe 
’primul plan) !... Poate fi și aceasta o
• explicație a cifrelor submediocre înre- 
.gistrate deși, dacă ne gîndim mai se- 
irios, o asemenea explicație nu rezistă
• discuțiilor. Nu ne gîndim mai departe
• decît la faptul că în acest sezon echi- 
[pele noastre reprezentative vor avea
• de susținut întîlniri cu formații puter- 
rnice, cum sînt cele ale Italiei și Nor- 
•vegiei — la bărbați, Cehoslovaciei — 
'.la femei, prima ediție a „Cupei Eu- 
iropei", ca să nu mai vorbim de Bal-
• caniada de la Atena. Toate sînt întîl- 
tniri pe echipe, dar victoria sau măcar 
tun loc mai bun în clasament nu vor 
(putea fi obținute fără PERFOR- 
sJVfANȚE DE VALOARE la fiecare 
t probă și în ansamblul lor. Or, primele 
trezultate, de sîrnbătă și duminică, nu
• sînt în măsură să liniștească pe nimeni. 
LBa, dimpotrivă, le considerăm un se- 
trios semnal de alarmă care să tre- 
tzească din amorțire pe atleții

fruntași, pe antrenori și, în egală mă
sură, conducerile cluburilor și asocia
țiilor sportive. Succesele atletismului 
nostru din 1964 trebuie să fie un sti
mulent pentru fiecare, nu un „pat 
lauri" pe care să se doarmă 
niște !...

în
de 
li-

IREZULTATELE ETAPEI

Femei Bărbați Total
Știința—Din. 61,5i—32,5 76—99 137,5—131,5
Știința—Brașov 58 —37 90—85 148 —122
Din.—Brasov 40 —54 109—74 149 —128
Steaua—Rapid 65 —56 77—63 142 —119
Steaua—Met. 54 —35 106—66 160 —101
Rapid—Met. 47 —39 92—82 139 —121
Ennat—Cluj 38 —55 3 07—73 145 —128
Banat—Crișana 49 —44 118—57 167 —101
Cluj—Crișana 61 —34 106—65 167 — 99

CLASAMENTUL GENERAL

1. Banat 
Steaua 
Știinta 
Cluj 
Dinamo 
Rapid 
Brașov

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 
2
2
1 
1
1 
0 
0
0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. Metalul
9. Crișana

ETAPA VIITOARE

o 
o 
o
1
1
1
2
2
2

312 —229
302 —220
285.5— 253,5
295 —244
280.5— 277,5
258
250
222
200

—263 
—297 
—299 
—334

4
4
4
2
2
2
0
0
0

noștri

(S—9 MAI)

București : Metalul—Brașov—Crișana 
Steaua—Brașov—știința;

Cluj : Cluj—Dinamo—Rapid.
Și

Firește, nu ne așteptam ca partida 
dintre liderul clasamentului — Dinamo
— și ultima clasată —- Știința Cluj
— să se desfășoare sub semnul unui 
echilibru valoric. Dar, cunoscînd tra
diția acestor jocuri și ambiția rugbiști
lor clujeni, întrevedeam victoria lui Di
namo la un scor mai puțin sever ca 
acela realizat ieri pe stadionul din Ște
fan cel Mare : 32—3 (9—0). Ce s-a 
întîmplat, de fapt ?

După un început promițător, clu
jenii s-au lăsat treptat depășiți. Mai 
puțin în repriza f și total în cea de 
a doua, cînd — de altfel — ~ 
a evoluat de o manieră care 
niat o complexă superioritate, în toate 
compartimentele. Trebuie să 
că ieri, Dinamo a făcut o demonstra
ție de rugbi, că ne-a oferit o fru
moasă lecție de joc deschis, cu pase 
la mină, cu atacuri susținute, duse 
pînă la capăt cu aceeași energie cu 
care erau inițiate. A fost un meci în 
care — și cît am vrea să spunem mai 
des acest lucru despre toate echipele 
noastre — linia de treisferturi n-a avut 
timp nici să răsufle. La jocul bun pres
tat de Dinamo a contribuit, în aceeași 
măsură, și înaintarea mult mai mobilă 
ca pînă acum. Să spunem, însă, că în 
prima repriză dinamoviștii au dovedit 
mai puțină eficacitate, ca urmare a 
unui joc cu destule greșeli în prelua
rea și transmiterea Saloanelor.

Știința Cluj a cedat complet după 
pauză. Dacă avem serioase rezerve 
cu privire la pregătirea de ansamblu 
a acestei echipe a cărei valoare este 
evident în regres, dorim — totuși — 
să apreciem faptul că studenții n-au

căutat nici un moment să 
jocul.

Cele 32 de puncte ale dinamoviștilor 
au fost obținute de : Coravu 6 (două 
încercări), Dragomir 6 (două încercări), 
Dragomirescu 3, Giugiuc 3, Moromete 
o, Vasile Rusu 3 — cîte o încercare 
și Nica 8 (4 transformări). Pentru clu
jeni a marcat Terboezi (încercare).

Bun arbitrajul prestat de Dumitru 
Eska (Brașov).

DAN GÎRLEȘTEANU

GLORIA — C.S.M.S. IAȘI 0—3

Dinamo 
a subli-

spunem

Evoluția ieșenilor la București s-a 
încheiat cu o frumoasă victorie obți
nută în fața metalurgiștilor : 3—0 
(0—0). Partida a fost foarte echilibrată. 
Gloria a luptat mult dar nu a putut 
opri formația ieșeană să concretizeze 
ușoara superioritate pe care a avut-o 
în tot timpul meciului. A marcat — 
din încercare — Cihodaru.

GRIV1ȚA ROȘIE — FARUL CON
STANȚA 35—9 (18—3)

(min 28 — 
nea (min.
6—0 (a—0).

lovitură de pedeapsă) și Rai-
79 — încercare). Scor final :

E. SOLOMON - coresp.

ȘTIINȚA PETROȘENI — STEAUA
3—8

PETROȘENI (prin telefon). Joc viu dis
putat in care studenții au dat o replică pu
ternică militarilor. în min. 48 arbitrul 
T. Witing a eliminat de pe teren pe ju
cătorii Băltărețu (Steaua) și chiriac (Ști
ința). Au marcat : Penciu (lovitură de 
pedeapsă) și Ciobănel (încercare trans
formată de Penciu) și, respectiv, Sabău 
(lovitură de pedeapsă).

ȘT. BALOI și I. ZAMORA
coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PROGRESUL. 
6—3 (3—0).

Pronosport

HI Scoruri mari ini majoritatea meciurilor
Ț STEAUA — ȘTIINȚA GALAȚI 
t(M. I) 3—0 (10, 10, 10). Bucureștenii, 
tactivînd în ritm constant de-a lungul 
lîntregii partide și cu un echilibru de 
txandament între atac și apărare, au 
flnvins clar. Meritul victoriei lor nu-1 
•scad cu nimic greșelile comise de 
• galățeni pe parcurs. Pentru că studen
ții au început foarte bine meciul, 
dar Steaua nu le-a îngăduit să con
tinue așa, destrămîndu-le dispozitivul 
din atac prin oportunitatea blocajelor 
și pe cel din apărare prin varietatea 
acțiunilor ofensive. Știința a condus 
în prima parte a jocului eu 8-4, 9-6 
și 10-7, iar în ultima cu 2-0 și 10-8, 
bucureștenii remontînd însă cu sigu- 
ffanflâ de fiecare dată și încheind „în

trombă" toate trei seturile. S-au 
dențiat, în ordine : Poroșnicu, 
riță, Papugiu, Rauch și Pădurețu de la 
Steaua, ~
Știința, 
toiu —

evi- 
Chi-

Vasile, Ozum și Iorga de la 
Corect arbitrajul: Em. Cos- 
D. Medianu. (— C. F. —)

★
ÎN CELELALTE MECIURI JUCATE 

IERI ÎN CATEGORIA A, MASCULIN 
S. I: Farul — Dinamo Buc. 0—3 (8, 
13, 5), Petrolul — Minerul B. M. 3—0 
(7, 3, 7), C.S.M.S. Iași — Progresul 
Buc. 0—3 (8, 11, 14), Știința Tș. — 
Dinamo Bihor 3—0 (3, 15, 5); FEMININ
5. I: Metalul Buc. — Progresul Buc.
3—2 (9, 9—15, 11, 17—19, 14),
Știința CI. — Farul 3—1 (11—15, 7,
6, 13), C.S.M. CL — Rapid 0—3 (3,

7, 5); MASCULIN S. II: Metalul Pi
tești — Semănătoarea Buc. 0—3 (12, 
10, 13), Știința Bv. — C.S.M. Cl. 3—0 
(9, 7, 6); Electroputere Cv. — Știința 
Petroșeni 3—0 (10, 5, 11); înainte Tș. 
— Ind. sirmei C. Turzii 3—0 (11, 13, 
5); FEMININ: S. II: FI. roșie Buc.— 
Corvinul Deva 3—0 (2, 13, 13), Peni
cilina Iași — Progresul Tîrgoviște 
3—2 (12—15, 14, 5, 12—15, 5).

