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Iată-ne victorioși și în fața rugbiștilor italieni!
Ieri, pe stadionul „23 August Rominia 14—Italia 6

O grămadă victorioasă și Stănescu treVsferiwri. Moraru (dreapta) atent

Foto; T. Chioreanu

deschide spectaculos spre linia de 
e gata să intervină I

In priciul 'irn ai riNiiEi c.c.r ii

RAPID BUCUREȘTI — Ț. S. K. A. MOSCOVA
(15-8, 13-15, 11-15, 15-4, 15-11)

La capătul unei întreceri 
deosebit de palpitante, de 
două ore și jumătate, e- 
chipa de volei Riapid Bucu
rești și-a întrecut din nou 
adversarul devenit tradi
țional în finala Cupei cam
pionilor europeni, Ț.S.K.A. 
Moscova. Mai greu însă 
de data aceasta, fără a 
atinge realul său nivel va
loric și încheind în con
secință partida cu un re
zultat care îi îngreunează 
sarcinile în întîlnirea re
tur de duminica viitoare de 
la Moscova. Nu-i mai pu
țin adevărat că voleibaliștii 
sovietici i-au opus o echi
pă redutabilă, foarte bine 
pregătită, superioară din 
toate punctele de vedere 
celei aliniate în jocurile cu 
Progresul București, .o e- 
cliipă care poate foarte bine 
constitui la ora aceasta 
însăși reprezentativa Uni
unii Sovietice.

Cît privește desfășurarea 
jocului, cifrele de detaliu 
ale rezultatului ilustrează 
destul de clar lupta pasio
nantă Ia care au asistat 
aseară spectatorii bucureș- 
teni prezenți în sala Flo- 
reasca și emoțiile încercate 
de suporterii Rapidului. Aceste emoții 
sc datorează în primul rînd fluctuațiilor 
cu care au acționat de la set la set ju
cătorii rapidiști, a căror victorie a fost 
incertă pînă 
mingi. Fără 
multă voință 
ritm de joc
racterizează de altfel, voleibaliștii fero
viari ar fi reușit cu siguranță să-și sur
prindă adversarii, să-i învingă mai re
pede. Ritmul de joc necorespunzător — 
iată, după părerea noastră, explicația 
dificultății cu care feroviarii au obținut 
victoria. La aceasta se adaugă unele

voiri

3-2

Cu mingea perfect ridicată de Drăgtut (tir. II). rapi- 
distul Nieolau rezolvă în favoarea sa disputa cu 

bloca iul advers.

la ultimele schimburi de 
aceste fluctuații, cu m>i 
și hotărîre și deci cu un 

mult mai iute, care îi ca-

Folo : 1. Mihfticft

pri- 
lui 
<le- 
fi- 

dia 
or-

I Rugbiștii rominț au obținut ieri in 
Ifața generosului public bucureștean 
I oea de a patra victorie a lor din acest 
lan. Pentru aceasta un sincer și căl- 
Iduros bravo ! După cehoslovaci, ger- 
[mani și polonezi, iată-i de data aceas- 
Ita îîntrecuți și pe italieni. Este fără 
[doar și poate cel mai frumos succes 
lai loc din acest buchet primăvăratic, 
Icel mai prețios, mai ales prin valoarea 
Iși semnificația pe care o are. Acum — 
Mțr evident — sîntem alături de fran
cezi — cei mai buni din Europa, par
tida din noiembrie : Rominia—Franța, 
avind menirea de a stabili mai precis 
pozițiile in ierarhia europeană.

Rezultatul de ieri are darul de a 
ne incinta și prin faptul că doream 
această 
de an
in fața 
rești, in 
geri,’ la 
unor factori subiectivi, dar totuși in
fringed, care ne lăsau întotdeauna 
uși gust amar. De data aceasta însă, 
satisfacție deplină. Revanșa, mult aș
teptată, a fost luată și încă de o ma
nieră care nu comportă 
cutabil este doar scorul, 
aspectul jocului trebuia 
mai rotund, în favoarea 
vei noastre. Vom încerca să explicăm 
această afirmație, făcind un scurt 
film al partidei.

Ca de obicei — în ultimul timp — 
notninii se pun mai greu pe picioare. 
Italieni domină in cimpul de joc și 
manifestă o superioritate destul de vi
zibilă pe înaintare. Cu toate acestea, 
ca și cind lucrul nu ar fi evident, ro- 
mînii se angajează într-o adevărată 
„bătălie “ a înaintărilor (uitind parcă 
că la Brescia, și francezii au fost do
minați pe acest compartiment) și se

Moraru vrea să deschidă dar nu poate: 
treiaferturile italienilor sînt în ofsaid. 
Irimescu transformă lovitura de pe-

D. CALL1MACHI

(Continuare in pag, a 2-a)

schimbărilor, în 
ne folosirea inițiala și a 

cărui contribuție a fost 
în 

afară «Ic acesta.
remarcai — îr» 

mai man* constanță 
Ravel, 1 băgau și 

iMondzolevski

greșeli în operarea 
mul rînd 
Coste, a 
seori concludentă și determinantă
naiul meciului. în 
echipa Rapid s-au 
dine —- printr-o i 
Corbeanu, JNicolau, 
Plocon. De la .oaspeți- — 
(același excepțional ridicător), Kovalen
ko, Cesnokov,* Gaikovoi și Iakovlev- Ar
bitrul K. Konstantinov (It.l*. Bulgaria) 
a condus în genera 1-prea larg.

C, FAUR
C. MACQVEI

victorie de maj bine de 20 
(ultimul succes — și singurul 
italienilor — 3—0. la Bucu- 
1940). De atunci numai înfrîn- 
limită ce-i drept, datorate

discuții. Dis- 
care față de 
să fie mult 
reprezentati-

regăsesc cu greu. Abia tîrziu ei vor 
folosi viteza și tehnica mai bună a 
liniilor dinapoi și a liniei a treia. Se 
caută des „marginea". Ambele echipe 
se studiază mult și joacă prudent. 
Urmarea ? Acțiunile noastre sini fără 
eficiență în atac, iar italienii — puși 
pe apărare — jucind „la rezultat*,
simplist, fără fantezie, mențin scorul |---------
alb peste 30 de minute. Ba mai mult, I 
în min. 32, la o obstrucție în margine, 
sancționată prompt, Lanfranchi trans
formă impecabil lovitura de pe
deapsă de la circa 30 de metri late
ral : Rominia 0—Italia 3, In continuare 
jucăm la fel de ineficace, nu deschi
dem, deși sîntem superiori în jocul 
în mișcare. Dacă adăugăm la această 
greșeală tactică și unele deficiențe 
tehnice : pase întirziate la deschidere 
(Chiriac), pase greșite (centri) și ne- 
transformarea loviturilor de pedeapsă 
(Penau a ratat cel puțin trei lovituri 
din poziții favorabile), vom avea ex
plicația scorului cu care a luat sflrșit 
repriza: 3-0 pentru italieni! Abia 
după pauză va avea loc revirimentul 
mult așteptat.

La reluare se simte că romînii vor 
să cîștige, ei joacă mai organizat. Cu 
toate acestea trec mai bine de 10 mi
nute pînă asistăm la un atac — ce-i 
drept splendid — în care Moraru, 8n- 
trat pe partea închisă, îi pasează lui 
Penciu (venit ca aripă), iar acesta r>e- 
centrează cu piciorul in fața butului, 
unde Ionescu prinde, este placat, dar 
Mircea Rusu culege balonul și mar
chează în forță: Rominia 3—Italia 3. 
Ai noștri se dezlănțuie. Peste alte 
citeva minute Sava inițiază un dri
bling lung, dar Wusek, care urmăreș
te, este placat fără balon. încercare 
de penalizare : Rominia 6—Italia 3. In 
min. 64 după o grămadă favorabilă,

Rapid a jucat mai bine și a ciștigat cu 2-1 meciul cu Steaua

Codreemu (nr. 11) inscrie al doilea gol dl Rapidului. EI <t trecut de Zavoda II 
și a maroat in colț jos. In viteză, el nu poale evita insă ciocnirea cu Voi- 
nescu și acesta, Iov», va părăsi terenul. Fază din partida Rapid-Steaua 2—1

Foto T. Chioreanu

partidaCa orice întîlnire inleibucureșteană, exercită o atracție specială, 
care — indiferent de ,,miză“, situație Rapid — Steaua a fost așteptată cu 
în clasament sau formă a echipelor — mult interes de spectatori, prezenți ieri

Canotoarele noastre ati avut o comportare frumoasă

în număr mare pe stadionul „23 Au
gust". Și meciul — desfășurat într-o 
notă de perfectă sportivitate—a co
respuns în bună, .măsurii, mai al -s in 
prima repriză cind ambele echipe au 
creat numeroase faze frunți ase. iu des
fășurat un joc vioi și au luptat -mult 
timp de la egal la . egal. După pauză 
însă, numai Rapid a reușit — grație 
unei mai bune, pregătiri — să mențină 
aceiași ritm și avind superioritatea te
ritorială, să cîștige cu 2---1 ■((>—0).

Victoria Rapidului este meritată. Fe
roviarii au prezentat o echipă omogenă, 
echilibrată între compartimente, care a 
acționat mai curgător, mai.clar și mai 
eficace, creindu-și prin atacuri bine 
concepute și desfășurate, mai multe 
ocazii de gol. Echipa ri-a avut „puncte 
slabe", toți jucătorii au Iuțeai la fel 
de mult și cu aceeași ardoare, contri
buind în egală măsură la cucerirea 
victoriei. Ei au avut insă, momente de 
slăbire a ritmului de joc, permițind e- 
chipei Steaua să preia inițiativa șt să 
atace poarta lui Dungii. Apărarea fer
mă a Rapidului, conjugată cu slăbi
ciunile înaintării echipei Steaua, a 
evitat însă marcarea de goluri. Steaua 
a făcut o primă repriză promițătoare, 
dar în a doua a vădit slăbiciuni atit 
în apărare (Ivănescu, Jenei), cit și ia

Start în cea de a Vll-a ediție a cursei cicliste 
internaționale „lupa UCECOM“

Azi începe cursa ciclistă interna
țională de lung kilometraj dotată cu 
trofeul „Cupa UCECOM“. Alături 
de fondiștii noștri fruntași iși vor 
disputa întîietatea timp de o săp- 
tămină rutieri din K. 1’. Bulgaria, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară. Cei 
peste 50 de alergători romîni și 
străini vor parcurge 811 km împăr- 
țiți in șase etape, avînd de escaladat 
numeroase puncte de cățărare. Pe 
lista participanților figurează Gabriel 
Moiccanu, C. Dumitrescu, Gh. llă- 
dulcscu, Walther Ziegler, Ion Costna, 
Ghojnacki (Start Varșovia), frații 
Dcvai (Spartakus Pecs) și al(i ci

cliști cunoscuți în arena internațio
nală.

