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NEAPOLE 13 (prin telefon). 
Călăreții rominî au repurtat noi 
succese de mare prestigiu in con
cursul internațional desfășurat in 
localitate. Astfel, Vasile Pinciu (cu 
calul Clasic) a ciștigat proba do
tată cu premiul .Banco di Napoli", 
iar Gh. Langa (cu Rapsod) a ocu
pat locul trei. In principala probă

a concursului „Azienda Autonoma 
di Soggiorno Cura e Turismo" 
după formula premiului pe națiuni, 
echipa R. P. ROMINE (Bărbucea- 
nu, Costea, Langa) a ocupat pri
mul loc cu O puncte penalizare 
înaintea a 8 formații italiene.

M. TIMU — antrenor

Neînvinsă m turneul linal al campionatului de baschet

10 BUCUREȘTI A CUCERIT PENTRU A CINCEA UARĂ 
TITLUt DE CAMPIOANĂ IA FETE

1JJ, 13 (prin telefon de 
I nostru). — Întrecerea 
■intre Rapid București și 
b continuat indirect în etapele a 
I a Vl-a. După ce au învins pe 
I Brașov cu 74—42, la capătul 
loc deschis, spectaculos, campioa- 
Lu trecut sîmbătă seara prin 
I emoții. Aproape 30 de minute 
Iburt baschetbalistelor de la Rapid 
I partida cu Știința București — 
Lintre în mină" și să obțină vic- 
Ițiecesară menținerii pe ’ primul 
De altfel, mai mult de trei ster
lin întilnirea celor două formații 
rsteme a pasionat, nelăsînd să se 
udă o ciștigătoare sigură. Jucă- 
b dp'la' Știința au încercat ultima 
I țO victorie in această dispută 
Ifi deschis mari perspective de a 
I titlul de campioane ale țării. De 
I ele au acționat cu mult elan, 
Icalculat cu atenție toate atacu- 
Bublindu-și eforturile în apărare, 
lest fel. Știința a ținut „în șah" 
ția campioană timp de 30 de mi- 
bonducînd uneori și cu 10 puncte 
hță : mic. 5 : 9—6 ; min. 11 : 
I; min. 20 : 26—20; min. 24 i 

frmat insă o perioadă de cădere 
lieabilă a Științei (timp de 9 mi- 
hu a înscris nici un punct), în 
r.va I'erencz a tras după ea în- 

echipă feroviară. In aceste mi-

la tri- 
pentru 
Știința

nute, Niculesou 
țeală personală 
acționeze mai , _ ____
trecut neobservat formației Rapid, care 
a forțat nota, a egalat și a învins în 
cele din urmă cu 57—42 (20—26).

Știința Cluj, in schimb, nu a putut 
oieri susținătorilor săi o performanță 
asemănătoare. In meciul cu Unirea 
București, ckijencele au fost nevoite să 
părăsească pentru prima oară terenul 
învinse. Bucureștencele au jucat, în 
sfîrșit, o repriză excelentă — din punct 
de vedere tactic — acumulînd un a- 
vantaj consistent. Cei doi pivoți, Ma
rian .și Avachian, și-au valorificat su
perioritatea sub panou (ambele au în
scris 29 de puncte), făcînd ca echipa 
lor să conducă după 20 de minute cu 
35—18. După pauză, localnicele au fă
cut mari eforturi pentru a îndrepta si
tuația, ma-i ales că Unirea pierduse pe 
rind (pentru comiterea a 5 greșeli per
sonale) pe Avachian, Rusu și Voicu. 
Ele nu au putut însă decît să reducă 
din liaodicap, astfel că 
venit echipei Unirea 
(35—18).

A doua zi. în schimb, 
întrecut clar pe Voința 
59—47 (24—21). mențirrindu-și astfel

a comis a patra gre
și a fost nevoită să 

reținut. Faptul nu a

victoria a re- 
cu 50—41

Știința Cluj » 
Tg. Mureș cu

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 2-a)

Categoria A la fotbal

Steagul roșu învins ieri la Brașov, 
Dinamo București și-a mărit avansul

ți a tras plasat. Niculescu a plonjaiRapid a deschis scorul: lonescu „și-a făcut loc' printre apărătorii piteștenl 
inutil.., (Rapid—Dinamo Pitești 2—0)

Etapa a XXI-a a categoriei A a 
avut o singură surpriză, dar — cum 
se spune — una bună: St. roșu, 
nu de mult lider și candidat la titlul 
de oampioană, a pierdut acasă (pen
tru prima dată in acest campionat) 
in fafa lui Dinamo Bacău pe care o 
învinsese in toamnă cu 5—0 la Bacău! 
In urma acestei infringeri, cu totul

CLASAMENTUL

Turneul final al campionatului masculin de volei

Inamo București a întrecut pc Rapid cu 3-1!
i din partida de 
u Progresul, s-a 
Rărești v „ -

București, 
Petroșeni. 
etapei de 
liderului.

neașteptate, St. roșu a rămas la două 
puncte in urma lui Dinamo 
care a făcut meci egal la 
Deci, prima consecință a 
ieri este întărirea poziției

In celelalte jocuri, rezultatele sint 
in general cele prevăzute.

In partea de jos a clasamentului, 
situația continuă să fie neclară. Intre 
lacurile 10 și 14 echipele sint înșirate 
pe o distanță de trei puncte.

Campionatul se va întrerupe dumi
nică, pentru a face loc unei noi etape 
de Cupă, și va continua

1. Dinamo București
2. St. roșu
3. Petrolul
4. Progresul
5. Dinamo
6. Rapid
7. știința
8. Știința
9. Minerul

10. Steaua
11. Dinamo
12. U.T.A.
13. Jiul
14. Metalul
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vineri seara, 
văzut că Di

va avea un cuvînt 
He'Wțrfs în actualul turneu final 
pin. Ce e drept. Progresul a cîș- 
dar după uri meci-maraton (fie
ld a durat în medie 30 de mi- 

in care victoria putea reveni 
de bine și dinamoviștilor, cu 
inferiori adversarilor lor. Doar 
Stănescu — București, arbitrul 

ui, n-a putut ține pasul cu fru- 
evoluție a celor două echipe, 

reciind inegal diferitele situații 
e-a lungul celor patru seturi, și 

psebire în finalul ultimului, reve- 
rogresului la „consecutive", cu

pătă, Dinamo a probat din nou 
pa pregătire, întrecind Rapidul 
Pi (16—14, 15—13, 13—15, 15 
O victorie clară, meritată, obți- 
ae echipa care a muncit pentru 
dorit-o și s-a pregătit cu atenție 
a o realiza.

a obținut Dinamo victoria ?

Mai ales datorită practicării unui joc 
organizat, în care toți componenții au 
știut ce au de făcut, au blocat exce
lent. In special, s-a făcut remarcată 
perfecta încadrare a celor 6 jucători în 
sistemul 3—3 (trei trăgători — Derzei, 
Păunoiu. Schreiber, trei ridicători — 
Cristea, Cozonici. S. Mihăilescu), pu
țin folosit față de sistemul cu 4 tră
gători (2 principali și 2 secunzi) — 
2 ridicători. A fost diminuată forța 
atacului dinamovist? Nu, pentru că 
alături de cei trei trăgători, Mihăilescu 
— în special — ca și ceilalți ridicători 
au tras de multe ori decisiv. Ca ur
mare a acestei așezări in teren, Di
namo a avut aproape tot timpul doi 
ridicători în linia a doua, ceea ce a 
mărit potențialul apărării, sîmbătă în 
formă excelentă. Toate acestea consti
tuie — după părerea noastră — cheia 
succesului dinamoviștilor.

Ce s-a înlimplat cu Rapid ? Echipa 
feroviară nu a realizat jocul obișnuit : 
atacul, recunoscut prin forța sa, a- 
proape că nu s-a . văzut, renumiții

„șuteri“ai Rapidului trăgind de multe 
ori în fileu (Pavel) sau afară (Nico
lau, Grigorovici). Il- —i-- —
primul 
Rapid, 
secutiv 
echipa 
rul să
Apoi, echipa din Giulești a 
și la preluări’ (meciul s-a 
trei servicii ale lui Derzei, 
semnat tot atîtea puncte 
namo). In plus, blocajul 
a lăsat de dorit.

Un exemplu: în 
set, la situația 11—8 pentru 

Pavel a ratat de cinci ori con- 
la fileu, ceea ce a făcut ca 

sa să piardă serviciul și sco- 
devină în ctteva clipe 11—12!

" ' " greșit mult 
încheiat cu 
care au în- 
pentru Di- 
rapidiștilor

REZULTATELE ETAPEI
Steaua—Minerul
Rapid—Dinamo Pitești 
Știința Tim.—Petrolul 
U.T.A.—Progresul 
Jiul—Dinamo București 
St. roșu—Dinamo Bacău

A XXI A
3—0 (1—0)
2—0 (1—0)
3—3
1—1
0—0
1—2

(2-D 
(l-O)

(i-i)

Restanțe din „16-imi” : C.S.M. Mediaș—» 
Rapid București și Arieșul Turda — 
Steaua București.

„Optimi de finală" : Prahova Ploiești— 
St. roșu Brașov, Petrolul — Dinamo 
București, Progresul București — știința 
Timișoara, U.T.A. — Dinamo Bacău, Me
talul Tîrgoviște — Farul Constanta. Jiul 
Petrila — C.S.O. Baia Mare. Celelalte 
două partide (CSM Mediaș sau Rapid — 
Laminorul Roman și Chimia Govora — 
Arieșui Turda sau Steaua) se vor disputa 
la 24 mai.

Surpriza etapei la Brașov

a

lăsat de dorit.
Arbitrul Cos tin Mușat 
condus excelent.

Organizarea acestui 
lasă de dorit. Lipsește 
microfon «• echipelor 
mai puțin cunoscute de

— Constanța

Steagul roșu—Dinamo Bacău 1-2 (1-1)!

dinamovist — btm orientat după cum se vede din fotografie — 
unul din rarele atacuri ale lui Nicolau. Fază din meciul Dinamo—

Rapid 3—1

turneu final 
prezentarea la 
din provincie, 

. . x publicul bucu-
reștean. Ip' schimb sint arhipopulari- 
zați jucătorii echipelor din Capitală! 
Apoi, însăși comisia de organizare 
subapreciază o serie de meciuri care 
par mai puțin interesante, lipsindu-le 
de anunțarea scorului la tabela de 
marcaj și la microfon.

De asemenea, cei în drept ar trebui 
să dea dovadă de mai multă fermi
tate și — conform regulamentului — 
să asigure ordinea în sală.

