
Aseară la Floreasca

QIEIBALIȘTII RAPIDULUI AU DISPUS CU 3-1
DE MINIOR PERNIK

Ieri seară în sala Flo- 
■'asca voleibaliștii de la 
apid au întîlnit din nou 
chipa Minior Pernik, în 
•turul finalei „Cupei 
ampionilor europeni", 
hvingînd cu același scor 

. u care au pierdut în 
meiul disputat în Bul- 
aria Ia 9 Mai: 
iele patru seturi 
artidei, desfășurate 
2 de 
heiat 
5—7, 
5—9, 
n cadrul lor fiind urmă- 
oarea : 1—0, 1—2, 4—2, 
I—4, 11—4, 11—6, 14—6, 
.4—7, 15—7; 0—5, 4—5,
1— 6, 5—6, 5—10, 7—10, 
7—12, 8—12, 8—15; 2—0,
2— 1, 7—1, 7—3, 8—3,
3— 5, 9—5, 9—6, 11—6, 
11—8, 15—8; 0—2, 1—2, 
[1—4, 2—4, 2—5, 7—5 
’—6, 11—6, 11—7, 12—7, 
2—9, 15—9.
/“După cum se vede, 
.campionii noștri nu i-au 
întrecut cu ușurință pe 
voleibaliștii bulgari, ci 
iau avut destule proble
me de rezolvat pe par
cursul meciului. Proble
me puse în bună parte 
de adversarii lor, dar 
mai cu seamă de ei în
șiși. într-adevăr, rapi- 
diștii nu au aruncat ieri 
în luptă totalitatea re
surselor lor, în atac acționînd cu in
suficientă varietate și cu scăderi 
îndeosebi în apărare, la dublaje și 
chiar la blocaj. In primul rînd a 

'ceasta constituie explicația pentru 
dificultățile prin care au ajuns asea 
ră la victorie feroviarii și abia apoi 

‘calitatea ripostei date de Minior. In 
finalul jocului, cînd giuleștenii și-au 
mobilizat în întregime atenția și e 
forturile, ei i-au depășit net pe spor
tivii oaspeți, subliniind impresia noa 
Tlă că au început partida cu o can 

■țitate prea mare de încredere.
Echipa bulgară este o garnitură cu 

un sensibil echilibru între compar
timente și cu o remarcabilă mișcare 
în teren, dar atingînd un nivel ori
cum inferior celui fa care se ridică 
Rapidul cînd joacă la valoarea sa 
reală. Așa cum sperăm că va juca 
în cel de al treilea meci al finalei, 
decisiv, pe teren neutru. Feroviarii, 
sintem convinși, vor acorda maxi
mum de atenție pregătirii pentru ve
ritabila finală a „C.C.E.* și, astfel, 
vor putea învinge.

In disputa de ieri de Ia Floreasca, 
condusă impecabil de arbitrii iugo
slavi R. Trhulj și Al. Kostici, au ju
cat :

3—1. 
ale 
în 

în
de 
și

minute, s-au 
cu rezultatele
8—15, 15—8

evoluția scorului

Ferariu, Plocon (Rapid) trage ușor 
blocajul echipei Minior Pernik

Dublat de 
peste

Foto : I. Mihăică

RIU (Mincev), Plocon, COSTINES- 
CU, Drăgan, Grigorovici (Bărbuță).

MINIOR PERNIK: (antrenor — 
Sava Robev) : B. GHIUDEROV, SI- 
MOV (Slavov), L. Ghiuderov (Velev), 
DIMITROV (Slavov, L. Ghiuderov), 
Gotev (Anacikov, Slavov), KORITA- 
ROV.

CONSTANTIN FAUR

ASTĂZI, MECI OFICIAL DE VOLEI 
ÎN GIULEȘTI

Astăzi, după-amiază, începînd de 
la ora 17, sala Giulești găzduiește 
partida masculină de volei Rapid — 
Știința Cluj, din campionatul repu
blican la categoria A în seria I.

RAPID BUCUREȘTI: (antrenor —
Jean Ponova): NICOLAU, FERA-

Rapid continuă să conducă
în clasament

REZULTATELE DE IERI

2—0
4—0 
Rapid

(2-0) 
(a—o) 

o—i

Steaua — Dinamo Pitești
Știința Craiova — U.T.A. 
Minerul Baia Mare —

(0—0)
Știința Cluj — Crișul 2—0 (1—0)
Progresul — Farul 2—0 (1—0) 
C.S.M.S. — Dinamo București 0—1

(0-1)
Steagul roșu — Petrolul 2—1 (1—0)

CLASAMENT

1. Rapid 
Z "
3.

Buc.Dinamo 
Steaua

4. Steagul
5. Petrolul
6. U.T.A.
7. Știința Cluj
8. Dinamo Pit.

Șt. Craiova 
Crișul 
C.S.M.S.
Farul 
Progresul

roșu

9.
10.
11.
12.
13.
14. Minerul B. M.

22 13
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13
11
11
9
7
8
7
8 3
6 7
7
7
6
7

6
4
5
4
4
7
4
5

5
5
6
3

3 26:10 32
5 38:19 30
6 33:20 27
7
9
8

10
10
11

9
10
10
10
12

26:16 
28:19 
26:38
30:32
28:29 
28:35 
18:23 
21:30
18:31 
20:25 
22:35

ETAPA
(MIERCURI 19 MAI)

VIITOARE

Dinamo București — Steagul roșu 
Știința Cluj — Minerul Baia Mare 
U.T.Â. — Progresul
Dinamo Pitești — C.S.M.S.
Rapid — Știința Craiova 
Petrolul — Steaua
Farul — Crișul
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BUCUREȘTI-PIRINEI 11-10

frumoasa comportare a scrinurilor noștri peste hotare

Sîmbătă și duminică, floretiștii noș
tri fruntași au participat la două ixn- 
poitante întreceri internaționale peste 
hotare. La cel de la Karl Marxstadt 
(R.D.G.), trăgătorii noștri s-au com
portat excelent, dominînd ou autori
tate întrecerile și cîștigînd ambele 
probe de floretă prin Ana Ene și Io
nel Drînibă. Concursul, oare a reunit 
trăgători din Ungaria, Polonia, Ceho
slovacia, Bulgaria și R. D. Germană, 
s-a ridicat la o bună valoare tehnică.

Proba feminină de floretă a fost tot 
timpul la discreția trăgătoarelor noas
tre Ana Ene și Marina Stanca. Am
bele au evoluat frumos reușind să-și 
dispute locul întîi, intr-un baraj. A 
cîștigat Ana Ene cu 4—1 (de remar
cat faptul că în finala probei Stanca

Țuțuianu a marcat! O irumoasă încercare pe care o va transforma Irimescu (nr. 11)
Foto: V. Bageac ,, 

renul nostru de țintă. Fundașul Ca
sals — centru în acest meci — a 
transformat impecabil. O greșeală în 
dispozitivul nostru de apărare și, din 
nou, francezii reușesc o încercare la 
centru (prin aripa Batigne, transfor
mată de centrul Bătut — excelent în 
tot timpul partidei).

Firește, 
ților e_

o întrecuse pe Ene cu același scor).
Și la băieți în centrul atenției s-au 

aflat tot scrimerii noștri care 
pus stăpînire pe primele locuri. Iată 
de altfel și clasamentul final : 1.
Ionel Drîmbă, 2. A. Csipler, 3. St. 
Haucler, 4. I. Falb, 5. G. Schenkel 
(R.D.G.), 6. W. Ratscke (R.D.G.), 7. 
Janicke (R.D.G.), 8. J. Huniady (Un
garia).

La ambele probe au fost prezenți 
86 de trăgători și trăgătoare.

în același timp, la Como (Italia) 
un număr de 100 de scrimere din 13 
țări s-au întîlnit în tradiționalul con
curs organizat de federația italiană 
de specialitate și dotat cu „Floreta

(Continuare în pag. a 4-a)

au...

Cronologic, trebuie să începem cro
nica noastră cu faza din care, în min. 
2, Wusec a înscris o frumoasă lovi
tură de picior căzută : 3—0 pentru 
București în partida cu selecționata 
Pirineilor. Vom nota însă — în mod 
special — minutul 32 pentru că atunci 
s-au diferențiat mai clar, după păre
rea noastră, perioadele de joc ale e- 
chipei Bucureștiului. în tribunele sta
dionului Dinamo domnea stupoarea. 
Francezii conduceau cu 10—3 ' Mai 
întîi a marcat jucătorul din linia a 
Ill-a Cussac, care a culcat balonul 
primit de la mijlocașul Marty în te-

„cartea de vizită" a oaspe- 
era binecunoscută iubitorilor do

DAN GIRLEȘTEANU 
TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 4-a) \

N-a veți o extremă-n plus?

Balonul trimis cu putere de Constantin (la o centrare efectuată de Crei- 
niceanu) se odihnește în plasă. Așa s-a înscris golul doi. Fază din jocul 
Steaua — Dinamo Pitești 2—0. in pag. 2—3 — cronicile meciurilor din 

etapa a 22-a a categoriei A
Foto : V. Bageac

Auziți, oameni buni! Dacă s-a mai pomenit una ca asta I? 
Mai sint citeva zile pînă la meciul cu cehii și n-avem 
extremă stingă 1 Așa e că nu vă vine să credeți ? Și, totuși, 
e-adevărat. Nu mă iau numai după ce a scris Mantu in cro
nica jocului de verificare. Aș putea fi acuzat de... familia- 
rism. Ei bine, aflați că am stat de vorbă cu Ilie Oană și cu 
Covaci. în paranteză fie spus, nu au fost ei de acord cu unele 
aorecieri făcute în cronica aceea, dar chestiunea cu extrema 
stingă au confirmat-o. Au dat din 
brațele, a neputință, și, cit sint ei 
unison :

— Așa el N-avem! Am tăscolit 
o să... o să improvizăm ceva.
Și a continuat Oană :
— Steaua n-are. Dinamo n-are. Rapid n-are. Steagul roșu 

schimbă ca pe cămașă. Farul...
Și a înșirat toate echipele de „A". Paisprezece I Cu Pro

gresul și cu Craiova. A zis și de Petrolul, că nici ploieștenii 
n-au. Așadar, nici o extremă stingă de valoare și în formă, pentru 
reprezentativă. Zicea că au fost trimiși observatori și la „Be“ și la 
„Ce". N-au nici acolo I Să socotim pe degete, sau mai bine cu creio
nul: 14 + 28 + ce/e patru puncte cardinale (56)—98. Din aproape o
sută de extreme stingi, nici una ca lumea !