Iată echipele înscrise la cea de 
a Vll-a ediție a „Cupei UCJECOM": 
Septemvri Sofia, Start Varșovia, Spar
tabus Fees (R.F.U.), Dinamo, Steaua, 
Voin(a București, Olimpia Brașov, 
Flacăra București, Unirea București, 
Olimpia București și lotul de tine
ret al R.P.R. Startul festiv al com
petiției are loc în fala sediului 
UCECOM din calea Plevnei nr. 46, 
la ora 13,15 iar plecarea oficială în 
prima etapă București—Pitești (105 
km) se dă la ora 14,15 de la kilo
metrul 9,500 de pe șoseaua Cliitila.

la „Regata Praga“
— Echipajul de schif 4+1 rame pe primul loc —

PRAGA 10 (prin telefon). Pe Vltava, 
s-au desfășurat duminică dimineața fi
nalele probelor feminine ale concursu- 
sului internațional de canotaj academic 
„Regata Praga", la care au luat parte 
vîslașe din R. D. Germană, R. P. Ro- 
mină, R. P. Polonă șl R. S. Cehoslova
că. Cele două echipaje care au repre
zentat țara noastră la această competi
ție au avut comportări frumoase, reu
șind să obțină locuri fruntașe.

Prima probă, cea de schif 4-f-l rame, 
care s-a desfășurat pe un puternic vînt 
contra, a revenit echipajului romin 
format din Lia Bulugioiu, Florica Ghiu- 
zelea, Ana Tamaș, Emilia Rigard + 
Ștefania Borisov. învingătoarele au 
condus cu autoritate de-a lungul celor

gistrat timpul de 3:39,4. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele R. S. Ce
hoslovace (3:43,1), alte două formații 
ale țării gazde și echipa a II-a a 
R. D. Germane.

Proba de schif ultima din pro
gram, a fost cîștigată de echipa R. D. 
Germane, vicecampioană europană, cu 
3,20,0. Tînărul nostru echipaj, sosit pe 
locul secund la numai nouă sutimi, a 
avut o comportare remarcabilă, con- 
ducînd pînă în imediata apropiere a li
niei de sosire. In celelalte probe au ciș
tigat : Postlova (R.S.C.). cu 4:05,0 la 
simplu, echipajele R.D.G., cu 3.51.0, la 
schif dublu vîsle și R.S.C., cu 3:37,0, la 
schif 4-f-l vîsle.

I. BULUGIOIU

(Continuare in pag. a 3-a)

P. GAȚU

E l APA A XXIV-A
Dinamo Buc. — Progresul 2—2 <i—
știința Tim. — Metalul 4—0 (1—0)
Rapid — Steaua 2—1 (0—0»
Dinamo Pitești — Petrolul 0—1 (0— l)
Steagul rosti — U.T.A. 2—1 (0—3»
Minerul — știința Cluj l—0 (1—0)

Meciul Dinamo Barau — Jiul este
aminat.

CLASAMENTUL
1. Dinamo Duc. 24 13 7 1 53:20 33 »
2. Petrolul 2-1 12 K « 51 -250 3# >
3. St. roșu 21 13 3 3 50 2» >

7 43J» s >4. Progresul 21 10 7
5. Dinamo Bacău 2î 1) '• S ~*-> - *a w >
6. Rapid 21 ? ’ a ztzn s J
7. Știinta Cluj '* - » • i
8. Știinta Timișoara *1 - • r* M 1
9. Minerul ♦'

10. Steaua *< 1 •
11. U.T.A. al •
12. Jiul St • A
13. Dinam v x * :
14. Metalul C 1 ■ w < •



u Campionatul categoriei
35:21 
32:35 
38:42 
34:42 
23:28 
44:48 
35:43 
24:31 
33:42 
31:40 
27:42

au asis
tare s-a

Ieri, citeva mii de spectatori 
tat la un concurs de dirt-track 
impus nu numai prin dinamismul speci
fic întrecerilor motocicliste ci — mai 
ales — prin lupta strînsă care s-a dat 
în fiecare serie. Valoarea apropiată a 
multora dintre competitori a făcut ca 
întrecerile să fie deosebit de spectacu
loase. Cîteva dintre serii au ridicat chiar 
tribunele în picioare. Este clar că dirt- 
track-ul cîștigă pe zi ce trece „teren44 
și că nu peste multă vreme va deveni 
cea mai frumoasă 
cicliste care se 
noastră.

„Cupa Păcii* a 
bului Metalul (C. Radovici + M. 
Alexandrcscu) care s-a dovedit mai con
stantă dc-a lungul competiției, reușind 
astfel să acumuleze cel mai bun punctaj. 
D>ar dacă trebuie să vorbim despre va
loarea individuală a participanților sîn- 
tem obligați să evidențiem evoluția 
gătorului I. Cucu (Metalul) care, 
surprinderea multora, sc dovedește 
dintre cei mai dotați concurenti ai 
tei probe de îndemînare și curaj, 
luțiilc sale, ca și cele ale lui M. Alexan-

dintre probele moto- 
desf&șoară în tara

revenit formației clu-

alcr- 
8pre 
unul 
aces- 
Evo-

Gh, Voiculescu, R. Jurcă, C.drescu,
Radovici, au fost lâ înălțimea exigenței 
numerosului public aflat în tribunele sta
dionului Unirea. în progres se află și 
R. Temistocle. Și tînărul Al. Pop (Uni
rea) ar putea să se situeze pe lista 
fruntașilor dacă și-ar dubla curajul cu 
o tehnică mai corectă. Așa cum evo
luează însă acum n-a reușit duminică 
decît o singură „performanță* : aceea de 
a fi campionul... căzăturilor !

In concursul de calificare „veteranul* 
I. Șterba (Unirea) a cîștigat detașat. 
O bună impresie au lăsat însă și FI. 
Ionescu (Metalul) și P. Sică (Unirea).

Organizarea întrecerilor a fost bună. 
Se impune însă ca clubul sportiv Unirea 
să se ocupe în continuare dc îmbunătă
țirea pistei (mai ales în viraje) pentru 
a crea concurenților cele mai bune po
sibilități de întrecere, lată acum clasa
mentele concursului:

Echipe: 1. Metalul (C. Rodat ici 4" 
M. Alexandrescu) 16 puncte — cîftigă- 
toare a „Cupei Păcii" ; 2. Combinata 
Steaua — Metalul (FI. Costache 4* 1- 
Cucu) 12 p; 3. Steaua (Gh. Voiculescu 
4" K. Jurcă) 11 p; 4. Dinamo (R. le-

mistocle -j- N. Niculici) 5 p; 5. Com
binata Unirea ,— Voința (z\l. Pop 4* 
I. Sinea — acesta din urmă n-a mai 
luat startul) 4 p.

Individual (concurs ealificarc) : 1. I. 
Șterba (Unirea) 
nescu (Metalul) 
rea) 3 p; 4. G. 
5. P. Dragomir 
Va sile (Unirea)

6 puncte; 2. FI. lo- 
5 p; 3. P. Sică (Uni- 
Canache (Steaua) 1 p; 
(Metalul) 1 p; 6. G. 

0 p.

HRISTACHE NAUM

Primele întreceri 
în „Cupa Victoriei

Veliștii din R. D.

< i

Germană in frunte

SER1A I

St. roșie Bacău 0—0
Galați '

Rapid Focșani
Prahova Ploiești — Dinamo

4—1 (2—0) ’
Ceahlăul P. Neamț — CSO

1—1 ‘ *'
Știinta

1—0
Carpati

2-1 ,
C.S.M.S. Iași — Dinamo Suceava 1—0 

(1-0).
Flacăra Moreni

1-0 (0-0).

(0-0)
Galati

(0-0)
Sinaia — Foresta
(2-°)-

Poiana

C.F.R. Pașcani

Campionatele de juniori și școlare —
în Capitală

mult interes 
de atletism

Am așteptat cu foarte 
desfășurarea întrecerilor 
din eadrul etapei pe Capitală a cam
pionatelor republicane de juniori și 
a campionatelor școlare. Așteptările 
n-au fost însă confirmate. Și aceasta 
din mai multe motive :

1. Deși s-au înscris aproape 1.000 de 
concurențj totuși pe stadion n-au fost 
prezenți mai mult de 400, ceea ce vor
bește limpede despre „interesul“ pro
fesorilor de educație fizică și al antre
norilor in a-și mobiliza elevii la com
petiție ;

2. Rezultatele înregistrate, cu puține 
excepții, nu au depășit o valoare mo
destă : .

3. Organizarea întrecerilor a lăsat 
de dorit (programul înghesuit pe două 
jumătăți de zi ; numeroase probe ami
nate ; au lipsit materialele ajutătoare 
de conctțrsr adică tabelele de anunțarea 
rezultatelor ; a lipsit medicul ; au fost 
puțini arbitri ; s-au comis o serie de 
greșeli etc.).

■rv.

Trei meciuri 
necorespunzătoare

Nici unul din cele trei meciuri des
fășurate ieri dimineață la ștrandul 
Tineretului nu s-a ridicat la valoarea 
corespunzătoare unui campionat repu
blican. Jucătorii — cu rare excepții — 
au acționat confuz, cu multe obstruc
ții, lăsînd în general o impresie de de
zinteres. Mai mult chiar, echipa Indus
tria Linii Timișoara, care începuse 
atît de frumos acest campionat, și-a 
permis să „lase acasă" portarul de 
bază și pe Kelemen, „stilpul" echipei, 
sub motive cu totul neserioase.

