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Rezultat egal la lupte

IAȘI 14 (prin telefon). — Spor
tivii parașutiști au continuat a- 
saltul performanțelor, doborînd 
incă un record mondial de o va
loare excepțională. Astfel, în pro
ba de salt in grup de 9 de la 
600 m înălțime, cu deschiderea 
întârziată a parașutei și aterizare 
la punct fix, grupul compus din 
Gheorghe Iancu, Ion Negroiu, Ion 
Roșu, Nicolae Velieu, Valentin 
Țurcanu, Mircea Ciobanu, Emil 
Dumitrașou, Vasile Sebe și Ștefan 
Bacăoanu au realizat o medie de 
4,314 m ! Vechiul record era de 
10,75 m și aparținea de la 14 mai 
1962 sportivilor sovietici.

In cadrul preliminariilor cam
pionatului republican, maestrele 
sportului Elena Băcăoanu, Elisa- 
beta Popescu și Elisabeta Mincu- 
lescu au stabilit un nou record 
republican : 8,206 m în proba de 
salt în grup de 3, de la 600 m, 
cu deschiderea întârziată a para
șutei. De asemenea, Miroea Sid- 
leschi, Ion Buda și C-tin Mateeseu 
au doborît vechiui record repu
blican la proba de salt în grup 
de 3, de la 600 m, cu deschidere 
imediată a parașutei, realizînd o 
medie de 2,596 m.

E. URSU — coresp.

R. P. Romînă—Japonia 4-4
A luat sSîrșit campionatul categoriei A

Sutele de spectatori care au venit, 
sîmbătă seara, în sala Dinamo pentru a* 
umiări întîlnirea de lupte clasice dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și Japo
niei, au fost martorii-unei partide cu o 
evoluție a scorului dc-a dreptul drama
tică. După trei intîlniri terminale la 
egalitate, japonezii iau conducerea da
torita îiifrîngerîi lui Simîon Popescu. 
Avantajul lor crește apoi cu încă un 
punct și astfel șansele de victorie ale 
formației noastre s-au micșorat simți
tor. Numai prin câștigarea ultimelor 
trei partide, la categoriile superioare de 
greutate, situația mai putea fi îndrep
tată. Și spre bucuria publicului specta
tor, cele mai frumoase meciuri ale reu
niunii au fost oferite de luptătorii de 
la aceste categorii, care s-au „bătut-1 
deschis, spectaculos, cucerind ropote de 
aplauze. 1. Țăranii la categoria 87 kg 
și N. Martinescu la categoria 97 kg au 
cîștigat și scorul a devenit egal. În
tâlnirea decisivă s-a desfășurat între

N. Martinescu a executat o ..trecere la 
spate* și adversarul său, Nakaura a 

fost dus la parter

St. Sting ti și Morita. Sportivul nostru 
a avut în față un adversar mai greu 
și cu mai multă experiență. El reușit 
insă prinLr-, bună orientare tactică -ă 
îică fa|ă »rilî’n;rii și să termine L ega
litate.

lată acum cîtcva aprecieri pe cate
gorii: 52 kg. Gh. Szabad a avut un ad
versa r puternic în Ya mama to, învin
gătorul lui D. Pîrvulcscii la campiona
tele mondiale. Ambii sportivi au furnizat 
însă o luptă anostă, fără acțiuni, ter
minată la. egalitate; 57 kg. De la I. A- 
lionescu așteptam mai mult, l-au lipsit 
însă acțiunile caracteristice, în viteză, 
el n-a știut să contracareze plasarea 
foarte corectă a lui Sakurama, din care 
cauză nici un procedeu nu i-a reușit.
Meci nul; 63 kg. 1. Cernea a luptat 
la o categorie superioară. Întîlnirea cu 
Yamur-a a fost lipsită de spectaculozi
tate,. transformîndu-se într-o hărțuială 
•reciprocă. Decizie de egalitate; 70 
Simion Popescu, tot la o categorie 
per.ioară de greutate, n-a reușit 
facă față adversarului său Akiama. 
sigur în acțiunile încercate, el a 
posibilitate japonezului 
și să cîștige La puncte; 7 
de asemenea, în limitele 
superioare, a pierdut copilărește din 
cauza unei neatenții în ultima secundă. 
El a fost fixat la parter de Kazama și 
învins la puncte. 87 kg. 1. ȚĂRANU 
foarte sigur și combativ. A dovedit 
forjă corespunzătoare și o bună orientare 
tactică, cîștigînd la puncte în fața lui 
Kaneko; 97 kg. N. MARTINESCU a con
firmat pe deplin comportarea de la cam
pionatele mondiale. Capitolele tehnică 
și tactică au fost stăpînite perfect. A 
fost declarat învingător la 
fața lui Nakaura; categoria 
STÎNGU era omul care, prin 
său, hotăra de partea cărei 
fi victoria. A luptat frumos, 
un adversar mai greu, cu care 
reușit însă de cît să-și împartă 
tele. Scor final 4—4.

Întîlnirea revanșă dintre cele 
reprezentative are loc la Ploiești, 
cu începere de la ora 18,30.

Ag- 
s li
să

Ne- 
dat 

sâ contraatace 
~U A-g. 1. Moca, 
■ unei categorii 
copilărește

puncte în 
grea ST. 
rezultatul 

echipe va 
atent, ou 

n-a 
pune-

două 
astăzi

V. GODESCU

Dinamo București din nou campioană a țării la fotbal
Echipele Dinamo Bacău, Crișana Oradea și Minerul Lupeni au retrogradat in categoria 8

Fază din meciul de ieri dintre Progresul și Steagul roșu Brașov ( I—3): Stoicescu

Aseară a căzut cortina peste ediția 
1962 1963 a campionatului republican 
de fotbal.

