
Tinerii iînndbaliști, neînvinși, 
au cîștigat pentru prima dată 

„Cupa orașului București *
• SÎMBĂTĂ SI IERI - PATRU VICTORII ALE ECHIPELOR NOAS

TRE ÎN MECIURILE CU BUDAPESTA Șl BELGRAD
A Vl-a ediție a competiției interna

ționale „Cupa orașului București" la 
handbal masculin s-a încheiat aseară 
cu victoria surprinzătoare dar pe de
plin meritată a echipei de tineret a 
Bucureștiului (antrenori proî. E. Tro-

terenul fericiți că reușiseră să iasă 
„basma curată". Și aceasta datorită fap
tului că elanul, ambiția tinerească de 
a-și împlini setea de goluri a răpit re
prezentanților noștri luciditatea în orga
nizarea atacurilor și precauția în apărare,

Marinescu s-a strecurat printre Rabata și Ceramilaf și înscrie din plonjon. 
Fază din meciul București (tineret) — Belgrad 23—18.

Foto : A. Neagu

fin și M. Pintea). Ultimele partide 
au corespuns așteptărilor numeroși
lor spectatori prezenți la Floreasca. 
Ei au aplaudat jocuri dinamice, spec
taculoase și patru victorii interna
ționale ale handbaliștilor noștri.

Selecționata Belgradului nu a rezistat 
sîmbătă scara în fața iureșului tinerilor 
handbaliști bucureșteni, deciși să adauge 
frumosului lor palmares ctt mai multe 
victorii de prestigiu. Ca și cu o seară 
înainte, Goran și Moldovan au dirijat 
cu o deosebită vivacitate acțiunile ofen
sive, permițind lui Marinescu, Gafu și 
Paraschiv (din poziții de pivot sau ex
tremă) să marcheze cu o rară dezinvol
tură goluri unul mai frumos decît celă
lalt, sau — cînd a fost cazul — să 
creeze „tunarilor" (Nica, Licu, Gunesch) 
ocazii de a trimite „ghiulele" pe care por
tarul Todorovici le-a scos de cele mai 
multe ori din plasă.

Așa se face că timp de 42 de minute 
(scorul ajunsese la 19—7) practic, pe 
teren, nu a existat dcclt o singură e- 
chipă, care a practicat un joc ce ne-a 
mers la inimă. Pină la urmă însă, ta
bela de marcaj a indicat scorul final de 
23—18 (13—5) și oaspeții au părăsit

ceea ce a permis iugoslavilor să revină 
puternic și să limiteze proporțiile scoru
lui. Au înscris: Licu (6), Goran (4), 
Marinescu (3), Nica (3), Paraschiv (3), 
Gain, Moldovan, Gunesch, Roșescu pen-

CLASAMENTU1

1. București tin.
2. București
3. Budapesta
4. Belgrad

3 3 0 0 69:53 6
3 2 0 1 62:58 4
3 1 0 2 49:54 2
3 0 0 3 52:67 0

tru bucureșteni și Plavșici (3), Jakșici 
(3), Koprivita (7), Fajfrici (4), Cera
milaf pentru oaspeți.

Fără să strălucească, dar în orice caz 
comportîndu-se mai bine decît vineri, pri
ma noastră formație s-a impus în fața 
selecționatei orașului Budapesta, îtitr-o 
partidă în care, cu excepția unui singur 
minut (7), a condus de Ia un capăt la

P. GAȚU 
A. VASILIU

(Continuare In pag. a 4-a)

Reprezentativa noastră de hochei 
învingătoare în ambele partide 

cu echipa Ungariei
Simbătă: 6-3 (3-0, 0-2, 3-1):
Duminică: 5-1

Deși a avut o comportare inegală, 
echipa noastră reprezentativă de ho
chei n-a avut prea multe probleme 

•in jocul de sîmbătă seara, cu echipa 
' Ungariei pe care a întrecut-o cu 6—3 
(3—0, 0—2, 3—1). Hocheiștii noștri 
au fost cîteva minute surprinși, la 
începutul partidei, de replica dată de 
oaspeți (mai buni decît cu ocazia al
tor vizite la București), dar curînd 
și-au organizat acțiunile și — ca 
urmare a unui joc rapid — au termi
nat prima parte în avantaj net. în 
minutul 12 echipa română a marcat 
de două ori: o dată prin Bașa (șut 
puternic, de pe aripă din viteză) și 
apoi prin Vacar (șut de la linia albas
tră). în minutul 19, Iuliu Szabo a fixat 
scorul reprizei.

Și după prima pauză noi impunem 
ritmul jocului, dar acțiunile oaspeți
lor devin tot mai periculoase. în 
special contraatacurile, care de alt
fel le aduc și două goluri, realizate 
de Zsitva (min. 37) și Bankuti (în ul
tima secundă a reprizei), astfel îneît 
tabela de marcaj arată acum numai 
3—2 pentru România.

Formația noastră joacă, în ultima 
parte, mult mai atent. Se remarcă îr. 
special linia a doua, care în minu
tele 43 și 44 reușește două goluri 
bine lucrate, prin Bașa și Florescu, 
restabilind o diferență firească față 
de aspectul întrecerii. Hocheiștii ma
ghiari mai înscriu prin Boroczi (min. 
48), iar cu două minute înainte de 
fluierul final al arbitrilor austrieci W. 
Valent și A. Kuehnert (care au con
dus excelent), o acțiune personală a 
lui Pană ne aduce cel mai frumos gol 
al partidei.

(2-0, 2-0, 1-1)
în acest meci, am înregistrat inega

lități de comportare atît ale ansam
blului echipei noastre, cît și perso
nale, dar — pentru primul joc inter-

R. U.

(Continuare în pag. a 4-a)

Sâ

Fotoreporterii noștri 
au fost tăia/i de 
la primă pe tri

mestrul IV. Auzi dum
neata! Doi oameni și 
niciunul nu are primul 
gol 1 Cică II au pe-al doi
lea, că au laze frumoa
se... O scaldă. De ce n-au 
și primul gol ? Ce-au pă
zit acolo, doi inși ?

— Păi, cum ne-a dat 
afară de pe teren, arbi
trul a și fluierat. Noi 
eram în dreptul liniei de 
centru și tocmai ne în
dreptam spre poarta lui 
Carvalho... Am vrut noi 
să-l prindem din urmă 
pe Pircălab, dar parcă 
nu-1 știți cum fuge, cînd 
vrea 1 ? Nu l-a prins el, 
Hilario. care avea mai 
mare interes ca noi I Si 
era si înaintea lui Ion I 
Cînd am mai dat noi goi
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Un joc excelent al fotbaliștilor noștri 

ROMÂNIA-PORTUGALIA 2-0 (2-0) 
• Pircălab și Badea — autorii golurilor • Scorul a fost deschis in primele secunde ale partidei ® Echipa 
noastră a arătat un bun echilibru Intre compartimente și o exemplară putere de luptă • Excelent 

arbitrajul elvețianului Dienst
Cronică și comentarii de CONSTANTIN MACOVEI și RADU URZICEANU

Un „bravo” fără rezerve 
noastre naționale pentru

echipei 
jocul de 

ieri, pentru splendida victorie repur
tată în fața cîștigătoarei seriei a pa
tra a preliminariilor Campionatului 
Mondial, bine reputata reprezentativă 
a Portugaliei I

Rezultatul de 2—0 obținut într-un 
meci în care portughezii au aliniat 
cel mai bun „unsprezece" al lor, cu 
vedete de renume mondial ca Eusebio, 
Germano, Coluna, Simoes, Au
gusto, Torres constituie un suc
ces de mare prestigiu, care, 
fără îndoială, va avea ecou în 
fotbalul mondial. Acest rezultat net 
și care — fără falsă modestie — putea 
fi și mai categoric, aduce iubitorilor 
fotbalului românesc o profundă sa
tisfacție, dovedind că atunci cînd 
echipa noastră se pregătește temei
nic, cînd își mobilizează întreaga 
capacitate, cînd se dăruiește jocului 
și victoriei, poale concura de la egal 
la egal cu formații de prima mărime 
ale fotbalului mondial. Faptul că por
tughezii erau pînă acum neînvinși în 
serie, că au deplasat la București pe 
cei mai buni jucători la această oră, 
declarînd la sosire că vor face totul 
pentru a nu pierde, toate acestea 
dau și mai mult contur succesului nos
tru de ieri.

Ceea ce ne-a bucurat însă n-a fost 
numai victoria în sine, care - firește 
- este deosebit de prețioasă în pal
maresul echipei noastre reprezenta
tive. O satisfacție și mai mare ne-a 
adus-o maniera în care a fost obți
nut acest 2-0. Jucătorii români au 
fost ieri după-amiază evident mai 
buni decît adversarii lor, au impus 
ritmul partidei, au atacat lucid și de 
fiecare dată periculos, au creat oca
zii peste ocazii fa poarta lui Car
valho (puteam cîștiga și cu 4-0 și 
scorul acesta n-ar fi mirat pe ni
meni din cei care au urmărit jocul !), 
într-un cuvînt, au jucat de așa mani
eră îneît au obținut adeziunea totală 
a publicului, care, la sfîrșitul meciu
lui, a intrat pe teren și i-a purtat pe 
sus pe „cei 11".

Poate că înaintea meciului de ieri, 
dată fiind valoarea ridicată a adver
sarului și, de ce n-am spune-o, ul
timele rezultate nesatisfăcătoare ale 
reprezentativei noastre, mulți priveau

(Continuare in pag. a 2-a)

La cîteva clipe după ce Pircălab a înscris primul gol, Carvalho, de
zechilibrat de săritură, a căzut în fundul porții, ca și Sorin Avram, 

aflat in plin elan în urmărirea balonului.

