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80.000 DE SPECTATORI AU APLAUDAT IERI 
PE STADIONUL „23 AUGUST»

0 FRUMOASĂ VICTORIE A FOTBALULUI NOSTRU: 
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 1-0 (1-0)

> Mateianu a înscris golul victoriei ® Raport de cornere 19—2 pentru noi 
® Echipa noastră a îmbinat jocul de calitate cu puterea de luptă

MOSCOVA, 30 (prin telefon). Re
prezentativa masculină de baschet a 
României a debutat în campionatul 
european (seria I) cu o frumoasă și 
categorică victorie obținută asupra e- 
chipei Finlandei: 85—61 (49—28).
Baschetbaliștii noștri au început par
tida cu multă hotărîre și, datorită 
unor pătrunderi realizate de Cristian 
Popescu și unor aruncări de la dis
tantă reușite de Albu, și-au asigurat 
un avantaj de 10 puncte pe care l-au 
mărit treptat pină la 25—26 de 
puncte. Ei și-au menținut superiori
tatea chiar și după min. 30, cînd an
trenorul Vasile Popescu a introdus 
pe teren mai mult jucătorii de re
zervă, care au dat satisfacție.

Victoria se datorește faptului că 
meciul a fost bine pregătit, fiecare ju
cător știind ce trebuie să facă pe 
teren din punct de vedere tactic. 
Punctul „forte" al echipei a fost apă
rarea (,,zonă“ foarte agresivă), care 
a anihilat acțiunile atacanților fin
landezi. Remarcabile sînt și procen
tajele obținute la aruncările libere 
(9 puncte înscrise din 10 încercări,

deci 90 la sută) și la aruncările din 
acțiune (38 realizate din 71 încer
cări, deci 53 la sută).

Punctele echipei române au fost 
marcate de : Albu 25, Aurel Popovici 
4, Demian 12, Novac 2, Spiridon 4, 
Ionescu 2, Savu 6, Nosievicî 6, Cris
tian Popescu 18, Novacek 6. Au mai 
jucat Nedef și Iecheli. De la finlan
dezi cele mai multe puncte au fost 
înscrise de Liimo 16 și Ionna 19. Au 
arbitrat bine Uyguc (Turcia) și Garsef 
(Spania).

România susține al doilea meci 
luni cînd întîlnește echipa Unga
riei.

Din celelalte meciuri disputate în 
seria I, notăm victoria realizată de 
echipa Izraelului asupra Ungariei s 
60—49 ( 26—19). Alte rezultate : se
ria I: Cehoslovacia—R. D. Germană 
73—55 ( 34—22); seria a II-a (la Tb- 
lisi) : Bulgaria—R.F. Germană 74—37 
(37—23), Grecia—Suedia 71—69
(33—37), Iugoslavia—Franța 80—52
(42—23), Polonia—Spania 82—57
(45—21), U.R.S.S. — Italia 87—48
(39—27).

Echipa Romîniei înainte de meci. De hi stingă la dreapta: Popa, Greavu, 
gheli, Sasu, C. Dan, Hălmăgeanu, Haidu, Georgescu

Mihaela Peneș învingătoare la Hagen

De data aceasta, toate felicită
rile băieților noștri !
Pentru că ieri, înitr-o întîinire 

de „mare calibru", în fața uneia 
din cele mai renumite reprezentative 
din lume, într-un meci oficial, eosn- 
tînd pentru preliminariile campio
natului mondial, ei s-au comportat 
ța înălțime, au răspuns încrederii 
acordate, dăruindu-se total jocului, 
luptîndtoSLră a-și cruța cîtuși de 
puțin forțele, pentru -obținerea victo- 
riei. Și au obținut-o la capătul unei 
dispute sportive care va râmi,ne 
mult timp în amintirea celor 80.090 
pe spectatori entuziaști prezenți în 
Imbuinele stadionului „23 August", 
după un meci în oare au fost evident 
'mai buni, dominînd în cea mai mare 
parte a timpului șt în care au prac
ticat un fotbal de calitate.

Am învins, așadar, echipa Ceho
slovaciei ou 1—0.

Este un rezultat valoros atît prin

E ADEVĂRAT...
E adevărat... Ii băturăm pe cehi. Pe faimoșii vjee-mon- 

dialț... Pe cei care, cu portughezii... Și care sperau...
£ adevărat 1 Sperăm și noi... Azi, mai mult ca alaltăieri. 
Băieții noștri au jucat cu nerv, cu aplomb, au atacat de 

la început, nu i-au lăsat pe adversari să tragă la poarta lui 
Haidu și i-au înghesuit în propriul lor careu.

E adevărat... Vasăzică, se poate...
Ne-am bucurat, și cei „de față", și cei de la radio, și cei 

de la televizor. E adevărat Nu ne-am mai bucurat de mult 
și poale de aceea, poate, ne bucurăm mai mult.

Da! E adevărat ! Puteam să marcăm încă vreo trei sau 
patru. Cornere ? Cu duiumul I Păcat că nu se scriu decît 
în cronici ! Pe tablă rămîne 1—0.

Să salutăm dăruirea cu care au jucat ai noștri. Să aplau
dăm spiritul de echipă, mai scump decît orice. Sa strîngem 
mina celor „11", pentru satisfacția pe care ne-au dăruit-o 
ieri. /

Vicecampionii n-au fost teribili ? E adevărat. La București
(precizez, la București) n-au coniirmat cele scrise după meciul 
cu Portugalia, cînd se considerau nedreptățiți de 0—1. Să-i cri
ticăm ? Nu e treaba noastră. Să-i critice „Ceskoslovenski Sport" ! 

Dar, băieți ! Mai avem multe de făcut. Mai ales spre poartă 
și mai ales spre... final !

E-adevărat ?
MIRCEA COSTEA

P.S. Avem un 
Fie-mi îngăduit 
au susținut ieri 
recunoștință. 

faptul că ne asigură o poziție bună 
în cadrul grupei a IV-a a „prelimi
nariilor", cit și pentru că această 
victorie reprezintă prin ea însăși o 
performanță valoroasă, pe care și-ar 
dori-o în palmares multe echipe na
ționale de pe continent. Ea consti
tuie, în același temp, premisa și în
demnul pentru nod pași înainte pe 
care-i așteptăm de la fotbalul nos
tru. Sîntem convinși că fotbalul ro
mânesc are suficiente resurse pen
tru progrese viitoare, câ el poate 
aspira Ja o treaptă superioară în 
ierarhia europeană. Ne îndreptățește 
să spunem acest lucru, faptul că 
ieri, în echipa învinsă (și care juca 
un meci decisiv !) au evoluat fotba
liști de renume ca Masopusi, Po- 
pluhar, Italia, Pospichal, care nu mai 
au nevoie de prezentări pe nici un 
meridian al lumii.

Fotbaliștii cehoslovaci ne-au fost 
totdeauna adversari extrem de difi-
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public minunat, căruia echipa îi datorează mult, 
să notez pentru însuflețirea c't* care spectatorii 
echipa un maximum ZECE PLUS, în semn de

M. C.
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Mateianu, S. Avram, Pircălah, Gher- 
(aapitanul echipei).
cili. Este suficient să aruncăm o pri
vi,re pe palmaresul întâlnirilor ro- 
mâno-cehoslovaoe, pentru a constata 
că în ultimate patru întSlniri vic
toria a revenit de fiecare dată oas
peților noștri de ieri. De aceea, suc
cesul echipei noastre în această în
trecere este cu atît mai reconfortant. 
Victoria de ieri trebuie să le 
arate jucătorilor noștri că avînd 
totdeauna încredere în posibilitățile 
lor, luptând cu dragoste pentru cu
lorile pe care le reprezintă, pre- 
gătindu-se cu conștiinciozitate (așa 
cum au făcut-o de data aceasta), 
concentrând u-se pentru realizarea 
unui fotbal de calitate pot obține 
victorii în fața unor adversari 
bine cotați în fotbalul internațional. 
Este cel mai important învățămint 
pe care trebuie să-l tragă fotbaliștii 
noștri după succesul de ieri.

artlda s-a desfășurat, în cea mal 
mare parte, în nota de domi
nare a echipei române. Prima

repriză ne-a aparținut în întregime, 
iureșul nostru a continuat — punctat 
de numeroase faze de gol — încă a- 
proximativ 20 de minute din cea de-a 
doua parte, iar in final inițiativa a 
trecut de partea oaspeților. Avînd 
în față spectrul unei înfrângeri care 
le anuila aproape total șansele califi
cării pentru Londra — ei au „ieșit 
la joc" , insistând mai mult în preaj-

RADU URZICEANU 
CONSTANTIN ALEXE (Continuare în pag. 2—?)

(Continuare in pag. 2—3)

Minutul 34: Schroif n-a putut reține șutul lui Mateianu. E 1—0 pentru echipa noastra:
Foto : P. Romoșan

HAGEN 30 (prin telefon). Peste 500 
de atleți din Angiia, Franța, Italia, 
Olanda, România, și R.F.G. au luat 
parte la tradiționalul concurs de pri
măvară organizat în localitate. Un 
frumos succes a înregistrat timbra 
noastră atletă MIHAELA PENEȘ,

ECHIPELE DE TINERET, LA EGALITATE:
CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA 1-1 (0-1)

De la trimisul nostru special, VALENTIN PĂUNESCU

NITRA (prin telefon). Proverbul „să 
nu lași pentru m'iine ceea ce po(i 
face azi" se potrivește de minune 
componentelor echipei noastre de tine
ret pentru care, „ajustat", ar suna 
cam așa : să marchezi In prima repri
ză (cînd ai ocazii) pentru că nu știi 
ce aduce repriza a doua.

Echipa noastră a început jocul foar
te bine și în primele minute $oo, Co- 
dreanu și Frătilă trag la poartă, din 
poziții favorabile, dar nu reușesc să 
înscrie. In minutul 9, Vesely „lucrea
ză" frumos o minge, pasează lui Szi
kora, dar acesta ratează din apropie
rea porfii. Deși echipa noastră domi
nă categoric, in această perioadă ne 
dăm seama că în jocul de astăzi nu 
vom putea conta pe perechea atacar.- 
ților centrali — Frăfilă — Șoo. In 
special, primul pierde toate duelurile 
cu adversarii, joacă fără nerv, fără 
fantezie și fără forjă.