După o întrecere pasionantă, fitlul 
de campioană 
echipei Dinamo 
fel, dinam-oviiștii 
performanță de 
de campioni ai 
oară consecutiv.
marcab'l, care încununează eforturile 
acestei echipe fruntașe a fotbalului 
nostru.

republicană revine 
București. In acest 
realizează frumoasa 

a îmbrăca tricourile 
(arii pentru a doua
Este un succes re-

Etapa de ieri a fost însă pasionantă 
nu în ceea ce privește lupta pentru 
titlu, care era ca și încheiată de mai 
multă vreme, < 
După cum se 
mai puțin de 

mult sau 
categoria

deschide seria celor 1 goluri.
Foto: Stan Petre

lată rezultatele etapei ;

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE ÎN FINALELE SENIORILOR LA CAIAC-CANOE
Spre deosebire de vineri seară, cînd 

un vînt puternic și ploaia au îngreu
iat desfășurarea unor probe de fond, 
sîmbătă dimineață, în ziua finalelor 
de viteză ale campionatelor republi
cane de caiac-canoe seniori, concu- 
renții au putut să se întreacă în cele 
mai bune coradițiuni, disputîndu-și cu 
ardoare 'șansele. Și în continuare 
cursele au fost dominate de sportivii 
cluburilor Steaua și Dinamo București. 
Caiacistele de la Steaua au cucerit 
trei din cele patru titluri care figu
rau pe programul întrecerilor de vi
teză. Caiaciștii și canoiștii dinamo- 
viști au cîștigat, în schimb, 7 din cele 
10 probe masculine desfășurate sîm
bătă dimineață. In total, clubului Di
namo i-au revenit 10 locuri I iar clu
bului Steaua 8 locuri I. In clasamentul

general însă Steaua a totalizat cu șase 
puncte mai mult decit Dinamo (190 
față de 184) datorită locurilor secunde 
mai numeroase. Dintre celelalte clu
buri doar Olimpia București a reușit 
sâ cîștige un titlu de campion și anume 
la ștafeta feminină. Din restul celor 
11 centre nautice, prezente la star
tul finalelor, s-au evidențiat — pe 
lingă tinerii de la Școala sportivă nr. 
2 și Clubul sportiv școlar București — 
reprezentanții cluburilor Voința și Di
namo Galați, Olimpia Reșița, C.S.O. 
Timișoara, Voința Arad etc. Sportivii 
acestor centre au contribuit și ei ca 
lupta pentru locurile fruntașe în cla
samente să fie deosebit de echilibrată, 
să dea loc la frumoase spectacole spor
tive. Iată rezultatele ■

FEMININ : Caiac simplu 500 m : 
1. Hilde Lauer (Steaua) 2:15,8;' 2. Ana

Coveianu (Olimpia Buc.) 2:26,8; 3. Alna 
Arvay (Olimpia Reșița) 2:28,5; 4. Gi- 
zela Balint (Voința Arad) 2:30,8; 5. 
Georgeta Mihai (Voința Buc.) 2:37,8; 
6. E. Cristea (S.S.E. II. Buc.) 2:40.0. 
Caiac dublu 500 m: 1. Steaua (Maria 
Navasart, Cornelia Sidcri) 2:03,5; 2. 
Voința Buc. (Maria Tamaș. Cresa Spi
ță) 2:06,5; 3. C.S.O. Timișoara (An- 
drassi, Stemper) 2:18,8; 4. Victoria Arad 
(Roveanu, Sferdian) 2:24,1; 5. Voința 
Tg. Mureș (Matias, Papai) 2:24,6; 6. 
Centr. F.R.S.N. Tulcea (Artimov, Ta- 
rara) 2:26,1. Caiac 4 500 m: 1. Steaua 
(Emilia Mihâilescu, Valentina Serghei, 
Victoria Gheorghe, Rodica Petrescu) 
1:55,0; 2. C.S.S. Buc. (Sanda Iorgu- 
lescu, Carmen Popescu, Anca Olivier,

(Continuare în pag. a 2-a)

Un moment din întreceri...

ci în zona retrogradării/ 
știe, ieri la ora 18, nu 
cinci formații se aflau 

i mai pufin) amenințate 
i B. Pînă la urmă, echi- 
jucat pe teren propriu 

valorifice șansele și

(mai 
de... 
pele care au 
au reușit să-și 
astfel vor juca și anul viitor în prima 
categorie a țării. La Arad, UTA a în
trecut sigur pe Crișana Oradea, la 
București, Progresul a depășit într-un 
meci cu o pasionantă evolufie a sco- 

r rului pe Steagul roșu-Brașov, iar la 
lași, C.S.M.S. a luat — în 
cu Steaua — un punct care 
de or«ce emofii.

Dintre celelalte rezultate, 
semnat victoria netă a Farului, care le 
aduce constănfenilor un bun loc în cla
sament, scorurile realizate de Petrolul 
și Rapid și... insuccesul clujenilor care 
— reușind doar un meci nul pe teren 
propriu în fafa lui Dinamo — au pierdui 
locul trei în clasament.

I
Progresul — Steagul roșu 4—3 (1 —-2) 
Rapid — Minerul 5—2 (1—1)
U.T.A. — Crișana 3—1
Petrolul — Dinamo Bacău

4-0 
C.S.M.S. — Sfeaua 1—1 
Farul — Știința Timișoara

3-0
Șfiinfa Cluj — Dinamo București

3—3 (2—2)

(1-0)
(0-0)

(1-0)

clasamentul final

întîlnirea 
a scufii-o

de con-

t

1. Dinamo Buc. 27 14 9 4 46:25 37
2. Steaua 27 13 8 6 58:42 34
3. Știința Tim. 27 11 7 9 41:39 29
4. Știința Cluj 27 11 7 9 42:44 29
5. Farul 27 12 4 11 48:33 28
6. St. roșu 27 12 4 11 48:44 23
7. Petrolul 27 10 7 10 46:30 27
8. Rapid 27 10 7 10 52:46 27
9. Progresul 27 10 7 10 45:49 27

10. C.S.M.S. lași 27 8 10 9 44:53 26
11. U.T.A. 27 10 5 12 47:49 25
12. Dinamo Bac. 27 9 5 13 32:42 23
13. Crișana 27 9 5 13 34:47 23
14. Minerul 27 4 6 17 24:66 14

Echipele R. P. Romine pe primele două locuri 
in turneul internațional de tenis

nu s-au concentrat suficient, nu 
acționat într-un ritm susținut pe 
parcursul meciurilor. Este vorba 
întîlnirile Bardan — Szczukiewicz 6-4, 
6—2 și Tiriac, Mdrmureami — 
Szczukiewicz 7—5, 6—2, 8—6.

