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Mici modificări în ukîmele două etape
® C. Dumitrescu ți 1. Cosma continuă să se situeze printre fruntași 
© Timpul se menține nefavorabil ® Fostul purtător al tricoului galben. Genet 
[Franța] a abandonat în etapa a IX-a ® Azi zi ue odihnă la Zie'ona Gora 

POZNAN 18. Nici în etapa a IX-a 
(150 km) vremea nu a surîs cicliștilor 
aarticipanți la cea de a XVI-a ediție 
1 „Cursei Păcii". Din orașul Torun ei 
iu luat startul pe un timp ploios. Cu 
:oate acestea alergătorii au pornit pu- 
;ernic. în fruntea plutonului se insta- 
ează rutierii noștri și cei germani, 
:are lansează o serie de atacuri spec- 
aculoase. La acțiunile lor însă răs
pund prompt cicliștii belgieni și polo- 
îezi pentru a-și apăra pozițiile frun- 
:așe în clasamentul pe echipe. Lă ki- 
ometrul 31 ploaia... se oprește.

în orașul Inowroclaw asistăm Ia un 
pasionant sprint cu premii, cîștigat de 
ielgianul Haeseldonckx, urmat de Zie- 
inski (R.P.P.) și Lebedev (U.R.S.S.). 
\u fost parcurși 41 de kilometri și 
?easul ne arată că a trecut o oră.

După 45 de kilometri de la plecare 
>lutonul se rupe în două. în față ru- 
ează circa 30 de alergători, care s-au 
ietașat datorită acțiunilor întreprinse 
le cicliștii romini și cei germani. Deși 
a un moment dat grupul fruntaș a- 
rea un avans de 30 de secunde, la ki- 
ometrul 60 cele două plutoane se u- 
îesc în urma muncii extraordinare 
lepuse de cicliștii din grupul urmă
ritor. în localitatea Gniezno (95 km 
le la Torun) se desfășoară un nou 
mrint cu premii. Ordinea trecerii : 
laeseldonckx, Tagliani (Italia) și Me- 
jyerdi (R.P.U.).

Au trecut trei ore și s-au parcurs 
25"“km, ceea ce înseamnă că s-a ru- 
at cu o medie orară de peste 40 km. 
_.a km 140 scapă de sub supraveghe- 
ea plutonului Andreoli (Italia), Gre

frunta- 
Echipa 
contra- 
evadați

laleriu Jurcă la 3 zecimi de secundă

en (Danemarca), Petersen (Danemar
ca), Volf (R.S.C.) și Bobekov (R.P.B.). 
Ei reușesc să se distanțeze și să-și 
dispute sprintul final, datorită faptu
lui că nici un ciclist din pluton nu 
acționează deoarece, fugarii nu pre
zentau nici un pericol pentru 
șii clasamentului individual, 
noastră însă a greșit că nu a 
atacat deoarece printre cei
se afla și un alergător din echipa Ita
liei, aflată înaintea noastră la foarte 
puțin timp.

Alergătorul francez Jean Pierre Ge
net, fostul lider al clasamentului ge
neral individual, fiind bolnav a aban
donat.

Clasamentil etapei: 1. Andreoli 
(Italia), 3h42:22; 2. Green (Danemar
ca); 3. Petersen (Danemarca); 4. Volf 
(R.S.C.); 5. Bobekov (R.P.B.) toți a- 
celași timp. Plutonul, condus de Hae- 
seldonckx (Belgia) (în care se aflau 
și toți cicliștii romîni) a fost marcat 
cu timpul de 3h43:24.

CLASAMENTUL GENERAL — IN
DIVIDUAL: 1. Verhaegen (Belgia) 
37hll:32, 2. Ampler (R.D.G.) 37hl2:04, 
3. Vyncke (Belgia) 37hl3:22, 4. Gaw- 
liczek (R.P.P.) 37hl4:55, 5. Cerepovici 
(U.R.S.S.) 37hl5:48, 6. Dumitrescu
37hl5:52, 7. Cosma 37hl6:03 ...22. Stoi
ca 37h22:17 ...25. Rădulescu 37h22:54 
...31. Ziegler 37h31:58... 54. Ardeleanu 
38h07:25. ECHIPE: 1. R. P. Polonă 
114h07:27, 2. Belgia 114hll:14, 3.
U.R.S.S. 114hl4:09. 4. R.D.G. 114hl4:56, 
5. Italia 114h20:05, 6. R. P. Romină
114h21:28.

ZIELONA GORA 19. Ca și in zilele 
precedente și în etapa a X-a desfășu
rată duminică pe ruta Poznan — Zie-
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Dinamo București și-a mărit avansul la 5 puncte

REZULTATELE DE IERI :

fa recordul lui Moina pe 200 m
în concursurile de atletism desfășu- 

ate, simbătă și duminică, în Capi- 
ală cîteva rezultate rețin in mod 
ipecial atenția: 290 m: V. Jurcă 21.6 
(LA 0,3 SEC. DE RECORDUL REPU- 
3LICAN AL PROBEI); lungime : 
M. Calnicov 7,25; H. Albrecht 7.21
- rec. pers.; R. Radoslav 7 07
— rec. pers.; triplu: S. Ciochi- 
îă 15,57; D. Vlădescu 14,90 ; V. 
tăuț 14,59; înălțime: Al. Spiridon 2,00: 

A. Trifu 1,90; greutate: C. Schnel 
4,57 — rec. pers.; ciocan: C. Drăgu-

N. Rășcănescu 59,12; D.
„---- - rec. pers.; lungime

ete: M. Miliadis 5,68 — rec. pers.: 
5c. Potoroacă 5.57; disc: Manoliu

(Continuare in pag. a 4-a) I

liaboie înscrie cel de-al 
al echipei sale. (Fază 
Progresul București —

6—3).

șaselea fțol 
din meciul 

Știința Cluj

In întreceri deosebit dc disputate

Știința Tim. — Crișana 1—1 (0—1)
Minerul — Dinamo Buc. 1—2 (1—0) 
Progresul — Știința Cluj 6—3 (2—1) 
U.T.A. — Petrolul 2—0 (1—0)
Rapid — C.S.M.S. 4—1 (3—0)
Farul — Steaua 1—0 (1—0)
St. roșu -- Dinamo Bac. 1—2 (0—1)

eseu 60.84: N. R; 
îffiorghiu 56.57 —

9*

Au fost desemnați campionii republicani
de juniori ia lupte

GALATI 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). Speranțele sportului 
luptelor clasice din întreaga țară 
și-au dat întîlnire la Galați in zilele 
de 18 și 19 mai, pentru a ștabili

Ieri, pe Snatfov, in „Cupa Dinamo”

Pasionante întreceri de caiac-canoe

campionii republicani pe anul 1963 
la toate categoriile de greutate.

Cei 137 de concurenți care au evo
luat pe arena sportivă a orașului au 
oferit spectatorilor meciuri de o deo
sebită frumusețe. De-a lungul a două 
zile de concurs am fost martorii 
unor îndrăznețe acțiuni tehnice, exe
cutate curajos și corect de marea 
majoritate a participanților.

Finala campionatului R.P.R. de 
mori a arătat limpede că avem 
meroase elemente talentate care 
fi oricind selecționate in lotul
publican. Dar și mai îmbucurător 
este faptul că la aceste întreceri a 
putut fi remarcată afirmarea unor 
luptători cu reale perspective din 
orașe in care nu se practica îna
inte acest sport (Tirgoviște, Medgi-

ju- 
nu- 
pot 
re-

ETAPA VIITOARE [26 MAI]

Petrolul — Steagul roșu
Rapid — Progresul
Steaua — Dinamo București
Dinamo Bacău — Știința Timișoara
Știința Cluj — Farul
C.S.M.S. — U.T.A.
Crișana — Minerul

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 22 13 7 2 39:18 33
2. Steaua 22 11 6 5 50:34 28
3. Știința Cluj 22 10 5 7 35:31 25
4. Rapid 22 9 6 7 39:32 24
5. Șt. Tim. 22 8 7 7 34:32 23
6. St. roșu 21 10 2 9 32:36 22
7. C.S.M.S. 22 7 8 7 37:44 22
8. Petrolul 22 8 5 9 37:27 21
9. Farul 21 9 3 9 37:32 21

10. Progresul 22 7 6 9 34:38 20
11. U. T. A. 22 7 4 11 36:40 18
12. Din. Bacău 22 6 5 11 22:33 17
13. Crișana 22 6 5 11 21:38 17
14. Minerul 22 4 6 12 20:45 14

Astăzi, la Deva și Dirlad

PRIMELE JOCURI IN „CUPA PĂCII”

lacovici-Sidorov, „cuplul" dinamovist care a cucerit ieri victoria in cele două 
probe de canoe dublu.

Foto: P. Romoșan

V. GODESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Tradiționala competiție rugbistică 
„Cupa Păcii", care în acest an cu
noaște — datorită numărului sporit 
de participant și progresului înregis
trat de toate formațiile — un interes 
deosebit, începe azi în orașele Deva 
și Birlad. Oaspeții au sosit în țară 
și au făcut ultimele pregătiri, urmînd 
ca începind de astăzi să se întreacă 
pentru cucerirea trofeului.

Pe stadionul din Deva se va desfă
șura astăzi partida dintre formația

R.S. Cehoslovacă și cea a R.P. Po
lone. Jocul se anunță echilibrat ; dar, 
cunoscînd valoarea rugbiștilor ceho
slovaci, credem că ei vor debuta prin— 
tr-o victorie.

Un mare interes stîrnește, firește, 
evoluția rugbiștilor romîni. Prima 
noastră echipă întîlnește la Bîrlad re
prezentativa R. P. Bulgaria. Este de 
așteptat ca rugbiștii noștri să obțină 
victoria în fața oaspeților care parti
cipă, de altfel, pentru prima oară la

GABRIEL MOICEANU A CÎȘTIGAT PENTRU A DOUA OARA 
„MARELE PREMIU AL ZIARULUI L’HUMANITE11

„Cupa Păcii". Dorim, însă, ca acest 
joc inaugural al formației noastre în 
actuala ediție a competiției să mar
cheze nu numai o victorie, ci să re
flecte progresul și valoarea ridicată 
a rugbiului romînesc.