In min. 15 avem cea mai mare oca
zie de gol din această partidă. Șoo, la 
limita careului mic, în fata porții, șu- 
tează fulgerător. Portarul gazdelor 
este pe undeva prin careu, dar fun
dașul Z/ocha salvează de pe linia por
ții. Peste două minute Codreanu este 
în pozifie bună de șut și nu ezită, 
Mingea trimisă ca un bolid întîlnește 
însă bara. Peste patru minute Năftă- 
năilă dovedește că este inspirat. De 

care a cîștigat proba de aruncarea 
suliței. Ea a aruncat 51.20 m, cla- 
sîndu-se înaintea unor atlete de va
loare ca: Miiller 49,47, Gerhards 
49,34, Schubert 47,00 și Nicolis (An
glia) 42,39. Rezultatele au fost in
fluențate de frig (plus 7 grade) și de 
pista desfundată de ploaie.

undeva din mijlocul terenului, îl lan
sează în adincime pe Șoo. Acesta pă
trunde in forță printre Staskovan și 
Mo/zis pină Ungă linia de fund, de 
unde centrează înapoi la Frătilă. A- 
cesta nu are altceva de făcut decît să 
împingă mingea în plasă : 1—01 A 
fost, de altfel, singura acțiune in care 
cei doi atacanfi au jucat așa cum ar fi 
trebuit.

După 1—0, gazdele sînt complet de
rutate și echipa noastră controlează 
jocul din toate punctele de vedere: 
tehnic, tactic și ca tortă. Dumitru Ni- 
colae și Grăjdeanu, recitperînd baloa
nele din picioarele adversarilor le joa
că cu siguranță, repunînd direct echi
pa In atac prin pase precise la ata- 
cantii centrali, la extreme sau, cînd 
sînt „presați"- mijlocașilor. Prima re
priză se încheie cu o acțiune a cehi
lor, la poarta noastră, Szikora șutind 
puternic, jos la colț.

După pauză, partida capătă altă tur
nură. Două schimbări fericite — in
troducerea lui Hatar și Solcan — au 
adus ceea ce lipsea echipei gazdă : 
vigoarea. Ca mijlocaș, Hatar colabo
rează bine cu Vesely, Szikora și To- 
manek. De altfel, pe această parte se 
va și produce golul egalizator, din 
minutul 61, marcat de Vesely : 1—1.

încet, Încet, gazdele preiau inițiati
va, la aceasta „colaborînd" și Frăfilă,



a

(Urmare din pag. 1)

ma careului lui Haidu. Diferența 
fundamentală dintre lunga noastră 
perioadă de dominare și cea din 
final a oaspeților a constat însă în 
faptul că în timp ce noi ne-am creat 
numeroase ocazii de gal și am încer
cat în repetate rânduri poarta lui 
Schroif, cehoslovacii au realizat 
doar o dominare „de cîmp“, sterilă, 
fără a-și crea faze de gol, fără a 
pune probleme portarului nostru. în 
susținerea acestei aprecieri vin ci
frele statistice culese de noi de-a 
lungul celor 90 de minute. Repre
zentanții noștri au șutat la poarta 
adversă de 13 ori în timp ce ata- 
canții cehoslovaci n-au încercat vi
gilența lui Haidu decît de 3 ori.Și 
mai semnificativ este raportul de 
comere: 19—2 (11—1) pentru echipa 
română !

în aceste condiții, fără să ne te
mem că ni s-ar putea imputa lipsa 
de modestie, noi afirmăm că rezulta
tul final al jocului ar fi trebuit sâ 
reprezinte o victorie la un scor mult 
mai mare a echipei române. De alt
fel, multe declarații ce ne-au fost 
date după meci exprimau aceeași 
părere...

ncă de la începutul partidei s-a 
văzut deosebirea de stil de joc 
dintre ceie două echipe. Forma

ția noastră a atacat viguros, a jucat 
în continuă mișcare, cu deplasări ra
pide și schimbări de direcție ale 
atacului. Hotărîtor a fost faptul că 
echipa României a fost cea care 
imprimă partidei ritmul convenabil, 
nefăcînd greșeala de a se „com
place'' în jocul de pase al oaspe
ților. înaintașii noștri și-au atacat 
adversarii de îndată ce aceștia in
trau în posesia mingii, mijlocașii 
(mai cu seamă Ghergheli) au aco
perit bine mijlocul terenului, de 
-unde cehoslovacii n-au putut să-și 
dezvolte acțiunile ofensive. Fundașii 
au intervenit fără ezitări, s-au su
plinit unul pe altul, nu i-au lăsat pe 
oaspeți să intre în poziție de șut. în 
general, la echipa noastră s-a văzut 
o bună colaborare între comparti
mente și aceasta mulțumită în spe
cial legăturii pe care au realizat-o 
Ghergheli și Mateianu. Ei au muncit 
deosebit de mult, dar la acest ca
pitol toți cei 11 componenți ai for
mației noastre au merite deosebite.

Se pune întrebarea: de ce n-am 
realizat, totuși, un scor mai mare ? 
.Fără îndoială, explicația trebuie că
utată în pripeala de care au dat 
dovadă uneori înaintașii noștri (și 
chiar mijlocașii atunci cînd s-au 
găsit în poziții favorabile), în lipsa 
lor de concentrare în cîteva ac
țiuni de finalizare a unor atacuri 
desfășurate remarcabil pînă în fața 
porții.

Echipa cehoslovacă și-a dovedit 
din nou calitățile tehnice, care au

Echipele de tineret
la egalitate:
(Urmare din pag. 1)

Șoo (Silrlogea care 11 Vă Schimba în 
min. 65) ca și Năsturescu, Codreanu, 
D. Popescu și Năftănăilă prin „dispari
ția" lor din joc.

Andrei, D. Nicolae, Grăjdeanu, Lu- 
pescu luptă insă foarte mult și prin 
eforturi deosebite reușesc sâ Împingă 
focul Înainte, să Îndepărteze perico
lul din fata porții noastre. Astfel, par
tida se Încheie la egalitate, rezultat 
care nedreptățește oarecum formația 
noastră, superioară în majoritatea tim
pului.

.A arbitrat foarte bine Helmuth Koh
ler (R.D.G.).

ROMANIA : ANDREI — LUPESCU, 
D. NICOLAE, GRĂJDEANU, De.'eanu 
— Năftănăilă. D. Pooescu — NĂSTU- 
RESCU (remarcat In prima repriză), 
Plătită. $oo (Silrlogea), CODREANU 
iremarcat in prima repriză).

IHOSLOVACIA : F LEȘ AR — ZLO- 
OUA, ST ASKOV AN, MOJZIS — 
Brouska (HATAR), BARSCH — VESE
LY, SZfKORA, Tomanek, Stratil* Pos- 
tulak (SOLCANj.

0 frumoasă victorie a fotbalului nostru: 
România-Cehoslovacia 1-0 (1-0)

făcut-o renumită. Oaspeții au un 
bun control al balonului, pasează 
precis, au bine însușită ideea jo
cului colectiv. S-a văzut însă că 
fotbalul lent, cu pase scurte, cu 
acțiuni laterale, nu poate face 
față celui rapid, în adîncime. Cu 
un asemenea joc, nu este de mi
rare nici slabul bilanț al ceho
slovacilor, în partida de ieri, la 
capitolul șuturi pe poartă.

eciul a început cu atacuri vi
guroase ale echipei noastre. în 
primul sfert de oră, notăm 6 

cornere acordate de apărătorii oas
peți, care resping „în extremis" 
atacuri ale Iul Mateianu, Sorin 
Avram și Sasu. în ciuda evidentei 
superiorități atletice (jucători înalți, 
bine clădiți) pe care o dețin oaspe
ții, apărarea lor poate fi depășită. 
Mai mult chiar, apar ocazii de gol. 
Le vom consemna în cronica noas
tră, doar pe cele mai mari. în min. 
14, Avram trimite cu capul peste 
poarta părăsită de Schroif. După 3 
minute, la un alt corner, Schroif 
„bîlbîie mingea" (cum avea s-o mai 
facă de multe ori) dar Sasu nu 

Ghergheli pornește la atac

profită. în min. 22, din nou Sorin 
Avram are ocazia să înscrie dar 
șutul său puternic și spectaculos 
trece puțin deasupra barei,- cînd 
Schroif era căzut în careu ! Mi
nutul 34 aduce golul victoriei, rod 
al unei nete superiorități dovedite 
pină atunci. Fundașul Popa, venit 
in atac, preia cu capul o minge 
respinsă de apărarea adversă, cen
trează din voie în careu, Sasu pa
sează cu capul, înapoi, lui Mate
ianu aflat la circa 14 metri și a- 
cesta șutează pe jos. Schroif plon
jează, reține o clipă balonul dar 
îl scapă în poartă: 1—0! Domi
năm în continuare și în minutul 40 
avem din nou ocazia să înscriem 
dar Mateianu, în loc să șuteze din 
6 metri, pasează lateral, fără a- 
dresă. în ansamblu, o repriză care 
a fost net a noastră !

Primul sfert de oră al reprizei 
secunde aduce o avalanșă de lovi
turi de colț și de ocazii de gol la 
poarta cehoslovacă. Cele mai mari 
ocazii sînt cele din minutele 52 
(Ghergheli reia peste bară, la o 
centrare a lui Pîrcălab), 54 (șut- 
bombă al lui Sorin Avram, care 
zguduie bara !) și 56 (reluare peste 
bară, a lui Mateianu, din preajma 
punctului de 11 metri). La un șut 
puternic al lui Sasu, mingea este 
„aruncată" peste bară de către 
Schroif, în ultimă instanță (min. 60), 
iar după un minut Horvath are o in
tervenție salvatoare, respingînd cu

Cinci
GH. POPESCU (președintele F.R. 

Fotbal) i „Am meritat pe deplin victo
ria pentru superioritatea tehnică și tac
tică, pentru elanul și ritmul de joc. 
Scorul Insă nu arată diferența reală 
dintre cele două echipe : noi am avut 
multe ocazii, In timp ce oaspeții, nici 
una. Mențiuni pentru toată echipa- 
îndeosebi lui Ghergheli, Popa, Sorin 
Avram".

V ASILE GHERGHELI: „Sini extrem 
de bucuros că am clștigat. Joc pentru 
a patra oară In reprezentativă și sînt 
fericit. Aceasta constituie un imbold 
in pregătirea mea viitoare".

CORNEL POPA : „Mă bucur de vic
torie, la care cred că un pic am con
tribuit și eu. In meciurile decisive — 
și cind am un mijlocaș bun in fată — 
Îmi fac In bune condifiuni datoria*.

Dr. VACLAV JIRA (antrenorul prin
cipal al echipei R.S. Cehoslovace): 
„E greu să vorbești după o fnfrlnge- 
re... Românii au clștigat pe merit 
pentru că ne-au depășit prin viteză, 
prin elan. După aspectul jocului, nu 
puteam emite pretenții”. 

umărul în corner balonul șutat de 
către Sorin Avram și care se în
drepta sigur spre gol !

bosiți de efortul făcut pînă a- 
tunci, în ultimele 20—25 de 
minute, fotbaliștii români 

dau posibilitatea adversarilor să 
stăpînească jocul. Atacurile noastre 
se bazează acum doar pe 2—3 oa
meni, se încearcă prea mult cen
trări „plouate" pe care apărarea 
— în frunte cu Popluhar — le res
pinge ușor. Este acum rândul apă
rării noastre să fie mai mult so
licitată dar Popa și Hălmăgeaou 
au ocazia să se facă remarcați. Cu 
toată dominarea oaspeților, nu în
registrăm momente dificile la 
poarta română și fluierul final con
semnează — în aplauzele unui pu
blic entuziast, care a știut să sus
țină echipa — o victorie de presti
giu, deplin meritată a formației 
noastre.

