
Prima lecție de înot...

A, AER și SOARE. Este un ade- 
r, de multă vreme verificat, faptul 
sub acțiunea directă a acestor fac- 
i naturali, înotul constituie unul 

mijloacele cele mai utile pentru

LA DESCHIDEREA CENTRELOR DE ÎNVĂȚARE 
A ÎNOTULUI PENTRU COPII

I<

e-atti obișnuit, în ultimii ani, să 
asociem sosirea vacanței de 
vară cu deschiderea centrelor 

învățare a înotului pentru copii, a- 
ărate școli de inițiere in tainele a- 

s-tui sport atît de util.
Intr-adevăr, o dată cu închiderea 
Iilor, copiii patriei noastre iau cu 
lt porțile ștrandurilor, dornici de

tapa clarificărilor în categoria A la fotbal
• DINAMO bucurești a TRECUT DE „HOPUL" de la ploiești si-și păstrează 
AVANSUL DE PATRU PUNCTE • U.T.A. SI JIUL CONTINUĂ CU SANSE LUPTA PENTRU 

. ÎN SCH|MB D|NAMO pitești A RĂMAS IN URMĂ...

In coada clasamentului s-a contu
rat încă o echipă care nu mai poate 
evita retrogradarea: Dinamo Pitești, 
care a pierdut ieri meciul cu Progre
sul. In schimb, U.T.A. și Jiul — în
vingătoare (prima la București, a 
doua la Petroșeni) continuă cu șanse 
lupta pentru a rămîne în prima cate
gorie. Echipa din Arad însă, prin 
victoria obținută ieri la București, 
are mai multe șanse să evite locul 12.

In general, a fost o etapă cu mul
te meciuri frumoase, datorită preocu
pării jucătorilor pentru un joc de ca
litate și — în plus — cu 30 goluri, 
dintre care multe au fost înscrise la

EVITAREA LOCULUI 12,
Se poate spune că etapa a XXIII-a 
fost etapa clarificărilor. Prin rezul- 
bele înregistrate ieri s-a limpezit 
uația și in fruntea și în coada da- 

entului. Reușind un rezultat de 
alitate la Ploiești, în fața celui mai 
ios adversar la ora actuală — Pe- 
ul —, Dînamo București și-a nete- 
mult drumul spre titlul de cam- 

ă, pe care l-a mai cucerit o 
tă, în 19-55. Este greu de presupus 
în cele trei jocuri pe care le mai 
de disputat (două acasă și unul 

deplasare) dinamoviștii vor pierde 
avansul de patru puncte pe care-1 
acum.

La pomul lăudat.

PETROLUL—DINAMO BUCUREȘTI 1-1 (1-0)
erbiul etapei, disputat pe terenul 

etrolul" din Ploiești între Petrolul 
Dinamo București, a luat sfîrșit 
un rezultat de egalitate : 1—1 

—0). Terenul alunecos, pe alocuri 
băltoace (a plouat aproape toată 

ia), a influențat negativ controlul 
Ionului și a cerut eforturi sporite 
miorilor. Și într-adevăr, ambele 
iipe au făcut risipă de energie, do- 
lind o bună pregătire fizică. Dar, 
e regretul spectatorilor, care aș- 
4au un meci... mare, calitatea jo- 
ui a fost de nivel scăzut. Jucătorii 
ibelor echipe au dat dovadă de 
•vozitate, mai ales în repriza întîi, 
nițînd nenumărate faulturi, sanc- 
nate cu promptitudine de arbitrul 
:if Ritter.
In prima repriză, petroliștii au avut 
ușoară superioritate. Ei au inițiat 
meroase atacuri, în special pe par- 
i dreaptă, iar centrările lui Zaha-

La un corner executat de Creini- 
eanu. Ghiță a ieșit inoportun și 
onstantin a reluat cu capul în 

dasă : 3—0. Ivăncescu a încercat să 
espingă balonul dar intervenția lui 
i fost tardivă... (Steaua-Steagul roșu 
-2)

normală a corpului, peji-dezvoltarea
tru întărirea sănătății. Iată, spre exem
plificare, la ștrandul Tineretului, unde 
funcționează centrul de bază, au fost 
urmăriți, între anii 1957—1961, aproxi
mativ 25.000 de copii între 7 și 13 
ani. Comparativ au fost urmăriți apro
ximativ 3.000 de copii care înoată or
ganizat de cel puțin 2—3 ani și la 
care se poate considera că înotul și-a 
pus amprenta asupra dezvoltării lor 
fizice. A reieșit destul de clar supe
rioritatea indiciilor de dezvoltare fi
zică a copiilor înotători față de gru
pul neinotătorilor.

Și anul acesta federația de specia
litate și Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, au luat — in urma experien
ței acumulate — măsurile necesare 
pentru ca centrele de învățare a îno
tului să-și desfășoare activitatea in 
cele mai ibune condițiuni. Astfel, 
aht în Capitală, cit și in alte orașe 
ale țării organele de resort (UCFS, 
sfaturile populare) s-au îngrijit ca 
bazinele afectate acestui scop, ca apa 
care va alimenta aceste piscine să în
deplinească normativele igienico-sani- 
tare. Au fost trimise din timp, peste 
tot, instrucțiuni clare și precise care 
vor trebui respectate cu strictețe. 
„Nu este lipsită de importanță — se 
spune intr-un asemenea articol ajută
tor — 
provine 
curenți, 
care se 
apă etc. 
luate în 
importante".

A fost întocmit, de asemenea, și di
fuzat ila timp și ciclu] de lecții penlru 
învățarea înotului. Antrenori pricepuți, 
instructori, profesori de educație fizi
că vor depune toate eforturile, apelînd 
și la cunoștințele lor de psiliologie și 
pedagogie, penlru a înlesni copiilor ob
ținerea mult rivnitului brevet de îno
tător, la sfirșitul ciclului.

Părinți! înscriind copiii voștri la 
centrele de invățarea inotidui le asi
gurați o dezvoltare armonioasă și — 
in plus — contribuiți la importanta 
acțiune care iși propune ca toți cetă
țenii patriei noastre, mici și mari, să 
știe să înoate, să se poată scălda fără 
grijă in apele de pe întreg cuprinsul 
țării.

cunoașterea sursei de unde 
apa, temperatura și anumiți 
eventualele ape industriale 

varsă pe parcurs în această 
Măsurile de igienă ce trebuie 
aceste cazuri devin și mai

ria sau ale lui Badea au fost destul 
de periculoase. Primul gol a fost 
înscris în min. 18. Badea l-a des
chis pe Zaharia, care — după ce a 
făcut o cursă scurtă — a centrat in

POMPILIU VINTILA

(Continuare in pag. a 3-a)
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BALAȘ FIȚI Șl LAZAR BAROGA PERFORMERII FINALEI
CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE HALTERE

CLUJ (prin telefon). — In Sala 
Armatei din localitate s-au desfășurat 
sîmbătă și duminică campionatele re
publicane individuale de haltere pe a- 
nul 1962. Un public numeros a ur
mărit întrecerile celor puternici, răs
plătind cu aplauze pe învingători, pe 
atleții care au reușit să stabileasdi 
noi recorduri ale țării. O comportare 
excelentă a avut-o talentatul nostru 
junior Balaș Fiți, care concurînd In 
limitele categoriei ușoare (67 kg.) a 
stabilit noi recorduri ia aruncat (140 
kg.) și total (355 kg.). Tot cu două 
noi recorduri ale țării și-a încheiat e- 
voluția și Lazăr Baroga : împins—145 
kg. — din a patra încercare — și to
tal — 432,5 kg. Pe lingă unele aspec
te pozitive din pregătirea halterofililor 
fruntași, campionatul a arătat din nou 
marea diferență care există între pri
mii clasați la fiecare categorie și ur
mătorii, după cum și valoarea cu totid 
necorespunzătoare a rezultatelor la ca
tegoriile pană, semimijlocîe, mijlocie 
Și grea.

Iată rezultatele tehnice: CATEGO
RIA COCOȘ (56 kg) 1. Ion Panaif 
(Steaua) 300 kg. (95-ț-90+115), 2. I. 
Balmău (Rapid — Buc.) 260 kg., 3. 
A. Wagner (Olimpia București) 230 kg.

CATEGORIA PANA (60 kg.) 1. I. 
Birău (C.S.O. Craiova) 290 kg. (954- 
85-ț-HO), 2. D. Niculescu (Olimpia 
București) 260 kg., 3. D. Leica (Rapid 
—Oradea), 255 kg.

capătul unor combinații spectaculoa
se. Să sperăm că echipele le vor reedi
ta in ultimele etape.

ETAPA A XXIII A

Steaua—St. roșu 
Metalul-Minerul 
Rapid—-U.T.A. 
Petrolul-Dinamo Buc.
Știința CIuj-Dinamo Bacău 
Dinamo Pitești-Progresul 
Jiul—Știința Timișoara

I 
(4-0) 
(0-0) 
h-i) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0)

CLASAMENTUL
1. Dînamo Buc. (1> 23 13 6 4 51:27 32
2. Petrolul (2) 23 11 S 6 30:30 28
3. St. roșu (3) 23 12 3 8 48:34 27
4. Progresul (5) 23 10 G 7 41:28 2G
5. Dinamo Bacău (4) 23 10 5 8 30:28 25
S. Știința Cluj (7) 23 9 G 8 40:39 24
7. Rapid (6) 23 8 7 8 31:33 23
8. Steaua (10) 23 9 4 10 48:41 22
9. Știința Timiș. ») 23 9 4 10 31:38 22

10. Minerul (9) 23 10 1 12 20:42 21
11. U.T.A. (11) 23 7 € 10 37:38 20
12. Jiul (13) 23 6 6 11 25:44 18
13. Dinamo Pitești (12) 23 7 3 13 33:40 17
14. Metalul (14) 23 6 5 12 31:54 17

(IO iunie): Di-ETAPA VIITOARE
na.no București—Progresul, Dînamo 
Bacău—Jiul, Știința Timișoara—Me
talul, Rapid—Steaua, Dînamo Pi
tești—Petrolul, St. roșu—U.T.A., Mine
rul—Știința Cluj.

D 7T

CATEGORIA UȘOARA (67 kg.Y. 
Balaș Fiți (Steaua) 355 kg. (1ÎO-J- 
1054-140), 2. N. Amzuîcă (Olimpia
București) 315 kg., 3. Z. Șuieri (0- 
limpia Brașov) 307,5 kg.

CATEGORIA SEMIMIJLOCÎE (75 
kg.) 1. LisLas Ionescu (Olimpia 
București) 347,5 kg. (107,54-1054-135), 
2. E. Ratciu (I.C.F.) 337,5 kg., 3. Gh. 
Encru (Steaua) 332,5 kg.

