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PRO! ETARI DțN TOATE Ședința Biroului Consiliului
Genera! a! UCFS

Trimisul nostru special, R. CĂLĂRĂȘANU, transmite din Roma

Ion Hodoșan l-a învins prin abandon
•pc campionul european Tamulis!

continuă să ne 
ringul „europe-

Boxerii români 
dea satisfacții pe 
nelor" șl mă refer mai ales la 
maniera în care au fost obținute 
victoriile. Alături de pugiliștii so
vietici și polonezi, reprezentanții 
noștri s-au impus printr-un box 
viguros, eficace, apreciat de spe
cialiști si de spectatorii din ca
pitala Italiei.

Vineri seara, de pildă. GHEOR- 
GHE' CHIVÂR a făcut, fără nici 
un fel de exagerare, o demons
trație de virtuozitate pugilistică 
în compania tenacelui Jensen 
(Danemarca). Mijlociul român a 
plasai cu precizie lovituri variate 
și prin deplasări oportune, a reu
șit ‘ă evite atacurile unui adver
sar extrem de agresiv. Victoria 
sa la puncte, acordată în unani
mitate. a fost îndelung aplaudată 
de public. în ziarul „Corriere 
dello sport* de sîmbătă. am citit 
următoarele ■. .Merită toată consi
derația mijlociul român Chivăr, 
care deține un baga) excepțional 
de cunoștințe tehnice. Loviturile 
sale cu ambele brațe l-au .tocat" 
pe curajosul Jensen repriză cu

repriză, făcîndu-1 inutile efortu
rile. Așa cum a boxat vineri, ro
mânul și-a pus o serioasă candi
datură în lupta pentru cucerirea 
centurii de campion european".

ION MONEA a intrat în ring 
vădit emoționat și pînă la mijlocul, 
primei reprize a boxat foarte re
ținut. în acest timp, adversarul 
său, polonezul Dragan, a acționat 
cu hotărîre. Monea s-a debarasat 
însă de trac și a preluat iniția
tiva. în repriza secundă Monea a 
fost mereu peste adversar șl în 
urma unui schimb violent de lo
vituri Dragan a fost trimis la 
podea. !n continuare, Dragan a 
făcut totul pentru a decide, în 
favoarea sa soarta întîlnirii dar 
Monea, foarte atent, a boxat pru
dent și a punctat cu orecizie. De
cizia i-a fost acordată în unani
mitate campionului nostru î 59— 
57. 59—57, 59—58, 60—58, 60—
581

Rezultate din gala de vineri 
seara: mijlocie: Kiseliov (U.R.S.S.) 
b.ab III Petak (Pol.), Ball (T. Gal.) 
b.p. Vaisanen (Fini.). Hornik 
(R.F.G.) b.p. Kohler (Austria), Ca-

sati (Ital.) b.p. Van Ispelen (Ol.), 
Wensierski (R.D.G.) b. KO 2 Ni- 
koll (Scot.),- semigrea: Kapin 
(Ceh.) b.p. Kosunoglu (Turcia), 
Pozniak (U.R.S.S.) b.ab. III Branske 
(R.D.G.), Lubbers (Ol.) b.p. Kanto 
(Fînî.).

în reuniunea de sîmbătă după- 
amiază nu a figurat nici unul 
dintre pugiliștii noștri. Rezultate: 
pană : Pritchard (Ț. Gal.) b.ab. II 
Guriado (Ital.), de Souza (Franța) 
b.p. Cooper (Ang.), Kovacs (Ceh.) 
b.p. Stroemma (Norv.J, Ryszard 
(Pol.) b.p. Omerovici (lug.); 
ușoară: Kulej (Pol.) b.p. Joyce 
(Scot.), Kucera (Ceh.), b.p. Kola- 
koglu (Turcia); mijlocie ușoară: 
Voislander (R.D.G.) b. KO III

(Continuare in pag. a 4-a)

Esșițgnii din con învingători 
în întrecerea popicarilor

Turneul final, început sîmbătă 
la prînz pe arena Voința din Ca
pitală, a fost mai animat decît ne 
așteptam, poziția celor șase echipe 
rămase în cursa pentru titlu fiind 
incertă pînă la ultimele bile.

Pentru primul loc au candidat, 
cu șanse egale. Olimpia Reșița și 
Flacăra Cimpina. formații care au 
aplicat în finalul campionatului 
scheme tactice deosebite. Olimpia 
— care conducea în clasamentul 
calificărilor — și-a păstrat jucă
torii de bază pentru ultimele 
schimburi. în timp ce Flacăra a 
abordat turneul cu primele valori. 
Aceasta a dat loc la o dispută 
spectaculoasă, care a plăcut mai 
ales, prin evoluția scorului. Pentru 
a vă face o imagine clară asupra 
întrecerii dintre principalii preten
dent! la tricourile de campioni, re
dăm rezultatele individuale, in or
dinea intrării jucătorilor pe pistă 
(amintim că Olimpia Reșița condu
cea echipa Flacăra după calificări 
cu 5 098 — 5 022 p.d., rezultate care 
s-au adăugat la cele din turneul 
final) : Gh. Floruț (Olimpia) 839 
p.d. — P. Purje (Flacăra) 954 p.d. 
<4-39 p d. Flacăra), L Brebenari 
800 p.d. — Gli. Sclipcea 845 p.d. 
(4-84 Flacăra), A. Mayer 810 p.t£ — 
A. Șucatu 876 p.d, (4-180 Flacăra), 
D. Kridor 878 p.d. — I. Anton 798 
p.d. (4-70 Flacăra). C. Rădulescu 
910 p.d. — M. Blănaru 789 p.d. (4-

51 
I.

Olimpia), I. Micoroiu 869 p.d. —
Postelnicu 775 p.d. (-(-145 Olim

pia). Rezultat final 10 204 — 10 059 
p.d. pentru Olimpia.

Așadar, a învins echipa condusă 
de maestrul emerit al sportului 
Ion Micoroiu. Olimpia Reșița cu-

TR. IOANITESCU

ÎN DERBIUL ECHIPELOR MAS
CULINE : STEAUA—DINAMO 

BUCUREȘTI 17-11 (7-5)

Cu jocurile desfășurate sîmbătă 
și duminică, s-au încheiat și cam
pionatele republicane de handbal. 
Titlurile au fost ciștigate de 
STEAUA la băieți și RAPID 
BUCUREȘTI la fete, echipe care 
în decursul celor 18 etape au a- 
vut o comportare constant bună, 
lată rezultatele înregistrate :

MASCULIN
Și cea de a doua „manșă" a tn- 

tîlnirllor decisive in lupta pentru

în ziua de 27 mai a.c. a avut 
loc ședința lărgită a Biroului 
Consiliului General al UCFS, la 
care au participat membrii Birou
lui Federației Române de Fotbal, 
activiști pe linie de sport, ziariști.

în cadrul ședinței s-a dezbătut 
comportarea total necorespunză
toare a jucătorilor noștri In me
ciul de fotbal cu reprezentativa 
Elvefiei și s-a hotă rit :
- Desărcinarea tovarășului 

Gheorghe Popescu din funcfia de 
președinte al Federației Române 
de Fotbal;
- Desărcinarea tovarășilor tlie 

Oană și Ștefan Covaci din funcfia 
de antrenori ai lotului reprezen
tativ și eliberarea tovarășului 
Nicolae Stănescu din funcfia de 
medic al lotului;

- Componenții echipei care atf 
jucat în meciul cu Elveția au pri
mit un sever avertisment, apli- 
cîndu-li-se și alte sancțiuni pe li
nia cluburilor din care fac parte;
- Tovarășul Ion Dumitrescu, 

vicepreședinte al Federației Ro
mâne de Fotbal, a fost însărci
nat să îndeplinească atribuțiile 
funcției de președinte al Fede
rației ;
- Pentru pregătirea echipei na

ționale, în vederea întîlnirii cu 
reprezentativa Italiei, va fi sta
bilit un colectiv de antrenori și 
medici.

Biroul Consiliului General al 
UCFS a hotărît ca în conti
nuare să fie luate și alte măsuri 
menite să ducă la îndeplinirea 
sarcinilor stabilite pentru creșterea 
calității fotbalului nostru.

fotbal: Liderul a mai pierdut 
un punctllll

REZULTATELE TEHNICE

Dinamo Buc.-Progresu!
Rapid-Steaua
Farul-C.S.M.S.
Petrol ul-Univ. Craiova 
Politehnica Tim.—U.T.A.
Steagul roșu-Din. Pitești 
Jiul-Universitatea Cluj

2-0 (0-0) 
0-0
2-0 (1-0)
2-1 (1-0)
4-2 (0-1
1-1 (0-1
0-1 (0-0

ETAPA VIITOARE (4 IUNIE)

Steagul roșu-Progresul 
U.T.A.-Dinamo Pitești 
Universitatea Craiova-Farul 
Jiui-Dinamo București 
Rapid-Politehnica Timișoara 
Universitatea Cluj-C.S.M.S. 
Steaua-Petrolul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

CLASAMENTUL

Rapid 
Din. Buc. 
Farul 
Univ. Cr. 
Steaua 
Jiul 
Petrolul 
Progresul 
Din. Pit. 
St. roșu 
Univ. Cluj 
U.T.A. 
C.S.M.S. 
Pol. Tim.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12 7
12 5
10 7
12 3
10 5
10 3
9 5
9 5

10 3
9 5
7 8
6 9
7 6
6 7

31
29
27
27

37-21
34- 22
37-33
33-30
35- 26 25
39-28 23
24-25 23
27-30 23
31-35 23

5
7
7
9
9

11
10 
io 
n
10 28-36 23
9
9

11
11

25-28 22
28- 34 21
29- 50 20\
32-41 19 C.