De pe linia „careului mic“, Badea a reluat cu capul in plo
Fotografii de V. Bageac

5 minute după meci
După meci, i-am așteptat la vestia

re, pe învingători și pe învinși.
Primul care își face loc prin mul

fie-ntr-un
In „min. 1" ? Alții, nouă, 
da I Zău, nu sîntem de 
vină!... l-am întrebat șj 
pe ceilalți. N-are ni 
meni faza cu primul gol, 
chiar cînd s-a înscris. 
Așa cum a fost pe urmă 
avem și noi...

ciuda fotografilor, In se
cunda 151 In loc să ne 
bată ei, cum credea poa
te multă lume, i-am bă
tut noi. După un joc de 
zile mari, pe care nu 
l-au făcut ei, ci noi 1 S' 
dacă le mai „dădeam"

AGENDĂ

Au dreptate fotografii. 
Ieri toate au fost altfel. 
In loc să trimită re
zervele (că tot nu-i inte
resa rezultatul) portu
ghezii au venit cu prime 
garnitură, cu Eusebio, cu 
Germano, cu Simoes... Era 
vorba de prestigiu. In 
loc să maree ei primii, 
am marcat noi și, îtt

vreo 2—3 goluri, dip 
cele alte 6—8 „ocazii 
rare" pe care le-am a- 
vut, se minuna pămîntul. 
Așa, că, la urmă, cei 
care s-au bucurat că au 
scăpat numai cu 2 goluri 
n-am fost noi, ci ei I

E drept că, la sflrși! 
cînd s-au aprins iarăș1 
(după cită vreme ?) făcli 
ile pe stadionul „23 Au

gust", cei cu tricouri li
liachii, portugheze, au 
fost luați pe sus de spec
tatori, dar erau ai noștri, 
că le schimbaseră pe-afo 
lor cu ale oaspeților...

Satisfacție, bucurie, 
pentru joc frumos, df> 
ne-a mers la inimă, cum 
n-am văzut de mult. In 
ACEASTĂ partidă. Să 
fie oare cauza numai fap
tul că acest joc a fost 
fără „miză" ? Am scoate 
bucuroși din vocabularul 
cronicilor noastre aceas
tă... gogoriță.

Să ne bucurăm pentru 
jocul de ASTĂZI, să fa
cem din el UN ÎNCEPUT 
și să nu uităm de rest.

Sincere felicitări, echi
pei și antrenorilor 1

Deci, se poate 1 Să 
fie-ntr-un ceas bun I

MIRCEA COSTEA

țime este însă arbitrul elvețian 
GOTTFRIED DIENST. îl... atacăm:

— Ce impresie v-a lăsat meciul ?
— O partidă disputată într-un ritm 

amețitor de la început și pină la 
sfîrșit. Românii, juctnd mai elastic pe 
teren și superiori ca tehnică, i-au 
pus in inferioritate pe fotbaliștii por
tughezi. Prin acest joc rapid s-a reu • 
șit depășirea apărării masive și bine 
plasată a adversarilor dv. în același 
timp, apărarea română a închis bine 

drumul lui Eusebio, Augusto și al 
celorlalți spre poarta dv. După păre
rea mea, victoria putea ii și mai 
mare. Așa cum ați jucat azi, multe 
echipe europene de valoare puteau 
pierde in fața României.

■— Ce jucători români v-au plăcut 
mai mult ?

— Mi-au plăcut toții Și repet, sco
rul putea Ii mai mare.

— Chiar și 5—0 1 intervine arbitrul 
de tușă KARL GCÎPPEL.

'Mulțumim arbitrilor și pornim în 
căutarea fotbaliștilor români. Iată-1 
însă, mai înlîi, pe antrenorul princi
pal el reprezentativei noastre, IL1E 
O ANĂ :

— A fost un joc de calitate, începe 
dînsul, la care au contribuit ambele 
echipe.

-— Cum explicați, totuși, saltul ca
litativ făcut de reprezentativa noas
tră după meciul de la Ankara?

M. TUDORAN 
GH NÎCOl.AESGU

(Continuare in pag. a 2-a)



Româi "
(Urmare din pag. 1) 

cu rezerve șansele de reabilitare ale 
fotbaliștilor români. Totuși, cei 11 
purtători ai culorilor noastre au risi
pit îndoielile, oferindu-ne nu numai 
satisfacția rezultatului ci și pe aceea 
a spectacolului. Intr-adevăr, a fost 
un meci de calitate, dinamic, cu a- 
bundență de faze la poartă (mai ales 
la cea a Portugaliei), disputat în- 
tr-un ritm viu. Așadar, un meci deo
sebit de plăcut, în care atît fotbaliștii 
noștri cît și cei portughezi au ară
tat lucruri frumoase la capitolul teh
nică, în construirea fazelor. Ceea ce 
a fost determinant însă în stabilirea 
superiorității echipei României a 
fost excepționala putere de luptă, 
neprecupețirea nici unui efort, dărui
rea totală a întregii echipe pentru 
realizarea victoriei.

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ ALI
NIATĂ ÎN ACEST SEZON

Toate meciurile de pînă acum ale 
echipei noastre în preliminariile 
Campionatului Mondial au stîrnit dis
cuții asupra formulei prezentate. 
Chiar cînd am cîștigat (cum a fost 
cazul după meciul cu Cehoslovacia, 
de la București), au existat obiecții 
asupra randamentului dat de unii sau 
alții dintre jucători. Nu vrem să spu
nem că ieri toți cei 11 jucători ai noș
tri s-au comportat la nivelul maxim 
al posibilităților lor, că echipa n-a 
avut și scăderi. Totuși trebuie să re
cunoaștem că ansamblul formației a 
funcționat mai bine ca oricînd, că 
n-am avut fisuri serioase în nici un 
compartiment, că - de astă dată — 
nu putem aduce reproșuri selecțio
nării. Am avut un „unsprezece" omo
gen, apărarea, linia de mijloc și a- 
tacul aducîndu-și contribuții aproape 
egale la jocul bun prestat ieri. Desi
gur, n-a fost o treabă ușoară aceea 
a apărării, care avea misiunea să 
oprească acțiunile unui cvintet de ta
lie mondială (Augusto, Eusebio, Tor
res, Coluna și Simoes)! N-a fost ușor 
nici pentru cei doi „oameni de la 
mijlocul terenului" să se împartă în
tre atac și apărare I Cît despre ata- 
canții noștri, aportul lor trebuie ju
decat după faptul că au înscris por
tughezilor două goluri și au creat 
numeroase alte ocazii, nu din faze 
întîmplătoare, ci din acțiuni inteligen
te, bine concepute, purtate în viteză.

Apărarea imediată nu i-a lăsat ieri 
pe portughezi „să-și facă jocul", in
tervenind prompt (ca urmare a unui 
bun marcaj), anihilînd acțiunile a- 
cestora în fazele premergătoare „pa- 
sei finale". Ca urmare, portughezii 
n-au putut trage ieri efectiv la 
poartă din acțiune, ei fiind îndeosebi 
periculoși prin loviturile libere, exe
cutate cu măiestrie de Eusebio, prin 
șuturile de la distanță sau prin pers
pectivele ce se creau atunci cînd 
oaspeții se apropiau cu mingea de 
careul nostru. De un mare ajutor 
pentru linia noastră de patru fun
dași a fost ieri și compartimentul de 
mijloc, în special Ghergheli. Aportul 
acestuia s-a simțit însă cel puțin în 
aceeași măsură și în acțiunile de atac, 
la care a participat din plin. Dacă 
pentru Pîrcălab (prin valoare) și pen
tru Sorin Avram (prin lipsă de contra
candidat) nu se puneau probleme 
privind introducerea lor în formație, 
pentru vîrfurile de atac (punctul ne
vralgic în acest an) se ridicau semne 
de întrebare. De altfel, din formulele 
prezentate în meciurile de pînă acum, 
cînd cuplurile au fost mereu altele, 
s-a văzut că aici trebuia mai multă 
atenție. Alegerea făcută de selec
ționeri a fost, în sfîrșit, bună : Dri- 
dea și Badea, mai ales primul, au dat 
satisfacție.

CE NE-AU ARĂTAT OASPEȚII ?

Din capul locului trebuie să subli
niem bagajul bogat de cunoștințe 
tehnice ale jucătorilor antrenați de 
Otto Gloria. Am văzut ieri la Eusebio, 
.Coluna și ceilalți execuții tehnice, 
„de chinogramă", care ne-au încîn- 
tat. Portughezii „mînuiesc" balonul 
cu virtuozitate, îl controlează abil, 
pasează cu ingeniozitate și precizie, 
înzestrați cu viteză, atacanții știu să 
dea serios de lucru apărărilor ad
verse. Dintre ei ne-a plăcut cel mai 
mult Eusebio. El și-a etalat calitățile 
bine cunoscute, conducînd balonul 
cu extremă ușurință, pasînd prin sur
prindere celor mai bine plasați din
tre coechipieri și sutînd foarte peri- 
ayto». Alături de el s-au impus Coluna 

și Simoes, primul printr'-o activitate 
laborioasă la mijlocul terenului, cel 
de-al doilea prin viteză și driblinguri 
derutante. Torres, un atacant masiv 
și în același timp bun tehnician, a 
constituit un pericol pentru poarta 
noastră mai ales în prima repriză. 
După pauză randamentul lui a fost 
mai scăzut din cauza unei acciden
tări la braț care, firește, l-a stînjenit 
în mișcări.

