
Cea de a V a ediție
a Campionatelor internaționale de gimnastică 

s-a bucurat de succes deplin
Campioni internaționali ai R.P. Romîne :

• Sonia lovaa (la sal $1 bîrnă) • Emilia Li(d (la sâriluri) 
• rrcdcric Orendi (la Dara)

îimnafdi sovietici Tamara Ivanova $1 Valeri Kerdemelidi— 
campioni (îDsoIuțl

I Aseară, In prezența unui numeros și 
Entuziast public, s-au încheiat întrece
rile celei de a V-a ediții a Campiona
telor internaționale de gimnastică ale 
larii noastre. Această competiție de 
mare amploare s-a bucurat de un înalt 
nivel tehnic, în special datorită com
portării frumoase a sportivilor sovietici 
ti romini, între care s-a dat — de 
[apt — lupta pentru titlurile de cam
pion. De altfel, clasamentele sînt edifi-

2. Frederic Orendi (R. P. Romînă) 
112,70 p.; 3. Iuri Stoida (U.R.S.S.) 
112,30 p.; 4—5 Jozsef ALachalik (R. P. 
Ungară) și Lajos Varga (R. P. Un
gară) 110,75 p.; 6. Premysl Krbec 
(R. S. Cehoslovacă) 110,40 p. Pe apa
rate; SĂRITURI: 1. Krbec Premysl 
— campion internațional al R.P.R. 
28,55 p; 2. Valeri Kerdemelidi 28,45 p;
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Aspect de la festivitatea de în
chidere a celei de a V-a ediții a 
Campionatelor internaționale de 

gimnastică die R.P. Romine
(Continuare în pag, a 4-a)

aloare în acest sens. Reprezentanții 
pniunii Sovietice au dovedit încăodată 
nalta lor valoare, cucerind întiietatea 
h individual compus. Dintre sportivii 
loștri, o comportare meritorie au avut 
Frederic Orendi, Sonia lovan, Emilia 
[iță și Atanasia Zimbreșteanu, care 
-au clasat pe locuri fruntașe, atît la 
[idividual compus, cit și la diferite 
[parate.
I Pe lîngă plăcutul spectacol sportiv 
|e care l-au oferit publicului bucureș- 
Lan, Campionatele internaționale aie 
I.P.R. au constituit un minunat pri- 
lj de verificare a nivelului de pregă- 
Ire înainte de Campionatele mondiale 
I — ceea ce prezintă o deosebită im- 
prtanță — au contribuit la stringerea 
[gaturilor de prietenie între sportivii 
prtipipanți.I ILDIKO RUSSU-ȘIR1ANU
| REZULTATE TEHNICE

BARBAȚI, individual compus; 1. 
laleri Kerdemelidi (U.R.S.S.) — cam
ion internațional ai R.P.R. 114,20 p.}

,Cupa Diinzmo” la tir
• Două noi recorduri 

republicane
Pe poligoanele Dinamo și Tunari au 
st stabilite sîmbătă și duminică, în 
Idrul „Cupei Dinamo", două noi re- 
Irduri ale țării în probele de armă 
beră calibru redus 3x30 focuri-ju- 
oare și pistol calibru mare-seniori. 
pul record la armă este de 838 p, și 
tartine trăgătoarei Margareta Filip de 
I Olimpia Brașov (vechiul record 
[4 p), iar la pistol calibru mare lui 

Atanasiu (Știința) 582 p (vechiul 
[cord 580 p). De asemenea, la proba 
I armă liberă calibru redus, pe trei 
[ziții, trăgătorul ieșan Traian Cogut 
realizat 1.152 p, o performanță ex- 

llentă, care depășește cu 3 p. actualul 
cord mondial.

Scoruri strînse în prima etapă
a campionatelor masculine de handbal

Prima etapă a campionatelor re-
publicane masculine de handbal a 
furnizat partide viu disputate, înche
iate în majoritatea cazurilor cu sco
ruri strînse. Un fapt demn de semna
lat este acela că echipele fruntașe 
(Tehnometal Timișoara, Rapid Bucu
rești, Știința Timișoara) au fost în
vinse — este drept în deplasare, dar 
de formații situate în coada clasa
mentelor. Acest lucru mărește inte
resul pentru desfășurarea campiona
tului republican de handbal în 7.

ciul a fost multă vreme foarte echili-, 
braț, în așa fel incit era greu să a- 
preciezi oare echipă va cîștiga. In 
min. 42 Steaua conducea doar ou 
10—9. Din acest moment însă for-t 
mafia bucureșteană și-a găsit cai

SERIA I

■Steaua București—Tractorul Brașov 
22—13 (5—5). întâlnirea inaugurală 
a sezonului de activitate din Capitală 
nu a avut darul să satisfacă prin 
nivelul său tehnic. Ambele formații 
au comis multe greșeli (mai „scuza
bile" la Steaua în rîndurile căreia au 
evoluat câțiva tineri jucători). Mo

Voleibaliștii de la Rapid București s-au calificat 
in finala C. C. E. fără să piardă vreun set!

Uitimele rezultate; 3-0 cu Dukla și 3-0 cu Stade
BUDAPESTA 8 (prin telefon 

trimisul nostru). — Excepționala 
ție a Rapidului în jocul de vineri seara 
cu Dozsa Budapesta a atras în mod se
rios atenția iubitorilor de sport din ca
pitala R.P. Ungare asupra turneului de

de la 
cvolu-

volei care desemnează pc una din fina
listele actualei ediții masculine a „Cu
pei campionilor europeni".

Primul meci al programului le-a a- 
dus de altfel și o satisfacție, mai mult 
însă de ordin moral. Pentru că victoria

Ieri, in categoria A la fotbal

ETAPA ECHIPELOR OAZDĂ...
• St roșu și Metalul au cîștigat meciurile zilei • Petrolul a obținut 

prima victorie • U.T.A. pe ultimul loc

Etapa a XVlI-a a categoriei A a fost 
etapa echipelor gazdă. Ele au obținut 
victoria în cinci meciuri. Celelalte 
două s-au încheiat la egalitate, la a- 
celiași scor de 1—1.

Cele două partide ale etapei. St. 
roșu — Rapid și Metalul — Dinamo 
Pitești, au dat cîștig de cauză forma
țiilor gazdă, dar la mare luptă. St. 
roșu — învingător pentru a treia oară 
cu 3—4, în retur — și-a consolidat 
poziția de lider, iar Metalul — după 
victoria de ieri, a „sării" de pe locul 
ultim pe locul 11, trecînd „lanterna 
roșie" echipei U.T.A. Și-a îmbunătățit 
poziția în clasament și Știința Timi
șoara, care a cîștigat două locuri. Re
zultatele de ieri, de altfel, au provocat 
schimbări pe locurile 5—7 și II—14. 
In rest, echipele și-au păstrat pozițiile 
cucerite în etapa precedentă. Dacă di
ferența dintre prima clasată și ultima 
s-a dublat (12 puncte), în schimb, 
pe locurile 3—8 și 8—14 sînt „îngră
mădite" 6 și respectiv 7 echipe pe 
spațiul a 4 puncte. ,

Dintre rezultate mai trebuie men
ționate victoriile nete obținute de Di
namo București, Petrolul (aflat la 
primul succes în acest sezon) și Ști
ința Timișoara. De subliniat numărul 
sporit de goluri: 25, ceea ce înseamnă 
o medie de peste 3,50 goluri de meci.

IERI, IN ETAPA A XVII-A
Progresul — Dinamo Bacău 
Știința Timișoara — Minerul 
Dinamo București — U.T.A. 
Jiul — Steaua
Metalul — Dinamo Pitești 
Petrolul — — *
St. roșu —

Știința Cluj 
Rapid

î—i
3— 0
5—2
1—1
2—1
4— 0
3—1

<i-i) 
<o-o) 
(3-0) 
(1-1) 
(1-1) 
(2-0) 
(0-1)

I

Francais
cu 3—0 (3, 14, 12) asupra lui 
Franțais — sosită la Budapesta 
seara — nu i-a adus Dozsei decât lo
cul II în clasamentul general.

A urmat apoi partida Rapid Bucu
rești —• Dukla Kolin. Vor repeta ro- 
mînii „figura" de vineri seara ? Toată 
lumea aștepta cu o justificată nerăb
dare confruntarea dintre campioanele 
R.P. Romîne și R.S. Cehoslovace. Cal
culele au intrat în funcțiune: Rapidul 
avea nevoie doar de un set pentru a 
putea participa în finală. Voleibaliștii 
romîni nu și-au propus însă, doar atît. 
Ei au dorit, cu o voință demnă de toată 
admirația, să arate nu numai celor pre-

Stade 
vineri

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

CLASAMENTUL
1. St. roșu (1) 17 11 2 4 39:23 24
2. Dinamo Buc. (2) 17 10 3 4 38:22 23
3. Progresul (3) 17 9 2 6 33:20 20
4. Petrolul (4) 17 9 2 6 36:23 20
5. Știința Tim. (7) 17 8 2 7 21:21 18
6. Rapid (5) 17 7 4 6 21:21 18
7. Știința Cluj (6) 17 7 3 7 30:30 17
8. Dinamo Bacău (8) 17 6 4 7 20:23 16
9. Minerul (9) 17 7 1 9 16:35 15

10. Steaua (10) 17 5 4 8 33:33 14
11. Metalul (14) 17 5 4 8 27:39 14
12. Jiul (12) 17 5 4 8 20:33 14
13. Dinamo Pitești (11) 17 5 3 9 23:28 13
14. U.T.A. (13) 17 5 2 10 25:31 12

Etapa viitoare : Știința Cluj -- Dinamo
București, Minerul — Progresul, St. 
roșu — Știința Timișoara, Dinamo Ba
cău — Dinamo Pitești, Rapid — Jiul, 
Steaua — Metalul, U.T.A. — Petrolul,

Fază din meciul Steaua București-^ 
Tractorul Brașov. Gruia (Steaua) s-a 
„înălțat" peste apărarea brașoveană 
și trage la poartă înscriind un nou gol

Foto: T. Chioreanu • 

dența și în șase minute a înscris... 
șase goluri, astfel că în min. 
rul devenise 16—9 pentru 
Meciul era jucat! Arbitrajul 
ton Gruianu (Ploiești) : bun.

Dinamo București—Dinamo
29—6 (15—3). A fost un meci fără 
istoric în care dinamoviștii din Ba
cău au reprezentat un adversar mult 
inferior față de redutabila 
formație campioană, Dinamo 
rești. Handbaliștii bucureșteni 
cut o adevărată demonstrație.

