
Echipa țării noastre și Emilia Liță
au ciștigat întilnirea de gimnastică

R. P. Romînă—R. 0. Germană
In ultimele două zile, sala Dinamo 

din Capitală a fost martora unei com
petiții internaționale de gimnastică de 
mare interes: întilnirea dintre echi
pele feminine ale R. P. Romine și 
R. D. Germane. Acest concurs s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, con
tribuind la întărirea relațiilor de prie
tenie dintre sportivele celor două țări. 
Pe lingă faptul că întrecerea a oferit 
un spectacol plăcut publicului, ea a 
constituit un important prilej de ve
rificare a formei sportive înaintea 
Campionatelor mondiale ce vor avea 
loc la Praga în luna iulie. Gimnastele 
ambelor echipe au fost sau compo
nente de bază ale formațiilor pentru 
„mondiale", 
cestora.

In prima 
a cuprins

sau prime rezerve ale a-

zi, programul concursului 
exercițiile impuse. După

tigat 
proape 3 puncte, gimnastele noastre 
prezentîndu-se bine în special la exer
cițiile liber alese.

Dintre participante, trebuie eviden
țiată Emilia Liță, prima clasată la in
dividual compus, precum și Utta Po- 
receanu, Elena Niculescu (dintre re
prezentantele noastre), Roselore Son
ntag și Gretel Schiener din echipa 
oaspe.

Rezultate tehnice : pe echipe : R.P. 
Romină 374,15 p ; R. D. Germană 371,25 
p. Individual compus: 1. Emilia Liță 
(R. P. Romm.ă) 75,70 p ; 2. Utta Pare- 
ceanu (R. P. Romînă) 75,30 p ; 3. Ro- 
selore Sonntag (R. D. Germană) 75,10 
P ; 4. Elena Niculescu (R. P. Romînă) 
74,50 p ; 5-6. Gretel Schiener (R. D. 
Germană) și Christel Feigner (R. D. 
Germană) 74,05 p. Pe aparate : sărituri:

concursul cu o diferență de a-
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Aspect de Ia festivitatea de des
chidere a tntilnirii feminine de gim
nastici R.P. Romînă—R.D. Germană.

primul aparat (sărituri) echipele se 
^^țflau la egalitate, iar de la al doilea 
J^^iarat sportivele noastre au luat con

ducerea. păstrînd-o pînă la sfîrșitul 
Întrecerii. Echipa țării noastre a cîș-

1. Emilia Liță 18.75 p ; 2. Karin Man- 
newitz (R. D. Germană) 18,70 p ; 3. 
Elena Niculescu 18,60 p; paralele : 
1-2. Emilia Liță și Karin Mannewitz 
19.00 p; 3. Elena Niculescu 18,85 p ;

bimă: 1. Emilia Liță 19,25 p; 2-3. 
Roseiore Sonntag și Utta Poreceanu 
19,00 p; sol: 1. Roseiore Sonntag 
19,20 p ; 2. Utta Poreceanu 19,15 p ; 3. 
Elena Niculescu 19,10 p.
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La rugbi

Reprezentativa de tenis a R. P. Romîne
și s-a calificat

Cuplajul de ieri-un pas spre calitate...
Mult mai reușit ca cel de săptămina 

trecută, cuplajul rugbistic de ieri, de 
pe stadionul Dinamo, s-a încheiat cu 
victoria — meritată — a dinamoviști- 
lor (in fața campionilor) ca și a ju
cătorilor de la Grîvița Roșie, care au 
învins XV-le Progresului. Dar, dincolo 
de aceste rezultate, am consemnat fap
tul — foarte îmbucurător acum, in 
pragul unor importante intilniri inter
naționale — că evoluția celor patru 
echipe bucureștene (care cuprind ma
joritatea lotului reprezentativ) a con
stituit un evident pas spre calita<e.

Așadar, calificativul „bun“ cupla
jului de ieri care — deși a ... reabilitat 
în mare măsură aceste echipe frunta- 
.șe după jocurile mediocre prestate in 
jltimele etape — nu ne-a convins to
tuși că totul „merge pe roate" !... Și 
acum, despre cele două partide.

Am putea spune că jocul Grivița Ro
șie—Progresul a început, de fapt, cu... 
3-0 1 Profitînd de o greșeală a jucăto
rilor de la Progresul, Teodorescu in
terceptează balonul, o pasă precisă Ia 
Oblemenco și acesta îl pune pe Tran- 
dafirescu în excelentă situație de a 
realiza o încercare. Ceasul stadionului 
arată că a trecut... un minut de joc I 
însuflețiți de acest avantaj, jucătorii 
Griviței pornesc un adevărat „iureș" 
dar Progresul depășește rapid momen
tele de derută și trece curajos în tere
nul advers, creînd numeroase faze pe
riculoase. După cîteva încercări ne
reușite șle colegilor lui, Chiriac trans
formă cu multă precizie o lovitură de 
pedeapsă și scorul devine 3:3. După 
pauză, în formația Griviței Roșii apare 
și Țibuleac, în mare vervă de joc, 
care își face „debutul" realizînd, la 
capătul unei acțiuni pe linia de trei- 
sferturi, o încercare la colț; 6:3 pentru 
Grivița Roșie, rezultat cu care se ter
mină partida. Grivița Roșie a jucat

bine (in special în repriza a II-a), 
punind deseori in valoare linia de trei- 
sferturi. xNe-au plăcut în mod deosebit 
Wusek, Țibuleac, Oblemenco și Mla- 
din. Sub valoarea obișnuită : Teodores- 
cu și Irimescu. Progresul a fost un 
adversar redutabil, a avut inițiativa în 
prima parte a jocului, s-a prezentat 
mai bine ca in etapa trecută. Am re
marcat jocul lui Chiriac și Vicol.

Partida, condusă satisfăcător de ar
bitrul I. Dumitrescu, a fost de factură 
tehnică mulțumitoare dar, din păcate 
ea a fost marcată de cîteva momente 
de „nervozitate" care au dus, de alt
fel, la eliminarea 
(Iliescu, min. 60 și apoi Wusek și Flo- 
rescu, min. 79).

Ajutați de... greșelile de apărare ale 
campionilor, dinamoviștii au dezlăn
țuit — timp de un sfert de oră — un

citorva jucători

continuu „asalt" în terenul echipei 
Steaua. In sfîrșit, în min. 14 Steaua 
trece pentru prima oară in terenul di- 
namoviștilor și este chiar pe punctul 
de a înscrie, dar Penciu ratează și a- 
poi Nica greșește încercînd o lovitură 
de picior căzută în timp ce linia sa de 
treisferturi — în superioritate numerică 
în acel moment — ... aștepta. încet, 
încet, Steaua se „încălzește" și jocul 
se schimbă dintr-un teren în altul. 
Penciu și Graur ratează de puțin două 
lovituri de pedeapsă, Dragomir ezită 
și pierde ocazia de a realiza o încer
care și scorul rămine alb. Ca și - în 
„deschidere" — poate chiar mai mult 
— se joacă deschis, cu multă cursivi
tate, cu șarje rapide și atacuri susți-

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 2-a)

La Roma, călăreții romîni
au avut, din nou, comportări meritorii
ROMA, 6 (prin telefon). Participînd 

la ultimele probe ale concursului hipic 
internațional desfășurat în capitala I- 
taliei, călăreții romîni au avut din nou 
comportări meritorii, confirmind va
loarea arătată de-a lungul întreceri
lor. In premiul Pincio, călărețul nos
tru Vasile Pinciu, cu Clasic, a ocupat 
locul III la o secundă diferență de 
R. DTnzeo (cu Posilippo), clasat pe 
locul II după fratele său P. DTnzeo, 
cîștigătorul probei. Simbătă s-a mai 
disputat proba de forță — în care că
lăreții noștri nu au participat — care

a fost ciștigată la egalitate de Man- 
cinelli (Italia) și Pesoa (Brazilia), după 
al V-lea baraj in care cei doi călăreți 
au trecut „zidul" de 1,90 m și „tripla" 
de 2.10/2 m. Duminică, a avut loc ul
tima probă. Marele Premiu al învin
gătorilor, la care au luat startul 27 
de călăreți. Dintre sportivii romîni 
cel mai bun rezultat l-a obținut Gheor- 
ghe Langa, cu Rubin, care a terminat 
parcursul — de 1,60 m, cel mai difi
cil din tot turneul — cu 0 puncte pe
nalizare, clasindu-se pe locul 8. V. Băr- 
buceanu, cu Nela, a realizat 4 puncte 
penalizare iar V. Pinciu, cu Birsan, 
12 puncte.

Marți, lotul călăreților romîni va 
pleca la Neapole, pentru a participa 
la ultimul concurs al turneului. între
cerile se vor desfășura între 9-14 mai.

în turul al ll-lea
întilnirea internațională de tenis 

din cadrul ,,Cupei Davis", R.P. Ro
mînă—Izrael, s-a desfășurat și în ulti
mele două zile în nota de evidentă 
superioritate a reprezentanților noștri, 
care au obținut victoria finală cu sco
rul de 4—1. Succesul echipei romîne 
este pe deplin meritat și el dovedește 
progresul înregistrat de tenismanii noș
tri fruntași în acest an. Iată, pe scurt, 
cum a fost realizată calificarea în tu
rul al ll-lea al importantei competiții.

Partida de dublu, Țiriac, Mărmurea- 
nu—Davidman, Dubitzki, care a avut 
loc simbătă după-amiază, a revenit 
clar primei perechi cu 6—4, 6—1, 6-4. 
Deși „nerodat" suficient, cuplul romin 
s-a impus cu hotărîre 
datorită, în special, 
țiu» iilor viguroase
campionului nostru 
Țiriac, cane a fast nevoit 
în unele momente să su
plinească deficiențele par
tenerului său de joc, prea 
timid și lipsit de eficaci
tate. Este drept însă că, 
pe parcursul întrecerii, a- 
hmei cînd a jucat mai 
puțin crispat și s-a o- 
rientat mai bine, Mărmu- 
reanu a reușit mingi fru
moase, deseori încheiate 
cu puncte, secondîndu-1 
astfel util pe Țiriac.