Apărătorii echipei oaspe, dispu- 
nînd de o bună mobilitate, nu prac
tică marcajul sever ci preferă mai

ocazii de gol ale echipei noastre : Dridea reia peUna din numeroasele 
ales intercepția. Dintre ei ne-a plă
cut, prin calmul și plasamentul său, 
Germano. Dar cel mai bun om din 
acest compartiment a fost, fără în
doială, portarul Carvalho, căruia i 
se datorează în mare măsură faptul 
că scorul n-a luat proporții.

DESFĂȘURAREA PARTIDEI

Meciul a început cu o veritabilă 
„lovitură de teatru".

Pornită de la centru de către jucă
torii noștri, minqea a ajuns din cîteva 
pase la Pîrcălab. Extremul nostru 
dreapta s-a lansat într-o cursă în sti
lul său caracteristic, l-a depășit pe 
Hilario, și, din colțul careului, a șu
tat pe sus ia poartă. Carvalho a 
sărit, a încercat să oprească mingea 
dar aceasta a căzut în poartă. După 
numai cîteva secunde de joc, Ro
mânia - Portugalia 1—0 !

Fără îndoială, a fost un gol deose
bit de important pentru toată desfă
șurarea meciului. Acest gol dă aripi 
echipei noastre care atacă viguros. 
(Aspectul jocului ne amintește meciul 
de acum doi ani cu Spania, cînd e- 
chipa noastră a avut un „start" la fel 
de furtunos). în minutul 7, la o cen
trare a lui Sorin Avram, Pîrcălab are 
din nou ocazia să înscrie dar șutul 
lui de la cîțiva metri este respins 
cu genunchiul de portar. Oaspeții, 
surprinși de alura în care atacă e- 
chipa română, sînt constrînși la un 
joc de apărare, din care se dega
jează de-abia după ce se scurg mi
nute bune, și obțin două cornere 
(min. 12 și 15). Ei nu trag la poartă, 
noi însă da : Badea (min. 17), Dridea 
(min. 18 și 20). Obținem și un corner 
(min. 22) apoi Ghergheli șutează pu
ternic, portarul nu poate reține dar, 
mai înainte ca Dridea să intervină, 
Carvalho reușește să recupereze 
mingea. Jocul echipei noastre este 
din ce în ce mai bun. Apărarea des
tramă atacurile oaspeților, mijlocașii 
servesc bine pe atacanți, iar aceștia 
fac ca aproape fiecare incursiune în 
terenul portughezilor să anunțe o fază 
de gol. Sîntem chiar pe punctul de 
a urca scorul în minutul 28. Gher
gheli, care se intercalează frecvent 
în atac, atrage spre el apărarea 
adversă și centrează precis de pe a- 
ripa dreaptă; Sorin Avram este „pe 
fază" dar lovitura lui cu capul în- 
tîlnește... bara 1 După două minute, 
prima acțiune cu adevărat pericu
loasă a oaspeților este lămurită de 
intervenția sigură a lui Dan care tri
mite în corner. Pericolul revine însă. 
Torres face o cursă periculoasă, flan
cat de Popa, dar reușește să șuteze 
tare, pe jos. lonescu, atent, respinge 
balonul. Apoi, din nou, o mare o- 
cazie pentru echipa României. 
Pîrcălab centrează la Sorin Avram, 
acestaz șutează cu stîngul spre poarta 
goală,'dar mingea trece puțin pe lîngă 
bară.... în minutul 40, în urma unui 
corner în favoarea noastră, mingea 

ajunge la Popescu. Un șut cu boltă 
și —atunci cînd toți vedeau balonul în 
plasă - Carvalho respinge printr-un 
reflex extraordinar, trimifînd balonul, 
din plonjon pe spate, peste bară I în 
minutul 43, portarul român apără si
gur la o lovitură liberă a lui Eusebio. 
După această fază, vine cel de-al 
doilea go) : Dridea ajuns pe post de 
extrem dreapta, centrează spre So
rin Avram. Acesta retrimite balonul 
pe centru, Badea urmărește faza și 
cu o lovitură magistrală de cap tri
mite mingea în plasă : 2-0 ! în ulti-

mul minut al reprizei, Eusebio - din 
lovitură liberă - încearcă din nou 
vigilența lui lonescu care blochează 
la fel de sigur ca și cu cîteva minute 
înainte.

Efortul depus de jucătorii noștri, 
precum și dorința portughezilor de a 
remonta fac ca, după reluare, timp 
de 10-15 minute, oaspeții să fie mai 
periculoși. Ei șutează la poartă prin 
Eusebio, Coluna și Augusto. Echipa 
noastră depășește momentul dificil și 
trece din nou la atacuri viguroase, 
în minutul 64, o centrare a lui Gher
gheli este reluată din vole de Dridea, 
dar mingea trece pe lîngă poartă. 
Badea încearcă poarta de la dis
tanță, dar șutul lui trece peste bară. 
Din nou fază multiplă de gol în ca
reul portughez, terminată cu un șut 
al lui Sorin Avram în... Carlos. în 
minutul 72, o altă mare ocazie de 
gol : un șut puternic al lui Ghergheli 
este respins în față de către Car-

(Urmare din pag. 1)
— Noi ne-am cunoscut foarte bine 

adversarul. A tost urmărit atît de 
mine cit și de colegul meu Ștefan 
Covaci în mai multe rînduri, asttel 
că le-am putut da jucătorilor cele 
mai bune indicații pentru a contra
cara tactica oaspețiior și valoarea In
dividuală a unora dintre fotbaliștii 
portughezi.

— Cum vi s-a părut că a jucat 
Eusebio ?

— Noi l-am păzit cu strășnicie : 
2—3 oameni au avut grijă de el. Și-a 
arătat măiestria la cele două lovituri 
libere executate din apropierea careu
lui nostru, ca și la șutul său din ulti
mele minute de joc. Mă bucur de a- 
ceastă victorie, dar mai ales de jocul 
bun reușit de noi.

GHERGHELI este, ca întotdeauna, 
cu zîmbetul pe buze. Acum avea 
dreptul mai mult ca niciodată : fusese 
unul dintre cel mai buni jucători 
români :

— Sini foarte fericit că am clșli- 
gat. Azi am jucat pentru a cincea oară 
in echipa reprezentativă in fața publi
cului bucureștean; nici unul dintre 
aceste jocuri nu le-am pierdut 1 După 
părerea mea Pîrcălab a dat semna- 
iul in această partidă. Eu m-am în- 
jeles foarte bine cu el.

BADEA, debutant, a înscris unul 
din cele două goluri:

— Vreau să muljumesc colegilor 
de echipă că, deși pentru prima dală 
în mijlocul lor, m-au ajutat să-mi 
desfășor jocul. Mulțumesc antrenori
lor pentru încrederea ce mi-au acor
dat-o.

Să pășim acum în vestiarul oaspe
ților. Liniște ! Antrenorul OTTO 
GLORIA stă pe o bancă, retras. îl ru
gam sa ne spună părerea despre joc : 

valho, Dridea preia mingea dar, în 
loc să șuteze, încearcă un dribling 
spre dreapta și irosește acțiunea I 
Ambele echipe obțin apoi cîte un 
corner. In min. 85 Avram îi creează 
lui Dridea o bună ocazie, dar acesta 
ratează intervenția la balonul care a 
trecut prin fața porții. O fază simi
lară se petrece un minut mai tîrziu 
la poarta noastră : Eusebio trage 
din poziție dificilă, dar greșește ținta 
și mingea iese din teren după ce se 
plimbase aproape paralel cu linia 
porții. în minutul 87, Pîrcălab alunecă

lîngă poartă.
la o centrare a lui Dridea pe aripa 
stîngă, apoi Eusebio execută o lovi
tură liberă, fără efect. în ultimul mi
nut, Carvalho reține un șut al lui 
Dridea și... urmează fluierul final I

CUM AU JUCAT FOTBALIȘTII 
NOȘTRI ?

Mai întii, pentru toți, o felicitare 
pentru puterea de luptă exemplară. Am 
vrea să-i vedem mereu așa 1

Să trecem acum la scurte caracteri
zări, pe posturi.

IONESCU. Atent, prompt, mereu 
bine plasat, a intervenit sigur la unele 
șuturi periculoase, mai ales la cele din 
lovituri libere. N-a fost solicitat la 
faze de „ultima instanță", dar a apă
rat sobru, dînd încredere echipei.

POPA. A jucat ca totdeauna în me
ciurile internaționale, adică bine. Ma
nifestația de simpatie pe care specta
torii i-au făcut-o ieri căpitanului e-

5 minute după meci
— O partidă frumoasă, în care e- 

chipa României a jucat mai bine de- 
clt a noastră ; fotbaliștii dv. au fost 
mai rapizi. Pot spune, însă, că golul 
marcat in primul minut a contat 
toarte mult, șt aceasta mai ales din 
punct de vedere psihologic : jucători
lor români le-a dat aripi, frîngînd 
în schimb moralul portughezilor.

— Pe cine remarcați de la echipa 
învingătoare ?

— Toți au jucat bine, dar în spe
cial Pîrcălab. Ghergheli — excelent 
—, Popa, Hălmăgeanu. De la noi, 
doar Jos6 Carlos s-a ridicat deasupra 
celorlalți, care au jucat lent.

