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Ichipa țării noastre a clștigat detașat 
ea de a IlI-a ediție a „Cupei Păcii"
?AGA 28 (prin telefon de la co- 
ondentul nostru). Intîlnirea deci- 
din cadrul competiției dotată cu 

»a Păcii" s-a desfășurat sîmbătă 
i amiază în localitate, în fața a 
» 20.000 de spectatori și a opus 
:ționatele ■ R. P. Romine, pe care 
a cehoslovacă o considera di- 
te favorită, și cea a țării gaz- 
Ca și în celelalte jocuri, și de 

aceasta rugbiștii romîni s-au 
șat printr-o comportare foarte 
, oferind publicului un adevărat 
tacol al jocului cu balonul oval, 
r de la început s-a văzut că 
>a romînă este hotărîtă să obțină 
ezultat favorabil. In min. 4, aripa 
i reușește o încercare (netrans-

lor sale pune stăpînire pe joc și preia 
conducerea prin Penciu care, irezis
tibil, se intercalează printre apără
torii echipei cehoslovace și 
lind cu multă artă balonul îl culcă 
chiar între buturile formației adverse, 
lot el este acela care transformă în
cercarea, astfel că scorul devine fa
vorabil romînilor : 11—6. La numai
cîteva minute, Sava — în acest meci 
printre cei mai buni de pe teren — 
este autorul unei noi încercări pe care 
Penciu o transformă magistral: 16—6. 
Este rîndul echipei gazdă să dezvolte 
cîteva frumoase acțiuni dintre care 
una se soldează cu lovitură de picior 
căzută prin Hranko: 16—9. Cu patru 
minute înainte de fluerul final, Sava 
interceptează balonul aproape de mij
locul terenului și, deși jenat, mărește 
avantajul echipei române tot printr-o 
încercare Ia centru: 19—9. Nu trece 
decît un minut și Tobol (cel mai bun 
jucător cehoslovac) stabilește scorul 
final al întîlnirii la 19—12, transfor- 
mînd o lovitură de pedeapsă. In acest 
joc, cîștigătoarea turneului, echipa 
R. P. Romine, a folosit următoarea 
formație: Penciu—Ciobănel, Wusek, 
Irimescu, Sava—Ghiriac, C. Stănescu 
—Moraru, Rusu, Demian—Marinache, 
Preda—Ionescu. Căpușan, Teofilovici.

Pentru locul 3. s-au întîlnit forma
țiile R. D. Germane și R. P. Polone. 
Surprinzător, victoria a revenit echi
pei R. D. Germane cu scorul de 
3—0 (0—0).

vehicu-

JAN POPPER
uri de Sava, Penciu — excelentul 
laș al reprezentativei țării noas- 
- a fost unul dintre cei mai activi 
tori in turneul dotat cu „Cupa 

Păcii**
iată însă) cu care este deschis 
ul întîlnirii. Deși joacă cu vîntul 
iță, sportivii romîni păstrează ini- 
va. Cu toate acestea, în min. 21. 
lele inițiază un atac pe care To
ii fructifică printr-o lovitură de 

»r căzută. In min. 26, rugbiștii ce- 
ovaci, prof ițind de o neatenție a 
ăforilor echipei oaspe, realizează 

■lacubicek o frumoasă încercare, 
numai după opt minute, același 

i. reeditînd faza de la începutul 
idei, înscrie din nou o încercare : 
. scor cu care se încheie prima 
iză.
i reluare, echipa romînă, dezvol- 
u-și întreaga gamă a posibilități-
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campionatelor internaționale Je scrimă

Două noi victorii romînești: C. Stelian la spadă și L. Rohoni la sabie
„Internaționalele" de scrimă ale 

R. P. Romîne au continuat sîmbătă 
cu proba de spadă. Și de data a- 
ceasta, victoria a revenit unul repre
zentant al țării noastre — Constan
tin Stelian.

Formula de desfășurare a întrecerii 
spadasinilor a fost identică cu cea 
de la floretă. în serii, asalturile s-au 
încheiat — în general — cu rezultate 
așteptate, calificîndu-se mai departe 
(în semifinale) toți concurenții oas
peți și alături de ei, reprezentanții 
noștri, Dobrescu, Dan Ionescu, C. 
Stelian, St. Toth și D. Popescu. Lip
sit de control în momentele decisive, 
Dobrescu — în prima semifinală —

iese din luptă. în aceeași semifinală, 
singurii cărora „le merge" din plin 
sînt Gabor (R.P.U.) și Nielaba (R.P.P.), 
în timp ce alți trei trăgători — 
Kaiser (R.D.G.), Ionescu și Dotka 
(R.P.P.) — sînt nevoiți să participe 
la un baraj pehtru două locuri în 
finală. Se califică Ionescu și Kaiser. 
Din semifinala a Il-a rămîn D. Po
pescu și — surprinzător ! — polonezul

situația se complică : Barany pierde 
la Ionescu (5—6) și Stelian (2—5), Kai
ser la Ionescu (3—5) și — în asaltul 
psihologic al probei — Gabor la Jă
nicke (3—5). Victoria cu totul neaș
teptată ' a lui Jănicke i-a" dat prilej 
lui C. Stelian să „scape" în virtual 
cîștigător. Reprezentantul nostru — 
pentru a cîștiga turneul — mai avea 
de susținut doar două asalturi, am-

■e

Participanfii
HANZ ULRICH JÂNICKE (R.

au cuvîntul •••

Raoid a învins din nou categoric 
pe Stade Franțais

...și s-a calificat în semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni0 la volei

PARIS (prin telefon) Voleibaliștii 
de la Rapid București au întîlnit sîm
bătă seara în cadrul meciului retur din 
sferturile de finală ale „Cupei Campio
nilor Europeni" formația pariziană 
Sladc Franca is. •

Marcînd superioritatea lor 
evidentă, 
prezentat 
obținînd 
victorie 
15—8,

tehnică 
jucătorii de la Rapid au re- 
cu cinste voleiul romînesc, 

în 85 de minute o categorică 
cu scorul de 3—0 (15—12, 

15—11). In urma acestui re-

„1,87 m“ al Iolandei Balaș 
ti trăiește ultimele sale zile...

zultat, echipa Rapid București s-a 
lificat pentru semifinalele acestei i 
pcti|ii.

Meciul nu a avut istoric decît în se
tul al treilea, cînd gazdele au condus 
la un moment dat cu 9-—2. In conti
nuare însă, rapidiștii au atacat foarte 
variat, altemînd mingile trase puternic 
cu cele plasate. Ei au egalat la 11 și 
pînă la sfîrșit nu au mai permis ad
versarilor să realizeze vreun punct. 
Rapid București a folosit în acest meci 
următorii jucători: Nic.olau, Pavel, 
Plocon, Dragau, Grigorovici și Timirga- 
zin. S-au remarcat : Nicolau, Plocon și 
Pavel de la Rapid și Dujardin, Mani- 
audet de la Stade Francais.

TUDOR VORNICU

i ca- 
com-

D. G.) : „Concursul s-a ridicat la 
o valoare remarcabilă. Romînii au meritul de a fi tras cu multă ardoare. 
Victoriile lor sînt meritate.

Aș vrea să subliniez că saltul valoric al scrimei din Rominia es<e 
evident, mai ales la spadă și sabie".

ODON NYOMORKAI (R.P.U.) ; _Ca floretisit trebuie să mă declar 
satisfăcut de felul în care s-a desfășurat această probă încheiată în mod 
fericit cu victoria lui Tănase Mureșean.

Personal, am tras slab, în timp ce compatriotul meu — Sandor 
Szabo, care avea șanse la primul loc, a forțat prea devreme... Mi-au 
plăcut foarte mult Poenaru, Csipler, Jănicke și Nielaba".

EGON FRANKE (R.P.P.): „Am căzut la floretă, unde am tras bol
nav ; în schimb, am căutat să mă revanșez la sabie. Am reușit doar în 
parte, deoarece raportat la ultimele confruntări sportive internaționale 
la care am luat parte, concursul de la București a fost foarte tare. Vic
toria lui Rohoni o consider firească : a fost cel mai bun trăgător dintre 
sabreri. De remarcat organizarea foarte reușită și obiectivitatea nubTcu- • 
lui spectator".

Skrudlik. Se vor întîlni, așadar, în 
turneul final, Gabor, Barany, Jănicke, 
Kaiser,Nielaba, Stelian, Ionescu și 
Toth.

In această ultimă parte a concursu
lui se detașează patru trăgători — cei 
doi maghiari amintiți mai sus, ger
manul Kaiser și reprezentantul nos
tru, C. Stelian, care întrunesc către 
jumătatea turneului, același număr 
de victorii : 4. Dar, in continuare,

bele, Ia fel de dificile : mai întîi cu 
Kaiser pe care l-a întrecut de o ma
nieră categorică (5-2) și apoi cu... 
Jănicke. Cum s-ar spune, Jânicke. 
care inițial avusese un rol major in 
simplificarea situației de pe planșă in 
favoarea noastră, putea de data a-

TIBER IU STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

loli a sărit sîmbătă 1,866 m • Al. Bizim 78,46 m la aruncarea 
suliței - a 3-a performanță mondială a anului

In campionatul categoriei A la Fotbal
•emea a fost în sfîrșit darnică cu 
ii noștri fruntași, oferind con
ului de simbătă de pe Stadionul 
retului o ambianță admirabilă, 
iv pentru care o serie dintre pro- 
niști au ținut să confirme forma 
bună.
, după ce Sanda Grosu a între- 
a pe Lia Jung la 80 m garduri 
un promițător 11,5, iar sulițașul 

Popescu a obținut norma de 
stru al sportului cu o aruncare 
4,38 m, privirile tuturor' celor pre- 
i s-au îndreptat spre sectorul unde 
a Iolanda Balaș. Recordmana 
dială a intrat in concurs la 1,60 
ar după 6 sărituri (1,60, 1,70, 1,75, 
de două ori la 1,85) efectuate în 
puțin de 10 minute s-a aflat în 
ștachetei ridicată la, 1,88 m, 

i superioară cu 1 cm actualului 
rd mondial. Opt pași deciși, si- 
, o zvîcnire puternică și... uralele 
cau noua performanță excepțio- 
, a Iolandei Balaș. Iar în timp ce 
tenii Iolandei o felicitau pentru 
l succes, arbitrii măsurau din nou 
țimea trecută. Stupoare însă! 
timetrii și milimetrii erau neîndu- 
ri : numai 1,866 m. O primă gre- 
ă a arbitrilor. Greșind și în con- 
are — ei nu au anunțat la timp 
ura exactă a înălțimii trecute — 
trii au ridicat ștacheta la noua 
țime cerută de atletă : 1,90 m.
> trei încercări au fost însă rata
și astfel am fost lipsiți de un 
record mondial pe care loli l-ar 

itabilit aproape cu certitudine. In 
e caz însă, forma excepțională a 
.tei noastre ne-a arătat că ,1,87 

își are zilele numărate.
ître timp, Al. Bizim a trimis su
la 78,46 m — a 3-a performanță 

idială a anului — dovedind că 
vița celor 80 m îi este imai accesi- 

ca orieînd. Cu performanțe meri- 
i au încheiat concursul și V. Să- 
n (49,86 m) și Olimpia Cataramă 
17 m) la disc. După cum ne-a de

clarat și antrenorul ei, prof. E. Dră- 
gan, atleta din Cîmpulung se află în 
bună formă și promite aruncări în 
jurul a 52 m.