ÎN FINALELE PE CAPITALA ALE 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
ȘCOLARE: Șc. medie nr. 17 „Matei 
Basarab* — Șc. medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr" (F) 3—0 (12, 3, 2), Șc. profesio
nală „23 August" — Șc. medie nr. 22 
„Gh. Lazăr" (M) 3—0 (13, 8, 15).

Fără a fi arătat tot ce poate, Cri- 
tița Roșie a reușit să surclaseze for
mația constănțeană Farul, pe care a 
întrecut-o cu 35—9 (18—3). Cu rare 
excepții, meciul a fost aproape tot 
timpul la discreția rugbiștilor bucureș- 
teni, care au înscris — așa cum ret- 
marca un spectator, la sfîrșitul parti
dei — „ori de cîte ori au vrut"... Gaz
dele au luat de la început meciul pe 
cont propriu, au înscris din abun
dență (și, ceea ce este mai important, 
după un joc colectiv) dîndu-ne deseori 
impresia că pe teren se află, de fapt, 
o singură echipă...

Rugbiștii de la Farul s-au „văzut" 
rar, în scurtele perioade de... respirație 
ale învingătorilor. în cîmp echipa 
oaspe s-a mișcat destul de bine, dar a 
manifestat o lipsă vizibilă de finali
tate.

Realizatori : Balcon și Teodorescu 
(cîte două încercări), Irimescu (o lovi
tură de pedeapsă și patru transfor
mări), Șerhu, M. Iliescu, M. Rtisu și 
Marinescu (cîte o încercare). Toate 
punctele oaspeților au fost realizate 
de Cetea, autorul a trei lovituri de 
pedeapsă. A condus Dan Lucescu, eu 
unele scăpări care n-au influențat re
zultatul.

— t. st. —

RULMENTUL BÎRLAD — CONSTRUC
TORUL 6—0 (3—0)

B1RLAD (prin telefon). Rulmentul a ob
ținut o prețioasă victorie în fața echipei 
bucureștene Constructorul. Punctele în
vingătorilor au fost realizate de Călin

AȘA ARATĂ p VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 17 am 25 aprilie

I. Selecționata Div. A — 
Meiderich (R.F.G.)

Portugalia
Austria — R. d. Germană 
Metalul Tîrg. — Met. Buc. 
Unirea R.V. — Tractorul Br. 
C.S.M. Reșița — Min. Imperii 
Clujeana — Industria sirmei 
Gnz metan — A.S.A. Tg. M. 
Milan — Juventus 
Sampciorki — Internazionale 
Mantova — Catania 
Foggla — Bologna

Fond de premii : 259.307 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
INTERMEDIAR PRONOSPORT

Etapa dm 21 aprilie 1965

steaua — Rapid 
Progresul — Dinamo Buc.
U.T.A. — Știința Cluj - .
Minerul B. M. — Din. Pitești 2—0 
Crișul — Steagul roșu “ “
C.S.M.S. Iași — Petrolul 
Farul — Știința Craiova 
Atalanta — Genoa 
Florentina — Lanerossi 
Roma — Messina 
Torino — Lazio 
Varese — Cagliari

Fond de premii : 15S.061 lei.

Depunerea buletinelor cîștlgătoare cu 
12, 11 și io rezultate exacte se face pînă 
joi 29 aprilie în orașele de reședință re
gională. iar în celelalte localități pînă 
miercuri 20 aprilie.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT U.E.F.A.

dm 16 aprilie 1965

Categoria a II-a 1 var. a 14.953 lei 
Categoria a m-a 36 var. a 623 lei 
Report categoria I lei 12.461 la con

cursul Pronosport nr. 18 din 2 mai 1965.

II. R. S. Cehoslovacă —

III.
IV. 
V.

VI. 
vn. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI.
XII.

I. 
Ii.

III.
IV. 

V.
VI. 

VII. 
VIII.

IX. 
X.

XI. 
XII.

1965

5—1

0—1 
1—1 
2—0
2—1
3—0
2—0
1—0
1—0 
0—1
1—0

2—2

0—1 
0—0 
2—1

2—0 
0—0 
1—0 
0—2
4—1 
0—1
2—0 
0—2

1

2 
X
1
1
1
1
1
1
2 
1

X

2 
X
1
1
1 
X
1
2
1
2
1
2



T B A 1_
ul B—Selecționata divizionară 6-0 (Z-0) în categoria B, o etapă favorahilâ gazdelor
,u jucat formațiile : LOTUL B : 
irei (din min. 46 Constantinescu) 
Lupescu, D. Niculae. Grăjdeanu, 
eanu — Năftănăilă (din min. 60 
■taischi). D Popescu — Badea. 
im (din min. 46 Sasu), Frățilă, 
aweiller VI. SELECȚIONATA DI- 
1IONARĂ : Datcu (din min. 46 
idru) — M. Georgescu, Motroc, 
aweiller III, Ștefan (din min. 46 
n) — P. Emil (min. 46 Jenei), 
îzk« (min. 65 Dinu) — Raksi, 
rstantin (min. 46 Țîrcovnicu), Ene, 
‘.du.
Ieciul a fost bine condus de ar- 
rul Iție Drăghici. Au înscris în 
ine : Frățilă (min. 4), Năftănăilă 
n. 35). Nunweiller VI (min. 59), 
•u (min. 70). Badea (min. 74). 
ițită (min. 84).

o săptămînă înaintea meciu- 
nical de la Istanbul cu repre- 
iva secundă a Turciei, fotba- 
din lotul B au jucat ieri în com

unei selecționate care la rîn- 
urmează să susțină două jocuri 

ilia. Au evoluat, așadar (după 
se poate vedea din formațiile 
ate mai sus) un însemnat nu
de jucători care ne vor re
nta peste hotare. De la început 
ie sous că jocul de verificare 

■t util, edificînd pe antrenori (și 
oi) asupra posibilităților jucăto- 
din care se vor forma cele două 

^luri.
<iener4fr—formația alcătuită de 
Tor ii Basil Marian și Angelo 
(eseu a corespuns în toate com- 
nentele iar cînd jocul ei a scă- 
u fost făcute schimbări inspira- 
ire au reimprospătat-o. O notă 
apărării imediate, cu un minus 
lui Dumitru Niculae, care a 

> unele greșeli. In vervă atacul,

cu surprinzătoarea revenire a lui Ba
dea în repriza a doua, ca și jocul 
excelent al lui Nunweiller VI și D. 
Popescu în întreg meciul. Frățilă in
cisiv (dar egoist în unele faze), și 
Sasu, care se pare că intră în forma 
lui cea bună, au contribuit la rea
lizarea în ansamblu de către echipa 
„B“ a unui fotbal care pe alocuri me
rită un calificativ bun.