Arbitrul Friedrich Koepke (R. D 
Germană) a condus foarte bine. El 
a avut colaboratori în colegii săi 
Rudi Gioeckner și Gerhardt Kunze.

înconjurat de patru adversari.
Foto : V. Bageac

ROMÂNIA, (antrenori live Oană 
și Ștefan Covaci): Haidu (7) — Popa 
(10), Hălmăgeanu (9), C. Dan (7). 
Greavu (7) — Ghergheli (9), Geor
gescu (7 + ) — Pîrcălab (7), Mateda- 
nu (9), Sasu (8), Sorin Avram (8).

CEHOSLOVACIA, (antrenori dr. V. 
Jira și J. Marko): Schroif (5) — 
Lala (7), Horvath (7), Popluhar (9), 
Bomba (8) — Masopust (7), Geleta 
(8) — Pospichal (6), Strausz (6), Ma
sele (6), Valosek (6).

CLASAMENTUL GRUPEI A IV-A
în urma jocului de ieri (România— 

Cehoslovacia 1—0), clasamentul și 
programul grupei a IV-a se prezintă 
astfel :
Portugalia 
România 
Turcia 
Cehoslovacia

3 3 0 0 7:1 6
2 2 0 0 4:0 4
3 0 0 3 1:9 0
2 0 0 2 0:2 0

URMĂTOARELE MECIURI
13 iunie, la Lisabona : Portugalia — 

ROMANIA.
19 septembrie, la Brno : Ceho

slovacia — ROMANIA.
10 octombrie, la Istanbul sau 

Ankara : Turcia — Cehoslovacia.
24 octombrie, la Ankara sau 

Istanbul : Turcia — ROMÂNIA.
31 octombrie, la Lisabona : Portu

galia — Cehoslovacia.
21 noiembrie, la Praga : Ceho

slovacia — Turcia.
21 noiembrie, la București : ROMÂ

NIA — Portugalia.

minute după
JOSEF MARKO (antrenor federal): 

„Fără șuturi, fără o linie de atac nu se 
poate clștiga un meci. Victoria româ
nilor a fost clară, meritată. Nu avem 
extreme, nu avem Înaintași, nu avem 
echipă /..."

POPLUHAR (căpitanul echipei R.S. 
Cehoslovace): „Nu mai avem nici o 
șansă de caliiicare In turneul final. 
De fapt nu avem echipă. Va trebui să 
luăm totul de la Început, să formăm 
jucători tineri și să-i rodăm Intr-o 
echipă nouă".

MASOPUST : „Am pierdut califica
rea. Românii — așa cum am prevăzut 
— au clștigat. Și au obtinut o victorie 
meritată".

OTTO GLORIA, antrenorul echipei 
Portugaliei : „E prima dată cînd văd 
la lucru echipa Romîniei. Știam că 
joacă bine, dar am văzut că joacă 
foarte bine. Românii, temperament la
tin ca șt noi, s-au mișcat foarte repede 
pe teren, în ciuda căldurii și a soare
lui. Dar, a te mișca repede nu înseam
nă nimic dacă acest lucru nu are și un 
scop. Or, fotbaliștii români au arătat 
șt un fotbal de calitate. Și, pot spune

IERI ÎN CAMPIONATUJ
SERIA I

METALUL BUCUREȘTI — FLA
CĂRA MORENI 4—2 (3—0). Joc fru
mos, de un bun nivel tehnic, cu 
multe goluri și cu un arbitraj foarte 
bun, iată cum poate fi caracterizat 
acest meci. Ambele formații au jucat 
deschis, în limitele unei depline spor
tivități. contribuind în felul acesta la 
reușita acestei întîlniri. Victoria me- 
talurgiștilor este meritată pentru că 
în prima parte a meciului aceștia 
au desfășurat un joc combinativ, cu 
pase precise și și-au construit multe 
acțiuni încheiate cu șuturi la poartă, 
reușind să înscrie trei goluri. în re
priza a doua jocul s-a echilibrat. Oas
peții și-au revenit și au desfășurat 
un joc mai aproape de posibilitățile 
lor, dar n-au putut înscrie decît două 
puncte. în această parte a meciului 
metalurgiștii au mai înscris un punct, 
astfel că victoria le-a revenit cu 4—2. 
Golurile au fost înscrise de către 
Dobre (min. 11) printr-un șut de la 
18 m, Buzatu (min. 37) cu capul, re- 
luînd o centrare a lui Stere, I. Po
pescu (min. 39) din 11 m și Panteli- 
mon (min. 70) pentru Metalul. Pentru 
Flacăra Moreni a înscris Tr. Popescu 
(min. 56 și 74).

Arbitrul Stelian Mataizer — Craiova 
a condus echipele : METALUL : Nicu- 
lescu (Petre) — Botescu, Tudor, Mal- 
schi, Stere — Szabo, Dobre — Bu
zatu, I. Popescu (Coteț), Pantelimon, 
Roman. FLACĂRA MORENI : Șerbă- 
noiu (Bucur) — Iordache, Albină, 
Cepolschi, Bocin — Frîncu, Baicu — 
Drăgan (Moldoveanu), Lalu, Tr. Po
pescu, Iofciulescu.

f C. DUMITRIU

DINAMO BACĂU —ȘTIINȚA GA
LAȚI 2—0 (2—0). Dinamo a avut ieri 
doi oameni în forină, pe Unguroiu și 
Bucur, și a reușit să cîștige două 
puncte prețioase. Oaspeții au jucat 
deschis, în special, în repriza a doua. 
Punctele au fost înscrise de Nedelcu 
(min. 14) și Unguroiu (min 42). (Hie 
Iancu și Vasile Cosma. coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—0 (2—0). Gazdele și-au 
asigurat victoria în prima repriză, 
cînd au și practicat un joc bun. Si- 
derurgistul a dominat și după pauză, 
însă înaintașii au ratat multe ocazii. 
Au marcat : Voinea (min. 4) și Ivă- 
nescu (min. 35). A arbitrat corect 
Emil Martin — București. (State Con- 
stantinescu, coresp. reg.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.F.R. 
ROȘIORI 2—0 (1—0). Victorie co
modă a localnicilor, care au ratat 
multe ocazii, printre care și o lovi
tură de la 11 m, prin Vătav. Oaspeții 
au șutut o singură dată la poartă, în 
plus au lăsat o impresie penibilă prin 
comportarea nesportivă (simulări, 
bruscări ale arbitrului). Au înscris: 
Vătav (min. 11) și Pană (min 57). 
A condus satisfăcător Gh. Hulpe — 
Cluj. (V. Secăreanu, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — METALUL 
T1RGOVIȘTE 2—1 (1—1). Chimia a 
dominat majoritatea timpului. Oas
peții s-au bazat mai mult pe con
traatac, reușind să deschidă scorul 
prin Dimitriu (min. 15). în general, 
meciul a fost de bună factură teh
nică și disputat în limitele sporti
vității. Pentru gazde au înscris Feur- 
dean (min. 44 din 11 m) și Romilă 
(min. 68). A condus slab Gh. Vereș — 
Cluj. (Stoiciu Bucur și Traian Lan
cea, coreso.).

POIANA CÎMPINA — UNIREA 
RM. VÎLCEA 4—0 (2—0). Joc de slab

nivel tehnic. Poiana a fost ra 
și a cîștigat pe merit. Puncta 
realizate de portarul Opans 
23 din 11 m), Matei (min. 
și Iordache (min. 80). (C. 1 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂIL 
INȚA BUCUREȘTI 2—1 (0— 
sub semnul celor două pu 
oferit prea multe faze palpite 
făcut multe greșeli în execi 
nice, de ambele părți. Stu< 
șutat foarte rar la poartă, 
au fost marcate de Coteț 
și Meder (min. 71) pentru < 
torul, Urseanu (min. 85) pe 
ința. Slab a fost arbitrajul lv 
jocaru — Constanta. (N. C< 
resp.).

CLASAMENT
1. Dinamo Bacău 24 15 2
2. Siderurg. Galați 24 12 7
3. Flacăra Moreni 24 11 5
4. Poiana Cîmpina 24 13 1
5. Constr. Brăila 24 12 2 .
6. Știința Galați 24 10 5
7. C.F.R. Roșiori 24 8 7
8. C.F.R. Pașcani 24 11 1
9. Metalul Buc. 24 10 2

10. Tractorul Brașov 24 8 5 .
11. Metalul Tîrgoviște 24 9 3
12. Știința Buc. 24 8 4
13. Unirea Rm. Vîlcea^ 24 9 2
14. Chimia Făgăraș 24 7 4

ETAPA VIITOARE: Uîț 
Vîlcea — Flacăra Moreni, Ci 
găraș — Metalul București 
Galați — Tractorul Brașov 
București — Metalul Tî 
C.F.R. Pașcani — Constructori 
Poiana Cîmpina — Siderurgi 
lăți, Dinamo Bacău — C.f 
șiori.

SERIA A lî-a

INDUSTRIA SÎRMEI 
TURZII — VAGONUL AR. 
(0-1). Localnicii, deși au 
aproape tot timpul meciuh 
reușit să înscrie decît spre 
Scorul a fost deschis în mii 
oaspeți prin Boroș. Egalarea 
dus abia în min. 85 (Mureșa 
în ultimul minut de joc Mu 
pecetluiește scorul final.

I. Donciu-co

A.S.A. TG. MUREȘ — JIUIZ 
3—1 (0—0). Gazdele nu ai?, 
valoarea lor obișnuită. Jiul 
bine în cîmp, în fața porții 1 
mai dat randament. Scorul 
deschis de oaspeți în min. 
Stoker. Golurile învingător 
fost înscrise de Al ecu (mj, 
Sîntion (75) și Țarălungă (77 
bitrat foarte bine Al. Toth (<

C. Albu și A. Szabo-co,

RECOLTA CĂREI — A.S.
1—0 (0—0). Meci anost. Re 
avut o ușoară superioritate te 
dar a fost ineficace în spațiu 
nalizare. Golul victctei a fost 
dintr-o lovitură de la 11 m

C x'
SERIA EST

Viitorul Suceava — Metalospor 
2—1 (1—0)

Ceahlăul P. Neamț — Dinamo : 
lași 3—0 (2—0)

Fructexport Focșani — Rulmen 
Iad 1—1 (0—1)

Petrolul Moineștl — Flamure 
Tecuci 3—0 (2—0)

Foresta Fălticeni — Textila But 
(1-0)

Metalul Rădăuți — Victoria P. 
1—0 (1—0)

Textila Botoșani — Chimia Ora 
Gheorghiu-Dei 1—2 (0—0)

meci
că dacă aveau mai multă șansă pu
teau înscrie încă 2—3 goluri. Repet, 
România a jucat foarte bine. Remarc 
pe jucătorii cu nr. 8, 7, 11, 5 și 3 
(i:.r.: Mateianu, Pîrcălab, S. Avram, 
Ghergheli, Hălmăgeanu). Echipa Ceho
slovaciei a jucat mai bine la Bratis
lava, împotriva noastră. Doar Popluhar 
a fost același. Vă felicit".