In schimb, celelalte trei 
Țiriac — Radzio 6—4, 6—3, 
reanu — Szczukiewicz 6—1, 
Bardan — Radzio 6-0, 6—1, au revenit 
fără drept de apei sportivilor romîni, 
superiori în toate compartimentele. 
Cu toate acestea,- componcttiții primei 
garnituri, cu excepția campionului re
publican Ion Tiriac, trebuie să-și mă
rească volumul de muncă în timpul 
pregătirilor, trebuie să-și însușească 
o concepție modernă de joc, tendința 
spre acțiuni ofensive, pentru ca alt
fel riscă să fie întrecuți nu peste 
mult timp de colegii lor din echipa 
de tineret. Victoriile obținute în acest 
turneu de Boaghe la Bardan și de 
C. Popovici la Mărmureanu ca și mar- 
niera activă dd joc a cîștigătcrilofi

C. COMARNLSCHA

A

La capătul a șase zile de întreceri, 
turneul internațional 
încheiat cu victoria 
reprezentative (Țiriac, 
Mărmureanu) clasată 
urmată în ordine de 
Romine (tineret), R. 
R. P. Polone. Merită

de tenis s-a 
primei noastre 
Bosch, Bardan, 
pe locul întîi, 
echipele R. P. 

D. Germane și 
să fie eviden

țiată în mod deosebit, comportarea 
formației de tineret a R. P. Romine 
(C. Popovici, Boaghe, Dron și Ilie 
Nâstase), învingătoare asupra selec
ționatelor R. D. Germane și R. P. 
Polone. In special C. Popovici — ne
învins — și Gh, Boaghe au luptat cu 
multă dîrzenie, s-au arătat într-un 
real progres. De asemenea, a jucat 
bine la dublu Ilie Năstase, în timp 
ce Sever Dron a fost inegal (serii de 
lovituri frumoase și eficace, urmate 
de numeroasa ratări la mingi ușoare).

R.P. ROMÎNĂ (SENIORI)
R.P. POLONĂ 5—0

în cele cinci partide, tenismanii ro- 
mîni nu au pierdut nici un set. To
tuși, în două, întrecerea a fost mai 
disputată, nu atât datorită adversari
lor, ci din cauză că jucătorii noștri

au 
tot 
de

Radzio,

partida 
Mărtnu-
6—0, și

(CotUlnuar, ta P^S- a 4*1
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Brașoveanul Gh. Suciu (antrenor Martie Ștefăneseu) - 
campion republican de juniori la semifond

Progresul, condus cu 3-1, cîșligă cu 4-3!!

Vom începe cronica 
întrecerilor campionatu
lui republican de ju
niori (semifond) cu feli
citări adresate tuturor 
antrenorilor de ciclism 
și — în special — celor 
din provincie care mun- 
cesc cu conștiinciozi- 
tate pentru pregătirea 
tinerelor cadre. Acești 
oameni de nădejde ai 
ciclismului romînesc
aduc, an de an, in arena 
sportului cu pedale noi 

; talente care sint selec- 
ționate apoi în loturile 
republicane. Pentru a- 
ceasta se cuvine să pre
țuim în mod deosebit 
activitatea antrenorilor 
Martie Ștefăneseu (Tor
pedo Brașov), Sima Zo- 
sim (Petrolul Ploiești). 
Traian Chicomban (Trac
torul Brașov), Ion Do- 
lete (Voința Ploiești), 
Miroea Mihăilescu (Șc. 
sp. 1 București). Vasile 
Chiș (CSM Cluj), C.
Burcea (Dinamo Bucu
rești), C. Cirjan (Cen

Plutonul sp angajează tn turnantă. Fază din campimia- 
republican de semifond (juniori) desfășurat ieri 

Foto: Th. Roibn
tul
în cartierul

că vineri

trul de antrenament
C. P. București), Virgil 
Mormocea (Brăila) ș. a.

Am început in acest 
fel cronica pentru faptul
și duminică — cu prilejul campio
natelor rezervate juniorilor — ne-am 
convins din nou că. indeosebi, in 
cluburile și asociațiile sportive din 
provincie, se muncește intens pentru 
ca ciclismul rominesc să aibă asigu
rat un puternic rezervor de cadre. 
La campionatul desfășurat vineri 
(contra-timp pe echipe) au luat star
tul 18 formații (1). iar duminică di
mineață pe circuitul din cartierul 
Tei au evoluat la semiifond peste 100 
de tineri cicliști, mulți dintre ei 
foarte talentați. întrecerile de ieri 
— ca și cele de vineri — au răsplătit 
munca antrenorilor provinciali. Bra
șoveanul Gh. Suciu (Torpedo) antre
nat de Martie Ștefăneseu s-a impus 
categoric. Pe a doua parte a cursei 
(semifondu.1 a măsurat 36 km, 30 ture 
cu 15 sprinturi) el a evadat reușind 
să ajungă cea mai mare parte din
tre concurenți cu un tur din urmă. 
Maniera sa de alergare (ritm con
stant, suplețe) l-a impus în fața spe
cialiștilor ca pe un autentic talent. 
Gh. Suciu a acumulat 58 de puncte, 
tn.trecindu-1 pe campionul de arul 
trecut, Gh. Radu (Olimpia București)

7’ei

cu nu mai puțin de 25 p ! Este fără 
îndoială o performanță meritorie care 
se cuvine a fi subliniată. Iată clasa
mentul campionatului republican de 
semifond pentru juniori :

1. GH. SUCIU (Torpedo Brașov) 
58 p — CAMPION REPUBLICAN DE 
JUNIORI ; 2. Gh. Radu (Olimpia
București) 23 p ; 3. C. Ivan (Dinamo 
București) 19 p ; 4. Gh. Moldoveanu 
(Voința Ploiești) 19 p ; 5. M. Constan- 
tiniu (Șc. sp. 1 Buc.) 15 p ; 6. R. Ca- 
lagiu (Șc. sp. 1 Buc.) 6 p.

