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Un marc pas spre o finală românească 
în „Cupa campionilor europeni14 la volei

Primul pas MARE spre dorita finală românească a „Cupei campionilor europeni" Ia volei a fost făcut! 
Amîndouă echipele noastre masculine participante la competiția celor mai puternice echipe de clnb de pe 
continent au încheiat victorioase prima parte a semifinalelor. Sîmbătă. în Capitală. Dinamo București a în
trecut cu 3—0 pe campioana Cehoslovaciei, Dukla Kolin, iar duminică, la Moscova, campioana noastră. 
Rapid București, a dispus cu 3—2 de aceea a U.R.S.S., Ț.S.K.A. Două victorii de înalt prestigiu, la scoruri 
care ne dau dreptul să sperăm că returul întilnirilor le va aduce echipelor noastre, cu mai puține emoții, 
calificarea în lupta decisivă pentru „Cupa campionilor europeni", că ele vor fi acelea care-și vor disputa pină 
Ia urmă trofeul. Atit pe voleibaliștii de la Rapid, cit șî pe cei de Ia Dinamo, pe antrenorii lor, îi felicităm 
călduros pentru ceea ce au reușit pînă acum și le urăm, din toată inima, in continuare, victorie, succesul deplin 
dăruit sportului românesc in această importantă confruntare 1

SIMBATA, LA BUCUREȘTI DUMINICĂ, LA MOSCOVA

Rapid—Ț.S.K.A. 3—2

Sîmbătă dimineața, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Partidului Comunist Român 
care a participat la lucrările celui 
de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, conducăto
rul delegației. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. 
dorul Republicii 
la Moscova.

La sosire, pe 
delegația a fost salutată de 
Cnivu Stoica, Gheorghe 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș. 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, de 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al

al P.C.R.,
Socialiste

aeroportul

ambasa- 
România

Băneasa, 
tovarășii 
Apostol,

P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., aî 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Au fost de fa|ă 1. A. Iliuhin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București, și șefii 
misiunilor diplomatice ale celorlalte 
țări socialiste acreditați în Republica 
Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe aeroport au salutat cu căldură 
pe membrii delegației. Pionieri au 
oferit delegației flori.

★
La plecarea din Moscova, pe aero

portul Vnukovo, delegația a fost 
condusă de L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosighin și D. S. Poleanski, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
V. V. Grișiu și V. P. Mjavanadze, 
membri supleanți ai Biroului Politie 
al C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei Republicii Socia
liste România la Moscova.

(Agerpres)

3—0 (6, 6, 7), realizat de Dinamo București în 57 de 
minute, inclusiv cele ale taimauturilor și ale pauzelor 
dintre seturi I Succes deplin obținut în dauna puter
nicei campioane a Cehoslovaciei, Dukla Kolin, după nu
mai 45 de minute de joc eîectiv. 3—0 constituie o splen
didă victorie. BRAVO, DINAMO 1 învingătoare, sîmbătă 
la București, în turul semifinalei „Cupei campionilor 
europeni", echipa dinamovistă merită cu prisosință feli
citări, care se cuvin tuturor celor șapte jucători între
buințați (DERZE1, SCHREIBER, TÎRLICI, SMERECIN- 
SCHI, COZON1CI, GANCIU, STOIAN, evidențiați în or
dinea aceasta) și antrenorului echipei, SEBASTIAN 
MIHÂILESCU.

In acest meci, condus foarte bine de arbitrii J. Lajos 
PHlngaria) și I. Niculescu (România), scorul a evoluat 
astfel s 3—0, 3—1, 4—1, 4—3, 6—3, 6—5, 12—5, 12—6, 
15—6 ; 0—1, 3—1, 3—3, 5—3, 5—4, 13—4, 13—6, 15—6 ; 
5—0, 5—2, 8—2, 8—6, 9—6, 9—7, 15—7. Adjectivul „pu
ternică" lingă numele unei formații care a fost învinsă 
cu 3—0 (45 : 19) și, mai ales, asemenea laude acordate 
unei echipe învingătoare la un scor atît de drastic, ar 
putea să pară desigur exagerate. Dar nu sînt absolut 
de loc așa. Pentru că, în pofida impresiei produse de 
cifrele rezultatului, Dukla n-a jucat slab și, implicit, sar
cina dinamoviștilor a fost departe de a fi o simplă for
malitate, îndeosebi la început. Nu ei au fost aceia care 
au-'imprimat initial aspectul jocului, ci sportivii ceho
slovaci. Aceștia, printr-o inteligentă orientare tactică, 
a cărei aplicare S-a bazat pe pasele executate cu exac
titate de PESKA și PAULUS, și-au organizat atacurile 

I urmărind și reușind ca tot ce finalizau trăgătorii SOPA, 
Fclkel, SMOLKA și Sumny (ca și, ulterior, SMIDL și 

[Schenk în setul doi) să fie efectuat din mingi ridicate
CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 4-a)

MOSCOVA 10 (prin telefon). — Comportare excepțională, 
splendidă victorie a voleibaliștilor de la Rapid București, 
duminică la Moscova, în fața campioanei U.R.S.S. ȚS.K.A., 
care aproape se confundă cu echipa reprezentativă a U.R.S.S. 
— campioană mondială și olimpică. Rezultatul întilnirii: 
3—2 (—13, 9. 12, —14, 8).

Meciul a durat două ore și 40 de minute, timp în care 
s-a jucat un volei de înaltă valoare. RAPID a început me
ciul în următoarea formație: PLOCON, NICOLAU, DRĂ
GAN JGR1GOROVICI, UDIȘTEANU, MINCEV, iar Ț.S.K.A.: 
Cesnokov, MONDZOLEVSKI, SIBIRIAKOV, VOSKOBOI- 
NIKOV, Iakovlev, Burobin. Pe parcursul jocului la noi a 
mai jucat FERARIU, iar la Ț.S.K.A. — Adamov, Gheras- 
kin, Kovalenko și Astanin. în primul set echipa noastră a 
debutat puternic, conducînd cu 4—0, 9—5 și 13—11. Cîte- 
va greșeli ale arbitrului secund și ale celor de linie ne-au 
privat de victorie în acest set. Setul 2 se scurge în același 
ritm: 5—0, 7—2, 13—5, 14—8, 15—9, noi avînd tot timpul 
conducerea. Setul al treilea se desfășoară ca și precedentul, 
echipa noastră deținînd în permanență inițiativa. Conducem la 
un moment dat cu 13—12, ne desprindem și cîștigăm la 12 
Singurul set în care Ț.S.K.A. a condus a fost al patrulea: 
de la 6—1 și 9—4 pentru gazde, am ajuns însă curind la 
11—9 pentru noi. Cîteva atacuri reușite de Ț.S.K.A. îi aduc 
victoria în setul acesta. In setnl 5, scorul a evoluat per
manent în favoarea noastră: 3—0, 5—3, 7—4, 8—7, 14—7, 
15—8. Punctul forte al echipei noastre l-au constituit și de 
astă dată blocajul, dublat de un excelent joc in linia a 

doua și
Jocul

te jucători întrebuințați de Rapid obli
gi să-î evidențiem în Lloc, alături 
antrenorul, lor, JEAN PONOVA.

tapa a XV Ii-a a campionatului 
fi. categoriei A la fotbal s-a con

sumat fără bucurii sau... supă
rări prea mari, nici in fruntea clasa
mentului nici în zona lui periferică. Re
zultatele, în general, sînt cele pe care 
le indicau și „calculele hîrtiei*, mai pu
țin poate cel de la Iași, 
— valorificînd avantajul 
sărit de la acel 0—6 de 
cută cu Siderurgistul — 
cludent 2—0 cu Steaua.
răm însă prea mult. în fotbal s-au vă
zut și „minuni* mai mari. ..

Petrolul și Rapid au avut o zi 
emoții, rezultatele meciurilor pe care le 
susțineau puțind să-i apropie sau să-i 
separe și mai mult. Nu s-a întimplat 
însă nici una nici alta. Petrolul întor 
cîndu-se cu un punct prețios de la Ora 
dea și Rapid obținind, la rindu-i, un 
scor egal intr-un joc tot atît de dificil 
ca unul susținut in deplasare.

La coada clasamentului, nici o rază de 
lumină pentru Crișul sau Siderurgistul. 
Orădenii nu numai că n-au reușit să 
cîștige, conform... planificării, meciul 
cu Petrolul susținut acasă, dar abia au 
egalat, dintr-o lovitură de la 11 metri. 
Iar Siderurgistul nu putea spera la Rra 
șov decit să nu piardă la un scor atît de 
set er.

Politehnica Timișoara, după 3 infrîn 
geri consecutive, a obtinut un ]—0 caro 
îi mai alungă din neliniștea în care că
zuse. Și Farul a căpătat un pic de cu 
raj. Oricum, deocamdată o despart de 
r R* 3 puncte !

Remarcabilă performanța lui Dinamo 
Pitești: 2—2 cu Universitatea Cluj în 
deplasare, după ce a fost condusă cu 
2—0. Nu este o ispravă de fiecare zi. Cit

unde C.S.M.S. 
terenului a. .. 
săptămîna tre
ia acest con-

Să nu ne mi-

cu

privește pe Steaua, nu s-ar putea spune 
că ea era neapărat favorită la Iași. Dar 
acest 0—2 este totuși atit de departe 
de ceea ce se așteaptă de la această 
echipă fruntașă. . .