De aceeași părere este și COLUNA:
— Echipa Portugaliei a combinat 

prea mult, a jucat fără nerv. Golul 
din primul minut a fost o mare sur
priză pentru noi, ne-a dat peste cap 
moralul, ti felicit pe români pentru 
victorie 1

Pe GERMANO, fotbalistul cu bar
bă, l-a impresionat, de asemenea vita
litatea românilor >

— N-am crezut că vom pierde a- 
ceastă partidă. Dorința noastră era 
ca la Londra să ne prezentăm „ima- 
culaji", din preliminarii. Nu s-a putut. 
Și-mi pare rău. Dar ce puteam face 
azi în fața jocului debordant al fotba
liștilor români ? Mie mi-ar fi con
venit ca dv. să fi jucat atît de bine 
la Praga sau la Ankara, nu cu noi... 
Dar învingătorii sînt Învingători și 
toată onoarea le aparține I

— Bine, dar la Londra veți mer
ge dv.

— Desigur. Și aceasta pentru că 
în timp ce românii au reușit rezul
tate cu întoarceri de 180 ele grade, 
noi am avut o comportare constantă. 
Și aceasta înseamnă mults 

chipei naționale răsplătește nu nun 
jocul său bun din acest meci, ci 
îndelungata sa activitate pe postul 
fundaș dreapta a reprezentativei.

HĂLMĂGEANU. A luptat mult, 
avut intervenții excelente la mingi 
înalte, a oprit în ultimă instan 
atacuri adverse.

DAN. Cel mai bun din linia de fu 
dași. A jucat cu mult suflet, a inte 
venit cu fermitate în momente dificil 
în două ocazii prezenta lui în fa' 
porții ne-a risipit mari emoți. L-a 
dori însă, pe viitor, mai calm...

GREAVU. A început mai slab dar și- 
revenit pe parcurs. Chiar cînd a fo: 
depășit de adversar, a găsit puteri s 
revină și să recîștige balonul.

GHERGHELI. Cel mai bun jucata 
al echipei noastre. Inepuizabil, a mun 
cit titanic. A fost de mare folos apără 
rii iar în atac a avut o contribuție ma 
joră, „jucîndu-l“ bine pe Pîrcălab, cen 
trînd periculos sau șutind el însuș 
la poartă.

D. POPESCU. Util echipei, și-a , 
deplinit sarcinile. Am dori însă dir 
partea lui mai multă personalitate în 
joc.

PÎRCĂLAB. îi cunoșteam valoare- 
tehnică, viteza, intuiția jocului (cali
tăți pe care le-a etalat din plin), dar 
ceea ce vrem să subliniem la el în 
legătură cu meciul de ieri este faptul 
că într-adevăr a și muncit foarte mult. 
Așa îl doresc iubitorii fotbalului pe 
Pîrcălab !

DRIDEA I. Și-a făcut o foarte bună 
reintrare în echipa reprezentativă. A 
fost activ, a luptat mult, împreună cu 
Pîrcălab (cu care s-a înțeles bine) a
alcătuit o aripă care a însemnat un 
permanent pericol pentru portughezi. 
Dacă nu rata cîteva ocazii, jocul său 
ar fi întrunit absolut toate sufragiile.

BADEA. Mai timid în prima repriza, 
și-a revenit în cea de-a doua cînd a 
reușit execuții tehnice subtile. Deci, de
but satisfăcător în echipa națională.

S. AVRAM. Și-a folosit bine viteza, 
a ajutat și apărarea. Nu s-a concentrat 
însă deajuns în fazele de gol.

Pentru comportarea de ieri a eci 
pei noastre reprezentative, sincere feli
citări și celor doi antrenori, Ilie Oană 
și Ștefan Covaci.

Arbitrul elvețian Gottfried DIENST 
(ajutat de compatrioții săi Gilbert 
Droz și Karl Goppel) a condus ex
celent.

ROMÂNIA : lonescu — Popa, Hăl- 
măgeanu, Dan, Grcavu — Ghergheli, 
D. Popescu — Pîrcălab, Dridea I, Ba
dea, S. Avram.

PORTUGALIA : Carvalho — Festa, 
Germano, Carlos, Hilario — Pinto, 
Coluna — Augusto, Eusebio, Torres, 
Simoes.

Ce părere are EUSEBIO ? „Perla 
din Mozambic" a avut alături de el 
alți doi conaționali, Coluna și Hilario,', 
Nu este însă mulțumit de randament 
tul nici unuia :

— Nu, azi nu ne-am simfit hi lar
gul nostru. Românii ne-au simțit 
pulsul, au știut unde să țintească. Și 
de aceea jocul nostru nu a mers. 
Vreau să remarc în mod special apă
rarea echipei dv., care a jucat toarte 
bine.

Cam taciturn, acest Eusebio. în 
schimb, ziaristul portughez ARTUR 
AGOSTINHO, cel care a transmis la 
radio această partidă, era probabil 
în... continuare și ne-a vorbit mult și 
despre multe. în rezumat, e la unison 
cu ceilalți: „Victorie meritată a e- 
chipei României; fotbaliștii formației 
învingătoare au ajuns mai repede f^ 
minge, au dovedit un spirit de echipa 
fantastic I Au luptat toți pentru unul 
și unul pentru toți I Rezultatul a fost 
așteptat cu nerăbdare în Portugalia. 
Azi, In nici un caz nu ne putea li 
favorabil".

Pronosport
Rezultatele concursurilor Prono

sport B-13 și A-47. Etapa din 21 no
iembrie 1965.

I România — Portugalia 1
II Cehoslovacia — Turcia 1

III Bologna — Fiorentina 1
IV Brescia — Lazio 1
V. Cagliari — Spăl 1

VI Foggia — Napoli 2



Frații Suciu din Brașov (antrenor Martie Ștefănescu) 
campioni republicani la ciclocros!

M ROMÂNIEI"
?zultatele de ieri:
a Fălticeni — Chimia Sucea- 
(2-0).

i BuhușI — Dinamo Bacău 
-2). , .11 Moinești — Otelul Galați 
-0).
xport Focșani — Construc
ția 1—0 (0—0).

Constanța — Progresul 
i 2—2 (0—1, 2—2).
:ul Medgidia — Știința Bucu- 
0 (0—0).
zița București — Metalul 

0—2 (0—0).
Plopeni — Metalul Tîrgoviș- 
0—0).
a Calafat — Oltul Rm. Vîl- 
(1-1).
a Călan — Gaz metan Me- 
d-0).

orul Reșița — Jiul Petrila 
0, 2—2).
ioșia — Clujeana 1—2 (0—21 
atu Mare — Minerul Baie 
3 (2-1)
Tg. Mureș — Ind. sîrmei 
’—0 (1—0).
-na Mureș — A.S.A. Tq. 

-1 (1—1).
ad — Poiana Cîmpina 4—3 
3).
Ghelar — C.S.M. Sibiu 

).
imișoara — Vagonul Arad 
. 2—2).
îănunte în ziarul nostru de

i 
i
i
!
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I

Surprinzător de multi spectatori au ve-1 
nit ieri dimineață să asiste — tocmai 
dincolo de capătul tramvaiului 14 — la 
închiderea oficială a sezonului ciclist 
1965 ! Finala campionatului republican 
de ciclocros, desfășurată în Pantcliraon, 
Ie-a răsplătit efortul prin faze palpitante, 
prin disputa strînsă dintre protagoniști 
și chiar prin nivelul ridicat al întrece
rilor. Cicliștii bucureșteni au fost din 
nou învinși și încă la ei acasă... Și dacă 
lucrurile s-ar fi rezumat numai la vic
toria de la juniori a brașoveanului Ște
fan Suciu n-ar fi fost nimic ieșit din co
mun. Robustul ciclist antrenat de Martie 
Ștefănescu a cîștigat anul acesta toate 
titlurile de campion (7!) și ar mai fi 
cîștigat — probabil — și altele dacă 
federația ar fi inclus un număr mai marc 
ci'e probe. Dar (și aici este surpriza), 
bucureștenii au pierdut și titlul de la se
niori, lucru care nu s-a mai întîmplat din 
anul 1958 (tot un brașovean, Matei Kam
mer, a spart atunci ...gheața). Perfor
merul este... fratele lui Ștefan, proaspă
tul „senior44 Gh. Suciu. Și el este tot 
..copilul44 lui Martie Ștefănescu. Chiar 
dacă acum nu se mai pregătește sub su
pravegherea lui (între timp a... evadat

VOLEI: Ieri în categoria A,
cinci echipe câștigătoare în deplasare

mo București 
mo 2-0 (2-0)
buriu, frig, ploaie, ceață, tc- 
. ială condițiile în care s-a 
sîmbătă pe stadionul Dinamo, 
național amical de fotbal Di- 
rești—Komlo. La rîndul ci, 

făcut notă discordantă cu 
rîn.du-sc la nivelul anonima-

o echipă modestă, care 
ncle 10 minute ale meciului, 

mai energic, dinamoviștii, 
le trei titulari, s-au „plim- 
î vrut pe tot terenul, dînd 
fac un antrenament conști 
lerea jocului de duminica 
Farul. Un „antrenament*4 în 
șuturilor la poartă a lăsat 

•arece, raportat la numărul 
e create, scorul trebuia să 
de trei ori mai marc.

ire a stîrnit interes în cvo- 
iștilor de sîmbătă a fost re- 
unweiller VI în echipă. Con- 
jonibil pînă la primăvară, 

traumatism suferit în mc- 
?t cu Polonia, Radu Nun- 
rui accident a fost din fe- 
ai ușor decît se credea), a 
ițător, finețea sa tehnică 
narcată în condiții în care 
arte greu de controlat. Din- 
îamoviști, Haidu, Octavian 
ear d Ștefan au manifestat 

.Evitate, au alergat mai 
:u folos îptr-un meci fără 
ierv. •
echipa Komlo, față de pa
ie de sîmbătă, rezultatele 
ealizate la Timișoara și 
urprinzătoare. De pe sta- 
, repetăm, echipa maghiară 
>ă plece (numărînd numai 
împle de înscriere) cu un 
cu goluri.
• două puncte: Ene II 
aidu (rain. 32).
Dumitrescu (București) a 
rinătoarele formații : 
latcu (Uțu) — Ștefan, 
Ier III), Nunweiller IV, 
i) — Petru, O. Popescu 
I '^" juniceiller VI (Hai- 
ilâ \tfvozca), Haidu (lor-

I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I

■ss (Ihtus) — Jerabek,
Soos — Lutz, Pataki 

'arai, Bartulov (Bordac). 
eti.

