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Un frumos succes al atleților noștri

BOMINIA —GRECIA 121-87 p
• Cornel Porumb a realizat un nou 
record national la înălțime cu 2,11 m
• Alex. Spiridon 2,08 m • Recordul 

tării la 4x100 m egalat
Stadionul Petrolul din Ploiești a 
zduit întrecerea echipelor masculine 

le R. P. Romîne și Greciei. Avînd o 
omportare frumoasă atleții noștri au 
bținut o victorie confortabilă, care ne 
ă speranțe pentru întîlnirea, de 
fîrșitul acestei luni,
:hipele Bulgariei și

METRI. Reprezentanții noștri 
u obținut o victorie clară. Tudoraș- 
u a condus majoritatea distanței, 
iind întrecut numai pe linia de so
sire. Timpurile înregistrate nu sint 
nsă pe măsura așteptărilor. 1. Aurel 
tiai&leseu (R) 16,9 ; 2. Alexandru Tu- 
orașcu (R) 10,9 ; 3. Nicolaos Geor-
opoulos (G) 11,0; 4. Ioanis Komi- 
udis (G) 11,1.

400 METRI. Nici nu trecuse încă de 
jumătatea cursei și ordinea clasa- 

entului se și conturase. Regukos. 
ndiscutabil cel mai bun, a cîștigat 
etașat. Slab rezultatul lui Nițu și 
uțin convingătoare comportarea lui 

Ferentz. 1. Nicolaos Regukos (G) 
8,9 ; 2. Alexandros Frousios (G) 49,5; 
. Iosif Ferentz (R) 49,6 ; 4. Stan Nițu 
R) 50,5.

1.500 METRI. Din nou remarcabilă 
omportarea cuplului Vamoș—Bara- 
aș și colaborarea care a existat în 
iftțpul cursei. Mesimertzis a

ALTE SUCCESE
SPORTIVILQR NOȘTRI
Atletele IOLANDA BA
LSA MANOLIU și MA- 

DIACONESCU învingă-
LAS, 
RIÂ 
tocire la Helsinki.
• CĂLĂREȚII ROMÎN1 au 

dominat concursul interna
țional de la Viena.

® LA FRAGA : echipajul 
feminin de 4 + 1 rame a! 
R. P. Romîne pe primul loc.

(Citiți amănunte în pag. a 
IV-a)

un loc bun, dar 
întrecut net în 

de pe ultimii 60 
1. Zcltan Vamoș

cele mai 
personale 

sublinia în 
combativu

lui Lupu care 
de furcă recordmanului nos- 
C-tin Greeescu (R) 30:07,2 ; 2.
Lupu (R) 30:08,2 ; 3. Ioanis 

(G) 31:28,0 ; 4. Mihail Sideris

Iu este sosirea intr-o cursă de 100 m .’ Uni șui este 
cel al alergătorilor de la 1 bOO, Barabaș și 1 amoș.

tot ce i-a stat în putință 
pentru 
a fost 
finișul 
metri.
(R) 3:45,6 ; 2. Andrei Ba
rabaș (R) 3:45,7; 3. Ge
orgios Mesimertzis (G) 
3:46,2 ; 4. Dimitrios Con- 
stantinidis (G) 3:55,1.

10.000 METRI. Exce
lentă cursa făcută de re
prezentanții noștri, care 
au realizat 
bune timpuri 
pe 1963. Vom 
mod special 
tatea 
i-a dat 
tru. 1. 
Ovidiu 
Glezos
(G) 32:10,4.

110 M GARDURI. Campionul bal
canic Marsellos a cîștigat clar. O 
plăcută surpriză — comportarea lui 
Macovei care l-a învins pe Skourtis, 
terminînd la 0,2 sec de recordul țării. 
1. Georgios Marsellos (G) 14,6 ; 
Nieolae Macovei 
trios Skoutis (G)
(R) 15,1.

3.000 M OBST. 
dârău și Papavasiliu, 
mult interes, s-a Încheiat cu victoria 
netă a campionului nostru. Atletul 
grec a fost întrecut și de Caramihai, 
o adevărată revelație. 1. Ion Dândă- 
rău (R) 9:01,4 ; 2. Victor Caramihai 
(R) 9:03,2 ;
(G) 9:21,4 ;
9:38,8.

2.
(R) 14,7 ; 3. Dimi- 

14,9 ; 4. Liviu Preda

Disputa dintre Dăn- 
așteptată cu

2.
3. Georgios
4. Nicolaos

Papavasiliu 
Zeppos (G)

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Constantin Dumitrescu victorios în etapa a Vll-a
• ECHIPA R. P. ROMÎNE CONTINUA SA SE AFLE PE LOCUL II
• W. ZIEGLER A URCAT PE LOCUL 5 ÎN CLASAMENTUL

GENERAL

WESTON SUPER MARE - 9 (prin 
telefon). Caravana ciclistă a „Turului 
Angliei" iși continuă drum-ul pe iti
nerarul anunțat. Cicliștii participanți 
luptă cu ardoare pentru întâietate, 
mărturie stînd mediile orare ridicate 
realizate in etape lungi. Asistăm acum 
la at uul cisliștilor cu renume in are
na internațională care, în primefe 
etape, din diferite motive, au capo
tat. Așa se întîmplă cu Stanislav 
Gazda (R.P. Polonă), Butler (Anglia), 
Verbaek (Danemarca) și alții. Și de 
cele mai multe ori ținta acestor 
atacuri sint alergătorii noștri care 
dețin poziții de invidiat în clasa
mentele generale. Deși echipa

evident prin 
al alergă tori- 
A. Șela-Cu și 

Stoica (acesta, 
acuza dureri 

să se

noastră s-a „subțiat" 
abandonul nemotivat 
lor G. Moiceanu și 
prin acela al lui I. 
aișa cum am arătat,
de genunchi), continuă însă 
mențină pe cel mai înailt plan al 
cursei și să realizeze performanțe 
care constituie motiv de mirare 

ca
se cunoștea forța 
pe plan interna

se bănuia dîrzenia

pentru specialiștii p-rezenți in 
ravană. Evident 
cicliștilor noiștri 
țional, dar nu 
acestor rutieri care in condiții de...

(Continuare in pag. a 4-a)

S-a dat startul iu „Cupa ucrcon*

Gh. Bădără (Dinamo) și Voința cîștigători
în prima etapă

la tri- 
s-a dat

PITEȘTI 9 (prin telefon de 
misul nostru). Astăzi la amiază 
din Capitală startul in cea de a VIII-a 
ediție a „Cupei UCECOM“, la care par. 
tieipă 19 de alergători din patru țari. 
Prima etapă s-a desfășurat pe rut I 
București— Pitești și s-a bucurat de 
condiții atmosferice bune. Din start eva
dează un grup de alergători printre care 
se află Gh. Bădără, Kazimir Gazda, 
Perene Horvath, I. Ardeleantt ș.a. Ei 
reușesc să ia un avans de cîteva sute 
de metri, insă peste cîțiva kilometri 
întîlnesc un adversar neașteptat: ba
riera de cale ferată. Așteptarea de peste 
două minute 
cu plutonul.

I.a km 15 „fug** din pluton 5. Ariton, 
C. Baciu și Bojilov. După ei vin Bădără.

reunește grupul fugarilor

Rapid București pentru a doua oară 
la handbal feminin

Grigore, Gera și Ciobunu. A-caisI grup se 
înțelege bine la trenă (mai puțin Bădără- 
care la indicațiile antrenorului nu par
ticipă la eforturile grupului) si la Mu- 
tăsaru (Lin 53) are un avans de 3 mi
nute față de pluton. Sprintul de la Gă- 
ești este cîștigat de Bădără urmat de 
Bojilov, Gri gore și Ciobanu.- Cu 15 km 
înainte de sosire, maghiarul Horvath 
se desprinde și el din pluton împreună 
eu compatriotul său i. Derai. Doi krn 
mai tîrziu I. Cosma se repede și împreu
nă cu el mai pleacă cîțiva alergători. Tti 
scurt timp aceștia prind pe cei doi a- 
lergători maghiari și continuă să se 
apropie de fugari. în acest timp, în 
față. Bădără se dezlănțuie și din cauza 
ritmului rapid impus de dinarnovist» 
Gera și Baciu se „sufocă44. Cu 1 500 m 
înainte de sosire Bădără, spriutcază pu
ternic, se deia-ea/.ă și cîștigă clar prima 
etapă.

CLASAMENTfc

campioană a țăriiw ■ ■

CLUJ 9 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Duminică la amiază, cînd la 
festivitatea de premiere, dr. P. Pușcă, 
președintele comisiei regionale de 
handbal, a felicitat pe jucătoarele de 
la Rapid, învingătoare din nou în fața 
Științei Timișoara, publicul a răsplă
tit cu ropote de aplauze performanța 
echipei feroviare, care a cucerit pen
tru a doua oară consecutiv titlul de 
campioană republicană.

De data aceasta, meciul decisiv din
tre RAPID și ȘTIINȚA nu a mai o- sale 
ferit un spectacol de calitate. Hand
balistele 
obosite, 
faulturi 
prima repriză, Știința 
faulturi, iar Rapid 22. 
au cîștigat partida cu

. ambelor formații au părut 
folosind în jocul lor multe 
și obstrucții. Astfel, numai în 

a comis 30 de
Bucureștencele 
scorul de 7—5 •

(4—1). Bain a deschis scorul în min. 1, 
iar Boțan a egalat în min. 6 (1—1).
Apoi timp de 12 minute, în care Ști
ința se apără cu îndîrjire, tabela de 
marcaj nu se modifică. In continuare 
însă, în numai 3 minute, rapidistelș 
declanșează cîteva contraatacuri ful
gerătoare și înscriu de 3 ori prin He- 
deșiu, Oțelea și Boțan. La reluare, 
deși L. Anca (S) se remarcă apărind 
cîteva șuturi extrem de periculoase, 
Oțelea (R) mărește avantajul echipei 

Științei este 
(min. 35). Apoi, 
cîte un „7 me-
A. Oțelea. Ulti-

(5—1). Replica 
promptă: Nemeț 2—5 
fiecare echipă ratează 
tri“ prin M. Oțoiu și

A. I.

(Continuare în pag. a 4-a)

I

(Voința), 4. C. Ciobanii (Voința), 5. 
Z. Bojilov (R.P.B.), toți același timp; 
6. 1. Cosma (Dinamo) 2h 45:00; 7. E. 
Horvath (R.P.U.), 8. N. Ciumete.(Vo
ința), 9. S. Miliălțeann (Olimpia). 10. 
11. Cristescu (Voința), toți același timp. 
Pe echipe: 1. VOINȚA 1 8h 14:02; 2. 
Dinamo 1 8h 16:29; 3. Steaua 8li 16:42; 
4. Spartacus (R.P.U.) 8h 17:21; 5. 
Olimpia Buc. 811 17:30: 6. Septemvri 
(R.P.B.) 8h 18:43; 7. Torpedo Brasov 
8h 19:12; 8 Start (R.P.P.) 81, 20:38; 
9. Dinamo II 8lt 20:42; 10. Voința II 
8h 21:18.