J. B.
(Cititi în pag. 2—3 amănunte asu

pra jocurilor etapei de ieri).
REZULTATELE DE IERI

Steagul roșu—Siderurgistul 4—0(1—0) 
Crișul—Petrolul 1—1 (0—0) 
Farul—Știința Craiova 4—0 (2—0) 
Rapid—Dinamo București 0—0 
Politehnica Tim.—U.T.A. 1—0 (1-0) 
Universitatea Cluj—Dinamo Pitești 

2—2 (1—0)
C.S.M.S.—Steaua 2—0 (1—0)

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE

1. Petrolul 17 11 4 2 37—14 26
2. Rapid 17 11 2 4 31—15 24
3. C.S.M.S. 17 9 3 5 24—22 21
4. Dinamo Buc. 17 7 4 6 26—22 18
5. Dinamo Pit 17 7 3 7 32—29 17
6. Steagul roșu 17 7 2 8 29—23 16
7. Steaua 17 4 8 5 21—16 16
8. U.T.A. 17 5 6 6 22—28 16
9. Știința Cr. 17 6 4 7 16—23 16

10. ,.U“ Cluj 17 4 8 5 15—22 16
11. Farul 17 6 3 8 20—26 15
12. Pol. Tim. 17 6 3 8 15—23 15
13. Crișul 17 3 6 8 18—29 12
14. Siderurgistul 17 3 4 10 24—38 10

(17 aprilie):

de

AUREL DOBINCÂ

secretar al F. R. Volei

varietatea atacurilor.
foarte bun al tuturor celor șap-

DE CROS PE 1966
(Citili amănunte în pag. a 4-a)

NICOLAE MUSTAȚĂ Șl ECHIPELE DE SENIORI Șl SENIOARE 

ALE ROMÂNIEI - CAMPIOANE BALCANICE

țnamovistul Tîrlici atacă prin surprindere din prima pasă și, întrecînd 
t viteză blocajul echipei Dubla Kolin, îl destramă. Un nou punct 

pentru Dinamo București.
Foto : A. Neagu

După victorie, „explozie" de bucutie în rîndutile voleibaliștilor Rapidului
Telefoto AGERPRES-

Știința Craiova — Petrolul
Dinamo Pitești — Siderurgistul 
„U" Cluj — Dinamo București 
Crișul — Farul
Rapid — C.S.M.S.
Steaua —- Politehnica Timișoara 
U.T.A. — Steagul roșu



Preliminariile Turneului ------------- —.......................... .. ............................................................... Rapid—Dinamo București 0—0
de juniori U.E.F.A.

Echipa României 
a învins cu 1—0 
iar sorfii au decis 

calificarea U. R. S. S.
Selecționatele de juniori ale Româ

niei și U.R.S.S. s-au întîlnit ieri pe sta
dionul „23 August" în cel de-al doilea 
meci din cadrul preliminariilor Turneu
lui UEFA La capătul celor 80 de mi
nute de joc, tabela de marcaj a consem
nat victoria cu 1—0 (1—0) a juniorilor 
noștri, același scor cu care a cîștigat cu 
o săptămînă în urmă, la Chișinău, re
prezentativa U.R.S.S.

In aceste împrejurări, potrivit regu
lamentului, calificarea a fost decisă de 
sorti, ei favorizînd pe fotbaliștii sovie
tici. care au obținut astfel dreptul de a 
participa la Turneul UEFA, ce urmea
ză să aibă loc în luna mai în Iugoslavia.

Fără îndoială, se pune întrebarea: 
putea echipa noastră să obțină victoria 
la un scor mai mare decît 1—0 și să 
evite astfel hazardul sorților? Mai multe 

■ argumente ne îndreptățesc să răspundem 
afirmativ. Intr-adevăr, juniorii români 
au dominat în cea mai mare parte a 
timpului (raport de cornere 11—2 pen
tru echipa noastră), și-au creat ocazii 
peste ocazii (în min. 10 portarul Iva
nov a salvat miraculos o minge ce pă
rea gol sigur, în min. 21 a fost rîndul 
barei transversale să oprească șutul ex
ceptional al lui Dumitrache; în min. 35 
Incze IV este deposedat de minge în 
careul mic într-o poziție foarte favorabi
lă, iar în min. 60 și 70 Manea este pe 
punctul de a majora scorul, dar în pri
mul caz lovitura trimisă cu capul este 
respinsă în corner de portar, iar în cel 
de-al doilea șutul „la firul ierbii" este 
reținut cu dificultate de Ivanov), dar 
n-au înscris decît un singur gol. In min. 
20, la o lovitură de colț executată de 
Manea, Anca — venit în sprijinul ala- 
canților noștri — trimite cu capul ba
lonul în plasă: 1—0. Deși dominată și 
obligată să joace în majoritatea timpu
lui în propriul teren, echipa sovietică a 
contraatacat periculos.

In condițiile unor meciuri decisive, 
așa cum a fost și cel de ieri dintre ju
niorii români și sovietici, o mare răs
pundere revine atacului, obligat să în
scrie goluri. Dacă selecționata țării 
noastre n-a cîștigat decît cu 1—0, ra- 
tînd astfel calificarea, aceasta se dato- 
rește în primul rînd atacului. Lipsa de 
Înțelegere și colaborare dintre cei 4 com
ponent ai săi (pasele lui Prepurgel erau 
de regulă pierdute de Manea, ca și folo
sirea insuficientă a aripei dreapta și, în 
ultimă instanță. încercarea de a rezolva 
individual unele acțiuni) a dus la irosi
rea a numeroase situații favorabile. 
Adăugați la aceasta nervozitatea excesi
vă a întregii echipe, lipsa de insistență 
în momentele dificile pentru adversar, 
lipsa unei condiții fizice corespunzătoa
re (vizibilă mai ales spre finalul me
ciului) și veți găsi explicația scorului 
minim cu care a fost realizată victo
ria. Cel mai bun jucător din echipa 
noastră a fost Anca. în min. 57 arbi
trul bulgar A. Stavrev a eliminat din joc 
pe Ciohnelidze (U.R.S.S.) și Incze IV 
(România) pentru loviri reciproce.

ROMÂNIA : Coman — Ionescu, Vigu, 
Anca. Ștefan — Pop, Dinu — Incze IV, 
Dumitrache, Prepurgel, Manea ;

U.R.S.S. : Ivanov — Ianeț, Morozov. 
Ciumakov, Ciohnelidze — Tesler. Kurî- 
lov — Avelianov. Bektașev, Gherșko- 
vici, Șalimov.

C. MACOVEI

RAPID: Andrei 1 — Lupescu 7, 
Motroc 8, Dan 9, Greavu 6 — Dinu 7, 
Jamaischi 5 — Năsturescu 5, Dumi- 
triu 7, Ion Ionescu 4, Codreanu 6.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 7 — 
Popa 6, Nunweiller III 8, Nunweiller 
IV 8, Ivan 5 — O. Popescu 6, Ște
fan 6 — Pircălab 6, Ene 6, Nunweiller 
VI 6. Varga 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — 
Ivăncescu 7, Jenei 8, Alecu 8, Naghi 
7 — Pescaru 9, Zaharia 9 — Hașoti 8, 
Năitânăilă 9, Goran 8, Necuia 9.

SIDERURGISTUL : Florea 4 (min. 72 
Enache 8) — Velea 6, Voicu 6, Cos- 
tache 6, Pal 5 — Adam 5, Ionita 6 
— Ciocănaru 8, Neagu 5, Stătescu 5, 
Brelan 6.

Brașovenii 
în vervă, 
gălățenii 

n-au confirmat

FARUL: Manciu 7 — Pleșa 8, Cos- 
fin 8, Tîlvescu 8, Gref 8 — Mano- 
lache 9, Koszka 6 — Kalo 8, Iancu 7, 
Tufan 8, Ologu 7.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc 8 — 
Mihăilescu 6, Mincă 8, Marin Marcel 
6. Deliu 5 — Strimbeanu 7 (din min. 
73 Anton), Bitlan 6 — Plugaru 6, 
Sfirlogea 4, Eftimie 4, Ionescu 6.

Două penaltiuri 
transformate

UN DERBI PALID

Fată de felul In care s-a desfășu
rat jocul, nimic mai firesc decît acest 
0—0 al derbiului Rapid — Dinamo. 
Procedînd prin reducere, am putea 
spune eă rezultatul meciului se ex
plică prin faptul că Ion Ionescu a 
fost ținut ca lntr-o eușcă, iar Pîrcă- 
lab nu s-a angajat în cursa în care 
toti ceilalți Înaintași dinamoviști aș
teaptă, ,cu tava în mină* *,  cunoscuta 
centrare cu efect sau pasa înapoi.

Rubrică redactată de Administrația
*de stat Loto-Pronosport.

Jocul de ieri a fost, Înainte de toa
te, o mare surpriză. Toată lumea se 
aștepta ca dinamoviștii să atace, pen
tru a prelungi seria celor trei victo
rii ,1a zero*.  Pe de altă parte, nimeni 
nu se îndoia că și Rapid va încerca 
„să întoarcă destinul*,  acum cînd se 
apropie intrarea în linie dreaptă. Din 
păcate pentru public, insă, nu a fost 
așa. Rapid și-a păstrat ca de obicei 
extremele în poziții de start retrase, 
iar dinamoviștii au închis jocuL tri- 
mitîndu-i pe Popa și Ivan să lichideze 
din fașă intențiile lui Năsturescu și 
Codreanu. Dacă mai adăugăm că Sta 
fan a fost .umbra*  lui Dumitriu, iar 
Ion Ionescu s-a aflat mereu în triun
ghiul Nunweiller in-IV-Popescu, ne 
explicăm de ce feroviarii au tras pri 
mul șut pe poarta hii Datai abia in 
mim 65 arin Codreanu.

Trednd în jumătatea cealaltă a te
renului. prima repriză oferă aceeași 
surpriză: Pîrcălab combină pe post 
de... inter stingă, .temporizind” jocul, 
Nunweiller VI se ocupă mai mult de 
neutralizarea Iul— Dinu. Varga joacă

BRAȘOV (pria telefon, de U tri
misul nostril).