MATEIANU: „Cu meciul de azi am 
demonstrat că putem să jucăm și fot
bal. Dacă am fi exercitat presingul tot 
timpul, puteam realiza un rezultat și 
mai frumos".

MARCU: „Am privit jocul de pe 
banca de rezerve. Cu toate că și eu 
sînt tot fundaș dreapta, nu regret că 
Popa mi-a luat locul A fost, după 
părerea mea, cel mai bun de pe teren. 
Meciul a dovedit că voința-f-spiritul 
de sacrificiu (mă gîndesc în special la 
Georgescu, care a jucat accidentat din 
min. 12) pot aduce victorii frumoase. 
Sînt fericit! Oaspeții n-au demonstrat 
un fotbal de calitate, pe măsura locu
lui ocupat la ultima ediție a „mondia
lelor".

ETAPA VIITOARE : Metalosport 
— Ceahlăul P. Neamț, Victoi 
Neamț — Textila Botoșani, Chimi. 
șui Gh. Gheorghiu-Dej — Metal: 
dăuțl, Dinamo Moldova Iași — I 
Fălticeni. Textila Buhuși — Fruct 
Focșani. Flamura roșie Tecuci; 
rul Suceava. Rulmentul Bîrlad - 
Iul Moinesti.

CLASAMENT

1. Ceahlăul P. Neamț 23 15 2 6
2. Fructexport Focșani 23 11 5 7
3. Textila Buhuși 23 9 8 6
4. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 23 10 5 8
5. Metalosport Galați 23 11 3 9
6. Foresta Fălticeni 23 9 7 7
7. FI. roșie Tecuci 23 9 4 10
8. Din. Moldova Iași 23 9 3 11
9. Viitorul Suceava 23 9 3 11

10. Metalul Rădăuți 23 8 5 10
11. Petrolul Moinești 23 8 4 11
12. Victoria P. Neamț 23 7 6 10
13. Textila Botoșani 23 8 3 12
14. Rulmentul Bîrlad 23 7 4 12

SERIA SUD
Metrom Brașov — Portul Cor 

2—2 (1—0)
Tehnometal București — Unirea 

2—0 (0—0)
Marina Mangalia — Textila Sf. < 

ghe 1—0 (1—0)
Progresul Alexandria — Dinam: 

toria București 0—3 (Progresul ; 
scoasă din campionat)

Victoria Giurgiu — Electrica Fiei 
(1-0)



SGORIEI B
75). Arbitrul arădan Tr. Cru- 

j a condus bine partida.

Tr. Silaghi-coresp."

i.M. SIBIU — SÂTMAREANA
(1—0). Peste 4 000 de spectatori 

. rmărit acest meci. Prima repriză 
st echilibrată. Partea a doua a 
liril a fost la discreția gazdelor, 

Ații n-au mai rezistat iureșului 
s de atacul sibian. Au înscris: 
iru (min. 7), Popa (48 și 51), 
n (84), Laufceag (88), respectiv, 
rroș (67). A condus bine arbitrul 
îștean, N. Cursaru.

Gh. Topîrceanu-coresp.

F.R. TIMIȘOARA — GAZ METAN 
)IAȘ 0—0. Rezultatul partidei 
idește fidel situația de pe teren, 
triștii au dominat în repriza I iar 
ieșenii în cea de a II-a. Liniile 
:tac ale ambelor formații au prac- 
t un joc slab, fără orizont.

I. Ioana-coresp.’

ÎINERUL LUPENI — CLUJEANA 
V-
vfeciul C ' M. Reșița — Știința Ti-

1 va dis-□ara a^rast amînat și se 
h la 9 iunie).

CLASAMENT

îtiința Tim. 23 13 5 5 38:20 31
nd. sîrmei c. T. 24 13 4 7 34:25 30
Zagonul Arad 24 11 4 9 32:28 26
blujeana 24 10 5 9 31:21 25
J.S.M, Sibiu 24 11 3 10 40:33 25
Xecolta Cărei 24 10 5 9 29:30 25
liul Petrila 24 10 4 10 38:30 24
Minerul Lupeni 24 9 6 9 32:28 24
A.S. Cugir 24 11 2 11 33:32 24
A.S.A. Tg. Mureș 24 12 0 12 35:42 24
Gaz metan Mediaș 24 8 7 9 21:25 23
Sătmăreana 24 9 2 13 28:36 20
C.S.M. Reșița 23 8 3 12 27:40 19
C.F.R. Timișoara 24 5 4 15 18:46 14

•TAPA VIITOARE Clujeana —
;.R. Timișoara, Vagonul Arad — 
nerul Lupeni, Jiul Petri la — Ind. 
mei C. Turzii, Recolta Cărei — 
>.M. Reșița, Știința Timișoara — 
S. Cugir, A.S.A. Tg. Mureș — 
S.M. Sibiu, Sătmăreana — Gaz 
■lan Mediaș.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU

12 REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 22 din 30 mai 1965

i. n. 
n.

România (A) — cehoslovacia (A) 
Dinamo Bacău — Știința Galați 
Cehoslovacia (tin.)—România

U.R.S.S. — Țara Galilor 
Chimia Făg. — Met. Tîrg.
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul petrila 
C.F.R. Tim. — Gaz metan Med.

II. Ind. sîrmei — Vagonul Arad
X. Bologna — Cagliari 
X. Genoa — Milan 
<1. Lazio — Atalanta 
II. Varese — Juventus 
rond de premii : 255.239 lei. 
vieciul in din program disputîndu.se 
nbătă a fost anulat. Conform regula- 

pro-

V. 
V. 
71. 
II.

1
1

(tin.) 
anulat

nbătă a fgst anulat. Cc______ _.
untului tbate variantele primesc 
>stlc exact la acest meci.

Campionatul republican de atletism pe echipe

Steaua București pe primul loc la încheierea turului
BUCUREȘTI. Pe stadionul Republi

cii a avut loc triunghiularul Știința 
—Cluj 146—105 ( 55—37 p la femei, 
91—68 p la bărbați), Știința — Meta
lul 154—85 (57—28, 97—57) și Cluj — 
Metalul 144—93 (55—30, 89—63).

întîlnirea a dat cîștig de cauză stu
denților bucureșteni care au învins 
cu ușurință. Cu acest prilej au fost 
înregistrate primele recorduri repu
blicane în cadrul campionatului pe 
echipe. Studentul Iosif Naghi, de la 
I.C.F., a aruncat discul (2 kg) la 51,63 
m — record de juniori, și ștateta fe
minină a Științei (Iliuță, Caragea, Po- 
toroacă, Cheșu) Ia 4x100 m 48,6 sec 
— record de club.

Cele mai bune rezultate : BÂRBAȚI, 
200 m: Tudorașcu (M) 22,1, B. Al
brecht (Ș) 22,2 ; 400 m : B. Albrecht 
50,9, Gh. Plăcintaru (C) 51,8 ; 1 500 m : 
Căpraru (C) 3:594, Tatu (Ș) 3:59,7: 
10 000 m : Grecescu (M) 30:36,6, HC 
Lupu (Steaua) 31:34,4; 110 mg: Preda 
(Ș) 15,1, C. Socol (C) 15,1; 400 mg:
I. Fulger ($1 58,8. Olah (C) 59,6:
3 000 rn ob. : Mărușca (C) 9:44,8, Tatu
9:54,6; 10 km marș; Urse (M) 51:18,4, 
Brînzan (M) 51:55,6; lungime: H. Al
brecht (Ș) 7,03, Bădini ($) 7,00 ; tri
plu : V. Răuț (Ș) 14.71, Vlădescu (Ș) 
14,01 ; Înălțime : Porumb (C) 2,00, Io
nescu (Ș) și Bocu (C) 1,90; prăjină: 
Savin (Ș) 4,10, Bocu 3,60; greutate: 
Crețu (M) 14,70, Bizim (Ș) 13,87; disc: 
Naghi (Ș) 51,63, Kotlar (M) 47,41 ; su
liță : W. Socol 65,72 , . .....
60,36, HC—Marian (Ș) 
Szigmond (C) 44,96, Kotlar 44,02;
4 x 100 m : Știința 43,3. FEMEI, 200 
m : Beșuan (C) 25,3, Cheșu ($) 25,4: 
800 m: I. Silai (C) 2:17,9, G. Dumi
trescu (M) 2:20,4 ; 80 mg : Iliuță (Ș)
II, 3> Pândele (M) 11,9;
Potoroacă (Ș) 5,75, Caragea (Ș) 5,55; 
Înălțime: Iliuță și Pândele 1,50; 
greutate: Saucă (Ș) 13,17, Manoliu 
(M) 12,08; disc : Szabo (Ș) 40,47,
Halmen (Ș) 36,86; suliță: Mîinea 
(Ș) 33,90, Matyas (C) 32,27.

ORADEA. Derbiul etapei — meciul 
Steaua—Dinamo — desfășurat pe sta
dionul Crișana a revenit net echipei 
militare. Prima zi de concurs a 
plouat mereu, duminică timpul a fost 
bun, dar după ploaie pista a fost 
complet acoperită de apă. In aceste 
condițiuni rezultatele n-au mai fost 
cele așteptate. Rezultate : Steaua — 
Dinamo 151—114 (55—35-, 96—79),

E G O R I A C
roșie

Mizil — Rulmentul Brașov 1—1

Electrica Constanța — Flacăra 
ueurești 3—1 (1—0)
Rapid i.:„h ------ 1..1 2....:
-1).

CLASAMENT

V*ct. Buc. 
. Rulmentul Brașov 

Victoria Giurgiu 
Textila St. Gheorghe 

». Rapid Mizil 
u Portul Constanta 
f. Electrica Constanța 
J. Marina Mangalia 

Metrom Brașov 
Electr ca Fieni 
FI. roșie Buc. 
Tehnometal Buc.
Unirea Răcari 
Progr. Alexandria

. Din.

i. 
>. 
i.
L 
I.

39:18 
36:30 
35:27 
24:19 
33:30 
37:35 
40:38 
32:21 
26:22 
32:27 
28:31 
20:31 
26:41 
18:56

28
27
26
25
25
23
25
23
22
22
21
21
18
14

__________ Rulmentul Bra.
Marina Mangalia. Flacăra roșie 

______/I — Textila St. Gheorghe. Vic- 
oriia Giurgiu — Metrom Brașov, Unirea 
-.ăcari — Electrica Constanța, Portul 
Constanța — Rapid Miz.il. Tehnometal 
lucurești — Dinamo Victoria București, 
leciul Progresul Alexandria — Electrica 
'ienl nu se dispută.