(Cronicile meciurilor - în pag. 
H-HI).

întrecind „XV"-le Portugaliei cu 49-6

Echipa de rugbi a României s-a clasat
pe locul al
LISABONA, 28 (prin telefon). 

— Duminică după-amiază, pe te
renul Tapadinho, reprezentativa 
de rugbi a tării noastre a sus
ținut în compania echipei Por
tugaliei ultimul joc din ediția a 
Il-a a .Cupei Națiunilor". Spor
tivii români au înregistrat o vic
torie categorică i 49—6 (14—6). 
Meciul, urmărit de circa 6 000 
de spectatori, a plăcut foarte 
mult datorită caracterului său 
deschis, cu foarte puține tușe și

A m Cupa Națiunilor"
ambele echipe 
latura specta-

grămezi ordonate, 
punînd accent pe 
culară a jocului. Gazdele au o- 
pus o dîrză rezistentă, dar verva 
deosebită a jucătorilor noștri a 
determinat proporțiile scorului, 
mai ales după pauză. Au înscris t 
Marinescu 6 puncte (2 încercări), 
Irimescu 17 (2 încercări, o lo
vitură de pedeapsă și 4 trans
formări), Wussec 6 (2 încercări), 
Rășcanu 6 (2 încercări), M. Rusu, 
Florescu, Veiuda și Demian cîte

8 (din cite e încercare) și Țibu- 
leaa 2 (• transformare). Pentru 
gazde au realizat Cîte 3 puncte 
Lynce (o lovitură de pedeapsă) și 
Lincastre (o încercare). A arbi
trat bine dr. H. Cuny (Franța)

AL. TEOFILOVICI 
antrenor federal

(Continuare in pag. a 3-a)

Atac al echipei Steaua. Marinescu, in poziție de pivot, plonjează și înscrie pe lingă pot tarul Redl. Fază 
din meciul Steaua — Dinamo ' , Foto: • V. Bageac

titlu, dintre echipele STEAUA și 
DINAMO BUCUREȘTI, s-a în
cheiat in favoarea primei formații 
și tot la o diferență de șase goluri : 
17—11 (7—5). In acest fel, echipa 
pregătită de antrenorul emerit 
prof. ION GHERMANESCU re
vine după o absență de patru ani 
în fruntea celor mai bune formații 
masculine de handbal din tară. 
Succesul handbaliștilor de la 
STEAUA a fost, ca și în primul 
meci, pe deplin meritat. învingă
torii au abordat partida de sim- 
bătă după amiază cu mai multă 
prospețime, deciși să lupte pinâ 
in ultimul minut pentru succesul

.ÎS -LJT* LI ’ G •••• ■'echipei lor. Plusul de vigoare, de dus pas cu pas, echipa spre vic-
clarviziune in ansamblul acțiuni
lor ofensive a dat posibilitatea 
noilor campioni — cu excepția 
primelor 15 minute — să contro
leze jocul, să manifeste o supe
rioritate tehnică și tactică. Dina- 
moviștii, mai calmi in această 
partidă, au luptat cu multă am
biție, s-au străduit mult timp să 
anihileze principalele forțe de 
„șoc" ale adversarului, marcindu-i 
strict „om la om“, pe Gruia și pe 
Coran. Dacă în privința ultimului 
ei au reușit. Gruia a ..găsit* poar
ta cu regularltatea-i obișnuită 
și, pine secundat de lacob, și-a

torie.
Meciul a purtat amprenta întil- 

nirilor hotăritoare, în care alături 
de faze de un înalt spectacol am 
asistat și la greșeli copilărești, la 
ratări din pozițiile cele mai clare. 
Evoluția scorului a fost interesan
tă doar în prima repriză. După 
reluare, jucătorii de la Steaua 
au... sprintat și șî-au creat un a- 
vantaj net (min. 41: 10—8, min. 
47 : 13—7, min. 50 : 15-9).

Artitrul P. Cobilici (Ploiești) s-a 
achitat mulțumitor de dificila lui

A. CALIN
(Continuare in pag. a 3-a)

Surpriză la Cluj!

Medicina Timișoara—
9

campioană republicană
de șah pe echipe
După 6 zile de concurs, la Cluj 

a luat sfîrșit finala campionatului 
republican pe echipe. Impunîndu- 
și superioritatea în ultimele runde. 
Medicina Timișoara le-a lăsat în 
urmă pe toate favoritele și a clș- 
tigat titlul de campioană. O vic
torie surprinzătoare, însă pe de
plin meritată, datorită — în pri
mul rlnd — spiritului de luptă și 
dîrzeniei cu care a fost jucată fie
care partidă, dar și bunei pregătiri 
de concurs. Pentru felul în care 
au știut să-și apere șansele, cotn- 
ponențij echipei (dr. R. Alexan- 
drescu, E. Mozeș, V. Adam, N. 
Ilijin, Suzana Makai, Gertrude 
Baumstarck — antrenor dr., R.
Alexandrescu) merită toate felici
tările. j .

Iată ultimele rezultate înregis
trate : Medicina Iași — C.S.M. 
V!t— 2lh, Medicina Timișoara — 
Constructorul 3Vi—2%, Electronica 
— Petrolul 3*/i—î’/j (runda a 5-a); 
Electronica — Constructorul 4—2, 
Medicina Timișoara — C. S. M. 
4’/j—ÎJA, Medicina Iași — Banca 
de Investiții 3—3 (runda a 5-a) ; 
Constructorul — Petrolul 3’/j—2*A, 
Electronica — C.S.M. 5—1, Medi
cina Timișoara — Banca de In
vestiții 3—3 (runda a 7-a).

Clasamentul final : MEDICINA 
TIMIȘOARA 21 de puncte, Electro
nica 20, Medicina Iași I9i!s, Banca 
de Investiții 19, Constructorul 18, 
Fetrolul 171/,. C.S.M, 11 c.

T. RADULESCU



QOTBAL
90 de minute fără nici un gol

Avantajul Rapidului în acest in
teresant final de campionat a mai 
«căzut cu un punct. Un punct ce 
poate costa echipa din Giulești, 
care în meciul de ieri cu Steaua 
nu a manifestat nici verva și nici 
ambiția caracteristice ei în parti
dele importante. Și avem impresia 
că jucătorii feroviari și-au dat sea
ma de fragilitatea avantajului cu 
care rămîn în cazul unui meci egal 
abia în ultimele cinci minute, cînd 
— dovedind mai mult realism —
l-au  pus în valoare de cîteva ori 
pe incisivul Neagu (introdus în 
linia de atac abia în min. 77). Tî- 
nărul atacant giuleștean a avut 
victoria echipei sale în... vîrful bo
cancului, (min. 88), dar, din păcate, 
a preferat un artificiu tehnic în 
Ioc să șuteze de la cîțiva metri în 
poarta Iui Suciu și să readucă, ast
fel, zîmbetele pe -fețele coechipie
rilor săi.

Partida nu a pasionat decît par
țial (în primele minute și în 
final) miile de spectatori. Pînă a

După un joc lipsit de valoare tehnică:
Farul — C. S. M. S. Iași 2-0 (1-0)

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
Credem că prin jocul lor de as
tăzi fotbaliștii de pe dealul Co- 
poului și-au cumpărat singuri... 
biletele pentru categoria B. Scriem 
primele rînduri despre învinși, 
pentru că de la ei am așteptat 
mai mult. Ieșenii au dezamăgit 
însă chiar de la primele mingi, 
întîiul atac inițiat de gazde s-a 
bucurat de succes : încurcîndu-se, 
apărarea oaspeților i-a îngăduit 
lui Ologu să înscrie nestingherit. 
Era minutul 3 al partidei și pers
pectivele păreau sumbre pentru 
ieșeni. Golul căzut atît de rapid
i-a  trezit însă și ei au strîns rîn- 
durile în apărare, unde în frunte 
cu portarul Constantinescu, au 
făcut fată (cu greu, e drept) a- 
salturilor echipei gazdă, dornică 
să majoreze avantajul de pe ta
bela de marcaj. Oaspeții au reu
șit acest lucru îndeosebi datorită 
dăruirii cu care au jucat Deleanu, 
Vornicu și Malschi. Aceștia trei 
au făcut mari eforturi pentru a 
proteja pe portarul Constantines
cu. Trebuie arătată însă și... con
tribuția atacului constănțean, con
tribuție concretizată în ratarea 
nnei adevărate suite de ocazii
(Tufan min. 25, 31 și 66, Iancu 
30, 87 și 43). Oaspeții au avut 
posibilitatea să egaleze, dar 
Stoicescu (min. 17), Lupulescu 
(20) și Cuperman (39) nu au reu- 
$il să fructifice pozițiile bune, 
create în urma unor contraatacuri, 
în general, partida nu a satis
făcut. Disputa a căpătat un ca
racter mai vioi doar spre sfîrșit, 
cînd ieșenii forțau egalarea. în 
această perioadă, ei au aruncat 
in luptă ultimele resurse de e- 
Bergie. Portarul Uțu, care în pri
ma repriză admirase evoluția co
legului său din poarta ieșenilor 

■— Constantinescu — este solici
tat acum din plin și are inter
venții salvatoare, blocînd șutu
rile puternice ale lui Stoicescu, 
Cuperman și Vornicu (venit în 
Atac). Au fost momentele cele 
mai critice pentru gazde, momen
te în care Manolache și Koszka 
&U trebuit să depună un mare 
Velum de muncă, în fața propriu
lui careu.