C.e-or face antrenorii ? Nu e nici unul care să fi jucat la viața lui 
pe stingă ? Îmi amintesc că aveam din cei care dădeau iama in apă
rări, centrau din colțul careului mic, de pe fund, tocmai unde trebuia. 
Ba unii trăgeau cornetele drept in plasă, ori marcau din 30 de metri l 
Și trăgeau (auziți?) cu STlNGUL l

De ce nu pregătiți, fraților, niște extreme stingi cum erați voi 
cîndva? Unde vă e mindria ? Dar priceperea?

Mie, însă, tot nu-mi vine să cred că-n toată țara nu există o 
extremă stingă așa, pe cinste...

Iată de ce fac apei prin rîndurile de față tuturor antrenorilor de 
fotbal, spectatorilor, consiliilor cluburilor și asociațiilor, comisiilor de 
fotbal. Dacă aveți, sau știți undeva o extremă stingă, trimiteți-o de 
grabă la București, s-o vadă antrenorii lotului și federația.

Ce naiba I ? Doar n-o să jucăm in zece oameni l Grăbiți-vă, oameni 
buni I

A
G
E
N
D
Â

că

/e

umeri, au deschis larg 
de serioși, au spus la

peste tot. Nu e ! Credem

MIRCEA COSTEA
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Ineficacitate ieșeană, victorie dinamovistă Rapid învingător la Raia Mare:

C.S M.S. Dinamo București 0-1 (0-1)
Stadion 23 August ; teren bun; 

spectatori : 18 000; a marcat Petru 
Emil, în min. 25; arbitrul N. Cursaru 
(Ploiești) mulțumitor.

C.S.M.S.: Constantinescu 7 — Po
pescu 7, Pop 6, Vomicu 6, Deleanu 
7 — Ștefănescu 7, Humă 6 — Matei 
6, namlet 5 (min. 82 Milea), Cuper- 
man 6, stoicescu 7.

DINAMO: Datcu 8 — Popa 7, 
Nunweiller III 9, Ivan 8, Ștefan 7 — 
P. Emil 6, Ghergheli 6 — Pircălab 6, 
Grozea (min. 15 O. Popescu 6), Ene 
II 6, Haidu 6.

IAȘI 16 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Calmul, maturitatea și mai 
buna organizare a jocului au fost 
azi armele cu care dinamoviștii bucu- 
reșteni au stăvilit asaltul dezlănțuit 
de C.S.M.S., timp de aproape 70 de 
minute, asupra porții lui Datcu și care 
le-au adus oaspeților cele două puncte.

După o primă repriză destul de 
echilibrată, în care Dinamo a forțat 
jocul atît cît i-a trebuit ca să-ți asi
gure avantajul, în a doua jumătate, 
meciul s-a desfășurat în nota de do
minare netă a gazdelor. Acțiunile 
ofensive ale localnicilor au întîlnit 
însă un „zid“ de netrecut, în spatele 
căruia s-a mai aflat un salvator de 
ultimă instanță, Datcu. Și astfel efor
turile gazdelor nu s-au soldat decît 
cu... un raport de cornere favorabil 
(7—4, după ce la pauză era 4—2 
pentru Dinamo) și cu un raport total 
de șuturi la poartă de 19—7.

Palidă consolare, însă, din moment 
ce aportul cel mai important, cei con
semnat pe tabela de marcaj, a rămas 
acel de 1—0 pentru Dinamo !

Bucureștenii au „jucat azi Ia cîț- 
tig’. Au atacat în prima repriză, au 
creat o acțiune decisivă și apoi (siliți 
și de faptul că Grozea s-a accidentat,

cu 
de 
au 
au ! 
pe .

i un jucător inapt 
vîrf de atac, Octa- 
aplicat un 4—3—3 

făcut față cu succes 
cît de activ, pe atît

fiind înlocuit 
pentru postul 
vian Popescu) 
lucid, cu care 
unui adversar 
de neinspirat.

Repriza a doua a aparținut cate
goric ieșenilor. Ei au jucat însă dezor
donat, au aruncat baloane Ia întîm- 
plare în fața porții, unde decizia și 
detenta lui Nunweiller III au risipit 
orice speranță, și minutele s-au scurs 
nefructuos pentru năvalnicii ieșeni. 
Jocul fără claritate în atac, incapaci
tatea de finalizare, caracteristice 
C.S.M.S.-ului în acest sezon (este al 
optulea meci din primăvară în care 
nu înscriu nici un gol !). au apărut și 
azi pregnant și... alarmant.

C.S.M.S. atacă de la început .cu mai 
multă vigoare. Dinamo se apără calm, 
în jocul oaspeților intervine un mo
ment de derută, produs de acciden
tarea lui Grozea (min. 15) care im
pune restructurarea concepției. în min. 
25 Haidu centrează și P. Emil pla
sează sigur, cu latul, balonul în colțul 
porții. Pînă la sfîrșitul reprizei — 
ocazii ratate de O. Popescu, la o 
poartă, Stoicescu și Danileț, la cea
laltă.

Repriza secundă debutează cu o 
mare ocazie a Iui Pîrcălab (de la 6 m, 
peste poarta goală, în min. 46). în 
restul jocului, dominare ieșeană în 
decursul căreia Danileț și Stoicescu 
(de mai multe ori), Cuperman și Ma
tei au ocazii de gol, iar Datcu și linia 
de fundași a lui Dinamo se impun 
pentru bune notări. în final, Haidu 
ajunge de două ori, absolut singur, 
în fața portarului : în min. S3 el trage 
în Constantinescu, iar în min. 85 îl

depășește pe acesta, dar trimite min
gea pe lîngă bară.

în general, joc sub așteptări ca ni
vel tehnic, dar care a plăcut prin pu
terea de luptă a jucătorilor, prin am
biția cu care s-au disputat șansele. 
Unii dintre ei s-au „înfierbîntat" spre 
sfîrșitul reprizei, cînd ne-am temut 
că jocul va degenera, dar pauza a 
pus lucrurile în ordine și în repriza 
secundă nu li s-a mai putut reproșa 
nimic în această privință.

RADU URZICEANU

BAIA MARE, 16 (prin telefon de 
la trimisul nostru). încă o dată giu- 
leștenii au dovedit că se simt ca 
„acasă" ori unde ar juca. Cu gînduî 
la meciul de la Iași ei au evoluat 
mai calm, dozindu-ți mai judicios for
țele, organizîndu-și mai bine jocul în 
toate compartimentele. Rapidiștii au 
reușit, astfel, aici la Baia Mare, ceea ce 
n-au realizat duminica trecută la Bucu
rești: victoria și deci încă 2 puncte în 
clasament. Golul care le-a adus această 
satisfacție a venit tîrziu, dar a fost 
prevestit de o serie de acțiuni din care 
Bai ți întreaga apărare a localnici
lor au scăpat cu fața curată doar 
datorită unor vechi carențe ale jucă-

lorilor rapidiști : scăderi de ord 
nic (lonescu — min. 65 — sin 
poarta goală a lovit defectuos l 
trimițîndu-1 afară din teren p< 
unul din stîlpii porții), pripeală 
gescu — min. 55 — a șutat în 
lui Bai deși nu-1 avea decît pe 
în față), apreciere greșită a 
(Năsturescu — min. 25 — a 
înapoi dintr-o poziție ideală d 
etc.

Istoria unicului gol al partid, 
scurtă. Cu trei minute înain 
fluierul final, Năsturescu a recj 
un balon din picioarele lui < 
l-a .pierdut” pe drum pe Doi 
a centrat la semiînălțime în fața

Progresul în formă bună: 2-0 (1-0) cu Farul Constant
Asistînd, minute în șir, în prima re

priză, la un joc în sens unic — spre 
poarta lui Manciu — între o echipă 
care acționa cu mult aplomb și alta 
care, practic, nu opunea nici un fel de 
rezistență, ne puneam la un moment dat 
întrebarea dacă meciul n-ar putea fi 
oprit și consemnată victoria cu 3—0. 
prin forfait, a echipei Progresul? Este 
o glumă, firește, dar așa cum a evo
luat Farul în primele 30 de minute a- 
proape că poate fi vorba de o ade
vărată neprescnlare la joc. In tot acest 
timp, fotbaliștii din Constanța au fost

că neta lor superioritate în joc. La 
drept vorbind, în această perioadă 
Progresul a jucat fără adversar și cu 
mai multă precizie în șuturile la poartă 
putea înscrie după pofta inimii. Fa
rul părea că n-are nimic împotrivă... 
Dar minutele au trecut unul după al
tul, fără să mai aducă nici o modifi
care pe tabela de marcaj. S-a produs 
însă o schimbare în joc. Farul, care 
așa cum jucase părea o echipă rătăcită 
în categoria A, începe să dea semne de 
viață, depășește zona parcă interzisă 
pînă atunci din jumătatea adversă

Se observă apoi că potențialul 
luptă al ambelor echipe 
ales al Farului 
păstrează atîtea 
pentru a relua 
adversar care a 
ce asistăm la o _______
D. Popescu, încheiată însă cu u 
defectuos al lui Mateianu, în ir 
lancu închide porțile oricărei sv 
realizînd al doilea gol al Pro'gx. 
printr-un șut sec — aplaudat — 
distanță în fața căruia Manciu n 
putut face nimic.

da»
— a scăzut. Pro 
resurse cît are . 
inițiativa în fața 
,,căzut“. Șj astfel, 
acțiune frumoasă

Știința Cluj—Crișul 2-0 (1-0)
CLUJ (prin telefon). — Prea multe 

amănunte despre joc nu pot da. 
Pentru că întîlnirea a avut dt sufe
rit din două puncte de vedere: 1) 
lupta pentru puncte, atît de necesare 
ambelor echipe în evitarea zonei pe
riculoase .2) ploaia care a început 
să cadă din minutul 5 necontenind 
pînă în‘ final. O completare la pri
mul punct : jocul a 
vel tehnic- în prima 
mai animat în a 
blindat; de ambele 
tehnice greșite, au 
rare șuturile pe poartă (deși era re
comandabilă încercarea unor aseme
nea lovituri de la distanță, mai ales 
pe un teren alunecos. Doar 5 șuturi 
de acest gen în 90 de minute din 
partea ambelor echipe).