Luni se desfășoară etapa a Il-a pe 
ruta Pitești — Rrn. Plicea —■ Sib'u 
(160 km).

11RISTACHE NAUM

IERI îr¥ CATEGORIA A LA FOTBAL
Farul — C.S.M.S. 3-1 (2-0) 
Steaua — Minerul 3-—2 (2—0). 
U.T.A. — Steagul roșu 
Din. Bacău — Progresul 
Dinamo Buc. — Crișana 
Știința Cluj 
Șt. Tim. —

— Rapid 
Petrolul

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 24 14 8 2 43:18 36
2. Steaua 24 12 7 5 53:36 31
3. Știința Cluj 23 10 6 7 37:33 26
4. Rapid 24 9 7 8 42:36 25
5. Știința Tim. 24 9 7 8 36:35 25
6. Farul 23 10 4 9 41:34 24
7. Progresul 24 9 6 9 40:42 24
3. C.S.M.S. 24 8 8 8 41:47 24
9. Steagul roșu 24 10 4 10 34:40 24

10. Petrolul 24 8 6 10 37:29 22
11. U.T.A. 24 8 4 12 39:44 20
12. Dinamo Bac. 24 7 5 12 28:37 19
13. Crișana 24 7 S 12 25:42 19
14. Minerul 24 4 6 14 22:52 14

Etapa viitoare

— Dinamo Bacău
roșu — Dinamo București

— Știința Cluj

Minerul
Steagul
Crișana
Petrolul — Steaua
Rapid - U.T.A.
Știința Timișoara —’ C.S.M.S.
Progresul — Farul.

3- 1
3—4
4— 0
2-2

2—0

Porterul Marin a.
plonjat zadarnic. Balonul șutat 'teFrăfUa se oprește In. plasa,. Fste primul din cele 4 goluri^ 

marcate de Dinamo București, îw jocul de Crișana Oradea# „
Eoțoț -*.» •*919+



ROMÎNIA
(Urmare din pag. 1)

4 X 100 METRI. Victorie clară a for
mației noastre (Val. Popescu, Stama- 
tescu, Jurcă, Tudorașcu). Ea a în
cheiat cursa cu un rezultat care ega
lează recordul țării, vechi de 8 ani. 
1. Romînia 41,2 ; 2. Grecia (Komi- 
tudis, Skourtis, Cormalis, Georgopou- 
los) 41,5.

LUNGIME. O nouă dublă victorie 
a culorilor romînești. De subliniat, 
în special, forma și constanța lui 
Popovschi (7,36 — 7,43 — 7,43 — 7,40
— 7,23 — 7,36). 1. Nicolae Popovschi 
(R) 7,43 ; 2. Mihail Calnicov (R) 7,28 ; 
3. Christos Paraschevas (G). 7,07 ; 4. 
Georgios Marsellos (G) 6,53; I1C. Ad- 
Samungi (R) 7,02.

PRĂJINĂ. In lipsa lui Astafei 
(accidentat), tot greul ..bătăliei" a 
căzut pe umerii lui Savin. Rezulta
tele sint însă modeste, deși cu ex
cepția iui Savin, toți au folosit... 
plasticul ! 1. Haralambos Balasis (G) 
4,20 ; 2. Afanasie Savin (R) 4,10 ; 3. 
Vasilios Fert-akis (G) 4,00 ; 4. Silviu 
Cristescu (R) 3,90.

DISC. Victoria lui Tsakanikas (cu 
cel mai bun rezultat al său din 1963) 
n-a fost amenințată nici un moment 
de aruncătorii noștri care, in acest 
an, îr.că nu-și găsesc cadența. 
1. Georgios Tsakanikas (G) 52,45 ; 2. 
Vasile Sălăgean (R) 50,03 ; 3. Dimi
trios Mano'ias (G) 47,21 ; 4. Lucian 
Kotlar (R) 46.63.

CIOCAN. O luptă foarte interesan
tă între campionul balcanic Drăgu- 
lescu (d — 56,08 — 59,58 — 61,39 — 
60,49 — 60.22) și recordmanul grec
Babaniotis (60,97 — d — 59,33 — 61,14
— 60,51 — 59,96). întrecerea a evi
dențiat că ambii aruncători au încă 
„rezerve" de mulți centimetri, dacă 
nu chiar metri. 1. Constantin Drăgu- 
lescu (R) 61,39 ; 2. Georgios Babanio
tis (G) 61,14 ; 3. Nicolae Rășeănescu 
(R) 59,38 ; 4. Georgios Bidelis (G)
55,70 ; HC. Deoebal Gheorghiu (R) 
55,55 ; Const. Mușat (R) 54,05.

Clasamentul după prima zi : RO- 
MINIA — GRECIA 67 —50 p.

PROBELE DE DUMINICA

200 METRI. Jurcă a realizat o vic
torie frumoasă, dar concurența lui 
Georgopoulos a fost neașteptat de dir- 
ză. Celălalt reprezentant al nostru, 
Comșa. a fost eliminat pentru două

-GRECIA 121-87 p

Aspect din cursa de 10 000 m. Conduce Grecescu, urinat de Lupu, Sideris fi 
Glezos.

starturi greșite. 1. Valerin Jurcă (R) 
21,9; 2. Nicolaos Georgopoulos (G) 
22.0; 3. Ioanis Komitudis (G) 22,5.

800 METRI. Juniorul Bloțiu a con
dus majoritatea cursei și a fost nevoit 
să cedeze abia pe ultima sută de me
tri, în fața experimentaților săi adver
sari, terminind la 0,3 sec de recordul 
de juniori al țării. Vamoș și Mesi- 
mertzis și-au realizat cele mai bune 
rezultate din acest an. 1. Zoltan Va
moș (R) 1:51,9; 2. Georgios Mesi-
mertzis (G) 1:52,1; 3. C-tin Bloțiu (R) 
1:52,7; 4. Dimitrios Kikilis (G) 1:53,8.

5000 METRI. Fără concurenți de va
loarea sa și cu un vînt care l-a cam 
deranjat, Barabaș a încheiat cursa cu 
un timp remarcabil, care anunță pe 
curând... recordul. Foarte bine s-a 
comportat și Mustață. 1. Andrei Ba
rabaș (R) 14:11,0; 2. Nicolae Mustată 
(R) 14:44,0; X Mihail Sideris (G) 
15:27,2; 4. Nioolaos Zeppos (G) 15:30,6.

400 M GARDURI. Favoritul probei, 
Skourtis. a obținut o victorie frumoa
să și un rezultat bun. Mesaroș, acci
dentat, n-a putut face mai mult. 1. 
Dimitrios Skourtis (G) 52,5; 2. Ion Me
saroș (R) 53,1; 3. Vasile Georgescu (R) 
54,7. Milonopoulos (G) a abandonat.

ÎNĂLȚIME. A fost proba cea mai 
interesantă din întreg concursul, cu 
performanțe de o puternică rezonanță

Cristina Balaban a realizat două noi recorduri republicane: 
la 800 m și 1500 m liber

Simbdiă după-amiaza. bazinul de 50 m 
din incinta ștrandului Tineretului a găz
duit întrecerile de inoi din cadrul primei 
etape (pe cluburi și asociații) a campio
natelor republicane de juniori. Concurind 
In proba de 1500 m liber, inotătoarea di- 
namovlslă CBISTINA BALABAN a reușit sd 
parcurge distanța în timpul de 21:33,6 — 
nou record republican de senioare și )u-

nioare cat. I și II. Vechiul record: 22:15.9 
aparținea Iui Ingrid Ungur de la data de 
16 mai I960.

In aceeași probă, .în trecere" pe Ia 800 m 
Cristina Balaban a fost crcnomsliatd în 
11:24,8. timp care constituie de asemenea 
un nou record al tării (vechiul record: 
11:31.8 — C. Balaban 26 mai 1863).

internațională. Porumb a stabilit un 
nou record republican, trecind — din 
prima încercare la 2.11 m și confir- 
mînd din plin rezultatul de la Galați. 
O mare revelație a probei a fost tî- 
nărul Spiridon care cu 2,08 m reali
zează un excelent record personal. 1. 
Cornel Porumb (R) 2,11 — nou record 
republican; 2. Alexandru Spiridon 
(R) 2,08; 3. Constantin Himionidis (G) 
1,99; 4. Stylianos Sevastopoulos (G)
1,90; HC. Nicolae Macovei (R) 1,85.

TRIPLU. Victorie clară a reprezen
tanților noștri. Bun rezultatul înre
gistrat de Ciochină. 1. Șerban Cio
chină (R) 15,64; 2. Octavian Viscopo- 
leanu (R) 15,15; 3. Vasilios Pitsios (G) 
14,91; 4. Efstios Abatielos (G) 14,78; 
HC. Nic. Mărășescu (R) 15,01; Sorin 
Ioan (R) 14,92.

GREUTATE. Fostul campion bal
canic, Tsakanikas a obținut victoria 
abia în ultima sa încercare. Remarca
bilă ascensiunea de formă a reprezen
tanților noștri. 1. Georgios Tsakani- 
kas (G) 16,96; 2. C-tin Crețu (R) 16,72; 
3. Aurel Raica (R) 16,72; 4. Athana
sius Abazis (G) 15,34.

SULIȚĂ. Deși au cîștigat net între
cerea, rezultatele înregistrate de atle- 
ții noștri nu satisfac așteptările. 1. 
Gheorghe Popeseu (R) 70,42: 2. Ale
xandru Bizim (R) 68,07; 3. Myron Ani- 
fantakis (G) 60,03; 4. Georgios Kavuras 
(G) 51,97. HC. Ion Cristea (R) 67,23; 
Wolf Sokol (R) 65,07.

4x400 METRI. Echipa Greciei (Re- 
gukos, Cormalis, Milonopoulos, Frou- 
sios) a cîștigat proba la capătul unei 
curse spectaculoase. Din cauza unei 
neregularități formația noastră (3:15,2) 
a fost descalificată. 1. Grecia 3:14,8.

Clasamentul general : ROMÎNIA — 
GRECIA 121—87 p.

★ —
Concursul decatloniștilor pentru se

lecționarea echipei Balcanilor s-a în
cheiat cu victoria reprezentantului 
nostru Kurt Sokol, care a realizat un 
frumos rezultat. 6738 p, la numai 35 
p de recordul țării.

Prima repriză a meciului Dinamo — 
Crișana ne-a oferit o surpriză. Ea nu 
a mers pină la rezultat în sine, dar 
jocul ș-a desfășurat, mai bine de. 30 
de minute, sub semnul unui echilibru 
perfect, marcat din partea Crișanei 
printr-o serie de acțiuni frumoase 
în cîmp și de Dinamo printr-un plus 
de experiență, în fazele din apropie
rea porții. Din păcate, în a doua 
parte a meciului echipa orădeană a 
„căzut" complet, iar Dinamo, cu vic
toria asigurată, n-a mai insistat, ceea 
ce a făcut ca jocul să nu mai pre
zinte interes.