Iată rezultatele meciurilor. însoțite 
de.citeva amănunte: STEAUA — CRI- 
ȘANA ORADEA 5—3 (1-0, 1-1, 1-0, 
2—2). Militarii au intrat în bazin con
vinși că vor cîștigă ușor, fără eforturi 
deosebite. In consecință, au jucat sta
tic, fără variația de teme tactice și 
'Viteza care le-au adus locul fruntaș în 
clasament. Păcat că tinerii jucători 
ce compun formația Steaua au și pășit 
pe drumul înfumurării, înainte chiar 
de a f... consacrați. Crișana a luptat 
cu.mujtă însuflețire, destul de organi
zat, confirmînd că rămîne una din echi
pele fruntașe din țara noastră. Au 
marcat: Marinescu, Ghidali, Alexan- 
dresr-u, Miu, Marinescu, pentru Steaua. 
Kovaci. Hegiesși (2), pqnt-j Crisani 
(D. ST.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI -'I. C. ARAD 
6-3 ,(3— 1, 1—0, 2—0, 0—2). Primele trei 
reprize au fost dominate de bucureș- 
țe'ni,’ oaspeții reușind de'-abia în ulti
ma, să închege citeva. acțiuni mai fru
moase. Au marcat : Chirvăsuță (3), Ma- 
riuță. Cloșcă și Varlăm pentru Știința. 
Kin'c's (21 și Wallinger pentru I.C. A.

;; IDINAMO - INDUSTRIA LINII 
,14-i (4—1, 3—0, 4-0, 3-0). Partida a 
Țest tot timpul la discreția campioni
lor, timișorenii comportîndu-se neaștep
tat de slab. Au marcat: Kroner (5), 
Zahan (4), Grințescu (2), Rusu, Len
gyel și, Mihăilescu pentru Dinamo. Las- 
zlo pentru Industria Linii. (A. AXEN-

Dintre rezultatele înregistrate se de
tașează ca valoare cele înregistrate de: 
Eugen Simionescu 4,02 m la prăjină — 
nou record școlar; Gheorghe Băla.șa
37.6 sec pe 300 m — record școlar ega
lat : Mihai Calnicov 7,17 m la lungime 
și 14,14 m la triplu ; C-tin Semen 1,90 
m la înălțime ; Marijean Predescu 12,7 
sec pe 100 m plat etc.

Iată acum performantele înregistrate 
pe foile concursului : JUNIORI I: 100 nt;
A. Ritovoi 11 „3 ; M. Niță 11,4 ; 200 m : 
M. Isbășescu 23,7; 1.500 m : Gh. Ene 
4:16.2: 5 km marș: L. Caraiosifoglu 
25:11.4; V. Furnică- 25:47.2; 110 mg: 
M. Drăguleț 15.3; H. Mălușelu 15.4 ; 
200 m : M. Drăguleț 26,9 ; 400 mg : M. 
Drăguleț 60.2 ; 1.500 m obst.: Gh. Ghe- 
noiu 5:00,4 ; lungime: M. Calnicov 7.17 
triplu: Calnicov 14.14 ; M. Zavalni 
13.70 ; înălțime : C. Semen 1,90 ; Ad. 
Trifu 1,85; prăjinăE. Simionescu 
4,02 ; Gh. Fodoreanu 3,80 ; D, Piștalu 
3.60 : greutate : V. Pătrașcu 13.69 : disc; 
M. Pascu 49,03 ; L. Petrov 47,02; su
liță : W. Sokol 59.04 ; D. Marian 52.31 ; 
JUNIOARE I : 100 m ; M. Predeșeu
12.7 ; 200 m : M. Predescu 27,2 ; 400 m
L. Frunză 61,9 ; 800 m : L. Frunză 
2:23,0 : C. Berna 2.28,8 ; 80 mg : S. Ne- 
cula 12,6 ; lungime : M. Miliadis 5,47 ; 
înălțime : S. Dăscălescu 1,55 ; M. Po
pescu 1,50 ; M. Mărgineanu 1,45 ; greu
tate : I. Turlea 10,74; C. Gurău 10,43 ;
C. Stan 10,37 ; G. Niculescu 10,37 ; su
liță : G. Niculescu 36,94 ; disc : C. Stroe 
36,47 ; JUNIORI II : 1.000 m : M. Chițu 
2:48,9 ; înălțime : A. Trilu 1,68 ; 300 m: 
Gh. Bălașa 37,6 ; 90 mg: H. Ilieșu și 
A. Bomboi 12,8 ; greutate : I. Petre 
13,46 ; prăjină : D. Marin și G. Oprișes- 
cu 3,40 ; suliță : T. Achiței 53,00 ; JU
NIOARE II : 60 m : G. Rădulescu 8,0 ;
M. Ijac 8,1 (în serii 7,9) ; 500 m; D. 
Birsan 1:24,8 ; 60 mg; A. Dincă 9,7 ;
D. Solea 9.9 ; lungime : E. Scarciu 5,05; 
M. Balea 4.95 ; disc: E. Prodan 30.92 : 
greutate : M. Bransdorfer 11,57 ; suliță: 
Bransdorfer 32,04 ; înălțime: A.. Stan 
1,40..

CONSTANȚA, 10 (prin telefon). — 
Astăzi s-a dat startul — pe mare — 
în tradiționalul concurs internațional 
la care, in afara veHștiior romini, par
ticipă sportivi din R.P. Polonă și R.D 
Germană — m total 49 de ambar
cațiuni. Prima regată, desfășurată pe 
un vini de forța 3 (foarte bun pentru 
concurs) a prilejuit o luptă strînsă 
ia toate cele patru clase. De altfel, la 
star, primul loc a fost clarificat abia 
pe ultima porțiune de traseu. La clasa 
F. B., ce primele 3 locuri s-au cla
sat veliștii din R. D. Germană: 
Reschoamm — Ietcman, Wandel — 
Witileh, Pagei! — Detler. Sportivii 
romini au ocupat locurile 4 și 5. Iată 
și clasamentul probei de star: 1. I. 
Naum — Constantin, 2. Lungu — 
Zamfir, 3. Georgescu — Rorinca. La 
finn, veliștii germani Horst și Raben 
au cucerit primele două locuri iar pe 
locul III s-a clasat N. Iliescu (Știin
ța Buc.). Snipe: 1. Milio — Romo- 
șan, 2. Chiriță — Anghel, 3. Sto- 
jewski — Stojewska (Pol.).

Clasamentul general neoficial după 
prima regată: 1. R.D.G. 38, 2. R.P.R, 
27, 3. Știința Buc. 8, 4. Dinamo
Constanța 7, 5. R. P. Polonă 4.

Luni are loc a doua regată.

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. Iași 24 15 6 3 61:20 36
2. Poiana Cimpina 24 16 2 6 52:19 34
3. Prahova Ploiești 24 9 11 4 38:28 29
4. Carpați Sinaia 24 13 3 8 55:47 29

' 5. Știința Galați 24 11 3 10 35:35 25
6. Dinamo Galați 24 10 5 9 42:43 25
7. C.S.O. Brăila 24 8 9 7 28:29 25

i 8. Foresta Fălticeni 24 9 5 10 26:35 23
9. Ceahlăul P. Neamț 24 8 6 10 28:39 22

10. Rapid Focșani 24 6 7 11 28:44 19
11. St. roșie Bacău 24 5 8 11 22:39 18
12. Dinamo Suceava 24 7 3 14 31:39 17
13. Flacăra Moreni 24 5 7 12 27:38 17
14. C.F.R. Pașcani 24 7 3 14 27:45 17

ETAPA A XXV A ( 17 iunie):
Ceahlăul P. Neamț — Știința Galați, 
CSO Brăila — Prahova Ploiești, Dina
mo Galați — Rapid Focșani, Foresta 
Fălticeni — Dinamo Suceava, Flacăra 
Moreni — Carpați Sinaia, C.S.M.S. 
Iași — St. roșie Bacău, C.F.R. Pașcani 
— Poiana Cîmpina.

SERIA A ll-A

Chimia Govora — C.S..M. Afediaș 2—0 
(0-0).

Știința București — Oiimpia București 
2-2 (2-1).’

C.S.M. Sibiu — Portul Constanța î—0 
(0-0).

C.S.AL Reșița — Chimia Făgăraș 4—1 
(1-1). '

Dinamo Obor — Metalul București 
1-1 (0-1).

Farul Constanta — C.F.R. Roșiori 4—1 
(1-0).

C.S.O. Craiova — Tractorul
2—1 (1—0).

CLASAMENTUL
24 ie 2
24 14 3
24 14 2

Brașov

Cîmpina

Fălticeni

Brăila

4. C.S.O. Craiova 24 10 7 7
5. C.S.M. Sibiu 24 10 5 9
6. C.F.R. Roșiori 24 11 2 11
7. Metalul București 24 10 4 10

•8. C.S.M. Mediaș 24 8 6 10
9. Chimia Făgăraș 24 9 3 12

10. știința București 24 9 3 12
11. Chimia Govora 24 7 7 10
12. Olimpia București 24 8 4 12
13. Tractorul Brașov 24 7 6 11
14. Portul Constanța 24 5 6 13

ETAPA A XXV-A (17 iunie):

27
25
24
24
22
21
21
21
20
20
16

C.S.M. 
Reșița — Știința București, Metalul 
București — Farul Constanța, C.S.M. 
Mediaș — Tractorul Brașov, Olimpia 
București — C.F.R. Roșiori, Portul 
Constanța — C.S.O. Craiova, Chimia 
Făgăraș — C.S.M. Sibiu, Chimia Go-, 
vora — Dinamo Obor.

SERIA A IH A

Crișul Oradea — Recolta Cărei 1—1 
(0-0)

C.S.M. Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
3-2 (1-2).

Corvinul Hunedoara — Vagonul Arad 
0—3 (0—2).

C.S.O. Timișoara — Ind. Sîrmei C. 
Turzii 1—2 (1—0).

Rapid Tg. Mures — C.S.O. Baia Mare 
0—2 (0—2). ’

C.F.R. Arad — A.S.M.D. Satu Mare 
3—0 (1—0).