Programul de dumi
nică după-amiază rte-a 
rezervat și o surpriză, 
Davidman ieșind învin
gător în fata lui Năstase 
cu 4—6, 1—6, 6—4, 6—3, 
6—4. Rezultatul a fost 
de-a dreptul de neaștep
tat pentru cei oare au a- 
sistat la meci. Iotr-ade- 
văr, în prima parte a 
wit: In ir ii. Năstase, jucând 
cu multă voință, luptînd 
pentru fiecare minge, 
pregătind u-și atent ac
țiunile de atac, își do
mină adversarul, culegînd 
multe puncte în special 
prin stopuri și voleuri. 
Așa 
două 
două gheme din setul al 
IlI-lea. Din acest mo- 

| ment, Năstase scade vi- 
I zibil ritmul. In plus, el 

face o gravă greșeală 
tactică, trimițînd min-

al „Cupei
gile mai ales pe 
vidman, punctul forte al acestui te— 
nisman, care joacă cu mina stingă. 
In asemenea condiții, Năstase pier
de inițiativa, devine mai puțin sigur- 
și tenace, cedind un meci pe care 
îl putea cîștiga cu destulă ușurință. 
Menționăm, totodată, evoluția bună 
a lui Davidman, cu reușite lovituri 
„tăiate" 
încheiate 
plasate.

cîștigă consecutiv 
seturi și primele

Davis“
forhandul lui Da—

și dese incursiuni la fileu 
cu smeciuri sau mingi

C. COMARN1SCHI
N. MARDAN

(Continuare în pag, a 3-a)

Ion Țiriac, jucătorul nr. 1 al echipei romîne, primește- 
felicitările lui Davidman, după victoria sa în prima 

partidă de simplu.
Foto: T. lloibu

0 eiapă mai puțin agitată in „Cupa R.P.R.“
• Trei echipe din „A" eliminate: Știința Cluj, Minerul și Dinamo 
Pitești • O echipă regională în „optimi": Laminorul Roman, 
alături de 9 din categoria A și 4 din B • Programul „optimilor" 

va fi tras la sorți miercuri
De data aceasta, o etapă mai puțin 

agitată in Cupa R.P.R. întrecerea din
tre echipele de categorie A și cele 
de B, care a dominat etapa de ieri, 
s-a încheiat — firesc — in avantajul 
primelor. Acestea au obținut 9 vic
torii, față de cele 3 ale formațiilor 
din categoria secundă. Succesele 
melor echivalează cu tot atitea 
prize: Minerul Lupeni, Știința

MIHAI TIMU
antrenor

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Fază din jocul Dinamo-Steaua
Foto : R. Teodor

Capitală sesiunea 
Permanente a 

Sportivă Intema- 
La sesiune par- 

Celto- 
BulgaTÎa,

Ieri a început în 
Comisiei Tehnice 
U.S.I.C. (Uniunea 
țională Feroviară), 
ticipă delegați din U.R.S.S., 
slovacia. Franța, Austria, ~ 
Polonia, Ungaria. Iugoslavia, Sue
dia, Italia, Olanda, Finlanda, R. F. 
Germană, R. D. Germană, Belgia și 
Romînia. Lucrările se desfășoară in

continuare azi și mîine, Ia Casa Teii- 8 
nicii a Căilor Ferate din Calea Gri- S 
vifei.

Pe ordinea de zi figurează, printre o 
altele, alegerea președintelui și secre- 8 
tarului, discutarea campionatelor in- 8 
temaționale pe acest an la 9 spor- g 
turi, fixarea modului de atribuire pe 8 
viitor a Cupei U.S.I.C. etc. §

La București se desfâsoarâ.4 *

lucrările sesiunii U. S. I. C.

ulti-
sur-
Cluj

șj Dinamo Pitești au fost eliminate. 
O altă surpriză ; formația regională 
Laminorul s-a calificat în dauna unei 
echipe din categoria B (Rapid Foc
șani). Cealaltă „regională", Metalul 
Pitești, a pierdut la mare luptă în 
fața Prahovei Ploiești. In general, cele 
14 meciuri programate ieri (au mai 
rămas de disputat Arieșul Turda- 
steaua București și CSM Mediaș-Ra- 
Pid București) s-au încheiat cu sco
ruri strinse. Doar două partide au 
avut nevoie de prelungiri: cele de la 
Iași și Hunedoara.

Pentru „optimii?" Cupei s-au cali
ficat, așadar, 9 echipe din A (Dinamo 
București, St. roșu. Petrolul, Progre
sul Știința Timișoara, Dinamo Bacău, 
U.T.A., Metalul Tirgoviște și Jiul), 4 
din B (Prahova Ploiești, Farul Cons
tanța, Chimia Govora și CSO B. Mare) 
și una din campionatul regional (La
minorul Roman).

„Optimile" se vor disputa la 20 mai. 
Programul acestei etape (in care jocu
rile se vor disputa pe terenuri neutre) 
va fi tras la sorți miercuri 9 mai, la 
ora 19, la sediul federației, în prezența, 
delegaților echipelor calificate.

(Continuare in pag„ a 3-uȚ



r.

DUPĂ 4 ETAPE

Mutate pentru întîlnirile de sîmbătă 
rși duminică în sala de la Giulești, e- 
-chipele participante la turneul final al 
•campionatului republican feminin de 
"volei au beneficiat de condiții de joc 
^superioare celor din zilele precedente, 
înainte de toate, o lumină mai bună, 
ceea ce a influențat în mod pozitiv

prin aceasta — cea mal spectaculoasă 
dispută de pînă acum. Jocul a înre
gistrat egalitatea echipelor în defen
siva din linia a doua. Superioare însă 
în privința mijloacelor de finalizare, 
C.S.M. a învins pe merit, reeditînd în 
felul acesta rezultatul din turul se
riei preliminare.

■■■
5. Știința Cluj 4 1 3 7; 9 (190:199) 5
6. Metalul Buc. 4 13 6: 9 (169:204) 5
7. C.S.M. Cluj 4 13 6:11 (187:224) 5
8. C.S.M. Sibiu 4 0 4 0:12 ( 94:180) 4

ASTĂZI: ZI DE ODIHNA
mîine, în sala Di-

Imagine din meciul Flacăra

Turneul continuă 
nanio, începînd de la ora 15, cu urmă
toarele meciuri: Dinamo Buc. — Fla
căra Buc., C.S.M. Cluj — C.S.M. Si
biu, Metalul Buc. — Știința Cluj, Ra
pid Buc. — Farul Constanța.

Buna desfășurare a jocurilor impune 
comisiei de organizare să ia măsu
rile cuvenite pentru ameliorarea pînă 
mîine după-amiază a condițiilor de 
iluminare de la sala Dinamo. Iar în 
caz că aceasta nu e cu putință, pro 
gramarea meciurilor in sala Giulești, 
cu excepția întîlnirii dintre Dinamo și 
Rapid, programată pentru joi la Flo
reasca.

CONSTANTIN FAUR

execuțiile tehnice, deci dinamismul și 
spectaculozitatea meciurilor. Cu acest 
spor substanțial de claritate în expri
marea tehnico-tactică, întrecerile finale 
au purtat totuși în continuare am
prenta unui pronunțat caracter de luptă 

:și de etalare a posibilităților în pri
vința rezistenței fizice și moral-voli- 
tive. Este de altfel capitolul care, se 
pare că va decide pînă la urmă or
dinea în clasamentul final.

Să trecem sumar în revistă parti
dele de alaltăieri și de ieri.

C.S.M. Cluj — Știinta Cluj: 3—2 
(7—15, 15—11, 16—14, 14—16. 15-5). 
Derbiul clujean a oferit spectatorilor 
cea mai echilibrată, mai dîrză și —

București—l'arul Constanța
Foto : T. Chioreanu

Rapid Buc.-Flacăra Buc. 3-0 (6, 12, 
4). Meci deosebit de animat și de ri
dicată valoare tehnică. Remarcabilă, 
în continuare, comportarea Rapidului, 
bazată pe o foarte bună mișcare în 
teren.

Știința Cluj-C.S.M. Sibiu 3-0 (7, 9, 5).
Dinamo Buc.-Metalul Buc. 3-2 (15-11, 

11-15, 15-6, 16-18, 15-3). Un joc frumos, 
pasionant. Echipa campioană a folo
sit-o și pe Doina Ivănescu care, vizibil 
deranjată de traumatismul de la ge
nunchi și mișeîndu-se cu dificultate, 
a fost totuși foarte utilă, mai ales in 
setul final. • ,

Flacăra București — Farul Cons
tanța: 3—1 (15—13, 11 —15,

C. S. 0. Craiova lider 
in turneul pentru locurile 9-16

CRAIOVA 6 (prin telefon). . 
etapa a IlI-a a turneului final pentru 
locurile 9—16, jocurile au fost, în ge
neral, de bună valoare tehnică. Sur
priza .................................   '
rești 
șoara 
ta te: 
3—1 
Progresul București — Sănătatea 
București 3—2 (15—10, 11 — 15, 12— 
15, 15—12, 15—12). Joc pasionant, 
în care învinsele puteau cîștiga dacă 
erau mai atente în finalul ultimului 
set. C.S.O. Craiova—Olimpia Brasov 
3—2 (13—15, 15—11, 15—12, 9—15, 
15—8). Derbiul etapei (ambele echi
pe erau neînvinse) a revenit pe merit 
craiovencelor.

în etapa a IV-a, C.S.O. Craiova a 
întrecut C.S.O. Timișoara cu 3—2 
(11 — 15, 10—15, 15—9, 15—10. 15—5). 
C'4 mai slab joc de pînă acum al tur
neului. După trei etape clasamentul

Și în

zilei a furnizat-o I.F.A. Bucu- 
care a întrecut pe C.S.O. Timi- 
cu 3—0 (6, 10, 9). Alte rezul- 

Vointa M. Ciuc — C.S.M.S. Iași 
(8—15, 15—5, 15—11, 15—3).

București

Știinta Galați la
CAMPIONATUL FEMININ DE PRI

MĂVARA
In Capitală, cele două partide dis

putate pe terenul Giulești, s-au ter
minat cu rezultate așteptate. în pri
mul meci. Știința a întrecut Unirea 
cu 8—7 (4—3). Au înscris Pădurea- 
nu (2), Erica Braedt (2), Ciobotaru 
(2), Cîrligeanu și Constantinescu. 
pentru Știința, respectiv, Maghiari (2), 
Ghiță (2), Răduică, Bran și Jipa.

în cel de al doilea joc, Rapid a 
reușit să învingă pe Progresul cu 
scorul de 9—4 (4—3). Punctele au 
fost realizate de Alexe (3), Coșug 
(2), Brînzei (2), Lixandru și Roth, 
pentru Rapid, Făgărășanu (2), Du
mitru și Nica Marin, pentru Pro
gresul.