Alte rezultate : MASCULIN - 100 
m : E. Kineses 10,8 ; 200 m : A. Sta- 
matescu 22,4 ; 400 mg. : V. Geor
gescu 54,4 ; lungime : S. loan 7,07 
m ; prăjină : D. Gîrleanu 4,25 m ; 
înălțime : C. Dumitrescu 1,94 m ; 
triplu salt : O. Viscopoleanu 15,11 
m ; greutate : N. Ivanov 15,80 m ; 
ciocan : N. Rășcănescu 56,52 m; 110 
mg. : M. Ursac 14,9 ; FEMININ - 
100 m: G. Palade 12,8; lungime: 
V. Belmega 5,61 m; greutate: A. 
Macovei 12,22 m.

A. VASILIU

Al. Bizim,tiare a stabilit simbătă cea de a 3-a performanță mondială a 
anului cu 78,46 m, în plin efort

Foto ; B. Ciobanu

C.C.A. a trecut în fruntea clasamentului
Jocuri, în general, interesante și de 

nivel tehnic satisfăcător, goluri multe 
(29 în 6 jocuri, deci o medie de 4.83 
goluri de meci), două victorii în depla
sare (C.C.A. și C.S.M.S.) și un nou li
der, C.C.A., — iată bilanțul etapei de 
ieri, a XXIII-a, a campionatului cate
goriei A.

In clasament, puține schimbări. In 
afară de trecerea echipei C.C.A. pe pri
mul loc (la două puncte distanță de 
Dinamo București), ascensiuni au mai 
înregistrat : Petrolul de pc locul 7 pe 
locul 5, Știin|a Cluj de la 8 la 6 și 
C.S.M.S. de la 13 la 12.

In lupta pentru primul Ioc intervine 
pentru moment o pauză. Dinamo Bucu
rești fiind la New York, meciul cu 
C.C.A. este amînat. Pînă la revenirea în 
țară a dinamoviștilor, C.C.A. își va con
tinua de unul singur cursa. In „coada" 
clasamentului, lupta pentru evitarea ce
lorlalte locuri cu... bucluc continuă în
tre Farul, C.S.M.S. și Minerul (Corvinul 
este definitiv pe locul 14). Știința Ti
mișoara și Progresul par puse la adă
post de emoții, după victoriile de ieri.

REZULTATELE DE IERI
Minerul Lupeni - C.C.A. 0-1 (0-0)
Știința ‘Timișoara — St. roșu 3—2 (2—1)
Progresul — Corvinul 4—2 (1—1)
Știința Cluj - Rapid 3-1 (1-0)
Dinamo Bacău — C.S.M.S. 2—3 (0-3)
Petrolul - U.T.A. 5-3 (3-2)

După prima parte a turneului final

Dinamo București conduce cu autoritate 
în clasamentul campionatului 

.. masculin de handbal în 7
Ieri s-a încheiat prima parte a tur

neului final al campionatului repu
blican masculin de handbal în 7. 
Intrecînd aseară formația Rapid Bucu
rești cu scorul de 17—6 (8—3) echipa 
Dinamo București a terminat ne
învinsă turul competiției și are toate 
șansele de a-și păstra titlul de cam
pioană. In deschidere la acest meci 
Tehnometal Timișoara a realizat per
formanța de a învinge prima gară 
după mulți ani echipa Știința Timi

CLASAMENTUL
1. C.C.A. (2) 23 15 2 6 55:32 32
2. Dinamo (1) 23 13 4 6 52:25 30
3. Rapid i(3) 23 9 8 6 29:23 20
4. Dinamo Bacă u (4) 23 11 3 9 37:30 25
5. Petrolul (7) 23 9 7 7 40:41 25
0. Știin(a Cluj («> 22 11 2 9 41:38 24
7. Steagul roșu (5) 22 10 3 9 43:35 23
8. U.T.A. 23 10 3 10 39:38 23
9. Progresul (9) 23 9 4 10 42:45 22

10. Știința Tim. <10> 23 7 7 9 40:40 21
11. Minerul (11) 23 9 1 13 29:49 W
12. C.S.M.S. (13) 23 6 6 11 40:44 18
13. Farul ( 12) 23 7 4 12 32:52 18
14. Corvinu 1 (14) 23 4 6 13 20:47 14

ETAPA VIITOARE (4 tuni?) : St. 
roșu — C.S.M.S., U.T.A. — Corvinul, 
Știința Timișoara — Petrolul, Farul — 
Dinamo Bacău, Progresul — Rapid, 
Minerul — Știința Cluj. Meciul D'- 
namo București — C.C.A. este amî
nat.

șoara. Scor final : 18—12 (11—5). In
acest fel metalurgiștii timișoreni au 
mari șanse de a ocupa locul secund.

Meciurile disputate sîmbătă după- 
amiază s-au încheiat cu rezultate 
scontate. Ceea ce pare oarecum neo
bișnuit este scorul sever cu care 
dinamoviștii bucureșteni au întrecut

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



Cu o victorie obținută în ultima secundă de joc

Rapid București are trei puncte avans 
în clasamentul campionatului feminin

RAPID BUCUREȘTI-C.S.Ș. BANATUL 
TIMIȘOARA 7—6 (4—4).

După ce în ultima secundă de joc șu
tul Măriei Constantinescu dintr-o lovi
tură de la 9 metri, lovind „zidul” apă
rării timișorene a prins pe picior greșit 
pe Lucreția Anca, mingea „scurgîndu-se” 
încet în poartă (a fost golul victoriei) 
elevele de la Banatul au trăit o... mică 
dramă. Confirming excelentele rezultate 
din ultimul timp, handbalistele timișo
rene au făcut din nou un joc bun, fiind 
cel puțin egale valoroaselor lor adver
sare. Și, cu toate acestea, la sfîrșitul

celor 40 de minute rezultatul le-a fost 
nefavorabil. După o repriză egală, în 
care totuși au acționat mai clar, jucă
toarele de la Banatul au fost conduse cu 
6—4 (Rapid a marcat din două lovituri 
de la 7 metri acordate cu oarecare ușu
rință). Cu o forță nebănuită însă, oaspe
tele au revenit puternic în atac, și-au 
construit acțiunile cu multă răbdare, ast
fel încît în min. 35 tabela de marcaj 
indica din nou scor egal: 6—6. In ulti
mele minute, apărarea bucureșteană a 
trecut prin momente grele, reușind să 
facă fată cu succes numai datorită bo-

Dinamo București conduce cu autoritate 
în clasament

(Urmare din pag. 1)

formația Tehnometal Timișoara. Spu
nem acest lucru pentru că, după evo
luția promițătoare din prima zi a 
turneului, era de așteptat ca tinerii 
bandbaliști de la Tehnometal să dea 
o replică mai dîrză valoroasei noastre 
campioane.

Iată însă că pe. teren lucrurile s-au 
petrecut cu totul altfel și după o 
jumătate de repriză de joc echili
brat în care scorul s-a menținut egal, 
Dinamo București s-a distanțat ușor 
și a ciștigat cu categoricul scor de 
22—9 (13—4). Rezultatul este în pri
mul rînd consecința directă a jocu
lui excelent prestat de dinamoviști, 
care au impresionat prin rapiditatea 
contraatacurilor (Costache I, Costache 
II), prin apărarea sigură și atentă 
(Covaci, Ivănescu. Bădulescu), prin 
eficacitatea aruncărilor de la semidis- 
tanță (Moser) și prin siguranța celor 
doi portari (Redl, Bogolea). Cit des
pre timișoreni, trebuie să spunem că 
in fața unui adversar valoros, care 
a pus echipei probleme mai compli
cate, ei și-au pierdut repede, chiar 
prea repede, „busola". In plus, jucă
torii timișoreni au mai arătat și une
le lipsuri în ceea ce privește disci
plina, despre care ne vom ocupa mai 
larg in numerele noastre viitoare.

Al doilea meci, mult mai echilibrat 
ca primul, s-a încheiat cu victoria 
muncită a Științei Timisoara care a 
intrecut Rapid București cu scorul de 
25—21 (13—9). Studenții timișoreni
n-au excelat în această partidă în 
care au intîlnit o formație din care 
au lipsit doi titulari și care a avut 
chiar pe teren jucători accidentați 
(Bușe) sau bolnavi (Lăzărescu). Toc
mai ținînd seama de aceste lucruri 
am admirat dragostea cu care au 
luptat pentru culorile echipei lor

Lungescu, Bușe, Rușcă și alțî hand- 
baliști feroviari, mai ales în ultima 
parte a întîlnirii cînd ei au aplicat 
sistemul „om la om" pe tot terenul, 
în dorința de a obține un rezultat 
cît mai bun. Cu atît mai nelalocul 
ei ni s-a părut atitudinea maestrului 
sportului Liviu Constantinescu care 
fiind schimbat, deoarece comisese 
cîteva greșeli consecutive, s-a pornit 
să discute cu antrenorul utilitatea 
măsurii. Noi considerăm că foarte 
bine a procedat antrenorul C. ORri- 
șan care l-a trimis imediat la cabină 
să se echipeze și a renunțat astfel 
să-1 mai folosească.

gatei lor experiențe. Iar fără acel șut 
norocos din ultima secundă, partida s-ar 
fi încheiat cu un just rezultat de egali
tate. In orice caz, după cum afirma 
chiar antrenorul echipei Rapid, G. Zu- 
grăvescu : ,, formația Banatul a impre
sionat prin jocul ei curat, cu acțiuni va
riate, înfrlngerea ei fiind nemerltatâ". A. 
condus cu scăpări Gh. Vișan (Buc). 
(A. V.).

C.S.M. MEDIAȘ-PROGRESUL BUCU
REȘTI 8—8 (4—3). Echipa locală a fă
cut un joc bun, oblinind un meritat re
zultat de egalitate în fata valoroasei e- 
chipe bucureștene. (Dan Vintilă-coresp.).