•Gazdele își revin în ultimul 
SÎert de oră, și pun stăpînire pe 
joc. Iancu (min. 86) scapă prin
tre apărătorii oaspeților, și în
scrie imparabil. Văzîndu-se ire- 

învinși, jucătorii ieșeni

Steaua — Rapid 0-0
ajunge la aceste ultime minute, 
feroviarii au ocupat mijlocul tere
nului (oferit, de fapt, de adversari, 
care l-au retras pe Negrea cu sar-, 
cina de a-1 marca ca o umbră pe 
Dumitriu) și din această zonă au 
declanșat atacuri peste atacuri, 
toate terminate în marginea careu
lui de 16. m al formației Steaua, a 
cărei apărare a jucat in acest meci 
foarte bine. In felul acesta, pe a- 
proape toată durata partidei, nu 
am putut nota ocazii mari de gol 
irosite de feroviari sau salvate în 
ultimă instanță de portarul Suciu. 
O singură dată — să fim drepți !
— Codreanu a executat o eentrare- 
șut (min. 58) din afara suprafeței 
de pedeapsă și mingea a lovit 
bara, sub privirile speriate ale apă
rătorilor militari. Nu-i mai puțin 
adevărat că mai înainte, la înce
putul reprizei secunde, Voinea a 
fost lansat în adincime, a sprintat 
cu dezinvoltură și de la aproxi
mativ 25 de metri a șutat formi
dabil în bară, iar Creiniceanu, a- 

își pierd calmul, încep să arunce 
mingile în tribune, atrăgîndu-și 
dezaprobarea publicului^

Constăntenii au meritat victo
ria, deoarece au manifestat mai 
multă siguranță în acțiuni, au 
fost mai calmi.

Sub aspect tehnic, partida a 
lăsat de dorit, dîndu-ne prilejul 
să tragem concluzia că la aceste 
cluburi (care, nefurnizînd jucă
tori lotului, au avut pauză) nu 
se muncește cu toată intensita
tea în acest domeniu.

Brigăzii de arbitri alcătuită din 
Gh. Popovici (centru) — Ch. De- 
mingean și A. Grigorescu (la 
tușe) ★★★★•

FARUL: Uțu 7 — Georgescu
7, Tîlvescu 6, Mareș 7, Dumbravă 
7 — Manolache 8, Koszka 6 — 
Ologu 6, Tufan 6, Iancu 8, Kal- 
lo 7.

C.S.M.S. IAȘI : Constantinescu 
9 — Pop 6, Malschi 7, Vornicu
8, Deleanu 8 — Ștefănescu 7, 
Hrițcu 6 — Incze IV 6 (Nicoară 
min. 83), Lupulescu 6, Cuperman 
7, Stoicescu 6.

C. MANTU 
și C. POPA

Stadionul Petrolul; timp ploios: 
teren bun; spectatori 8 000. Au 
marcat Oprișan (min. 45) și Dri- 
dea II (min. 86) pentru Petrolul, 
respectiv Obiemenco (min. 86).

PETROLUL: M. Ionescu 6 — 
Pal 7, Pahonțu 7, Florea 6, Mo
canii 6 — Iuhas 7, Dragomir 8 — 
Oprișan 9, Moldoveanu 7, Badea 
7, Dridea II 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Papuc 8 — Mihăilescu 6, Desel- 
nicu 6, Marin Marcel 7, Bitlan 5 
— Strîmbeanu 7, Ivan 6 (Cîrciu- 
mărescu din min. 55—6) — Ad. 
Popescu 6, Stănescu 6, Obiemen
co, 7, Sfîrlogea 6.

Arbitru: A. Bentu (Buc.) ★★★★

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon), 
de la trimisul nostru). S-a scris 
și s-a spus că în acest final de 
campionat chiar și ploieștenii au 
inceput 6ă calculeze. Aceasta, 
pentru că echipa , ,lpt.,,, favorită, 

flat— cum se spune — „pe fază" 
a tras afară de la cîțiva metri. Ce 
s-ar mai putea spune în plus ? 
Nimic ! Sau, aproape nimic.

Hotărîți să reducă cuplul Dumi
triu — Ionescu la tăcere, fotba
liștii de la Steaua au luat măsuri 
de precauție, dîndu-1 pe Dumitriu 
în paza severă a lui Negrea, în 
timp ce Jenei îl supraveghea a- 
tent pe Ionescu. în aceste con
diții, sarcina de „cărăuș" in echipa 
Steaua a revenit numai lui D. Po
pescu și, din cînd în cînd, lui So
rin Avram. Și cum primul nu ex
celează în viteză, iar cel de al doi- 
lei in precizie, este lesne de înțeles 
că perechea Dinu—Jamaischi a 
„domnit" în partea de mijloc a te
renului, adunînd mingi și distri- 
buindu-le, de preferință, pe partea 
dreaptă. Din acest. motiv, chiar de 
la primele minute de joc am asis
tat la un al treilea duel (in afară 
de cele două amintite anterior) : 
Năsturescu — Sătmăreanu.

Găsind terenul liber în față, cei 
doi mijlocași feroviari au avansat 
de multe ori departe de apărarea 
lor, permițînd fotbaliștilor de la 
Steaua să declanșeze cîteva con
traatacuri rapide și nu lipsite de 
incisivitate. Despre unul din ele 
(Voinea — bară în min. 46), am 
mai vorbit. Celelalte au fost lă
murite cu multă greutate de apă
rarea Rapidului, nesigură și, cîteo- 
dată, greșit plasată la asemenea 
faze.

în ultimă instanță, se poate 
spune că partida s-a caracterizat 
în bună măsură prin confruntarea 
dintre atacul feroviar și apărarea 
Stelei, în care victoria a revenit — 
scorul alb o dovedește din plin — 
celor șase apărători militari. Așa 
incit rezultatul de egalitate îl 
considerăm echitabil. Cîteva cu
vinte despre faza din ultimele se
cunde ale meciului. Lupeșcu a ur
mărit o minge în adîncime și a 
centrat DUPĂ CE BALONUL IE
ȘISE AFARA, iar Neagu a reluat 
în plasă cu capul. Arbitrul a pro
cedat corect neacordînd golul. To
tal nesportiv s-au comportat însă 
Neagu, Jamaischi și, în parte, 

Năsturescu, cînd s-au, repezit 
la arbitrul de tușă pentru a-i cere 
socoteală.

A condus Waclav Majdan (R. P. 
Polonă) ★★★★

RAPID : Răducanu 6 — Greavu 
6, Motroc 5, D. Coe 6, Lupescu 7 
— Dinu 7, Jamaischi 7 — Năstu
rescu 7, Dumitriu 7, Ionescu 5 (din 
min. 77 Neagu 6), Codreanu 6.

STEAUA : Suciu 7 — Petescu 6, 
Jenei 8, Hălmăgeanu 6, Sătmă
reanu 7 — Negrea 8, D. Popescu 
7 — S. Avram 6, Constantin 7, 
Voinea 6, Creiniceanu 7.

CALIN ANTONESCU

CALCULE

Petrolul--Universitatea Craiova 2-1 (1-0)
Petrolul — campioana tării — a 
avut un retur slab, aflîndu-se 
acum în zona „apelor tulburi" 
ale clasamentului. Într-adevăr, în 
drum spre stadion am auzit foarte 
multi ploieșteni socotind: „Mai 
sînt trei etape, cîștigăm azi două 
puncte, duminica viitoare unul și 
apoi rămîne meciul dintre fosta 
și... viitoarea campioană, in ul
tima etapă".

Să se adeverească oare prono
sticurile iubitorilor de fotbal din 
Ploiești ? Cert este că azi, Petro
lul a obținut cele două puncte 
scontate. Mai greu decît, proba
bil, se aștepta, dar le-a obținut. 
Succesul se datorește în primul 
rînd jocului din prima repriză. 
Profitînd de sistemul defensiv 
adoptat de oaspeți, care i-au 
menținut în „primele rînduri" 
doar pe Obiemenco și Stănescu 
(Sfîriogea și Ad. Popescu îndepli
nind, mai ales, sarcini defensive), 
petroliștii ap șupgș ,gpui

Superioară tactic, Dinamo București a repetat 
rezultatul de astă-toamnă: 2-0 cu Progresul

Stadionul 23 August ; spec
tatori 40 000 ; timp frumos ; 
teren foarte bun. Au mar
cat : FRATlLA (min. 64) si 
HAIDU (min. 77).

A arbitrat G. Fracik (Po
lonia) ★★★, ajutat la tușă 
de Grigore Bîrsan și Vasile 
Liga, ambii din Galați.

DINAMO: Datcu 7 — Pîr- 
vu 6, Nunweiler III 8, Dinu 
7, Ștefan 6 — Ghergheli 6, 
Nunweiler VI 7 — Pîrcălab 
6, Frățilâ 7, Octavian Po
pescu 6, Haidu 7.