MIRCEA TUDORAN
REZULTATE TEHNICE, sîmbătă : ști

ința Cluj—Tractorul 3-1 (13-15 , 15-11, 15-10, 
15-7) ; Știința Timișoara — Știința Ga
lați 3-1 (U-16, 19-17, 15-3, 15-9) ; Dinamo 
Buc. — Rapid 3-1 (16-14, 15-13, 13-15,
15-S) ; Progresul — Dinamo Or. Dr. Pe
tru Groza 3-1 (15-2, 15-12, 9-15, 15-12) ; 
duminică : Progresul — Tractorul 3-1 
(15-5, 11-15, 15-1, 15-7) ; Dinamo Buc. — 
Știința Galați 3-1 (15-9, 15-9, 8-15, 15-9) ; 
Rapid — Dinamo Or. Dr. Petru Groza 
3-0, (5, 10, 5) ; Știința Tim. — Știința Cluj 
3-1 (13-15, 15-11, 15-10, 15-11).

CLASAMENTUL

1. Progresul Buc.
2. Știința Timișoara
3. Rapid Buc.
4. Dinamo Buc.
5. Știința Cluj
6. Dinamo Or. Dr.

Petru Grona
7. Tractorul Brașov
8. Știința Galați

BRAȘOV 13 (prin telefon). — Di
namo Bacău a reușit o victorie nespe
rată la Brașov inviiogind cu 2—1 echi
pa locală. Cei peste 10.000 de specta
tori au urmărit o partidă disputată, în 
care Steagul roșu a „capotat" pentru 
prima oară, după mulți ani. pe teren 
propriu. In cele 90 minute de joc, 
gazdele au dominat cca mai mare 
parte din timp, dar nu au reușit nici 
măcar să egaleze, deși față de aspec
tul partidei ar fi meritat.

Prima parte a jocului a fost mai e- 
chilibrată, s-a jucat mai deschis și au 
fost create faze spectaculoase la por
țile apărate de cei doi „Ghiță". liiter-

vențîiie acestora au făcut ca scorul să 
rămină alb piuă în minutul 32 cind 
Gram a deschis scorul. După 9 minute 
insă, la o combinație Hașoti—Năftă- 
năilă—Mesa roș—Fusulan, ulFmul ega
lează. După pauză, în minutul 47, la 
o ezitare a apărării gazdelor Avram 
tri-mite precis la Gram și acesta, ne- 
stingherit, ridică scorul la 2—1. Din a- 
cest rnlrlut' și p:nă la sfirșit se joacă 
Ia poarta dinamoviștilor. Localnicii 
n-au reușit să fructifice nenumăratele 
ocazii pentru că au jucat cu mingi pe 
sus, ceea ce a convenit oaspeților. In

(Continuare in pag. a 3-a)

Rezultate promițătoare in concursul atlet is
rezervat studenților din Capitală

Capitală au 
duminică în 

pentru

: P. Romoi
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PROGRAMUL DE AZI. Sala Floreasea, 
de la ora ÎS : Știința Cluj — Știința Ga
lați, Dinamo Buc. — Dinamo Or. Dr. Pe
tru Groza, Progresul — știința Timișoa
ra. Ranid — TractoruL

Numeroși studenți din 
fost prezenți sâmbătă și 
tribunele stadionului Republicii 
a-și susține reprezentanții la concursul 
atletic care avea să desemneze pe cam
pionii din acest an ai centrului universi
tar al orașului București.

Desfășurat într-o atmosferă tinereas
că, de adevărată sărbătoare, concursul 
s-a bucurat de o largă participare: 150 
de înscriși — cea mai mare cifră înre
gistrată în edițiile acestei frumoase în
treceri atletice ! In plus, pe foile de ar
bitraj au fost consemnate cîteva rezul
tate de certă valoare.

Iată și rezultatele înregistrate de pri
mii trei clasați în fiecare probă. BĂIEȚI: 
110 m. g. ■ 1. M. Ib-sac (I.C.F.) 15,0; 
2. L. Preda (I.C.F.) 15.5; 3. Cli. Du- 
țescu (I. C-(ii) 16,0; Ciocan: I. C. Mu- 
, ... /I i V 1 . O |* Viatei,

m ; 3. 
m. : 1.

(Univ.) 41.18 
40,51 m; 100 
11,4; 2. E. Kineses 
S. Altenliu (I. C-ții)
1. C. Greeescu (Univ.) 3:59,4; 2. D. 
Buiac (I.C.F.) 4:00,5; 3. I. Biro (I.C.F.) 
4:00,7; 3.000 m. obstacole: 1. Al. Mo- 
ghioroș (I.C.F.) 10:24,8; 2. I. Ilccico
(I.M.G.) 10:40,4; 3. A. Istvan
(11:01,8) ; 400 m. : 1. N. Vutpașin
(Univ.) 51,0; 2. Gh. Țăruș (I.P.) 53,5; 
3. I. ‘ ~ •.....................
I.C.F. 
46,2; 
21,9;
E. Kineses (Univ.) 23,0; Triplu salt: 
1. V. Răuț (I. C-ții) 13,64 ni; 2. V. 
Niculescu (I. Ped.) 13,43 m; 3. A, 
Olaru (I.S.E.) 13,32 m; Greutate!

N. Stan (I.S.E.) 
L. Preda (I.C.F.) 
(Univ.) 11,5; 3. 
11,6; 1.500 m.t

Niță (I. P.) 54,1; 4x100 m. : 1. 
43,5; 2. I. C-ții 45,9; 3. I.S E. 
200 m.: 1. V. Jurcă (I.C.F.) 
2. S. Todea (I.C.F.) 22,6; 3.



cu 2,29 m.
probele de înot:

Iată si rezulta- 
‘ ' FEMEI.
Reznicenco 39,1; 
3. Sanda Iordan

2. S. Iordan
400 ni

Sezonul competițional de vară s-a deschis în Capitală

la km 68 de pe șoseaua București-Pitești, 
face întoarcerea și pornește

plutonul compact de cicliști
Ia drum spre București

Foto: Gh. Amuza

SIMION M1HALȚEANU (OLIMPIA) 
ÎN CURSA „CUPA SPORTUL

ÎNVINGĂTOR
POPULAR"

duminică s a desfășurat 
cu „Cupa Sportul popu-

Sîmbătă și 
cursa dotată .. .
Iar44 rezervată cicliștilor fondiști din 
Capitală. Prima etapă (80 km) dispu
tată pe șoseaua București — Urziceni 
a fost cîștigată de Ion Ardeleanu 
(Steaua) cu lh 52:12,0, iar etapa des
fășurată ieri (120 km) pe șoseaua 
București — Găești a revenit lui Si-

(Voința) cronometrat cuniion Ariton 
3h 03:46,0.

Primul loc 
individual a fost ocupat de tînărul ru
tier Simion Mihălțeanu (Olimpia), 
component al lotului republican de ti
neret, cu 4h 56:10,0, urmat de I. Ar
deleanu — 4h 56:17,0; C. Baciu 
(Steaua) — 4h 56,17,0; M. Voinea 
(Dinamo) — 4h 56:17,0.

in clasamentul general

Ieri, bucureștenii s au îndreptat in
tr-un număr impresionant spre pădu
rile din preajma Capitalei. A fost 
destul de caid. Ne gîndeam, văzind 
cum erau asaltate mașinile spre Bă- 
neasa, Andronache, Brănești etc, că 
nu ar fi rău ca ștrandurile să fie 
deschise cit mai curind. De fapt, un 
ștrand funcționează . de . aproape o 
lună de zile... Este vorba de ștrandul 
Tineretului, unde se antrenează cei 
mai buni înotători ai țării. Aici a 
avut loc (vineri, simbătă și dumi
nică), de altfel, și primul concurs de 
înot în aer liber, care a deschis se
zonul competițiilor de vară la na;a- 
ție. Ne referim la „Cupa orașelor-4 
prin corespondență, competiție tradi
țională. care se bucură de o largă 
participare in fiecare an. N-au lip
sit nici surprizele I Maestra sportului 
Sanda Iordan (Dinamo) a fost învin
să la 50 m bras de tinerele și talen
tatele brasiste Zoe Reznicenco și Flo
rentina Rambosec. de In Clubul șco
lar. Dar rezultatele cele mai surprin
zătoare s-au înregistrat în probele de 
verificare a pregătirii fizice generale. 
La ridicări in brațe la paralele — In
grid Ungur și Măriuca Rotaru s-au 
clasat pe locurile 22—23 1 La aceeași 
probă s-au cJasat pe primul Ioc Du
mitru Caminschi — la băieți și Eli- 
sabeta Totan — la fete. La 60 m plat 
comportări frumoase au avut Al. Po
pescu și Liviu Berea de la Dinarno, 
A. Schmaltzer de la Steaua. La sări
tura in lungime de pe loc au cîștlgat 

| Liviu Berea cu 2,78 m și Zoe Rez-

nicenko 
tele din 
50 m bras : 1. Zoe 
2. F. Rambosec 39,6;
40,2; 50 m fluture: 1. Nicoleta Gordin 
(Rapid) 34,5; 2. Măriuca Rotam (Ra
pid) 34,8; 50 m liber: 1. Ingrid Un
gur (Știința) 30,5; 2, C. Balaban (Di
namo) 33,3; 3. Mihaela Tărnăuceanu 
(C.S.Ș.) 33,8; 50 m spate: 1. H. 
Țincoca (Rapid) 35,8; 2. Anca Tro- 
hani (C. S. Ș.) 36,6; 400 m liber:
1. A. Trohani 5:41,8;
6:09,4; 3. N. Gordin 6:11,8;
fluture: Ingrid Ungur 7:04,0. BĂIEȚI. 
50 m liber: 1. C. Georgescu (Știința) 
27,6; 2. Victor Maxim (Steaua) 28.1; 
50 tn 
spate: 
50 m
2. V.
l iber: 
fluture:
6:56,2. (A. A.)

bras: A. Schmaltzer 33.2; 50 ni 
D. Caminschi (Știința) 31,0; 
fluture: 1. Al. Popescu 29.9;

Atedianu (Steaua) 31,4; 400 tn 
D. Caminschi 5:18,7; 400 ni 

Cornel Moca nu (Steaua)

JOCURILE DE POLO DIN ET- 
A V-A

PROGRESUL — INDUSTRIA 
NII TIMIȘOARA 4—3 (1—0, 2 
0—0, 1—2). Scorul cu care s-a 
cheiat acest joc lasă să se intre’ 
o luptă interesantă pentru victo 
Nicidecum I Jocul prestat de cete < 
echipe a fost sub orice critică, 
înotat puțin, s-au simulat faulturi 
ginare, iar jucătorul Cinteanu (T 
șoara) are „meritul44 de a-1 fi sti 
pe arbitrul întîlnirii, care îl elimir 
(O suspendare pe citeva etape 
avea darul să-1... răcorească pe s 
sportiv nedisciplînal). Au înscris 
ciuban (2), Radu Ionescu și / 
lortescu pentru gazde, Kelemen 
și Rohrich pentru oaspeți.