MARIUS POPESCU

I 
I
I

— Torino
— Sampdoria 
Catania
- Atalanta
> — Mantova

Modena
nale — Milan

★
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Metalul București — Știința Craiova 
(F. I) 1—3 (8—15, 15—1, 11—15,
11-15). Studentele craiovence au ob
ținut această meritată victorie prin 
buna organizare a jocului, putere de 
luptă și gîndire tactică superioară. 
Din rîndurile lor le-am remarcat pe 
Lăzeanu, Amărășteanu (coordona
toare de joc, ridicătoare de precizie 
și eficace atacantă prin surprindere) 
și Coveanu. Jocul slab al metalurgis
telor explică în mare măsură acest 
rezultat-surpriză izbutit de Știința 
Craiova: doar cu ceea ce a realizat 
Mariana Dumitrescu, Metalul nu pu
tea cîștiga...

Rapid București — Penicilina Iași 
(F. I) 3—0 (5, 3, 3). Moldovencele nu 
au reușit în acest meci să ne arate ni
mic deosebit. încă lipsite de aportul 
a două titulare (Chirițescu și Tato- 
mir), ele le-au cedat în 40 de minute 
rapidistelor, care au cîștigat pe drept 
o partidă jucată cu seriozitate. Subli
niem comportarea jucătoarelor Tu 
dora și Rebac de la Rapid și am.... 
compătimit-o pe Căunei (Penicilina) 
pentru pasele defectuoase cu care a 
trebuit să lupte. (DINU NICOLAU— 
coresp.).

Partizanul roșu Brașov — C. P. 
București (F. I) 2—3 (15—12, 14—16, 
16—14, 9—15, 6—15). Victorie mun
cită și meritată a tipografelor, din 
echipa cărora s-au remarcat Zabara 
și Covaci. (P. DUMITRESCU-coresp.).

Știința Cluj — C. S. M. Sibiu (P.I) 
3—0 (12, 8, 8). învingătoare — echipa 
cu orientarea tactică mai bună. Ju
cătoare evidențiate: Mocanu, Po
rumb și Popa de Ja Știința, Hermann 
și Fleșeriu de la C.S.M. Sibiu.

Dinamo București—Farul Constanța 
(F. I) 3—1 (—9, 9, 4, 11), Constănțen- 
cele, stimulate de amintirea marii 
surprize produsă de ele în turul e- 
diției precedente a campionatului, 
cînd, la București, au dispus de Di
namo cu 3—0, încep partida cu fer
mitate Dracticînd un joc de ridicat 
nivel tehnic și, mai ales, tactic. De 
partea cealaltă a fileului, dinamovis- 
tele manifestă timorare, atacă timid 
și comit greșeli numeroase în apărare, 
multe mingi plasîndu-li-se între linii, 
centrul doi activînd prea retras. în 
setul al doilea, de la 6—0 penlru 
Farul, bucureștencele încep să se 
redreseze, își ajung și își lasă adver
sarele la 9. Pînă la sfîrșilul întîlnirii, 
cu excepția primului punct — pier
dut ----- în setul al treilea, Dinamo
nu mai cedează întîietatea și cîștigă 
clar, deși nu a atins nici un moment 
nivelul maxim al potențialului său. 
Dintre învingătoare s-au evidențiat 
Nodea, Ștefănescu și Ivănescu. Iar de 
la Farul (ale cărei principale defecte 
rămîn, din păcate, inconstanța și in
suficienta rezistentă), s-au detașat 
jucătoarele Biji și Goloșie.

Dinamo București — Știința Brașov 
(M. I) 3—0 (13, 11, 13). Rezultatele 
parțiale sînt elocvente. Pentru a ve
dea totuși și mai limpede cit de 
'r>ns a fost ieri raportul de forțe 

Ire cele două echipe iată evoluția 
scorului: 0-2, 3-2, 3-6, 7-6, 7-10, 8-10, 

la București, dar concurează pentru... 
Brașov), meritul rămîne, fără discuție, 
al antrenorului brașovean. Așadar, frații 
Suciu duc la Brașov ambele tricouri de 
campioni ai țării și pentru aceasta le 
transmitem lor, antrenorului și activiștilor 
sportivi de la poalele Tîmpei sincere și 
călduroase felicitări 1

La juniori categoria I s-au prezentat 
la start 27 de concurenți. Distanța de 
parcurs : 6 ture (18 km). în turul I se 
instalează în frunte „trio‘ -ul favorit: Șt. 
Suciu — Tudor Vasile — 0. Grigore. 
în timp cc Suciu gonește ca o locomo
tivă Diesel electrică și se distanțează de 
pluton, liderul întrecerilor de pînă acum 
— C. Grigore — merge surprinzător de 
slab și este întrecut de alți cicliști. Pînă 
la urmă cl reușește să revină (adversarii 
se „sufocă44), dar nu periclitează nici un 
moment victoria lui St. Suciu, aflat cu 
mare avans în fruntea cursei și nici mă
car locul... II pe care-1 va ocupa tînărul 
si talentatul ploieștean T. Vasile. Rezul
tat final: 1. ȘTEFAN SUCIU (DEZ
ROBIREA BRAȘOV) 40:23 — campion 
al României ; 2. T. Vasile (Petrolul
Ploiești) 41:10 ; 3. C. Grigore (Voința) 
41:28.

UR

8-13, 15-13,- 0-2, 6-2, 6-7, 14-7,
14- 11, 15-11; 1-0, 1-2, 11-2, 11-3,
12-3, 12-7, 13-7, 13-11, 14-11, 14-13,
15- 13. Cifrele grăiesc, numai că nu 
dau explicații... Disputa a fost atît 
de echilibrată din două cauze, prima 

Doina Biji (Farul) încheie cu succes un atac, pe care dinamovista Marj- 
lena Ștefănescu nu-I poate stăvili.

Foto : V. Bageac

mai hotărîtoare decît cealaltă. Mai 
întîi, jocul în genere dezlînat, neper- 
mis de slab al echipei învingătoare, 
în rîndurile căreia erau prezenți 
toți cei șapte jucători dinamoviști 
din lotul republican : Derzei, Ganciu, 
Schreiber, Cozonici, Tîrlici, Smerecin- 
schi și Stoian. Dintre aceștia, singuri 
Smerecinschi și Schreiber s-au apro
piat pe alocuri de nivelul real al po
sibilităților lor. Cea de-a doua expli
cație a diferențelor mici cu care au 
cîștigat duminică dinamoviștii o 
constituie comportarea foarte bună a 
studenților brașoveni care, printr-o 
remarcabilă mișcare în teren, acțio- 
nînd cu o deosebită combativitate în 
defensivă și cu multă varietate în 
atac, au lăsat o dată în plus o ex
celentă impresie. Cei mai buni de la 
Știința Brașov : Chinzeriuc, Niculescu 
și Furtună. (CONSTANTIN FAUR)

Știința Galați — Steaua București 
(M. I) 1—3 (5—15, 15—9, 11—15,
10—15). Derbiul etapei a oferit un joc 
de calitate ridicată, a durat 100 de 
minute și a luat sfîrșit cu victoria 
meritată a oaspeților. Gazdele s-au 
prezentat mult sub valoarea lor nor
mală. S-au remarcat Bartha, Rotaru și 
Poroșnicu de la Steaua și Kramer de 
la Știința. (T. SIRIOPOL și ST. CON- 
STANTINESCU - corespondenți).

Petrolul Ploiești — Rapid București 
(M. I) 1—3 (16—14, 5—15, 10—15,
6—15). Rapidiștii au învins, dar nu 
fără emoții, așa cum arată de altfel 
și scorul. De-a lungul celor patru se
turi de foarte bună calitate, s-au evi
dențiat Drăgan, Nicolau, Grigorovici 
(Rapid), respectiv Zamolo, Gîtlan și 
Rădulescu (I. CONSTANTINOAIE, 
coresp.).

Știința Cluj — Tractorul Brașov 
(M.I) 0—3 (12, 10, 13). Joc de valoare 
scăzută de ambele părți ale terenu
lui. (ȘT. TAMAȘ-coresp.).

La seniori (20 de concurenți, 8 ture — 
21 km), a condus mai întîi P. Simion, 
apoi Gh. Radu, R. Calagiu și din turul 
6 a preluat șefia Gh. Suciu. El a „con
trat4* un timp atacurilor lui Simion și, 
apoi, s-a detașat. Simion a avut și o 
pană. în finalul cursei, brașoveanul s-a 
dezlănțuit nelăsînd nici o speranță lui 
Petre Simion. Acesta din urmă repetă po
vestea lui F. Wittman de acum 9—10 
ani care cîștiga toate concursurile, iar la 
campionat era întrecut de... Moraru. Cla
sament final :

1. GI1. SUCIU (DEZROBIREA BRA
ȘOV) 47:54 — campion al României; 2. 
Petre Simion (Steaua) 48:09; 3. R. Ca
lagiu (Steaua) 50:47; 4. C. Popescu
(Olimpia) 51:32 ; 5. V. Bocso (Tg. Mu
reș) 51:37 ; 6. C. Ciobanu (Voința Plo
iești) 52:22.