Jocurile încep la ora 17,30.

Tradiționala competiție de primă
vară a canotorilor dotată cu „CUPA 
Dinamo" a cunoscut la ediția din fi
nest an un succes deosebit. Excelent 
organizată, bucurîndu-se de o largă 
participare a celor mai valoroși caia- 
iști și canoiști, competiția — prima 
ie asemenea amploare din acest se- 
on — a prilejuit întreceri de toată 
rumusețea și, ceea ce este foarte im

portant, de ridicat nivel tehnic. Ma
ma majoritate a participanților, cano- 
ori cu renume în arena internațio- 
ială sau elemente tinere, afirmate în 
ultima vreme în concursurile interne, 
au făcut din plin dovada muncii te
meinice de pregătire desfășurată în 
perioada lunilor de iarnă.

La capătul unor dispute care, în u- 
nele probe, s-au ridicat, fără nici o 
exagerare, la nivelul unor adevărate 
finale de campionat european sau 
mondial, „Cupa Dinamo" a revenit or
ganizatorilor competiției care au to
talizat 264 p. O replică viguroasă le-au 
dat canotorii clubului Steaua, care au 
acumulat 254 de puncte și au ocupat 
locul II în clasamentul general. Pe 
celelalte locuri : 3. Olimpia, 4. Voința, 
5. Clubul sportiv școlar, 6. Știința Ti
mișoara, 7. Școala sportivă de elevi.

în numărul de mîine vom reveni cu 
rezultatele tehnice și amănunte de la 
aceste întreceri.

PARIS 19 (prin telefon). Aproape 
100 de cicliști din U.R.S.S.. R.P. Ro
mină, R.P. Polonă, Italia, Elveția, Fran
ța au luat startul în cea de a 30-a 
ediție a „Marelui premiu ciclist al zia
rului L’Humanite", care a avut loc sîm- 
bătă și duminică. In prima etapă. Paris 
— Rouen (165 km) victoria a revenit la 
sprint sportivului sovietic Kulibin în 
4 h 30:34,0. O comportare frumoasă a 
avut ciclistul romîn Gabriel Moiceanu 
care a ocupat locul II, urmat dc nolone- 
tul Kowalski — ambii în același timp 
cu învingătorul.

In etapa a doua, Rouen — Paris 
reprezentantul țării noastre Gabriel Moi
ceanu s-a menținut tot timpul în plutonul 
fruntaș creîndu-și un avans apreciabil 
față de principalii săi adversari Kulibin 
și Kowalski. Pe traseu, numeroși spec
tatori au aplaudat pe ciclistul romîa 
care încă înaintea finișului era consi
derat cîștigătorul cursei întrucît. la un 
moment dat, avea un avans de 4 minute

față de Kulibin și 7 minute față de 
Kowalski!

în această etapă G. Moiceanu a ocu
pat locul 5 (primul loc a revenit Iui 
Slotnikov). reușind să cucerească locul 
I in clasamentul general individual. 

Victoria sa a fost mult aplaudată la 
sosire. Astfel, G. Moiceanu cîștigă pen
tru a doua oară consecutiv primul loc 
în „Marele premiu al ziarului L'IIu- 
manitfi".

In clasamentul general individual, pe 
primele locuri se află ; GABRIEL MOI
CEANU (R.P.R.) 8 h 22:54, 2. Kulibin 
8 h. 24;44. 3. Fernando (Franța) 8 h. 
26;12. Ceilalți cicliști romîni s-au cla
sat după cum urmează: 39. Șelaru, 
42. Bădără, 52. Ciumeti, 55. Crlgore.

„Cupa Marelui premiu" a revenit e- 
chipeî U.R.S.S. Pe următoarele locuri 
s-au clasat Franța, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, Italia, Elveția.

TUDOR VORNICU

Scrimerii romîni 
învingători la Kiev

KIEV. (Agerpres). Turneul internațio
nal de scrimă de la Kiev a continuat cu 
desfășurarea probelor de floretă pe e- 
chipe. Im feminin, pe primul loc s-a 
clasat selecționata R.P. Romine care în 
meciul decisiv a învins cu 9—3 repre
zentativa R.S.S. Ucrainene. In compe
tiția masculină, victoria a revenit echipei 
ucrainene, învingătoare cu 9—7 în me
ciul cu reprezentativa R.P. Romjne. Pe 
locul trei s-a clasat Ucraina II. iar pe 
locul 4 echipa R.S5. Moldovenești.

Proba de sabie pe echipe a fost clștl- 
tată de echipa R-P. Romine, învingătoa
re eu 9—6 în meciul decisiv cu K.S.S. 
Ucraineană. La spadă au învins sportivii 
ucraineni, ,



Steaua a dominat dar Farul a învins:
1-0 (1-0) la Constanta

Dinamo București a cîști
2-1 (0-1) cu Mi

a

CONSTANȚA, 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Cînd arbitrul 
Petre Sotir a fluierat sfîrșitul jocu
lui, punând capăt unei dispute epui
zante, un spectator constănțean. aflat 
in imediata apropiere, se exprima 
cam așa: „Decît să ataci 80 de mi
nute și să pierzi, cum s-a întîmplat 
în meciul cu Dinamo, parcă i mai 
bine să fii dominat, dar să cîștigi" ! 
Este un punct de vedere pe care noi 
ne-am grăbit să-l înserăm la înce
putul cronicii noastre deoarece el 
sesizează cit se poate de clar cele 
petrecute azi la meciul Farul — 
Steaua.

Nu efite pentru prima dată cînd o 
echipă părăsește terenul învinsă, in 
ciuda superiorității teritoriale. Iar 
jucătorii Stelei își mai amintesc de
sigur cel puțin vreo două-trei cazuri 
asemănătoare cînd deși au presat 
evident nu le-a mers jocul. Se în
tâmplă !

La sfîrșitul partidei de ieri, insă, 
în altă parte trebuie căutată, după 
părerea noastră, explicația înfrînge- 
rii: și anume in formula de echipă, 
aproape cu totul nouă, aliniată de 
militari într-o „partidă cheie". Nu
mai apărarea imediată — Eremia, 
Zavoda II (Ivănescu), Jenei, Cojoca

Steagul roșu—Dinamo Bacău 1-2!

„tras" de timp, ceea ce a fă-

BRAȘOV, 19 (prin telefon). — In 
urmă cu un an, mai precis la 13 mai 
1962. Dinamo Bacău învingea cu 2—1 
la Brașov formația Steagul roșu, care 
pînă atunci -— un timp îndelungat — 
nu pierduse nici un joc pe teren 
propriu. Azi, la un an și cîteva zile, 
dinamoviștii reeditează rezultatul din 
campionatul trecut și cîștigă cu ace
lași scor : 2—1 (1—0). Dar victoria a- 
cea6ta este cu mult mai prețioasă 
decît cea din trecutul campionat, ea 
dîndu-le învingătorilor perspectiva 
Îmbunătățirii situației din clasament 

Jocul a fost plăcut, dinamic și in
teresant. Am putea spune că a fost 
um.arit cu multă plăcere de specta
tori, cu toate că jucătorii din Bacău 
au cam 
cut ca uneori meciul să piardă d.n 
spectaculozatate. Dinamoviștii aveau 
tot interesul să meargă mai... încet, 
în speranța obținerii a cel puțin un 
punct Avînd în vedere acest lucru, 
ei au ieșit mai rar în atac. Acțiu
nile lor au fost purtate în marea 
majoritate pe contraatac, în deosebi 
pe partea lui Publik, două dintre a- 
eestea fiind fructificate de Gra.m în 
min. 29 și 82. Victoria obținută de Dina
mo Bacău e meritată. E o victorie a 
voinței întregului lot folosit în acest 
meci. Linia de atac a dinamoviștilor 
a știut să folosească puterea de luptă 
și vitalitatea extremei stînga Publik. 
care a insistat mult la poarta lui 
Adamache. în afara curselor acestuia, 
avem de semnalat doar un șut mal 
periculos al lui Rădulescu (min. 24) 
și altele trei ale lui Gram, dar toate 
cu mult în afara porții.

Steagul roșu a pornit decis să ob
țină un rezultat cît mai bun. Primele 
mnnute de joc au lăsat impresia că 
golurile se vor înscrie ușor pentru 
că Haidu, Campo și Necula au tras 
fie în bară, fie milimetric pe lîngă 
ea. Aceste ratări au făcut ca atmos
fera să se „încălzească" și să creeze 
impresia unei victorii a brașoveni
lor. Dar toate străduințele liniei de 
atac au fost în zadar. Portarul dlna- 
movist Bucur a intervenit prompt în 
multe cazuri, iar apărarea echipei 
sale s-a dovedit la post. (De altfel,
I. Lazăr a scos de pe linia porții un 
gol gata făcut, în min. 83). Steagul 
roșu a dominat mai mult și a șutat 
De mai multa cri La poartă decît oae- 

ru, Hălmăgeanu — a rămas oare
cum neschimbată ; în rest, la mijlo
cul terenului au fost folosiți Raksi 
și Constantin iar în atac Sorin 
Avram, Voinea, Pavlovici, Creinicea- 
nu. Ei bine, în această formulă de 
atac trebuie căutată îndeosebi ex
plicația completei ineficacități ma
nifestate ieri de bucureșteni. Lipsită 
de omogenitate (componenții ei n-au 
făcut decît un antrenament împreu
nă), linia de atac a irosit nume
roase baloane, trimise îndeosebi de 
Constantin. Nu este în intenția noas
tră să diminuăm cu nimic meritele 
învingătorilor. Vrem să ne exprimăm 
părerea că atacul Stelei, în vechea 
formulă, ar fi fructificat măcar una 
din numeroasele ocazii. Echipa 
constănțeană a jucat bine în prima 
repriză, cind de altfel a reușit să 
înscrie punctul victorios. Apoi, local
nicii au acționat cu mare prudență, 
întărind simțitor defensiva și cedind 
prin aceasta de bună voie mijlocul 
terenului. în afară de golul înscris 
de Moroianu in min. 8, gazdele au 
mai avut cîteva ocazii, dar prin 
eforturi mai mult individuale 
(Biikosi, Moroianu), și mai puțin ca 
urmare a unor acțiuni colective, cu 
iz de joc constructiv.