Arieșul Turda — Crisana Oradea 1—1 
(0-1).

CLASAMENTUL

1. Crisana Oradea 24 15 3 6
2. Ind. Sîrmii C. T. 24 12 6 6 521J
3. Mureșul Tg. Mureș M 12 6 6 45:â0 30
4. C.S.O. Timisoara 24 12 5 7 31:25 29
5. C.S.M. Cluj 24 10 8 6 32:25 28
6. Arieșul Turda 24 9 9 6 38:31 27
7. C.S.O. Baia Mare 24 12 3 9 36:38 27
8. Vagonul Arad 24 11 4 9 38:28 26
9. Recolta Cărei 24 8 9 7 31:37 25

10. Rapid Tg. Mureș 24 6 5 13 23:41 19
11. C.F.R. Arad 24 5 8 11 25:33 18
12. Crișul Oradea 23 4 7 12 28î46 15
13. A.S.M.D. Satu Mare 24 5 5 14 1713S 15
14. Corvinul Hunedoara 23 4 6 13 18:36 14

iunie) : Cri-ETAPA A XXV-A (17
șana Oradea — C.S.O. Baia Mare, Va
gonul Arad — C.S.O. Timișoara;- Mu
reșul Tg. Mureș — Arieșul Turda, Re
colta Cărei — Rapid Tg. Mureș, Ind. 
Sîrmei C. Turzii — C.F.R. Arad 
C.S.M. Cluj — Crișul Oradea, A.S.M.D. 
Satu .Mare — Corvinul Hunedoara. —

1. Farul Constanța
2. Dinamo Obor
3. C.S.M. ReșițaC. GOLDENBERG, coresp.

Au luat silrșit întrecerile am
BRĂILA

zone
Iași) puternic, decis, cu serioase cu
noștințe tactice și tehnice. Bucureștea- 

finaiă pentru desemnarea nui a avut inițiativa mai mult timp, a 
etapei „zonale" de la Bră- 1 ‘ J
celor aproape 3.000 de

Reuniunea 
câștigătorilor 
ila a oferit -----
spectatori prezenți în arena C.S.O. 
multe momente de satisfacție. Cele 
nouă partide au fost presărate- cu 
multe acțiuni spectaculoase dar. fără 
discuție că meciul cel mai atractiv și 
l-au disputat 
(Buc.) și "

Această 
exagerare 
ți ar fi 
finală de 
care de 
partida — a lovit fulgerător, puternic, 
a eschivat tn stilul său binecunoscut, 
spectaculos. intr-un cuvînt a făcut o 
adevărată scrimă. La rîndul său; clu
jeanul a avut inițiativa în multe mo
mente, punctînd sec, cu croșee scurte. 
M. Dumitrescu (Buc.) a avut în fată 
un, adversar (C. Burdujan—C.S.M.S.

l semiușorii T. Pintilie 
G. Simonca (Cluj), 
partidă ș-a ridicat — fără 
— 1a un nivel rar întîlnit 
putut echivala chiar cu o 
campionat. ’ Dinamovistul — 
altfel a cîștigat cu „brio"

lovit mai rapid și prin surprindere, 
obținind decizia. Un meci de mare 
luptă au furnizat AL fuga (Brașov) și 
M. Ionescu (Craiova). Boxerul din 
Brașov, care în prima gală furnizase 
o surpriză elim:nindu-l pe Constantin 
Gherasim. iar în cea de a doua îl obli
gase pe boxerul M. Balcă de la Uni
rea Buc., să abandoneze în prima 
repriză, a trecut cu succes și exame
nul din seara finalei. în fata puterni
cului M. Ionescu. Iuga, care a făcut... 
„ravagii" cu directa de dreapta, a cîști
gat net și finala zonală, anunțindu-și 
o promițătoare evoluție in ultimul act 
al campionatelor. Iată celelalte rezul
tate: L. Ambruș (Buc.) b.p. 1. Otvosi 
(C. Turzii), M. Bucși (Timișoara) 
b p. A. Aîorăruș (Buc). P. Zăinescu 
(Cimpina) b.p. D. Aîinea (Buc.). Gh. 
Ionel (Bocșa) b.p. C. Stănescu (Buc.) 
V. Vlădescu (Ploiești) b.p. I.
(Buc.)-decizie eronată E.
(Buc) b.p. C. Petrenciuc (Buc,). La 
categoria grea Gh. Negrea (Buc.) a 
cîștigat prin neprezentarea adversaru
lui său 1. Harș (Oradea).

CONSTANTA

AAeciurile finale din cadrul fâggț jje 
zonă de la Constanța au , oferit, spec
tatorilor întîlniri disputate și de nivel 
tehnic mulțumitor. Iată iriviiigâtorii 
in ordinea categoriilor : Măriri Cristea 
(București), Ion Negru (C.‘ Lung 
Muscel). Ion Turcu (Brăila)'. Gheorgiie 
Vieru (Iași), Ion Olteanu (Mangalia), 
Grigore Enaclie (Brăila), NicoiaeMot 
(Timișoara), Constantin Bilă (Cra
iova), Ștefan Panduru (București), 
Mihai Gheorghioni (Hunedoara).

C. GOLDENBERG, coresp,

SIBIU

i stfate 
Schnap

SO dlULdLl tei 
lată-ne victorioși

■ i : ;• f/ V ■

și in fața rugbiștilor italieni

IAȘI

(Urmare din pag. 1)

deapsă : Romînia 9—Italia 3. Peste 
alte cinci minute, după un atac al 
treisferturilor romîne, Sava inițiază 
un dribling lung de peste 50 de metri, 
îi întrece pe italieni și culcă balonul 
între buturi. Romînia ,12—Italia 3. 
Chiriac transformă încercarea : 14—3. 
In min. 74. Lanfranchi, căpitanul ita
lian, organizează după o. .margine o 
grămadă deschisă și îi pune pe romini 
în poziție de ofsaid. Cu aceeași măies
trie el transformă lovitura de pedeap
să : Romînia 14—Italia 6. Jocul ia 
sfîrșit în nota de superioritate a echi
pei romîne, dar scorul nu mai poate 
fi majorat din cauza unor atacuri in
suficient de organizate.

O victorie merituoasă și. mai ales, 
foarte muncită; Cei mai buni: Sava 
(foarte activ). Moraru (bun coordona
tor), Stănescu (rapid), Demian (inspi
rat în margine) și Ionescu (pe faze) 
iar de la italieni : Lanfranchi, Di Zitti 
și Augieri. .

Arbitrul francez Durand a condus 
bine următoarele formații : R. P.
ROMI NA : Penciu—Sava, Wusek, Iri- 
mescu, Ciobănel—Chiriac. Stănescu—M. 
Rusu, Demian, Moraru—V. Rusu. Graur 
— Ionescu, Căpușan. Teofilovici. ITA
LIA : Perri ni—Del Bono, Luise, Am
bro n, Troncon—Augieri, Fusco—Rossi, 
Di Zitti, Squario— Lanfranchi, Zani- 
Levorato Aviso Anaioli.

C. R AI CU

Cei peste J500 de spectatori, care 
rfu asistat la finala zonei de box de 
Ia Iași, au avut prilejul să urmăreas
că partide ' interesante în care lupta 
pentru victorie a fost dusă cu dîrzenie 
d n primul pină in ultimul minut. 
Nici surprizele nu au lipsit. ■ Dintre 
ace-’ea. menționăm înfrîngerea tmeu- 
re.ș eantriui Al Bariciu de către A. 
Iliescu (Medgidia). Celelalte rezulta
te: C. Crudu (București) b. ab. III 
F Dumitru (Craiova), A. Olteanu 
(București) b. p. C. Câtălui (Constan
ta), I. Florea (C. Lung Muscel) b.p. 
I Gropșan (București) M. Cornel 
(Ploiești) b.p. M". Pintilie (O-adea), 
M. Rinjeu (Oradea) b.p. F.. Szîlagv 
(Baia Mare), V. Neagu (Constanța) 
b.p. C. Conceag (Tg. Mureș), Șt. 
Cojan (Galați) b.p. P. Osman (Bucu
rești), M. Nicolau (Iași) b. ab I St 
Szentanai (Cluj). C. Șerhan (Bucu
rești) cîștigă fără adversar.

SIBIU 10 (prin telefon), 
înaintea începeri; întrecerilor 
cadrul etapei de zonă din 
baza sportivă Luceafărul 
căpătoare. Peste 3.000 de 
au ținut să fie prezenți' laultima; evo
luție a boxerilor, fiind; în general, 
mulțumiți de calitatea partidelor.' Cel 
mai tehnic boxer al întrecerilor 'dis
putate in localitate s-a dovedit a fi 
craioveanul Florea Pătrașcu. Iată rezul
tatele: V. Vintilă (CraioVa) b.k.'6'J II 
V. Turcu (Brașov); N.' Mîrldreanu 
(Steaua) b.p. Gh. Badiu < (C-lurig 
M uscel), E. Cișmaș (Steaua) b.p, -Z. 
Motea (Craiova), FI. Pătrașcu (Craio
va) b.p. A). Radu (Brașov). C. Nicu
lescu (Sibiu) b.n. E. Sfăncescu (Buc.) f - ■-.................- - - - -

Cu o oră 
finale din 
localitate, 

era neîn- 
spectatori

;.o 1 D BădilăN.iStoenescu (C-ța) b.k. . . ________
(Cita). Gh,. Buzaîtî (Craiova.)- b,.k.o. II 
I. Sibișan (Reșița), I. Monea (Buc.) 
b.n;_ Al. Alarjuțan (Reșița). I. Ivari 
(Cdung M(iscel) b.pb II 1. Corfiatis 
(Brăila). V Mariutan (Buc.) b.p. P. 
Kurujiczi (Bocșa).

I. IONESCU si M. LUPUȚIU, coresp.

CLUJ

EUGEN URSU. corespondent

Iată cîștigătorii fazei' de zOrfă”dispu
tată in localitate: I. ~ . ,'*■ ...
N. Putu — ■ -......................- ■
I. Pătrut 
V. Mirza 
Mentzel
(Buc.). 1 
valoroși boxeri s-au dovedit a fi 1.
Pățruț, Gh Anghel si P M^ntzel.