. Știința Galați—Știința București 
16—16 (8—9). Jocul a fost frumos,

ț

48 sco- 
Stea i ta. 
lui An-,

Bacău

noastră
Bucu- 

au fă-

(Continuare în pag. a 2-a)

SIMION ARITON (VOINȚA) ÎNVINGĂTOR
IN CEA DE A V-a EDIȚIE A „CUPEI F.R.C?

• Ultimele
dc Oh. Radulescu

două etape au lost eîștigatc ' 
(Olimpia București) și ion stoica (steaua)

Țîșnit dintr-un mănunchi de alergă
tori de primă mină, SIMION ARITON 
(Voința) a cîștigat în mod surprinză
tor cea de a V-a ediție a „Cupei 
F.R.C.". Atît a fost de dîrză lupta pen
tru întiietate incit la sfîrșitul celor trei 
etape se aflau la egalitate de timp șase 
•rutieri, iar la egalitate de puncte 
(realizate prin adiționarea locurilor 
ocupate în cele trei etape ale cursei) 
trei dintre aceștia 1 Clasîndu-se mai 
bine Ja sprintul final al ultimei etape. 
Simion Ariton a primit, conform re
gulamentului întrecerii, onorurile învin
gătorului. Aceasta deși ceilalți doi 
competitori — Gh. Rădulescu și A. 
Șelaru — își înscriseseră numele pe 
tabloul învingătorilor de etaipe în cea

de a V-a ediție a „Cupei F-R-C."... 
Tînărul ciclist al clubului sportiv Vo
ința merită felicitări pentru faptul că 
a rezistat ritmului impus de „așii" 
ciclismului nostru și pentru că a lup
tat ou multă dirzenie pentru a în
vinge dificultățile întrecerii. Simion A- 
riton și-a justificat astfel selecționa-.' 
rea în lotul național.

Ultimele două etape ale „Cupei 
F-R.C." s-au desfășurat în condiții 
atmosferice foarte grele: vînt puter-, 
nic și frig (sîmbătă), ploaie rece

HR1STACHE NAUM [.

(Continuare în pag. a 2-a)

Surpriza in campionatul Ierninin de Baschet
FEMININ, SERIA I

I.C.F. BUG. — RAPID BUC. 71—64 
(31—39)1! Baschetbalistele de 
I.C.F., < . '
obținut o victorie neașteptată.

la 
comport» du-se remarcabil, au 

__t___ _ Nu
este mai puțin adevărat că succesul 
lor a fost facilitat și de comportarea 
sub posibilități a campioanelor noas
tre. In plus și antrenorul S. Ferencz 
(Rapid) a greșit grav in alcătuirea.

V. Bordeianu, 
dat multe de-

bitnii L. Vasilescu și 
în special primul, au 
cizii greșite.

ȘT1INTA TIMIȘOARA — UNIREA 
BUC. 55—69 (19—37). Bucureștencele 
și-au impus superioritatea în prima 
parte a jocului. (N. Mihăilescu, co- 
resp.)

AGRONOMIA IAȘI — C.S.M. CRI- 
ȘANA 40—76 (26—321

PETROLUL 
TO. 
bine 
meci 
și 1.

• • li

PLO1EȘTI — VOINȚA 
61—67 (26—27). Mai
Voința a cîștigat un 
mare luptă. (P. Voicila

MUREȘ 
pregătită 
dificil, la
Rădulescu, coresp.j.

, SERIA A Il-A
VOINȚA ORADEA — VOINȚA BUC. 

61—42 (24—17). Localnicele, folosind



u

I

Mijlocașul dinamovist Pilă degajează in margine sub privirile lui Drobotă 
(Dinamo—C.S.M.S. 3—3)

LIDERII CATEGORIEI B ÎNVINȘI!
nirea a realizat surpriza SERIA I

• Steaua, cu garnitură completă, n-a 
reușit să treacă de llnăra fonnatie a 
Unirii. Cu o înaintare greoaie, o linie 
de trei sferturi mai puțin inspirată ca 
de obicei și un fundaș, Penciu, puț:n 
sigur pe baloane. Steaua n-a putut con
tracara jocul simplu și avîntat al aov?r-

.sărilor lor cedînd cu 3—0 (0—0)
Dacă ținem însă seama de perioadele de 
dominare și ocaziile avute. Steaua ar fi 
meritat un rezultat de egalitate. Victoria 
Unirii se datorește lui I.eafi care a 
transformat spectaculos o lovitură de 
picior căzută (min. 75). A arbitrat cu 
greșeli, T. Moldoveanu

• Progresul a oLpnut o valoroasă 
victorie cu 3—0 (3—0). în fața Științei 
Petroșeni, care a controlat mai bine te
renul, dar a ratat numeroase ocazii cla
re de a înscrie. Realizator: Marinache 
(încercare). Am reținut jocul bun pres
tat de Ciugiuc, Florescu, Vicol și Mi
mările de la Progresul, respectiv Ma- 
nolacbe, Mateescu. Anlimoianu și Sorin 
Nictilescu. (T. ST).

• Dinamo și C.S.M.S. Iași au inau
gurat programul etapei de ieri printr-un 
joc slab. Rezultatul egal cu care a 
luat sfîrșit partida: 3—3 (3—0) de
monstrează mai ales slăbiciunea echipei 
lmcureștene, core a dovedit încă o dată 
eă nti știe să găsească soluții tactice

adecvate, în funcție de adversarul pe 
care ii are în față. Ieșenii s-au apărat 
mai tot timpul. Realizatori: Țufuianu 
(o încercare .creată spectaculos de mij
locașul la grămadă Pilă) pentru Di
namo și Rosenberg (lovitură de pe
deapsă) pentru C.S.M.S. In ciuda cali
tății slabe a partidei au ieșit totuși 
în evidență Iordăchescu și Pilă de la

Prima fază a campionatului republican de motocros
Pe dealul Muscelului din Cîmpina 

motocicliștiî noștri fruntași au luat 
parte la prima etapă a campioiratulu-' 
republican de motocros. Concurențiț 
și-au disputat întiietatea pe . cel mai 
frumos și mai bine amenajat traseu 
pe care au concurat vreodată.

Spectatorii au rămas plăcii! impre
sionați de nivelul tehnic ridicat de
monstrat, în general, de motocicliștiî 
începători și de cei care au concurat 
pentru „Cupa FIR.M.“. Iată acum re
zultatele înregistrate: avansați: 125 
cmc: 1. Tr. Macarie (Dinamo) 48:09,1: 
2. T. Popa (Dinamo) 48:11.1: 3 Ma
rin Voicu (Dinamo) 50.08.0: 175 cmc: 
1. Gh. Ion (Steaua) 46:14.0: 2. M 
Pop (Dinamo) 46:37.8: 3. Tr Maca
rie 46:58,3; 250 cmc: 1. M. Dănescti 
(Steaua) 44:25,0; 2. Gh. Ion (Steaua) 
44:43,9; 3. E. Seil’er (Metalul) 45:12,4 
350 cmc: 1. M Dănescu 45 2C.4; 2 
C. Dovtds (Metalul) 45:28,5; 3. E. 
Seiller 46:02,4. (Concurenții de la ca

tegoria avansați au efectuat două 
manșe de cite zece ture, turul măsu- 
rind 1600 metri). Categoria începători, 
pînă la 175 cmc: 1. Al. Datcu (Voința 
Timișoara) 21:33,6; 2. S. lonescu (Vo
ința București) 21:56.1; 3. I. Pasat 
(Voința Buc.) 22:19,0. Pină Ia 350 
cmc: 1. S. Balog (Dinamo) 20:18,1; 
2 V. Tarhon (Steaua) 20:52,3; 3. I. 
Penciu (Dinamo) 21:52,2 (la această 
categorie concurent ii au efectuat două 
manșe a cite patru ture). Categoria 
tineret pină la 175 cmc: 1. Al. Schul
ler (Steaua) 34:47,5; 2. M. Termentu 
(Poiana Cîmpina) 35:12.2: 3. 1. Sas 
(Steagul roșu Brașov) 35:58,8. Pină 
la 350 cmc: 1. C. Coman (Poiana 
Cîmpina) 35:03.1; 2. Al. lonescu Cris- 
tea (Voința București) 35:21,5; 3.
P. From (Steagul roșu Brașov) 35:37.2 
(concurenții au efectuat două manșe 
a cite șapte ture).

bucureșteni și Rosenberg de la ieșeni. 
(N.B.).

• Pe stadionul Tineretului un meci 
plăcut, tineresc, în care studenții bucu
reșteni și clujeni și-au împărțit punctele. 
In prima repriză oaspeții, cu o echipă 
întinerită, au fost superiori, atacînd 
frumos și organizat. La reluare ei scad 
însă ritmul, lucru de care profită bucu
reș tenii, ei apropiindu-se mai des de 
terenul de țintă advers. Arbitrul C. Co
cor sancționează o greșeală în apărare 
a clujenilor. Lovitura de pedeapsă trasă 
de Tudorache pleacă mult în stingă, 
dar arbitrul dictează repetarea ei pe mo
tiv că clujenii ar fi mișcat. La repe
tare Tudorache transformă și: 3—0 
pentru bucureșteni. Clujenii nu se des
curajează și contraatacă periculos (Si
mion e pe 
care). Ei 
transformă 
un ofsaid 
evidențiat: 
în margine), Grbeftigi, H. Pop și Cor- 
doș de la Cluj, Leonte, Roibu și Tudo
rache de la bucureșteni. (D.C.).

Alte rezultate: Știința Timișoara — 
Grivița Roșie 6—26 (0—5); Metalul— 
Olimpia 17—9 (9—3).

punctul de a marca o încer- 
egalează prin Crișan, care 

o lovitură de pedeapsă la 
făcut de Hossu: 3—3. S-au 
Căliman, Foilor (foarte bun

Simion
G. ȘTEFÂNESCU in cea de

Scoruri strinse in prima etapă 
a campionatelor masculine de handbal

(Urmare din pag.

(duminică). Comportarea

l-a)

(Urmare din pag. l-a)

«1 multe faze rapide. Rezuliatul este 
echitabil. (Gh. Arsenie, D. Ghițescti 
— corespondenți).

Rafinăria Teleajen—Rapid București 
13—12 (9—6). Echipa gazdă a obți
nut o meritată victorie, fără însă a 
scutită de mari emoții. După cc a.: 
condus m prima parte, in repriza 
secundă ploieșterri s-au văzut egalați 
și chiar conduși cu 12—11 pînă in 
min. 58! (M. Popescu. Șt. lonescu — 
corespondenți).

