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In concursul atletic de la Timișoara

flihoil Calnicov (7.59 m) și Viorica Belmega (5.98 m)
u stabilit noi recorduri republicane la săritura în lungime

IN INTILNIREA CO SPORTIVELE IUGOSLAVE
R. P. Romînă — R. P. F. Iugoslavia (tineret)

182,85 - 175,90

[TIMIȘOARA 20 (prin telefon de la 
misul nostru). Simbătă au început 

I stadionul clubului sportiv orășe- 
Isc întrecerile din cadrul concursu- 
■ republican de primăvară rezervat 
hiorilor, la care participă peste 300 
I atleți și atlete din întreaga țară. 
Probele au fost mult stînjeniie de 

I vînt puternic, care a bătut uneori 
peste 3 metri pe secundă. Dintre 

Eultatele înregistrate, merită să 
bnționăni pe cel al lui loan Sorin 
5,81 m la triplu salt), al Liei Ma- 
Liu (51.88 m la aruncarea discului) 
Pal Elisabetei Teodorof (2:11,7 la 
p m). De reținut, de asemenea, că 
Intru prima oară la un concurs de 
teUiră în înălțime desfășurat în tara 
Pwă, 5 atleți romîni și-au măsurat

forțele la 
rezultatele

MASCULIN 
tescu (Metalul) 10,7, 2. Kineses (Ști
ința Buc.) 10,8, 3. Nedelea (Știința 
Tim.) 10,9, 4. Al. Tudorașcu (Meta
lul) 11,0; 400 m: 1. Stan Nițu (Di
namo) 49,6, 2. N. Zaha ichievici (Ști
ința Cluj) 50,0, 3. I. Ferenc (Corvi- 
nul Hunedoara) 50,3; 1.500 m: 1. 
Mihaly (Dinamo) 3:57,9, 2. Gh. 
ghean (Rapid) 4:01,1, 3. 1. Biro 
ința Buc.) 4:01,5, 4. V. Florea 
minorul Roman) 4:02,0; 110 m 
duri: 1. V. Georgescu (Prahova 
iești) 14,9; 2. L. Preda (Știința Buc.) 
15.3. 3. I. Mesaros 
15.3;

înălțimea de 2 metri, lată 
înregistrate în prima zi:

100 m: 1. Stama-

rău (Prahova Ploiești) 
Caramihai (Unirea Buc.) 
10 km. marș: 1. ’ ~ '
Buc.) 49:23,0 ; 2.

9:02.2, 3. V. 
9:03,7; 

Ion Barbu (Olimpia 
D. Rcateș (Dinamo)
ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

REȘIȚA 20 (prin telefon). Dumini
că după amiază s-a desfășurat în 
Sala sporturilor „30 Decembrie** din 
orașul Reșița competiția internațio
nală feminină de gimnastică R.P. 
Romînă — R.P.F. Iugoslovia (tine
ret). Intîlnirea dintre tinerele gim
naste ale celor două țări a început 
de fapt, cu cîteva zile mai înainte, 
clnd sportivele au efectuat antrena
mente comune, care au constituit un 
valoros schimb de experiență.

In concursul de duminică publicul 
reșițean a putut urmări evoluția mul
tor gimnaste talentate. Întrecerea 
s-a ridicat la un înalt nivel tehnic. 
Ca și anul trecut, și în acest an vic
toria a revenit sportivelor țării noas
tre care au cîștigat nu numai între
cerea pe echipe, ci au cucerit întîie- 
tatea atit la individual compus cît 
și la toate aparatele. La individual, 
lupta pentru primul loc s-a dat între 
două gimnaste romîne. Ana Mărgi
neanu și Mariana Ilie. Amîndouă me
rită laude pentru comportarea lor 
frumoasă. Echipa noastră a fost mai 
omogenă decît oaspeții, de la aparat

la aparat impunîndu-se tot mai mult 
și cîștigind pe merit întrecerea.

Rezuitate tehnice : pe echipe : R.P. 
Romînă 182,85 p ; R.P.F. Iugoslavia 
175,90 p. Individual compus: 1. Ana 
Mărgineanu (R.P.R.) 37,95 p ; 2. Ma
riana Ilie (R.P.R.) 37,50 p ; 3. Despina 
Gruiev (R.P.R.) 35,80 p ; 4. Constan
ța Marinescu (R.P.R.) 35 ,60 p: 5 Je- 
lena Luc (R.P.F.I.) 35,45, p; 6. Tin
de Cabai (R.P.F.I.) 35,15 p. Pe apara
te : sărituri : 1. Ana Mărgineanu 9,60 p;
2. Cornelia Savu (R.P.R.) 9,10 p;
3. Tinde Cabai 8,95 p; paralele: 1. 
'Mariana Ilie 9,40 p ; 2. Despina Gru
iev 9,15 p; 3. Ana Mărgineanu 9,00 p; 
birnă : 1 Ana Mărgineanu 9,65 p; 
2. Mariana Ilie 9,60 p ; 3. Radmila 
Stepanovic (R.P.F.I.) 9,15 p: sol: 
1. Ana Mărgineanu 9,70 p; 2. Ma
riana Ilie 9,60 p ; 3. Despina Gruiev 
9,40 p.

constantin macovei

Bo- 
(Ști- 
(La- 
gar- 
Plo-

(C.S.O. Tim.)
3.000 m obstacole: 1. T. Strzel- 

binschi (Rapid) 8:59,8, 2. 1. Dândă-

Contrar... reputației Cupei, etapa de ieri a fost surprinzător de culmă 
In general, echipele favorite au cîștigat, atu in partidele restante din etapa 
„Bt-imilor", cir și in cele din ^oplimP. Poate ci rezultatul meciului Petrolul — 
Dinamo București să surprindă oarecum, dată fiind poziția dinamoviștilor in 
clasamentul campionatului și faptul că aceștia au jucat pe teren propriu Dar, 
desfășurarea jocului justifică victoria Petrolului, care a reeditat astfel succesul 
din campionat, obținut in toamnă tot la București. De altfel, acesta a fost 
singurul meci care a necesitat prelungiri. In schimb, cel mai frumos — ca joc 
și evoluție o scorului — s-a arătat a fi Metalul Tirgoviște — Farul.

Rezultatele: CSM Mediaș — Rapid București 0—3 (0—0), Arieșul Turda — 
Steaua 0—2 (0—1), St. roșu — Prahova Ploiești 2—0 (1—0), Metalul Tirgo- 
vi.ște — Farul 4—3 (0—2), Petrolul — Dinamo București 2—1 (0—0, J—I), 
Progresul — Știința Timișoara 1—0 (0—0), Dinamo Bacău — U.T.A. 4—1 
(2—1), Jiul Petrila — C.S.O. Raia Mare 3—1 (1—1).

S-au calificai pentru sferturi de finală: St. roșu. Petrolul, Progresul, Di
namo Bacău, Jiul și Metalul. Pentru a reuși același lucru, Rapid și Steaua au 
de trecut joi dte un „hop“ : Laminorul Roman și respectiv Chimia Govora.

Victorie meritată, obținută insă în prelungiri
Petrolul—Dinamo București 2-1 (0-0, 1-1)

LA FOTBAL...
...PUNCTUL DE ATRACȚIE:

TURNEUL ECHIPEI FRANCEZE

A. S. MONACO

htpă victoria asupra echipei Progresul cu 3—0, rapidi.știi au îmbrăcat tricourile 
de campioni ai R.P.R. pe anul 1962

Foto : T. Chioreanu

Dacă prima repriză a meciului Dinamo 
— Petrolul n-a oferit spectatorilor a- 
proape nici un moment interesant — 
s-a jucat lent, fără nerv —, în conti
nuare Intîlnirea a devenit atractivă și 
pasionantă chiar, prin schimbările de 
situație ce au intervenit în joc. | 
lupta dîrză, epuizantă, care s-a dat 
prelungiri.

Cu 6 minute înainte ca 
fluiere sfîrșitul 
lui, Petrolul era, cum se spune, un 
învingător glorios. E adevărat că golul 
care părea să-i asigure calificarea în 
sferturile de finală nu fusese înscris 
în urma unei acțiuni de cîmp, ci din 
11 metri, de Dridea (min. 55). dar Pe
trolul manifestase de-a lungul reprizei 
a doua o superioritate netă, care-i jus
tifica cu prisosință victoria. Ploicștenii 
au combinat frumos, âu stăpinit în spe
cial mijlocul terenului, de unde au lansat

prin
l in

arbitrul si 
obișnuit — al mecin- 

se spune.

Activitatea fotbalistică va 
intensă săpfămîna aceasta, 
disputa o serie de întâlniri 
pionaf și Cupă, precum și două par
tide internaționale. In centrul atenfiei 
iubitorilor de fotbal sînt cele două 
partide pe care ie va susfine la Bucu
rești cunoscuta echipă profesionistă 

franceză A. S. Monaco, campioana de 
anul trecut a Franței. Francezii, care 
vor deplasa echipa completă, vor în- 
fîlni la 24 mai pe Dinamo București, 
iar la 27 mai pe Petrolul.

în resi, programul săptămînal se 
repetate atacuri prin Dridea I, Badea j prezintă astfel: 
și Dridea ÎL în min. 78 acesta dini 
urmă execută un corner. Balonul „prinde" 
pe drum un efect curios și, după cei 
lăsase întîi impresia că 
peste poartă, lovește bara și ricoșează 
în interiorul porții unde se lovește de ÎMoreni ; Portul Constanta—C.S.M. Me- 
Datcu și revine în teren. Arbitrul, C.S diaș ; Ind. Sîrmej C. Turzii—C.S.O. 
Nițescu (Sibiu), aflat pe fază. faceyB. Mare.
totuși semn de... continuare a jocultev
neacordînd un gol perfect valabil. In / 24 MAI — Cupa R.P.R. (optimi de
min. 84, Dinamo are un contraatac rit finală): Rapid București—Laminorul 
Varga „rid.că* frumos mingea la Tlr C Roman (|a Bacău) j chimia Govora 
covnicu, care marchează cu capul, pe 1 ' ' •
lingă Sfetcu, ieșit tîrziu la fază. /—Steaua București (la Sibiu).