CATEGORIA MIJLOCIE (82 kg.)
1. Tiberiu Roman (C.SJW. Oluj) 380 
kg. (1254-1104-145). 2. C Bucur (O- 
1 imp ia București) 320 kg.. 3. St Gușe 
(Dinamo București) 307,5 kg.

CATEGORIA SEMIGREA (90 kg.)
1. Lazăr Baroga (Steaua) 432,5 kg.
(140-l 1254-167,5), 2. A. Vasarlieli
(Steaua) 360 kg., 3. I. Vlădăreanu (O- 
limpia Buc.) 342,5 kg.

CATEGORIA GREA. 1 Silviu Cazan 
(Steaua) 410 kg. (142,54-122,54-145),
2. Gh. Mincu (Dînamo Obor) 367,5 
kg., 3. C Zerrtai (Olimpia Brașov) 
342.5 kg.

PAUL RADVANI, coresp,

Dinamo București pentru
campioană a țării la

In clipa în care arbitrul Pândele 
Cirligeanu fluiera ieri, ia Plofâșt^ 
sfirșitul partidei Dîriamo—Steaua' (dis
putată pe o ploaie torențială), el con
semna de faptvși încheierea ediției , __ ______ _______ ____ ____
1961—1962 a campionatului republicat} clasamentului formația Steaua Bucu- 
masculin de handbal îrt 7. După arfe-. •
va clipe, handbaliștii echipei bucureș- 
tene DINAMO primeau tricourile de 
campioni și cupa*, ce veneau să răs
plătească eforturile depuse de ei de-a 
lungul acestui campionat, jri careFhU 
obținut o nouă și frumoasă victorie. 
Cîștigînd și anul acesta titlul; dina- 
moviștii bucureșteni și-aurinscris pen
tru a patra oară numele pe lista cam
pionilor, fapt pentru care întreaga e- 
chipă, in frunte cu antrenorul -emerit 
Oprea Vlase, merită toate fel ici tărie.

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager- 
pres). —

Cea de-a treia zi a campionatului 
mondial de fotbal din Chile a adus 
și primele 
țațele de 
baliștilor

surprize veritabile. Rezul- 
sîmbătă, defavorabile fot- 
sud-americani, complică 

mult lupta pentru calificarea în sfer
turile de finală, diminuînd șansele 
unor echipe favorite, sporind însă po
sibilitățile altor formații, considerate

4 pagini 25 bani

Lazăr Baroga (Steaua) a încheiat 
campionatele republicane de haltere 
cu un deplin succes: a cucerit titlul 
de campion, a stabilit două noi re
corduri ale țării și a realizat cea 
mai bună performantă a întrecerilor 
la triatlon : 432,5 kg.

a patra oară consecutiv
handbal in 7 masculin

_ Ultimele două etape ale turneului 
firial ati programat jocuri decisive pen
tru configurația clasamentului. Victo
ria echipei timișorene Tehnometal in 
partida cu Dinamo adusese in fruntea 

rești, Care avea un golavoreaj mai 
bun. Este lesne de înțeles, deci, cit 
de aprig și-au disputat șansele sim- 
bătă după amiază Dinamo București 
în .jneciul cu Știința Timișoara și 
Steaua București în întîlnirea cu 
Tehnwnetal Timișoara. Primul meci 
ne-a dat prilejui să vedem pe dinanio- 
viștii buoureșteni evoiuînd la adevă-

CALIN ANTONESCU

(Cortinuare in pag. a 4-a)

Au început surprizele 
în turneul final al Campionatului 

mondial de fotbal I 
l 

pînă mai ieri outsideri. Brazilia, de
ținătoarea cupei Jules Rimet, n-a reu
șit decrt un rezultat de egalitate în 
fața echipei R.S. Cehoslovace la ca
pătul unui meoi destul de anost al 
cărui singur fapt important a fost 
accidentarea lui Pele care nu va mai 
putea juca probabil timp de 10 zile. 
Alte două echipe sud-americane — 
Uruguay și Argentina — au suferit 
înlrîngeri, în timp ce Iugoslavia și 
Anglia iși repun candidatura pentru* 
sferturile de finală, Selecționata Chile 
este virtual calificată în urma victo
riei cu 2—0 asupra Italiei. Acest meci,1 
disputat la Santiago, a fost presărat 
cu incidente destul de serioase care 
au determinat eliminarea a doi ju
cători italieni, obligând totodată Fe
derația internațională să ia măsuri 
severe pentru , a tempera zelul exage-, j 
rat al jucătorilor, lată o scurtă r®il 
latare a celor patru întâlniri: (j

GRUPA I (ARICA)

R.P.F. IUGOSLAVIA—URUGUAY 
3—1 (2—1). Fotbaliștii iugoslavi au 
obținut o victorie foarte prețioasă în 
dauna echipei Uruguayului, bună îti 
primele 45 de minute și de nerecu
noscut în 
rapid de 
gua yenii 
puri în

repriza a doua. Ritm foarte 
joc în primele minute. Uru- 
atacă insistent pe aripi și 
pericol poarta : apărată de



„șnrm PAtir
IAȘI 3 (prin telefon). Duminică 

după-ainiază, intr-un cadru festiv, mii 
de oameni ai muncii au participat la 
mitingul organizat cu prilejul sosirii 
purtătorilor „Ștafetei păcii" din re
giunea Suceava.

Mitingul a fost deschis de profeso
rul universitar Nicolae Calinicenca, 
președintele Comitetului orășenesc de 
luptă pentru pace, care a dat cuvîntul 
sportivul C. Alexa, purtătorul mesa
jului reg. Suceava.

Organizat în cinstea Adunării re
prezentanților mișcării pentru pace 
din R.P. Romînă și a Congresului 
mondial pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova, „Ștafeta păcii" 
poartă mesajul fierbinte al oamenilor 
muncii din orașele și regiunile Mol
dovei.

„Ștafeta păcii" a fost preluată de 
maestrul sportului Adrian Mititelu, 
care mîine (n. r. azi) o va înmîna la 
Bacău sportivilor care o vor purta 
spre București.

EUG. URSII — coresp.

Grivița Roșie a ciștigat 
competiția organizată de F. R Rugbi

Pe o ploaie torenjialâ, Gricița Roșit 
a dispus ieri de formația Metalul ca 
scorul de 5—0, stabilit in pruna repriză 
de Iliescu (încercare transformați de Tt- 
bulcac). A fost un joc specific pe oa 
astfel de timp, cu multe baloane «state 
in margine, driblinguri colective și ac
țiuni pe înaintare. Metalurjiștii an be
neficiat de eîteva lovituri de pedeapsa 
In terenul advers, care însă au fost ra
tate de Craioscanu. In urma acestui re
zultat, echipa Grivița Roșie a ciștigat... 
onorific competiția organizată de Fede
rația romînă de rugbi.

De ce oare nu s-a acordat un trofeu 
echipei câștigătoare ?

Pentru locurile 3 și 4 s-au întîtnit 
Voirea și Progresul. După 110 minute 
de joc, scorul arăta alb, astfel că a 
ciștigat, datorită unei medii de virst* 
mai scăzută, echipa Unirea.

• —. WnVINASTICĂ

FAZA PE REGIUNE A CAMPIONATULUI DE JUNIORI
Zilele acestea au avut loc întrece

rile fazelor pe regiune ale campiona
tului republican de juniori. Corespon
denții noștri ne-au transmis următoa
rele relatări de la aceste competiții:

BRAȘQV; Sălile de sport ale șco
lii medii nr. 2 au găzduit întrecerile 
juniorilor, la care au luat parte gim- 
naști și gimnaste din Sibiu și Bra
șov. .Sportivii celorlalte orașe din re
giune (Mediaș, Sighișoara, Făgăraș) au 
lipsit nejustificat, fapt care trebuie 
analizat cu toată seriozitatea de către 
Consiliul regional al UCFS. In ce 
privește rezultatele, Ia categoriile de 
jur. ieri I o comportare bună au avut- 
reprezentanții Școlii sportive de elevi 
din Sibiu iar la categoriile superioare 
s-au prezentat mai fine sportivii din 
Brașov. Iată noij campioni regionali: 
Fete, cat. I jun. : Felicia Melinte 
(Ș.S.E. Sibiu) 67,70 p; cat. a 11-a 
ten.; Rodica Fărcașiu (C-S.M. Sibiu)

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Rezultate Pronostic
I. Steaua—Steagul roșu 4—2 1

11. Petrolul—Dinam-o Buc. 1—I x
III. Dinamo Pitești—Prog. 2—3 2
IV. Rapid— U.T.A. 3—5 2
V. Știin. Cluj—Dir». Bacău 3—1 1

VI. Jiul—Știința Timișoara 4—O 1
VII Metalul Tgv.—Minerul 1—0 1

VIII. Din Gal.—C.S.M S. Iași 3—3 x
IX Mur. Tg. Mureș—Cri?. Oradea

0—0 x
X. C.S.M, Mediaș—Farul 1—0 1

Xl. Din. Suceava—Garpați, Sinaia
3—0 l

XII CF.R. RoșiOTi—C.S.O. Craiova
1-0 1

Variante depuse ; apeo-x. 209.660

Ieri în categoria
SERIA I

ETAPA A XXIII-a

„Cupa Steaua” a revenit clubului organizator
Căldura sufocantă de sîmbătâ și 

ploaia torențială de duminică au fost 
adversari redutabili pentru partici- 
panții la concursul atletic dotat cu 
„Cupa Steaua". Din acest motiv nici 
rezultatele, cu puține excepții, n-au 
fost tocmai cele așteptate. Excepțiile 
le-au constituit unele performanțe în
registrate la înălțime băieți și fete, 
triplu salt, 5.000 m, lungime fete.

Prezentînd o echipă completă, cu 
mulți concurenți la fiecare probă, 
clubul organizator Steaua (merită 
felicitări pentru felul în care s-a achi
tat de această sarcină) a cucerit de
tașat propriul trofeu (450 p.). Pe 
locurile următoare s-au clasat Știința 
(265 p.). Progresul (236,5 p.), C.S. 
Școlar (178 p.), Metalul (143,5 p.), 
Dinamo (90 p.).

Iată acum rezultatele înregistrate în 
cele două zile de concurs: BARB.AȚ1:

'«oecz dus cursa de 110 mg. desfășurată pe stadionul Republicii 
Foto: T. Chioreanu

Dinamo a întrecut formația campioană 
Steaua eu scorul de 3—0 (3—0). A în
scris Bc.'bn prin • lovitură de pedeapsă. 
Din eebipa dinamovistă au lipsit Zlăto- 
Mau și Tufuiauu. Ci;ti(ătorii au jucat 
mai clar, dotninînd tnai ales pe liniile 
dinapoi.