Tot duminică a avut loc pe același 
traseu concursul republican pentru 
juniorii de cat. a Il-a. Talentatul ju
nior C. Grigore de la Voința Bucu
rești și-a adjudecat victoria la mare 
diferență față de restul participan- 
ților. Iată de altfel clasamentul pro
bei :

1. C. GRIGORE (Voința București) 
50 p (întrecerea a măsurat 24 km, 
20 de ture cu 10 sprinturi) ; 2. D. Mo- 
tentan (CSM Cluj) 22 p ; 3. FI. Isepu 
(Voința Brăila) 15 p ; 4. Gh. Crețu 
(Tractorul Brașov) 11 p ; 5. V. Ghiță 
(Voința Brăila) 6 p ; 6. C. Csibi (CSM 
Cluj) 2 p.

HRISTACHE NAUM

SPORTURI NAUTICE
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I întreceri viu disputate
(Urmare din pag. I)

i Viorica Stoica) 2:03,7; 3. Olimpia Buc. 
(Mihaela Seceleanu, Viorica Schipor, 
Geta Reitman, Zoe Consttfrtinescu) 

(2:09,7; 4. Steaua (Romașcan. Petrescu, 
■ Wexler. Riuleț) 2:17,9; 5. S.S.E. II Buc. 
i (Iota, Petrache, Ioniță, Vilcu) 2:26.8; 
i 6. Voința Galați (Mihailovschi, Cotaru, 
i Crăciunescu, Popa) 2;27,0. Ștafeta 
i caiac 4x500 m: 1. Olimpia Buc. (Elena 
| Lipaliâ, Adriana Birsănescu, Pctrica 
| Popa. Adriana Calinin) 9:45,5; 2. 
I Steaua (Aciu, Timiș, Conțolenco. Va- 
i silescu) 10:44,4.

MASCULIN. Caiac simplu 500 m : 
(1. Kurt Franzen (Dinamo Buc.) 2:00,4; 
■2. Gh. Crăciunescu (Steaua) 2:03.9; 3.
Radu Mihai (Voința Buc.) 2:04.9: 4. 
M. Milicin (Voința Arad) 2:06.4: 5.

I D. Popescu (S.S.E. II. Buc.) 2:07 9: 6. 
M. Doară (C.S.S. Buc.) 2:10,9. Caiac 
dublu 598 m: 1. Dinamo Buc. (Mircea 
Ana®taseseu. Aurel Verneseu) 1:12,6;
2. Steaua (N. Artimov, A. Conțoienco) 
1:43,0; 3. Olimpia Reșița (S. Honchiș, 
D. Iiea) 1:57,6; 4. Voința Galați (Ma
rinescu. Azizoaie) 1:59,3; 5. Victoria 
Arad (Roveanu. Pîrvu) 2:01,6; 6. Unio 
Satu Mare (Kaizer, Ulicsak) 2:03,6. 
Caiac simplu 1090 m: 1. Vasile Nicoară 
(Steaua) 4:04,7; 2. Tudor Stavru (Di
namo Buc.) 4:26,2; 3. Marian Ioniță 
(S.S.E. II. Buc.) 4:29,2; 4. Gh. Dumi
trii: (Voința Galați) 4:32,2; 5. I. Sipoș 
(Voința Arad) 4:34,2; 6. I. Popovici 
(S.S.E. Timișoara) 4:38,7. Caiac dublu 
1600 m : 1. Steaua (HaraJambie Ivanov, 
P.-trc Toncu) 3:43,5; 2. Dinamo Galați 
(M. Stavăr, G. Antonia) 3:53,3; 3. Di
namo Buc. (Aftenie, Baurdec) 3:53,8;
4. Dinamo Buc. (Militant, Blenesi) 
3:59,5; 5. Voința Arad (Verba, Barbat) 
4:09,5; 6. Olimpia Reșița (Rădoi, Făr- 
chiescu) 4:1^5. Cala* 4x1000 jn: 1.

în finalele seniorilor
Steaua (Scurca, Corneev, Cuciuc. Ilie- 
vici) 3:22,4; 2. Dinamo Buc. (Popo
vici, Ivenco, Mazur, Bazaracai) 3:38,9; 
3. S.S.E. II. Buc. (Marusceac, Dumi
trescu, Vainștein, Zamfir) 3:39,7; 4.
Victoria Arad (Klug. Barbasc, Păcu
rar, Oroianu) 3:41,8; 5. Olimpia Reșița 
(Arvai, Dan, Duma, Manolescu) 3:46,6; 
6, S.S.E, Timișoara (Grenci, Gavrilă, 
Sanko, Karletz) 3:54,4. Ștafeta caiac 
4x500 m: 1. Dinamo Buc. (Ivănescu, 
Butnaru, Mercuriaji, Klaitz) 8:11,7;
2. Steaua (Coslov, Răschitaru, Poenaru, 
Varenic) 8:24,2; 3. Olimpia Buc. (Co- 
corăscu, Butnaru, Svoboda, Mitrea) 
8:46,6; 4. Voința Buc. (Crîngulescu, 
Pălăngeanu, Ionescu, Albu) 8:51,7; 5. 
Știința Timișoara 9:27,0; 6. Voința Ga
lați 9:32,7. Canoe simplu 500 m: 1. 
Simion Ismailciuc (Dinamo Buc.) 2=13,6;
2. Marian Ionescu (C.S.S. Buc.) 2:17.6;
3. Iuliu Szabo (Steaua) 2:19.3; 4 G. 
Iacovici (Dinamo Buc.) 2:26,2; 5 N. 
Filimon (Dinamo Buc.) 2:29,8; 6. I. 
Zoinay (U.T. Arad) 2:45,6. Canoe dublu 
500 m: 1. Dinamo Bue. (Alexe Dumi
tru, Gh. Gherasim) 2:03,0; 2. Steaua 
(S. Militei. I. Sergliei) 2:14,7; 3. S.S.E. 
II. Buc. (Gh. Nițu, N. Cercelaru) 
2:25,5; 4. Voința Galați (Rozman, Mi
hăilescu) 2:38,0. Canoe simplu 1000 m:
1. Igor Lipalit (Dinamo Buc.) 4:43,5;
2. P. Somovschi (Dinamo Buc.) 4:56,5;
3. Serghei Filip (Steaua) 4:58,1; 4.
Blîndu (Dunărea Brăila) 5:01,5; 5. Ra- 
dosav (C.S.O. Timișoara) 5:03,1; 6.
Iiăduț (C.S.S. Buc.) 5:18,5. Canoe dublu 
1000 m: 1. Dinamo Buc. (A. Iacovici, 
A. Sidorov) 4:09,4; 2. Dinamo Buc.
(Afanase, Galabicov) 4:20,4; 3. Steaua 
(Husarenco, Nistor) 4:20,8; 4. Banatul 
Timișoara (Poșoianu, Rîbu) 4:38,2; 5 
Dinamo Galați (Nistor, Mihalache) 
4:49,7; 6. Viitorul Tg. Mureș (Gaghi, 
Gynesi) 4:55,4.