I. C. ARAD — C.S.O. CRJȘt 
ORADEA 2-3 (0-0; 0-1; 1
1-1).

AURELIAN AXENTE — cort

RAPID BUCUREȘTI
TITLUL

(Urmare din pag.

șansele de a cuceri titlul.

Campionatele republicane

aceasta echipele masculine 
din București ne-au rămas

De data 
de handbal 
datoare...

în evoluția celor patru 
au jucat simbătă după

din București

echipe care
___ _______ , amiază s-an 

putut constata diferențe categorice dc 
valoare. în timp ce Dinamo și Steaua 
s-au arătat bine puse la punct, cu o 
pregătire fizică corespunzătoare — ceea 
ce a permis ambelor formații să men
țină un ritm de joc ridicat pînă la flu
ierul final, — Rapid și Știința s-au 
comportat modest, cu unele scurte 
perioade de sclipire.

Prima întilnire. Rapid — Steaua, a 
început dinamic. Am asistat în primele 
10—15 minute la o aprigă dispută, care 
promidea dacă nu un spectacol de cali
tate, cel puțin o întrecere echilibrată, 
interesantă de urmărit. In min. 13 
scorul era de 4—4 și in această pe
rioadă Steaua și-a organizat mai bine 
jocul in apărare, iar în atac șuturile 
lui Bulgaru și Gruia și-au găsit mai 
bine ținta. Feroviarii au fost depășiți 
(după părerea noastră cam prea ușor) 
și în min. 28 tabela de marcaj indica 
scorul de 12—4 pentru Steaua. Meciul 
era jucat 1 în repriza secundă jocul a 
fosf nervos, cele două formații abuzmd 
de faulturi. Iată de altfel ce „spune44 
foaia de arbitraj: Rapid a comis 24 
de faulturi, iar Steaua 23. Prea mult 
pentru un joc... Scor final: 27—16 
(12-—5) pentru Steaua. Nu a satisfăcut 
arbitrajul lui V. Reissner (S’biu).

A doua partidă. Dinamo—Știi-nța. a 
fost mai frumoasă, de un nivel tehnic 
mai ridicat decît prima. Dinamoviștii, 
cu o apărare aproape impenetrabilă, 
cu un atac în care am remarcat verva 
lui Ivănescu și Cost-aehe II at: cîștigal 
comod, creînd faze de o rară frumu-

sețe. Știința a fost aceeași echipă... 
capricioasă, capabilă să joace cîieva 
minute foarte bine, iar apoi să recadă 
in apatie. Așa incit în această întîl- 
nire am avut cel puțin satisfacția de 
a urmări în scurte perioade un duel pa
sionant. Victoria a revenit dinamoviști- 
lor eu scorul de 23—11 (13—6). Bun 
arbitrajul lui Gh. Lungu (Brașov).

CALIN ANTONESCU

ALTE REZULTATE
Handbal tn 7 masculin, seria l: Ști ' 

ința Galați-Dinamo Barăa 30-22 (1 4-10); 
Rafinăria Teleajen—Tractorul Brașov (5-10).

25-23 (12-10); seria a 11-a: Unirea 
București-Știința Petroșeni 16-27(8-11); 
Dinamo Brașov—Știința Timișoara 16-17 
(10-10); Tehnometal Timișoara—Rapid 
Tg. Mureș 22-1 I (10-6).

Handbal în 7 feminin, seria I: Știința 
București—Rapid București 7-6 (4-3) ; 
Tractorul Brașov—Unirea București 10-8 
(2-5): seria a ll-a: Mureșul Tg. Mu. 
reș—Banatul Timișoara 17-7 (11-3) ;
C.S.M. Sibiu—S.S.E. Petroșeni 21-7 
(14-3).

Handbal in 11 masculin : Recolta Ilâl- 
chiu—'Petrolul Ploiești 15-10 (7-6) ;
Voința Sigliișora—Voința Sibiu 9-15

Clubul sportiv școlar București (hâieți) șl Clubul sportiv școlar 
Banatul Timișoara (ictc) —campioane republicane de

in 1 la
handbal

juniori

A «RIT PENTRU A CINCEA OAR
DE CAMPIOANA LA FETE

1)

. Meritorie a 
fost și comportarea Mureșului Tg. Mu
reș, care in aceste două zile a obținut 
tot a-tîtea victorii: 44—40 (17—18) cu 
l.C.F. (după un meci în care studen
tele au condus 26 de minute) și 59—56 
(29—29) cu Unirea. Această partidă a 
fost foarte interesantă, plăcînd prin e- 
voluția scorului. în minutul 30 Unirea 
conducea cu 45—39, pentru ca în minu
tul 37 Mureșul să înregistreze 53—19 
și să cîștige pînă la urmă cu 3 puncte 
diferență. în sfîrșit, l.C.F. a obținut 
primul rezultat favorabil din acest tur- 

Brașov eutieu, dispunînd de Voința 
63—60 (29—17).

Meciurile ultimei etape, 
aseară, s-au încheiat cu

desfășurate 
următoarele

rezultate: Mureșul Tg. Mureș — 
iuța Brașov 53—39 (33—17), V< 
Tg. Mureș — l.C.F. 49—54 (
20), Știința București — Unirea B 
rești 49—46 (22—21). în partida 
cisivă pentru titlul de campioană 
publicană, Rapid București stein 
după o partidă de mare lupTă. 
Știința Cluj cu 60—52 (35—35). 
fel, Rapid București a devenit p< 
a cincea oară campioană a țării, 
cheirid neînvinsă turneul final d 
Cluj.

Clasament final : 1. RAPID BL 
REST1 14 p.; 2. ȘTIINȚA C
10 'p.; 3. ȘTIINȚA ‘
10 p.; 4. Mureșul Tg. 
5. Unirea București 6 
4 p.; 7. Voința Brașov 
ința Tg. Mureș 2 p.

BUCURI 
Mureș 8 
p.; 6 1
2 p.; 8.

Petrolul Ploiești si Blanuri Orade
au retrogradat din categoria A

BACĂU 13 (prin telefon). *— S-au în
cheiat întrecerile turneului final al cam
pionatului republican pentru junioare. 
In ultimele două etape aie competiției 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
SIMBĂTĂ : C.S.S. Banatul — S.S.E. Plo
iești 11-4 (1-3) ; C.S.S. Harghita Tg. Mu
reș — S.S.E. Petroșeni 5-12 (2-6) ; DUMI
NICA : S.S.E. Ploiești — C.S.S. Mureșul 
7-5 (3-1) ; C.S.S. Banatul — S.S.E. Petro
șeni 11-8 (5-5). Ultimul meci a fost cel 
mai disputat și cel mai inimos al tur
neului, victoria revenind pe merit echi
pei timișorene (antrenor prof. Victor 
Chita) emițătoare a titlului de campioa
nă republicană (ILIE 1ANCU — coresp.).

HUNEDOARA 13 (prin telefon). — Tur
neul final ai campionatului republican 
pentru juniori a stirnit in localitate un 
interes deosebit, peste 5.000 de specta
tori asistind la partide de un ridicat ni
vel tehnic. Iată rezultatele înregistrate : 
VINERI : C.S.S. București — S.S.E. Pe-

troșeni 32-13 (13-8) ; S.S.E.
C.S.S. Harghita Tg. Mureș zi-io ,
SIMBA; A : C.S.S. București — S.S.E. Bu
zău 22-15 (14-7) , S.S.E. Petroșeni — C.S.S. 
Harghita 23 20 (11-10) ; DUMINICA :
S.S.E. Buzău — S.S.E. Petroșeni 20-13 
(12-7) ; C.S.S. București — C.S.S. Harghita 
25-10 (15-5). Competiția a fost dominată 
de echipa bucureșteană (antrenor prof. 
Eugen Trofin) care a lăsat o excelentă 
impres'e. O mențiune pentru juniorii 
din Buzău care, ca urmare a unei bune 
pregătiri, au reușit să ocupe locul se
cund. (V. ALBU — coresp.).

Buzău — 
21-18 (14-7) ;

IAȘI, 13 (prin telefon). — în ulti
mele zile ale turneului pentru locu
rile 9 — 16 în campionatul republican 
feminin au fost înregistrate următoa
rele rezultate: Voința Oradea —
Progresul București 49—47 ; ~ 
Oradea 
Știința
54— 45 ; 
Ploiești 46—44 ; 
mia 52—42 1;
71—41 ; 
39—49;
55- —52; 
50—47;
Știința
— Voința Buc. 37—42.

Clasament final: 1. CRISANA ORA
DEA 12 p.. 2 AGRONOMIA IAȘI 
10 p, 3. VOINȚA ORADEA !0p . 4. 
Progresul București 10 p„ 5. Știința 
Timișoara 6 p., 6. Voința București

4 p., 7. Petrolul Ploiești 2 p, 8 
nuri Oradea 2 p. Ultimele două 
mâții au retrogradat din categoi

Concursul atletic rezervat studenților din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Ț. C. Sehinel (l.C.F.) 13,32 m; 2. L 
Dobrotă (I.C.I'.) 12,51 m; 3. Em. Vel- 
<iu (I.P.) 12,41 m; 400 m. g. : 1. 1. 
Ehedi (l.C.F.) 60,0; 2. V. Mihu (IP.) 
63,1; - - -
Disc :
2. Gh.
Mușat 
nescu
(IP) . .
1,90 in: Lungime: 1. V. Jurcă 7,29 m; 
2. D. Drăgan (l.C.F.) 6.71 m: 3. 1. 
Leu 6,66 ni; Suliță: 1. V. Sokol 63.86 ni;
2. A. Popa (l.C.F.) 53,60 m; 3. E. 
Negriți (Univ.) 51,27 m ; 4x400 m : 
1. Univ. 3:38.8: 2. I. C-ții 3:41,0;
3. I.P. 3:42.2; Prăjină: 1. AI. Savin
(I.S.E ) 1.20 ni: 2. D. Calvina (I.P.) 
4,00 m; 3. I. Dcac (I.C.F.) 3.80 m; 
ffOO m : I. 1. Biro 1:58,6; 2. N. Vol- 
pașin 1:58,6 ; 3. V. Jirja (Univ.) 1:59,1; 
5000 m. : 1. C. Grecescu 14:44.1 ; 2.
G. Piirdca (Univ.) 16:36.6; 3. Șt. Gihz 
(I.P) 17:15,5; FETE: 80 m. g. : 1. 
Maria Bvda- (l.C.F.) 11,8; 2. Iana Ja-

400 m. g. : 1. I.

3. C. Malcescu (I. C-ții) 64,7;
1. W. Sokol (l.C.F.) 39,84 in: 
Nemet (l.C.F.) 37.84 in; 3 C. 
36,68 m : înălțime: 1. Gr. Mări

te l.C.F ) 1.99 m:
1,90 in; 3. A.