După ce cu mai bine de o săptămînă 
în urmă, fotbaliștii gâlățeni realizaseră 
un spectaculos 6—0 în dauna formației 
ieșene C.S.MX^ azi, în meciul cu Stea
gul roșu, ei au părăsit terenul cu ca
pul în jos, copleșiți atit de povara 
unui 4—0, cit și de modul total neco- 
respunzâtor in care au jucat Echipa 
gălățeană a fost astăzi departe de 
forma dovedită atunci, fiind depășită 
cu ușurință de ,ll*-le  brașovean.

Formația brașoveană a început me
ciul furtunos. Năpustindu-se pur și 
simplu spre poarta lui Florea, „stegarii*  
au ratat cîteva ocazii clare (Năftănăilă 
min. 8, Goran min. 16, Pescaru min. 
18, Hașoti min. 21), după care — vă- 
zînd promptitudinea cu care se apără

CONSTANȚA 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). După compor
tarea satisfăcătoare a Farului în eta
pa trecută la Pitești, era previzibilă 
o victorie „acasă", în fața Științei Cra
iova. Nici nu se încălziseră cele două 
echipe și a și... căzut primul gol : în 
min. 4, la o acțiune personală a lui 
Iancu în careul de 16 m advers, Ma
rin Marcel oprește balonul cu mîna. 
Arbitrul Mircea Rotaru (Iași) dictează 
11 m și Tîlvescu transformă : 1—0. 
Golul dă „aripi*  formației gazde. Con- 
stănțenii exercită o presiune continuă 
la poarta lui Papuc. Așa cade în min. 
26 și cel de al doilea gol : după o 
lovitură indirectă executată de Kalo, 
balonul ajunge la Manolache care tri
mite balonul în bară, mingea revine 
în teren și Mincă lovește balonul cu 
mîna. Din nou 11 m și același Tîlvescu 
transformă (2—0). Și după acest gol 
Farul s-a menținut neobosit în atac. 

.frumos*,  dar fără pericol pentru a- 
pararea adversă, iar Ene, singur, e o 
pradă ușoară în fata perechii Motroc- 
Dan. De altfel Ene, singurul vîrf di- 
namovist, va fi la un pas de finali*  
zare, cu capul, în min. 53, la prima 
acțiune bine construită a jocului, 
după ce tot el trăsese frumos o lovi
tură liberă în min. 26

După pauză «studiul*  continuă. E 
drept că Pîrcălab trece în sfîrșit pe 
extremă, dar Greavu — avantajat de 
iarba udă — își valorifică .alunecări
le*.  Și totuși, mingile poposesc de 
nenumărate ori pe pistă. Se joacă 
nervos.

Cînd megafonul anunță că la Ora
dea Petrolul a luat conducerea, lucru
rile nu 6e schimbă. Ambele echipe 
joacă de parcă titlul a și fost atribu
it. In min. 64, o rapidă acțiune a lui 
Pîrcălab — singura de altfel — con
vinge întreg stadionul, prin contrast, 
că tempo-ul general al jocului e mult 
prea lent Rapid pasează ceva mai 
mult Dumitriu — mai combativ ca 
altă dată — încearcă să pătrundă de 
cîteva ori, dar Ionescu e undeva pe 
după paravan, într-un anonimat total. 
Dinamo iese mai simplu din aglome 
rări, dar Varga și Nunweiller VI îșl 
continuă jocul de mijlocași.

Meciul devine mai vioi abia în ul
timul sfert de oră, după ce egalează... 
CriștiL Feroviarii „se aruncă*,  au cî- 
teva ocazii dar Jamaischi e greoi, 
confuz și nu poate relua mingile res
pinse. (Lipsa lui Georgescu se face 

Steagul roșu—Siderurgistul 4-0 (l-o)

gălățenii — s-au— speriat Ei au devenit 
mai prudenți, mai temperați, insis- 
tind mai mult pe organizarea jocului 
la mijlocul terenului. în această si
tuație, echipa oaspe a căpătat curaj, 
reușind să inițieze cîteva acțiuni pe
riculoase, dintre care două (ratate de 
Neagu și Stătescu) puteau să se în
cheie cu goluri. A fost singura pe
rioadă cînd pe teren a existat un echi
libru de forțe.

Acest echilibru s-a „rupt*  către sfîr- 
șitul primei reprize, cînd apărătorii 
brașoveni, sătui de ineficacitatea ata- 
canților, și-au asumat ei sarcina de 
a deschide scorul. Și au reușit! în 
min. 41 Ivăncescu execută o lovitură 
de colț, Florea ratează intervenția și 
Jenei înscrie cu capul.

Stimulați de acest gol, atacanții

Farul Constanța—Știința Craiova 4-0 (2*0)
Prevedeam ca măcar după pauză, 

studenții craioveni să iasă din anoni
mat (în prima repriză am notat o sin
gură „bară*  a lui Ionescu... și nici un 
șut pe poartă). Așteptarea a fost 
zadarnică. Fotbaliștii echipei gazde 

păstrează inițiativa Mai mult chiar, ei 
își măresc „zestrea*  : în min. 65, 
Iancu — singur în careul de 16 m — îl 
fentează pe Papuc (ieșit în întîmpinare) 
și înscrie în colțul stîng al porții 
(3—0). Șase minute mai tîrziu, Mano
lache îl servește splendid pe Tufan, 
și acesta din urmă înscrie cu capul 
(4—0). într-o serie de alte acțiuni (min. 
6 Manolache, 23 Tufan, 54, 70 Gref), 
Farul a ratat alte ocazii de gol. Știin
ța Craiova, în afara acțiunii lui Io
nescu din prima repriză și a Iui Sfîr- 
logea, al cărui șut din min. 57 a ni
merit bara, nu a întreprins acțiuni 
periculoase.

simțită). De cealaltă parte, dinamo
viștii au uneori cîmp liber (Dan e me
reu prezent la cornerele de la poarta 
lui Datcu), dar impresia generală e 
că sînt mulțumiți de rezultatul egal.

Punctele împărțite ale derbiului 
Rapid—Dinamo oglindesc raportul de 
forțe de pe teren. Finișul mai bun al 
feroviarilor n-a avut forța necesară 
înscrierii unui gol. Stoperii Nunweil
ler au jucat simplu, anihilîndu-1 pe 
omul eare a dat pînă acum 18 din 
cele 31 de goluri ale Rapidului. Inex
plicabil e doar faptul eă Ionescu n-a 
știut să părăsească .tutela fraților*,  
pentru a-și construi altfel jocul. Pe 
de altă parte, și atacul dinamoviștilor 
s-a dovedit steril. Dacă Varga joacă 
retras, e obligatoriu ca Ene să aibă 
măcar un om lingă el. Nunweiller 
VI nu a izbutit să fie acest om.

Liniile de mijloc, mult prea ocu
pate cu jocul distructiv, n-au creat 
mai nimic, jucînd minute în șir un a- 
devărat fotbal-tenis. Iată de ce acest 
0—0 este rezultatul cel mai normal 
cu putință fată de desfășurarea jocu
lui. Desigur că starea de tensiune care 
însoțește tradiționala rivalitate Dina
mo—Rapid are partea ei de contribu
ție. Poate că și terenul alunecos a in», 
fluențat jocul. Cert este, însă, că am
bele echipe și*au  confirmat lipsa de 
formă.

A arbitrat bine N. Mihăilescu.

IOAN CHIRILA

echipei gazdă devin mai activi în re
priza secundă, conlucrează mult mai 
bine cu mijlocașii și — realizînd a- 
tacuri pe un front mai larg — nu lasă 
apărarea Siderurgistului să răsufle nici 
un moment, concretizîndu-și superiori
tatea prin alte trei goluri. în min. 35, 
la o centrare a lui Hașoti, Florea ezi
tă să intervină și cel mai scund ata
cant brașovean, Necuia, înscrie cu ca-, 
pul (!) ; în min. 60, Năftănăilă frucT 
tifică o pasă a lui Necuia, ridicînd 
scorul la 3—0. Patru minute mai tîr- 
ziu, Goran șutează sec și pecetluiește 
scorul final : 4—0.

Brigada de arbitri bucureșteni com
pusă din Petre Dulea (la centru), Ma
rin Constantin și Victor Roșu (la tușe) 
a condus bine.

CĂLIN ANTONESCU

Așadar, Farul a obținut o victorie 
meritată (chiar și la acest scor).

în meciul de azi, Știința Craiova 
a deziluzionat. Este foarte adevărat că 
echipa oaspe a fost derutată de des
chiderea neașteptată a scorului, dar 
în continuare ea nu a făcut mai nimic 
pentru schimbarea rezultatului. Ata
canții craioveni au acționat izolat țșil 
nervos), iar apărarea — hărțuită neîn-j 
cetat — a cedat de fiecare dată.

Raport de cornere : 7—1 pentru] 
Farul.

Arbitrul M. Rotaru (Iași), ajutat la] 
tușe de M. Vasiliu și I. VlaiculescJ 
(ambii din Ploiești), a asigurat jocului] 
o conducere competentă.

TIBERIU STAMA |

PRONOSPORT
REZULTATELE 

•CONCURSULUI PRONOSPORT nr. 15 
Etapa din 10 aprilie 1966

I. România — U.R.S.S. (jun.) 1
II. Rapid — Dinamo București x

III. C.S.M.S. Iași — Steaua 1
IV. Crișul — Petrolul x
V. Politehnica Tim. — U.T.A. 1 

I VI. Farul — Știința Craiova 1 
' VII. „U“ Cluj — Dinamo Pitești x 
Will. Steagul roșu—Siderurgistul Gl. 1

IX. C.F.R. Pașcani—Progr. B-uc. x
X. Clujeana — Minerul B. M. 2

XI. Lanerossi — Napoli 1
XII. Roma — Milan 1

2XIII. Foggia — Fiorentina x
Fond de premii : 612.924 lei din 

'«are 76.861 lei report la premiul ex- 
icepțional și 57.694 lei report la fondul 
ipremiului minim.