Iată-ne, așadar, în mod neașteptat în 
„prelungiri*. Și 
tează numai la 
atacă acum din 
namo, care și-a 
tigă majoritatea 
Oaspeții fac cu

fi foarte 
Se vor 

de cam-

23 MÂI — categoria A (restantă) : 
METALUL TIRGOVIȘTE — ȘTIINȚA 

se va duce) CLUJ ; categoria B (jocuri amînafe din 
20 mai) : Prahova Ploiești—Flacăra

Pentru Rapid, meciul cu Progresul 
se anunța deloc ușor. Și într-ade- 

r, l-a început foarte precaut, studiin- 
-și adversarul. Nu e mai puțin ade
rat că și Progresul juca cu teamă : 
iculescu pune mingea în joc, dar ser- 
ște în fileu, imitat imediat de Ho- 
iu Nicolau. Feroviarii realizează pri- 
il punct în urma unei greșeli a lui 
iertinișan, care a trecut mîinile peste 
;u la un atac al lui Pavel. Un nou 
ic al acestuia din urmă și 2-0 pen- 
1 Rapid. In citeva minute insă Pro- 
esul conduce cu 5-2, și aceasta ca 
mare a unor greșeli ale rapidiștilor: 
vel trimite mingea afară sau în fileu, 
ăgan atinge plasa, Fieraru este 
icționat pentru minge purtată etc 
Simțind momentele critice ale echi- 
i favorite, suporterii Rapidului, care 
au făcut datoria de-a lungul între- 
lui meci, își încurajează frenetic e- 
ipa, îi insuflă încredere în posibili- 
ile ei și... 5-51 Dar Progresul se 
tașează din nou, conducted cu 7-5 
urma unui joc de toată frumusețea, 
o minge trasă de Miculescu, Dră- 

n pare că „plutește" spre balonul 
venea cu viteza unui bolid și ridică 

•ă greș lui Grigorovici, care punc- 
iză pentru echipa sa. Din nou ega- 
ate pe tabela de marcaj: 7-7, apoi 
< De aici încolo, Rapid se distan- 
iză ca urmare a unui joc de bună 
:tură, în care Nicolau, dar în special 
•igorovici, au fost necruțători la 
asă. De cealaltă parte a fileului, Mi- 
lescu, principalul realizator al Pro-

MIRCEA TUDORAN

(Continuare In pag. a 2-a)

Campionatul republican de handbal in 7

ÎIVVINGÎND PE ȘTIINIA BUCUIIFȘTI CU 22-18 (8-11) 
DINAMO BACĂU A REUȘIT SĂ EVITE RETROGRADAREA

surpriza nu se Urni ( 17 MAI “ Categoria A, etapa •
acest fapt. Echipa care\XXll-a: Dinamo Bacău—Rapid, Știința 
toate puterile este Di C Timișoara—Steaua, Progresul—Șfiinfa 
regăsit cadența și cîs- Sc,uj> Minefu|_St roș U.T.A.—Dina- 
duelurilor pentru balon. \

__________ greu față iureșului di-fmo Pl,e5,l> Dinamo Buc.—Metalul, 
namovist, făsînd impresia că pină la l Jocul Petrolul—Jiul a fost amînal la 
urmă vor părăsi terenul învinși. în min.<30 mai. în categoria B ! jocurile eta- 
94, un șut al lui Varga zguduie b®ra.Jpe; a xxil-a 
iar în minutul următor Eftimie, din po- ■ 
ziție bună, trage pe lingă poartă. In 
ultimul minut al primei prelungiri, Dri- 
dea I se infiltrează în apărarea dina- 
movistă, dar faza și golul care au urmat

JACK BERARIU

MASCULIN - SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
GALAȚI 23—9 (15—4). Campionii au 
jucat relaxat, cîștigind fără emoții. 
Echipa este bine pregătită înaintea 
turneului final.

STEAUA—RAFINĂRIA TELEAJEN 
18—18 (10—7). Meciul a pasionat doar 
în ultimele 10 minute. Pină atunci, 
bucureștenii au dominat clar, condu
cted în permanență: 10—4 (min. 25). 
10-7 (min. 30). 16-11 (min. 48), 17-13 
(min. 52). Din acest moment, petro
liștii au o revenire puternică și profi- 
tînd de unele greșeli comise în apăra
re de militari reușesc să egaleze : 
17—17 (min. 58). Un minut mai tîrziu, 
Oțelea aduce din 
ției sale (18—17), 
imediat o mare 
contraatac) de a 
ultimele secunde,
torilor din Teleajen, Rotaru trage în 
bară și apoi tot el, printr-un șut 
splendid, reușește ' să egaleze : 18-18.

DINAMO BACĂU-ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 22-18 (8-11). Partida a fost 
pasionantă. Studenții au condus conti
nuu pină în min. 44 (ultima oară cu

14—12) pentru ca în rriîn. 45 băcăoa- 
nii să egaleze situația prin golurile 
marcate de Martini. In continuare, di- 
namoviștii domină insistent și mai 
marchează 8 goluri, față de cele 4 
înscrise de bucureșteni. Prin această 
victorie, echipa Dinamo a reușit să 
6e salveze „în extremis" de la retro
gradare. (I. IANCU — coresp. reg).

TRACTORUL BRAȘOV - RAPID 
BUCUREȘTI 27-22 (14-13).

CITIȚI TN PAG. A 3-A A- 
MĂNUNTE ASUPRA DESFĂ
ȘURĂRII CELORLALTE ME
CIURI DIN CUPA R.P.R.

SERIA A Il-a

nou avantaj forma- 
iar Telman ratează 

ocazie (singur pe 
mări avantajul. In 
la un atac al jucă-

RAPID TG. MUREȘ-VOINȚA SI
BIU 17-16 (11-7). Meci foarte echi
librat, în care gazdele au cîștigat pe 
merit. (V. KADAR și I. VULCAN - 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - UNIREA 
BUCUREȘTI 28-18 (12-6). Studenții 
au învins fără emoții. Principalii rea
lizatori : Oțoiu 6, Niesz 6 de la Știin
ța și Moraru 6 dela Unirea (M. LUCA 
— coresp.).

C.S.O. CRAIOVA—DINAMO BRA
ȘOV 17-17 (9-7). Joc frumos al că
rui rezultat egal este pe deplin echi
tabil. (ȘT. GURGUI - coresp.).

(Continuare tn pag. a 3-a)

Datcu a reținut balonul. Trei apărători dinamoviști și doi atacanfi ploicșteni 
sini prezenți la fază.

Foto ; T, Chioreanu



SPORTURI NAUTIC

CUPA SPORTUL POPULA
Duminică, 27 mai, Ia Tu!Ciștigători așteptați in „zona" de la București

Disputa dintre D. Duridescu (Rapid) 
aplaudată de spectatori. Ială-l pe D.

ji P. Cui st (C.SȘc.) a fost îndelung 
Daiidescu — dreapta — punctlnd sigur.

Foto: P. Romoșan

REZULTATE TEHNICE : juniori — 
I. Stan (T. Noi) b.p. M. Ciobanu (Me
talul) ; V. Boian (Gr. Roșie) b.p. Gh. 
Bădoiu (C. UCFS). Seniori — D. Da- 
vidcscu (Rapid) b.p. P. Guist (C.S.Ș.); 
F. Dorin (C.S.Ș.) b.p. M. Dogaru 
(Sem.); Gh Vlad (Rapid) cîștigă prin 
nc prezenta rea adversarului ; l. Boian 
(Gr. Roșie) b.ab. 3 D. Florcscu (Gr. 
Roșie); I. Tănăsoiu (Metalul) b.p. E. 
Stăncescu (Rapid) ; C. Anton (C.S.Ș.) 
b.p. D. Ailcnei (Olimpia) ; Gh. Tănase 
(Gr. Roșie) b.p. St. Pavel (Olimpia).

Peste 1000 de iubitori ai sportului cu 
mănuși au fost prezenți, sîmbătă scara, 
pc arena din Dudești, la cea de a treia 
gală din cadrul „Cupei Olimpia". Gala 
s-a desfășurat la un nivel satisfăcător. 
Deși pe program nu figurau nume consa
crate, totuși am asistat la cîLcva întil- 
niri de bună calitate, în care șansele 
de victorie au alternat de la primul pină 
la ultimul sunet dc gong. După ce în 
prima repriză juniorul Gh. Bădoiu (C. 
UCFS) și-a „speriat" adversarul prin 
lovituri variate, el devine „spectator" 
în fața frumoasei reveniri a lui V. Boian 
(Gr. Roșie), care punctează mai mult, 
cîștigînd clar partida. Din nou D. Da- 
videscu (Rapid), bine inspirat, a oferit 
spectatorilor o întîlnire disputată în 
compania lui P. Guist (C.S.Ș.). In li
mitele categoriei semi mi ilocie. elevul 
C. Anton a răspuns ranid tuturor atacu
rilor lui D. Ailenei (Olimpia) adjude- 
cîndu-și o victorie meritorie.

Dacă spre satisfacția generală cei de 
mai sus au luptat elegant, nu putem 
trece cu vederea slaba comportare a lui 
M. Dogaru (Sem ), care a practicat un

box confuz, ahuzind de repetate țineri 
și lovituri cu mînii-a deschisă. Deci
ziile au oglindit pe drept valoarea me
ciurilor. Arbitrajul satisfăcător, cu ex
cepția arbitrului Voicilă care n-a sesi
zat abaterile lui M. Dogaru. Astă-seară 
la ora 20 pe aceeași arenă se, dispută 
cc* de a patra gală a „Cupei Olimpia*.

P ROMOȘAX

Ieri s-au încheiat întrecerile din cadrul 
fazei de zonă a campionatului R.P.R. 
de scrimă la toate cele patru arme: 
sabie, floretă băieți, floretă fete și spadă.

In întrecerile de la sabie, campionul 
nostru Dumitru Mustafă (Steaua) s-a 
comportat bine, ocupînd primul loc în 
clasamentul general. Ceilalți sabreri, 
care au tras pentru locurile 1—8, au 
fost lipsiți dc combativitate și interes.

CLASAMENT GENERAL SABIE: 1. 
L>. Mustață (Steaua) 6 v; 2. II. Bă- 
descu (Steaua) 5 v; 
(Știința) 4 v; 4. Gh. 
4 v ; 5. T. Mureșanu 
6. O. Vintill (Steaua) 
colae (Steaua) 2 v;
(Steaua) 1 v: 9. I. Păunescu (Progre
sul) ; 10. E. Canea (Steaua).

La floretă băieți au participat 11 tră
gători bine pregătiți. După ultimul asalt 
din finală. Jocurile primilor 3 clasați 
nu au putut fi stabilite decît prin baraj.

la care au luat
Csipler.

CLASAMENT 
BĂIEȚI: 1. I. 
(d.b.); ‘ -
(db ); 
(d.b.); 4. S. Poenaru 
5. T. Mureșanu (Știința) 
Nicolae (Steaua) 2 v.

floretă fete, cea mai bună 
portare a avut-o Olga Szabo (Steaua), 
neînvinsă în acest concurs. Pregătirea 
ei bonă a făcut ca în tot turneul să 
primească doar 8 tușe !