Seria a 11-a
Știința Timișoara — C.S. Banatul 

17—9 ț8—4). Victorie meritată. Ele
vele au prezentat o nouă formație, 
avînd din vechea echipă doar pe Cio- 
sescu (T. Tăranu—coresp.).

a doua victorie!
S.S.E. Petroșeni — Mureșul Tg. 

Mureș 6—9 (4—4).
CAMPIONATUL MASCULIN 

Seria I.
Știința Galați — Rapid București 

25—20 (16—9). Localnicii au realizat 
a doua victorie în actualul campio
nat în urma unui joc spectaculos, în 
care au condus tot timpul partidei, 
(A. Schenkman—coresp.).

Seria a Il-a
Știința Timișoara — Voința Sibiu 

24—15 (14—5). Studenții au făcut un 
joc frumos, mai ales în prima repri
ză. După pauză jocul se echilibrează, 
însă gazdele își păstrează avantajul 
pînă la sfîrșitul partidei. (E. Grozes- 
cu—coresp.).

Știinta Petroșeni — Rapid Tg. Mu
reș 25—18 (12 — 10).
CAMPIONATUL MASCULIN IN il.

Voința Sibiu — Victoria Jimbolia 
14—9 (9—7) ; C.S.M. Reșița—Textila 
Cisnădie 19—10 (12—5) ; Petrolul— 
Voința Sighișoara 12—10 (6—2).

Rezultate valoroase în campionatul Capitalei

BRAȘOV 6 (prin telefon).
Pe traseul amenajat pe valea Ră- 

cădăului 6-a desfășurat sîmbătă și du
minică faza a IlI-a a campionatului 
de motocros al R.P.R. In prima zi a 
început să plouă, traseul devenind 
mocirlos. Duminică însă, vremea a fost 
excelentă și spectatorii brașoveni au 
putut urmări în bune condițiuni cele 

.13 manșe rămase de disputat.
Rezultate tehnice : 125 cmc : 1. Tra

tau Macarie (Dinamo Buc.) 2. T. Popa 
(Metalul Buc.) ; 3. M. Voicu (Dinamo 
Buc.) ; 175 cmc: 1. M. Popa (Dinamo 
Buc.) ; 2. I. Gheorghe (Steaua) ; 3. St. 
Iancovicl (Metalul) ; 250 cmc: 1. M. 
Dănescu (Steaua) ; 2. C. Dovids (Meta
lul) ; 3. O. Stephani (St. roșu Brașov); 
350 cmc : 1. C. Dovids (Metalul) ; 2. 
O. Stephani; 3. Gh. Ioniță (Steaua).

CUPA F.R.M. pină la 175 cmc: 1. 
Eugen Sasz (St. roșu Brașov) ; 2. Ion 
Sasz (St. roșu Brașov) ; pină la 350 
cmc: 1. Alex. Gr. lonescu (Voința 
Buc.) ; 2. C. Coman (Poiana Cîmpina); 
ÎNCEPĂTORI - pină la 175 cmc: 1. 
N. Datcu (Voința Timișoara) ; 2. I. 
Păsat (Voința Buc.) ; pină la 350 cmc : 
1. St. Balogh (Dinamo Buc.) ; 2. I. 
Penciu (Dinamo Buc.).
V. SECAREANU și C. DIACONESCU- 

coresp.

15—8, 
15—12). Meci'de confirmări, între o 
echipă care știe să lupte (Flacăra) și 
alta căreia îngîmfarea aproapecă-i anu
lează L um moment dat valoarea teh
nică a individualităților de care dis
pune și buna pregătire fizică. Cu uri 
atac mai variat la începutul setului 
al doilea, Flacăra putea foarte bine 
realiza chiar 3—0, ca și Metalul cu o 
zi înainte.

Dinamo București — C.S.M. Sibiu: 
3—0 (8, 10, 8). Pare-se că sibiencele 
au neapărată nevoie de un adversar 
foarte puternic pentru a dovedi că pot 
mai mult decît arată de obicei. Ori
cum, deși lipsite și de astă dată de 
Ileana Lăzăruț, absență serios resim
țită, ele au dat o curajoasă replică 
echipei campioane, al cărei atac de a- 
semenea suferă fără Doina Ivănescu, 
accidentată.

Rapid București — Metalul Bucu
rești : 3—0 (9, 3, 8). Rapidul s-a 
comportat excepțional, vestindu-și ho 
tărirea de a le da mult de furcă dina- 
movistelor în întîlnirea de joi.

Farul Constanta —CS.M.
3-1 (15—12, 15—5, 12-15,

Partidă plină de greșeli 
compartimentele jocului, între 
chipe obosite.

In urma rezultatelor de pînă acum, 
clasamentul turneului final arată ast
fel :
1. Rapid București
2. Dinamo București
3. Flacăra Buc.
4. Farul Constanța

Cluj:
15-11). 

in toate 
două e-

4 4 0 12: 2 (201:124) 
4 4 0 12: 2 (207:133) 
431 9: 7 (197:195)
4 2 2 7: 7 (179:165)

RUG Bl ;

Cuplajul de ieri-un pas spre calitate...
(Urmare din pag 1)

i 
nute. Dinamoviștii își impun însă jo
cul la margine, unde cîștigă cu regu
laritate. La reluare, același spectacol 
plăcut, aceeași luptă echilibrată. Cum 
se va termina meciul ? Răspunsul ni 
l-a dat... Penciu (ieri mai puțin ins
pirat c.a deobicei și fără a fi în pleni
tudinea posibilităților sale) care, vrînd 

■să trimită o minge în tușă îi oferă lui 
Dăiciulescu o excelentă ocazie de a 
încerca o lovitură de picior căzută. 

'Fundașul dinamovist nu ezită niciun 
.■ moment și Dinamo realizează astfel 
.cele 3 puncte care aveau să-i aducă 
■victoria, după o partidă în care jucă
torii săi au dovedit superioritate în 
jocul la margine și pe linia de trei- 
■șferturi, au muncit mai mult și au a- 
-vut accentuate perioade de dominare. 

Am notat jocul bun al lui Dăiciu
lescu — foarte sigur, bine orientat, 
calm — Graur, Iordăchescu și Vasile

Rusu, de la Dinamo, Alexandru lo
nescu, Enache și Merghișescu, de la 
Steaua. Foare bun arbitrajul lui Jean 
Oncescu.

METALUL—ȘTIINȚA CLUJ 36 (0-0)

Jocu a fost plăcut. După o repriză 
„albă" în care s-a jucat cu mult dina
mism, în repriza secundă metalurgiștii 
deschid scorul prin Craioveanu (lovi
tură de pedeapsă). La numai două mi
nute după aceasta, I. Pop realizează o 
încercare pentru clujeni, la un con
traatac la care a contribuit întreaga 
înaintare. Scorul final este stabilit de 
Crișan care reușește o lovitură de pi
cior căzută.

N. TOK ACER-coresp.

ALTE REZULTATE:

Știința Timișoara —. C.S.M.S. Iași 
6-3 (0-0); Unirea—Olimpia 14-0 (0-0).

neului. După
arată astfel : 1. C.S.O. Craiova 6 p;
2. Voința M. ~
Brașov 5 p; 4. Progresul
5 p; 5. I.F.A. București 4 p;
Timișoara 4 p; 7. C.S.M.S.
8. Sănătatea Buc. 3 p.

V. SANDULESCU —

Citic_ 5 p; 3. Olimpia 
București 
6. c.s o. 
Iași 4 p;

coresp.

în primele două zile de concurs au 
fost obținute rezultate remarcabile. A 
ieșit în evidență îndeosebi cel de la 
pistol precizie, unde echipa Dinamo a 
realizat un nou și excepțional record al 
R.P.R , iar 3 trăgători au depășit gra
nița celor 550 puncte. De asemenea, la 
proba de armă liberă 60 f. culcat se
niori, Iosif Sîrbu și echipa Steaua au 
egalat recordurile țării.

Iată rezultatele : pistol precizie, cat. 
maeștri: 1. Gh. Maghiar (Dinamo) 551 
p; 2. T. Jeglinski (Dinamo) 551 p; 3. 
E. Drăgan (Dinamo) 550 p; cat. I: 1. 
C. Petrovici (Olimpia) 520 p: 2. Gh. 
Oproiu (Progr.) 517 p; 3. E. lavorschi 
(Dinamo) 511 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
2187 p; — nou record R.P.R. Pis
tol viteză, cat. maeștri: 1. V. Atanasiu 
(St.) 588 p; 2. I. Tripșa (Dinamo) 586 
p; 3. S. Petrescu (Dinamo) 586 p: cat. 
1: 1. G. Săvulescu (Olimpia) 560 p; 
2. M. Roșea (Dinamo) 550 p; 3 N. 
Flamaropol (Progr.) 516 p. Pe echipe: 
1. Dinamo 2331 p. Armă liberă 60 f. 
culcat seniori, cat. maeștri: 1. I. Sîrbu

(Steaua) 596 p. — record R.P.R. ega
lat; 2. C. Antonescu (Olimpia) 592 p;
3. T. Ciulu (Steaua) 591 p; cat. I: 1. 
S. Predescu (Progr.) 588 p; 2. Gh. 
Stoian (St.) 587 p; 3. M. Baia (St.)
585 p. Pe echipe: 1. Steaua 2361 p. 
— record R.P.R. egalat —; 2. Progre
sul 2330 p; 3. Știința 2325 p. Senioare, 
cat. maestre: 1. Ioana Soare (St ) 590 
p: 2. Jaqueline Zvoncvski (Dinamo)
586 p; 3. Ana Goreti (Olimpia) 584 pW^^ 
cat. I: 1. Eda Baia (Știința) 580 p. Pe 
echipe: Știința 1745 p; 2. Dinamo 1737
p; 3. Progresul 1729 p. Armă liberă 
3x30 f. senioare, cat. maestre: 1. J. 
Zvonevski 829 p; 2. 1. Soare 820 p; 3. 
Paraschiva Almășan (Dinamo) 823 p: 
cat. 1: 1. E. Baia 823 p; 2. Rodica 
llnat (Dinamo) 811 p: 3. Ana Capela 
(Progr.) 801 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
2463 p; 2. Progresul 2436 p: 3. Olim
pia 2373 p. Junioare: 1. Rodiră Geor
gescu (Olimpia) 797 p: 2. Ion Georgeta 
(Metalul) 785 p; 3. Ruxana Popescu 
(Dinamo) 781 p.