ETAPA VIITOARE : 
ov 
bucurești

SERIA VEST

Metalul Pitești - Pandurii Tg. Jiu 
-2 (1-0)
Teba Arad — Victoria Călan 1—2 (1—11
Minerul Anina — Metalul Tr. Severin 

1—0 (2—0)
Minerul Clmpulung — Electromotor 
* .ișoara 2—1 (1—1)
iedul Tractorul Corabia — Metalul 

âunedoara nu s-a disputat.
Minerul Deva — Muscelul Cîmpulung 

1—0 (2—0)
Electroputere Craiova — C.F.R. Arad 

S—0 (2—01.

CLASAMENT

Cătăneanu (Ș)
62,43 ; ciocan:

lungime :

Steaua — Crișana 164—82 (55—37 ; 
109—45), Dinamo — Crișana 166—94 
(41-53-, 125—41).

Rezultatele individuale : BĂRBAȚI. 
200 m: Zamfirescu (S) 22,5, Stama- 
tescu (S) 23,1, Rățoi (D) 23,1 ; 400 m : 
Zamfirescu 50,8, Ene 50,9, Odoianu 
(D) 51,3; 1 500 m: Vamoș (D) 3:51,5, 
Ene 3:56,0; 10 000 m: Mustață (D) 
30:31,4, Rusnac (S) 31:57,0, Buiac (S) 
31:39,4; 110 mg: Macovei (S) 154\ 
S. Ioan (S) 16,3; 400 mg: Rățoi (D) 
55,7, Toth (C) 58,3; 3 000 m ob. : Va- 
moș 9:09,2, Caramihai (S) 9:13,8; 
10 km marș : Popa (S) 48:09,2, Cara- 
iosifoglu (D) 48:39,6; lungime: Sa- 
mungi (S) 7,31, Popovschi (S) 7,11 ; 
triplu: Mărășescu 15,00, Viscopolea- 
nu (S) 14,95, Dumitrescu (D) 14-58 ; 
Înălțime: Ducu (S) 1,96, Marinescu 
(S) 1,91 ; prăjină: Astafei (S) 4,30, 
Gîrleanu (S) 4,10; greutate: Dră-
gulescu (S) 14,00, Csakani (D) 13,75; 
disc .- David (D) 43,62, Flora (C) 42,79; 
suiifă : Crăciunescu (D) 56,70, Neam- 
țu (D) 54,31 ; ciocan: Drăgulescu
56,29, Mușat (D) 52,57 ; 4x100 m: 
Steaua 43,3, Dinamo 43,4. FEMEI, 
200 m : Mesaroș (C) 26,4, Stancu (S) 
26,4, Cîrstea (S) 26,5 ; 800 m: Teodo- 
rof (D) 2:15,6, Stancu 2:18,3; 80 mg: 
Cîrstea (S) 12,2, Costin (C) 12,3, Jung 
(S) 12,3; lungime: Viscopoleanu (S) 
6.02, Costin 5,17; Înălțime: Balea (S) 
1,58, Crișan (S) 1,58; greutate: Ba
laș (S) 11,08, Macavei (C) 10,93; 
disc : Sîmbotin (D) 33,31, Diaconescu 
(S) 30,97 ; suliță : Diaconescu 42,55, 
Avramescu (D) 33,87; 4x100 m:
Steaua 51,6, Dinamo 51,8. (Gh. și P. 
Lorincz — coresp.).

TIMIȘOARA. întîlnirea desfășurată 
pe stadionul C.F.R. s-a bucurat de o 
vreme foarte bună. Banat — Rapid 
141—121 (44—461 97—75), Banat — 
Brașov 151—117 (46—47; 105—70), 
Rapid — Brașov 134,5 — 127-5 (41— 
48; 93,5—79,5).

Rezultatele înregistrate la fiecare 
probă le vom publica în ziarul nostru 
de marți.

CLASAMENTUL
LA ÎNCHEIEREA

1. Steaua 8 8 0 0 1170 — 845 16
2. Știința 8 7 0 1 1133 5— 878,5 14
3. Dinamo 8 6 0 2 1140,5— 970,5 12
4. Banat 8 5 0 3 1110 — 957 10
5. Cluj 8 4 0 4 1085 — 999 8
6. Rapid 8 3 0 5 997,5—1030,5 6
7. Brașov 8 2 0 6 992,5—1090,5 4
8. Crișana 8 1 0 7 774 —1223 2
9. Metalul 8 0 0 8 779 —1184 0

învinsă
la Timisoara 
de I. C. Arad

: Metalul Hunedoara

23 10 2 11 31:32 22
23 9 4 10 32:37 22
23 10 2 11 21:32 22
22 8 4 10 28:32 20
23 9 2 12 27:43 20
23 9 1 13 33:40 19
23 6 5 12 31:37 17

S. Minerul Anina
9. Electromotor Tim.

10. Muscelul C-lung.
11. Tractorul Corabia
12. Minerul C-lung.
13. Metalul Pitești
14. Teba Arad

ETAPA VIITOARE
— Electromotor Timișoara, Pandurii Tg. 
Jiu — Minerul Clmpulung, Teba Arad — 
Electroputere Craiova, Minerul Deve — 
Tractorul Corabia, Metalul Tr. Severin
— Metalul Pitești, Victoria Călan — 
C.F.R. Arad. Muscelul Clmpulung — Mi
nerul Anina.

SERIA NORD

A.S. Aiud — Chimica Tîrnăveni 2—2 
(1-0)

Arieșul Turda — Faianța
3— 0 (1—0).

CLASAMENT

1. Arieșul Turda 23 13 5 5 56:20 31
2. Chimica Tîrnăveni ?3 11 5 7 35:23 27
3. A.S. Aiud 23 10 5 8 44:37 25
4. Faianța Sighișoara 23 9 6 8 33:32 24
5. Steaua r. Saionta 23 11 2 10 36:37 24
6. Gloria Bistrița 22 11 2 9 23:31 24
7. Unirea Dej 23 11 1 11 31:38 23
8. Soda Ocna Mureș 22 8 6 8 30:21 22
9. Minerul Bihor 23 10 2 11 41:37 22

10. Olimpia Oradea 23 9 4 10 33:37 22
11. Minerul Baia Sprie 23 8 4 11 33:32 20
12. Topitorul Baia Mare 23 6 6 11 39:42 18
13. Forest. Sighet. Mar. 21 8 2 11 27:43 18
14. Unirea Tg. Mureș 23 7 4 12 21:52 18

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.F.R. Arad 
Metalul Huned.
Minerul Deva 
Met. Tr. Severin 
Pandurii Tg Jiu
Victoria CMan 
Electrvputere Cr.

23 14
22 11
23
23
23
23
23

12

1
5
3

10 4
10 4
11 2
9 5

27
24
24
24
23

Turneele finale afe campionatelor renublicane 
1t

S-au încheiat întrecerile seriei a ll-a

HUNEDOARA
30 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Numeroșii spec
tatori prezenți la reuniunea inaugu
rală a turneului final masculin au 
fost dezamăgiți atunci cînd organiza
torii au anunțat că echipa Știința 
Timișoara nu se prezintă la întreceri. 
După ce 18 etape studenții timișoreni 
au luptat pentru a se califica în 
fruntașelor handbalului nostru 
culin. echipa a rămas acasă.

Așa stînd lucrurile, este și
să ridicăm problema utilității acestui 
turneu în care Dinamo București por
nește cu un avans nerecuperabil de 
9 puncte 
Steaua. In 
întrecerile 
ții optime
scoate în evidență (din nou !) greșita 
orientare a federației de specialitate 
în programarea turneelor finale.

Singura întîlnire programată a opus 
echipele Dinamo București și Dinamo 
Brașov, victoria revenind dinamoviș- 
tiior bucureșteni cu scorul de 18—12 
(10—4). Cealaltă partidă : Steaua — 
Știința Timișoara 6—0 (neprezentare).

ADRIAN VASILIU

jl-13

grupa
mas-

firesc

jucat numai o partidă, în care plusul 
de maturitate al handbalistelor de la 
Știința București a fost hotărîtor, ele 
învingînd Mureșul Tg. Mureș cu 4—0 
(1—0) prin punctele înscrise de Cîr- 
ligeanu (2), Leonte și Ștefănescu.

Meciul Știința Timișoara — Rapid 
București a avut loc duminică di
mineața. După o partidă echilibrată, 
întîlnirea s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 3—3 (2—1). Turneul fi
nal al echipelor feminine continuă 
începînd de marți la Tr. Severin.

ST. BALOI — coresp.
fată de a doua clasată 
plus, nici de data aceasta 
nu au la dispoziție condi- 
de desfășurare, fapt care

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
SERIEI A II-A

PETROȘENI 30 (prin telefon). — 
Ultima etapă a primei părți a turneu
lui final rezervat echipelor feminine 
nu s-a putut disputa sîmbătă în în
tregime din cauza ploii torențiale, 
care a făcut terenul impracticabil. S-a

Ieri s-au încheiat și întrecerile seriei 
a doua a campionatelor republicane. 
Echipele Știința București și Rafină
ria Teleajen (masculin). Rulmentul 
Brașov și Voința Odorhei (feminin) 
s-au calificat pentru seria I. Iată re
zultatele înregistrate ieri: MASCU
LIN: Știința București — Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 19—12 
(10—6), C.S.M. Reșița—Rafinăria Te
leajen 19—16 (8—11), Știința Cluj— 
Voința Sibiu 14—12 (7—3), C.S.M.S. 
Iași—Rapid București 15—14 (9—6), 
Tehnometal—Recolta Hălchiu 22—14 
(8—7). FEMININ : Favorit Oradea— 
Record Mediaș 10—12 (3—6), Con
structorul Timișoara — Voința 
Odorhei 11—11 (6—6).

TURULUI

După etapa a IX-a

Dinamo s-a distanțat cu două puncte

In etapa de ieri a campionatului 
republican de polo au fost înregis
trate următoarele rezultate:

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA— 
I. C. ARAD 4—5 (2—0, 0—1, 1—3, 
1—1). Mai calmi și mai hotărîți în 
momentele decisive, arădenii au cîș- 
tigat pe merit. Din cauza nervozi
tății, timișorenii au ratat 5 ocazii 
clare, șutind în bară. Au marcat i 
Kincs (2), Sinea (2), Unc pentru 
I.C.A., Bernstein (2), Cinteanu și Las- 
zlo pentru Industria lînii (ST. MAR- 
TON-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ—ȘTIINȚA 
CLUJ 1—4 (0—1, 1—0, 0—2, 0—1). 
Mureșenii au rezistat doar o repri
ză, după care au cedat vizibil. Au 
marcat: Daroczi (3), Danciu pentru 
Știința, Csutak pentru Mureșul.