Asaltul codașilor

peții dar a reușit să înscrie o sin
gură dată prin Năftănăilă (min. 66).

Arbitrul Marin Niță — București a 
condus bine formațiile :

STEAGUL ROȘU : Adamache ■ 
Filimon, Jenei, Nagy—Pescaru, Cam
po, (min, 57, Szigeti) — Hașoti, Năf
tănăilă, Necula (min. 57, Seredai), 
Seredai (min. 57 : Campo), I. Haidu.

Gram), Rădulescu,
Harșani), Eftimie,

74
74

DINAMO : Bucur — Giosanu, La- 
zăr, Gros — Vătafu, Pașcanu — Mu- 
reșan (min. 
Gram (min.
Publik.

C. GRUIA-coresp. reg.

Rapid a Jucat doar o repriza. 4-1 (3-0) cu C.S.M.S.
Scorul final al întîlnirii Rapid — 

C.S.M.S. Iași (4—1), completat de cel 
pe reprize (3—0 și 1—1), oferă celor 
care n-au asistat la cuplajul de ieri 
de pe Stadionul Republicii, un rezu
mat destul de fidel al acestei partide, 
în care Rapid, după o primă repriză 
în care și-a asigurat victoria, n-a mai 
privit meciul cu același... respect, 
mulțumindu-se să anihileze acțiunile 
oaspeților, fără a mai insista in atac.

Dinu (Rapid) a șutat din careu

Datorită celor 5 goluri care 
marcat, întîlnirea poate primi 
de trecere". Au mai contribuit 
ceasta și unele faze frumoase create 
în prima parte a jocului de Ozon, 
dintre care două s-au soldat cu go
luri, ca și încercările personale ale 
lui Matei de a scoate din anonimat 
înaintarea ieșeană. Jocul n-a fost însă 
îndeajuns de atractiv și asta nu nu
mai din cauză că replica fotbaliștilor 
de la C.S.M.S. a fost, în general, mo
destă, ci pentru că și Rapid a avut 
scăderi surprinzătoare, momente în

s-au 
„notă 
la a-

Arbitrul Petre Sotir (Mediaș) a 
condus cu greșeli.

Au jucat echipele :

FARUL: Manciu — Buzea, Tîlves- 
cu, Gref — Stancu, Pleșa — Moro- 
ianu, Biikosi (Neacșu), Ciosescu 
(Biikosi), Dinulescu (Ciosescu), Va- 
silescu (Dinulescu). Schimbările în 
echipa Farul au survenit în min. 61.

STEAUA : Eremia — Zavoda II 
(min. 20 Ivănescu), Cojocaru, Hăl
măgeanu — Jenei, Raksi — Sorin 
Avram, Constantin, Voinea, Pavlo
vici, Creiniceanu.

Rezultat: Farul — Steaua 1—0 
(1—0).

G. NT COL A ES CU

90 de minute de fotbal bun la Ara<
U. T. A.—Petrolul 2-0 (1-0)

ARAD, 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Excelent spectacol 
la Arad, îndelung aplaudat de cei 
15 000 de spectatori. Meritele revin 
ambelor echipe. U.T.A., după o ju
mătate de oră de joc timid, a atacat 
irezistibil în ultimele 15 minute ale 
reprizei, rupînd echilibrul in favoa
rea sa. Petrolul a jucat ca în zilele 
sale bune, a dominat mijlocul tere
nului, mai ales prin schimburile reu
șite ale fraților Munteanu, dar n-a 
reușit prea mult pentru că Tabar- 
cea a fost la fel de lent ca și adver
sarul său Capaș, Badea a foet bine 
marcat de Neamțu, iar Moldoveanu 
a ratat mult.

Jocul a început cu atacuri de am
bele părți. Fazele s-au succedat de 
la o poartă la alta. Menționez, de 
altfel, că tempoul întregii partide a 
atins limitele posibilităților celor 
două echipe.

Primul 
Chivu a 
Țîrlea a 
semnalul
După trei minute faza s-a repetat, 
dar fără efect. în minutele următoare 
Mețcas și Koszka șutează puternic 
de la distanță. De fiecare dată, însă, 
Petrolul a contraatacat periculos. De 
altfel, în decursul celor 90 de mi
nute Petrolul a tras 23 de șuturi, 

venit în min. 34. 
la semdînălțime iar 
imparabil. A fost

gol a
centrat 

reluat 
creșterii atacurilor arădene.

spații mari de joc, prin utili- 
aripilor. Ar mai fi de spus, în 
celor 5 goluri cu care s-a în- 
meciul, că precizia șuturilor a

care a renunțat la acțiunile în vite
ză, atît de rodnice, din prima parte 
a meciului, ținînd prea mult mingea 
(Dumitriu II, mai ales) și neasigurin- 
du-și 
zarea 
ciuda 
cheiat 
lăsat totuși de dorit, mai ales la... în
vingători. Aceasta este și explicația 
pentru care între primul gol al bucu- 

ri a inserts cel de al 3-lea gol pentru echipa sa.
Foto: V. Bageac

reștenilor, înscris de C. Dan, după nu
mai 3 minute de la începerea meciu
lui, și cel de al doilea punct, marcat 
de Dumitriu au trecut 32 de minute, în 
care rapidiștii au tras destul de des 
la poartă — 5 șuturi, de pildă, numai 
în min. 15 și 16 —, dar aproape de 
fiecare dată în afara spațiului porții. 
Golurile au intervenit atunci cînd 
șutul n-a mai fost decît o simplă for
malitate. Așa s-a întîmplat și în min. 
40, cînd Ozon, părtaș și la punctul 
reușit în min. 35 de Dumitriu II, i-a 
„servit" lui Dinu o minge care a fă
cut inevitabil golul.

LUPENI, 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Minerul a dat o 
replică neașteptat de dîrză liderului 
clasamentului. Fotbaliștii din Lupeni 
aveau mare nevoie de cele două 
puncte și, ca urmare, au luptat în 
partida cu Dinamo București din 
răsputeri. Jucătorii dinamoviști 
ne-au declarat la sfîrșitul întîlnirii 
că Minerul a fost cel mai greu ad
versar pe care l-au întîlnit în retur.

Pentru a da o idee desprd a- 
eeastă întîlnire este necesar să des
criem faza din primele secunde ale 
meciului, care avea să influențeze 
foarte mult comportarea echipelor în 
prima repriză. Trecuseră doar 30 de 
secunde și la un atac pe partea 
dreaptă Nunweiller III acordă corner. 
Cotroază execută la Szenes, acesta 

șutează în apărătorii dini 
aflați în careu, mingea ricoa 
Ion Ion și acesta, din interii 
reului, înscrie jos, lingă ban 
pentru Minerul! Acest goli 
atît de repede, dă aripi gazdei 
atacă insistent, mai ales că I 
viștii devin nervoși și nu 
să-și impună jocul. Este o 
de mare luptă, în care gazel 
remarcă prin joc în viteză, 
localnicii nu reușesc să și cri 
tuații de șut și ca atare în 
repriză nu trag decît de pJ 
la poartă. în schimb, Dinamo 
contra-atacuri — pune în 
poarta lui Sziklai, și în m 
Pîrcălab ratează o mare ocazJ

în repriza a doua roluri 
schimbă. Dinamoviștii „ies" dl

de

mal 
final

dintre care 9 pe poartă, în timp ce 
U.T.A. a șutat doar de 15 ori, dar 
din cele nouă șuturi pe spațiul porții, 
două au fost goluri iar alte două au 
însemnat ocazii clare ratate 
Sasu.

La reluare, acțiunile cresc și 
mult în intensitate. Rezultatul 
e mereu incert. Ion Vasile apără cu 
o siguranță surprinzătoare pentru un 
portar care nu are decît trei partide 
în „A". în min. 61, el barează dru
mul spre plasă a două mingi peri
culoase expediate de D. Munteanu și 
Pahonțu. U.T.A. contraatacă continuu 
prin Floruț care accelerează alerga
rea spre careul advers și servește 
mingi bune dar Sasu și Czako ratea
ză. în min. 68 A. Munteanu trage 
în bară, iar două minute mai tîrziu 
Sziics execută un „șpagat" care 
oprește în ultima clipă mingea din 
calea ei spre... gol.

în min. 72, Floruț, ajțins pe partea 
stingă, atrage apărarea pet.rolistă și 
apoi centrează. Chivu, rămas liber, 
sare și înscrie cu capul peste Sfetcu 
care a avut un moment de ezitare. 
Deși la 2—0 partida e practic încheia
tă, ultimele 18 minute decurg în ace
lași ritm ba, mai mult, jocul se ter
mină intr-un frumos crescendo.

S-au remarcat : Ion Vasile, Neam- 
țu, Mețcas, Chivu, Floruț, Țîrlea. De

la Petrolul, Pahonțu, Fronea 
Munteanu. Slabi cei doi stope 
paș și M. Marcel.

A arbitrat E. Mateescu 
reștd).

U.T.A. : I. Vasile - SzSșs, 
Neamțu — Mețcas, Koszka — 
Sasu, Țîrlea, Floruț, Czako.

PETROLUL : Sfetcu - Paho 
Mareei, Pal — Fronea, Ivan 
Badea, D. Munteanu, Tabarct 
Munteanu, Moldoveanu.

IOAN CI

Stiinta a a

în această parte 
diștii au avut tot 
arătînd că echipa are multe resurse. 
Foarte bine au jucat în acest timp 
Gherghina și Langa, care au asigurat 
legătura dintre atac și apărare, pre
cum și Ozon.