PROGRESUL: Matache 6 
— V. Popescu 5, Măndoiu 6, 
Peteanu 7, Colceriu 5 — Stai- 
cu 5, Mafteuță 6 — Matei 
6, Mateianu 6, Șoangher 5, 
Țarălungă 6.

Așadar, același scor ca și în 
tur (2—0 pentru Dinamoj cu 
singura diferență că în toamnă 
socotelile fuseseră tranșate în 
minutul 17, adică cu puțin peste 
primul sfert de oră al parti
dei. De astă dată balanța s-a 
înclinat mult mai greu : după 
mai bine de o oră de ”joc, cînd 
Datcu, Nunweiler III, Gher
gheli, Pîrcălab, se desprinsese- 
ră, de acum, din „presiunea tri
bunelor" și cînd, de altfel, în
treaga echipă dinamovistă intuise 
perfect că adversarul lovește nu
mai în goi.

Același scor și aceeași fizio
nomie a jocului. Intr-adevăr, și 
de data aceasta superioritatea te
ritorială a fost de partea Pro
gresului, iar cea tactică de par
tea formației... învingătoare care, 
fără să strălucească, și-a făcut 
jocul obișnuit Un joc de sigu
ranță în apărare (cu Nunweiler 
III în postură de „libero"), cu 
circulație mai simplă și prin 

I
cu

Așa s-a înscris primul gol : Pîrcălab a centrat de pe aripa dreaptă și 
Frățilă, pe jază, a trimis balonul în plasă

Foto : V. Bageac

continuu pe craioveni, creîndu-și 
multe ocazii de a înscrie. Îl ve
dem pe Oprișan acum foarte ac
tiv, prezent Ia toate acțiunile de 
atac, punîndu-și colegii de echipă 
în poziții bune de șut. Dar, Mol
doveanu (min. 21) trage de la 
17 m pe lingă poartă, Dragomir 
(min. 23) expediază balonul în 
bară, iar apoi este rîndul lui Ma
rin Marcel (min. 27) să rezolve 
o situație critică la un atac peri
culos realizat de Badea și Drago
mir. În min. 31, gazdele au din 
nou o ocazie mare de a înscrie, 
dar șutul puternic al lui Badea 
este respins miraculos de Papuc. 
Abia în ultimul minut al repri
zei dominarea gazdelor este, în 
sfîrșit, concretizată. Un atac al 
lui Dridea II este continuat de 
Badea, iar Ivan dorind să 
înlăture pericolul, trimite ba
lonul în bară 1 OPRIȘAN folosește 
situația și înscrie de aproape. Nu 

p.essing -tiu dacă fără acest goi gizdele

aceasta mai rapidă a balonului 
pe drumul cel mai scurt spre 
vîrfurile de atac. Numai că mul
te dintre bunele intenții au fost 
ratate undeva pe parcurs, fie din 
pricina paselor defectuoase, fie 
din cauza pripelilor lui Haidu, 
Frățilâ și Pîrcălab, aflați mai 
adesea în poziție de finalizare. 
Și totuși, în min. 64, la una din 
acțiunile rapide ale dinamoviști- 
lor, FRAȚILA a reușit deschi
derea scorului : a venit prompt 
în apropierea careului mic — la 
centrarea lui Pîrcălab — și a 
trîfriis dintr-o bucată balonul în 
plasă, prinzîndu-1 nepregătit pe 
Matache. N-a trecut prea *mult 
timp și o minge lucrată inteli
gent de HAIDU l-a păcălit pe 
Viorel Popescu și apoi și pe Ma
tache care s-a văzut nevoit să 
scoată balonul din plasă. La
2—0, în min. 77, nici unul dintre 
suporterii Progresului nu mai 
putea spera într-o răsturnare de 
rezultat.

Echipa din str. Dr. Staicovici 
ne-a oferit din nou o mostră de... 
mini-fotbal. Un carusel nesfîrșit 
la mijlocul terenului, în așa- 
zisa zonă moartă, unde adver
sarul îți permite orice, combi
nat cu pase pe metru pătrat, 
pe lateral și... înapoi.

In concluzie, o agitație conti
nuă în teren, o risipă de energie 
care a adus fotbaliștilor de la 
Progresul doar satisfacția... pla
tonică de a fi păstrat o mai 
mare parte din timp balonul în 
posesia lor. în aceste condiții 
și cu un Mateianu veșnic Izolat 
între Dinu (care l-a marcat 
strict) și Nunweiler III mereu 
atent la dublaj, am regretat cu 
toți absența lui Oaidă, care mai 
anima în ultima vreme acțiunile 
de atac ale echipei sale.

G NICOLAESCU
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ar mai fi obținut victoria, de
oarece în repriza secundă studen
ții craioveni au ieșit la atac, au 
încercat răsturnarea rezultatului. 
Dacă în repriza I suita de cornere 
a fost la poarta lui Papuc, acum 
rolurile s-au inversat. în min. 61, 
Obiemenco greșește foarte puțin 
tinta, iar în min. 82 Sfîrlogea ra
tează egaiarea. El primește o 
pasă bună de la Cîrciumărescu, 
dar nu-și poate potrivi balonul 
pentru șut, irosind astfel o exce
lentă ocazie de a înscrie. Deși 
finalul meciului părea calm, în 
ultimele minute asistăm la două 
schimbări de scor. în min. 86 în
scrie Dridea II pentru gazde și 
în același minut Obiemenco rea
lizează cu capul golul de onoare 
al oaspeților.

La ieșire din nou socoteli... „Au 
mai rămas două etape... Dumi
nica viitoare..."
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aspecte 
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Timișoara
ceea ce privește evoluția gazde
lor). în prima parte am fost 
martorii unui joc dezlînat, lipsit 
de eficacitate și spectaculozitate. 
Și — dacă nu cunoșteam echi
pele și jucătorii — am fi fost 
tentați să credem că joacă două 
formații de... olds boys. Ca do
vadă, pe parcursul primelor 45 
de minute nu am putut consem
na decît desele execuții tehnice 
greșite, pase fără adresă, șuturi 
imprecise spre poartă etc. ete. 
în această conjunctură, oaspeții 
au avut o singură sclipire în 
min. 31 cînd, la o centrare a lui 
Axente, Jac a înscris cu capul. 
Deși au atacat mai mult,

tat echitabil
-Dinamo Pitești 1-1 (0-1)
lefon). —
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(Urmare din pag. 1)

sarcină. Chiar dacă a comis unele 
greșeli, acestea nu au influențat 
rezultatul final. Au înscris : Gruia 
(5), lacob (5), Popescu (3), Mari
nescu (3), Oțetea de la învingători 
și Moser (6), Ivănescu (3), Costa- 
che II (2) de la învinși. (A. A.).

Agronomia Iași — C.S.M. Re
șița 7—18 (6—8). Buni pe contra
atac, reșițenii au eîștigat pe me
rit. (L. ANTOHI-coresp.).

Politehnica Galați — Dinamo 
Brașov 17—15 (6—11). Jucind foar
te bine în repriza a doua, stu
denții au obținut o victorie me
ritată, dar... tardivă, ei retrogra- 
dînd in categoria B. (V. ȘTEFA- 
NESCU-coresp.).

Dinamo Bacău — Universitatea 
București 26—10 (14—5). Oaspeții, 
prezenți la teren doar cu 6 jucă
tori (de ce ?), nu au putut realiza 
mai mult în fața unei echipe dez
lănțuite. (ILIE IANCU-coresp. 
principal). '

DINAMO BUCU
REȘTI — RAPID 
8—1 (1—0, 2—0, 
1—1, 4—0). La
prima evoluție 
din acest campio
nat în fața pro
priilor susținători, 
capipionii țării au 
realizat o victorie 
ușoară. Avînd în 
față o echipă pre
ocupată doar de 
limitarea scoru
lui, dinamoviștii 
au căutat să-și 
scoată adversari: 

jdin dispozitivul 
defensiv, pentru 
ca apoi prin con
traatacuri fulge
rătoare să reali
zeze o diferență 
netă. Au marcat: 
Kroner 3, Blajec 
2, Novac, Mărcu- 
lescu, Zamfirescu 
de la învingători 
și Miu (4 m) de la 
învinși.

I.C.F. — CRI- 
ȘUL ’ ORADEA 
7—7 (1—1, 1—1, 2—3, 3—2). Echi
pa studenților de 
movată în acest 
categorie a țării, 
doilea meci egal 
mîna trecută în partida cu Ra
pid), de astă-dată în fața Cri- 
șului Oradea, formație experi
mentată, aflată întotdeauna prin
tre fruntașele clasamentului. Jo
cul a fost echilibrat. în ultimele 
minute, scorul era favorabil 
bucureștenilor, dar o aruncare de 
la 4 m a adus orădenilor ega- 
larea.
că- se vor lua măsuri — compor
tarea nesportivă a jucătorului

U. T. A. 4-2 (0-1)
dele s-au lovit de apărarea bine 
organizată a arădanilor, remar- 
cîndu-se Cornea, care a avut in
tervenții inspirate. Cea mai mare 
ocazie a gazdelor a fost ratată 
în min. 40 de Popanică care, 
după ce a depășit doi apărători, 
a șutat în bară.

