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TriBHsel nostru special. CONSTANT» Ftlft, transmite;

Dinamo București în finala „C.C.E.“ la volei masculin
in meci-retur, 3-2 eu Dukla Kolin

JIHLAVA 24 (prin teleion). Sîm
bătă seara, Dinamo București a reu
șit o excelentă performanță in retu
rul partidei cu campioana Ceho
slovaciei, Dukla Kolin : a eîștîgat cu 
&—2 (—10, — 10, 13, 11. 12) și o dată 
PPC- această splendidă victorie s-a ca
lificat pentru finala .Capei campioni
lor europeni', unde sperăm că va 
întîlni pe cealaltă reprezentantă a 
voleiului românesc. Rapid București.

Succesul repurtat sîmbătă de Di
namo este cu atît mai valoros ai 
cit ——după cum ne șt așteptam — 
campioana Cehoslovaciei a jucat ex
cepțional, transformînd meciul în-

tr-o dispută extraordinară epuizan
tă. care a supus ambele echipe — 
timp de 2 ore și 35 de minate — la 
eforturi maxime. La capătul lor, <fi- 
nazBeviștiî au obținut un deplin și 
binemeritat cfștig de cauză, care a 
confirmat victoria netă de la Bucu
rești, valoarea ridicată a formației 
bucureștene, căreia i se cuvin sin
cere felicitări.

Dukla Kolin a aruncat în acest 
joc toate resuroele de care dispune 
pentru a realiza ceea ce puțini mai 
sperau: să întoarcă in favoarea sa 
scorul general. Iar cînd străduințele 
sale s-au dovedit inutile (în finalul 
setului II) — pentru eă dtnamoviștii

și-au apărat cu toată ardoarea șan
sele. di.nd o ripostă extrem de rigu
roasă și opunind o tactică adecvată 
situației de pe teren — Dukla n-a 
încetat lupta, ci a continuat-o pen
tru a obține măcar victoria in acest 
med. Evoluția scoraloi reflectă în 
n-are măsură desfășurarea paipitasiă 
a acestei partide:

SETUL I (45 nuanțe): 0—2, 3—2, 
3—8, 4—8 5—9. 5—12. 8—12. 8— 
14, 10—14, 10-15}.- SETUL B
(36 minute) : 1—Q- 1—2. 2—2.
2—4. 3—4. 3—7, 5—7, 5—8. ti— ■ 
8, 6—10, 7—10, 7—12, 8—12, 8—13,

(Continuore în pag. a 4-a)

să

ECHIPA DE VOLEI DINAMO BUCUREȘTI. In picioare, de la stingă la 
dreapta: Cotbearm, Ganciu. Mânu. S. Mihăilescu (antrenorul echipei). 
Smerecinschi, Schreiber, Derzei (căpitanul echipei); jos, de Ia stingă la 

dreapta: Cozonici. Stoian. Dobre, Tirlici

Foto: J. Zveneschi

0 Inimoasa vf€t«ri€ a fotbaliștilor roaăai îa liscnstadt

ROMÂNIA (TINERET) - AUSTRIA (TINERET) 
1-0 (1-0)

VIENA, 24 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Sîmbătă după- 
amiază s-a desfășurat la Eisenstadt 
meciul de fotbal dintre reprezentati
vele de tineret ale Austriei și Româ
niei. După o partidă de bună factură 
tehnică^ victoria a revenit echipei ro
mâne cu scorul de 1—0 (1—0), Jiin- 
gurul gol a fost înscris de Frățilă în 
min. 39 Moldoveana a tras puternic 
la poartă, Hodschar n-a putut reține 
balonul, respingîndu-1 în picioarele 
lui Frățilă care a reluat imparabiL

Formația română a lăsat o frumoa
să impresie, impunîndu-se printr-un 
joc rapid și dovedind o excelentă 
pregătire fizică. Cei mai buni din 
echipa învingătoare ni s-au părut, Ni- 
culescu, Boc, Năftănăilă, Dumitru Ni
colae, Frățilă și Jamaischi, dar în
treaga formație a luptat cu multă în
suflețire.

în general, gazdele au atacat mai 
mult. însă insuficient de organizat,, 
pierzîndu-se în combinații sterile. 
Fundașii români au respins calm ata

curile. Toate contraatacurile români 
lor au fost periculoase și dacă porta
rul Hodschar și fundașul central 
Ullmaim n-ar fi fost în formă exce
lentă, scorul ar fi putut fi și mai 
mare. Este foarte adevărat însă că 
înaintașii austrieci au nimerit de două 
ori bara — Fleischhacker în min. 15 și 
Ulimann, din lovitură liberă, în min. 
23. în ultimele minute de joc austrie
cii au dominat, dar portarul Nicules- 
cu a prins totul.

Iată echipele aliniate :

ROMÂNIA : Niculescu — Petes- 
cu, Boc. Dumitru Nicolae, Sătmărea- 
nu — Jamaischi, Năftănăilă — Pan- 
tea, Naghi, Frățilă, Moldoveanu.

AUSTRIA: Hodschar (din min. 
59. Harreither) — Gebhardt, Wahl, 
Ulimann, Frohlich — Schiloher, Ei- 
genstiller — Maetzler (din min. 33 
Grausam), Fleischhacker, Nickischer, 
Weindinger.

KURT CASTKA

Zeci de mii de bucureșteni, aflați 
de-a lungul arterelor care duc către 
aeroportul Băneasa și-au luat sîmbătă 
dimineață un călduros rămas bun de 
la tovarășul losip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretarul general al Uni
unii Comuniștilor dăn Iugoslavia, care, 
împreună cu soția, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Pe fațada clădirii aeroportului se 
aflau portretele tovarășilor losip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu. Pe mari 
pancarte erau înscrise în limbile 
sirbă-croată și româna urările : „Zî- 
velo Bratsko prijateljsrto iimedu 
rumunskog i jugoslovenskih naroda 1" 
«Trăiască prietenia frățească între po
porul român și popoarele Iugoslaviei !*

De la Consiliul de Stat, unde a avui 
loc semnarea Comunicatului comun, 
tovarășul losip Broz Tito și soția 
au venit împreună cu tovarășii Nico
lae Ceaușescu, și soția. Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, și soția Emil 
Bodaaraș precum și cu persoanele ofi
ciale române și iugoslave care I-au în
soțit pe președinte în vizita sa în țara 
noastră.

Pe întreg traseul, ca și pe aeroport 
cetățenii flutură stegulețe, buchete de 
flori multicolore, ca semn al sentimen
telor de dragoste și prietenie cu care 
poporul nostru a întîmpmat pretutin
deni, pe oaspeții iugoslavi, în călă
toria lor prin România.

Tovarășii Tito și Ceaușescu, aflați 
intr-o mașină deschisă, răspund ma
nifestațiilor entuziaste ale locuitorilor 
Capitalei.

Pe aeroport se aflau tovarășii : 
Gheorghe Apostol, .Alexandru Birlă- 
deanu, Petre Borilă, Constantin Dra
gan, Alexandra Drăghici. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Leonte Răutu. Leootm

Sălăjaa, Ștefan Voitec, Iosif Banc,. 
Maxim Berghfanu. Petre Blaj.ovi.ci, 
Dumitru CoKa, Florian Dănălache, 
Janos Fazebas. Ilie Verdeț, Vasile 
Vdcu» ^Ihai Da-Iea, Manea Xfănescu, 
Vasile Patilineț. Virgil Trofin. Con
stanța Crăciun. Ilie Murgulescu, Gbeor- 
ghe Gaston Marin, Roman Moldovan.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, academicieni 
Ș> ^Iți _ oameni de știință, cultură și 
artă, ziariști români și iugoslavi, co
respondenți ai unor agenții de presă 
și ziare de peste hotare,

Erau, de asemenea, prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România.

_La sosirea pe aeroport, comandantul 
gărzii militare prezintă onorul ; se in
tonează imnurile de stat ale celor 
două țări : in semn de salut răsună 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Tito și Ceaușescu trec în 
revistă garda de onoare.

Apoi, înaltul oaspete strînge inimile 
șefilor mismni’or diplomatice șr per
soanelor oficiale române prezente.

La despărțire pe aeroport, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu ș8 losip Broz Tito 
au rostit cuvîmtărL

Oaspeții răspund aclamațiilor prie
tenești ale mulțimii aflate pe aero
port, își ian rămas bun de la condu
cătorii partidului' și. statului nostru. 
Un grup de pionieri le oferă buchete 
de flori.

Tovarășii Tito și Ceaușescu își iau 
rămas bun, cu o deosebită cordiali
tate- în aplauzele celor prezenți 
oaspeții se urcă în avion și salută 
încă o dată pe cei prezenți. La orele 
10,30 nava aeriană a președintelui, 
escortată de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate, a decolat în- 
dreptindu-se spre patrie

BELGRAD 23. — Corespondentul 
Agcrpres, N. Plopeaou, transmite : 
Sîmbătă dimineață s-a înapoiat la 
Belgrad venind de la București, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., losip Broz Tito, care 
împreună eu soția a făcut o vizită ofi

cială în România, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.. Cu același 
avion a călătorit și- ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad, Aurel Mălmășan.

POPICE: Selecționatele României învingătoare
In R. F. Germană

T ENI S: În meci amical, echipa țâriî noastre 
a întrecut reprezentativa Elveției cu 5-2

(Amănunte de la aceste întreceri - în pag. a IV-a)

CAMPIOANE REPUBLICANE FEMININE PE 1966
VOLEI

Dinamo București
Meciul femtata Dinamo—Rapid. » adevărată Beată 

* a acestui campionat, s-a încheiat cu— o Invitară de 
I teatru! Rapid se presents la acest joc, care a*ea sâ 

decidă echipa cSstișă’oare a titlului de campioană 
republicană, cu 5 șanse fată de una rințjiră a ad
versarelor. Victoria cu 3—6. 3—1, 3—2. sau înfruMjerea 
eu 2—3 și chiar 1—3 era răpeau rapkfisteior titlul de 
campioane. în schimb, jucătoarele antrenate de Gir f 
Constantinescu, pentru a ocupa primul loc. aveau 
nevoie de o victorie cu 3—0. O sarcină deosebit de 
grea, finind seamă da erh iii brut valoric dintre ceie 
două ferm ații- Dar riad echipa se mobilizează. dr.d 
puterea de luptă intr-un meci hotarifer este supe
rioară adversarelor, nimic nu este imposibil, Si Di
namo ce-a dovedit acest lucru, fapt pentru care me
rită toate felicitările. Rauiriis.eie. după felul cum s-au 
comportat, n-au fost suficient pregătite pentru acest 
joc hotăritor. Au intrat timorate pe teren (de parcă 
ele ar fi avut singura șansă), au greșit neașteptat de 
mult, an fost aproape inexistente în atac. Dinamo- 
vistele-, în schimb, s-au comportat la înălțime. Au 
arătat că formează o echipă matură. Au jucat calm 
în momentele de tensiune, au atacat cînd a trebuit 
(H Ivănescu și Lia Vaieal, au făcut multă risipă de 
energie în linia a doua (Lucia Van ea, A. Constanti- 
nescu). în final victoria le-a revenit cu scorul de 
3—ft (t5—8, 15—12, 18—16), ele cîștîgînd o dată cu 
ageasta titlul de campioane republicane. Iată cum a 
evaluat scorul în acest meci: SETUL 1: 3—0, 3—2,
8— 2, 8—5, 12—5, 12—8, 13—8, 15—8. SETUL II: 3—0, 
3—3, 3—5, 5—5, 8—5, 8—8, 11—8, 11—10, 12—10, . 
12—11, 12—12, 15—12. SETUL III: 1—0, 1—t, 3—f, ' 
3—3, 5—3. 5—5, 5—6, 6—6, 8—6, 8—3, 8—9, 9—9,
9— 11, 10—11, 10—12, 11—12, 11—13, 12—13, 13—13, 
14—13, 14—14, 14—15 (aici Rapid a fost Ia un pas de 
titlu, dar Daniela Golimaș, în atac, a atins fileul și 
Rapid a Dierdut serviciul), 15—15, 15—Î6 (1), 16—16, 
Î8—16.