în repriza a doua, aspectul jocului 
s-a schimbat. Ieșenii, care atacaseră 
destul de rar pînă atunci, proiită de 
acalmia care începe să domnească în 
formația gazdă, insistă mai mult și 
dau de furcă apărării rapidisțe deși, 
la rîndul lor, sînt într-o situație grea 
în min. 52, cînd Dinu pierde ocazia de 
a majora scorul. în min. 57, după ce 
Matei îl pusese la încercare pe Todor, 
printr-un șut-bombă de la 20 de me
tri. Vornicu ratează un gol ca și fă
cut. Oaspeții au și alte ocazii, dar 
Todor, mai inspirat ca oricind. inter
vine cu succes, mai ales în min. 76 
cînd, întors fiind, scoate totuși min
gea din aer, de pe linia porții. In 
min. 80. Voica reușește golul care tre
buia de mult să reflecte schimbarea 
intervenită în joc în această repriză, 
dar Ozon restabilește diferența, cu 
două minute înainte de sfîrșit, trans
formând impecabil o lovitură liberă 
și reabilitînd oarecum în felul acesta 
jocul deslînat, din repriza a Il-a. al 
înaintării bucureștene.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Constan
ța) n-a fost ajutat îndeajuns de tu- 
șieri la stabilirea situațiilor de ofsaid. 
El a condus însă în general 
mătoarele formații :

RAPID : Todor (din min. 
lescu) — Greavu, C. Dan, 
Gherghina, Langa — Năsturescu (din 
min. 73 Balint), Dumitriu II, Ozon. 
Dinu, Kraus.

C.S.M.S. : Ursache — Scarlat, Mo- 
țoc, Dragomirescu — V. Popescu, Da- 
nileț — Matei, Pop, Constantinescu 
(din min. 46 Vornicu), Voica, Milea.

a meciului, rapi- 
timpul inițiativa,

TIMIȘOARA, 19 (prin te le fi 
prima partidă de categoria A 
tată pe noul stadion din locali 
asistat peste 15 000 de spectaitJ 
cui a foet de un nivel tehnic 
cru. In prima repriză Crișana 
cat mai legat, folosind a 
l-j-4—f-2-f-4, și a dominat 5? 
nute. După pauză, oaspeții s-a 
rat cu 6—7 jucători și Știința 
minat categoric dar înaintașii 
jucat la întâmplare, fără fir 
Gazdele au prestat un joc 
Cei doi mijlocași, Peteseu și 
ter, n-au făcut legătură între J 
și înaintare, iar atacanții au 
foarte rar la poartă (in prima 
ză Știința a șutat doar de 6 
poartă, dintre 
După aspectul 
real, arădenii 
foarte prețios.

în primele minute de joc ar 
tat la o fază periculoasă la 
Crișanei, cînd Marin printr-u: 
spectaculos a reușit să rețină 
nul. în minutul 30 se înscrie 
punct: fundașul Bacoș, care ■ 
de linia de centru, a deschis 
reu pe Szakacs III, acesta — p

care 3 peste 
jocului rezultau 
obținând un

|y£'onospli

Așa arată o 
zultate exacte:

variantă cu 12-

bine ur-

81 Nicu-
Macri —

— Știința Cluj
C.S.M.S. Iași

Progresul
Rapid — 
Minerul — Dinamo Buc. 
Știința Timișoara — Crișas 
U.T.A. — Petrolul

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. Steagul roșu — Dinamo B.
VII.

VIII.
Minerul B. Mare — Arie
Ind. Sîrmei C.T. — Crișu

IX. Ceahlăul — Progr. Brăila 
X. Unirea Dej — C.S.M. CI

XI. Recolta — A.S.M.D. S. M.
XII. C.F.R. Pașcani — Prahov 
Sp. Farul — Steaua

JACK BERAKIU Fond de premii 306.607 lei.



Lupeni:

pldr, din încordarea care l-a 
pit în prima parte, și încep să 
Iruiască faze frumoase. Aripa 
la — Pîrcălab începe să-și im- 
I jocul. Halfii se remarcă și ej, 
pecial Ștefan care a fost azi 
Idevărat înaintaș. în minutul 52 
pio egalează : Nunweiller III tri- 
I mingea înainte, Varga luptă cu 
Iversari, cîștigă balonul și pasea- 
Li Unguroiu, care înscrie din 
E dificil : 1—1. Pînă în minutul 
kind Pîrcălab înscrie al doilea 
E>rintr-un șut frumos din afara 
«lui, Dinamo a avut numeroase 
li să-și asigure victoria. Dintre 
[ea, cea mai mare a fost in mt- 
I 69, cînd mingea centrată ex
it de Ștefan este pierdută de 
la în această parte a jocului, 
moviștii bucureșteni au stăpînit 
lu) și au șutat la poartă de 10 

față de numai două șuturi ale 
«•sărilor.
rctoria lui Dinamo este prețioasă 
e deplin meritată. Ea a scos 
Inou în evidență maturitatea de' 
a acestei echipe.

minutul 77, jucătorul bucureș- 
Constantinescu a fost eliminat 

pe teren pentru un fault groso- 
comis asupra lui Comșa.
rbitrul Gavrilă Pop — Brașov, a 
us în prima parte cu mici gre
și bine în cea de-a doua, 

k jucat următoarele formații: 
fnerul Lupeni: Sziklai — Staudt, 
kn, Izghireanu — Dan, Sima — 

Comșa, Mihăilă, Szenes 
min. 46 Băluțiu), Ion C. Ion.

Inamo București: Datcu — Popa, 
kveiller III, Constantinescu — Ște-
Nunweiller IV — Pîrcălab, Varga, 
II, Tîrcovnicu, Unguroiu (din 
70 Frățilă).

CONST. ALEXE

a—Crișana Oradea 1-1 (0-1)
lets — a reușit să înșele doi apă- 
Jri de la Știința și de la 12 metri 
ptat puternic în colțul drept, sus : 
I Numai după un minut Szakacs 
putea să ridice scorul dar a ratat 
Ituație favorabilă. In ultimul mi- 
de joc al reprizei Manolache și 

precare se găseau la 3 metri de 
ptă, au lăsat mingea să treacă 
itre ei, și balonul a ieșit în aut, 
calarea a survenit in minutul 
Igna a centrat la Remus Lazăr, 
ta a reluat spre poartă, dar mingea 
llovit de Solomon și a ieșit în cor-

Lovitara de colț a fost execu- 
de Igna care a trimis mingea 

careu și Lereter s-a înălțat peste 
buchet de jucători înscriind cu 

W: 1-1.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B
SERIA I

derurgistul Galați — Poiana Cîm- 
2—1 (1—0)

presta Fălticeni — Știința Galați 
(1—0)

F.R. Pașcani — Prahova Ploiești 
(1—0)

etalul Tîrgoviște — FI. roșie Te- 
I 4—1 (1—0)
M.U. Medgidia — Flacăra Moreni 

(0-0)
pahlăul P. Neamț — Progresul 
la 4—2 (2—1)
arpați Sinaia — Rapid Focsani 
(1-1)

CLASAMENT CLASAMENTCLASAMENT

iiderurgistul Galați 22 14 5 2 43:19 33 1. Dinamo Pitești 21 14 4 3 50:17 32 1. Crișul Oradea 21 12 6 3 35:18 30
fletalul Tîrgoviște 21 11 4 6 47:16 26 2. C.S.M. Sibiu 21 13 3 5 44:27 29 2. Minerul Baia Mare 21 12 1 8 35:27 25
^rahova Ploiești 21 10 4 7 29:27 24 3. C.S.M. Reșița 21 12 4 5 60:26 28 3. C.F.R. Timișoara 21 11 3 7 39:34 25
LF.R. Pașcani 21 10 3 8 30:33 23 4. Chimia Făgăraș 21 11 2 8 38:34 24 4. C.S.M. Cluj 21 8 7 6 31:18 23
Carpați Sinaia 21 9 4 8 28:26 22 5. Unirea Rm. Vîîcea 21 8 7 6 25:23 23 5. Jiul Petrila 21 7 8 6 26:16 22
Poresta Fălticeni 21 10 2 9 35:33 22 6. Metalul București 21 9 2 10 26:22 20 6. Ind. Sîrmei C. T. 21 9 4 8 33:35 22
’rogresul Brăila 21 8 4 9 37:38 20 7. Dinamo Obor 21 8 4 9 34:31 20 7. Arieșul Turda 21 7 7 7 27:23 21
itiința Galați 21 8 4 9 27:31 20 8. Știința Craiova 21 6 7 8 35:33 19 8. Mureșul Tg. Mureș 21 8 5 8 21:23 21
i'lacăra Moreni 21 7 6 8 29:35 20 9. Tractorul Brașov 21 9 1 11 30:41 19 9. A.S.M.D. Satu Mare 21 7 7 7 18:21 21
îeahlăul P. Neamț 21 9 2 10 30:42 20 10. Știința București 21 7 5 9 30:41 19 10. A. S. Cugir 21 7 5 9 25:32 19
-M.U. Medgidia 21 7 4 10 35:35 18 11. Gaz Metan Mediaș 21 7 4 10 32:39 18 11. Vagonul Arad 21 6 6 9 19:22 13
’oiana Cîmpina 21 7 4 10 30:36 18 12. C.F.R. Roșiori 21 6 4 11 18:35 16 12. Recolta Cărei 21 5 7 9 25:38 17
lapid Focșani 21 7 2 12 22:33 16 13. Progr. Alexandria 21 5 6 10 24:52 16 13. Unirea Dej 21 5 7 9 22:41 17
’1. roșie Tecuci 21 4 4 13 26:44 12 14. Metalul Tr. Severin 21 3 5 13 27:52 11 14. C.F.R. IRTA Arad 21 4 5 12 18:26 13

IfAPA VIITOARE: Flacăra Mo- 
I — Siderurgistul Galați, Știința 
pți — C.F.R. Pașcani, Progresul 
«la — Prahova Ploiești, Ceahlăul 
[Neamț — Metalul Tîrgoviște, Po
li Cîmpina — Rapid Focșani, I.M.IT. 
pgidia — Carpați Sinaia, Fi. roșie 
uci — Foresta Fălticeni

Nouă goluri intr-un meci: 
Progresul-Știința Cluj 6-3 (2-1)

Dacă am judeca partida de ieri, din 
deschiderea cuplajului de pe stadionul 
Republicii, numai prin prisma faptului 
că s-au marcat nouă goluri, unul mai 
frumos ca altul, și tot am avea destule 
motive să f'm mulțumiți de meciul pe 
care ni l-au oferit Progresul și Știința 
Cluj. Trebuie să subliniem însă că în
trecerea a avut și alte aspecte plăcute: 
ambele echipe au jucat „deschis", am 
asistat la multe combinații spectacu
loase, fazele la poartă au abundat, s-a 
șutat mult de ambele părți. Progresul a 
avut însă cîteva atuuri în plus, care i-au 
adus pînă la urmă o victorie meritată : 
apărarea bucureștenilor a fost mai bine 
organizată, mai fermă, mai atentă iar 
atacanții săi au avut o excelentă „zi de 
șut". Obținînd frumoasa vi<5orie de ieri, 
formația bucureșteană a acumulat un 
număr de puncte care-i permite să abor
deze cu calm ultimele etape ale campio
natului, în care sperăm că ne va oferi 
— în continuare — jocuri de calitate, la 
nivelul real al posibilităților sale.