Rezultatul de pe tabela de marcaj 
obținut de jucătorii care vor pleca 
la Istanbul este demn de reținut, de
oarece el a fost realizat în fața unor 
fotbaliști cu vechi state de serviciu 
in cele mai bune formații de club 
din țară. Despre aceștia din urmă, 
cu excepția celor doi portari — Mîn- 
dru și Datcu (în ciuda scorului) — 
a fundașilor M. Georgescu, Nunweil
ler III și oarecum a lui Raksi în 
atac, restul jucătorilor selecționatei 
divizionare s-au comportat foarte 
slab. Desigur, aici pot fi ridicate o 
serie de cauze privind jocul de an
samblu al echipei, dar in nici un 
caz ele nu pot scuza pe acei fot
baliști care au comis greșeli din cele 
mai elementare în jocul lor indivi
dual. In plus: blazarea, lipsa de 
orientare în teren, ineficacitatea au 
fost de-a dreptul exasperante la ju
cători cu nume din cele mai sonore. 
Oare n-ar fi bine ca în alcătuirea 
selecționatei să se renunțe la acei 
care manifestă aceste lipsuri ? Avem 
în țară jucători dornici de afirmare. 
Atunci ? Să nu uităm, această forma
ție va evolua în Italia, așa că...

C. MANTU

SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — POIANA 
CÎMPINA 1—1 (1—0). Poiana Cîm- 
pina și-a realizat scopul propus, de 
a obține un meci nul. Aceasta s-a 
datorat în bună măsură și studenți
lor, care au desfășurat un joc sub 
posibilități. Bucureștenii au dominat 
periodic, dar nu au știut să insiste 
pentru a-și mări avantajul luat în 
min. 39 prin golul înscris de Sașcă. 
Jocul n-a satisfăcut. Au abundat pa
sele greșite,- fazele la poartă au fost 
încîlcite. La reluare, gazdele au cedat 
inițiativa oaspeților, care au egalat

cu două goluri înscrise de Dumitriu 
(min. 75) și Chiriță (min. 78). (M. 
AVANU. coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — ȘTIINȚA 
GALAȚI 3—1 (1—0). După cum a 
început meciul, se părea că localni
cii vor învinge la scor. Dar, treptat, 
oaspeții și-au revenit și, spre sfirșitul 
îeprizei I, jocul s-a echilibrat. Am
bele echipe au luptat mult, în limi
tele sportivității. Golurile au fost 
marcate de Dumitrescu (min. 8), Băl- 
căceanu (min. 53 din 11 m), Nițu
(min. 70) pentru Chimia, Găinaru 
(min. 62) pentru Știința. Deoarece ar
bitrul de centru P. Dumitriu — Craiova

CLASAMENT

1. Siderurgistul Galați 19 9 6 4 28:15 24
2. Dinamo Bacău 19 10 2 7 38:24 22
3. Construct. Brăila 19 10 2 7 29:28 22
4. Poiana Cîmpina 19 10 1 8 33:28 21
5. C.F.R. Roșiori 19 8 5 6 24:25 21
6. Flacăra Moreni 19 8 4 7 22:18 20
7. Metalul Tîrgoviște 19 9 2 8 20:25 20
8. Știința Galați 19 7 5 7 29:29 19
9. Unirea Rm. Vîlcea 19 8 2 9 26:25 18 ,

10. Știința București 19 7 4 8 25:27 18
11. C.F.R. Pașcani 19 8 1 10 23:30 17 ,
12. Tractorul Brașov 19 6 4 9 23:29 16 j
13. Chimia Făgăraș 19 6 3 10 26:36 15 f
14. Metalul București 19 6 1 12 22:29 13

1 cu S. V. Meiderich, și totuși
(Urmare din pag. 1)

a și cu concursul fundașului 
ss) și aducînd avantajul in ta- 
noastră.

zistența oaspeților slăbește vă- 
cu ochii și, pină la siirșitul re- 

Îi, N. Georgescu, mijlocașul ofen- 
ructilică o centrare venită de la 
ianu majorind scorul la 3—1. 
atît de repede „cad", după pau- 
"Jurile 4 și 5, opera lui Mateia- 

rfiin. 47) și — respectiv — Năs- 
;cu (min. 55).
■adar, rezultat favorabil nouă (și 
la scor), superioritate netă și in 
ce privește raportul șuturilor la 

tă (19—5) și totuși concluziile 
tre — la siirșitul acestei avan- 
liere la meciul cu Turcia — nu 
pe măsura... datelor statistice, 

ind facem această afirmație fi- 
cont de următoarele lucruri: a) 

□a noastră a început lent jocul, 
lipsită de prospețime o bună 

? din prima repriză, cind adver- 
1 a sojicitat-o mai mult; b) cu 
ai o săptămînă înainte de me- 
cu Turcia cuplurile (DE BAZĂ IN 
'EMUL 4—2—4) fundașilor cen- 

și ale înaintașilor centrali nu 
bine sudate. Astfel, C. Dan este 

gur în intervenții, dind semne 
oboseală*') Ing re uni nd astfel și 

■ loea lui Ilălmăgeanu}. iar fori 
•seu rtu-și sincronizează înten- 

cu Mateianu. deși acesta din 
ă a actional la înălțimea randa-

• ••

meniului pe care l-a dat în ultimul 
timp în echipa sa de club. Se pare 
că antrenorii vor reface pentru du
minică „tandemul" Dumitriu II — Ion 
Ionescu, mai ales că primul nu se 
mai resimte de pe urma contuziei 
căpătate în meciul cu Steaua; c) în 
sfîrșit, S. V. Meiderich a dat ieri o 
replică destul de modestă, sub nive
lul lui Wiener Sport Klub.

Arbitrul N. Kelemen a condus for
mațiile : Lotul reprezentativ : Uaidu
— Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, Grea- 
vu — Ghergheli, N. Georgescu — 
Năsturescu, Mateianu, Ionescu, Crei- 
niceanu (min. 73 Codreanul. S. V. 
Meiderich : Manglitz (min. 46 Staude)
— Heidemann, Sabath — Nolden, 
Milller, Preuss — Greeks, Krămer, 
Versteeg (min. 26 Lotz), Van Haaren, 
Schmidt (min. 46 Mielke).

Meciuri amicale
ȘTIINȚA CLUJ — SPARTAK 

TRNOVO 2—1 (1—0). A fost un joc 
de bun nivel tehnic, cu multe faze 
spectaculoase. Gazdele — lipsite de 
aportul a patru titulari (Adam, Mar- 
cu, Grăjdeanu și Szabo) — au mun
cit mult, dominîndu-și adversarul. Au 
înscris: Tarcu (min. 17) și Ivansuc 
(min. 83 din 11 m), respectiv Svec 
(min. 81).

VIOREL CACOVEANU - coresp.

Fmă din meciul Știința București — Poiana Cîmpina
Foto : Șt. Ciotloș

în min. 70 prin Nanu. Din acest mi
nut, Poiana a tras de timp. în min. 
75 arbitrul Al. Alexa — Rm. Vîlcea, 
a eliminat pe Rotaru (Știința) și Banu 
(Poiana) pentru lovire reciprocă. 
S-au remarcat Radulescu, Cicu, Sașcă 
de la Știinta, lordache și Zamfir de 
la Poiana. (SIMION STAN).

UNIREA RM. VÎLCEA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—1 (2—1). Joc ner
vos. S-au comis multe greșeli de că
tre apărările ambelor echipe. Gazdele 
au fost mai atente în atac. Au înscris 
Vulpeanu (min. 19), Mihăilescu (min. 
40), respectiv, Budan (min. 17). (D. 
ROȘIANU - coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — META
LUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Victorie 
meritată, datorită unui joc dinamic. 
Oaspeții au dominat în repriza 1. Du
pă pauză, apărarea bucur oștenilor a 
comis două greșeli care s-au soldat

internaționale
■f

U. T. A. — SPARTAK PLSEN 2—1 
(2—1). Scorul a fost deschis de oas
peți (Ziegler în min. 15) dar textiliștii 
egalează prin Donciu în min. 20 și 
iau avantaj în min. 24, cînd Țîrlea 
transformă o lovitură de Ia 11 m. In 
repriza secundă U.T.A. domină auto
ritar, dar Țîrlea (min. 53 și 62), Cer- 
nega (min. 55) și Chivu (min. 67), 
ratează ocazii favorabile.