CONSTANTIN ALENE

Politehnica București
CLUJ (pn* telefon, de la trimisul nostru). Edifta 

• 1965—66 a campionatului republican feminin de bas- 
| chet s-a încheiat rfominfcd dimineață în salo Armatei 

di» localitate cu binemeritata victorie a echipei Pofî- 
tehmea București (antrenor prof. C. Dinescu), care 

‘ de-a iuBonl celor 23 de meciuri ale turului, returului 
și turneului final a cunoscut o singnră dată înfrîn- 

‘ gerea. Politehnica a demonstrat în cursul meciurilor 
o concepție de Joc modernă, în special îus atac, com
ponentele ei utilizînd procedee tehnice variate, dove
dind ioceminare, disciplină de joc și multă putere 
de iuptă în partidele decisive. A fost, fără îndoială.

' cea mai bună echipă feminină de baschet a țării și 
merită feiiciiări pentru comportarea avută.

în. partidele din ultimele două zile, Voința Bucu- 
r«ti. Crișui Oradea și Rapid București au jucat mai 
organizat și și-au pus in valoare individualitățile. 
Voința, Brașov și Universitatea Cluj, principale can
didate la locui Hi. au evoluat diferit în aceste ultime 
două zile și rezultatele reflectă acest lucru. Voința
— de pildă — a pierdut sîmbătă in fața clujencelor. dar 
duminică a jucat excelent în fața formației orădene 
Crișol, pe care a întrecut-o la mică diferență, numai 
datorită utilizării insistente a rezervelor. Brașoven- 
cele au constituit un bun exemplu de disciplină si 
de combativitate.

Iată rezultatele tehnice: SÎVfBĂTA : Rapid — Voin- 
| ța București 74—48 ( 40—28), Universitatea Cluj — 

Votata Brașov 53—13 (24—20) și Politehnica Bucu
rești — Crișul Oradea 57—55 (29—27); DUMINICA: 
Universitatea — Voința București 46—55 (17—32), 
Politehnica — Rapid 60—44 (34—22) și Voința Brașov
— Crișul 46—42 (33—11).

Fn clasament, Politehnica București ocupă locul I 
m 45 de puncte, urmată de Rapid București (40), Vo
ința Brașov (38), Universitatea Cluj (37), Voința Bucu
rești și Crișul Oradea (cîte 33).

D. STĂNCULESCU



SURPRIZA CAMPIONATULUI Of HANDBAL:
Prima rundă a turneului internațional DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINS, IA PLOIEȘII!
Turneul internațional de șah a făcut 

„sală plină" ieri, în prima sa zi de joc. 
Numeroșii spectatori au urmărit partide 
interesante, de luptă, în care jucătorii 
români au obținut cîteva rezultate remar
cabile.

Foarte frumos, decis, energic, a jucat 
fostul campion ăl țării noastre, Th. Glii- 
țescu, în fața maestrului cubanez. G. Gar
cia. Cu piesele negre, șahistul român a 
pus un întreg flanc de pioni în mișcare, 
presînd direct asupra rocadei adverse. 
Garda a manevrat îndelung, căutînd apă
rări eficace. I)ar în momentul cînd liniile 
centrale s-au deschis și piesele negre au 
intrat adînc în dispozitivul albului, cuba
nezul a trebuit să cedeze material. Preci- 
pitînd deznodăniîntu], Ghițescu a sacri
ficat calitatea, apoi a recîștigat-o cu 
poziție net superioară și a înscris o 
frumoasă victorie, la mutarea 46.

Activ a manevrat și B. Soos în fața 
iugoslavului Minici, redus de. asemenea 
la totală defensivă. Pătrunderea albului 
pe coloana „h“ s-a dovedit decisivă și 
M iniei a trebuit să încerce salvarea în- 
tr-un sacrificiu de damă pentru turn și 
nebun, rămas ineficace. Soos a cîștigat 
la mutarea 48.

O prețioasă jumătate de punct a ob
ținut Șcrban Neamțu în partida cu ma
rele maestru iugoslav Matulovici. Jucă
torul român a păstrat mult timp un 
sensibil echilibru pe tablă, iar după 
trecerea în final — printr-o frumoasă 
combinație de schimburi — a» reușit 
»ehiaf să ia avantaj pozițional, rezolvat 
plită la urmă printr-un rezultat de re- 
gniză.

Mai slab a acționat M. Pavlov în par
tida cu polonezul Bednarski. El s-a gră
bit cu sacrificiile pentru un atac insu
ficient dc bine pregătit, trebuind pînă 
la urmă să cedeze. Curajos a început 
< Pa rtos întîlnirea cu redutabilul mare 
jnaestri* sovietic V. Korcinoi. La un

Campionul român Florin Gheorghiu (dreapta) disputirid prima sa partidă 
din turneu, cu maestrul bulgar A. Kolarov

Foto : V. Bageac

moment dat poziția părea chiar în avan
tajul lui Partos. Dar Korcinoi — re
cunoscut „maestru al apărărilor active44 
— a trecut rapid la contraofensivă cu- 
legînd primul său punct în turneu, la 
mutarea 29.

Florin Gheorghiu a ținut să dea o 
rezolvare pozițională luptei sale cu șa
histul bulgar A. Kolarov. El a manevrat 
subtil pe ambele flancuri și, la întreru
perea partidei, deține un pion în plus 
și șanse apreciabile de victorie.

Și încă un rezultat din această primă 
rundă a turneului : Kavalek (Cehoslova
cia) după ce a deținut material supli
mentar la Czerniak (Izrael) a fost de
jucat de acesta printr-o combinație tac
tică în final, care a adus ultimului vic
toria.

Pentru cititorii noștri care vor să-și 
alcătuiască un tabel de rezultate al tur
neului, le oferim numerele de ordine 
ale pârtiei panților, conform tragerii la 
sorți: 1. Ciocîllea. ,2. Neamțu, 3. Ko
larov, 4. Pavlov, 5. Garcia. 6. Partos, 
7. Soos, 8. Kavalek, 9. Czerniak. 10. 
Minici, 11. Korcinoi, 12. Ghițescu, 13. 
Bednarski, 14. Gheorghiu, 15. Matulo
vici.

Azi după amiază (ora 16,30) se dis
pută, în sala Sindicatului salariaților 
din jnvățămînt, bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 32, a doua rundă a turneului, în 
care intră în joc și Victor Ciocîltea, 
reîntors din Anglia.

RADU VOIA

ATțerfs^ -j

„Capul de afiș" al etapei de ieri 
a campionatelor republicane de hand
bal a fost meciul feminin Universi- 

; lalea Timișoara •— Mureșul Tg. Mu
reș, care opunea pe primele două 
clasate în seria I. Jocul a corespuns 
tuturor așteptărilor, fiind unul din 
cele mai frumoase din actualul cam
pionat. El s-a încheiat cu victoria me
ritată a timișorencelor la scorul de 

\ 10—3 (6—3), diferență care exprimă 
superioritatea lor în organizarea jo- 

j cului și în promptitudinea contra 
1 atacurilor, din care au înscris de alt- 
. fel majoritatea golurilor. Cu această 
■ victorie, Universitatea și-a consolidat 
! poziția de fruntașă, avînd acum patru 
puncte avans asupra celei de a doua 
clasate. (P. ARCAN, coreșp. reg.).

Surpriza zilei (și a campiona
tului) însă, s-a produs . la Ploiești, 

I unde. Dinamo București, campioana 
| țării, a suferit prima înfrîngere din 
' actualul campionat. Rafinăria Te- 
i leajen a cîștigat cu 14—13 (9—9), 
! reușind astfel cea mai bună per

formantă, cu care s-a depărtat de 
zona retrogradării. Dinamo a con
dus. cu 4—0 după numai cîteva 
minute de la începerea partidei. 

; Gazdele însă, nu s-au pierdut, au 
egalat la 5—5 și apoi la 9—9, deși 
inițiativa a aparținut mai mult di- 

: namovișlilor. După pauză, e rîn- 
: dul ploieștenilor să conducă, une
ori cu 2 puncte diferență, printr-un 

: joc rapid și atacuri mult prelungite, 
în timp ce oaspeții au început să 
atace nervos, ratînd numeroase o- 
cazii. Cele mai multe goluri: Oană 
(•R) 8 și Mureșanu (D) 6. (I. PO
PESCU, coresp.).

Iată rezultatele etapei :
SERIA I, MASCULIN : Dinamo 

Brașov — Steaua Buc. 10—19 (3— 
12), Universitatea Buc. — Dinamo 

Bacău 11—3 (4—1), Politehnica Ti
mișoara —■ Voința Sighișoara 17—6 
(9—2), Știința Galați — Tractorul 
Brașov 17—13 (9—5).

SERIA . A II-A, MASCULIN: 
C.S.M.S, Iași — Metalul Copșa 
Mică 14—6 (7—5), Timișul Lugoj— 
Știința Petroșeni 12—10 (6—8),
C.S.M. Reșița — Tehnometal Timiș. 
17—12 (9—6), Știința Tg. Mureș —■ 
Rapid Buc, 16—13 (8—4), Voința Si
biu —■ Cauciucul Oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej 10—4 (7—2).