In general, Știința a controlat jo
cul mai mult, a fost ceva mai peri
culoasă în fazele de finalizare. Fot
baliștii clujeni, după cum spunea 
observatorul federal, R. Wetzer, au 
jucat atîta cît i-a solicitat adversa
rul. Culmea, ambele goluri — foar
te frumoase de altfel — se daloresc 
unor faze mai puțin periculoase, iar 
alte acțiuni care puteau să se sol
deze Cu -goluri au fost irosite de 
înaintașii clujeni. Despre Crișul, sub
liniez faptul că a jucat destul de or- 
ganizat în cîmp, combinativ chiar.

' dată cu apropierea de poarta ad
versă, însă, înaintașii orădeni uitau 
aproape complet ce au de făcut, ca 
un... școlar care știe lecția pe ju
mătate. Iată cele mai interesante 
faze ale întîlnirii: In min. 29, Marcu 
centrează, Adam sare în traiectoria 
balonului, mingea îl depășește și 
Suciu reia fulgerător din voie, în 
colțul sting de sus : 1—0. Min. 62 : 
Cîmpeanu execută o lovitură liberă, 
de la marginea terenului. Al. Vasile 
țîșnește și trimite balonul, cu capul

fost de slab ni- 
repriză și ceva 

doua. Au 
părți, execuțiile 
fost destul de

a-

puternic sub bara transversală 2—0. 
Min. 66: Damian scapă singur în ca
reu, Moguț iese oportun și mingea 
trimisă de atacantul orădean ricoșea
ză... afară. In min. 70, Adam șu- 
tează de la 25 m puternic în bară. 
Doar atît despre meci.

A arbitrat bine
București.

ȘTIINȚA CLUJ: 
ke 6, Georgescu 
Cîmpeanu 7.— Al. Vasile 7, Neșu 6 
(Mastetea din mm. 75) — Ivansuc 
7, Marcu 6, Adam 7, Suciu 8.

CRIȘUL: Marin 5 (Duca 5 
min. 70) — Naghi 6. Solomon 7, 
Mihai 5, Balog 6 — Vig 6, Iacob 6 
— Szijcz 5 (Demian 6, din min. 46) 
Bacos 6, Al. Naghi 7, Szakacs III 5.

Aurel Bentu

Moguț 7 — Szo-
6, Grăjdeanu 7,

din

V. MORE A—coresp. reg.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12 REZULTATE EXACTE 
Concursul nr. 20 din 16 mai 1965

I. Polonia — Bulgaria
II. Steaua — Dinamo Pitești

III. Știința Craiova — U.T.A.
IV. Minerul B. M. — Rapid
V. Știința Cluj — Crișul

VI. Progresul — Farul 
VIL CSMS — Dinamo Buc.

VIII. Steagul roșu — Petrolul 
IX. Metalul Tîrgoviște —

Dinamo Bacău
X. Gaz metan — Știința 

Timișoara
XL Juventus — Inter.

XII. Messina — Fiorentina
Fond de premii: 374 549 lei

1—1
2—0
4—0 
0—1
2—0
2—0 
0—1
2—1

0—1

1—1
0—2
0—3

x
1
1
2
1
1
2
1

2

X
2
2

■o ■Un instantaneu „tare": portarul constăn/ean Manciu plonjind la picioatele lui 1). Papescu

niște simpli figuranți, au pierdut min
gea la primul contact cu ea, n-au tre
cut decît rareori — și fără perspecti
ve — de centrul terenului.

Ce a făcut în acest timp Progresul? 
In primul rînd a înscris un gol, prin 
lancu, după 4 minute de joc. in con
tinuare, bucureștenii au făcut tot ce 
au vrut în afară că... n-au mai mar
cat nici un alt gol care să oglindeas-

U.T.A. a rămas corigentă și la Craiova

Știința Craiova U.T.A. 4-0 (3-0)

teren, devine partener de întrecere. SI 
iată, în min. 38 prima acțiune de atac 
a oaspeților, dacă facem excepție de șu
tul de la distanță tras de Biikossi 
min. 23. Kallo centrează și Mîndru 
poate decît să se declare mulțumit 
s-a ales doar cu emoția. O ocazie 
atît de bună va fi pierdută peste 
teva minute st de Progresul. Al. Cons
tantinescu ridicînd mingea cu genun
chiul', peste poartă.

Ușorul reviriment al constănțenilor 
din ultimele 10 minute ale primei repri
ze se accentuează la începutul repri
zei a doua cînd, ca într-un număr de 
scamatorie, „dispare” Progresul si „a- 

— ' ", obțin 6
sub 

întrebării rezultatul partidei, 
se echilibrează cîtva timp) 
dinamice la ambele porți.

avdUMHHje, „M.ispare~ r'rugresui 
pare" Farul. Oaspeții domină, 
cornere (trei consecutive), punînd 
semnul
Apoi, jocul 
oferind faze

Progresul 
toria, prin

- ' Foțo : I Mihăic 

a meritat cu prisosință 
jocu| de ieri, bine cop

în 
nu 
că 

tot 
cî-

la mijlocul terenului de Mafteuță, ; 
cu și Mateianu dmd speranțe publ 
lui bucureșteân că nu va rămîne . 
cuplaje în sezonul viitor...

PROGRESUL. : Mîndru 7 — Georpg 
7, loniță 7, Peteaiiu. 7, loachim Poj 
cu 5 — Mafteuțâ 8,1 lancu 8 — 
Constantinescu 5,(din min. 72 Stanciu 
Mateianu 8, D. Popescu 8, Buboie 6

FARUL : Manciu 7 — llie Consta 
nescu 5, Stancu 3. Costin 5, Gref 3 
Zamfir 5, Pleța s — Ologu 6, Biiki 
4 (din min. 54 . Tujan 4), Kallo
Zamfir 5. ) 1

A condus arbitrul Vetter Er> 
(R.D. Germană). Mai bine în reprii. 
doua. ’ Ț » .

JACK BERARII
Stadionul Tineretului: arhiplin

(14.000 de spectatori).
Timp : excelent pentru fotbal.
Arbitri: Gheorghe N. GhergheArbitri: „

(centru), D. Mîndreș și I. Ladislau 
(tușe) — București, fără greșeală.

Cornere: 11—1 (7—1) pentru Ști
ința.

ȘTIINȚA : Vasilescu I (min. 84 Pa
puc), fără note, n-au avut ce apăra 
— Mihăilescu 7, Deliu 6, Marin Mar
cel 8, Dumitrescu 4 — Bărbulescu 6, 
Bîtlan 5 — Vasilescu II 9, Sfirlogea 
10, Eftimie 8, Onea 4 (min. 77 Ctrciu- 
mărescu).

U.T.A. : Gaboraș 6 (min. 60 Wei- 
chelt 8) — Bitău 5, Bacoș 5, Mețcas 
6, Czaco 4 — Axente 5, Chivu 7 — 
Pantea 3, Donciu 3, Țîrlea 2 (min. 46 
Drăgulete 3), Igna 5.

CRAIOVA 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru). —- O victorie cu 4—0 
tiu suportă multe comentarii. Știința 
a dominat acest joc de la un capăt la 
altul, ciștigîud fără drept de apel la 
un scor care uu reflectă totuși supe
rioritatea gazdelor. Diferența dintre 
cele două echipe care s-au confruntat 
în acest joc a fost și maj. mare.

Științe: a practicat un fotbal în vi
teză, ajungrnd de fiecare dată în po
ziție de șut după 2—3 pase- înaintașii 
echipei locale au accelerat viteza în 
fazele de finalizare, deratind apărarea 
arădeană.

II.T.A- : în tot meciul a trimis un 
singur șut pe spațiul porții. Jucătorii 
oaspeți au părut blazați, comportîa- 
du-se și mai slab decît în meciul cu 
Rapid. înaintarea a fost ca și inexis
tentă (citiți notele acordate). înaintașii

nu au dat dovadă nici de orientare, 
fiindcă puteau profita de forma slabă 
a fundașului Dumitrescu și deci era 
necesar să acționeze pe partea dreaptă. 
Dar, n-au făcut-o. -

Spațiul nu ne permite să reprodu
cem zecile de faze create la poarta 
oaspeților. Vă vom informa totuși că 
un... spectator craiovean, pe bună 
dreptate, afirma că : „Știința a tras în 
acest meci la poarta cît intr-un tur 
întreg, iar portarii textiliști au fost 
mai solicitați decît la trei antrena
mente".

lată cum s-au marcat golurile: în 
min. 16 Eftimte deschide „printre" 
Mețeaș și Czaco pe Sfirlogea, care 
trage plasat : 1—0. 8 minute mai tîr- 
ziu Onea execută un corner, Bărbu- 
lescu reia balonul, îl pune pe Sfirlogea 
în poziție bună, și acesta marchează: 
2-0. în -- -- - -----
stază cu 
din nou 
Vasilescu 
cu efect . „ .
scorul : 4—0, marcind în acest meci 
toate cele patru 
sa !

ÎN CA TI
SERIA SUD SERIA EST
Fieni — Dinamo VictoriaElectrica _

București 1—3 (1—1)
Marina Mangalia — Portul constanța 

9—1 (0—0)
Unirea Răcari — Rulmentul Bmșov 

0—2 (0—2)
Metrom Brașov — Flacăra roșie Bucu

rești 0—0
Victoria Giurgiu — Textila Sf. Gheor

ghe 1—0 (0—0)
Electrica Constanța — Progresul Ale

xandria 3—0 (Progresul a fost scoasă 
din campionat).