ȘT. IACOB - coresp.

nu s-a prezentat, partida a fost con
dusă de arbitrul Digă loan — Cra
iova. (B. STOICIU și TR. LANCEA, 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
C.F.R. ROȘIORI 2—2 (2—1). Joc de 
slab nivel. înaintașii brăileni au ratat 
mult, printre care și un 11 m prin 
Cotet în min. 35. Au înscris: Adam 
(min. 15), Meder (min. 17), respec
tiv, Bogdan (min. 40 și 53). (I. BAL
TAG, coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — DI
NAMO BACĂU 1—1 (6—0). Cei peste 
IC 000 de spectatori au părăsit deza
măgiți tribunele stadionului dato
rită comportării slabe a echipei fa
vorite. Partida a fost de un slab ni
vel tehnic. înaintarea Siderurgistului 
a jucat la întimplare, cu pase greșite 
și fără convingere, Dinamo a prestat 
un joc dur și a muncit mult pentru 
a pleca cu un punct la Bacău. Cele 
două goluri au fost înscrise din llm: 
de Stătescu în min. 48 pentru Side- 
rurgistul și Unguroiu în min. 54 pen
tru Dinamo. A arbitrat Ștefan Con- 
stantinov — R. P. Bulgaria. (STATE 
CONSTANTINESCU, coresp. reg.).

FLACĂRA MORENI — C.F.R. PAȘ
CANI 3—0 (2—0). Localnicii au do
minat, dar au ratat. încercările oaspe
ților de a construi unele atacuri au 
fost destrămate de apărarea Flacărei, 
care a funcționat ireproșabil. Punctele 
au fost înscrise de Drăgan (min. 17), 
Cepolschi II (min. 32), Baicu (min. 
88). (GH. ILINCA, coresp.).

IERI, ÎN CATEGORIA C

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Roșiori
— Flacăra Moreni, Știința Galați — 
Metalul Tîrgoviște, Metalul București
— Unirea R. Vîlcea, Poiana Cîmpina
— Constructorul Brăila, Dinamo Ba
cău — Chimia Făgăraș, C.F.R. Pașcani
— Știința București, Tractorul Brașov
— Siderurgistul Galați.

SERIA A ll-A

TAPA VIITOARE : Foresta Fălticeni — 
toria P. Neamț, Petrolul Moinești — 
mia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Meta- 
Rădăuți — Fructexport Focșani, Vi- 
ul suceava — Rulmentul Bîrlad, Ceah- 

1 P. Neamț — FI. roșie Tecuci, Dinamo 
ldova Iași — Metalosport Galați» Tex- 

> Buhuși — Textila Botoșani.

SERIA EST

itoruî Sucaava — Dinamo Moldova
1-2 (1-1)

- .'talosport Galați —- Metalul Rădăuți
(1—0)

dmia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej —
ilăul P. Neamț 2— 1 (1--0)
trolul Moinești — Textila Buhuși 0—0
ctoria P. Neamț — Fructexport Foc-

2—1 (0—0)
ixtila Botoșani — Foresta Fălticeni

(1—0)
amura roșie Tecuci — Rulmentul Bir-
5—1 (3—0)

CLASAMENT

Ceahlăul P. Neamț 18 11 2 5 43:21 24
«lamura roșie Tecuci 18 9 3 6 32:23 21
Textila Buhuși 18 7 6 5 31:22 20
.tletalosport Galați 18 9 2 7 24:26 20
Fruetexport Focșani 18 8 3 7 33:23 19
Chimia Orașul \
Gh. Gheorghiu-Dej 18 7 5 6 20:21 19
Foresta Fălticeni 18 6 6 6 17:18 18
Victoria P. Neamț 18 6 5 7 21:24 17
Textila Botoșani 18 8 1 9 21:30 17
Petrolul Moinești 18 7 2 9 22:23 16
Rulmentul Bîrlad 18 7 2 9 30:35 16
inamo Mold. Iași 18 7 2 9 23:28 16
-etalul Rădăuți 18 6 3 9 24:36 15

Viitorul Suceava 18 6 2 10 16:27 14

SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

Victoria Giurgiu — progresul Alexan
dria 3—1 (3—1)

Electrica Constanța — Marina Manga
lia 2—2 (1—1)

Dinamo Victoria București — Metrom 
Brașov 4—2 (4—1)

Rulmentul Brașov — Electrica Fieni 1—0 
(0-0)

Rapid Mizil — Flacăra roșie București 
1-1 (0-1)
Tehnometal București — Portul Constan
ța 1-3 (0—2)

Textila Sf. Gheorghe — Unirea Răcari 
o—o

Metalul Pitești — Muscelul Cîmpulung 
3—1 (2—0)

Tractorul Corabia — C.F.R. Arad 3—1 
(2-1)

Minerul Cîmpulung — Metalul Hune
doara 1—2

Teba Arad — Minerul Anina 1—1 (1—1) 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Tr. Severin 

1—0 (1—0)
Electroputere Craiova — Minerul Deva 

1—1 (0-1)
Electromotor Timișoara — Victoria Că- 

lan 2—1

Unirea Dej — Steaua roșie Salonta 1—0 
(0—0)

Arieșul Turda — Soda Ocna Mures 1—0 
(1-0)

Forestiera Sighetul Marmației — Topl- 
torul Baia Mare 2—1 (0—1)

Olimpia Oradea — Faianța Sighișoara 
4—0 (3—0)

Unirea Tg. Mureș — Minerul Bihor 3—2 
(2-0)

A. S. Aiud — Minerul Baia Sprie 2—1 
(1-0)

Chimica Tlrnăveni — Gloria Bistrița 
2—1 (1—01

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — SAT- 
M ARE AN A 2—0 (2—0). Pop, porta
rul oaspeților, a reușit să apere ex
cepțional, rezistînd asaltului de 90 
de minute al gazdelor — iată ex
plicația scorului oarecum strins 
(2—0), realizat de gazde prin Cucu 
(min. 2) și Mihăilă (min. 42). In rest) 
numeroase ocazii ratate de înainta
șii timișoreni. Oaspeții, întrebuințînd,- 
o apărare supranumerică au jucat 
doar pe contraatac. Ei au șutat doar, 
de două ori pe spațiul porții. (P. AR
CAN — coresp.).

VAGONUL ARAD — C.F.R. TI
MIȘOARA 3—2 (3—1). După un în
ceput în care oaspeții înscriu în 
min. 9 prin Fodor, gazdele iau ini
țiativa și înscriu de trei ori la rînd 
prin Schweininger (min. 31), Boroș 
(min. 42), Moț (min. 43). La reluare 
jocul se desfășoară un timp de Ui 
egal la egal, apoi timișoreanul Fo
dor înscrie din nou în min. 53. (ȘT.1 
IACOB — coresp.).

CLUJEANA — IN'D. S1RMEI CI 
TURZII 2—0 (2—0). Joc de slabă 
factură tehnică in care clujenii, mai 
deciși in atac, au reușit să înscrie 
prin Soboslai (min. 35) și Bocan 
(min. 45). A condus foarte slab Va- 
sile Gogu (Bacău), care a admis 
multe durități. (T. BARA — coresp.).

C. S. M. REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 3—0 (1—0). Învingătorii au 
reușit cel mai bun joc al lor din 
acest sezon. Scorul putea fi și mai 
mare dacă nu se ratau cîteva ocazii 
clare. Au marcat : Varga (min. 25)f 
Arnoțchi (min. 46 și 67). (I. PLĂ- 
VITU — coresp.).

C. S. M. SIBIU — RECOLTA CĂ
REI 3—0 (1—0). C.S.M. a dovedit 
din nou că pe teren propriu este 
greu de învins. In decursul celor 
90 de minute sibienii au desfășurat 
un joc tehnic, cu multe faze palpi
tante. Scorul nu a luat proporții mai 
mari pentru că înaintașii echipei lo
cale au trimis mingea de patru ori 
în bară... Recolta s-a apărat cu suc
ces la început, dar pe măsură ce 
timpul se scurgea a ieșit în evidență 
lipsa pregătirii fizice a jucătorilor.' 
Au înscris : Văcaru (min. 33). Lauf- 
ceag (min. 50), Comșa (min. 64). (M.1 
LUPUȚII? — coresp).