SERIA I, FEMININ: Lie. nr. 4 Ti
mișoara — Tractorul Brașov 9—5 
(3—1), Rulmentul Brașov — C.S.M. 
Sibiu 8—6 (5—3). Universitatea 
Buc, — Voința Odorhei 9—3 (4—2), 
Confecția — Rapid 9—8 (5—5) 1

SERIA A II-A, FEMININ : Par
tizanul roșu Brașov — Sparlac 
Constanța 11—3 (2—1), S.S.E. Pe
troșeni — Constructorul Timiș. 
4^-3 (1—3), S.S.E. Buzău — Progre
sul Buc. 4—7 (2—3), Voința Sighi
șoara — Universitatea Cluj 9—7 
(6—3), Favorit Oradea — Știința 
Galați 6—4 (3—2)1

Două recorduri republicane *
Duminică, cu prilejul unui concurs 

de haltere care a avut loc în sala 
| Dinamo II din Capitală, au fost dobo- 
■ rîte două recorduri republicane. La 

cat. grea. Gh. Mincu (Dinamo) a ,,a- 
runcat" 170 kg întrecînd cu 2,5 kgw>e- 
cordul deținut de S. Cazan, iar la cat, 
semigrea, Gh. Teleman (Dinamo) a 
depășit recordul țării de juniori, ob- 
ținîtid un rezultat de 137,5 kg Ia ,,îm
pins “

REZULTATELE OE IERI DIN CAMPIONATELE Rezultate promițătoare in concursul de primăvară al juniorilor
REPUBLICANE DE VOLEI SI BASCHET

7

VuLm —7, 2,

SERIA I. MASCULIN : Steaua — 
Tractorul Brașov 3—1 (—12, 8, 12,
10) , Rapid — Farul Constanța 3—0 
(11, 4, 15), Politehnica Timiș. — Pe
trolul Ploiești 3—2 (—10, —8, 3, 8, 
;12), Politehnica Brașov — Progresii' 
Brăila 2—3 (9, —14. —10, 8, 12), 
.Minerul B. Mare — Politehnica Cluj 
,3-0 (6, 4, 12).

FEMININ : C.S.M. Sibiu — Meta
lul Buc. 3—0 (4, 12, 6), Farul Con
stanța— C.P. Buc. 3—1 (10, 3, —10,
11) , Universitatea Cluj — Part, roșu 
Brașov 3—0 (8, 8, 0), Știința Craio
va — Penicilina Iași 2—3 (—13, 14 
r-4. 12, 16).

SERIA A II-A, MASCULIN : 
SLC.F. —■ Știința P-etroșeni 3—2 (9,

—7, 2, —5, 12), Progresul Buc. 
Viitorul Bacău 1—3 (—-11, 8, 14, 
C.S.M.S. Iași — Electroputere Craio-

(6, —11, —5, 6, 6), Alumina 
Oradea — Știința Tg. Mureș 3—0 (9. 
12, 11), înainte Timișoara — 
sîrmei C. Turzii 3—0 (9, 9, 11).

FEMININ : I.G.F. — Știința 
Mureș 3—0 (13, 2, 12), Progresul Tîr- 
govișt-e — Sănătatea Arad 0—3 (7. 
15, 12).

va 3—2

7),

lud.

Tg.

BASCHET
SERIA I (masculin) : Steaua — Ra

pid 76—59 (34—27), Știința Galați — 
Steagul roșu Brașov 97—74 (44—27), 
Știința Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj 52—61 (18—29), Dinamo Ora
dea — Universitatea Timișoara 64—48 
(30—25).

1 193 de atleți și atlete din 74 de 
cluburi și asociații sportive au evoluat 
pe stadionul „23 August" din Capitală 
în cadrul tradiționalului concurs repu
blican de primăvară al juniorilor. între 
aceștia am remarcat foarte multi tineri 
bine dezvoltați, cu reale posibilități de 
progres. Din păcate, eforturile concn- 
renților au fost stinjenite. în mod evi
dent, de vîntul puternic și rece care a 
bătut în rafale. Altfel, sîntem convinși 
că rezultatele înregistrate ar fi fost cu 
mult mai bune. Dar și așa se poate a- 
precia că cei mai mulți dintre partici
pant! s-au prezentat la un nivel superior 
de pregătire și că cifrele obținute — 
evident fără ea atlețîi 
prealabil 
specific 
creștere 
noștri.

între 
scriu. în

să fi avut în 
o cantitate suficientă de lucru 

— anunță pentru acest an o 
a valorii generale a juniorilor

KUGB!

Meciurile de antrenament ale loturilor Capitalei
Sîmbătă și duminică, pe stadionul 

Republicii și pe terenul Gloria Iotu
rile Capitalei de juniori (cu Steaua) 
și de seniori (cu o combinată Gloria
— rezervele lotului) au susținut pe
nultimele meciuri de verificare îna
intea partidelor cu selecționatele Pi- 
Tineilor.

în general, aceste jocuri au con
stituit foarte utile prilejuri de apre
ciere în condiții de joc a jucătorilor 
■care vor da replica rugbiștilor fran
cezi. Se cuvine evidențiată în special 
evoluția seniorilor, în al căror joc am 
remarcat rapide omogenizări tehnico- 
tactice, precum și sporirea tot atît de 
lăudabilă a eficacității. Se poate afir
ma că e vorba de o cristalizare reu- 
•șită a concepției de joc, iar faptul că 
partenerii de antrenament nu au con- , 
stituit nici de data aceasta o „proble
mă" pe plan valoric nu scade cu ni
mic din aprecieri.

Și lotul de juniori al Capitalei mar
chează progrese substanțiale, însă, 
ce e drept, nu în apeeași măsură. Pe 
de o parte, în balanță a atîrnat greu I 
valoarea adversarului : Steaua. Pe de 1 
altă parte, chiar ținînd cont de forța 
de joc a partenerilor, există lacune
— în formație și joc — a căror grab
nică remediere se impune. Astfel, ră- I 
mîne deschisă problema fundașului, 
întrucît ambele variante încercate 
denotă o oarecare „descoperire" pe 
acest post. De asemenea, placajul 
-este oarecum lipsit de fermitate, în 
Taport cu valoarea juniorilor din Pi- 
rinei. Foarte probabil, insă, ca lotul
— destul de numeros — să permită 
rezolvări satisfăcătoare. Rămîne ca 
următoarele antrenamente și, mai

ales, ultimul meci de verificare să 
ne edifice.

LJltimele partide de antrenament 
vor avea loc marți (seniorii, pe sta
dionul Tineretului, la ora 17, în com
pania unei combinate Grivita lîoșie- 
Arhitectura) și miercuri (juniorii, pe 
același teren, la aceeași oră, cu echi
pa Construcții din categoria B).

G. RUSSU-ȘIRIANU

performerii concursului se în- 
priinul rînd. cele două arun

cătoare de suliță MI1IAEI.A PENEȘ și 
Marilena Ciurea. Campioana noastră o- 
limpică care, așa cum am mai anunțat, 
a fost ținută departe de stadion dc un 
accident la gleznă, și-a făcut o reintrare 
promițătoare cu 51 
ță valoroasă a înregistrat 
rea cu 59.43 m. La aruni 
fete a fost înregistrat si 
republican la junioarele de cat 
ioveanca ARGENTINA MENK 
47,02 m. cu 3 cm 
chiul record al Oi.

Iată acu. 
registrate î 
m : P. Cic 
dan (SSE 1 
11.0 200 
(SSE 11)

m. O perform a n- 
Marilena ~£iu- 
farea discului 
ngtirul record 

eg. I. Cra- 
a obținut

ai mult decît ve-
npiei Cataramă.

mai bune rezultate în
tre : Jl MORI I : 100 
Din.) 10.8. I. Orghi- 
10.9. B Iliescu (Met.) 
iobanu 21.9, T. Puiu 
Iliescu 22,4; 100 m:

Puiu 50,2. L. Leyouian (Farul) 50.2. Gh. 
Măceacă (CSO Brăila) 50.4; 800 m: 
C. Pintea (CSM Sibiu) 1:57,9, Tr. Ma- 
gheru (Crișul) 1:58,3, Em. Botez (SSE 
1) 1:58,8, I. Pană (Olimp. Giurgiu) 
1:59.3; 1500 m: 1. Nicolae (Steaua) 
4:03.3, Em. Botez 4:06,0, I. Damaschin 
(Banatul) 4:06.8: 3000 m: R. Rușu 
(CSM Cluj) 8:47.6. I. Dima (Met.) 

UCFS Rm 
C. Andreica . (ICF) 8:56.4 ; 
Hidioșanu (SSE II) 14.5, 
(Met.) 14,7, St. Szatmari 

Mureș) 14,8. II. Cernescu 
400 mg: Ad. Toth (SSE

8:49.2. St. Marcu (Șc. Sp. 
man) 8:56.4.
110 mg: Dl 
FI. Drăguleț 
(I.ic. 2 Tg. 
(ICF) 14.8:
Oradea) 56,5, Ad. Drăgulescu (Met.) 
57,1, D. Cosma (SSE Bacău) 57,7, I. 
Burcă (I.ic. 2 Tg. M.) 57,9; 1500 m 
obst. : R. Rusu 4:14.2, Gh. Cefan (St. 
roșu Br.) 4:18,9, N. Brînzan (Met.) 
4:30.2. V. Cîobanu (Șc. Sp. UCFS Ro
man) 1:31,0: 4x100 m: SSE Bacău

Metalul Buc. 45,3, Rapid Buc. 
4x400 m: SSE II Buc. 3:32,1,

SSE Brașov 3:35,8, SSE Oradea 3:37,2 : 
10 km marș: N. Rinceanu (Rapid)1 
49 :53.4. Gh. Nicolae (CSS Buc.) 51.25,0,

Maxim- (Voința 1’1.) 52:04.0: lun- 
Buc.) 
Lenta
Petra 

Arad)
I 3,90 ;
M. Mi- 
Cheran 

(Din.) 1.85: prăjină: Cr. [van (Rapid) 
3,90, M. loniță (Rapid) 3,80, Gh. Gli- 
gor (SSE II) 3,70, A. Lucaci (SSE I) 
3,70 ; greutate: 7.. Hegeduș (SSE Re
șița) 14,45, S. llodoș (ICF) 14.42, P. 
Ciolac (Voința) 11,41 ; disc: Hegeduș

44.6.
45.5 :

N.
gime: Șt. I ăzărescu (I ie. 35 
6.95. Em. Milotin (CSS) 6,82. T. 
(CSM Cluj) 6,76: triplu: M. 
(Steaua) 14,53, V. Căpăt (SSE 
14.32, P. Ciupercă (SSE Bc.) 
înălțime: S. Ioan (SSE I) 1,94, 
tilecis (CSO Brăila) 1.94. FI.