3. L. Rohonv 
Culcea (Steaua) 
(Știința) 3 v : 

3 v; 7. C. Ni-
8. Gh Alerte

parte Drimbă, Zilahi și

2. I.
3. A.

GENERAL 
Drîmbâ 
Zilahi 

Csipler

FLORETĂ 
(Steaua) 3 
(Știința) 
(Știința) 

(Steaua) 
2 v;

Inexplicabile sînt cele două înfrîngcriv ** 
ale Măriei Vicol (Progresul), mai ales 
cea de la Glicheria Ștefănescu.

CLASAMENT GENERAL FLORETĂ 
FETE: 1. O. Szabo (Steaua) 7 v; 2.
M. Vicol (Progresul) 5 v; 3. E. Be ian; 
(Steaua) 4 v.; 4. G. Sachelarie (Steaua) 
4. v; 5. P. Lăzărescu (Steaua) 3 v ; 
6. Ana Ene (Progresul) 3 v; 7. Gl. 
Ștefănescu (Progresul) 2 v; 8. L. Grib 
(Steaua) 0 v.

„Spada" a fost cîștigată de maestrul 
sportului Stelian Constantin (Steaua), 
care a avut o comportare bună, confir- 
mînd așteptările.

CLASAMENT GENERAL SPADĂ : 1. 
C. Stelian (Steaua) 6. v; 2. C. Țintea 
(Știința) 5 v; 3. Șt. Toth (Știința) 
5 v; 4. R. Dobrescu (Steaua) 3 v;
N. Marinescu (Steaua) 3 
chiardopol (Progresul) 2 
ruțiu (Știința) 2 v ; 8. 1. 
ința) 2 v.

ELENA

Duminică, 27 mai, la Tulcea, zia 
nostru, în colaborare cu consiliul rai<| 
'UCFS Tulcea, organizează un conq 
de sporturi nautice, dotat cu „CI 
Sportul popular". I

Concursul are ca scop popularizai 
sporturilor nautice în Delta Dunării, j 
,Uzarea unui schimb de experiență în 
diferitele centre de sporturi nautice I 
cent înființate în această regiune 
contribuția la ridicarea măiestriei sd 
tivilor fruntași din centrele care n 
acum au avut o activitate mai îndel 

Jgată. în program sînt cuprinse pr 
5-Cde caiac-canoe, pe 500 și 1000 

v; 6. II. Li-/băieți (juniori-seniori) și fete. Corn 
tiția se va desfășura pe lacul Ciupea

Se vor stabili clasamente pe probe 
pe asociații. Asociația care va acum 
cel mai mare punctaj va primi „Ci 

DOBINCA S Sportul popular". J

v; 7. V. Po- 
Halmagy (Ști-

corn-
O INAUGURARE REUȘITA

Un interesant concurs pentru copii
de la Floreasca a găzduit 

as- 
înotă- 

est an nu 
Interesant 
un clasa- 
antrenori. 
Gheorghe 

lunete: 2.
3. A.

2) 52 p: 4—5, 
și Maria Baciu

Piscina 
un nou concurs de înot. De data a1 
ta s-au întrecut cei mai mici 
tori din Capitală, care în ace 
depășesc virsta de 12 ani. I 
e faptul că nu s-a întocmit i 
ment pe cluburi, ci unul pe 
Iată acest clasament: I. 
Dimeca (S.S.E. nr. I) 97 pi 
Paul Stroescu (Prog'esul) 69 p. 
Szatmari (S.SE. nr.
M. Mitrofan (C.S.Ș.) 
(S.S.E. nr. 2) 39 p.

Dintre cei aproape 
panți la concurs, cîțiva ne-au reținut 
atenția : Marin Andrei, Eugenia Popes
cu, Ștefan Vizitiu, Liliana Gruia, Da
niela Popescu și alții, lată rezultatele

150 de pârtiei-

înregistrate în cîteva probe: FETE. 
33 m liber: 1. L. Gruia 23,7; 2. V. 
Petcu 23,7 ; 33 m fluture : 1. D. Popes
cu 29,2; 2. Marina Franchia 29,5; 
33 m bras : Rodica Uschersohn 27,2; 
ștafeta 4x33 m mixt: Progresul 1:57,5; 
ștafeta 4x33 m liber: 1. S.S.E. nr. 1 
— 1:59,0; 2. Progresul 2:01,0. BĂIEȚI. 
33 in spate: 1. Marin Andrei 26,4; 2. 
Mihai Virgil 26,4; 33 m bras: Ștefan 
Vizitiu 27,5 ; 33 m fluture : Mugur To- 
mescu 24,3 ; ștafeta 4x33 m liber : 
S.S.E. nr. 1 — 1:43,7. (A. A ).

Ieri, pe stadionul Unirea din șo
seaua Olteniței, am asistat la inaugu
rarea sezonului de dirt-track. A fost 
un spectacol reușit, pentru care feli
cităm atiț pe concurenți cit și pe orga
nizatori. S-a văzut dar munca serioa
să pe care au depus-o și unii și alții 
pentru ca acest gen de întrecere să 
fie prezentat spectatorilor nu ca un 
„compromis" între probe de motocros 
și circuite de viteză, ci ca alergări 
de sine stătătoare, cu un caracter 
propriu, inedit și de o mare spectacu
lozitate.

Pentru prima oară am asistat la 
dispute pe o pistă regulamentară, în
grădită de mantinelă, pe care concu- 
renții s-au întrecut fără emoții. Cu 
motocicletele speciale, curioase ca e- 
chipament. dar bune pentru realizarea 
unor viteze impresionante, sportivii au 
reușit să cucerească aplauzele miilor de 
spectatori. Vorbind de concurenți tre
buie arătat că in afara unor nume 
cunoscute ca acelea ale maeștrilor 
sportului C. Radovici 
cu, a veteranului N. 
urmărit pe pista de 
de motocicliști pe c-t 
de talentați. R. Jurcă

ca (Voința), M. Alexandrescu (Md 
Iul), A. Pop (Unirea) în antrenamenl 
le pe care le-au făcut și-au însușii 
bună pregătire tehnică, reușind j 
să se impună ca sportivi de certă J 
loare. R. Jurcă a și obținut de all 
frumoasa performanță de a term] 
victorios întrecerea rezervată cate] 
riei I pe mașini speciale. Iată 
meniul : categ. I, mașini special? îl 
R. Jurcă 6 p., 2. A. Sinea 5 p., 3. d 
Voiculescu (Steaua) 4 p., 4. A. Popi 
C. Radovici (Metalul), 6. M. AlexJ 
drescu, 7. N. Niculici (Voința). Catl 
a Il-a, mașini speciale: 1. I. Cd 
(Metalul) 6 p., 2. P. Costache (SteaJ
2 p., 3. R. Temistocle (Dinamo) 1 
Categ. a IlI-a, mașini adaptate : 1J 
Sterba (Unirea) 6 p.. 2.. N. Dite?| 
(Metalul) 5 p.. 3. P. Sică (Unirea) 11

CONCURSUL DE LA TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

50:25,4; 4x100 ni: 1. Știința Buc. I
42.8, 2. Dinamo 43,4; înălțime: 1. E. 
Ducu (Știința Buc.) 2,00 m, 2-3. C 
Porumb (Știința Cluj) și Al. Mcrică 
(C.S.M.S. Iași) 1,95 m, 4. A. lonescu

; m, 5. Gr. Mari- 
(Știința Buc.) 1,95 m; triplu 

1. Ioan Sorin (Steaua) 15.81 m 
15,33, dep., 15,47, 15,81, 15,05), 
Ciochină "
Mărășescu (Steaua) 15,00 m; 

greutate: 1. N.
16.28 m, 2- C. Crețu (Metalul)' 16,28 m,
3. 1. Moisescu (Știința Cluj) 14,07 m ; 
suliță: 1 Al. Bizim '7 , ~ j
73.28 m, 2. Gh Popescu (Știința Cluj) 
70,06 m. 3. H. Wențel (Steagul roșu 
Brașov) 66,25 m, 4. I. Cristea (Ra
pid) 66,24 m. ; ciocan : 1. C. Mușât 
(Știința Buc.) 54,72 m, 2. N. Răș- 
cănescu (Steaua) 54,71 m. : prăjină : 
1. A. Savin (Știința Buc.) 4,20 m, 
2 D. Girleanu (Steaua) 4,10 m, 3. 
M. Trandafilov (Dinamo) 4,00 m.

FEMININ — 100 m.: 1. I. Petrescu 
(Rapid) 12,3, 2. G. Luță (Rapid) 
12,5. 3. Cr. Maksai (Știința Buc.) 
12,6 : 800 m: I. E. Teodorof • (Di
namo) 2:11,7, 2. G. Dumitrescu (Me
talul) 
2:l"-8;
(Steaua) 11,7, 2. A. Sîrbu (Metalul)
11.8, 3. F. Grama (S.S.E. ~ ,7 '
12.0 (in afară de concurs A. Zgăvir- 
dea 11,6); disc: 1. L. Manoliu (Me
talul) 51.88 m, 2. E. Cosac (Știința

Gurău (Pro-

(C.S.M.S. lași) 1,95 
(Știința Buc.) L95 
nescu ' “
salt:
(dep.,
2. Ș.
3. N.

(Metalul) 15,51 m.

Ivanov (Dinamo)

(Știința Buc.)

2:14,4, 3. V. Cosa
80 m garduri: 1.

(Farul) 
L. Junjx

Reșița)

săritură a Viorieăi Belmega a mă
surat 5,98 m. Performanțe promiță
toare au mai fost stabilite de V. Jur
că (21,7 la 200 m), și Ana Salâgean 
(15,56 m la greutate). Luind parte 
la proba de săritură in inăițitne, re
cordmana noastră mondială loianda 
Balaș a obținut o performanță de 
1,84 m. lata rezultatele igreg.strate:

MASCULIN — 200 m : 1 V. Jurcă 
(Știința Buc.) 21,7, 
21,9; 800 m : I. Z. 
1:52.8, 2. Ș. Mihaly 
haichievici 1:57.5;
1. 1. Mesaros 54,5, 
5o,4 ; 5.W/V tu 
namo) 14:34,4, 
Tim.)
14:53,8; lungime: 1. M.'CALNICOV 
(Dinamo) 7,59 m — nou record repu
blican de seniori și juniori (vechiul 
record 7,46 m), 
ința Buc.) 7,35 
ința Buc.) 732, 
gean (Dinamo) 
lescu (Dinamo) 
(Dinamo) 46,91

FEMININ — 
cu 24,9 (vînt din spate 
pe secundă), 2. C. Maksai 25,8; lun
gime : I. V. BELMEGA (C.S.M. Cluj) 
5,98 m — nou record republican de 
senioare (vechiul record 5,96 m) ; 2.