Formația Olimpia a stabilit, in com
pania Științei, scorul etapei: 17—3 
(11—0). Studenții nu au reușit nici de 
data aceasta să joace la adevărata lor 
valoare.

Iată clasamentul competiției: 1. Gri- 
tifa Roșie, 2. Metalul, 3. Unirea, 4. 
Progresul, 5. Dinamo, 6. Steaua, 7. O- 
Utopia, 8. Știința.

VALENTIN HOSSU și 
LI VIU BORȘ — coresp.

67,30 p. cat. I sen.: Doina Botez (Lu
ceafărul Brașov) 69,30 p. Băieți, cal. 
I jun.: Mihai Todor (Ș.S.E. Sibiu) 
73,55 p ; cat. a 11-a sen.: Dolis Harilas 
(Olimpia Brașov) 104,95 p.

C. GRUIA-coresp. reg.

CLUJ: In orașul Bistrița s-au dis
putat întrecerile fazei regionale Cluj, 
ia care trebuiau să participe juniorii 
din diferite raioane. Din păcate insă, 
doar Clujul și Bistrița au fost repre
zentate în competiție. Rezultatele teh- 
njpe : Fete, cat. I. jun,: 1. C. Harke
(Ș.S.E. Bistrița) 64.40 p; 2. M. Rigo
(Ș.S.E. Bistrița) 60.80 p. ; 3. D. Vodă
(Ș.S.E. Bistrița) 53,75 p; cat, a Il-a
se»: 1. H. Baiză: (C.S Ș. Cluj) 72.00 
p; 2. M. Gerschner (C.S.Ș. Cluj) 66,35 
p; 3. M. Losonczi (CJS.M. Cluj) 
66,10 p.; cat. I. sen.: 1. J. Oană 
(C.SJȘ. Cluj) 65,40 p ; 1 M. Marti no
vici (C.S.S. Cluj) 63,75 p. Băieți, cai. 
I jun.: 1. P. Didac (C.S.Ș. Cluj) 90,65 p;
2. M. Singeorgian (Ș.S.E. Bistrița) 68,36 
p; 3. D. Stef (Ș.S.E. Bistrița) 64,55 p.; 
cai. a Il-a sen.: 1. S. Kilin (C.S.Ș. Cluj) 
106,50 p; 2. £. Sebor (Voința Cluj) 
105,40 p ; 3. A. Socadu (Voința Cluj) 
104,35 p.

P. NAGY-corcspondent

„Cupa Olimpia" a 
de pugiliștii de la

întrecerile dotate cu „Cupa Olim
pia" s-au încheiat cu victoria boxe
rilor de Ia Grivița Roșie (antrenor 
Constantin Cionoiu), care au cucerit 
trofeul. In urma lor s-au clasat pu- 
gîliștii clubului Rapid (antrenori Gh. 
Lungii și Luca Romano), iar locul 3 
a fost ocupat de Clubul Sportiv Șco
lar (antrenor Traian Ogrinjanu).

In ultima reuniune s-au obținut 
următoarele rezultate: JUNIORI:
1. Albert (Rapid) c.p. E. Zacovschi 
(Centrul UCFS) : Șt. Antonescu 
(CSȘ) c.p I. Mârgelatu (Rapid) ; 
M. Ene (Dinamo) c.p. P. Niculescu 
(Centrul L’CFS) ; T. Voicu (Unirea) 

IM n»; A. Stamatescu (Met.) 113; 
P. Mânescu (Prog.) și Gh. Zamfi- 
rescu (Steaua) 11.4; 200 m: Gh. 
Zamfirescu 23,2 ; 400 m : A. Crauțov 
(Steaua) 51.9; Gr. Enache (Steaua) 
52,0; HC. M. Zahaichievici (Șt. Cluj) 
50,2; 1.500 m: M. Buiac (Știința) 
4:02,4 ; C. Iancu (Din.) 4:02,8; 5.000 
tn: Ov. Lupu (Steaua) 14:45,6; V. 
Caramihai (Unirea) 14:53,6» 10 km 
marș: I. Popa (Steaua) 47:31,6; V. 
Avram (Surdo-muți) 50:54,6; 110 mg: 
L. Preda (St.) 15,6; N. Macovei 
(Steaua) 15,6; V. Răuț (St.) 16,1 j 
400 mg: C. Tontsch (Voința) 55,7; 
A. Crauțov 59,2; 3.000 m obst.: P. 
Korossy (Steaua) 9:54,0; M. Spu-, 
dercă (Steaua) 9:56,2; lungime: N. 
Mărășescu (Steaua) 6,82: S. Ciochină 
(Met.) 6,74; triplu: N. Mărășescu 
15,15 — rec. personal (de fa locul 
bătăii săritura a măsurat 15,301) ;
D. Vlădescu (Met.) 14,7) ; înălțime;
E. Ducu (Prog.) 2,00; Gr. Marines
cu (St.) 1,95; C. Semen (CSS) 1,90; 
prăjină: D. Gîrleanu (Steaua) 3,90:

Concursuri...
• Tradiționala competiție dotată cu 

„Cupa lașului” s-a bucurat de un frumos 
succes. Au concurat peste 156 de atleți 
din regiunile Bacău, Dobrogea, Iași și 
Suceava. „Cupa lașului* a revenii repre
zentativei regiunii Bacău care a totalizat 
283 p. Lată citiva din cistigătorii probe
lor: BĂRBAȚI: 100 m: O. Neagoe (I) IM; 
200 m: V. Midvichi 'S) 23.5; 400 m: D. 
Râduleseu (I) 513; 800 m: L Buiachi (D) 
1:554; 1-500 m: L Buiachi 4:034; 3.000 m: 
V. Florea (B) 8:58,0; 110 mg: V. Mihai 
163; lungime: R. Lacătușu (1) 6,73; tri
plu: E. Pereteatcu (B) 13,40; înălțime: 
Al. Meri că (I) 1,97 (a sărit 2.00 m din a 
patra tacercare); prăjină: S. Blaga (B) 
3j60; greutate: Ad. Gag ea (I) 1442; cio
can: V. Albu 'D) 43.75; FEMEI: 10C mi 
Ec. Creta (D 1X0: 204 m: V. Furdui (B) 
27J): 440 m: L Păulet (B) 61.3: 800 m: 
L. Pâuleț (B) 2:2X5; 80 mg: V. Bufanu 
(B) 12.3: înălțime: R. Voroneann (B) T.60.

Stadionul „23 August” care a găzduit 
concursă? se prezintă intr-o stare foarte 
proastă. Pista aproape că nu mai are 
zgură, prafurile de ta gropile de sărituri 
sint distruse, stadionul nu are in dota- 
ție nici măcar un singur gard, nu are 
seară pentru cionometrorr, cuburi de 
marcaj pentru aruncări etc. De această 
situație se face vinovată administrația 
stadionului (proprietatea Sfatului popu
lar orășenesc) dar și Consiliul regional 
al L’CFS care deși cunoaște toate aceste 
neajunsuri nu a intervenit cu hotărire 
pentru îndreptarea lor. (GH. VASIUU — 
coresp.)

9 In programul concursului republican 
pentru juniorii de 15—16 ani sînt prevă
zute în acest an patru probe noi: 500 m 
și triatlon la băieți, 300 m și triatlon la 
fete. Cu prilejul concursurilor preiimi-

fost ciștigată 
Grivita Rosie a a

c.ab. I P. Constantin (Gr. Roșie) : 
C. Ciobanu (Gr. Roș;e) c.p. V. Boian 
(Gr. Roșie) ; V Dobre (Olimpia) 
c.p. 1. lordache (Dinamo). De notat 
că lordache este actualul campion re
publican de juniori la categoria mij
locie mică. N. Vîlcovici (Rapid) c.p. 
Gh Alexandru (Gr. Roșie). SENIORI: 
T. Cocoran (Progresul) c.p. I. Lungii 
(Unirea) ; Șt. Păun (Olimpia) c.p. 
P. Rancti (CSȘ) ; Tr. Gheorghiu 
(Progresul) c.p. L Ercmia (Olimpia). 
La sfirșitu! întrecerilor boxerul C. 
Anton (CSȘ) a primit cupa oferită 
cehii mai tehnic pugilist al compe
tiției.

D. Catrina (St) și T. Deac (St.) 
3,70» G. Fodoreanu (Steaua) 3,60; 
greutate: C. Crețu (Met.) 15,24; D. 
Serafim (Din.) 1333 • C. Schnel (St.) 
13,52; disc: L. Kotlar (Din.) 45,89;
E. Vîlsan (Steaua) 40,73; su Ii fă :
A. Hampel (Din.) 55,S3; Al. Crăciu- 
nescu (Unirea) 55,53 ; I. Lucaci (St.) 
52,33; ciocan: N. Rășcănescu (Steaua) 
57,30 ; C. Drăgulescu (Rapid) 57,20 , 
C. Mușat (St.) 56.85; M. Pasca
(CSS) 42,35; FEMEI: 100 m: G. 
Palade (St.) 12,7 ; M. Predescu
(Prog.) 13,0; 80 mg: L. Jung 
(Steaua) 12,7; A. Sîrbu (Met.) r3,0; 
lungime: M. Miliadis (St.) 5,50 — 
rec. personal; M. Niculescu (Din.) 
5,07; S. Necula (CSS) 5,00: înălți
me: S. Dăscălescu (CSS) 1,57 — rec. 
personal; OI. Borangic (St.) 1,50;
M. Budan (St.) 1,45; greutate: A. 
Gurău (Prog.) 13,25 ; A. Sîrbu (Met.) 
11,05; C. Gurău (Prog.) 10,98; I. 
Szabo (St.) 10,93; suliță: G. Nicu
lescu (CSS) 35,45; S. Stoica (St.) 
34,50 ; M. Petuhov (St.) 34,08. (r. vil.)

rezultate...
narii F.R.A. a inregistrat stabilirea unor 
recorduri la aceste probe: 500 m — d. 
Săveseu (CSS Timiș.) 1:12,2; triatlon (80 
m, lung., greut. — 5 kg) — L. Decanovici 
(CSS Cluj) 1.339 p; 300 m — Ana Besuan 
(Știința Cluj) 42,2; triatlon (60 m, lung, 
greut. — 3 kg>: Ana Beșuan 2.424 p.
• Peste 70 de tineri au concurat pe sta

dionul Faianța din Sighișoara. Citeva re
zultate: BĂIEȚI: 100 m: N. Oprea 11,5; 
260 m: N. Oprea 23,9; înălțime: V. Trisco- 
iu 146; FETE: 106 m: H. Schvartz 13,7; 
500 m: M. Heghas 1^2,2; lungime: M. 
Borzea 4^3. (I. TURJAN — coresp.)
• Pe stadionul din Reghin s-a desfă

șurat faza inter^raioane (Tg. Mureș, Re
ghin și Tîrnăveni). Un rezultat bun a în
registrat H. Krafft (raion Tîrnăveni) — 
1,75 m Ia înălțime (S. SUC1U — coresp,).
• La Rm. Vîleea an avut loc revent 

întrecerile etapei raionale a campienatu* 
Ini de juniori. Citeva rezultate: JUNIORI 
I: lungime: B. Predohj 6,54; înălțime: A. 
Barbece 145; disc: Gh. Georgescu 39^40; 
JUNIOARE I: 100 m: E. Mânescu 13,7; 
80 mg: V. Suică 12,7; JUNIORI II: 500 m: 
I. Gheorghe 1:24,0; lungime: D. Chirită 
5,64; înălțime: FI. Cheran 1,60; JUNIOA
RE II: 60 m: S. Stingă 8,7; 300 m: P. Mi- 
trea 4"^: înălțime: O. Pasek 1,40; suliță: 
D. Cumpânașu 28,75. (I. RUSU — cores
pondent).