C.S.M. S1BIU-C.S. ORADEA 9—2 
(4—0). Handbalistele din Sibiu au ata
cat continuu, fiind superioare atît în apă
rare cît și în atac. (M. Lupuțiu-coreSp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-ȘTIINȚA BU
CUREȘTI 12—9 (7—4).

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ—TRAC
TORUL BRASOV 6—6 (5—2).

Campionatul republican de mc

M. Dănescu (C.C.A.)—cel mai in ft 
alergător al sezonului

. Pe o vreme frumoasă care a durat 
exact pînă la... încheierea concursu
lui a avut loc ieri la Cîmpina faza 
a IV-a (penultima) a campionatului 
republican de motocros. Deosebit de 
spectaculoase, întrecerile au oferit 
miilor de spectatori faze de înalt 
nivel. Cea mai frumoasă cursă a fost 
aceea rezervată mașinilor de 350 cmc. 
De la început și pînă aproape de 
sfîrșit spectatorii au asistat la o 
luptă pasionantă între Mihai Dănescu 
— cel mai în formă alergător al se
zonului, Gh. Ioniță și Mircea Cer- 
nescu. La plecarea din start ordi
nea a fost : Mircea Cernescu, Vasile 
Szabo, Gh. Ioniță, Mihai Dănescu 
etc. Vasile Szabo — accidentat cu 
cîtva timp înainte — nu poate men
ține locul și este întrecut în turul 
II de Gh. Ioniță, iar în turul III și 
de M. Dănescu. In turul V Mihai 
Dănescu îl depășește pe colegul său

întreceri uiu dispumie în prima etapă 
a campionatelor republicane de călărie

Fază din meciul Dinamo București
— Tehnometal Timișoara

Foto : H. Nandy

Rezultate scontate în etapa a V-a 
a campionatului republican

RAPID BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 3-2 (1-1, 0-0, 1-1,
1 -0). Au marcat : Varlaam (min.
2,45), Țăranu (14,16 și 17,43) pentru 
feroviari și Cloșcă (2,55), Mătiuță 
(12,13) pentru studenți. Eliminări : 
Cloșcă (1,21), Varlaam (2,57), Chiriac 
(12,46). Măriuță (14,05). A arbitrat 
N. Nicolaescu (Buc.).

Feroviarii au obținut victoria la 
limită într-o partidă destul de echili
brata. Tînărul Valeriu Țăranu — co
ordonatorul echipei — a fost mai bun 
și mai inspirat decît omul de bază 
al formației studențești (Chirvăsuță).

I. C. ARAD-C. S. ORADEA 4-10 
(0-1, 1-3, 1-1, 2-5). Peste 1000 de 
spectatori au asistat la prima partidă 
de polo de categoria A desfășurată 
in localitate. Orădenii au fost supe
riori și au cîștigat la scor. Au mar
cat : Hegyesi (5), Culineac (2), Muth, 
Rujinschi și Csordas pentru orădeni, 
Toth (2) și Franck (2) pentru arădeni, 
A arbitrat slab Ad. Retscher — Timi
șoara. (Șt. lacob-coresp.)

ȘTIINȚA CLUJ—PROGRESUL BUC. 
6-2 (0-1, 2-1, 3-0, 1-0).

DINAMO BUCUREȘTI-C.C.A. 7—1 
(0—1, 2—0, 1—0, 4—0). Au înscris : 
Bădiță (5,32), Kroner (9,00), Zahan 
(14,02 și 18,54), Al. Popescu (15,40), 
Mihăilescu (17,50), Kroner (19,47) pen
tru Dinamo și C. Marinescu (2,56) 
pentru C.C.A. Eliminări : Blajec
(2,42), Zahan (3,18), Alexandrescu 
(7,50), Bădiță (7,50), Alexandrescu 
(13,26), Firoiu (14,32), Zahan (14,32), 
Cociș (16,33), Popescu (18,20), Zahan 
(19,23). Ad. Stănescu (Timișoara) a 
condus această partidă sub posibili
tățile sale. El a făcut greșeli în dau
na ambelor formații.

După trei reprize mai echilibrate, 
dinamoviștii au „forțat" rezultatul 
în cea de a patra cînd au înscris 4 
goluri. C.C.A. a avut un început bun 
și dacă la 1—0 în favoarea lor (avînd 
superioritate numerică) ar fi reușit 
să înscrie și al doilea gol, desigur că 
sarcina campionilor ar fi fost mult 
mai grea.

Bucurîndu-se în ultimele două zile 
de un timp favorabil, întrecerile din 
cadrul primei etape a campionatelor 
republicane de dresaj, obstacole și 
probă completă s-au transformat in
tr-un frumos spectacol hipic la reu
șita căruia și-au adus contribuția, deo
potrivă, sportivii și organizatorii.

Obstacole ușoară-juniori : 1. D. Ve- 
lea (Știința) pe Sadea 0 p. 26 sec; 
2. D. Aldea (Dinamo București) oe 
Jegălia 0 p. 28,2 sec ; 3. Mihaela Ra
dulescu (Dinamo București) pe Grinda 
3 p 48 sec. Obstacole semiușoară-ju- 
niori: 1. A. Mazilii (C.F.R. Electro- 
putere Craiova) pe Stafia 0 p 27,6 
sec; 2. C Stefi (C.F.R. Electroputere 
Craiova) pe Diamant 3 p 37 sec; 3. J. 
Dobrogeanu (Știința) pe Sîngera 4 p 
28 sec. Dresaj categ. mijlocie : 1.1. 
Oprea (Știința) pe Sulina 775 p ; 2. 
I. Molnar (E.H.A.) pe Pelinaș 730 p ; 
°. D. Velicu (E.H.A.) pe Bambus 
660 p. Obstacole-ușoară : 1. A. Cadar 
(Petrolul Ploiești) pe Chindia 0 p, 
timp 1:12,00 ; 2. C. Vlad (Dinamo) 
pe Horn 4 p, 1:15,00; 3. Ștefan Mus.

tafa (A.S.A. Craiova) pe Sept 7 p, 
1:39,9. Proba completă : 1. C. Vlad 
pe Savant — 1,66 p; 2. O. Recer 
(Dinamo) pe Adjud — 7,2 p; 3. H. 
Mocanu (Știința) pe Cincinal — 
17,93; 4. A. Cadar pe Simeria — 
27,33 p. Dresaj categ. semigrea : 1.
I. Oprea pe Sulina 853 p ; 2. I. Mol
nar pe Pelinaș 778 p. Obstacole-fete • 
1. lolanda Lazăr (E.H.A.) pe GeriJă 
O p 32 sec. (după baraj) ; 2. Daria 
Nițuloi (C.F.R. Electroputere (Cra. 
iova) pe Ropot II 7 p, 45 sec. (după 
baraj) ; 3-4. Elena Ionescu pe Sadea 
și Manuela Bogza pe Sapa (Știința 
București) cu cîte 4 p. Obstacole-mij- 
locie : 1. Cristian Țopescu (E.H. Giur
giu) pe Răsunet 0 p, 1:32,00 ; 2.
Gheorghe Ghițuran (E.H.A.) pe Lux 
7 p 1:36,00 ; 3. A. Costea (Știința) 
pe Odor 11 p, 1:34,00 ; Obstacole pe 
echipe: 1 Dinamo București 4 p; 2. 
Știința București 12 p; 3. Petrolul 
Ploiești 20 p.

de club Gh. Ioniță și apoi 
scurtă, dar deosebit de frumoa 
îl întrece și pe M. Cernescu 
astfel șefia cursei. Este rii 
Gh. Ioniță să intre în due 
Cernescu. In tururile 6 -7—8 
cei doi motocicliști conduc 
Din cauza eforturilor depus, 
și 350 cmc (a alergat in an 
treceri) M. Cernescu își a 
luxația făcută cu o săptă 
urmă și este obligat să abs 
Gh. Ioniță (care în acest m< 
afla pe locul II) preia in ul1 
conducerea și termină înving

Rezultate tehnice : 125 cmc 
Macarie (Dinamo) ; 2. B.
(Met.) ; 3. I. Popa (D) ; 4. P 
(D); 5. M. Voicu (D) ; 175 
M. Pop (D) ; 2. St. lancovi 
3. I. Popa (D) ; 4. 1. Ionese 
Brașov) ; 5. D. Manea (Met.) 
Bănică (Met) ; 250 cmc : 1. M. 
(C.C.A.) ; 2. M. Cernescu (D) 
Ioniță (C.C.A.) ; 4. H. Sitzle 
5. C. Dovitz (D) ; 6. V. Hi 
(CSM Reșița) ; 350 cmc: 1. 
niță (C.C.A.) ; 2. M. Dănescu 
3. E. Seiler (Met.) ; 4. E.
(C.C.A.) ; 5. C. Dovjtz (D;
Fischer (D) ; începător -■— 
1. Al. Schuier (C.C.A.) ; 2. 
duva (D) ; 3. Fr. Scheffer ( 
rad) ; 4. Șt. Florian (Loc. F 
Sasz (St. r. Brașov) ; 6. M.
(Met) ; 350 cmc : 1. C. Coman 
Cîmpina) ; 2. R. Dovitz (V< 
biu) ; 3. T. Văduva (D) :

HR1STACHE

Anunf imporți
PENTRU POSESORII DE 

MOTO

Serviciul Circulației din 
ția Miliției Capitalei c< 
intr-o ședință pe toți del 
particulari de auto-moto-v 
Ședința va avea loc la ] 
rul artificial din parcul 
„23 August" astăzi, 29 n 
la orele 16.30.

Se vor face comunicări 
tante. Prezența obligatorie.