5,78 m, 
5,65 m ;

2. A. Stamatescu 
Vamoș (Dinamo) 
1:53,5, 3. M. Za- 

400 m garduri :
2. V. Georgescu 

5.000 m: 1. A. Barabaș (Di- 
. , 2. I. Pricop (C.S.O. 

14:44,4, 3. O. Lupu (Steaua)

2. N. Popovschi (Ști- 
m, 3. V. Jurcă (Ști- 
m; disc: 1. V. Săiă- 
49.74 m.
48,96 m,
m.

200 ni:

2. V. Mano-
3. S. Cot'ar

1 I. Petres
cu 3 metri

A.Buc.) 44,96 m, 3. 
greșul Buc.) 40,74 m.

In ziua a doua 
zultatele au lost mult mai bune. De 
remarcat că in probele de săritură in 
lungime (băieți și fete) au fost sta
bilite noi recorduri republicane de 
seniori. Astfel, Mihail Calnicov a în
registrat o săritură de 7,59 m, care 
depășește cu 13 cm vechiul record 
al lui Ioan Sorin, iar cea mai bună

a întrecerilor re-

O. Borangic (Știința Buc.)
3. M. Pândele (Unirea)
greutate: 1. Ana Sălăgeăn (Dinamo 
Brașov) 15,56 m, 2. A. Gurău (Pro
gresul Buc.) 13,83 m, 3. E.
(Voința Brașov) 13.41 ni ;
G. Dumitrescu (Metalul)
FI. Stancu (Steaua) 59,6, 3.

Scherer 
400 m : 
57,4. 2. 
FI. Gre- 

cescu (Dinamo) 59,7 ; suliță : 
Diaconescu (Steaua) 47,85 
S. Stoica (Știința Buc.) 41,00 
R. Bucea (C.S.S. ~
40,01 m; înălțime: 1. 
(Steaua) 1,84 m, 2. 
(Metalul Roman) 1,60 
călescu (C.S.S. Buc.) 1,50 m.

l. M.
m, 2. 
m, 3. 
Tim.) 
Balaș

Banatul 
lolanda
R. Voroneanu
m. 3. S. Dăs-

și Gh. Voi-cules- 
Niculici, ieri am 
zgură și o serie 
de tineri, pe atît 
(Steaua), A. Sin-

G. ȘTEFANESC

AȘA AU CIȘTIGAT VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID
(Urmare din pag. 1)

greșului, nu se comportă la valoarea 
cunoscută. 15-10 și 1-0 pentru Rapid

O des ășurare de-a dreptul drama
tică o are setul al doilea. De la 3-3, 
scorul ajunge 8-3 pentru Progresul, 
care conduce în continuare cu 11-5, 
13-6 și 14-9! Cum se explică aceasta? 
Progresul a jucat mai bine decît în 
primul set, iar la Rapid se constată o 
scădere a ritmului. Aceasta și din cau
za lui Plocon și Pave) care, fiind bol
navi, se resimțeau. La 13-9 pentru Pro
gresul, Șt. Roman, antrenorul Rapidu
lui. cere timp de odihnă. Indicațiile 
date de el sînt urmate întocmai. Este 
drept, Progresul mai lace un punct 
(14-9). dar Rapid nu mai greșește ni
mic : Pavel se regăsește complet. Plo
con acționează din nou la valoarea sa 
obișnuită, Grigorovici „pune" în blo
cajul Progresului, iar ultima minge e 
semnată de Drăgan; 16-14 și 2-0 la 
seturi pentru Rapid.

Progresul are inițiativa și în setul 
al II 1-lea, cînd conduce cu 4-2. Am
bele echipe par obosite. Chiar și su
porterii feroviarilor au răgușit I Rapid 
răstoarnă din nou scorul în favoarea 
sa : 7-4. Dar nici Progresul nu consi
deră setul pierdut și... 7-7. Pe tabela 
de marcaj egalitatea mai este cotisem-

nată de cinci ori: 9-9, 10-10, 11-11,
13-13, 14-14. In fina], campionii se a- 
rafă din nou mai buni și cîștigă cu 
16-14. 3-0 pentru Rapid, care cucerește 
pentru a patra oară consecutiv tricou
rile de campioni.

In mijlocul uratelor dezlănțuite de 
suporterii Rapidului, care iși vedeau 
din nou echipa favorită la locul de o- 
noare, am reușit să stăm de vorbă cu 
maestrul emerit a! sportului Șt. Ro
man. antrena- principal la Rapid: 
„Pentru că Pavel și Plocon erau bol
navi, am dat ca sarcină celor doi ridi
cători, Drăgan și Fieraru, să joace mai 
mult ei pasele. Insă arma principală 
a echipei noastre in acest meci a fost 
puterea de luptă și dorința de victorie. 
Cu toții s-au mobilizat, au luptat pen
tru victorie. Progresul a fost un adver
sar incomod, care in acest turneu fi
nal a dovedit o formă foarte bună. In 
meciul cu Rapid adversarii 
avut puterea de finalizare 
De asemenea, cred că una 
care au dus la infrîngerea 
a fost și enervarea de care au dat do
vadă jucătorii acestei echipe in setul 
«l doilea. Pentru noi. munca nu s-a 
terminat, dimpotrivă trebuie să ne pre
gătim și mai serios in continuare : se 
apropie finala Cupei campionilor, tro
feu pe care dorim să-l păstrăm".

R. Jurcă (Steaua) ctștigălor In cursa 
dirt track la categoria I pe mașini vi 
ciale. Foto: T. ChioreaJ

^onospor

C. S. 0. Craiova și

noștri n-au 
obișnuită, 

din cauzele 
Progresului

Știința Petroșeni,
pe ultimele două locuri in turneul de la Constanța

CONSTANȚA (prin telefon). — Abia în 
ultima etapă, a turneului masculin de 
volei pentru locurile 9—16 s-a decis care 
va fi a doua echipă ce va retrograda. 
Petrolul sau Olimpia, care aveau cele 
mai mu*te... șanse să ocupe locul 15, au 
scăpat. In schimb, C.S.O. Craiova ală
turi de Știința Petroșeni, nu va mai lua 
parte la campionatul viitor.

Vina pentru retrogradarea formației 
C.S.O. Craiova o poartă atît jucătorii cit 
și antrenorul I. Crivăț. De-a lungul a 7 
etape spectatorii constănțeni au văzut 
6 jucători care în Ioc să lupte cu însu
flețire pentru victorie, iși reproșau unul 
altuia greșelile eomise.

Steaua, cîștigătoarea turneului de la 
Constanța, a arătat o putere de luptă ex
traordinară și o tehnică foarte bună. De

altfel, în ultimul meci, cel cu Farul, a 
primit aplauze la scenă deschisă.

Rezultatele ultimei etape : Olimpia— 
Știința Petroșeni 3-0 (11, 5, 4), Petrolul— 
-------- Craiova 3-0 (9, 4. 15), C.S.M.S.— 
C.S.M. Cluj 3-1 (15-5, 15-12, 10-15, 15-11), 
Steaua—Farul 3-1 (15-13, 9-15, 17-15, 15-6).

CH. GOLDENBERG — coresp.

c.s.o.

CLASAMENTUL FINAL AL TURNEU
LUI DE LA CONSTANȚA

1
6
4
3
3
3

7 2 5
7 0 7

».
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Steaua București 
Farul Constanța 
C.S.M.S. lași 
Petrolul Ploiești 
C.S.M. Cluj 
Olimpia București 
C.S.O. Craiova 
Știința Petroșeni

7
7
7
7
7
7

O 
1
3
4
4
4

21: 1 14 
19:10 13 
16:11 
16:14 
12:14 
12:15 
11:16
3:21

11 
10 
10
10

9
7

ASA ARATA O VARIANTA CU 
REZULTATE EXACTE 

Concurs nr. 20 din 20 mai 1962

!. Petrolul — Dinamo București (CI 
pa R.P.R.) 2—1

II. Progresul — Știința Timișoal
(Cupa R.P.R.) 1—0

III. U.T.A. — Dinamo Bacău (Cud
R.P.R.) 1—4

IV. Metalul Tîrgoviște — Farul C-ț
(Cupa R.P.R.) 4—3

V. Jiul — C.S.O. Baia Mare (Cud
R.P.R.) 3—1

VI. Recolta Cărei — Crișana (Cate!
B) 2-1J

VIL Corvinul Huned. — C.S.O. 7| 
mișoara (Categ. B) 0—0

VIII. C.S.O. Craiova — Metalul Bu| 
(Categ. B)

IV. Vagonul Arad
Mureș (Categ. B)

X. Rapid Focșani
(Categ. B)

XI. C.S.O. Brăila ■
(Categ. B)

1— 0 I 
— Mureșul Ti

3— 1 1 
— C.S.M.S. lai

2— 5
- Dinamo Galal

4— 1
XI î. Rapid Tg. Mures — C.S.M. Citi 

(Categ B) 2—0 I
Variante depuse: aproximativ 226.001 

Se aduce la cunoștința participai! 
tilor că meciul I din Programul cor! 
cursului PRONOSPORT nr. 21 (Pd 
trolul — Monaco), trecut astfel d 
fluturașii și afișele de etapă, a fos 
înlocuit înainte de a începe depune 
rea buletinelor cu meciul Progresii 
— Știința Cluj.



OJETAPA MțMlK CIIJJP^ Ki. !P\ |P|o în etapa de ieri
---------------------------------------------------------------------------------------------- a categoriei B

CUPEI R. P. R, DE LA 0-3 LA 43!
ELIMINATA DE STEAUA CU 2-0 (1-0) Metalul Tirgoviște—Farul Constanța 4-3 (0-2) St. roșie Bacău

TURDA 20 (prin telefon). Cu multă 
vreme înaintea începerii partidei Arie
șul—Steaua, pe stadionul din localitate 
nu mai exista nici un loc. Meciul 
însă nu i-a satisfăcut pe numeroșii 
suporteri ai formației din Turda, în 
special, din cauza... rezultatului.