O VASLUI. Faza raională a campionate
lor de juniorL Cele mai bune rezultate: 
JUNIORI II: 503 m: Gh. Bujor 1:21,0; JU
NIOARE II: 300 m: E. Mosneagu 54,0; 
înălțime: C, Apetrei 145. (V. VASLLIU — 
coresp ).

9 GIURGIU. Faza regională a con
cursului de copii. BĂIEȚI: 60 m: V. Din- 
culescu 7,8; 500 m: M. Găvănescu 1:20,5; 
greutate: A. Boagâ 10,58: FETE: 60 m: 
I. Ene 8,9; 300 m: I. Ene 484; înălțime:

~| E. Uță 1,30. (T. NICOL AU și C. STANES- 
I CU — coresp.).

$ BUCUREȘTI. Pe stadionul Metalul 
23 August peste 350 de elevi ai școlii pro- 

i fesionale de Construcții au participat la 
: un reușit concurs. Citeva rezultate: BV 
i IEȚI: 80 m: D. Nițu 10,0; 1000 m: Al. 

Dîndăreanu 3:094; lungime: famandi 5.15; 
j înălțime: I. Păun 1,50; greutate: C. Bla

ga și V. Petre 11,20. (C. NOURESCU — 
' antrenor).
I —___________________  -

Concursul international de motocros 
se desfășoară astăzi la Cimpina 
Din cauza timpului nefavorabil, ul 

tima etapă a concursului internațional 
de motocros. care trebuia să aibă 
ioc ieri dimineața la Cîmpina, a 
fost amînată pentru astăzi, la ora 15. 
întrecerde la care participă alergă
tori din U.R.S.S., R.P. Bulgaria și 
R.P. Romînă se vor desfășura pe tra
seul din Dealul Muscelului.

Rapid Focșani—Ceahlău] P. Near
2—0 (1—0)

Dinamo Galați—CSMS Iași 3- 
(2-2)

CFR Pașcani—Prahova Ploie: 
2_ 2 (2_ 1)

CSO Brăila—Știința Galați l- 
(0-0)

St. roșie Bacău—Flacăra More 
1—0 (0—0)

Dinamo Suceava—Carpați Șina
3—0 (2—0)

Poiana Cîmpina—Foresta Făltict 
7—0 (3—0)

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S > Iași 23 14 8 3 60:20
2. Poiana Cîmpina 23 16 2 5 52:10
3. Prahova: Ploiești 23 8 11 4 34:27
4. Carpați Sinaia 23 12 3 8 53:46
5. Dinamo Galați 23 10 5 8 41:39
6. C.S.O. Brăila 23 8 8 7 27:28
7. Știința Galați 23 10 3 10 34:35
8. Foresta Fălticeni 23 9 5 9 25*43
9. Ceahlăul P. Neamț 23 8 5 10 27:38

10. Rapid Focșani 23 6 6 11 28:44
11. Dinamo Suceava 23 7 3 13 3148
IZ. C.F.R. Pașcani 23 7 3 13 27:44
IX St. roșie Bacău 23 5 7 11 22:39
14. Flacăra Moreni 23 4 7 12 26:3&

ETAPA VIITOARE (10 iunie): R 
pid Focșani—St roșie Bacău, Praho 
Ploiești—Dinamo Galați, Ceahlăul
Neamț—CSO Brăila, Știința Cjlați
Poiana Cîmpina, Carpați Sinaia—F 
resta Fălticeni, CSMS lași—Dinar
Suceava, Flacăra Moreni—C.F.R. P< 
câni.

SERIA A ll-A
ETAPA A XX1H-A

CSM Sibiu—Olimpia Buc. 1-0 (0- 
CFR Roșiori—CSO Craiova 1-0 (0- 
Portul C-ța—Chimia Govora 1-1 (1 
Dinamo Obor-CSM Reșița 3-2 (1- 
Tractorul Brașov-Met. Buc. 3-0 (1- 
CSAt Mediaș-Farul C-ța 1-0(1- 
Știința Buc.—Chimia Făg. 1-0 (1-

CLASAMENTUL

1. Farul Constanța 23 15 2 6 54:22
2. Dinamo> Obor 23 14 2 7 46:35
3. C.S.M. Reșița 23 13 Z 8 45:36
4. C.S.O. Craiova 23 9 7 7 33:20
5. C.F.R. Roșiori 23 11 2 10 37:38
6. C.S.M. Sibiu 23 9 5 9 31:35
7. Metalul București -23 10 3 10 33:41
8. C.S.M. Mediaș 23 8 6 9 2^1U
9. Chimia Făgăraș 23 9 3 11 43:44

10. Știința București 23 9 2 12 33:41
11. Tractorul Brașov 23 7 6 10 30:38
12. Olimpia București 23 8 3 12 31:40
13. Chimia Govora 23 6 7 10 22:31
14. Portul Constanța 23 5 6 1? 27:41

ETAPA VIITOARE (TO iimie) : C 
mia Govora—C.S.M. Mediaș, Știir 
București—Olimpia București. C.S. 
Sibiu—Portul Constanța, C.S.M. Reș 
—Chimia Făgăraș, Dinamo Obor—A 
talul București, Farul Constanța 
C.F.R Roșiori, C.S.O. Craiova—Tr: 
torul Brașov.

SERIA A lll-A
ETAPA A XXIII A

Vagonul Arad—Arieșul Turda 0- 
(0-2)

Recolta Cărei—ASAAD Satu
i—o (0-'0) i -•

Mureșul Tg. Mures—Crișana Orad 
0—0

CSO Baia Alare—CER:'-Arad. 3- 
(2-1)

CSO Timisoara—CSM Cluj 1-
(1-0) ’ • ... .

Crișul Oradea—Corvinul Hunedoa. 
Corvinul nu s-a prezentat

Ind. Sirmei C. Turzii—Rapid 1
Alureș 5—0 (0—0)

CLASAMENTUL
1. Crișana Oradea 23 15 2 6 38:22
2. Mureșul Tg. Mureș 23 12 6 5 43:27
3. C.S.O. Timișoara 23 12 5 6 30:23
4. fnd. Sirmei C. Turzii 23 11 6 6 59:34
5. Arieșul Turda 23 9 8 6 37:30
6. C.S.M. Cluj 23 9 8 6 29::?3
7. C.S.O. Baia Mare 23 11 3 9 34:38
8. Vagonul Arad 23 10 4 9 35:28
9. Recolta Cărei 23 8 8 7 30:36

10. Rapid Tg. Mureș 23 6 5 12 23:39
11. C.F.R. Arad 23 4 8 11 22:33
12. A.S.M.D. S. Mare 23 5 5 13 17:32
13. Crișul Oradea 22 4 6 12 27:45
14. Corvinul Hunedoara 22 4 6 12 18:33

ETAPA VIITOARE (10 iunie ): C
șui Oradea—Recolta Cărei, CSM C) 
—Aturcșul Tg. Alureș, Corviniil Hun 
doara—Vagonul Arad, CSO Tiuiișoa 
—Ind. Sirmei C. Turzii, Rapid Tg. M 
reș—CSO Baia Atare, CFR Arad 
ASA1D Satu Atare, Arieșul Turda—Ci 
șana Oradea.
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Simplitatea în acțiuni a decis victoria: Progresul a cîștigat pe merit la Pitești:
Steaua-Steagul roșu 4—2 (4-0)

> —

3 — 2 (0-0) cu Dinamo
Cîteva acțiuni bine gindite, simple, 

desfășurate in viteză și finalizate cu 
calm și precizie, au .
mele 10 minute, la capătul cărora 
Steaua conducea cu *

decis — in pri-

3—6 I — rezul
tatul meciului vedetă șl cuplajului de 
ieri, de pe stadionul „23 August". 
Fotbaliștii bucureșteni au cîștigat pină 
la urmă cu 4—2, dar in ciuda avan
tajului copios cu care au terminat 
prima repriză (4—0), ei au trecut 
prin destule emoții, atit de-a lungul 
întregii partide, cit mai ales în final, 
cînd Steagul roșu ajunsese să stăpi- 
ncască autoritar terenul.

In primele minute, Steagul roșu 
atacă. La o acțiune a bucureștenilor 
(min. 4], Creiniceanu este faultat 
in careu de Zaharia și lovitura de la 
11 m. este transformată sigur de 
Constantin: 1—0. Trec doar două 
minute și scorul se modifică: AAate- 
ianu îl lansează în adincime pe Crei
niceanu, acesta face o cursă lungă 
și șutează pe jos, la colț: 2—0. Ia 
min. 10, asistăm la al treilea gol t 
la un corner, Constanfin profită de 
ieșirea defectuoasă a lui Ghiță și

înscrie cu capul. In continuare. Steagul 
roșu joacă ceva mai organizat în apă
rare, creează multe ocazii de gol la 
poarta lui Voinescu, dar forma exce
lentă a portarului bucureștean și ezi
tările sau neatenția lui Seredai, David, 
Meszaroș fac ca tabela de marcaj să 
rămină neschimbată. Brașovenii au 
mai mult timp balonul, dar îl plimbă 
la infinit și dantelăriile tripletei lor 
favorizează... apărarea gazdelor. A- 
cestui joc. militarii îi răspund prin 
acțiuni simple, pe poartă și tot ei 
sint cei care marchează: în min. 36. 
o combinație Raksi—Mateianu prinde 
pe picior greșit apărarea oaspeților, 
mingea ajunge la Creiniceanu și a- 
cesta înscrie sigur: 4—01 Cu două 
minute înainte de sfîrșitul reprizei, 
lvănescu îl faultează în careu pe 
Meszaroș. Lovitura de la 11 m. este 
executată de Szigeti, puternic,- dar.. 
în brațele lui Voinescu 1

In repriza a doua, jocul este mai 
anost Siguri că nu pot pierde, jucă
torii de la Steaua sînt mai puțin ac
tivi. Brașovenii, în schimb, nu se îm
pacă cu un asemenea scor și luptă

Metalul Tîrgoviște a învins cu 1—0 (0—0)
pe Minerul Lupeni

AîiGOVIȘTE (prin telefon). Cu o 
bună concepție de joc, folosind diferite 
procedee tactice, metalurgist» tîrgo- 
vișteni au reușit, la capătul unei dis
pute dirze, să cucerească o meritată 
victorie. Oaspeții au pus accentul pe 
apărare trimițînd înainte doar doi a- 
ta cânți.

