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din satele 
purtătorii

Astăzi au pornit la drum 
și comunele patriei noastre 
ștafetei mixte „Să întîmpinăm cel de 
al Ill-lea Gongres al P.M.R." Cu en
tuziasm și îndreptățită mîrtdrie pentru 
cinstea ce le-a fost încredințată vor 
purta în următoarele zile prețiosul 
mesaj cei mai buni tineri muncitori și 
țărani, cei mai sîrguincioși la învăță
tură studenți și elevi. Plecarea sau 
sosirea fiecărei formațiuni purtătoare 
a Ștafetei va constitui peste tot o 
adevărată sărbătoare. Mitingurile 
serbările cultural-sportive care

'Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

și 
vor a- 

vea Ioc cu acest prilej vor demonstra 
dragostea și prețuirea cu care întreg 
poporul muncitor întîmpină cel de al 
Ill-lea Congres al P.M.R., atașamen
tul și dragostea fierbinte față de par
tidul nostru iubit.

Pe drumurile patriei, mesajul scump 
tuturor sportivilor din țara noastră va 
fi purlat de cei mai buni călăreți, 
cicliști, motocicliști și atleți, fruntași 
în muncă și sport. în fiecare mesaj 
adresat Congresului al Ill-lea al par
tidului, sportivii au scris cu cuvinte 
calde, din inimă, despre dragostea 
lor nețărmurită, despre recunoștința ce 
o poartă partidului iiitot, care ne

călăuzește pe drumul unei vieți toti 
mai bune, tot mai fericite. I

Cu îndreptățită mindrie au înscris T 
în mesajele lor sportivii din Hunedoa-I 
ra, din Reșița, d>n Valea Jiului, de pe> 
Valea Prahovei, de pe plaiurile moldo- T
vene, din mănosul Bărăgan, din celeUXITTT -vXZT 
mai diferite locuri ale țării, despre 1 ApiUL XVI 
succesele obținute în munca entuziastă 1 
la care i-a însuflețit atît de mult pro-r 
iectul de Directive ale celui de aii 
Ill-lea Congres al partidului. In ace-4 
leași cuvinte calde vorbesc sportivii! 
patriei despre hotărîrea lor nestrănvu- Ț 
tată de a munci pe mai departe cu șir 
mai mult avîrtt, pentru înfăptuirea J- 
prevederilor proiectului de Directive, 4 
pentru înflorirea continuă a patrieiȚ 
noastre dragi. Cum să nu-" '
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4 început campionatul mondial feminin de handbal

r____ r HAGA 12 (prin telefon). — As-
j.ți tcesalteȚtăzi (n.r. ieri) pe stadionul A.D.O. 

inima de emoție și bucurie, cînd ți s-atdin localitate a avut loc deschiderea 
făcut cinstea să porți un mesaj atîtIoficială a celei de a IlI-a ediții a 
de prețios? ' 4Campionatului mondial feminin de

Drum bun, dragi sportivi, purtătorii hand bal. După defilare echipele par
ai scumpului mesaj ! Purtați cu cinstefticipante și după ce Hans Baumann, 
ștafeta mixtă „Să întîmpinăm cel del președintele Federației Internaționa- 
al Ill-lea Congres al P.M.R.", simboly le de Handbal a rostit o scurtă cu- 
al entuziasmului cu care toti oameniilyîntare, s-au disputat primele jocuri, 

.... ,. , ,. ,,4in Cadrul carora echipa reprezenta-
muncu din pa.ria noastră, sportivi ♦tjyg a țării noastre a obținut o me- 
țării, întîmpină cel de al Ill-lea Gon-îritată victorie în întâlnirea cu se- 
gres al partidului iubit I 4 lecționata Austriei.

In primul joc, R. P. Romînă—Austria 6-2 (3-0)
Jocul urmărit de un număr mare 

de spectatori (aproape 20.00C) 
stăpînit de handbalistele noa- 
care au "
2, cînd 

imparabil 
m. După

a

,,Memorialul Kusocinski“

IOLANDA BAL Ș
MANOLIU: 5 3,21 m

fost 
stre, 
min. 
mat 
14 
care 
a ratat o serie de ocazii, în ___
14 Aurora Niculescu a ridicat sco
rul la 2—0, înscriind dintr-o acțiu
ne personală. Puțin mai tîrziu, por
tarul echipei noastre, Irina Nagy, se 
remarcă apărînd o lovitură de fa 14 
m. trasă de Hoffer. Cu un minut 
înainte de a se termina prima re
priză, Aurelia Szokii trage puternic 
de la distanță și mingea se oprește 
în plasă: 3—0 pentru R.P. Romînă.

După pauză, 
continuă să 
27 Starck 
lovitură de la 
venind deci 4—0. Un 
mai tîrziu, Hudler interceptează

înscris chiar 
Starck a 

o lovitură 
. o perioadă 

linia de atac a echipei romîne 
‘ 1 min.

din 
trasfor- 
de la 

în

' VARȘOVIA 12 (prin telefon). Pe 
marele stadion „A zecea aniversare" 
au început sîmbătă întrecerile din 
cadrul concursului atletic internațio
nal .Memorialul Kusocinski". Prima 
zi de concurs a fost influențată de 
un vînt puternic și de frig. Cel mai 
bun rezultat a fost înregistrat în 
proba de înălțime femei de către re
prezentanta țării noastre, lolanda 
Balaș. Ea a trecut cu ușurință pes
te ștacheta înălțată la 1,83 m și a 
încercat mai apoi la 1,86 m. Din pă-

cate însă, n-a reușit să doboare 
recentul record mondial stabilit *le 
ea, dar a arătat, din nou, că este 
capabilă să facă să urce ștacheta 
recordului cu încă mulți centimetri.

Rezultate de valoare mondială au 
fost înregistrate în ziua a Il-a a 
concursului. Printre acestea și perfor
manța de 53,21 m obținută de Lia 
Manoliu la aruncarea discului.

Iată rezultatele înregistrate: ZIUA 
I: bărbați: 100 m: J. Schmidt (RPP) 
10,6; Ozolin (URSS) 10,6; Juszko-

400 m: Kowalski 
(M. ^Britp

Pipine 
Brit.)

3:47,1; 
m. g.: 
(RPP) 
(RPR) 
(RPP) 
Bravi 

(R.
(URSS) 2,05;

wiak (RPP) 10,7;
(RPP) 47,3; iWrighton (M. Brit.) 
48,6; 1.500 m: Orywal (RPP) 3:46,5; 
Klaban (Austria) 3:46,8;
(URSS) 3:46,9; Eweret (M. 
3:46,9; Lewandowski (RPP) 
Kowalcik (RPP) 3:47,8; HO 
Muzik (RPP) 14,7; Bugala 
14,8; Krol (RPP) 14,9; Cincă 
15,1; lungime: Kropidlowski 
7,53; Grabowski (RPP) 7,41;

înălțime: Lanski 
Brumei

Concursul internațional de pentatlon modern al R. P. R.

Șandar Szabo (R.P.O.) și echipa U.R.S.S. 
au cîștigat proba de călărie

întrecerile
Ploaia torențială 

proape fără întrerupere, în tot cursul 
dimineții de ieri, a desfundat pur și 
simplu traseul fixat pentru proba de 
călărie din cadru! celui de al VI-lea 
Concurs internațional de pentatlon 
modern al R. P. Romîne. In aceste 
condițiuni foarte grele (ploaie, teren 
mocirlos, alunecos) este lesne de în
chipuit risjpa de energie pe care au 
trebuit s-o facă fiecare dintre con- 
curenți, pentru a putea face față difi
cultăților. traseului, rriari chiar și cînd 
terenul ar fi fost uscat, dar mai ales 
acum...

Și,' totuși, se poate spune că majo
ritatea competitorilor, aruneînd în 
luptă toată energia și cunoștințele lot*, 
au știut să treacă cu succes spre 
cinstea lor, acest examen foarte dificil. 
Ce dovadă mai bună decît faptul că 
opt cpneurenți au execțitat parcursul 
fără .nici o penalizare, iar alți șapte 
au avut cite o singură penalizare 1

Dimijieața au eyoluat cei 18 con- 
curenți care iau parte în întrecerea

continuă astăzi cu proba de spadă
care ă. căzut, a-

pe echipe, iar după-amiază alți 4 (re
zervele echipelor), care participă în 
■ clasamentul general individual. Ca o 
! remarcă generală : caii au fost bine 
pregătiți și au fost capabili să aco- 

în bune condițiuni. 
după-amiază 4 dim- 
solicitați să execute 
a doua oară și re-, 
bune.

;jj>ere parcursul
'Mai mult chiar, 
tre cai au fosț 
parcursul pentru 
zultatele au fost

I: Iată rezultatele. înregistrate în proba 
: He călărie : 1. Sandor Szabo (R.P.U.)
! 18:30,0—895 p; 2. Ion Vesa (R.P.R.— 
individual) 9:02,0—783 p; 3—4. Berndt

I Katter (Finlanda—individual) 9:15,6— 
j (737,5 p și Boris Pahomov (U.R.S.S.) 
'9:15,8—737,5 p; 5. Dan lonescu 
!|(R. P. R. I) 8:58,2—737 pț 6. Ivan
■ Deriugl-.in (U.R.S.S.) 9:08,0—702 p;
7. Traian Croitoru (R.P.R. II) 9:30,0— 
685 p; 8. Bela Faklya (R. P. Ungară— 
individual) 9:16,2—654 p; 9. Hanno 
Se1g (U.R.S.S.) 9:38,4 —597 p; 10. Miec- 
zyslaw Ceruz (R. P. Polonă) 9:56,4— 
594 p; 11. Jozsef Szaniszlo (R. P. Un-

5.

(Continuare in pag. a 4-a)

(Ital.) 7,14; 
Ceh.) 2,05;
Majtan (RPF1) 2,00; Lewandowski 
(RPP) 1,95; Porumb ' 
greutate: Variu (RPU) 18,39; Me- 
coni (Ital.) 18,29; Sosgornik (RPP) 
17,68 — record polonez; Skobla 
17,39; Tsakanikas (Grecia) 17,12; 
ciocan: Nikulin (URSS) 64,17; Sa- 
moțvetov (URSS) 64,17; Rut (RPP) 
64,01; Zsivotski (RPU) 63,06 — ac
cidentat; FEMEI: 100 m: Itkina

(RPR) 1,95;

noastră 
în min. 
o nouă 

scorul de- 
minut 

1 0 
minge pasată greșit de Vic’torița Du
mitrescu și după o cursă scurtă 
înscrie din apropierea 
lui: 4—1. Handbalistele noastre a- 
țacă ceva mai organizat și Stark — 
în vervă — înscrie două goluri unul 
după altul: min. ! 
unei acțiuni personale; 
dintr-o lovitură de la 
final al jocului 
Gerda Stephan, 
la distanță. Mai este de notat fap
tul £ă în ultimul minut de joc Tiller

echipa 
domine și 
transformă

14 m.
4-0.

scurtă 
semicercu-

două goluri unul
30 — la capătul

este 
care

; min. 33 —
14 m. Scorul 

stabilit de 
a marcat de 
de notat fap-

(Austria) a tras afară o lovitură de 
la 14 m.