Partida începe cu atacuri susținute 
din partea Arieșului, care are iniția
tiva in primele minute. Atacurile lo
calnicilor sînt însă dezordonate și se 
lovesc de apărarea bine organizată a 
bucureștenilor. Steaua preia inițiativa 
la mijlocul primei reprize. Cu toate 
că se acționează mai mult pe partea 
lui Creiniceanu, Tătaru e acela care 
în min. 20 ratează prima mare ocazie 
a meciului : doar cu Suciu în față, 
trage pe lingă poartă ! Peste două mi
nute Mateianu are și el o ocazie de 
a marca, dar se pripește și Zahan de
gajează. In min. 30 Suciu se remarcă 
in mod deosebit, blocind balonul în 
picioarele lui Creiniceanu și oprind, 
în clipa următoare, pe linia porții, un 
șut al lui Raksi. Steaua combină mai 
bine, joacă mai legat, dar golul cade 
abia în ultimul minut : Constantin 
trimite mingea lui Rafcsi, Tătaru se 
„demarcă, primește balonul și înscrie 
în poarta goală, Suciu fiind atras de 
fază în afara porții. La două minute 
de la reluare, Steaua își mărește a-

vantajul 
în bară, 
Raksi 
jucătorii de la Arieșul, care pină a- 
tunci se comportaseră corect, încep să 
comită neregularități, di nd mult de 
lucru arbitrului P. Badea (Brașov), 
care a condus corect. Se „remarcă" 
în special Pantea. Zahan și Pîrvu. De 
asemenea, Raksi a avut o atitudine 
nesportivă față de public.

ARIEȘUL: SUCIU - Pantea, Za
han. Vădan — Pex, Ivan — Mărginea- 
nu, Pîrvu, Ursu, Luparu, Husar (din 
min. 73 Balaș).

STEAUA : Voinescu - ZAVODA IȚ 
COJOCARU, Ivănescu - JENEI, Cră
ciun — Tătaru, Constantin, Mateianu 
(din min. 63 Crișan), RAKSI, CREI
NICEANU.

la 2—0 : Constantin trage 
mingea revine în teren și 

înscrie. Văzîndu-se depășiți,

M. TUDORAN

Partida dintre Metalul Tîrgoviște 
și Farul Constanța a întrunit toate a- 
tributele ca să placă: fotbal frumos, 
multe goluri din șuturi puternice cu 
piciorul sau cu capul, din II metri... 
Și, in plus, una dintre acele senzațio
nale răsturnări de situații care fac de
liciul jocului cu balonul rotund; o echi
pă iremediabil învinsă — Metalul — 
condusă în min. 47 cu 3—0, a părăsit 
totuși terenul de joc victorioasă, mar- 
cînd 4 goluri în continuare I

Primele 45 minute au aparținut în 
întregime constănțenilor. Dornici să a- 
rate că eventuala promovare in prima 
categorie a țării nu o datoresc numai 
punctelor adunate de la meci la meci, 
fotbaliștii de la Farul au etalat în a- 
ceastă parte a jocului o varietate de 
cunoștințe tehnico-tactice. Efectuînd 
treceri precise și rapide de balon, ei 

de multe ori mingea în

fața adversarilor, și au înscris trei 
goluri (Tomescu autogol min. 28, 
Ciosescu min. 34 și Olaru în min. 17 
din 11 m) care-i puneau în postura de 
învingători siguri. Dar n-a fost așa, 
pină la urmă...

Ambiționați de 
sînt întrecuți și avind în repriza a 
doua un atacant ' i
dache a făcut cea mai bună partidă 
din acest sezon) tîrgovișlenii și-au 
strins rîndurile și au pornit cu succes 
la atac. Primul gol, marcat de lor- 
dache în min. 57, a fost primit de 
tribune cu aplauze... politicoase, *ngă- 
duitoare. Al doilea gol înscris de Ca- 
zacu în min. 65, i-a pus pe ginduri 
pe constănțeni, dar ei n-au mai reușit 
să stăvilească iureșul metalurgiștilor, 
care au mai marcat de două ori prin 
același lordache (min. 75 și 87), ul
timul de o manieră magistrală. Și au

ușurința cu care

în mare vervă (lor-

SERIA I
Rapid Focșani — C.S.M.S. lași 2—5 

(1-2).
Știința Galați

2—0 (1-0).
Carpați Sinaia — Ceahlăul P. Neamț 

2—0 (1-0).
C.S.O. Brăila — Dinamo Galați 4—1 

(2-1)
Foresta Fălticeni — C.F.R. Pașcani 

3-1 (1-1).
Poiana Cîmpina — Dinamo Suceava 

3—0 (2—0).
Prahova Ploiești — Flacăra 

amînat la 23 mai.
CLASAMENTUL

Moreni

(27

1. Poiana Cîmpina 21 15 2 4 45:16 32
2. C.S.M.S. Iași 21 13 5 3 53:17 31
3. Carpați Sinaia 21 12 3 6 53:41 27
4. Prahova Ploiești 20 7 10 3 31:21 24
5. Dinamo Galați 21 10 4 7 37:34 24
6. Știința Galați 21 9 3 9 32:34 21
7. C.S.O. Brăila 21 7 7 7 25:27 21
8. Foresta Fălticeni 21 8 5 8 23:25 21
9. Ceahlăul P. Neamț 21 7 5 9 25:36 19

10. Rapid Focșani 21 5 6 10 26:42 16
11. St. roșie Bacău 21 4 7 10 21:35 15
12. Flacăra Moreni 20 4 6 10 25:35 14
13. C.F.R. Pașcani 21 6 2 13 23:42 14
14. Dinamo Suceava 21 5 3 13 24:38 13

Foresta 
Flacăra

mai):
Dinamo Galați,

JIUL PETRILA -
BAIA MARE 3-1 (1-1)

20 (prin telefon), 
de cupă. Ambele

O întilnire 
echipe au

CLUJ 
specifică 
acționat in viteză. In general, băimăre- 
nii au jucat mai tehnic, au dominat 
mai mult, dar au abuzat de artificii, 
mai ales în fața careului. Jiul s-a apă
rat calm, iar contraatacurile au fost 
periculoase. Din înaintarea Jiului am 
remarcat îndeosebi pe Dumitriu și pe 
Pavlovici. In minutul 18, Nedelcu I 
(C.S.O. Baia Mare), după o acțiune 
personală, șutează puternic de la 25 
metri, deschizînd scorul. Egalarea sur
vine în min. 40 prin Pavlovici, care a 
urmărit o minge trasă peste Fejes. ieșit 
inoportun din poartă. După pauză băi- 
mărenii domină insistent, dar ineficace. 
La un contraatac, in min. 60. Pavlo- 
^i, pătruns în careu, înscrie pe lingă 
țrortar. In min. 88, la o bilbiială a 
apărării, Cîomoavă reia din apropiere 
în plasă. In min. 73, arbitrul l-a eli
minat din joc pe Romoșan pentru lovi- 
r^^ntenționată a adversarului. JIUL: 
Zaharia (Gram din min. 70)—Romo
șan. T1LVESCU, Cazan—Csutak, 
CRIȘAN-MARȚI NOVICI, Ciurdăres- 
cu (Șerban din min. 76). DUMITRIU. 
PAVLOVICI. Ciornoavă. C.S.O. BAIA 
MARE: Fejes—Soo, Vlad I. VASI
LESCU—Nedelcu II. NEDELCU I— 
Vaida, Trif, DRAGAN, GERGELY, 
Șuta, A arbitrat cu scăpări 1. Gheor- 
ghiță (București).

ETAPA A XXII-a
Fălticeni
Moreni — C.S.O. Brăila, Ceahlăul P. 
Neamț — Poiana Cîmpina, Știința 
Galați — Carpați Sinaia, C.F.R. Paș
cani — Rapid Focșani, Dinamo Su
ceava — St. roșie Bacău, C.S.M.S. 
lași — Prahova Ploiești.

SERIA A II-A
Chimia Govora — Olimpia Bucu

rești 3—3 (0—1).
Știința București — C.F.R. Roșiori 

2—1 (1—0).
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș 

3-2 (3—1).
Portul Constanța — C.S.M. Mediaș 

aminat la
Dinamo

(4-1).
C.S.O 

resti 1—0
C.S.M.

amînat la

23 mai.
Obor — C.S.M. Sibiu 4—2

Craîova — Metalul Bucu- 
(0-0).
Reșița — Farul
30 mai.
CLASAMENTUL

Constanta

V. MOREA-coresp. reg.

Dinamo Bacău
BRAȘOV 20 (prin telefon). Meciul 

a fost plăcut, dinamic, desfășurat pe 
un timp excelent șt cu multe goluri 
înscrise spectaculos. U.T.A., deși lip
sită de trei titulari (Țîrlea, Băcuț și 
Sziics), totuși este echipa care are ini
țiativa la început și în minutul 17 ia 
conducerea prin golul înscris de Czako. 
De la marcarea acestui gol, dinamoviș- 
tii atacă periculos și asaltează poarta 
lui Coman, egalând în minutul 27 prin 
Radulescu, care a șutat imparabil sub 
bară de la aproape 20 m. Tot dinamo- 
vîștii sînt cei care au inițiativa in con
tinuare și in minutul 36 Gram înscrie, 
surprinzând pe picior greșit pe portarul 
arădan. înregistrăm imediat o mare 
ocazie de egalare ratată de Pop. care 
trimite pe lingă poartă, în timp ce 
Ghiță îi ieșise în întîmpinare.

La reluare, arădanii au 2—3 ocazii 
de a egala în primele 10 minute, dar 
le ratează. In continuare, Dinamo Ba
cău preia inițiativa, domină categoric 
și concretizează această dominare prin 
Roiurile înscrise de Gram în minutele 
74 și 83. De menționat că în minutul 
88 Ghiță apără o lovitură de la 11 
m executată slab de Selymesi. Corni 
potent arbitrajul lui Emil Martin 
(București).

DINAMO: GHITA — Gross, LA
ZAR. Cincu — RADULESCU, Vătafii 
— SORIN AVRAM, Jamaischi, GRAM, 
Ciripoi, Publik.

E „repriza Farului*. Olaru a șutat spre gol. dar Marcu respinge. Prandea, T* 
atenfi intervenția portarului ttrgoviștean. Ciosescu stmbește. dar după fluierul

C.S.M. Mediaș— Rapid București 0-3 (0-0)
MEDIAȘ 20 (prin telefon). Aproa

pe 5.000 de spectatori (record de par
ticipare) au urmărit o partidă care, 
nu s-a ridicat Ia valoarea scontată, 
cu toate că formația locală a jucat 
cu mult elan, de la egal Ia egal, în 
prima repriză, cu valoroasa forma
ție bucureșteană. Acest fapt îl re
flectă de altfel și rezultatul de ega
litate de la pauză. In repriza secun
dă, Rapid intră hotărît pe teren de 
a schimba rezultatul și reușește mai 
ales datorită faptului că formația lo
cală, dovedind lipsuri în pregătirea 
fizică, a încetinit simțitor ritmul de 
joe.