Tehnometal

min. 42 Vasilescu II îi pa- 
tocul aceluiași Sfirlogea care 
înscrie. în minutul 55 tot 
II creează faza, centrează 

și tot Sfirlogea pecetluiește

goluri pentru echipa

ION OCHSENFELD 
★

P. S. — De ce l-am notat cu 10 pe 
Sfirlogea ? Pentru că a marcat cele 
patru goluri, dînd dovadă de un ex
celent simț al porții, pentru că a fost 
un bun coordonator al atacului și s-a 
aflat întotdeauna pe fază, alergînd în 
continuu din min. 1 pînă în min. 
90. Nota lui Țîrlea am acordat-o pen
tru faptul că atacantul arădean nu s-a 
prea întîlnit cu... balonul l

București — Rapid Mizil
1-1 (1-9)

CLASAMENT
1. Rulmentul Bv. 21 11 4 8 35:28 26
2. Din. Victoria Buc. 21 8 8 5 35:18 24
3. Vie. Giurgiu 21 8 8 5 32:23 21
4. Textila Sf. Gh. 21 9 S € 24:18 24
5. Rapid Mizil 21 8 6 7 28:29 22
6. Portul C-ța 21 7 8 € 31:32 22
7. Marina Mangalia 21 7 7 7 31:20 21
8. Metrom Brașov 21 8 5 8 24:19 21
9. Electrica c-ța 21 7 7 7 30:37 21

18. Electrica Fieni 21 9 2 10 31:25 20
11. FI. roșie Buc. 21 « 7 8 24:28 19
12. Unirea Răcari 21 7 4 10 26:35 18
13. Tehnometal Buc. 21 6 6 9 18:31 13
14. Progresul Alex. 21 C 2 13 18:50 14

Textila Sf.

1.
2.
3.
4.

5.
8.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.Gheor- 

Rulmentul 
Portul 
Rapid 

Victoria

ETAPA VIITOARE : 
ghe—Tehnometal București, 
Brașov — Electrica Constanța. 
Constanța — Victoria Giurgiu, 
Mizil — Unirea Răcari. Dinamo
București — Marina Mangalia, Electrica 
Fieni — Metrom Brașov. Meciul Flacăra 
roșie București — Progresul Alexandria 
nu se dispută.

Fructexport Focșani — petrolul M' 
neștl 2—0 (2—0)

Flamura roșie Tecuci — Textila B 
toșani 2—2 (0—9)

Textila Buhusi «- Viitorul Sucea 
1—1 (0—0)

Rulmentul Bîriad — Foresta Făltice 
0—0 (meciul s-a disputat la Tecuci).

Dlnamo Moldova ' Iași — Victoria 
Neamț 5—1 (3—1)

Metalosport Galați — Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0)

Meciul ceahlăul P. Neamț 
Rădăuți se dispută miercuri

CLASAMENT

Ceahlăul P. Neamț 
Textila Buhuși 
Fructexport Foc. 
Chimia Orașul Gh.

Metalosport GI. 
Flamura r. Tecuci 
Foresta Fălticeni 
Din. Moldova Iași 
Textila Botoșani 
Victoria p. Neamț 
Met. Rădăuți 
Petrolul Moinesti 
Rulmentul Bîriad 
Viitorul Suceava

20 13
21 9
21 10

19
Metal 

mai.

5 48:21
5 34:23
7 42:25

2
7
4

Gheorghiu-Dej
9 "---------

ie
9
7
9
8
8
7
7
7
7

21
21
21
21
21
21
21?A
21
21
21

5
3
4
7
2
3
6
4
3
3
3

8
81

10 
16
9
9

11
11
11

24:23 
26:28 
34:30 
22:26 
30:31 . 
23:33 
2.-:3-‘‘ 
27..-,. 
23:27 
30:38 . 
19:30 1

Foresta Fălticer 
Mo 

Peirolt 
Metale

ETAPA VIITOARE :
— Flamura roșie Tecuci. Dimmo 
dova Iași — Textila Buhuși. 
Mo in ești — Metalul Rădăuți, 
snort Galați — Textila Botoșani, Chimi 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Fructe» 
port Focșani. Victor’?» P. Neamț — Rul 
mentul Bfrîed, Viitorul Suceava - 
Ceahlăul P. Neamț.



In etapa de

cu Minerul
. 1 Georgescu a apărut ca din 

a șutat sec, expediind balonul 
i.
știi n-au jucat nici astăzi la 
posibilităților lor, dar ceea ce 
it pe teren a fost util și a 

succesul obținut.
a din localitate a fost o copie 
a propriei sale posibilități, 

de vigoare, practicînd un joc 
erspectivă, irosind multe din 
avute nu putea spera decît la 
Itat de egalitate. Scriem aces- 
dindu-ne, îndeosebi, la efortu- 
Sasu (cel mai bun înaintaș de 
n), Staicu, Halagian și Soo, 
luptat din răsputeri pentru a 

echilibrul formației proprii și 
.1 Dar, cînd ai doi fundași de 

figuranți (Cromeli și Donca) 
mijlocaș (Rosznai) care nu se 
te cu mingea niciodată în <>0 
ate, atunci este aproape inevi- 

•a echipa să se dea peste cap 
jedeze. Iată, de altfel, de ce 
ăm că victoria Rapidului nu 

tîmplătoare. Minerii, prin cei 
are i-am amintit au încercat 

-truiască ceva, reușind pe alocu- 
. sasu în min. 44 și 49 și Soo ?h 

' «-și 58 au ratat situații favo- 
Cel mai emoționant moment 
l-a trăit Andrei a fost în min.

1 Soo a executat excepțional o 
i liberă de la 25 m. Portarul 

a avut un reflex pe măsura 
ti lui Soo și a respins în corner.

a fost de un nivel mediocru 
na repriză și bun în repriza a

indus Cornel Nițescu — Sibiu 
ent și corect.
ERUL : Bai 6 — Cromeli 4, 
n 6, Staicu 8, Donca 3 — Rosz- 
Ilalagian 8 — Drăgan 6, Soo 7, 
. Czako 5.
ID : Andrei 7 — Lupescu 6, 

7, Dan 8, Greavu 8 — Ja- 
i 7, Georgescu 8 — Nasture»™ 
îitriu 6, Ionescu 6, Codreanu 7.

VALENTIN PĂUNESCU

Victorie mai ușoară decit arată scorul

STEAUA-DINAMO PITEȘTI 2-0 (2-0)
Același scor, 2—0 pentru gazde, 

și în vedeta cuplajului desfășurat 
ieri pe „Republicii", al cărui „covor" 
verde, trebuie s-o spunem, nu mai... 
acordă nici un fel de circumstanțe 
jucătorilor certați cu... tehnica indi
viduală. Același scor, dar spre deo
sebire de meciul disputat în deschi
dere, în care Progresul și-a ținut 
suporterii încordați mai bine de trei- 
sferturi din joc, Steaua a tranșat 
foarte repede în favoarea sa rivali
tatea cu formația piteșteană.

A abordat cu hotărîre această par
tidă și — superioară adversarului ei 
în toate compartimentele — și-a 
impus jocul, încetul cu încetul; un 
joc clar, cu acțiuni cursive, rațional 
dirijate de Jenei și Raksi, „stăpîni", 
amîndoi, în zona de pregătire a 
atacurilor. După 9 minute de pre
siune, Matache era învins.-. prima 
oară (la golul înscris de Sorin 
Avram), pentru ca 15 minute după 
aceea portarul piteștean să scoată, 
din nou, balonul din plasă. Faza se 
cere a fi relatată: Creiniceanu a 
demarat irezistibil, pe aripa sa, 
apoi a efectuat o centrare precisă 
înapoi (da. da, Creiniceanu s-a în
cumetat să... paseze) lui Constantin, 
care a șutat imparabil : 2—0 în mai 
puțin de o jumătate de oră.

Unde se... aflau adversarii ? Pe te
ren... și nu prea, dacă ne amintim 
de jocul disputat pînă atunci, aproa
pe numai în sens unic. Vinovați 
principali de această stare de lu
cruri etan componenții liniei de atac, 
care, reduși la trei (Dobrin func
ționa ca o aripă retrasă) se „găseau” 
foarte rar, fiind o pradă ușoară în 
fața apărătorilor bucureșteni. Cu 
toate schimbările aduse de antrenori 
(David a trecut pe aripa dreaptă, 
locul lui fiind luat de... Țurcan) ata
cul oaspeților a continuat să acțio
neze confuz și lipsit de convingere.

Simțind cît de slabă îi este riposta 
dată de adversar. Steaua a mai vrut 
goluri și după 2—0. Printr-un joc în 
mișcare și destul de variat in atac ea 
a creat situații după situații, dar, rînd 
pe rînd, Raksi, Sorin Avram (ieri, 
în deosebită vervă de joc) și Jenei 
au fost gata, gata să modifice tabe
la; la șuturile expediate de ultimul, 
în min. 36 și 43, opunîndu-se doar 
bara transversală- Și pentru că sîn- 
tem ia capitolul „bare" să pomenim 
și ocazia (singura în toată repriza) 
avută de piteșteni, în min. 37, cînd 
mingea trimisă de Naghi a întilnit, 
de asemenea, bara buclucașă.

Inițiativa a aparținut gazdelor si 
după reluare. Numai că, mulțumiți 
cu ceea ce realizaseră pînă atunci 
(și poate păstrîndu-se și pentru jo
cul de miercuri, cu Petrolul, în de
plasare) militarii n-au mai avut „ner
vul" din prima repriză. Singur Pav- 
lovici (introdus în min. 46) a mai 
făcut ceva risipă de energie, avînd 
și... forțele proaspete.

în ceea ce-i privește pe piteșteni, 
aceștia au mai schimbat de cîteva 
ori formula liniei de atac („joly-jo- 
cherul" fiind de fiecare dată Do
brin), dar fără efect. Spre edificare: 
un singur șut spre poartă (Dobrin 
min. 65) și acesta... imprecis.

Arbitrul Gavrilă Pop (Brașov) a 
condus bine formațiile:

STEAUA: Haidu 7 — Georgescu 7, 
Petescu 7, D. Nicolae 8, Chiru 7 — 
Jenei 8, Raksi 8 — S. Avram 8, 
Constantin 7, Voinea 5 (min. 46 Pav- 
lovici 6), Creiniceanu 6.

DINAMO PITEȘTI : Matache 6 — 
Radu 5, Barbu 7, I. Stelian 5, Badea 
5 — Țîrcovnicu 5. Stoenescu 6 — 
Dobrin 5, Țurcan 5, Naghi 5 (min- 
46 C. Ionescu 5), David 5.

Progresul București—Petrolul Plo
iești (M. I) 1—3 (13—15, 9—15, 15 
—3, 3—15). Posedind un blocaj 
mai bun și o forță de atac mult mai 
mare decît Progresul, ploieștenii au 
realizat o victorie meritată. Cu ri
dicători care să pună și mai bine 
în valoare forța atacului, Petrolul 
ar putea deveni o formație de te
mut. Cu o echipă în care tinerețea 
(și lipsa de experiență) a primat, 
Progresul nu putea face mai mult.