-------------------------------------------------------------------------Politehnica Timișoara— U.T.A. 1-0 (1*0,
POLITEHNICA TIMIȘOARA: Szik- 

lai 7 — Surdan 9, Petrovici 8, Răce- 
lescu 8, Speriosu 7 — Grizea 8, Mi- 
hăilă 6 — Lazăr 7, Popa 6 (Cotormani 
min. 80), Lereter 7, Regep 7.

U.T.A.: Weichelt 7 — Birâu 6, Ba- 
cos 7, Mețcas 7, Czako 6 — Chivu 7, 
Fiorul 7 — Pantea 7, Igr.a 5 (Donciu 
min. 55), Tirlea 7, Axente 7

Victorie la limită, 
dar meritată

TIMIȘOARA 10 (prin telefon). 
Derbiul bănățean, disputat pe stadio
nul ,1 Mai“ din localitate, a dat cîș- 
tig de cauză studenților timișoreni. Ei 
au reușit să-și vadă împlinită dorința 
de a se reabilita în fața inimoșilor 
lor suporteri. Jocul, desfășurat în li
mitele unei depline sportivități, a avut 
un aspect interesant, datorat îndeosebi 
gazdelor, care au creat faze de poartă 
extrem de palpitante.

Abordînd partida cu dorința de a 
învinge, studenții au jucat simplu, 
direct spre poarta adversarilor. O con
tribuție însemnată au adus-o Grizea 
și Surdan care au alimentat în perma
nență înaintarea cu mingi utile. Sco
rul putea fi mai mare dacă înain
tașii (Regep, Lereter, M. Popa) nu 
ratau copilățește situații clare de gol. 
Este suficient să amintim aici ocaziile 
irosite de către M. Popa (min. 19 și 
42) cînd, singur cu portarul, a fost 

imprecis, dîndu-i acestuia prilejul să 
blocheze balonul. O situație dificilă a 
trăit apărarea arădeană în min. 64, 
cînd mingea a fost respinsă cu capul 
și cu pieptul de pe linia porții de 
către jucătorii de cîmp, portarul Wei
chelt fiind surprins afară din poartă. 
O notă bună merită și jocul organizat 
al apărării studenților.

Arădenii au început timid, nereu
șind minute în șir să închege vreo 
acțiune ofensivă. în primele 45 de 
minute jocul s-a desfășurat în sens 
unic : spre poarta echipei oaspe. înain
tașii oaspeți nu au tras nici un șut 
la poartă pînă în min. 53. Revenirea 
din ultimele 20 de minute nu a avut 
darul să modifice rezultatul deoarece, 
chiar în această perioadă, atacanții 
oaspeților au cedat ușor în duelurile 
directe cu apărătorii studenților. Ne- 
avînd de rezolvat probleme prea difi
cile, apărătorii timișoreni au participat 

la acțiunile ofensive ale formației lor, 
O singură dată, în min. 84, înaintarea 
arădeană a avut ocazia de a schimb; 
soarta partidei. Luînd pe cont pro 
priu o acțiune, Donciu s-a apropiat dl 
careul gazdelor și a șutat puterniq 
Sziklai a intervenit curajos, blocînd j 
minge ce părea că se duce sigur îi 
gol. Este prea puțin totuși pentru a 
avea pretenții la împărțirea punctelor] 
Acesta este de altfel și motivul peni 
tru care socotim că victoria gazdelo] 
este pe deplin meritată. Unicul gol al 
partidei, cel care avea să aducă vid 
toria studenților a fost înscris îl 
min. 25. Grizea, după ce a driblai 
doi adversari, ajungînd în margine] 
careului arădenilor, a pasat spre Lq 
refer. Acesta atent a schimbat traied 
toria balonului, trimițîndu-1 în plasa

A arbitrat foarte bine M. Popa —I 
București.

P. ARCAN — coresp. reg. I



Petrolul își păstrează avansul de două puncte în fața Rapidului

- CRIȘUL : Eremia 7 — Sacaci II 6, 
Solomon 8. Pojoni 6, Balog 6 — E. 
Naghi 5. Iacob 7 — Bacoș 5. Mt’.reșan 
III 5, Sacaci III 4 (min. 46 — Har
șani 8). Mureșan 11 7.

PETROLUL: Ionescu 8 — Pahonțu 
7, Boc 9, Florea 7, Mocanu 8 — Iu- 
hasz 5, Dragomir 6 — Moldoveana 5, 
Dridea 1 6, Badea 7, Dridea II 5.

LIDERUL A PLECAT
CU UN PUNCT DE LA ORADEA

UNIVERSITATEA CLUJ: Gaboraș 
6 — Mar cu 8 (din min. 65 Szoke 6), 
Pexe 6, Grăjdeanu 7, Cîmpeanu 8 — 
Al. Vasile 7, Oprea 8 — Barbu 6, 
Tarcu 5 (din min. 65 Marcu), Adam 7, 
Sabo 7.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu 9 — 
I. Popescu 6, Barbu 8, I. Stelian 7, 
David 6 — Olteanu 6, Țîrcovnicu 7 
— Țimer 5 (din min. 80 Niță), Radu 
6, Naghi 7, Dobrin 7.

Oaspeții au remontat 
un handicap de două goluri 

în 4 minute

C.S.M.S.: Constant ine seu 7 — V. 
pfloescu 7, Gheghi 7, Vornicu 8, De- 
leanu 7 — Șteiărtescu 7, Romilă 7 — 
Matei 8, Pop 8, Cuperman 8, Stoi
cescu 8.

STEAUA: Haidu 6 — Petescu 8. 
Hălmăgeanu 8, D. Nicolae 7, Sâtmă- 
reanu 8 — Jenei 4, D. Popescu 5 — 
Creiniceanu 5, Constantin 5 (min. 66 
Pavlovici 5), Raksi 6, Sorin Avram 6.

A

Jocul lent se plătește!

IERI î> CATEGORIA C
SERIA EST

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
— Rapid Mizil 1—0 (1—0)

Locomotiva Iași — Fructexport 
Focșani 4—3 (1—2)

Minobrad Vatra Dornei — Victo
ria Roman 2—1 (1—0)

Foresta Fălticeni — Metalul Ră
dăuți 0—0

Petrolul Moinești — Flamura roșie 
Tecuci 1—0 (0—0)

Metalosport Galați — Textila Bu- 
huși 4—1 (1—0)

Unirea Negrești — Chimia Suceava 
0—9

Etapa viitoare: Unirea Negrești — 
Minobrad Vatra Doinei, Metalul Ră- 
xlăuți — FI. roșie Tecuci, Chimia Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej — Locomoti
va Iași, Victoria Roman — Chimia 
Suceava, Fructexport Focșani — Me
talosport Galați, Rapid Mizil — Pe
trolul Moinești, Textila Buhuși — 
Foresta Fălticeni.

ORADEA 10 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Meciul a început inte
resant și promițător. Cei 10 000 de 
spectatori orădeni au remarcat de la 
primul schimb de baloane ambiția cu 
care echipa lor preferată a intrat în 
cîmpul de joc al ploieștenilor, ame- 
nințînd poarta lui Ionescu. Replica 
liderului: o apărare aglomerată, cal
mă, cu marcajul strict al adversaru
lui, cu doi jucători în atac, Dridea 
și Moldoveanu, mizînd mult pe vite
za acestora în acțiunile de contra
atac. în felul acesta, cele două for
mații ne-au lăsat impresia că vor 
desfășura un joc bun.

Din păcate, în primele 30 de mi
nute nu am reușit totuși să notăm 
faze de fotbal de bună calitate. Jo
cul a fost în general încîlciL El s-a 
desfășurat cam în felul următor: oră- 
denii inițiau atacuri dar, o dată 
ajunși la marginea careului ploieș
tean, orice speranță Ie era spulbe
rată de masiva apărare a petroliști
lor. O greșeală de orientare a mă
runțeilor atacanți orădeni a constat 
în aceea că au încercat tot timpul 
să treacă de Boc, Pahonțu, Florea sau 
Mocanu cu mingi înalte. încercări 
evident zadarnice. Interceptate cu 
regularitate și respinse. Din acest 
punct de vedere, am asistat la o luptă 
inegală, în care victorioși au ieșit 
numai apărătorii ploieșteni.

Terenul alunecos a influențat și el

CLUJ, 10 (prin telefon). Nici 
cel mai pesimist suporter al 
formației clujene cu s-a gîndit, în 
min. 48, cînd scorul era de 2—0 pen
tru studenți, că în final echipa va 
trebui să se mulțumească doar cu un 
punct, „realizînd* astfel cel de al 8- 
lea meci nul. Dimpotrivă, spectatorii 
se așteptau la noi goluri, bineînțeles 
în poarta lui Niculescu. Iată însă că 
dinamoviștii servesc clujenilor două 
„dușuri reci*. A fost o răsturnare de 
rezultat la care nimeni nu se aștepta. 
Ce se poate spune în general despre 
meci? Am asistat la un joc de mare 
luptă, în care studenții au avut ini
țiativa, au șutat mai mult la poartă
— mai ales după ce au fost egalați
— dar fără sorți de izbîndă. din 
cauza intervențiilor salutare ale por
tarului Niculescu. O remarcă în plus:

IAȘI, 10 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Ieșenii au plecat veseli 
de pe stadionul din dealul Copoului : 
victoria cu 2—0 asupra formației 
Steaua nu este un rezultat oarecare. 
Au plecat bucuroși și antrenorii și 
jucătorii C.S.M.S.-ului, rezultatul fă- 
cînd să se mai uite acel 0—6 de la 
Galați. Dar cu toate că au învins — 
pe merit — și că au jucat mai bine 
decît în partidele susținute pînă acum 
în retur, fotbaliștii ieșeni au arătat 
că trebuie să se pregătească și mai 
serios pentru a redeveni... C.S.M S.-ul 
de astă toamnă.