Atîta vreme cit a avut forță de joc 
și a putut face față astfel ritmului 
viu în care s-a angrenat, Crișana a 
constituit un adevărat partener de joc 
pentru Dinamo. Oaspeții au avut un 
bun control al balonului, au realizat 
o serie de execuții tehnice reușite, 

! dar au greșit tot timpul jucînd late
ral și făcînd să întîrzie în condițiile 
acestea majoritatea acțiunilor. Efor
tul a fost mare (el avea de altfel să 
fie resimțit în a doua repriză), iar 
rezultatul practic bineînțeles că s-a 

' lăsat așteptat. Orădenii au tras în 
această 
ceea ce 
lungile 
mingea.

, numai două au întilnit spațiul porții.
Dinamo a atacat mai rar în pri

mele 30 de minute, dar acțiunile 
bucureștenilor au țintit direct poar
ta, au fost mai simple și mai peri
culoase. Și, după ce a devenit evi
dent că orădenii nu mai ajung atît 
de repede la minge, că resursele lor 
sânt pe sfirșite, Dinamo a început 
să atace din ce în ce mai puternic, 
în finalul reprizei, înscriind și două 
goluri, prin Frățilă (în min. 33 și 42). 
In general, nici Dinamo n-a dovedit 
precizie în trasul la poartă, numai 4 
(inclusiv cele două goluri) din șutu
rile înaintării punîndu-1 la încercare 
pe Marin.

Această parte a jocului, în ansam
blul ei, a fost totuși plăcută, sco- 
țînd în evidență buna tehnică indi
viduală a unor jucători de la Cri
șana (Szakacs, Solomon și Szucs) și 
activitatea rodnică depusă de Ștefan 
atît în apărare cît și în sprijinul 
acțiunilor de atac. Au mai acționat

repriză de 9 ori la poartă, 
e puțin ținînd seama de 
perioade în care au avut 

în plus, din aceste șuturi,

RUG B I

Steaua—Progresul 6-0 in derbiul etapei!
Meciul derbi al etapei a IX-a, 

Progresul — Steaua, s-a ridicat, în 
general, la nivelul așteptărilor, satis- 
făcînd mai ales prin ritm și varieta
tea acțiunilor. S-a jucat — așa cum 
era greu de anticipat datorită căl
durii — într-un tempo rapid, susți
nut de ambele părți. Au- cîștigat rug- 
biștil militari cu 6—0 (3—0), însă vic
toria putea surînde în aceeași măsură 
și celeilalte echipe, fiindcă ocazii de 
a înscrie au existat și de o parte și 
de alta. Mai clare chiar, au fost cele 
ale Progresului. Steaua a avut însă în 
Peneiu un realizator și un coordona
tor inepuizabil. Este foarte adevărat, 
ieri XV-le mjlitar a muncit mult, fiind 
permanent solicitat (perechea de 
„demi" Merghișesou — Chiriae a func
ționat bine, iar înaintarea prin Al. 
Ionesou, Bîăgescu, Căpușan și Manea 
a fost foarte aproape de valoarea-i 
recunoscută); totuși, fără aportul lui 
Penerâ, nu știm dacă pînă la urmă 
Steaua ar fi cîștigat.

Progresul — așa cum am arătat — 
a avut cel puțin tot atîtea ocazii de 
a fmal.za. Numai că, de data aceasta, 
transformerul numărul 1 al echipei, 
P. Niculescu, n-a fost in zi bună.

i. Timp de 20 de minute de la fluie
rul de Începere se joacă numai in 
cîmp. Perioadă de espectativă destul 
de lungă încheiată cu o acțiune pe un 
spațiu larg a înaintării Progresului, 
dar pe care Ghiuzelea — infiltrat în 
dispozitivul advers — n-o poate fruc
tifica. Cinci minute mai tîrziu, mili
tarii construiesc prima șarjă avînd

ca autor pe Peneiu. Același Peneiu, 
— la o intercalare în stilul său carac
teristic — este obstrucționat de 
Ma-rinache. Arbitrul dictează lovitură 
de pedeapsă și Peneiu o transformă.

Ritmul de joc se menține dinamic. 
Dezlănțuiți, jucătorii Progresului for
țează egalarea. Aceasta este pe cale 
să se producă, în min. 33, cînd Iacob 
își lansează — aproape de buturile 
militare — propria linie de treisfer- 
turi. Mingea este interceptată in 
„22“ de Peneiu, care o scapă, dar el 
revine și o scoate apoi în tușă... Tot 
Peneiu ratează două lovituri de pe
deapsă (min. 37 și 39) în urma unor 
ofsaiduri ale apărătorilor adve.și.

La cîteva minute de la reluare, P. 
Nioulescu ratează și el o lovitură de 
pedeapsă. In inin. 54, o nouă ocazie 
a Progresului : un balon defectuos de
gajat de apărătorii de la Steaua este 
interceptat de treisferturiîe Progre
sului. Mingea — urmărită de Gudov 
și S. Nicolescu — intră în spațiul de 
țintă. Ea are însă o traiectorie curioasă 
ieșind din teren. Cei care înscriu sint 
toFrugbiștii de la Steaua : în min. 58, 
Peneiu transformă — pe linia me
diană a buturilor — o nouă lovitură 
de pedeapsă.

Rugbiștii de la Progresul nu ce
dează. Ei insistă tot mai mult și ob
țin alte două lovituri de pedeapsă pe 
care însă P. Niculescu nu le poate 
transforma. In min. 68 este riadul lui 
Gudov să piardă o bună ocazie de a 
reduce din handicap. In sfîrșit, în 
min. 79 o frumoasă acțiune personală 
a lui E. Dumitrescu — infiltrat prin

tre apărătorii militari — se termină 
fără rezultat.

In deschidere, Gloria n-a putut 
„scoate" decît un 0—0 în compania 
Științei Cluj.

TIBERIU STAMA
★

• Surpriză la Biriad : Dinamo a 
terminat la egalitate cu Rulmentul, 
3—3 (3—3). Realizatori : Giugiuc pen
tru Dinamo (Iov. de picior căzută) și 
Pascal (încercare) pentru Rulmentul.

S. Eiiade-coresp.
★

• La lași, C.S.M.S. a cedat greu 
echipei Grivița Roșie cu 3—6 (3—3). 
Meciul n-a plăcut, ambele echipe în- 
chizind jocul. Au marcat : Huțanu 
pentru C.S.M.S., Țîbuleac și Balcan 
pentru Grivița Roșie — toți din încer
cări. Cu scăpări arbitrajul lui D. Ma- 
noileanu.

Gh. Vasifâu, coresp.
_ ★ i.-

• La Timișoara, echipa locală 
știința a obținut prima victorie în 
campionat în dauna Științei Petroșeni. 
Scor : 11—6 (8—3). S-a jucat deschis, 
mai ales în prima repriză Au înscris : 
Celea (6), Cândrea (3) și Naca (2), 
pentru gazde, respectiv Ureche (3) 
și Manolaclle (3).

Ion Ioana, coresp.
★

• La Constanța : Farul — Unirea 
București •—3 (0—0).

A CÎȘTIGAT NET:
bine în 
roiu.

După 
într-un: 
pe teren n-a mai fost decît o si 
echipă, Dinamo, dar și ea n-| 
practicat un. joc constructiv, I 
teză, ci s-a mulțumit să plimba 
gea, să domine, fără să realized 
și faze frumoase. A încercat si 
acest lucru — și a și reușit de I 
ori — numai Pircălab, care a I 
nat cu multă ambiție și cu ol 
intenție de a juca nu pentru el I 
ci pentru echipă. El a trecut iii 
ling pe lîngă adversarii pe cal 
întilnit, trimițind apoi spre I 
mingi utile, pe care Țîrcovnil 
Ene nu le-au folosit însă. Ma 
Țîrcovnicu. Vom consemna d 
ceasta repriză cele două goluri]

repriza I Frățilă și

pauză însă, partida a 
anonimat complet. î

Steaua a într
Steaua — Minerul, la Buci 

Un meci între a doua clasată I 
ținătoarea lanternei, iremediabil 
damnată la retrogradare. La I 
2—0 pentru bucureșteni. Mai I 
un astfel de meci alte problema 
aceea a scorului cu care vor 4 
— pînă la urmă — militarii ? I 
tuși, aceștia nu numai că au c| 
la un scor minim (3—2) dar I 
trecut prin destule emoții...

Fără îndoială, acest rezultat îl 
flectă diferența reală de valoari 
tre cele două echipe care s-a 
tîlnit ieri în „deschiderea" cu 
lui de pe stadionul Republicii 
„steliștii" au jucat după pauzl 
atîta lipsă de convingere, au 
în marginea careului atîtea a 
bine concepute în cîmp, incit ad 
că te întrebi dacă poți voriiJRj 
justețea victoriei obținute. Mal 
că o neatenție a arbitrului i-a s 
vat pe oaspeți de un 11 metri 
henț clar în careu comis de 8

Prima repriză a fost la dis 
gazdelor. Steaua a deschis 
destul de repede (Constantin a I 
cu capul o centrare a lui Voiri 
min. 13), l-a majorat în min. 2‘ 
Cacoveanu, care a pătruns pe 
tru și a șutat pe lingă Sziklai, I

Știința Timișoara-Petrolul Ploiești 2-0 (1

na. Nu a fost intenție de

Voinea înscrie cel de-al treilea punct al echipei Steaua.
Foto: V. Bage

X TIMIȘOARA 9 (prin telefon de la 
( trimisul nostru). — Cu citeva minute 
/ înainte de inceperea partidei, cineva 
l spunea că gazdele au emoții, că își 
✓ pun probleme in privința victoriei în 
(t întâlnirea cu Petrolul. Timișorenii 
y așteptau să primească o replică vi- 
X guroasă, mai ales că ploieștenii nu 
/ prea „stau .pe roze" in acest cam- 
\ pionat.
C După 5t-10. mânute de joc însă, te- 
X menea lor avea să dispară. Petrolul 
( s-a prezentat in acest meci ca 
) cum 
( rînd
J doar
\ de...

» străduit nici ea să facă prea mult 
J și, ca urmare, am asistat Ia un joc 
j al cărui ritm a fost nepermis de 

C lent. Doar in repriza a doua, vreo 20 
1 de mânută de înviorare datorită 
ț Științei. După 2—0 însă, totul a in- 
» trat în „normal" și fazele de fotbal 
{ frumos au putut fi văzute destul de 
5 rar. Petrolul a părut o echipă obo- 

X sită, de bătrîni. Fronea, Ivan, Ta- 
Jr barcea, Dridea au crescut prea mult 
C în greutate și, ca urmare,* se mișcă. 
’ foarte greu pe teren, acțiunile *pe "care’ 
Ș le realizează ei fiind mai mult din 
ț situații statice. în schimb, studenții, 
y mai ales în cele 20 de minute de 
\ care vorbeam mai sus, au realizat

un fotbal plăcut.