Tineretul a dat satisfacție deplină
Sîmbătă, în sala Floreasca, am urmărit întrec 

rile semifinale și finale ale concursului republici 
de lupte greco-romane pentru juniori dotat < 
„Cupa Primăverii". Tinerii luptători au oferit cel 
prezenți partide frumoase, s-au străduit 
dezmintă comportarea din prima zi. Au 
partidele susținute de Gh. Berceanu (Electr 
Craiova), Al Goagă (Carpal-' Sinaia), M. Baciu 
(Rapid), N. Boțoagă (Dinamo), T. Bugariu (C.F.R. 
Timișoara) și Al. Chiran (A.S.M.T. Lugoj).

Totuși, esie necesară o mai mare grijă-pentru 
precizia în executarea procedeelor, mai ales pen
tru lupta la parter, unde s-au văzut serioase la
cune (atac-apărare). De asemenea, trebuie să ară
tăm că foarte mulți concurenți au dovedit lipsă 
de rezistență și de forță, deși au calități incontes
tabile pentru acest sport.

La terminarea concursului, am stat de vorbă 
cu cîțiva antrenori, care ne-au declarat urmă
toarele :

D. CUC (Dinamo) : „Concursul și-a atins scopul. 
Tinerii luptători au folosit procedee variate și țin 
să remarc pe cei din Timișoața, București, Crișa
na și Galați. O remarcă: nu au fost descaliiicări".

I. HORVAT (A.S.M.T. I.ugoj) : „Concurs de 
nivel ridicat. Am văzut tineri talentați, U fiecare

an 
cu 
or

p
ere

categorie. Antrenorii, în majoritatea lor, au aplicat 
indicațiile iederației de specialitate privind selec
ția”.

M BSLUȘICA (Raoid) < „Am constatat că s-au 
prezentat numeroși tineri „grei" de care ducem 
atita lipsă. Apreciez faptul că nu au existat decît 
foarte puține meciuri nule. Mi-a plăcut evoluția 
luptătorilor din regiunea Banat".

Iată cîștigătorii pe categorii: cat. 48 kg: Gh. 
Berceanu (Electroputere Craiova); cat. 52 kg : C. 
Filip (Progresul București); cat. 56 kg : Gh. Bodiș 
(Constructorul Marghita); cat. 60 kg: Al. Goagă 
(Carpați Sinaia); cat. 65 kg: M. Baciu (Rapid); 
cat 70 kg: M, Vlad (Progresul Cîrcea); cat. 75 kg: 
Al. Chiran (A.S.M.T. Lugoj); cat. 81 kg: T. Bu- 
gariu (C.F.R. Timișoara); cat. 87 kg: C. Penciu 
(Viitorul București) ,• cat. peste 87 kg : N. Boțoagă 
(Dinamo).

Clasament pe echipe de cluburi și asociații: 
1. Viitorul Buc., 2. Oțelul Galați, 3. C.F.R. Timi
șoara, 4. Rapid, 5. Dinamo, 6. A.S.M.T. Lugoj.

Clasament general : 1. Orașul București, 2. Ba
nat, 3. Oltenia, 4. Galați, 5. Crișana, 6. Ploiești.

V. GODESCU

48,44, llodoș 47,05. 1!, Fenerstcin (SSE 
Or.) 46.40: suliță: D. Clipicioiu (SSE 
Reșița) 59,89, T. Peca (SSE Cv.) 59.65, 
St, Giubelatj 
Șt. Șîscovici 
pescu (Met.) 
Br.) 51,44 ;
S. Angelescu 
(Prog. Deva) 
H) 12,3, Ec.
12,4;
Goth 25,4,

(SSE Cv.) 59.57; ciocan: 
(Din. Br.) 62.82. D. Po- * 
53.00. R. Purghei (Din. 
JUNIOARE I: 100 m: 
(Viitorul) 12,2. M. Goth 
12,2, A. Petrescu (SSE 

Vitălios (Traci. Tg. Sec.)
200 m: Ec. Vitălios 25,3. M. 

V. Dinu (Lie. 2 C-lung) 
25,5, A. Gheorghe (CSO Pit.) 25,7; 
400 m: F. .Baciu (Șc. Sp. UCFS Ro- . 
man) 59.5. F. Negru (Lie. 4 Tim.).^ 
60,3. I. Szacacs (Tract. Tg. Sec.) 60,3, 
F. Grigorescu (SSE II) 60.5 : 800 m: 
El. Baciu 2:15,4, 1. Szacacs 2:16.7. D. 
Bîrsan (Din.) 2:19.1: 80 mg: S. An- 
gelescu 11,7, S. Nedeleu (Lie. 2 C- 
lung) 11.9. A. Vilalios (Tract. Tg. Sec.) 
12,0, S. Tănase (CSM Cluj) 12,1 ; 
4 x 100 m : Lie. 2 Brașov 51,0. Dinamo 
Buc. 51,1, SSE 11 Buc. 51.2; lungime: 
M. Salamon (Steaua) 5,79, G. Rădulescu 
(Din.) 5,78, Ed. Schal (SSE Br.) 5,71 ; 
înălțime: B. Stoenescu (Știința Alex.) 
1,64, V. Pulpea (I.ic. 2 C-lung) 1,54, 
V. Bonei (Lie. N. Băleescu Cv.) 1,54, D. 
Radu (Steaua) 1,54 ; greutate: El. Lefter 
(ICF) 12,73, M. Ciurea (Din.) 11,55, 
A. Macoveî (Banat) 11,49; disc: A. 
Menis (Lie. N. Băleescu Cv.) 47,02 — 
record, C. Popescu (SSE II) 39,95, M. 
Vasilescu (Șc. Sp. UCFS C-lung) 38,18; 
suliță: M. Peneș (Din.) 53,73, M. Ciu
rea 50,43, I. Stancu (Știința Slatina) 
42,78.

J

R. VIL AR A

M. Baciu (Rapid) execută o aruncare peste piept 
în meciul cu M. Civic (A.S.M.T. Lugoj)

Foto : A. Neagu



' , . -.. .. , In categoria B

TERENUL PROPRIU—INVINCIBIL!
Programul meciurilor 

din grupa a 6-a 
a „Campionatului Europei"

SERIA I
Progresub București — C.F.R. Ro- 
iri 2—0 (0—0). S-au întâlnit, deci, 
ima cu ultima clasată din seria I. 
atorită celor 12 „trepte11 care separă 
rmațiile în clasament, ar fi trebuit 

. rezulte o superioritate mai mult 
:cît evidentă de partea liderului, 
ar formația din str. Dr. Staicovici. 
:... linia meciului slab de miercuri 
i Dunav Ruse (1—3), s-a comportat 

mai slab în compania modestei 
>rmații oaspe. în prima repriză, 
îndru a stat mai mult pe linia de 

> m, iar fundașii Progresului din- 
ilo de linia de centru, în jumătatea 
: teren a roșiorenilor. O dominare 
im nu se poate mai copioasă, dar în 
ire atacanții bucureșteni s-au încurcat 
iul pe altul, n-au știut să găsească 
itidotul apărării agresive practicate de 
rșneți și nu au tras decît un șut la
Sztă. Auto-r : Unguroiu, în min. 17 

upă pauză, arbitrul Petre- Sotir — 
lediaș contribuie la deschiderea sco- 
ilui de către Progresul, acordînd 
■adiționalul pena!ti în favoarea gaz
elor:. el sancționează cu lovitură de Ia 
1 m un IMAGINAR henț în careu 
icut —.^-chipurile — de fundașul 
enu. Unguroiu execută lovitura și : 
—0 (min. 48). Știindu-se la adăpos 
rl acestui 1—0. Progresul joacă și 
rai slab. Pe de altă parte, locul 14 
. perspectiva categoriei C, îi „frige" 
e ceferiști, care ies la atac și Fio- 
eseu creează o ocazie bună (min. 62), 
ar Bălan ratează dintr-o poziție cum 
u se poate mai bună. Abia spre sfârși* 
min. 78), Prepurgel mărește avantajul 
chipei sale, insistind (merit personal) 
a o minge ce părea fără viitor și 
—0 1
Chiar dacă Progresului nu i-ar fi 

ipsit spiritul lucid al lui Mateianu, 
redem că jocul echipei nu ar fi cîș- 
fcșșt î*1 valoare, într-atît de slab a 
ost în ansamblul său. Și cînd te gin
ești că formația învingătoare aspiră, 
u vădite șanse, la prima categorie !

PROGRESUL : Mîndru — AI. Gear- 
eseu, Peteanu, Mațăoanu, Măndoiu —■ 
feacșu (min. 80 Al. Gonstantinescu), 
’repurgel — Țarălungă, Șoangher, 
Jnguroiu, Mafteuță.

C.F.R. ROȘIORI : Andrei — Pin. 
ic^-Picu, Tudorachc, Penu — Nițu, 
’etrescu — Florescu. Gerea, Leahe 
'ici, Bălan.

MIRCEA TUDORAN

Oțelul Galați — Știința București 
-0 (0-0). Gazdele au dorit să se 
eabiliteze după jocurile slabe dui 
dtimele etape și au reușit, datorită 
dusului de vo-ință, să obțină acest 
ucru. Spectatorii au fost martorii 
mui duel aproape continuu între îna 
«tarea Oțelului și apărarea Științei 
raport , de cornere 19—5 pentru Oțe- 
ul). Cu toate acestea, fie interven- 
iile prompte ale portarului Rămu- 
eanu, fie ratările unor bune ocazii 
le a marca pe care le-a avut Cer- 
tega, cît și „bara“ lui Stănculescu 
lin min. 14 au împiedicat deschiderea 
corului. După pauză, aceeași situație 
dus golul victoriei obținut de Tco- 

doriu în min. 85, Bun arbitrajul pres
tat de M. Rotaru din Iași. (S. CON- 
►TANTINESCU — coresp. reg.).

C.F.R. Pașcani — Oltul Rm. Vîlcea 
!—0 (1-0). Victoria localnicilor și 
livelul tehnic bun demonstrat în a- 
leastă întîlnire au satisfăcut pe cei 

peste 2 000 de spectatori. Cu toate că 
feroviarii n-au folosit din plin avan
tajul vîntului în prima repriză, ei au 
reușit să înscrie în min. 43 prin Voica, 
în urma unei combinații pe care acesta 
a avut-o cu Sălceanu și Rozorea. A- 
celași Voica pecetluiește scorul par
tidei în min. 55, cînd reia cu capul 
balonu.1 centrat de Sălceanu. Oltul a 
jucat bine la mijlocul terenului, dar 
înaintașii formației oaspete au com
binat mult și infructuos. A arbitrat 
foarte bine Marin Constantin din 
București. (C. ENEA — coresp.).