P. GORETI

in turneul pentru locurile 1-8, la băieți,

Rapid și Steaua,
„Maratonul" baschetbalistic, denumi

re pe deplin meritată acordată turneu
lui pentru locurile 1—8 în campionatul 
republican masculin, prezintă în fiecare 
zi partide deosebit de interesante.

După înfrîngerea suferită joi în fața 
craiovenilor, era greu de presupus că 
Știința Cluj va mai avea puterea mo
rală să facă față echipei Dinamo 
București, cu care s-a întîlnit chiar 
a doua seară. Și, totuși, clujenii au 
găsit resursele necesare, au luptat cu 
o dîrzenie exemplară, foarte organi
zat (ceea ce nu s-a petrecut în me
ciul cu C.S.O. Craiova) și au repur
tat o frumoasă victorie prin care au 
revenit în plutonul fruntaș. La rîn- 
dul lor, dinamoviștii bucureșteni au 
învins sîmbătă seară pe C.S.O. Cra
iova, după o întrecere palpitantă, în 
care au fost conduși majoritatea 
timpului, la un moment dat chiar cu 
11 puncte (min. 23: 48—37 pentru 
C.S.O.). Eliminarea Iui lonescu (în 
minutul 33), „motorul" formației din 
Craiova, a scăzut mult din ran
damentul acestei valoroase echine și 
a permis baschetbaliștilor de la Dina
mo să se apropie treptat și în final 
să cîștige la limită. O victorie mim 
cită, extrem de prețioasă pentru pnzi 
Va în clasament.

Bine a evoluat pînă acum Rapid 
București, al cărei joc organizat și in 
atac și în apărare îi dau șanse apre
ciabile la titlul de campioană. Dinamo 
Tg. Mureș s-a comportat satisfăcător 
în primele zile, dar accidentarea h|i 
Borbely și Toth (ambii au făcut entot 
se) în partida cu Rapid a diminuat 
mult randamentul formației mu
reșene. Steaua prezintă un atac hi 
mare formă. In compania Steagului 
roșu Brașov a realizat un record : sco 
rul de 122—102. Este pentru prima 
dată în țara noastră cînd ambele eclii 
pe înscriu peste 100 de puncte I A doua 
zi, militarii au înscris 114 puncte di 
nanioviștilor orădeni.

D. STANCULESCU.

singurele neînvinse după patru etape
REZULTATE TEHNICE s

S1MBATA: Dinamo București —
C.S.O. Craiova 69—67 (32—39), Stea
ua—Dinamo Oradea 114—76 (56—40)\ 
Rapid—Dinamo Tg. Mureș 88—63 
(43—29), Știința Cluj—Steagul roșu 
Brașov 87—65 (34—38).

DUMINICA: Steaua—Știința Cluj 
92-87 (49-42, 81-81), Rapid—Dinamo 
Oradea 87-71 (42-41), C.S.O. Craio-

va—Steagul roșu Brașov 87-78 (40-46), 
Dinamo București — Dinamo Tg. Mu-’W 
reș 67-60 (36-29). —»

CLASAMENT
1. Rapid București
2. Steaua
3. Dinamo București
4. C.S.O. Craiova
5. Știința Cluj
6. Dinamo Tg. Mureș
7. Dinamo Oradea
8. Steagul roșu Brașov 

Luni e zi de odihnă.
continuă marți în sala Floreasca.

440 348:274 8
440 411:338 8
4
4
4
4
4
4
Campionatul

3 1
2 2
2 2
1 3 
0 4 
0 4

284:266 6
4
4
2
0
0

310:291 
309:310 
265:305
283:352 
316:390

Mare interes pentru turneul final (locurile 18) 
al echipelor feminine

CLUJ 6 (prin telefon de la trimisul 
nostru). In mijlocul unui interes neaș
teptat de mare a început duminică 
după-amiază, în sala Armatei din loca
litate, turneul final pentru locurile 
1-8, care va desemna echipa feminină 
campioană din acest an. Partida de 
debut a turneului, în care s-au întîl
nit formațiile Voința Brașov și Voința 
Tg. Mureș, nu a oferit spectacolul aș
teptat. După 10 minute de joc ambele 
echipe înscriseseră numai 10 puncte. 
In continuare, baschetbalistele din 
Brașov joacă mai atent în atac, insistă 
mai mult sub panou și termină repri
za cu un avantaj clar : 32-12. După 
pauză, mureșencele fac eforturi deo
sebite pentru a echilibra situația, vrind 
să „speculeze" și faptul că antrenorul 
echipei din Brașov, Gh. Roșu, intro
dusese, pe rind, rezervele. In final, 
Voința Brașov cîștigă la un scor con
fortabil : 64-41 (32-12). S-au remarcat: 
Hanelore Kraus (20), Heidrun Kraus 
(4), Vogel (8), Simon (12) de la Voința 
Brașov și respectiv Demeter (11) și 
Mittelmann (12).

In schimb, ca o compensație parcă, 
meciul al doilea, dintre Rapid Bucu
rești și C. S. Mureșul Tg. Mu-reș a fost 
deosebit de atractiv. Ambele echipe 
au pus accent pe contraatac, au com
binat rapid și spectaculos, primind, 
adesea, aplauze la scenă deschisă. Fe

roviarele au dominat în fiecare înce
put de repriză, cînd de altfel și-au 
asigurat un avantaj consistent. In pri
ma repriză (min. 8) : 23-8 ; min. 11 : 
27-12. Mureșencele au avut o revenire 
puternică, apropiindu-se la 4 coșuri : 
27-35. După reluare, feroviarele au 
pornit din nou tare, au luat un avan
taj de 15 p., pentru ca în min. 63 mu
reșencele să ajungă pînă la 47-53. Fi
nișul a aparținut însă tot feroviarelor, 
care au ciștigat cu 69-56 (35-27). S-au 
evidențiat : Cornelia Gheorghe (12), 
Anca Racoviță (22), Ivanovici (17) și, 
respectiv, Fogarassi (13), Gagiy (7).

Cel de al treilea meci a opus echi
pele bucureștene Unirea și I.C.F. Bas
chetbalistele de la Unirea și-au valo
rificat superioritatea sub panou și au 
ciștigat pe merit cu scorul de 55-40 
(23-16). Studentele au avut inițiativa 
timp de 15 minute, pentru ca apoi să 
fie egalate și conduse : in min. 15 : 
14-11... un minut mai tîrziu 14-19. Din 
acest moment baschetbalistele de la 
Unirea au condus tot timpul. Princi
palele realizatoare : Voicu (17), Ava- 
chian (17), Marian (10), de la Unirea 
și Izbiceanu (16), Horaoek (14) de la 
I.C.F.

In ultimul joc : Știința Cluj-Știința 
București 49-47 (23-24).

ADRIAN VAS1LIU



ETAPA MAI PUTIN AGITATA IN CUPA R. P. R
Farul Constanța în „optimi" 1-0 (1-0) 

cu Dinamo Pitești
OLIMPIA BUCUREȘTI—METALUL TIRGOVIȘTE 1-2 (0-1)

TANȚA 6 (prin telefon). Par- 
plăcut datorită jocului bun al 
lor, care în specia), in final, 
t insistent poarta excelentului 
și au meritat pe deplin vic-

i au ratat însă o serie de o- 
are prin Vasilescu (min. 33, 

eseu (41, 44), Călin
gurul gol al partidei a fost 
de Vasilescu (min. 30) 
întii in portar și apoi în gol. 
t că in min. 29 Stancu a ra- 
penalti. In repriza secundă 
ițtii au o revenire puternică, 

tă de șuturile puternice trase 
stantinescu

(31)

care

și Corneanu. Fina-

Iul aparține din nou echipei Farul, 
dar Vasilescu și Ciosescu ratează trei 
ocazii. Arbitrul Mircea Cruțescu a 

condus tine.
FARUL: Ghibănescu — Buzea, 

BRINZEI Florescu (Danciu) — 
STANCU (Bibere), PLEȘA — Moro- 
ianu. Călin, Ciosescu, BIBERE 
(Stancu) VASILESCU.

DINAMO PITEȘTI : Varga (MA- 
TACHE min. 29) — Valcan, BARBU, 
Haimovici — Florescu, Dumitrescu — 
Corneanu, Consta ntinescu, Libardi 
(Țurcan), Radu, TURCAN (Apostol).

Metalul a ciștigat, insă a avut multe 
emoții, deoarece gazdele i-au dat o re
plică dirză. In prima repriză, oaspeții 
au avut o ușoară superioritate, pe care 
au concretizat-o prin Cazacu, in min. 41, 
in urma unui schimb de pase cu Iorda- 
che. După pauză, aspectul jocului se 
schimbă. Olimpia are perioade lungi de 
dominare, insă ocaziile de gol sint ra
tate. In plină dominare a gazdelor, la 
un contraatac în min. 84. Prodanciue a 
ridicat scorul la 2—0. Sfirșitul partidei 
aparține Olimpiei, care reușește in ulti

mul minut de joc să reducă scorul prin 
Stoica.

A arbitrat bine Nicolau Stavru—Con
stanta.

OLIMPIA : Bunaru—N. Lupescu, 1. 
Lupescu (Vasile Gheorghe), Pîrîu—Pe- 
tenehi, Șoimu—Florescu, Stoica. Alexan- 
drescu (I. Lupescu), Olteanu, Iliescu.

METALUL: Andrei—Tomescu, Pran- 
dea, Georgescu—Nitescu, Petrescu—Mu- 
reșan. Iordache, Cazacu. Niculescu, Pro- 
danciuc.

L. BRUCKNER — coresp.

(prin telefon). La

0. Baia Mare a eliminat Știința Cluj cu 4-2 (1-2)
MARE 6
asistat peste 7000 de spec- 

Știința a practicat un joc de
, din care a inițiat contra- 

în timp ce localnicii au ju- 
multă fantezie, în viteză, do- 
aproape tot timpul și obți- 

ictoria cu 4—2. 
dovan (min. 20

Minerul
Chimia

Au marcat: 
și 38) pentru

Știința, Trifu (min. 34, 71
Drăgan (min. 60 din 11 m) pentru 
C.S.O. S-au remarcat: întreaga echi
pă a gazdelor și Moldovan, BĂluțiu. 
Georgescu și Ivansuc de la Știința. 
A arbitrat R. Pop (Oradea).