și 
nici nu l-ar fi interesat, a.pă- 
pe teren ca o echipă obligată 
să îndeplinească o formalitate 

prezentare.
această situație, Știința nu s-a

în primele 20 de minute, P 
are o ușoară superioritate. în 
28, oaspeții au avut chiar o 
ocazie de a marca : Badea trimi 
Ionul la Dridea, acesta trage 
8 metri, mingea se lovește de
ter și apoi de bară, cînd poart 
goală ! în min. 40 studenții au 
o „bară" : mingea șutată de 
lache revine în careu, se prod 
vălmășeală și Mita.ru reușește 
înscrie : 1—0. La această fază, 
s-a accidentat și a părăsit def 
terenul. După multe ratări ( 
Igna, Manolache, Lereteir — ba 
la 25 m și Bitlan), studenții î 
din 11 metri prin Georgescu. 
a intervenit la o minge care ă 
dan pământ cu efect și i-a ati
__  __  _ ___ _____ ______ a L 
mingea cu mina). Ploieștenii vJ 

arii 
ml 

mește doar să acorde lovituri 11 
indirecte. De fapt, în această ren

A Hiyltg greșelb
ȘTIINȚA : Urziceanu ' — Geora 

Petescu, Răcelescu — Lereter ] 
min. 40. JBgțescu), _Tănase — I 
R. Lâzăr, Man61ache^’*BitTan, M| 
(Lereter). |

PETROLUL: Sfetcu - Pah 
Fronea, Pal — D. Munteanu, M. 
cel (din min. 46 Ivan.) — V. An 
Badea, Dridea I, Tabareea, M 
veanu (M. Marcel).

rează in restul jocului, dar 
Gh. Olteanu (București) se

C. ALE)

Mita.ru


Constantin Dumitrescu victorios în etapa a VII-a
(Urmare din pag. a

mai mult

*/ romini au dominat

jumătate de echipă fac 
decit formații întregi.

Etapa de ieri a avut 
mente... inedite. Deși de la Paing- 
ton la Weston Super Mare sînt nu
mai 138 km. cicliștii au parcurs 
această distanță in aproape 6 ore! 
Să nu credeți cumva că s-au lăsat 
pe tinjealâ și au rulat cu 20—25 km 
pe oră. Dimpotrivă. Media orară a 
etapei este foarte ridicată. Ce s-a 
Întâmplat atunci ? Din cauza afluenței 
mari de mașini care blocau șoseaua 
organizatorii s-au văziut nevoiți să... 
oprească din cînd în cînd caravana. 
Așa s-a făcut că după 20 km ci
cliștii s-au odihnit o oră, apoi din 
nou au făcut o pauză, pentru ca 
spre sfîrșit, să mai facă un... popas. 
S-a intîmplat chiar ca, strecurîndu-se 
printre mașini, C. Dumitrescu și 
Gh. Radulescu să realizeze o eva
dare tocmai cînd organizatorii pro
gramaseră (forțați de împrejurări) 
o nouă „oră de odihnă". Doi moto- 
cicliști au pornit însă să facă sla
lom printre vehicule și i-au readus 
pe cei doi în „tabără". Firește, eta
pa de ieri — în aceste condiții — 
n-a mai putut schimba nimic din 
clasamentele generale. Și după acest 
„statu quo" urmează duminică o 
etapă grea de peste 220 km.

Pe ultimii kilometri ai etapei s-a 
realizat totuși o evadare de către trei 
cicliști care însă n-a putut aduce 
prea mari beneficii de timp inițiatori-

și ea mo-

lor. iată clasamentul etapei : 1. Pal- 
ka (R.P.P.) 2 h 33:18; 2. Culver (se
lecționata comitatelor), 3. Verbaefc 
(Danemarca) — același timp; Gh. Ra
dulescu, Gh. Neagoe, 
și W. Ziegler au 
cronometrat cu 2 h

C. Dumitrescu 
sosit cu plutonul 
34.25.

★
9. într-una din cele 
„Turului ciclist al 
Dumitrescu a reu-

NORTHAMPTON 
mai grele etape ale 
Angliei*, Constantin 
șit să sosească primul în orașul Nort
hampton. Căldura înăbușitoare care con
tinuă să ne urmărească, paulele abrupte 
presărate de-a lungul celor 222 km «ta 
și numeroasele evadări care au agitai 
plutonul, au supus la un efort deosebit a- 
lergătorii no?tri rămași astăzi în trei 
oameni (Gh. Rădulescu, răcit, a aban
donat după 80 km). In plus cicliștii 
romîni, socotiți cei mai periculoși pen
tru cele două clasamente, sînt supra- 
veghiați, îndeosebi, de echipele engleze.

lată, pe scurt, filmul acestei dificile 
etape. După mai multe evadări anihilate 
de pluton, cîțiva iu gări reușesc să ia 
un avans de 1,30 min. Ziegler „țîșnește* 
în urmărirea lor și-i prinde, pentru ca 
după cîțiva km, C. Dumitrescu să-i ur
meze exemplul. In pluton se rulează pu
ternic în urmărirea ..tricoului galben* 
și a celor doi romîni. Mai sînt 30 km, 
apoi 20, 10, 5. Cu 4 km înainte de 
sosire, la un urcuș extraordinar de greu, 
Dumitrescu evadează și după o fugă 
temerară, predă primul marea de con
trol la linia de sosire, in aplauzele pu
blicului el primește cununa de învingă
tor de la lordul primar a! orașului Nori-

liampton al cărui invitat este astăseară 
împreună ou semnatarul acestor rînduri.

U victoria lui Dumitrescu, au adus 
un aport prețios Ziegler și Neagoe care 
au luat parte la o serie de evadări.

Clasamentul etapei: 1. C. DUM1TRES. 
CU 51i 58:13; 2. Erenozago (Spania) 
5h 58:17 ; 3. Herger (Elveția) 5h 58:18; 
4. Perkins (Britania) ; 5. W. ZIEGLER; 
6. Gazda (R.P.P.) 7. Metcalfe (Brita
nia) același timp; 8. Surminski (R.P.P.) 
51. 58:19; 9. Pokomi (R.P.P.) ; 
Goienece 

locul 19: 
formației 
nia și R.

întrecerile de la Viena

Canotoarele noastre învingătoare la Praga
FRAGA (prin telefon). Pe apele VI- 

tavei s-a desfășurat timp de 3 zile un 
interesant concurs internațional de ca
notaj academic, la care au participat 
sportivi din numeroase țări europene. 
Punctul de atracție al întrecerilor l-a 
constituit meciul triunghiular (tnascu- 
lin-f-feminin) dintre echipele Cehoslova.

care a 
cu 29 
cu 24

FRUMOASĂ 
echipa noas- 

u rina lă 
și Polonia 

revenit spor-

. . 10. 
(Spania) același tâmp. Pe 
Gh. Neagoe. Etapa 

R.P. Polone urmată 
P. Romînă.

Clasamentele generale după

Individual

a revenit 
de Brita-

7 etape :

1.
2.
3.

Chisman (Anglia)
C. DUMITRESCU 
Herger (Elveția)

4. Spuhler (Elveția) 
' W. ZIEGLER

Perkins (Britania) 
Metcalfe (Britania) 
Goienece (Spania) 
Lewis (Commonwealth) 
Butler (Anglia)

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Echipe

1. Anglia
2. R. P. ROMÎNA
3.
4.
5.
6.
7.

R. P. Polonă 
Britania 
Elveția 
Spania 
Commonwealth

8. Selecționata comitatelor
9. R. S. Cehoslovacă

34hl6:43 
34h24:16 
34h27:37 
34h28:30 
34h30:30 
34h30:47 
34h31:59 
34h33:57 
34h34:24 
34h36:l3

103hl9:08 
103h24:05 
103h25:54 
103h37:36 
103h38:59 
103h47:55 
104h09:01 
104h33:59 
104h48:19

c-inci aler-
nu

Deoarece azi au abandonat 
gători danezi, echipa Danemarcei 
mai figurează în clasamentul general. 
Elini se desfășoară etapa Northampton 
— Kleethorpcs (193 km).

oieâ. Poloniei și. R.D. Germane, 
revenit reprezentativei R.D.G. 
puncte, urmată de țara gazdă 
puncte și Polonia cu 19 puncte.

în cadru! unui concurs desfășurat 
duminică și la care au participat și ca
notoarele noastre, ECHIPAJUL DE 4—J-L 
RAME COMPUS DIN LIA BULUGIOIU. 
FLORICA GHIUZELEA, EMILIA Rl- 
GARD. ANA TAMAȘ + ȘTEFANI A

BORISOV A OBȚINUT 0 
VICTORIE. De dimineață, 
tră a cîștigat seria cu .3:42,2. 
de Cehoslovacia cu 3:48,1 
cu 3:50,0. Seria a doua a 
tivelor din R.D.G.

IN FINALA. ECHIPAJUL NOSTRU 
A CONDUS DE l.\ PLECARE. TER- 
MININD ÎNVINGĂ FOR 1N 3:22,0. Pe 
locurile următoare s-au 
cu 3:26,1 ; Cehoslovaci; 
Cehoslovacia II cu 3:2' 
3:35,3.

Iată rezultatei 
minine disputat 
(Cehoslovacia) 4:04,1; 4-ț-l
R.D.G. 3:42,0 : dublu : Cehoslovacia 
3:11,2; «4-1: R.D.G. 3:14,3.

at: R.D.G. 
eu 3:28,5; 
Polonia cu

e celorlalte 
e : simplu
4:01,1 ;

dublu :

probe fe- 
Poslova 

vi sie:

A luat sfîrșit întîlnirea dintre echipele de tir
ale R. P. Romine și R. P. Ungare

VIENA, 8 (prin telefon). In cadrul 
turneului pe care îl întreprind în Au
stria, R.P. Polonă, R.D. Germană și 
R.F. Germană, călăreții romîni au de
butat victorioși în întrecerile de la 
Viena. Ei au dominat probele de dre
saj și obstacole, atrăgîndu-și aprecie
rile elogioase ale specialiștilor în echi- 
tație, prezenți în capitala Austriei. 
De remarcat că la concursul hipic 
internațional de la Viena participă, 
în afară de sportivii noștri și bineîn
țeles de gazde, călăreți din R.F. Ger
mană, R.P. Ungară, Elveția, Italia și 
Suedia și Belgia (cei din ultimele do
uă țări numai la probele de dresaj).