Partida a fost de o bună factură 
tehnică, jucătorii ambelor formații cre- 
ind faze spectaculoase, îndeosebi pe 
partea dreaptă, unde Mureșan și, res
pectiv, Cucu au [ost principalii coor
donatori ai acțiunilor. După ce la 
pauză scorul era alb, deși au existat 
multe ocazii de a înscrie, metalurgiștij 
au găsit, în repriza a II-a, „cheia" 
care a descuiat „lacătul" apărării mi
nerilor. Gazacu (în revenire de for
mă) il lansează pe Cruțiu care înscrie 
din apropiere în min. 65 golul vic
toriei.

Din filmul meciului mai amintim

faza din min. 4 cînd Staudt a ratat 
o ocazie clară din marginea careu
lui de 16 m. și pe cea din min. 42, 
cînd Iordache a trimis balonul cu 
capul pe lîngă bară. In sfîrșit, la o 
ciocnire involuntară între Cruțiu ți 01- 
tan, ultimul, accidentat, a trebuit să 
părăsească terenul, fiind înlocuit cu 
Cărare.

A arbitrat bine Mircea Cruțescu 
(Buc).

METALUL: Andrei — Tomescu, 
Prandea, Georgescu — NITESCU, PE
TRESCU — Cruțiu, MUREȘAN. CA- 
ZACU, Iordache, Chiriță.

MINERUL : Mihalache 
COMAN, Vasiu - 
— CUCU, Comșa, 
Oltan (Cărare).

MIȘU
VALERIU — coresp.

pentru a-1 reduce. Ei au în repriza 
a doua superioritatea teritorială și... 
ratează mult Totuși, Meszaroș reu
șește să mai atenueze rigorile scoru
lui, marcînd de două ori i în min. 60, 
cu un șut de la distanță, și în min. 73, 
cu capul, la o lovitură liberă exe
cutată de Hașoti. In repriza secundă, 
Steaua a jucat pe contraatac și nu 
mult a lipsit ca Raksi și Creiniceanu 
să mărească avantajul echipei lcr.

Steaua a cîștigat (al treilea meci 
consecutiv), dar ieri — în ciuda sco
rului categoric de la un moment dat 
— nu și-a mulțumit pe deplin nu
meroșii suporteri. Ceva nu merge încă 
în mecanismul acestui valoros „unspre
zece". Dintre jucători, cei mai buni 
au fost Voinescu, Jenei, Crișan. Ma
teianu (care a muncit mult) și — 
doar în repriza primă — Creiniceanu. 
Steagul roșu (la a treia înfrîngere 
consecutivă) a manifestat lipsuri — 
mai de mult cunoscute — în apărare 
și a păcătuit in privința eficacității 
S-au remarcat de la oaspeți t Campo. 
David și, parțial, .Meszaroș. Arbitrul 
Zaharia Drăghici (Constanța] a con
dus corect echipele:

STEAUA: Voinescu — Zavoda II. 
Cojocaru (min. 46 Hălmăgeanu). Ivă- 
nescu — Jenei, Crișan — Tătaru, 
Constantin, Mateiano, Raksi, Crei
niceanu.

STEAGUL ROȘU: Ghiță (mfn. 46 
Haidu) — Ivăncescu (min. 46 Zbir- 
cea), Zaharia. Nagy — Campo, Szi
geti — Hașoti, Năftănăilă, Seredai, 
Meszaroș, David.

RADU URZICEANU

Stanciu,
Ml HAI LA, Mihaly 
Szdke, STAUDT.

AVANU și LIȚA

PETROLUL-DINAM» BUCUREȘTI 1-1 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

Pro- 
care 
cro- 
teh- 
gre-

fotbal Joc de slab nivel 
faze încilcite, cu multe 
ambele părți, „tirguieli" cu 
un arbitraj inegal — iată ce 

meciul de la Pitești, 
cîștigat, totuși, meritat 
calmului exemplar cu 
a stăvilit la începutul

PITEȘTI, 3 (prin telefon de la tri
misul nostru). — In afara celor cinci 
goluri, partida dintre Dinamo din lo
calitate Și echipa bucureșteană 
greșul a oferit prea puține faze 
să merite a fi consemnate într-o 
nică de 
nic, CU 
șeii de 
arbitrul,
a caracterizat

Progresul a 
datorită atit 
care apărarea
primei reprize acțiunile periculoase 
ale atacului dinamovist, cit și insis
tenței din ultima parte a întrecerii, 
cînd a reușit nu numai să egaleze, 
dar să și obțină — in ultimul minut 
— victoria cu scorul de 3-2 (0—0).

La începutul meciului domină di- 
namoviștii, dar Lovin trimite balonul 
peste poartă, după o pasă primită de 
la Tnrcan. Este apoi rindul lui Voi
nea, singur cu Niculescu, să rateze 
(min. 13), iar la o lovitură liberă exe
cutată de Dinamo, Florescu șutează 
in bară. De asemenea. Dinulescu, Lo
vin ți Voinea pierd pe rind alte oca
zii de a deschide scorul.

Primul gol este înscris în repriza 
a II-a de Lovin (min. 48). Dar Pro
gresul contraatacă și Sandu — depla- 
smdu-se pe aripa dreaptă — egalează 
în min. 65.
in min. 80 (henț la Caricaș) Lovin 
înscrie din nou, scorul devenind 2—1 
pentru Dinamo. Cu două minute în
ainte de sfîrșitul

egalează, iar în ultimul minut Voinea 
ia o acțiune pe cont propriu și după 
ce driblează toată apărarea marchea
ză golul victoriei: 3—2 pentru Progre
sul.

Arbitrul Al. Toth (Oradea), deși a 
fluierat extraordinar de mult in pri
ma repriză, a făcut lucrul acesta perr- 
tru a ține jocul in mină. Din păcate, 
în repriza secundă a făcut greșeli: a 
acordat cu ușurință 11 metri la o 
fază in care mingea il lovise în mină, 
pe Caricaș, pentru ca un minut mai 
tîrziu — evident în compensație — 
să-1 elimine cu aceeași ușurință pe 
Lovin.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu - 
Valcan, Barbu, Haimovici — Florescu, 
Radu — Ghtnea (Lalu), Țurcan, LO
VIN, RALAGIAN, Butnaru.

PROGRESUL BUCUREȘTI: Mindru 
— Nedelcu. Caricaș, Soare — lanifă, 
Pațcanu (Știrbei) — Mafteută. VOI
NEA, Smărăndescu 1. D1NULESCU, 
SANDU.

C. MA OVEI

Victorie clară la Petroșani
Jhl Petrila-Știiota Timișoara 4-0 (1-0)

La un 11 metri acordat

Joc de bun nivel

partidei Mafteuță

tehoic la Cluj

ȘTIJNÎA - DINAM» BACĂU 3-1 (1-0)
te
și

a 
pe

Dridea I a stopat, 
doi pași ți a șutat sec 
In continuare, jocul s-a men- 
eKa>- •repriza a doua, s-a jucat mai 
mai curat, s-au făcut mai puține

mai 
jos:

careu, 
făcut 
1—0. 
ținut

Tn 
calm,
faulturi. Dinamoviștii au intrat hotă- 
riți să egaleze. Atacurile lor au fost 
Insă respinse de apărarea Petrolului, 
care a acordat cîteva cornere. Tn 
min. 65, Fronea l-a „ținut" pe Varga, 
la aproximativ 30 de metri de poarta 
lui Sfetcu. Varga execută lovitură 
liberă trimi(înd mingea în careu. 
Sfetcu iese din poartă, însă Nunweil- 

.Ier III, infiltrat în apărarea petroliș
tilor. mai rapid, lovește 
capul și înscrie în poarta 
la sfîrșitul partidei s-au 
ocazii la ambele porți. 
Zaharia și Nunweiller IV 
minați pentru atitudine

Arbitrul Iosif. Ritter a
/’riăcător următoarele formații:

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
FRONEA, Florea — D. MUNTEANU, 
Marin Marcel (Tabarcea min. 6) — 
Zaharia, BADEA, Dridea I, Tabarcea 
(Babone min. 6), Asiminoaie.

DINAMO: Datcu — Popa, NUN- 
AVEILLER 111, Ivan—Ștefan, Nunweil- 
ler IV — Pîrcftlab, Tîrcovnicu (Varga 
min. 45), Ene, VARGA (Eftimie min. 
45), Eftimie (David min, 45).

CLUJ 3 (prin telefon). In ciuda 
renului alunecos (a plouat înainte 
în timpul meciului), ambele echipe 
s-au străduit și au reușit să ofere ce
lor peste 15.000 de spectatori un joc 
de bun nivel tehnic. Consemnăm, de 
asemenea, nota de deplină sportivitate 
în care s-a desfășurat întîlnirea.

Victoria clujenilor este pe deplin 
meritată, ca urmare a acțiunilor mai 
bine orientate în fața careului de 16 
m. și a dominării mai insistente (ra
port de cornere 12—4 pentru Știința).

Oaspeții au acț tona t^frumpș în cimp, 
au fost periculoși pe contraatac, dar 
acțiunile înaintașilor s-au irosit in 
mare parte în fața careului. De re
marcat că toate cele patru puncte ale 
intilnirii au fost înscrise în urma 
■unor situații mai confuze, in timp ce 
acțiunile clare au fost ratate.

Iată și fazele prin care s-au înscris 
cele patru goluri: în min. 39 după 

-o lovitură de colț executată de fvan- 
suc. mingea ajunge la Georgescu.

20 m. După pauză,care înscrie de la ‘
în min. 54, la o centrare a lui Ivan- 
suc, Marcu înscrie cu călcîiul. Oaspe
ții reduc scorul în min. 63, cînd, după 
o lovitură de colț executată de Publik, 
Gross înscrie cu capul.

Ultimul punct al intilnirii și cel 
mai frumos este înscris în min. 71 i 
Petru Emil centrează în careu și H. 
Moldovan înscrie de la 14 m. prîntr-un 
plonjon spectaculos cu capul.

T. Crucea nu—Arad a arbitrat foarte 
bine.

STIINTA: Mogut — KROMELY, 
MUREȘAN. CIMPEĂNU — GEOR
GESCU, Popescu — Ivansuc, P. Emil, 
GANE. Marcu. H. MOLDOVAN.