Farul Constanța—C. P. București 
(F. 1) 3—1 (10—15, 15—12, 15—12, 
15—6). Bucureștencele încep jocul în 
forță și cîștigă primul set, dar in 
continuare scad ritmul de joc și 
Farul reușește victoria în următoa 
rele trei seturi. Cu toate acestea. 
Farul a jucat sub valoarea sa (bin-

ieri la volei
caj defectuos, atacuri slabe). De 
remarcat atmosfera încărcată în 
care s-a disputat partida din cauza 
arbitrajului (Dedinschi — Ploieștii 
nesatisfâcător. Menționăm de ase
menea atitudinea antrenorului St. 
Stroie de la C. P. B. care a pr‘Ve«tar 
la deciziile arbitrului. (Ch. Goîden- 
berq — coresp.).

Alte rezultate: masculin : Știința 
Galați—Constructorul Brăila 3—I 
(15—12, 15—11, 11—15, 17—15), Di
namo Bihor—Farul Constanta 2—3 
(12—15, 15—8, 9—15, 15—5, 14—
16), Știința Timisoara—C.S.M.S. Iași 
•3—0 (5,9,15); feminin : Progresul 
București—Știința București 2—3 
(15—7, 15—10, 5—15, 7—15, 12—
15), Partizanul roșu Brașov—C.S.M. 
Cluj 3—0 (3,11,41

Jucătorii de la Rapid au rezistat frumos 
in fața campionilor: 3-4

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 4—3 (1—0, 2—1, 1—0, 
0—2). Cel mai important meci al eta
pei a atras un public numeros în tri
bunele bazinului de la Dinamo- Deși 
se întilneau două formații, între care 
era o mare diferență de forță (dina- 
moviștii au în echipă pe majoritatea 
componenților lotului), partida a fost 
echilibrată și s-a încheiat cu un scor 
strîns. Pe de o parte, pentru că dina- 
moviștii au jucat minute în șir con
fuz, fără acțiuni care să le ofere o- 
cazii clare de a marca, iar pe de altă 
parte, pentru că feroviarii au luptat 
cu o ambiție demnă de relevat, fruc- 
tificînd cu precizie aproape fiecare 
situație favorabilă. în plus, campio
nii au greșit oprind „motoarele" la 
scorul de 4—1 dind posibilitate ad

versarilor ca in ultima repriză să 
ajungă la un pas de egalare. Cele 7 
goluri au fost înscrise de: Mărcules- 
cu. Popa, Zahan și Mihăilescu pen
tru Dinamo, respectiv Chirvăsuță 2 
și Miu.

STEAUA — MUREȘUL TG. MU
REȘ 9—1 (4—1, 2—0, 2—0, 1—0).
Partida a fost Ia discreția învingăto
rilor, caire au înscris prin Alexan- 
drescu 2, Țăranu 2, Kari 2, Neacșu, 
Bădiță și Culineac. Pentru oaspeți a 
marcat Csiszer.

I. C. ARAD — VOINȚA CLUJ 
5-5 (0—0, 2—3, 2—2, 1—0). Meci 
foarte echilibrat, în care gazdele au 
egalat de-abia in ultima repriză. (Șt. 
Iacob-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — I. LINII TIMI
ȘOARA 6—3 (0—0, 2—0, 2—2, 2—1).

G. NICOLAESCU

Steagul roșu Petrolul 2-1 (1-0)
ȘOV (prin telefon). — Timpul 
id, terenul foarte bun, un 
entuziast și un meci frumos, 

drul în care s-a desfășurat în- 
s de la Brașov. Jocul a entu- 
t pur și simplu tribunele, le-a 
jt“ la numeroasele faze crea- 
id la poarta lui Adamache, 
p cea apărată de Ionescu. In 
□ 1 celor două reprize au fost 

cu adresă 41 de șuturi (18 
1 roșu și 23 Petrolul).
■rvatorul ledefral, D. SCHILE- 
>-a spus după meci: „Jocul de 
șov a fost unul din cele mai 

’.se pe^care l-am văzut Inac- 
sezon. La aceasta au contri- 

auna organizare a acțiunilor 
rtivitatea jucătorilor'.
oria Steagului roșu se dato- 
în primul rînd, insistențelor 

mai ales după ce scorul de- 
egal.
Steagul roșu cît și Petrolul 

jit numeroase ocazii de a mar-

ca. In prima repriză Hălmăgeanu 
lămurește o situație critică (min. 4), 
Ionescu intervine cu succes (min. 10) 
la un șut al lui Năftănăilă și pe rînd 
Dridea (min. 11), Goran (min. 14 și 
15), Moldoveana (min. 21 și 23) 
Badea (min 
a (’ 
ce 
în 
mită 
capul 
pingă 
tîrziu 
priza

)... IC.
■ 0389 în campionatul feminin

.ee:0r
FEMININ — SERIA Ide

a-

DRIA C
SERIA VEST

Arad — Minerul Detta 2—3 (1—2) 
orul Corabia — Minerul Anina 
-1) 
iul Tr. Severin — Victoria Călan 
-0) 
roputere Craiova — 
lung 7—1 (3—0)
elul Cimpulung — C.F.R. Arad 
-0)
urii Tg. Jiu — Electromotor Ti- 
a 4—0 (1—0)
lui *- " -------- ’ —
—(U

Minerul

Hunedoara — Metalul Pitești

și 
25) au ocazii de 

deschide scorul. Apoi, după 
Năftănăilă înscrie primul gol 
min. 28 dintr-o pasă pri

de la Necula, Badea reia cu 
și Adamache reușește să res- 
(min. 34), iar zece minute mai 
Dridea șutează în bară. Re- 

, . secundă se caracterizează prin
acțiuni frumoase ca și prima, dar se 
ratează mult. Egalarea survine în 
min. 67: mingea expediată puternic 
de Fronea este respinsă de Adama
che pînă la Badea și acesta o intro
duce în poartă. Egalarea face ca 
partida să devină și mai dinamică. 
Cei care majorează scorul sînt fot
baliștii echipe, gazdă : în min. 75 
Necula înscrie cu capul. Ultimele 15

minute se joacă în același ritm 
cu toate insistențele depuse nu 
mai poate modifica scorul.

Meciul a fost condus excelent 
arbitrul Helmut Kohler (R.D.G.),
jutat de Gh. Olteanu și V. Drug 
(București).

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — 
Ivăncescu 7, Jenei 7, Campo 8, Za- 
haria 7 — Sigheti 5 (Năftănăilă min. 
72), Pescaru 9 — Necula 9 (Hașoti 
7 din min. 72), Năftănăilă 9 (Necula 
min. 72), Goran 7, Selymesi 8.

PETROLUL : Ionescu 7 — Pahonțu 
6, Hălmăgeanu 9, Ivan 7, Mocanu 7 
— Boc 7, D. Munteanu 6 (Fronea 7 
din min. 65) — Oprișan 7, Badea 9, 
Dridea 7, Moldoveanu 8.

C. GRUIA — coresp. reg.

Rapid București—Știința Timișoa
ra 8—5 (4—4); După o repriză ega
lă, bucureștencele au obținut un 
succes meritat. Victoria feroviarelor 
putea) fi și mai concludentă dacă a- 
cestea ăr fi finalizat o serie de oca
zii clare.

Bucureștencele s-au impus prin- 
tr-o âpărare fermă, ’ C&re, mai ales, 
după pâuză au marcat ca strictețe 
pe pnirteipalete realizatoare adverse. 
In pijus; feroviarele au avut un a- 
tac mai variat și mai incisiv, cu o 
circulație rapidă și precisă.

C.S.M. Sibiu—Știința București
4—4 (2—2). Bucureștencele au lăsat 
un puiiet prețios la Sibiu. Gazdele 

[ <»b ■•■■■ -M.i '

(5—5) ;
6—0

1
Timî-

SERIA NORD
Tîrnăveni — Arieșul Turda 

Sighișoara — Gloria Bistrița 

Bihor — Minerul Baia Sprie 

Oradea — Unirea Dej 1—1

Chimica
3—1 (1—0)

Faianța
1-1 (1-1)

Minerul
1—0 (0—0)

Olimpia
(0-0)

Soda Ocna Mures — Steaua roșie Sa- 
lonta 2—1 (1—1)

Unirea Tg. Mureș — Topitorul Bata 
Mare 1—1 (1—1)

Forestiera Sighe-tul Marmeției
Aiud 1—1 (0—1)

— A. S.

CLASAMENTCLASAMENT

.R. Arad 
t. Hunedoara

n 13
21 10

1
5

7
6

43:19 27
23:21 25 1. Arieșul Turda

2. Chimica Tîrnăveni
21 12 4
21 11 4

5 52:19 28
6 33:30 26

ierul Deva 21 11 3 7 27:25 25 3. A.S. Aiud 21 10 4 7 42:32 24
talul Tr. Severin 21 19 4 7 37:23 24 4. Minerul Bihor 21 10 2 9 41:27 22
«durii Tg. Jiu 21 9 4 8 29:22 22 5. Faianța Sighiș. 21 6 7 29:29 22
sceLui c. Lung 21 10 2 9 21:27 22 6. Gloria Bistrița 21 10 2 9 22:31 22
etroputere Cr. 21 8 5 8 35:29 31 7. Unirea Dej 21 10 1 10 24:33 21
țct. corabia 21 8 4 9 28:30 20 8. Soda Ocna Mureș 31 7 6 8 39:21 20
ctromotor Tim. 21 8 4 9 29:35 20 9. Olimpia Oradea 21 8 4 9 31:35 20
4>ria Călan 21 9 2 10 26:34 20 10. Steaua r. Salonta 21 9 2 10 26:37 20
^4il Anina 21 4 2 11 26:32 18 11. Min. Baia Sprie 21 8 3 10 32:30 19

talul Pitești 21 8 1 12 29:33 17 12. Forest. Sighet M. 21 8 2 11 27:43 18
ba Arad 21 6 5 10 29:33 17 13. Topitorul B. M. 21 5 6 10 34:39 16
nerul C. Lung 21 7 2 12 23:41 16 14. Unirea Tg. Mureș 21 6 4 11 19:45 16

Topitorul BaiaETAPA VIITOARE:
Mare — Unirea Dej, Unirea Tg. Mureș 
— Olimpia Oradea, Shuua roșie Sa- 
lonta — A.S. Aiud, Gloria Bistrița — 
Forestiera SighettU Marmațiet, Minerul 
Baia Sprie — Arieșul Turcia, Foinn: a 
Sighișoara — Minerul Bihor. Chimir» 
Tîrnăveni — Soda Ocna Mureș.