In proba de dresaj categoria mijlo
cie, reprezentantul nostru N. MIHAL- 
CEA, cu Dana, s-a comportat excelent, 
olasîndu-se pe primul loc. I. Molnar 
a ocupat locul IV, cu Argint. O fru
moasă victorie a realizat apoi N. 
MARCOCI, cu Corvin, în proba de 
dresaj „intermediar". El a fost urmat 
de N. Mihalcea, cu Bolero și de cu
noscutul călăreț suedez St. Cyr, cla
sat pe locul III. Cu un interes deose
bit a fost așteptat „Marele premiu de 
dresaj olimpic", probă care cere 
concurenților o pregătire, 
șitul întrecerii, juriul de
consemna o nouă victorie de 
giu, un frumos succes realizat 
MIHALCEA cu Bolero, care a 
zat cel mai bun punctaj ocupînd pri
mul loc. In urma sa, suedezul St. 
Cyr și I. Molnair, cu Pelinaș. N. Mar- 
coci, cu Corvin, a ocupat locul VI.

întrecerile de obstacole au fost 
inaugurate cu proba de deschidere

categorie mijlocie, con-— probă de 
form baremei A, la cronometru — 
la care au participat 89 de cai și că
lăreți. După o evoluție care a fost 
îndelung aplaudată de spectatori, 
VASILE PINCIU, cu Clasic, a termi
nat parcursul fără nici o 
cu cel mai bun timp : 57,0 
tigind primul loc. Locul II 
valorosului călăreț italian 
învingător în mai 
recentele 
Neapole. Gh. Langa, cu 
clasat pe locul VI cu 0 p 
timp 66,4.

concursuri

greșeala, 
sec., cîș- 
a revenit 

Puccini, 
probe în 
Roma și 

s-a

multe
de la

Rubin,
penalizare,

Sîmbătă și

La sfîr- 
dresaj 
presti- 
de N. 
totali-

Viena, 10 (prin telefon), 
duminică au continuat întrecerile de 
obstacole. In proba de ștafeta, primele 
două locuri au revenit călăreților un
guri. Ștafeta noastră, compusă din 
Gh. Langa, cu Simplon, și V. Pinciu, 
cu Bîrsan, s-a clasat pe locui 3.

In ultima probă de obstacole, cea 
de „forță", C. Vlad, cu Nela, s-a cla
sat pe locul VI.

De la Viena, călăreții noștri de obs
tacole vor pleca la Olstyn (R. P. Po
lonă), unde vor participa la concursul 
Internațional care începe joi.

MIHAI TIMU — antrenor

De pe pistele de atletism

loianda Balaș, Maria Diaconcscu și Lia Manoiiu 
pe primul ioc la Helsinki

HELSINKI (prin telefon). La întrecerile de 
atletism desfășurate pe stadionul olimpic 
din capitala Finlandei, cu prilejul aniver
sării organizației muncitorești TUL, au luat 
parte sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, Franța (FSGT), R. D. Germană, 
Izrael, Italia (UISP), Polonia, Romînia, 
U.R.S.S. și Ungaria.

Fetele noastre au cîștigat trei probe: IO- 
LANDA BALAȘ 1,80 m la înălțime, MARIA 
DIACONESCU 46,68 m la suliță și LIA MA-

NOLIU 52,49 m la disc. Viorica Viscopo- 
leanu s-a clasat 
in lungime (5,65 
vieiică Maremae 
sinska (5,74 m).

Alte rezultate:
(U.R.S.S.) 2,18 m 
(R.D.G.) 7.61 m;
(R.D.G.) 1:50,8,* greutate: Wladislav Komar 
(Pol.) 17,95 m.

pe locul trei la săritura 
m). după concurenta so- 
(6.00 m) și poloneza Kres-

înălțime: Valeri Brumei 
; lungime: Klaus Beer 
800 m: Valentin Dietrich

Concursul atletic „Narodna Mladej
• RODICÂ VORONEĂNU PE PRIMUL 
RICA GABOR AU STABILIT NOI

LOC • LEONTINA 
RECORDURI DE

Pentru a treia oară în acest se
zon atletul american Brian Stern
berg a corectat recordul mondial la 
proba de săritură cu prăjina. In ca
drul concursului disputat la Compton 
(California), Sternberg a trecut peste 
ștacheta înălțată la 5,08 m (vechiul 
record era de 5,05 m și aparținea 
aceluiași atlet). Neozeelandezul Peter 
Snell a parcuns 1 milă in 3:55,0, iar 
Ralph Boston a sărit la lungime 8,00 
m. La disc Jay Silvester a realizajj 
62,28 m (a doua performanță mon-* ■ 
dială a sezonului).

• în cadrul unui 
tism desfășurat la 
Bralov a 
jina 4,91 
- 4,79 m. 
16 ani, a
m. Nate Adams a cîștigat probele de 
100 și 200 yarzi cu timpurile de 9,4 
sec și respectiv 21,3 sec.

• Cu prilcijul unui concurs de atle
tism desfășurat la Pekin, atletul Ni 
Cih-cin a stabilit un nou record al 
R.P. Chineize la săritură în înălțime 
cu o performanță de 2,18 m. Noul re
cordman al R.P. Chineze este in 
virstă de 22 ani și are o înălțime de 
1,84 m.

concurs de atle- 
Houst on, Warren 
săritură cu pră-obținut la

m, învin.gîndu-1 pe Pennel 
Randi Matson, în virstă de 
aruncat greutatea la 18,44

FRUNZĂ Șl VIO-
JUNIOARE

Ieri după-amiază au luat sfîrșit 
întrecerile dintre reprezentativele de 
tir ale R. P. Romine și R. P. Ungare. 
In mod cu totul surprinzător, rezulta
tele au fost favorabile sportivilor ma
ghiari, care au cîștigat detașat. Unii 
dintre sportivii noștri au realizat, to
tuși, performanțe de certă valoare in
ternațională. Ne referim îndeosebi la 
M. Dumitriu care a obținut 591 p. la 
pistol viteză, la un punct de recordul 
mondial și de recordul țării noastre, 
I. Sîrbu, care la 40 focuri culcat a 
totalizat 395 p., Tr. Cogut la 40 focuri 
în picioare,Șt. Petrescu, constant la 
pistol viteză (586 p.), I. Văcaru și N. 
Rotaru la 40 focuri culcat etc. Sur
prinzător de slab s-au prezentat, în
să, concurenții noștri în probele de 
pistol precizie, armă liberă 3x40 focuri 
seniori, 3x30 focuri senioare și ju
niori. Pe echipe, am fost depășiți și 
acest lucru trebuie să dea de gîndit 
antrenorilor noștri, cu atît mai mult 
cu cit acest concurs a constituit un 
prilej de selecție în vederea campio
natelor europene. Nu este aceasta va
loarea trăgătorilor noștri. Cauzele care 
au dus la această înfrîngere le vom 
analiza în numerele noastre viitoare.

Iată rezultatele : pistol viteză : 1. 
M. DUMITRIU 591 p; 2. ST. PE-

TRESCU 586 p; M. Dochiliță 
Pe echipe : R. P. Romînă

PE SC
CONFIRMÎND forma bună mani

festată in ultima vreme, reprezenta
tiva de fotbal a 
la Viena echipa 
de 1-0 (0—0).

COMPETIȚIA 
fotbal „Cupa Rappan" 
noi întilniri, încheiate cu următoarele 
rezultate tehnice: Nîmes — Sampdo- 
ria 1—1 ; Toulouse — Modena 3—0 ; 
Rouen — Veneizia 2—2 ; Sedan — Fio
rentina 2—0.

ÎN MECI RETUR contînd pentru 
finala „Cupei campionilor europeni" 
la baschet feminin echipa Slavia So
fia a învins cu scorul de 60—49 (31—29) 
pe Slovan Orbis Praga. Primul meci 
revenise baschetbalistelor cehoslovace 
cu 52—51. Datorită unui coș-averaj 
xnai bun echipa bulgară a cucerit tro
feul.

RT

Italiei a învins ieri 
Austriei cu scorul

internațională de 
a programat

580 p. 
2335 p. 

Pistol calibru mare : 1. M. Roșea 576 
p; 2. V. Atanasiu 575 p; 3. M. Dumi
triu 574 p. Pe echipe : R. P. Romînă 
II 2285 p. Pistol precizie : 1. G. Ferenc 
(R.P.U.) 547 p; 2. I. Pieptea 544 p; 3. 
D. Istvan 543 p. Pe echipe : R. P. Un
gară 2162 p. Armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri, senioare, poziția cul
cat : 1. Kisgyorgyi Lajosne (R.P.U) 
292 p; 2. Georgeta Șerban 290 p; 3. 
Eva Hudema (R.P.R.) 289 p. Pe echi
pe : R. P. U. 865 p. Poziția în ge
nunchi : 1. Margareta Enache 282 p;
2. Kun Ferencne (R.P.U.) 282 p; 3.
Iudith Moscu 281 p. Pe echipe : 
R.P.U. 836 p. Poziția în picioare : 1.
Anca Giurchescu 270 p; 2. Kisgyorgyi 
Lajosne (R.P.U.) 265 p; 3. Georgeta 
Șerban 260 p. Pe echipe : R.P.U. 777 p. 
Pe trei poziții : 1 Kisgyorgyi Lajosne 
(R.P.U.) 835 p;
826 p; 3. Kun 
p. Pe echipe : 
poziția culcat : 1. M. Labeș 291 
Gyorgy Bozsa (R.P.U.) 290 p; 3. Papp 
Lajos (R.P.U.) 287 p. Pe echipe :
R.P.U. 862 p. Poziția în genunchi: 1. 
Ferenc Petrovacz (R.P.U.) 282 p; 2. 
R. Wainerich (R.P.R.j 281 p; 3. M. 
Axente 276 p. Pe echipe : R.P U 824 
p. Poziția în picioare : 
Bozsa (R.P.U.) 269 p;
(R.P.U.) 269 p; 3.
265 p. Pe echipe : R.P.U. 797 p, 
trei poziții : 1.
836 p; 2. Gy. Bozsa (R.P.U.) 834 p;
3. Gh. Stoian 816 p. Pe echipe : R.P U. 
2483 p. Armă liberă 
3x40 focuri seniori, 
1. I. SÎRBU 395 p;
394 p; 3. N. ROTARU 
R.P.R. 1562 p. Poziția în 
1. T. Kiraly (R.P.U.) 386 p; 2. I. Olă- 
rescu 383 p; 3. Bela Buz (R.P.U.) 382 p. 
Pe echipe : R.P.U. 1523 p. Poziția în 
picioare : 1. Tr. Cogut 369 p; 2. T. 
Ciulu 367 p; 3. L. Cristescu 360 p. 
Pe ecltiipe : R.P.U. 1416 p. Pe trei po
ziții : 1. T. Kiraly (R.P.U.) 1135 p; 2. 
Tr.. Cogut 1135 p; 3.
1126 p. Pe echipe :

Rezultat final 13—4 
pețitor.