Deși învinsă cu 6—3, Știința Cluj 
n-a fost ieri inferioară cu trei goluri 
partenerului său de întrecere. Ba am 
putea chiar spune că la buna reușită a 
spectacolului fotbalistic clujenii și-au 
adus o contribuție egală cu aceea a în
vingătorilor. Defecțiunea principală a 
echipei oaspe a constituit-o nesiguranța 
unor apărători în momente decisive, mai 
ales între minutele 61 și 6-1, cînd de la 
2—1 (scor la care meciul era deschis 
oricărui rezultat) tabela de marcaj a 
ajuns să arate... 5—1 pentru Progresul ! 
Aceste trci-patru minute, în intervalul 
cărora Știința a primit 3 goluri (!). an 
decis partida. Studenții și-au revm:t. au 
marcat și ei două goluri dar un nou 
gol al gazdelor le-a potolit elanul. Pînă 
la urmă, eforturile lor de a mai „îndulci" 
diferența au rămas fără rezultat pentru 
că Știința a atacat — ca de altfel în 
tot meciul — prea mult pe mijlocul 
terenului, unde principalul ior realiza

Ocazii favorabile au mai fost ra
tate de; Bitlan (în min, 61, singur 
la 10 metri de poartă a tras alături), 
Manolache (în minutele 80 și 86) și 
Lereter (în min. 76).

A arbitrat bine Alexandru Pirvu — 
București.

ȘTIINȚA: Vrziceanu — Georgescu. 
Turcan, Răceiescu — Peteecu, Lere
ter — Mureșan (Tănase din man. 78), 
Remus Lazăr, Manolache. Bitlan. 
Igna.

CRIȘANA: Marin — Bacoș, Solo
mon, Balog — Nețu, Szakacs II — 
Sziics (Dulgheru din min. 80), 
Szakacs III, Pugna, Vlad I, Arnoțki.

AL. GROSS și MIRCEA LUCA,
corespondenți

SERIA A ll-A

Tractorul Brașov — Unirea Rm. Vîl- 
cea 2—1 (0—1)

C.S.M. Reșița — Știința București 
3—0 (2—0)

Chimia Făgăraș — C.F.R. Roșiori
1—0 (1—0)

Dinamo Pitești — Dinamo Obor 1—0 
(1-0)

Metalul București — Gaz Metan 
Mediaș 3—0 (1—0)

Știința Craiova — Progresul Ale
xandria 5—1 (1—0)

C.S.M. Sibiu — Metalul Tr. Seve
rin 4—2 (2—2)

ETAPA VIITOARE: Gaz Metan 
Mediaș — Știința Craiova, Progresul 
Alexandria — Chimia Făgăraș, Știința 
București — Dinamo Pitești, C.F.R. 
Roșiori — C.S.M. Reșița, Dinamo O- 
bor — C.S.M. Sibiu, Tractorul Brașov 
— Metalul București, Metalul Tr. Se
verin — Unirea Rm. Vîlcea. 

tor, Adam, n-a dat Dici pe departe ran
damentul așteptat. Chiar atunci cînd au 
șutat la poartă, clujenii n-au făcut-o cu 
destulă hotărîre, șuturilor lor lipsin- 
du-le — în plus — și precizia. In a- 
ceasta a constat, de altfel, superiorita
tea echipei bucureștene. Progresul a șu
tat pe spațiul porții de 16 ori, Știinla 
numai de 7!

Jocul a început într-un ritm vioi și 
după o bună ocazie ratată de Voinea, 
clujenii au deschis scorul : în minutul 
5, Moguț a aruncat de la poartă, cu 
mîna, lui H. Moldovan, acesta a tran« 
mis balonul în adîncime lui Szabo și 
tînărul atacant clujean a pătruns in 
careu, a driblat și pe Mîndru și a 
trimis balonul în poartă. Jocul place 
prin viteză, prin acțiunile care alter
nează la ambele porți, prin combinațiile 
realizate de cele două echipe. Atacul 
Progresului are două ocazii bune flancu 
și apoi Voinea) pentru ca in min 20 
Mîndru să respingă greu un șut al lui 
Moldovan. în min. 21. Petru îi „suflă" 
în ultima clipă balonul lui Mateianu, 
la 6 metri de poartă, dar după cîteva 
momente, la o învălmășeală, fiahoîe șu- 
tează pe jos. la colț: 1 — 1. Trec numai 
două minute și după un „un-doi“ cu Ma- 
teianu, Oaidă marchează cu un șut pu
ternic. Pînă la sfîrșitul reprizei, de 
notat o nouă intervenție salvatoare a 
lui Mîndru (care respinge în comer un 
șut plasat al Iui Popescu) și „barw* 
din ultimul minut a lui Voinea

După pauză. Progresul atacă cu mai 
multă insistență. Mateianu coordonează 
bine atacurile echipei sale, în care se 
remarcă in special Voinea După ce și-a 
«ervit de cîteva ori colegii, dar fără 
rezultat, în min 61 d șuieazl eu sete 
d’.n marginea careului, urcind tcorul ia 
3—1. Trece doar un minut de la golul 
înscris de Mateianu și la o centrare a 
lui Nedelcu. venit pînă în apropierea 
liniei de fund, Oaidă marchează cu 
capul. Dezorientarea din apărarea oaspe
ților e speculată din nou de Oaidă care, 
îo minutul 64, reia în plasă o centrare 
a lui Voinea. Scorul a devenit acum 
5—1 I Clujenii atacă și ei. Două acțiuni 
pe aripa dreaptă le aduc două goluri : 
în minutul 68 Marcu centrează și Bre
tan înscrie cu capul, iar în min. 70 
Popescu trimite în plasă balonul centrat 
de Bretan. Speranțele suporterilor clu
jeni într-o răsturnare a rezultatului sînt 
risipite de Baboie care înscrie (min. 75) 
din centrarea lui Voinea.

De la Progresul ne-au plăcut în mod 
special : Voinea Mateianu, lancu. Cari- 
caș și Mîndru. Cei mai buni clujeni nj 
meciul de ieri : Cîmpeanu, Popescu. Su- 
ciu (în rol de centru-ret ras) precum și 
tinerii Szabo și Bretan care — căpă 
tind mai multă maturitate— pot deveni 
jucători valoroși.

Arbitrul M. Rotaru-lași a condus bine 
echipele :

Progresul: Mîndru — Nedelcu. Cari- 
ca«, Colceriu — loniță. lancu — Oai
dă. Mateianu. Voinea. Mafteuță. Raboie.

Știința Cluj: Moguț — Marcu. Geor
gescu, Cîmpeanu — Petru (min. 65 Cro- 
mrii), Popescu — Bretan, Szabo, Suciu, 
Adam, Moldovan.

RADU URZICEANU

SERIA A III-A

Mureșul Tg. Mureș — C.F.R.
I.R.T.A.  Arad 1—0 (1—0)

Minerul Baia Mare — Arieșul Turda
2—1 (0—1)

Ind. Sîrmei C. Turzii — Crișul O- 
radea 2—0 (1—0)

Vagonul Arad — Jiul Petrila 2—0 
(0-0)

Unirea Dej — C.S.M. Cluj 0—0
C.F.R. Timișoara — A. S. Cugir 

2-1 (1-1)
Recolta Cărei — A.S.M.D. Satu 

Mare 1—1 (1—1)

ETAPA VIITOARE : A.S.M.D. Satu 
Mare — Unirea Dej, Crișul Oradea — 
Vagonul Arad, Arieșul Turda — Mu
reșul Tg. Mureș, C.F.R. I.R.T.A. Arad 
— C.S.M. Cluj, Recolta Cărei — C.F.R. 
Timișoara, Minerul Baia Mare — Jiul 
Petrila, A. S. Cugir — Ind. Sîrmei C. 
Turzii.

HflNDBFR'V
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Pază din întilnirea feminină Progresul — Știința cîșligată de prima formație 
cu scorul de 6—5

Foto: T. Roibu

Cinci victorii in deplasare ieri, 
in penultima etapă a campionatului

MASCULIN. SERIA I

STEAUA — DINAMO BACAU 
19—6 (10—1). Bucureștenii au cucerit 
o victorie comodă datorită in special 
jocului bun in apărare. Dinamoviștii 
au făcut o partidă slabă, atacul lor 
dovedind o supărătoare ineficacitate.

DINAMO BUCUREȘTI — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 14—10 (5—6). Meciul 
a fost echilibrat, oaspeții dind o re
plică viguroasă echipei campioane. De 
altfel, petroliștii au dominat in prima 
repriză, conducind la un moment dat 
cu 4—1. La scorul de 4—2 pentru Ra
finăria, portarul petroliștilor a fost 
eliminat cu prea mare ușurință (pe 
două minute) de arbitrul P. Cîrligea- 
nu și, în acest timp. Dinamo a mo
dificat scorul la 5—4 în favoarea sa. 
Totuși, formația din Teleajen a reușit 
să încheie repriza în avantaj : 6—5. 
După pauză, dinamoviștii au făcut e- 
forturi mari pentru a se impune, dar 
atacurile lor dezlînate și lipsite de 
promptitudine au fost oprite de apă
rarea Rafinăriei. De-abia în ultimele 
10 minute, bucureștenii au realizat 
cîteva contraatacuri care le-au adus 
în cele din urmă o victorie clară.