(I. PAUȘ-coresp. reg.).
RAPID BUCUREȘTI

CLUJ 9—2 (3—1, 2—0, 2—1, 2—0). 
Evident superiori tehnic si fizic, ra- 
pidiștii au învins clar.
Chirvăsuță (4), Băjenaru (2), Paras-
chivescu (2), Tonciu pentru Rapid, 
Silaghi și Naghi pentru Voința.

VOINȚA

Au marcat i

Din nou trei me
ciuri — toate im

portante — în București. Primul dis
putat sîmbătă, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: Constructorul— 
Gloria: 9—9. Meciul nu a plăcut de- 
cît sub aspectul combativității. In 
rest, baloane trimise — invariabil — 
în tușe, joc defensiv lipsit de spectacu
lozitate.

Amatorii de rugbi au fost însă, în 
mare măsură, recompensați de calitatea 
celorlalte partide programate ieri di
mineață. Pe stadionul Ghencea, Gri- 
vița Roșie a obținut o prețioasă și pe 
deplin meritată victorie în fața forma
ției Steaua. învingătorii au fost de ne
recunoscut față de evoluția mediocră 
din meciul cu Progresul. Pachetul de 
înaintași a „prins" o formă de zile 
mari, a acționat grupat, omogen, do
vedind o vitalitate excepțională. Foarte 
inspirată alcătuirea formației, în care 
Marinescu a fost distribuit ca mijlo
caș la deschidere (post pe care a co
respuns integral), perechea de centri 
fiind alcătuită din Oblemenco și Wusec.

La victoria Griviței Roșii a contri
buit în mare măsură reintrarea a doi 
dintre cei mai valoroși jucători, De- 
tnian și Cost el Stănescu.

Steaua a oferit, cum era normal, o 
replică dîrză. Pachetul de înaintași 
a manifestat însă lacune. Au muncit — 
și, firesc, au dus tot greul doar cîțiva 
jucători: Ionescu, Durbac și Preda
(pînă a fost accidentat) la înaintare, 
Ciobănel și Penciu în linia dinapoi. 
Condusă cu 6—0, Steaua a marcat un 
început de dominare în prima parte 
a reprizei secunde, dar Grivița Roșie 
a răspuns cu o apărare promptă. Am-

bele echipe ratează ocazii de a înscrie 
(cea mai mare fiind aceea avută de 
Penciu, care a șutat în bara transver
sală). Spre sfîrșitul jocului, Ionescu îi 
lovește pe Dinu, arbitrul Șt. Constan- 
tinescu acordă lovitură de pedeapsă și 
Irimescu ridică scorul la 9—0. Pri
mele șase puncte au fost realizate de 
Wusec (încercare) și Marinescu (lovi- 
tură de picior căzută). In ultimele 
două minute, Demian este eliminat de 
pe teren. Tot un joc plăcut, foarte 
disputat—mai ales în prima parte—a 
avut loc pe stadionul din str. dr. Stai- 
covici. Dinamo a făcut o repriză exce
lentă acționînd cu toate compartimen
tele și culegînd — în compania adver
sarilor, foarte buni și în această partidă 
— aplauze pe deplin meritate. După 
ce și-a asigurat un avantaj consistent 
(11—3) Dinamo a jucat în repriza se
cundă mai defensiv, prudent, fără să 
mai insiste în atacurile la mînă, atît de 
spectaculoase și eficace pînă atunci.- 
Progresul forțează reducerea scorului 
și în min. 47 Craioveanu înscrie o lo
vitură de pedeapsă : 11—6. In min. 55, 
Florescu (Progresul) și Giugiuc (Di
namo) sînt eliminați. In min. 72, 
Dragomir realizează o nouă încercare: 
14—6, dar pînă la sfîrșit Progresul mai 
înscrie 3 puncte prin Craioveanu, după 
o lovitură de pedeapsă acordată la un 
atac — după părerea noastră regula
mentar — al lui Stoica: 14—9.

DAN GÎRLEȘTEANU

Farul Constanța—Rulmentul Bîrlad 
6—3 (3—0); Știința Pelroșeni—Știința 
Timișoara 18—0 (12—0); C.S.M.S. Iași- 
Știința Cluj 9—3 (6—3).

Sighișoara

(2-0) 
Soda

Steaua roșie Saionta 
Mureș 7—0 (3—0)

Gloria Bistrița — Minerul Bala
1—0 (0—0)

Olimpia Oradea — Topitorul Baia
2— 0 (i—0)

Unirea Dej — Minerul Bihor 6—0 
.Forestiera Sighetul Marmației — 

Ocna Mureș (amînat)

Unirea Tg.

Sprie

Mare

V DLhl

PRINCIPALA 
PARTIDA a etapei 
de ieri din campio
natele republicane 
s-a desfășurat la 
Cluj între echipele 
feminine 
goria A 
Știința și 
București

de cate- 
(seria I) 
Dinamo 

și a luat 
sfîrșit cu victoria gazdelor: 3—1 (—4, 
11, 12, 9). Un |oc de valoare modestă, 
dar cu unele faze palpitante și cu o 
evoluție interesantă a scorului în setu
rile doi și trei. Cu echipa descompletată 
și începînd timid, Știința și-a revenit 
treptat, impunîndu-se cu autoritate. Di
namo s-a prezentat sub orice critică, 
greșind foarte multe servicii, pre
luări și pase la atacante. (ȘT. TA- 
MAȘ - coresp.).

Prin acest rezultat, Știința Clui n-a 
urcat în clasament, în schimb... a de
semnat echipa campioană: RAPID 
BUCUREȘTI este de pe acum ciștigă-

toare a titlului, nemaiputindu-l pier
de nici dacă in ultimul meci va fi 
învinsă cu 3—0 de către dinamooiste, 
acestea avind la ora actuală două în
frângeri mai mult decât feroviarele.

IN MECIURILE MASCULINE ALE 
ETAPEI — Progresul Buc.—Minerul 
B. Mare 3—2 (—13, —14, 5, 9, 7) 
după 105 minute de joc. Oaspeții, ac- 
tivînd, în general, dar mai ales inițial, 
la un nivel mult superior celui de la 
ultima lor evoluție în Capitală, au fost 
la un pas de a învinge cu 3—0. Prin 
fluctuațiile de ritm și de atenție ei 
i-au permis însă Progresului să se re- 
dieseze și, cu un joc mai variat, să 
cîștige detașat în final. In setul al doi
lea, pierdut la 14, bucureștenii au 
condus cu 12—2 1

Dinamo Buc.—'Tractorul Brașov 3—1 
(5, 5, —8, 10). Net superiori, diuamo- 
viștii au desfășurat în primele două 
seturi un volei de înaltă școală în toate 
compartimentele. Apoi s au relaxat ne- 
permis de mult și ei, comițînd greșeli

îndeosebi la dublarea atacului și în 
acoperirea zonei 5 a terenului, iar 
Tractorul, acționînd din ce în ce mai 
decis în atac și mai cu seamă în a- 
părare (blocaj și linia a doua), a cîș- 
tigat setul trei și a condus în ultimul 
cu 8—4 și 10—6. De aici încolo, Di
namo remontează la calitatea compor
tării din primele două seturi și, la 
capătul a 82 de minute de joc, încheie 
meciul prin categorica dominare cu 
care l-a început.

IN CELELALTE TNT1LNIRI MAS
CULINE : Steaua Buc.—Farul Cons
tanța 3—0 (8, 2, 3), Dinamo Bihor -i 
Petrolul Ploiești 0—3 (7, 10, 10),
Știința Galați—Știința Cluj 3—-6 (8, 
12, 0), C.S.M.S. Iași—Rapid Buc. 0—3 
(1, 1, 5), Știința Timișoara—Construc
torul Brăila 3--1 (—10, 7, 11, 8).

ASTAZl IN SALA DINAMO, tn- 
cepînd de la ora 9, se joacă meciul 
de campionat Dinamo Buc.—Știința 
Cluj (masculin, categoria A, seria I).

disput%25c3%25aendu.se


Au loot sfîrșit „europenele" de box in (ara noastră
BERLIN, 29 (prin telefon). După 

opt zile de întreceri pasionante, azi 
au fost cunoscuți, în sala Werner 
Seelenbinder, cei mai buni zece 
boxeri amatori ai Europei. 172 de 
pugiliști, reprezentînd 24 de țări, au 
luptat cu multă ardoare în cele 13 
reuniuni, pentru obținerea locurilor 
fruntașe în ierarhia europeană. în
trecerile finale au fost dominate ca
tegoric de boxerii sovietici, care au 
cîștigat 8 titluri.

In primul meci al finalelor s-au în- 
tîlnit Freistadt (R.F.G.) și Skrzupzak 
(Polonia). După o primă repriză echi
librată, în care boxerii se studiază 
îndelung, în cea de a doua Freistadt 
se impune în lupta de la distanță și 
acumulează un ușor avantaj. Foarte 
disputată a fost ultima repriză. Frei
stadt și-a menținut avantajul și a 
cîștigat la puncte. Medalii de broz: 
Constantin Ciucă și Mc Clouski 
(Scoția). La .cocoș", Grigoriev 
(UJt.S.S.) a boxat mai bine decît în 
meciurile anterioare și a învins la 
puncte pe polonezul Galonska, cu 
toate că arbitrul Gittîns (Țara Gali
lor) i-a dat boxerului sovietic un 
avertisment în ultima repriză. Me
daliile de broz la această categorie 
au fost cîștigate de Nicolae Gîju și 
Rascher (R.F.G.). Net superior Ste- 
pașkin (U.R.S.SȚ a obținut decizia 
în meciul cu Bendig (Polonia). Bo
xerul polonez a fost nevoit, de cîteva 
ori, să țină, pentru a scăpa de K.D. 
și a fost avertizat de două ori. Ben
dig a terminat meciul în mare difi
cultate. Buchanan (Scoția) și Hubner 
(R.D.G.) au obținut medalii de bronz. 
Ea „semrușoară", Baranikov (U.R.S.S.) 
s-a revanșat în fața învingătorului 
său de la Tokio, polonezul Grudzien. 
Boxerul sovietic a atacat prin sur
prindere și a lovit cu mare viteză. 
Grudzien s-a... odihnit la podea în 
repriza secundă, după ce a recepțio
nat o stingă fulgerătoare. Medalii de 
bronz: Vasile Ântoniu și Mc Court 
(Irlanda).