V. CACOVEANU. eortso.

1. Toma (Buc.), 
(Buc.), Gh. Anghel (Buc.), 
(Buc.), I. Mihalic ('Buc.), 
(Cluj). H; Low (Buf). P. 
(Timișoara). V. Trandafir 

Rahău (Constanta). Cei mai



Ieri în campionatul categoriei A
PA UN MECI SPECTACULOS DINAMO $1 PROGRESUL Steagul roșu a iitvins U.T.A Victorie meritată:

AU TERMINAT LA EGALITATE 2-2 (1-0) în ultimele 20 de minute: 2-1 (0-0)
partidei Dinamo Bucu-in timpul

ti — Progresul, cînd dinamoviștii 
nduceau la un
eva remarca: 
pipa Progresul 
uă puncte..." 
pfirme această
ke după ce Ene a împins mingea 
plasă, la o centrare impecabil exe- 

tată de Pîrcălab, Baboie a reluat 
i voie în poartă balonul centrat de 
aripa opusă de către Mafteuță.

moment dat cu 2—0, 
„scorul e exagerat; 
nu este inferioară cu 
Și parcă vrînd să 
constatare, la 10 mi-

dicat tribunele în picioare prin rapidi
tatea fazelor, reușind pînă la urmă 
să egaleze prin golul lui Mafteuță, 
in minutul 82 la un corner.

Primul sfert de oră a aparținut 
Progresului, apoi jocul s-a echilibrat, 
ca după minutul 20 inițiativa să apar
țină mai mult dinarnoviștilor, supe
rioritate concretizată în min. 35 prin- 
tr-un gol, marcat de Ene la o pasă 
în adîncime trimisă de Frățilă. Re
priza secundă începe tot în nota de

telefon). — 
plecat de la

6ură Ia realizarea acesiui joc de burtă 
calitate, dovedindu-se din nou o echi
pă capabilă să furnizeze partide de 
im ridicat nivel tehnic. Ei au domi-

ncaș (dreapta) 
. să tragă

ajufnge prea ttrziu fi nu-l mai poate împiedica pe Ene II 
la poartă. Fază din meciul Dinamo— Progresul 2—2

Foto V. Bageac

BRAȘOV, 10 (prin 
Spectatorii brașoveni au 
stadion satisfăcuți de calitatea parti
dei. Ei au vizionat un joc disputat 
într-un ritm rapid și presărat cu faze. nat centrul terenului, în special în re- 
specfaouloase și cu multe șuturi la —'— - J— *- ------
ambele porți.

Steagul roșu a cîștigaț, pînă la 
urmă, după destule emoții, pentru că 
arădenii au fost cei care au deschis 
scorul în min. 50 prin Pop (acesta a 
speculat o greșeală a fundașului 
Ivăncescu). In ultimele 20 de mi
nute gazdele au dominat mai mult 
datorită și faptului că U.T.A. șî-a re
tras mijlocașii (Mețcas—Koszka), pen
tru a păstra rezultatul favorabil. 
Fotbaliștii din Brașov și-au creat in 
această perioadă multe situații favo
rabile și după două „bare" ale lui 
Campo și Seredai ei au reușit să în
scrie prin Meszaros in min. 71 și Ne
cula min. 83.

Arădenii au contribuit

priza a doua, iar atacul — in care 
au excelat Sasu, Floruț și Czako — 
a executat acțiuni în viteză, pline de 
vigoare, orientate pe poarta apărată 
de tînărul Hajdu, care a făcut o par
tidă foarte bună.

A arbitrat Gh. Vereș (Cluj).
STEAGUL ROȘU: HAJDU —

Zbîrcea. Zaharia, Ivăncescu — SERE- 
DAI. Szigeti — Hașoti, Năftănăilă, 
Campo (Necula min. 57), Meszaroș, 
DAVID.

U. T. A.: 
paș, .Meamțu 
— Selvmesi, 
CZAKO.

COMAN — Sziics, Ca- 
— MEȚCAS, KOSZKA 
SASU, Pop, FLORUȚ,

în egală mă-
C. D1ACONESCU și V. SECĂREANU

corespondenți

Progresul nu a fostConstatarea că
erioară eu două puncte s-a dovedit 
fi justă doar în parte. Explicația ? 

Lși pînă la 2—1 perioadele de do
nare1 au alternat și echipele s-au 
ved.it a fi sensibil egale în cîmp. în 
ta porții" însă Dinamo a avut o 
perioritate exprimată în cele două 
[l-uri, p'ehtru că a jucat mai simplu 
maî rapid în atac. Tn schimb, ata- 

rițîi Progresului au combinat spec- 
ptrlațs. dar cu prea multe dantelării, 
pzînd uneori cu pasele „înapoi", 
ba ce' â dat prilej apărătorilor di- 
ajjviști Să se regrupeze și să creeze 
Pro de 'netrecut. Cînd Progresul a 
blărtțuit însă atacuri mai hotărite, 
bn"a fost și în minutul 70 la golul 
I Baboie, a reușit să străpungă apă
rea, fermă a echipei Diriamo. Atacuri 
cmănătoare au inițiat jucătorii Pro- 
psfilui și în continuare, cînd au ri-

I ’ Rapid a jucat mai bine 
la cîștigat cu 2-1 meciul cu Steaua

(Urmare din pag. 1)

fie (Constantin, Tătaru, Alateianu), 
re i-au scăzut forța de joc. In plus, 
pătorii nu au reușit să se mențină 

’ritmul de joc al Rapidului.
Timp de 10 minute echipele se tato- 
rază prin acțiuni cu pase multe, mai 
es în centrul terenului. In min 9. 
bon ratează prima 
pitiri 
I 13 
ingu 
bmai 
tgă.

dominare a Progresului. Intre minu
tele 53 șî 55 egalarea „plutea" în 
aer, dar Vpinea ratează copilărește 
apoi Baboie luftează în fața porții. E 
iârăși rîndul dlrramoviștitor să preia 
inițiativa și în min. 60 urmează, cel 
de al doilea gol înscris de Ene. Apoi, 
în min. 64 Frățilă ratează o mare 
ocazie. Tn continuare asistăm lâ atacuri 
insistente inițiate de Progresul și care 
se soldează cu cele două goluri amin
tite mai sus.

După aspectul jocului rezultatul de 
egalitate este echitabil. Dinamo pu
tea să obțină victoria dacă insista 
pînă la sfîrșit și nu se retrăgea în 
apărare pentru a păstra rezultatul, 
recurgînd uneori chiar și la „trage
rea" de timp. Acest lucru era 
coste, deoarece în ultimele minute 
greșul a luptat cu puteri înzecite 
tru victorie.

Arbitrul Emil Martin (Buc.) a 
dus corect un meci desfășurat în li
mitele sportivității și răsplătit cu 
multe aplauze pentru momentele de 
bun spectacol fotbalistic.

DINAMO: DATCU — POPA, NUN- 
WE1LER 111, Ivan — Ștefan, Nun- 
weiler IV — Pircălab. Frățilă JU<1- 
guroi-u din min. 85), ENE, 
David.

PROGRESUL: Mindru — 
CARICAȘ, Soare — loniță. 
CANU — MAFTEUȚA,

*>ă-I 
Pro- 
pen-

con-

VARGA,

Nedelcu,
PAS- 

. . ... _________ .... VOINIEA.
Smărăndescu 11, Dinulesou, BABOIE.

Dinamo a dominat,
iar Petrolul a cîștigat cu 1-0 (1-0)...

telefon). —
Așteptată cu viu interes, deși 

practic pentru Dinamo campionatul 
jucat partida de la Pitești nu 
ridicat la un nivel deosebit, am- 

formații angrenîndu-se într-un 
de uzură. Echipa Petrolul era 
interesată în obținerea victoriei, 
jocul său nu a corespuns aștep

tărilor. Mai tot timpul ploieștenii 
au- fost dominați. Ei au învins cu 
1—0 (1—0) 
ineficacității 
nicilor, care 
căzii. Fotbal 
cît în primele 25 minute, cînd 
zele au alternat cu repeziciune 
la o poartă la alta. Apoi, partida 
a căpătat alt caracter, dinamoviștii 
acționînd crispat, iar Petrolul 
plăcmdu-se într-un joc anost. Oas
peții 
dea, 
șitul 
mai 
însă, ocazii clare prin Lalu și Flo
rescu. După pauză petroliștii mul
țumiți de rezultat au slăbit ritmul. 
Acționînd dezlînat, atacul dinamo- 
viștilor nu a reușit, în continuare, 
să concretizeze, ratînd îndeosebi 
prin Florescu și Țurcan. De fapt, în 
această repriză Petrolul. nu a creat

PITEȘTI, 10 (prin

datorită în primul rînd 
liniei de atac a local- 
a ratat numeroase 
clar nu s-a jucat

o- 
de- 
fa- 
de

com-

au înscris în min. 8 prin 
la un contraatac. Pînă la 
reprizei inițiativa a aparținut 

mult gazdelor, care au ratat

Clasamentul

Dri- 
sfîr-

general, 
puțin un

(Bucu- 
urmă-

decît acțiuni sporadice la poarta lui 
Niculescu. După aspectul 
Dinamo Pitești merita cel 
rezultat de egalitate.

Arbitrul V. Dumitrescu 
rești) a condus satisfăcător 
toarele formații:

DINAMO PITEȘTI: Niculescu — 
Vulpeanu. Barbu, Haimovici — 
CORNEANU, Radu - CIRCIUMA- 
RESCU, Florescu, Lalu (min. 75 
Valcan), Halagian, Țurcan.

PETROLUL: SFETCU (min. 73
Ionescu) — Neacșu, Fronea. Florea 
— D. Munteanti, DUMITRAȘCU — 
Zaharia, Badea, Dridea, . Tabarcea, 
Asiminoaie (min. 59 Babone).

D. ȘTEFANESCU și A. BANU 
corespondenți

LUPENI 10 (prin telefon). Pe un 
timp excelent și în fața a peste 9.000 
de spectatori, formația din Lirpeiii a 
obținut o frumoasă victorie în fața 
echipei Știința Cluj. Intîlnirea a 'ost 
viu disputată și a oferit un spectacol 
de calitate, fapt pentru care la sfirșitul 
partidei jucătorii ambelor echipe au 
fost aplaudați. Victoria echipei gazda 
este pe deplin meritată.