C.S.M.S. IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 11—12 (3—7). Oaspeții au avut 
inițiativa pină în min. 49, cind ieșenii 
au reușit să egaleze: 10—10. Apoi 
C.S.M.S. a condus chiar cu 11—10, 
dar în cele din urmă a fost nevoită să 
părăsească terenul învinsă. (Barbu a 
marcat golul victoriei cu două minute 
înainte de sfîrșit). (A. Scăunaș — 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 16—14 (8—5). Gazdele au 
cîștigat un joc decisiv datorită in spe
cial calmului cu care au acționat în 
ultimele minute. (V. Popovici — 
coresp.).

SERIA A II-A

C.S.M. REȘIȚA — DINAMO BRA
ȘOV 23—23 (12—10). A fost un meci 
de bună factură tehnică. Reșițenii au 
condus in permanență, dar au comis 
cîteva greșeli de apărare în ultimele 
10 minute, care au permis dinamo- 
viștilor să obțină un rezultat egal. 
O. Plivițiu — coresp.)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
SIBIU 26—16 (10—6). Studenții au 
avut inițiativa in permanență, obți
nînd o victorie concludentă. (M. Luca 
— coresp.).

Rezultate din
ale campionatului de calificare

MASCULIN. - Seria I (Sf. Gheor- 
ghe) — Simbătă: Portul Constanța— 
Metalul București 20—19 (12—10),
Știința Galați — C.S.O. Ploiești 12—8 
(4—1). Duminici: C.S.O. — Portul 
18-17 (7-9), Știința - Metalul 24-18 
(12—12). Turneul a fost cîștigat de

De la I. E. B. S.
Pentru a evita aglomerația la ca

sele de bilete, pentru cuplajul de fot
bal internațional RAPID—LOKOMO
TIV Moscova și SELECȚIONATA DE 
TINERET A R.P.R.—CERRO Monte
video (Uruguay), de joi 23 mai de pe 
stadionul „23 August", biletele se pun 
în vînzare începînd de azi la casele 
obișnuite.

FEMININ. SERIA 1
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BUCUREȘTI 6—5 (1—3).
Una din surprizele etapei, pe care 

desfășurarea jocului pînă în min. 35 
n-o lăsa să se întrevadă. Intr-adevăr, 
deși Progresul a deschis scorul, totuși 
Știința a fost echipa care a avut ini
țiativa și a stăpînit jocul, ajungînd 
să conducă cu 4—1. Din acest mo
ment, considerîndu-și victoria asigu
rată, studentele n-au mai insistat și- 
au pierdut. Progresul a redus handi
capul în min. 35 șl apoi, profitînd 
de deruta adversarelor, a marcat 4 
goluri intre minutele 42—46, ajungînd 
să conducă cu 6—4. Cînd s-au trezit 
studentele, era prea tîrziu ; n-au mai 
reușit decit să reducă scorul.

S.S.E. PLOIEȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV 6—8 (4—4). Un alt rezultat 
nescontat. Gazdele au condus cu 3—1, 
dar cu un plus de voință. Tractorul 
a reușit să egaleze și să cîștige pe 
merit. (C. Negulescu și Gh. Alexan- 
drescu — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 21—7 (12—2). Joc 
fără istoric, în care Rapid a fost net 
superior și a avut în M. Constantines
cu o excelentă realizatoare (7 goluri).

S.S.E. CONSTANȚA — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA 6—13 (5—5). Superioare 
ca pregătire fizică și eficacitate, oas
petele au obținut o victorie clară asu
pra unui adversar care s-a comportat 
foarte slab (L. Bruckner — coresp.).

SERIA A II-A
C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA TIMI

ȘOARA 5—12 (2—6). Derbiul seriei a 
revenit pe merit timișorencelor, care 
au jucat mai clar, cu contraatacuri 
rapide și cu șuturi puternice de la 
distanță. Gazdele s-au comportat fără 
convingere, cu multe greșeli. (C. Lu- 
puțiu — coresp.).

VESTITORUL BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 7—5 
(2—1). Joc viu disputat. Mai hotărite 
și mai precise în aruncări, bucureș- 
tencele au cîștigat pe merit.

MUREȘUL TG. MUREȘ — BANA
TUL TIMIȘOARA 8—10 (6—7). Oas
petele au reușit o victorie meritată. 
Mureșul a făcut cel mai slab meci din 
retur. (I. Păiș și I. Vulcan — coresp.).

FAVORIT ORADEA — S.S.E. PE- 
TROȘENI 10—8 (2—5). Meci disputat, 
cu o interesantă evoluție a scorului.
S.S.E. a condus cu 7—2 (!) la un mo
ment dat, dar Favorit a forțat jocul 
in final și a cucerit o victorie pre
țioasă. (P. Lorincz — coresp.).

turneele finale

Știința Galați. (Gh. Briotă fi P. Zol- 
tan, coresp.).

Seria a Il-a (Tg. Jiu) — Simbătă: 
Știința Cluj — ASM Odorhei 23—15 
(10—7), Voința Sighișoara — Mecanica 
Timișoara 16—15 (11—5). Duminică: 
Mecanica — ASM 29—12 (14—4), Vo
ința — Știința 18—15 (10—5). Voința 
Sighișoara s-a calificat pentru cate
gorie A. (Gh. Fometescu, coresp.).

FEMININ. — Seria I (Baia Mare) - 
Simbătă: Voința Odorhei — Locomo
tiva Teiuș 8—4 (3—1), Știința Babes— 
Bolyai Cluj — Ind. Linei Timișoara^ 
17—9 (11—5). Duminică: Ind. Linei 
Locomotiva 10—5 (5—2), Știința — Vo
ința 13—2 (7—1). Jocuri viu disputate- 
și bune. Studentele s-au clasat pe- 
primul loc. (V. Săsărawu. coxx&p. 
regX



MICI MODIFICĂRI ÎN ULTIMELE DOUĂ ETAPE Crișana Oradea a terminat la egalitate cu Steaua
(Urmare din pag. 1)

Iona Gora (123 km), ploaia a fost pre
zentă chiar de la start. Numai că, de 
data aceasta, ea a fost rece, ca de 
toamnă, însoțită de un vînt tăios din 
față.

Plecarea s-a dat la ora 14. Cicliștii 
noștri încearcă de cîteva ori să se 
detașeze dar nu reușesc decît să frag
menteze plutonul care, după cîțiva 
km, se regrupează de fiecare dată. 
Primul sprint cu premii din localita
tea Wolszdyn a revenit alergătorului 
italian Andreoli urmat de sovieticul 
Lebedev și belgianul Haeseldonckx. 
Plutonul continuă să ruleze compact 
și in orașul Sulechow (102 km de la 
Poznan) asistăm la un nou sprint cu 
premii. învingător: ciclistul Haesel
donckx urmat de Andreoli și Lebe
dev.

Ploaia și vîntul îngreuiază evident 
disputa cicliștilor. Astfel, că pînă la 
Zielona Gora nu se mai înregistrează 
nimic deosebit. La sprintul final, de

pe stadionul W.O.S., participă 58 de 
rutieri. în ultima turnantă se afla șl 
Coama printre pretendenții la primul 
loc dar au căzut în fața lui italianul 
Tagliani și iugoslavul Valcic, dezechi- 
librîndu-1. Susținut frenetic de nu
meroșii spectatori, atacă polonezul 
Beker care trece primul linia de so
sire.

Clasamentul etapei : 1. Beker
2h59:27; 2. Haeseldonckx; 3. Petersen 
(Danemarca); 4. Hasman (R.S.C.); 5. 
Macchi (Italia); 6. Reybrouck (Belgia); 
7. Green (Danemarca); 8. Appler 
(R.D.G.); 9. Fomalczyk (R.P.P.); 10. 
Kapitonov (U.R.S.S.); 11. Stoica; ...17. 
Rădulescu; ...22. Cosma; ...34. Dumi
trescu. toți același timp cu învingă
torul; ...68. Ardeleanu 3h09:03.

CLASAMENTUL GENERAL — in
dividual: 1. Verhaegen (Belgia)
40hl0:59: 2. Ampler (R.D.G.) 40hll31; 
3. Vyncke (Belgia) 40hl2:49; 4. Gaw- 
liczek (R.P.P.) 40hl4:22; 5. Cerepovici 
(U.R.S.S.) 40hl5:15: 6. DUMITRESCU 
40hl5:19; 7. COSMA 40hl5:29; 8. Tim

in primul meci al finalei C.C.E. la volei masculin

Ț. S. K. A—Rapid 3-1

în campionatul de polo

MOSCOVA, 19 (prin telefon). — 
întilnirea a oferit un spectacol de 
bună calitate, pe alocuri superior 
partidelor pe care moscoviții le-au 
văzut in toamna anului trecut în ca
drul campionatelor mondiale. Cu ex
cepția setului al patrulea, Rapid a 
condus în fiecare set, uneori chiar 
detașat, însă omogenitatea mai mare 
și jocul colectiv mai bun al formației 
sovietice au înclinat victoria de partea 
acesteia. Rapid, ca și în anii trecuti. 
a lăsat o bună impresie prin jocul 
practicat.

Deși Ț.S.K.A. deschide scorul. încu
rajați frenetic de numeroși turiști și 
de echipele de volei Dinamo Bucu
rești participante la Dinamoviadă, ra- 
pidiștii nu numai că egalează, dar și 
iau conducerea cu 6—2, prin cîteva 
atacuri concretizate de Plocon și Gri- 
gorovicii. Treptat-treptat, Mondzelev- 
ski, Fasahov și Cesnokov intră în rit
mul obișnuit de joc și după 6—6 sco
rul devine 8—6 pentru Ț.S.K.A. An
trenorul Roman solicită un timp de 
odihnă și rezultatul apare și pe ta
bela de marcaj : 12—9 pentru Rapid. 
Setul devine din ce în ce mai dis
putat, oaspeții sînt egalați la 12, Gri
gorovici greșește de două ori și scorul 
devine 14—12 pentru Ț.S.K.A. Dar ace
lași Grigorovici restabilește echilibrul: 
14—14. Urmează un adevărat bombar
dament cu... mingi și setul revine mos- 
coviților cu 16—14. în setul al doilea 
rapidiștii conduc din nou : 3—1, 7—4,

TRIUNGHIULARUL DE HALTERE DE LA PARIS
ti|i fciliiș a stabilit un nou retorii mouOial de juniori

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
la Paris întilnirea triunghiulară de 
haltere dintre reprezentativele Fran
ței, Finlandei și R. P. Romine. în 
cadrul întrecerilor, la,categoria ușoa
ră, reprezentantul țării noastre Fiți 
Balaș a stabilit un nou record mon
dial de juniori Ia proba împins ridi- 
cînd o halteră de 117,5 kg. (v.r. era de 
115 kg.). La a doua probă însă — smuls

A început Dinamoviada 
de volei

MOSCOVA 19 (Agerpree). - La 
Moscova a început cea de-a 5-a edi
ție a „Dinamoviadei" de volei cu par
ticiparea echipelor de club din R. P. 
Romînă, R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, R. D. Germană și U.R.S.S.