Aspectul jocului se schimbă 
radical după reluare. Studenții 
au o revenire puternică, mijlo
cașii ajută mai mult atacul, care 
își orientează acțiunile spre cele 
două vîrfuri, Surdan și Regep. 
Misiunea localnicilor este facili
tată și de slaba comportare, în 
această parte a jocului, a apă
rării arădane, care se dovedește 
a fi ușor de depășit. în minutul 
54, la un corner executat de 
Bodrojan. Cotormani reia cu ca
pul în plasă : 1—1. Minutul 67: 
Regep, n.epăzit, primește o pasă 
de la Mureșan și înscrie : 2—1. 
Minutul 74: Surdan țîșnește pe 
lîngă 
șește să-1 oprească decît prin 
fault 
11 m 
ter : 3—1. Minatul 82 : la sfîrși- 
tul unei combinații reușite dintre 
Petrovici și Mureșan, ultimul 
trece de apărătorii oaspeți și în
scrie : 4—1. în min. 88 Cotdr- 
mani trage în bară dintr-o situa
ție identică.

în ultimul minut de joc, la 
un fault comis de Rotaru asu
pra lui Jac, arbitrul acordă lo
vitură de la 11 m, care este 
transformată de Țîrlea : 4—2.

P. ARCAN și ȘT. IACOB 
corespondenți principali

gaz-

repriza secundă, după o serie 
de acțiuni la poarta Iui Coman 
în care atacanții brașoveni Gane, 
Goran, Gyorfi au ratat ocazii 
peste ocazii.

Piteștenii au venit la Brașov 
pentru un punct. Bine organizați 
în apărare ei au reușit să o- 
prească iureșul gazdelor și de 
foarte multe ori au contraatacat 
periculos. Țurcan, bine suprave
gheat de Jenei, nu și-a putut 
pune însă în valoare capacitatea 
de a finaliza decît o singură 
dată: în min. 18, la o acțiune 
laterală el a șutat cu putere, în
scriind primul gol al meciului, 
spre stupefacția lui Adamache.

Rezultatul de egalitate, echita
bil.

C. Niculescu ajutat
la tușă de Gh. Limona și Radu 
Buzdun — toți din București.

STEAGUL ROȘU : Adamache 6
— Ivăncescu 8, Jenei 8, Alecu 7, 
Campo 6 — 
7 — Necula 
Gydrti 7.

DINAMO
— I. Popescu 7, Barbu 9, I. Ste- 
lian 7, Vulpeanu 7 — Olteanu 7. 
Țîrcovnicu 6 — Radu 6, Nagbi 6. 
Țurcan 7, Pop 6 (min. 63 David).

C. GRUIA — coresp principi

apărători și Cucla nu reu-

în careu. Lovitura de la 
este transformată de Lere-

Semnalăm

Fază din meciul Dinamo — Rapid (8—1), în care 
campionii finalizează un reușit contraatac

Foto : B. Vasile

Pescaru 6, Năftănăiiă
7, Gane 6, Goran 6,

PITEȘTI: Coman 7

'ea Cluj a plecat
icfe de la Petroșeni 
itatea Cluj 0-1 (0-0)
telefon, timp ce Ivansuc nu mai putea 

tadionul de... plictiseală, într-un meci în 
mp fri- care echipa sa — amenințată cu 
A mar- retrogradarea — avea mai mult 

ca aricind nevoie de aportul lui! 
ml cla- Oaspeții au contraatacat destul 
preciate de rar. La un asemenea contra- 
tapa de atac în min. 52, Adam a cen- 
nuie la trat de pe dreapta, adversarii au 
Univer- ezitat să atace și OPREA s-a 
ptat un infiltrat printre ei înscriind de 
gazdele la 10 m. : 1—0 pentru Univei 
nos, ca sitatea Peste 3 minute Oprea a 

să se* avut din nou ocazia de a înscrie.
te. Dar dar a fest blocat de Ion Va 
le ceea sile.
m asis- După gol, jocul iese din acal 
>ă caii- mie pentru că Jiul forțează ega 
faulturi larea. Gazdele atacă însă orbeș 
, șutu- te, trimit toate mingile pe sus, 
rem de dar Anca și Pexa nu pot fi 

depășiți în duelurile aeriene. Să 
irmație mai amintim că în min. 80 Rm 
iinovici gheanu a apărat o lovitură li- 
nu au beră a lui Stocker — și am ter- 
ia aii- minat cu „fazele palpitante" de 
seama la ambele porți, fiindcă în rest 

i corn- fotbaliștii de la Jiul și-au masai 
es din adversarii în careu dar nu au 
aspeții, tras la poartă înregistrînd ast 
■ar un fel, în urma unei comportări ne 
apărat, satisfăcătoare, a doua înfrîngere 
ca în pe teren propriu.
isistăm Arbitru Al. Toth — Oradea 
at mai ajutat satisfăcător Ja
ii. Cu tușă de Tr. Vecan și foarte slab 
cătorii de Z. Zilahi.
treagă, JIUL : Ion Vasile 6 — Dan 6, 
liar și Stockei 5 (min. 60 Donca 5),
- San- Pop 6, Mihai 7 — Crăciun 5,
Bilanț Goran 4 (min. 60 Stocker) —
t pen- Sandu 6, Li bardj 4, Toia 6, Pe-
nainte ronescu 4.

UNIVERSITATEA : Ringheanu 
i Uni- 6 — Szoke 5, Pexa 7, Anca 7,
» apă- Cimpeanu 6 — Neșu 7, Oprea 7
t izo- — Mustățea 5, Ivansuc 4, Adam

i stat 5, Coman 5.
Șâ, în C. ALEXE

la I.C.F., pro- 
an în prima 
a realizat al 

(primul săptă-

și sperăm

Ieri în categoria B
SERIA A II-ASERIA I

Poiana Cîmpina — Metalurgis
tul București 1—0 (1—0)

Politehnica București — Pro
gresul Brăila 4—1 (2—0)

Metrom Brasov — Otelul Ga
lați 7—1 (3—0)

Siderurgi-stul Galați . — Chimia 
Suceava 1—0 0—0)

Flacăra Moreni — Dinamo Vic
toria Buc. 2—2 (2—2)

Dinamo Bacău -
Neamț 6—2 (3—1)

Oltul Rm. Vîlcea
cam 1—1 (1—1)

Ceahlăul P.

C.F.R. Paș-

CIu-

Unirea

Ind. sîrmei C. Turzii 
jeana 1—0 (1—0)

C.F.R. Timișoara — C.S.M. Si
biu 2—0 (2—0)

Minerul Baia Mare
Dej 3—1 (3—1)

C.F.R. Arad — Gaz metan Me
diaș 3—0 (0—0)

C.S.M. Reșița 
peni 2—0 (0—0)

A.S. Cugir — Crișul Oradea 
2—0 (2—0)

A.S-.A. Tg. Mureș — Vagonul 
Arad 2—2 (1—2)

In categoria C
SERIA EST

Locomotiva Iași — Metalul Bu
zău 2—3 IO—3)

Unirea rocșani — Petrolul Moi- 
nești 4—1 1—1)

Metalul Rădăuți — Rapid Mi
rii 1—0 (0—0)

Gloria Birlad — Ancora Galați 
2—0 (1—0)

Gloria C.F.R. Galați — Victo
ria Roman 1—0 (1—0)

Textila Buhuși — Foresta Făl
ticeni 8—1 (4—0)

Fi. roșie Tecuci — Minobrad 
Vatra Dornei 2—0 (1—0)

Roșiori 3—0 (3—0) •

SERIA SUD

Electrica Constanta — 
C. F. Buc. 1—2 (1—1)

Electrica Fieni — Portul 
stanța 0—3 (0—1)

Fi. roșie București —

Rapid

Con-

C.F.R.

Oltul Sf. Gheorghe — Dunărea 
Giurgiu 2—0 (0—0)

I.M.U. Medgidia — S.N. Olte
nița — amînat pentru 31 mai.

Metalul Tirgoviște — Stuful
Tulcea 2—0 (1—0)

Progresul Corabia — Muscelul
Cîmpulung 2—0 (1—0)

Minerul Lu-

SERIA VEST

Victoria Călan — Victoria Tg-
Jiu 1—1 (0—0)

Aurul Zlatna — Metalul Tr. Se
verin 0—0

A.S.A. Sibiu — Autorapid Cra
iova 3—1 (2—0)

Progresul Strehaia —- C.F.R.
Caransebeș 2—0 (1-0)

Chimia Făgăraș — Minerul
Anina 2—0 (1-0)

Tractorul Brașov — Metalul
Hunedoara 2—0 (1-0)

Eleclroputere Craiova — Mu-
reșul Deva 3—1 (1-0)

SERIA NORD

Arieșul Turda — Minerul Baia
Sprie 4—1 (2—0)

Minerul Bihor — Sătmăreana 
1—0 (1—0)

Faianța Sighișoara — Chimica 
Tîrnăveni 6—1 (3—1)

Steaua roșie Salonta — Metalul 
AiuJ 4—1 (4—1)

Recolta Cărei — Voința Reghin 
3—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică — Medi
cina Cluj 3—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Olimpia 
Oradea 2—0 (1—0)

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

Etapa din 28 mai 1967

I. Rapid — Steaua X
II. Progresul — Dinamo Buc. 2

III. Farul C-ța — C.S.M.S. Iași 1
IV. Petrolul — Univ. Craiova 1
V. Politehnica — U.T. Arad 1

VI. Jiul Petroșeni — Univ. Cluj 2 
VII. Steagul r. — , Din. Pitești X

VIII. Fl. Moreni — Din. Viet. X
IX. C.S.M. -Reșița — Min. Lupeni 1

X. Lanerossi — Bologna se dispută 
joi

XI. Mantova — Interaazionale se 
dispută joi

XII. Napoli — Torino 1
XIII. Roma — Florentina 2

Fond de primii : 436 219 lei
Așa cum s-a anunțat anterior, me

ciurile X și XI se dispută joi 1 iu
nie a.c. și sînt valabile în concurs.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

Muth (Crișul), care l-a încheierea 
întrecerii a adresat injurii ar
bitrului’ și l-a bruscat. De ase
menea, Gavriș (Crișul) a avut 
o comportare 
pentru care a fost eliminat îij 
cursul meciului. Au înscris : 
Schilka 3, Lazăr 2, Popescu și 
Lesai pentru I.C.F., Marinescu 4, 
Muth 2 și Rujinschi pentru Cri
șul. A condus - 
(București).