Scorul a fost deschis în min. 3, cind 
Mihaly — primind o minge la mijlo
cul terenului — s-a infiltrat pe partea 
stingă și a centrat în fața porții. Moguț 
a respins și Comșa a reluat înscriind 
plasat din apropiere. După acest gol 
localnicii atacă susținut, înghesiundtșși 
adversarii în fața porții bine apărată 
de Moguț. Din min. 30 oaspeții își 
revin, echilibrează jocul și apoi au 
chiar o perioadă de dominare însă linia 
lor de atac se dovedește ineficace.

După pauză echipa din Lupeni nu 
mai funcționează ca un tot omogen, 
deoarece cei doi halfi de margine u> o 
perioadă de „cădere", ceea ce permite 
studenților clujeni să stăpînească mij
locul terenului. Ei combină insă rirea 
mult și, în plus, apărarea - echipei 
gazdă — în frunte cu Vasiu și Coman 
— reușește să respingă toate atacnriie. 
Din min. 55 Minerul echilibrează locul 
și organizează cîteva acțiuni pe partea 
stingă, unde Ion C. Ion pătrunde cu 
ușurință prin sistemul defensiv 'al clu
jenilor. Pînă la sfîrșit asistăm la un 
joc viu disputat dar scorul nu mai 
poate fi modificat.

Bun arbitrajul lui Gheorghe Olteanu 
(centru).

MINERUL: MIHALACHE - Stan- 
ciu, COMAN, VASIU —' Mîhăilă'. ’ Mi
haly — Cucu, COMȘA,' STAUDT, 
SzokT (din min. 62 Oftăn), ION Ci 
ION.

ȘTIINȚA: MOGUȚ. — Kr.omely; 
MUREȘAN, CIMPEANU — GEOR
GESCU, Popescu'—lVansuc (din1 titfri: 
75 Băluțiu), P. EMIL, Gane, MARCU, 
H. MOLDOVAN. . / . '

ION CIORTEA — coresp...%

Ieri, in campionatul de tineret
Dinamo București — Progresul

2—2 (0—2)
Știința Timișoara Metalul

1—0 (1—0)
1—1 (0—0)Rapid — Steaua

Dinamo Pitești — Petrolul
4—1 (1—0)

Steagul roșu — U T A. 1—0 (1-—0)
Minerul — Știința Cluj 1—2 (0—1)

DINAMO BACĂU LA MAGDEBURG: 0 VICTORIE

ocazie, trăgînd 
de bară, pentru ca în min. 12 
Greavu să salveze poarta lui 
în ultimă instanță, intervenind 
cind Mateianu se pregătea să 
Jocul este animat, acțiunile se 

Isfășoară rapid de la o poart^lâ alta, 
riescu pierde și el o ocazie în min. 
L4șț Raksi trage „pește" în nij.n. 23.. 
Inci cornere la poarta lui Voinescu 
I patru la a lui. Dungii rămîn fără 
l'irftat, iar repriza se încheie cu un 
lor'-'dlb. t.a ffhiaTfe, chiar în‘min. ’53; 
bpid deschide scorul prin Ozon, după 
pasă primită de la Ionescu și după 
cursă de aproape 30- m. Atacul echi- 
i- Steaua îl „caută" -prea mult pe 
pnstantin, care insă nu strălucește șî 
țiuhile sînt respinse. In schimb, 
lacurile Rapidului sînt mult mai pe- 
pnloase și în min. 85 scorul este urcat

2i—0 de Codreanu, după o pasă în 
agonală de la Georgescu și o pătrun- 
Ire spectaculoasă. In ultimul minut 
1 joc, Steaua a reușit să înscrie punc
hy de onoare prin Constantin. 
A „condus btoe M. Gruțescu. 
RAPID: DUNGU — GREAVU. Mo- 
bc, Macri — NEACSU 
kpga). GHERGHINA 
E.ȘCU,,. OZON, Ionescu, 
ODREANU:
STEAUA: VOINESCU 
mia) 
ranescu 
iru. Constantin, Mateianu (min. 74

AL. INOVAN

1. Rapid 
Dinamo

3. Progresul 
, 4 Stea.ua

2.

interbucureștean
9
8
6
1

6—4—1—1—10: 6 
6—3—2—1—10: 6 
6—2—2—2—10:13 
6—0—1—5— 6:11

Scor concludent la Timișoara:
Știința--Metalul 4-0 (1-0)

ȘI UN MECI NUL

(min. 80
- NASTU- 

Georgeșcu,

. _. ___ (min. 85 E-
Z AVODA II, Cojocaru, 
Jenei. CRIȘAN — Ta

TIMIȘOARA 10 (prin telefon). Stu- forează scorul: 2—0. După 6 minute 
denții timișoreni au. obtintit o victorie Mițaru înscrie și el: 3-— 0. In conti- 
clară, la un 9cor concludent: 4—0 nuare, Știinta domină și Lereter pierde
(1—0). Cu toate acestea; jDcuPsazdenbr’ 
nu a satisfăcut în prima repriză, cînd 
majoritatea acțiunilor au fost dirijate 
pe centru’, a/*lomerînd careul1 advers și 
ușurînd sarcina apărării oaspeților. Așa 
sb explică fapTnl că scorul a fost deschis 
abia în penultimul minut al primei re
prize : Mițaru ’ centrează la Manolâche 
și acesta, deși jenat de portarul Andrei, 
înscrie. îri Cădere. Pînă atunci. Știința 
ă dominat Copios, dar a ratat mult prin 
Mari'olâchb (min. 1.5 și 20), Lereter (29, 
39) și Mlțarh (19). în tot acest răs
timp, Metalul — care de la început a 
pus acceiit pe o apărare ' strictă, cu in
terul NiculesCu retras pe linia d'e fund 
— n-a schițat dfecît un singur contraatac, 
în miri. 26, cînd Gebrgbscn salvează 
de pe linia porții mingea trimisă de! Ca
za eu, in urma unei lovituri de. .colt ..

în repriza secundă Știința schimbă 
tactica în atac, folosind des extremele. 
Ca urmare, înaintașii creează faze peri
culoase la poarta lui Andrei în mrn.

, ,tnn|a domină și Lereter pierde 
dotiS ocazii favorabile (rfiîn? 64 șî "îl). 
Cu 8 minute înainte de sfîrșit Lereter 
stabilește scorul final: 4-—0.

Rezultatul putea fi mai mate dacă 
linii dintre înaintașii timișoreni (R. Lazăr 
și Igna) nu făceau abuz de artificii 
ieftine care, pe lingă că n-au folosit 
echipei, au însemnat și lipsă de respect 
față de adversar.

Aurel Bentu (Buc.) a arbitrat nesatis- 
f'ăcătbr un meci ușor de condus. El a 
dat multe' decizii inverse, a fost de
parte de fază.
' ȘTIINȚA : Curcan -— JENEI, Țurcan, 

GEORGESCU ' Petescu, Tănase — 
lirha. R. Lazăr, Măno'lache, LERETER, 
Mițaru.

METALUL: Andrei — Tdfnescii,
PRANDEA. Georgescu — Nițescu, 'Pe
trescu — Moișescu (din min 46 Pro- 
danciuc), CRUȚIU, Caz,acu, Niculescu, 
Chiriță.

MAGDEBURG 10 (prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică s-a disputat un 
turneu internațional în patru echipe: 
Dinamo Bacău, Spartak 
Praga, Rotation Leipzig și 
Magdeburg.

Sîmbătă, Dinamo Bacău 
cu Aufbau Magdeburg și a 
la* egalitate : 1—1 (1—0), după un joc
echilibrat, în care Dinamo nu s-a com
portat totuși la valoarea sa. Scorul" a 
fost deschis de Ciripoi în min. 13, iar 
gazdele au egalat abia în min. 72 
prin Hirschmann, care în min. 85 a 
ratat un 11 m. Dinamo a aliniat for
mația : Ghifă—Gross, "Lazăr, Cincu— 
Rădulescu. Vătafu—Sorin Avram, Ja
maischi, Gram (min. 72 Nemeș), Ciri
poi, Publik. In celălalt meci, Rotation 
Leipzig a învins pe Spartak Sokolovo 
cu 2-0 (0-0).

Duminică, Dinamp Bacău a jucat 
mai bine, a dominat mai mult ș* a 
avut mai multe' ocazii, cîștigînd me
ciul cu' Rotation Leipzig cu 1—0 (1—0). 
Unicul punct a fost marcat de Gram

Sokolovo 
Aufbau

a jucat 
terminat

(min. 
namo 
primul -îeci, 
înlocuit în 
Cei mai buni : 
Ghifă, Lazăr și Publik: In’ al doilea 
meci, Aufbau Magdeburg a învims pe 
Spartak Sokolovo cu 4—2 (0-0). I«1 
mod normal, la egalitate de puncte și 
cu un golaveraj mai bun decît Aufbau 
(2—1 față de 5—3), Dinamo trebuia să' 
ocupe primul loc în clasament. Organi
zatorii însă, au procedat altfel, depar- 
tajînd echipele Dinamo și Aufbau prin 
diferența de goluri ; în felul acesta 
Aufbau a ocupe* primul loc. ■

30) dintr-o lovitură liberă. Di» 
a aliniat aceeași formație din 

în care însă Nemeș 'l-a 
min. 71 pe Jamaischi. 

Rădulescu, Cinau,

TR. TOMESCU

fronosport

P VELȚAN și I. IOANA

mmm

Duminică 17 iunie: 
„sferturile" Cupei

Duminica viitoare este pauză în 
campionat: se dispută -sferturile de 
finală ale Cupei R.P.R. Programul 
este următorul : Metalul Tirgoviște — 
Rapid București (la Brașov). Jiul Pe- 
trila — St. roșu (la Cluj). Petrolul 
— Progresul și Dinamo Bacău — 
Steaua (locurile de disputare ale ul
timelor două partide nu au fost fi-

Așa arată o variantă cu 12 re. 
zultate exacte : .