In general, în această partidă, e- 
chipa noastră a jucat inegal. Foar
te bine s-a comportat apararea, în 
care au excelat Nagy, Roșu și Ște- 
fănescu. Linia de atac a evoluat 
ceva mai slab ca deobicei. In primul 
rînd atacantele noastre s-au acomo
dat greu cu apărarea în zonă, foar
te agresivă, practicată de handba
listele austriece.

Arbitrul S. Slaats 
condus mulțumitor 
chipe:

R. P. ROMINA: 
Szoko, Ștcfănescu, 
geanu — Vasile, 
Starck, Dumitrescu. 
Constantinescu.

AUSTRIA: Kunstel — Lizner, To-, 
mesek, Migschitz, Farowscki, Hud-: 
Ier — Hoffer, Rykhetzky, Hlavak, 
Tiller, Stephan. A mai jucat Maly.:

In cea de a doua partidă s-au în- 
tîlnit echipele Germaniei — forma-: 
ția unită — și Olandei. Victoria a 
revenit handbalistelor germane cu 
scorul de 6—3 (4—2) prin punctele 
marcate de Wacker (3), Schulz, 
Lemmke, Schanding, respectiv de 
van Hoff (2) și Gaken.

In continuarea Campionatului 
mondial se dispută următoarele par
tide: marți 14 la Eindhoven: Austria
— Danemarca (seria A) șt Olanda
— R.P. Polonă (seria B). Echipa 
noastră va întîlni joi 16 iunie, în 
orașul Assen, echipa Danemarcei. ,

(Olanda) a 
următoarele e-

Nagy —
Popescu, 

Niculescu, 
A mai

Roșu,
Cîrli-

Dohre, 
jucat

(Continuare în pag. a 4-a)

Foto R. Vilara

Aspect din proba de călărie de ieri. Traian Croitoru (R.P.R.) trece seu sigu
ranță peste un obstacol

Echipa R. P. Romîne
SOFIA, 12 (prin telefon de Ia co

respondentul nostru). A Vil a ediție a 
campionatelor europene feminine de 
baschet care urma să ia sfîrșit sîmbătă 
seara și-a prelungit desfășurarea cu o 
zi. Sîmbătă timpul s-a schimbat brusc, 
a plouat în permanență și comisia or
ganizatoare a campionatelor europene 
a hotărît ca ultimele două meciuri să 
se dispute duminică, tot în aer liber, 
pentru a da astfel posibilitate unui cit 
mai mare număr de spectatori să ur
mărească întrecerile.

Sîmbătă dimineață a luat sfîrșit tur
neul pentru locurile 7—10. Italia a în. 
vins după prelungiri echipa R. P. JJn- 

■gare — '56—55 (28—31; 50—50) — 
ocupînd astfel locul 7': în clasamentul 
general. După-amiază. într-una din să
lile stadionului Lcfeki, s-a disputat 
meciul dintre reprezcntativelele R. 
Cehoslovace și R. P. Romîne. Baschet
balistele cehoslovace și-au asigurat vic
toria încă din prima repriză în care 
au aplicat cu mult succes „presingul”. 
Echipa R. Cehoslovace a înregistrat o 
victorie categorică. Scor : 74—39 
(44—16).

Campionatul republican de rugbi

C. C. A. a pierdut in fata echipei C. F. R. Grivița Roșie (3-0)
Și Știința Cluj (6-6 cu Dinamo) a trecut in fruntea clasamentului

Studenții clujeni au trecut pe lingă 
o mare victorie !

CLUJ 12 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Ieri dimineață în parcul spor
tiv Batieș-Bolyai, echipa de rugbi 
a Științei Cluj, confirmîndu-și marile 
posibilități a prestat — în compania 
formației 
tidă de o 
Cut mult 
tatori. Se 
de faptul 
în prima 
repriza secundă 
pe lingă victorie. Știința a stăpînit te
renul dinlr-un început prin înaintarea

în compania 
Dinam» București — o par- 
excelentă factură, care a pli
celor aproape *.000 de spec- 
poate afirma — ținînd seama 
că studenții au dominat net 
repriză și 25 de minute din 

că Știința a trecut

ei care a jucat foarte bine. O deose
bită impresie a lăsat Paloșanu care a 
condu» tot jocul. De asemenea, Dcmian 
și Fodor au fost foarte activi în tușă. 
In general, întreaga echipă s-a dovedit 
bine pregătită. Prin acest rezultat Știin
ța a trecut în fruntea clasamentului, 
fiind acum, alături de C.F.R., neîn
vinsă în acest an.

Dinamo a făcut greșeala de a nu 
deschide jocul decît spre sfîr.șit (cînd a 
și egalat de altfel) mizînd prea mult pe 
„căderea fizică" a studenților. Acest 
lucru i~a costat pe bucure.șteni, oare 
n-au jucat realmente bine decît în ulti
mele 15 minute, cînd la rîndul lor au 
fost la un pas de viotoricâ deoarece în

final Știința a slăbit evident alura.
Iată cîteva faze mai interesante clin 

acest meci, in min. 12 Paloșanu, care 
s-a intercalat în propria-i linie de trei- 
sferturi, reușește dintr-un unghi difi
cil, o lovitură de picior căzută : 3—0 
pentru Știința. Un minut mai tîrziu, 
studenții mai înscriu o încercare, dat 
u.n jucător răstoarnă steagul din mar
gine, astfel că încercarea este anulată 

are o nouă mare 
nu pasează, ast fel 
placat în apropie-

In min. 17 Știința 
ocazie, dar Sălăjan 
că el este prins și

7. STAMA

(Coiuinuaie ui pag. a 4-a)

s-a clasat pe locul VI
Duminică dimineață. în primul mecî 

desfășurat pe terenul din incinta sta
dionului Lcvski, reprezenta liva R. P. 
Polone a realizat o surpriză. învingînd 
echipa R.P.F. Iugoslavia cu scorul de 
52—45 (24—28). In urma acestui suc
ces, baschetbalistele poloneze s-au clasat 
pe locul patru.

Meciul decisiv dintre reprezen’ati- 
vele R. P. Bulgaria — cîștigăUoarea ul
timei ediții a campionatelor europene 
— și Uniunii Sovietice — campioană 
mondială — a durat 150 de minute! 
După numai 34 secunde de joc a început 
să plouă și arbitrii Skiloianis (Grecia) 
și Luglini (Italia) au fost nevoiți să 
întrerupă meciul, jocul a fost reluat 
după 30 de minute. Importanța partidei 

, fiind foarte mare, ambele echipe au 
acționat la început nervos, oo-m ițind 
multe greșeli. Primele își revin baschet
balistele bulgare. încurajate frenetic de 
cei pe3te 15.000 de spectatori gazdele 
deschid scorul prin Popova și c cm du o 
apoi cu 5—1. In prima Teprizi bas
chetbalistele sovietice au jucat slab, au 
fost imprecise în aruncările la coș. La 
expirarea primelor 18 minute scorul a 
fost de 22—13 pentru formația bul
gară. începutul reprizei secunde lăsa 
să 3e întrevadă victoria gazdelor. In 
minutul 21, la scorul de 27—17 pentru 
R. P. Bulgaria, reîncepe să plouă, jocul 
fiind rehiet după 30 de minute în sală.

TOMA HRISTOV (

(Continuare in pag. a 4 a)

C.C.A. 
OANA 
FOTBAL, 
ULTIMUL

VIRTUALA CA.MPI- 
REPUBLICANA DE | 
JiUL DEFINITIV PE | 
LOC.

| (Citiți în pag. a lil-a amă- 
1 nunta asupra desfășurării pe- 
! nuhtmei etape a campiona- 
I tului republican de fotbal).



Concursul internațional de pista 
eontinuă astăzi pe velodromul Dinamo

Aurel Șelaru (Ditiatno) învingător în cursa de fond • Rezultatele 
primei zile a concursului internațional de pistă

' Sîmbată după-amiază s-a desfășurat 
pe velodromul Dinamo din Capitală 
prima parte a 
nai de pistă, la care .
valoroși alergători din R.D. Germană 
și cei mai buni pistarzi din țara 
noastră. Ziua a doua a acestei impor
tante competiții va avea Ite astăzi 
după-amiază, începînd de la ora 17. 
Ieri dimineață rutierii au. luat startul 
Jntr-o nouă 
prilejuit o 
cilor".

concursului internațio- 
participă doi

întrecere de fond, care a 
utilă verificare a „olitnpi-’

s-au.J suspectat reciproc! Clasament 
final: 1. Conrad Nentwig (R.D.G.), 
2. I. Ioniță, 3. Șt. Pcreceanu, 4. D. 
Rotarii, 5. M. Vîdraru, 6. C. Baciu.

In proba de viteză desfășurarea ^se
riilor ți-a adiis decît o singură sur
priză: M. Vidraru l-a eliminat pe 
L'tickmann. In recalificări însă, acesta 

■ și-a asigurat participarea în optimi 
disputând de cei trei adversari pe 
pare i-a avut. Gestul-, pe care l-a făcut 
M. Voinescu (recidivist în materie) —

priză: M. Vie
L'tickmann. In

majoritatea luptînd 
cursei. Cu cîțiva 
punctul de întoar- 
rînd G. Moiceanu 
rămas să-i ajute 
Calcișcă. Plutonul

NENTWIG (R.D.G.) IN-CONRAD
VINGATOR IN PROBA 

DE ELIMINARE

Cei doi alergători din R.D. Germană 
invitați la concursul de pistă care 
a început sîmbătă după-amiază pe 
velodromul Dinamo s-au dovedit a fi 
pistarzi de valoare. Ei au un excep
țional „simț al pistei", se orientează 
foarte bine tactic și au finețea speci
fică viteziștiilor cu experiență. De alt
fel Conrad Nentwig a mai participat 
la concursuri internaționale și a avut 
comportări meritorii.

In ciuda tinereții lor (Conrad Nent
wig — 21 ani, Bernd Luckmann — 
19 ani) cei doi cicliști din R.D. Ger
mană nu s-au intimidat de numărul 
mare de cicliști romîni cu care intrau 
fn întrecere și nici de faptul că o parte 
dintre ei sînt selecționați în lotul 
olimpic. Ei au probat valoarea pe 
care o an cîștigînd primul loc în 
proba de eliminare și calificîndu-se în 
sferturile de finală ale probei de vi
teză. A doua zi a întrecerilor (de astazi 
după-amiază) trebuie să ne lămu
rească complet asupra valorii lor și 
— ceea ce ne interesează în mod deo
sebit — asupra valorii primilor noștri 
pistarzi.