Lungime:

2. C. Semen
Trifu (I.P.)

schi (I.S.E.) 15,4; 100 m. : 1. Geor-
gela Palade (I.C.F.) 12.7; 2. Olga
Borangic (l.C.F.) 12,8: 3. Margareta 
Miliadis (l.C.F.) 13,3; 100 m. : 1. (Jlga 
Boi angic 64.0 ; 2. Riwlica Stane in 
(Univ.) 66.0; 3. Mioara Bîrsan (I S E ) 
63,3; Lungime: 1. Olga Borangic 5,43 
in: 2 Margareta Miliadis 5.41 m: 
Maria Biulan 5,17 m; 800 m. : I.
dica Stanciu 2:35,4; 2. Maria Palade 
(I. C-ții) 2:50.2; 3. Dorina Ursu (Univ ) 
2:51,3 ; 4x!00 m. : 1. l.C.F. 51.2: 2 

200 m :
2. E. Cheșu 

N. Buian (I.S.E.)

3.
Ro-

4x!00 m. :
I. P.d. 57,1 ; 3 Univ. 57,9;
1. Georgeta Palade 26,9 ;
27.8: 3.
înălțime : 1. Simona Dăscălescu 
1,56 m ;

m ;
I, 35 m;
43.65: tn
40,87 m :
m; iUreUlatefl 1.7 Anca Gbrăa 13,78 m ;
2. II. Szabo 11,43;
II, 11 m; Suliță: 1.
(l.C.F.) 33,03 m; 2.
(I C.F.) 37,93 m ; 3.

1.44

29.5; 
(1 C.F.) 
(l.C.F ) 
(l.C.F ) 
(V C.F.) 
(IMF) 

3. Ildico Szabo (l.C.F.) 40.30

2. M. Curceheru
3. Alexandra Ciobanu
Disc: 1. El. Cosac

2. Anca Gurău

3. EL
Sabina
Maria

Maria Marolica-

Coșar
Stoica

Petuhov

Crișana 
76—42; 
Oradea 

Petrolul 
Agrono- 
Petrolui 

Voința Buc. — Progresul 
Voința Oradea — Știința 

Agronomia — Voința Oradea 
Progresul — Crisana 40—13; 
- Petrolul 50—41 ; Blănuri

— Voința București 
Timișoara — Blănuri

Agronom'a Iași
; Blănuri
. Crișana 

Buc.

AUREL SCAUNAȘ

Turneul pentru locurile S

în campionatul masculi

Campionatul republican df lupte libere

AU CUCERIT 8 BIN CELE 10
TG AAUREȘ, 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Simbătă și du
minică cei mai buni juniori din țară 
și-au disputat intîietatea in cadrul 
campionatului republican de lupte li
bere.

Iată primii trei clasați la cele zece 
categorii de greutate: cat. 49 kg
(12 concurenți): 1 Vasile Pascn 
(Carpați Sinaia), 2. Ilie Curta (Rapid 
Buc.). 3 Ladisiau Farcaș (Victoria 
Marghita) ; cat 52 kg (13): I Petru 
Bocu (Carpați Sinaia), 2. Ion Focaru 
(Dinamo Buc ), 3. C. Chîrica (GSO. 
Tim.); cat 55 kg (15): 1. Petru Co- 
man (St țoșu Brașov), 2. Damian 
Tuță (Dnamo Buc ). 3. Adrian Cio- 
cîlteu (Carpați Sinaia); 
(18) : fi" '
2. ‘ 
3.
63 
Iul 
vinul Hunedoara),

,; cat. 59 kg 
Petrîe Marin (Unirea Buc,), 

Istvan Nagy (Voința Tg. Mureș). 
Dan Mirciov (C.S.O. Tim.): cat. 
kg (13) : 1 C. Gheorghe (Petro- 
Ploiești), 2 Andras Kutulas (Cor- 

3, losif Gdrgenyi

TITLURI
(C. S. Oradea). 2. 
(Din. Buc.), 3. Ser- 
Craiova); cat. 73 kg 
Ene (Petrolul Plo-

1. Ladisiau Kiss
Vasile Andreescu 
giu Preda (C.S.O 
(15): I. Nicolae 
iești). 2. Gh Velea (C.S.O. Reșița), 
3. Ștefan Imre (Șc sp. Sf. Gheor- 
ghej; cat. 79 kg (12): 1. Ștefan
Rusu (Rulmentul Brașov), 2 lu'iu 
Iacobini (Șc. sp. Sighetj, 3. Ștefan 
Garoieanu (C.SO Graiova); csit. 
85 kg (18): 1 Gh. Ureianu (St. roșu 
Brașov). 2. Șt. Oiarn (CSO Reșița), 
3. losif Papp (Șc. sp. Sighel) : cat. 
peste 85 kg. (9) : 1. G. Gercsi
(Șc. sp. Sf. Gheorghe), 2. Geza Deac 
(Rulmentul Brașov). 3.. Ștefan Cordu- 
nea-nu (C.SO Galați). Clasamentul 
pe regiuni; București 33 p. Ploiești 
31. Brașov 28, B^nat 23.5, Crișana 
14,5. Mureș-Autonomă Maghiară 14,5, 
Galați 13. Hunedoara 10, Oltenia 9, 
Maramureș ~
2. Iași 2, 
cite 0 p.

CONSTANȚA, 13 (prin telefon 
neri au început în localitate jo< 
masculine de volei din cadrul tu 
Iui pentru locurile 9—16. Major 
echipelor se prezintă bine în s< 
trebuie să semnalăm calitatea 
a arbitrajelor. Iată rezultatele 
gistrate :

VINERI: C.S.M.S. Iași - Ol 
Buc. 3-1 (15-11, 15-8, 9-15, II 
C.S.O. Craiova — Știința Peti 
3-2 (9-15, 16-14,_ 15-12, 11-15, 
Steaua Buc. - 
(15-10, 12-15, 
Constanța — 
(15-12, 18-16, 
TA : Steaua —
C.S.M. - Olimpia 3-0 (4, (
C.S.M.S. — C.S.O. Craiova 3—1 
9, 15), Farul — Petrolul 3—2 (I 
11-15, 15-8, 9-15, 15-9); DUMIT 
Olimpia — C.S.O. Craiova 3—1 
15-0, 15-13, 15-11).

Petrolul Ploieșt: 
15-9, 15-12), 

C.S.M. Cluj 
13-15, 15-7); Sil 
Științe 3-0 <4, 1 

Olimpia
C.S.O.

CH. GOLDENBERG, con

Qtonospo
Așa arată o variantă cu 12 rez 

exacte la 
1962.

concursul nr. 19, din 1:

8. Dobrogea 4,5 p. Bacău 
Cluj, Suceava, Argeș —

liFELD

1. Știința
2. Steagul
3. Steaua—Mineral
4. Ranid—Dinamo Pitești
5. U.T.A.—Progresul
6. Jiul—Dinamo București
7. Farul—Tractorul
8. Dinamo Galați—Poiana Cîmpins
9. Mureșul Tg. Mureș—Ind. Sîrme

10. CSM Mediaș—CSM Reșița
11. CSO Crișana—Vagonul Arad
12. Chimia Făgăraș—CSO Craiova

Variante depuse 333.701.

Timișoara—Petrolul 
roșu—Dinamo Bacău



Ieri, în campionatul categoriei A
RAPID A INIRECIII DINAITO IHILȘII 

tll 2-0 (1-0)
Joc bun la Timișoara

Numai 22 de minute s-a desfășurat 
sub semnul egalității 
teren și pe... 
meciul dintre 
Dinamo Pitești: 
cit feroviarii, 
de uzură 
șeală tactică mai ales pentru o echipă 
care își încearcă ultimele forțe pen
tru evitarea retrogradării), au furni
zat, Împreună cu adversarul un joc 
cor.fuz, incîlcit, punctat cu 
iregularități.

...Numai 22 de minute, 
în clipa cind bucureștenii 
scorul prin I. lonescu, ei 
aminte de îndatoririle pe care le are 
o echipă fruntașă față de public și 
au început să joace fotbal. Mingea 
a început să circule ca pe sfoară 
de la apărarea imediată și pînă la 
vîrfurile de atac și... numai egoismul 
lui lonescu (la citeva situații) sau 
binecunoscutele reflexe ale portarului 
Niculescu au menținut rezultatul de 
1—0 pînă la sfîrșitul reprizei.

Dar, pauza nu s-a dovedit un bun 
sfătuitor pentru formația oaspe: in 
loc să încerce acțiuni constructive 
(cum a mai demonstrat, de altfel, 
la București, că este capabilă să o 
facă), ea și-a manifestat și in conti
nuare predilecția pentru jocul de lup- 
fă- dură, fără orizont. Nereușindu-ie 
•nimic, piteștenii au încercat să rezolve 
duelurile cu adversarii d'recți comi- 
țind numeroase durități, sancționate 
din păcate doar cu lovituri l'bere și 
cu multe avertismente Tn min. 59, 
însă arbitrul nu mai poate răbda ati
tudinea cu toiul necuviincioasă a lui 
Constantinescu și-l elimină din joc 
Superioritatea gazdelor de pină atunci 
în joc este desigur mai evidentă acum 
in superioritate numerică. Și gotul 
2 nu va întîrzia mult. După o serie 
de ratări (în min 65 I. lonescu a 
trims alături cu poarta goa'ă) cen
trul înaintaș rapidist ia o acțiune pe 
cont propriu, driblează trei apărători 
și „aruncă" balonul peste Niculescu, 
ieșit în întimpinare. Feroviarii do
mină și în continuare, dar nu mai 
reușesc să înscrie nimic, deși atacul 
și-a creat numeroase situații de gol

Nu putem încheia rindurile noas
tre fără a ne arăta nemulțumirea 
totală fată de modul in care înțelege 
echipa Dinamo Pitești să se salveze 
din zona periculoasă a clasamentului. 
Deși a mai primit numeroase sanc-

... Și
tabela de marcaj 

echipele Rapid 
adică, atita vreme 

angrenîndu-se în jocul 
ai piteștenilor (mare gre-

pe

și

numeroase

pentru că 
au deschis 
și-au adus

(Urmare din pag. I)
toată repriza a doua Dinamo Bacău 
cu excepția golului din minutul 47 a 
avut doar 6 contraatacuri periculoase. 
Raport de cornere 16—4 (10—2). A 
arbitrat bine Gh. Olteanu — Bucu
rești, deși n-a fost suficient ajutat de 
„tuț ieri “.

STEAGUL ROȘU : Ghiță — Zbîrcea, 
Zaharia, Nagy — SEREDAI, Sigheti 
— HAȘOTf (Campo 48), Năftănăilă, 
Fusulan, Mesaroș (Hașoti 48), DAVID.