I. Rapid —
II. Dinamo 

greșul
. 111. Steagul 

Dinamo
V. Știința Timișoara—Metalul 

Minerul — Știința Cluj
VII. Ariesul — Crisana
VIII. C.S.M ~ "
IX Prahova — Dinamo Ga-iați
X. Corvinu!
XI Crișul Oradea 

Cărei
XII. Știința Galați — Poiana

Steaua -1
București — Pro-

IV.

VI.

roșu — U. T. A. 
Pitești — Petrolul

Clui — Mureșul

Vagonul
Recolta

X
1
2
1
1 

X
1
1
2

Stea.ua


Concurentul sovietic Senicev pe primul loc 
in întîinirea de talere R. P. Romiaă—U.R.S.S,

0 frumoasă victorie internațională 
a halterofil tor de la Dinamo Obor

Simbâtă dimineața, pe o vreme ex
celentă, la poligonul Tunari au în
ceput întrecerile de talere dirrtre spor
tivii romîni și sovietici. încă din pri
ma manșă, concurentul sovietic Se
nicev și I. Dumitrescu au luat un 
avans apreciabil față de ceilalți tră
gători. Ei au reușit să lovească cite 
98 de talere aruncate. Cîștigătorul 
concursului era deci greu de cunos
cut. Dovedind o înaltă măiestrie, Se
nicev a spart însă în cea de a doua 
manșă 100 talere, realizând astfel o 
valoroasă performanță (care constituie 
un nou record unional, vechiul record 
fiind de 197 t.), superioară recordului 
olimpic. Compatrioții săi ca și trăgă-

TBĂGĂTORII ROMÎNI PARTICIPĂ 
IA CAMPIONATELE INTERNATIONALE 

ALE R. P. ONGARE
Un lot de trăgători romîni. printre 

care l. Șîrbu, N. Rotaru, M. Fereca tu, 
E. Drăgan, T. Ciulii, V. Atanasiu, Șt. 
Petrescu, T. Jcglinschi, N. Bratu, I. 
Nițti etc., a plecat aseară cu trenul li 
Budapesta pentru a participa la campio
natele internaționale ale R. P. Ungare, 
care vor avea loc între 11—18 iunie.

Campionul olimpic I. Dumitrescu feli
cită pe trăgătorul sovietic Senscev 
pentru frumosul rezultat pe care l-a 
realizat, rezultat care constituie un 

nou record unional

Prima întîlnire internațională a hal
terofililor de la Dinamo Obor — des
fășurată în compania echipei F.S.G.T.- 
Franța — a coincis cu o frumoasă victo
rie. Halterofilii romîni au obținut victoria 
ea scorul de 5—1, fiind îndelung aplau
dați de peste cei 500 de muncitori ai 
Uzinelor de utilaj chimic din București. 
Victoriile dinamoviștilor au fost obținute 
de H'eăer (cat. 56 kg — 205 kg). Alexan
dru Tonus (cat. 00 kg — 285 kg), 
Gheorgke .VoUoreonu (cat. 75 kg — 
327J5 kg). Cornel K ele men (cat. 82 kg 
— 355 kg — care a corectat totodată 
trei recorduri republicane de juniori) și 
Cheorghe fliacu (cat. grea — 355 kg). 
Singura victorie a echipei franceze a 
fost adusă de Jean Dili Pierre (cat. 
ușoară — 310 kg).

Reuniunea s-a bucurat de un frumos
succes.

DUMITRU D. NICOLAE
corespondent

Igor Tcr Ovancsiaii: 
nou record mondial la lungime

In cadrul unui concurs atletic desfășurat la Erevan, Igor Ter Ovanesîan 
a stabiM o excelentă performanță la proba de săritură in lungime stabilind 
noul record al lumii la 8,31 m. Vechiul record aparținea tai R. Boston 
(8,28 mj.

Tamara Press: 18,55 la greutate!
Scelkanova: 6:53 la lungime!

Renumitele atlete sovietice Tamara 
Press și Tatiana Scelkajnova au sta
bilit două excepționale recorduri ale 
lumii în cadrul concursului desfășu
rat duminică la Leipzig. Tamara 
Press a aruncat greutatea la 18,55 m, 
fiind prima atletă din lume care de
pășește granița celor 18 m. Vechiul 
record mondial era de 17,78 m și apar
ținea aceleiași atlete. In proba de

săritură în lungime Tatiana Scelta 
nova a realizat 6,53 m cu 5 cm m 
mult decit recordul mondial ofici; 
deținut de ea. (Agerpre

Rezultate meritorii 
ale tinerilor călăreți romini

Călăreții romîni au plecat 
spre Varșovia

Ieri a plecat spre Varșovia echipa de 
ciiărie a țării noastre care va lua star
tul in concursul internațional ce va în
cepe în riua de 14 iunie și apoi va par
ticipa la concursurile internaționale de la 
Leîp»i« si Aachen. Au făcut deplasarea : 
Vasile Pinciu, Gheorghe Langa, Virgil 

'Blrbiireanu, Andrei Costea și Nicolae j 
Mihalcea. Călăreții romîni vor folosi 
în probele de obstacole caii Rubin, Bîr- 
san. Rapsod, Clasic, Diavolo, Nela și 
Simplon, iar la dresaj pe Bolero și Cor
vin.

tarii noștri, în frunte cu I. Dumitres
cu, i-au felicitat călduros pe câștigă
tor. Cel mai bucuros a fost insă an
trenorul, pentru faptul că la înapoiere 
în patrie duce cu ei două no: recor
duri unionale de valoare excepțională.

Concurenții noștri și in primul rind 
I. Dumitrescu, ar fi putut face mai 
mult dacă nu ar fi avut defecțiuni 
la armă. Rezultatul lui este totuși 
bun. Destul de slab a tras însă Gh. 
Enache, care a ratat 10 lovituri.

lată rezultatele: talere aruncate
din sânt 200 bucăți: 1. SENICEV
(U.R.S.S.) 100 + 98 = 198 t NOU 
RECORD AL UNIUNII SOVIETICE 
(vechiul record 197 t) ; 2. I. Dumi
trescu 97 4- 98 = 195 t: 3. Gh. Ena- 
che 94 + % e 190 t 4. Zimenko 
(U.R.S.S.) 93 4^ Ș2 = 185 t; 5. A. 
lonescu 92 4- 91 => 183 t; 5. A. loa- 
nițescu 90 ’+ 86 «=> 176 t. Au mai 
tras, în afară de concurs, D. Danciu 
187 tj St. Popovfcj 1R1 t și V. Ca- 
lomfirescu

Handbalistele romine din nou învingătoare în U.R.S.S.:
9-5 (7-4) cu reprezentativa R.S.F.S.R.

Dubla mtilnire de popice dintre reprezentativele
R. P. F. Iugoslavia

ZAGREB, 10 (prin telefon). — Za-, 
ijgrobul a găzduit duminică a doua 
'tîlnire dintre echipele reprezentative 
tale R. P. F. Iugoslavia și R. P. 
fRomîne. Dupg întreceri viu disputate, 
ifn special la fete, sportivii gazdă au 
lobțimit o dublă victorie: băieți,
W.P.F.I. — R.P.R. 5409 — 5191 p.di; 
‘fete. R.P.F.I. — R.P.R. 2469 — 2433 
<p. d.

Jucătorii iugoslavi, campioni mon- 
'.țdiati de mai mulți ani, și-au eonii r-

și R. Ps Romine
mat. dfci nou valoarea. Sportivii ro- 
mîni au avut o comportare slabă. 
Doari Tiberiu 6zetnany, care a doborît 
din cele" 200 brie imixie 916 popice, 
și in mai mică măsură tînărul - C. 
Vînătoru (872 p.d.) s-a.tt ridicat la 
nivelul adversarilor lor. Fetele noastre 
au format o echipă mult mai omo
genă, evidențiindu-se în special Ioana 
Gothardt, (425 p.d.) și Elena Pre- 
deanu (403 p.d.).

IAROSLAV 9 (prin 
Simbătă dupaamiază, 
nină de handbal în 7 
mine a intilnit, din nou, în locali
tate, reprezentativa R.S.F.S. Ruse.

Formația tării noastre s-a com
portat ia general bine. Atacul a avut-- 
multe acțiuni clare, la care au con
lucrat niajoritatea jucătoarelor. Am 
putea . .
noastre lipsa de concentrare în fi
nalizarea unor acțiuni, fapt care a 
dus la anularea a nu mai pu(in 
de 6 goluri pentru depășirea semi
cercului.

Echipa R. P. Romine a cîștigat 
partida cu scorul de 9—5 (7—4). 
In primele minute scorul a fost echi
librat, pentru ca în min. 11, ju
cătoarele roniine să conducă cu 6—2 
și să termine repriza cu scorul de 
7—4. La reluare, timp de 10 .mi
nute nici o echipă nu reușește să 
înscrie vreun gol. Apoi, gazdele au 
redus din handicap (7—5), dar pînă 
la sfîrșit echipa noastră mai mar
chează de două ori. Scor final: 
9-r-5 pentru formația R. P. Romine. 
Au marcat: Boțan 4, Leonte 2, C. 
Dumitrescu, Frantz și Șteîănescu 
pentru echipa noastră și Bobrova 3, 
Petrova, Abrosova pentru gazde.

Reprezentativa R. P. Romine va 
mai susține probabil luni, un joc 
la Moscova, în compania echipei

telefon). — locale Trud, iar In cursul dimineții 
echipa femi- de marți se va întoarce în Capitală, 
a R. P. Ro-

NICOLAE NEDEF
antrenor feredal

reproșa însă handbalistelor

cîpînd la un important concurs desfăș 
rat în localitate, echipa de juniori 
tineret a țării noastre a obținut rezulta 
meritorii in întrecerile de călărie ca 
au cunoscut un ridicat nivel de desf 
șurare. în prima zi, călărețul nostru 
Hering (cu Machcdon) s-a clasat 
locul II în proba de deschidere, iar 
a doua zi A. Donescu a cîștigat „Pr 
miul tineretului44 și proba rezervată j 
niorilor și seniorilor.