și 76) și

V. SASARANU, coresp. reg.

GovoraLupeni învins la 
a ciștigat cu 2-1 (1-1)

6 (prin telelon).1CU VILCEA
ticînd un joc în mișcare gazde- 

o meritată victorie, care 
^proporții dacă portarul Kiss 
ii fost în formă de zile mari, 
i nu au avut legătură intre com- 
nte și au tras foarte puțin la 
(raportul de șuturi la poartă: 
entru Chimia). Cele trei goluri 
marcate de : Comșa (min. 
oaspeți, Mihăilescu (min.

namo Bacău a ciștigat 
prelungiri la lași: 2-1 

cu C. S. M. S.

(min. 54) pentru localniciși Pintea , _ _______
S-au remarcat: Bratu. Stelian, Mihăi- 
lescu, Pinlea, Bizgu (Chimia). Mihăiiă, 
Kiss, Olteanu și Comșa (Minerul Lu- 
peni).

DRXGOMIR ROȘIANU-coresp.

(V. P.)

Romoșan

.Indra (Metalul Tirgorifte) lămurește o situație critică

Foto: P.

Prelungiri și la Hunedoara: 
Corvinul— Știința limișoara 

1-3 (1-1, 1-1)
DEVA, 6 (prin telefon). întîlnirea 

n-a corespuns așteptărilor, în special 
din cauza comportării echipei timi
șorene, care n-a prestat un fotbal 
de nivelul categoriei A. Studenții au ' 
dștigat de-abia în prelungiri, avînd 
o pregătire fizică mai bună. In cele 
90 de minute regulamentare ei au 
fost dominați de echipa CorvinuL < 
De altfel, hunedorenii au și condus 
cu 1—0 prin punctul marcat de Io- 
nescu, cu capul, in min. 3. Oaspeții, 
au egalat în min. 39 prin Mițaru, care 
a reluat cu capul o minge revenită 
din bară. Studenții și-au asigurat ca
lificarea prin golurile înscrise in pre
lungiri de Manolacbe, cu capul, in 
min. 106 și Șețu, din acțiune per
sonală, în min. 112. Arbitru : C. Ion— 
Brașov. Au asistat 10.000 spectatori.,

Q MORARU, coresp.;

ARIEȘUL TURDA—
STEAUA BUCUREȘTI AMÎNAT

Jocul dintre Arieșul Turda și Steaua' 
București a fost aminat pentru o dată 
care va fi stabilită ulterior.

Iert etapă incompletă 
în categoria B

H)
17) letalul Pitești

Prahoia Ploiești 0 1 (0 1)

6 (prin telefon). C.S.M.S.
Bacău au prilejuit un meci 

disputat, în care gazdele au 
majoritatea timpului dato

ri joc mai organizat Cei cinci 
i au creat faze spectaculoase, 
e insă n-au fructificat decit 

ngură, in min. 7 prin Leahe- 
rest, ei au ratat numeroase 

dare prin Danileț, Voica și 
iu. Oaspeții, fără să exceleze, 

totuși să echilibreze jocul și 
au egalat prin Gram. In 

iri, acțiunile atacanților echi- 
Bacău sint mai periculoase 

min. 109 Publik a înscris 
1 victoriei. Dintre jucători s-au 
at: Moțoc, Teodoeiu și Po- 
(C.S.M.S.), Răduleecu, Publik 

poi (Dinamo Bacău). Arbitrajul 
Pădureanu (București), slab, 

ulțumit și echipele și pe spec-

CĂUNAȘ și I. BAC1U, coresp.

Și

PITEȘTI 6 (prin telefon). — Local, 
nicii au dominat tot timpul, insă n-an 
putut concretiza datorită nesiguranței în 
atac și a faptului că ploieștenii s-au 
apărat ermetic. Unicul punct a fost în
scris de Ștanoilovici în min. 10. In min. 

Toma (Metalul) a ratat o lovitură 
la 11 m.

ȘTEFANESCU și I RIZOIU-coresp.

15 
de
D.

C. F. R. Roșiori—Petrolul Ploiești 1-3 (0-3)
ROȘIORI 6 (prin telefon).
Oaspeții iși impun superiorita

tea tehnică, mardnd de trei ori prin 
Babooe (min. 22) și Dridea I (mim 
33 și 44). In repriza a doua, ploi-ește- 
nii au privit jocul cu ușurință și au 
jucat fără orizont, fiind depășiți din 
punct de vedere firir Localnicii au 
o puternică revenire și domină mai 
mult, dar nu înscriu decit un gol 
prin Capatos in min. 75.

PETROLUL: SFETCU - Pahonțu, 
FRONEA, M. Marcel—D. MUNTEANU, 
TABARCEA—Asiminoaie, Badea, DRI- 
DEA L BABONE, Dridea II.

C.F.R.: Raicu (BIRTAȘUJ-Cemea, 
DOBRESCU, Pitică—DINU, GUTA—

TABIRCA, Miha: ache,
Barna, Făgâdău (MILEA).

CAPATOS,

AL. POPESCU și T. NEGLLESCU, 
coresp.

SERIA I
Flacăra Moreni — Foresta Fălticeni 

0-0.
GRR. Pașcani—Ceahlău! P. Neamț 

1-2 (0-0).
Steaua rrș:e Bacău — C.S.O. Brăila

1-1 (0-0)
CLASAMENTUL

JOC BUN LA ORADEA

Crișul— Steagul roșu

Intîlni- 
celoc 

echipei 
roșu a

Craiova—C.S.M. ,Mediaș 0-0.
Constanța—Dinamo Obor 1-1

L C.SJJ.S. Iași 18 11 S 2 43:10 27
2. Poiana Cimpina 18 13 1 4 39:14 27
X. Prahova Ploiești 18 7 9 2 29:18 23
4. Dinamo Galați 18 9 3 8 33:28 21
5. Carpați Sinaia 18 9 3 6 44:39 21
C. C.S.O. Brăila 19 0 7 6 20:23 19
7. Foresta Fălticeni 19 7 4 8 19:23 18
S. Ceahlăul p. Neamț 19 7 4 8 24:33 18
9. Știinta Galați 18 7 3 8 27:28 17

10. C.F.R. Pașcani 19 6 2 11 21:34 14
11. Rapid Focșani 18 4 6 8 21:34 14
12. Flacăra Moreni 19 4 5 10 24:34 13
IX Dinamo Suceava 18 5 3 10 22:32 13
14. Steaua roșie Bacău 19 3 7 9 16:32 13

SERIA A ll-A

ștonosport
a arată o variantă

12 rezultate exacte
șui—Steaua (Cupa R.P.R.) 

anulat 
ișul Oradea — Steagul roșu
a R.P.R.) 1-2

ipid Tg. Mureș — Dinamo
rești (Cupa R.P.R.) 0-1

F.R. Roșiori—Petrolul
R.) 1-3
rul — Dinamo Pitești
R.) 1-0 
gonul Arad — Jiul

R.) 0-2
.S.M.S. Iași—Dinamo 

pa R.P.R.) 1-2 
Dinamo Galați — Progresul 
pa R.P.R.) 1-4 
îimia Govora — Minerul Lu-

(Cupa R.P.R.) 2-1
.O. Baia Mare—Știința Cluj 

pa R.P.R.) 4-2 
.S.M. Reșița — U.T.A. (Cupa 
R.) 1-2 
orvinul — Stiinta Timișoara 

pa R.P.R.) 1-3
ante depuse 245.538.

(Cupa

(Cupa

(Cupa

Bacău

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

C. S. M. Reșița—U. T. A. 1-2 (O-l)
REȘIȚA 6 (prin telefon). — 7.000 

spectatori au urmărit un joc plăcut 
Oaspeții, cu o mai bună legătură între 
compartimente, au obținut victoria la 
limită, cu 5 minute înainte de sfirșit

Rapid Tg. Mureș—
Dinamo București 0-1 (0-0)
TG. MUREȘ 6 (prin telelon). — A- 

proape 8.000 de spectatori au asistat azi 
la un joc lent nesatisfăcător din punct 
de vedere tehnic. Dinamoviștii tucu- 
reșteni au obținut calificarea în repri
za secundă, prin golul marcat in min. 
61 de Țircovnicu, printr-o lovitură cu 
capul, la o greșeală a apărării mure
șene. Localnicii au început jocul timid, 
dar in repriza a doua s-au ridicat la 
nivelul oaspeților in ceea ce privește 
jocul în cimp.

Dinamoviștii bucureșteni au aliniat 
formația : Datcu-Popa, NUNWEILI FR 
III, Ivan—ȘTEFAN, V. ALEXANDRU- 
P1RCALAB, Varga, Erie ÎL Țircovnicu, 
David.

VASILE KADAR—coresp.

O ECHIPA REGIONALA IN „OPTIMI"

Laminorul Roman —

Rapid focșani 10 (0 0)
ROMAN 6 (prin telefon). Cei 4.000 

de spectatori au asistat la un joc plă
cut, de nivel tehnic ridicat. Echipa 
antrenată de Gh. Bărbulescu a obți
nut o victorie meritată, la capătul 
unei întreceri specifice de campionat. 
Golul victoriei l-a înscris Bela în min.Golul victoriei l-a înscris
73.

A arbitrat foarte bine 
Iași.

Laminorul, echipă de 
prezentat formația : Anghel 
Soltuz, Răpescu — Lung, Vasiliu — 
Olaru (Cîtincu)', Bela, Bărgăoanu, 
Barta, Hari.

GUȚU OCTAVIAN — coresp.

Ivanovici —

regiune, a
— Lungu,

In echipa locală, interii au jucat slab, 
ca și mijlocașii in repriza a doua.

După trei ocazii ratate de C.S-.M. 
(Scînteie in min. 4 și 13 și Pătrașcu 
în min. 9), U T A. a deschis scorul 
in min. 14 printr-im șut imparabil al 
lui Sasu Gazdele atacă, dar nu reu
șesc să egaleze decit în mim 63 prin 
Sfîrlogea. U.T.A, începe să dea sem
ne de oboseală, dar iși revine in ulti
mele 10 minute și înscrie în mim 85 
prin același Sasu A arbitrat satisfă
cător G. Blau (Timișoara). U.TA a 
aliniat echipa: Coman—Szucs, Captș, 

" ” (Pop). T udase—Se- 
(Dvorzsak), FToruț

1-2 (1-2)
ORADEA 6 (prin telefon), 

rea a satisfăcut așteptările 
10.000 de spectatori. Victoria 
brașovene este meritată. St
prestat un joc simplu, in viteză, cu 
incursiuni pe extreme, mai ales in 
prima repriză.