STEAUA — 
MUREȘ 14—2 
3—1). Au înscris : Țăranu 4, Cu- 
lineac 2, Szabo 3, Frîncu 2, Fi- 
roiu, Neacșu și Bancu pentru 
Steaua, Szarvadi 2 pentru Mure
șul.

l.C. ARAD—POLITEHNICA 
CLUJ 2—3(1—1,0—2, 1—0, 0—0). 
Autorii golurilor : Unc, Capo- 
tescu (I.C.A.) și Daroc-zi 2, Spin- 
gold (Polit.). (Gh. Nicolăiță-co- 
respondent).

VOINȚA CLUJ—IND. LÎNII 
TIMIȘOARA 10—0 (2—0, 5—0,
1—0, 2—0). Victorie categorică 
prin golurile realizate de Rusu 
4, A. Szilagi 2, S. Szilagy 2, Nagy 
2, (P. Radvani-corespondent).

nesportivă, fapt

Paul Niculescu

MUREȘUL TG. 
(4—0, 4—0, 3—1.

FEMININ

Universitatea Timișoara — Rul
mentul Brașov 23—3 (13—2). Sco
rul nu mai necesită nici un co
mentariu.

Liceul nr. 4 Timișoara — Pro
gresul București 9—13 (5—6). Bucu- 
reștencele au eîștigat pe merit. E- 
levele, cu o formație nouă, nu au 
putut realiza mai mult. (C. CRE- 
ȚU-coresp.).

Confecția București — Mureșul 
Tg. Mureș 5—4 (1—3). După ce au 
fost conduse aproape 4.0 de mi
nute, bucureștencele au reușit să 
obțină victoria în ultima parte da
torită jocului mai bun practicat pe 
contraatac. Mureșencele, cu toate 
că Soos a fost Insistentă în arun
cările la poartă, nu au putut rea
liza surpriza care se contura Ia un 
moment dat (P. Iv.).

Voința Sighișoara — Universita
tea București 5—17 (2—4).

Reșifenii din non învingători 
în întrecerea popicarilor

z (Urmare din pag. 1)

cerește pentru a cincea oară (de 
trei ori consecutiv) titlul de cam
pioană a țării. Cu toate că nu a 
fost încununată de succes, tactica 
folosită de Flacăra ni s-a părut 
mai eficientă, întrucît jucătorii 
cimpineni, în inferioritate după ca
lificări, au ajuns la un moment 
dat să conducă cu 150 p.d., avan
taj care — în mod normal — ridi
că moralul echipei. Insuccesul se 
datorează căderii neașteptate a ju
cătorilor N. Bîănaru și I. Postel
nicii, care au tras 15 și, respectiv,

8 bile în... gol. De asemenea, ma
estrul emerit al sportului P. Purje, 
antrenorul echipei, l-a schimbat 
neinspirat pe N, Gruia, acomodat 
cu arena de joc din preliminarii, 
unde a doborît peste 800 popice, 
cu tînărul I. Anton, care a găsit 
foarte greu particularitățile piste
lor 4 si 6.

CLASAMENTUL FINAL : 1. O- 
linipia Reșița 10 204 p.d., 2. Fla
căra Cîmpina 10 059 p.d., 3. Petro
lul Ploiești 9 984 p.d., 4. Rapid 
București 9 800 p.d., 5. Construc
torul București 9 733 p.d., 6. Ceta
tea Giurgiu 9 725 p.d.

Agendă competițională
(Săpiămina 29 mai — 4 iunie) 

ACTIVITATE INTERNA
LUPTE: 4 VI — Etapa a III-a a campionatului republican pe 

echipe la „greco-romane" și „libere".
MOTOCICLISM : 4 VI — Etapa a IV-a a campionatului repu

blican de motocros (Sibiu) ; concurs de viteză pe circuit (Satu 
Mare).

POLO : 4 VI — Campionatul republican, categoria A.
FOTBAL : 4 VI — Meciuri în cadrul campionatului republican, 

categoriile A. B, C și juniori.
ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

BOX : ,29 V — 2 VI — Campionatele europene (Roma).
LUPTE LIBERE : 30 V — Intîinirea dintre echipele României și 

R.S.S. Ucrainene (Timișoara).
SĂRITURI : 29 V — 4 VI - Concurs internațional in U.R.S.S.
SCRIMA : 3—4 VI — Concurs individual de floretă masculin 

dotat cu „Cupa Giovanini", (Bologna).
TIR: 29 V — 5 VI — Participare la concursul de ..glonț" 

(Leipzig) ; 2—6 VI — Participare la concursul de „glonț" (Buda
pesta) și la campionatele europene de talere (Brno).

ATLETISM : 31 V 1 VI — Meciul dintre echipele Albaniei și 
României — tineret (Tirana).

ȘAH : 29 V — 4VI — Continuarea turneelor internaționale de 
Ia Moscova, Kiev, Minsk, Lvov ; Participare la turneul interna
țional feminin din Polonia.

TENIS DE CIMP : 29 V — 4 VI — Participare la campionatele 
internaționale ale Franței (Paris) , 31 V — 4 VI — Participare la 
turneul internațional din Bulgaria (Sofia).

VOLEI : 29 V — 4 VI — Lotul republican feminin participă la 
un turneu în Iugoslavia.



Ion Hodoșan l-a învins prin abandon 
pe campionul european Tamulis!

(Urmare din vad- H

Manzionna (Ital.), Stantien (Ceh.) 
b.p. Muck (R.F.G.), Salzburger 
(Aust.) b.p Sekerer (Turcia).

în programul de sîmbătă seara 
au figurat și trei partide în care 
au fost angajați reprezentanții 
noștri. C. STANEF a avut ca 
adversar pe irlandezul Graham, 
un boxer tenace și tehnic. Stanef 
a evoluat asa cum am dori să-l 
vedem mereu, a qîndit fiecare ac
țiune, s-a deplasat rapid, a blocat 
prompt și a punctat spectaculos, 
mai ales cu lovituri duble la fată 
și Ja plex, cîștigind detașat la 
puncte.

Numărat de două ori în prima 
repriză, irlandezul McCourt a 
fost abandonat astfel că VASHE 
ANTON1U s-a calificat pentru 
turul următor.

ION COVACI a trecut cu suc
ces și ai doilea „examen”. învin- 
gîndu-1 la puncte pe englezul Ed
wards, dar comportarea sa n-a 
fost cea așteptată.

Cîteva rezultate: pană: Tatar 
(Turc.) b.p. Murphe .(Scot.). Ru- 
zicka (RFG) b.p. Frauengruber 
(Austria), Mihailov (Bulg.) cîstigă 
prin neprezentarea lui Stepașkin 
(U.R.S.S.). accidentat ; ușoară: 
Kajdi (Ung.) b.p. Bicot (Fra.) 
Hudspeth (Anq.) b.p. Gschuind 
(Elv.), Frolov (U.R.S.S.) b.p. Ve- 
selinovici (Tug.), Tiepold (RDG) 
b.ab. III Voss (RFG), Stoicev 
(Bulq.) b ah TI Freschi (Ital.) ; 
mijlocie ușoară: Imrie (Scot.) b.p. 
Larsen (Dan.). Aqheev (U.R.S.S.) 
b.ab. III Schregardus (Ol.), Doto- 
ro- 'ci (luq.) b.p. McCusker (firi).

După eliminarea Iui Grigoriev, 
Baranikov și Stepașkin, alti doi 
campioni europeni de la Berlin. 
Freistadt și Tamulis, au ieșit du
minică din competiție. Înfrînaerea 
lui Tamulis (U.R.S.S.) s-a produs 
în meciul cu reprezentantul nos-

Voleibalistde noastre- 
pe locul 2 în turneul 

de la Subotîța
SUBOTIȚA, 28 (prin telefon). — 

Duminică a luat sfîrșit turneul in
ternațional de volei început vineri 
in localitate. în competiția femi
nină, la care au luat parte și vo
leibalistele noastre, pe primul loc 
s-a situat reprezentativa Bulgariei 
(cu 3 victorii), urmată în clasament 
de echipele României (2 victorii), 
Iugoslaviei (1 victorie) și Italiei 
(nici o victorie). în cele trei etape 
ale întrecerii s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Iugoslavia — 
Italia 3—0 (4, 5, 3), Bulgaria — 
România 3—1 (—11, 8, 5, 10), Ro
mânia — Italia 3—0 (8, 4, 4), Bul
garia — Iugoslavia 3—2 (—10, —4, 
8, 7, 12), Bulgaria — Italia 3—1 
(—16, 8, 7, 10). România — Iugo
slavia 3—2 (—16, 14, —11, 14, 14, 
după oe în ultimul set gazdele au 
condus cu 10—0 !).