Proba de eliminare s-a desfășurat 
cu participarea a 18 cicliști romîni și 
doi din R.D. Germană. In prima jumă
tate a cursei au fost eliminați 9 ci
cliști romîni și B. Luckmann (R.D.G.). 
Era firesc să așteptăm o victorie a 
reprezentanților noștri cînd în con
curs se aflau încă 9 romîni (unii din
tre ei cu experiență: I. Ioniță, Șt. 
Poreccanu, I. Baciu etc.) și doar un 
singur cic'ist german. Dar n-a fost 
așa. In prima parte alergătorul ger
man C. Nentwig s-a instalat în frun
tea plutonului. Apoi, cînd au rămas 
mai puțini alergători a atacat în
totdeauna — înaintea sprintului — 
din spatele- plutonului. Rînd pe rînd 
au fost eliminați numai cicliști romîni. 
Tn final, a cedat și Ion Ioniță. Pen
tru victoria realizată Nentwig merită 
felicitări, dar ea a fost obținută cu 
largul concurs al rutierilor noștri 
care, în loc să-l atace permanent,

AUREL ȘELARU (Dinamo)

l-a „voiajat" intenționat pe alergăto
rul german — a fost dezaprobat vehe
ment de public. Juriul l-a exclus din 
concurs, iar clubul sportiv Dinamo are 
datoria să ia tnăștwi severe. In optimi 
Ion Ioniță a fost învins de Luckmann 
(s-a recalificat însă pentru sferturi), 
iar Constantin Voicti a obținut cel 
mai bun timp al zilei: 12,5 sec. Tn 
sferturile de finală care se vor desfă
șura astăzi dtspă-amiază s-au calificat: 
Adrian Tănase, C. Ne-ntwjg, V. Oprea, 
Petre Taclie, B. l uckmann, D. Stan, 
O. Vofcu și I. Ioniță. Vor avea lec ur
mătoarele probe: 1.000 ni cu start de 
pe loc, semifinale și finală viteză, 
cursa italiană, urmărire cu antrena
ment mecanic și semifond.

au rulat rapid, 
pentru dinamizarea 
kilometri înainte de 
cere au „spart" pe 
și Ion Cosma. Au 
W. Ziegler și Gh.
se agită și după puțin timp cei patru 
rutieri se află la un minut de grupul 
masiv. Ințelegîndu-se bine la „trenă" 
ei reușesc însă să reintre în plutonul 
fruntaș. Cu 50 km înainte de Bucu
rești fug A. Șelaru și G. Moiceanu. 
Aceștia cuceresc un avans substanțial. 
La bariera de la Buftea G. Moiceanu 
sparge din nou și Șelaru continuă 
singur acțiunea. In urma lui se des
prind din pluton Gh. Calcișcă (care 
cu cîteva sute de metri înainte de so
sire sparge) și Ion Stoica. Dinamovis- 
tul Aurel Șelaru reușește să sosească 
primul, cronometrat cu 3 h. 54:11. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. 
Ion Stoica (C.C.A.) 3 h. 54:14; 3. Gh. 
Calcișcă (Dinamo) 3 h. 51:24; 4. G. 
Moiceanu (Dinamo) 3 h. 55:29; 5. S. 
Duță-(C.C.A.); 6. S. Ariton (C.C.A.); 
7. I. Vasile (C.C.A.); 8. N. Niculescu 
(C.C.A.); 9. C. Dumitru (Victoria), 
10. E. Mihăilă (Victoria) etc. — în 
același timp cu G. Moiceanu. In cele
lalte curse au învins: C. Burtea (Vo
ința Ploești) la juniori cat. I și tineret, 
A. Drăgan (Vojnța Buc.) la juniori 
cat. a If-a și M. Grigoriu (C.C.A.) 
la cat. biciclete oraș.

HR1STACHE NAUM
TRAIAN 1OANIȚESCU

Etapa de ieri a categoriei B
Seria 1

REZULTATE

Rulmentul Bîriad — C.S.M.S. Iași 
2—2 (1 — 1).

C.S.M. Rădăuți — Unirea
0—1 (0—0).

Victoria Buzău — Prahova
1-1 (1-0).

Știința București — Gloria 
3—4 (2—1).

Unirea Iași — C F.R. Pașcani 0—1 
(0-0).

Dinamo Suceava 
stanța 4—1 (2—0).

Dinamo Galați — Foresta Fălticeni 
3—0 (Foresta fiind suspendată).

CLASAMENTUL
4
2
3
7
5
5
7
7
8
C
4

10

Focșani

Ploești

Bistrița

S.N.M. Con-

1. C.S.M.S.
2. Dinamo
3. Prahova
4. Dinamo Suceava (7)
5. Știința București (4)'24
6. Unirea Iași (5) 24
7. S.N.M. Constanța (G) 24
8. Foresta Fălt ceni (8) 24
9. Gloria Bistrița (10) 24

10. C.F.R, Pașcani (11) 24
11. Rulmentul Bîrlad (9) 24
12. Unirea Focșani (13) 24
13. Victoria Buzău (12) 24
14. C.S.M. Rădăuți (14) 24

Iași (1) 
Galați (2) 
Ploești (3)

24
24
24
24

69:22 
57:28 
46:35 
36:36 
46:32 
30:29 
31:36 
30:43

25:31 22
20:45 22
20:45 20
23:38 1»
25:55 15

Plo
ești — Unirea Iași. S.N.M. Constanța
— Dinamo Galați. C.F.R. Pașcani ■— 
C.S.M. Rădăuți,................
Foresta

3
5
7
8

10
10

3
3

10 31:32 
10
11

3
7 11
3 15

ETAPA VIITOARE: Prahova 
ești

Unirea Focsani —
C.S.M.S. lași —

Știința București, Gloria Bistrița —
Buzău. Dinamo Suceava —

Fălticeni,

Victoria
Rulmentul Bîrlad.

Seria a Il-a
REZULTATE

• C.S. Craiova — Metalul Tîrgoviște 
2-1 (1— 0)'.

Dinamo Pitești — Metalul Oțelul 
Roșu 4—0 (2—0).

Dinamo Obor — C.F.R. Timișoara' 
4—2 (1—1).

Știința Tirhișoara — Drubeta Tr.
Severin 4—0. (2—0).

Flacăra Moreni — Știința' Craiova 
2—1 (Q—l).

Campionatul de atletism al Capitalei

Pînă cind rezultate

/
AUREL ȘELARII (DINAMO) 

A CIȘTIGAT CURSA DE FO'ND

de o valoare atît de scăzută ?

HIPISM
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Programul alergărilor de miercuri oferă 
teresante dispute pe 2100 metri, 
lor de trei 
poziție două probe, 
record sub 1’37 
țhișoara și Salonta. 
concurează • 2120 Energia (Ghinea Gh.), 
Stegar (Ciochină I.), Hațegana (Dinu 
Păltiniș (Popescu Gh.), 21ftn Bacciserai 
ronin F.), Vipera (Marcu Tr.). Distinsa 
ho I.}, Buian (Crăciun I.). 2180 Crișana 
vekscu I.), 2200 Nimfa (Solcan G.).

IERI LA GALOP

O ploaie rece și deasă i-a însoțit a- 
proape 130 km pe cicliștii care au 
iuat ieri dimineață startul în cursa 
București—Băicoi—București (150 km) 
organizată de F.R.C. în colaborare cu 
asociația sportivă G.P.B. In ciuda 
timpului nefavorabil cursa — îndeosebi 
în partea a doua — a avut o desfă
șurare interesantă. Cei 21 alergători

stadionul Republicii ș-a desfă- 
sîmbătă după-amiază prima eta-

Pe 
șurat 
pă a campionatului de atletism pe 
echipe al orașului București. între
cerile se anunțau a fi interesante și 
lăsau să se întrevadă posibilitatea 
obținerii unor rezultate de valoare. 
Dar, în ciuda faptului că la acest con
curs au fost prezenți concurenți de la 
care așteptam rezultate bune, cifrele 
realizate de el nu au depășit decît 
foarte rar o valoare mediocră. Din ca-

tegoria acestor
80 mg: Aurelia
Antoaneda Prodca
înălțime: Simona Dăscăteșcu (C.S.S.j

jn- 
__ , . deschise, căi
ți patru ani.' Primii au la di«- 

dintre care trăpașii cu 
sînt înscriși în premiile Sl

in această ultimă cursă

L), Hațegana (Dinu

Dianei s-a desfășurat ieri pe ploaif 
ti pe teren greu. Alergarea a revenit iepei 
lexica, care în finalul cursei a dovedit n 

asupra concurentelor. Pal 
a doua, la 5 lungimi de

•Mită superioritate 
miru a terminat 
clștigătoarr.

REZULTATELE SINT URMĂTOARELE •

Altai (Cîmpeanu),
1,50—4,80 lei

Jaguar (Tasim E.), 
1,40—4,40—9,30 lei. 
Iei.
Băetana (Soare Gh.), 

Cota :

I. 
Cota .

II.
Cota :
151,10

III.
»i|a. Cota : 5,00—10,70—42.50 lei.

IV. Vampir (Socrate E.), Gin, Patrat. Cota- 
«.80—175,60—177,20 iei.
Ici.

V.
nica

VI.
nes.

VIL
■

Scoția, Marinei}»

Nușa, $ 
Ordine

Sputnic,

Stejar H
: triplă •

Corn

: 609,60

Minciu

Ordine triplă:

Ro2ica (Stoi-an Gh.), Palmira, 1 
Cota : 3.30—8.90—82,30 iei.

Alama (Lazăr Gh.), Keops, Făt-Frt» 
Cota : 22.80—57,70— >9.60 lei.

Galop (Lazăr Gh.), Lctopiscț-Pagoda 
1.30—5.20—1 10,50 Ici -

★
Alergările «ic trap dc sîmbătă dup^,'amiaza 

au fost urmărite de un numeros . public 
au oferit dispute interesante,

[I REZULTATELE^ țjNT URMĂTOAREI E-

I. Luhtcl nouă (Marcu Tr.), Zica’.a, Laica. 
CcjtU ; 1,60—14,80 lei.

II. Vifora (Szabo A.), Pamflet, Brabova, 
Cota: 160—21,10—10,20 lei. Ordine triplă: 
212,70 lei.

IU. Ograda (Vasile Gh),
Vata. ~

IV.
Cot i .

V.
Cola . 2,60-7,00—-

VI. Demon (Tjg
Cota; * “ ■ ’ “

VII

Vino, Legendar,
Cota : 2,40—6,80—15,60 lei 
Aha (Marcu Tr.). Tarantella, 
2,20—21,50—6,20 Ici.

Florida (Crainic Tr.), Winetu, Triumf. 
--------------4,50 Ici.

găe>'» D ), Morala. Eronîn. 
.3 40—84,50—8,10 lei.
Minerva /Ronin: A! ) Tnlînan Paf.

Pitic

10.000 spectatori la
desfășurat

(prin telefon). Intre- 
pe circuit desfășurate

concursul de viteză
la Cimpina

Metalul București — Poiana Cîm- 
pina 1—0 (1—0).

Cârpaci Sinaia 
0-3 (0-ț).