JIUL PETRILA — A. S. CUGIR 
2—0 (2—0). Minerii și-au asigurat j 
victoria în primele 23 de minute. Ei; 
au dominat și în continuare dar ata-, 
conții au șutat imprecis la poartă)* 
In plus, apărarea oaspeților s-a com-ț 
portat din ce în ce mai bine. Golu-. 
rile au fost înscrise de Libardi (min. 
5 și 23). (ȘT. BĂLOI, I. ZAMORA. 
— coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — A.S.Al 
TG. MUREȘ 1—0 (0—0). Partidă deo
sebit de disputată, caracterizată 
prin lupta aprigă pentru victorie a 
ambelor echipe. Gaz metan a do-, 
minat de la început, a construit faze, 
frumoase, dar n-a putut trece de, 
apărarea supranumerică a oaspeți-, 
lor. De-abia după pauză se înscrie 
unicul gol (min. 73) prin Filip, care 
a fructificat o centrare a lui Pascali 
(Z. RÎȘNOVEANU — coresp.).

CLASAMENT

1. Textila Sf. Gheorghe 18 8 6 4 20:12 22
2. Rulmentul Brașov 18 9 4 5 31:26 22
3. Dinamo Victoria Buc. 18 7 6 5 30:15 20
4. Victoria Giurgiu 18 6 8 4 26:21 20
5. Electrica Fieni 18 9 1 8 29:17 19
6. Rapid Mizil 18 7 5 6 23:24 19
7. Marina Mangalia 18 6 6 6 29:18 18
8. Metrom Brașov 18 7 4 7 21:17 18
9. Portul Constanța 18 5 8 5 24:29 18

10. Unirea Răcari 18 7 3 8 25:29 17
11. Tehnometal Buc. 18 6 5 7 16:25 17
12. Flacăra roșie Buc. 18 5 6 7 21:22 16
13. Electrica Constanța 18 5 6 7 29:36 16
14. Progresul Alexandria 18 4 2 12 13:46 18

ETAPA VIITOARE : Metrom Brașov — 
Rapid Mizil, Unirea Răoarî — Dinamo 
Victoria București, Flacăra roșie Bucu
rești — Victoria Giurgiu, Textila Sf. 
Gheorghe — Portul Constanța, Electrica 
Constanța — Tehnometal București, Pro
gresul Alexandria — Rulmentul Brașov, 
Electrica Fieni — Marina Mangalia.

CLASAMENT

1. C.F.R. Arad 18 11 1 6 37:16 23
2. Metalul T. Severin 18 8 4 6 28:20 20
3. Pandurii Tg. Jiu 18 8 4 6 25:18 20
4. Electroputere Cr. 18- 7 5 6 27:25 19
5. Electromotor Timiș. 18 8 3 7 29:29 19
6. Metalul Hunedoara 18 7 5 6 18:20 19
7. Minerul Deva 18 8 3 7 20:23 19
8. Minerul Anina 18 7 2 8 23:24 18
9. Muscelul CI. Muscel 18 8 2 8 16:25 18

10. Teba Arad 18 6 4 8 27:29 16
11. Victoria Călan 18 7 2 9 23:26 16
12. Tractorul Corabia 18 6 4 8 23:27 16
13. Metalul Pitești 18 7 1 10 27:29 1 5
14. Minerul Cîmpulung 18 6 2 10 19:30 14

ETAPA VIITOARE : Metalul T. Seve
rin — Electroputere Croiova, Minerul 
Cîmpulung — Minerul Anina, Minerul 
Deva — Metalul pitești, C.F.R. Arad — 
Electromotor Timișoara, Victoria Călan — 
Muscelul Cîmpulung, Tractorul Corabia
— Pandurii Tg. Jiu, Metalul Hunedoara
— Teba Arad.

CLASAMENT

1. Arieșul Turda 18 11 3 4 47:15 25
2. Chimica Tîrnâveni 18 10 3 5 29:17 23
3. A. s. Aiud 18 9 2 7 38:29 20
4. Faianța Sighișoara 18 » 4 6 27:24 20
5. Steaua roșie Salonta n 9 1 8 22:29 19
6. Gloria Bistrița 18 9 1 8 20:27 19
7. Minerul Bihor J8 8 2 8 35:24 18
8. Unirea Dej 18 9 0 9 22:31 18
9. Olimpia Oradea 18 7 3 8 26:33 17

10. Forestiera- Sighetul
Marmației 18 8 1 9 26:35 17

11. Minerul Baia Sprie 18 7 2 9 28:28 16
12. Soda Ocna Mureș 18 5 5 8 20:19 15
13. Unirea Tg. Mureș 18 5 3 10 16:37 13
14. Topitorul Baia Mare 18 4 4 10 27:35 12

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia Sprie
— Soda Ocna Mureș, Gloria Bistrița — 
Olimpia Oradea, Unirea Tg. Mureș — 
Unirea Dej, Minerul Bihor — Forestiera 
Sighetul Marmației, Faianța Sighișoara
— A. S. Aiud, Topitorul Baia Mare — 
Chimica Ttrniveni, steaua roșie Salonta
— Ariegul Turda.

CLASAMENT

1. Știința Timișoara 19 10 4 5 30:19 24
2. Ind. sîrmei C. Turzii 19 10 4 5 27:19 24
3. Vagenul Arad 19 9 4 6 23:21 22-
4. Recolta Cărei 19 9 3 7 27:27 21’
5. Jiul Petrila 19 8 4 7 29:19 20.
6. C.S.M. Sibiu 19 9 2 8 30:24 20,
7. A.S.A. Tg. Mureș 19 10 0 9 29:28 20,'
8. Clujeana 19 8 3 8 23:18 1»
9. Minerul Lupeni 19 7 5 7 22:22 19

10. Gaz metan Mediaș 19 7 4 8 18:20 1»;
11. A. S. Cugir 19 8 2 9 24:27 18
12. C.S.M. Reșița 19 7 3 9 24:31 1TI
13. Sătmăreana 19 6 2 11 17:25
14. C.F.R. Timișoara 19 4 2 13 13:36 10'

ETAPA VIITOARE:: Ind . sîrmei Cs
Turzii — A.S.A. Tg. Mureș, Sătmă-. 
reana — C.F.R. Timișoara, Știința Ti- 
mișoara — Jiul Petrila, Minerul I..u- 
peni — Gaz metan Mediaș, Recolta 
Cărei — Clujeana, A. S. Cugir —r. 
C.S.M. Reșița, Vagonul Arad —» 
C.S.M. Sibiu.



Au luat sfîrșit campionatele mondiale de tenis de masă
- DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, C. COMARNISCHI -

LJUBLJANA, 25 (prin telefon). — 
O dată cu ultimul schimb de mingi 
din finala de dublu mixt, duminică 
seara s-a încheiat la Ljubljana, după 
aproape două săptămîni de întreceri 
dîrz disputate, cea de-a 28-a ediție a 
campionatelor mondiale de tenis de 
masă. După ce au cîștigat ambele ti
tluri în probele pe echipe, jucătorii 
chinezi au dominat și probele indivi
duale, cucerind 3 titluri de campioni 
mondiali, celelalte două fiind cîștigate 
de jucătorii japonezi. De altfel, această 
ediție a „mondialelor** a fost dominată 
cu autoritate de sportivii asiatici, în
deosebi de reprezentanții R. P. Chi
neze și Japoniei, care și-au disputat de 
fapt toate finalele. Singurii europeni 
care au reușit să ocupe locuri fruntașe 
in probele individuale au fost Scho- 
ler (R. F. Germană), ajuns în semi
finale în proba de simplu bărbați, și 
Maria Alexandru, clasată între primele 
opt jucătoare de pe glob.

Cît privește comportarea jucătorilor 
romîni la aceste campionate mondiale, 
fără îndoială că ea putea fi mai bună. 
Mai ales în probele individuale, cu 
mai multă concentrare și stăpînire de 
sine multe întîlniri se puteau încheia 
în favoarea reprezentanților țării noas
tre. Spunem aceasta deoarece cel pu
țin șase partide (Ogimura—Reti, Chen 
Sheng - hsing — Negulescu, Luzova— 
Constantinescu, Lin Hui-ching—Alexan
dru, Konaka, Fukazu—Giurgiucă, Con
stantinescu, Chang Shih-lin, Lin Hui- 
ching — Alexandru, Negulescu) au 
fost pierdute la mare luptă, în fața 
unor adversari care n-au manifestat o 
superioritate evidentă, dar au fost mult 
mai fermi în acțiunile din finalurile 
meciurilor.