Golurile au fost marcate de: Da
vid (min. 6) și Meszaros (min. 42), 
respectiv Bagi (min. 20).

A.S.A. CRIȘUL: Oiah-Tîriak (Bo- 
roș), Schiopu, ZAHARIA—Sandru, 
PENU—Avramescu. Boroș (Podar), 
Bagi, Pop. IAKAB.

ST. ROȘU: Haidu—Zbircea, ZA
HARIA. Nagy—Campo (Seredai), SZI- 
GETI-HAȘOTI. Năftănăilă, Fusulan. 
Meszaroș, DAVID.

GS.O.
Portul

(1-0).
Metalul București — Chimia Făgă

raș 2-0 (0-0).
GSJW. Sibiu—Știința București 0-0.

1LIE GHIȘA—coresp. reg.

Țirlea — Băcuț II 
lymesi, Sasu, Pop 
Czako.

HGOML ARAD —

JIU PUPILA 02 (O-O)

CLASAMENTll
L Farul 18 13 1 4 54:19 27
X Dinamo• Obor 19 11 2 6 33 :28 24
X C.S.M. Reșița 18 11 1 6 38:27 23
4. C-S.O. Craiova 19 8 C S 28:13 22
X MetaJol București 19 9 2 8 31:36 29
X C-S.M. Medias 19 7 5 7 22:21 19
7. Chimia Făgăraș 19 8 2 9 35:35 18
X C-F.R Roșiori 18 1 1 9 26:32 17
9. C.S .M. Sibiu 19 6 5 8 24:31 17,

14. Știinta Buc. 19 7 2 10 30:34 16
11. Tractorul Brașov 18 S 6 7 21:29 16
IX Cb imia Govora 18 6 3 9 17:23 15 ’
IX Olimpia Buc. 18 6 2 19 24:34 14
IX Portul Constanța 19 4 4 11 20:37 IZ

SERIA A III-A

I. P LAVIȚE’-coresp. — Joc 
repriză

de 
au

Dinamo Galați —

Progresul

1-4

București

(0-0)
GALAȚI 6 (prin telefon). — 

10.000 de spectatori au asistat 
partidă interesantă. Scorul 
în bună măsură situația de pe teren: 
oaspeții au dominat întreaga partidă. 
Dinamoviștii au prestat un joc bazat 
mai mult pe contraatacuri, care însă 
au fost oprite de apărarea hotărită 
a oaspeților. Golurile au fost înscrise 
de: Daraban (min. 46), respectiv 
Ioniță (min. 49)', Mafteuță (min. 72) 
și Voinea (min. 88, 89).

Arbitrul Dragu Constantin (Ploieș
ti) a condus echipele:

DINAMO : Cîmpeanu—Pralea, Hu
lea, DUMITRU—Dogan, Oprea—Du- 
daș (Potolea), PATRAȘCU, Dărăban, 
Matei, Voicu I.

PROGRESUL: 
CU Caricaș 
canu—Mafteuță, SMARĂNDESCU 
Voinea, Dinulescu, BABO1E.

Peste 
la o 

reflectă

Mîndru—NEDEL-
Soare—IONITA, Paș- --------------- •----- j

A. SCHENKMAN și V. PALADESCU- 
coresp.

ARAD 6 (prin telefon), 
factură mediocră. In prima 
dominat arădenii, care au ratat câteva 
ocazii dare. După pauză Jiul a con
trolat jocul și a înscris prin Dușan 
(min. 55—autogol) și Gabor (min. 
61). Arbitrul G. Szucs (Oradea) a 
condus bine.

JIUL: Zamfir—Romoșan, TILVES- 
CU. Cazan—Șerban, Csutak—Manea, 
GHIBEA. Pavlovici (Ghiță), Gabor, 
C1ORNOAVA.

VAGONUL : Bucur—Juhasz, Dușan, 
Golovescu—Oroszhegy, Duma—Negrău 
(Negru), Chivu, Petica, Chitic, MA
CA VEL

ȘT. iACOB-coresp.

R.

Crișana
Mare 1-0

Recolta 
(11).

C.S.O. 
(0-0).

Oradea — A.S.M.D. Satu 
(0-0).
Cărei — CS.M. Cfuj 1-1 •

Timișoara—C.F.R. Arad 1-0

CLASAMENTUL
1. Crișana Oradea 19 13 1 5 33:19 27
X Mureșul Tg. Mureș 18 10 4 4 37:24 24
X C.S.O. Timisoara 19 10 4 5 25:19 24
X C-S.M. Cluj 19 8 7 4 25:18 23
X Ind. Sirmei C.

T urzii 18 9 4 5 35:18 22
X C.S.O. Baia Mare 18 9 3 6 27:25 21
7. Arieșul Turda 18 6 8 4 23:23 20
8. Vagonul Arad 18 8 3 7 28:20 19
9. Recolta Cărei 19 4 8 7 22:32 16’

IX Rapid Tg. Mureș 18 4 5 9 18:27 13
11. Crișul Oradea 18 4 5 9 23:36 13
IX A.S.M.D. Satu Mare 19 4 5 10 13:25 13
13. C.F.R. Arad 19 3 6 10 15:26 12
IX Corvinul Hunedoara 18 4 3 11 17:29 11

P. Romînă—Izrael 4-1 la tenis
(Urmare din pag 1)

In fine,
l-a întîlnit , 
tărît să opună o dîrză rezistență și 
să obțină cit mai multe gheme, poate 
chiar... un set. Deși Dubitzki a bene
ficiat de servicii puternice, a lovit 
variat și s-a „agățat" aproape de 
fiecare minge, lucrul nu a fost posibil. 
Ion Țiriac și-a... văzut de joc, și în 
stilul său caracteristic, îrj forță și rniș-

în al doilea simplu, Țiriac, 
pe Dubitzki, un jucător ho-

care, cu mingi razante care au vizat 
colțurile terenului advers, l-a „plimbat" ' 
pe Dubitzki, făcîndu-i inutile interven
țiile în repetate rinduri. Campionul ro- 
mîn a terminat sigur un meci în care 
nu a lăsat decit cinci gheme: 6—3, 
6—1, 6—1. Scor final: 4—1 pentru RP. 
Romină. Astfel reprezentativa de tenis 
a țării noastre a făcut primul pas î.i 
ediția actuală 
urmează să se 
mător cu echipa R.F. Germane care 
a ciștigat întrecerea cu Spania. ,.

a „Cupei Davis" și 
întilnească în turul ur-



A in
Rezultate promițătoare la atletism 

republican pe probe
41,78; suliță: S. Stoica (Șt. Buc.) 35,66; 
M. Petuhov (Șt. Buc.) 34,98; M. Barbu 
(Șt. Buc.) 32,92; junioare: disci El. 
Soos (Șt. Cluj) 39,70; L. Dumitru (Fa
rul C-ța) 37,06; C. Stan (Voința Buc.) 
36,94; suliță: M. Oțeleanu (C.S.O. Cra
iova) 39,03; R. Ștefănescu (Farul) 
37.61; G. Niculescu (C.S.S. Buc.) 33,77. 
(GH. ARSENE-coresp.).

Rezultatele concursului alergătorilor, 
de la Constanța, Ie vom publica în 
numărul nostru de mîine.

finala ccncursnlui
În „Cursa Păcii66 după patru etape

Patru orașe din (ară (Ploiești. Brăila, 
Galați și Constanța) au găzduit între
cerile finale ale concursului republican 
pe probe, care s-a bucurat de un frumos 
succes. Cu prilejul acestei competiții, 
una din cele mai importante ale acestui 
început de sezon, au fost înregistrate 
o serie de rezultate foarte promițătoare.

lată acum cîteva din relatările pri
mite de la corespondenții noștri: PLO
IEȘTI. La întrecerile desfășurate pe 
stadionul Petrolul au participat 80 de 
concurenți. Cîteva rezultate: BĂRBAȚI: 
tineret: lungime: N. Popovschi (Știința 
Buc.) 7,30: W. Keller (Șt. Timiș.) 
6.85: A. Herman (Șt. Buc.) 6.68; G. 
Vlădescu (Mt. Buc.) 6.66; înălțime: G. 
Porumb (Șt. Cluj) 2,01; Gr. Marinescu 
(St Buc.) 1,93 — rec, personal; E. 
Ducu (Prog. Buc.) 1.98; N. Macovei 
(Steaua) 1.85; V. Păltineanu (Steaua) 
1,85: Ad. lonescu (Șt. Buc.), C. Po
povic! (Șt. Timiș.) și D. Paica (Șt- 
Timiș.) 1.80; juniori: lungime: M. Câi
ni mv (Dinamo) 7,20; C. Stroe (C.S.O. 
Craiova) 6,61; T. Cătănescu (C.S.S- 
Buc.) 6.60; înălțime: 0. Semen (C.S.S. 
Buc.) 1.90: Al. Spiridon (Giurgiu) 1.86: 
C. Szasz (S.S.E. Oradea) 1.83: Ad. 
Trifu (C.S.S. Buc.) 1,83; FEMEI: tine
ret: lungime: V. Bclmega (C.S.M. Cluj) 
5.58: înălțime: U. Popescu 
Mediaș) 1.52; A. Mihăilescu 
Arad) 1.49;
dea) 1.46. în afară de concurs: R

1,63; junioare: lungime: Ec. 
(S.S.E. PI.) 5.32: M.

(C.S.M.
1,52; A. Miliăilescu (S.S.E. 

I. Tomcsic (Crișana Ora- 
~ Vo-

rmi^anu 
Potoroacă 
liadis (Șt. Buc.) 5.28; înălțime: R. Vo- 
roneanu (Șc. Sp. UCFS Roman) 1.55; 
M. Mărgineanu (C.S.S. Buc.) 1.47: E. 
Nicolaus (Olimpia Br.) 1,47. (NICO- 
LAE D. NICOLAE-corcsp.J.