CLASAMENTUL
4
5
5
1
5
5
3
4
2
8
3

CS..M. Reșița

1. știința Timișoara (1>
2. Dinamo Obor (2)
3. Dinamo Pitești (3)
4. Flacăra Moreni (6)
5. C.F.K T mișoara (4)
8. Poiana Cimpina (5)
7. Metalul Tirgovijle (7) 24
8. Știința Craiova (8) 24
3. Metalul București (10) 24 10
* - - - ■ - 24 ‘

24

24
24
24
24
24
24

ic
13
12
13
io
io
10

3

CIMPINA 12 
cerile de viteză 
la Cîmpina s-au bucurat de un real 
succes: peste 10.000 spectatori au 
aplaudat evoluția motocicliștilor frun
tași și k alergătorilor tineri care s-au 
întrecut în cadrul celor 8 probe. O 
desfășurare dramatică a avut întrece
rea de la 500 cmc curse, unde de la 
început și pînă aproape de sfîrșit a 
condus Gh. Voiculescu (CCA). El a 
avut însă cu aproximativ 800 m îna
inte de sosire o defecțiune și astfel 
a pierdut locul I într-o cursă pe care 
o dominase. Foarte bună comporta
rea tinerilor N. Vasileseu (Loc. Ploeștij, 
M, Voicu (Voința) și Al. Dobrescu 
(CCA). Iată rezultatele tehnice înre-

■UK^m’c spori: L N. Vasileseu (Loc. 
PI.), 2. Al. Dobrescu (CCA). 3. gbr 
Draigotă (CCA): 175 cmc sporty ¥ ,\l- 
Trifu (Rapid). 2. N. Vasileseu (Loc. 
Pl.)x 3. M. Voicu (Voința); 250 cmc 
sport- 1. Șt. Florian 
Qostache (CCA), 3. E. 
350 cmc sport: 1- Al. 
pid), 2, FI. Costrche 
Șterba (Constructorul): 5G0 cmc spori- 
1. G. Mormocea (CCA), 2. N. Bucscu 
(Rap'd), 3. S- Miliulin (Loc. PI.); 
750 cmc ataș: I. M- Dănescu -j- C. 
Ud-escu (CCA), 2. E.. Keresteș 
Al. Dobrescu (CCA). 3. V. Predelea- 
ni -P D. Viiiac (Ioc. PI.): 350 cmc 
c rse. 1. Gh. Ion (CCA), 2. Al. Lă-

ința); 500 cmc curse: 1. G. Mormo- 
cea (CCA), 2. N. Buescu (Rapid), 3 
M. Dănescu (CCA).

. ȘT. CONSTANTINESCU
E. STROE — corespondenți.

rezultate vom cita : 
Sîrbu (Metalul) 11,6; 

(Rapid) 11,8;
(C.C.2.) 

și Â. Procfea 1,48 m; 5.000 tn: Ta- 
deus Strzelbiscki (Metalul) 14:46,0; 
C-tin Aioanei (C. C. A.) 14:46,4; 
1.500 rn: Ștefan Mihaly (Dinamo) 
3:58,5; Gh. Boghean (C.C.A.) 3:58,8; 
Ștefan Beregszaszi (Dinamo) 3:59,6; 
100 m: Ioana Petrescu (Rapid) 12,4. 
Și cam atît!.„ In orice caz, mult prea 
puțin pentru atleții noștri fruntași de 
la care pretindem de atîta timp re
zultate — cel puțin — pe măsura 
condițiilor de activitate ce le au la 
dispoziție. Oare va mai trebui să aș
teptăm încă multă vreme pînă la mult 
dorita îmbunătățire a rezultatelor a- 
tleților noștri? Credem că a venit mo
mentul unei analize serioase și reale 
a situației actuale și de perspectivă a 
atletismului nostru. Federația de spe
cialitate are cuyîntul I...

★
Amînate din cauza ploii, întrecerile 

zilei a 11-a a acestui concurs se vor 
desfășura miercuri de la ora 16,00 
lot pe stadionul Republicii.

Olimpia Reșița a 
etapătn prima

îCCA), 2. FI.
Seiler (Rapid); 
Lăzăreseu (Ra-

(CCA). 3. I

S' După acel 2509 p.d. realizat de Me- 
trom Or. Stalin. în cadrul fazei re
gionale a campionatului republican 
de popice pe echipe, scor ce repre
zintă cea mai bună performanță din 
țară la proba de 100 bile mixte, iată 
că, cu prilejul primei etape a fa
zei interregionale, 
a întrecut formația
tive Măgura Șimleul . Silvaniei 
5074—4708 p. d. 
rilor reșițeni 
record stabilit 
R. P. R. în „(

Olimpia Reșița 
asociației spor- 

cu 
Rezultatul popiea- 

depășește vechiul 
de reprezentativa 

,Cupa Europei" ediția

4
4
7

10
9
9

11
11
12
10
12

10. C.S. Craiova (11)
11. C.S.M. Reșița (12)
12. Drubeta

Tr. Severin (9)
13. Metalul “ ~
14. Carpați

ETAPA 
tești — Flacăra Moreni; 
șița — C.S. Craiova; 
Severin — Metalul București; 
ța Craiova — C 
ian-a Cîmpina — 
talul Tîrgoviște 
ra; C.F.R. Timișoara 
țelul ~

24
O. Roșu (13) 24
S .naia (14) 24

VIITOARE:

X
9

5
4
4

11
13
15

Roșu.
Seria a IlI-a

53:17 
41:30 
41:34 
39:39 
43:31 
24:27 
43:39 
28:28 
32:38 
28:43 
47:38

35:48 
32:52 
25:49

21
18
14

Dinamo Pi-
C.S.’M. Re- 

Drubeta Tr.
Știin-

Garpați Sinaia; Po- 
■ Dinamo Obor; Me- 

— Știința Timișoa- 
Metalul O-

REZULTATE

Corvinul Hunedoara — C.F.R. Cluj 
5—2 (3—1).

Chimia Făgăraș
0—0-

A.M.E.F.A. Arad — C. S. Oradea 
0-2 (0—2).

Ind. Sîrmei C. Tlirzii
Cărei 2—0 (1—0).
’ Tractorul Or- Stalin — C.S M. Baia 

.Marc 1—0 (1—0).
C. S. Tg. Mureș — C.F.R Arad 

0—1 (0-0).
Rapid -Cluj

3—0 (2—0).

A.SA. Sibiu

Recolta

Gaz Metan Mediaș

CLASAMENTUL
1. Corvinul Huned. (1) ?A 14 8 2 54:20 36
2. C.S.M. Baia Mare (2) 24 13 6 5 4,8:21 32
3. C.S. Oradea (3) 24 13 5 6 39:25 31
4. Ind. Sîrmei C T. (5) 24 8 9 7 38:31 25
5. Recolta Caret (4) 24 9 7 8 34:35 25
6. A.S.A. Sibiu (8) 24 6 12 6 33:29 24
7. Rapid Cluj (19) 24 8 7 9 28:33 23
8. C.F.R, Cluj (7) 24 10 2 12 31:34 22
9. A.M.E.F.A. 8) 24 9 4 11 22:28 22

10. Gaz Metan 5) 21 7 8 3 24:39 22
11. Tractorul

Or. Stain (11) 21 G 8 10 24:25 20
12. Chimia Făgăraș (12) 24 8 3 13 28:47 19
13. C.F.R. Arad (14) 24 7 4 13 20:32 18
14. C.S. Tg. Mureș (13) 24 7 3 14 19:43 17

ETAPA VIITOARE: Tractorul Or. 
Stalin — Rapid Cluj, Recolta Că
rei —• A.M.E-F.A. Arad, Gaz Me
tan Mediaș — Chimia Făgăraș, 
C.S.M. Baia Mare — Corvinul Hu
nedoara, C.F.R. Arad — Ind. Sîrmei' 
C. Turzii, C.F.R. Cluj — A.S A. Si
biu, C.S. Oradea — C.S. Tg. Mureș.

Au fost stabiliți campionii republicani
la lupte libere, juniori

ORAȘUL STALIN 12 (prin telefon). 
Timp de doua zile în orașul nostru 
s-aii desfășurat finalele campionatu
lui republican de lupte libere, juniori.

lată campionii: cat. 50 kg. Gh. 
Tăpălagă (Timișoara), cat. 53 kg. 
Ion lancău (Or. Stalin), cat. 56 kg. 
C. Tănase (Galați), cat. 59 kg. D. 
Dona (Timișoara), cat, 63 kg. La- 
dislau Kiss (Oradea)', cat. 67 kg, 
Ionis Donionidis ((București), cat. 
71 kg. Marin Oprea (București’
cat. 75 kg. S. Tampa (Or. S-talin), 

>), 
cat. grea Atila Balog (Baia Mare). 
La cat. grea campionul a fost sta
bilit la cîntar. Atila Balog a fost 
mai ușor decît Vladimir Hrehoreț 
(Galați).

CAROL GRUIA coresp. reg.

cat. 80 kg. Alex. Boca (Timișoara

Campionatul R. P. R. pe echipe 
stabilit an nou record 
a fazei interregionale

p. Succesul sportivilor de 
Reșița se da>torește în 

omogenității echipei.

mixte cu 32 
la Olimpia 
mare măsură
Toți componenții echipei au reușit să 
depășească granița celor 800 p.d- Iată 
rezultatele lor în ordinea intrării pe 
arenă: Diter Kridar 829 p d., Alex.

■ Mayer 840 p.d.. Ion Mic—'oiu 807 
p.d., Mihai Stanciu 829 p.d., Vasile 
Rașovan 858 p.d., Ion Brebenar 851 
p.d. De Ia Măgura s-au remarcat 
jucătorii: Francisc Șipoș .833 p.d., Ni- 
colae Flora 802 p.d., Emeric Gali 
828 p.d.

Și acum ultimele rezultate’ tehnice 
înregistrate în prima etapă a fazei • ’ • ’ nnunnv.

1808—*
Voința

Arad

radea — Voința Timișoara 
2238 p.d-, Filatura Lupeni — 
Cluj 2028—2180 p d..

C. S. Oradea — Electrica 
2056—2060 p.d.

Masculin : Unirea Roman — Elec
trica Sibiu 4990—4697 p.d., Voința 
Cluj — Locomotiva Alba Iulia 4910—- 
4780 p.d., C. S. Oradea, •— Voința Arad 
4694—4730 p.d., K.S.E. Tg. Secuiesc —• 
Met rom Or. Stalin 4617—4691 p.d.. 
C. S. Tg, Mureș — Ind. Sîrmei Câmpia 
Turaii 4847—4705 p.d., C.F.R. Con
stanța — Petrolul Ploești 4303—4486 
„ a



. C. A. virtuală campioană. Jiul definitiv pe ultimul loc
Lupta continuă doar pentru locurile 2 și 3

namo București învingător in repriza a doua
3-1 (0-1) cu Jiul

DUPĂ PENULTIMA ETAPA

20- 14-3-
21- 8—9—

1 1-1, după un meci 
putea ciștiga

in care Rapid 
la scor3- 46:22

4— 43:33
31
25

6- 29:28 
5-32:30
7— 34:33 ția. 

mai 
cel, 
ne-ar fi greu să 
vreun alt jucător din rîndurile oaspe
ților. Terenul alunecos nu poate cons.i- 
tui o scuză convingătoare pentru repe
tatele șuturi în aut ale lui Tendler 
(la rugbi aceste „tușe" ar fi fost' bine 
venite), pentru lipsa d< viteză a celor 
două aripi, Zaliaria și Babone. pentru 

. jocul delăsător al lui L'ridea, ca și 
pentru atacuri'e neregiilamentare din 
repriza a doua ale lui Florea. Ne-a 

‘nemulțumit, de asemenea, atitudinea 
jucătorilor ploeșteni, care m protestat 
deseori împotriva deciziilor arbitrului, 
decizii absolut corecte.

In general, întâlnirea a plăcut prin 
dinamismul ei, prin ardoarea cu care 
s-a luptat, prin unele acțiuni fru
moase realizate de Rapid.