2, Georgeta Șerban 
Ferencne (R.P.U.) 826 

R.P.U. 2478 p; juniori.
Pi 2.

1. Gyorgy
2. F. Petrovacz

St. Caban (R PR.)
Pe

F. Petrovacz (R P U.)

calibru redus 
poziția culcat : 
2. I. VĂCARU 

394 p. Pe echipe: 
genunchi:

B. Buz (R.P.U.) 
R.P.U. 4'188 p. 

în favoarea oas-

V. GORUN

SOFIA 9 (prin telefon de la co
respondentul nostru, fonia Hristov). — 
Pe stadionul „Vasil Levski" s-a des
fășurat cea de a IX-a ediție a con
cursului internațional de atletism or
ganizat de ziarul „Narodna Mladej". 
Au participat sportivi din U.R.S.S., 
R.P. Romînă, R.P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Ungară, 
R.S.F. Iugoslavia, Franța și Bulgaria.

Iată rezultatele : SlMBĂTĂ, FE
MEI : 100 m : Siroka (R.P.P.) 11,7 ;
Marko (R.P.U.) 11,9 ; Diell (R.D.G.) 
12,0 ; PETRESCU 12,1 ; în a doua fi
nală LUȚĂ 12,3; 400 m : Kazi (R.P.U.) 
57,1 ; FRUNZĂ 57,7 — record de ju
nioare ; STANCU 58,3 ; 4x160 m :
R. P. Bulgaria 47,9 ; R. P. ROMlNĂ 
(Budan, Mesaroș, Petrescu, Luță) 
48,2; înălțime : VORONEĂNU 1,64 m; 
Ruseva (R.P.P.) 1,58 m; i
Helmboldt (R.D.G.) 16,15 m; 
GEAN 15,46 m ; 
15,32 m; GURĂU 
Kacici (Iug.) 50,15 
100 m : Foik (R.P.P.) 10,7 ; 
Sverbetov (U.R.S.S.) 48,2 ; 
I. May (R.D.G.) 3:47,2; t
R P. Bulgaria 41,5 ; 110 mg : 
(Franța) 14,3 ; 3 000 m 
kovski (R.P.B.) 9:24,4 ; 
kovski (U.R.S.S.) 
Durkoff (R.D.G.) 2,08 ;
rasiov (U.R.S.S.) 18,15 ; suliță : Kulc- 
sair (R.P.U.) 76,16 m; DUMINICĂ :

FEMEI : 200 
PETRESCU 
25,3; 800 m :
TEODOROF 2:09,8 ; GABOR 
record de junioare ; GRECESCU 2:11,4; 
80 mg: Diell (R.D.G.) 11,1; ...4 BU- 
DAN 11,6 ; lungime : lorgova (R.P.B.) 
6,01 m ; disc : Bognar (R.P.U.) 49,42; 
...3. CATARAMĂ 46,94; MASCULIN : 
200 m : Foik (R.P.P.) 21.4 ; 
Krivoseev (U.R.Si.) 1:51,3 ;
U.R.S.S.
(R.P.B.) 
(R.P.U.) 
(R.D.G.) 
(R.P.B.) 
(R.D.G.)
Piatkowski (R.P.P.) 
Matousek (R.S.C.) 66,39.

m : Marko (R.P.U.) 24,5; 
24,8 ;
Kazi

...4. MESAROȘ 
(R.P.U.) 2:09,1 ;

2:11,1 —

800 m : 
4x400 m : 
Tabakov 
Szekeres 
: Lobach

3:17,9 ; 400 mg :
54,0 ; 5 000 m :
14:15,5; 20 km marș
lh40:14,0 ; prăjină: Hlebarov

4,50 ; triplu : Rueckborn
16,15 — nou record ; disc :

56,81 ; ciocan :

greutate : 
; SALA-

(R.P.B.) 
suliță :

Hristova
14,01 m ;
m ; MASCULIN :

; 400 m :
1 500 m : 

4x100 m :
Duriez 

obst. : Vasul- 
lungime : Bar
iu; înălțime : 
greutate : Ka-

7,63

(Agerpres)

Echipa de fotbal vest-germană 
Kickers Offenbach

joacă in țara noastră
Echipa de fotbal Kickers Offen

bach din R. F. Germană, o forma
ție din Prima ligă a țării respecti
ve, va evolua în țara noastră. Oas
peții vor juca în zilele de dumi
nică 16 și marți 18 iunie.

Rapid București pentru a doua oară
campioană a țăriiw ■ ■ la handbal feminin

(Urmare din pag. 1)

mele goluri sînt marcate pe rînd de: 
Hedeșiu (6—2, min. 40), Nemeț (6—3, 
min. 41), Luchian (6—4, min. 45), He- 
deșiu (7—4, min. 48) și Nemet (7—5» 
min. 50) din „7 metri“. A. condus- 
C. Căpățînă (Buzău).

S TIRI
ECHIPA K. D. GERMANE, CAM
PIOANA MONDIALA LA HANDBAL 

IN 11

4. R. P. Polonă ; 5. Austria ; 6. O- 
landa ; 7. Izrael ; 8. S.U.A.

Campionatul mondial masculin de 
handbal în 11, desfășurat în Elveția, 
a luat sfîrșit cu un succes remarca
bil al echipei R. D. Germane, care 
a învins în finală cu 14—7 (9—2) re
prezentativa R. F. Germane. Alte re
zultate din ultima zi a campionatu
lui : Elveția — R. P. Polonă 
(4—4) ; Austria — Olanda
(13—7) ; Izrael — S.U.A. 16—5

Clasament final : 1. R. D.
mană ; 2. R. F. Germană ; 3. Elveția;

TURNEUL DE ȘAH DE LA SOCI

10—6 
22—19 
(4-3).
Ger-

După 1 runde, în turneul interna
țional de șah de la Soci conduce ma
rele maestru sovietic Lev Polugaevski 
cu 6,5 puncte, urmat de Smîslov cu 
5 puncte și Krogius 4,5 puncte. Șa- 
histul romîn Victor Ciocîltea a remi
zat în runda a 5-a cu iugoslavul 
Bukici, în runda a 6-a a pierdut la 
Haag, iar în runda a 7-a a între
rupt în poziție complicată cu Zaițev. 
Ciocîltea totalizează pînă acum 2,5 
puncte.

A doua partidă de duminică s-a 
încheiat cu o surpriză: C.S.M. SIBIU 
a învins pe TRACTORUL BRAȘOV cu 
5—4 (2—2). Meciul a fost de slab ni
vel tehnic și plin de neregulari tăți. 
Tractorul a avut 6 eliminări pe cîte 
două minute (Melinte a fost chiar eli
minată definitiv în min. 47), iar 
C.S.M. Sibiu 5 eliminări pe cîte două 
minute. Au înscris Comișel,. Kieltsch, 
Drasser și Birthelmei (2), respectiv 
Nako, Bugel și Melinte (2). Tractorul 
a condus cu 2—0, 3—2 și 4—3, dar a 
fost învinsă în final. A arbitrat C. 
Alexandru (Timiș.)

în partidele de sîmbătă s-au înre
gistrat rezultate scontate: RAPID — 
TRACTORUL 9—4 (8—1). Au marcat: 
Constantinescu (3), Ofelea (2), Botan, 
C. Dumitrescu, Coșug-Balosache, He
deșiu de la Rapid și Nako (3), Mc- 
linte de la Tractorul; ȘTIINȚA — 
C.S.M. 19—5 (12—2). Au înscris: 
Gheorghiță (5), Georgescu (4), Oțoiu 
(4), Luchian (3), Nemelz (2), Bain de 
la Știința și Drasser (2), Schusier (2), 
Comișel de la C.S.M.

Iată acum clasamentul 
turneului final:

1. Rapid Buc.
2. Știința Timiș.
3. Tractorul Brașov
4. C.S.M. Sibiu

6
6
6
6

general al
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0) CU CRtȘANA
pmjit scorul. A marcat în min. 
e II și a stabilit scorul final 
ab, înscriind spectaculos în

itrul C. Geană (Brașov) n-a 
probleme grele de rezolvat. El 
tat un arbitraj bun, atent, fiind 
real și de cei doi tușieri, F. 
și-O. Caloghenovici.

AMO BUCUREȘTI : Datcu (din 
6 Uțu) — Popa, Nunweiller III, 
Lntinescu — Ștefan, Nunweiller 
Pircălab, Frățilă, Ene II, Țîr- 

ki,' Unguroiu (din min. 76 Se- 
). ■
SANA : Marin (din min. 79 
ni) — Bakos, Solomon, Balogh 
șu, Szakacs II — Sziics, Pugna, 
ps III, Vlad, Arnoczki ■ (min. 80 
).'■

JACK BERARIU

Spectacol fotbalistic de calitate

Știința Cluj-Rapid 2-2 (1-1)
CLUJ 9 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Derbiul pentru locul 
3 din clasamentul campionatului ca
tegoriei A a atras pe stadionu.1 din 
Cluj aproximativ 20 000 spectatori, 
dornici de a vedea un joc de caii- . 
țațe. Și cei prezenți 
asistat într-adevăr la 
mic, spectaculos, mai 
întâi.

Merite în această
ambelor echipe.
scurte perioade din repriza 
în rest am avut prilejul să 
un joc tehnic, cu multe 
mare spectacol. Dacă ar fi
dăm note celor două echipe, Rapid

la întâlnire au 
un meci dina- 
aies, în repriza

privință revin 
Cu excepția unei 

secundă, 
urmărim 
faze de 
să acor-

la 
cu 
pe 
(în

mită pe Minerul Lupeni: 3-2 (2-0)
btri, și... anunța o avalanșă de 
, mai ales că Minerul părea 
|ipat doar de apărare și de... 
ea timpului. Steaua a mai 
n această repriză și alte ocazii, 
cornere și o „bară" (Voinea), 

(care lipsa de interes și-a pus 
bnta pe jocul învingătorilor 
îți. In această situație, Minerul 
Ișteptat prea multe invitații, a 
la joc" șl — în min. 47 — a 
t prin Drăgoi. Acesta a primit 

B scurtă de la Ion Ion, a șutat 
(îic, pe jos, de la 20 metri și 
ui a intrat în poartă pe sub 
Iscu. După două minute, dife- 

de două goluri în favoarea 
uor este restabilită de Voinea 
a marcat cu capiul, din centrarea 
acoveanu. Formația din Lupeni 

armele". Dimpotrivă, în- 
teă-și impună ea jocul și în min. 

o acțiune a lui Cotroază, Stal- 
îrește cu mina, Ia cîțiva metri 
^artă, șutul puternic al atacan- 
din Lupeni. Arbitrul nu acordă 
|ti,' Cotroază reia și Voinescu 
Bge în corner. Acțiunile mai in- 
Ite acum ale oaspeților sint răs- 
e ‘de un nou gol, realizat de 
ază în minutul 60. în continua- 
linerul face eforturi pentru a 
ț egalarea. Nesiguranța apărării

echipei Steaua pare a favoriza do
rința oaspeților, dar Suciu — introdus 
în locul lui Voinescu — răspunde cu 
un bun plasament și intervenții ho- 
tărîte la toate încercările minerilor. 
Atrași de jocul deschis, oaspeții în
cep să neglijeze apărarea și cu toate 
că Steaua joacă acum mai puțin bine 
decît în prima parte militarii trec pe 
lingă două bune ocazii de a majora 
scorul : in min. 75 Voinea scapă sin
gur în careu dar Sziklai îi plonjează 
la picioare, iar în 
tează in bară.