O. G1NGU

șase noi recormii’i repubiicaBo în cadrai campionatelor R.
CLUJ 28 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat în localitate finalele cam
pionatelor R.P.R. la haltere cu pri
lejul cărora au fost stabilite 6 noi 
recorduri : I. Panait (cat. cocoș) îm
pins r- 100 kg; B. Fiți (cat. pană) 
total — 325 kg, aruncat — 132,5 kg; 
T. Roman (cat. mijlocie) total — 405 
kg, impins —- 132,5 kg și aruncat —
157.5 kg. Din cauza rezultatelor slabe 
(neobținerea normelor de maestru al 
sportului) la categoriile muscă, semi- 
mijlocie și grea nu s-au acordat ti
tluri de campioni. Au fost obținute 
următoarele rezultate tehnice : MUSCA 
— I. Hortopan (C.C.A.) 240 kg; 2. 
A. Wagner (Olimpia Brașov) 210 kg ; 
3. V. Păunescu (Dinamo Obor Buc.) 
205 kg ; COCOȘ - 1. I. Panait (C.C.A.)
292.5 kg (92-90-110). Deși bolnav, el 
a stabilit în afară de concurs un nou 
record republican la împins, reali- 
zînd 100 kg; 2. A. Toma (Dinamo

Obor Buc.) 275 kg ; 3. I. Balmău (Ra
pid Buc.) 267,5 kg; PANA — 1. B. 
Fiți (C.S.M. Cluj) 325 kg (97,5-95- 
132,5) ; 2. I. Birău (Electromotor Tmș.)
297.5 kg ; 3. S. Wagner (Olimpia Br.)
280 kg ; UȘOARA — 1. N. Amzuică 
(Victoria Buc.) 330 kg (97,5-102,5- 
130) ; 2. S. Schuleri (Olimpia Br.)
312.5 kg; 3. N. Pană (C.C.A.) 310 kg ; 
SEMIMIJLOCIE — 1. G. Moldoveana 
(Dinamo Obor Buc.) 325 kg; 2. V. 
Ionescu (Rapid Buc.) 322,5 kg ; 3. Gh. 
Constantin (Olimpia Br.) 320 kg ; MIJ
LOCIE - 1. T. Roman (C.S.M. Cluj) 
405 kg (132,5-115—157,5) ; 2. V. Ru- 
dean (C.C.A.) 325 kg ; 3. C. Kelerman 
(Dinamo Obor Buc.) 322,5 kg; SEMI
GREA - 1. L. Baroga (C.C.A.) 422,5 
kg (137,5—125—160). Toate patru sînt 
recorduri R.P.R. egalate; 2. S. Isac 
(Victoria Buc,) 332,5 kg ; 3. Grlgore 
Tofan (Rapid Buc.) 320 kg ; GREA — 
1. A. Vasarhely (C.C.A.) 350 kg; 2. 
K. Zentai (Olimpia Br.) 345 kg; 3. N. 
Matei (Dinamo Obor Buc.) 315 kg ; 
SUPERGREA - 1. S. Cazan (C.C.A.)

425 kg (145-125-155) ; 2. G
(Dinamo Obor 

Organizarea 
respunzătoare.

Buc.) 330 k; 
bună, arbitr:

I. OCHSE

twonosp

Campionatul republican masculin
C.C.A,-FARUL CONSTANȚA 3-0 

(3, 13, 12). Meciul a fost la discreția 
voleibaliștilor de la C.C.A. care, pe 
linia comportării bune din ultima vre
me, au prestat un joc de calitate, cîș- 
tigînd categoric. In primul set atacul 
militarilor a funcționat foarte bine, dar 
el nu a întîmpinat aproape nici o rezis
tență din partea constănțenilor, De-abia 
în setul al doilea oaspeții, mai activi la 
fileu și profitînd dc cîteva greșeli ale 
gazdelor, reușesc să conducă cu 8—3. 
pentru puțin timp însă C.C.A. se redre
sează, preia inițiativa și cîștigă. In 
general, jocul a fost slab și aceasta 
din cauza îndelungatelor perioade cînd 
echipierii Farului au comis greșeli ele
mentare.

Rodîca llughiu-coresp.

PETROLUL PLO1EȘTI-PROGRESUL 
BUC. 1—3 (16—14, 13—15, 9—15,
10—15). Localnicii au dat o replică 
destul dc dîrză voleibaliștilor bucureș- 
teni, în cadrul unei partide presărată 
cu multe faze spectaculoase. S-au re
marcat Niculcscu, Cherebețiu (Progre
sul) și Perjii (Petrolul). A arbitrat cu 
multe scăpări și nesigur, Florian Pisică 
(Brașov), fapt care a contribuit la scă
derea calității jocului.

Amalia Kreiss-coresp.

ȘTIINȚA GALAȚI-VICTORIA BUC. 
3—2 (15—3, 3—15. 15—13, 11—15,
15—7). Intîlnirca care a avut loc la 
Brăila a fost dc valoare tehnică scă
zută, doar setul 111 fiind oarecum mai

bun. Evident ia ți : Kramer, Pctrișor 
(Știința) și Dragomir (Victoria). A 
arbitrat bine C. Mușat (Constanța).

AL Costin-cavesp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-ȘTIINȚA CLUJ 
3—2 (13—15, 15—11, 15—9, 7—15,
15—12). O valoroasă victorie a studen
ților timișoreni caic spre sfîrșitu) unui 
meci desfășurat aproape tot timpul sub 
semnul egalității au găsit suficiente re
surse pentru a cîștiga. Cei mai buni : 
Coste, Weiss (Timișoara) și Dăbală, 
Ficraru (Cluj).

N. Mihăilescu-corcsp.

TR A CTORU L B R A SO V- J1UL PE
TROȘANI 3—0 (4, 9, 7).

Așa arată un buletin cu 
tate exacte la concursul P 
nr. 22, etapa din 28 mai 1

I. R. P. Ungară — Ța 
Iilor

II. Rapid București — 
Split

III. Minerul — C.C.A. ( 
ria A)

IV. Progresul — Corvinul 
goria A)

V. Știința Timișoara — 
roșu (Categoria A)

VI. Petrolul — U.T.A. ( 
ria A)

VII. Dinamo Bacău — ( 
Iași (Categoria A)

VIII. C.S.M. Cluj — 
Baia Mare (Categoria B)

IX. Foresta Fălticeni — 
Focșani (Categoria B)

X. Chimia Făgăraș — 
București (Categoria B)

XI. Recolta Cărei — Jiul 
șani (Categoria B)

XII. C.F.R. Timișoara — 
Oradea (Categoria B)

La acest concurs au fo 
aproximativ 515.000 variant*  
ASTAZI SI Mi INE, ULTIMI 
PENTRU DEPUNEREA Bl 

LOR PRONOEXPRE 
Numai astăzi și mîine i 

depune buletine la concu 
noexpres de miercuri 31 
care concurs Pronoexpres 
a oferit premii mari. Și d 
obține un asemenea premiu, 
cit mai multe variante la 
de miercuri 1



C. C. A. învingătoare 
la Lupeni cu 1-0 (0-0)

Joc spectaculos la Cluj

Știința a întrecut pe Rapid cu 3-1 (1-0)
Ieri în categoria B

SERIA i

LUPENI 28 (prin telefon). — Te
renul desfundat din cauza ploii n-a 
fost un obstacol pentru cele două e- 
châpe, care au practicat un joc rapid, 
spectaculos, de bun nivel tehnic și în 
limitele unei perfecte sportivități. 
Dacă am (ine seamă de faptul că și 
Minerul a avut numeroase ocazii de 
a înscrie, atunci un rezultat de egali
tate ar fi fost mai just. Totuși echi
pa bucureșteană a manifestat majori
tatea timpului o mai bună orientare, 
fapt care i-a permis să domine te
ritorial.

Partida a început cu o ratare a lui 
Turoan în min. 1. C.C.A. își revine 
și, treptat, treptat, pune stăpânire pe 
joc și în miri. 10 Dan II salvează, în 
extremis, respingând cu capul de pe 
linia porții. Minerul contraatacă. Gri- 
gore pătrunde în -careu și obligă pe 
Toma să respingă în corner. C.C.A. 
atacă puternic pentru a obține victo
ria, dar numai Constantin este cel 

t caTe încearcă poarta și Mihalache se 
-evidențiază în minutele 14, 16 și 17 

respirigîrkd șuturile lui foarte puter
nice. Urmează o n-ouă ocazie mare 
a Minerului, ratată de Grlgore, care 
trage pe lîngă poarta goală.

în repriza a doua Minerul are mai 
multe ocazii de gol, create în special 
prin contraatacuri, -deși cei doi halfi 
Mihaly și Mihăâlă joacă stab. Atacu
rile se succed la cele două părți. în 
min. 58 Mihalache, printr-un salt ex
traordinar, respinge o minge șutată 
de Constantin. în min. 81 Tătaru tra
versează terenul și pasează lui Con
stantin care, scă.pat de sub observare 
de către Coma-n, înscrie plasat. Gal 
foarte frumos. Jucătorii militari se 
retrag în apărare și echipa gazdă pre
sează. Tn minutul 85 Creinicean-u ra
tează cea mai mare ocazie a gazde
lor, șutind în Toma. în același minut 
ratează și Constantin, expediind min
gea pe lîngă poarta goală. Raport 
de comere: 4—3 în favoarea CC.A. 
Arbitrul E. Bucșe (Sibiu) a arbitrat 
bine în repriza întîi și mai slab în 
cea de a doua, fluierînd mult și acar-

Surpriză la Bacău

DIU AMO BACĂU-C.S.M.S. IA$I 
2-3 (0-3)

BACAU 28 (prin telefon). Aplauzele 
și încurajările ieșenilor -care au însoțit 
cciiipa lor favorită la meciul cu Dinamo 
erau justificate doar prin... tabela de 
marcaj care în minutul 26 arăta 3—0 
pentru C.S.M3. Ca joc însă, pînă atunci 
nu fusese vorba de o superioritate a 
oaspeților. Cele trei goluri au fost mar
cate astfel: în minutul 10 Unguroiu 
este faultat și arbitrul acordă 11 m pe 
care Matei îl transformă ; în minutul 20 
o minge revenită din bară este reluată 
de Unguroiu în poartă ; în sfîrșit, după 
alte 6 minute Unguroiu profită de o 
bîlbîială a apărării adverse și înscrie.

In acest timp, oei 9.000 de spectatori 
băcăoani păstrau o tăcere totală, nemul
țumiți de jocul fără orizont al dinamo- 
viștilor care, deși luptau în cîmp, au 
dovedit o totală ineficacitate Sn fața 
porții. La aceasta s-a mai adăugat o 
tactică neinspirată, cu Vătafu jucînd 
înainte și Ilădulesou mult retras.

In repriza a doua dinamoviștii își 
impun superioritatea și la cele 8 cor- 
nerc, 3 bare și '4 ocazii de a înscrie, 
realizează doar două goluri prin Nemeș 
(min. 58) și Drăgoi (min. 84). In a- 
ecastă partidă, ieșenii au muncit pentru 
menținerea socrului atacînd sporadic.

îutîlnirea nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic superior. Ieșenii au luptat doar 
pentru rezultat, iar băcăoanii nu și-au 
găsit cadența dccît în repriza a doua.

Arbitrul N_ Mihăilescu (București), a 
condus cu scăpări.

C.S.M.S. : Urs ache — Scarlat, Moțoc, 
Dragomirescu — Alexatidrescu, Don — 
Matei, Avasiliilhioa-ici, Voica., Unguroiu, 
Dascătu.

DINAMO BACAU : Ghi-țn (Bucur mm. 
27) — Giosanu, Lazăr, (Gros min. 27), 
Uincu — Rădulcscu, Vătafu — Urăgoi, 
Nemeș, Filip, Ciripoi, Priblik.

IUE 1ANCU și GH. DALBAN
coresp.

dâ-nd numeroase decizii în compen
sație.