Notă bună merită arbitrajul lui AI. 
Toții. Aceasta cu atât mai justificat, 
cu cît a fost un joc greu de condus 
în condițiile în care s-a prezentat ieri 
terenul, cerînd multă competență din 
partea conducătorului partidei în apre
cierea diverselor faze de joc. Fără 
îndoială, dacă n-ar fi fost întors cu 
spatele în acel moment, arbitrul Al. 
Toth l-ar fi eliminat de pe teren pe 
portarul Todor, care în loc să intre 
în pămînt de rușine pentru ușurința 
cu care a irosit munca depusă timp 
de 89 de minute de coechipierii săi, 
a avut o ieșire huliganică, lovitidu-1 pe 
Zaliaria, i lediat după ce acesta mar
case. Giim ne aflăm în fața unui ju
cător înrăit, sancționat și răs-sancțio- 
nat pentru diverse abateri, atît clubul 
Rapid cît și Federația de fotbal tre
buie să-și pună problema dacă un ju
cător cu asemenea manifestări — ca 
și alții de teapa, sa — mai are ce 
căii ia pe terenurile noastre do fotbal.

RAPID : Todor—GREAVLJ. DODEA- 
NLI, Neacșu II—Bodo, KOSZRA—CO
PIL, Ozon, ENE Iî, Remus Lazăr, 
VĂCAR L.J.

PETROLUL: Sfetcu—Florea, FRO- 
NEA, Tendler — TABARCEA. MARIN 
MARCEL—Zaliaria, Badea, Dridea,, 
Dumitrescu, Babone.

celor doi mijlocași, Tabarcea (cel 
bun de pe teren) și Marin Mar- 
preetim și stoperul Frotica, 

fi greu să mai remarcăm

priza a doua, Popa și V. Anghel.
Jiul n-a mers decît o repriză, cînd 

s-a comportat mai mult decît onora
bil, pentru ca după pauză să cadă to
tal, rezumîndu-se la un joc defensiv. 
Ne-au plăcut mai mult: Farcaș II, 
Crăciun și Manea.

DINAMO : Cosnia—Popa, Mofroc, 
Călinoiu—Dragomir, Nunweiller III— 
Anghel, Varga, Ene I, Nunweiller IV, 
Semenescu.

JIUL : Crisnic—Romoșan, Vasiu, 
Farcaș II—Deleanu, Crișan—Manea, 
Gabor, Cosmoc, Crăciun, Nertea.

Arbitrul Gh. Osiac, Timișoara — în 
afara greșelii de care ne-am ocupat 
mai sus — a comis și alte greșeli 
mai mărunte, ceea ce ne împiedică 
să-i putem acorda un calificativ satis
făcător.

furtunos 
București

început 
Dinamo 

minutul 1 arbitrul 
)siac i-a refuzat un 11 metri — 
tură liberă de la aproape 30 de 

executată puternic de Cosmoc, 
s echipei din Petroșani un avan- 
: ivi gol,, pe care 
de o repriză.
altfel, în- primele 

■a mișcat bine în 
: organizat, a creat unele faze 
late de spectatori și nu s-a ară- 
1 nimic inferior dinamoviștilor. 
îștenii, dezorientați parcă de 
îl" neașteptat de viguros al ad- 
ului, precum și de golul pri- 
.1 minutul 7, s-au. pus foarte 

picioare și de-abia către sfîr- 
■eprizei au început să fie real- 

periculoși pentru poarta lui 
:. Ei au ,’ 
jcazii de gol prin Nunweiller IV 
neneșcu. In general, în această 
parte a întrecerii meciul a fost 

rat ca raport de forțe; dar 
a fotbal s-ar. puncta, ca la box, 
claritatea acțiunilor, Jiul ar fi 

lat mai multe note bune...
totul alt joc a fost după pau- 
'inamo, de data aceasta, a fost 

care și-a impus jocul și după 
ute de la reluare a reușit ega- 

Varga a executat o lovitură 
laterală și. la învălmășeala 

ă în fața porții, mingea a sărit 
să, din picior i ’.1 lui... Romoșan I 
tinuare, pe teren n-a mai exis- 
cît o echipă : Dinamo care a 

să joace acum mai degajat, 
nd terenf'.l și creîndu-și ocazii 

una după alta, pierdute de Ene 
nai ales — de Semenescu, care 
ratat în 90 de minute ocazii cît 
un întreg campionat 1... In min. 

pasă bună în adîncime dată de 
l-a pus în cursă pe Nunweiller 

e a pătruns în careu și a mar- 
colț: 2—1. Echipa din Petro- 

îcepe să facă joc de apărare, 
cu destul succes „jocul la of- 
dar nu poate împiedica majo- 
scorului, care survine în min.

un cornet executat de Varga, 
ller Uf intervine în stilul ca- 
tic și înscrie cu capul, mingea 
I din bară în plasă. Pînă la 
alte ratări ale lui Varga și An- 
poi o scurtă revenire a Jiului 
ul se încheie cu victoria meri- 
dinamoviștilor.

ira tehnică generală a jocului, 
ă. Siguri de victorie în repriza 
dinamoviștii nu s-au mai stră- 
realizeze și un spectacol fot- 
corespunzător, așa îneît ei au 

datori celor aproape 10.000 de 
>ri. Dintre cei 11 dinamoviști 
1 evoluat ieri, cel mai bun a 
rga. Au mai jucat bine, în re-

Petroșani a 
a de ieri cu 
după ce în

l-a menținut

45 de minute 
cîmp, a făcut

lui 
și ratat, de altfel,

ton o sport
ată o variant^ cu 12 rezultate exacte 
rsul Pren.bsport nr. 24 din 12 iunie

lecționala . Pisa — C.C.A. anulat
iința Cluj — Steagul roșu 1
apid — Petrolul X
namo Buc. —- Jiul 1
inerui — Progresul 1
namo Bacău — Farul 1
act. Or. Stalin-^-CSM B. Mare 1
d. S. C. Turxii—Kec. Cărei 1
rlm. Bîrlad — CSMS lași X
ict. Buzău — Prah. Ploețti X
rrp Sinaia — CSM Reți(a 2
S Craiova — Met. Tg.-viște 1

I (Sel. Pisa — C C.A.) a fost a- 
torrc.c s-a jucat înainte de Snchi- 
ncursulut. Toate variantele primesc 
exact.

c depuse : aproximativ 518.000

JRAMUL CONCURSULUI nr. 25

Etapa din 19 iunie 1960

ZA — Știința Cluj
. Roșu — Rapid
ogresul — Dinamo Bacău 
rul — Dinamo București 
TA — Jiul 
nerul — Petrolul
M Baia Mare—Corvrnul Hunedoara 
:t. Tg.-viște — Știința Timișoara 
IM Constanta — Dinamo Galati 
ia na Cîmpina — Dinamo Obor 
R Pașcani — CSM Rădăuți

■'R Cluj —ASA Sibiu
★

mîinc, ultimele zile pentru depune* 
melor pentru tragerea specială Pro- 
din 15 iunie. La tragerea speciala 

es de miercuri se acorda suplimentar 
sme și numeroase alte premii în bani. 
iciparea la această tragere specială, 
dețin are șansă dublă puțind obține 
i obișnuite în bani cît și premii su- 

t .Jn fthtfrt*.__ •>.. ........

21 
îs
18

1. C.C.A. (1)
2. St. roșu (2)
3. Dinamo

Bacău (4)
4. Știinta (S)
5. Farul (3)
6. Petrolul (6)
7. Dynamo

Buc. (7).
8. U.T.A. (8)
9. Rapid (9)

10. Progresul (10)
11. Minerul (11)
12. Jiul (12)

ETAPA VIITOARE (ultima) : 
Farul — Dinamo București (1 — 1), 
Progresul — Dinamo Bacău (0—3), 
U.T.A.*—Jiul (0—-2), St. roșu — 
Rapid (1—1), Minerul — Petrolul 
(1— 2), C.C A, — Știința (1—2).

Miercuri vor avea loc sferturile 
de finală ale Cupei R.P.R.: Di
namo Bacău — Știința Cluj, Mi
nerul Lupeni —- Dinamo Obor 
București și Dinamo București — 
Știința Timișoara- Partida C.C.A.— 
Progresul

îl 
ireproșabil și care urma să 
cu victoria pe deplin me- 
echipei buciweștene. 
pe tabela de

Acel 
afișaj nu re
ni ică măsura 
dovedise Ra-, 
întâlniri. Dar

este amînată.
RADU URZICEANU

Cosma, portarul dinamoviștilor. respinge balonul peste un grup de jucători. 
Fază din jocul Dinamo București — Jiul 3—1.

Foto: Gh. Dumitru

ȘTIINȚA CLUJ A ÎNTRECUT $1 PE STEAGUL ROȘU: 3-1
telefon). întâlnirea 
roșu a atras pe 

„Gh. Gheorghiu-De j“ un

de campionat 
sus{inut pe

atac în trom-

CLUJ 12 (prin 
Știința — Steagul 
stadionul 
număr record de spectatori: 20.000.
Noile tribune, arhipopulate, și timpul 
frumos, au constituit un cadru plăcut 
pentru acest ultim meci 
pe care studenții l-au 
teren propriu.

Jocul a început cu un
bă al gazdelor, urmat de un șut fulge
rător al lui Suciu, respins cu greu de 
Ghiță și reluat de puțin peste poartă 
de Ivansuc. A urmat o perioadă de 
dominare autoritară a oaspeților. To
tuși, primul gol este înscris de gazde: 
în min. 7, la o centrare a lui P. Emil, 
Zbîrcea încercînd să degajeze a intro
dus mingea în propria poartă. Chiar 
în același minut se produce egalarea; 
o centrare precisă a lui Hașoti este 
reluată- cu capul 
Studenții forțează 
minute ob(in trei 
e viii disputat, se 
tete sportivității, 
de Bîrsan 
tă scump 
executată 
trimisă în
Emil : 2—1; Știința continuă să atace 
și șuturile lui Mateianu și Ivansuc 
(min. 39 și 42) sînt reținute cit multă 
dificultate de Ghiță, care a făcut o 
partidă excepțională.

In repriza a doua Steagul roșu re
intră cu Ftisiilah (accidentat la o cioc
nire în min. 42) ca figurant pe extremă, 
iar peste 8 minute acesta părăsește 
definitiv terenul. Ultimul punct a! par-

de Seredai: 1 — 1. 
ritmul și în 
eorriere. Jocul, deși 
desfășoaă în limi- 

Primul fault comis 
lui Mateianu

cinci

îi cos-asupra
pe oaspeți; lovitura liberă 
de Suciu (min. 34) este 
plasă, cu capul de Petru

tidei este înscris în 
suc dintr-o acțiune
Pînă la sfîrșitul meciului. Știința mai 
are cîteva ocazii de a mări scorul 
(Mateianu imn. .69 și 89, Ivansuc 
min. 73) dar Ghiță bine inspirat, in
tervine cu succes. Raport de cornere: 
13—5 pentru Știința,

Ca aspect general, jocul s-a situat 
la un nivel tehnic mediocru, avanta- 

‘ jul fiind de partea echipei care a 
luptat cu mai mult elan: Știința. De 
remarcat că înaintarea Steagului roșu, 
deși a fost superioară din punct de 
vedere tehnic, nu a reușit să-și valo
rifice această calitate, deoarece a abu
zat de pase inutile. Bun arbitrajul 
lui I. Gheorghițâ (București).