DINAMO: Ghifă (Bucur min. 54)— 
Gross, Lazăr. CINCU — RADULES
CU, VÂTAFU — Sorin Avram.
MAISKI
Ciripoi,

PETROȘEN1 3 (prin telefon). Cu 
toată ploaia măruntă care a căzut tot 
timpul partidei, jucătorii de la Jiul 
au desfășurat cel mai frumos meci 
din actualul campionat. Gazdele au 
avut o mai bună legătură intre com
partimente, linia de atac, alimentată 
cu mingi utile de mijlocași, a combi
nat simplu, inebeindu-și acțiunile cu 
multe șuturi periculoase la poartă. 
Oaspeții au luptat tot timpul meciu
lui. înaintarea lor a avut contraatacuri 
periculoase,, purtate în viteză, care au 
fost însă anihilate de apărarea bine 
pusă la punct a Jiului.

Partida începe intr-un ritm rapid, 
impus de gazde, care deschid scorul 
în min. 12: Gabor înscrie în urma 
unei combinații cu Dumitriu și Ciur- 
dăreecu. Gazdele mai au ocazii de a 
înscrie, dar Pavlovici, Ciornoavă și 
Gabor ezită să tragă și ratează. Abia 
spre sfîrșit oaspeții ies la ataci obți- 
nînd două cornere rămase fără re
zultat.

In repriza a doua înaintarea Jiului 
este mult mai atentă șl în miri. 51 
majorează scorul: Ciurdărescu execu
tă o lovitură de colț, Pavlovici 
sează lui Gabor și acesta înscrie: 
In min. 61 Dumitriu driblează 
apărători de Ia Știința și înscrie
te Gavrilovicj, care îi ieșise în față: 
3—0. In min. 81 Ciornoavă demarează 
pe extremă, șutează puternic de la 
25 de metri, Gavrilovici respinge și 
Gabor, venind din urmă, înscrie im- 
parabil: 4—0. Singura 
scrie studenții o au 
reter).

A condus corect și 
lescu — București.

JIUL: Gram — Romoșan, Tilvcscu, 
Cazan — F arcaș, Crișan — Pavlo- ' 
Dumitriu, Ciurdărescu, Gabor, Cior
noavă. (întreaga echipă a jucat bine, 
in special Farcaș, Dumitriu ți Gabor).

ȘTIINȚA: Gavrilovici — Jennei, 
PETESCU, Recelescu — Botescu, TA- 
NASE — Mureșan, Lazăr, Sețu, Le- 
reter, MIȚARU.
I. ZAMORA și N. TAUTU-coresp.

pa-
2-0. 
trei 
pes-

(Stoica min. 78), 
PUBLIK.

. JA- 
Gram,

VICTOR MOR EA —
coresp. reg.

Joc frumos cu goluri
balonul cu 
goală. Pînă 
ratat cîteva 
In min. 84 
au fost eli- 
nesportivă.

condus sa-

CAMPIONATUL DE TINERET
ETAPA A XXHI-A

' leaua—St. roșu
'letalul —Minerul
Rapid —U.T.A.
Petrolul—Dinamo București 
Știința Cluj—Dinamo Bacău 
Dinamo Pitești—Progresul 
Jiul—Știința Timișoara

2-1
2-0 
0 0
4- 2
5- 3
20
5-1

(00)
(10)

(3-1)
(1-3)
(0-0)
(2-1)

m uite
(1-1)

ocazie de a Irv
in min. 73 (Le-

atent N. Mihăi-

Colul al 5-lca înscris de Floruf. (Rapid—U.T A 3—5)
Folo : 11 Teodor

Campionatul republican 
de juniori

feri la Turnu-Măgurele în cadrul 
campionatului republican de juniori 
Dinamo București a învins Dunărea 
Calafat cu 4—1 (2—0).

•Jucătorii de la Rapid și U.T.A. au 
părăsit terenul in aplauzele celor 
peste 35.000 spectatori, prezerti în 
tribunele stadionului 23 August Era 
răsplata pentru spectacolul oferit de 
cele două formații, pentru numeroa
sele faze de buna calitate construite, 
pentru cele 8 goluri înscrise în aceas 
tă întîlnire. învingători și învinși — 
fotbaliștii ambelor echipe și-au apărat,

luptind corect pentru 
victoria.
învins meritat, reușinl

ieri, șansele, 
a-și adjudeca

Arădenii au
sâ găsească cele mai potrivite pro
cedee tehnico-tactice pentru a depăși 
apărarea gazdelor, ca-e nu s-a simți* 
deloc bine pe terenul alunecos Con 
duși cu 1-—0 prin golul marcat de 
lunescu (min 20). oaspeții au ega
lat prin Pop 7 minute mai tîrziu și

an luat avans prin 'punctele înscrise 
de Czako (min. 57) și Sasu (cel tnai 
bun de pe teren) în min. 59. Din 
acest moment, spectatorii au fost mar
torii unei emoționante- curse de ur
mărire pe care au făcut-o rapidiștii 
în speranța de a egala scorul. Și go
lurile au curs dintr-o parte și din- 
tr-alta. Feroviarii au redus handi
capul prin Ionescu (min. 60), dar 
Sasu restabilește diferența după 4 
minute de joc. In min. 70 Neacșu o 
reduce • din nou. Cu un ultim efort, 
textilîștii pornesc spre 
dului și Floruț (min. 
scorul partidei.

Derutați de greșelile 
tori, rapidiștii deși n-au 
mai prejos decît adversarii, în jocul 
de la mijlocul terenului și chiar și 
în fața porții n-au reușit să mențină 
— îndeosebi în partea a doua a me
ciului — echilibrul jocului și au pier
dut la un scor care tn primă aparentă 
pare surprinzător.

A arbitrat bine Stelian Mataizer 
(Craiova).

RAPID: Todor (inin 22 Dungu) — 
Greavu, Motroc. MACRI, — NEAC
ȘU, Gherghina - NASTURESCU, 
Ozon (Dinu min. 60). IONESCU, 
Georgescu, CO DRE ANU

U.T A. : Coman — Szucs, CAPAS. 
NEAMTU - METCAS (Bicut II min. 
811), KOSZKA - SELIMESI, SASU. 
Pop, Floruț. CZAKO

poarta Răpi-
88) fixează

unor apără- 
fost cu nimic

VALENI1N PAUNESCU

i

!

Meciul de rugbi R. P. Rominâ-ttalia

și două derbiuri bucureștene

la fotbal

îI
)

Duminică pe „23 August"
Duminică, iubitorii sportului vor 

avea prilejul să urmărească un in
teresant program pe stadionul „23 
August**: meciul internațional de 
rugbi R P. Rominn—Italia, încadrat 
de două partide din campionatul 
categoriei A la fotbal.

Ora 14,30: RAPID-STEAUA 
Ora 16,30 : R. P. ROMÎNA- 

ITALIA
18,00; PROGRESUL- 

DINAMO BUCUREȘTI

ii
V

L

Ora



Cristina Balaban și Zoe Reznicenco 
au stabilit 3 recorduri republicane

Rezultate excelente la „Dinamoviada de la Praga
■—C. Grecescu învingător la 10.000 m

Baeinu.1 de 50 m din incinta ștran
dului Tineretului a fost locul de des
fășurare a Întrecerilor de înot din 
cadrul etapei I a campionatului repu
blican al seniorilor și juniorilor.

Trebuie subliniate desigur, în pri-

D. Nagy (Dinamo) 3:04,4; 100 m spate: 
D. Caminschi (Știința) 1:08,5; 2. Al. 
Bota (CI. sp. șc.) 1:12,9; 100 m fluture: 
1. V. Medianu (Steaua) 1:11,9; 400 m 
mixt individual: 1. V. Budai (Steaua) 
5:50,0; 200 m mixt individual juniori,

FRAGA 3 (corespondență specială).
Pe stadionul Strahov din capitala 

I R.S. Cehoslovace s-au desfășurat în- 
I trecerile tradiționalului concurs in- 
I ternațional de atletism „Dinamoviada" 

la care au participat sportivi din.

U.R.S.S., R.P. Polonă, R.D. Germană, 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, R. P. 
Romină R.S. Cehoslovacă.

Cu acest prilej au fost înregistrate 
o serie de rezultate excepționale pen
tru început de sezon internațional.

I.

U.R.S.S.— R. P. Romînă 9-5 (3-1)
la handbal în 7 feminin

Zoe Reznicenco (Clubul sportiv 
mul rînd recordurile republicane rea
lizate de înotătoarele Cristina Balaban 
(Dinamo) și Zoe Reznicenco (Clubul 
sportiv școlar). Cristina Balaban a 
îmbunătățit mal întii recordul la 400 
tn mixt individual (senioare și juni
oare cat. I și a II-a) parcurgînd dis
tanța în timpul de 6:10,1, pentru ca 
a doua zi să corecteze și recordul 
probei 200 m mixt individual (juni
oare cat. a II-a) mulțumită timpului 
de 2:55,6.

O surpriză plăcută și totodată... ne
plăcută a adus-o desfășurarea probei 
100 m bras: plăcută, pentru că ea a 
prilejuit tinerei înotătoare Zoe Rezni
cenco obținerea unei victorii, cu un 
rezultat record (1:25,2 - rec. junioare 
cat. a II-a) și neplăcută pentru că 
desfășurarea probei ne-a arătat-o pe 
campioana noastră mondială universi
tară, Sanda Iordan, mult în regres 
fată de anul trecut.

Iată rezu-ltatele tehnice. Ziua I. 
MASCULIN, 1500 m liber: 1. D. Nagy 
(Dinamo) 20:16,0; 100 m liber: 1. Em. 
Voicu (Dinamo) 1:00.0, 2. C. Georges
cu (Știința) 1:01,0; 200 m bras: 1. AL 
Schmaltzer (Steaua) 2:47.2; 2. I. Con- 
dieseu (Steaua) 2:47,8; 200 m spate:
1. D. Caminschi (Știința) 2:28,5; 2. 
L. Berea (Dinamo) 2:38.0; 200 m flu- 
ture: 1. Al. Popescu (Dinamo) 2:33,3;
2. V. Medianu (Steaua) 2:46.5; 4x100
m mixt: 1. Steaua 4:57,2. FEMININ: 
100 m liber: 1. Ingrid Ungur (Știința) 
1:09,0; 100 m bms: 1. Zoe Reznicenco 
(CI. sp. șc.) 1:25,2 — rec. R.P.R. ju
nioare cat. a II-a (v. r. 1:25,7 S. Ior
dan) și record fete cat. I (v. r. 1:27,8 
Z. Reznicenco); 2. Sanda Iordan (Di
namo) 1:26,9; 3. Florentina Rambosec 
(CI. sp. șc.) 1:28,1; 100 m spate: 1. 
Henriette Țincoca (Rapid) 1:22,4; 400 
m mixt individual: 1. Cristina Bala
ban (Dinamo) 6:10,1 — rec. R.P.R.
senioare și junioare cat. I și II (v. r.
senioare și junioare cat. I 6:14,3 — V.
Iurciuc; v. r. junioare cat. a II-a
6:21,5 C. Balaban). Ziua a II-a. MAS
CULIN. 100 m bras: 1. Condiescu 
(Steaua) 1:18,6; 2. I. Gonczi (Steaua) 
1:19,5; 400 m liber: M. Căprărescu 
(Steaua) 4:55,2 (record personal); 2.