BRĂILA In localitate s-a desfășurat 
sîmbstă ziua întîi a concursului arun
cătorilor. BĂRBAȚI: tineret: greutate: 
A. Gagea (C.S.M.S. Iași) 13.96; D. Se
rafim (Dinamo Buc.) 13.86; I. Hege- 
dus (C.S.M. Reșița) 12.83; ciocan: I 
Szilagv (Șt. Timiș.) 49.24: Gh. Szisz 
(înfrățirea Oradea) 46.03: E. Kiss 
(C.S.M. Reșița) 45,27; juniori: greutate: 
C. Sehnel (Șt. Buc.) 15.20; I. Lazăr 
(St. Cluj) 14.65; ciocan: M. Paseu 
(C.S.S. Buc.) 54,49; V. Tibnlschi (S5.E. 
C-lung) 49.89; FEMEI: tineret: greutate: 
A. Gurău (Prog. Buc.) 13,81; A. Ma- 
ooveî (Laminorul Roman) 11.11: V 
Băndărău (C.S.O. Timiș.) 1052; juni
oare: C. Gurău (Prog. Buc.) 11.13: I. 
Turlea (Prog. Buc.) 10.98; L. Doczî 
(C.S.S. Tg. Mureș) 10.18. (C. RUSI- 
NOIU-eoresp.).

GALAȚI. Peste 150 de concurenți au 
hiat parte 
Rezultate: 
(St. roșu 
Cluj) 47.23; L. Kotlar (Dinamo) 45.18; 
suliță: W. Sokol (Șt. Buc.) 64.80; G. 
Pikulski (Șt. Timiș.) 58,74; A. Ham
pel (Dinamo) 58,12; juniori: disc: L 
Petrof (Steaua) 46.17; C. Stancu 
(Prog. Buc.) 45.33; I. Șamoșca (Lu- 
ceafărul Br.) 43,34; FEMEI: tinerel: 
disc: 01. Cataramă 49.34; El. Cosac 
(Șt. Buc.) 44,08; I. Szabo (Șt. Buc.)

Mi-

la întrecerile de aruncări. 
tineret: disc: V. Slălgran 

Br.) 49.62: K. Sokol (Șt.

NIJDAM (OLANDA) A PRELUAT TRICOUL GALBEN, CEREPOVICI (U.R.S.S.) ÎL POA 
PE CEL VIOLET, IAR ECHIPA OLANDEI A ÎMBRĂCAT TRICOURILE BLEU 

CICLIȘTII ROMÎNI AU AVUT O COMPORTARE NEAȘTEPTAT DE SLABĂ ÎN SEMIET 
CONTRACRONOMETRU

Karl Marx Stadt 6 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). — Printre 
cei 121 de cicliști care au luat startul 
la 2 mai din Berlin, în cea de-a XV-a 
ediție a „Cursei Păcii", se află marea 
majoritate a celor mai bune elemente 
din ciclismul amator mondial. Acești 
rutieri imprimă cursei un ritm de a

Vera Muhanova și Hans Grodotzki 
învingători în crosul ziarului „Pravda
MOSCOVA 6. Cîteva mii de spec

tatori s-au înșiruit de-a lungul traseu
lui marelui concurs internațional de 
cros organizat în cinstea celei de a 
50-a aniversări a ziarului „Pravda*. 
Fostul campion olimpic Vladimir Kuț 
a fost starterul acestei întreceri, la 
care au participat 73 de concurenți din 
L'.R-S.S-, R. S. Cehoslovacă, R. P. Un
gară, R.D- Germană, R.P. Polonă. 
R.P. Romînă, Franța, Belgia etc.

întrecerea masculină s-a desfășurat 
pe un traseu lung de 8.000 metri. Ea 
a fost deosebit de interesantă și, după 
o luptă foarte strinsă, s-a încheiat cu

u

victoria alergătorilor din echipa R. D. 
Germane. Pe primul loc s-a clasat 
Grodotzki, cronometrat in 23:08,0. 
Același rezultat l-au înregistrat și ur
mătorii doi clasați: Buhl și S. Her
man. Celelalte locuri fruntașe au fost 
ocupate de: Janke (R.D.G.) 23:09.2; 
Ivanov (UJ7.S.S.) 23 :09,4; Samoilov 
----------------------- .. (U.R.S.S.). 

alergătoarei 
cu timpul

(U.R.S.S.) 23:10,2; Konov 
Cursa feminină a revenit 
sovietice Vera Muhanova 
de 6:13.6.

Pină Ia ora la care am
ția nu ne-au parvenit rezultatele aler
gătorilor noștri.

„ Cursei 
con tra
in prc- 
acestui

închis edi-

La polo

Surpriză la Tg. Mureș: 
C. S. Mureșul-Știința Cluj 6-5!

REZULTATE : Steaua — I. C. Arad șt Cocmban de la învinși.
10—0 (2—0. -3—0. 3—0. 2—0). Ști- Gete toei jocuri zu fost brie con- 
ința București — Industria Linii Ti- duse (in ordine) de arbitrii P. Nicu- 
mișoara 3—2 (1—1. 1—0. 0—1. 1—•)• lescu, Ad. locdach: și H. Iacobini.
Rapid — Progresul 4—1 (I—I. 1—0. La Tg. Mureș, C. S. Mureșul a ob-
I—o, 1—0). C S. Mioeșul Tg H. — ținut 2 puncte prețriase întrecind sur- 

— dar pe deplin meritat — 
Știința Cluj. După cum ne-a 

transmis corespondentul nostru regio
nal, V. Kadar. meciul a fost extrem 
de palpitant Au marcat: Simon (3), 
Fleșeria (2) și Csiszer pentru Mure
șul, Zete (3), Maghiari și Kari pen
tru Știința. A arbitrat bine dr. !. 
Draga n.

Singaru! mec: nedisputat Dinamo 
Buc. — (LS.VL Crișana Oradea a fost j 
asanat pentru mine. El se va desfă- 
jai Ia ștrand j: Tineretului, de La 
ara 17. 1

dreptul sufocant. In plus, traseul e 
mult mai greu, anul acesta cuprinzând 
multe etape de munte. Speram totuși că 
în prima semietapă Erfurt—-Jena (47 
km, individual contracronometru) a e- 
tapei a IV-a desfășurată sîmbătă dimi
neață cicliștii noștri se vor situa în 
imediata apropiere a liderilor sau că în 
orice caz vor încheia cursa cu un defi
cit minim. Nu s-a întîmplat însă ași. 
Reprezentanții tării noastre s-au compor
tat foarte slab, ocupînd locurile: 48 — 
Moiceanu, 50 — Șelaru, 55—Ziegler, 
58—C. Dumitrescu, 73—Cosma, 94—
Rădulescu la diferente de timp foarte 
mari față de fruntași. Este clar că ne-am 
prezentat nepregătiți pentru această pro
bă. Evident, a influențat negativ și fap
tul că antrenorul lotului, N. Voicu, n-a 
programat în perioada dinaintea 
Păcii" nici o cursă de control 
cronometru și nici nu a insistat 
gălirea rutierilor noștri asupra
lucru. Rezultatul? De la locul 4 pe echipe 
(Ia egalitate de timp cu locul 3) după 
primele trei etape am coborît Ia locul 
8, permițind formațiilor Belgiei, Olandei, 
Austriei și R.P. Ungare să ne devan
seze. Este adevărat că belgienii și olan
dezii i-au depășit în această probă și 
pe alergătorii sovietici și pe cei din 
R. D. Cermană, dar aceasta nu scuză 
cu nimic comportarea sub orice critică 
a cicliștilor romîni. C. Dumitrescu, spe
cialistul nostru nr. 1 la probele contra
cronometru, a terminat penibil; Cosma 
a fost de nerecunoscut, iar Rădulescu a 
pierdut — inadmisibil — nu mai puțin 
de 11,24 minute față de clștigătorul 
unei probe de 47 km!... Mai mult, în 
a doua semietapă (desfășurată în bloc 
între localitățile Jena—Karl Marx Stadt 
147 km) I. Cosma, C. Dumitrescu și 
A. Șela ru au pierdut contactul cu plu
tonul deși primii doi au calități de 
cățărători, venind la diferențe de 10 și 
chiar 20 de minute de grupul fruntaș.
Este păcat că tocmai C. Dumitrescu și 
I. Cosma în care ne pusesem mari spe
ranțe sînt cei mai slabi oameni din 

i echipă... Trebuie trasă de aici conclu
zia logică că acum în cursele de fond,

probele contracronometru joacă t 
foarte important.

★
Etapa a IV-a a prilejuit vict 

lanilezilor atît în clasamentul 
pe echipe cit și în cel individual 
Nijdam). Fostul deținător al tr 
galben Cerepoviei (U.R.S.S.) 
acum tricoul violet, semnul disti 
celor mai buni sprinteri. Dumi 
fost z.i de odihnă la Karl Marx 
iar luni cicliștii vor porni spre K 
Vary intr-o etapă cu același profi 
tos ca și cele precedente. Sînte 
vinși că acum inițiativa va trei 
partea alergătorilor sovietici. Ei 
lupta pentru recuperarea pozițiilo 
dute în etapa a IV-a. Am dori 
alergătorii noștri să participe la 
acțiuni și să-și sporească astfel 
de a se apropia din nou de frunt 
samentelor.

Și acum iată rezultatele înre 
în cele două curse ale etapei a 
semietapă Erfurt-Jena (47 km) 
cronometru individual: 1. Nijdam 
da) 1 h 12:02, 2. Breucker ( 
1 h 14:14. 3. Trusell (Danemarc 
14:35, ...16. Cerepoviei (U.R.S.S. 
16:50, 48. G. Moiceanu 1 h 19: 
A. Șelaru 1 h 19:31, 55 W. Ziegl 
19:53, 58. C. Dumitrescu 1 h 20:
1. Cosma 1 h 21:18, 94. Gli. Ră 
1 li 23:26. Semietapa a Il-a Jem 
Marx Stadt (147 km) cu pleca 
bloc: 1. Zielinski (R.P.P.) 4 b
2. Kudra (R.P.P.) 4 h 04:00. 3. 
(R.P.B.) 4 h 04:04, ...34.

42.
Koțcv, 71. A. 
Dumitrescu 4 li 
h 21:46. Clast 
Erfurt—Karl

Deși a pterdrS mec J cb Ștnraa 
București, ech:pa Industria Linii Ti
mișoara a făcut din nou un joc re 
marcabiL Timișorenii s-au descurcat 
bine pină în ultima repriză. and o 
lovitură de la 4 m. transfcrmată de 
jucătorul Cloșcă, a consfințit victoria 
la Emită in favoarea studenților trjeu- 
reșten:: 3—2.