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț-Kromely, 
Georgescu, COST1N-PETRU EMIL.’ 
POPESCU-IVANSUC, SUCIU, Maie- 
ianu, I. Constantin, H. Moldovan.

STEAGUL ROȘU: ’ GHlȚÂ-Zbircea, 
- Cojocaru, Bîrsan-CAMPO, SZIGETI— 

Ilașofi, ' Fu s ul a n (Seredai), Gane,
MESZAROS, SEREDAI (FusoUn).

AL. INOVAN

Campionatul republican
de juniori

SFERTURI DE FINALA
U.T. Arad — C.F.R. Cluj 2—1 (1—1)
Prahova Plocșlj — Chimia Făgăraș 

3—2 (0—1)
C.S.M. Galați

A. A ( 1 A A Dinamo Suceava

min. 64 de Ivan- 
perșonală: 3—1.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) s-a uitai 
la ceas. Mai erau de jucat 30 de 
secunde în meciul dintre Rapid și Pe
trolul Ploeștî, Un meci pe care 
condusese 
se încheie 
ritată a 
„1—0“ de
flecta, în fond, decît în 
superioritatea pe care o 
pid de-a lungul acesiei 
această jumătate de minut a fost to
tuși suficientă pentru ca Badea 
poarte mingea pînă aproape de .1 
de fund, de unde a centrat fără : 
de succes, dat fiind că întreaga . 
rare a bucureștenilor se afla la | 
Portarul Rapidului, Todor, pentru pri-, 
ma oară chemat să intervină efectiv în 
acest meci, a sărit însă defectuos, a 
atins mingea numai cu vîrful degete
lor, trimițind-o exact. în' picioarele lui 
Zaliaria, care n-a mai trebuit să facă 
nici un efort pentru a o trimite ; în 
plasă !...

O fotografie care ar fi surprins pe 
cei 22 de fotbaliști la ieșirea de pe 
teren — toți erau plini de noroi din 
cap pînă în picioare și de-a1 'a se mai 
mișcau — ar fi putut da o imagine 
sugestivă în legătură cu acest meci, 
disputat pe ploaie, pe un teren des
fundat, care a cerut jucătorilor efor
turi istovitoare. In plus, pe chipurile 
rapidiștilor s-ar fi putut vedea întris
tarea provocată de acest deznodămînt 
cu totul neașteptat, într-o partidă pe 
care o avuseseră tot timpul „în mînă" 
și a ratat și un 11 m. prin Ozon, care 
a tras în bară. Pentru a cita oară să 
amintim Rapidului că un meci du
rează ex'act 90 de minute?!

Rapid a făcut un jcc bun. Exceptînd 
lipsa de concentrare din finalul întâl
nirii, ceea ce a făcut ca petroliștii să 
preia inițiativa și să obțină un ne
sperat rezultat egal în condițiile ară
tate mai sus, fotbaliștii din Ciulești 
au stăpînit terenul, s-au mișcat ușor, 
au inițiat atacuri periculoase, care le-ar 
fi putut aduce multe goluri. N-au în
scris însă decît un singur punct, în 
min. 2Î>,'prin Eriell, fiindcă s-au pre
cipitat, îndeosebi în fazele de finali
zare. Petrolul a jucat slab. Cu excep-

î sa 
linia 
sorți 
apă- 
post.

JACK BERARIU

DINAMO BACĂU - FARUL CONSTANTA 4-3 (2-2)
BAGAU, 12 (prin telefon). Ploaia 

care a căzut pînă aproape de înce
putul meciului nu a împiedicat pe iu
bitorii fotbalului d)in oraș și din re
giune, să fie prezenți în număr mare 
pe stadion. Cei care nu s-au speriat 
de norii negri și amenințători au avut 
satisfacția de a urmări un joc pre
sărat cu numeroase faze dinamice, 
initiate de ambele echipe și în special 

'■ de băcăoam- Victoria acestora este- 
pe deplin meritată și ea putea fi ia 
un scor mai mare dacă înaintașii 
dinamoviști ar fi fost mai aakni în 
momentele decisive și dacă Filip nu 
ar fi frinat multe din acțiunile ofen
sive. In general însă, înaintarea gaz
delor a dat satisfacție în această în
tâlnire. Apărarea în schimb, a fost 
uneori nesigură în intervenții. De fapt, 
două din golurile oaspeților au fost 
marcate de... apărătorii dinamoviști 
Cîrnavu și Giosanu. De asemenea, tre-

buie să menționăm că și portarul 
Faur are o contribuție la cele trei 
goluri înscrise de constănțant. Oaspeții 
au făcut o partidă frumoasă cu ac
țiuni bine concepute.

Cele 7 puncte ale meciului au fost 
înscrise în ordine de Cîrnart* (min. 7, 
autogol), Drăgoi (min. 22). Giosanu 
(min. 24 care a schimbat direcția 
mingii trasă de Olani), Vătafu (min. 
44 la un corner), Publik (min. 51), 
Olaru (min. 74 la o învălmășeală) și 
Ciripoi (min. 75 cu capul).

Arbitrul Ștefan Ior.escu (București) 
a condus următoarele formații:

DINAMO : Faur—Giosanu, Cîrnaru, 
Cincu—Vătafu, Țîrcovnicn—Drăgoi, 
Radulescu. Filip, Ciripoi, Publik.

FARUL: Ghibănescu—Botescu, Ciun- 
can, Fior eseu—Corneann, Bibere—Dat- 
cu, Olaru, Ciosescu, Niculescu, Sever..

ILIE IANCU — coresp. reg

Victorie clară la Lupeaî

cele mai bune par- 
campionat și a reu- 
un scor concludent:

depășit adversarul

LUPENI, 12 (prin telefon). — în
tâlnind formația bucureșteană Progre
sul, echipa Minerul din localitate a 
făcut una dintre 
tide din actualul 
șit să cîștige cu 
4-1 (2-1).

Gazdele și-au
chiar din primele minute de joc, cîști- 
gînd majoritatea duelurilor pentru ba
lon, combinînd frumos și acționînd 
rapid, în special pe extreme, unde 
Creiniceanu, în vervă, a fost cel mai 
bun jucător de pe teren. Un serios 
aport la realizarea acestui joc frumos 
l-a adus linia de mijlocași care a stă- 
pînit mijlocul terenului, alimentând în 
permanență cu mingi înaintarea.

în cîmp, însă linia lor de înaintare a 
abuzat de prea multe pase, de dri
blinguri inutile, ceea ce a ușurat mult 
sarcina apărării echipei locale. Abia 
spre sfîrșitul primei reprize au fost 
ceva mai periculoși atacanții bticureș- 
teni.

lată acum cum s-au marcat cele 5 
goluri ale partidei : MIN. 16 — Pa! 
a făcut o cursă pe extremă de unde 
a centrat și Creiniceanu a reluat im- 
parabi! : 1—0; MIN. 32 — Pal a exe
cutat un corner și din apropierea por
ții Creiniceanu a pasat cu capul lui 
AĂile'a, care a reluat în plasă: 2—0; 
MIN. 37 — Maior i-a pasat frumos 
„printre" lui Marin care, după o 
cursă scurtă, a șutat sec în colț:

Creiniceanu — Pal, acesta din urmă 
a prelungit la Leahevici care a în- 
șeris din apropiere: 3—1; MIN. 86— 
Creiniceanu a trecut de adversarii 
dirccți și din apropierea liniei de 
fund a centrat în fața porții, la Lea
hevici

Bun
(Cluj) 
mâți :

MINERUL : Kiss—Plev, 
DAN- SZOKE, Ml ITALY—PAL, 
peami, Leahevici, 
CEA NU.

PROGRESUL:
IONITA,
CU—Balroic,
POPESCU, MAFTEUȚA, Marin.

care a marcat: 4—1.
arbitrajul lui N. Vizireanu 

care a condus următoarele ior-

COMAN,
Nisi-

Milca. CREINI-

Birtașu—Dobrescu,^
SOARE—Maior, PETRES-.

Smărăndescu I, PROTO--



V-

C. F. R. Gri vița Roșie Sportivii sovietici pe primul loc m întrecerile de la Leipzig
C. C, A. a pierdut în fața echipei

(Urmare din pag. I)

rea butului. Dinamoviștii au și el doniă 
ocazii : min. 36 (Ionescu ratează o lo
vitură de pedeapsă) și min. 39 (Barbu, 
după ce depășește cinci adversari, pa
sează lui Zlătoianu, care scapă „îna
inte”). In min. 40 este rîndul Științei 
să rateze, prin Alexandrescu, o încer
care aproape sigură.

La reluare Știința își concretizează 
dominarea printr-o încercare 
de Cordoș (min. 61) după o acțiune 
personală: 6—0. (Crișan a ratat trans
formarea). Dinamo sesizînd tactica gre
șită pe care a adoptat-o. deschide acum 
jocul și domină. In min, 67 Ionescu 
transformă o lovitură de pedeapsă, la 
un ofsaid al lui Crișan: 6—3. Două 
minute mai lirziu Rusu reușește o lo
vitură de picior căzută, egolind situa- 
fia: 6—6.

Arbitrului S. Grigorescu. care în 
final a scăpat jocul din mînă i s-au 
aliniat formațiile : ȘTIINȚA : ALE
XANDRESCU — loniță, Crișan, Căli- 
man. CORDOȘ — Cherasini, H. POP 
— DEMIAN. Hoeeu, PALOȘANU — 
Boboc, FODOR — Sălăjan, I. Pop, 
Gebefugy. DINAMO : Olteanu — Pîr- 
vulescu, ILIE. RAHTOPOL, Barbu — 
Ghiondea, IONESCU — Zlătoianu. Băr- 
bălău, Mazilu — Graur. RUSU — Aldea 
Floarea, Sebc.

C.C.A. a dominat... dar C.F.R. 
a cîștigat !

Cel mai important meci de rugbi din 
București — oare decidea prin impor
tanța sa situația din fruntea clasamen
tului — opunea ecbipele C.F.R. Grivița 
Roșie și C.C.A. Din păcate întîlnirea 
nu s-a bucurat de condiții atmosferice 
favorabile. O ploaie torențială, care 
a căzut fără încetare, a împiedecat des
fășurarea normală a acestui joc.

întîlnirea a prilejuit totuși o luptă 
«dîrză între pachetele de înaintași ale 
■Celor două formații. Mai tineri și în 
consecință mai iuți, militarii s-au aco
modat mai lesne ou terenul greu și au 
stăpînit la început jocul, dînd impresia 
că pot cîștiga. De subliniat că în pri
mele 20 de minute asistăm la cîteva 
excelente faze de înaintare: grămezi 
Spontane, driblinguri lungi (foarte in
dicate pe un teren alunecos). Apoi, 
încet, încet, jocul își pierde din claritate 
și se reduce tot mai mult Ia o luptă 
dîrză pentru balon, în care fiecare me
tru este disputat ou ardoare.

„15”-le militarilor domină în prima 
repriză, dar St. Constantin ratează lo
vituri de pedeasă favorabile (semnalăm 
șutul trimis în bară în min. 85). Re
priza ia sfîrșit cu un scor alb ; 0—0.