MINERUL: MIHALACHE — 
STANCIU, COMAN, DAN II - Mi 
hăilă, Mihaly — Nisipeanu, Gri gore 
(mim. 72 Dan I), Szbkb, Turcan, 
CREINICEANU.

C.C.A. : Toma — Zavoda II, APOL- 
ZAN, bvăraesoa — JENEI, BONE — 
Cacovea-n.il, Crișa-n, CONSTANTIN, 
Raksi, Tătaru.

CLUJ 28 (prin telefon). — Știința 
Cluj a confirmat forma bună pe care 
a arătat-o cu o săptămînâ în urmă în 
jocul cu Petrolul. De astă dată, stu
denții au dispus de o formație — 
Rapid — caTe s-a dovedit una dintre 
cele mai bune echipe -ale returului. 
Localnicii au meritat victoria, dato
rită combinațiilor -eficace și verve! 
deosebite. înaintarea a fost punctul 
forte al învingătorilor. Mâl Mate-ia- 
nu, cît și H. Moldovan și Ivansuc 
au creat de nenumărate ori panică în 
careul advers, punând la grea încer

care pe Dungu, care în această parti
dă a fost cel mai bun de pe teren. 
Și în jocul de cîmp studenții au fost 
superiori, deoarece linia lor de mijloc, 
în care a excelat Popescu, a găsit 
întotdeauna prilejul de a lansa acți
unile ofensive. Oaspeții au jucat sub 
valoarea lor. Apărarea a trebuit să 
ducă tot greul, pentru că atacul a 
fost ca și inexistent. Este drept că și 
accidentarea lui Greavu din min. 30 
a creat un gol în dispozitivul defen
siv al feroviarilor. In plus, Motrec, 
avîn-d o zi slabă, s-a arătat nesigur

C.F.R. Pașcani — St. roșie Bacău 
1—0 (0—0).

Prahova Ploiești — Poiana Cîmpi- 
na 2—0 (0—0).

Dinamo Galați — S.N.M. Constanța 
2-1 (1 — 1).

Rulmentul Bârlad — Metalul Târgo- 
viște 1—1 (1 — 1).

Flacăra Moreni — Unirea Iași 
3—2 (1—2).

Fwesta Fălticeni — Rapid Focșani 
3—2 (3—2).

C.S.M. Brăila — Dinamo Suceava 
2—3 (1—1).1. CIORTEA

corespondent

Iomță (Progresul) — dreapta — reia cu capul printr-un salt spectaculos, dar 
peste bară, rotind o situație favorabilă de a marca. Im stingă lui; Voinea.

Nacu, Oaidă ți Balint. Fază din meciul Progresul — Conrm-ul 4—2

pas, m- 
evit a rea

Progresul la a
Progresul a mai făcut un 

semnat, în cursa sa pentru
zonei retrogradării. Confirmând ascen
siunea-de formă din ultimefe trei eta
pe, cî-nd printr-un joc mai bine orga
nizat, mai însuflețit și mai eficace a 
învins pe rînd pe C.C.A.. Dinamo Ba
cău și C.S.M.S. Iași, Progresul -a 
obținut ieri o nouă victorie, de data 
aceasta asupra Corvinului cu 4—2 
(1—1). Un succes pe deplin meritat, 
realizat în urma .unui joc de ansamblu 
mai bun, în care compartimentele au 
dat un randament egal. A existat un 
echilibru de joc pe care l-a asigurat 
în primul rînd linia de mijlocași Io- 
niță — Pașcanu (ieri un adevărat 
motor al echipei) alături de care au 
excelat Caricaș și Oaidă.

Corvinul nu a reușit să reziste de
alt o repriză Progresului, în ciuda 
faptului că și-a organizat destul de 
bine jocul de apărare, din care -a ieșit 
c-u contraatacuri rapide, ~ 
rarea Progresului le-a 
destulă greutate. Ba, la 
contraatac, în min. 11 
Progresul ratase două 
Oaidă — a fost nevoită 
deze. La un corner, Constantinescu 
— ieri cel mai periculos atacant hu- 
ned-oTean — a înscris plasat. Din 
acest moment, Corvinul a jucat de la 
egal la egal minute în șir. Spre sfîr- 
șitul reprizei. Progresul a fost mai 
insistent în atac, reușind să egaleze

pe care a-pa- 
respins cu 

un asemenea 
— după ce 
ocazii prin 
chiar să re-

și nehotărât în intervenții.
Iată pe scurt filmul întîlnirii: pînă 

în rni-n. 33, cînd Ivansuc a deschis 
scorul, studenții au avut numeroase 
ocazii. Șl după 1—0 ei controlează 
jocul pînă la sfârșitei reprizei. Ime
diat după reluare, oaspeții reușesc să 
egaleze pri-n golul înscris în rrii-n. 47 
de Georgescu. In continuare gazdele 
pun stăpânire pe joc și înscriu prin 
Popescu (min. .62), cu un șut pri-n 
surprindere de la 18 m, și prin H. 
Moldovan (min. 67).

Păcat că acest joc frumos a fost 
întrerupt deseori de intervențiile neo
portune ale arbitrului Stavra Nicolau 
(Constanța) care a dat și numeroasa 
decizii inverse.

ȘTIINȚA: Moguț — Kromely, Geor
gescu, CIMPEANU — P. fipiil, PO
PESCU — IVANSUC, Marcu, GANE, 
MATEIANU, H. MOLDOVAN.

RAPID : DUNGU — Greavu (min. 
30 Neac-șu), Mot-roc, MACRI — 
Neacșu (min. 30 Bodo), Langa — 
Copil, Ozon, I. Ionescu, Georgescu.

CLASAMENT

1. Metalul Tîrijovi$te 22 15 4 3 60:19 312. Dinamo Galati 22 14 6 2 36:15 34
3. Poiana Cîmpina 22 10 e 6 33:22 2G
4. Flăcăra Moreni 22 10 5 7 33:32 25
5. ’C.F.R. Pașcani 22 9 « 7 36:33 24
fi. Dinamo Suceava
7. Prahova ‘Ploiești

22 8 G 8 28:32 22
22 « 4 S»:33 20

XkS.NI. ttrăila 22 6 8 8 23:29 20
9. S.N.M. Constanta 22 5 8 9 24:23 18

10. Rapid Focșatii 22 7 4 11 29:34 18
11. Fbrestă FĂltioeni 7 < 11 ■5:39 18
12. Steaua roșie B&cftu 22 5 8 9 20:40 18
13. Unirea lași 22 G 4 12 34:43 16
14. Rulmentul Bîrlad 22 5 5 12 25:45 15

Rezultatul meciului Unirea lași —

(1-1)
A. DUMITRIU

corespondent

Coranul
în min. 34 prin Marin, care -a reluat 
fel plasă o minge respinsă -cu capul 
de Buzeșan.

După pauză. Progresul a început 
puternic și a dominat categoric, exer
citând o permanentă presiune ta poar
ta lui Nebelea. Apărarea „aglomera
tă" a Corvinutai n-a putut re
zista și în 9 minute scorul a devenit 
4—1 (Oaidă min. 57, Marin min. 63 
și Oaidă min. 65). Superioritatea evi
dentă în continuare a Progresului n-a 
mai fost cancreti-zată în alte goluri, 
deși înaintașii Progresului și-au creat 
numeroase situații -bune. In schimb, 
în min 85, Corvinul a prins pe pi
cior greșit apărarea 'Progresului prin-

tr~un contraatac rapid și Constanti- 
nescu a stabilit scorul final la 4—2

Arbitrul C. Nițescu (ajutat la tușă 
d.e Z. Lustig și Z. Kantor) a co-ndus 
bine,.

PROGRESUL: Mândru (min. 83 
Nicu-lescu) — Nedelou, CARICAȘ. 
SOARE - IONIȚA, PAȘCANII - 
OA1DA (min. 65 Baboie), SMÂRAN- 
DESCU I, Voinea. Dinulescu, MARIN.

CORVINUL: Nebelea — BUZE
ȘAN (min. 46 Niculescu II). NACU 
(Buzeșan), Izghireanu (Nacu) — 
•Balint (Izghireanu), TĂTARU — Za-n- 
ca, Pop, CONSTANTINESCU, IO- 
NESCU, Aii

C.F.R. Pașcani (3—2) nu a fost o- 
mologat (eta.pa din 21 mai).

ETAPA VIITOARE : Unirea Iași — 
Rulmentul Bârlad, Rapid Focșani — 
C.S.M. Brăila. Dinamo Suceava — 
Steaua roșie Bacău, S.N.M. Constan-' 
ța — Foresta Fălticeni, Flacăra Mo
reni — Prahova Ploiești, Metalul Tî-r- 
gov.iște — Dinamo Galați, Poiana 
Cîmpina — C.F..R. Pașcani.

SERIA A ll-A
Chimia Govora — C.S.M. Mediaș 

4—0 (2—0).
Chimia Făgăraș — Metalul Bucu

rești 1—0 (1—0).
Știința București — C.F.R. Roșiori 

1—1 (-1—0).
C.F.R. Electro Craiova — Academia 

Militară 2—2 (0—2).
Drubeta Tr. Severin — Tractorul 

Brașov 2—2 (1—0).
Dinamo Obor — Știința Craiova 

2—0 (2—0).
Dinamo Pitești — C.S.M. Sibiu 

1—0 (0—0).

P. GAȚU

O victorie muncită.

CLASAMENT

1. Dinamo Pitești 22 13 4 5 48:22 30
2. Știința Craiova 22 10 4 8 26:18 24
3. Tractorul Brașov 22 9 6 7 33:23 24
4. ■Știința Bucure-ștf 22 10 4 8 34:28 24
5. C.S.M. Sibiu 22 10 4 8 34:32 24
€. C.S.M. Mediaș 22 9 5 8 31:35 23
7. Dinamo Obor 22 7 8 7 32:26 22
8. Academia Militară 22 8 6 8 35:31 22
9. C.F.R :Roșiori M 8 6 8 17:22 22

10. Chimia Govora 22 8 5 9 24:36 21
11. Metalul București 22 8 4 10 29:37 20
12. Chimia Făgăraș 22 8 3 11 29:34 19
13. Drubeta Tr. Severin 22 6 5 11 31:44 17
14. C.F.R. Electro Cr. 22 6 4 12 27:42 16

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Roșiori

Știința Timișoara—Steagul roșu 3-2 (2-1)
TIMIȘOARA 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Așa cum a în
ceput meciul Știința Timișoara — 
'Steagul roșu, se părea că cei peste 
25.0%) d-e spectatori vor asista la o 
partidă de zile mari. Dar așteptările 
tuturor și bunele impresii formate 
după primele minute de joc s-au spul
berat spre sfârșitul partidei.