Multe emoții au Avut ieri supor
terii Progresului...

După un început care le-a dat sa
tisfacția unui gol marcat de echipa 
lor chiar în minutul 5, ei au trăit 
apoi o repriză de decepție, pină la 
pauză Steagul roșu reușind nu nu
mai să egaleze și să ia conducerea 
dar să și presteze un joe care nu 
lăsa prea multe speranțe adversari
lor. Reluarea a făcut să crească con
sternarea simpatizanților echipei 
bucurr-ștene, pentru că oaspeții și-au 
mărit avansul la 3-1 ! Și apoi... o 
întorsătură „de zile mari“ : Progresul 
marchează de trei ori în răstimp de 
mai puțin de cinci minute și simpati- 
zanții săi din tribune trec din bra
țele amărăciunii în cele ale entuzias
mului 1 Această inversare de rezul
tat s-a făcut însă prea devreme pen
tru ea socotelile să poată fi socotite 
încheiate : în minutul 55 ! Așadar, 
emoțiile suporterilor despre care vor
beam mai sus n-au încetat pentru 
că avansul de numai un gol este 
destul de fragil pentru a te socoti... 
stăpin pe situație timp de 35 de mi
nute...

In orice caz, cu sau fără emoții, 
Progresul a cîștigat meritat. Și a- 
ceasta, pentru că în repriza a doua 
a fost evident echipa mai bună: a 
dominat teritorial, a tras mult mai 
mult la poartă, a impus ritmul de 
joc. Bucureștenii au muncit mult in 
această a doua parte a intilnirii, au 
acoperit bine mijlocul terenului și 
și-au concentrat mai mult atenția

VICTORIE CLARĂ LA CONSTANTA: 

Farul — Știința Timișoara 
3-0 (1-0)

CONSTANȚA. 14 (prin telefon). Pe 
malul mării, final reușit de stagiune 
la fotbal ; timp plăcut, ou adiere de 
briză, stadionul plin Și spectacol de 
calitate, mai ales în partea a doua. 
După cum arată și rezultatul jocului 
(scor final 3—0 pentru Farul), expri- 
mîndu-ne in limbaj marinăresc, vântul 
a fost mai prielnic localnicilor. Dînd 
dovadă de mai multă hotărire, ei au 
reușit să ia un start mai bun (în 
min 10 era 1—0 pentru Farul), „echi
pajul" a alcătuit un tot omogen și, 
de-a lungul „cursei", ei au știut să 
manevreze axai bine, alegîndu-și de 
fiecare dată traseul cel mai potrivit 
spre... punctul de sosire. In acest 
sens, merite speciale revin lui Cio- 
sescu, oare, în rol de „timonier", mai 
atent ca oricând, a dirijat inspirat, 
punind în valoare „pînzele laterale" 
__ extremele Moroianu și Ologu. Nu 
se poate însă trece cu vederea nici 
aportul oamenilor de la „Pupă", al 
halfilor Stancu și Pleșa care au 
„vîșlit" mult, împingînd ambarcațiunea 
înainte, sau al celor doi fundași. Gref 
și Neaeșu, care au păzit cu strășnicie 
„tribordul" (Igna) și „babordul” 
(Reunuș Lazăr).

In ceea ce-i privește Pe timișoreni, 
după o repriză în care au stat bine 
pe picioare și au lăsat impresia că în 
continuare vor avea un cuvînt greu 
de spus, în repriza a II-a ei nu au 
mai putut crea nimic, încetînd de a 
mai fi o echipă și aeționînd mai mult 
individual. Depășiți cu regularitate în 
apărare, unde Georgescu a abuzat de 
faulturi, ei n-a mai contat nici în 
atac decât prin Igna și Lereter, 
ceea ce a fost prea puțin pentru fer
mitatea fundașilor locali.

Iată cum s-a marcat : în min. 10, 
la un corner executat de Moroianu, 
CIOSESCU sare și trimite balonul în 
poartă pe lingă Curcan oare plon
jase prea devreme. Apoi, în min. 49, 
Ia o centrare a lui Stancu, Petescu 
lultează, mingea ajunge la CIOSESCU, 
care driblîndu-i pe Tttrcan și pe por
tarul Curcan, înscrie cei mai frumos 
goi al meciului. în sfirșit, în mim. 65, 
o acțiune Ciosescu — Dinulescu se 
încheie cu un șut puternic de la 1* 
metri al ultimului ; Curcan nu poate 
reține și MOROIANU, atent, înscrie 
fulgerător.

Arbitrul Al. Ionescu (București) a 
condus cu scăpări formațiile :

FARUL ; Ghibănescu — NEACȘU, 
Tîlvesou, GREF — STANCU, Pleșa — 
Moroianu, Bibere, CIOSESCU, DINU
LESCU, Ologu (din min. 75 Vasil eseu).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Curcan — 
Georgescu, Petescu, KACELESCU — 
Tănase, Turcan — R. Lazăr, Popescu, 
Manolache, LERETER, IGNA.

GELU RUSCANU 
LIV1U BRUCKNER-coresp.

asupra părții stingi a defensivei lor, 
cea pe care primiseră golurile în
scrise de „stegari", pornite — toate — 
de la Hașoti. Infilnind acum o echipă 
mai hotărîtă, brașovenii n-au mai 
realizat nici pe departe jocul din re
priza îniii (cind unele combinații ale 
lor și-au cîștigat aplauze meritate) 
și, fiind dominați, au ieșit in evi
dență și carențele jocului lor de 
apărare.