In ceea ce privește echipa Rapid, 
nici aceasta nu a jucat la valoarea 
ei.
pe 
au 
47

Victoria bucureștenilor este insă 
deplin meritată. Cele trei puncte 
fost marcate 
și Ozon în

de Georgescu in min. 
min. 74 și 80. Arbi-

U.T.A. 4-1 (2-1)
U.T.A. : Coman — LENART, Capas, 

Neatnțu — TUDOSE, Koszka — Se
lymesi, Sasu, Pop (Toma min. 70), 
Floruț, CZAKO.

P. DUMITRESCU — coresp.

Tomescu. Olaru și Ciosescu urmăresc 
.! final al arbitrului nu va mai ztmbi...

Foto: P. Romoșan

trul I. Soos (Tg. Mureș) a condus 
foarte bine următoarele formații:

RAPID : Todor—Greavu. Motroc, 
MACRI—N’EACȘU, GHERGHINA— 
NASTURESCU, OZON, I. lonescu, 
Georgescu, Codreanu (Kraus din min. 
62).

C.S.M. MEDIAȘ : Todea—Szabo, 
LIMBAȘEAN, OLTEANU—Moșoiu, 
Mureșan—Szacacs. Ziegler (Juhasz 
din min. 74), Grigore, FEORDAN, 
Matei.
DAN VINTILA și GH. BRIOTA coresp.

învins pe merit. Nu au considerat me
ciul pierdut nici la 0—3, așa cum a 
crezut... Farul că l-a cîștigat la 3—0... 
A arbitrat bine Gh. Olteanu (Buc.).

METALUL: MARCU — Tomescu, 
Prandea, Georgescu — NIȚESCU, PE
TRESCU — Cruțiu, MUREȘAN, Ca
zacii, Niculescu (IORDACHE din min. 
36), Chîriță.

FARUL: GHIBANESCU — Buzea, 
Brinzei, Florescu — STANCU, PLEȘA 
— MOROIANU, OLARU, Ciosescu. 
Bibere, Vasilescu (din min. 84 Mă- 
nescu).

VALENTIN PAUNESCU

PROGRESUL—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1-0 (0 0)
SIBIU 20 (prtei telefon). — 12.000 

de sibieni au urmărit întilnirea echipe
lor fruntașe Progresul București și 
Știința Timișoara. Jocul n-a corespuns 
decît în parte, mai exact spus în re
priza a doua, cind atacuri spectacu
loase s-au succedat la ambele porți. 
Atît bucureștenii cit și timișorenii 
„s-au întrecut” însă in a rata ocazii 
clare (Lereter min. 4, Igna 21, Sețu 
53. Smărăndescu 6, Voinea 42. Smă
răndescu 43, etc). Cea mai mare oca
zie de gol a studenților a fost în min. 
61, cînd Lereter a ajuns singur in ca
reu, avîndu-1 doar pe Mîndru în față.

Steagul roșu Brașov—Prahova Ploiești
2-0 (10)

mai): Olim-

1. Farul 20 14 2 4 52:20 30
2. Dinamo Obor 21 13 2 6 41:30 28
3. C.S.O. Craiova 21 9 7 5 32:16 25
4. CJS.M. Reșița 20 11 2 7 39:32 24
5. Metalul București 21 10 2 9 32:37 22
6. C.S.M. Mediaș 20 7 6 7 22:21 20
7. C.F.R. Roșiori 21 9 2 10 33:36 20
8. Chimia Făgăraș 21 8 3 10 40:41 19
9. C.S.M. Sibiu 21 7 5 9 29:35 19

10. Știința Buc. 21 8 2 11 32:39 18
11. Tractorul Brașov 21 6 6 9 25:35 18
12. Olimpia Buc. 21 7 3 11 29:38 17
13. Chimia Govora 21 6 5 10 20:29 17
14. Portul Constanța 20 4 5 11 21:38 13

ETAPA A XXII-A (27
pia București — Portul Constanța, 
C.F.R Roșiori — Tractorul Brașov, 
Farul Constanța — Știința București, 
C.S.M. Mediaș — C.S.M. Sibiu, Me
talul București — Chimia ~ 
C.S.M. Reșița — C.S.O. Craiova, 
mia Făgăraș — Dinamo Obor.

SERIA A III A
Oradea — C.F.R. Arad

Govora, 
Chi-

3—3

CIMPINA 20 (prin telefon). Fotba
liștii de la Steagul roșu au terminat 
victorioși meciul cu Prahova, dar 
mult 
ruL 
de la începutul 
rapid, 
pere șansele cu toate forțele.

Ei au presat în . '
ratînd prin Asan (min. 4) și prin 
George Marin (min. 19) două ccazii 
favorabile. Primul gol al echipei bra
șovene (realizat în min. 21 de Sere
dai) nu determină o scădere a rit
mului. Ambele echipe însă, ratează 
mult. După pauză fotbaliștii brașo
veni acționează mai clar in fața porții 
ploieștene, pe care o pun în pericol 
Seredai (min. 54), Hașoti (min. 59) 
și Aleszaroș (min. 61). Cel de-al doi-

meciul cu Prahova, 
mai dificil deeit arată sco- 

Ploieștenii au imprimat chiar 
jocului un ritm

arătîridu-se deciși să-și a-

primele 20 minute,

Iea goi este opera Iui Meszaroș, care 
a reluat în min. 85 un balon stopat 
de apărătorii Prahovei, înscriind pla
sat. Vom sublinia că nici după în
scrierea acestui gol ploieștenii nu au 
slăbit alura. Dimpotrivă, ei au con
tinuat să atace reușind o serie de 
faze frumoase, dar fără rezultat.

Arbitrul A. Bentu (Buc.) a condus 
bine următoarele formații:

STEAGUL ROȘU: Haidu-Ivănces- 
cu, Zaharia, Nagy-Campo, Szigeti- 
Hașoti, Năftănăilă, Seredai, Mesza
roș, David.

PRAHOVA : Mocanu-Bageac, Lăză- 
rescu, Nicolae-Ciurea, Minasian-Geor- 
ge Marin, Asan, Stanoilovici, Zincu- 
lescu, Avramesett.

Acesta plonjează, încercînd să bloche
ze balonul, dar timișoreanul il driblea
ză. Portarul Progresului jenează evi
dent pe atacantul timișorean și arbi
trul acordă o lovitură de Ia II m. 
Da-r, Lazăr a tras în bară 1

Echipa bucureșteană trece hotărită 
la atac și in min. 79 asistăm la 
un șut bombă al lui Ioniță. Curcan 
respinge în teren și Baboie, venit din 
urmă, reia în plasă. în ultimele 10 
minute Știința - încearcă să egateze, 
trage mult la poartă, dar fără succes.

Arbitrul A. Macovei (Bacău) a con
dus corect.

PROGRESUL : MINDRU—Nedelcu, 
CARICAȘ, Soare—IONIȚA, Pașcanu— 
Baboie, Oaidă (PROTOPOPESCU in 
min. 50), Smărăndescu I, Voinea, 
Sandu.

ȘTIINȚA: CURCAN—Jenei, ȚUR- 
CAN, Răcelescu—Petescu, Tănase, 
Igna, LAZAR. MĂNOLACHE, LERE
TER, Botescu (Sețu min. 46).

ILIE IONESCU-coresp.

Crisul
(1-1).

Rapid
2—0 (1—0).

Recolta Cărei
2—1 (1—0).

Corvinul Hunedoara — C.S.O. Timi
șoara 0—0.

Vagonul Arad — Mureșul Tg. Mu
reș 3—1 (2—1).

Ind. Sirmei C.
Mare aminat la

Arieșul Turda — A.S.M.D. S. Mare

Tg. Mureș — C.S.M. Cluj

Crișana Oradea

Turzii — C.S.O. B.
23 mai.

amînat la 30 mai.
CLASAMENTUL

1. Crișana Oradea 21 14 l 8 36:21 29
2. Mureșul Tg. Mures 21 11 5 5 41:27 27
X C.S.O. Timișoara 21 11 5 5 28:21 27
4. IncL Sirmei 

C. Turzii 20 9 6 5 38:21 24
5. C.S.M. Cluj 21 8 8 5 26:21 24
6. C.S.O. B. Mare 20 10 3 7 31:28 23
7. Vagonul Arad 21 9 4 8 34:26 22
8. Arieșul Turda 20 7 8 5 30:26 22
9. Recolta Cărei 21 6 8 7 27:35 20

10. C.F.R. Arad 21 4 7 10 20:38 15
11. Rapid Tg. Mureș 21 5 5 11 21:34 15
12. A.S.M.D. S. Mare 20 5 5 10 15:26 15
13. Crișui Oradea 21 4 8 11 27:43 14
14. Corvinul 

Hunedoara 21 4 5 12 18:33 13
ETAPA A XXIEA (27 mai): C.F.R. 

Arad — Corvinul Hunedoara, CSO B. 
Mare — Mureșul Tg. Mureș, ASMD 
S. Mare — Vagonul Arad, Arieșul Tur
da — Recolta Cărei, Rapid Tg. Mu
reș — CrișuJ Oradea, CSM Cluj — 
lud. Sîrmei C. Tttrzti, Crișana Oradea 
— CSO Timișoara.

Victorie meritată, obținută insă in prelungiri
(Urmare din pag. 1) 

au rămas zadarnice din cauza poziției 
evidente de ofsaid a lui Badea.

In a doua prelungire, eînd nimeni nu 
mai credea intr-un reviriment al ploieș- 
tcnilor, care păreau la capătul puterilor, 
aceștia echilibrează totuși locul și înscriu 
golul victoriei în min. 110 prin Dridca 
-— care a reluat cu capul o centrare a 
lui Zabaria. 0 victorie meritată, obți
nută cu multe emoții, dar prin aceasta 
cu atît mai prețioasă.

Arbitrul C. Nițescu a condus mult 
sub nota sa obișnuită. EI n-a fost tot
deauna atent la „avantaje" și a dat și 
câteva decizii inverse.

DINâMO: DATCU — Popa, NUN- 
WEILER HI, Ivan — ȘTEFAN, V. 
ALEXANRU — Pircftlab, Varga, Enc 
II, ȚÎRCOVNICU, Ungureni (EftimiO.