A
SERIA A ll-A

Dinamo Brașov—Dinamo Tg. Mureș 
25—16 (12—6). Cu excepția prime 
minute, partida a tost, iii ... i_ 
discreția echipei gazdă. (C. Gruia — 
coresp. regional).

Voința Sibiu—TehnomHal Timișoa
ra 20—19 (14—8). Sib’ent: au juca! 
foarte bine și au condus cu autcrl- 
tate, uneori chiar cu 7 puncte. Dar

a rest. Ia

lipsiți de o pregătire fizică corespun
zătoare e: au cedat în ultimele mi
nute fiind pe punctul de a pierde 
meciul. (Ilie lonescu — coresp.)

Unirea București—C.S.O. Craiova 
16—18 (9—6). Deși echipa bucureș- 
teană a condus majoritatea timpului, 
oaspeții — —i o pregătire tehnică și 
f /vă superioară — au reușit să ter
mine învingători. (A. Zandirescu — 
coresp.)

Știinta Petroșeni—Știinta Timisoara 
9—8 (6—3).

★
In cadrul campionatului masculin 

de handbal în 11 s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Chimia Făgăraș 
—Voința Sibiu 13—8 (4—4). Jocul
a fost frumos numai în prima re
priză. după pauză gazdele au domi
nat autoritar. (V. Lazăr — coresp.) 
C.S.M. Reșița—Steaua roșie Bulgărus 
23—8 (12—3). Recolta Hălchiu—Vo- 
«ita Sighișoara 17—10 (8—6). (E.
Tites — coresp.)

w

C.F.R. Pașcani — Dinamo Suceava 
1-0 (1-0)

Ceahlăul
Iași 0—0

St. roșie Bacău — Dinamo Galați 
1—0 (1—0)

C.S.O. Brăila — Foresta Fălticeni 
2—0 (1—0)

Știinta Galați —
2-1 (1-1 >

Rapid Focșani —
0—0

Carpați Sinaia — 
3—2 (3—2).

CLASAMENTUL

P. Neamț — C.S.M.S.

Flacăra AAoreni

Prahova Ploiești

CLASAMENTUL
1. Farul 15 10 1 4 39:17
2. C.S.M. Reșița 15 9 1 5 30:23
3. Dinamo Obor 15 9 1 5 26:25
4. C.S.O. Craiova 15 7 4 4 23:10
5. C.F.R. Roșiori 15 7 1 7 24:26
6. C.S.M. Sibiu 15 6 3 6 20:23
7. Tractorul Brasov 15 4 6 5 16:18
8. Chimia Făgăraș 15 6 2 7 22:28
9. Metalul București 15 6 2 7 23:30

10. Știinta București 15 6 1 8 27:28
11. C.S.M. Mediaș 15 5 3 7 15:19
12. Chimia Govora 15 5 3 7 12:17
13. Olimpia București 15 5 1 9 21:28
14. Portul Constanța 15 4 3 8 16:22

1

1
1
1

Poiana Cîmpina

1. C.S.M.S. Iași 15 10 3 2 42:10 23
2. Poiana Cîmpina 15 11 1 3 33:13 23

3. Prahova Ploiești 15 6 8 1 23:15 20
4. Dinamo Galați 15 7 3 5 27:22 17
5. Carpați Sinaia 15 7 2 6 35:38 16
6. Foresta Fălticeni 15 7 1 7 17:18 15
7. Știința Galați 15 6 2 7 24:26 14
8. C.F.R. Pașcani 15 6 2 7 19:23 14
9. C.S.O. Brăila 15 5 4 6 17:21 14

10. Ceahlăul P. Neamț 15 5 3 7 19:24 13
11. Rapid Focșani 15 3 6 6 18:27 12
12. Dinamo Suceava J5 4 2 9 17:30 10
13. St. roșie Bacău 15 3 4 8 14:28 10
14. Flacăra Moreni 15 3 3 9 19:29 9

ETAPA VIITOARE Prahova Plo-
iești — Ceahlăul P. Neamț; Foresta 
Fălticeni — Știința Galați; Dinamo Su
ceava — C.S.O. Brăila ; Dinamo Ga
lați — C.F.R. Pașcani; Carpați Sinaia

Rapid Focșani ; Flacăra Moreni —• 
C.S.M.S. Iași; Poiana Cîmpina — St 
roșie Bacău.

SERIA A ll-A

C.S.M. Reșița — Olimpia București 
3_1 (1-0)

C.S.O. Craiova — Chimia Gevori 
0-0

Portul Constanța — Metalul Bucu
rești 1—2 (0—0)

Știinta București — Tractorul Bra
șov 2—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — C.S.M. Mediaș 
2-1 (1-1)

Dinamo Obor — Farul Constanța 
2—1 (1—0)

C.S.M. Sibiu — C.F.R. Roșiori 4—2 
(2—2)

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Media
— C.F.R. Roșiori ; Metalul Bucureș
— Știința București; Chimia Govora - 
Chimia i-ăgăraș; Portul Constanța - 
Farul Constanța; C.S.M. Sibiu - 
C.S.O. Craiova ; Olimpia București - 
Dinamo Obor; C.S.M. Reșița — Trac 
torul Brașov.

SERIA A III-A
C.F.R. Arad — Crișana Orade 

3—0 (1—0),
C.S.M. Cluj — Arieșul Turda 2— 

(1-0)
Rapid Tg. Mureș 

0—1 (0—1)
Recolta Oarei —

2—2 (0—2)
C.S.O. Baia Mare

Mare 2—1 (1—-1)
Crisul Oradea — Mureșul Tg. Muri 

2-1 (2—1)

— Vagonul Ara

C.S.O. Timișoa

A.S.M.D. Sat

Tim 
C.SJI

Ind. Sîrmei C. Turzii — 
Hunedoara 1 — 1 (0—0)

CLASAMENTUL

Corvim

1. Crișana Oradea 15 10 1 4 27:15
2. C.S.O. Timisoara 15 8 4 3 22:17
3. C.S.M. Cluj 15 7 5
4. Mureșul Tg Mureș 15 8 3
5. C.S.O. Baia Mare 15 8 3 24:2^
6. Ind. Sîrmei C. Turzii 15 7 3 5 24:16
7. Vagonul Arad 15 7 2 6 25:18
8. Arieșul Turda 15 5 6 4 18:19
9. Recolta Cărei 15 4 5 6 21:25

10. Crisul Oradea 15 4 4 7 21:29
11. C.F.R. Arad 15 3 4 8 14:21
12. Rapid Tg. Mures 15 3 4 8 15:24
13. ASMD Satu Mare 15 3 4 8 12:21
14. Corvinul Hunedoara 15 3 2 10 15:27

ETAPA VIITOARE: C.S.O. 
șoa.ra — C.S.O. Baia Mare: 
Crișana — Rapid Tg. Mureș; Recoil 
Cărei — Corvinul Hunedoara ; Vagi 
nul Arad — Crișul Oradea ; Arieși 
Turda — Ind. Sîrmei C. Turzii ; C.S.A 
Cluj — A.S.M.D. Satu Mare; Mureș 
Tg. Mureș — C.F.R. Arad.

Ariton (Voința) învingător
a

(duminică). Comportarea alergători
lor ți în special a membrilor lotului 
republican a fost — paradoxal — mai 
bună decît in prima etapă cind vre
mea a fost ceva mai îngăduitoare. De 
fiecare dată plutonul era supus unor

Surprize
(Urmare din

V-a ediție a „Cupei F. R. C."
adevărate canoane de către fruntașii 
sportului nostru cu pedale și numai 
puțini rezistau ritmului rapid în care 
se rula. Mai ales sîmbătă, pe prima 
parte a cursei, cind vîntul a fost po
trivnic, s-a rulat cu atita forță îneît 
prin „sita" exigenței ritmului rapid 
au fost cernuți nu mai puțin de 27

in campionatul feminin
MUREȘ — BLA-pag. l-a)

de cicliști I Este o dovadă că atw- 
cind se ambiționează (de ce n-0 f 
întotdeauna ?) cicliștii noștri sini c 
pabili de liKțrnri mari. La capăt 
etapei a ll-a. (București—Drăgăne;
— București, 100 km), sprintul plut 
liului de 9 cicliști a fost ciștigat 
mare luptă de Gh. Rădulescu (Olit 
pia București) care a realizat o m 
die orară evident superioară celei d 
prima etapă : 38,630 km.

Nici duminică, in etapa a lll-a • 
desfășurată pe ruta București—Ploieț
— București, 114 km — n-am înregistr 
evadări. Dar cursa a fost totuși foaț 
interesantă. Grupul fruntaș în care s-t 
remarcat ca și In celelalte etape li

" Dumitrescu, Gh. Răd 
a rulat întins, produci: 

au 
pluti 
frtir
ren 

Și I

MURESUL TG.
NURI ORADEA 67—36 (37—19). 

PROGRESUL BUC. — ȘTIINTA
BUC. 31—65 (12—30).

Cosma, C. 
lescu ț.a., 
din cind în cind „șocuri “ care 
vut ca urmare „dispariția" din 
a aproape 30 de alergători. In 
au rămas 8 membri ai lotului 
blican (mai puțin L. Zanoni 
Cristescu) și C. Moiceanu (Olintp 
București).. Aceștia au continuat 
ruleze in aparență calm, dar în foi 
într-urt ritm care mărea kilometru i 
kilometru distanța separatoare dint 
ei și restul alergătorilor. La Otope 
grupul fruntaș i-a făcut o „coneesi 
lui Ion Stoica (nu era „implicat" 
lupta pentru câștigarea cursei) lă'-i 
du-1 să se distanțeze și să ciștî 
etapa. El s-a reabilitat, într-o oat 
care măsură, nu prin faptul că a I 
butit această detașare, ci pentru că 
mers bine, în general, în ultima et 
pă. Media ocară realizată de I< 
Stoica reprezintă, de asemenea, i 
progres: 39,537 km. Iată acum c) 
samenteie ultimelor etape.

dis- 
decit 
Pop.

la coș, au 
- ma i ușor 

o arată scorul. (I. Ghișa și M. 
coresp.)

VOINȚA BRAȘOV — ȘTIINTA 
CLUJ 52—50 (21—21). Joc echilibrat 
care a plăcut prin evoluția scorului. 
In final gazdele, cu un plus de ener
gie, reușesc să învingă. (C. Diaco- 
nescu, coresp.)

precise în aruncările 
pus de bucureștence

MASCULIN SERIA I

STIINTA CLUJ — PROGRESUL 
BUC. 110—52 (51 — 18). Studenții au 
desfășurat un joc de bună calitate fi
ind superiori atît tehnic cit și tactic. 
(N Todoran si V. Gadja. coresp.)