DINAMO BACAU: GHIȚĂ—Gros, 
LAZAR, Cincu — RADULESCU, Vă- 
tafu—Sorin Avram, Jamaischi (Stoica 
46), GRAM, Ciripoi, PUBLIK.

C. GRUIA — coresp. reg.

T

țiuni (printre care și suspendarea te
renului) Dinamo Pitești s-a dovedit 
o echipă lipsită de disciplină și res
pect față de adversar și public și in 
meciul de ieri. Jucători ca Lovin,

au 
ad- 
de- 

la 
C.

meciul de ieri.
Constantinescu, Valcan, Haimovici 
căutat în permanență picioarele 
versarilor, au prolestat deseori la 
ciziile arbitrului, mergînd pină 
insultă. Este și vina arbitrului 
Nițescu (Sibiu) de a nu fi acționat 
mai energic și mai devreme la iregu
laritățile comise de piteșteni.

RAPID : Todor — Greavn. MO- 
TROC, Macri — Neaeșu, GHERGHI
NA — NĂSTURESCU. OZON. I 10- 
NESCU, Georgescu. Kraus (Codrea- 
nu). DINAMO: NICULESCU — Val
can. BARBU, Haimovici — Florescu, 
Radu — Lalu. Constantinescu, Lovin, 
Corneanu (Vulpeanu), Turcan.

G. NICOLAESCU

STEAUA

DE EA PETROȘEM: 0-0 CO JIOl
PETROȘENI 13 (prin tetefon de ta 

trimisul nostru). — După terminarea 
celor 90 de minute de joc. tabela de 
marcaj a rămas albă, deși cel ce 
avea misiunea să schimbe cifrele din 
dreptul fiecărei echipe a pus o dată 
cifra 1 in locul rezervat bucunestenilor. 
Aceasta s-a intimplat în min. 65, cind 
Varga a șutat puternic înscriind sus, 
la colț. Arbitrul Octavian Comșa a 
anulat golul ținind seama de semnali
zarea colegului său de la tușă, Ilie 
Șerbănescu. care ridicase steagul in- 
dicînd poziție de ofsaid la David. 
După părerea noastră golul a fost 
perfect valabil.

Cei 12.000 de spectatori au fost mar
torii unui meci bun îndeosebi in pri
mele 45 de 
zentindu-se

minute, cind Jiul — pre-
nesperat de bine — a

Un Joc cișiigat cu ușurințâ

MINERUL 3-0 (1-0)
Meciul a test monoton, cu toate că 

fotbaliștii militari au marcat de trei 
ori și au ratat alte multe ocazii. In 
prima repriză — mai ales — jocul a 
fost mediocru, ambele fo-mații acțio- 
nind lent, fără a crea faze palpitante 
la poartă.

Steaua a meritat victoria chiar la 
acest scor, doarece și-a întrecut ad-

penetrabilă. Jucătorii din Lupeni au 
inițiat totuși citeva acțiuni frumoase, 
în special la reluare, dar nu au pus 
nici o problemă 
gazde.

La numai trei
rul de începere
nimerește în bara transversală, min
gea revenită in teren este șutată în

apărării echipei

minute de la fluie- 
șutul lui Cacoveanu

jucat de la egal la egal cu Dinamo. 
Frenetic încurajați de public, fot
baliștii din Petrila au luptat pînă la 
ultima picătură de energie și pentru 
acest considerent merită prețiosul 
punct ciștigat. După pauză, benefi
ciind și de faptul că gazdele au... o- 
bosit. dinamoviștii au forțat, practi
ced în continuare un joc de calitate. 
Ca și în prima repriză, ei au bune 
ocazii de a înscrie, dar Ene II, Fră- 
țilă sau Varga le ratează. Cea mai 
clară posibilitate de a marca a pier
dut-o Ene TI în min. 87, cind de la 
aproximativ 5 metri, singur cu Gram, 
a lovit slab balonul, permițînd ulti
mului să respingă în corner. Sfîrșitul 
partidei aparține în întregime bucu- 
reștenilor și acest lucru se simte și 
in tribune. Un amănunt interesant: 
și Dinamo și Jiul au trimis mingea 
in bară cite o dată. Arbitrul Octavian 
Comșa (Craiova) a condus bine, cu 
excepția fazei amintite.

JIUL PETRILA : GRAM - ROMO- 
ȘAN, Tilvescu, CAZAN - 
(cel mai bun de pe teren), 
— Martinovici, Ciurdărescu, 
VICI, Dimitriu (Ghibea, din 
CIORNOAVA.

DINAMO: Datcu — Popa, NUN- 
WEILLER III, Ivan - ȘTEFAN, V. 
Alexandru (ȚIRCOVNICU din min. 
60) - PIRCALAB, Varga, ENE II, 
Țircovnicu (Frățilă, din min. 60), 
David.

FARKAS 
CRIȘAN 
PAVLO- 
min. 75),

Știința — Petrolul
3-3 (2-1)

TIMIȘOARA 13 (prin telefon).
Meciul a fost de un nivel tehnic bun. 

Petrolul a jucat mai legat, mai omogen, 
a practicat un fotbal mai tehnic și mai 
clar. Ști in|a a jucat nervos, apărarea a 
fost nesigură, iar înaintarea nehotărîlă. 
Totuși, în ultimele 5 minute ale primei 
reprize studenții au jucat cu mult elan 
și au reușit să înscrie două puncte. 
După reluare. Petrolul a dominat, a 
atacat o lungă perioadă de timp reușind 
să egaleze și chiar să ia conducerea cu 
3—2. Dar în min. 87 Știinfa a egalat.

Iată cum sau marcat cele 6 goluri. 
După o perioadă de dominare sterilă a 
Științei. Petrolul a contraatacat în min. 
25 și Zaharia, primind mingea la jumă
tatea terenului, l-a driblat pe Georgescu 
și a înscris nestingherit: 0—1. In min. 
41 R. Lazăr e faultat și arbitrul V. 
Drug acordă o lovitură liberă. Execută 
Igna la Mițaru care prelungește cu ca
pul și Lcreter trimite imparabil în poar
tă : 1—1. In min. 45, Lazăr deschide 
pe Igna care centrează și Mițaru reia 
în plasă : 2—1 pentru Știința. După
pauză Petrolul domină și în min. 55 Ma
rin Marcel egalează cu un șut tras prin 
surprindere : 2—2. Min. 75: după o 
combinație Badea—Dridea I, ultimul a- 
duee din nou conducerea 
2—3. Min. 87 : Manolache 
în careu de Fronea. arbitrul 
și Georgescu translormă :

ȘTIINȚA: Curcan—JENEI. 
Georgescu—PETESCU, Botescu,

LAZĂR, Manolache,

Petrolului : 
este faultat 
acordă 11 in 
3—3

Țurcan, 
■ra

VALENTIN PĂUNESCU AL. GROSS, coresp.

Seria I
ETAPA A XX-A

Brăila —

Poiana Cîmpina

Foresta Fălti-

lași — Știința Galați 4—0

Carpați Sinaia

Apărarea Minerului a reușit de data aceasta să respingă un atac al bucu- 
reșteniior. Balonul este jucat de fundașul Vasiu.

Foto : T. Chioreanu

nașe)—IGNA, R. 
LERETER, Mițaru.

PETROLUL:
FRONEA, Pal—D.
Marcel—ZAHARIA, BADEA, Dridea I, 
Tabarcea, Asimionoaie.

SFETCU — Pahonțu, 
MUNTEANU, M,

rog.

CATEGORIA B I

toate punctele de vedere 
să-și finalizeze acțiunile 
toate că au ciștigat cu 

nu au stră- 
câ parte- 

solicitat la

Versarul din 
și a reușit 
de atac. Cu
3—0. jucătorii bucureșteni 
lucit, dar este adevărat 
nerii lor de ieri nu i-au
un efort deosebit. înaintașii de la 
Steaua au pierdut citeva ocazii clare 
de a marca, datorită unor greșeli în 
execuții tehnice, în special in trasul 
la poartă și în preluarea mingii (Ca
coveanu, Maleianu, Raksi).

Minerul a fost aceeași formație mo
destă ca în turul campionatului, cu 
atacuri timide și cu o apărare ușor

aut de la cițiva metri 
către Raksi. . Ratarea 
bune de a marca taie parcă elanul 
jucătorilor bucureșteni. care se angre
nează apoi minute in șir în jocul ste
ril al oaspeților, 
chis de Raksi in 
jorat Constantin 
al treilea gol a 
Raksi
lui Constantin in min. 84.

Arbitrul A. Macovei (Bacău) a con
dus corect un joc curat, cu foarte 
puține faulturi.

STEAUA: Voinescu 
jocaru, IVANESCU 
CIUN — Cacoveanu 
STANTIN, Mateianu, 
NICEANU.

MINERUL : Kiss - Mihăilă, Coman, 
VASIU - SZOKE, Mihaly - CUCU, 
Comșa, Staudt, Ion C. 
(Olteanu).

Raport de cornere 8—5 
Minerul.

de poartă de 
acestei ocazii

Scorul a fost des
min. 21 și l-a ma

in min. 64. Cel de 
fost inserts tot de 

dintr-o centrare frumoasă a

PROGRESUL 1-1

— Zavoda, Co- 
— Jenei, CRA- 
(Tătaru), CON- 
RAKSI, CREI-

C.S.O.
1—3 (0—1).

Dinamo Galați - 
1-1 (0-1).

Prahova Ploiești 
ceni 1—1 (1 — 1).

Rapid Focșani — Dinamo Suceava 
1—0 (0—0)

C.S.M.S. ‘ 
(2-0).

Ceahlăul 
reni 1—1

Stea ua 
can: 5—I

CLASAMENTUL
1. Farul 20 14 2 4 52:20 30
2. Dinamo Obor 20 12 2 6 37:28 26
3. C.S.M. Reșița 20 11 2 7 30:32 34
4. C.S.O. Craiova 20 875 31:1€ 23
5. Metalul București 20 10 2 8 32:30 22
6. C.S.M. Mediaș 20 7 6 7 22:31 20
7. C.F.R. Roșiori 20 929 32:34 20
8. Ch;mia Făgăraș 20 839 38:38

199. C.S.M. Sibiu 20 758 27:31
10. Știința București 20 7 2 11 30:38 16
11. Olimpia București 20 7 2 11 26:35 16

12. Tractorul Brașov 20 569 22:33 16
13. Chimia Govora 20 6 4 10 17 26 16
14. Portul Constanța 20 4 5 11 21:33 13

mai)
ConstanțaP. Neamț — Flacăra 

(0—0).
roșie Bacău — C.F.R. 
(3-1).