Dinamoviștii
a

La reluare, ceferiștii întră deciși să 
învingă și echilibrează jocul. Totuși, 
deși Țîbuleac trece la deschidere în 
locul lui Oblemenco, iar Moraru par-Ț întrecerile de tir de 
ticipă tot mai des la atacurile linieÎT filat sfîrșit CU victoria 
de treisferturi, tot militarii sînt aceia 
oare ratează o mare ocazie prin Mer- 
ghișescu, care — în loc să-și deschidă 
linia de treisferturi — încearcă 0 lo
vitură de picior căzută, pe care o ra- 

_ _____ tează. Acum apare tot mai eVident fap-
reușită tul c» echipa mai calmă, cu un moral 

mai bun va învinge. Militarii au ne
șansa să-i piardă în min. 65 pe Mer- 
ghișescu și Nica accidentați. In această 
situație, cu o grămadă descompletată 
(2 înaintași trec pe linia de treisferturi 
în locul celor care au părăsit terenul), 
ceferiștii reușesc să deschidă scorul prin 
Țîbuleac, care transformă o lovitură 
de pedeapsă: 3—0. Și astfel ia sfîrșit 
un meci în care un rezultat de egalitate 
ar fi fost cu mult mai just.

C. Munteanu a arbitrat cu compe
tență formațiile : C.F.R. GRIVIȚA 
ROȘIE : Buda — ROTARU, Wusek, 
Irimeseu, Țîbuleac — Oblemenco, STA- 
NESCU — MORARU, Picu, Rusu — 
Stoian, Posmoșanu — BUȚÎU. Manole, 
Șerban. C.C.A. : DORU PAVEL — 
Cojocaru. Nano. Ghiță, Ciobănel----
Nica. MERGHIȘESCU — Enache, ȘT. 
CONSTANTIN, Ionescu — PREDA,' 
Blăgescu — Zalman. CAPUȘAN, Dan- ■ 
ciu.

D. CALLIMACHI

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 13—6 (3—3). Scorul a 
fost stabilit în ultimele minute. Oaspeții, 
care au transformat prin Mateeacu 
două lovituri de pedeapsă au condus 
pînă spre sfințit, cînd Știința, mai bine 
pregătită, se impune. Au marcat pentru 
bucureșteni Roibu (Iov. de pedeapsă), 

■ Teodorescu (încercare), Tudorache (în
cercare). Cele două încercări au fost 
transformate de Leonte și Roibu.

N. BARBAUȚEANU

bucure șteni 
stabilit un

la Leipzig au 
_ sportivilor so

vietici, care au cîștigat cele mai multe
■ locuri I pe probe, ocupînd în același
'timp, ’
■ locui
veste 

■avut 
bună 
locul

■ trăgători 
jners sub posibilități. Un rezultat ex
cepțional a obținut Aurelia Cosma în 
:proba de armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, realizînd 592 p., 
nou record al RP.R, (vechiul record 
590 p.).

lată rezultatele :
Pistol militar 60 focuri: 1. Zabelin 

(U.R.Ș.S.) 588 p.; 2. Mitjuskin
(U.R.S.S ) 587 p; 3. Tschan De-schen 
(R.P. Chineză) 585 p ; ... 16 P. Mocuță 
569 p ... 22 G. Maghiar 563 p... 24 I- 
Tripsa 560 p ; 25. M. Dumitriii 560 p. 
Pe echipe: 1. U.R.S.S. 2332 p ; 2. R. 
Cehoslovacă 2306 p; 3. R.D. Germană 
2283 p ... 6 R.P. Romînă 2252 p. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat senioare: 1. AURELIA COSMA 
(R.P.R.) 592 p (nou record al R.P.R.);
2. Dolgoborodova (U.R.S.S.) 588 p;
3. Donskaia (U.R.S.S.) 586 p ; ... 10
Teodora Nae 577 p.„ 12. Jaqueline
Zvonevski 576 p... 20. Paraschiva 
Almășan 572 p; 21. Sibil Popa 572 p. 
Pe echipe: 1. U.R.S.S. 1752 p; 
2. R.P. Romînă 1740 p; 3. R. D.

după terminarea întrecerilor, și 
I pe națiuni. In ceea ce-j pri- 
Pe "

în
ca
H,

dinamoviștii romîni ei atl 
general o comportare mal 
Ia trecuta ediție, ocupînd 

deși individual linii dintre 
și îndeosebi „olimpicii" au

s-au clasat pe locul doi. 
valoros record al R

Germană 1732 p. Arină liberă calibru 
redus 3 x 30 focuri senioare pozițila 
culcat: 1. Liu-Zui-in (R-P. Chineză) 
297 p; 2. Aurelia Cosma 295 p; 3. 
Kellner (R.P. Ungară) 296 p. Celelalte 
concurente ale noastre au ocupat locu
rile 16 Zvonevschi, 23 Almășan șî 
24 Teodora Nae. Pozițila în genunchi : 
1. Dolgoborodova 286 p ; 2. Tschao-Bi 
(R P. Chineză) 283 p; 3. Liu-Zui-in 
282 p. Aurelia Cosma a ocupat locui 9, 
Zvonevski 15, Almășan 19 și Teodora 
Nae 22. Pozițila în picioare: 1. Lan- 
Gui-in (R. P. Chineză) 270 p ; 2. 
Donskaia (U.R.S.S.) 268 p. 3. Dolgo
borodova 263 p. Concurentele noastre 
au ocupat locurile: 8 Zvonevschi, 9 
Cosma, 11 Almășan și 21 Teodora Nae. 
Clasament pe trei poziții: 1. Lan- 
Gui-iu 845 p; 2. Donskaia 841 p; 3. 
Dolgoborodova 840 p... 5. Aurelia
Cosma 829 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 
2507 ; 2. R.P. Chineză 2.501 p ; 3. R.P. 
Romînă 2452 p. Pistol liber 60 focuri : 
1. Prokopenko (U.R.S.S.) 549 p; 2. 
Vorodin (U-R.S.S.) 548 p; 3. Rodin 
(U.R.S.S.) 548 p... 18. G. Maghiar 
525 p; 20- T. Jeglinsclij 522 p; 21. 
Ene Drăgan 521 p... 23. Uie Nițtl
519 p (!). Pe echipe: 1 U.R.S.S. 2183 p; 
2- R.P. Polonă 2130 p; 3. R.P. Bul
garia 2101 p,.. 6. R.P. Romînă 2087 p. 
Armă militară 3 x 20 focuri. 1. Pere- 
berin (U-R.S.S.) 539 p; 2. Avilov 
(U.R.S.S.) 537 p; 3. Astakov
(U.R.S.S.) 530 p-. 21. V. Panțnru 
494 p;... 28. Ene Drăgan 481 p

La Pisa, C.C.A. învingătoare cu 2-1
PISA, 12 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Sîmbătă, în cel de 
al doilea joc al turneului pe care-1 
întreprinde în Italia, echipa C.C.A. a 
întîlnit în localitate o selecționată a 
orașului. Gazdele au prezentat o for
mație alcătuită din jucători ai clubu
lui Pisa din divizia C, întărită cu cîți- 
va fotbaliști din diferite cluburi ce ac
tivează în prima categorie.

Jocul s-a desfășurat pe 6 căldură
., , _ . t excesivă, care a influențat comporta-

Alte rezultate: Ștunța Tmușoara — frea fotbaliștilor romîni. Ei s-au aco- 
Constructorul București 6—3 (3—0)
Petrolul Ploești — Metalul Buc. 0—3 
( 0—3 ) ; C.S.M.S. Iași — Progresul 0—0.
Iată și clasamentul primelor 4 clasate: Concursul internațional

Partida Știința Petroșani — Dinamo -> 
nefiind încă-omologată nu a fost soco-4 
tită în acest clasament. Ț

1. Știința Cluj 9 7 2 0 75:21 25
2. C.C.A. 9 7 1 1 102:21 21
3. C.F.R. Gr. R. 7 7 0 0 119:17 21
4. Dinamo 8 6 1 1 111:45 21

de pentatlon modern
al R. P. R

REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE A CUCERIT
TIRUL DE CAMPIOANĂ A EUROPEI LA BASCHET FEMININ

(Urmare din pag. I)

Echipa sovietică își Tedobîndește cal
mul, aplică cu . succes „presingul” și 
intră în ritmul ei normal. Pe de altă 
parte, baschetbalistele bulgare —- care 
comiscseră multe faulturi în prima, re
priză — pierd pe Cealașkanova (pentru 
5 greșeli persc-nale) și pe Ranghelova 
(accidentată). Dominarea reprezentati
vei U.R.S.S. este vădită și diferența de 
puncte se micșorează din ce în ce. 
In minutul 34 are loc egalarea: 41—41. 
în ultimele două minute ambele echipe 
mai realizează cite patru puncte și la 
sfîrșitul celor 36 de minute scorul era 
egal: 45—45. In prelungiri, din for
mația sovietică ies Smildzirtia și Iarq- 
șevskaîa și din echipa bulgară Popova, 
toate pentru cinei greșeli personale. 
In echipa U.RJS.S. schimburile sînt 
-mai apropiate ca valoare de titulare, 
pe cînd în echipa R. P. Bulgaria re
zervele nu dau randamentul scontat 
După o nouă egalitate 47—47 — gaz
dele conduc cu 48—47, dar Otsa rea
lizează două aruncări libere. Intîlni- 
rea s- a încheiat cu scorul de 52—50 
(13—22; 45—45) în lavoarea reprezen
tativei Uniunii Sovietice, care recîștigă 
astfel titlul de campioană europeană. 
Ca și la campionatele mondiale, dispu
tate în toamna anului trecut la Mos
cova, baschetbalistele sovietice s-au do
vedit cele mai bune dintre partioipante, 
cîștigînd neînvinse primul loc.

Cele 102 puncte ale meciului au fost 
înscrise de : Poznanskaia 9. Smildzi- 
mia 15, Kostikova 10. Kuznețova 3.

la-oșevskaia 6, Otsa 4, Eremina 5, pen
tru U.R.SiS. și de : Cealașkanova 5, 
Borisova 14, Ranghelova 7, Ghioșeva
8, Popova 11, Kuzova 3, Gospodinova
1, Renceva 1, pentru R. P. Bulgaria.

Clasamentul final al celei de a Vil-a 
ediții a campionatelor europene femi
nine de baschet se prezintă astfel l 1. 
U.R.S.S. -— campioană a Europei —,
2. R. P. Bulgaria, 3. R. Cehoslovacă,
4. R., “ ~ ‘ *
6. R.
9. R.

P. Polonă, 5. R.P.F. Iugoslavia,
P. Romînă. 7. Italia. 8. Olanda,
P. Ungară, 10. Belgia.

(Urmare din pag. I) 

gară) 10:10,0—545 pț 12. Ferenc 
meth (R. P. Ungară) 10:16,6-524 p; 
13. Cristu Lichiardopol (R.P.R.—1) 
9:56,6—514 p; 14. Eduard Sdobnikov 
(U.R.S.S.—individual) 9:47,0—485,5 p; 
15. Stanislaw Przybilski (R. P. Polo
nă) 10:20,5—450 pț 16. Eero Lohi 
(Finlanda) 10:35.0—317,5 p; 17. Kazi
mierz Mazur (R. P. Polonă) 10:21,0— 
126,5 p. Trei concurenti (Vaine Korho- 
ncn, Tapio Kare și Williebn Roman) 
au avut 0 puncte, iar Nicolae Mari
nescu și Gheorghe Tomiuc au fost 
descalificați.