STEAUA BUC. — STIINTA TIMI
ȘOARA 68-51 (28—30). Partidă e- 
ch’librată pînă în minutul 30 cind 
bucurestenii se detașează.

CONSTRUCTORUL ARAD — DI
NAMO ORADEA 49—57 (22—22).

„Cupa federației" SERIA A ll-A

C. TABARAS Șl GH. BALAN LA EGALITATE IN PROBA DE COBORIRE
Dacă întrecerile de slalom special 

desfășurate sîmbătă pe fața mică a 
Văii lui Carp, in cadrul „Cupei fe
derației", nu au avut un prea mare 
succes din cauza ceții și a zăpezii 
moale, coborirea și fondul, disputate 
duminică din Furnica pînă la Coti 
1.500 și respectiv pe platoul Piatra 
Arsă, au avut condiții excelente și au 
oferit spectacole interesante. Punctul 
forte al competiției, coborirea, s-a 
bucurat de o vizibilitate perfectă și 
a fost urmărită de numeroși turiști 
care au admirat curajul, hotărîrea și 
impetuozitatea schiorilor fruntași.

Iată acum rezultatele tehnice: FOND, 
10 km seniori: [ Gh. Bădescu (Di-

DSt. Drăgus (C.O.B.) 30:10.0: 4. 
ChȚu (C.O.B) 31:30.0; 5 km fete: 1. 
Marcela Bratu (Dinamo) 18:49.0; 2. 
Juliana Matei (Dinamo) 18:54.0;
Doina Boboc (Olimpia Brasov) 19:06.0; 
4. Marta
1’9:39.0; 5 km juniori: 1
(Olimpia) 
(Olimpia)
nia) 16:49.0: 4. C Samoilă (D'namo) 
16:54.0: COBORIRE, seniori:
Gh. Bălan (C.OB.) si C.
(Carpați Sinaia) 1:21.6; 3. K. 
(Dinamo) 1:22,9: 4. P.
păți) 1:26,1; 5—6. M. 
păți) și N. Pandrea (C.O.B.)

3.

Simion (Voința Sinaia) 
. M. Sto:an 

16:23,0: 2. M. Cimpoia
16:48 Q; 3. I. Dihai (Ohm-

Clinei 
Bucur

1—2.
Tăbăraș 

Gohn 
(Car- 
(Car- 

1:26,6;

Predea’) 1:22.0: 3. Liliana Focsenea- 
nu (Carpați) 1:27,8; 4. Liana Blebea 
(Luceafărul Brașov-) 1:29 2; juniori:
1. M. Ene (Voința Brașov) 1:06,8: 2.
E. Balint (Carpați) 1:08,2; 3. M. Foc- 
șeneanu (Carpați) 1:08.9: 4.
Dac (Voința) 1:09,2; SLALOM SPE
CIAL, seniori: I. C. Tăbăraș 85.0:
2. N. Iovici (Dinamo) 88.9; 3. Gh. 
Cristo.'oveartu (Oi:mpia) 89,2: 4. N. 
Bucur 90./; 5 O. Liebhardt (Olimpia) 
91.1; 6. K. Gohn 91.5; fete: 1. Ilona 
Micloș 91,7: 2 Mihaela Casapu 96,4:
3. Rodica Seker (Voința) 101,7; ju
niori: 1. M. Focșeneanu 72,5; 2. M. 
Ene 77,1; 3. P. Dan 81,2; 4. E. Ba-

seniori :

Puiti

R\PID BUC. — VOINȚA TG. MU
REȘ 69—36 (36—14). Victorie facilă 
a bucureșten-ilor. Abia spre sfîrșit ti
nerii jucători de la Voința — care 
în teren au combinat frumos — au 
tras ceva mai precis la cos.

STIINTA BUC — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 64—68 (32—30). Foarte im
portantă perrtru calificarea în turneul 
firtal. partida a corespuns din toate 
punctele de vedere. Brașovenii au ob
ținut o victorie muncită grație unui 
plus de dirzenie.

C.S.O CRAIOVA — VOINȚA I AȘ! 
79—55 (39—26). Mai bine pregătiți 
și conducînd în permanență, localnicii 
și-au asigurat o victorie clară. In 
minutul 30 ei au condus cu 67—37 
Spre final, jocul s-a echilibrat în urma 
faptului că C.S.O. a folosit mai mult” 
rezerve. (Dorina Drăniceanu. coresp.)

Etapa a II-a : 1. GH. RADULESC 
(Olimpia Buc.) 2h. 35:19; 2. A. Șela 
(Dinamo); 3. Simion Ariton (Voința); 
Ion Cosma (Dinamo); 5. G. Moieeai 
(Dinamo); 6. C. Dumitrescu (Olimn 
Buc.); 7. C. Moiceanu (Olimpia Buc 
8. I. Ardeleanu (Steaua) — același tin 
cu învingătorul.

Etaoa a IlI-a : 1. ION STOTCA (Stean 
2h. 53:05; 2. W. Ziegler (Dinamo) 2 
53:40: 3. S. Ariton (Voința): 4. Gh. R 
dulescu (Olimpia Buc.); 5. A. Șelaru (I 
namo); 6. I. Cosma fDinamo); 7. G. 
ceanu (Dinamo); 8. C. Dumitrescu (Olir 
pia Buc.); 9. C. Moiceanu (Olimpia Bu< 
—același timp cu W.

Clasament final : 1. 
inta) 8h. 49:12 și 8 p; 
(Olimpia Buc.) 8 p; 3. 
mo) 8 p; 4. I. Cosma (Dinamo) 17 p; 
C. Moiceanu (Olimoia Buc.) 21 p: 6.

Ziegler.
S. ARITON (V
2. Gh. Rădulesi 
A. Șelaru (Din



Fotbal excepțional în repriza a Il-a Ia Brașov Joc liîrz, victorie meritată la Tirgoviște

Steagul roșu — Rapid 3-1 (0-1)

BRAȘOV 8 (prin telefon de la tri- 
hisul nostru). Pe bună dreptate cei 
5.000 de spectatori au fost nemulțu- 
liiți de factura jocului în repriza 
Intîi. Steagul roșu a dominat o bună 
Larte, dar, îngrămădind jocul pe cen
tal, nu a putut concretiza. In plus, 
razdelor le-a lipsit claritatea în ac
țiunile de cimp și în special în con- 
truirea atacurilor. Sesizînd greșeala, 
eroviarii (lipsiți de Kraus și I. Io- 
pescti) au jucat inteligent, au marcat, 
ever atacanții adverși, iar Balint — 
In adevărat coordonator al jocului — 
1 declanșat contraatacurile urmărind 
fi același timp fazele. Astfel, Rapid 
f reușit să inițieze citeva contra
atacuri periculoase, unu] dintre ele, 
lei din min. 34 era cit pe aci să se 
ermine cu un gol. Apoi, in ultimul 
hinut a| reprizei (după ce Campo a 
ras peste poartă, Macri a salvat o 
ituație foarte critică și Steagul roșu 

Ira avantajat cu un raport de cor- 
bere de 6—0). Codreanu a primit ba
banul, l-a centrat lui Balint și acesta 
l reluat in plasă: 0—1.

După pauză am asistat la un joc 
pe o excepțională factură tehnică. 
Meritele aparțin mai mult Steagului 
roșu, care a dat „tonul" acțiunilor 
spectaculoase, in viteză. Trecerea lui 
Uj*oti jn postul de inter stingă și a

lui Campo pe extrema dreaptă a fost 
cit se poate de inspirată, derutind de 
multe ori apărarea bucurețteană- 
După două intervenții curajoase a'e 
lui Todor (la șutul lui Seredai și 
plonjonul la picioarele lui Hașoti). 
gazdele egalează: Campo trimite la 
Năftănăilă care, printr-un șut de la 
16 metri, marchează spectaculos în 
colțul sting, sub bară (min. 55). 
Steagul roșu continuă să atace și, la 
o învălmășeală. Molroc atinge balo
nul cu mina. Penaltiul este transfor
mat de Szigeti, dar arbitrul dictează 
repetarea loviturii (??) deoarece... To
dor s-a mișcat în poartă (min. 59). 
Execută din nou Szigeti și înscrie pu
ternic în colțul sting. Rapid revine 
treptat și fazele se succed de la o 
poartă la alta Motroc. venit în atac 
la o lovitură liberă a îui Ozon, reia 
prin foarfecă pe spate, de puțin pe 
lingă poartă (min. 67). iar 9 minute 
mai tirziu Codreanu înscrie un gol, 
anulat de arbitrul care fluierase un 
fault asupra lui Hajdu. Scorul final 
e pecetluit la o învălmășeală, de că
tre Fusulan (min. 77). După aspectul 
jocului, liderul a meritat pe deplin vic
toria. O notă bună pentru sportivitatea 
cu care ambele echipe și-au apărat 
șansele.

Zaharia Drăghici (Con- 
condus corect, dar a greșit 

a dictat repetarea lovi- 
metri.

Arbitrul 
stanța) a 
atunci cind 
furii de 11

STEAGUL ROȘU: Hajdu-Zbircea. 
Zaharia. N'agv—Seredai, SZIGETI — 
Hașoti, NÂFTĂNA1LĂ. FUSULAN 
Campo. DAVID (min. 84 N'ecula).