Chiar în primele secunde ale întâl
nirii Seredai îl deschide în adînci-nte 
pe Hașoti, acesta îl depășește in viteză

Condusă cu 2-0 de U.T.A 
echipa Petrolului a cîștigat cu 5-3!

•9

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). De 
data aceasta fantbaltșifcii ploieșteni nu 
și-au dezamăgit numeroșii spectatori, 
care au înfruntat ploaia pentru a 
vedea un meci de 'bună calitate. Con
duși din minutul 8 cu 2—Q, fotba
liștii ploieșteni nu s-au descurajat, 
ci s-au apărat mai organizat, iar -în 

-■atac au creat numeroase faze spec
taculoase, la care linia de tnijllocași 
funcționând ca un „ceasornic’* a 
avut o contribuție însemnată. Arăde
nii s-au prezentat cu o echipă care 
a părut obosită. înaintarea nu -a fost 
capabilă să țină mingea mai mult de 
2—3 -pase. Apărarea a " 1
bine dar, mereu hărțuită 
gazdelor., a cedat.

Petrolul Ploiești a 
pînire pe joc din primul

funcționat 
de atacul

staip.us
r___  r „ _ minut, dar
oei -ce înscriu sini arăd-anii caTe, prin 
Mețcas în minutul -4 și Ftoruț iin 
temutul 8 iau conducerea cu 2—0. 
Nota de dominare a 
accentuează, dar se 
dlare. în minutul 14 
o lovitură liberă de 
.poartă, unde Dridea

petroliștilor se 
ratează ocazii 

Babone -execută 
la '20 m spre 

t__ v- este ținut -de
portarul Faur. Lovitura de 11 m este 
transformată de -Dridea. Acesta a fast 
momentul /psihologic al mectalui. De
licii in Petrolul atacă și mai ta-

sistent, dar nu egalează decât în mi
nutul 40 prin Zaharia. In ultimul 
.minut al reprizei, Tabarcea șutează 
de la distanță, Faur nu poate reți
ne și Dridea reia -în plasă : 3—2.

-La reluare, petroliștii continuă să 
atace și în minutul 55 înscriu prin 
Chiriță, care șutează cu efect de la 
distanță. Tn această perioadă asis
tăm la un adevărat asalt la _poarta 
oaspeților, și în minutul 74 
urcă scorul la 5—2. Se părea 
rul w-a lua propo-rții, dar 
ratează ocazii clare prin 
(min. 78), Badea (min. 80), 
(mim. -81). In ultimele minute Petro
lul slăbește ritmul și -permite for
mației U.T.A. să înscrie în minutul 
90 prin Czako.

Arbitrul A. Bentu (București) a 
-condus foarte bine.

JPETROLUL: Sfetcu (tenescu) — 
PALL, Fronea, Flwea — TABAR- 
•CEA, Marin Mareei — Za'har-ia, Ba
dea DRIDEA, BABONE Chiriță;

U.TA.: FA-U-R — Szucs. BACUȚ, 
Seneș — Capaș, Neamțu — Pap, 
Patchowschi (Țîrlea), MEȚCAS., 
FLORUȚ, Czako.

A. VLASCEANU și 
GH. ALEXANDRESCU —

B atone 
că sco- 
gazdele 
Dridea 

Babane

c-oresp.

pe Codreanu și din marginea careului 
de 16 m înscrie imparabil : 0—1. 
Reacția Științei este promptă și ime
diat după ce s-a pus mingea la cen
tru gazdele inițiază o avalanșă de 
atacuri care supun la o grea încer
care apărarea brașovenilor. In min. 
15 Manolache a pătruns vijelios în 
careu și a șutat puternic în bara 
transversală. Mingea a revenit -tai 
R. Lazăr care a intrat cu ea în poar
tă : 1 — 1. încurajați de goi, studenții 
domină în continuare. Steagul roșu 
se apără atent și contraatacă foarte 
periculos în special pe aripa dreaptă 
-prin Hașoti în formă excelentă. în ul
timul minut al reprizei se repetă faza 
de ta egalare. Manolache șutează î-n 
bară, numai că de data aceasta Le- 
reter este cel care înscrie: 2—1.

După pauză aspectul jocului se 
schimbă, accentul căzînd exclusiv ,pe 
luptă. Având un plus de voință și de 
vitalitate și mai ales fiind mai calmi 
în momentele decisive, studenții și-au 
asigurat în final victoria. O victorie 
cucerită după multe emoții, căci în 
min. 67 la o ezitare a apărării timi
șorene Seredai egalează: 2—2. Peste 
4 minute o minge excedent centrată 
de Igna este -reluată din voie de Mi- 
țaru : 3—2, Ultimele minute au abun
dat în greșeli de execuții tehnice și în 
faulturi, majoritatea lor comise de 
oaspeți. In rni-n. 87 arbitrul I. Gheor 
-ghiță (București), care a condus bine 
această partidă, l-a eliminat pe Mes- 
zmos pentru faulturi repetate comise 
-asupra lui R. Lazăr.. Aw mai notat 
spre sfîrșit -o ocazie ratată de înain
tașii formației oaspe.

ȘTIINȚA : Ciî’.can — GEORGES
CU, ȚURCAN, Codreanu (din min. 50 
HALMAGEANU) — Petescu, TA
NABE — Igna, R. LAZAR. Manola
che, Lereter, Mițaru.

STEAGUL ROȘU : Gbiță — Bâr
san, ZAHARIA, Nagy — Sereda-i, 
Szigheti — HAȘOTI, Fusuîan, Proc-a. 
Mesza-ros, David.

— C.S.M. Sibiu, Academia Militară— 
Știința București, C.SM. Mediaș — 
C.F.R. Electro Craiova, Tractorul Bra
șov — Di-namo Pitești, Metalul Bucu
rești — Di-namo Obor, Chimia Făgă
raș — Chimia Govora, Știința Cra
iova — Drubeta Tr. Severin

SERIA A III-A
C.F.R. Timișoara — C. S. Oradea 

1—0 (1-0).
Din-amo Săsar — Ind. Sîrmii C. 

Turzii 0—2 (0—2).
A.M.E.F. Arad — Dinamo Barza 

5—0 (0—0).
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Re

șița 3-1 (2-1).
Recolta Cărei — Jiul Petroșani 0—0.
C.S.M. Cluj — C.S.M. Baia Mare 

2—1 (0—1).
Gloria Bistrița. — Ariesul Turd-a 

2—0 (1— Oi

CLASAMENT

1. C.S.M. Baia Mane 22 11 6 5 27:14 28
2. Jiul Petroșani 21 11 6 5 28:18 28
3. ind. Sîrmii C. Turzii 22 11 5 6 43:24 27
4. C.F.R. Timișoara 22 12 2 8 38:22 26
5. C.S. Oradea 22 12 2 X 43:32 26
6. Mureșul Tg. Mureș 22 9 7 6 35:24 25
7. C.S.M. Cluj 22 9 5 8 26:35 23
8. Ariesul Turda 22 7 8 7 27-26 22
9. C.S.M. Rewița 22 ;8 6 8 6:33 22

10. amef Arad 22 5 9 8 23:25 19
11. Dinamo Săsar 22 8 3 11 26:31 19
12. Recolta Cărei 22 5 7 10 H8:-4 17
13. Gloria Bistrița 22 5 6 11 19:32 16
14. Dinamo Barza 22 3 4 15 19:4» 10

ETAPA VIITOARE: C.S.M Baia 
Mare — Mureșul Tg. Mureș, Dinamo 
Barza — C.F.R. Timișoara, Jiul Pe
troșani — C.S M. Reșița, Arieșial Tur
da — Dinamo Săsar, AM.-E.F. Arad
— Ind. Sîr.mii C. Turzii, C. S, Ora
dea — Gloria Bistrița. Recolta Cărei
— C.S.M Cliti

ll. VILARA

<J. T. A. joacă azi 
în i'apitală

Echipa arădeană U.T.A. susține ari 
în Capitală, pe terenul -din Dudești, 
un .meci amical in compania forma
ției fiumbacuL Partida va începe la 
ora 16.30.



Partide de mare luptă în primele două zile 
ale întîinirii internaționale de șah 

R. P. Romînă—R. S. S. Gruzină
Sîmbătă după amiază a început în 

Capitală întîlnirea internațională ami
cală dintre reprezentativele de șah 
ale R. P. Romîne și R.S.S. Gruzine. 
Meciul se dispută în 4 tururi, echi
pele fiind formate la cele opt mese 
din cite 4 seniori, 1 junior și 3 ju
cătoare. Primele două zile de între
cere au oferit numeroșilor spectatori 
prezenți în sala Bibliotecii centrale 
universitare partide interesante, de 
mare luptă.

Partidele primului tur s-au carac
terizat printr-o luptă foarte îndîrjită. 
Puțin după epuizarea mutărilor de 
deschidere, pe toate cele opt table 
au apărut poziții tăioase, în care 
decizia părea să se producă aproape 
imediat. In realitate, numai trei par
tide s-au încheiat sîmbătă seara. Soos 
a făcut remiză cu Ghiorgadze, deși 
finalul de pioni în care trecuse ra
pid partida păruse la început avan
tajos jucătorului romîn. Mai bine a 
stat la un moment dat și Alexandra 
Nicolau în fața gruzinei Togonidze. 
Dar un schimb neinspirat pe coloana 
„a* * i-a permis acesteia din urmă să 
cîștige. Echipa noastră a egalat „în 
ultimul minut" al rundei, Elisabeta 
Polihroniade învingînd pe prima re
prezentantă a oaspeților, Gaprindaș- 
vili, într-o partidă bine jucată de la 
început pînă la sfîrșit.

(Urmare din pag. 1)

ceasta să ne încurce socotelile : un 
eșec al lui Stelian ar fi însemnat, în 
mod practic, un turneu de baraj 
(Gabor-Stelian— Barany) care să de
semneze pe cîștigătorul concursului... 
...Asaltul Stelian-Jănicke începe în
tr-o tensiune extraordinară. Primele 
contacte se soldează cu două lovituri 
duble (2-2), după care Stelian ia con
ducerea prin paradă ripostă la un

• atac fulgerător al adversarului său: 
1 3—2. Citeva clipe de studiu și... din 

nou lovitură dublă : 4—3. Lui Stelian 
îi mai trebuie doar o tușă. O va 

,i. realiza oare ?... Reprezentantul nostru 
este suficient de calm pentru ca spec
tatorii să nădăjduiască într-o victorie 
a sa. Deocamdată însă Jănicke are 
inițiativa. Atent el îl surprinde „des
chis" pe Stelian și scorul devine egal: 
4—4. Spectatorii nu mai au răbdare. 
In picioare, ei așteaptă cu înfrigu
rare, rezultatul... O nouă lovitură du
blă și egalitatea se menține: 5—5.
Abia a anunțat scorerul rezultatul și 
Stelian a și plecat la atac. Jănicke 
surprins se retrage tactic, așteptîn- 
du-1 pe Stelian la paradă ripostă. 
Jănicke rămîne însă o clipă (poate și 
mai puțin) cu brațul îndoit și Ste
lian sesizînd lovește decisiv : 6—5. 
în aplauzele entuziaste ale sutelor de 
spectatori prezenți în sală !