în general, un 
diocru, din care 
acțiuni frumoase
prima repriză și jocul 
lăsat o bună impresie, al minerilor 
în cea de-a doua.

Arbitrul Al. Toth-Oradea n-a con
dus la nivelul reputației sale.

STEAUA : Voinescu (min. 67
— Hălmăgeanu, Cojocaru, 
(min. 62 Ivănescu) — Jenei,
— Cacoveanu, Constantin, 1 
Raksi, Tătaru.

MINERUL : Sziklai — Staudt, Dan, 
Izghireanu — Seneș, Sima — Co- 
troază (min. 67 Băluțiu), Drăgoi, Mi- 
hăilă, Ion Ion, Cărare.

min. 85 Raksi șu-

joc 
am 
ale

de nivel me- 
reținut cîteva 
militarilor în 

curajos, care a

I Suciu) 
Staicu 
Crișan 

Voinea,

RADU URZICEANU

c de bună factură tehnică:
arul

Stancu, Pleșa — Moroianu, Bukossi, 
Ciosescu, Vlad (min. 63 Dinulescu), 
Ologu.

C.S.M.S. : Ursache — Scarlat, 
Moțoe, Dragomirescu — Popescu, Da- 
nileț — Constantinescu (min. 55 Co- 
mănescu), Vornicu, Matei, Voica, Mi- 
lea.

GELU RUSCANU
E. PETRE, corespondenți

ar merita o notă în plus ia capitolul 
tehnică, iar Știința două note în plus 
pentru viteză și orientare în cîmp.

Chiar în primul miniut o centrare 
a lui Kraus produce emoții la poarta 
lui Ringheanu. Apoi urmează un șut 
periculos al lui Cimpeanu, ca în min. 
5 portarul clujean să blocheze 
picioarele lui Ionescu. încetul 
încetul, studenții pun stăpinine 
joc și Petru ca mijlocaș ofensiv
sfînșit, în vechiul lui post, în care 
își poate pune în valoare calitățile) 
încearcă de cîteva ori poarta cu șu
turi de la distanță. în min. 17, Szabo 
ratează din apropiere. La un contra
atac al Rapidului (min. 23) centrarea 
lui Dumitriu II este reluată cu ca
pul de Georgescu, mingea cade pe 
bara transversală, apoi în fața porții 
goale și Petru degajează. In min. 
32, asistăm la o fază extrem de spec
taculoasă care ridică tribunele în 
picioare și aduce primul gol : Petru 
îl servește „la întîlnire" pe fundașul 
Cimpeanu care centrează de pe linia 
de fund la semiinălțime și Ivansuc 
reia din voleu, în plasă, printr-un șut 
puternic : 1—0. în min. 37 Adam tra
ge puternic în bară. Apoi Rapid ega
lează la un contraatac, printr-un gol 
spectaculos: Ionescu trece de toți 
apărătorii și șutează sec de pe linia 
de 16 m în bară de unde mingea ri
coșează în plasă : 1—1.

După pauză, aspectul jocului se 
schimbă. Cei care domină sânt ra- 
pidiștii. în special Ionescu și Năstu- 
rescu 
jeni. în min. 48 Ionescu repetă fi
gura 
ți va 
pasează lui 
scrie nestingherit : 2—1 pentru Rapid. 
A fost momentul psihologic al jocu
lui pe care oaspeții n-au știut să-1 
speculeze cum trebuie. Studenții intră 
în derută, dar feroviarii în loc să 
acționeze hotărît încep să facă exhi
biții (mai ales Ionescu și Dumitriu 
II). Preferind .spectacolul, ei domină 
steril, pierd ocazia de a mări scorul 
și, implicit, de a ciștiga partida. Stu
denții trec de acest hop, acționează 
tot mai hotărit și pun iar stăpînire 
pe joc. în min. 72 la o centrare a 
lui Petru, Adam înscrie pe lingă 
Todor: 2—2. Știința atacă în trombă 
și în min.
în careu. Ivansuc execută „I 
și Todor respinge printr-un 
extraordinar.

Arbitrul P. Badea (Brașov) 
depășit de joc. dezavantajînd 
ambele formații, în special în apre
cierea faulturilor.

ȘTIINȚA : Ringheanu - CRO- 
MELI, MARCU, CÎMPEANU - 
PETRU, Georgescu - IVANSUC. Sza
bo, Adam, Popescu (min. 61 Suciu), 
H. Moldovan.

RAPID : TODOR - Greavu, 
troc, Grăjdea-nu — Ștefănescu, C. 
- NASTURESCU. Dumitriu II, 
NESCU, GEORGESCU, Kraus.

dau de furcă apărătorilor clu-

de la golul intîi, driblează d- 
apărători, dar de data aceasta 

Dumitriu II, care în-

78 Greavu comite henț
.telefonat" 

plonjon

a fost 
uneori

Mo- 
DAN

IO-

AL. INOVAN

a-

substanțial 
victorii de 

Vlad. 
lăsat o 
prima 
simplu,

im-
re- 
în 
pe

'NSTANȚA, 9 (prin telefon). — 
tind la un nivel superior, local- 
au învins pe C.S.M.S. cu 3—1, 
nd ^astfel impresia neplăcută pe 
o lăsaseră publicului constățean 
twoluția lor în meciul de cam- 

t anterior.
>pre jocul de azi al Farului s-ar 

spune multe lucruri bune. Din- 
cestea, subliniem : jocul prompt 
jur al liniei de fund (inspirată 
rea lui Neacșu ca fundaș dreap- 
(legătura dintre atac și apărare 
ată de Pleșa, precizia paselor sau 
bnța bună a șuturilor trase pe 

porții. Dincolo de toate
I, socotim însă necesar să scoa- 
n evidență aportul 
la obținerea acestei
i jucători Ologu și
ii învinși, ieșenii au 
i bună, mai ales în

A plăcut jocul lor
ime, cu atacuri desfășurate 
ont larg. Matei și-a îndeplinit 
rolul de coordonator iar Vornicu 
; un ,,virf" periculos, 
în ceea 
oaspeții 
lei.- 
i cîteva 
i>c. După o jumătate de oră 
Farul a avut mai multe ocazii 
1 prin Moroianu, Bukossi, Stancu 
șenii au încercat poarta lui Ghi- 
cu prin Constantinescu și Voica, 
In. 30 Farul deschide scorul. Mo- 
a face o cursă spectaculoasă, de
le mai mulți adversari, șutează, 
-ui scapă balonul și Ologu reia 
țsă : 1—0. In min. 32, Ghibănescu 
1 un șut al lui Danileț. In min. 
oroianu e faultat în careu și 
isi transformă lovitura de la 11 
: 2—0.

?ă pauză. Ologu și Vlad șutează 
id în bară. Cei care înscriu sînt 
Oaspeții : în min. 57, prin Vor- 
ia min. 58 Scarlat respinge de 
! a porții la un „cap" al lui Cio- 

Ar in mim. 61 Vlad fixează bco- 
Lil: 3—1.
I : ~Gh. Osiae — Timișoara a 
ks foarte bine.
F.1 Ghibănescu (min. 67 Man-
- IRmh, Tîlvescu, Grei «

Deficitari 
ce privește condiția fi- 
au cedat spre sfîrșitul

momente mai importante 
în

Joc frumos și victorie meritată
ia Arad

(prin telefon), -— Lă sfîr- 
spectacol fotbalistic de

ARAD 9 
șitul unui 
calitate, textiliștii au obținut o vic
torie prețioasă și pe deplin meritată : 
3—1 (2—-0). în această partidă,
U.T.A. ne-a apărut ca o echipă care 
știe ce vrea, hotărită să obțină vic
toria. In prima repriză, gazdele au 
fost net superioare, au practicat un 
joc legat, cu acțiuni gîndite și cu o 
bună frecvență a șuturilor la 
poartă. Avînd în Floruț un inteligent 
coordonator și folosind din plin cele 
două extreme (Czako și Sasu), local
nicii âu furnizat în această parte a 
întîlnirii numeroase faze de fotbal 
bun. Două dintre acestea s-au soldat 
cu goluri. în min. 10 Floruț se in
filtrează pînă la marginea careului 
advers, centrează, mingea ajunge la 
Czako și acesta înscrie imparabil : 
1—0. în min. 40, la o frumoasă com
binație Sasu — Țîrlea — Czako, ul
timul trage puternic, Postolache res
pinge de pe linia porții tot la Czako 
și acesta înscrie din nou : 2—0. In 
prima parte a întîlnirii oaspeții au 
practicat un joc defensiv, punînd un 
accent deosebit pe apărare : Campo 
a fost retras din linia de atac ca ai 
patrulea fundaș. Timp de 45 de mi
nute atacanții de la Steagul roșu 
nu au reușit să expedieze la poarta

lui Coman decît două șuturi, dintre 
care unul pe spațiul porții.

'Repriza a doua începe pe un teren 
alunecos datorită ploii torențiale că
zute în pauză. Cu toate acestea, jo
cul nu pierde din spectaculozitate. 
Localnicii atacă vijelios încă de Ia 
început și după ce Țirîea trage în 
bară (min. 49), 
jorează scorul 
singur, șutează 
xează balonul 
Nagy, vrînd
peste poartă, trimite mingea in pla
să ! După acest gol, 
renunță la apărarea 
pornește la atac. Jocul 
ză. Cu toate acestea, 
reușesc să străpungă 
delor decît o singură
88, cînd înscriu prin Năftănăilă: 3—1.

Arbitrul V. Dumitrescu — București 
a condus corect și autoritar.

U.T.A. : Coman — Peeican, Capas, 
Neamțu — Mețcas, Koszka — Sasu 
Chivu, Țîrlea (min. 80 : Leac), Floruț, 
Czako.

STEAGUL ROȘU : C. Haidu — 
Nagy, Jenei, Postolache (min. 46 : 
Filimon) — Pescaru, Szigeti — Ha- 
șoti, Năftănăilă, Seredai, Câmp», I. 
Haidu.

în min. 54 U.T.A. ma
la 3—0 : Sasu scapă 
puternic, portarul bo- 
în sus iar fundașul 
să salveze cu capul

Steagul roșu 
aglomerată și 
se echilibrea- 
brașovenii nu 
apărarea gaz- 
dată, în min.

ȘT. IACOB — coreep.