RAPID: TODOR—DAN1 COE, Mo
lroc, Macri—GHERGHINA. Georges
cu—NĂSTURESCU, Dobre. Ozon 
(min. 79 Greavu), BALINT. Codreanu

ION OCHSENFELD

Metalul—Dinamo Pitești 2-1 (1-1)
TIRGOVIȘTE 8 (prin telelon de 

la trimisul nostru). Performere iu 
etapa trecută, echipele Metalul Tîr- 
goviște și Dinamo Pitești s-au întil- 
nit astăzi la Tirgoviște intr-o partidă 
care se anunța dinainte foarte dispu
tată. Și. intr-adevăr, pronosticurile nu 
au fost dezmințite. Intilnirea dintre 
Metalul și Dinamo Pitești, desfășurată 
in fata unui număr record de spec
tatori (aproximativ 
care 3-000 piteșteni) 
prenta luptei dirze pentru rezultat. 
Victoria a revenit cu 2—1 (l—1),

15.000. dintre 
a purtat am-

Jiul și Steaua au desfășurat un joc
Rezultatul: 1-1 (1-1)

frumos

PETROȘF.N1 8 (prin telefon). Nume
roșii spectatori prezenți la această in- 
tilnire au plecat mulțumiți de la sta
dion. Ambele formații au luptat mult 
pentru victorie, au desfășurat un joc 
frumos (cu toate că terenul a îngreu
iat uneori execuțiile tehnice), cu faze 
rapide și cu multe ocazii de gol. Re
zultatul de egalitate nedreptățește oa
recum echipa gazdă, care — după pe
rioadele de dominare și după situațiile 
avute — ar fi meritat victoria.

de loc promt-

Dinamo București a „găsit” mai ușor poarta: 5-Z (3-0) cu 0.1.A
Cine n-a asistat la meci și este pus 

Hoar în fața rezultatului cu care s-a 
ncheiat partida dintre Dinamo Bucu
rești și U.T.A se va mira desigur 
pilind că, în ciuda acestui scor sever, 
b fost o întîlnire perfect echilibrată, în 
pare in jocul de cimp învinșii au fost 
tgali cu Învingătorii. Dar. ca să ciștigi 
lin meci trebuie să ști să joci nu nu
mai in mijlocul terenului, ci și in fața 
porții adverse. Mai ales acolo. Și acest 
ucru l-a știut Dinamo. Intr-o perioadă 
tind inițiativa o avea U.T.A., dinamo- 
Liștii au contraatacat rapid, simplu, 
pirect pe poartă și au obținut astfel 
Uouă goluri (primul in min. 4 prin Et- 
imie și in min. 16 prin Frățilă), care 

făceau ca intilnirea să fie practic .ju
rată .

Nu se poate spune că U.T.A. n-a 
continuat să lupte și după primirea 
pcestor două goluri. Dar era evident 
IsVt^fiașpeții nu pot schimba soarta 
partidei, pe de o parte pentru că îna- 
ntarea combina prea mult, iar pe de 

pită parte fiindcă apărarea era greoaie, 
ușor de depășit de linia de atac a lui 
Dinamo, în care interii, Țîrcovnicu și 
Eftimie au schimbat mereu jocul de pe

o parte pe alta. Și, ca să nu mai existe 
nici un fel de dubiu, cu citeva clipe 
înainte ca arbitrul să fluiere sfirșitul 
primei reprize, Pircălab a înscris din 
nou pentru Dinamo : 3—0 1

De obicei, într-o asemenea situație, 
partida nu mai prezintă interes. Dar, 
cum in cimp U.T.A. continua să acțio
neze destul de bine, să presteze un joc 
tehnic, întîlnirea nu și-a pierdut a- 
tracția. Dinamo a marcat prin Pircălab 
și al patrulea gol. imediat după pauză 
(în min. 48). dar ceea ce n-a reușit 
linia de atac a arădenilor a izbutit 
Koszka : a înscris (min. 51) și a pus 
in mișcare ^tribunele". Dinamismul 
meciului a crescut din acest moment 
ș> am început să asistăm la numeroase 
faze de poartă care au adus, de altfel, 
încă două goluri : in min. 63 Țircovni- 
cu a ridicat scorul la 5—1, iar în min. 
67 Toma a scăzut diferența : 5—2.

A fost un meci frumos (îndeosebi in 
repriza a doua), pe care l-a ciștigat 
echipa care a avut un mai bun echi
libru între compartimente: Dinamo 
București. La U.T.A. a fost evidentă 
diferența de 
spune, intre

imediată (mai ales cind a fost folosit 
ca stoper Băcuț II).

Arbitrul C. Denghel (Ploiești) a con
dus nesatisfăcător. El a dovedit că 
nu știe să aprecieze pozițiile jucătorilor 
la fazele rapide și in special la pasele 
„un-dci". ceea ce l-a făcut să anuleze 
două goluri : unul marcat de U.T.A. in 
repriza 1 și altul înscris de Dinamo 
în partea a doua a meciului.

DINAMO: DATCU - Constanti-
nescu, NUN'VVEILER III (cel mai bun 
de pe teren), Ivan — ALEXANDRU 
VASILE. Nunweiler IV — Pircălab, 
ȚÎRCOVNICU, Frățilă (Ștefan). EFTI
MIE. Unguroiu,

U.T.A.: Coman (Faur) — Lenart, 
Băcuț II (Capas), Neamtu — Capas 
(Mețcas). Koszka — POP. MEȚCAS 
(Toma), SASU, Floruț, Czako.

JACK BERARIU

Partida nu a început 
țător pentru gazde. In min. 5 Creini- 
ceanu pornește pe extremă, pătrunde 
spre centru, driblează trei apărători și 
înscrie spectaculos Gazdele atacă sus
ținut ob'igîrtd apărarea bucureșteană 
să acorde cornere în min. 6. 9 și 14. 
Nu mult după aceea (min. 23). bucu- 
reștenii au o mare ocazie de a ma
jora scorul, dar mingea aruncată de 
Constantin peste portarul Gram. în 
poarta goală, este ajunsă de Tilvescu 
care salvează in corner Cu un minut 
înainte de terminarea reprizei survine 
egalarea. Pavlovici se infiltrează pe 
extremă, de unde centrează precis 'a 
Ghibea și acesta reia plasat din voie: 
I—1. în repriza secundă Jiul domină 
mai mult și are ci:eva mari ocazii 
de a înscrie. în min. 47 Ciornoavă 
îi pasează precis lui Ghibea care in- 
tîrzie să tragă, dirtd posibilitatea lui 
Hăimăgeanu să degajeze, iar în min. 
62 un șut puternic ai lui Pavlovici 
întilnește bara transversală.

Arbitru! Cornel N'ițescu (Sibiu) a 
condus bine.

JIUL: GRAM — Romoșan, Tilvescu, 
CAZAN — Farcaș II, CRIȘAN — 
Manea. GHIBF.A. PAVLOVICI. Gabor 
(din min. 71 Ciutac), Ciornoavă.

STEAUA: VOINESCU — ZAVODA 
II. Hălmăgeanu, Staicu — JENEI, 
Ivănescu — Cacoveanu, Constantin 
RAKSI, Crăciun, Creiniceanu.

localnicilor, care au fructificat două 
din ocaziile avute. Vorbind 
zii. am putea spune că 
și-aț/ creat mai multe, dar 
tat.

Partida 3 început intr-o 
studiu reciproc, ambele echipe evitind 
parcă șă tragă la poartă Atît meta- 
lurg'știi, cit și dinamoviștii preferă 
să joace pe partea dreaptă, unde ac
țiunile - merg mai curgător și sint 
mai derutante. Dar. la primul atac 
tirgoviștean pe aripa stingă, o com
binație intre Iordache și Chiriță îl 
pune pe ultimul intr-o situație clară 
de a înscrie și... 1—0! Dinamoviștii, 
ripostează prompt și o bună parte 
din timp con'rolează jocul In min. 
39 Constantinescu. printr-o acțiune 
personală pornită din centrul terenu
lui. trece de întreaga apărare meta- 
lurgistă și printr-un șut sec de la 
18 m restabilește echilibrul: ! — I.
In cea de a doua parte a partidei 
ritmul acțiunilor este ceva mai scă
zut. In min. 57 Iordache ii păcălește 
atîf pe Barbu cit și pe Niculescu trî- 
m'țind peste amîndoi, mingea in 
p'asă. In continuare localnicii luptă 
mult pentru menținerea acestui scor 
și. deși Constantinescu are o mare 
ocazie de a înscrie, rezultatul rărnine 
pînă 'a sfîrșif neschimbat. Victoria e- 
chipeî Metalul este meritată. Ea a 
fost obținută cu creții unor serioase 
eforturi din partea întregii formații. 
Prin jocul lor. dinamoviștii au lăsat 
impresia

pregătită.
Arbitru) 

a condus 
fășurată în limitele sportivității.

■METALUL: Andrei — Tomescu. 
Prandea. Popescu—N'ițescu, PETRES
CU — AL. LAZAR, MUREȘAN (min. 
72 Prodanciuc), Cazacu, Iordache. 
Chiriță.

DINAMO: Niculescu — Valcan, 
BARBU, Haimovici—Florescu (Coc- 

‘ nea nu min. 55), Radu—CONSTAN
TINESCU, Lalu, Lovin, Halagian, 
Țurcan.

de oca- 
piteț tenii 
le-au ra-

notă de

unei echipe mature, bine

Vasile Dumitrescu (Buc.) 
foarte bine o partidă des-

C. MACOVEI

I. ZAMORA. STAICU BALOI, 
corespondenți

Ieri, in campionatul de tineret

La Timișoara, spectatorii au fost mulțumiți doar de rezultat

DINAMO BUCUREȘTI — U.T.A. 2—0 
PROGRESUL — DINAMO BACAU 5—2 

(4—1).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA

6—0 (1—0).
STEAGUL ROȘU — RAPID 0—0.
JIUL — STEAUA
PETROLUL — ȘTIINȚA 

(0-1).

MINERUL

joc, de valoare am putea 
linia de atac și apărarea

Știința—Minerul 3-0 (0-0)

CAI MECI ANOST

rogresul — Dinamo Bacău 1-1 (1-1)
„Ce bine e că se programează par

tidele în cuplaj! In 180 de minute 
lie joc ai mai multe șanse să vezi și 
ceva... fotbal", remarca ieri un spec
tator după cuplajul de pe stadionul 
,23 August". Și avea dreptate. După 
re tribunele s-au „încălzit" ta meciul 
Lie deschidere, in cea d? a doua parte 
a programului spectatorii au așteptat 
tu nerăbdare... fluierul final.

Progresul și Dinamo Bacău au oferit 
prea puține faze de fotbal, prea puține 
nomente de... tensiune, într-un meci 
in care doar apărările s-au remarcat 
și aceasta nu pentru că ar fi fost la 
nălțime. ci mai mult datorită faptului 
?ă înaintările au fost slabe. Jocul nu a 
corespuns, datorită abundenței de exe
cuții tehnice greșite (pase la adversar, 
șuturi defectuoase). Despre orientarea 
tactică nici nu mai vorbim. Progresul, 
ie exemplu, — care duminica trecută 
a făcut o partida bună — ieri în 90 
ie minute nu a reușit să construiască 
iouă-trei acțiuni prin care să facă 
șah-mat apărarea adversă. Atacanții au 
jucat la întîmplare, resimțindu-se mult 
ipsa coordonatorului (Smărăndescu I 
s-a pierdut și el in jocul dezordonat al 
coechipierilor). Oaspeții au însă un 
Tterit în plus în această privință. Ei au 
■ncercat unele acțiuni tactice, dezorga- 
nizînd apărarea adversă dar, de obicei, 
s-au pierdut în faza de finalizare. De 
altfel, dinamoviștii au fost mai aproa
pe de victorie, datorită acțiunilor mai 
simple de atac. Ei au deschis scorul 
a o pasă la „întilnire" a lui Panait, 
nterceptată și fructificată de Gram 
n min. 37. Progresul a egalat peste 
f minute, la o lovitură liberă de la 
15 de metri, bine executată de Baboie.

tate al atacanților echipei oaspe.
Arbitrul Al. Toth (Oradea) a condus 

corect. Uneori insă a fost indus in e- 
roare de tușieri.