PA VIITOARE : 
ra — Tractorul
— Metalul Tr. ot-wun, iviri.,, ui 

loara — Muscelul Cimputnng. Vic- 
CSian — Metalul Pitești, Minerul

— Eleetrop’itere Craiova. Mine- 
impulung — T"ha Arad, Pandurii 
iu - Minerul Deva.

Electromotor Ti- 
Corabla, C.F.H. 

Severin, Metalul

Campionatul categoriei B
SERIA I

i j
SERIA A II-A

Flacăra Moreni — Tractorul Brașov 
3—1 (0—0).

Poiana Cîmpina — C.F.R. Pașcani 
5—2 (3—2)

Metalul Tîrgoviște — Dinamo Ba
cău 0—1 (0—1)

Unirea Rm. Vîlcea — Șliința Bucu
rești 1—0 (0—0)

Siderurgistul Galați — Chimia Fă
găraș 3—1 (2—0)

Metalul București — Constructo
rul Brăila 1—0 (0—0).

C.F.R. Roșiori — Știința Galați 1—2 
(1-2)

Jiul Petrila 5—0

Sătmăreana — Clujana 2—0 (1—0) 
C.F.R. Timișoara — Recolta Cărei

1— J (1—1) .
C.S.M. Sibiu

(3—0)
Minerul Lupeni — A.S.A. Tg. Mu

reș 5—0 (4—0)
Gaz metan Mediaș — Știința Ti

mișoara 1—1 (1—1)
Vagonul Arad — C.S.M. Reșița

2— 0 (1—0)
A. S. Cugir — Ind. sîrmei

2—0 (0—0)

au condus cu 4—2, dar au fost ega
late în final. (J. Pietra.ru—coresp.).

Alte rezultate: Tractorul Brașov— 
Mureșul Tg. Mureș 12—8 
Știința Cluj—S.S.E. Ploiești 
(neprezentare).

MASCULIN — SERIA
Dinamo București—Știința

șoara 20—12 (9—6). După cum în
cepuse meciul, se părea că vom a- 
sista la o mare surpriză. Timișorenii 
conduceau în min. 13 cu 6—2, după 
ce în prealabil rataseră două arun
cări de la 7 metri! în continuare 
însă, dinamoviștii au avut o puter
nică revenire și pînă Ia pauză au 
marcat de 7 ori, fără ca să primeas
că vreun gol. La reluare, inițiativa 
a aparținut tot bucureștenilor, ale 
căror acțiuni, din ce în ce mai va
riate și mai sigure, au dus la mă
rirea continuă a diferenței.

Steaua—Știința Petroșeni 23—9 
(13—4). Echipa din Petroșeni a con
stituit un adversar destul de fragil 
pentru puternica formație bucui-eș- 
teană, care a avut principalii reali
zatori în Oțelea 7, Iacob 6 și No- 
dea 4.

Alte rezultate : Voința Sighișoa
ra—Dinamo Brașov 16—21 (7—9); 
Tractorul Brașov—Dinamo Bacău 
14—17 (5—13). Știinta Tg. Mureș— 
Știința Galați 22—17 (6—7).

ATLETISM

CLASAMENT

1. Siderur.
2. Dinamo
3. Flacăra Mureai
4. Poiana Cîmpina 

Constr. Brăila 
Știinta Găiați

Roșiori 
Pașcani

Galați 
Bacău

5.
6.
7.
8.

C.F.R. 
C.F.R.

9. Unirea R.n. Vileea
10. Metalul Tîrgoviște
11. Tractorul Br.
12. Metalul
13. Știința
14. Chimia

Buc. 
Bite.
Făgăraș

6
2
5
1
2
5
7
1
2
2
5
2
4
4

5 32:17 28 
7 45:25
7 “ “
9
9
8
7 

11 
11 
n
10
12
11
12

28:21 
40:33 
32:32 
34:53 
27:29 
29:35 
28:29 
22:30 
27:34 
27:32 
25:31 
29:44

28
25
25
24
e»
23
21
20
20
ÎS
>8
18
1«

C. Turzii

CLASAMENT

1. Știința Tim. 22 12 5 5 34:20 29
2. Ind. sîrmei C. T. 22 11 4 7 31:24 26
3. Vagonnl Arad 22 11 4 7 30:24 26
4. Mineru] Lupeni 22 9 5 8 31:24 23
5. C.S.M. Sibiu 22 10 3 9 35:28 23
6. Recolta Cărei 22 9 5 8 28:29 23
7. Jiul Petrila 22 9 4 9 34:26 22
8. Clvjana 22 9 4 9 26:21

ELENA IONESCU 57,8 sec
PE 400 m

VIITOARE: Metalul Tîr-
— Siderurgistid Galați, 

Metalul București,

ETAPA 
goviște
C.F.R. Roșiori
Flacăra Mdreni — Constructorul 
BFăila, C.F.R. Pașcani — Tractorul 
Brașov, Știința Galați — Poiana Cîm- 
pina, Unirea Rm Vîlcea — Dinamo 
Bacău, Știința București — Chimia 
Făgăraș-

s. A.S. cugir
10. A.S.A. Tg. Mureș
11. €Xz M. Mediaș
12. C.S.M. Reșița
13. Sătmărcaua
1*. C.F.R. Tim.

ETAPA VIITOARE : Jiul Petrila — 
C.S.M. ReȘița, Gaz metan Mediaș — 
Vagonul Arad, Ind. sîrmei C. Turzii
— Recolla Carer, Știința Timișoara
— C.S.M. Sibiu, Clujana — A.S.A. 
Tg. Mureș, A. S. Cugir — C.F.R. Ti
mișoara, Sălmăreana — Minerul Lu- 
pt-fti.

• Pe stadionul „23 August” a avut 
loc ieri prima etapă a categoriei B 
a campionatului republican pe echipe. 
Cîteva rezultate : 400 m : Elena io
nescu 57,8 (Ia 0,1 șec de recordul de 
junioare), 80 mg: Sanda Angeleicu 
11,9; greutate: Anca Gurău 14,33; 
disc : Elrsabeta Prodan 41,15 ; 406 m : 
Ion Nae 50,3.

Clasamentul general (după tabela 
internațională) : 1. Progresul 26164 p, 
2. Viitorul 24363 p, 3. I.C.F. 21574 p, 
4. Constructorul 16410 p, 5. Voința + 
Olimpia 8343 p.

• Cea de a XX-a ediție a Cursei 
de marș „Circuitul PTT” a fost cîș- 
tigată de Ion Barbu (PTT) la indi
vidual și de formația P.T.T.



Trimis'*! nostru special în „Cursa Păcii", II. NAU!*I, transmite:

LA JUMĂTATEA DRUMULUI...
Sîmbătă, cicliștii au abordat prima 

dintre etapele-maraton ale „Cursei 
Păcii". Trecută în program cu 196 
km, etapa a VII-a Pardubice — Otro- 
kovice a măsurat de fapt 201 km, 
ceea ce înseamnă că se urcă la 4 
numărul etapelor de peste 200 km. 
La start s-au prezentat 97 de aler
gători. Cursa a fost dominată de o 
acțiune inițiată de cicliștii români. 
După ce la km 10 Stoica evadase cu 
un grup de zece cicliști, acțiune e- 
șuată la km 43, urmează detașarea 
principală organizată de C. Dumi
trescu la km 60. El a fost urmat de 
I. Ardeleanu, Saidhujin, van Sprin- 
gel, Gazda, Kanliev și Spaninger. 
Așadar, nici un ciclist din echipele 
Franței, Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane. Micul grup își creează repede 
avans. Acționează energic Dumitres
cu, Ardeleanu, van Springel și Gaz
da. Sprintul cu premii de la Svitavy 
(km. 66) este cîștigat de Saidhujin 
care, conform indicațiilor antrenoru
lui Seleșnev nu participă decît la 
cucerirea... premiilor.

Intre timp, din pluton pleacă încă 
doi rutieri: Megyerdi și Deenen. 
înregistrăm diferentele la km 120 
grupul lui Dumitrescu are un minut 
și 10 secunde față de Megyerdi și 
Deenen, și 4 minute 20 secunde față 
de pluton. Sprintul cu premii de Ia 
Olomouc este, firește, cîștigat tot 
de Saidhuiin. Puțin timp după acea
sta cei doi alergători sosesc în gru
pul fruntaș Siguri că evadarea va 
fi încununată de succes, majorita
tea cicliștilor din acest grup nu vrea 
să lucreze la trenă, rezervîndu-și 
forțele în vederea sprintului final. 
Greul rămîne pe umerii a trei aler 
gători: Dumitrescu, van Springel (in
teresat să preia tricoul galben) și 
Ardeleanu. Dar In pluton muncesc 
cu disperare francezii, cehii și cicliș
tii din R. D. Germană, iar distanta 
scade văzînd cu ochii. Deznodămîn- 
ttil se produce la km 178, cînd plu
tonul face joncțiune cu fugarii. A- 
proape 120 de kilometri de evadare, 
de muncă încordată s-au irosit în a- 
ceastă clipă. La sprintul de pe sta
dion se prezintă 70 de cicliști și pri 
mul loc este cucerit de francezul 
Desvages.

...încă o etapă a speranțelor spui 
berate, așa poate fi caracterizată 
etapa a VIII-a Gottwaldov—Dubni- 
ca (136 km), desfășurată duminică 
în „Cursa Păcii". Motivul? 11 veți 
afla din succinta relatare de față. 
După cîteva tatonări și o evadare 
nereușită, inițiată de Lebedev și 
susținută printre alții de Moiceanu,

BUCUREȘTI-PIRINEI 11-10
lUrmare din pag. 1)

rugbi prezenți în tribune și faptul 
că ei au onorat-o mai mult decît 
merituos nu era cîtuși de puțin o 
surpriză. Dar, ce se întîmpla cu e- 
chipa noastră ? Unde erau forța sa de 
joc, tactica în apărare, dîrzenie ? Să 
fi fost lovitura de picior căzută a lui 
Wusec doar un „foc de paie", pe care 
să-1 fi stins repede cîteva șarje ale 
treisferturilor franceze și plusul de 
eficiență al oaspeților în grămadă ?