în competiția masculină echipa Di
namo București a învins pe Gwardia 
Varșovia cu scorul de 3—0 (15-13;
15—12; 17—15). Dinamo Moscova a cîș
tigat cu 3-2 la Ruda Hvezda Praga, 
iar Dozsa Budapesta a întrecut cu 
3—1 pe Dynamo Berlin.

Rezultate din turneul feminin : Di
namo Moscova — Ruda Hvezda Pra
ga 3-0; Gwardia Varșovia — Dinamo 
București 3—1 ; Dozsa Budapesta — 
Dynamo Berlin 2-3.

în ziua a doua s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: masculin : Gwar
dia — Dozsa 3—2; Dinamo Moscova 
— Spartak Sofia 3—2 ; Ruda Hvezda— 
Dinamo București 3—0 ; feminin : Di
namo București — Ruda Hvezda 3-1; 
Dinamo Moscova — Spartak Sofia 
3—0: Gwardia — Dozsa 3-2.

9—7. 12—S. Aici insă bucureștenii au 
o cădere inexplicabilă și in timp ce 
Ț.S.K.A. punctează de 7 ori, Rapid 
nu realizează nici un punct : 15—12 
pentru Ț.S.K.A. Al treilea set este 
început de Rapid cu hotărirea fermă 
de a obține victoria. Oaspeții conduc 
cu 3—1, 4—1, 6—3. Scorul este apoi 
egal la 7—7 și 10—10 pentru ca în 
final Ț.S.K.A. să conducă cu 14—13 
Spre deosebire de finalul setului an
terior, Rapid luptă de data aceasta cu 
mai multă hotărîre, Nicolau egalează 
la 14—14 și cu un ultim efort oas
peții își adjudecă setul al treilea cu 
16—14. Obosiți probabil de risipa de 
energie, și parcă mulțumiți de setul 
cîștigat, voleibaliștii bucureșteni în
cep setul patru foarte slab și in scurt 
timp scorul devine 12—2 pentru 
Ț.S.K.A. Deși galeria intervine 
prompt, bucureștenii nu mai reușesc 
decît să ajungă la 14—6, iar o greșea
lă a lui Drăgan face ca setul să ia 
sfîrșit cu 15—6 in favoarea gazdelor, 
care cîștigă astfel întilnirea cu 3—1 
(16—14, 15—12, 14—16, 15—6).

Au fost folosite următoarele for
mații : Ț.S.K.A. : Mondzelevski, Fasa
hov, Cesnokov, Burobin, Kovalenko, 
Iakușev (Vengherovski, Iugailov) ; 
RAPID : Nicolau, Drăgan, Plocon,
Grigorovici, Bărbuță, Mincev (Costi- 
nescu, Ardelea). A condus arbitrul 
cehoslovac Jebacek.

ALEKSANDR SIZONENKO

— el a ratat trei încercări ieșind 
din concurs ! Cu toate că Lisias Io- 
nescu a obținut un nou record repu
blican la total (cat. semimijlocie) 385 
kg (v.r. 382,5 kg) el nu s-a clasat de
cît pe locul trei. Același loc a fost o- 
cupat de S. Cazan la cat. grea care la 
totalul celor trei probe a ridicat 417,5 
kg. La categoria mijlocie T. Roman a 
fost eliminat din concurs întrucît a 
ratat cele trei încercări la impins. In 
sfîrșit, la categoria pană și semigrea 
concurenții romîni Al. Toma (317,5 
kg) și respectiv L. Baroga (435 kg) au 
ocupat locul doi.

Pe echipe, întrecerea a fost cîști- 
gată de Franța cu 5 v, urmată de Fin
landa cu 2 v. și R.P.R. 0 v.

FOTBAL PE GLOB
R. P. UNGARA - DANEMARCA 

6—0 (2—0). La Budapesta, fotbaliștii 
maghiari au obținut o victorie clară 
(6-0) prin golurile marcate de Gardes, 
Fenyvesi, Monostori, Albert, Rakosi 
și Solymossi.

ULTIMELE MECIURI ALE TUR
NEULUI ECHIPEI BRAZILIEI. Vineri 
la Cairo echipa Braziliei a cîștigat 
meciul cu R.A.U. 1—0 iar duminică 
la Tel Aviv — în ultimul meci al tur
neului — fotbaliștii brazilieni au dis
pus de Israel cu 5—0.

ALTE MECIURI INTERNAȚIO
NALE. Scoția — Italia 3—1, Irlanda — 
Elveția 2—2, R. F. Germană — An
glia 1—0, Franța — Olanda 2—0 (me
ciuri intre echipe de amatori orga
nizate cu prilejul centenarului fede
rației de fotbal din Anglia).

• ECHIPA MONACO a devenit cam- 
piona Franței. în ultimul meci cam
pionii au cîștigat cu 5—1 partida cu 
Angers.

mermans (Belgia) 40hl6:49; 9. Kudra 
(R.P.P.) 40hl7:16; 10. Beker (R.P.P.) 
40hl8:17; ...21. STOICA 40h21:44; ...24. 
RADULESCU 40h22:21; ...30. ZIE
GLER 40h31:25; ...55. ARDELEANU
41hl6:28. în clasament figurează 94 de 
cicliști. ECHIPE : 1. R. P. Polonă 
123h05:48; 2. Belgia 123h09:35 ; 3.
U.R.S.S. 123hl2:30; 4. R. D. Germană 
123hl3:17; 5. Italia 123hl9:00; 6. R. P. 
ROMÎNA 123hl9:49. Urmează în cla
sament Iugoslavia, Bulgaria, Cehoslo
vacia, Danemarca, Ungaria, Anglia, 
Finlanda, Franța, Scoția, Maroc, Aus
tralia și Norvegia.

Luni e zi de odihnă în orașul Zie
lona Gora.

La tenis de masă:

Intîlnirile dintre reprezentativele 
orașelor Pekin—București

Dubla întilnire dintre formațiile de 
tenis de masă ale orașelor Pekin și 
București s-a încheiat cu victoria oas
peților : 3—0 la fete și 5—1 la băieți.

In prima partidă a intîlnirii femi
nine, Lian Li-cen a dispus de Catri- 
nel Folea cu 2—0 (21—12, 21—9). Clș- 
tigătoarea a utilizat numeroase servi
cii cu mult efect, stopuri, urmate de 
atacuri decisive. Cu toate eforturile 
făcute, Catrinel Folea nu a putut s-o 
pună în dificultate pe valoroasa sa 
adversară. Apoi, Ti Cian-hua a în
vins-o, mai greu decît la Cluj, pe 
Marta Tompa : 2—0 (23—21, 21—13). 
Jucătoarea noastră a dirijat destul de 
bine mingile, dar lipsa unei lovituri 
de atac ca și anumite momente de 
deconcentrare au dus la pierderea pri
mului set (cînd a condus cu 14—11 fi
ind de două ori egală la 20—20 și

Au fost desemnați campionii 
republicani de juniori la lupte 

(Urmare din pag. 1)

dia. Hunedoara). Pentru felul cum au 
luptat merită evidențiați sportivii A. 
Pătrașcu (Tîrgoviște), St. Ștefan, C. 
Sirbu, I. Butnaru, Fi. Ciorcilă (Bucu
rești), C. Comeanu (Galați), I. Stoica 
(Hunedoara), I. Mesaroș (Brașov), N. 
Dumiitreocu (Brăila) și C. Bunda 
(Reșița).

Iată rezultatele : categ. 49 kg: 1.
1. Stoica (Constructorul Hunedoara)
campion al R.P.R.; 2. A. Pătrașcu 
(Tîrgoviște); 3. L. Szocs (St. roșu Bra
șov); cat. 52 kg: 1. St. Stefan (Viito
rul Buc.) campion al R.P.R.; 2. C. 
Manea (Progr. Buc.); 3. C. Bunda 
(Reșița); cat. 55 kg: 1. I. Banciu
(Rapid Buc.) campion al R. P. R.;
2. I. Mesaroș (St. roșu Brașov); 3.
Gh. Gheorghe (Metalul Buc.); cat. 
59 kg: 1. C. Corneanu (Dinamo Ga
lați) campion al R.P.R.; 2. P. Co-
man (St. r. Brașov); 3. St. Popescu 
(Reșița); cat. 63 kg: 1. Gh. Ciomirtan 
(Din. Buc.) campion al R.P.R.; 2. M. 
lonescu (Progr. Buc.); 3. N. Dumi
trescu (Brăila); cat. 68 kg: 1. C. 
Sirbu (Viitorul Buc.) campion al 
R.P.R.; 2. D. Constantin (Din. Buc.);
3. Fl. Ene (I.M.U. Medgidia); cat. 
73 kg: 1. E. Butnaru (Progr. Buc.) 
campion al R.P.R.; 2. A. Fischer 
(A. S. M. Lugoj); 3. V. Iorga (Progr. 
Brăila); cat. 79 kg: 1. FI. Ciorcilă 
(Din. Buc.) campion al R.P.R.; 2. E. 
Ecunger (Voința Tg. M.); 3. N. Ne- 
guț (Progr. Buc.); cat. 85 kg: 1. St. 
Farcaș (St. r. Brașov) campion al 
R.P.R.; 2. I. Papp (Sănătatea Si- 
ghet); 3. C. Șendreanu (Din. Buc.); 
cat. plus 85 kg: 1. Gh. Cerei (Vo
ința Sf. Gheorghe) campion al R.P.R.; 
2. H. Weindorter (Reșița); 3. V. Nico- 
lae (Unio S. Mare).