Fotbaliștii echipei locale au fost su
periori ca putere de luptă, dorind mult 
victoria. Asta, în totală antiteză cu 
jocul Stelei, lent, ținut în loc de o se
rie de fotbaliști care se pare că nu 
mai fac față jocului modem, în viteză.

Steaua a început jocul, părînd 
pusă pe fapte mari. în min. 5, Creini
ceanu, pus în cursă de Raksi, scapă 
de Gheghi și Vornicu, dar Constanti- 
nescu îl deposedează de balon

Dar faza nu s-a mai repetat... și a 
început să joace, cu nerv, C.S.M.S.-ul.

SERIA VEST

Progresul Corabia — Minerul Ani
na 0—1 (0—0)

Muscelul Cîmpulung — C.F.R. Ti
mișoara 0—1 (0—1)

Progresul Strehaia — Electroputere 
Craiova 1—0 (1—0)

Electromotor Timișoara — Meta
lul Hunedoara 3—1 (3—0)

C.F.R. Caransebeș — Victoria Că- 
lan 2—1 (0—0)

Victoria Tg. Jiu — Metalul Tr. 
Severin 4—0 (3—0)

Etapa viitoare: Elcctropu’ tore Cra
iova — Victoria Călan, Metalul Hu
nedoara — Minerul Deva, Metalul 
Tr. Severin — C.F.R. Caransebeș, 
C.F.R. Timișoara — Progresul Cora
bia, Progresul Strehaia — Muscelul 
Cîmipulung, Minerul Anina — Victo
ria Tg. Jiu, Electromotor Timișoara 
are zi liberă prin scoaterea din cam- 
pionat a echipei Minerul Cîmpulung. 

șpectactolul, dar ne-a părut totuși 
inexplicabil că jucătorii celor două 
echipe n-au știut să se descurce în 
asemenea împrejurări. Nu de puține 
ori și de o parte și de cealaltă înain
tașii au avut bune poziții de șut din 
afara careului de 16 m, dar n-au în
cercat de loc vigilența celor doi por
tari Astfel, în primele 45 de minute 
s-a tras un singur șut pe spațiul 
porții, autor al acestei „performan
țe* fiind E. Naghi (min. 27).

Partea a doua a jocului a fost mai 
animată. Introducerea lui Harșani a 
produs un reviriment în atacul Co
șului. Totuși- la 3 minute de la re
luare, Badea — în poziție de extremă 
stingă — scapă de sub supraveghe
rea Iui Sacaci II, aleargă cu balonul 
și dintr-un unghi foarte dificil, de la 
aproximativ 25 de metri de poartă, 
șutează năpraznic. Eremia nici n-a 
văzut balonul care a trecut peste 
capul lui în plasă: 1—0.

Golul produce consternare în tri
bune, situația în clasament a echipei 
orădene devenind din acest moment 
și mai critică. Pe teren jucătorii oră
deni au prins însă aripi. Cu un gol 
la pasiv, ei atacă acum și mai insis
tent, în vreme ce ploieștenii, pe mă
sura scurgerii timpului, pierd, din ce 
in ce mai mult din clarviziunea jocu
lui. Se retrag și mai mult în apărare.

Așa se scurge o bună bucată din 
timp. Apărarea petrolistă, hărțuită la

- Universitatea Cluj —
atacanții cei mai periculoși ai cluje
nilor au fost__ apărătorii,

Dinamoviștii, din a căror for
mație au lipsit trei titulari — Țur- 
can, C. Ionescu, Badea — au acțio
nat mai „strîns* și prudent, mizînd 
pe un joc egal. Ei au folosit însă cu 
succes contraatacurile rapide și de
rutante, iar după ce au fost conduși 
au ieșit mai mult la atac. După e- 
galare, în schimb, au apelat din nou 
la prudență, au acționat ermetic în 
apărare, reușind să păstreze rezulta
tul. Ambele echipe au rămas cori
gente Ia capitolul tehnic. Totuși, me
ciul a plăcut datorită numeroaselor 
faze pe poartă. Cîteva cuvinte despre 
principalele momente ale întîlnirii. în 
min. 38 Niculescu boxează o minge 
trimisă din corner, iar Al. Vasile reia 
din vol6, de la 25 m, înscriind spec
taculos. Peste cinoi minute Sabo zgu

C. S. M. S. — Steaua 2-0 (1 - o)

Mai întîi Cuperman (min. 13) îl în
cearcă de la distanță pe Haidu. După 
4 minute, Matei execută de pe stînga 
un corner. Mingea lovește bara trans
versală. în săritură, Haidu se lovește 
și el de bară, primește îngrijiri și în 
cele din urmă își reia locul. Dintre 
bucureșteni, cel mai periculos șuter 
e fundașul Petescu, care în minutele 
14 și 25 îl face pe Constantinescu să 
„zboare* dintr-o bară într-alta.

Steaua joacă... lent, fără „explozie*. 
Profită C.S.M.S.-ul și în min. 37 Stoi- 
cescu trece de adversarii de pe partea 
sa, expediază un șut-centrare, balonul 
lovește fața interioară a barei și Pop 
trimite mingea în plasă : 1—0. Ieșenii 
se mențin în atac și, după 5 minute, 
Cuperman și Stoicescu reușesc împreu
nă o fază splendidă, creează culoare 
de șut, dar Pop și Romilă luftează.

După pauză, jocul cîștigă în dina
mism. De o parte a terenului, Matei 
culege aplauze cu cornerele sale splen
did executate ; pe cealaltă, Sorin 
Avram, mai incisiv decît colegii lui 
de linie, îl încearcă mai des pe Con
stantinescu iar Sătmăreanu, dorind

SERIA NORD

Minerul Baia Sprie — Forestiera 
Sighetul Marmației 3—0 (3—0)

Faianța Sighișoara — Uni,ea Dej 
1-1 (1-1)

Soda Ocna Mureș — A.S. Aiud 
0—0

Steaua roșie Salonta — Metalul 
Copșa Mică 1—1 (1—0)

Chimica Tîrnăveni — Olimpia Ora
dea 2—0 (0—0)

Gloria Bistrița — Sătmăreana 
4—1 (1—0)

Progresul Reghin — Minerul Bi
hor 0—0

Etapa viitoare: Sătmăreana — Pro
gresul Reghin. Forestiera Sighetul 
Marmației — A.S. Aiud, Olimpia 
Oradea — Minerul Bihor, Minerul 
Baia Sprie — Chimica Tîrnăveni. Fa
ianța Sighișoara — Metalul Copșa 
Mică, Unirea Dej — Soda Ocna Mu
reș, Steaua roșie Salonta — Gloria 
Bistrița,

Crișul-Petrolal 1-1 (o-o)
nesfîrșit, dă semne vădite de obosea
lă. Jocul capătă și o tensiune nedo
rită, fotbaliștii sînt nervoși, se agită 
și discută cu arbitrul pentru orice 
infracțiune (după părerea noastră, ar
bitrul N. Rainea — Bîrlad care a 
condus în general bine partida, a fost 
prea tolerant față de asemenea mani
festări din partea jucătorilor).

în continuare, partida s-a desfășu
rat în nota de dominare a gazdelor, 
care au avut cîteva ocazii prin care 
ar fi putut egala situația. Harșani a 
fost deosebit de activ în această pe
rioadă și din ce în ce mai greu de 
păzit de apărătorii petroliști. La o 
acțiune inițiată de el (min. 56), Mu- 
reșan IA a primit o pasă ideală și 
s-a aflat singur cu Ionescu în fată, 
dar portarul ploieștean l-a blocat cu 
siguranță. A fost una din marile ocazii 
ale meciului.

Cu 9 minute înainte de fluierul fi
nal, în careul echipei ploieștene s-a 
produs învălmășeală. La o minge șu
tată de Bacoș la semiînălțime, Boc 
a comis hent în careu. Penaltiul a fost 
puternic executat de Mureșan IU 
șt- 1—1 I

Tîrziu, foarte tîrziu, ploieștenii se 
gîndesc să iasă în atac pentru a mo
difica din nou scorul în favoarea lor. 
Zadarnic însă, meciul se termină.

C. MANTU

Dinamo Pitești 2-2 (l-o)
duie bara transversală cu un șut de 
la 16 m. După pauză, în min. 48, o 
centrare a lui Marcu, infiltrat în atac, 
este reluată de Cîmpeanu în plasă. în 
min. 51, Dobrin centrează la Țîrcov
nicu, un șut sec al acestuia, un plon
jon întîrziat al lui Gaboraș și min
gea se oprește în plasă. Peste trei 
minute Pexa greșește la o minge, 
Naghi interceptează, pătrunde în ca
reu și reia peste Gaboraș ieșit la in
tercepție: 2—2. Toate eforturile de
puse de studenți rămîn fără rezultat, 
întrucît portarul Niculescu. reține 
sau respinge in extremis șuturile pu
ternice trase de Cîmpeanu (min. 58), 
Oprea (min. 73, 75, 89), Alex. Va
sile (min. 70) ți Sabo (min. 77).

A arbitrat satisfăcător Romulus Pop 
— Oradea.

VICTOR MOREA — coresp. reg.

parcă să-i impulsioneze pe jucătorii 
de la Steaua, se avîntă în atac dar 
uită uneori să se replieze. într-o ase
menea fază, Cuperman (min. 63) se 
strecoară fără greutate și șutează pe
riculos la poartă.

în min. 83, Stoicescu pătrunde din 
nou pe stînga pînă în careu, Petescu 
îl atacă, Stoicescu cade simulînd un 
fault, în așteptarea unui penalti. Atent, 
arbitrul Toth nu acordă lovitura de 
pedeapsă. în clipa următoare, se exe
cută un corner de către Cuperman la 
Matei, acesta șutează, Haidu prinde 
balonul, îl scapă, iar Stoicescu, „răni
tul* de acum cîteva clipe, este peț fază 
și... 2—0.