Explicații : Pe de o parte jocul 
bun, complet — aplaudat la scenă des
chisă — al selecționatei Pirineilor. Pe 
de altă parte — slăbiciunile jucăto
rilor bucureșteni. E vorba de nerespec- 
tarea indicațiilor privind apărarea, 
de numărul foarte mic de baloane 
«îștigate la talonaj (în fața lui Caba
nier) ca și în margine.

Dar, din min. 32 de care aminteam 
smai sus cînd unii sceptici anticipau 
-o înfrîngere, poate la scor, și o eșuare 
a experienței de substanțială întinerire 
a formației noastre, bucureștenii încep 
jsă joace. A fost o cotitură pe care 
spectatorii au salutat-o cu bucurie și 
cu aplauze. Pachetul de înaintași își 
dispută de-acum încolo de la egal ba
loanele cu înaintașii francezi, iar linia 
dinapoi acționează la nivelul poten
țialului valorilor individuale pe care 
le cuprinde. Greul rămîne însă pe 
seama înaintării. Este dificil de dife
rențiat aportul fiecăruia din acest com
partiment, dar vom nota, totuși, nu
mele cîtorva jucători : Baciu, Șerban, 
V. Roșu, Țuțuianu și Preda. De alt
fel. jocul bun al înaintării bucureștene 
a făcut ca în finalul reprizei scorul 
•să se reducă simțitor : Țuțuianu a in
terceptat balonul și, cu un efort deo
sebit. a realizat o încercare la centru, 
transformată de lrimescu: 10—8 pen
tru Pirinei.

La reluare, echipa Bucureștiului a 
păstrat inițiativa și ne-a arătat că și-a 
■găsit în întregime „cadența". Intro
ducerea lui Rădulescu în prima linie, 
în locul lui Stoica, a dat pachetului 

a urmat sprintul cu premii de la 
Uherske Hradiste (km 28) pe cate
l-a  cîștigat iugoslavul Pavlic. Plu
tonul nu s-a mai agitat apoi pînă 
la începerea urcușului. Sprintul de 
cățărare de la km 70 (Poiana) îl 
qăsește în frunte pe polonezul 
Gawliczek urmat de belgianul van 
Springel și în pluton pe Zanoni, 
Stoica, Dumitrescu și Ziegler. Moi
ceanu și Ardeleanu sînt într-un 
grup aliat la cîteva sute de metri. 
Ei vor sosi la Dubnica în acest 
grup cu o întîrziere de 10 minute. 
O nouă perioadă de acalmie și la 
km 108 francezii preiau inițiativa. 
Labrouille și Nicolas lansează un 
atac hotărît. Ei sînt urmăriți de 
Saidhujin, Dohliakov, Takacs, van 
Midelkoop, Riter, Magiera, Butzke 
și Schejbal. Numai cicliștii noștri 
stau liniștiți deși sînt direct inte
resați fiind vorba de un atac lan
sat de francezi cu care sîntem în 
dispută directă la echipe. Grupul se 
depărtează. Singurii care muncesc 
în pluton sînt belgienii (de altfel, 
la sfîrșitul etapei, antrenorul Lucien 
Acou îmi spunea, cu evidentă supă
rare, că alergătorii români n-au vrut 
«ă colaboreze cu belgienii pentru a- 
nihilarea acțiunii francezilor).

Ce au făcut cicliștii români ? Ni
mic. Ei au stat pur și simplu în es- 
pectativă Este cred, momentul, după 
opt etape să-i întrebăm pe Stoica, 
Ziegler și Moiceanu (acesta din 
urmă acuză o răceală), care n-au a- 
dus echipei nici o contribuție efi
cientă, ce au de gînd ? Au venit 
oare numai pentru a face act de pre
zență și pentru a asista la efortul 
celorlalți ? Conducerea echipei are 
datoria să pună cu și mai multă 
fermitate punctul pe i.

Inactivitatea cicliștilor noștri a fă
cut ca grupul evadat să sosească cu 
aproape trei minute avans, spulbe- 
rîndu-ne, așa cum spuneam la în
ceput, speranța de a-i întrece pe 
francezi. Sprintul final al etapei a 
fost cîștigat de Saidhujin, în timp ce 
Schejbal a avut o defecțiune meca
nică cu 300 metri înainte de sosire. 
Clasamentul etapei: 1. Saidhujin
(U.R.S.S.) 3 h 20:03, 2. Labrouille
(Franța), 3. Takacs (Ungaria), 4. van 
Middelkoop (Olanda), 5. Ritter (Da
nemarca), 6. Dohliakov (U.R.S.S.), 7. 
Magiera (Polonia), 8. Butzke (R.D.G.), 
9. Nicolas (Franța) — toți același 
timp, 10. Schejbal (Cehoslovacia) 
3 h 20:22, ...21. Stoica 3 h 22:51 ...41 
Ziegler 3 h 23:02, 42. Dumitrescu — 
același timp... 49. Zanoni — același 
timp... 75. Ardeleanu 3 h 30:59, 76 

de înaintași un plus de vigoare și 
forță. De altfel, el a avut un aport 
substanțial la faza din care, în min. 
47, Wusec a realizat o splendidă - lo
vitură de picior căzută, modifieînd 
scorul în favoarea echipei noastre : 
11—10 I Oarecum surprinși de jocul 
substanțial îmbunătățit al bucurește- 
nilor, francezii — în replică — ope
rează cîteva schimbări, cea mai im
portantă pe înaintare unde Puig ia 
jocul lui Cabanier. Și totuși, cu rare 
excepții, dominăm autoritar. Ratăm 
însă cîteva ocazii foarte favorabile de 
a majora scorul (lrimescu și Penciu
— cîte o lovitură de pedeapsă, Wusec
— o lovitură de picior căzută). Tn 
plus, în ciuda revirimentului vizibil 
produs în jocui formației noastre, nu 
insistăm suficient pe atacurile cu 
pase la mînă, deși — mai ales după 
accidentarea lui Casals — francezii 
au folosit o linie de treisferturi im
provizată care era, desigur, lipsită de 
„atu-urile“ celei din prima repriză.

Așadar, o victorie obținută e drept 
la limită, dar pe merit, după un joc 
plăcut, de bun nivel tehnic destul de 
deschis și viu disputat, în care jucă
torii bucureșteni au confirmat, în ge
neral, calitățile lor și speranțele noas
tre. Desigur, ne bucură această victo
rie de prestigiu, dar ea nu trebuie 
să ducă la concluzia că echipa de pers
pectivă care a evoluat ieri pe stadio
nul Dinamo nu mai are nevoie de 
„retușuri", de pregătire, de eventuale 
înnoiri. Dimpotrivă. Asupra acestor as
pecte vom reveni.

Arbitrul cehoslovac Vladimir Skvor, 
ajutat la tușă de Jean Fabre și Ga
briel Eftimescu, a condus corect for
mațiile : BUCUREȘTI: Baciu, Iones- 
cu, Stoica (Rădulescu) — Șerban, V. 
Jlusu — Țuțuianu, Preda, Băltăreț — 
Mateescu, Wusec — Teodorescu (Cio
bănel), lrimescu, Dragomirescu, Dra- 
gomir — Penciu ; PIRINEI : Abadie, 
Cabanier (Puig), Plasse — Cester, Gar- 
rigues — Joffre, (Biboulet), Romero, 
Cussac — Marty, Bătut — Batigne, 
Casals, Saby, Monie — Maria.

Moiceanu — același timp. Clasamen 
tul general individual: 1. Lebedev
(U.R.S.S.) 24 h 15:46, 2. Ritter (Da 
nemarca) 24 h 17:35, 3. Swerts (Bel
gia) 24 h 17:43... 11. Dumitrescu
24 h 20:25, ...33. Zanoni 24 h 28:01 
...40. Ziegler 24 h 31:34 ...50 Moicea
nu 24 h 43:13 ...52. Stoica 24 h 44:10 
...56. Ardeleanu 24 h 47:17. în cursă 
au mai rămas 94 de alergători. Cla
samentul general pe echipe: 1.
U.R.S.S. 75 h 03:54, 2. R.D.G. 75 h 
11:59, 3. Cehoslovacia 75 h 13:34; 4. 
Polonia 75 h 15:05, 5. Belgia 75 h 
19:18, 6. Franța 75 h 21:32, 7. Româ
nia 75 h 29:14.

Luni, etapa a IX-a pe distanța 
Dubnica — Svit (204 km).

A luat sfîrșit turneul internațional de volei 
’ de la Subotica

Selecționata divizionară română pe locul 2 la fete
SUBOTICA', 16 (prin telefon). — 

După trei zile de întreceri, dumi
nică a luat sfîrșit în localitate com
petiția de volei „Turneul tradițio
nal (internațional) de mai", la a pa
tra ediție a sa. în cele trei etape 
ale turneului s-au înregistrat rezul
tatele : MASCULIN — Bulgaria — 
Polonia 3—2, Iugoslavia—Selecțio
nata divizionară română 3—0 (11, 
9, 5), Iugoslavia—Bulgaria 3—2,
SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
ROMÂNĂ—POLONIA 3—0 (14, 12, 
11), SELECȚIONATA DIVIZIONA
RA ROMANĂ — BULGARIA 3—0 
(16,10, 8), Iugoslavia—Polonia în curs 
de desfășurare la ora relatării tele
fonice, Iugoslavia conducînd cu 1—0 
la seturi; FEMININ — Iugoslavia—

FOTBAL PE GLOB
U.R.S.S.—AUSTRIA 0—0

Ieri la Moscova, într-un meci de 
verificare în vederea preliminariilor 
campionatului mondial, s-au întîlnit 
primele reprezentative ale Uniunii So
vietice și Austriei. Cele două echipe 
au terminat la egalitate : 0—0. Fot
baliștii sovietici au avut perioade mai 
lungi de dominare, dar au găsit o 
apărare bine organizată, în frunte cu 
portarul austriac Szanwald, în mare 
formă.