PROGRESUL: Mindru — NEDEL- 
CU. CARICAȘ. SMĂRĂNDESCU II — 
loniță. Pașcanu — Mafteută, Oaidă, 
Smărăndescu 1, Voinea (Dinulescu), 
BABOIE.

DINAMO BACĂU: Ghiță-GROSS. 
LAZAR. CINCU — Radulescu. Stoica 
— Nemeș (Mangalagiu). Vâtafu, 
GRAM, Panait (Nemeș), PUBLIK.

TIMIȘOARA 8 (prin telefon). Jocul 
celor două echipe Știința și Minerul Lu- 
peni nu a satisfăcut. Doar rezu'tatul fi
nal: 3—0 (0—0), favorabil studenților în 
urma jocului avîntat din repriza se
cundă, a avut darul să mulțumească, 
în parte, pe cei prezenți. Prima repriză 
a fost de o foarte slabă factură tehnică: 
pase fără adresă, execuții tehnice gre
șite și aproape de loc faze de poartă. 
Studenții, pe lingă faptul că au intrat 
încrezuți pe teren, au greșit și din punct 
de vedere tactic, angrenîndu-se în jocul 
de uzură al adversarului. Minerul, deși 
a avut o ușoară dominare teritorială în 
această primă parte a meciului, a dus 
acțiunile ofensive doar pînă la marginea 
careului.

Repriza secundă a fost mai dinamică 
și mai interesantă. înaintarea gazdelor 
a desfășurat un joc mult mai con
structiv. Ca urinare. Manolache a des
chis scorul în minutul 56 printr-un șut

de la
atacă
pînesc
înaintarea. Apărarea oaspeților, 
să și 
acestui
ori: în min. 67, Șețu înscrie imparabil. N'u 
au trecut decît două minute și o nouă 
incursiune se termină cu un gol înscris 
de I.ereler.

Arbitrul Gheorghe Dulea (București) 
i condus satisfăcător următoarele for
malii:

ȘTIINȚA: Curcan-JENEI, ȚURCAN, 
Ceorsescu - BOTESCU, Tănaxe - lena, 
ȘETU, MANOLACHE, LERETER, ~Mi- 
țarii.

MINERUL: Miclai (din min. 47 Mi- 
halacke)-Stanciu. COMAN Vaxiu-Miha- 
lache, MJHALY-CUCU (din min. fi 3 
Szohe), Comșa, Standt, Olteana, Că
rare.

14 metri. In continuare, studenții 
dezlănțuit, cei doi mijlocași st5- 
terenul și alimentează continuu 

surprin- 
dezorientată. nu poate face fală 

iureș și cedează încă de două

CLUJ 0—2
0—0.

CLASA■ME N'TUL

1. Progresini 17 12 3 2 51:20 27
2. Steaua 17 11 4 2 43:17 26
3. Rapid 17 9 5 3 32:10 23
4. Dinamo Pt 16 10 3 3 29:11 23
5. St. roșu 17 8 4 5 38:24 20
6. Știinta Tim. 17 7 5 5 52:32 19
7. Jiul ’ 17 8 2 7 22:39 18
S. Dinamo Bac. 17 4 6 7 25:35 14
9. U.T.A. 17 5 3 9 30:32 13

10. Dinamo Buc. 17 5 3 9 26:32 13
11. Minerul 17 5 3 9 16:31 1.3
12. Petrolul 17 4 4 9 32:39 12
13. Știința Cluj 17 3 3 11 20:44 9
14. Metalul 16 2 2 12 10:60 6

P. VELȚAN — coresp.

Petrolul a depășit net știința Cluj cu 4-0 (2-0)
telefon de la 
mici excepții

PLOIEȘTI 8 (prin 
trimisul nostru). Cu 
(Zaharia și Dridea II), petroliștii au 
alcătuit în meciul de astăzi o echipă 
în adevăratul sens al cuvîntului. 
Puși pe fapte mari, fotbaliștii din 
Ploiești au abordat partida cu dezin
voltură. acționind rapid pe toată su
prafața terenului. Balonul a circulat 
cu mare viteză, apărătorii și atacanții 
fiind deopotrivă preocupați de a crea 
un ritm sufocant pentru adversari. 
Acest lucru le-a reușit, mai ales că 
obișnuita crispare a dispărut o dată 
cu înscrierea primelor două goluri 
ale partidei, prin pridea I in min. 32 
și 34. O contribuție remarcabilă la 
jocul bun al formației ploieștene a 
adus-o trioul A. Munteanu, D. Mun- 
teariu și Badea, care pe „baza de 
plecare" a atacurilor, la mijlocul te-

bon realizator, înscriind celelalte două 
goluri ale gazdelor în min. 55 și 76.

Despre jocul studenților clujeni nu 
avem prea multe cuvinte bune de 
spus. De altfel, la terminarea meciu
lui însuși antrenorul Rădulescu sub
linia : „Știința a fost depășită în toate 
compartimentele**. Clujenii au jucat 
greșit majoritatea baloanelor, pier- 
zînd, o dată cu accidentarea lui Po
pescu min. 13, definitiv controlul a- 
supra jocului. Schimbările produse în 
liniile Științei, prin accidentarea Ini 
Popescu, au dezechilibrat formația 
din Cluj.

Arbitrul A. Macoveî (Bacău) a 
condus satisfăcător. A greșit la pri
mul gol, cind — după părerea noa
stră — Dridea 1 a primit mingea în 
poziție de ofsaid.

Jocuri internaționale 
ale fotbaliști’or noștri
• Echipa sovietică de fotbal Kairat 

Alma Ata va susține trei întîlniri in 
țara noastră: la 12 aprilie la Bacău 
cu Dinamo, la 15 aprilie la Galați cu 
Dinamo și la 18 aprilie la Iași cu 
C.S.M.S.

• Progresul va întreprinde un turneu 
în R. D Germană. Echipa bucureștea
nă va juca la Rostok cu Empor (19 
aprilie), la Magdeburg cu Aufbau (22 
aprilie) și la Halle cu Chemie (25 a- 
prilîe).

• Echipa Petrolul a plecat aseară 
la Belgrad, unde la 11 aprilie va in- 
tîlni echipa reprezentativă a Iugosla
viei.

Dri-team, 
dea I,

ȘTIINȚA :
reșan, Costin—Georgescu (P. Emil), 
Popescu (Georgescu)—Ivansuc, P. 
Emil (Popescu, din min. 45 Suciu), 
Marcu, Băluțiu, H. Moldovan.

Tabarcea—Zaharia, Badea, 
A. Munteacu, Dridea II.

Moguț—Cimpea nu, Mu-

G. MCOLAESCU

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE

Pronostic Scor

I. Steagul roșu — Rapid 1 3—1

1
1
1
1

- C.S.O. Tim. x
C.S.M.S. Iași x

V. Petrolul — Știința Cluj
VI. Din. București — U.T.A.

VII. Știinta Tim. — Minerul 
VIII. Crișul Oradea — Mureșul 

IX. Rec Cărei
X. Ceahlăul -



Cea de a V-a ediție a campionatelor internaționale de gimnastică 
s-a bucurat de succes deplin

(Urmare din pag. 1)

3. Todor Kondev (R. P. Bulgaria) 
27,80 p; 4. Jozsef Machalik 27,75 p;
5. Frederic Orendi 27,65 p; 6. Gheor- 
ghe Tohăneanu 27,50 p. CAL: 1. Va
leri Kerdemelidi — campion interna
tional al R.P.R. 28,60 p; 2. Frederic 
Orendi 28,20 p: 3—4. Jozsef Machalik 
și Iuri Stoida 27,90 p; 5. Lajos Varga 
27,70 p; 6. Werner Dolling (R. D. Ger
mană) 27,50 p; 7. Andras Lelkes 
(R. P. Ungară) 27,30 p. INELE: 1. 
Valeri Kerdemelidi — campion interna
țional al R.P.R. 28,60 p; 2. Iuri Stoida
28.45 p; 3. Frederic Orendi 27,95 p;
4. Premysl Krbec 27,75 p; 5. Werner 
Dolling 27,45 p; 6. Jozsel Machalik 
27,20 p. SOL: 1. Valeri Kerdemelidi 
— campion internațional al R.P.R.
28.45 p; 2. Premysl Krbec 28,40 p; 3. 
Lajos Varga 28,05 p; 4. Gheorghe To
hăneanu 28,00 p.; 5. Andras Lelkes 27,95 
p; 6. Jozsel Machalik 27,70 p. PARA
LELE : 1. Valeri Kerdemelidi — cam
pion internațional al R.P.R. 28,75 p;
2. Frederic Orendi 28,45 p. ; 3. Iuri 
Stoida 28,35 p; 4. Lajos Varga 27,85 
p; 5. Jozsef Machalik 27,80 p; 6. An
dras Lelkes 27,70 p; 7. Karl— Heinz 
Friedrich (R. D. Germană) 27,50 p. 
BARA : 1. Frederic Orendi — campion 
internațional al R.P.R. 28,95 p; 2. Va
leri Kerdemelidi 28,80 p; 3. Iuri Stoida 
28,65 p; 4. Lajos Varga 28,15 p; 5. 
Andras Lelkes 28,10 p; 6. Jerzy Jokiel 
(R. P. Polonă) 18,60 p.

FEMEI, individual compus: 1. Ta
mara Ivanova (U.R.S.S.) — campioană 
internațională a R.P.R. 75,70 p; 2. 
Ludmila Petuhova (U.R.S.S.) 75,65 p;
3. Sonia lovan (R. P. Romînă) 75,50

p: 4.
74,85

Emilia Liță 
p; 5. Helena

Emilia Liță

73,95 p; 6. Gisella Nie- 
Polonă) 73,85 p.

(la sol și la bîmă) 
campioane internaționale

(R. P. Romină) Cehoslovacă) 
Sindlerova (R. S. durna (R, P.

(la sărituri) și Sonia lovan

A început cel de al VI-lea turneu 
internațional de șah al R. P.

damei. Surprid 
mutare nouă, M

de pioni, pe 
In deschidere 
titelu n-a găsit cele mai bune con 
tinuări, obținînd un final mai siaj 
La mutarea a 29-a, după o luptă <j 
mijloc interesantă, două partide al 
fost consemnate remize: Drozd-I 
Dunkeiblum și Baumbach—Sajtar.