înainte de a vă transmite rezultatele 
tehnice din finală, îmi îngădui să mă 
opresc la cele mai importante rezul
tate consemnate aici vineri seara (după

Romînia — Polonia 14-7
(Urmare din pag. 1)

partida a depășit timpul de gîndire. 
Alte rezultate din turul I: Sliwa — 

Ghițescu 'A—1/?, Soos — Tarnowski 
Vs—l/2, Brzozska — Stanciu V2—V2 
Pavlov — Pietrusiak ’/2—*/2. Polihro- 
niade — Jurcinska 1—O.Teodorescu — 
Litmanowic2 1—0. Radovici are doi 
pioni in plus la Sidor.

Kedav(ia și aJmimstralia : Mr. Vastle Conta ae. 16. teielon 11.16 65. mtarurban 72 ni 286. Iele*: soortrom buc. 180. tiparul; 1. P, .Intonnațla'. str. Brezolanu. 23—25.

In turul II, văzindu-și succesul asi
gurat, șahiștii noștri au fost mai... 
pașnici, iar lupta foarte echilibrată. In 
primele ore de joc s-au înregistrat 6 
remize: Gheorghiu — Balczerowski.

In preliminariile campionatului mondial 
de fotbal

CEHOSLOVACIA — PORTUGALIA 
0—1 (0—1)

PRAGA (de la corespondentul nos
tru). — Fotbaliștii portughezi au ob
ținut astăzi victoria cu 1—0 în fața 
echipei cehoslovace, finalistă a cam
pionatului mondial din Chile. Meciul 
s-a desfășurat pe stadionul Slovan din 
Bratislava, în fața a 60.000 de specta
tori, printre care numeroși specialiști 
din toate țările europene. Partida a 
fost influențată de o ploaie puternică, 
ce a încetat abia în ultimele minute 
ale partidei. Echipa oaspe și-a asigu
rat victoria prin punotul înscris în mi
nutul 20 de Eusebio, printr-un șut tras 
cu măiestrie în colțul de sus al porții 
lui Schroif. După acest gol, portu
ghezii își întăresc apărarea, comparti
ment în care se remarcă mai ales Ger
mano. în atac acționează în special Eu
sebio și Torres. De reținut un ele
ment important : din minutul 5 de 
joc portughezii au jucat numai în zece 
oameni, deoarece mijlocașul Mendes 
s-a accidentat la o ciocnire cu Kvas- 
nak și a părăsit definitiv terenul. în 
repriza secundă, cehoslovacii atacă mai 
mult, dar apărătorii portughezi opresc 
atacurile lor înainte ca ele să ajungă 
în zona de finalizare.

Echipa Cehoslovaciei n-a jucat rău, 
dar n-a putut face mai mult în fața 
unui adversar care și-a dovedit clasa 
mondială. Din echipa gazdă cei mai 
buni oameni au fost Geleta și Kvas- 
11 ak.

CEHOSLOVACIA : Schroif — Lala, 
Pluskal, Popluhar, Weiss — Kvasnak, 
Geleta — Pospichal, Mraz, Masny, Va- 
losek 

efectuarea ultimei convorbiri telefo
nice), precum și în cursul zilei de 
sîmbătă.

SIMPLU MASCULIN: optimi: Li 
Fu-jung (R. P. Chineză)—Nohira (Ja
ponia) 3—1, Hu Tao-pen (R. P. Chi
neză)—Pak II Sin (R. P. D. Coreeană) 
3—0, Hsu Yin-cheng (R. P. Chineză) 
—Kim Yung Sam (R.P.D. Coreeană) 
3—0, Chou Lan-sun (R.P. Chineză) — 
Kimura (Japonia) 3—2, Chang Shih-lin 
—Yu Chang-chun (ambii R.P. Chineză) 
3—0, Scholer—Vecko (Iugoslavia) 3—2, 
Takahashi (Japonia)—Markovic (Iugo
slavia) 3—2, Chuang Tse-tung (R. P. 
Chineză)—Yu Yi-tse (R. P. Chineză) 
3—0 ; sferturi: Li Fu-jung—Hu Tao- 
pen 3—1, Chou Lan-sun—Hsu Yin- 
cheng 3—0, Chuang Tse-tung—Taka
hashi 3—0, Scholer—Chang Shih-lin 
3—2. Această ultimă întâlnire a fost 
de o dîrzenie extraordinară, ambii ju
cători apărînd excepțional. în setul al 
doilea regula activizării a intervenit la 
scorul de 3—2 iar pentru realizarea 
unui punct au fost necesare... 8 mi
nute ! Semifinale . Li Fu-jung—Chou 
Lan-sun 3—1, Chuang Tse-tung—- 
Scholer 3—0.

DUBLU BARB AȚI : optimi : Chou 
Lan-sun, Yu Chang-chun—Giurgiucă, 
Negulescu 3—1 (■—20, 5, 15, 17) ;
sferturi : Chuang Tse-tung, Hsu Yin- 
cheng—Ogimura, Takahashi 3—1, Li 
Fu-jung, Vang Chia-sheng (R. P. Chi
neză) — Surbek, Hrbud (Iugoslavia) 
3—0, Chou Lan-sun, Yu Chang-chun— 
Kimura, Konaka 3—2, Chang Shih-lin, 
Wang Chih-liang (R.P. Chineză)—Kor- 
pa, Vecko (Iugoslavia) 3—0; semifi
nale : Chuang Tse-tung, Hsu Yin- 
cheng — Li Fu-jung, Vang Chia- 
sheng 3—1, Chang Shih-lin, Vang 
Chih-liang — Chou Lan-sun, Yu 
Chang-chun 3—0.

SIMPLU FEMININ : optimi: Cheng 
Min-chih (R.P. Chineză)—Luzova (R.

Tarnowski — Soos, Pietrusiak — Pav
lov. Giinsberger — Grabczewski, 
Doda — Ciociltea și Litmanowicz — 
Teodorescu. Nicolau a cîștigat la Ko- 
narkowska. iar Polihroniade la Jur
cinska. Szabo a căzut sub un atac de 
mat și a pierdut la Smidt, iar Ghi
țescu n-a putut salva finalul cu un 
pion mai puțin la Sliwa. Două partide 
s-au întrerupt. Intr-o poziție foarte 
complicată aceea dintre Stanciu și 
Brzozska, într-un final de nebuni de 
culori diferite, cu doi pioni mai puțin 
pentru alb, în întîlnirea Radovici — 
Sidor. Scorul este de 14-7 în favoarea 
echipei Romîniei.

PORTUGALIA: Jose Perreira — 
Festa, Germano, Hilario — Mendes, 
Carlos — Augusto, Eusebio. Torres. 
Colima, Simoes.

Arbitru : Stavrev (Bulgaria).
IAN POPPER

AUSTRIA — R. D. G. 1—1

într-un alt meci contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal s-au întîlnit la Viena reprezenta
tivele Austriei și R. D. Germane. Par
tida s-a încheiat cu rezultatul de 1—1 
(0—0). Golurile au fost înscrise de 
Hof (min. 46), pentru austrieci și 
Noeldner (min. 74), pentru R.D.G. 
Jocul a fost condus de arbitrul romîn 
N. Mihăilescu.

★

ECHIPA R.D. GERMANE A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE JUNIORI UEFA

FRANKFURT PE MAIN (prin telex 
de la redacția revistei Kicker). —■ Pe 
stadionul din Essen, în fața a 23 000 
de spectatori, s-a disputat finala tur
neului de juniori UEFA între echi
pele R. D. Germane și Angliei. Echipa 
R. D. Cermane a obținut o frumoasă 
victorie, cu 3—2 (1—0), cucerind ast
fel trofeul. Scorul a fost deschis în 
min. 44 de Sparwasser, apoi Novotny 
a înscris al doilea punct al învingăto
rilor (min 57). Englezii reduc din han
dicap (Bond în min. 57) și egalează 
prin Osgood (min. 62). Golul victoriei 
este realizat de Kreische (min. 68).