în continuare, Steaua se avîntă mai 
mult ca pînă atunci în atac, dar pe 
tabela de marcaj nu se mai produce 
nici o schimbare, fluierul final con
sfințind victoria meritată a echipei 
ieșene.

Brigada orădeană, alcătuită din Al. 
Toth (la centru), T. Vecan și St. Pat- 
kos la tușe, a condus bine.

MIRCEA TUDORAN

SERIA SUD

Flacăra roșie București — Electrica 
Constanța 2—1 (1—1)

Textila Sf. Gheorghe — Rulmentul 
Brașov 1—1 (1—1)

I.M.U. Medgidia — Chimia Făgăraș 
2—0 (1—0)

Postul Constanța — Tractorul 
Brașov 1—2 (1—1)

Electrica Fieni — Dunărea Giur
giu 1—1 (0—1)

Metrom Brașov — Marina Manga
lia 1—0 (0—0)

S.N. Oltenița — Tehnometal Bucu
rești 0—0

Etapa viitoare: Tractorul Brașov— 
S.N. Oltenița, Chimia Făgăraș — E- 
lectrica Fieni, Melrun» Brașov — Rul
mentul Brașov, Flacăra roșie București 
— Tehnometal București, Electrica 
Constanța — Portul Constanța, Tex
tila Sf. Gheorghe — Dunărea Giur
giu, Marina Mangalia — I.M.U. Med- | 
gidia.

Categoria B
SERIA I

Știința București — Oltul Rm. Vîlcea 
3—0 (2—0) ;

C.F.R. Pașcani — Progresul București
1-1 (0-1);

Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni
2-3 (1-2);

Dinamo Bacău — Metalurgistul Buc. 
1-1 (0-1) ;

Dinamo Victoria — Oțelul Galați 
2—0 (1—0) ;

Ceahlăul P. Neamț — C.F.R, Roșiori
6-0 (2-0);

Metalul Tîrgoviște — Progresul Brăila 
1-2 (1-1).
ETAPA VIITOARE : C.F.R. Roșiori 

— C.F.R. Pașcani ; Flacăra Moreni — 
Dinamo Bacău ; Știința București — 
Progresul București ; Oltul Rm. VîL 
cea — Metalul Tîrgoviște ; Progresul 
Brăila — Poiana Cîmpina ; Metalur
gistul București — Dinamo Victoria ; 
Oțelul Galați — Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A II-A
Jiul Petrila — A.S.A. Tg. Mureș 0—0; 
C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu 2—2 

(2-0) ;
Clujeana—Minerul B. M. 1—2 (I—1) ; 
Arieșul Turda — Vagonul Arad 1—0

(i-o);
C.S.M. Reșița — Ind. sîrmei C. Turzii 

2-1 (0-0);
A.S. Cugir — Minerul Lupeni 2—0

(i-o);
Gaz metan Mediaș — Recolta Card 

1—0 (0—0).
ETAPA VIITOARE: C.S.M. Reși

ța — Recolta Cărei ; Ind. sîrmti 
C. Turzii — Minerul Baia Mare; 
Gaz metan Mediaș — C.F.R. Arad; 
Minerul Lupeni — C.S.M. Sibiu ; Va
gonul Arad — Jiul Petrila ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Arieșul Turda ; A.S. 
Cugir — Clujeana.

EszaCTi
N. Ciumeti (Dinamo) 

a ciștigat „Cupa F. R. C.“
Dinamoviștii au început bine actua

lul sezon. Ei au înscris în palmares
— prin tînărul ciclist Nicolae Ciumeti
— prima victorie într-o cursă pe eta
pe. Victoria lui Ciumeti este pe de
plin meritată. El a cîștigat la sprint 
ultimele două etape ale întrecerii și
— în plus — în etapa de sîmbătă a 
realizat, împreună cu Moiceanu și 
Rusu, una dintre cele mai interesante 
acțiuni ale competiției.

După părerea noastră, „Cupa F.R.C.'’ 
n-a însemnat un criteriu de verificare 
pentru membrii lotului (adversarii, cu 
mici excepții, nu le-au pus „proble
me*), ci un prilej de continuare a pre
gătirilor. Firește, nu acesta fusese însă 
principalul scop...

Etapa a doua a avut loc sîmbătă 
după-amiază pe ruta București - Urzi- 
ceni - București, 90 km. Principala ac
țiune s-a produs la km 37, cînd au 
evadat dinamoviștii G. Moiceanu, 
N. Ciumeti și E. Rusu. Primii doi au 
muncit cu spor, reușind să acumuleze 
la km 75 un avans de 1:05. Dar, pe de 
o parte datorită faptului că acești doi 
temerari cicliști se aflau la capătul 
puterilor, iar pe de alta că plutonul 
era puternic agitat de sportivii de Ia 
Steaua, la km. 83 ei au fost ajunși de 
pluton. N. Ciumeti a găsit însă resurse 
pentru a se bate la sprint și chiar 
pentru a cîștiga etapa. Timp realizat : 
2h 10:39 (medie orară 41,2 km). El a 
fost urmat de I. Ardeleanu și C._ Gon
țea. Prin această victorie, N. Ciumeti 
a trecut pe locul I în clasamentul 
general după două etape.

Duminică dimineață a avut loc ulti
ma etapă : București - Ploiești - Bucu
rești, 120 km. După o tentativă ne
reușită a lui N. Niculescu și G. Po
pescu (în urmărirea lor s-a aflat o 
scurtă perioadă și C. Cîobanu), în 
frunte s-a format un grup de 17 ru
tieri. în această formație s-a rulat 
pînă la Buftea (km 105) cînd au eva
dat L. Zanoni, Gh. Suciu, C. Grigore 
și W. Ziegler. Ei au fost ajunși în 
apropierea sosirii. G. Moiceanu l-a 
scos la sprint pe N. Ciumeti și aces
ta a reușit să înscrie a doua victorie 
de etapă. Timp : 2h 59:16 (medie orară: 
40 km). Pe locurile următoare : C. 
Gonțea, I. Ardeleanu ș.a.

Clasament general : 1. N. CIUMETI 
(DINAMO) 7h 33:19; 2. C. Gonțea 
(Steaua) 7h 33:34; 3. I. Ardeleanu 
(Steaua) 7h 34:04; 4. I. Cosma (Di
namo) 7h34:19 ; 5. Șt. Suciu (Dezro
birea Brașov) ; 6. Gh. Suciu (Dinamo); 
7. W. Ziegler (Dinamo) ; 8. L. Zanoni 
(Dinamo) ; 9. C. Ciocan (Dinamo)
— același timp ; 10. C. Grigore (Voin
ța) 7h 34:39.

HRISTACHE NAUM



SPORTIVI ROMÂNI IN iNTlLNIRI INTERNAȚIONALE
De la trimisul nostru special, Horia Cristea

Nicolae Mustață și echipele de seniori și senioare 
ale României-campioane balcanice de cros pe I860
Șl! MEN 10 (prin telefon). Aproape 

15 000 de spectatori au urmărit cu deose- 
bit interes desfășurarea celor patru curse 
din cadrul ediției a XI-a a „CROSULUI 
BALCANIC*.  Timpul excelent și traseul 
bine ales au contribuit la reușita depli
nă a acestei tradiționale competiții bal
canice.

iată cîteva aprecieri și aspecte de la 
întreceri: JUNIOARE — 1000 m. Tî- 
năra alergătoare iugoslavă Ver.a Ni co
lici a reușit să-și păstreze titlul cucerit 
anul trecut la București. încă de la ple
care ea a imprimat cursei un ritm sus
ținut. Alergătoarele noastre, Baciu și 
Bîrsan, au avut o comportare bună,, cla- 
sîndu-se pe locurile următoare, în 
schimb a deziluzionat Ana Pavel, care 
a terminat întrecerea pe penultimul loc

Bosch și Popovici 
In finala turneului de tenis 

de la Tel Aviv
TEL AVIV, 10 (prin telex). — în 

finala probei de simplu masculin a 
turneului de tenis de la Tel Aviv se 
vor întîlni cei doi reprezentanți ai 
României, G. Bosch și C. Popovici. 
Ei au trecut cu succes toate etapele 
concursului și vor lupta acum pentru 
ocuparea primului loc în turneu în 
semifinale, disputate duminică, Bosch 
l-a întrecut pe Gomi (Izrael) cu 6—3, 
6—3. iar Popovici a învins pe un alt 
reprezentant al gazdelor, Melion, cu 
6—2, 6—2.

Jiriac învins de Pietrangeli 
la Mante Carlo

Aminate cu o zi din cauza timpului 
nefavorabil, semifinalele turneului in
ternational de tenis de la Monte Car
lo s-au desfășurat ieri după-amiază. 
Finaliștii întrecerii vor fi spaniolul 
Manolo Santana și italianul Nicola 
Pietranqeli. Ultimul l-a întrecut pe 
campionul romîn Ion Țiriaa cu 6—1, 
7—5 Pietranqeli a evoluat la forma 
sa cea mai bună și finala lui cu San
tana — care l-a întrecut greu pe au
stralianul Fletcher : 7—5. 9—7 — se 
anunță deosebit de interesantă.

S-au încheiat jocurilejn eompetiția 
de dublu pe reprezentative de țări — 
.Cupa Butier*  — în finală evoluînd 
cuplurile Fletcher, Carmichael (Au
stralia! și Sântana. Couder (Spania). 
Tenismanii australieni au cîștigat cu 
5—7, 6—4, 6—3, 6—3.

Dinamp—Dukla Kolin 3-0
(Urmare din pag. 1) 

la mare distantă de fileu. în conse
cință r imposibilitatea dinamoviștilor 
de a folosi principalul lor atribut, 
blocajul. Pe dinamoviști i-au scos din 
impas și le-au adus victoria io pri- 
mult set o combativitate fără fisuri 
id apărarea liniei a doua și o varie
tate si o viteză din ce în ce mai mari 
în atac.