Dinamo Bacău a condus cu 3-0, 
ciștigat cu 4 - 3 ! !

a evita re-

un învin- 
rînd pentru

dar Progresul a
BACĂU 9 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Voi începe cronica 
acestui joc dramatic — deosebit de 
important în lupta care se dă în coada 
clasamentului pentru evitarea retro
gradării — din min 33, cînd scorul 
era 3—0 în favoarea dinamoviștilor 
și cînd nimeni nu mal credea posibilă 
o victorie a echipei Progresul. Și, to
tuși, acest lucru s-a întîmplat în mi
nutul 85, cînd Voinea a înscris al pa
trulea gol pentru echipa sa — spre 
deziluzia celor 10 000 de spectatori. 
După această înfringere pe teren pro
priu, Dinamo Bacău și-a micșorat în 
mod simțitor șansele de 
trogradarea.

Firește, Progresul este 
gător merituos. In primul
că la scorul de 0—3 jucătorii nu și-au 
pierdut „capul" și în al doilea rînd 
pentru că antrenorul Gică Nicolae a 
dat unele îndrumări tactice folosi
toare : i-a retras pe Mafteuță în linia 
de mijloc, indicîndu-i sarcini ofen
sive lui D. Popescu. Ambii au „ma
nevrat" bine în cîmp, iar ultimul a 
fost foarte activ în fazele de fina
lizare.

După 35 de minute în care băcă- 
oanii au practicat un joc excepțional, 
iar înaintarea a pus deseori în po
ziție de „șah-mat“ apărarea Progre
sului, în perioada următoare gazdele 
s-au „prăbușit" inexplicabil. Nu cre
dem că a fost vorba de o subestima
re a adversarului, ci mai degrabă de 
o oboseală evidentă, urmare a ritmu-

ÎN CATEGORIA B
SERIA I SERIA A II-a SERIA A lll-a

Foresta I ăl-

Prahova

Siderurgistul Galați — 
ticeni 2—0 (1—0).

Poiana Cîmpina — “
3— 0 (2—0).

Ceahlăul Piatra Neamț 
Ploiești 2—1 (2—1).

Carpați Sinaia — Progresul Brăila 
6—1 (4—1).

Flacăra Morwii—C.F.R. Pașcani 4—1 
(2-1).

l.M.U. Medgidia — FI. roșie Tecuci
4— 0 (2-0).

Metalul Tîrgoviște — Rapid Focșani 
6—0 (1—0).

Metalul București—Progresul 
dria 1—1 (1—1).

Tractorul Brașov -
3—2 (0—1)

Chimia Făgăraș — 
1—0 (0—0).

C.S.M. Sibiu — 
0—2 (0—0).

Gaz Metan M erliaș 
Vtlcea 1—0 (1—0).

C.F.R. 
(1-0).

Știința
rin 3—0

Alexan.

C.S.M. Reșița

Dinamo Pitești

Știința București

Unirea Rm.

Roșiori — Dinamo Obor

Craiova — Metalul 
(3-0).

Tr.

4—0

Sete-

Minerul Baia Marc — (
4—0 (2—0).

Industria Sîrmei C. Turzii 
Timișoara

Unirea 
(2-0).

Crișul
(2-1).

CFR IRTA Arad -
3—2 (3—0).

Mureșul Tg. Mureș
1—0 (1—0).

ASMD Satu-Mare -
2—1 (0—0).

3—3 (3—2).
Dej — Arieșul Turda

Oradea AS Cugir

Recolta

Cluj

CFR

4—0

Cărei

Jiul Petrila

Vagonul Arad

CLASAMENTCLASAMENT CLASAMENT

1. Crișul Oradea 24 13 8 3 39:20 34
1. Siderurgistul Galați 24 15 5 4 45:24 35 1. Dinamo Pitești 24 15 4 5 53:19 34 2. Minerul Baia Mare 24 14 1 9 41:30 29
Z. Metalul Tîrgoviște 24 13 4 7 54:19 30 2. C.S.M. Reșița 24 13 4 7 63:30 30 3. CFR Timișoara 24 12 4 8 46:43 28
3. Carpați Sinaia 24 11 5 8 38:28 27 3. C.S.M. Sibiu 24 13 3 8 45:34 29 4. CSM Cluj 24 10 7 7 38:25 27
4. C.F.R. Pașcani 24 11 3 10 33:40 25 4. Chimia Fagâraș 24 12 2 10 41:38 26 5. Industria Sîrmei C .T. 24 10 6 8 40:40 26
S. Poiana Cimpina 24 10 4 10 41:37 24 5. Unirea Rm. Vilcea 24 9 7 8 28:26 25 6. ASMD Satu-Mare 24 9 7 8 23:25 25
6. Foresta Fălticeni 24 11 2 11 37:37 24 6. Metalul București 24 10 3 11 28:23 23 7. Jiul Petrila 24 8 8 8 29:18 24
7. Flacâra Moroni 24 9 6 9 37:38 24 7. Știința Craiova 24 8 7 9 43:39 23 8. Arieșul Turda 24 8 8 8 28:27 24
8. Prahova Ploiești 2J 10 4 10 31:33 24 8. Stiinta București 24 9 5 10 34:44 23 9. AS Cugir 24 8 7 9 30:35 23
9. Ceahiâul P. Neamț 24 îl 2 11 35:45 24 9. Tractorul Brasov 24 11 1 12 35:46 23 10. Mureșul Tg. Mureș 24 9 5 10 22:26 23

10. l.M.U. Medgidia 24 9 5 10 42:36 23 10. Dinamo Obor 24 9 4 11 38:37 22 11. Unirea Dej 24 6 8 10 27:45 20
11. Progresul Brâila 24 9 4 11 40:46 22 11. Gaz Metan Medias 29 9 4 11 37:44 22 12. Vagonul Arad 24 6 7 11 21:27 19
12. Șîiința Gala-Ji 24 9 4 11 30:38 22 12. Progr. Alexandria 24 7 7 10 29:53 21 13. Recolta Cărei 24 6 7 11 34:48 19
13. Rapid Focșani 24 8 2 14 24:44 18 13. C.F.R. Roșiori 24 8 4 12 24:38 20 14. CFR IRTA Arad 24 5 5 14 23:32 15
14. FI. roșie Tecuci 24 5 4 15 29:51 14 14. Metalul Tr. Severin 24 5 5 14 31:56 15

Ceahlăul P.
Neamț — Siderurgistul Galați, Știința 
Galați -— Flacăra Moreni, Prahova Plo
iești—■ Flamura roșie Tecuci. Metalul 
Tugovțște — l.M.U. Medgidia, Rapid 
Focșani — Foresta Fălticeni. Progresul 
Brăila — Poiana Cîmpina, C.F.R. Paș
cani — Carpați Sinaia.

BucureștiETAPA VIITOARE: Știința
— Chimia Făgăraș, Gaz Metan Mediaș 
:— C.F.R. Roșiori, Dinamo Obor 
Știința Craiova, Dinamo Pitești — Me
talul București, C.S.M. Sibiu —- Pro
gresul Alexandria, C.S.M. Reșița — 
Unirea Km. Vtlcea. Tractorul Brașov — 
Metalul Tr. Severin.

ETAPA VIITOARE : Vagonul Arad— 
Mureșul Tg. Mureș, Recolta Cărei — 
lud. Sîrmei Cîmpia Turzii, Arieșul Tur
da — ASMD Satu-Mare, CFR Timișoa
ra — Minerul Baia Mare, CSM Cluj — 
AS Cugir, Crișul Oradea — Unirea Dej, 
Jiul Petrila — CIR IRTA Arad.

lui infernal impus de 
începutul meciului, 
băcăoană a făcut cîteva greșeli ele
mentare, permițînd bucureșteniior să 
înscrie 
pauză, 
află la

Iată,
4 :

dinamoviști la 
Apoi apărarea

cu ușurință două goluri. După 
era clar că dinamoviștii se 

capătul puterilor.
pe scurt, filmul meciului. Min. 

Eftimie deschide scorul după o 
combinație cu Rădulescu și Gram 
1—0 ; min. 10 : după o fază identică, 
Eftimie marchează ce] de al doilea 
gol al dinamoviștilor : 2—0 ; min. 33: 
la o centrare a lui Rădulescu, Gram 
reia direct în plasă (3—0) ! în această 
perioadă. Gram a ratat alte două-trei 
ocazii, iar Progresul nu a tras’ niei 
un șut la poartă ! Min. 34 : ia un 
corner executat de Mateianu, Oaidă 
aflat la 10 m de poartă înscrie cu 
capul (3—1) ; min. 41 : printr-un șut 
surprinzător de Ia 16 m Mateianu 
înscrie pe lingă Bucur, simplu spec
tator, (3—2). După pauză jocul se 
echilibrează, Progresul 
multe ocazii de 
poate fi considerat ca momentul psi
hologic al meciului. La un fault în 
careu asupra lui Gram, arbitrul a- 
cordă lovitură de pedeapsă, dar Ef
timie ratează, trăgind peste poartă, 
în min. 72 D. Popescu interceptează 
o minge la centrul terenului, se în
dreaptă spre poarta adversă, îl drib
lează pe Iosif Lazăr și înscrie ne
stingherit (3—3). Min. 85 consemnează 
golul victorios : la o centrare de pe 
dreapta a lui D. Popescu, Voinea reia 
de aproape în plasă.

Arbitrul Ion Dobrin — Petroșeni — 
a condus corect.

DINAMO BACĂU : Bucur — Cin- 
cu, Lazăr, Gros — Vătafu, Pașcanu 
— Harsanyi, Rădulescu (Meder, min. 
70), Gram, Eftimie, Publik.

PROGRESUL : Mîndru (Cosma, 
min. 46) — Nedelcu, Caricaș, Colce- 
riu — Ioniță, Iancu (D. Popescu, 
min. 8) — Oaidă, Mateianu. Voines-, 
Mafteuță, Baboie.

avînd mai
a marca. Min. 60

ION OCHSENFELD

ffionosport
Așa arată o variantă cai 12+1 rezul

tate exacte :
I.

II.
III.
IV.

V.

Progresi»!
(cat. A) 

Știința Cluj — Rapid (cat. A) 
Farul — C.S.M.S. (cat. A) 
Dinamo București — Crișana

(cat. A) 
Știința Timișoara — Petrolul

(cat. A) 
Minerul (cat. A)

Dinamo Bacău

SteauaVI. ____
VII. U.T.A.—Steagul roșu (eat. A) 

VIII. Ceahlăul P. Neamț — Pra
hova Ploiești (cat. B)

IX. C.F.R. Roșiori — Dinamo
Obor (cat. B)

X. IniL Sîrmei — C.F.R. Timi
șoara (cat. B) 

XI. Unirea Dej — Arieșul Tur
da (cat. B)

XII. Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Cluj (cat. B) 

Sp. Chimia Făgăraș — Dinamo 
Pitești (cat li) 

Fond de premii: 243 508 lei.
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