în min. 47 echipa Angliei a ratat un 
penalti. Vincent a șutat în bară, de 
unde mingea a ricoșat în brațele por
tarului Croy.

Întîlnirea a fost condusă de arbitrul 
vest-german Malka.

S. Ceh.) 3—0, Fukazu (Japonia)—Bu- 
cholz (R.F.G.) 3—0, Liăng Li-chen 
(R.P. Chineză)—Szmit (R. P. Polonă) 
3—0, Yamanaka (Japonia)—Grinberg 
(U.R.S.S.) 3—2, Seki (Japonia)—Si
mon (R.F.G.) 3—0, Li Li (R. P. Chi
neză)—Pire (Iugoslavia) 3—0, Lin Hui- 
ching (R.P. Chineză)—D. Rowe (An
glia) 3—0, Alexandru (Romînia)—Chou 
Il-ing (R. P. Chineză) 3—1 (—13, 17, 7, 
11); sferturi: Fukazu—Cheng Min- 
chih 3—2, Yamanaka—Liang Li-chen 
3—1, Li Li—Seki 3—0, Lin Hui-ching 
—Alexandru 3—1 (12, —14, 17, 17) ; 
semifinale : Fukazu—Yamanaka 3—2, 
Lin Hui-ching—Li Li 3—-1.

DUBLU FEMININ : optimi: Ale
xandru, Constantinescu — Hovestadt, 
Geissler (R.D.G.) 3—2 (18, —13, —7, 
18, 9), Szmit, Novorita (Polonia) — 
Rowe, Shannon (Anglia) 3—1 (11);
sferturi: Seki, Yamanaka—Lukacs, 
Papp (R.P.U.) 3—0, Liang Li-chen, Li 
Ho-nan (R. P. Chineză)—Alexandru, 
Constantinescu 3—0 (14, 18, 15), Li 
Li, Feng Meng-ya (R. P. Chineză)— 
Chou Il-ing. Chou Pao-cihin (R. P. 
Chineză) 3—0, Lin Hiu-ching, Cheng 
Min-chih—Szmit, Novorita 3—2 ; se
mifinale : Seki, Yamanaka—Liang Li
chen, Li Ho-nan 3—2, Lin Hiu-ching, 
Cheng Min-chih—Li Li, Feng Meng- 
ya 3—0.

DUBLU MIXT : „16-imi“ : Giur
giucă, Constantinescu—Chou Lan-sun, 
Li Li 3—1 (19, —14, 10, 22), Negu
lescu, Alexandru—Neale, Ogus (An
glia) 3—0 (15, 9, 14) ; optimi: Konaka, 
Fukazu—Giurgiucă, Constantinescu 3-2 
(—18, 17, 9, —18, 19), Chang Shih- 
lin, Lin Hui-ching—Negulescu, Alexan
dru 3—2 (—18, 6, —21,16,16); sferturi: 
Kimura, Seki—Miko, Luzova (Ceh.) 
3—1, Konaka, Fukazu—Wang Chia- 
sheng, Ti Chiang-hua 3-2, Chang Shih- 
lin, Lin Hui-ching—Takahashi, Yama
naka 3—0, Chuang Tse-tung, Liang 
Li-chen—Alser, Johansson (Suedia) 
3—0 ; semifinale : Kimura, Seki—Ko
naka, Fukazu 3—1, Chang Shih-lin, 
Lin Hui-ching—Chuang Tse-tung, 
Liang Li-chen 3—1.

Cu ocazia congresului F.I.T.M. des
fășurat la Ljubljana, s-a hotărit ca 
viitoarea ediție a campionatelor mon
diale să aibă loc în 1967 în Australia, 
la Melbourne. în cadrul unei ședințe 
a conducerii Uniunii europene de tenis 
de masă s-a acceptat propunerea Ro
mîniei ca, începînd de la ediția vii
toare, finalele „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă să se desfă
șoare tur-retur. în zilele de 12—15 iu
lie va avea loc la Praga. Criteriul re
zervat celor mai buni juniori din Eu
ropa.

*

Și acum finalele :
Simplu femei: Fukazu—Lin Hui- 

ching 3—2 ; simplu bărbați: Chuang 
Tse-tung—Li Fu-jung 3—2 ; dublu fe
mei : Lin Hiu-ching, Cheng Min-chih— 
Seki, Yamanaka 3—2 ; dublu bărbați: 
Chuang Tse-tung, Hsu Yin-cheng— 
Chang Shih-lin, Wang Chih-liang 3—0; 
dublu mixt: Kimura, Seki—Chang Shih 
lin, Lin Hui-ching 3—2.

Ș T I R I • R
CALIFICAT în semifinalele turneu

lui internațional de tenis de la Nea- 
pole, campionul romîn Ion Țiriac a 
fost eliminat de australianul Mulli
gan cu 3—6, 6—1, 6—4. In schimb, 
la dublu mixt, făcînd pereche cu aus
traliana Madonna Schacht, jucătorul 
nostru a intrat în finala probei. Cu
plul Schacht, Țiriac a învins în 
„sferturi" cu 6—4, 6—0 perechea 
Maria Leyer (Austria), Ivo Pimental 
(Venezuela), iar în semifinale a dis
pus cu 8—6, 6—4 de Francesca Gor- 
digliani (Italia) și Jean Claude Bar
clay (Franța).

In finala probei de simplu, Mulli
gan va întilni pe Nicola Pietrangeli, 
care l-a eliminat cu 7—5, 5—7, 6—4 
pe Giuseppe Merlo.

IN CONCURSUL internațional de 
tenis de la Soci, jucătorul romîn 
Ilie Năstase s-a calificat în semi
finale, după ce a învins cu 6—-3, 6—4 
pe Alexandr Ivanov și cu 6—3, 1—6, 
10—8 pe Vladimir Vasiliev. Cehoslo
vacul Ivan Mikis l-a eliminat în 
sferturi pe V. Egorov cu 7—6, 6—3, 
6—3.

IN VEDEREA celei de a 18-a e- 
ditii a „Cursei Păcii", federația polo
neză de ciclism a desemnat urmă
torii 6 alergători : Stanislav Gazda, 
Josef Gwliczek, Marian Kegel, Ian 
Kudra, Ian Megera și Raymund 
Zielinski. Cel mai tinăr component 
al echipei este Kegel (20 de ani), iar

Dinamovistele bucureștene au învins cu 
pe Dynamo Berlin...

...CARE S-A CALIFICAT ÎNSĂ TN FINALĂ, MULȚUMIT/ 
SETAVERAJULUI SUPERIOR

Sîmbătă seara, în semifinala 
„C.C.E.", campioana noastră feminină 
de volei Dinamo București, a învins 
detașat formația dinamovistelor berli- 
neze. Din păcate, însă, nu suficient 
de detașat, ci doar la scorul de 3—1 

15—4, 15—9, 15—12), cu care 
n-a izbutit să surmonteze handicapul 
(I—3-ului din tur, Dynamo Berlin ca- 
lificîndu-se astfel în finala competi
ției mulțumită setaverajului pozitiv 
realizat: 4—3.

In meciul De care arbitrul interna
tional Zdravko Racic (Iugoslavia) l-a 
condus ajutat de Constantin Florescu 
(Romînia), cele două echipe au uti
lizat următoarele formații:

Dinamo București (antrenor Gh. 
Constantinescu) — IVĂNESCU, Ștefă- 
nescu (Bogdan), LUCIA VANE A (Hăl- 
măgeanu), Lia Vanea (Bogdan, Heri- 
șanu), Șorban (Herișanu, Nodea), 
CHEZAN.

Dynamo Berlin (antrenor H. Ei- 
nert) — MAHN (Tuszinski, Kaiser, 
Lange), SCHRADE (Brandenburg), 
KORN (Sobora), Lange (Kaiser), Sch- 
mietendorf (Kaiser, Brandenburg, So
bora), Schelienberger (Kaiser).