• Intr-un meci internațional de volei, 
desfășurat la Budapesta, echipa mascu- 
linS a R.P. Ungare a învins cu scorul 
de 3—0 echipa Franței.

• A luat sfârșit cea de a 45-a ediție a 
(Turului ciclist al Italiei. Anul acesta, pe 
lista câștigătorilor și-a îuscris numele ru- 

itierul italian Franco Balmamion. care a 
’realizat timpul de 123h 07:03. El a fost 
urmat la 3’57” de Massignan (Italia) 

ivi la 5'02” de Nino Defilippis (Italia). 
'Baldini, unul din favoriții turului, s-a 
.clasat pe locul 7 la 7’54”, iar Nencini

ocupat locul 13 la 24’51”.
• în cadrul „Jocurilor Britanice" de 

'atletism de la Londra, proba de 1500 m 
Lplat a fost cîștigată de cehoslovacul Sa- 
fligner, care a realizat timpul de 3:45,0. 
’ El l-a învins pe maghiarul Szentgali, 
| cronometrat în 3:45,03. Francezul Pellez 
>B-a clasat pe primul loc în proba de 800 
f ■> plat cu rezultatul de l’51”2/10.

• Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Los Angeles, Jim Beatty

' a stabilit un nou record mondial în pro
ba de 2 mile cu timpul de 8:29,8. Ve
chiul record era de 8:30,0 și aparținea 
lui Marray Ilalberg (Noua Zeelandă).

• Echipa selecționată de box a ora
șului Varșovia și-a început turneul în

’ Iugoslavia, evoluînd la Belgrad în com
pania echipei Radnicki din localitate. 
Pugiliștii polonezi au ob |inut victoria cu 
scorul de 16—4.

• In cadru] unui concurs de atletism 
desfășurat la Harkula, finlandezul Pentli 
Nikula a doborît pentru a patra oară în 
cursul acestui sezon recordul european 
la săritura cu prăjina, reaiizînd 4.85 m. 
Săptămâna trecută el sărise 4.80 m.

Pe scurt m
Nikula utilizează o prăjină cu fibre de 
sticlă. Recordul european oficial al pro
bei este de 4,76 n» și aparține lui Man
fred Preussger (R.D. Germană).

• în zilele de și 17 iunie va avea 
Ioc la Varșovia marele concurs interna
țional de atletism „Memorialul Kuso- 
cinski*. La actuala ediție a concursului 
și-au anunțat participarea peste 180 de 
atleți și atlete în frunte cu recordmanele 
mondiale Tamara Press (U.R.S.S.), lo- 
landa Balaș (R.P. Roinînă), Salonen 
(linia da), Grodoszki (R.D. Germană), 
Jazy (Franța), Togo (Japonia), Trousil 
(R.S. Cehoslovacă), Piatkowski (R.P. 
Polonă) și alții.

• In runda a 19-a a turneului candi
da țiior la titlul mondial de șah două 
partide s-au încheiat în 5 ore de joc j 
Keres — Cheller și Filip —Tal, ambele 
cu remiză. Korcinoi a întrerupt cu avan
taj material la Fischer. Intr-o poziție 
complicată s-a întrerupt partida Petro
sian — Benko. Liderii clasamentului 
continuă să fie inarii maeștrii sovietici 
Gheller și Keres cu cite 121/? puncte fie
care. Pe locul trei se află Petrosian — 
11V? puncte și o partidă întreruptă.

• Echipa de fotbal Dosza Budapesta 
a debutat cu o frumoasă victorie în tur
neul internajional de juniori de la Viena 
învingînd cu 1—0 pc F.C. Lucerna. 
Alte rezultate înregistrate: F.C. Aug
sburg — Ferencvaros Budapesta 2—1 ; 
F.C. Zurich — Rapid Viena 2—0.

• Competiția de fotbal pentru „Cupa 
Rappan” a programat două noi jocuri: 
F.C. Munclten — Feyenoord Rotterdam 
4—-3; Racing Club Paris — Young 
Boys Berna 3—1.

A luat sfîrșit concursul intemațions 
de pentatlon modern de la Leipzi
LEIPZIG 10 (prin telefon). — Con

cursul international de pentatlon mo
dern desfășurat în localitate a luat sfîr
șit sîinbătă cu victoria — atît la indi
vidual cît și pe echipe — a sportivilor 
din Republica Democrată Germană. Pen- 
tatloniștii romîni au avut o comportare 
meritorie, reușind să ocupe locul doi 
în clasamentul pe echipe. Ținînd seama 
de forma foarte bună a pentatloniștilor 
țării gazdă, împărțiți în mai multe echipe, 
precum și de faptul că sportivii polonezi 
se află în plină pregătire pentru campio 
natul mondial din Mexic, putem aprecia 
ca bună evoluția reprezentanților țării 
noastre în concursul internațional des 
fășurat la Leipzig. Dealtfel, în această 
ordine de idei, se cuvine evidențiată 
performanța lui Tomiuc, care a terminal 
învingător în ultima probă a concursului, 
crosul.

Iată cîteva amănunte despre ultimele 
două probe. înotul s-a desfășurat într-uu 
bazin de 25 m din Leipzig, pe primul 
loc clasîndir-se Wohser (R.D.G. V) cu 
timpul de *8:45,0 — 1075 puncte. El a 
fost urmat de polonezul Sajtak cu același 
timp și, firește, cu același număr «le 
puncte, Magdeburg (R.D.G. I) 3:49,0 — 
1055 p. Sportivii noștri au realizat urmă
toarele performanțe: 20. Marinescu
4:11,0 — 915 p., 21. Tomiuc 4:11,0 —

23. Țintea 4:13.0 — 935 p , 2 
4:11,0 — 930 p. l’e edrip

945 p., 
Panciu 
proba de natație a fost cîștigată de a 
lecționata R.P. Polone (2915 p.), urma 
de lî.D.G. I (2910 p), R.P. Rom'ui 
(2825 p.). Crosul, desfășurat pe un tras< 
de 4.000 m într-o pădure din apropieri 
orașului, s-a încheiat cu o IriUHj 
victorie a reprezentantului nostru - 
miu<?, apreciat în termeni elogioși < 
specialiștii prezenți. Tomiuc a termin 
pe locul I eu timpul de 13:40.0 
1210 puncte, urmat de Jopicli (R.D. 
V) 13:43,0 — 1231 p.. Petrirhows 
(R.D. Germană) 13:18,0 — 1216 j 
Schubert (R.D.G. I) 13:51,0 — 1207 
lată rezultatele obținute de ceilalți spo 
tivi romîni : 17. Marinescu 1 1:29,0 
1093 p„ 19. Panciu 14:32,0 — 108 
p., 32. Țintea 15:04 — 988 p.

Clasamente finale : individual: Wem 
(R.D.G. I) 5018 p„ Schubert (R.D.G. 
4836 p., Paszkiewicz (R.P. Poloni
4833 p., Petriehowski (lî.D.G. 1) 4b: 
p., ... 8. Marinescu (R.P.R.) 4550 t 
9. Tomiuc (R.P.R.) 4530 p., ... 1 
Țintea (R.P.R.) 4501 p....... 33. Pane
(R.P.R.) 3964 p. Echipe: R.D. Gr 
mană I 14.509 p., R.P. Română 13.51 
p., R.D. Germana 11 13.305 p., K. 
Polonă 13.157 p.

«Gz uteludeeeaSlIJirîrilSIl
Campionatul mondial de Sotbal

Cehosiovacia lugosiavia și Chile-Brazilia miercuri in s
Ieri au continuat în Chile întrecerile 

turneului final al celei de-a șaptea edi
ții a campionatului mondial de fotbal. 
Intîlnirile de ieri au desemnat pe cele 
patru echipe care-și vor disputa semi
finalele la 13 iunie.

LA VINA BEL MAR s-au întîlnit 
echipele Braziliei și Angliei. Prima re
priză a .fost in general egală. Brazilie
nii deschid scorul în minutul 31 prin 
Garrinclia, care a înscris cu capul. După 
zece minute, la o acțiune inițiată de 
Greaves, Hitchens aduce echipei sale 
cgalarea. După pauză, inițiativa trece 
aproape total de partea brazilienilor care 
in min. 54 înscriu prin Vava, la o fază 
confuză, cind apărarea adversă se opri
se. în min. 59, Garrinclia, cu un șut 
puternic de la 30 metri, care l-a surprins 
pe portarul Springett, urcă scorul la

3—1. Pînă la sfîrșit inițiativa aparține 
echipei Braziliei.

LA RANCAGUA, echipa R.S. Ceho
slovace a obținut o victorie la limită: 
1—0 (1—0) în fața formației R.P. Un
gare. In prima repriză, fotbaliștii ma
ghiari au dominat circa 35 de minute, 
dar apărarea cehoslovacă, în frunte cu 
Schroiff, Lala și Novak, a fost la post. 
Golul echipei cehoslovace a fost înscris 
în primul sfert de oră, în urma unei 
acțiuni de contraatac: Lala a degajat 
pînă la Masopoust, acesta a prelungit 
lui Scheror și atacantul cehoslovac a 
trimis mingea în plasă. Iu repriza a 
doua jocul se echilibrează, cehoslovacii 
joacă foarte prudent în apărare și astfel 
scorul rămîne neschimbat.

LA SANTIAGO, R.F. Germană și Iu
goslavia au furnizat un joc foarte echi

librat. Multă vreme, scorul a rămas a 
și se părea că se vor juca prelungii 
In min. 86, iugoslavii — care s-i 
arătat mai activi în finalul partidei - 
au reușit să înscrie prin Radakovh 
Jocul a fost de slab nivel tehnic, m 
mult de uzură. Rezultat final : 1— 
(0—0) pentru Iugoslavia.

LA ARICA, în cel de-al patrulea me 
al sferturilor de finală. Chile a într 
cut U.R.S.S. cu 2—1 (2—1). Chilien 
au deschis scorul, Cislenko a egalat î 
min. 27 iar Rozas a înscris golul vi 
toriei un minut mai tîrziu.

în urma acestor rezultate, se vor di 
pută miercuri următoarele partide scul 
finale :

Santiago : Chile — Brazilia.
Vina del Mar: Iugoslavia — Ceh 

slovacia.