în cel de-al treilea meci s-au înffi- 
nit echipele bucureștene Rapid și Pro
gresul. Feroviarii au avut inițiativa, 
s-au mișcat mai \^or ;i au cri ti gat 
finalmente cu 4—1. Au marcat Popa 
(2), Țăranu și Opriș de la inv’ngââzrl

r
Activitatea sahistă internațională

3 3

in campionatul de lupte clasice

etapă cu multe su
Dinamo București—Progresul Bucu

rești 13—3. Luptătorii de la Progresul 
au evoluat neașteptat de bine la cate
goriile de 57 kg și 70 kg. V. Vlădescu 
a obținut o decizie de egalitate in fața 
lui Gh. Szabad, iar N. Elefterie l-a 
învins la pct. pe I. Cernea (!) La 
categoriile superioare luptătorii de la 
Progresul au cedat extrem de ușor su
ferind patru înfrîngeri la tus.

C.S.O. Craiova—C.S.O. Arad 8-6. O 
adevărată surpriză dacă ținem seama de 
evoluția nu tocmai satisfăcătoare de 
pînă acum a craiovenilor și de com
portarea mulțumitoare a arădenilor.

Dinamo—C.S.O. Arad 16-0. Intilnire 
fără istoric. Singur N. Volosciuc a o- 
pus o rezistență mai serioasă în fața 
lui N. Martinescu care l-a învins la 
puncte. In rest, șase victorii 
pentru dinamoviști. Și asta 
de 13 minute I!

e
Rulmentul Brașov 14-2. cu C.S.O. Ti
mișoara 14-2, și cu C.S.M Reșița 12-4. 
In rest, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: C.S.M. Reșița—Rulmentul 
Brașov 10-6, cu C.S.O. Timișoara 12-4. 
Rulmentul Brașov—CS.O. Timișoara 
10 6

la tuș 
în timp

Craiova
„tripletă"

Progresul Buc. — C.S.O.
10-4. Bucureștenii avînd o „ r__
pornită pe fapte mari — V. Vlădescu, 
N. Elefterie și M. Belușică — și pro- 
fitînd de faptul că craiovenii nu au 
avut concurent la „grea" au 
destul de ușor.

Alte rezultate în grupa de la Bucu
rești : Ditiamo—C.S.O. Craiova 16-0. 
Progresul—C.S.O. Arad 10-6.

(- b -)
BRAȘOV 6 (prin telefon). — Echi

pa campioană, Steagul roșu, s-a dove
dit a fi într-o formă deosebită. Ea a 
obținut următoarele performanțe: cu

învins

C GRLTA-coresp. regional
GALAȚI 6 (prin telefon). — Gaz

dele au evoluat surprinzător de bine 
și au reușit să-i învingă pe lugojeni 
cu severul scor 11-3. iar pe băimă- 
reni cu categoricul 16-0. Cea mai mare 
surpriză au furnizat-o însă învingind 
pe Metalul București cu 8-6. Metalur- 
giștii bucureșteni au depășit după 
multe emoții, pe lugojeni cu 9-7 și pe 
băimăreni cu 8-4. Lugojenii au învins 
la rindul lor pe băimăreni cu 8-2. S-au 
evidențiat V. Drăguș și C. Tănase 
(C.S.O. Galați), M. Chiriță și I. lo- 
sifescu (Metalul Buc.), A. Fischer și 
V. Micula (A.S.M. Lugoj).

SCHENKMAN coresp
SATU MARE 6 (prin telefon). — In 

grupa din acest oraș am înregistrat 
neprezentarea echipei Vulturul din Tul- 
cea. Echipa militarilor bucureșteni, 
pretendentă la titlu in acest an, a e- 
voluat în mod excepțional. Ea a depă
șit echipa locală cu 13-3 și a învins 
pe clujeni cu 14-2. Localnicii au învins 
pe clujeni cu 14-2. Notăm buna evolu
ție a campionului republican losif 
Moca (Steaua) și a lui losif Toma 
(Unio Satu Mare). Arbitrajele satis
făcătoare.

M. DUMITRAȘCU-coresp.

HAVANA 6 (Agerpres). — Turneul 
internațional de șah de Ia Havana a 
cjotinuat cu disputarea partidelor din 
nnda a 5-a. Campionul romin. Victor 
Ciocnea, jjeind cu negrele împotriva 
campionului U.R.S.S., Boris Spasski, 
a obținut o prețioasă remiză. Surprin
zătoare victoria maestrului cubanez 
Cobo asupra marelui maestru iugo
slav Matanovic:. Pachman a cîștigat 
Ia Alvarez și Gligorîci la Garcia. Re
mize au fost partidele Najdorf — 
Smâskw și Perez — Pietzsch.

In clasament conduce Pietzsch 
(RJJ.G.) cu 4.5 puncte, urmat de 
Spassk. Smis'ov și Cobo cu cite 3,5 
puncte. Gte 3 puncte au totalizat Cio- 
ciltea, Perez. Guimard. Pachman, Gli- 
gorid și Haag.

★
Șahistul romin Teodor Ghițescu con

tinuă să se afirme în turneul interna
țional de la Marianske Lazne. In 
runda a 7-a, Ghițescu l-a învins pe 
maestrul islandez Thorgbergsson. El a 
totalizat astfel 4,5 puncte și ocupă 
locul 2—3. la egalitate cu iugoslavul

Redacția și administrația: str, Vasile Conta nr.

clasamentului 
sovietic Taima-

turneului candi-

Djurasevici. Liderul 
este marele maestru 
nov, cu 5 puncte.

★
In runda a 3-a a

daților la titlul mondial de șah, Tal 
a pierdut în 41 de mutări la Benko. 
Partidele Petrosian — Gheller și 
Keres — Korcittoi s-au terminat re
miză. Fisher a întrerupt cu un ușor 
avantaj La Filip. In primele două 
runde Tal a pierdut la Petrosian și 
Keres, iar Fisher a cedat la Gheller 
și Benko.

40. Gh. Rădulescu, 
același timp cu
4 h 16:52, 72. 0. 
74. I. Cosma 4 
general al etapei
Stadt: 1. Nijdam 5 h 16:06, 2. B
5 h 18:18, 3. Trusell 5 li 18:3 
Cerepoviei 5 h 20:54, 35. G. M 
5 h 23:34, 40. W. Ziegler 5 h 
52. Gh. Rădulescu 5 h 27:30, 
Șelaru 5 h 36:23, 71. C. Dun 
5 li 37:00, 75. I. Cosma 5 li 43

CLASAMENTELE GENERALE
vidual: 1. Nijdam 18 b 29:56, 2 
povici 18 h 32:40. 3. Ampler ( 
18 h 33:40, 4. De Breucker ( 
18 h 31:36, 5. Petrov (U.R.S. 
h 35:01... 21. G. Moiceanu 18 li 
33. Gh. Rădulescu 18 h 44:05, 
Ziegler 18 h 49:12, 43. A. Șela
51:43, 54. CȘ Dumitrescu 18 b 
66. I. Cosma 19 h 11:07. In eh 
tul sprinterilor conduce Cergpo 
32 p. Echipe: 1. Olanda 
2. Belgia 55 h 45:07, 3. U.11Î3 
45:08, 4. R.D.G. 55 h 48:27, 5. 
55 h 51:12, 6. Austria 55 h 5 

56 h 00:15, 8. R.P.R 
In clasament figurează

R.P.U. 
02:27. 
țări.

HRISTACHE N.

FOTBAL PE6L0B
• In cadrul pregătirilor pentru

campionatul mondial de fotbal s-au 
desfășurat mai multe meciuri inter
naționale : echipa Italiei a dispus
sîmbătă la Florența de reprezenta
tiva Franței cu 2—1 (0—1). Repre
zentativa de fotbal a R. P. Bul
garia a jucat la Viena în compa
nia selecționatei Austriei fiind în
vinsă cu 2—0 (0—0). Selecționata
Mexicului a dispus cu 4—0 (3-0) de 
echipa vestgermană S.C. Karlsruhe.

• Sîmbătă pe stadionul Wembley 
din Londra s-a disputat finala Cu
pei Angliei. Trofeul a revenit echi
pei Tottenham, care a învins cu 3—1 
formația Burnley.

• La Karl Marx Stadt formația 
cehoslovacă Ruda Hvezda Brno a 
cîștigat cu 4—2 în fața echipei locale 
Motor.

• Reprezentativele B ale Franței și 
Italiei au terminat la egalitate: 2—2.

• IN CADRUL unui concurs de 
atletism desfășurat duminică la Lahti 
sportivul finlandez Pentti Nikula a 
stabilit un nou record european la 
săritura cu prăjina, obținând rezul
tatul de 4,72 m. Vechiul record euro
pean era de 4,70 m și aparținea lui 
Manfred Preussger (RDG). De re
marcat faptul că Nikula a folosit o 
prăjină de fibre supraelastioe.

• „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" la volei feminin a fost câști
gată la actuala ediție de formația 
Burevestnik Odessa. în cel de-al doi
lea meci al finalei, voleibalistele so
vietice au învins echipa Slavia So
fia cu 3—0 (16, 14, 6). Primul meci 
fusese cîștigat tot de echipa sovietică.

• REPREZENTATIVA de polo pe 
apă a U.R.S.S. a întreprins un tur
neu de 4 meciuri în R.F. Germană, 
repurtînd tot atitea victorii în com
pania unor puternice selecționate și 
echipe de club. Sportivii sovietici au 
marcat 29 de puncte și au primit 12. 
Cel mai mare scor (9—2) a fost înre
gistrat în fața reprezentativei R.F. 
Germane.

• 
și-a 
mii
K.O. 
man

PUGILISTUL brazilian Ede 
păstrat titlul de campion 
la cat. cocoș, invingindu- 
în rundul 10 pe mexicane 
Marquez.

HALTEROFILUL maghiar
set

•
Veres a realizat sîmbătă 
Budapesta un record mondial 
drul categoriei mijlocie, proba 
155,5 kg. Vechiul record ap 
americanului Kono cu 153,5 kg.

Pe i u ita fc
din „cupa Davi
In competiția de tenis inte 

nală „Cupa Davis" s-au înre 
următoarele rezultate ; R. F. Gei 
Spania 3-1, Africa de Sud-Elvel 
Cehoslovacia-R.A.U. 4-1, Finlat 
ban 4-1, U.R.S.S.-Olanda 3-0, Ui 
Luxemburg 5-0, Belgia-Chile 3-: 
zilia-Monaco 3-0, Polonia-N< 
3-0, Austria-Irlanda 3-0, Dane 
Noua Zeelandă 3-1.

In finala zonei asiatice. India 
trecut Filipine cu 5-0.
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