Rezultate din celelalte curse desfășu
rate în afara campionatului : juniori ca
tegoria a Il-a — 1. Gh. Ciumcte (CPB)
— a parcurs 9 km în 20:13 ; semicurse
— 1. D. Stanca (SSE 2) — a parcurs 
6 km. în 15:31 ; turism — 1. E. Stroia 
(SSE 2) a parcurs 3 km în 9:22.

HRISTACHE NAUM

Știința Timișoara — Minerul Baia 
Mare (M. I) 3—2 (6, —13, 5, —14, 8). 
Numeroase greșeli tehnice, la Mine
rul ca și la Știința Cei mai buni de 
pe teren : Vraniță (Știința) și Rău 
de la Minerul. (I. STAN-coresp.).

REZULTATELE MECIURILOR DIN 
SERIA A 11-a : Progresul București— 
Știința Petroșeni (M) 3—1 (6, 14, —7, 
10), Viitorul Bacău — înainte Timi
șoara (M) 3—1 (3, 11, —11, 5), Banca 
Tg. Mureș — Ind. sîrmei C. Turzii 
(M) 3—0 (10, 14, 12), Electroputere 
Craiova — Alumina Oradea (M) 
3—1 (12, —14, 8, 13), C. S. M. S. Iași 
— Știința București (M) 3—0 (6, 12, 
9), Progresul București — C.S.M. 
Cluj (F) 3—0 (11, 14, 12), Sănătatea 
Arad — Progresul Tîrgoviște (F) 3— 
1 (12, —5, 3, 3), Știința Tg. Mureș — 
Știința București (F) 3—1 (—10, 10, 
11, 13), Țesătura P. Neamț — Voința 
M. Ciuc (F) 3—2 (—13, 9, 10, —9, 13).

RUGBI: Lotul național a dat satisfacție 
in meciul de antrenament cu Gloria

în ultima sa evoluție în meci de 
antrenament, lotul național de rugbl 
a dat satisfacție. S-a cristalizat con
cepția de joc, aplicindu-se bine tac
tica indicată de antrenori, pofta de 
joc a fost manifestă, iar incisivi
tatea... la înălțime. Scor final 50—0 
(20—0).

Interesant, din punctul de vedere 
al desfășurării partidei, a fost taptul 
că Gloria a rezistat timp de 20 de 
minute, perioadă în care echipa na
țională nu a reușit să înscrie nici 
un punct. Apoi, soluția tactică a fost 
găsită, iar mijloacele tehnice au fost 
bine și... fără cruțare aplicate. Sub
liniem faptul că din cele 50 de punc
te înscrise numai 3 sînt din lovituri 
de pedeapsă și numai 8 prin trans
formări, așadar totalul încercărilor 
este de 13 !

Nu vom face evidențieri, deoarece 
echina a impresionat tocmai prin an
samblul ei. Au fost minute în șir In

LUPTE: Penultima etapă 
n-a hotărît retrogradarea 
din seria A

La penultima etapă a campionatului de 
greco-romane, organizatorii au aJe9, în 
line, sala Floreasca pentru grupa de la 
București. Păcat că nu s-au gîndit să 
facă și niște afișe pe care să le fi pus 
în cartier, asigurînd astfel popularizarea 
corespunzătoare a galei hotărîtoare pen
tru echipele care vor mai activa sau nu 
în seria A.

în repetate rînduri am semnalat fap
tul că unii dintre arbitri nu se prezintă 
la galele Ia care au fost desemnați. La 
meciurile de la București au lipsit Gro- 
șereanu — de la Roșiori și Azizi — 
de la Tîrgoviște. Federația de speciali
tate ar trebui să sancționeze aceste ab
sențe. De asemenea, nu este admis ca 
la o întîlnire de lupte să nu existe me
dic. Duminică, în sala Floreasca, un 
sportiv de la Baia Mare a pierdut meciul 
prin nepre7cntare, deoarece antrenorul a 
fost nevoit să meargă cu el la cabinetul 
complexului și cele cinci minute au tre
cut pe neobservate. S-a făcut contestație, 
dar regulamentul e... regulament !

Arbitrajele asigurate de L. Baudi, C. 
Popescu, Gh. Teodorescu și D. Pîrvules- 
cu au corespuns. Dar... spectatorii nu au 
urmărit meciuri interesante, n-au fost 
martorii unor procedee tehnice caracte
ristice echipelor care s-au întrecut în a- 
ceastă etapă. A fost mai mult o luptă 
de uzură, în care a predominat precauția 
sportivilor de la Chimistul Baia Mare 
și Viitorul București amenințați dc retro
gradare. Situația rămînerii în seria A nu 
a fost lămurită încă. Ultima etapă își va 
spune definitiv cuvîntul.

Iată rezultatele: Steaua cu Chimistul 
Baia Mare 12—4 și cu Viitorul Bucu
rești 14—2. Chimistul Baia Mare—Vi
itorul 7—7.

V. GODESCU
*

REȘIȚA, 21 (prin telefon). — Spor
tivii de la Steagul roșu Brașov, mai bine 
pregătiți din toate punctele de vedere, 
au cîștigat la scor meciurile cu Metalul 
București și C.S.O. Reșița. Localnicii au 
reușit un rezultat de egalitate cu meta- 
lurgiștii bucureșteni.

Rezultate: Steagul roșu Brașov cu 
C.S.O. Reșița 11—3 și cu Metalul Bucu
rești 10—2. C.S.O. Reșița — Metalul 
București 8—8.

I. PLĂVIȚU -coresp.

*

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). —
După mai multe insuccese, ceferiștii 

timișoreni au reușit de data aceasta să 
întreacă la scor pe Rapid și Rulmentul 
Brașov. S-au remarcat Nistor, David, Ui- 
barti și Bordeianti (C.F.R.).

Rezultate: C.F.R. Timișoara cu Rapid 
10—4 și cu Rulmentul Brașov 14—2. 
Rapid—Rulmentul Brașov 14—2.

P. ARCAN-coresp. reg.

*

SATU MARE, 21 (prin telefon). — 
Multipla campioană a țării, Dinamo Bucu
rești, a trecut cu ușurință de formațiile 
Oțelul Galați și Unio Satu Mare. Gaz
dele au depus un efort serios, au învins 
pe Oțelul Galați și au scăpat din zona 
retrogradării.

Rezultate: Dinamo cu Unio Satu Mare 
12—4 și cu Oțelul Galati 13—3. Unio 
Satu Mare—Otelul Galați 11—5.

A. VERBA-coresp.

care XV-le român s-a asemănat cu 
o orchestră excelent pregătită și diri
jată de un virtuos al baghetei. Ns 
pare însă rău că unor asemenea laude 
trebuie să le alăturăm un reproș. 
Spre sfîrșitul jocului, care pînă atunci 
se desfășurase într-o notă de deo
sebită sportivitate, a avut loc un 
incident penibil, materializat prin- 
tr-un... schimb de pumni între jucă
torii Rădulescu din echipa națională 
și Lascu din echipa Gloria.

Formația în care a jucat lotul este 
următoarea: Penciu, Țibuleac, Cio
bănel, Irimescu, Vusec ; Dragomires- 
cu, Mateescu ; Băltărețu, Demian, Ili
escu ; Țutuianu, M. Rusu ; Rădulescu 
(după „incident", Ionescu), Iordă- 
chescu, Dinu. Este, de altfel, formula 
pentru meciul cu Franța.

Lotul pleacă joi dimineața, cu un 
avion special, direct la Lyon.

G. RUSSU-SIRIANU



România-Franța 548,20—543,80 Reprezentativa României a câștigat,
la gimnastică masculin

Concursul internațional dintre repre
zentativele masculine de gimnastică ale 
României și Franței, desfășurat sîmbătă 
și duminică în sala Dinamo din Capi
tală, s-a încheiat cu victoria echipei 
noastre la o diferență de 4,40 puncte. 
De la primul aparat gimnaștii noștri au 
luat conducerea și n-au mai cedat-o pînă 
la sfîrșitul competiției, ei prezentîndu-se, 
în general, la un nivel de pregătire su
perior oaspeților. Este drept că repre
zentativa Franței nu a concurat în ple
nitudinea forțelor ei, avînd mai mulți 
gimnaști accidentați. Aceasta însă nu 
scade din meritele sportivilor noștri care, 
după cum am afirmat, au fost mai buni. 
Principalul „realizator” al echipei noas
tre a fost Gh. Tohăneanu, sigur și con
stant la toate aparatele. „Răsplata” com
portării lui bune: victoria la individual 
compus și la 3 aparate. Pentru oaspeți 
Christian Guiffroy, Bernard Cayrc și

Christian Deuza (pînă în momentul acci
dentării) au „marcat” cele mai multe 
puncte pe... tabela de arbitraj.

REZULTATE, pe echipe: România 
548,20 p; Franța 543,80 p. Individual 
compus: 1. Gheorghe Tohăneanu (R) 
112,50; 2. Christian Guiffroy (F) 
111,80; 3. Anton Cadar (R) 109,95; 4. 
Bernard Cayre (F) 109,90; 5. Alexan
dru Silaghi (R) 108,95; 6. Ștefan Har- 
galaș (R) 107,25. PE APARATE, sol:
1. Tohăneanu 18,80 ; 2. Guiffroy 18,60; 
3. Silaghi 18,55; cal: 1—2. Cayre și 
Tohăneanu 18,65; 3. Silaghi 18,20; 
inele: 1. Tohăneanu 18,75; 2. Guiffroy 
18,55; 3. Cadar 18,45; sărituri: 1. 
Silaghi 18,95; 2. Cayre 18,80; 3. Guif
froy 18,60; paralele: 1. Guiffroy 19,00;
2. Cayre 18,80; 3. Tohăneanu 18,75; 
bară: 1. Guiffroy 19,05; 2—3. Tohă
neanu și llargalaș 19,00.