școlar) în drum spre... record
cat. a II-a: 1. VI. Moraru (CI. sp. șc.) 
2:54,9; FEMININ, 400 m liber: 1. L 
Ungur 5:41,6; 200 m bras: 1. Z. Rez
nicenco 3:06,4; 2. S. Iordan 3:07J; 100 
m fluture: M. Rotaru (Rapid) 1:19.3: 
2. N. Gordin 1:22.0. 200 m mirt indi
vidual: C. Balaban 2:55.6 — rec. R.P.R. 
junioare cat. a II-a (v. r. 2:58.5 — 
Eva Nagy — CI. sp. șc. Tg. M.). 4x100 
m mixt: 1. Rapid 6:30.2; 2. Progresul 
6:36,0.

MOSCOVA 3 (prin telefon). Du
minică după-amiază, pe terenul din 
parcul Lujniki a avut Ioc prima in- 

‘tilnire dintre reprezentativele feminine 
de handbal :n 7 ale Uniunii Sovietice 
și R.P. Romine. Partida s-a încheiat 
cu o surprinzătoare, dar perfect me
ritată victorie a handbalistelor so- 

| vietice la scorul 'de 9—5 (3—1).
Gazdele au surprins echipa romînă 

printr-un joc extrem de viguros. Ele 
s-au apărat cu multă dirzente, iar in 
atac au dovedit o forță de șut su
perioară.

Han ~ ‘ '
meciul

l ocazii.
Leonte au fost ■ 

■ putut descurca 
, verse, eiejnentu 
. fiind forța de și

Prima repriză

îdbalisteie noastre au început 
I foarte timid, au ratat multe 

Atacul lor, in care Boțan și 
sever marcate, nu s-a 
in fața apărării ad- 
de bază care i-a lipsit

s-a încheiat cu un 
avans de două puncte pentru formația 
U.R S.S. dar dacă jucătoarele romine 
nu ar fi ratai ocazii clare prin Oțelea 
și Boțan. scori. putea fi egal. Ime
diat după pauză, deși erau in infe
rioritate nxnerică, gazdele măresc

avantajul (4—1), iar apoi Boțan 
duce scorul printr-un „7 metri" 
4—2. Din acest moment, echipa 
vietică a jucat foarte bine, ajungînd 
chiar să conducă cu 8—2 și 9—3. In 
ultimele minute, jucătoarele noastre 
nu au putut decît reduce din handicap. 
Scor finali - - 
U.R.S.S.

A arbitrat
Polonă}.

U.R.S.S.:
Semina, Malerenko, Bobrova 4, Igna- 
teva, Klumbite, Vunteșmeri 2, Tiurina, 
Tuliakova, Rjanskaia 1, Strelnikova, 
Igneviciute 1, Korolevskaia 1, Abro- 
sova. Rerih.

R.P. ROMINA: Hector (Borcea) — 
Ștefănescu, Boțan 2, V. Dunfitrescu, 
C. Dumitrescu 1, Nemetz 2, "Neako, 
C. Constantmescu, Frantz, Oțelea, 
Leonte.

Cele două formații se vor întîlni din 
nou marți după-amiază.

(Urmare din pag. 1)

Soskici. în minutul 17, după o fru
moasă combinație a tripletei, centrul 
atacant Cabrera trage peste bară de 
la 6 metri. Numai după 3 minute, 
tot el va înscrie cu capul un gol de 
toată frumusețea. Iugoslavii par de
rutați pentru moment, apoi își revin 
și domină. Sekularac, interul dreapta, 
pasează lui Jerkovici. Acesta este 
complet liber și nu poate fi oprit decît 
prin fault. de fundașul Troche. Arbi
trul cehoslovac Galba acordă lovitură 
de la 11 metri (minutul 26), Skoblar 
execută imparabil și scorul este 1—1.

In minutul 29. Jerkovici șutează 
puternic la poartă. Sosa scapă ba- 

miini și Galici înscrie pla- 
sfîrșitul reprizei, uruguayenii 
au o mare ocazie în mi- 
dar Markovici „scoate" cu 

pe linia porții. După pauză, 
aparține echipei iugoslave.

Ionul din 
sat. Spre 
presează, 
nutul 40, 
capul de 
inițiativa _ _ ......___
în minutul 47, Markovici de” la 18 
metri realizează cel de-al treilea gol. 
Riposta sud-americanilor este destul 
de aKeniică pentru a neliniști apă
rarea rapidă și elastică a echipei 
iugoslave. In, repriza secundă uru- 
gtiayanul Cabrera și iugoslavul Po- 
povici au fost eliminați de pe teren.

IUGOSLAVIA: Soskici, Durkovici, 
Jusuli FAovici, Markovici. Popovici, 
Molii, Sekularac, Jerkovici, Galici, 
Skoblar.

Dinamo

(Urmare

re
ia 

so-

9—5 (3—1) pentru

Simon Simalski (R.P.

Osadciaia (Joskitc)

NICOLAE NEDEF
antrenor federal

București pentru a patra oară consecutiv campioană
a țării la handbal in 7 masculin

din pag. 1)

Cu un atac în marerata lor valoare, 
vervă și cu o apărare fermă. Dinari» 
București și-a depășit net adversarul, 
realizind o victorie la scor 27—9 
(15—5) ! Este foarte adevărat că sar
cina dinamcwiștiior a fost nuli i^u- 
raiă de niveiu( slab La care au pcat 
hahdbaiișEi echipei Șiitnța Timișoara 
Lipsiți de vlagă, â au tăcut ia acest 
med doar~. .figurație*, in repriza e 
doua fiind depășiți complet Partida 
a fost condusă, in general, corect dă 
Comei Șenchea (Plodești).

Cel de ii doiiea meci de sîmbătă 
după amiază, «imputat intre echipele 
Steaua și Tehnorneta! a fost unui din
tre cete maf •frxnoase din cadrul a- 
cestei competiții. Au învins handba- 
liștii de ia Săeaaa cu scorul de 24—21 
(15—10). Victoria kr se conturase 
clar din primele minute, cind acțio- 
nind cu criti amb t -» in apărare și 
foarte atent ia etae, jucători: de la 
Steaua au condus tot timp-a primei 
reprize, în ciuda efcrturăjr făcute de 
handbaiiștii de Ia TehmneUL Este 
drept că avansul echipei 6teaja a de
venii mai consistent doar îa a doua 
jumătate a primei reprize (min. 14: 
7—3). In repriza secundă, buexeșie- 
nii slăbesc treptat riinad șj d Merer.ța 
începe să se reducă. Și, astfel. Steaua

Campiona
URUGUAY: Sosa, Troclve, Alvarez. 

Mendez, Gonzalvez,.Elio, Rocha. Ber- 
gara, Cabrera, Sosâa, Peret

GRUPA A n-X {SANTIAGO)
CHILE - ITALIA 2-0 (0-0) 

fost mai muk o corrida deci: 
joc de fotbal", califică trimisul agen
ției France Presse întilnirea dintre 
fotbaliștii chilieni și italieni, care au 
practicat un joc irit, nesportiv, purtat 
tot timpul dincolo de limitele regula
mentului. In minutul 12 italianul Fer
rini l-a lovit pe un jucător chilian 
și meciul a fost întrerupt timp de 
6 minute. Arbitrul englez Aston l-a 
eliminat de pe teren pe Ferrini. Chi
lienii ripostează și ei cu durități. Ita
lianul Maschio are nasul spart. Din 
minutul 3 al reprizei‘a doua. Italia 
rămîne în 9 jucători, deoarece arbitrul 
îl elimină și pe David pentru un fault 
grosolan asupra lui Sanchez. în 
această situație, cu excepția centru
lui atacant Altafini, toți ceilalți ju
cători italieni se retrag in apărare, 
cu intenția de a smulge cel puțin un 
rezultat de egalitate. Ei rezistă cu 
această tactică o jumătate de oră, 
dar pină la urmă nu pot să împie
dice înscrierea golului. In minutul 71 
Sanchez șutează la poartă, portarul 
Mattrei boxează balonul la Ramirez, 
care reia în plasă. Chilienii mai în-

-A
un

deo dată, iar Tehnometal
Din min. 51 (scor 20—18), 

ia an joc foarte viu. Ambele

a înscris 
două ori.

echipe hțdâ An răsputeri pentru vic
torie Tehntxnetai a reușit să egaleze 
in min. 57 (scor 21—21). dar în final. 
Steaua cu nxfeC mai muiiâ forță in a- 
tac. a obț.Hjt o meritată victorie. 
Foarte ausoritar și atent arbitrajul lui 
Uilheim Wagner (București).

Ultima etapă, disputată duminică 
dimineața, ne-a oferit o surpriză: in 
primul joc Știința Timișoara a învins 
Tehnometal, realizind singura victo
rie din acest turneu. Meciul a fost 
echilibrat, fiecare din cele două echi
pe avind scurte perioade de dominare, 
în finalul primei reprize, studenții se 
detașează și termină cu un avans se
rios : 8—37'Dtipă pauză, Tehnometal 
a avut o puternică revenire și în min. 
42 conducea cu 11—8 (realizase o „se
rie" de 6 goluri I). Metalurgiștii au 
făcut insă greșeala să considere me- 

j'uca^ și._ a urmat o „serie* a 
Patru goluri înȘtiinței Timișoara.

jitinjele 15 minute au înscris studenții, 
■.ermÎQÎad astfel ’ _ 
12—U (8—5). A arbitrat 
Biriearw (Brașov).

Meciul Dinamo

învingători cu: 
corect C.

București—Steaua 
București, disputat pe o ploaie toren
țială. nu a avut istoric. Dinamoviștii 
au iavi.TS categoric cu 21—8 (II—5),

tul mondial
scriu un gol in minutul 85 prin in
terul dreapta Toro.

CIIILE : Lscutti, Zaguira, Râul. No- 
varo, Cortreras, Rojas, Ramirez, 
Toro. Landa. Fouilloux, Sanchez.