Luptătorii romîni au dominat autorit; 
concursul internațional de la Bucureș

(Urmare din pag. 1) 

aplaudată de spectatori și apreciată 
de toți oaspeții prezenți la concursul 
nostru internațional. P. Poalelungi 
care, prin viteză, forță și tehnică și-a 
învins toți adversarii, a constituit re
velația acestui concurs. în ultima 
partidă, cu grecul Ioanidis, Poalelungi 
a luptat ca un adevărat maestru și 
a cîștigat detașat. Ceea ce ne bucură 
mai mult este faptul că luptătorii noș
tri au lăsat frica... în vestiare și nu 
s-au mai intimidat în fata unor ad
versari cu nume sonore. Așa au făcut 
și Al. Marmara, care a realizat cel 
mai frumos meci al zilei de sîmbătă, 
P. Cernău, H. Mavridis și Șt. Isfache.

Ne-au plăcut, deasemenea, meciu
rile susținute de M. Boscov (R.S.F.I.), 
I. Topsakal (Turcia), P. Galactopulos

Gh. Enache pe primul loc 
la talere

MOSCOVA 25 (Agerpres). —
Sportivul romîn Gheorghe Enache 

a obținut un frumos succes la con
cursul international de tir de la Mos
cova, ciștigînd proba de talere arun
cate din șanț cu rezultatul de 186 
puncte. Pe locul doi, cu 185 puncte, 
s-a clasat italianul Ennio Mattarelli, 
campion olimpic la Tokio. Locul trei 
a revenit sovieticului Pavel Senicev 
— 183 puncte.

Proba de talere aruncate din turn 
s-a terminat cu victoria fostului cam
pion mondial Oleg Losev, care a rea
lizat 193 puncte.

EZULTAT
cel mai vîrstnic Kudra (28 ani). Pînă 
acum cicliștii polonezi au străbătut 
la antrenament peste 5000 de kilo
metri.

SELECȚIONATA feminină de bas
chet a S.U.A. și-a început turneul în 
Europa, jucind la Moscova cu repre
zentativa U.R.S.S. Partida s-a termi
nat cu scorul de 64—39 (26—14) în 
favoarea sportivelor sovietice.

INTR-UN MECI amical de baschet 
disputat la Paris, echipa masculină 
a Franței a învins cu scorul de 
62—46 (26—26) echipa R. P. Polone. 
După cum se știe, în primul joc des
fășurat acum cîteva zile în cadrul 
„Cupei Națiunilor", baschetbaliștii 
polonezi ciștiaaseră cu 66—62.

BOXERII polonezi se pregătesc in
tens In vederea campionatelor euro
pene de la Berlin. Recent, după dis
putarea campionatelor țării, care au 
avut loc la Cracovia, federația po
loneză a alcătuit următoarea echipă 
reprezentativă (in ordinea catego
riilor) : A. Olech, Galaszka, Bendig, 
Grudzien, Kulej, Ciuka. Grzesiak, 
Slowakiewicz (Siodla), Pietrzykowski 
(Dragan) și Jedrzejewski. Grudzien 
(semiușoară) și Kulej (ușoară) sînt 
campioni olimpici la Tokio. Campio
nul olimpic Marian Kasprzik (semi- 
mijlocie), fiind accidentat, nu a fost 
selecționat, iar Bendig a trecut de 
la „cocos" la „pană".

LA HEIDENHEIM, echipa O.S.C.

Iată cum a evoluat scorul :
5— 4, 5—5, 8—5, 8—9, 9—9, 1
10— 11, 10—13, 11—13, 11—15; 
2—1, 3—1, 3—2, 5—2, 5—3, 1
11— 4, 15—4; 1—0, 1—1, 3—1,
6— 2, 6—4, 8—4, 8—8, 10-8, 1 
15—9; 0—2, 1—2, 1—7, 3—7; 
4—8, 4—10, 6—10, 6—11, 7—11, 7 
15—12 ! Succesiunea punctelor 
că echipa noastră putea obține 
toria și cu 3—0, pe care ar fi 
șit-o fără scăderea de atenție c 
mijlocul și din finalul primului 
cînd i s-au făcut 3 puncte direct 
serviciu, a ratat 3 servicii și a 
mis în aut și în plasă cîteva ata 
Echipa Dynamo Berlin s-a prez, 
ca o garnitură clădită solid, cc 
tuind aproape sută la sută repre 
tativa R. D. Germane, cu foarte 1 
servicii, preluări și pase, cu un 
pe cît de puternic pe atît de v 
și cu un blocaj remarcabil prin 
cronizare și agresivitate. Ceea c 
dică și mai mult valoarea vict 
realizate de Dinamo București,

CONSTANTIN F.

(Grecia), B. Martinvic, St. Hor 
(R.S.F.I.), B. Mstchevics (R.P.P.) 
Kiel (R.F.G.) — la „greco-roma 
S. Colev (R.P.B.), R. Zingg (Elvc 
Șt. Ioanidis (Grecia) — la „libere*

Dar nu putem încheia fără a 
sublinia și comportarea necoresi 
zătoare a unor luptători romîni.

Gh. Popovici ne-a dezamăgit 
forma slabă în care s-a prezentat 
a luptat fără convingere și a <j 
nut rezultate nesatisfăcătoare în c 
pania unor adversari care nu-i < 
superiori. ȘL Stîngu, deși a oct 
locul I (mai ales datorită „sortii 
a manifestat aceleași lipsuri — 
mă de adversar, lipsă de orien: 
tactică — pe care le-am mai sen 
lat și cu prilejul altor întreceri. C 
plet nemulțumiți am fost de ev 
ția lui Fr. Bolla, care, deși posedă 
lități fizice deosebite, a fost Jar 
categoric, în finală, de elvețiano, 
Zingg.

Cu toate aceste lipsuri semnal 
turneul internațional de lupte de 
București a constituit pentru noi 
deosebit succes, atît din punct 
vedere al rezultatelor, cît și din pu 
de vedere organizatoric.

Iată cîștigătorii concursului nos 
international la „GRECO-ROMAN 
cat. 52 kg. Gh. Stoiciu; cat. 57
M. Cristea; cat. 63 kg I. Cerni 
cat. 70 kg. P. Galactopulos (Greci 
cat. 78 kg. St. Horvath (R.S.F.I.); < 
87 kg. B. Matchevics (R.P.P.) ,• < 
97 kg. N. Martinescu ; la „LIBERI 
cat. 52 kg. Gh. Tăpălagă ; cat. 57
N. Cristea; cat. 63 kg. S. Ko 
(R.P.B.); cat. 70 kg. P. Poalelun 
cat. 87 kg. R. Zingg JȚ zeția); t 
4-97 kg. St. Stîngu.

E«ȘTIR
Budapesta a cîștigat pentru a do 
oară consecutiv „Cupa Europei" 
sabie. In semifinalele competiți 
sportivii maghiari au învins cu s< 
rul de 9—6 echipa orașului Stor 
holm, ca apoi să întreacă în fim 
cu 8—6 echipa Legia' Varșovia. I 
echipa maghiară, s-au remarcat K 
lcsar, Nagy și Kausz, în timp ce 
la polonezi o formă bună au c 
monstrat Nielaba, Barbuski și Km 
zab.

MECIUL de șah Gheller — Smlslc 
contînd pentru sferturile de fine 
ale campionatului mondial, a con 
nuat cu disputarea partidei a 5 
Intr-o variantă a apărării Griinte 
Gheller a deținut în mod consta 
inițiativa, obligîndu-și adversarul 
cedeze la mutarea 31. Scorul este 
cum de 4—1 în favoarea lui Ghell» 
căruia îi mai trebuie doar un pun 
șl jumătate în următoarele 5 pârtii 
pentru a se califica în semifinale, 
cazul calificării, Gheller va juca < 
marele maestru Boris Spasski, învi' 
gătorul lui Keres în meciul închei 
recent la Riga.

CEA DE-A 10-A partidă a meci: 
lui de șah pentru preliminariile c„ 
pionatului mondial dintre Spasski 
Keres a fost cîștigată de Spasski ' 
mutarea 35-a. In urma acestei pa 
tide, Spasski și-a adjudecat mecii 
cu scorul de 6—4.

(Agerpres)
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