Turneul selecționatelor 

de baschet ale Bucureștiului 
in U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). în ca
drul turneului pe care ii între
prind în U.R.S.S., selecționatele 
(masculină și feminină) de baschet 
ale orașului București au susținut 
noi jocuri la Leningrad.

Echipa masculină a jucat în 
compania reprezentativei orașului 
Leningrad, cu care a terminat la 
egalitate : 65 —65 (32—34), după un 
meci echilibrat. Baschetbaliștii 
români au jucat bine, au condus 
deseori, dar au fost egalați în ul
timele secunde.

Formația feminină a întîlnit re
prezentativa R. S. S. Estone. în 
fața căreia a pierdut cu scorul de 
58—43 (27—15). 

tru, ION HODOȘAN. Fără să se 
lase impresionat de faima adver
sarului său. românul a atacat 
mereu, realizînd acțiuni splendide, 
în repriza secundă boxerul sovie
tic a fost avertizat pentru țineri 
repetate. în ultima parte a me
ciului, în urma unui clinei, Ho
doșan iese cu un puternic cro
șeu de stingă care-i deschide ar
cada lui Tamulis. Medicul reu
niunii decide oprirea luptei și a- 
bandonarea pugilistului sovietic.

în schimb, GOANȚĂ a fost în
trecut de Dunkel (RDG). El a a- 
tacat mai mult, dar acțiunile sale 
au fost lipsite de claritate.

Alte rezultate de duminică: 
muscă : Gorbatov (U.R.S.S.) b.p. 
Freistadt (RFG), Panaiotov (Bul.) 
b.ab. III Bowyer (Ang.J, Skrzypc- 
zak (Pol.) b.p. Amzici (lug.), Mc
Carthy (Irl.) b.p. Curtis (Ț. Gal.); 
semiușoară: Madsen (Dan.) b.p. 
Kaes (Lux.); semimijlocie: Scano 
(Ital.) b.p. Mariolle (Fra.), Sandal 
(Turc.) b.KO I Wagner (Lux.), 
Nemecek (Ceh.) b.p. Kottysch 
(RFG).

C-TIN CIUCA a evoluat în 
gala de duminică seara. La capă
tul unui meci spectaculos, el a 
obținut victoria la puncte în fața 
olandezului H-uppen.

Luni vor boxa următorii pugi- 
liști români : Antoniu cu Kajdi 
(Ung.) — campion european în 
1963 ; Gîju cu polonezul Galans- 
ka, Chivăr cu vesl-germanul Hor- 
nik șî Menea cu cehoslovacul 
Kapin.

Au început campionatele europene de talere
BRNO 28 (prin telefon). 175 de 

concurenți reprezentînd 17 țări 
participă la campionatele europe
ne de talere aruncate din șanț. 
Proba pe echipe a reunit 14 for
mații. După două zile (competiția 
a început sîmbătă), cînd s-a tras 
la 100 de talere, în clasament con
duce Suedia cu 389 t., urmată de 
R. F. a Germaniei și Franța cu

IA HJPTE HBIRt: R.S.S. UCRAINEANĂ-RDMANIA 5%-Zh
Lugoj, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). întîlnirea de 
lupte libere dintre selecționatele 
României și R.S.S. Ucrainene 
s-a încheiat cu scorul de 5‘/j— 
2*/a în favoarea oaspeților.

La categoria 52 kg, N. Dumi
tru a lăsat de la început iniția
tiva adversarului, nu a încercat 
aruncări peste șold atunci cînd 
avea situații favorabile și a fost 
învins la puncte de N. Rusnak. 
Foarte atent a luptat N. Cristea 
(cat. 57 kg). El a inițiat nume
roase procedee în viteză, folosind 
eu eficacitate acțiuni variate de 
atac și învingîndu-1 astfel la 
puncte pe V. Ciumakov. La cat. 
63 kg. P. Coman, neatent în re
priza a Ill-a (la punctajul de
2—2), a permis lui V. Taiankin 
să execute o doborîre cu fixare 
pe ambele coapse, pierzînd me
ciul la puncte. P. Poalelungi 
(cat. 70 kg) a terminat la ega
litate cu I. Gușov. Un meci de 
uzură a susținut I. Popescu în 
compania lui S. Pinski (cat. 78 
kg), încheiat la egalitate. La 
cat. 87 kg Fr. Boia l-a întîlnit 
pe campionul mondial B. Gurie
vich Ambii au inițiat acțiuni o- 
fensive, dar au fost deficitari la 
finalizare, astfel că meciul lor 
a luat sfîrșit la egalitate. Lup- 
tînd timorat, A. Balogh (cat. 97 
kg) a fost surclasat de V. Gulut- 
kin. La cat. grea Ștefan Stîngu

Canotorii români s-au comportat excelent la „Regata Lyon“
LYON, 28 (prin telefon). — Pe: 

lacul „Le Grand Large" situat laj 
12 km de marele oraș de pe 
Rb6ne s-au desfășurat sîmbătă 
și duminică întrecerile „Regatei 
Lyon“, la care au participat schi- 
fiști reprezentînd 8 națiuni: An
glia, Cehoslovacia, R. F. a Ger
maniei, România. Italia, Polonia, 
Elveția și Franța. La acest impor
tant concurs de canotaj, printre 
primele din sezonul international, 
echipajele românești au obținut 
un remarcabil succes, situîndu-se 
de 5 ori pe locul I in cele șapte 
probe clasice.

Campionatele feminine 
europene de gimnastică 
VERA CEASLAVSKA A CÎȘTIGAT 

TOATE TITLURILE!

AMSTERDAM, 28 (prin telefon). - 
Sîmbătă și duminică, s-au disputat 
In localitate întrecerile celor mal 
bune gimnaste de pe continent, la 
care țara noastră a fost reprezentată 
de sportivele Elena Ceampelea și 
Rozalia Filipescu. Au concurat 42 de 
gimnaste din 21 de țări. Titlul Ja in
dividual compus i-a revenit, conform 
așteptărilor cunoscutei Veca Ceas
lavska (Cehoslovacia), care a totali
zat 38.965 p. Ea a fost urmată in cla
sament de Zinaida Drujinina 
(U.R.S.S.) cu 38.533 Maria KraRirova 
(Cehoslovacia) cu 38,190. Karin Jantz 
(R. D. Germană) cu 38.065, Erika 
Zucbold (R. D. Germană) eu 37.898 
și Margit Oroszi (Ungaria) cu 37;565. 
Elena Ceampelea (care a căzut ia 
bîrnă) și Rozalia Filipescu au ocu
pat locurile 17 (eu 35.932 p.) și- res
pectiv, 19 (cu 35.832 p.). Obtlnind 
pentru exercițiul la sol 9.50 • p. 
(Ceampelea) și 9.433 p (Filipescu), 
gimnastele noastre s-au calificat în 
finala primelor 6 pe aparate, care 
a avut loc duminică după amiază.

Rozalia Filipescu a ocupat lo
cul 5 iar Elena Ceampelea locul 
6. Iată rezultatele finalelor pe 
aparate : SOL: 1. Ceaslavska
19.866 ; 2. Natalia Kucinskaia
(U.R.S.S.) 19,733; 8. Drujinina
19,666; 4. Krajcirova 19,366; 5.
Filipescu 19,166; 6. Ceampelea
19,033; SĂRITURI: 1. Ceaslavska 
19,766; 2. Zuchold 19,533; 3. Jantz 
19,333; PARALELE: 1. Ceaslavska 
19,199: 2. Jantz 19,466; 3. Krajei- 
rova 19.066; BÎRNĂ : 1. Ceaslav
ska 19.833; 2. Kucinskaia 19666; 
3. Drujinina 19.499. Multipla 
campioană Ceaslavska a obținut 
nota 10 la bîrnă și la sol — liber

CAIUS JIANU-antrenor 

cite 383 t.. Italia 382 t., România 
378 t, U.R.S.S. 370 t. La indivi
dual — tot după 100 de talere — 
conduce italianul Casciano, cu 
maximum de punctaj (100 t.), 2—3. 
Ahlin (Suedia) — Hadad (Liban) 
cu cite 99 t.... Florescu 97 t... Po- 
povici 95 t.... Enache 94 t.... Dumi
trescu 92 t. întrecerile continuă 
luni și se Încheie marți.

a fost o vistimă ușoară pentru 
V. Saunin, eare printr-o cosire 
laterală a reușit să-1 fixeze pe 
„greul" nostru la parter șt să 
încheie partida Ja tuș în min. 5.