După proba de călărie clasamentul 
pe echipe are următoarea înfățișare: 
1. U.R.S.S. 2.036,5 p; 2. R. P. Ungară 
1.964 p; 3. R. P. Romînă I 1.251 p; 
4. R. P. Polonă 1.170,5 p; 5. R. P. 
Romînă II 685 p; 6. Finlanda 317,5 p.

întrecerile continuă astăzi de la ora 
9 în sala Dinamo, cu proba de spadă

Ne-

modat destul de greu cu ritmul rapid 
imprimat de italieni și au căutat să 
se impună prin combinații judicios 
concepute, dar executate foarte lent, 
cu pase pornind de la apărare, repe
tate însă prea des în centrul terenului 
și în fața careului advers. După ce în 
primele minute înaintașii bucureșteni 
ratează cîteva ocazii clare de gol, 
Alexandrescu reușește să deschidă 
scorul (min. 6). Avantajul de un gol 
rămîne pînă la pauză, după care — 
în min. 47 — scorul este mărit prin 
Constantinescu, care a reluat cu capul 
o pasă primită de la Constantin. Din 
acest moment C.C.A. scade vizibil ca 
forță și combativitate, ceea ce permite 
gazdelor să ia inițiativa. Selecționata 
reduce scorul în min. 67 prin 
Paoli. Partida a luat sfîrșit cu 
de 2—1 în favoarea C.C.A.

C.C.A.: Volnescu—Ivănescu 
min. 9 Zavoda II), Apolzan 
nescu), Staicu (din min. 80 
da I) — Alihăilescu (din min. 
nei), Bone ■— Constantinescu 
min. 30 Cacoveanu), Constantin, Ale
xandrescu (Constantinescu), Raksi, Tă
tarii.

SELECȚIONATA PISA: Orlandi— 
Tellini, Felloni, Ballestri—Beretta, Ves- 
covi—Ghiadoni, Bona, De Paoli, Car- 
pita, Malauasi. De notat că în cursul 
jocului gazdele au făcut numeroase 
schimbări, în total apărînd în for
mație nu mai puțin de 20 jucători.

De la Pisa, echipa C. C. A. se în
dreaptă către Roma, unde marți este 
programat al treilea joc al turneului, 
în compania echipei de primă catego
rie Lazio.

Aurelia Cosma
P. Romine
30. I. Văcaru 479 p... 36. Gh. f
tenie 418 p; 37. M. Rnsescit 417 
Pe echipe: 1. U.R.S.S. 2125 p ; 
R.P. Chineză 2064 p; 3. R.D C 
mană 2027 p ... 8- R.P. Romînă 187 
Armă liberă calilbru redus 3 x 
focuri clasament pe echipe: 1. . U.R.5 
4492 p ; 2. R-P. Romînă 4472 p ; 
R.P. Ungară 4454 p. Pistol vite 
clasament pe echipe: 1. U.R.5
2334 p; 2. RP. Romînă 2299 p ;
R. Cehoslovacă 2266 p; Armă lib 
calilbru mare 3 x 40 focuri poz 
culcat: 1. Avilov (U.R.S.S.) 391 p ; 
Pereberin (U-R.S.S.) 390 p ; 3. C'r 
(R.P. Ungară) 390 p ; 4. V. Panț 
(R.P. Romînă) 389 p... 7- C. Ai 
nescu 387 p; 8. N. Rotam 387
31. Gh. Paltenie 372 p... 35. I. Văc 
369 p. Poziția în genunchi: 1. Astak

2. Perebt 
(U.R.S.S.) 381 p; 3. Tsso-Solii 
(R.P. Chineză) 378 p 6. N. Rot 
374 P-..19. C. Antonescu 366 p... 23. 
Panțurit 362 p... 27. Gh. PaW, 
358 p... 32. I. Văcarii 353 p. Poz 
în pifcioare : I. V. Avilov (U.R.S 
365 p; 2. P. Avilov (U.R.S.S.) 361 
3. Borisov (U.R-S.S.) 358 p... 9. 
Antonescu 346 p... 20. N. Rol
336 p... 26. V. Panțnru 332 p...
I. Văcaru 328 p... 36. Gh. Palt. 
284 p. Pe trei poziții : 1. V. Av 
1129 p; 2. Pereberin 1123 p; 
Borisov 1119 p... 9. C. Antoni 
1099 p ; 10. N- Rotam 1097 p ... 1? 
Panțnru 1083 p ... 32. 1. Văcaru 10E 
...36. Gh. Paltenie 1014 p. Pe ech;

1 1. U.R.S.S. 4467 p; 2. R. Cehoslov 
I 4349 p; 3- R.P. Romînă 4329 p.
i Clasament general pe națiuni: 

U.R.S.S. 108 p ; 2. R.P. Romînă 80 
3. R-P. Chineză 80 p; 4. R.D. ( 
mană 76 p; 5. R.P. Ungară 71 
6. R.P. Polonă 65 p; 7. R.P. Bulg 
62 p ; 8. R. Cehoslovacă 59 p.

(U.R.SS.) 385 p;
(U.R.S.S.) 381

De 
scorul

(din
(Ivă-

Zavo-
75 Jc- 

(din

C. MACOVEI

Viktor Bolșov: 2,153 m

Intre 15 și 18 iunie a.c., la S 
se desfășoară un important concurs 
tcmațional de tir la care participă 
gători din loturile olimpice ale R 
Polone, R. P. Ungare, R. P. Ro> 
și R. P. Bulgaria Ieri la prinz au p 
I. Sîrbu și M. Fcrecatu (pentru p 
de armă liberă calibru redus), Șl 
Petrescu (pistol viteză) și V. Ma 
(pistol precizie).

Ultimele știi

„Memorialul Kusocinsld66
(Urmare din pag. I)

(URSS) 11,7; Janiszewska
11,9; Maslovskaia
800 m: Jordan
Walasek (RPP)
(RPR) 2:10,8;...
2:17,5; înălțime:
Joszwiakowska
tc: Cerna (R.
(RPP)
(RDG)
51,35;
(RPR)

la săritura in înălțime

(RPP) 
12,0;

2:09,1; 
Grecescu

(URSS)
(M. Brit.)

2:10,7;
7. Teodorof (RPR)
Balaș (RPR) 1,83; 

(RPP) 1,60; greuta- 
Ceh.) 14,71;

suliță;
Rusin

Schwalbe14,70;
52,17; Zatopkova (R. Ceh.)

Kalende (URSS) 51,12; Diți
49,58; Figwer (RPP) 48,24-

ZIUA

BARBAȚ1 : 200 
20,7 — record
Savencov (URSS)

m : Berruti 
italian. 800

1 : 49.5 ;

(Hal.) 
m :

3.000

m — cursa memorială: Krzyszkowiak 
(RPP) 8:02-6; Grodotzki (RDG) 8:03,2; 
Ibbotson
Jeitner
(URSS) 
(URSS) 
15.82; I 
disc: SzeCseny (RPU) 58,95 ; Piat
kowski (RPP) 
(R. Ceh) 53,35;
(Franța) 78,23;
Kuclsar (RPU)
Itkina (URSS) 24.3;
(RPP) 24,4; “
(URSS) 11,2; Press (URSS) 11,5, 
Sosgornik (RPP) 11,5; lungime: Big- 
nal (M. Brit.) 6 22; Krzesinska (RPP) 
6.10- Clauss (RDG) 5,97; dUc: Ri- 
howska (RPP) 53,55 — record polo
nez ; Lia Manoliu 53,21 — record 
romîn; Dmowska (R.P.P.) 48,53.

(M. Brit.) 8:04,4; prăjină: 
(RDG)

4,30;
15,85;

S. loan

4.50; Krasovskis 
triplu: Riakovski

MalchCczyk (RPP) 
(RPR) 15,25;

55,48; Ncmec 
suliță: Macquet

Sidlo (RPP) 77,97; 
76,95; FEMEI : 200 m: 

Janiszewska 
80 mg: Koșeleva

MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 
capitala Uniunii Sovietice se desfă
șoară un concurs preolimpic la care 
iau parte o serie de fruntași ai at
letismului sovietic. Un rezultat ex
celent a fost obținut de săritorul în 
înălțime Viktor Bolșov, care a în
registrat performanța de 2,153 m. 
Pînă acum, acest tînăr atlet (este 
în vîrstă de 21 ani și măsoară 1,83 
m înălțime) realizase o performan
ță de 2,10 m.

La triplusalt, V. Goreeaev a ame
liorat cea mai bună performanță a 
anului 
clasat 
teniev 
100 m

Alte 
56.24 m; 
7,87 m; disc femei 
(ova 55,00 ni; lungime femei Ludmi
la Radcenko 6,21 m.

sărind 16,43 m. Al doilea s-a 
V. Kreer cu 16,39 
a egalat recordul 
cu |0,<3.

rezultate:
lungime

m. L. Bar- 
unional la

Buhanțev
Ovanesian

disc
Ter

Evghenia Kuzne-

O Parașutislul sovietic P. Dolg< 
doborît de două ori recordul moi 
la săritura din stratosfera. Primul 
a fost efectuat de Ia 12.974 m îai 
de al doilea de la 14.835 m. Ve< 
record de altitudine la săritura cu 
rașuta era deținut de sportivul bi 
Kalapciev.

® După trei probe în campion 
mondiale de planorism de la F 
în frunte șc află doi sportivi polo 
A. AVjlek conduce la cat. standard 
E. Makula la cat. liber.

® înotătoarele olandeze au st: 
performanțe foarte bune cu ocazia 
ciulul triunghiular R. D. German 
Anglia — Olanda de la Leipzig : 
m spate Ria Van Velsen 1:11,0 
mond.); 200 m fluture Ma 
Heemskerk 2:44,4 (rec. mond.); 4 
mixt. Olanda 4:47,3 (rec. curops 
4x100 liber Olanda 4:07,0;

® In mai multe orașe eiiroper 
desfășoară întîlnirile sferturilor <1 
nală ale „Cupei Davis'1 la tenis, 
încheiat meciurile : R. F. German 
Suedia 1—1; Italia — Chile 3 
Franța — Danemarca 5—0. Ang 
lisat un avans decisiv asupra Belgi 
3—0.

■ Intr-un concurs atletic desfă 
la Bordeaux, Bernard a alergat 
m în 3:42,9, iar Seye a parcurs ' 
în 48,0-

■ In meciul atletic R.F.G. — I 
da echipa de ștafetă de 4x100 
R.F. Germane a obținut rezultat 
40,1.

ta Atleta iugoslavă Stameșcii 
egalat recordul țării sale pe 80 
10.9.

a La Zagreb, reprezentativa de 
a Iugoslaviei a dispus cu 4— 
echipa R.D. Germană.

a La Budapesta a luat sfîrși 
turneu internațional de baschet 
culin- In meciul decisiv, echipa 
Ungare a dispus cu 79—66 de ; 
zenîativa Iugoslaviei.
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