Mo-

I’aș-

CLASAMENTUL

1. Poiana Cîmpina 20 14 2 4 42:16 30
2. C.S.M.S. iași 20 12 5 3 48:14 29
3. Carpați Sinaia 20 11 3 6 51:41 25
4. Prahova Ploiești 20 7 10 3 31:21 24
5. Dinamo Galați 20 10 4 6 36:30 24
6. Știința Galați 20 8 3 9 30:34 19
7. Foresta Fălticeni 26 7 5 8 20:24 19
8. C.S.O Brăila 20 6 7 7 21:26 19
9. Ceahlăul P. Neamț 20 7 5 8 25:34 19
10. Rapid Focșani 20 5 6 9 24:37 16

11. Steaua roșie Bacău 20 4 7 9 21:33 15
12. Flacăra Moreni 20 4 6 10 25:35 14
13. C.F.R. Pașcani 20 6 2 12 22:39 14
14. Dinamo Suceava 20 5 3 12 23:35 13

ETAPA A XXI-A (20 mai)

ETAPA A XXI-A (20
C:S.M. Reșița — Farul
Chimia Govora — Olimpia București 
Știința București — C.F.R. Roșiori 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș 
Portul Constanța — C.S.M Mediaș 

(se dispută la 30 mai).
Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu
C.S.O. Craiova — Metalul 

rești

Seria a
XX-A
Mare

Bucu-,

ARAD 13 (prin telefon). — Aproape 
15.000 de spectatori au asistat la a- 
ceastă partidă care nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor nici din punct de 
vedere tehnic, nici al rezultatului fi
nal. Arădenii puteau să cîștige acest 
joc la scor, Pînă în minutul 87 ei au 
condus cu 1—0 prin golul marcat de 
Floru-ț in min. 31 și au ratat foarte 
multe ocazii extrem de clare. Amin
tim dintre acestea cele ratate de Se- 
lymessi (min. 1) care a tras în bară 
și Sa.su (min. 46 și 83). Dacă totuși 
partida ș-a încheiat cu un rezultat

din plin apărarea adversă. In conse
cință, ei au reușit să egaleze în min. 
87 prin golul înscris de Ioniță. Pri
vind rezultatul prin prisma jocului, 
el este just și oglindește raportul de 
forțe de pe teren. U.T.A. a jucat mai 
bine în prima repriză iar Progresul 
în cea de a doua. Dacă insă luăm 
în considerare ocaziile avute, U.T.A. 
își putea adjudeca victoria la o dife
rență de 2—3 goluri. Arbitrul Ste'ian 
Mataizer (Craiova) a condus bine ur
mătoarele formații :

U.T.A.: Coman - SZUCS, CAPAS,
de egalitate aceasta se datorește fap- 'Tirlea (Neamțu din min. 34) ,— Băcuț, 
tului cu U.T.A. a slăbit în repriza se
cundă ritmul de joc iar înaintașii au 
dovedit pe lingă imprecizie în șuturi 
și o slabă pregătire fizică (Floruț, 
Czako și Sasu).

Progresul a jucat tot timpul calm 
și degajat. In repriza a doua, văzind 
că localnicii slăbesc alura, bucureș- 
tenii au preluat inițiativa solicitind

Ion, Cărare

(4-4) pentru

T. RÂBȘAN

CAMPIONATUL DE TINERET
etapa de ieri a campionatului 

s-au înregistrat următoa-

Rapid Focșani
Știința 

cău.
Carpați 

Neamț.
C.S.O.

Galați

Sinaia

C.Ș.M.S. Iași.
Steaua roșie Ba-

Ceahlăul P

Brăila — Dinamo Galați. 
Prahova Ploiești —r Flacăra 
Foresta Fălticeni — C.F.R. 
Poiana Cîmpina — Dinamo

Seria a H-a
ETAPA A XX-A

Moreni. 
Pașcani. 
Suceava

ETAPA A
A.S.M.D. Satu

Oradea 2—1 (1—0)
C.F.R. Arad — Rapid Tg.

2-1 (1-1).
C S.O. Baia Mare — Recolta

2— 3 (0-1).
Crișana — Vagonul Arad

(0—0)
C.S.M Cluj — Corvinul Hunedoara 

1—1 (0—0)
Mureșul Tg. Mureș — Ind.

C. Turzii 0—0.
C.S.O. Timișoara

3- 2 (2-1).
CLASAMENTUL

Arieșul

Crișul

Murea

Cărei

Sirmei

T urda'

KOTZKA - SELYMESSI, Sasu, Pop, 
F'loruț, Czako.

PROGRESUL: Mîndru - Nedelcu, 
Caricaș, Smărăndescu II — IONIȚA, 
PAȘCANU — Mafteuță (Dinulescu 
din min. 71). Oaidă, Smărăndescu I, 
Voinea, Baboe.

ST. 1ACQB, coresp.

în
de tineret 
rele rezultate:

Steaua — Minerul 2—1 (0—0).
Rapid — Dinamo 

(0-2).
U T A — Progresul 1—2 (1—1).
Știința Timișoara -r-. Petrolul 2—2 

(1-1).
Steagul roșu

3—1 (1-0).
Jiul — Dinamo București 1—4

(0—C).

Pitești 6—2

Dinamo Bacău

C.F.R. Roșiori — Portul Constanta 
1—1 (0—0).'

Dinamo Obor -
4—0 (1—0).-

C.S M. Mediaș 
0—0.

Farul Constanța
șov 2—1

Metalul
reștî 1—0

C.S.M.
3_0 (0—0).

Chimia Făgăraș — C.S.O. Craiova 
3-3 (2-1). ____________

Știința București

C.S.M. Reșița

Tractorul Bra-
(1 —0) •
București — Olimpia Bucu- 
(o-o):
Sibiu — Chimia Govora

mai)

1. Crișana Oradea 20 14 1 5 35:19 29
2. Mureșul Tg. Mure ,> 20 11 5 4 40:24 27
3. C.S O. Timișoara 20 11 4 5 28:21 26
4. Ind. Sirmei C. Turzii 20 9 6 5 38:21 24
5. C.S.M. Cluj 20 8 8 4 26:19 24
6. C.S.O. Baia Mare 20 10 3 7 31:28 23
7. Arieșul Turda 20 7 8 5 30:26 22
8. Vagonul Arad 20 8 4 8 31:25 20
9. Recolta Cărei 20 5 8 7 25:34 18

16. A.S.M.D. S. Mare 20 5 5 10 15:26 15
11. C.F.R. Arad 20 4 6 10 17:27 14
12. Crișul Oradea 20 4 5 11 24:40 13
13. Rapid Tg. Mureș 20 4 5 11 19:34 13
14. Corvinul Hunedoara 20 4 4 12 18:33 12

ETAPA A XXI-A (20
Industria Sirmei — C.S.O. Baia' 

Mare.
Arieșul Turda — A.S.M D. Satu 

Mare (se dispută la 30 mai).
Crișul Oradea — C.F.R. Arad.
Rapid Tg. Mureș — C.S.M. Cluj 
Recolta Cărei — Crișana Oradea.
Corvinul Hunedoara — C.S.O. Tim. 
Vagonul Arad — Mureșul Tg. Mureș

A

Sa.su


Echipa reprezentativa trebuie ACmUWE^H@lll|i|iEIIWIOra
sa fie mai serios solicitata1

ț în programul de pregătire a lotului 
ireprezentativ de rugbi a figurat ieri 
dimitieață o nouă partidă de antrena- 

ijnent. Mec'ul s-a desfășurat pe stadio- 
' nul Tineretului, in compania formației 
de categoria A Progresul, întărită cu 

' cîțiva jucători de la Atetalui (cei soli- 
j citați de la Grivița Roșie nu au... birte- 
I voit să se prezinte la joc). Partida în 
i sine, așa cum s-a desfășurat, nu a pre
zentat interes deoarece — ca ți D - 

‘ lamo, acum trei zile — partenerul de 
tîntrecere al selecționatei s-a comportat 
slab, a fost lips'' de interes și, in con- 

jsecioță, nu i-a solicitat pe purtătorii 
‘ fricourilor naționale, așa cum se cuve- 
înea, în preajma unor importante par- 
ț tide internaționale, în care ei vor li 
| chemați să apere prestigiul sportiv al 
(țării noastre. Scorul stabilit la capă- 
t tul a 80 de minute de joc : 58—6
Sl(19—3) ne scutește de comentarii, de- 
monstrindu-ne totodată din plin nese
riozitatea cu care echipele noastre 

t fruntașe răspund chemării federației, a- 
jtunci cînd sint solicitate să joace im- 
i jpotriva lotului. Cu alte cuvinte, am a- 
)sistat ieri la o verificare în care nu 
t am avut ce... verifica. Decît poate bina

X

In „Cursa Păcii“
pregătire fizică a selecțiorrabi Iilor șic
pofta lor de joc, ei netiind cu nimici Drtlin ntCflO MII
virtovați de faptul că adversarul nu i-aț IHIIIzj Hl/flltj 1/II]
pus la încercare. Socotim că antrenorii! r r
trebuie să privească cu mai mult simț/ 
de răspundere aceste partide de verifi-J 
care, pentru că in fața noastră staul
intîlniri cu adversari dificili, nreunos- 3 OSTRAVA 13 (prm telefon de ta iri- 
cuți (ne refertm mat ales la italieni)Amisu, ^3]). .
Sugeram pentru Y0tor alcaturrea a J Hotărît lucru: vremea nu a fast de 

pilda, 15 Jl!c^0r,jioc ingădiiitoare cu cicliștii pârtiei- 
. panțt La aceasta ediție a „Cursei 
) Păcii"... Aproape nu a existat etapă în 
.care ploaia să nu-i însoțească kilometri 
) întregi pe alergători și în care vkitui 
.să nu le pună „bețe-n roate", suflînd 
’de cele mai multe ori, cu putere, din 
l față. In ciuda acestui fapt asistăm 
I totuși de la o zi la alta la etape a- 
igitate. cu numeroase evadări, cu ade- 
' vacate curse de urmărire intre fugari 
kși pluton, ceea ce stirnește entuziasmul 
^zecilor de mii de spectatori care în- 
Ltlmpină peste tot cu căldură caravana 
^cicliștilor. In etapa Gottwaldov—Ostra- 
jva ne-a impresionat pe toți primirea 
^prietenească din orașul Opava, unde 
Jpe o ploaie torențială mii de specta- 
j tori au aclamat pe cicliștii partici- 

-Xpanți.
/ Această etapă a început (și ea...) 
leu o surpriză : înainte de a se da star
ețul ni se anunță că alergătorul Eck- 
lstein (R.D.G.) a abandonat, fiind su- 
/ ferind. Vom aminti cititorilor că Eck- 
jstein a fost campion mondial de ci- 
Cclism-fond in anul 1960. Dar comen- 
j tăriile legate de această veste sint 

evadare 
15 km. 