PETROLUL : Sfetcu -— Pahontu,
FRONEA, Florca — A. MUNTEANU, 
M. MARCEL — Zaharia. BADEA, PRI- 
DEA I, Tabarcea (Babone), DRIDEA II.



Competițiile anului 1962
Atenția amatorilor de rugbi este 

îndreptată acum spre viitoarele partide 
internaționale, pe care XV-le Romîniei 
este chemat să le susțină în următoa
rele săptămîni. Mai întîi, cea de a IV-a 
ediție a „Cupei Păcii," competiție ini
țiată la propunerea federației noastre 
de specialitate și devenită tradițională 
în această parte a Europei. Apoi, o în- 
tilnire dificilă, cu naționala Italiei, mai 
ales prin prisma ultimului rezultat ob
ținut, la Brescia, în fața Franței (3—6).

Debutul internațional va avea loc în 
Polonia, unde intre 23 și 27 mai, re
prezentanții țării noastre vor întilni pe 
rînd echipele naționale ale Cehoslova
ciei. R.D Germane și Poloniei.

Meciurile din Polonia urmează să 
ne arate gradul de pregătire al rug- 
biștilor noștri în preajma meciului cu

Pentru a aborda cu succes sezonul înaintași linia a Il-a — Marinache, Va- 
international care începe, rugbistii nos- s,'e Rusu și Preda, pilieri — Teofilo- 
. . ’ .... „ viei și Drobotă, taloner — Căpușan.tri s-au pregătit cu multa conștnncio- v 1 v

SALUTUL ADRESAT DE IURI GAGARIN
APROPIATEI SESIUNI A C.I.O.

(Agerpres).

,pooocoxocxxxx

> Vă prezentăm palmaresul echipei« 
țării noastre in cele trei ediții an- 5 
terioare ale ..Cupei Păcii- *S 

1959 — Rominia: Rominia cu 5 
R.D. Germană 21—6. cu Polonia; 
41—3, si cu Cehoslovacia 11—0. Ș 

î 
i 1960 — R. D. Germană : Rominia : 
ș cu Polonia 6—0, cu R.D. Germană « 
c'5—0, cu Cehoslovacia 13—3.

zitate. Criteriul de selecție l-au consti-

MOSCOVA 20 
TASS transmite:

Ziarul „Sovietski 
salutul adresat de 
na ut sovietic Iuri 
piatei sesiuni a Comitetului Olimpic 
Internațional (C.I.O.) care va avea 
loc la Moscova. Sportul — spune 
Gagarin — este și el o parte a 
vieții milioanelor de oameni de pe 
pămint. In dezvoltarea sportului un 
rol important îl are Comitetul Olim
pic Internațional. Aș vrea să urez

Sport" publică 
primul cosmo- 
Gagarin apro-

ca sesiunea C.I.O. de la Moscova 
să constituie un pas însemnat in 
dezvoltarea viitoare a legăturilor 
sportive in lupta pentru pace. îsi 
călătoriile mele apropiate și înde
părtate in diferite țări «i timpul în- 
tilnirilor cu oameni din țările vizi
tate am simțit acea forță cu care 
tind oamenii spre cele mai înalte 
idealuri: „pacea, prietenia, perfec
țiunea morală și fizică. O astfel 
de forță este sportul*1.

Turneul de polo de la Magdeburg

1961 — Cehoslovacia : Rominia;
cu Polonia 24—6. cu R.D. Germană 5 
34—0, cu Cehoslovacia 19—12

Iată un aspect de la iniUnirea de rupbi dintre echipele R. P. Romine ji 
R. P. Polone, din edipa de anul trecut a „Cupei Picii' (24-6)

Foto : C.T.K.-Praga

Italia, să scoată în evidență în ce mă
sură XV-le nostru aplică învățămin
tele și experiența acumulată în întil- 
nirile din ultimii ani cu naționala fran
ceză, una din cele mai bune din lume. 
Desigur în confruntarea cu italienii 
este vorba și de o revanșă mult dorită, 
deoarece, romînii deși au dominat ca
tegoric de fiecare dată, ei au părăsit 
terenul învinși (14—16, 24 mai 1953 — 
București și 3—6, 7 noiembrie 1958 
— Catania). Așteptăm în această nouă 
confruntare Rominia—Italia, un rezul
tat favorabil, care să confirme locul 
fruntaș pe care-1 deține rugbiul ro- 
minesc pe continent

tuit partidele de campionat, mai dirze 
și mai interesante decit in anii trecuți, 
în special prin echilibrul lor. In lot au 
lost chemate elementele cele mai in 
formă, fără a se neglija insă îmbina
rea experienței unor vechi titulari cu 
promovarea tineretului Astfel, alături 
de Moraru, Penciu, Marinacbe. Teofî- 
lovici, Chiriac — adevărați veterani ai 
partidelor internaționale din uit 
ani — găsim tineri takntați cm si
Mateescu, Irimescu sau Popa, lată 
de altfel lotul complet, pe care se con
tează in momentul de față : fundaș — 
Penciu; aripi — Ciobănel Sava și Popa: 
centri — Wusekși Irimescu; m: pociși 
la deschidere — Chiriac și Mateescu ; 
mijlocași la grămadă — Slănescu șt 
Pilă; înaintași linia a treia — Moraru. 
Demian, Mircea Rusts Graur și fonescu;

I* •

Programul internațional al reprezen
tativa R.P. Ronane pe 1962 : 23 mai
— Varșovia, cu Cehoslovacia; 25 mai
— Sfedce (30 km de Varșovia) cu 
P D Germană : 27 mai — Zyrardow 
(50 km de Varșovia) cu Polonia : 10 
iunie — București, cu Italia : 11 no
iembrie — București, cu Franța.

★

Ieri dimineață lotul reprezentativ 
de rugbi al țării noastre a părăsit 
Capitala, p.ec.rd in Polonia, unde va 
participa — incepind din ziua de 23 
mai — Ia jocurile din cadrul .CU
PEI PĂCII*.

— Echipa noastră pe locul II in clasamentul final
MAGDEBURG, 20 (prin telefon). 

Timp de 3 zile, în Elbeschwimmhalle 
din localitate s-a disputat turneul in
ternațional de polo la care au partici
pat echipele Cehoslovaciei, Ungariei, 
Suediei, Romîniei și R.D.G. Deși a 
avut un program extrem de dificil, . 
trebuind să susțină patru jocuri în 48 In ultimul joc. duminică 
de ore. echipa noastră a terminat tur- '' 
neul cu un frumos bilanț: trei vic
torii și o infringere (in fața echipei 
maghiare, cîștigătoarea turneului), cla- 
s:ndu-se astfel pe locul secund.

După partida cîștigată vineri seara 
cu 5—4 în fața R.D.G.. echipa romină 
a întîlnit formația Cehoslovaciei. Ju
cătorii romini au trebuit să se între
buințeze (in echipa adversă jucau trei 
oameni care înoată în jur de 58 sec, 
pe 100 m. liber!) pentru a cîștiga cu 
4_ț (1—0. 1—0, 1—0, 1—1). Au în
scris Zahan, Firoiu. Szabo și Kroner.

La numai șase ore după acest meci, 
echipa romină a întîlnit echipa ma
ghiară. una din cele mai puternice din 
Hune. Dezavantajați de arbitrajul pl'n 
de greșeli al suedezului Sijo, jucătorii 
noștri au pierdut cu 3—5 (0—1. 1—I, 
1—1, 1—2), după un meci foarte echi
librat, cu momente dramatice. Au mar-

cat: Domotor (2), Bodnar, Mayer, Ka- 
nizsa pentru învingători, respectiv Kro
ner, Grințescu, Culineac. De remarcat 
că echipa noastră a primit 2 goluri 
cînd se afla in inferioritate numerică 
iar golul al 5-lea l-a primit dintr-un 
„4 metri” imaginar în ultima secundă.

1 dimineața 
echipa R.P.R. a întrecut Suedia cu 5—2 
(1—0, 1—1, 2—0, I — 1), prin golurile 
realizate de Marinescu (3) și Szabo 
(2). Alte rezultate : Ungaria—Suedia 
11—1, R.D.G.—Suedia 6—2, R.D.G — 
Cehoslovacia 5—2, Ungaria—Ceho
slovacia 8—0, Ungaria—R.D.G. 4—2.

In clasamentul final, pe primul loc 
s-a clasat echipa maghiară, urmată de 
tormația noastră. Miercuri dimineața) 
jucătorii romini vor pleca la Belgrad.

FOTBAL PE GLOfe

Activitatea sahista internațională
• In

Cînd se joacă deschis 
se realizează multe puncte!

jeul candidaț ilor pentru 
al de șah s-au disputat 
rerupte. Fiscber a pier- 
es și a remizat cu Filip, 
după 10 runde : 1. Korci-

■oi (UJl-SS.) S''2 puncte : 2—4. Keres, 
Petros-an. Che’der (U.R55.) 6 puncte ; 
5—6. Fischer. Benko (S.U.A.) 4‘/,punc
te ; 7. Tal (U.R.S.S.) 3l/2 puncte; 8. 
Filip (R.S. Cehoslovacă) 3 puncte. La 
19 mai a fost zi de repaus.

" . Grivita Roșie—Știința 19—3 
(8-0,.

Steaua—Unirea 6—3 (3—3)
Metalul—Dinamo 16—6 (3—3)! 
Progresul—Olimpia 9—9 (6—3) 
71 de puncte au fost marcate in cele 

patru partide din etapa a doua a 
competiției rezervate echipelor bucu- 
reștene din categoria A de rugbi. în
seamnă că în fiecare meci s-au în
scris aproximativ 18 puncte, ceea ce 
arată preocuparea pentru un joc des
chis, la mină, a jucătorilor. Acest 
lucru este demonstrat și de numă
rul mare de încercări realizate ca 
această ocazie — 15

Cea mai echilibrată partidă a fost 
între echipele Progresul și Olimpia. 
Jucătorii de la Progresul țiu fost la 
un pas de a părăsi terenul învinși. 
Ei au primit o replică deosebit de 
dîrză din partea adversarilor care 
au condus destul de mult timp cu 
9—6. In această partidă Olimpia s-a 
ridicat de multe ori la nivelul unei 
echipe de categoria A (lucru care 
nu-1 realizează însă în campionat) 
De remarcat faptul că în acest meci 
s-au marcat șase încercări.