Oaspeții vor evolua marți la 
Timișoara, în compania selecțio
natei regiunii Banat

GH. CIORANU

Surprize în campionatele internaționale 
de tenis ale Franței

PARIS 28 (prin telefon). — Timp 
de o săptămînă, programul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței a suferit numeroase 
întreruperi, din cauza ploilor care 
au făcut impracticabile terenurile 
de la Roland Garros. în competi
ția de simplu masculin, nu s-au 
Încheiat încă jocurile din turul 
trei. Campionul român Ion Tiriac, 
după ce s-a calificat în fața ita
lianului Tacchini (prin Reprezen
tare) și a belgianului De Gron- 
ckel (6—1, 6—3, 6—2), a jucat 
cu puternicul tenisman australian 
John Newcombe, cap de serie cu 
nr. 3 pe tablou. A cîștiqat New
combe in einci seturi, după un 
joc echilibrat: 6—3, 3—6, 6—3, 
6—4. 6—3. Ilie Năstase l-a învins 
pe francezul Contet cu 4—6,

Iată, de altfel, primăle trei 
echipaje din finale : 4-f-l: 1. RO
MÂNIA (P. Cichi. E. Stratan, I. 
Husarenco, S. Tarasov + C. Bun- 
ceanu) 6:46,66; 2. Franța 6:51,07; 
3. R.F. a Germaniei 6:56.00; 4
fără cîrmaci: 1. ROMÂNIA (E. 
Tușa, L. Covaci, G. Drilea. F. 
Pap) 6:43.23; 2. Anglia 6:49.26; 3. 
Italia 6:50 45; 8-j-l: 1. ROMÂNIA 
6:04,60; 2. Franța 6:09,38; 3. Fran
ța II 6:11,18; 2 vîsle: 1. ROMÂ
NIA (A. Aposteanu, O. Paveles- 
cu) 2. Cehoslovacia; 3. Franța ; 
2 fără cîrmaci: 1. Polonia; 2.

Ileana și Ionel Drîmbă — învingători 
in concursul de scrimă de ta Sofia

SOFIA, 27 (prin telefon). în cel 
mai mare concurs al sezonului, 
înaintea „mondialelor" de la Mont
real — campionatele internațio
nale de scrimă ale Bulgariei — 
Ileana și Ionel Drîmbă au avut, ca 
și la campionatele Poloniei, o com
portare excelentă cîștigînd probele 
de floretă. Maniera în care s-au 
impus pe planșe cei doi sportivi 
români a fost de-a dreptul entu- 
ziasmantă

în finală, la fete, datorită unor 
participante de mare clasă în scrima 
mondială (Samușenko, Zabelina, 
Bobiș, Sakovics, Maroși și Drimbă) 
nu s-a putut cunoaște învingătoa- 
rea după cele 24 de asalturi. Cu 
excepția lui Maroși, toate celelalte 
cinci trăgătoare se găseau la ega
litate de victorii și tușe. Ceva ra
risim în scrimă : baraj în cinci 1 
A urmat, deci, o nouă finală, cîș- 
•tigată în mod strălucit de Ileana 
Drîmbă.

Turneul de șah
• ALEXANDRA NICOLAU

Turneul internațional de șah 
de la Moscova a continuat cu 
desfășurarea partidelor întrerup
te Portisch a cîști- at la Keres 
și Gligoriei la Filip. întlnirile 
Bronstein-Gheorghiu. Stein-Bo- 
boțov și Gligoriei-Smîslov au 
fost remize

Iată clasamentul după cînd 
runde: 1—t. Tal. Pwtisch S‘/î P,
3—9. GHEORGHIU, Petrosian, 
Gligoriri. Nanlorf, Spaski. Gips- 
lis, Boboțov 3 p, W—12. Stein,

La Potsdam:

Vasile Dumitrescu — 
16,14 m la triplu
In cadrul „Dinamoviadei” de 

atletism desfășurată la Potsdam 
(R.D.G.) un rezultat remarcabil a 
fost înregistrat de tinărul VASILE 
DUMITRESCU in proba de triplu 
salt. El a sărit 16,14 m (cu 22 cm 
mai mult decît recordul său per
sonal) clasîndu-se pe locul doi, la 
egalitate de performanță cu sovie
ticul Zolotarev.

In proba de ștafetă 4x100 m e- 
chipa bucureșteană a terminat în
vingătoare cu 41,8 s.

2— 6, 6—4, 6—1, 6—3, dar a fost 
apoi eliminat de campionul ceho
slovac J. Kodes cu 6—4, 7—5, 
6—3. De notat că Năstase a con
dus cu 5—3 In setul doi și «u
3— 1 în al treilea. Iată și alte re
zultate ale probei de simplu, prin
tre care și cîteva surprize: Iva
nov — Bowrey 3—0!, Emerson
— Iovanovici 3—1, Lihaciov — 
Stilwell 3—1. Gasiorek — Pie- 
trangeli 3—0 !, Drysdale — Flet
cher 3—1.

în proba de dublu, Tiriac șt 
Năstase au trecut un tur prin 
neprezentarea sovieticilor Ivanov
— Egorov și întîlnesc pe Barnes 
( Brazilia) — Alvarez (Columbia). 
La dublu mixt, Ion Tiriac face 
pereche cu cunoscuta jucătoare 
engleză Ann Haydon Jones.

Franța; 3. ROMÂNIA (A. Chir- 
lasopschl, F. Zaith simplu: 1.
Cehoslovacia (Kozak); 2. ROMA
NIA (Cornel Ciocoi); 3. Polonia 
(Kubiak); 2-j-l: 1. ROMÂNIA (R. 
Batschi, P. Ceapura); 2. Ceho
slovacia; 3. Polonia.

în finalele care au avut lac du
minică au participat cite 6 echi
paje, calificate in urma seriilor 
șt semifinalelor de sîmbătă și 
duminică dimineață.

RADU NICOLAE 
antrenor

Nici Ionel Drîmbă nu s-a lăsat 
mai prejos. Ajuns în finală, alături 
de Sveșnikov, Puteatln, Șarov, Ka- 
muti și Parulski, Drîmbă a acțio
nat bine și a cîștigat patru asal
turi. Dar, Sveșnikov — campionul 
mondial — a totalizat șî el tot a- 
tîtea victorii. Deci, baraj și la 
băieți: Drîmbă — Sveșnikov, dș- 
tigai de Uoretistui român cu 5—4. 
Clasamente : FLORETĂ FETE : 1. 
Ileana Drimbă (România) 3 v (d.b.), 
2. Sakovics (Ungaria) 2 v (d.b.), 3. 
Zabelina (U.R.S.S.) 2 v (d.b.), 4. 
Samușenko (U.R.S.S.) 2 v (d.b.), 5- 
Bobiș (Ungaria) 1 v (d.b.), 6. Maro- 
șl XU®garia) 1 v. FLORETĂ BĂ
IEȚI : 1. Ionel Drimbă (România) 
4 v (d.b.), 2. Sveșnikov (U.R.S.S) 
4 v (d.b.), 3. Kamuti (Ungaria) 3 
V, 4. Paruiski (Polonia) 3 v, 5. 
Puteatin (U.R.S.S.) 1 v, 6. Sarov 
(U.R.S.S.) 0 v.

de Ia Moscova
CONDUCE LA KIEV

Gheller, Bronstein 21/, p, 13—17. 
SmîslPV (1), Keres (1), Bilet: 
"’-"hman. Filip lVs p., 18. Uhl- 
man 1 p.

Ieri 7 fost zi de odihnă. Astăzi 
se joacă runda a Vl-a, în care 
Gheorghiu întâlnește cu negrele 
&e Bilek.

★

In runda a IV-a a turneului 
international feminin de șah de 
la Kiev, Alexandra Nieolau a 
remizat su Novarra (R.D.G.) și 
continuă să conducă în clasament 
cu 3 p.

RECORDUL MONDIAL 
PE 100 M EGALAT!
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs de at
letism desfășurat la Modesto 
(California) doi tineri sprinteri 
de culoare. Jim Hines și Cecîl 
Turner, au egalat recordul mon
dial la 100 m acoperind" distanta 
în 10,0 sec. Pînă acum aj; mai 
realizat acest timp în clasica pro
bă de sprint alți 5 atleti : Armin 
Harv (R.F a Germaniei) în 1960, 
la ZOrich: Harry Jerome (Cana
da) 1960 la Saskaton .- Horacio 
Esteves (Venezuela) 1964. la Ca
racas ; Bob Haves (S.U.A.) 1964 
la J.O. de la Tokio,- Cen Ciua- 
ciuan (R.P. Chineză) 1965.

FOTBAL PE GLOB
• La Leningrad, echipa U.R.S.S. 

a întîlnit formația Mexicului. 
Fotbaliștii sovietici au cîștigat 
partida cu 2—0 (0—0) prin golu
rile înscrise de Cislenko și de
but autul Bîșevet.

• în campionatul italian nici 
o noutate, pentru simplul motiv 
că cele mai importante partide 
din ultima etapă (Internazionaie 
— în deplasare — cu Mantova 
și Juventus — acasă — ral aziol 
au fost amînate pentru 1 iunie 
dată cînd vom ști cine va fi noua 
campioană.
• Echipa braziliană Flamenqo 

a jucat la Baku cu formația Nef- 
tianik de care a dispus cu 1—0. 
O altă echipă cunoscută -din Bra- 
rilia a plecat întraun turneu de 
o lună în Africa, Orientul Mijlo
ciu șî Europa. Este vorba de F.C. 
Santos (cu Pelâ în formație) care 
în acest interval va susține 16 
meciuri.

• Sîmbătă la Viena. echipa 
Angliei a dispus la limită de se
lecționata Austriei (î—01 prin 
punctul marcat de Ball (min. 21).

• Federația internațională de 
fotbal șl Uniunea europeană de 
fotbal se vor întruni la 31 mai 
și respectiv 4 iunie la NOrnberg 
si Mflnchen. O reuniune comună 
va avea loe la 3 iunie la Mi)n- 
chen. Pe ordinea de zi a ședin
țelor se află înscrise probleme 
legate de turneul olimpic din 
Mexia, campionatul mondial din 
anul 1970 și cupele continentale.
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