Clasamentul general: l. C. Stelian 
(R.P.R.) 6 v. ; 2. Gabor (R.P.U.) 5 v.; 
3. Barany (R.P.U.) 5 v. : 4. Ionescu 
(R.P.R.) 4 v. : 5. Nielaba (R.P.P.) 3v.: 
6. Kaiser (R.D.G.) 3 v. ; 7. Jănicke 
(R. D. G.) 1 v. ; 8. Toth (R.P.R.) 1 v.

Ultima probă, cea de sabie — des
fășurată ieri — a dat naștere unor 
dispute foarte indîrjite incă din serii. 
Au fost învinși pe rînd toți trăgă
torii germani (Ruppert, Hanke și 
Hornkohl), polonezul Bloch și unul 
dintre reprezentanții noștri, Aruș.

După întrerupere, Ciocîltea a remi
zat, Ia prima masă, cu Gurghenidze, 
după ce avantajul alternase în jocul 
de mijloc. Tot cu remiză s-a terminat 
partida Drimer-Șișov, jucătorul romîn 
litptînd pînă la mutarea 72 într-un 
final cu nebuni de culori diferite 
în care a vrut să scoată mai mult de 
jumătate de punct... Ghițescu (neins-, 
pirat) a pierdut la Buslaev, în schimb 
campionul nostru Fl. Gheorghiu a 
cîștigat la Djindjinașvili, jucînd cu 
mult curaj 12 mutări-fulger în criză 
de timp. La ultima masă, gruzina 
Kakabadze (cu negrul) a întrecut-o 
pe Margareta Teodorescu.

Astfel, după prima zi de joc scorul 
întîinirii era de 4‘/2—în favoarea 
echipei R.S.S. Gruzine.

Și aseară — în cel de al doilea 
tur al întîinirii - numai trei partide 
s-aii încheiat în orele regulamentare 
de joc. Confruntarea dintre primii ju
cători, Ciocîltea (cu alb) și Gurghe
nidze, a dat din nou egalitate. De 
data aceasta, însă, partida a decurs 
în nota de dominare a șahistului ro
mîn, adversarul său trebuind să ape
leze la o apărare foarte tenace și in
ventivă pentru a egala situația. Re
miză a fost și partida Ghițescu—Bus
laev, după spectaculoase complicații 
tactice. In poziție superioară, Poli
hroniade a greșit în jocul de mijloc, 

A lil a ediție a campionatelor internaționale 
de scrimă ale R. P. Romîne

permițînd lui Gaprindașvili să mă
rească avansul echipei oaspe la 2 
puncte.

Echipa romînă are însă bune șanse 
ca azi dimineață — la jucarea parti
delor întrerupte — să egaleze și chiar 
să ia avans. Cu avantaj pentru jucă
torii noștri s-au întrerupt partidele 
Ghiorgadze—Soos, Gheorghiu—Djindji- 
hașvili, Teodorescu—Kakabadze și 
Ceaikovskaia—Perevoznic. Numai Dri- 
mer are final mai slab (cu un pion 
în minus) în fața lui Șișov.

Pînă la epuizarea întreruptelor din 
turul doi, scorul întîinirii este de 6>/2— 
2'/2 (5) în favoarea echipei R. S. S. 
Gruzine. Al treilea tur al întîinirii 
este programat pentru mîine după 
amiază.

«ADU VOIA

Baschetbaliștii de la Dinamo 
Te. Mureș au plecat 
in R. D. Germană

Echipa masculină de baschet Dinamo 
Tg. Mureș a plecat în R. D. Germa
nă pentru a susține între 29 mai — 
8 iunie un turneu în orașele Berlin, 
Leipzig și Halle. Printre echipele 
cu care va juca formația mureșană 
se .află Dinamo și Vorwarts Berlin, 
Lokomotiv Leipzig, Chemie din Halle 
ș.a. Din lot fac parte printre alții 
Toth, Buzan. Borbely, Spiridon, Bra- 
jan, Balint. Antrenor: Șt. Zoldi.

V. KADAR coresp.

FOTBAL
AUSTRIA — ANGLIA 3—1

La trei zile după ce a terminat în
vingătoare pe stadionul Olimpic din 
Roma (3—2 cu reprezentativa Italiei), 
selecționata Angliei a întîlnit sîmbătă 
la Viena, pe stadionul Prater, echipa 
Austriei. Fotbaliștii austrieci, deși ră
mași în zece după numai '15- minute 
de joc, au desfășurat numeroase ac. 
țiuni spectaculoase și s-au apărat calm 
în momentele dificile. Ei înscriu în 
min. 3 prin Hof, dar Greaves aduce 
egalarea după numai 13 minute. In 
min. 27 însă Nemec înscrie din nou 
pentru gazde, iar cu 10 min. înainte 
de sfîrșit Senekowitz stabilește sco
rul meciului la 3—1 în favoarea se
lecționatei Austriei

Echilibrată a fost și confruntarea din 
semifinale, unde, după terminarea 
tuturor asalturilor au fost necesare 
și două baraje: primul între Vintilă 
și maghiarul Rostas, al doilea între 
Pelmuș, Gabor și Szerencses. S-au 
calificat mai departe — Rostas și 
Szerencses.

La ora 17 s-au aliniat în fața plan
șei pentru turneul final următorii 
trăgători: polonezii Wojicicki și
Franke, maghiarii Rostas și Szerenc
ses, precum și sabrerii noștri Mus
tață, Culcea, Rohoni și Szantai.

încă de la primele asalturi s-a 
văzut clar că cel mai în formă este 
reprezentantul nostru, L. Rohoni. El 
cîștigă în serie, asalt după asalt, 
uneori cu o ușurință remarcabilă: 
5—1 cu polonezul Wojicicki, 5—2 cu 
maghiarii Szerencses și Rostas. Mai 
slab merge Mustață, unul din favori- 
ții probei. Explicația trebuie căutată 
în stilul său defectuos, în risipa de 
energie de care a dat dovadă, mai 
ales în serii și semifinală. El a ajuns 
astfel să nu mai aibă resurse pentru 
ultimul act al concursului... Pro
mițătoare, in schimb, evoluția lui Gh. 
Culcea, care a tras curajos și a fost 
deseori foarte aproape de valoarea 
celor rnai buni trăgători. Dintre oas
peți, Szerencses a făcut dovada unor 
frumoase calități — mai ales un dez
voltat simț al lamei și al timpului. 
Foarte bine a tras și polonezul Franke, 
în ciuda puținelor victorii realizate. 
El a fost un trăgător dificil, creînd 
probleme tuturor concurenților din 
primele trei locuri. Iată și clasamen
tul general al probei : 1. L. Rohoni 
(R.P.R.) 7 v ; 2. J. Szerencses (R.P.U.) 
6 v : 3. T. Rostas (R.P.U.) 4 v.: 4. 
D. Mustață (R.P.R.) 4 v ; 5. W. Wo
jicicki (R.P.P.) 3 v; 6. E. Franke 
(R.P.P.) 2 V ; 7. Gh. Culcea (R.P.R.) 
1 v și 8. I. Szantay (R.P.R.) 1 v.

A, .

Niko’ai Ozolin 
a sosit la Tokio

Răspunzînd invitației Comitetului 
Olimpic japonez, la 26 mai a sosit la 
Tokio Nikolai Ozolin, șeful Institu
tului de cercetări în domeniul atletis
mului din Uniunea Sovietică. Nikolai 
Ozolin îi va ajuta pe sportivii japo
nezi în pregătirea lor pentru Jocurile 
Olimpice din anul 1964. Fostul cam
pion sovietic a declarat ziariștilor 
el va ține o serie de conferințe 
va participa la discuții în legătură 
pregătirile atleților. Nikolai Ozolin

că 
Și 

cu 
a 

declarat de asemenea că speră ca vi
zita sa în Japonia să contribuie la 
promovarea relațiilor sportive prie
tenești între U.R.S.S. și Japonia.

M. Kurbatov (U.R.S.S.) învingător 
în cursa ciclistă Paris-Rouen-Paris

ECHIPA R. P. ROMÎNE PE LOCUL III
PARIS 28 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică a avut loc pe ruta Paris 
— Rouen — Paris întrecerea ciclistă 
organizată de ziarul l’Humanite. In 
afara alergătorilor francezi au parti
cipat și cicliști din Uniunea Sovieti
că, R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă și 
R.P. Romînă. Polonezii au prezentat 
o formație puternică din care a 
făcut parte și Krolak. Prima etapă a 
fost cîștigată de ciclistul sovietic 
Mihail Kurbatov, iar cea de a doua 
de alergătorul francez Neuvez. In 
clasamentul general individual pe 
primul loc s-a clasat M. Kurbatov 
(U.R.S.S.), iar în cel pe echipe, re
prezentativa R. P. Polone. Iată re
zultatele finale: individual: 1.
Kurbatov (U.R.S.S.) 8 h. 29:52; 2.

M.

PE GLOB
SUEDIA — ELVEȚIA 4—0 

în cadrul grupei. întîî europeneIn cadrul grupei întîî europene a 
preliminariilor campionatului mondial, 
reprezentativa Suediei a învins la scor 
(4—0) selecționata Elveției, acumu- 
lînd 4 puncte după două partide sus
ținute. 
Suedia 
Elveția 
Belgia

4
4
0

2 2 0 0 6:0
3 2 0 1 6:7
3 0 0 3 3:8

DANEMARCA—R.D. GERMANA l-t
Selecționata de fotbal a R.D. Ger

mane a susținut ieri la Copenhaga o 
întîlnire amicală în _ compania repre
zentativei Danemarcei. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate 
1-1 (1-1).

FIORENTINA — GLASGOW 
RANGERS 2—1

In. meci retur pentru finala com
petiției la care au iuat parte cîștigă- 
toarele de cupe naționale din mai 
multe țări europene, Fiorentina a în
trecut cu 2—1 (1—0) pe Glasgow Ran
gers, intrînd în posesia trofeului. 
După cum se știe, primul meci se în
cheiase de asemenea cu victoria echi
pei din Florența, cu 2—0.