Kulej este singurul polonez (dintre 
cei cinci, care au evoluat în finale) 
căruia nu i-a „scăpat" medalia de aur. 
El a întrecut categoric la puncte pe 
danezul Rasmussen. Medalii de 
bronz: Fasoli (Italia) și Kbnig
(Austria). Un meci viu disputat, 
foarte echilibrat, a avut loc la cate
goria semimijlocie. Italianul Patruno 
î-a asaltat în permanență pe Tamulis 
(U.R.S.S.). Acesta din urmă, însă, bun 
tehnician, a reușit să acumuleze un 
infim avantaj și să cîștige la puncte. 
Medalii de bronz: Dahn (R.D.G.) si 
Kucera (Cehoslovacia). La categoria 
mijlocie mică, Agheev (U.R.S.S.) a 
avut un meci ușor cu bulgarul Doi- 
cev. Lovit puternic în repriza a doua, 
Doicev cade, este numărat, se ri
dică. dar incomplet restabilit, e oprit 
de arbitrul german Hertel. învingător

prin abandon Agheev. Medalii de 
bronz: Casatti (Italia) și Schnedl 
(Austria). Popencenko (U.R.S.S.) s-a 
dovedit din nou cel mai tare, și în 
același timp cel mai tehnic boxer al 
acestei mari confruntări. El l-a în
vins prin k.o. în prima repriză pe 
Robinson (Anglia). Medalii de bronz: 
Slowakiewicz (Polonia) și Trodler 
(R.D.G.). La categoria semigrea, 
Pozniak l-a întrecut la puncte pe 
Gerber (R.F.G.). Victoria boxerului 
sovietic a fost categorică. Medalii de 
bronz: Horvath (Elveția) și Anders 
(R.D.G.). La „grea", în meciul cu 
Izosimov (U.R.S.S.), Pandov (Bulga
ria) a realizat — pînă în momentul 
cind a fost numărat prima oară — 
o partidă foarte bună. El și-a impus 
lupta de la distanta, a punctat cu di
recte repetate, și se părea că va 
cîștiga. O imprudentă făcută în re
priza secundă a făcut să recepționeze 
a puternică dreaptă la cap, care l-a 
trimis la podea. La reluare, neresta
bilit, Pandov a fost oprit de arbitrul 
England să reia lupta. Medalii de 
bronz: Rybanschi (Cehoslovacia) și 
Szenassi (Ungaria).

TIMIȘOARA (prin telefon). — Sîm
bătă, în potcoava stadionului 1 Mai, 
în prezența a peste 5 000 de spectatori, 
meciul demonstrativ dintre baschetba- 
liștii americani și selecționata locală 
s-a bucurat de un frumos succes, de 
aplauze la „scenă deschisă". Scorul de 
135—63 (62—34) a fost realizat de 
Greer (26), Ohl (20), Embry (20), 
Howell (17), Meschery (19), Gambee 
(10), Schaves (5), Thurmond (2) și 
Costello (16), respectiv de Dan Puș- 
cașu (9), Viciu (13), Spătarii (4), Czmor 
(9), Leonte (4), Dragoș (12), Viorel 
Pușcașu (4), Chirluță (2) și Wilwert 
(6). (P. ARCAN - coresp.).

★
CONSTANȚA 30 (prin telefon). — 

In încheierea turneului demonstrativ 
întreprins în țara noastră, baschetba- 
liștii profesioniști americani au jucat cu 
o selecționată locală de care au dispus 
cu 119—58 (60—21). Au înscris Cos
tello (22), Embry (15), Gambee (16), 
Ohl (14), Howell (26), Meschery (13) 
și Schayes (13), respectiv Răducanu 
(6), Burcea (4). Drăgătoiu (2), Cîndea 
(6), Ceapraga (8), Bulat (8), Dikay (6), 
Diaeonescu (6), Gabrițescu (4), Ră- 
duț (8). (E. PETRE - coresp.).

Concursul internațional de scrimă de la București

cîștigători la „individuale”
— România a întrecut R. D. G; la spadă —

Reprezentativele de popice ale Români» 
și Ungariei și-au împărțit victoriile

BUDAPESTA 30 (prin telefon). — 
Din nou băieții noștri au fost la înăl
țime. După victoria obținută în 1962 
la București (de atunci, cele două re
prezentative nu s-au mai întîlnit di
rect), echipa masculină a țării noastre 
a cîștigat duminică și la Budapesta în 
fața selecționatei Ungariei pe care, de 
data aceasta, a întrecut-o cu 5 208— 
5 150 p.d. După cum se vede din sco
rul final, partida desfășurată pe arena 
Flore a fost viu disputată. Astfel, 
după trei schimburi formația noastră 
conducea cu două popice doborite. în 
continuare, jocul a fost extrem de 
strîns. După penultima pereche, tabela 
de marcaj indica 4 308—4 307 p. d. 
în favoarea echipei României. Ultimul 
nostru jucător, Cristu Vînătoru, lansînd

bila cu o precizie... matematică 1- 
depășit pe maghiarul I. Varga: 900- 
843 p.d. Suooesul obținut de echip 
noastră — la care, în afară de C. V 
nitoru au mai contribuit în mod dec 
sebit P. Purje, T. Szemani și C. Rz 
dulescu — e cu atît mai valoros cu ci 
trebuie să spunem că popicarii româr 
au lansat bila pentru prima oară p 
o scândură confecționată din carto 
presat și nu din linoleum, ceea ce 
constituit un handicap.

In schimb, fetele s-au comporta 
slab (excepție Margareta Szemani) 
pierzând întîlnirea la scor: 2 408— 
2279 p, d. pentru selecționata R. P 
Ungare. Așa că, echipele României ș 
Ungariei și-au împărțit, în dubla în 
tîlnire desfășurată duminică la Buda 
pesta, victoriile.

Concursă! internațional de tir 
de la Leipzig a luai sfîrrt 

• ST. POPOVICI PE LOCUL II LA TALERE

Frumoasa comportare 
a fioretistelor noastre 

în „Cupa Jantie"
Concurînd la Paris, în tradiționala 

competiție de floretă feminină dotată 
cu „Cupa Jantie", trăgătoarele țării 
noastre Olga Orban-Szabo și Maria 
Vicol au ocupat locurile 2 și res
pectiv 3 (din 64 de concurente), după 
câștigătoarea întrecerii, franțuzoaica 
Brigitte Gapais. De remarcat faptul 
că Ildiko Rejto, campioana mondială 
și olimpică, s-a clasat pe locul 4. 
Pe locurile 5 și 6, alte două repre
zentante ale României, Marina Stanca 
și respectiv Suzana Tasi. Plutonul de 
8 al turneului a fost încheiat de 
franțuzoaicele Revenu (7) și Rousse- 
let (8).

Sîmbătă și duminică au fost desem
nați și cîștigătorii probelor de spadă 
șî sabie din cadrul concursului inter
național de scrimă găzduit de sala 
Floreasca.

La spadă, campionul olimpic Gri
gori Kriss a confirmat succesul de la 
Tokio, terminînd pe locul I turneul, 
dar, după multe emoții, numai cu 5 
victorii (în alte două asalturi a pier
dut la maghiarii Nagy și Kulcsar) și 
la capătul unui baraj cn compatriotul 
său, Nikancicov (5—3). In urma lui 
Kriss s-au clasat: 2. Nikancicov 
(U.R.S.S.) 5 v.db.; 3. Kulcsar (Unga
ria) 4 v.; 4. Kostava (U.R.S.S.) 4 v.; 
5. Preda (Ungaria) 4 v.; 6. Nagy (Un
garia) 4 t>.; ?.. Nielaba (Polonia) 2 v.; 
8. Pomamofsky (Polonia) 1 v.

In aoeastă probă, reprezentanții ță
rii noastre, deși nu emiteau pretenții 
la un k>c fruntaș, s-au comportat to
tuși satisfăcător, în special Al. Miro
nov, I. Sepeșiu, N. Marinescu și T. 
Sîrbulescu, prezenți în concurs pînă 
în sferturi de finală. De remarcat vic
toriile lui Sepeșiu la Kulcsar (5—3), 
Marinescu la Gonsiar (tot cu 5—3) și 
Mironov la Nemere (5—2). învinșii sînt 
scrimeri experimentați, finaliști ai mai 
multor ediții ale campionatelor mon
diale.

Proba de sabie, ultima din „ciclul" 
individualelor, a revenit pe cit de sur
prinzător pe atît de meritat, sarimerului 
maghiar Peter Bakonyi, cu fi v. Dar, 
ca și în cazul spadei, tot după un 
baraj, cu polonezul Jeray Paudowsky. 
La această probă, campionul olimpic 
Tibor Pezsa a avut o evoluție puțin 
convingătoare, încă din semifinale. El 
avea să ocupe, în cele din unnă, lo
cul 7... Clasamentul probei: L P. Ba- 
konyi (Ungaria) 6 v.d.b.; 2. J. Paw- 
lowsky (Polonia)) 6 v. d. b.; 3. J. 
Rîlsky (U.R.S.S.) 4 v.; 4. C. Rlkita 
(U.R.S.S.) 4 o.; 5. P. Kovacs (Ungaria) 
3 v.; 3. Z. Horvath (Ungaria) 2 v.; 7. 
T. Pezsa ^Ungaria) 2 v.; 8. M. Mezsena 
(Ungaria) 1 v.

Dintre reprezentanții noștri la a- 
ceastă probă doar Mustață s-a ridicat 
Ia valoarea unora dintre trăgători, mai 
ales în primele tururi ale probei. Ca-

lificat în semifinală, în „serie" .cu Ba- 
konyi, Rîlski și Rîktia, sabrerul român 
n-a mai putut ține pasul. Cel de al 
doilea trăgător al nostru calificat în 
semifinale, Rohoni, a avut și el un 
finiș slab, cedînd asalt după asalt, la 
Pauloicsky, Mezsena, Kovacs și Hor
vath. Și în cazul probei de sabie, 
pretențiile noastre nu puteau fi desi
gur mai mari, mai ales în compania 
unor trăgători de valoarea celor pre
zenți.

Duminică a avut loc și turneul de 
spadă pe echipe. Comportîndu-se bine, 
echipa României a reușit o frumoasă 
victorie asupra reprezentativei R. D. 
Germane, cu 10—5 (Marinescu și Hau- 
cler cîte 3 v, Sepeșiu și Moldanscht 
cite 2 v, respectiv Dumke 3, Schultze 
și U'hli cîte o victorie).

Un rezultat bun au realizat spada
sinii noștri și în compania redutabilei 
echipe a U.R.S.S. în fața căreia au ce
dat doar cu 6—9 (Kriss 3 v, Kostava, 
Nikancicov și Smoleakov oîte 2 v., res
pectiv Haucler 3 v., Marinescu, Se
peșiu și Moldanschi cîte o victorie). 
In celelalte meciuri, echipa țării noas
tre a pierdut la Ungaria cu 6—10 și 
la Polonia ou 4—12.

Clasament: 1. U.R.S.S. 8 p.; 2. Un
garia 6 p.; 8. Polonia 4 p.; 4. Româ
nia 2 p.; 5. R. D. Germană 0 p.

Concursul se încheie luni eu proba 
de sabie echipe.