Dinamo Bacău — Progresul Brăila 
2-0 (0—0). Partida, așteptată cu
mult interes în localitate, nu a dat 
pe deplin satisfacție celor peste 5 000 
de spectatori. Era posibilă o diferență 
mare de scor (un fel de reeditare a 
acelui 7—1 din returul campionatului 
de anul trecut) datorită victoriei în 
deplasare a dinamoviștilor cît și in
succesului oaspeților, pe teren propriu, 
în ultima etapă. Aceste calcule ale 
hârtiei au fost infirmate însă, în mare 
parte, de imprecizia în șuturile la 
poartă ale înaintării băcăoane. La ca
pitolul'ratărilor s-au „înscris" Radu 

lescu (m:n. 2 și 15), Nedelcu (min. 16 
și 63), Matei (min. 39 și 711. Zdrobiș 
(min. 42) și Rednic (min. 52). Totuși, 
din această puzderie de ocazii, 
de două ori mingea a poposit 
în plasa Progresului. Autorii goluri 
lor : Zdrobiș (min. 61) și Duțan, cu 
concursul portarului State (miri. 81). 
Despre oaspeți nu se poate spune de 
cît că s-au apărat supranumeric și că 
au încercat rar poarta dinamoviștilor. 
De două ori. insă, Zgardan (min. 19 
și 24) l-a .obligat pe portarul Ghițr 
să-i plonjeze în picioare, pentru a 
salva. A arbitrat bine o brigadă con 
dusă de Cornel Buburuz. (ILIE IAN- 
CU — coresp. reg.).

Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Vic
toria Buc. I—9 (0—0). Meci echilibrat, 
încheiat cu victoria gazdelor, prin go 
Iul înscris in min. 3? de Pătrașcu. 
A arbitrat bine Gavrilă Pop din Bra
șov. (C. NEMȚEANU — coresp.).

Metalurgistul București — Flacăra 
Moreni 3—2 (2—1). Meciul desfășurat 
pe terenul Gloria din Capitală a fost 
cîștigat cu greutate de metal urgîști. 
din cauza revenirii puternice a oaspe
ților după ce au fost conduși cu 2—0. 
Au înscris Roman (min. 11), Anton

Cel de al treilea gol al metalurgiștilor, înscris cu trei minute înainte de 
sfirșitul meciului. Mingea centrată de Buzatu a intrat insă in poartă, stre- 
curîndu-se printre apărătorii echipei oaspe. Fază din meciul Metalurgistul 

București — Flacăra Moreni 3—2
Foto : V. Bageac

(min. 38) și Buzatu (min. 87) pentru 
Metalurgistul, respectiv Lalu (m:n. 45, 
din lovitură liberă) și Tr. Popescu 
(min. 75).

Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgo- 
viște 2—0 (0—0). Mai activi în atac, 
cîmpinenii au obținut victoria prin 
golurile realizate de Bontaș (min. 46 
și 70). De semnalat că din min. 46. 
în urma eliminării lui Bălăceanu. Me
talul a jucat în 10 oameni. (EUGEN 
STROE — coresp.}.

CLASAMENT

1. Progresul Buc. 17 9 6 2 30—16 24
2. Metalurgistul Buc. 17 8 4 5 36—26 20
3. Știința Buc. 17 7 5 5 22—14 19
4. Oltul Rm. Vîlcea 17 7 4 6 23—17 18
5. Dinamo Bacău 17 6 6 5 20—17 18
6. Ceahlăul P. Neamț 17 7 3 7 36—23 17
7. C.F.R. Pașcani 17 7 3 7 24—24 17
8. Poiana Cîmpina 17 6 4 7 23—22 16
9. Dinamo Vic. Buc. 17 7 2 8 24—26 16

10. Oțelul Galați 17 6 4 7 18—21 16
11. Flacăra Moreni 17 7 1 9 22—28 15
12. Progresul Brăila 17 7 1 9 20—33 15
13. Met. Tirgoviște 17 6 3 8 17—31 15
14. C.F.R. Roșiori 17 4 4 9 16—27 12

ETAPA VIITOARE: Dinamo Vic
toria Buc.—Dinamo Bacău, Știința 
Buc.—Progresul Brăila, Metalul Tîr- 
goviște—Metalurgistul Buc., Oltul 
Rm. Vîlcea—Ceahlăul P. Neamț, Po
iana Cîmpina—Progresul Buc., C.F.R. 
Roșiori—Oțelul Galați, Flacăra Mo
reni—C.F.R. Pașcani.

SERIA A II-A
Minerul Baia Mare — A.S.A. Tg. 

Mureș 1—0 (0—0). Derbiul seriei a 
doua s-a desfășurat la o „'temperatură11 
neașteptat de scăzută. Scriind aceasta, 
ne gîndim îndeosebi la primele 45 de 
minute, în care băimărenii au căzut 
în cursa deschisă de oaspeți : tempo
rizarea la maximum a ritmului de joc. 
Beneficiari ai unei tehnici surprinză
tor de bună, oaspeții au reușit în pri
ma parte a meciului faze clare, în care 
transmisia balonului era făcută utili- 
zîndu-se toate procedeele tehnice. Am 
constatat cu plăcere că mulți dintre 
fotbaliștii de la A.S.A. au o bună 
tehnică individuală și idei tactice în 
care anticiparea este uin element de 

prim ordin. O impresie generală e 
aceea că fotbaliștii din Tg. Mureș al
cătuiesc o echipă tînără și talentată, 
preocupată să practice un fotbal mor 
dem. Băimăreriii, hotăriți să nu piardă 
prilejul de a scăoa de unul din prin
cipalii urmăritori, au luptat energic 
pentru cucerirea celor două puncte. 
Ei au realizat o victorie meritată, 
chiar dacă nu e urmarea decît a unui 
singur gol, și acela înscris dintr-o lo
vitură liberă de la 18 m executată în 
min. 61 de Sasu. Facem mențiunea 
că au obținut o victorie meritată 
luind in considerare numeroasele oca 
zii de gol pe care Soo, Sasu. Drâgan. 
Miculaș le-au ratat cu o ușurință de 
necrezut

Minerul și-a depășit partenerii de 
întrecere jn ceea ce privește forța de 
joc, incisivitatea și mai ales mobili
tatea. Toate acestea sînt însă valabile 
pentru repriza secundă. Facem o re
marcă pentru jocul apărătorilor Cro- 
nreli, Co'ceriu. Donca și Vaida, prompți 
în destrămarea acțiunilor ofensive ale 
oaspeților și adevărate pistoane in îm
pingerea înainte a propriilor atacanți. 
De la A.S.A. ne-au plăcut Siko. Ba
laș, Czako. Dodu, Ciutac și Dami- 
triu III.

A arbitrat bine N. Mihăilescu — 
București.

MINERUL : Bai — Cromeli, Col- 
ceriu, Donca, Vaida — Rojnai. Sasu 
(Bohoni) — Miculaș, Soo, Drăgan, 
Czako.

A.S.A. : Soliom — Bartok, Balaș, 
Siko, Czako — Dodu, Ciutac — Dra- 
gomir (Balint), Lunga, Dumitriu III. 
Balaban.

VALENTIN PĂUNESCU

, C.S.M. Sibiu — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 2—9 (1—9). în primul 
meci disputat in retur pe teren propriu 
sibienii au repurtat o frumoasă vic
torie, in urma unui joc spectaculos, 
aplaudat de cei peste 6 000 de spec
tatori. Jocul s-a desfășurat într-un 
singur sens, dar scorul n-a luat pro
porții datorită formei bune a porta
rului echipei oaspete, Bobuță. Golurile 
au fost marcate de Corn șa (min. 26) 
și Laufceag (mia. 56). Partida s-a des
fășurat într-o notă de perfectă spor
tivitate. Bun arbitrajul prestat de bri
gada gălățeană avind la centru pe G. 
Bîrsan. (I. IONESCU — coresp.).

C.F.R. Arad — Minerul Lupeni 2—1 
(1—0). Fotbaliștii de la C.F.R. au reu
șit prima lor victorie în returul cam
pionatului. Cele două echipe au prac
ticat un joc plăcut, cu faze dinamice, 
inițiativa aparținînd majoritatea tim
pului localnicilor. înaintarea învingă
torilor a fost condusă foarte bine de 
Comisar. Au înscris Toma (min. 16) 
și Curuțiu (min. 60). din lovitură de 
la 11 metri, pentru C.F.R. și Cotroază 
(min. 87), pentru oaspeți. De menționat 
că din min. 60 echipa minerilor a ju
cat în 10 oameni deoarece Dan a fost 
eliminat, pentru atitudine nesportivă. 
(ȘT. IACOB — coresp.).,

Clujeana — C.S.M. Reșița 2—1 
(0-1). Gazdele încep jocul cu multă 
ardoare, atacă susținut dar nu reu
șesc să treacă de apărarea calmă și 
sigură a reșițenilor, care deschid chiar 
scorul prin Kafka (min. 38), în urma 
unei combinații spectaculoase. După 
reluare, clujenii forțează egalarea și 

reușesc să înscrie în min. 48 prin Ro
man. Reșițenii continuă să se apere 
cu multă prudență. Ei contraatacă 
periculos și sînt de două ori în situa
ția de a înscrie, dar Nestorovici ra
tează. Golul victoriei îl înscrie Roman 
in min. 74. A condus bine A. Alexe — 
Rm. Vîlcea. (T. BRĂȚAN și TR. 
BARA — coresp.).

Arieșul Turda — Gaz metan Me
diaș 1—0 (1—0). Meci de uzură, în 
care ambele echipe au sacrificat la
tura spectaculară în vederea obținerii 
celor două puncte. Arieșul a domiuat 
in repriza I cînd a înscris prin Pîrvu 
(min. 20). în această parte a jocului, 
Binder și Pîrvu au pierdut mari ocazii 
de a mai înscrie. După pauză, jocul 
se echilibrează, oaspeții au cîteva o- 
cazii bune de gol dar nu le fructifică. 
(P. LAZĂR — coresp.).

Recolta Cărei — Vagonul Arad 2—1 
(9-1). Joc interesant, cu multe faze 
dinamice. Recolta a atacat des. dar 
Vagonul a contraatacat periculos. De 
altfel, arădenii deschid scorul în min. 
19 prin Schweillinger. Echipa gazdă 
egalează. în min. 46, prin Szikszai și 
tot acesta stabilește scorul final, în 
min. 85. în urma unei lovituri de ia 
11 m. (E. HERMAN — coresp.).