Filmul meciului ne va ajuta să re
constituim și mai bine aspectul ge
neral al partidei. Bucureștenii atacă 
energic Ia început și în min. 5 des
chid scorul : Oaidă centrează para
lel eu linia de fund, Voinea prelun
gește, prin fața porții, Ia STOI- 
CESCU și acesta intervine în traiec
toria mingii, împingind-o cu pieptul 
in plasă: 1-0. Urmează o perioadă 
de joe de centru, apoi inițiativa trece 
de partea oaspeților. Ei combină fru
mos dar abuzează de „dantelării" și 
primul lor șut la poartă este aștep
tat aproape un sfert de oră ! In min. 
15, Hașoti îl depășește pe Coiceriu, 
centrează pe jos, Necula și Ioniță 
luptă pentru balon și apărătorul de 
la Progresul impinge balonul in poar
tă : 1-1. Trec doar patru minute și la 
o nouă cursă a Iui Hașoti centrarea 
acestuia este reluată cu capul, in 
plasă, de NECULA : 2-1. Pină spre 
sfirșit ul reprizei, domină oaspeții- 
Atacul lor insă ține să confirme ca
ricatura noastră din numărul de 
simbătă și... bate pasul pe loc.

La reluare, in min. 47, Hașoti de
rutează din nou apărarea bueureștea- 
nă care — la această fază — gre
șește in serie și HAIDU urcă scorul 
la 3-1.

Progresul nu cade ci, dim 
iși strînge rîndurile. Lupta 
evitarea retrogradării nu s-a 
nat deși rezultatele de la pa 
nunțate pe stadion, nu erai 
mante. Așa că, golurile ii 
curgă în poarta stegarilor :

min. 51 : Știrbei trimite o 
înaltă în careu, Oaidă preia c 
și i-o „pune" lui D. POPESC 
puternic, la scmi-înălțime: 3-

min. 53 : VOINEA preia o 
la centrul terenului, face < 
printre apărătorii brașoveni 
tează puternic, de la 16 met

min. 55 : cursă a lui Oai< 
in apropierea liniei de fund, < 
in urmă la STOICESCU, un 
jos și... 4-3 pentru Progresu

Pină la sfirșit, joc de uzur 
greșul trage la poartă mult, < 
precis. Statistica noastră ne 
pentru această repriză, trei 
consecutive ale bucureștenilc 
trei goluri !!) și apoi alte opt 
din care nici unul pe spațiul 
De altfel, ieri, ambele echipe 
mas corigente la această mat

Arbitrul A. Humerianos i 
a condus bine echipele :

Progresu! : MlNDRU — î 
CARICAȘ, Coiceriu — Ioniță, 
BEI — Oaidă, D. POPESCU, 
MAFTEUȚA, Stoicescu (min. 
teianu).

Steagul roșu : C. Haide ( 
Adamache) — POSTOI.ACHF 
(min. 57 Campo), NAGHI — SE 
Szigheti — HAȘOTI, Năl 
NECULA, Pescarii, I. Haidu.

RADU URZICI

C.S.M.S. și Steaua la eg
IAȘI, 14 (prin teleTon de la trimisul 

nostru). Așteptai cu mull interes, me
ciul C.S.M.S. — Steaua a plăcut prin 
jocul frumos, cu multiple acțiuni com
binative în ci mp, prestai de ambele 
echipe. Partida s-a terminat la egalitate: 
1—1 (0—0).

Deși a susținut azi cea de a 4-a par
tidă în decurs de opt zile, C.S.M.S. a 
reușit totuși să se ridice deseori — nud 
ales în prima repriză și în finalul par
tidei — la valoarea echipei adverse. 
Cert este însă că în ansamblul ei, for
mația gazdă s-a resimțit de pe urma efor
turilor din ultimele jocuri. Acest lucru 
a influențat legătura dintre comparti
mente și a făcut ea oaspeții să con
troleze mai bine mijlocul terenului.

Steaua a practicat un joc cu acțiuni 
pe un front larg, extremele fiind mult 
solicitate. Militarii au avut mai multă 
claritate în fazele de finalizare și au 
condus cu mai multă ușurință mingea 
Ei și-au creat ocazii de gol dar de 
cîteva ori au șutat în bară.

Jocul îl începe Steaua, care înjghe
bează cîteva spectaculoase acțiuni în

cîmp. Totuși gazdele sini ace 
„încălzesc" tribunele prin Ma\ 
minutul 7, acesta trage prin su 
și Suciu reține greu. Un mi 
tîrziu este rîndul oaspeților 
emoții suporterilor echipei ieșen 
pătrunde priiUre apărătorii at 
șutează puternic în brațele lui 
Urmeazjă o perioadă de joc la c 
studiu, în care sînt de reținu, 
lui Crăiniceanu și „broderiile" 
tei. în minutul 19. Steaua «j 
ocazie mare de a deschide scoi 
lovici îl lansează pe Tătarii, c 
plot nemarcat trage puternic li 
dar mingea „șterge* bara. în 
24 Suciu reține cu dificultate 
al lui Milea. în minutul 25 
din nou pe punctul de a marc 
de Raksi. Tătaru șutează cu i 
mingea lovește iar bara. într-c 
proape similară (min. 32), Cr 
servit de Constantin șutează 
bara transversală. Acest final 
ză animă tribunele. Totuși, 

pauză scorul răniîne alb.

Știința Cluj-Dinamo București 3-3 (I
CLUJ, 14 (prin telefon). — Ultima 

partidă din cadrul campionatului ca
tegoriei A pe 1962—63, disputată în 
localitate între echipele Știința Cluj 
și Dinamo București, n-a corespuns 
așteptărilor.

Bucureștenii au evoluat sub posibi
litățile lor cunoscute, oarecum plic
tisiți.

La rîndul lor, clujenii — de la care 
așteptam un reviriment după înfrin- 
gerile la scor suferite în partidele 
anterioare în fața Crișanei și a Stelei 
— n-au reușit decit să demonstreze 
că declinul echipei in partea a doua 
a returului s-a accentuat și mai mult. 
Am remarcat în jocul lor, mai ales al 
înaintașilor, aceeași lacună mult sub
liniată în decursul întregului campio
nat: slaba eficacitate la poartă. Au 
ratat și o lovitură de la 11 metri, prin 
Georgescu care a executat slab și Uțu 
a respins balonul (min. 78).