In setul secund, nivelul combinativ 
al atacului dinamovlst a crescut con
siderabil, îngreuind preluările oas
peților. Atacul acestora s-a apropiat 
astfel de plasă, deci și de blocajul 
echipei Dinamo care, aidoma unui 
zid de netrecut, a transformat, prin 
eficacitatea sa, un adversar de veri
tabilă valoare, intr-o formație de-a 
dreptul modestă în ce privește dubla
rea atacului din 15, 9 puncte Dinamo 
le-a făcut în acest set numai cu blo
cajul 1

Setul ultim, prin trecerea lui Smidl 
pe „principal" și a lui Felkel pe „se
cund", marchează o redresare în 
locul echipei Dukla în ofensivă dar 
mai cu seamă la blocaj. La 9—7, 
însă, dinamoviștii, mereu cu atenția 
concentrată, forțează nota, își mo
difică în mod corespunzător orien
tarea, trăgînd judicios și mult din 
zonele II și IV în blocajul advers, 
obligat să respingă în aut. Iar ce nu 
reușește să rezolve astfel atacul lor 
izbutește, ca și în setul doi, precizia 
blocajului. Dinamo accelerează impe
tuos ritmul și termină meciul în 
alură de mare echipă.

și a privat echipa noastră de o victorie. 
Remarcabil s-au prezentat sportivele din 
Albania. CLASAMENT: 1. Nicolici (I) 
2:53,6, 2. Baciu (R) 3:01,0, 3. Bîrsan 
(R) 3:04,0, 4. Dani (A) 3:05,0, 5. Mar-" 
kola (A) 3:05,0, 6. Lecikovska (B)
3:06.0, .. .16. Pavel (R) 3:26,0; echipe:
1. Albania 17 p, 2. Iugoslavia 17 p, 
3. România 21 p, 4. Bulgaria 27 p, 5. 
Turcia 45 p.

JUNIORI — 4 000 m. O cursă in
teresantă, în care s-a remarcat foarte 
tînărul Ion Dima, în primul an de acti
vitate în rîndul juniorilor de cat. I. El 
a condus o bună parte din cursă, de la 
2 800 m la 3 900 m, fiind întrecut abia 
pe ultimii metri. Din echipa noastră, 
sub posibilități au evoluat Nicolae, Bo
tez si Brtnzan, fapt care a făcut ca for
mația română să piardă titlul. CLASA
MENT: 1. Ștefanov (B) 12:01,0, 2. Di
ma (R) 12:06.0, 3. Anghelov (B)
12:07,0, 4 Hildirin (T) 12:09,0, 5. Ce- 
fan (R) 12:10,0, 6. Bizjan (1) 12:11.0, 
7. Rusu (R) 12:23,0;... 19. Nicolae 
13:23,0, 20. Botez 13:24,0,... 22. Brin- 
zan 13:37,0; echipe: 1. Bulgaria 33 p,
2. România 33 p, 3. Turcia 38 p, 4. Iu
goslavia 46 p, 5. Grecia 89 p.

SENIOARE — 2 000 m. Campioana 
balcanică Kipra Danailova și-a menținut 
titlul cucerit în. 1965 la București, ob- 
ținînd o victorie clară. Ea a făcut o

Trimisul nostru special, Elena Dohincă, transmite din Viena

Floretistele au avut o comportare nesatisfăcătoare
Sîmbătă s-a desfășurat la Stadt- 

halle proba de floretă fete din ea- 
drul campionatului mondial pentru 
tineret. Spre surprinderea generală, 
evoluția floretistelor noastre (favori
tele competiției) nu a fost pe măsura 
așteptărilor, deși dimineața, In cele 
două tururi ale seriilor. Ileana Drîm- 
bă obținuse 9 victorii șl suferise nu
mai o înfrîngere (la Kondratieva — 
U.R.S.S., scor i 2—4), Ecaterina Ien- 
cic 8 victorii și 3 înfrîngeri, iar Ma
rina Stanca — 7 victorii și 4 în
frîngeri.

După-amiază, în primul tur al eli
minării directe, Stanca a trecut cu 
ușurință (4—1 și 4—0) de Ronay 
(Ungaria), Drîmbă a cîștigat la Ba
lon (Polonia) cu 4—2, 3—4, 4—3. In 
schimb, Ecaterina Iencio a pierdut 
la Novikova (U.R.S.S.) cu scorul de 
1—4, 4—3, 1—4. Stanca și Drîmbă 
s-au calificat astfel pentru turul II 
al eliminării directe, în timp ce Ien- 
cic avea să urce din nou pe planșă 
pentru recalificări.

tn turul II al eliminării directe 
Drîmbă a întîlni-o pe Kondratieva 
(U.R.S.S.) și a pierdut cu 4—3, 0—4,
3—4, iar Stanca a fost întrecută de 
Maximova (U.R.S.S.): 1—4, 0—4. Gu 
toate acestea, posibilitatea de a in
tra în finala „de șase' nu era încă 
pierdută, datorită eventualelor victo
rii din recalificări. Iencic a întîlnit-0 
pe Urbanscka (Polonia), pe care a 
învins-o cu 4—3, 4—0, asigurîndu-șl 
astfel calificarea în primele 12 Dar 
în turul II Iencic a pierdut din nou 
(4—3, 0—4, 3—4) la Novikova, o 
trăgătoare stîngace, foarte activă, cu 
care sportiva noastră nu s-a putut 
acomoda. In turul III al recalifică
rilor, Drîmbă a luptat din nou cu 
poloneza Balon. Ea nu s-a mai con
centrat suficient și a fest învinsă 
cu 4—2, 4—2 (I), plerzînd astfel po
sibilitatea de a Intra în finala „de 
șase".

Marina Stanca a întîlnit-o iarăși pe

Azi începe meciul 
pentru campionatul 

mondial de șah
Meciul pentru titlul mondial de șah 

între marii maeștri sovietici Tigran 
Petrosian și Boris Spasski începe azi 
în sala Teatrului de Estradă din 
Moscova. în fiecare săptămînă se 
vor juca 3 partide — lunea, miercu
rea și vinerea. Meciul prevede dis
putarea a 24 de partide. învingător 
va fi declarat șahistul care va acu
mula 12,5 puncte. în caz de egalita
te (12—12), Tigran Petrosian, ac
tualul campion, își va menține tit
lul. (Agerpres)

cursă rapidă căreia nu i-au putut face 
față alergătoarele noastre, deși toate 
patru au talonat-o îndeaproape, clasîn- 
du-se pe locurile următoare. O plăcută 
surpriză: comportarea Elisabetei Bucur, 
Florentina Stancu, în schimb, s-a împie
decat și a căzut pe ultima porțiune. 
CLASAMENT: 1. Danailova (B) 6:19,0,
2. Bucur 6:28,0, 3. Gabor (R)
6:29,0, 4. Teodorof (R) 6:30,0, 5. Pe- 
trovicî (I) 6:33,0, 6. Dihanici (I)
6:37,0. .. 10. Stancu 6:54,0, echipe: 1. 
România 9 p, 2. Iugoslavia 19 p, 3 
Bulgaria 19 p.

SENIORI — 10 000 m. Prin prisma 
rezultatelor înregistrate la ultimele con
cursuri specialiștii pronosticau o luptă 
strînsă pentru primul loc între turcul 
Dalkîlic și iugoslavul Vazici. Răstur- 
nînd toate pronosticurile, alergătorii 
noștri au controlat toată cursa, itnpu- 
nîndu-se clar și realizind victoria atît la 
individual cît și pe echipe. CLASA
MENT: 1. MUSTAȚĂ (R) 30.02,0, 2. 
Baralms (R) 30:08.0, 3. Zuntar (I)
30:12,0. 4. Cervan (I) 30:14.6, 5. Va- 
moș (R) 30:24,6, 6. Peev (B) 30:36,0, 
7. Dalkîlic (T), 8. Stros (I), 9. Lupa 
(R) 30:45,0, 10. Vazici (I)... 13. Rus 
nac 31:24.6.. . 23. Buiac 33:06,0; echi
pe: 1. ROMANIA 17 p, 2. Iugoslavia 
21 p, 3. Turcia 53 p, 4. Bulgaria 58 p, 
5. Grecia 92 p.

Ronay, obținînd victoria si calificîn- 
du-se astfel în primele 8. Sportiva 
noastră a concurat și în turui IV al : 
recalificărilor, pentru locul șase. Ea ! 
a fost învisă de Novikova (3—4,
3—4), clasîndu-se pe locul 7—8. I

CLASAMENTUL FINAL: Palm (Sue
dia) 4 v — CAMPIOANĂ MONDI A- ( 
LĂ pe 19662. Balon (Polonia) 3 v i
— 13 tușe primite3. Herbster 
(Franța) 3 v — 14 tușe primite4. 
Novikova (U.R.S.S.) 2 v — 16 tușe 
primite: 5. Kondratieva (U.R.S.S.) 2 v
— 18 tușe primite; 6. Maximova
(U.R.S.S.) 1 v; 7—8. Stanca și Puchi 
(R. F. Germană); 9—12. Iencic, Drîm
bă, Ronay (Ungaria), Loyd (Ungaria).

Proba de spadă, disputată aseară, 
s-a încheiat su victoria francezului 
Jacques Brodin, care a cucerit 5 vic
torii. Urinează, în ordine, Samoțkin 
(U.R.S.S.) 4 V; Zajitki (U.R.S.S.) 3v,- 
Beierstettel (R.F. Germană) 2 v ; Pon- 
graț (România) 1 v; Jakobson (Sue
dia).