și olan- 
se agită 
un peri- 

. în plus, 
'3,, \ etapa are 186 de km așa îneît este 

Kerestes / Put,n probabil ca o asemenea evadare

probabili* să intilnească alți 45 „po
sibili*, care oricind dacă dau satisfac
ție, să poată fi încadrați în prima for
mație. In fehii acesta toți 30 de rug- 
biști ar privi partida cu un interes 
egal.

Iată și formația care
Penciu—Ciobănel. Irimescu. Popa (Ma- 
teescu). Sava (Popa) — Chlriac. Pilă 
(Stănescu)—Moraru. Demiart (Graur), 
M. Rusu (lonescti) — Marinache, V. 
Rusu (Preda) — Stoica, Căpușan, Teo- 
filovici (Drobotă). Un singur regret: 
absența lui lordăchescu — accidentat. 
Viitoarea îritHriire de antrenament, 
miercuri. în compania lotului de ti-

D. CALLIMACHI

a evoluat:

Ieri, pe Dinamo, curse viu disputate
Așa cum am prevăzut, concursul mo- 

.■fociclist cu obstacole s-a bucurat de 
t un real succes. La reușita întrecerilor 
j au contribuit în primul rînd alergăto- 
<rii noștri — duminică deosebit de bă- 
I tăioși — iar în al doilea rînd organi- 
l zatorii, clubul sportiv Dinamo, care de 
/ data aceasta au fost la înălțime prin 
I operativitatea impusă desfășurării pro- 
; belor.

I Dintre motocicliști este greu să fa
cem evidențieri. Gh. Ion, M. Cernescu, 
Kt. I ancovici, Tr. Macarie, V. Szabo, 
C. Dovitz, E. Kerestes — au fost în 
mare vervă. Și tot astfel s-au comoor- 

t tat și sportivii de la categoriile tine- 
: aceștia cea 
au lăsat-o I. 
Ciocîltău, Al.

Itat șt sportivii de la cat 
ret și începători. Dintre 
mai frumoasă impresie : 
Păsat, I. Penciu, M. ( 
Schuler, L. Mitrea.

Cursele 
ț manșe, iar 
mite după 
jgistrați de 
șe. Iată rezultatele: CATEGORIA A- 
VANSAȚI : 125 cmc : 1. Tr. Macarie

în cite 
au fost 
timpilor

s-au alergat 
clasamentele
adiționarea 

concurenți în ambele

două 
întoc- 
înre- 
man-

DINAMO RAPID: 14-8

KJ

OSTRAVA 13 (prin telefon de ta tri-

: vremea nu a fost de

(Dinamo) 12:40,2; 2. T. Popa (Meta-(curmate brusc. Se anunță o 
Iul) 12:42,9; 3 Al. Schuler (Steaua); " ""
175 cmc: I. Gh. Ion (Steaua) 12:35,8;
2. St. Iancovici (Metalul) 12:37,8; 3.
M. Ciocîltău (Atetalul); 250 cmc: LV.

și nici nu se parcurseseră 
Autorii ? Maghiarul Megyerdi 
dezul De Waard. Plutonul nu 

„„„ , însă. Nici unul nu reprezintă
Szabo (Dhianîo)" l^-O'^of 7 C."b^vitz >«>1 Pentru •;‘rjcoul șalben“ și, 
(Metalul) 12:05,5; 3. M. Cernescu (Di- ’
namo) ; 350 cmc: 1. E. I'___L..
(Steaua) 12:03,4; 2. C. Dovitz (Meta
lul) 12:06,4; 3. V. Szabo (Dinamo) ; 
CATEGORIA------------- —
M. Ciocîltău 9:37.5; 2. Al. Schuler 
9:38,1 ; 3. T. Văduva (Dinamo) ; CA
TEGORIA ÎNCEPĂTORI: 175 cmc:
1. I. Păsat (Voința) 10:30,3; 2. L. Mi- 
trea (Metalul) 10:38.4; 3. S. Ionescu 
(Voința); 350 cmc: 1.1. Penciu (Dina
mo) 10:03.0; 2. I. Păsat 10:05,3; 3. 
V. Tarhon (Steaua).

„în doi* să fie încununată de succes. 
Așa se explică de ce la km 50 cei 
doi oicliști au un avans de 1 minut. 
Trecem prin orașul Roznov unde este 
sprint cu premii. Cîștigă Megyerdi, 
urmat de De Waard și de Dumitrescu. 
Acesta din urmă în fruntea plutonului. 
Dar, Dumitrescu sprintează prelungit 
și... fuge tatonat de belgianul De 
Breuker. Tentativa lor reușește și, în 
curînd, Dumitrescu și De Breuker îi 
ajung pe Megyerdi și De Waard. Acum 
grupul fugarilor este compus din 4 a- 
lergători, care la km. 80 au un avans 
doar de 20 de secunde. Plutonul încă 
ezită și fugarii trag vîrtos. La km. 
115 avansul lor crește la 5 minute! 
Abia acum plutonul se agită. Printre 
cei evadați se află De Breuker, care 
constituie o... amenințare pentru „tri
coul galben", așa că distanța dintre 
cei fugiți și pluton se micșorează. 
După orașul Opava urmează un urcuș 
dificil, a.tît prin înclinația lui, dar mai 
ales prin... lungime. Parcă nu se mai 
termină... Grupul lugarilor se reduce: 
De Waard rămîne și va fi „înghițit" 
de plutonul care vine puternic din 
urmă. La intrarea în Ostrava, deși 
plouă, cicliștii trec printr-un culoar 
viu. Mii și mii de spectatori îi aclamă, 
îi încurajează. Ei asistă la o pasio
nantă cursă de urmărire. Plutonul este 
la mai puțin de 1 minut de cei trei 
cicliști din față. Vor mai fi ajunși 
oare ? Pe stadion, unde am ajuns 
înaintea lor, așteptăm cu încordare. 
Primul intră De Breuker, urmat de 
Megyerdi și Dumitrescu. Ei trec linia

această ordine. După 42de sosire în această ordine. După 42 
de secunde trece și plutonul condus de 
ciclistul sovietic Melihov. Iată clasa
mentul: 1. De Breuker (Belg.) a par
curs 186 km în 4h 29:44, 2. Megyerdi 
(R.P.U.), 3. Dumitrescu (R.P.R.) — a- 
celași timp cu învingătorul, 4. Meh'hov 
(U.R.S.S.) 4h 30:26 (in același timp cu 
Melihov a sosit un pluton compus din 
64 de alergători în care cicliștii romi ni 
au ocupat locurile: 13. Radulescu, 18, 
Moiceanu, 33. Cosma, 44 Ziegler)... 77. 
Șelaru 4h 32:50. Modificări s-au produs 
numai în clasamentul general indivi
dual, în care De Breuker a trecut pe 
locul 4 Moiceanu fiind acum pe locul 
7. Pe echipe formația noastră continuă 
să dețină locul 6 in clasament.

TINERET: 175 cmc: 1. Turneul internațional de tenis de la Tbilisi

OPOLE, 13. 0 dată cu disputarea eta
pei Ostrava—Opole (188 km) caravana 
cicliștilor a trecut pe teritoriul R. P. 
Polone. Evenimentul s-a petrecut în ora
șul Cesky Tesin care este împărțit în 
două de frontieră, partea poloneză nu- 
mindu-se Cieszyn. Sc rulează extrem dc 
rapid (medie orară pe etapă : 43,200
km la oră 1). La km 140 din pluton 
evadează belgianul Bracke care după 
5 km. are un avans de 45 secunde. Cu 
28 km înainte de sosire sc desprind pe 
rînd Ampler, Saidhujin. 
povici. La C _ 
rească, intrarea cicliștilor 
fiind vestită prin focuri 
Iată clasamentul etapei: 
(Belg.) a parcurs 188 km fu 4h 21:46; 
2. Ampler (R.D.G.) 41i 21:50; 3. Said- 
bujin (U.R.S.S.) 41i 21:54; 4. Melihov 
(U.R.S.S.) 4h 22:41 ; 5.
(UR.S.S.) același timp ; 
(U.R.S.S.) 4li 22:58... 11. 
Moiceanu... 14. Radulescu 
celași timp cu Petrov.

i, uhiiuiiujiiI, Melihov, Cere-.
Opole sosirea este sărhăto- Sț 

stadionpe
dc artificii.
1. Bracke

5. Cercpovici
6. Petrov 

Cosma ; 12.
— top a-

La turneul internațional de tenis 
pentru juniori de la Tbilisi s-au des
fășurat semifinalele probei de simplu 
masculin, dublu băieți și dublu mixt 
Sportivul romin Gh. Boaghe a întîl- 
nit pe campionul U.R.S.S. de juniori 
A. Metreveli. Intîtoirea dintre cei doi 
jucători â prilejuit o luptă spectacu-

G. St. /loasă, încheiată cu victoria tenisma-

Activitatea șahi stă internațională
S-A ÎNCHEIAT turneul de la 

MARIANSKE-LAZNE

Ultima rundă a decis învingătorul și 
configurația locurilor fruntașe în turneul 
de la Marianske — Lazne.

înainte de a se așeza la mesele de 
joc, trei concurent! luptau cu șanse a-> Sîmbătă seara a avut loc tn sala

| Dinamo din Capitală întîlnirea dintre^ propiate pentru victorie în concurs. Tai- 
lechipele Dinamo și Rapid, terminată
pCU vk_to. ia Jiiiaim/vljliivi, ia ovv. ui ----------- ----- - r------- — —; --
114—8. Un meci atractiv l-au furnizat > ment reprezentantul nostru Th. Ghi/esru 
wnijlocii E. Stăncescu (Rapid) și T.l a căpătat șanse de a-1 ajunge pe marele 
'Pi'ntilie (Dinarno). Lovind puternic și/maestru sovietic, în cazul unei victorii 

1 eschivînd excelent, imprimind și un>la Forțind într-o poziție egala
r ritm susținut de la început pînă la sfir-lei a comis o greșeală și a pierdut a- 
f șit, Pintilie a obținut decizia de inviți-C ceasta partida extrem de importanta. 
( feător la puncte. In limitele categoriei f Tringov a remizat cu Cirici, trecind ast- 
Lmuscă, L. Ambruș (Dinamo) l-a depă-ltel înaintea lui Gliilescu iar llort, s- 
șit pe D. Davidescu (Rapid), dir'ă ce, ' ' 1

: acesta din urmă fusese expediat la po
dea în rundul doi.