ITALIA: Mattrei, Losi. Janich, Ro
botii. Dat id. Rădice, Ferrini, Maschio. 
Altafini. Moca. Menicelli. (In echipa 
Italiei nu au jucat trei titulari; Mal- 
dini, Sivori și Rivera).

GRUPA A III-A (VINA DEL MkR)

făciod din plia dovada valorii lor. în 
ciuda condițiilor grele de joc, Dina
mo a știut să pună in valoare forța a- 
tacului său și apărindu-se atent nu a 
permis aproape nimic handbaliștilor 
de la Steaua, care — este adevărat 
— au evoluat și mult sub posibilită
țile lor. Chiar de la primul schimb de 
mingi s-a văzut clar că Dinamo este 
hotărită să învingă. Lupțind cu ener
gie. j'ticind mai calm în atac, dinamo- 
viștii au condus în min. 13 cu 7—0 I 
Meciul era jucat, cu toate că, spre 
sfirșitul primei reprize, Steaua a avut 
o scurtă „sclipire" cînd a redus din 
handicap (min. 21, scor: 9—4). După 
aceea însă nu am mai avut nimic deo
sebit de consemnat, decît că arbitrul 
Pândele Cirligeanu (București) — 
care a condus destul de bine — a 
fost nevoit să oprească jocul de două 
ori pe timp de cite patru minute, din 
cauza ploii. Și, astfel, DINAMO 
BUCUREȘTI a devenit pentru a patra 
oară campioană a țării I

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Tehrxxnet. Tân.
4. Știința Timiș.

6
6
6
6

5
4
2
1

0
0
0
0

1
2
4
5

128: 77
129:109
113:127
79:136

10
8
4
2

de fotbal
a suferit o întindere a 
inghinal de la piciorul 
la sfîrșit Pole trece fi-

Dintre aitleții noștri singurul care s 
obținut victoria a fost Constantin Gve- 
cescu în proba de 10.000 m.

Iată acum cîteva din performantele în
registrate: BĂRBAȚI: 100 m: Zielinsk 
(Pol.) 10,2 — rec. polonez egalat; Politiki 
(URSS) 10,3; 200 m: Zielinski 21,5: Poli 
tiko 21,7;...4. V. Jurcă 22,2; 800 m: Orywa 
(Pol.) 1:53,5; Vamos 1:53,5;...6. Mihal; 
1:54,6; 1.500 m: Orywal 3:50,3:...5. Mihalj 
3:54,4; 6. Vamoș 3:54,0. In penultima tur 
nantă cînd Vamoș se pregătea să tread 
in frunte a fost jenat vizibil. In căderi 
a fost angrenat și maghiarul Szentgali 
care a și abandonat; 5.000 m: Kiss (Ung, 
14:31,2; Barabaș 14:31,4; 10.000 m: C. Gre 
cescu 30:06,4; Kantorek (Ceh.) 30:36,4 
Trufanov (URSS) 30:39,4; Weiss 31:20,4 
Recordmanul nostru a luat cursa pe conr 
propriu după ce fuseseră parcurși 1.600 m 
110 mg: Muzyk (Pol.) 14,6; Regenbrecli 
(RDG) 14,7; Jurcă 14,9; 400 mg: Makowsk 
(Pol.) 52,3;...6. Savel 55,3; 3.000 m obst. 
Evdokimov (URSS) 8:56,6; lungime 
Vaupshas (URSS) 7,59; Beer (RDG) 7,49 
Jurcă 7,39; triplu: ICreer (URSS) 15,98 
înălțime: Savlakadze (URSS) 2,08; pră 
jină: Tomașek (Ceh.) 4,40;...6. Trandafilm 
4,00; greutate: Slonipa (Pol.) 16.39;.. .5 
Ivanov 15,74; disc: Liahov (URSS) 54,34;.. 
5. Manolescu 51,68; 6. Sălăgean 47,84; su 
liță: Ovcinik (URSS) 71,38; ciocan: Zsi 
votszki (ung.) 66,72; FEMEI: 100 m: M 
Itkina (URSS) 11,6; 200 m: Itkina 23,» 
400 m: Reinnagel (RDG) 56,2;...6. Teodoro: 
60,6; 800 m: Ghileva (URSS) 2:11,6; FI 
Grecescu 2:11,7; El. Teodorof 2:13,0; FI 
Grecescu a condus pină pe ultima șuti 
de metri; 80 mg: I. Press (URSS) 10,7 
lungime: Clauss (RDG) 6,41; Înălțime 
Smakova (URSS) 1,64; greutate: M. Kuz
nețova (URSS) 16,15; ' *
Săiăgean 15,35; disc: *.
54,68; Nemcova (Ceh.) 53,49; suliță: Kui
nețova 52,43.

vitură, el 
mușchiului 
sting. Pină 
gurant pe extrema dreaptă. Locul său 
de inter a fost preluat de Gărrincha. 
După pauză jocul este lent și lipsit 
de interes. Brazilienii par mulțumiți 
cu un rezultat egal. Cehoslovacii do
mină mult. In minutul 58, în urma 
unei combinații Masopoust-Stibrany- 
Scherer, uHimul complet demarca t, 
trage pe lingă bară de la 7 metri. 
Pină la sfirșit Adamek și Jelinek ra
tează iacă două ocazii.

A arbitrat Schwiate (Franța).
R.S. CEHOSLOVACA: Schroiff, 

Lala, Poploliar, Novak, Pluskal, Ma- 
sopoitst, Siibrany, Scherer, Kiwsnak, 
Adamek, Jelinek.

BRAZILIA: Gihnar, D. Santos,
Mauro, Zozimo, Zito, N. Santos, Gar- 
rincha, Didi, Vava, Pele, Zagalo.

BRAZILIA — R.S. CEHOSLOVACA 
0—0. Fără aportul lui Pele, acci
dentat in minutul 25, echipa brazi
liană, lipsită de motorul său princi
pal, a jucat șters, cu teamă și puțin 
a lipsit să nu piardă meciul. Totuși 
în primele minute, se părea că bra
zilienii vor ciștiga. Ei atacă dezlăn
țuit. Cehoslovacii se apără bine cu 
4 fundași, iar mijlocașul Masopoust 
face tot timpul legătura între apărare 
și atac. Marcajul este foarte strict 
și se șutează destul de puțin la poartă. 
In minutul 11, Garrincha îl driblează 
pe Novak și trage, dar bara îl sal
vează pe Schroiff. Portarul cehoslovac 
intervine curajos în minutul 20, cu- 

■ legirid mingea din picioarele lui Pele.
Tot Pele în. minutul 25, de la 16 metri, nutul 15, ei au suportat o accentuată 
trage în bară. Va fi însă ultimul său presiune exercitată de echipa sud- 
șut, pentru că, executînd această lo- americană. Dar șuturile acesteia au

GRUPA A IV-A (RANCAGUA)

ANGLIA — ARGENTINA 3—1 
(2—0). După cum au început jocul, 
lăsîndu-se surprinși de atacurile vi
jelioase ale argentinienilor, englezii 
nu lăsau impresia că vor ciștiga așa 
de ușor. Din minutul 6 pină in mi

16,15; I. Press 15,92; A
: I. Kontsek (Ung.l 

______ '■/ “

PAUL OCHI ALBE

Paul Keres noul lidgr 
în turneul candidaților
După o pauză de o săptămînă ma 

rele turneu al candidaților de la Cu 
rapao a fost reluat sîmbătă cu cea d> 
a XV-a rundă. A început astfel par 
tea a doua a întrecerii. Din cele op 
partide desfășurate în rundele a XV-i 
și a XVI-a s-au încheiat doar trei 
Un frumos succes a repurtat marel< 
maestru Paul Keres, care a cîștigal 
consecutiv la Filip’și la Tal. Benkc 
l-a învins în runda a XVI-a pe Filip 
Celelalte partide s-au întrerupt. Fi 
scher deține poziții superioare în în 
treruptele cu Benko și Gheller, Pe 
trosian are un pion mai puțin la Ta 
și avantaj considerabil la Korcinoi 
care a întrerupt în dezavantaj și la 
Gheller.

Iată clasamentul după 16 runde 
Keres 10% p, Petrosian, Gheller 9 [ 
(2), Korcinoi 8 p (2), Fischer 7 ț 
(8), Benko 7 p (1), Tal 4'/2 p (I) 
Filip 4 p.

Turneul de polo de la Belgrad
BELGRAD 

tăzi a început 
ternațional de 
reprezentativele U.R.S.S., Italiei, R.P. 
Romine, R.D. Germane, R.P.F. Iugo
slavia și, în afară de concurs Iugo-. 
slavia B. în prima zi s-au înregistrat! 
următoarele rezultate: U.R.S.S.—
Iugoslavia B 7—0 ; Italia—R.D.G. 
2—0 ; Iugoslavia—R.P. Romînă 3—0 
(0—0, 1—0, 0—0, 2—0). Luni se dis
pută jocurile : Italia—Iugoslavia B, 
R.P. Romînă—U.R.S.S., Iugoslavia— 
R.D.G.

3 (prin telefon). As
in localitate turneul in- 
polo la care participă

nimerit rareori poarta apărată de 
Springett. In minutul 27, scorul a 
fost deschis de englezi. Centrul îna
intaș Peacock a șutat înalt spre 
poartă, iar fundașul Navarro, crezînd 
că mingea intră în plasă, a oprit-o 
cu mina. 11 metri, indiscutabil. Tran
sformă Flowers. Demoralizați de acest, 
gol, argentinienii cedează inițiativa, 
în minutul 42, Charlten șutează de 
la 15 metri pe jos, în colțul din 
dreapta, ridicind scorul la 2—0. In 
repriza a doua, din minutul 62, Ar
gentina rămîne în 10 oameni, 
aripa stingă Bellen, accidentat. En
glezii domină in voie și mai înscriu 
un gol în minutul 67 prin Greaves. 
La 3—0, echipa engleză nu mai in
sistă, permițind argentinienilor să re
ducă scorul. Autorul golului : San 
Filippo, în minutul 80. A condus N. 
Latîșev (U.R.S.S.).

ANGLIA : Springett,
Moore, Wilson, Norman, 
Douglas, Greaves, Peacock, Havnes. 
Charlton.

ARGENTINA : Roma, Capp, Na
varro, Mazzolini, Sacclii, Paez O> 
niak, Rafael. Marcelo, San Filipjo 
Bellen.

fără

Armfield. 
Flowers.

★
PARTIDELE DE DUMINICA 

S-AU TERMINAT CIJ l RMA- 
TOARELE REZULTAU :

Grupa I : U R.S.S.—Columbia 4-4(31) 
Grupa II : R.F.G.-Elveția 
Grupa HI : Spania-Mexic
Grupa IV: R.P.U.-R.P.B.

2-1 (t-O)
1-0 (OO)

6-1 (4-O>
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