Constantin Gruescu învingător
in turneu! de box de !a Kaunas

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — Turneul 
internațional de box de la Kaunas s-a în
cheiat duminică o dată cu disputarea me
ciurilor din gala finală. Dintre cei trei 
boxeri români prezenți în finale cel mai 
bine s-a comportat Constantin Grucscu, 
învingător la categoria muscă, după un 
meci deosebit de spectaculos, susținut în 
compania lituanianului Blocha. Negoescu 
(cat. pană) a pierdut la Zurza, iar Po- 
poacă (ușoară) la Daușka. Deși învins, 
Ștefan Popoacă a făcut un meci foarte 
bun, fapt pentru care juriul i-a oferit 
premiul atribuit celui mai tehnic boxer 
al turneului.

în semifinale, Popoacă îl învinsese

pe lituanianul Alioșaitis. V. Badea (mij
locie mică) a cîștigat la Stensnis, dar 
a pierdut apoi meciul cu Teraude (R.S.S. 
Letonă). La categoria grea, M. Glieorghi- 
oni a fost învins de Fridcnberg (R.S.S. 
Letonă), iar Ia semiușoară Alcx. Murg 
a pierdut în fața boxerului leton Me- 
crson.

Tîrnava Odorhei pe primul loc

Competiția dotată cu „Cupa F.R.ILP.” 
a luat sfîrșit sîmbătă seara. Ultimul 
meci a opus echipele Voința Miercurea 
Ciuc și o combinată Știința București 

Știința Cluj. Jocul a fost deosebit de 
atractiv și s-a încheiat cu un meritat 
succes al Voinței, evident mai bună, în 
special în primele două reprize : 6—3
(2—0, 4—3, 0—0).

Golurile învingătorilor au fost marcate 
de loanovici (2), Z. Antal, C. Antal, I. 
Antal și Otvoș, în timp ce pentru stu- 
denți a marcat de 3 ori Cazan I, care 
se apropie de forma sa bună din sezonul 
trecut. O mențiune pentru nota de de
plină sportivitate în care s-a desfășurat 
partida (s-a înregistrat o singură elimi
nare de două minute în tot meciul), 
ceea ce a ușurat sarcina arbitrilor FI. 
Marinescu și N. lurceanu.

După cum ne declara antrenorul Voin
ței, Paul Sprcncz, această competiție s-a 

■ dovedit foarte utilă, ea ajutînd forma
țiile din provincie să abordeze turul al 
doilea al campionatului republican (care 
începe marți) cu o pregătire mult mai 
bună decît aceea cu care s-au prezentat 
acum două săptămîni.

In clasamentul „Cupei F.R.H.P.”, 
Tirnava Odorhei ocupă locul întîi cu 5 
puncte, urmată de Voința și Combinata 
Știinta (cîte 4 puncte fiecare) și Con
structorul București,

ce

neînvinsă, turneul internațional
de baschet de la Galați

GALAȚI, 21 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Un spectacol excelent, 
o splendidă propagandă pentru baschet, 
o utilă verificare a posibilităților ambe
lor echipe, iată cum poate fi caracteri
zată întîlnirca de sîmbătă seara dintre 
reprezentativele feminine ale României 
(A) și R. D. Germane, încheiată cu sco
rul de 71—65 în favoarea echipei noastre.

într-adevăr, baschetbalistele celor două 
formații au făcut uz de toate cunoștin
țele lor tehnice și tactice și au luptat 
din răsputeri pentru victorie, iar antre
norii au fost nevoiți să folosească toate 
jucătoarele și să aplice diferite formule 
tactice pentru găsirea celei mai potrivite. 
Ca desfășurare, partida a început în 
nota de superioritate a oaspetclor, care 
în 9 min. de joc aveau un avans de 10 
puncte (18—8). In această perioadă, an
trenorul S. Ferencz a păstrat pe teren 
o formație foarte tînără care a inițiat 
bine acțiunile ofensive, dar a ratat chiar 
și din poziții clare. In continuare, intro
ducerea pe rînd a baschetbalistelor mai 
experimentate se face din plin simțită 
și, treptat, echipa noastră reduce din 
handicap, pentru ca în min. 24 să ega
leze: 36—36. Cîteva minute avantajul 
alternează, dar în final echipa română se 
detașează și obține victoria cu 71—65 
(29—34). La acest succes un aport deo
sebit l-a avut zinca Racoviță, la fel de 
bună realizatoare, ca și creatoare. Au 
marcat: Gheorghe 10, Spiridon 5, Dia- 
conescu 3, Ec. Vogcl 6, Dumitrescu 14, 
Racoviță 28, Suliman 5, din echipa

noastră, Paulik 10, Schaal 13, Zimmer
mann 8, Ameis 8, Thieme 5, Kiihn 15, 
Bartholomaus 5, Bruning 1. Au arbitrat 
foarte bine I. Herczeg (Ungaria) și M. 
Tănăsescu (România).

Echipa secundă a țării noastre a luptat 
mult în meciul cu Ungaria, dar nume
roasele ratări (12 aruncări libere irosite), 
ca și faptul că au fost dominate sub pa
nou, nu le-a permis decît să se „tină“ 
de adversare, care au cîștigat cu 61—54 
(27—26). Au marcat: Paal 2, Pettro 2, 
Varga 8, Koren 5, Radvai 19, Keszei 2, 
Turoczi 2, Nagykardoș 4, Baku 4 și IIe- 
gedus 13 pentru Ungaria, O. Simon 11, 
Demetrescu 13, Wagner 6, Demian 13, 
Vartepniuc 9, Nicolae 2. Au arbitrat bine 
Șt. Roșu și M. Vodă (România).

★
Jocurile din ultima seară au avut 

o desfășurare asemănătoare: favori
tele (România A în jocul cu Ungaria 
și R. D. Germană în cel cu România 
B) și-au asigurat un avantaj decisiv, 
după care au folosit rezervele. In fe
lul acesta, diferențele au scăzut, dar

gw 
victoriile au fost obținute totuși 
emoții.

România A — Ungaria 66—59 
—22). Au marcat: Gheorghe 18, 
ridon 8, Haralambie 2, Vogel 5, 
mitrescu 12, Racoviță 14, Striima 
M. Simion 2 (România A), Petr 
Koren 13, Ratvai 2, Keszei 2, B 
3, Turoczi 4, Nagykardoș 3, Bal 
și Hegedus 26 (Ungaria)

R. D. Germană — Românit 
66—46 (34—20). Au marcat : P< 
11, Schaal 11, Schofeld 2, Zimmerr
2, Ameis 15, Thieme 5, Kiihn 7, ’
3, și Bartholomaus 10 (R. D. Ge 
nă, Popa 2, O. Simon 7, Bițu 7, 
metrescu 4, Wagner 9, Demian 
Vartepniuc 2 și Cherciov 6 (Ron 
B).

Turneul a fost cîștigat de 
MANIA A, urmată în clasament 
nai de R. D. Germană, Ungar 
România B.

DUMITRU STĂNCULES

Ultimele meciuri din preliminariile

Reprezentativa noastră de hochei 
învingătoare in 

cu echipa

A ambele partide
Ungariei

(Urmare din pag. 1)

țări 
notelor este bună. Merită 
Varga (dar, atenție la unele... neaten
ții!) și linia a doua care a corespuns 
mai ales sub aspectul fructificării o- 
caziilor, cinci din totalul de șase go
luri fiind înscrise cînd ea se găsea 
pe gheață. Linia întîi a făcut combi
nații foarte frumoase (unele ne-au 
îneîntat pur și simplu), dar — din 
păcate

ROMÂNIA : 
Ionescu, 
Szabo II, 
Ferenczi, 
fanov.

UNGARIA: Losonczi, Vedres — 
Koutny, Palotas, Raffa, Ziegler — 
Bankuti, Rozgony, Zsitva, Leveies, 
Bikar, Boroczi, Horvath, Orosz, 
Schwalm.

Duminică seara, cele două repre
zentative s-au întîlnit din nou, vic
toria revenind și de astă dată ho- 
cheiștilor noștri, cu scorul de 5—1 
(2—0, 2—0, 1—1). Spre deosebire

de primul meci, cel de ieri a fost 
mai slab, în special din punct de 
vedere spectacular, ambele echipe 
angajîndu-se din primele minute în- 
tr-un joc lent, încîlcit, în ----  *"
zele de poartă au fost rare 
dinamice.

Reprezentativa noastră a prezen
tat două linii de atac într-o alcătuire

al anului — media generală a 
mențiuni

rămase nefructificate.
Sofian (Dumitraș) — 

Czaka, Varga, Vakar — 
Calamar, Szabo I, Ștefan, 
Bașa, Pană, Florescu, Ște-

care fa- 
șl puțin

nouă, cu acest prilej fiind încercați 
Tarciu, Ferenczi și Andrei. Dar și în 
noile formule liniile „2“ și ,3" nu 
au arătat prea multe lucruri bune 
alcătuirea lor constituind în conti
nuare o problemă importantă pentru 
echipa noastră. Oaspeții s-au com
portat și ei mai slab decît în primul 
joc. Ne-au părut obosiți, fiind de 
multe ori depășiți în apărare, Iar în 
atac manifestînd multă nesiguranță. 
De altfel, ei au fost de cîteva ori în 
superioritate numerică, fără să poa
tă concretiza acest avantaj.