Jiul Petrila — A.S. Cugir 1—0 
(1—0). Timpul frumos a atras nume
roși spectatori pe stadionul din Pe- 
troșeni, care sperau să asiste la un 
meci atractiv. Dar s-au înșelat. Nici 
una dintre cele două formații n-a 
practicat un joc la nivelul dorit. în 
min. 2, Polgar, portarul din Cugir, 
respinge un șut periculos dar peste 
două minute nu mai poate reține ba
lonul expediat de Casandra, dintr-un 
unghi dificil : 1—0. După gol, gazdele 
practică un fotbal anost, în care pre
domină pasele greșite, ratările etc. (în 
min. 37 Stocker ratează în fața porții 
.goale). în repriza a doua Jiul domină 
în continuare dar steril, greșelile să- 
vîrșite de gazde, culminând cu rata
rea unei lovituri de la 11 m (min. 
89). Despre oaspeți se poate spune 
că s-au apărat organizat, inițiind cî
teva contraatacuri rămase însă fără 
rezultat. (ST. BĂLOI — coresp.).

CLASAMENT

1. Minerul B. Mare 17 10 5 2 31— 8 25
2. Jiul Petrila 17 19 4 3 28—16 24
3. A.S.A. Tg. Mureș 17 9 4 4 21— 8 22
4. Vagonul Arad 17 9 3 5 29—20 21
5. A.S. Cugir 17 8 4 5 26—18 20
6. Minerul Lupeni 17 7 2 8 17—13 16
7. C.S.M. Reșița 17 7 2 8 19—31 16
8. Recolta Cărei 17 6 3 8 19—24 15
9. Ind. sîrmei C. T. 17 5 4 8 23—25 14

16. Gaz metan Mediaș 17 6 2 9 15—21 14
11. C.S.M. Sibiu 17 5 3 9 21—26 13
12. Arieșul Turda 17 5 3 9 15—21 13
13. Clujeana 17 3 7 7 16—29 13
14. CJ.I. Arad 17 3 6 8 12—32 12

ETAPA VIITOARE: Gaz metan
Mediaș—A.S. Cugir, Minerul Lupeni
—Jiul Petrila, A.S.A. Tg. Mureș—
Clujeana, Vagonul Arad—C.F.R.
Arad, C.S.M. Reșița-—Minerul Baia
Mare, Industria sîrmei Cîmpia Tur-
zii—Arieșul Turda, Recolta Cărei—
CSJ4. Sibiu.

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 

REZULTATE EXACTE

Etapa din 24 aprilie 1966 
I. Austria — U.R.S.S. 2

II. Minerul B.M. — A.S.A. Tg.M. 1 
III. C.F.R. Pașcani — Oltul R. V. 1
IV. Recolta — Vagonul 1
V. Arieșul — Gaz metan 1

VI. Atalanta — Spăl 1
VII. Bologna — Torino 1

VIII. Foggia — Lanerossi x
IX. Juventus — Milan 1
X. Lazio — Cagliari 1

XI. Napoli —• Fiorentina 2
XII. Alessandria — Palermo 1

XIII. Genoa — Venezia x
Fond de premii 490.171 lei din care 

j 79.654 lei report premiul excepțional 
| și 106.734 lei report premiul minim.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO

FAZA I

Extragerea I 5 84 25
Extragerea a II-a 36 9 11
Extragerea a IlI-a 58 20 56

la fotbal
ROMA, 23. Corespondentul Agerpres,

1 Mărginea nu, transmite: La invitația 
Federației italiene, de fotbal s-au întîlnit 
la Roma reprezentanții federațiilor de 
specialitate din România, Cipru, Elveția 
și Italia, pentru a fixa calendarul întîl- 
nirilor din cadrul grupei a 6-a a „Cam
pionatului Europei44 interțări. Calendarul 
a fost fixat după cum urmează : î-n 1966:
2 noiembrie: Elveția—România; 26 no
iembrie: Italia—România; 3 decembrie: 
Cipru—România. în 1967: 18 sau 25 
februarie: Cipru—Elveția; 22 martie: 
Cipru—Italia; 23 aprilie: România— 
Cipru; 10. 17 sau 24 mai: România—- 
Elveția ; 25 iunie : România—Italia ;

1 noiembrie: Italia—Cipru; 8 noiem
brie': Elveția—Cipru; 18 sau 19 noiem
brie : Elveția—Italia ; 9 sau 16 decem
brie : Italia—Elveția.

Data de 26 noiembrie, prevăzută pen
tru întîlnirea Italia—România de la 
Roma, va rămîne definitivă in măsura 
în care se vor confirma datele întîlnirilor 
dintre Elveția și România, fixate pentru
2 noiembrie 1966 și mai 1967. în ceea 
ce privește întîlnirea România—Italia 
de la București, din iunie 1967, ea va 
avea loc în cadrul unui turneu pe care 
îl va întreprinde naționala Italiei prin 
țările Europei . răsăritene.

IERI, ÎN CATEGORIA C
SERIA EST

Foresta Fălticeni — Victoria Roman 1—0 
(0—0)

Minobrad Vatra Dornei , — Metalosport 
Galați 3—0 (2—0)

Fructexport Focșani — Metalul Rădăuți 
3—0 (1—0)

Rapid MizH — Textila Buhuși 1—0 (0—0) 
Chimia Suceava — Locomotiva Iași 1—0 

(0—0)
Flamura roșie Tecuci — Unirea Ne

grești 3—0 (3—0)
Petrolul Moinești — Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej 3—0 (1—0)

SERIA SUD
Electrica Fieni — Oltul Sf. Gheoigho 

3—0 (0—0)
Electrica Constanta — Marina Mangalia

6—0 (4—0)
Dunărea Giurgiu — Tractorul Brașov 

1—0 (0—6)
S.N. Oltenița — Chimia Făgăraș 2—1

(0-0)
Tehnometal București — Metrom Brașov 

2—0 (1—0)
LM.U. Medgidia — Flacăra roșie Bucu

rești 1—0 (0—0)
Rulmentul Brașov — Portul Constanța 

2-2 (2-1)

SERIA VEST
Electromotor Timișoara — C.F.R. Timi

soara 1—2 (1—2)
Metalul Tr. Severin — Electroputero 

Craiova 1—0 (0—0)
Minerul Cîmpulung — Muscelul Cîmpu- 

lung 0—3 (neprezentare)
C.F.R. Caransebeș — Metalul Hunedoa

ra 1—0 (0—0)
Minerul Deva — Minerul Anina 1—1 

(6-1)
Victoria Călan — Progresul Corabia 0—9 
Victoria Tg. Jiu — Progresul Strebaia 
6—6 (2—0)

SERIA NORD
Chimica Tîrnăveni — Steaua roșie Sa

lon ta 1—0 (1—0)
Minerul Bihor — Unirea Dej 3—3 (2—D 
Soda Ocna Mureș — Gloria Bistrița 0—2 

(0-1)
Metalul Copșa Mică — Fore tiera Si- 

ghetuJ Marina (iei 3—1 (1—1)
Progresul Reghin — Faianța Sighișoara 

6—2 (2—1)
A.S. Aiud — Minerul Baia Sprie 0—0 
Săimăreana — Olimpia Oradea 2—1 (0—1)

Extragerea a IV-a 6 5 52
Extragerea a V-a . 58 90 84

FAZA A II-A
Extragerea a Vl-a 80 78 5
Extragerea a Vll-a 8 43 77
Extragerea a VIII-a 15 11 22
Extragerea a IX-a • 76 35 64

FAZA A III-A
Extragerea a X-a 65 10 39
Extragerea a Xl-a 61 30 57

FAZA A IV A
Extragerea a XII 31 50 21

ÎN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR 
LÂ PRONOSPORT

Se aduce la cunoștința participanți- 
lor că meciul II Siderurgistul — 
Steaua din programul concursului 
Pronosport nr. 18 din 1 mni a.c. se 
înlocuiește cu meciul Steaua — Vasco 
de Gama (Brazilia).

(Rubrică redactată de Adminis
trația de Stat I. S. Loto-Pronosport).



Sportivi români în întîlnin internaționale
Prin telex, de îa trimisul nostru special la Sofia, R. CĂLARĂȘANU Dinamo București în finala „C.C.E." la volei masculin"

Bulgaria (A)-Romania (A) 6-4, la box
SOFIA, 24. — Stabilită inițial să 

se dispute în sala Universiada din 
Sofia. întîlnirea internațională din
tre selecționatele de box ale Româ
niei și Bulgariei s-a disputat pe sta
dionul Vasil Lewski, în fața a circa 
6 000 ris spectatori.

Am debutat foarte bine prin G. Ciu- 
că. care a cîștigat prin abandon în 
prima repriză. Adversarul său. Sa- 
vov, a fost trimis de trei ori la podea 
și în cele din urmă a fost abandonat.

Puiu s-a întîlnit eu Mițev și a fost 
întrecut la puncte. Nu s-a acomodat 
de loc cu boxerul bulgar. Puia a 
boxat în general confuz, fapt pentru 
care, în ultima repriză, a fost aver
tizat de arbitrul Delcev.

Stanev a început partida sîgur pe 
el. plasîndu-i adversarului său, Trai- 
kov, lovituri extrem de tari. Trai- 
kov a fost numărat în urma recep
tion ării unul puternfe croșeu de 
dreapta la fată. Stanev a avut Ini- 
tiativa, dar spre sfirșitul rundului 2 
a început să dea semne de oboseală. 
In ultima repriză nu și-a mai putui, 
controla acțiunile. Traikov a termi
nai mai proaspăt și a cîștigat pe 
merit. Al. Murg a avut un adversar 
mult mai înalt decît el. Piiicev, dar

C. Gruescu și N. Gîju 
învingători în turneul 
de box de la Amsterdam
AMSTERDAM 23 (Agerpres). Boxerii 

români care participă la turneul inter
național de la Amsterdam au repurtat 
victorii în cadrul celei de a doua reu
niuni., în limitele categoriei muscă, C. 
Gruescu l-a învins pe V. Larionov 
(U.R.S.S.), prin abandon dictat de ar
bitru în repriza a treia. La categoria 
cocoș. N. Gîju a cîștigat la puncte în 
fața olandezului G. Paske.