De-a lungul partidei nu s-au înre
gistrat, în afara fazelor care au dus 
la marcarea celor șase goluri, prea 
multe momente de fotbal de calitate. 
In ansamblu, jocul poate căpăta un 
calificativ modest.

Rezultatul de egalitate este just. Cu 
toate acestea, atenția celor aproape 
20.000 de spectatori a fost reținută de 
interesanta evoluție a scorului ;

Chiar în minutul 3, Știința 
conducerea mulțumită golulu 
de... stoperul dinamovist Ni 
III în proprie poartă. Trec î 
patru minute și fotbaliștii bu 
egalează prin Selimesi II, p 
în minutul 11 dinamoviștii sa 
ducerea prin Frățilă, care i 
din poziție de^ofsaid. Cu cine 
înainte de sfirșitul primei rep 
denții clujeni aduc din nou 
pe tabela de marcaj: înscrie

După pauză, gazdele eoni 
golul marcat de Popescu în 
53. Ultimul punct al meciului 
lizat de Frățilă care, in min. i 
formă o lovitură de la 11 n

D n minutul 78, Dinamo 
10 oameni, prin eliminarea 
covnicu, pentru injurii la ac 
bitruhu.

Arbitrul Traian Cruceanu 
condus cu scăpări urmâtoar 
mâții:

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț-
Georgescu. Cîmpeanu-Petru, 
Ivansuc, Marcu. Suciu, Szab 
(din min. 65 Cucu).

DINAMO BUCUREȘTI: Dat 
priza a doua Uțu)-Popa, Ni 
III, ' Ivah-Ștefan, Nunweiller 
călab, Frățilă, Unguroiu (din 
Ene II), Țircovnicu, Selimesi

VICTOR MOREA, corcsp.



numii A ÎNTRECUT IA SCOR PE DINAMO BACĂU: 4-0 (1-0) O repriză secundă excelentă... și UTA a rămas
IEȘTI, 14 (prin telefon de l-a 
il nostru). In ultima încercare 
? urina s-o facă pentru a evita re- 
larea, Dinamo Bacău avea de tre- 
>ste două hopuri. Cheia proble-
• afla nu numai la Ploiești, l/i 
direct de ieri, cu Petrolul ci —

eași măsură — își spunea cu- 
înlîlnirea de la Arad dintre U.T.A. 
ana. Așa că, băcăoanii erau prac- 
țrenafi pe două fronturi, iar dos
pea și rezultatul partidei de La 
i trebuie privite și prin prisma
• ce au venit în repriza a doua, 
>a undelor, de la Ara>d.
erminarea primei reprize, la Arad, 
i conducea cu 1—O iar la Plo 
icorul era același în favoarea Pe-
• datorită lui Vătafu care în mi- 
28 a trimis balonul în propria-i

Și astfel, golul pe care nu reu- 
să-l înscrie rînd pe find Badea 
i. 22), Dridea I (în min. 26) și
II (în min. 27) din situații 

mic nu mai părea să poată salva 
băcăoanilor, l-a marcat Vătafu... 
legătura între acest gol nefericit 
iltatul de la pauză de la Arad 
Ți să vă dați seama de „mica 

pe care au trăit-o în aceste mo- 
folbaliștii de la Dinamo Bacău, 
iza I, avantăjul a fost de partea 
lui — care a prestat un joc mai 
mai organizat — dar ineficace, 

-dea I și Moldoveana au ajuns 
luna tîrziu la minge. Și. iată 
ra perioadă de dominare a gaz- 
■a adus nici un rezultat practic.

n-ar fi fost Vătafu...
• priza a doua, în primele minute

au încercat să schimbe soarta 
'. Prof ițind și de acalmia din 
^rolului ei au preluat inițiativa 
in. 58 Gram a avut o mare ocazie 
țala, dar a tras afară. în această 
ă, Petrolul a prestat un joc lent, 
le convingere, ceea ce a atras 
a rîndiiri dezaprobarea publicu- 

BpPțt, Dinamo Bacău a începui 
>3g^-pasul și cum veștile de la 
\u erau de loc de natură să-i 
‘ze, băciioanii n-au mai insistat

as t fel că Petrolul a început să joace în 
voie și să marcheze încă 3 puncte. A 
înscris în min. 17 Badea, care a reluat 
în plavă o minge respinsă de Bucur la 
un șut puternic al lui Pahonțu, pentru 
ca în ultimele 5 minute ale partidei, 
cînd jocul s-a desfășurat numai la poar
ta băcăoanilor, Dridea II și Badea să 
definitiveze scorul.

Fără discuție că Petrolul a fost echi
pa care a jucat mai bine dar ea a 
avut multe momente cînd a dovedit slă
biciuni, cînd a arătat că este deficitară 
în ceea ce privește coeziunea între 
compartimente. Din echipa învingătoare 
merită evidențiați Sfetcu, Fierea, mijlo
cașii Ivan și Marin Marcel, iar de la 
îriaiii tare doar B a d ea.

Dinamo Bacău a jucat în general 
slab; n-a dovedit nici marea putere de

luptă pe care o așteptam, aiînd în ve
dere importanța acestui joc decisiv pen
tru evitarea retrogradării. S-au eviden
țiat doar Bucur și Harșani.

Arbitrul grec Constantin Santos ă 
condus competent și autoritar urmă- 
t oarele forma Iii:

PETROLUL PLOIEȘTI: Sfetcu-Pahon- 
țu, D. Nicolae, Florea-Ivan, Marin Mar- 
cel-Badea (din min. 15 Moldoveanul, 
Tabarcea (din min. 15 Badea), Dridea I, 
D. -Munteanu, Moldoveana (din min. 15 
Dridea II).

DINAMO BACĂU: Bucur-Giosanu, I. 
Lazăr, Cinoii-Rădulescu, Vătafu-Harșanî, 
Eftimie, Gram, Ciripoi, Public.

JACK BERARIU

Ultimul meci: Rapid—Mineral 5-2 (1-1)

.• 1-1 (O-O)
luare, militarii inițiază un frli

Jocul de adio de pe stadionul Re
publicii, n-a purtat nimic din at
mosfera conturilor încheiate. Rapid 
a încercat o revalorificare de ultima 
oră, Minerul a căutat să lase cit mai 
multe regrete, iar publicul, pasionat 
ca într-o finală de cupă, a acționat 
tumultuos, pînă în min. 90, cînd Ion 
Ionescu și-a parafat calitatea de gol- 
geter, înscriind ultimul gol al 'cam
pionatului.