Turneul de box 
de la Budapesta

BUDAPESTA 10 (prin telefon). — 
Sîmbătă a început în capitala Unga
riei un turneu international de box, 
la care participă puqiliști din U.R.S.S., 
Polonia, România, R. D. Germană, 
Austria, Iugoslavia, Elveția si Unga
ria. Boxerii români au pierdut toate 
intîlnirile susținute. Al. Murg s-a ac
cidentat în repriza secundă, pier- 
zînd prin abandon la Somlay (Unga
ria); Peterfi (Ungaria) l-a învins la 
puncte pe $t. Popoacă Galay (Unga
ria) b.p. A. Majai; Toro (Unaana) 
b.k.o. E. Constantinescu,- Vilbauer 
(R. D. Germană) b.p. Gh. Chivăr. Re
zultatul meciului susținut de V. Ma- 
riuțan nu ne-a parvenit pînă la în
chiderea ediției.

ȘTIRI... REZULTATE... ȘTIRI...
@ Invingînd cu scorul de 12—5 (3—0, 7 

—1, 2—4) pe Lokomotiv Moscova/ echipa 
T.S.K.A. Moscova, antrenată de Anatoli 
Tarașov. a cîștigat pentru a 13-a oară 
campionatul unional de hochei pe ghea
tă. T.S.K A. a totalizat 58 de puncte din 
32 de meciuri. In formația campioană e- 
voluează li din componenții lotului care 
la Ljubljana au cîștigat titlul mondial.

® Finala ..Cupei campionilor europeni" 
la volei feminin va opune anul acesta 
formațiile sovietice T.S.K.A. Moscova și 
Dinamo Moscova. In meciul retur al ce
lei de a doua semifinale. T.S.K.A. a în
trecut cu scorul de 3—0 (8, 4. 11) echipa 
poloneză A.Z.S. Varșovia.

® Turneul internațional de fotbal (juni
ori) de la Leipzig a revenit echipei Loko
motiv Leipzig, care a învins cu scorul de 
1—0 (0—0), echipa Rapid București. Uni

Tenismanii români și sovietici 
și-au împărțit victoriile

In medul selecționatelor B : România—u. R. s. s. 2 — 5 
la tineret: România —U. R S. S. 5—2

La capătul a trei zile de întreceri, 
tenismanii selecționatelor secunde și 
de tineret ale României și Uniunii 
Sovietice și-au împărțit victoriile. în 
confruntarea echipelor B oaspeții au 
cîștigat la limită (3—2), iar cu ace
lași scor au ieșit învingători și tinerii 
echipieri români, în pregătire pentru 
„Gupa Galea*.

în primul rînd. este de reținut vic
toria obținută de Ilie Năstase la re
dutabilul jucător sovietic S. Lihaciov, 
al treilea în clasamentul tenismani- 
lor din U.R.S.S. întrerupt la scorul 
de 1 — 1, meciul a continuat sîmbătă 
în aceeași notă din ziua precedentă. 
Lihaciov a început tare, și-a adjude
cat setul III, după prelungiri, dar 
apoi — în fața jocului bine orientat 
tactic al lui 1. Năstase — oaspetele a 
fost nevoit să cedeze treptat, fiind 
dominat evid-ent în finalul partidei. 
Scor: 2—6, 6—1, 5—7, 6—3. 6—1 
pentru I. Năstase.

Tot sîmbătă, spectatorii au avut 
satisfacția să asiste și la două vic
torii înregistrate în meciurile de du
blu. Acționînd cu hotărîre în tot 
cursul partidei, Ilie Năstase și P. 
Mărmureanu au reușit să se impună 
în compania unui cuplu cu veleități, 
S. Lihaciov—A. Ivanov, întrecuți în 
numai trei seturi: 6—4, 8—6, 6—3. 
MaL dificilă, dar tot atît de îmbu
curătoare a fost și victoria repre
zentanților noștri în meciul de tine

Rezultatele de ieri din categoria A la volei, 
și baschet

VOLEI
MASCULIN — SERIA 1

Steaua București — Progresul Brăila 
3—0 (2, 6, 8)

SER IA A II-A
l.G.F. București — C.S.M.S. lași
2-3  (10—15, 11—15, 15—9, 15—9,

9—15) 
Ind. sîrmei G. Turzii — Știința Tg.

Mureș 3—0 (8, 5. 13) 
înainte Timișoara — Viitorul Bacău

3—0 (11, 10, 10) 
Alumina Oradea — Electroputere 

Craiova 3—0 (4, 9, II) 
Știința Petroșeni — Progresul București

1—3
FEMININ — SERIA l

Farul Constanța — Rapid București 
1_3 (15—11, 8—15, 7—15, 6—15)

Știința Craiova — Partizanul roșu 
Brașov 3—0 (8, 15, 11)

Penicilina Iași — C.P. București
3—1 (12, 11, —4, 18) 

C.S.M. Sibiu — Dinamo București
2—3 (15—9, 5—15, 15—3, 8-15, 

6—15) 
Universitatea Cluj -— Metalul București

3—0 (8, 12, 1) 
SERIA A II-A

Progresul București — Țesătura P. 
Neamț 3—2 (12. 15, —3, —13. 8) 

l.C.F. București — Progresul Tirgoviște
3—0 (6. 9, 8)

BASCHET
MASCULIN — SERIA I

Steaua -— Steagul roșu Brașov
95—61 (45—26) 

Rapid — Dinamo Oradea
101—65 (44—26)

cul punct a fost marcat de Keil în minu
tul 63. Locul trei a fost ocupat de forma
ția Carl Zeiss Jena, învingătoare cu 4—0 
în întîlnirea cu Tesla Fraga.

® Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Walnut (S.U.A.), John Pen- 
nel, Bob Seagren și Bob Kirk au reali
zat la săritura cu prăjina aceeași perfor
manță : 5.20 m. Pennel a încercat să co
recteze recordul mondial însă a ratat 
la 5,30 m (recordul mondial este de 5,28 
m).

9 In meci retur contînd pentru preli
minariile turneului internațional de fot
bal U.E.F.A. pentru juniori echipa Un
gariei a învins cu scorul de 1—0 (0—0} 
echipa Austriei. învingători și în primul 
meci cu același scor, tinerii fotbaliști 
maghiari s-au calificat pentru turneul'fi
nal.

ret: Droo, Dumitrescu—Korotkov,
Volkov 8—6, 3—6, 4—6, 6—2, 6—1.

Duminică au avut loc ultimele 
partide de simplu. în întrecerile se
niorilor, balanța a înclinat în fa
voarea oaspeților. Lihaciov a trecu: 
peste rezistența îndîrjită a lui Măr
mureanu — care a greșit nepermis de 
mult (6—1, 6—2. 2—6, 6—4). iar 
Ilie Năstase n-a reușit să se mențină 
la același nivel pe întregul parcurs 
al întîlnirii cu A. Ivanov, care, deși 
pus în inferioritate la început, a gă
sit resursele necesare pentru a ter
mina învingător: 1—6, 6—4, 6—2,
6—3.

Sever Dron a fost incontestabil 
principalul realizator al victoriei ob
ținute de echipa română de tineret. 
Ca și în meciurile precedente, Dron 
a luptat cu multă ardoare, nepre.cțjf| 
pețind nici un efort și în fața ultiî 
mului său adversar, T. Kakulea. 
Deși condus după primul set, româ
nul a luat apoi inițiativa, respingînd 
cu hotărîre toate încercările talen
tatului jucător sovietic de a-și păs
tra avansul. Dron a cîștigat cu 4—6, 
6—4, 6—2 — prin aceasta asigurînd 
succesul formației României. Șo- 
vieticii au redus scorul (3—2), în ul
timul meci: Korotkov—Dumitrescu 
6—3, 6—0.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

Farul Constanța — Politehnica
București 55—51 (27—33) 

Universitatea Cluj — Aurul Brad 
97—84 (49—33) 

Universitatea Timișoara — Știinta Galați
65— 53 (36—29) 

SERIA A II-A
Progresul București — Olimpia M. 1. 

București 73—66 (40—26) 
Academia Militară — l.C.F.

63—59 (24-^) 
C.S.M.S. Iași — Unio Satu Mare

97—55 (43—21) 
Politehnica Cluj — Politehnica Brașov

78—71 (38—37) 
A.S A. Bacău — Știinta Craiova

47—61 (20—34) 
FEMININ — SERIA t

Politehnica București — Rapid București
66— 58 (28—30)

Voința București — Constructorul 
București 56—43 ( 28—20)

Crișul Oradea — l.C.F.
67— 60 (46—26) 

Universitatea Cluj — Progresul
București 58—47 (26—22) 

Voința Brașov — Mureșul Tg. Mureș 
51—34 (16—15j‘

SERIA A II-A
Olimpia București — Știința Constanța 

41—43 (20—23) 
Voința Oradea — Universitatea

Timișoara 73—52 (35—31) 
S.S E. Craiova — S.S.E. Satu Mare

65—52 (26—22) 
A.S.A. Cluj — Spartac Salonta

91—63 (46—34) 
C.S.M.S. Iași — Voința Tg. Mureș

71—58 (29—28)
Citit! în numărul nostru de mîine a- 

mănunte asupra desfășurării etapei de 
duminică a acestor campionate.

REZULTATE...
@ In localitatea Montceau les Mines s-a 

disputat meciul internațional feminin de 
baschet dintre selecționatele Franței și 
Poloniei. Au cîștigat cu scorul de 67—57 
(27—25) baschetbalistele poloneze.

9 La Wurzen (R.D.G.) a început un 
turneu internațional feminin de baschet, 
lată primele două rezultate înregistrate : 
R.D. Germană—Iugoslavia 87—68 (46—34) ; 
R.P. Bulgaria—R.D. Germană B 65—33 
(27—22).

® Peste 10 000 de spectatori au urmărit 
sîmbătă la Neapole meciul internațional 
de rugbi dintre echipele reprezentative 
ale Italiei și Franței. Dominînd majorita
tea timpului, rugbistii frâncezi au term!/ 
nat învingători cu scorul de 21—0 țll—0). 
Cel mai bun jucător de pe teren, france
zul Lacaze. a înscris și 11 puncte.
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