Cu prilejul acestui meci și-a în
cheiat activitatea competițională unul 
din cei mai cunoscuți fotbaliști sovie
tici, Igor Netto. In vîrstă de 35 ani, 
el are la activ 600 meciuri, dintre 
care 58 sub culorile echipei reprezen
tative. Pentru meritele sale deosebite, 
valorosului sportiv i-a fost decernat 
Ordinul Lenin.

• Selecționatele secunde ale Aus
triei și U.R.S.S. s-au întîlnit sîmbătă 
la Innsbruck. Meciul s-a terminat cu 
un rezultat egal : 1—1 (1—0).
ANGLIA — SUEDIA 2—1 (1—1)
Echipa Angliei și-a încheiat turneul 

pe continent, jucînd ieri la Goteborg 
cu reprezentativa Suediei. Fotbaliștii 
englezi au terminat învingători cu
2—1 (1 — 1) prin punctele marcate de 
Ball (min. 19) și Connelly (min. 73). 
Pentru gazde a înscris Erikson (min. 
38).
POLONIA — BULGARIA 1—1 (1—0)

La Cracovia s-au întîlnit în meci 
amical reprezentativele Poloniei și

I. Tiriac pe locul al doilea
in turneul de la Florența

FLORENȚA 16 tnrin telefon). — 
Finala turneului internațional de te
nis de la Florența a reunit în fața 
fileului pe Rafael Osuna (Mexic) — 
jucător care deține locul 4 in clasa
mentul celor mai buni tenismeni din 
lume în sezonul 1964 — și Ion Ti
riac, campionul României. Țiriac se 
calificase pentru ultimul meci al pro
bei de simDlu, întrecînd în semifi
nală pe jucătorul american Fox cu
6— 4, 6—3. In cealaltă semifinală, 
Osuna a dispus de Dell (S.U.A.) cu
7— 5, 4—6, 6—3. Finala probei a pri
lejuit o luptă dîrză, pe distanța a 
patru seturi. Țiriac a început în for
ță, cîștkgînd primul set cu 6—2. El 
a condus și în al doilea, avînd set- 
bol la scorul de 6—5. Osuna a reu
șit să egaleze însă și a cîștigat apoi 
în prelungiri : 9—7. Și celelalte două

Invingind și echipa Grecie

Baschetbalist!! români au cîștigat 
turneul de la Atena

ATENA (prin telefon). Partida de
cisivă a turneului internațional de 
baschet de la Atena a avut loc sîm
bătă seară între reprezentativele Ro
mâniei și Greciei. Echipa noastră s-a 
comportat foarte bine și’ a obținut 
victoria cu scorul de 75—68 (41—33).

Jocul a început în nota de superio
ritate a baschetbaliștilor români, care 
s-au apărat excelent și au atacat 
eficace, prin cei doi pivoți (Novacek 
și Demian) și prin pătrunderi decise 
realizate de Albu, Nosievici și Spiri
don. Scorul le-a fost în permanență 
favorabil și doar în ultimele 5 mi-

Franța 3—0, SELECȚIONATA DI
VIZIONARĂ ROMÂNĂ—BULGA
RIA 3—2 (—10, 6, 9, — 7, 9), Bul
garia—Franța 3—0, Iugoslavia—Sc- 
lecționata divizionară română 3—1 
(—13, 8, 11, 7), Iugoslavia—Bulgaria
3—2, SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA ROMÂNA—FRANȚA 3—0 
(2, 14, 1).

în urma acestor rezultate, în în
trecerea echipelor feminine a ter
minat învingătoare Iugoslavia (fără 
înfrîngere), urmată în clasamentul 
final de Selecționata divizionară ro
mână (cu două victorii), Bulgaria 
(o victorie) și Franța (nici o victo
rie). Clasamentul final la băieți este 
în funcție de rezultatul meciului 
Iugoslavia—Polonia.

Bulgariei. Jocul s-a încheiat egal : 
1—1 (0—0).

• La Stara Zagora : Bulgaria B — 
Polonia B 2—1 (1 — 1).

• La Bruxelles, reprezentativa R.P. 
Ungare a întrecut o selecționată bel
giană cu scorul de 1—0.

Știri de peste hotare
FLOYD PATTERSON A REINTRAT 
CU O VICTORIE ÎN 40 SECUNDE !

Fostul campion mondial de box la 
cat. grea negrul Floyd Patterson a 
susținut vineri seara la Stockholm un 
meci în compania compatriotului său 
Tod Herring. Patterson a obținut vic
toria prin k.o. în numai 40 de se
cunde. în aceeași gală, la cat. semi
grea, Del Papa (Italia) a dispus la 
puncte de finlandezul Kokkonen.

BOXERUL vest-german Karl Mil- 
denberger și-a păstrat titlul de cam
pion al Europei la cat. grea între- 
cîndu-1 net la puncte pe șalangerul 
său, italianul Pierro Tomasoni.

TENTATIVĂ EȘUATĂ A LUI 
MATSON

LOS ANGELES 16 (Agerpres). 
Atletul american Randy Matson, care 
săptămîna trecută a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea greutății 
cu performanța de 21,51 m, a eșuat 

seturi au revenit jucătorului mexi
can : 6—3 6—3. Cîștigător este R. 
Osuna, locul doi al turneului reve
nind lui I. Țiriac.

Campionul român a fost prezent și 
în semifinalele de dublu, la masculin 
și mixt. După victoria cu 6—4,
8—6 (după întrerupere), asupra cup
lului Osuna, Zarazua (Mexic), pe
rechea Țiriac (România), Stubbs 
(Australia) a jucat în semifinala pro
bei de dublu bărbați împotriva lui 
Fraser (Australia), Mukerdji (India). 
Ultimii au cîștigat cu 6—3, 8—6. In 
finală — la ora la care are loc con
vorbirea — rezultatul este : New
combe, Roche (Australia) — Fraser, 
Mukerdji 11—9, 6—6. La dublu mixt, 
în semifinală : Dell, Arnold (S.U.A.) 
— Țiriac (România), Berner (Canada) 
6—1, 6—3. 

nute gazdele au reușit să se aprop 
la cîteva puncte. în final însă, cîtev 
contraatacuri au refăcut diferența 0-' 
scor în favoarea formației român 
Punctele au fost înscrise de : Spiridq 
12, Demian 10, Albu 18, Nosievici 1 
Novacek 15, Cr. Popescu 8 pentru în 
vingători ; Barlas 4, Politis 8, Am: 
rikanos 27, Kontovounisios 4, Tron 
zos 10, Panayotharakos 13, Sisman 
2 pentru învinși.

Turneul a fost cîștigat de reprt 
zentativa ROMÂNIEI, neînvinsă, ui 
mată în clasament de echipele Grecii, 
și Bulgariei.

FRUMOASA COMPORTARE 
A SCRIMERILOR NOȘTRI 

PESTE HOTARE
(Urmare din pag. 1)

de argint". Concursul a fost cîștiga 
de Giovanna Masciota (Italia). Ea 
fost urmată, la egalitate de victori, 
de italianca Antognella Ragno și fio, 
retista noastră Maria Vicol. O altă re 
prezentantă a țării noastre, Ileani 
Drîmbă, s-a calificat în finală undi 
a ocupat locul 7. Mai mult ca oricîmf 
ediția 1965 a acestui concurs a con 
semnat foarte multe surprize de mar 
proporții. Astfel, în turul doi dii 
serii au fost eliminate, printre altele 
lldiko Rejtd Ujlaki, campioana mon
dială și olimpică, Galina Gorohova 
Katalin Mendelenyne, Katy Delbarre 
Yvonne Depetris și Kestrin Palm, pro
tagoniste ale ultimelor campionate 
mondiale și jocuri olimpice.

Celelalte trăgătoare ale țării noastre 
s-au comportat bine în primele tu
ruri. în turul trei însă Olga Szabo a' 
pierdut, în baraj, la poloneza Kasz- 
marczyk, cu 4—2. Suzana Tasi a ră
mas și ea, după un baraj în trei cu 
Ecaterina lencic și Hilde Mese 
(R.D.G.). Calificată mai departe, Ien-> 
cic a ajuns în semifinale unde a acu
mulat doar trei victorii. Cu încă o 
victorie ea ar fi reușit să se calific, 
în finala probei.

In clasamentul general pe echipe 
România a ocupat locul trei, după 
Italia și U.R.S.S.

în tentativa de a depăși acest rezul-j 
tat în concursul de ia Los Angeles. 
Matson a ocupat primul loc cu o a-j 
runvare de 20,70 m. Tot el a ieșit în
vingător și la aruncarea discului cui 
56,83 m. Alte rezultate : 100 yarzi—i 
Barry Questad 9,5; săritura iîn lungi-i 
me — R. Stenius 7,78 m; 220 rfi yarzi 
— D. Stebbins 20,9.

• Cu prilejul unui «concurs de at
letism disputat la Londra cunoscuta 
atletă Mary Rand a cîștigat două 
probe. Ea a parcurs 80 m gardiir 
în 11,6 și a obținut la înălțime 1,62 m.

WOLFSHOHL A CÎȘTIGAT 
TURUL SPANIEI

Rutierul Rolf WolfshoM (R.F. Ger
mană) a cîștigat Turul Spaniei, cu 
un avans de peste 6 minute asupra 
francezului Poulidor, clasat pe locul 
doi. Pe locul trei — Rik Van Looy. 
Ultima etapă Vittocia — Bilbao (220 
km) a revenit ciclistului spaniol Pi- 
rena în 6h47:04. Cu o zi înainte, etapa 
contra cronometru (61 km), fusese 
cîștigată de Poulidor.

• într-un meci internațional de 
judo, desfășurat la Grenoble, echipa 
selecționată a Franței a învins cu sco
rul de 8—0 echipa Iugoslaviei. Au 
obținut victorii înainte de limită No
ris, Buc și Desmet.

La închiderea ediției

RUGBISTII JUNIORI
9

Învinși la toulouse
TOULOUSE 16 (prin telefon).

Partida dintre selecționatele de Ju
niori ale orașului București și re
giunii Pirineilor a luat sfîrșit cu 
victoria '-nerilor rugbiști francezi : 
19—8 (14—5). Punctele echipei bucu
reștene au fost realizate de Me/u —■ 
încercare, transformată de Haralam- 
bie și Dumitru Niculaie — încercare.
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