LEIPZIG 29 (prin telefon). Con
cursul internațional de tir din loca
litate, la care au participat trăgă
tori drn șapte țări, s-a încheiat 
sîmbătă. în ultima zi s-au tras pro
bele de armă liberă calibru redus 
3X30 focuri pentru senioare și ju
niori și ultima manșă la talere a-, 
runeate din șanț. Concurentul ro
mân Șt. Popovici. a ocupat locul al

Poloiștii români pe locul 2
în turneul de la Leipzig

LEIPZIG, 30 (prin telefon). Sîmbă
tă, în penultima zi a turneului in
ternațional de polo din localitate, 
reprezentativele României și Iugosla
viei au realizat un meci deosebit de 
spectaculos, încheiat cu victoria la 
limită a formației iugoslave care a 
fructificat în ultimul minut o lovitu
ră de la 4 metri. Scor final: 3—2 
(0—1, 1—0, 0—1, 2—0). Au marcat 
Ivancici (3), pentru Iugoslavia, Cu- 
lineac și Blajek pentru România. Du
minică, formația română a învins 
Belgia cu 5—1 (2—1, 0—0, 1—0, 2—0) 
prin punctele înscrise de Kroner (2), 
Firoiu, Culineac și Popa.

Celelalte rezultate : Bulgaria—Bel
gia 2—1, R. D. Germană—Cehoslova
cia 4—0 (sîmbătă), Cehoslovacia— 
Bulgaria 4—3, Iugoslavia—R. D. Ger
mană 5—1 (duminică). Clasament fi
nal: 1. Iugoslavia 5 victorii, 2. RO
MÂNIA 4 v, 3. R. D. Germană 3 v, 
4. Cehoslovacia 2 v, 5 Bulgaria 1 v, 
6. Belgia 0 v.

II-lea. Comportarea lui merită sub
liniată. Ceilalți trei țintași români 
au obținut rezultate sub posibilită
ți. Este vorba de A. Ionescu, I. Stă-' 
nescu și V. Trăistaru. De asemenea, 
sub posibilități au evoluat și seni
oarele în proba de armă liberă.

Iată rezultatele: talere aruncate 
din șanț (300 buc): 1. Marseheider 
(R. D. Germană) 280 t; 2. STEFAN 
POPOVICI 272 t; 3. Seczew (R.D.G.) 
271 t; 4. Terentiev (U.R.SS.) 269 t; 
5. Asmuș (R.D.G.) 266 t... 13. A. 10- 
nescu 258 t;... 16. V. Trăistaru 254 t; 
17. I. Stănescu 253 t.

A luat sf îrșit turneul 
de șah de la Natanya

TEL AVIV 30 (prin telex). — Turneu? 
de șiah de la Natanya a luat sfîrșit cu 
victoria maestrului internațional M 
Czerniak (Izrael), care n realizat un scor 
neașteptat de ridicat : 10 puncte din 11 
posibile ! El este urmat în clasamentul 
final de marii maeștri iugoslavi S. Gligo- 
rici și A. Matanovici. In ultimele două 
runde, aceștia au fost ținuți cu remiză de 
fostul campion român Victor Ciocîltea. Cu 
aceste ultime două rezultate, Ciocîltea în
cheie turneul cu un scor de 50 la sută,* 
punctaj sub posibilitățile sale cunoscute. 
Al doilea șahist român, participant la 
turneu, B. Soos, se clasează în jumă
tatea a doua a tabelului, după o înfrîn- 
gere la Domnitz și o ultimă remiză cu 
Dunkelblum.

Iată clasamentul final al turneului : 
Czerniak (Izrael) 10, Gligorici și Matano
vici (Iugoslavia) 7’/2, Kreidman (Izr.) 6'4# 
(1), Domnitz (Izr.) 6’4, Ciocîltea (Româ
nia) 5Vz, Soos (România) și Dunkelblum 
(Belgia) 4, Porat și Aloni (IzM)^3% X1)» 
Bobis (Izr.) 3 (1), Fischer (Izr.) 2Yr.

ȘTIRI • REZULTATE © ȘTIRI
DOUĂ NOI RECORDURI MONDIALE 

LA ATLETISM

• 71,07 M LA ARUNCAREA 
CIOCANULUI

• 8,36 M LA „LUNGIME"

„Cupa FHumanite66 la ciclism
PARIS 30 (prin telefon). — Sîm

bătă și duminică s-a desfășurat tradi
ționala întrecere cidistă internațională 
„Cupa l’Humanite", la startul căreia au 
fost prezenți rutieri de valoare din 
mai mult» țări.

Prima etapă a avut loc sîmbătă pe 
ruta Nanterre—Petit Quevilly (160 
km.). Spre sfîrșitul etapei, doi dintre 
protagoniștii cursei — sovieticul Gai- 
nan Saidhujin și cehoslovacul Jan 
Smolik — au atacat hotărît reu
șind să se distanțeze. Clasamen
tul etapei: 1. Saidhujin 4h 15:25; 2. 
Smolik — același timp. 3. Kvapil 
(R.S.C.) 4h 16:54... 11. Gh. Suciu 4 h 
1803; 16. N. Ciumete 4h 18:48; 19. 

*C. Ciocan 4h 19:18; 26. E. Rusu 4h 
20:31. 36. Gh. Bădără același timp.

Duminică a avut loc etapa a doua: 
St. Etienne—Nanterre (160 km). Pri

mul a trecut linia de sosire alergătorul 
sovietic Kulibin cronometrat cu 4 h 
03:58 urmat de Kvapil și Coqqa (Fran
ța) cu același timp. Gh. Bădără și N. 
Ciumete s-au clasat pe locurile 7 și 8 
cu timpul de 4 h 65:43 iar Ciocan, 
Rusu și Suciu au sosit cu aproape 5 
minute întîrzîere.

Clasamentele generale arată astfel : 
individual : 1. Saidhujin (U.R.S.S.) 8 h 
18:42; 2. Smolik (R.S.C.) — același 
timp; 3. Kulibin (U.R.S.S.) 8'11.20:41; 
... 9. N. Ciumete 8h 24:27; 14. Gh. 
Bădără 8h 26:14; 20. Gh. Suciu 8h 
26:21; 24. C. Ciocan 811 27:36; 31. 
E. Rusu 8h 28:49. Pe echipe a cîștigat 
U.R.S.S. urmată de R. S. Cehoslovacă, 
Franța F.S.G.T., R. P. ROMÂNĂ, 
R. P. Lbigară, R. P. Bulgaria etc.

PAUL Z1LBERTIN
redactor la ziarul „l’Humanite"

NEW YORK, 30 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs de atletism des
fășurat la Modesto (California), au 
fost stabilite două noi recorduri mon
diale. Cunoscutul atlet american 
Harold Connolly și-a corectat pro
priul record mondial la aruncarea cio
canului cu o performanță de 71,07 m. 
Vechiul record era de 70,67 m și 
fusese stabilit de Connolly la 21 iulie 
1962 pe stadionul localității Palo 
Alto. Al doilea record al lumii a fost 
obtinut de săritorul în lungime Ralph 
Boston, care a obținut 8,36 m (v.r. 
era 8,34 m și aparținea aceluiași 
atlet). După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, condițiile de 
concurs au fost bune, astfel că cele 
două recorduri urmează să fie omo
logate de federația internațională.

ȘAHISTA româncă Elisabeta Po- 
lihroniade a luat un start bun în tur
neul internațional feminin de la 
Piotrkow (R.P. Polonă). Ea are l*/2 p 
după primele trei runde : remiză cu 
Rodica Reicher (a doua reprezentantă 
a noastră în turneu), partidă între
ruptă cu Litmanowicz (R.P.P.) și 
victorie la Ortlett (R.D.G.). Conduce 
poloneza Jurczynska cu 2'/2 p.

BORIS SPASSKI a cîștigat a doua 
nartidă a meciului cu Efim Gheller, 
care se desfășoară la Riga. El con
duce cu l‘/2—'/2.

O în ziua a doua a concursului

atletic de la Pekin, Ni Chih-cin a 
stabilit un valoros record al țării 
sale în proba de săritură în înălțime 
cu 2,22 tn. Cian Chi-vu a trecut 
ștacheta înălțată la 4,70 m corectînd 
la un interval numai de 24 de ore 
recordul R.P. Chineze la săritura cu 
prăjina. Sîmbătă, fiu Chiun-in rea
lizase 4,65 m.

HAN DBALI ȘTII PRAGHEZI ÎNVINȘI 
LA PARIS!

Echipa masculină de handbal a 
orașului Praga și-a început turneu) 
în Franța jucînd Ia Paris cu selec
ționata capitalei franceze. Jucînd 
foarte bine, handbaliștii francezi au 
obținut o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 15—13 (8—7).

e ÎN LOCALITATEA BAUMA s-a 
disputat meciul internațional de gim
nastică dintre echipele masculine ale 
Franței și Elveției. Gimnaștii francezi 
au terminat învingători cu scorul de 
274,20—273,85 puncte. în clasamentul 
general individual primul loc a fost 
ocupat de elvețianul Walter Muller, 
urmat de francezii Bouchonnet si 
Cavre.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
POLO PE APĂ de la Hamm (R.F.G.) 
a continuat cu desfășurarea meciului 
dintre echipa selecționată a Austra
liei și formația suedeză S.K. Eskils- 
tuna. Jucătorii australieni au obținut 
victoria cu scorul de 5—2.

FRED STOLLE ÎNVINGĂTOR 
ÎN TURNEUL DE TENIS DE LA PARIS

Au luat sfîrșit campionatele inter
naționale de tenis ale Franței, dis

putate la Roland Garros din Paris. 
Proba de simplu masculin a revenit 
australianului Fred Stolle, învingător 
cu 3—6 ; 6—0 ; 6—2 ; 6—3 în jocul 
cu compatriotul său Tonny Roche. 
La feminin, victoria a fost obținută 
surprinzător de Lesley Turner (Aus
tralia), care a învins-o cu 6—3 ; 6—4 
pe Margaret Smith (Australia), deți
nătoarea titlului.

• Turneul international de tenis 
de la Surbiton (Anglia) s-a încheiat 
cu victoria suedezului Jan Erik Lund
quist. El l-a învins în finală cu 9—7 ; 
6—3 pe Roger Taylor (Anglia). Chris
tine Truman (Anglia) și-a adjudecat 
proba feminină întreeînd-o în finală 
cu 7—5 i 6—1 pe Rita Bentley 
(Anglia).

Ieri, la fotbal:

U.R.S.S. - Jara Galilor 2 -1
în preliminariile campionatului 

mondial de fotbal (grupa a Vll-a) s-a 
desfășurat ieri la Moscova, întîlnirea 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
Țara Galilor. Victoria a revenit echi
pei sovietice cu 2—1 (1—0). Golurile 
învingătorilor au fost marcate de' 
Valentin Ivanov (min. 39), William 
(autogol min. 48), și, respectiv, Davis 
(min. 69), pentru galezi. Din această 
grupă mai fac parte Danemarca și 
Grecia. Iată clasamentul :
1. U.R.S.S.
2. Grecia
3. Danemarca
4. Țara Galilor

2 2 0 0 5:2 4
4 2 0 2 8:9 4
2 1 0 1 3:4 2
4 1 0 3 5:6 2
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