Ălte rezultate : Kajdi (Ungaria) b. k.o. 
Deckers (Olanda) ; Drogosz (Polonia) 
b.p. Brooks (Anglia) ; Doorenbosch 
(Olanda) b.p. Nemecek (Cehoslovacia) ; 
Verbon (Olanda) b.p. Kăczinski (Polo
nia).

lin îrumos succes 
al popicarilar noștri

Dublă victorie în întîlnirea
România -R. F. Germană
PIRMASENS. (prin telefon). A- 

rena cu opt piste din localitate a 
găzduit sîmbătă după-amiază dubla 
întîlnire dintre reprezentativele de po
pice ale R.F. Germane șt României 
La capătul unor întreceri viu dispu
tate șî de bună factură tehnică vic
toria a revenit sportivilor noștri. Re
zultatele finale: România — R. F„ 
Germană (masculin) £343—5176 p.i ; 
România — R.F. Germană (feminin) 
2 374—2 324 p.d. Iată autorii acestei 
frumoase comportări în ordinea in
trării pe pistă r băieți : P. Pirrje 902 
p.d., C. Radulescu 862 p.d.. L. Mar
tina 875 p.d., T. Szemany 915 p.d., 
I. Micoroiu 892 p.d., CI Vînătoru 
897 p.d. ; fete : Ținea Balaban 409 p.d., 
Cornelia Moldoveanu 396 p.d., Crista 
Szocs 401 p.d., Elena Trandafir 394 
p.d.. Margareta Szemany 406 p.d. și 
Elena Lupescu 368 p.d. (la ultima 
manșă s-a accidentat la picior).

Evident superiori, sportivii români 
au fost aplaudați de numeroșii spec
tatori. Cele mai multe aplauze au fost 
cucerite de Ținea Balaban. Petre 
Purje și îndeosebi de recordmanul 

‘■țării noastre, Tiberiu Szemany care, 
doborînd din 200 bile mixte 915 po
pice, „a stabilit cea mai bună perfor
manță realizată pînă în prezent pe 
arena „In den Eichen“.

Au fost fixate datele finalei masculine 
a la tenis de masă

După cum se știe, îa finala ediției 
masculine a „CCE“ la tenis de masă 
s-au calificat echipele GSM Cluj și 
Lokomotiv Brno. Meciul, tur-retur, va 
avea loc la 4 mai (Cluj) și 11 mai 
(Bmo). Formația cehoslovacă cuprinde 
pe jucătorii Stenanek. Șvab și Chme- 
lik. 

a luptat curajos și numai experiența 
mai mare a bulgarului t-a adus aces
tuia victoria. Decizie total eronată 
în meciul Dinu — Stoicev. Dinu ă 
atacai în permanență, a lovit în serii 
și a terminat foarte bine. In ciuda 
acestui fapt, victoria la puncte a fost 
acordată Iui Stoicev. Ghițâ și Radev 
au furnizat un meci confuz. Repre
zentantul nostru a încercat să iniție
ze cîteva atacuri, dar Radev a obs- 
trucționat permanent. In această si
tuație, arbitrul neutru Idziok (Polo
nia) a avut cuvîntul- hotărîtor s tn- 
vingălor G'hifă. Marin Anghel a pier
dut prin abandon partida cu Gheor- 
ghiev. Boxerul bulgar a plasat multe 
lovituri directe, clare, reușind în re
priza secundă să-î trimfiă pe Marin 
Ia podea, faptul repetîndu-se și în 
ultimul rund, cînd Marin a fost a-

La București

Boxerii din echipele secunde ale României 
și Bulgariei și-au împărțit punctele: 5-5

Duminică dimineața, stadionul Re
publicii din Capitală a găzduit între
cerea internațională amicală, de box 
dintre reprezentativele secunde ale 
României șî Bulgariei. La capătul ce
lor 10 partide, nici una dintre cele 
două echipe nu a reușit să obțină 
victoria, întîlnirea terminîndu-se cu 
un rezultat egal: 5—5,

Sportivii români au cîștigat primele 
două partide dîndu-ne speranțe în- 
tr-un rezultat favorabil. Dar iată că 
oaspeții, în general mai bine pregă
tiți, au egalat și, fără a reuși să ia 
conducerea, au menținut echilibrul 
pînă Ia ultimul sunet de gong.

Cea mai frumoasă întîlnire a reu
niunii au furnizat-o „ușorii" Mihai Du
mitrescu și Peter Darakciev. Din 
punct de vedere tehnic și spectacular, 
disputa lor a fost mult peste nivelul 
celorlalte. Bine orientat tactic și cu 
un excelent joc de picioare, Dumi
trescu a pregătit cu directe de stînga 
fulgerătoare lovituri de dreapta pe 
care sportivul bulgar le-a recepționat 
din plin. în fața boxului variat prac
ticat de reprezentantul nostru, Darak
ciev nu a găsit soluții și a cedat la 
puncte.

Fără a străluci din punct de vedere 
tehnic, disputa dintre «cocoșii" Ștefan 
Ispas și Gheorghi Garvalov a fost ur
mărită cu interes de la primul și pînă 
la ultimul minut. Aceasta, mai mult 
datorită loviturilor extrem de puter
nice pe care cei doi sportivi și le-au

în întîlnirea amicală de tenis

România—Elveția 5-2
WINȚERTHOUR 24 (prin telefon). 

Tn vederea meciului din primul tur al 
„Cupei Davis“, cu reprezentativa Fran
ței, echipa de tenis a României a susți
nut sîmbătă și duminică o partid® ami
cală eu formația Elveției. S-au jucat 6 
meciuri de simplu și snul de dublu. 
Întîlnirile s-au încheiat cu vie'aria se
lecționatei române, cu scorul de 5—2.

LONDRA. — Turneul in
ternational de șah de la 
Bogner Regis a fost cîștigat 
de iugoslavul Karaklaici, care 
a totalizat 9 punete din II 
posibile. Pe locul doi s-a 
clasat un alt șahist iugoslav, 
Matanovici eu 8,5 puncte. Lo
curile 3—6 au fost ocupate la 
egalitate de CioetUea (RO
MANIA), Gulbrandsen (nor
vegia); Boupmeester (Olan
da) și Basman (Anglia), fie
care cu cite 8 puncte. In ul
tima rundă Clocîltea l-a în
vins ipe norvegianul Gul
brandsen.

i ROMA. — Astăzi la Tea- 
; trul de Operă din Roma se 
deschid lucrările celei de-a 
64-a sesiuni a Comitetului 
internațional olimpic. Unul 
din — principalele puncte în- 

| scrise pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni va li desem- 

, narea orașelor ce vor găzdui 
I Jocurile olimpice din anul 

1S72. Pentru Olimpiada de 
vară candidează orașele Ma
drid, Munchen, Detroit Și 

. Montreal, iar pentru cele de 
iarnă Lahti, Salt Lake City, 

; Banff șl Sapporo.

PARIS. — Echipa D.H.f.K. 
Leipzig (R.D. Germană) a 

bandonat. Chivăr a avut Ia discreție 
meciul cu Burmov. Numărat de arbi
trul bulgar Delcev în repriza secun
dă, Burmov a fost .groggy" tot timpul 
partidei. Totuși, foarte rezistent, el a 
pierdut doar la puncte. Monea a cîș
tigat la puncte meciul cu Nikalov, 
după ce în prima și a doua repriză 
șt-a trimis adversarul la podea. Ata- 
riufan a pierdut meciul cu Pandov. 
Boxerul bulgar dovedind mai multă 
rapiditate^ și fiind mult mal mobil, 
a cîștigat’’ pe merit la puncte. Deci, 
6—4 pentru selecționata Bulgariei. 
Dacă nu se dicta decizia eronată îa 
partida cu Dina,, putea fi 5—5.

Marți seara, la Sîlistra, va avea Ioc 
cea de a doua întîlnire dintre prima 
noastră reprezentativă și cea a Bul
gariei.

împărțit cu dărnicie. Ispas a cîștiqat 
dificil la puncte.

După un început furtunos în care 
„mijlociul* Ion Manele l-a trimis la 
podea cu un puternic croșeu de stin
gă pe Benev Bojidar, acesta din urmă 
s-a revanșat la numai un minut, prin- 
tr-o contră de dreapta. După aceste 
două... luări de contact, ambii au ac
ționat cu mare prudență, Manele ob- 
ținînd victoria numai datorită iniția
tivei din ultimul rund, cînd a acu
mulat punctele necesare victoriei.

Remarcăm și de această dată ab
sența din formația noastră a unui 
„semigreu" și a unui „greu" care să 
facă față, cît de cit, cerințelor unei 
echipe reprezentative.

La sfîrșitul galei, spectatorii au pă
răsit stadionul dezamăgiți atît din 
cauza rezultatului care nu a fost fa
vorabil echipei noastre, cît — mai 
ales — datorită faptului că multe par
tide au fost mediocre. O mare con
tribuție la nivelul slab al partidelor 
au avut-o tocmai boxerii noștri, de 
la care așteptăm mult mai mult.

CELELALTE REZULTATE ; G. Pop 
b.p. T. Hristov; E. Ghikov b.p. N. 
Moldovan (decizie eronată); Gh. Iu- 
nakov b.p. M. Goanță; I. Chiriakov 
b.p. I. Hodoșan; E. Constantinescu 
b.p. I. Atanasov,■ P. Stamboliev b.p. 
S. Schiopu ,- P. Petrov b.p. N. Motoc.

PETRE HENT

Iată rezultatele înregistrate : Iile Nâs- 
lase—Storza 6—3, 6—0; 6-—4, Petre 
Dfărmareanu—Stabler 6—3, 6—3, 6—8,
6— 1, Ian Tiriac—Werren 6—4, 6—4,
7— 5, Ion Țiriac, Ilie IVăslase—Sturza, 
Werren 6—3, 10—8, 6—4, Petre Mărmii- 
reanu—Sturza 2—6, 3—6, 4—6. Iile 
Năstase—Stalder 6—3, 6—4, 9—7, Ion 
Țiriac-—Ilolensteîn 3—6; 4—6, 7—5,, 
6—4, 4—6.

cîștigat cea de-a 7-a ediție 
a „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. 
In finala desfășurată în sala 
Coubertin din Paris, handba- 
liștii germani au învins for
mația maghiară Honved Bu
dapesta eu scorul de 16—14 
(9-7).

primul concurs -al sezonului 
desfășurat la Fraga, Danek a 
aruncat discul Ia 64,24- m.. A- 
ceasta este cea mai bună 
performanță mondială a se
zonului.

V1ENA. — Cu prilejul unui 
eoncurs internațional de hal-

U.R.S.S. cu același număr 
<te puncte, Spania 4 puncte 
(însă din trei meciuri);, Bul
garia — 3 puncte, etc.

TORINO. — In finala tur
neului internațional de fot
bal (juniori) de ia Torino se 
vor înt.îlnî echipele Franței

Știri... rezultate.
PEKIN. — Turneul inter

național masculin de baschet 
de la Pekin a fost cîștigat 
de echipa Avangard (R. P. 
Chineză), care în ultimul 
meci a învins cu scorul de 
87—46 (44—19) echipa Dina
mo București. Baschetbaliștii 
chinezi au totalizat 12 punete. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Spartak Sofia — 10
puncte șl Dinamo București 
— a puncte.