Dinamo, cu mulți jucători tineri în 
formație, nu a rezistat decît o re 
priză metalurgiștilor, în partea a 
doua, cedînd fără drept de apel. Me
talul a prezentat o echipă bine pusă 
la punct, care a controlat tot terenul. 
Scorul a fost realizat de: Tomescu, 
Creiniceanu, Chirvase. cite o încerca
re și Negulescu o lovitură de pedeap 
să și două transformări (Metalul), 
Diaconescu — încercare și Barbu — 
lovitură de pedeapsă (Dinamo).

Ne așteptam ca meciul „vedetă" 
de pe sțadionul Parcul Copilului din 
tre Steaua și Unirea să confirme va
loarea celor două echipe. De la înce
put însă, ele s-au angrenat într un 
joc anost, în care numai cîteva faze 
ale militarilor aminteau de posibili
tățile celor 30 de jucători. S-a jucat 
închis (trei sferturile Unirii au stat 
în linie chiar atunci cînd grămada 
sau marginea se juca în apropierea 
centrului terenului) căutindu-se nu-

mai posibilitatea obținerii unei lovi
turi de pedeapsă. Cu toate că au 
avut majoritatea baloanelor, mai ales 
la margine, militarii nu au deschis 
jocul preferind șarjelor, loviturile de 
picior, care de cele mai multe ori 
erau executate la intîmplare.

Nici In partida cu r 3 P Griviți 
Roșie, studenții nu s-au prezentat în 
număr regulamentar pe teren. Se ob
servă o lipsă totală de interes din 
partea unor jucători (absența lui 
Nagel este complet nemotivată) ceea 
ce trebuie să dea de gîndit conduce
rii secției Ceferiștii au 
dă bună, disputată în 
depline sportivități.

făcut o parti- 
limitele unei

• Partida centrală din cea de a 8-a 
rundă a turneului internațional femi
nin de șah s-a disputat intre frunta
șele clasamentului, Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Nicolau (R.P. Romină) 
incheindu-se remiză.

Polihroniade a pirdut la Togonidze, 
Kakabadze a cîștigat la Scheimetat, 
Honfi la Voițik.

Șahista sovietică Nona Gaprindașvi
li continuă să conducă in clasament 
cu 7 puncte, urmată de Alexandra Ni
colau — 6 puncte, KuȘnăr 5 puncte (1), 
Polihroniade și Togonidze cu cite 5 
puncte.

jumătate a sa. După 13 runde, trei 
șahiști se află in frunte, la egalitate : 
Smislov, Spasski (U.R.S.S.) și Naj- 
dorf (Argentina) fiecare cu cite 10 
puncte. Urmează Gligorici (Iugoslavia), 
Haag (R.P. Ungară) cu cite 91/, punc
te, Polugaevski (UJI.S.S.), Ickov (Iu
goslavia), Guimard (Argentina) 8'/2 
puncte. Ciociltea, care în ultimele 

două runde a remizat cu Pachmann 
și a pierdut la Gligorici, are 61/, punc
te și ocupă locul 12. Pînă la sfirșitul 
turneului au mai rămas de disputat 
8 runde.

VALENTIN HOSSU

aida vS
• Marele turneu internațional de 

șah „Memorialul Capablanca" de la 
Havana a intrat în cea de-a doua

X

• Echipa selecționată de fotbal a 
R. S. Cehoslovace, care se pregătește- 
în vederea turneului final al campio
natului mondial, a susținut la Vicenza 
un ioc de antrenament cu formația 
Lanerossi. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 0—0.

• Pe stadionul „San Siro" din Mi
lano echipa Iugoslaviei, care va par
ticipa la turneul final al campionatului 
mondial de fotbal din Chile a jucat 
o partidă de verificare cu o combinată 
a cluburilor 
Sampdoria. 

obținut 
(1-0).

o La 
yului a

italiene A. C. Milan și 
_. Fotbaliștii iugoslavi au 
victoria cu scorul de 1—0

Montevideo, echipa Urugua- 
susținut un meci de antrena

ment cu echipa braziliană „Internacio- 
nal" Porto Alegre. Gazdele au termi
nat învingătoare cu 3—2.

• La Valencia s-a disputat meciul 
internațional dintre F. C. Valencia 
și Manchester United. Gazdele au 
vins cu Scorul de 5—3 (2—1).

Dinamoviada de baschet de la Tbiltâ
Echipa de baschet Dinamo (R. P. 

Romină) a obținut, la „Dinamoviada" 
de la Tbilisi, cea de-a treia victorie 
consecutivă, învingînd cu 71—41 (28— 
28) pe Dynamo Berlin. In prima re
priză, dinamoviștii bucureșteni au pri
mit o replică dîrză din partea jucă
torilor berlinezi, care au avut în Karl 
Stal (2,11 m) pe cel mai bun reali
zator. în cea de-a doua parte a îri- 
tîlnirii, reprezentanții noștri și-au im
pus superioritatea, conducînd în per-

manență. Cel mai în formă jucător 
romîn a fost Mihai Kiss, care a în
scris 18 puncte.

lată celelalte rezultate înregistrate 
în ziua a treia a turneului: Dinamo 
(U.R.S.S.) — Ruda Hvezda (R. S. 
Cehoslovacă)' 75—59 (44 —25) ; Cian 
Vei (R. P. Chineză) —- Dozsa (R. P. 
Ungară) 63—42 
(R. P. Bulgaria) 
Polonă) 63—52

(38—25) ; Spartak 
— Gwardia (R. P.

(33—32).

a IV-a, Dinamo

• In cadrul unei reuniuni atletice 
desfășurate la Los Angeles, Dallas 
Long a aruncat greutatea la 20,07 
m. stabilind un nou record mondial 
(vechiul record era de 20,06 m și a- 
parținea lui Bill Nieder).

• In ziua a doua a concursului de 
atletism de la Los Angeles, Al. Oer
ter a stabilit un nou record al lumii 
la aruncarea discului cu o perfor
manță de 61,10 m. Recordul mondial 
precedent era de 60,72 m și aparți
nea lui Sylvester. Proba de 100 m 
plat a revenit lui Bob Hayes în 10,2. 
John Uelses a cîștigat săritura cu 
prăjina realizînd 4,88 m.

• Sportivul sovietic Mavlikanov a 
cîștigat proba de sabie din cadrul 
turneului internațional de scrimă de 
la Budapesta realizînd 7 victorii. Pe 
locul doi s-a clasat Bakony (R.P.U). 
Proba feminină de floretă pe echipe 
a revenit reprezentativei R.P. Ungare, 
care în finală a învins cu 9—7 echi
pa U.R.S.S.

• Sîmbătă 
45-a ediție a 
Prima etapă 
Tabiano (180 
italianului D 
în 4 h 26:18.

• în etapa
(U.R.S.S.) — Dinamo (R. P. Romină) 
82—57 (36—18). (Agerpres).

a început cea de a 
turului ciclist al Italiei.
a competiției: Milano- 
km) a revenit la sprint 

ino Liviero cronometrat

• In orașul Brno s-a desfășurat 
întîlnirea de atletism între două se
lecționate ale R.S. Cehoslovace și R. 
P. Ungare. Sportivii maghiari au 
cîștigat la bărbați cu 110—80 punc
te și la femei cu 66—40. Iată cîteva 
rezultate; masculin: 200 m plat 
Raboszi (R.P.U.) 22,2; 400 m gar- , . - - - . gQQ m

1:52,8;
su- 

(R.P.U.) 70,11 mi
plat: Held (R.P.U.) 

i garduri Nemeth 
suliță: Smejkalova

m; greutate: Mikus 
m.

duri Jares (R.S.C.) 54,5; 
plat: Szentgali (R.P.U.) 
ștafeta 4x400: R.P.U. 3:20,2; 
liță: Krasnai 
feminin : 200 m 
25,4 ; 80 m
(R.P.U.) 11,8; 
(R.S.C.) 44.20 
(R.P.U.) 14,93 1
• Concursul i 

mă de la Budapesta a continuat cu 
desfășurarea probelor de spadă pe 
echipe și floretă individual. Floretis- 
tul sovietic Midler a ocupat primul 
loc cu 6 victorii. Proba de spadă pe

international de scri-

echipe a fost cîștigată de echipa R.P. 
Ungare, învingătoare cu 12—4 în 
meciul cu R.P. Polonă și cu 8—7 în 
întîlnirea cu U.R.S.S.

• Intr-un meci internațional mas
culin de baschet desfășurat la Mila
no echipa U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 68—62 (37—36) echipa Italiei

• Echipele selecționate de baschet 
ale R.R. Ungare au jucat la Leningrad 
cu ‘reprezentativele orașului. La fe
minin a cîștigat echipa oaspete, cu 
50—47, iar la masculin — gazdele 
cu 63—58.

• Continuîndu-și turneul în R.P. 
Chineză, echipele selecționate de te
nis de masă ale R.P. Ungare au ju
cat la Pekin cu reprezentativele de 
tineret ale R.P. Chineze. Echipele 
gazde au obținut victoria : la mascu
lin cu 5—1, iar la feminin cu 3—0.

• Au fost alcătuite echipele se
lecționate de lupte ale R.P. Bulgaria 
care vor participa la Balcaniada de 
la Atena. La clasice vor evolua Ke- 
rezov, Kalcezov, Ivanov, Giurov, Do 
brev, Bimbalov, Radev, Kasabov, iar 
la libere Dimitrov, Gheorghiev, Ko
lev, Vîlcev, iDermendjiev, Gardjev, 
Mustafov și Ahmedov.

Sîmbătă și duminică a continuat la 
Hanovra întîlnirea de tenis dintre re
prezentativele R. F. Germane și R. P. 
Romine. Și ultimele trei partide au 
revenit jucătorilor germani. La du
blu, Bungert și Kuehnke au dispus de 
Țiriac, Năstase cu 6—0, 6—3, 6—4. 
La simplu, Bungert l-a învins pe 
Țiriac cu 6—1, 6—2, 6—2, iar Bu- 
ding a cîștigat la Năstase cu 6—2, 
6—2, 6-1.

Luni dimineața, Țiriac și Năstase 
părăsesc Hanovra cu avionul plecînd 
la Paris, unde vor ajunge în aceeași 
zi. în capitala 
tri vor lua 
campionate de 
incep luni.

Pentru turul
Davis" 
echipa R. F. Germane și 
Italiei, R. P. Ungare. R. 
slovace, Braziliei, Suediei 
de Nord.
care a 
luni.

Franței, sportivii noș- 
p',rte la tradiționalele 
la Roland Garros care

al treilea 
s-au mai calificat

al „Cupei 
pe lingă 
formațiile 
S. Ceho- 
și Africii 

Intîliiirea Anglia-Austria 
început sîmbătă, se încheie
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