La mutarea a 31-a au căzut de acorl 
asupra egalității Pavlov și Drimel 
Celelalte partide s-au întrerup! 
Georgescu a ratat cîștigul la Honfi 
gfăbiodu-se prea mult în criză <j 
timp și greșind continuarea victq 
rioasă. Acum, poziția sa este infer 
oară.

Radovici deține avantaj material I 
Popov, Șianovski la Gheorghiu, Koș| 
nta la Thorgbergsson. 
egal a ajuns finalul 
mov.

Runda de astăzi, a 
la ora 16,30. Mîine 
joacă partidele întrerupte, după-amiaz 
de la 16.30 runda a IlI-a.

aripa 
cu o

Duminică după-amiază s-a deschis 
în Aula Bibliotecii centrale universi
tare cel de al VI-lea turneu interna
țional de șah al R.P.R. Tragerea la 
sorți, efectuată în cadrul ședinței teh
nice, a stabilit următoarea ordine pe 
tabelul de concurs :

1. Drozd, 2. Horiți, 3. Baumbach, 
4. Mititelu, 5. Popov, 6.
Șianovski, 8. Kozma, 9. Thorgbergs
son, 10. Gheorghiu, 11. Drimer, 12. 
Radovici, 13. Holmov, 14. Sajtar, 15. 
Georgescu, 16. Dunkeiblum.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de tov. lonescu Bujor, vicepreședintele 
Federației Romine de Șah, arbitrii au 
pus în mișcare ceasurile de control. 
Prima rundă a programat o serie de 
partide interesante. încă din deschi
dere au survenit mari complicații în 
intîlnirile Honfi—Georgescu și Miti
telu—Holmov. Honfi a sacrificat 
dama, rduînd-o la scurt timp și cîș- 
tigînd un pion. Georgescu a oferit a- 
tunci un contrasacrificiu de calitate, 
obținând însă o adevărată avalanșă

>.•4.
Sonia lovan 28,10 p; 5. Ulla Lindstrom 

Dorotha MiiUer

aparate; SĂRITURI; 1. Emilia hova și Tamara Ivanova 28,30 p. 
campioană.................... ”

R.P.R. 28,65 p: 2—3.

Pe
Liță —

Gimnasta noastră, Emilia Liță în 
» fiului ta soi

Valeri Kerdemelidi (U.R.S.S.), campionul interna
țional absolut al R.P. Romine execută un sprijin 

spectaculos la inele

internațională a
Ludmila Petu- (Suedia) 28,05 p; 6.

★ ★ ★
timpul exerci-

Foto: P. Romoșan

A XT-a ediție a crosului „I Humanitc"

Pavlov, 7.

Aproximați 
Mititel u—Hol

doua, ini 
dimineață

Patru recorduri de hală
la concursul republican de natație din Capital

Leordd Ivanov și Tamara Babințeva învingători
C. Grecescu a ocupat locul VII

24:13,0; 
24:19,0; 
24:22,0;
6. Trufanov (U.R.S.S.) 24:25,C; 7. C. 
GRECESCU (R.P.R.) 24:29,0; 8. Hu- 
zin (U.R.S.S.) 24:30.0

De subliniat faptul ca Grecescu l-a 
învins pe Huzin, campion unional Ia 
cros. EI a ocupat și cel mai bun loc 
pe care s-a clasat vreodată un atle- 
romin la crosul ziarului „l’Humanite". 

întrecerea feminină (2.000 m) a 
fost dominată net de reprezentantele 
Uniunii Sovietice. Pe primul loc s-a 
clasat Tamara Babințeva cu 5:35,0.

28,40

Dumitru Caminschi (Știința Buc.), 
Cristina Balaban (Dinamo Buc.), Ni- 
c.oleta Gordin (Rapid Buc.) și Ingrid 
Wăchtcr-Ungur (Știința Buc.) și-au 
înscris numele pc tabela recordmanilor 
de hală. Evoluția lor în cadrul con
cursului republican a satisfăcut pe pa
sionalii acestui frumos sport — pre
vent:, în număr mare. Ia baziunl aco
perit de la Floreasca. De subliniat că 
Dumitru (.am in schi a realizat recordul 
la 100 m spate — 1:06.6 — 
ștafetei de 4x100 m mixt.
cord — 1:07.1 — îl realizase

PARIS 8 (prin telefon). — Com
petiția s-a desfășurat pe același tra
seu, de la Courneuve, pe care a avut 
loc, în urmă cu 25 de ani, prima edi
ție a cursei.

La întreceri au partkapat afleți din 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.P. Romină, R.S. Ce
hoslovacă, Belgia. Austria, Italia, El
veția, Israel și Franța.

Cursa consacraților, desfășurată pe 
un traseu de 8.000 m, s-a încheiat 
cu victoria fondistului sovietic LEO
NID IVANOV care a cîștigat clar in 
23:58,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Al. Konov (U.R.S.S.)

3. J. Qtromik (R.P.
4. S. Ozog (R.P.
5. Huszăr (R.P.U.)

Polonă)
Polonă) 
24:23,0;

(R. P. Polonă) 27,95 p; 7. Elena Ni- 
culescu (R. P. Romină) 27,85 p. PA
RALELE : 1. Tamara Ivanova — cam
pioană internațională a R P.R.
p; 2—3 Sonia lovan și Gizela Nie-
durna 28,30 p; 4. Ludmila Petuhova 
28,25 p; 5. Atanasia Zîmbreșteanu 
(R. P. Romînă) 27,95 p; 6. Helena 
Sindlerova 26,55 p. BIRNA : 1—2. So
nia lovan și. Ludmila Petuhova — 
campioane internaționale ale R.P.R. 
28,65 p: 3—4 Tamara Ivanova și Emi
lia Liță 28,40 p; 5. Ana Mărgineanu 
(R. P. Romină) 28,15 p; 6. Atanasia 
Zîmbreșteanu 27,90 p. SOL : 1—2. Ta
mara Ivar.ova și Sonia lovan — cam
pioane internaționale ale R.P.R. 28,70 
p; 3. Ludmila Petuhova 28.55 p; 4. 
Emilia Liță 28,45 p; 5. Gretel Schiener 
28,25 p, 6. Helena Sindlerova 27.35 p-

în cadrul 
Vechiul re- 

o 
zi înainte ! Xicoleta Gordin a parcurs 

lngrid 
100 m

cu...

i:]5.9, iar 
a realizat la

■it. Cristina Balaban

Echipele masculine de volei 
și c. S. M. Cluj - performerele

Farul Constanța 
etapei a Xl-a

MASCULIN

SERIA I : Știinta Petroșeni — 
C.S.M.S. lași 3-1 (15-12. 15-11. 
8—15, 15—11); Știinta Cluj — Dinamo 
Or. Dr. P. Groza 3—1 (15—3, 15—12, 
13—15, 15—12) ; Steaua București — 
Petrolul Ploiești 3—0 (12, 6, ~2).

CLASAMENT:
1. (1) Rapid Buc. 10 10 0 30 : 7 (533:338) 20
2. (2) Dinamo Or. Dr

P. Groza 11 7 4 26:18 (579:518) 18
3. (3) Steaua Buc.' 11 7 4 25:20 (592:563) 18
4- (5) Știința Cluj 11 6 5 26:22 (651:594) 17
5- (4) Știinta Gal. 10 4 20:14 (442:433) 16
6. (6) C.S.M.S.

Iași 19:26 (550:530) 15
7. (8) Știinta I 2:30 (417:583) 13
8. (7) Petrolul :31 (441:566) 12

SERIA A 'stanta
Dinamo Bucu.. 15, 15 —
10, 14—16, 15—5, '’rogre-
sul București — Știinta 1». 3--1
(15--5, 15-9, 17- 19, 15—6); 'Ihn-
pia București — C.S.M. Cluj 2--3
(14--16, 15-4, 15--6, t—15, 6-15)!;
Tractorul Brașov — C.S.O. Craiova
3—0 (13, 18, 14).

CLASAMENT:

1- (2) Progresul
București 11 9 2 29:12 (569:470) 20

2. (1) Dinamo Buc. 11 8 3 28:12 (557:461) 19
3. (4) Farul C-ța 11 7 4 23:21 (582:533) 18
4- (5) Tractorul

Brașov 11 6 5 24:17 (553:501) 17
5. (3) Știinta Tim. 11 6 5 22:22 (549:540) 17
6. (6) C.S.O.

Craiova 11 5 6 18:24 (522:560) 1G
7. (7) C.S.M. Cluj 11 2 9 12:29 (428:557) 13
8- (8) Olimpia

București 11 1 10 11:30 (421:559) 12

FEMININ

CLASAMENT : CLASAMENT:
1. <1> Din. Buc. 11 11 0 33: 8 (578:399) 22 1. (1) Rapid Buc. 11 10 1 30:10 (548:376) 21
2. (2) Met. Buc. 11 8 3 27:15 (538:431) 19 2. «) Farul C-ța 11 8 3 28:12 (543:393) 19
3. <« Știința Cluj 11 7 4 27:14 (536:443) 18 X (S> FI. Buc. 11 7 4 28:16 (580:496) 18
4. (I> C.S.M. Cluj 11 7 4 25:18 (552:513) 18 4. (4) C.S.M. Sibiu 10 7 3 22:18 (489:451) 17
5. (5» Oiimpia Br. 11 5 6 22:19 (490:453) 16 5. («> Progresul
6. (S) C.S.M.S. Iași 11 2 9 10:27 (384:493) 13 București 11 4 7 17:24 (459:498) 15
7. (6) I.F.A. Buc. 11 2 9 8^8 (344:508) 13 6. (S) C.S.O.
8. (7) Voința M. Craiova 10 4 6 19:24 (470:545) 14

Ciuc 11 2 9 7:30 (345:527) 13 7. (7) C.S.O.
Timișoara 11 2 9 10:28 (359:521) 13

8. (8) Sănătatea
SERIA A II-A: Progresul București — București 11 1 10 10:32 (413:581) 12

București 3—1 (11—15,

100 m fluture ui
Wâchtcr-Ungur 
liber 1:07.2. In sfl 
a doborît un record de junioare, categ. 
a Iî-a, la 400 m mixt cu timpul de 
6:16,2.

Pe regiuni, concursul a revenit for
mației București A cu 20.212 puncte, 
urmată de București B, Banat, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară.