FRAGA. — Recordmanul 
mondial la aruncarea discu
lui, cehoslovacul Ludwik Da
nek. șl-a făcut o remarca
bilă reintrare. Evoluînd în

tere, sportivul maghiar de 
categoria „pană" Imre Foeldi 
a stabilit cea mai bună per
formanță mondială la stilul 
„împins" eu 128,500 kg. Ve
chea performanță era de 
128 kg și aparținea aceluiași 
halterofil.

SANTIAGO DE CHILE. — 
La Valparaiso, în turneul fi
nal al competiției internațio
nale masculine de baschet, 
echipa UR.S.S. a învins cu 
scorul de 87—50 (42 —26) e-
chlpa Spaniei. Bulgaria a în
trecut cu 84--81 echipa Brazi
liei.

In clasament conduc S.U.A. 
cu 4 puncte urmate de

și Austriei Tinerii fotbaliști 
francezi au învins în semifi
nale cu 1—0 R.F. Germană, 
Sar Austria s-a calificat în 
'dauna Italiei (ambele meciuri 
s-au încheiat la egalitate, 
fotbaliștii austrieci calificm- 
du-se prin tragere la sorți).

DARMSTADT. — In cadrul 
unui eoncurs desfășurat la 
Darmstadt (R.F.G.), atletul 
german Manfred Letzerich a 
corectat două recorduri eu
ropene. El a alergat 20 km 
în 59:49,6 și a parcurs în 
cursa de o oră distanța de 
20,058 km. Recordurile pre
cedente erau de 59:51,8 și res
pectiv 20.052 km șl aparțineau 
cehoslovacului Emil Zatopek.

(Urmare din pag. 1)

10— 13, Ia un blocaj Derzei — 
Ganciu (și Ia acest scor Dinamo era 
calificat pentru finală), 10—15,- SE
TUL III (30 minute): 4—0, 4—3, 6—3,
6— 5, 7—5, 7—8, 9—8, 9—10, 9-11,
11— 11, 11—13, 15—13; SETUL IV 
(25 minute) : 0—6, 4—6, 4—8, 7—8,
7— 11, 8—li, 15—11; SETUL V (25 
minute): 3—0, 3—2. 4—2, 4—4, 6—4, 
6—5, 8-5, 10—5, 10—9, 11—9, 11— 
10. 13—10, 13—12, 15—12.

Dinamo a început meciul cu multă 
dîrzeuie, cu un moral ridicat lu pil ud 
cu ardoare în fața unui adversar 
dezlănțuit, cu un atac de o mare va
rietate. Din păcale, coordonatorul 
principal Cozonici a fost intr-o zi 
mai slabă și incomplet restahilit fi
zic, ca și Derzei, ușor accidentat la 
un antrenament efectuat aici. Acest 
fapt a fost însă compensat de o con
ducere foarte atentă de pe margin* 
și printr-o alternare judicioasă a 6is- 
temelor defensive. Dinamo a început 
jocul cu centrul II avansat; în ur
mătoarele trei setări — îa funcție 
de atacul adversarului — a jucat cu 
centrul II retras, ceea ce a asigurat 
o mai bună acoperire a „spatelui" 
blocajului, iar rn ultimul set a reve
nit la centrul U avansat. Un alt fac
tor care a contribuit la succesul e-

Un rezultat nescontat la floreta:
România—Polonia 13...

Mare animație sîmbătă seara la 
.Dinamo", unde, după 8 ore de în
treceri dîrz disputate în asalt decisiv 
pentru locul I în turneul individual de 
floretă urcau pe planșă doi reprezen
tanți ai țării noastre, Drîsnbă și 
Falb. .. Primele asalturi ale finalei 
n-au lăsat să se întrevadă că Drîmbă 
va fi unul din protagoniștii concursu
lui. într-adevăr, în asaltul cu care 
s-a inaugurat finala, Drîmbă, covîrșit 
parcă de personalitatea lui Parulsky, 
i-a cedat cu 5—0.

Nu la fel s-a înjîmplat cu Falb. 
care a manifestat multă siguranță 
și. .. precizie: 5—1 cu Lisewsky, 
apoi același scor și cu Parulsjfyf Sur
prins de tenacitatea floretisfiîlui nos
tru, Parulsky a fost de nerecunoscut. 
El avea să mai înregistreze alte două 
înfrîngeri, la Skrudlik (1—5) și la 
Haukler (3—5) și astfel a ieșit din 
întrecerea pentru locul I. ..

Un asalt foarte difitil pentru Falb 
a fost, cel cu Skrudlik, de care repre
zentantul nostru nu a putut trece: 
4—5. Cu excepția acestui asalt pier
dut, Falb a cîștigat cu 5—3 la Hauk
ler și S.t.. Csipler și cu 5-—2 la Mu- 
reșanu, realizînd pînă la urmă 5 vic
torii; tot atîtea ca și Drîmbă, care — 
după eșecul la Parulsky — a avut su
ficiente resurse pentru a reintra_în..,. 
actualitate: 5—4 cu Skrudlik, 5—0 e» 
Haukler și Csipler, 5—1 cu • Mure- 
țanu și 5—4 cu Lisewsky.
* în asaltul cu Falb, Drîmbă a ară
tat tot ce știe, a executat o serie de 
fleșe și șpagate spectaculoase-. „Uh; 
asalt de kinogramă", cum remarca 
arbitrul internațional Sakovics și o 
victorie netă cu 5—0. Falb, obosit, 
n-a rezistat ritmului de-a dreptul su
focant impus de adversarul său. Cla
sament: L Drîmbă (România) 6 v, 2. 

chipei noastre a fost pregătirea fi
zică superioară,, care și-a spus cuvîn
tul în mod evident în finalul întîî- 
nirii. în sfîrșit, se cuvine să subli
niez și faptul, foarte important, «ă 
Dinamo a dispus de rezerve maî 
bune și mai bine pregătite, în com
parație cu cele ale echipei . Dukla. 
Si acest lucru a cîntărit foarte mult 
în balanță. De altfel, dinamoviștii 
au terminat jocul avînd pe teren o 
formație eu mai multe rezerve. i,

Echipa noastră s-a comportat la 
înălțimea așteptărilor. Toți jucătorii 
au avut o importantă contribuție la 
obținerea victoriei. Evidențieri spe
ciale. însă, li se cuvin jucătorilor 
Schreiber, Stoian, Corbeanu șî Gan
ciu. Din echipa Dukla s-au remarcat 
în mod deosebit, Paulus, Smidl, Sopa 
și Sumny.

Meciul a fost condus de arbitrul 
L. Kiss (Ungaria), ajutat de O. Sla
vicele (Cehoslovacia);.

DWAMO : Schreiber (Dobre), Tîr- 
Bci (Dobre, Mana), Cozonici (Gan
ciu), Derzei (Ganciu, Dobre, Cer- 
beanu),. Smerednschi (Mânu); Stoiaa....

DUKLA: Sopa (Peska, Felkeî). 
Stnolka, Paulus (Schenk), Smidi 
(Peska), Sumny (Poska), Fitter.

Formația dinamovistă se înapoiază 
tn Capitală him după-amiază cu a- 
v ionul.

Falb (România) 5 v, 3. Paruslky (Po
lonia) 4 v — 20 t.p., 4. Lisewsky (Po
lonia) 4 v — 23 t.p., 5. Skrudlik (Po
lonia) 4 v — 26 t.p., 6. Haukler (Ro
mânia) 3 v, 7. Mureșanu (România) 
1 v, 8. St. Csipler (România) 1 v.

Concursul feminin de floretă s-a 
încheiat, după un turneu de baraj în 
3, cu victoria polonezei Elsbieta Czi- 
tnermann (în baraj: 4—0 cu Tasi și 
Urbanska), Suzana Tasi a ocupat lo-^ 
cui 2 (în baraj: 4—2 cu Urbanska).^ 
Pe locul 3, Cristina Urbanska. înain
tea turneului de baraj, cele trei flo- 
retiste totalizaseră cîte 5 victorii. 
S-au clasat în ordine: 4. Ileana Drîm- 
bă 4v — 18 Lp., 5. Marina Stanca 
4 v — 20 t.p„ 6. Ana Ene 3 v., 7. 
Helena Ziembicka 1 v — 25 t.p., 8. 
Iudit Haukler 1 v — 26 t.p.

Așadar, după întrecerile individua
le, scor egal în întîlnirea dintre flc^ 
retiștii români și cei polonezi: 1 — I.

Duminică, în întrecerea pe echipe, con
cursul a fost deschis de floretiste. Po
lonezele au eîștigat eu 10—6 (Czimer- 
maim 4, Z.embicka 2, Urbanska 3, Fu- 
kala 1, respectiv lencic și Drîmbă cîte 
2, Stanca și Tasi cîte 1 v). Echipa noas
tră a fost de nereeunoscut. Lipsită de 
combativitate și total dezorientată, se
lecționata noastră a fost întreeută ne- 
permis de ușor de adversare, de o va
loare destul de modestă.

Cu același scor au pierdut șî băieții. 
Numai ea aspectul meciului a fost dife- 
rit. Polonezii, este adevărat, au avut mai 
mult inițiativa, dar și o mică... șansă: 
patru din asalturi le-au cîștigat la Ii- , 
mită. Realizatori: Parulski și Skrudlik ~~t‘ 
cîte 3, Lisewsky și IFofciczak cîte 2, 
respectiv Falb 3,. Haukler 2 și liure- 
sanu I V. (In echipa țării noasti® a mai 
evoluat Drîmbă).

TIBERIU STAMA

AUSTRIA — UR.S.S.
0-1 (0—1)

Ieri la Viena, reprezenta
tiva U.R.S.S.. care se pregă
tește pentru turneul final al 
C.M. a dispus de selecționata 
Austriei eu 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost înscris în 
jnin. 20 de Voronin dlntr-o 
greșeală a portarului Fraydl. 
In prima repriză, fotbaliștii 
■sovietici au fost superiori, 
Iar în cea de a doua jocul 
a fost echilibrat.

1 • In campionatul de fot
bal al Iugoslaviei s-au dis
putat doi*ă meciuri încheia* 
te cu următoarele rezultate: 
Vojvodina Novisad — Dina
mo 0—0; Tresnjevska Zagreb
— O.F K. Belgrad 1—1.
r :

• In. campionatul italian 
de fotbal : Atalanta — Spăl 
2—0, Bologna — Torino 2—0; 
Brescia — Borna 3—0, Catar 
nia — Varese 3—0, Foggia— 
Lanerossi 0—0, Internazionale
— Sampdoria 1—1, Juventus
— Milan 3—0; Lazio — Ca
gliari 3—1,, Napoli — Fioren
tina 0—4 ! Clasament : Inter 
46 p. Bologna 41 p, Napoli 39 
p., Juventus 37 p, Fiorentina 
35 p, Milan 34 p. etc.