Partida a început în nota de do
minare a echipei noastre, care s-a 
impus printr-o superioară pregătire 
tactică și tehnică. Acest lucru s-a 
evidențiat încă din primele minute, 
cînd scorul a și fost deschis. După 
aceea hocheiștii români au ratat o 
serie de mari ocazii, reușind un nou 
gol abia în ultimul minut al primei 
reprize. In partea a doua meciul a 
fost și mai puțin interesant și din 
cauza cetii, care a împiedicat în 
mod evident buna organizare a ac
țiunilor. Disputa s-a mai înviorat 
doar în ultima repriză, cînd am no
tat ceva mai 
se.

Au înscris : 
și Bașa pentru 
kuti pentru echipa oaspe. Au arbi
trat A. Kuehnert și W. Valent (Aus
tria).

multe acțiuni frumoa-

Calamar 3, G. Szabo 
echipa noastră și Ban-

CĂLIN ANTONESCU

Tinerii handbaliști, neînvinși, au cîștigat 
pentru prima data „Cupa orașului București1

(Urmare din pag. 1)

nitul. Timp de 36 de minute (11—10), 
ambițioasa formație maghiară s-a ținut 
scai de „7-le“ bucure.ștean, nelăsîndu 1 să 
răsufle. Apoi însă au fost suficiente nu
mai 10 minute pentru ca jucătorii noștri 
să-și aducă aminte că sînt campioni mon
diali, scorul să ajungă 18—10 și lupta 
să fie practic încheiată. Rezultat final: 
18—14 (11—9) la care au contribuit: 
Ofelea (4), Ivănescu (3), Costache II 
(3), Hnat (3), Gruia (3), Iacob, I. Po
pescu și, respectiv, Nagy (4), Fenyo (3), 
Kovacs (3), Vitkay (2), Simo și Marosi.

Speranțele handbalului nostru 
și-au continuat aseară seria succese
lor. Vineri s-au comportat și mai 
bine decît în ajun, au practicat un 
joc rapid, precis, plin de fantezie 
Ii au reușit să întreacă la un scor

concludent, 21—14 (14—8), puternica 
selecționată a Budapestei. De data a- 
ceasta, tinerii jucători nu și-au mai 
îngăduit scăderi de ritm, ca în meciul 
cu Belgrad, și urmarea a fost că — 
exceptînd o singură dată (min. 4:1—2), 
— ei au avut permanent conduce
rea cu 4—8 puncte avans. Pentru 
frumoasa lor comportare generală și 
cucerirea Cupei, ei merită sincere 
felicitări. In același timp, însă, tre
buie să-i criticăm pentru exagerările 
de... fantezie, din finalul jocului, 
considerate de regulă drept un act 
nesportiv.

Punctele au fost marcate de: Go
ran 8, Gațu 4, Moldovan 3, Nica 2, 
Marinescu 2, Gunesch și Paraschiv, 
respectiv Marosi 3, Nagy 3, Fenyo 
3, Klein, Torno, Kovacs, Simo și Vit- 
kai. A arbitrat F. Nacken (R.F.G.).

In ultimul meci: București—Bel
grad 23—19 (13—10). Bucureștenii au 
forțat atît cit și-au asigurat victoria, 
asupra unui adversar care a jucat 
cu o foarte mare ambiție, dar n-a 
reușit decît să deschidă scorul (min. 
1 : 1—0) și să egaleze o singură dată 
(min. 35: 14—14). Forța de șut a 
bucureștenilor și-a 
ales în repriza a 
Hnat 5, Ivănescu 
cob 4, Costache II
pescu și Coman, respectiv Koprivița 
7, Fajfrici 3, Ștevanovici 3, Plavșici 
2, Rabata, Jakșici, Pokrajaț și Keț- 
man. A condus B. Westergaard (Da
nemarca). La încheierea jocurilor a 
avut loc festivitatea de premiere a 
cîștigătorilor.

spus cuvîntul mai 
doua. Marcatori:'
4, Oțelea 4, Ia-
2, Gruia 2, L. Po-

desfășurat mai multe 
din preliminariile campio- 

mondial de fotbal. In unele 
acestea au fost ultimele

Ieri s-au 
meciuri 
natului 
grupe, 
jocuri.

La Brno, în fața a 3 000 spectatori, 
echipa Cehoslovaciei a dispus de 
cea a Turciei cu 3—1 (2—1), prin 
golurile marcate de Mraz (min. 3 și 
15) și Horvath (min. 68). Pentru în
vinși a înscris Ayhan (min. 8). Jo
cul a. fost de slabă factură tehnică și 
echipa gazdă a fost sub nivelul ul
timelor confruntări. Formația turcă 
a jucat cu mult mai bine decît 
meciul pierdut în fața 
hoslovaciei la Istanbul
1. Portugalia
2. Cehoslovacia
3. România
4. Turcia

6
6
6
6

echipei
(0-6).

4
3
3
1

în 
Ce-

Reprezentativa 
o victorie foarte 
Fotbaliștii bulgari

1 
1 
0 
0
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3
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4
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meciul cu reprezentativa Izra 
cu 2—1 (1—0). Oaspeții au d< 
scorul prin Kolev. In repriza a 
gazdele au egalat. Cu minut» 
inie de sfîrșit, Asparuhov a n 
golul victoriei. Așadar, Bulga 
Belgia se află acum la egalita 
puncte. Pentru a cunoaște echiț 
lificată în turneul final din j 
cele două formații vor susțin 
meci de baraj pe teren neutru 
interesant de semnalat că în 
unui meci nul în acest meci 
nientar se va califica formați» 
va avea un 
împărțire).
1. Belgia
2. Bulgaria
3. Izrael

In grupa

★
Bulgariei a 
dificilă la Tel Aviv.

au cîștigat ieri
DE PE TERENURILE DE

obținut

BRAZILIA — U.R.S.S. 2—2 (0—0)

RIO DE JANEIRO 21 (Agerpres). 
Duminică, pe stadionul Maracana, 
s-au întîlnit In meci amical echipele 
Braziliei și Uniunii Sovietice. Jocul 
s-a încheiat la egalitate 2—2 (0—0). 
Au înscris Gerson (min. 51) și Pele 
(min. 55) pentru brazilieni și Bani- 
șewschi (min. 72) și Metreveli (min. 
85).

DERBIUL CAMPIONATULUI ITA
LIAN Internazionale—Milan s-a ter
minat la egalitate : 1—1. In clasament 
conduc Internazionale și Napoli cu 
cîte 15 p., urmate de Milan și Ju-

Se propune organizarea
campionatelor europene
de atletism din doi

în doi am
21 (Agerpres). — Co
de pe lingă Federația

golaveraj mai bun 
Clasamentul

4 3
4 3
4 0

gruț
0 1 1
0 1 
or

XlV-a prelhnima
chipa R.P.D. Coreene a dispt 
6—1 (1—0) de Australia. Cel 
doilea joc va avea loc la 24 
brie.

FOTBAL
ventus 
gat cu

IN CAMPIONATUL IUGC 
F. C. Zagreb — viitoarea ad’ 
a echipei Steagul roșu în met 
tur din „Cupa orașelor tîrgi 
a învins cu 2—1 pe Olimpia I 
na. F. C. Zagreb ocupă acun 
9, cu 10 puncte.

cu 14 p. Ieri Napoli < 
1—0 la Foggia.

CAMPIONATUL

COPENHAGA, 
mitetul european 
internațională de atletism, întrunit recent 
la Copenhaga, a hotărît să supună adu
nării generale a I.A.A.F. propunerea or
ganizării din doi în doi ani a campiona
telor europene de atletism. Pină acum a- 
ceastă competiție se desfășura din patru 
în patru ani. Viitoarele campionate euro
pene vor avea loc în 1966 la Budapesta, 
iar ediția următoare în 1969 la Atena, 
dată de la care se va menține perioada 
de doi ani.

Delegatul Greciei, Kyriakos, a decla
rat că speră ca Federația internațională 
să'accepte recomandarea organizării aces
tor campionate din doi în doi ani. El a 
adăugat că Grecia își va pune candida
tura la organizarea Jocurilor Olimpice 
din 1996, cînd se va aniversa centenarul 
olimpiadelor moderne. Grecia dorește, de 
asemenea, să organizeze Jocurile Balca
nice de atletism din 1968.

Scurte știri ext
• In proba de talare arunc 

șanț din cadrul îionatelc 
diale de tir (la arma de vîr 
care se desfășoară la Santi 
Chile, după prima manșă i 
Peter Roussos (S.U.A.) cu 100 
urmat de William Abbott (S.l 
puncte.

• Echipa franceză de hoc 
gheață Saint Gervais, aflată 
neu în Iugoslavia, a întîlnit 
ția H.C. Jesenice. Meciul s-< 
nat cu scorul de 6—2 (2— 
2—0) în lavoarea hocheiștilc 
slavi.

• Invingînd pe Eintracht F 
cu scorul de 13—6, ( * Gr 
Frankfurt cu 16—10 și țjv T.f 
chbrembach cu 17—9, echi 
culină de handbal Dukla F 
cîștigat turneul internaționa 
Frankfurt pe Main.

• In cadrul primului tur 
pei campionilor europeni" 
de masă (masculin), echipa 
B.T.K. Falkenberg a învins, 
cu 5—0 formația franceză A.< 
tenay.

• La Oslo, într-un 
de hochei pe gheață, 
Norvegiei a învins cu 
1, 2—3) reprezentativa

• Francezul Daniel 
tigat proba de floretă 
ternațional de scrimă 
șoară la Ankara. Locul doi 
lui Roland Losert (AusWa).

mec 
sel 

5—4 ( 
R.D. i 
Rever 
în tu 
care
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