, Slab s-a prezentat M. Radu (Rap'd)\ Sliwa-Thorghergsson,
k,în partida cu Fl. Paraschiv (Dinamo), 
(ceea ce l-a determinat pe arbitru să 

idicteze abandon in favoarea dinamo-i 
vistului, înainte ca gongul să fi sunat P-

sfîrșitul primului rund. 1 '
Iată celelalte rezultate: R Șcrban

lj(R) b.p. Gh. Barbute (D), I. Pătruț (son 3 p. (1).
(R) b.p. Jr. Dumitrescu (D), M. \o-) 1° ciuda eșecului din ultima rundă,
nescu (R) b.p. N. Hîrșu (D), S. Bîrsu>acest tunieu constituie un succes pen!hi 
(D) b.p. ȘL Bălan (R), Gh. Vlad (R) J Theodor Ghitescu, prezent de-a lungul 
b.p. Gh. Ciurea (D), Șt. Ispas (R)C întregului concurs în lupta pentru pri- 

) pierde la puncte în fata lui S. Crăciun loc. 
j (D), C. Anton (D) b.’p. E. Popa (R)A----------
[ M. Dumitrescu (D) b.desc. Gh. Tă- 
(nașe (R).

I. Bretea nu —• coresp.
• S.P.C. — VULTURII TIMIȘOA-

1 echipele Dinamo și Rapid, terminată \ manor a remizat repede cu Lokvenc, a- 
BCu victoria dinamoviștilor, la scorul def cutnulînd astfel 8 puncte. Tn acel mo-

Mnijlocii E. Stăncescu (Rapid) și T.
*D i r-> Li I (Dinnm/x) I rclnrl li.w-rxîr' oi

, in- 
vingîndu l pe Klfiger, l-a egalat pe 
maestrul romîn.

Iată clasamentul final fără partida 
întreruptă într-o

pozifie egală :
1. Taimanov 8 p.. 2—3. Djurasevici. 

Tringov 7% p., 4—6. GllIȚESCV, Cinci.
" _ . 7. Sliua 6 p. (1), 8—10. 

Kluger* Lokvenc, Janzu, 5 p., 11—12. 
Măhlberg, Marsalek 4 p., 13. Thorgbergs-

La Moscova

• Mîine seară, de la ora 20 se vaC 
('disputa la baza sportivă „Timpuri Noi" J 
rprima reuniune din ciclul de gale orga-’
; nizate de clubul Olimpia, și dotate cu 1 
„Cupa Olimpia". Cu acest prilej se va/ 
disputa, printre altele, meciul dintrej 
Petre Zaharia și Ștefan Panduru. (

• Astă-seară va avea loc la sediul \
consiliului orășenesc UCFS (str. N.C 
Filipescu 21-23) o ședință cu președin- j 
ții cluburilor și asociațiilor sportive ( 
precum și cu toți antrenorii de box din / 
Capitală. (

i MOSCOVA 13 (Agerpres). — Con
cursul de deschidere a sezonului at
letic la Moscova a fost marcat de un 
rezultat bun obținut de tînăra spor
tivă Galina Kostenko, câștigătoarea 
probei de săritură în înălțime cu 1.74 
m. Este cea mai bună performanță 
europeană a sezonului și nou record 
al orașului Moscova. Alte rezultatei 
400 m femei. Dimitrieva 55.7 sec: 
1500 m: Simbirțev 3:50,3; 400 m băr
bați: Sveretov 48,2 sec.

• In runda a 3-a a turneului inter
național de șah de la Tbilisi, Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat cu negrele o 
frumoasă partidă de atac la campioana 
R.D. Germane,Schameitate. Reprezen
tanta noastră a trecut astfel pe primul 
loc in clasament cu 2'/, puncte, fiind ur
mată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) și 
Nicolau (R.P.K.) 2 puncte și cite o 
partidă întreruptă fiecare.

• După 10 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Havana pe 
primele locuri se află marii maeștri 
sovietici Polugaevtki și Smtslov cu 8 
puncte fiecare. Victor Ciociltea, care 
in runda a 10-a a obținut remiză eu 
negrele in partida cu campionul Cu
bei. Cobo, are 5 puncte și ocupă 
locul 12.

nului sovietic cu 3—2. După ce pri
mele două seturi, Boaghe și-a dominat 
adversarul, cîștigînd cu 6—2; 6—4, 
următoarele două revin lui .Metreveli 
cu 6—0; 6—4. In setul decisiv, ai 
cincilea, reprezentantul nostru începe 
bine și conduce la un moment dat cu 
5—1. Dar, Metreveli reface terenul 
pierdut și cîștigă setul cu 7—5. cali- 
fieîndu-se în finala probei în care va 
întîlni pe cehoslovacul Koudelka în
vingător cu 3—2 în partida cu Pe
trov (U.R.SS.).

In proba de dublu băieți, Boaghe 
și Dron au pierdut cu 0—3 in fața 
perechii sovietice Metreveli — Lunin. 
Finala se va disputa între cuplul so
vietic și perechea Vopicik — Koudelka 
(R. S. Cehoslovacă). (Agerpres)

CLASAMENTE GENERALE. ECHIPE:
1. U.R.S.S. 134506:41; 2. R.P.P.
13lh21:41: 3. R.D.G. 134h31:40; 4.
Belgia 1311138:23; 5. IiT U. 134544:05;
6. R. P. lîomînă 1341144 :46 (în clasa
ment contează încă 20 de echipe). IN
DIVIDUAL :
41538:39;
44540:37; 3.
7. Moiceanu
45503:18 ;
Cozma
16512:02...

Azi sc dispută etapa Opole—Wroclav
— contra cronomeiru pc ecliipe.

(U.R S.S.)
(U.R.S.S.)

1. Saidhujin
2. Melihov

Cazda (R.P.P.) 41hl4:28... 
44161:05... 29 Radulescu

30. Ziegler 45h04:03... 59. 
45h 18:48... 65. Dumitrescu

67. Șelaru 46h 18:41.

HRISTACHE NALIM

CONCURS INTERNATIONAL DE TIR PRIN CORESPONDENTA
Vineri, pe poligonul Tunari s-au 

desfășurat întrecerile din cadrul tradi
ționalului concurs internațional de tir 
Erin corespondență, „Marele Premiu al 

t.O.S.A.F.". Au participat echipe for
mate din cite 10 trăgători la fiecare 
probă. Echipa de pistol precizie a 
R. P. Romine a avut o comportare 
bună, totalizînd 5.380 p., iar cea de

FOTBAL

armă liberă calibru redus 11.247 p. 
Dintre trăgători s-au ev:dențiat prin 
performanțele obținute T. Jegliitschi, 
1. Sîrbu și M. Fereca tu.

Rezultate: pistol precizie: T. Je- 
glinsohi 547 p., 2. N. Bratu 544 p., 3. 
G. Maghiar 544 p., 4. 1. Pieptea 544 
p., 5. E. Drăgan 539 p. Armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri: 1. I. Sîrbu 
(396—380—361) = 1.137 p„ 2. M. Fe- 
recatu (393—384—356) =- 1.133 p„ 3. 
V. Enea (396—376—357) — 1.129 p„ 
4. C. Antonescu (393—377—359) •= 
1.129 p., 5. N. Rotaru (389—379— 
361) = 1.129 p.

• Al doilea meci de fotbal dintre 
selecționata cluburilor din U.R.S.S. și 
formația braziliană Gremio s-a termi
nat cu scorul de 3—0 (2—0) în fa
voarea jucătorilor sovietici. Golurile au 
fost marcate de lvanov (2) și Ka- 
nevski.

o Continuîndu-și antrenamentele în 
vederea turneului final al campiona
tului mondial echipa de fotbal a Bra
ziliei a jucat la Rio cu selecționata 
Țării Galilor de care a dispus cu sco
rul de 3—1 (2—0) prin punctele mar
cate de Garrincha, Coutinho și Pele. 
Brazilienii au practicat cel mai frumos 
ioc din actualul sezon. Ei au jucat 
in ultimele 15 minute în 10 oameni, 
Pepe fiind accidentat. Cele două echipe 
se vor întîlni din nou miercuri la Sao 
Paolo.

• Pentru a doua oară în decurs de 
6 zile, echipele selecționate de fotbal 
ale Braziliei și Portugaliei s-au in- 
tîlnit la Rio intr-un meci de verifi
care. Fotbaliștii brazilieni au cîștigat 
cu 1—0 (0—0) prin punctul marcat 
de Pele in minutul 56. In primul meci 
echipa braziliană învinsese cu scorul 
de 2-1.

• „Cupa Franței" la fotbal a fost

cîștigată de echipa St. Etienne, care 
a. învins cu 1—0 (0—0) pe F, C. 
Nancy. Jocul a fost urmărit de 20.000 
de spectatori.

• fn cadrul Cupei Europei centrale 
la fotbal „Cupa ALitropa" echipa Ju
ventus Torino a dispus cu scorul de 
4—1 (1 — 1) de Dinamo Zagreb.

• Partidele internaționale de fotbal 
desfășurate vineri în Europa s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Plsen: 
Grimsby Town (Anglia) — Spartak 
2—0; Plovdiv : Neîtcanik Baku — 
Spartak Plovdiv 2—2; Bari: Italia 
(B) — selecționata maghiară 3—1; 
Donctk: Sahtior — Dozsa Budapesta 
1 — 1.'

• Pe stadionul „Wembley" din Lon- 
echtpa de fotbal a Angliei a m- 
Elveția cu scorul de 3—1 (3—1). 
Intr-un meci contind pentru tur-
balcanlc de fotbal. Olimpiakos

Pe scurt

dra, 
viiis

neul
Pireu a dispus cu 3—2 (3—6) de 
Sarajevo. Returul va avea loc la 17 
mai în orașul1 Sarajevo.

9 La Glasgow, în-finala celei de-a 
doua ediții a „Cupei Cupelor" la fot
bal, Fiorentina (Italia) și Atletico 
Madrid (Spania) au terminat nedecis: 
1—1, după prelungiri.

• In finala „Cupei ■ campionilor eu
ropeni" la tenis de masă echipa Gra- 
ficki Zagreb a învins cu 5—4 echipa 
\ dros AAeteor Budapesta. Iată rezul
tatele parțiale ale întîlnirii: Vogrinc—- 
Foldi 
Sido
Foldi 2—0; 5ido — Vogrinc 2—1; 
Uzorînac — Hamori 2—0; Sido — 
Hrbud 2—0; Foldi — Uzorînac 
2—1 ; Vogrinc — Hamori 2—0.

@ Echipa Universității din Oregon a 
stabilit un nou record al lumii în proba 
de ștafetă 4x1 milă cu prilejul colicul su
ini atletic desfășurat la Fresne. Această 
echipă a realizat timpul dc 16:08.9. co- 
rectînd cu 11,9 sec. vechiul record de
ținut de echipa Noii Zcelande.

O Intr-un meci contind pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, echipa Olimpia l.ju- 
blîana a învins cu scorul de 109—91 
(58—41) pe Real Madrid. Returul se 
va disputa la Madrid.

2—0 ; Hrbud — Hamori 2—0 ; 
— Uzcrinac 2—1 ; Hrbud —