Clasament pe regiuni : 1. Bucu
rești; 2. Brașov; 3. Galați.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
Nou record mondial la aruncarea discului femei: Tamara Press 59,29 m
MOSCOVA, (Agerpres). Renumita at

letă sovietică Tamara Press a stabilit 
6Îmbătă Ia Moscova un nou record mon
dial la aruncarea discului, cu o perfor
manță de 59,29 m. Alte rezultate în
registrate în concursul de la Moscova : 
FEMEI : 100 m plat: Galina Popova 
11,6 sec.; înălțime: Cencik 1,73 m; 
400 m plat : Dmitrieva 56,5 sec. ; 80 m 
garduri: Koșe>leva 10,9 sec.; BĂRBAȚI: 
100 m plat: Ozolin 10,4 sec. ; 110 m 
garduri: Mihailov 14,1 sec. ; 1 500 m ■ 
Karaulov 3:47,8 ; 400 m : Arhipciuk 47.5 
sec. ; triplu salt : Zolotarev 16,60 m ; 
3 000 m obstacole: Narodițkin 8:43,8

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
CLUJ 9—0 (2—0, 1—0. 4—0. 2—0)

Campionii au obținut o victorie 
confortabilă. în fața unui adversar 
care a jucat tot timpul în defensivă. 
Practicind un joc mobil, în viteză, 
dinamoviștii au creat frumoase acțiuni 
de atac, fructificînd o bună parte din 
ele. Au marcat : Novac, Zahan (2), 
Fleșeriu, Grințescu (2), Lenghel, Kro
ner și Rusu pentru Dinamo. Arbitrul 
H. Iacobini (Buc.) a condus cu com
petentă echipele : DINAMO : Frățilâ,

21—21). Meciul de dublu a revenit tot 
jucătoarelor chineze Lian Li-cen și 
Ti Cian-hua în fața cuplului CatrineJ 
Folea — Mariana Jandrescu cu 2—0 
(21—19, 21—16). Deși învinse, bucureș- 
tencele au acționat curajos, junioara 
Mariana Jandrescu secondîndu-și sa
tisfăcător partenera.

Partida inaugurală a întilnirii mas
culine a adus victoria lui Dorin Giur- 
giucă asupra lui Ciu Lan-sun cu 2—1 
(14—21, 21—19, 22—20). A fost o în
trecere foarte spectaculoasă, disputată 
cu o deosebită dîrzenie, in care Giur- 
giucă a deținut inițiativa. El a ma
nevrat cu mingi „scurte" în apărare, 
a folosit topspinuri și a atacat dese
ori decisiv, acumulînd puncte pre
țioase. Ciu Lan-sun, un jucător redu
tabil, a încercat totul dar el a fost vă
dit incomodat de defensiva razantă, 
lingă fileu și . de loviturile ofensive 
cu direcție mereu schimbată ale lui 
Giurgiucă.

După un meci cu schimburi dina
mice de mingi, vicecampionul mon
dial Li Fu-iun l-a depășit pe tînărul 
său adversar, Sentivani : 2—0 (21—15, 
21—16). Apoi, reprezentativa orașului 
Pekin a luat conducerea cu 2—1, prin 
victoria lui Iu Cian-ciun la Sîndeanu 
cu 2—0 (21—16, 21—15). învins net în 
primul set, Giurgiucă a reușit apoi 
să opună o rezistență mai dirză lui 
Li Fu-iun. Acesta a cîștigat cu 2—0 
(21—5, 21—18). Dacă ar fi acționat în- 
tr-un ritm susținut, egal pe par
cursul întregii partide șl ar fi atacat 
mai mult, Sîndeanu putea emite șanse 
mai mari de cîștig Ia Ciu Lan-sun. 
Acesta a ieșit învingător cu 2—1 (21— 
16, 12—21, 21—11). în ultima întîlnire, 
Iu Cian-ciun — clasat in primii opt 
la „mondialele" de la Praga — l-a 
întrecut pe Sentivani : 2—1 (21—19.
20—22, 21—13), la capătul unei partide 
frumoase.

C. COMARNISCHI

Scurte știri externe
• Sîmbătă, la Moscova, s-a dispu

tat cea de a 21-a partidă a meciului 
Petrosian — Botvinnik. La mutarea 
a 10-a, la propunerea lui Botvinnik, 
cei doi parteneri au căzut de acord 
asupra remizei. Scorul a devenit ast
fel 12—9 in favoarea lui Petrosian.

• tn turul trei al campionatelor 
internaționale de tenis de la Roland 
Garros din Paris australianul Bob 
Hewitt l-a învins pe jucătorul romi» 
Ion Tiriac cu 2—6; 6—1; 6—2; 7—5. 
Alte rezultate : Barclay (Franța) — 
Mulligan (Australia) 6—1; 5—7; 6—1: 
6—4; Santana (Spania) — Mc. Kenzia 
(Australia) 6-4; 12-10; 6-2.

© Cunoscutul pugilist maghiar 
Laszlo Papp, campion european la 
categoria mijlocie, a intîlnit la Vie-

(cel mai bun rezultat european al anu
lui) ; 10 000 m plat : Efimov 29:15,0; 
suliță: Lusis 74,77 m; ciocan: Kon 
drasov 64,70 m.

In cadrul reuniunii atletice in terna tio 
nale de la Los Angeles neozeelandezul 
Peter Snell a cîștigat proba de 1 milă 
realizînd timpul <lc 4:00,3. Proba de 
100 yarzi a revenit lui Hayes în 9,3 ser. 
Cursa de 5 000 m s-a încheiat cu vic
toria lui Jim Beatty — 13:57,4. înaintea 
campionului olimpic Halberg —13:59,2. 
La săritura cu prăjina primul s-a clasat 
Morris cu 4.88 m. Recordmanul mondial 
Pennel a sărit doar 4,57 m.

FleșeriU; Zahan,- Kroner, Lenghel; 
Grințescu, Novac, Rusu, Marinescu. 
C.S.M. CLUJ : Varga, Kari, Atanasiu, 
Shuller.Bihfobi, Kocsis. Genan

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 7—2 (3—1, 1—1, 2—0, 

1—0»

Studenții au reușit să se „desprin
dă" de adversar în ultimele două re
prize, consolidindu-și victoria. S-au 
remarcat : Mărculescu, Chirvăsuță, 
Varlam, Alexandrescu de la Știința, 
Popa și Ștefănescu de la Rapid. Au 
înscris : Alexandrescu (4), Mărculescu, 
Chirvăsuță (2) pentru Știința și Popa 
(2) pentru Rapid. Arbitrul Paul Nicu- 
lescu (Buc.) a condus bine formațiile : 
ȘTIINȚA : Sandu, Varlam, Cloșcă,
Lezay, Mărculescu, Chirvăsuță, Alex
andrescu, Chivuac. RAPID : Mureșan, 
Oprlș, Popa, Paraschivescu, Ștefănes
cu, Thoutsh, Alexe, Mocioiu.

GHEORGHE CIORANU — coresp. 

ȘTIINȚA CLUJ — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 8—2 (2—0, 1—1, 1—1, 4—0)

Clujenii au început jocul foarte 
bine. în reprizele a doua și a treia 
gazdele s-au angrenat intr-un joc ste
ril, revenindu-și abia în ultima parte 
a meciului cînd și-au depășit net ad
versarul. A arbitrat E. Beniamin 
(București).

ȘTEFAN TAMAȘ — coresp^1

CRIȘANA ORADEA — STEAUA
BUCUREȘTI 2—2 (0—0, 1—1, 0—1,

1-0)

Derbiul etapei a prilejuit o luptă 
îndirjită, componenții celor două echi
pe recurgînd însă la un joc în forță, 
cu numeroase neregularități. Arbitrul, 
luliu Deak (Tg. Mureș), a intervenit 
cu promptitudine și in cursul meciu
lui a dictat 15 eliminări. în ultima 
repriză în bazin se aflau cite trei 
jucători din fiecare echipă ! Au în
scris : Ilea, Muth pentru gazde, Ță- 
ranu și Szabo pentru Steaua.

IL1E GHIȘA — coresp. reg.

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA —
I. C. ARAD 12—7 (3—1, 3—2, 3—1,

3-3) <

Echipa locală a combinat rapid și 
eficace, învingînd formația arădană 
care a prestat un joc slab. A arbitrat 
foarte bine N. Nicolaescu (Buc.).

F. GRADE — coresp.

na în meci amical pe Randy Sandy 
(S.U.A.). A cîștigat la puncte Laszlo 
Papp.

• A început Turul ciclist al Ita
liei. Prima etapă (Neapole — Potenza, 
177 km) a fost ciștigată de italianul 
Vittori Adorni: 4 h 57:43,0.

• Pugilistul brazilian Eder Jofre. 
campion al lumii la categoria cocoș, 
și-a apărat cu succes centura, învin- 
gîndu-1 la Manilla prin k.o. în run
dul 12 pe șalangerul său Jonny Ja- 
mito (Filipine).

Campionatele mondiale 
de baschet masculin
La Rio de Janeiro au continuat cam

pionatele mondiale de baschet masculin, 
în ziua a doua a turneului final s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Iugo
slavia — Porto Rico 73—57 (34—32) ; 
S.U.A. — Franța 81—61 (36—35); 
Brazilia — Italia 81—62 (40—24), 
echipa U.R.S.S. a avut pauză. în ziua 
a treia, într-un meci derbi, U.R.S.S. a 
învins S.U.A. cu 75—74 (34—41). da
torită jocului bun practicat de baschet- 
baliștij sovietici în finalul meciului. 
Alte~ rezultate: Iugoslavia — Italia 
85—74 ; Franța — Porto Rico 67—60. 
Echipele U.R.S.S., Iugoslaviei și Bra
ziliei sînt singurele neînvinse în turneul 
final.

Congresul Federației internaționale de 
baschet a hotărât ca viitorul campionat 
mondial masculin să se desfășoare în 
1966 în Uruguay.
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