FETIȚE : 100 _ — -
(Buc. A) 1:18,7 ; 
năuceanu (Buc.
Zoe Reznicenco 
spate: Dana Tomov (Buc. B) 1:26,8;

BĂIEȚI: 100 m bras: 1. I. Szilagy (Cluj) 
1:24,4; 2. A. Șoptereanu (Buc. A) 1:24,5; 
100 m spate: Zeno Giurasa (Banat) 1:23,0; 
100 m liber: A. Gyorgy (Cluj) 1:09,0; 100 
m fluture: P. Aron (Cluj) 1:23,3 ;

FEMEI : 400 m mixt: C. BALABAN 
6:16.2 — NOU RECORD DE JUNIOARE 
CATEG. A II-A; 100 m fluture: 1. NICO- 
LETA GORDIN 1:15,9 — NOU RECORD; 
2. Măriuca Rotaru (Buc. B) 1:19,8; șta
feta 4x100 m liber: Buc. A. 4:54,4 (în pri
mul schimb, INGRID 
a parcurs 100 m in
CORD); 100 m spate:
B) 1:18,1; 2. Anca
1:30,0; 400 m liber 1. Ingrid Wăchter-Ungur 
5:28,7; 2. C. Balaban 5:32,7; ștafeta 4x100 
m mixt: Buc. A (Trohani, Iordan, Gor-

din, Ungur) 5:13,7; 100 m bras: 1. Sand 
Iordan (Buc. A) 1:24,8; 2. ~~ ~
(Buc. B) 1:25,3; 100 m liber: 
1:10,7; 200 rn bras: Sanda

BARBAȚI: 100 m spate:
schi 1:07,0; 2. L. Daroczi (Cluj) 1:07/ 
ștafeta 4x100 m mixt: (Buc. A) 4:37,5 (î 
primul schimb, D. CAMINSCHI a parcul 
100 M .................. —
CORD) • 100 m bras: 
(Cluj) 1:15,9; 2. ’ “
1:16,0; 100 m fluture: V.
B) 1:07,8 ; 1500 m liber: 
(Cluj) 19:54,5; 100 m 
Fiilop (Mureș A. M.) 1:01,7; 200 m flij 
ture: AI Popescu (Buc. A) 2:32,7; 400 nj 
mixt: Ștefan Ionescu 5:35,5; ștafeta 4x10 
m liber: 1. Cluj 4:07,2; 2. Buc. A 4:07,3 
200 m spate: D. Caminschi 2:28,0; 200 n 
bras: A. Schmaltzer 2:47,0.

Concursul de sărituri a fost cîștiga 
de Emilia Negulescu (106,72 p.) la fet 
și de Pantelimon Decuseară (124,94 p. 
la băieți.

F. Ramboseț 
Anca Trohan 
Iordan 3;O4,'3 
1. D. Cămin

SPATE in 1:06,6 — NOVaM
1. Tibe: AftiB 

Al. Schmaltzer rSuc.^B 
Medianu (Buq 
Ștefan Ionesci 
liber: Francis

m liber : G. Talpan 
100 m. fluture : G. Tăr- 
A) 1:28,0 ; 100 m bras : 
(Buc. A) 1:26,9; 100 m

WACHTER-UNGUK 
1:07,2 — NOU RE- 

1. II. Tincoca (Buc. 
Trohani (Buc. A)

Fotbal pe glob
GOTEBORG. — Intr-un meci ini 

terna țional disputat sîmbătă, echipJ 
Suediei a întrecut eu 3—1 (2—0) re] 
prezentați va R.S. Cehoslovace.

DUBLIN. — Selecționatele de fon 
bal ale Austriei și Irlandei s-au in 
tîlrat ieri în.tr-un meci amical, încheia 
cu scorul de 3—2 (1—0) în favfstfal 
jucătorilor austrieci.

KIEV. — Campioana U.R.S S., Du 
na mo Kiev, a întrecut cu 6—2 pJ 
Krakowia din R.P. Polonă.

PR AGA. — Dmaimo Praga a învii» 
ieri pe AIK Stockholm cu 2—1 (1—I)

Scurte știri externe

SERIA I : Știința Cluj —
București 3—0 (8, 11, 12) ;
Brașov — C.S.M. Cluj 3—1
13—15, 15—11, 15-4); C.S.M.S. lași 
— Voința Miercurea Ciuc 3—0 (6, 9.
10).

Metalul 
Olimpia 
(15-5,

Sănătatea
15—8, 15—5, 15—6) ; Flacăra Bucu
rești — C.S.O. Craiova 3—2 (15—1, 
15—12, 12—15, 15—17, 15—10); Ra
pid București — C.S.M. Sibiu 3—1 
(15—6, 15—6, 9-15, 15—4); C.S.O. 
Timisoara — Farul Constanta 0—3 
(0, 8, 6).

In a doua coloană a clasamentelor 
— între paranteze — locurile ocupate 
de echipe înaintea jocurilor din etapa 
a Xl-a.

Relatările corespondenților noștri 
de la meciurile disputate duminică — 
în numărul de miine.

• La Varșovia au început meciurile 
celei dc-a doua grupe semifinale a „Cu
pei Campionilor Europeni- la volei mas
culin. Primele întilniri s-au soldat cu 
următoarele rezultate: T.S.K.A. Moseo- 
va — Academik Sofia 3—1 (15—4; 
15—10; 14—16; 15—12); A.Z.S. Varșo
via — Iugoslavia Belgrad 3—0 (15—11, 
15—10, 15—10); T.S.K.A. Moscova — 
Iugoslavia Belgrad 3—0 (13, 9, 12.) și 
A.Z.S. — Akademik 3—0 (6, 13, 7).

Voleibaliștii
in finala

(Urmare din pag. 1)

ci și zecilor de mii de

de la Rapid București s-au calificat
C. C. E. fără să piardă vreun set!

telespec-zenți
tatori, valoarea ridicată a voleiului mas
culin romînesc. Și au reușit acest lu
cru, spre satisfacția celor 30 de bucu- 
reșteni, veniți special să-și susțină echi
pa favorită, și în ciuda unei rezistențe 
îndârjite a voleibaliștilor de la Dukla.

51 de minute ! Atît a durat și acest 
joc. Sportivii de la Rapid, excelent pre
gătiți de antrenorii Gh. Petrescu și Șt. 
Roman, au jucat din nou fără greșeală. 
Scor final: 3—0 pentru Rapid (15—11, 
15—7, 15—8).

Evoluînd de o manieră impresionantă, 
întreaga echipă (II. Nicolau, Drăgan, 
Pavel, Plocon, Fieraru, Corbeanu), a 
realizat o performanță demnă de laudă, 
(victorie la zero), lucra pe care nu-1 
reușise anul trecut nici la București, 
în fața aceluiași adversar, „Serviciul" ri

dică tarilor 
pe rînd, 
pe care jucătorii de fotbal ai repre
zentativei U.R.S.S., prezenți la meci, 
i-au numit adevărați „bombardieri* — 
prilejul să puncteze. Am greși însă dacă 
după acest meci am face o demarcare 
Ia Rapid, între „trăgători" și „ridică
tori", Pentru că, atît unii cît și ceilalți, 
atunci cînd și-au schimbat funcțiile în 
diferite momente din meci, au fost per- 
fecți în rol.

In primul set, cele două echipe au 
mers „umăr la umăr" pînă la 11—11. 
De aici, Nicolau și Corbeanu, trăgînd 
decisiv, au făcut... 15—11. Setul II: 
6—3, 11—5, 15—7. Ultimul: 6—0,
9—4, 11—7, 15—8. In acest timp, 
Plocon — inteligent și bine inspirat — 
și Pavel — de multe ori necruțător — 
și-au completat partenerii în mod per
fect.

a fost excepțional, oferind, 
celor patru trăgători —

Dukla. care a folosit în acest meci pe 
Tesar, Halek, Frundl, llamacek, Pau
lus, Smidl, Sinolka și Jakoubek, a dorit 
mult să obțină un rezultat favorabil, a 
atacat variat, a soos mingi grele... dar 
numai atît 1

S. Arakcian (U.R.S.S.), arbitrai meciu
lui, s-a aehitat și de data asta foarte 
bine de misiunea sa.

Feroviarii au avut aceeași compor
tare frumoasă și în ultimul meci, cel 
cu Stade Fra,nșa,is, cîștigînd la fel de 
categoric, în trei seturi: 15—11, 15—4, 
15—4. In afara celor șase care au 
jucat partidele cu Dozsa și Dukla, 
la Rapid au mai fost folosiți Grigo- 
rovici, Timirgazin și Coste. Astfel că 
echipa noastră campioană s-a calificat 
strălucit pentru a treia oară conse
cutiv, în finala C.C.E.

Duminică dimineața: Dukla—Stade 
Franța is 3—0 (5, 7, 7).

Echipa învingătoare în turneul de li 
Varșovia va întîlni în finala „Cupe 
Campionilor Europeni- pe cîștigătoare 
turneului care se dispută paralel la Bu 
dapesta.

• Echipa Spartak Moscova a prelua 
conducerea în campionatul unional de ho 
chei pe gheață, prin victoria obținuți 
cu 6—3 (3—0, 2—0, 1—3) în faț: 
echipei Torpedo Gorki, Spartak are a 
cum 62 puncte și este urmată d 
T.S.K.A. și Lokomotiv Moscova cu cît 
60 puncte. Lokomotiv a pierdut cu 2—î 
la Aripile Sovietelor Moscova.

• Cu prilejul unui concurs Interna 
țional de atletism, desfășurat la Londr 
pe teren acoperit, Arthur Rowe (Anglia 
a stabilit cea mai bună performanță eu 
ropeană de sală la aruncarea greutății 
cu rezultatul de 19,19 m. In proba di 
2 mile Derek Ibbotson a obținut ce: 
mai bună performanță europeană d< 
sală, cu timpul de 8:47,8.

• I’este 5000 de spectatori au urmă 
rit la Paris finala „Cupei Campion.ilo 
Europeni" la handbal masculin, care : 
opus echipele F. A. Goppingen (R.F 
Germană) și Partizan Bjelovar (Iugo 
slavia). Trofeul a revenit și la aceastl 
ediție echipei Goppingen care a repurta 
victoria cu scorul de 13—11 (8—3).

® La Londra s-a disputat întîli 
internațională de atletism pe teren 
perit între echipele reprezentative 
Angliei și R.F. Germane. Victoriile 
fost împărțite: la masculin scorul a 
de 69,5—56,5 puncte în favoarea. . gal delor, iar la feminin au cîștigat oaspe 
lele eu 52—43 puncte. In concursu 
masculin Klein (R.F.G.) a sărit 11 
lungime 7,70 m iar Miller (A) a cîștiga 
înălțimea cu 2,05.