A.S. ROMA IN FINALA „CUPEI 
ORAȘELOR TIRGURI"

După ce de două ori au terminat 
la egalitate (2—2 și 3—3), în cei 
de-al treilea meci din cadrul semifi
nalelor „Cupei orașelor tîrgurj" A.S. 
Roma a întrecut cu 6—0 (3—0) echi
pa Hibernians, calificîndu-se pentru 
finala competiției. Pentru finală s-a 
calificat de asemenea echipa engleză 
Birmingham City.
R, P. UNGARA - ȚARA GALILOR 

3—2
Pe stadionul .Nepstadion" din Bu

dapesta, în fața ă peste 80.000 de 
spectatori, pe un timp ploios și un 
teren desfupdat, s-a desfășurat ieri 
întîlnirea internațională amicală din
tre selecționatele R. P. Ungare și 
Țării Galilor. Victoria fotbaliștilor 
maghiari cu 3— 2 a fost realizată 
prin golurile înscrise de Solymossi și 
Tichy (de două ori). A arbitrat ita
lianul Ionni

MECI INTERNAȚIONAL DE 
RUGBY LA CONSTANTA

Farul—Lokomotiv Leipzig 
6-11 (6-6)

CONSTANȚA 28 (prin telefon). La 
întîlnirea internațională de la Cons
tanța au asistat peste 3.000 de spec
tatori printre care și numeroși tu
riști din R.D.G. veniți la odihnă pe 
litoral. Jocul celor două echipe a 
plăcut, fiind dinamic, deschis și cu 
frumoase acțiuni pe înaintare. A ar
bitrat birie — Nicolae Diamandi.

P. FN'ACHE — coresp. reg.

SOFIA 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru). In ultimele 
două zile ale tradiționalului concurs 
atletic organizat de ziarul „Narodna 
Mladej" atletii romîni au înregistrat 
citeva rezultate remarcabile. Am 
Roth, concurînd în proba de aruncare 
a greutății s-a clasat pe locul doi 
cu 15,82 m — nou record al țării 
noastre. Proba a fost cîștigată de 
Remite Garisch cu 16,75 — nou re
cord al R.D.G.

Cil un rezultat excelent ă cîștigat

3.Kowalski (R.P.P.) 8 h. 30:43; 
Clavier (F.S.G.T.-Franta) 8 h. 30:43; 
...16. I. Braharu 8 h. 32:17; ...19. 
C. Burtea 8 h. 32:25; ...21. C. Moi- 
ceanu 8 h. 32:25 
h. 40:20; echipe:
25 ‘ - ■ “ * "
3. R. P. Romînă 25 h. 37:07 1 4- R.

; ...26. S. Duță 8 
1. R. P. Polonă 

h. 34:30; 2.' U.R.S.S. 25 h. 36:59;

Cehoslovacă 25 h, 39:24,S.

Dinamo Graiova-Dynamo Berlin
8-12 la box

a II-a de Horst Minhau (B) ; cat. 
_._r_______   pentru ușoară: V. Ionescu (C) meci nul cu
această dată, întîlnirea amicală de box Hari Lempia (B) ; cat. semimijlocie: 
Dinamo Craiova — Dynamo Berlin I. Olaru (C) învinge la' puncte pe 
a găsit pugiliștii craioveni comple- Fritz Niklas (B) ; cat. mijlocie mică: 
tamente nepregătiți și astlel, la ei " ’ ’ "" 1 • - >■-
acasă, au pierdut cu scorul de 8—12. 
Rezultate tehnice:

Cat muscă: C. Dumitrașcu (C) 
b.p. Boliasch Alfons (B) ; cat. 
cocoș: M. Marineșcu (C) este învins 
la puncte de Horst Gelach (B) ; cat. cat. grea : C. Dinu (C) este învins 
pană; M. Goantă (C) învinge prin prin abandon în repriza a II-a de A. 
abandon rep. II pe Hans Heninge Khirser.
(B) ; cat. semiușoară: A. Farkaș
(C) este învins prin K.O. în rep. R. SCHULTZ, coresp. regional

CRAIOVA, 28 (prin telefon). 
Neprevăzută calendaristic |

If" IE SCURT
• Campionatele internaționale de 

tenis ale Franței, disputate la Ro
land Garros, s-au încheiat sub sem
nul marilor surprize. Iată rezultatele 
semifinalelor, la bărbați: Santana— 
Laver 3—6, 6—2, 4—6, 6—4, 6—0; Pietran- 
geli—Lundquist 6—3, 6—4, 6—2. La femei: 
Haydon—Kormoczi 3—6, 6—1, 6—3 ; Ra
mirez—Budding 6—4, 4—6, 6—3. Ieri 
s-au disputat finalele. După o luptă 
strînsă, Santana l-a întrecut pe Pie- 
trangeli (4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2) iar 
Ann Haydon a dispus de Yolanda 
Ramirez în două seturi (6—2, 6—1).

• în cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat sîmbătă la Londra, 
recordmanul european la aruncarea 
greutății Arthur Rowe a înregistrat 
18,70 m. — cea mai bună performanță 
europeană a sezonului în aer liber.

• Turneul internațional feminin de 
volei desfășurat la Zagreb s-a în
cheiat cu victoria selecționatei R.D. 
Germane, care a dispus în ultimele 
partide cu 3—0 de echipa Franței și, 
în finală, cu 3—2 de selecționata R.P. 
Ungare.

• în primul lor meci contînd pentru 
semifinalele
peni" la volei, s-au întîlnit la Dimi- 
trovo (R. P. Bulgaria) echipele Mi-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Dinamo București-Nom York Americans 
1-4 (1-1)

DINAMOVIȘTII AU JUCAT IN 10 ȘI APOI IN 9 OAMENI, DIN CAUZA 
BRUTALITĂȚILOR COMISE DE ADVERSARI

NEW YORK 28 (de la trimisul nos
tru). — Meciul Dinamo — New York A- 
mericans nu s-a putut disputa sîmbătă 
din cauza furtunii. Meciul a avut Ioc 
duminică seară în fata a peste 10.000 
spectatori. Jucînd cu o brutalitate rar 
întîlnită, echipa americană a scos din 
luptă chiar în min. 3 pe Tîrcovnicu, 
iar în min. 75 pe V. Anghel. Ambii, 
loviți grav la genunchi, au părăsit te
renul. Jucînd tot meciul în inferiori
tate numerică (în ultimele 15 minute în 
9 oameni). Dinamo a pierduț eu 4-1 
(1-1). Scorul a fost deschis de Ene II 
în min. 4, după o pasă primită de la 
Anghel. Echipa americană a .egalat în 
min. 32 prin sudamericanul Seano, care 
după pauză. în min. 52. urcă s cer UI la 
2-1. la o învălmășeală îh cursul e$r,eia
—..... —............       4,.........

In concursul internațional de la Sofia

Florica Grecescu proba de 800 m 
plat; 2:08,6, urmată de T. Isaeva 
(R.P.B.) 2:10,4 — nou record. Alte 
rezultate: MASCULIN—disc: Szecseny 
(R.P.U.) 57,94 m — cea mai bună 
performanță europeană a anului; pe 

V. Manolescu cu 
Dicev (R.P.B.) 

record; înălțime:
1,99 m; 400 m 

(U.R.S.S.) 
Konev

locul 6 s-a clasat 
51,53 m; suliță: 
76,29 m — nou 
Kumanov (R.P.B.) 
plat: Krapenko (U.R.S.S.) 48,4;
5.000 m plat: Konev (U.R.S.S.) 
14 :38,4 ; prăjină : Hlebarov (R.P.B.) 
4,40 m; pe locul 8 s-a clasat P. 
Astafei cu 4,00 m; triplu salt; Pa- 
tarinski (R.P.B.) 1.5,70 m; 1.500 m 
plat: Valentin (R.D.G.) 3:43,8 ; greu
tate : Sprenk (U.R.S.S.) 17,40 m;
200 m plat; Bîcivarov! (R.P.B.) 21,6; 
FEMININ — lungime: Iorgova 
(R.P.B.) 5,79 m; 80 m garduri : Ker- 
kova (R.P.B.) 11,2.;: suliță: Arțova
(R.P.B.) 48,36 m ; 200 m plat : Itki- 
na (U.R.S.S.) 23,8; Munkacsi
(R.P.U.) 24,4.

TOMA HR1STOV

C. Iordache (C) este învins la puncte 
de Rolf Irmtc (B) ; cat. mijlocie: 
P. Deca (C) meci nul cu Ludwig 
Graf (B) ; cat. semigrea: Tr. Stu- 
paru (C) este; învins prin abandoti 
în repriza a II-a de B. Vitovski (B) ;

nior și Ț.S.K.A. Moscova. Voleiba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 3—1. Returul acestei partide 
se va desfășura la Moscova.

• Marele maestru sovietic Ratmir 
Holmov a cîștigat turneul internațio
nal de șah al țărilor Asiei desfășurat 
la Așhabad. El a totalizat 71/2 p. din 
9 posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Muhitdinov 6 p., Goliak, Ha- 
nov cu cite 5'/2 p. și Aaron (India) 
4‘/2 p.

• Cea de a Vil-a etapă a Turului 
ciclist al Italiei Calabria—Cosenza 
(221 km) a fost cîștigată de Antonia 
Suarez în 6 h 09:27,0, care’ a trecut 
pe primul loc în clasamentul general.

•> Intr-un concurs al atleților ame
ricani desfășurat la Modesto (Califor
nia) camploWul olimpic Ralf Boston 
a stabilit un nou record mondial la 
săritura . îi» lungime: cu 8,24 m (ve
chiul record era de 8,21 m și-i apar
ținea). • în cadrul aceluiaș concurs at
letul Don Bragg a sărit cu prăjina 
4,57 m. De remarcat că proaspătul 
recordman mondial al acestei probe, 
Davies, a realizat doar 4,42 m. Con-

,Cupei campionilor euro-, noly a obținut la aruncarea cioca
nului. o performanță de 69,02 m. 
(Agerpres)

Cosma este împiedicat să iasă din poar
tă, fără ca arbitrul McLean (S.U.A) - 
care s-a făcut că nu vede faza — să 
intervină. După un minut, arbitrul ii 
gratifică pe fotbaliștii americani eu 
un 11 m pe care-1 transformă McCole. 
Acesta mai Înscrie — de la 6 m — un 
goi în min. 55. Dinamo atacă apoi, 
deși în 9 oameni, dar nu reușește să 
reducă scorul. Dinamo a aliniat forma
ția : Cosma—Ivan, Nunweiller. III, Par. 
nait—Alexandru, Nunweiller IV—Anghel, 
Varga, Ene II, Tîrcovnicu^, David.

Marți, Dinamo va , juca la Montreal cu 
Concordia.

La ora cînd transmit, Bangu conduce 
cu 5-1 în meciul cu Beșiktaș.

R. URZICEANU