Rapid a meritat, bineînțeles, vic
toria, dar a sintetizat în acest ultim 
joc toate carențele sale în acest cam
pionat : lipsa coloanei vertebrale, 
destui răsfățați în echipă, obișnui
tele modificări de formulă etc., etc. 
Poate că, în sfîrșit, în cursul acestei 
veri se vor trage concluziile nece
sare, pentru ca la toamnă calitatea 
de candidat la titlu cu care ferovia
rii iau startul în ultimii ani să nu 
fie doar un uriaș balon de săpun 
umflat de plămînii generoși ai su
porterilor lor.

Minerul a ținut să demonstreze

După pauză Cărare a luat locul lui 
Ion C. Ion (min. 46), iar la Rapid 
Langa a intrat, în min. 80, în locul 
lui Dumitriu, scos de antrenor pen
tru driblinguri prelungite și inutile.

Au înscris :
Min. 23 : Cotroază, care a țîșnit cu 

mingea scăpată de Georgescu, și a 
tras frumos de la 15 m : 0-1.

Min. 40 : Dinu, în urma unei com
binații Greavu—Dumitriu : 1-1.

Min. 50 : Ion Ionescu, dintr-o inspi
rată pasă în adîncime a lui Dinu : 
2-1.

Min. 52 : Băluțiu, din 11 m. în 
urma unei henț a lui Georgescu : 2-2.

Min. 57 : Georgescu, din lovitură 
liberă de la 20 de m. peste zid, în 
stil personal: 3-2.

Min. 67 : Dinu, în urma unei 
„mingi de arbitru" în careu, după o 
ciocnire Năsturescu—Sziklai. Jucăto
rii din Lupeni acordaseră „corner" 
după ciocnire și au contestat valabi
litatea golului : 4-2.

Min. 90 : Ion Ionescu, care a reluat 
precis, sub bară, o centrare a lui 
Năsturescu : 5-2.

Cel mai slab de pe teren, arbitrul 
Ion Cîmpeanu-Cluj, vizibil depășit 
de... importanța jocului.

in categoria A: 3-1 (0-1) cu Crișana
ARAD, 14 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Ultima etapă a pus față 
în față pe stadionul din Arad echipele 
U.T.A. și Crișana, care aveau să-și 
hotărască „soarta" în ceasul al 12-lea al 
campionatului.

Situația în clasament a celor două 
formații anunța o întâlnire dramatică. 
Și așa s-a și întâmplat ! Spectatorii — 
aproape 20 000, dintre care peste 3 000 
orădeni — au trăit emoțiile unui meci 
care cu siguranță i-a... îmbătrînit cu 
câțiva ni.

Cînd arbitrul grec George Pelomis 
se pregătea să fluiere începutul jocu
lui, tribunele amuțiseră. Pînă atunci, 
fiecare spectator își făcuse calcule, dis
cutase șansele echipei favorite. Acum 
toți priveau spre jucătorii preferați.

Crișana, în formula 1-4-3-3 a început 
neașteptat de bine această partidă-cheie. 
Jucătorii săi s-au eliberat mai ușor din 
încordarea care pusese stăpânire pe 
toată lumea și au luat jocul pe cont pro
priu. Solomon și. colegii lui de la apă
rare joacă pe linia de centru, neavînd 
„probleme" deosebite. Neșu (argint viu) 
și Vlad, ca două pistoane perfecte, sînt 
pe tot terenul. Ei construiesc faze, distri
buie baloane și servesc „ca la carte" 
pe înaintașii care asaltează poarta lui 
Coman. Jucătorii de la U.T.A. au parcă 
plumb în picioare și nu pot să riposteze. 
Beșcucă este inexistent, Chivu greșește 
fiecare pasă, iar Sasu și „coordonatorul" 
Floruț sînt simpli figuranți pe term. 
Așa stînd lucrurile, apărarea arădeană 
cedează pînă la urmă. în min. 26 Ar
notzki trage la poartă, mingea depă
șește pe Coman, dar Sziics salvează de 
pe linia porții. în min. 45 golul nu mai 
poate fi evitat. PUGNA, după c« com
bină cu Arnotzki, înscrie sub bară din 
apropiere: 1—0 pentru Crișana. Tribu
nele au amuțit (în afară, bineînțeles, de

spectatorii orădeni). Repriza a apar
ținut în întregime oaspeților.

După pauză, U.T.A. este parcă o altă 
echipă. La Crișana, Vlad și Neșu acti
vează mai slab. între înaintarea și apă
rarea oaspeților se creează astfel o zonă 
liberă, unde U.T.A. își pregătește atac 
după atac. Un șut în bară al lui Ixtac 
în min. 48 anunță revenirea gazdelor, 
încep să joace Mețcas, Floruț, Țîrlea 
și, mai ales, Sasu. Pe teren e acum 
numai U.T.A. Introducerea lui Leac se 
dovedește binevenită.

Deși arădenii joacă acum cu vîntul 
în față, nimeni nu-i mai poate opri să 
înscrie și în min. 56 e 1—1: Țîrlea 
marchează. încordarea crește. U.T.A. 
atacă viguros. Nu-i convine un meci 
nul. în min. 79, Țîrlea fructifică din 
nou, dintr-o centrare excelentă a lui 
Sasu. Aceiași doi jucători realizează în 
min. 86 al treilea gol: Sasu trece de 
toată apărarea, pasează lui Țîrlea (pre
zent ca întotdeauna în această repriză 
pe fază), care înscrie din apropiere: 
3—1 pentru U.T.A.

în ultimele minute de joc consemnăm 
în continuare dominarea U.T.A-ei apoi, 
la sfîrșit, entuziasmul tribunelor și 
îmbrățișările jucătorilor din Arad. Ju
cătorii Crișanei părăsesc terenul gîn- 
dindu-se de pe acum la categoria B. 
Repriza a II-a — excelentă — a ară
denilor a făcut ca în această seară, sft 
fie sărbătoare în orașul de pe Mureș.

Arbitrul George Pelomis—Grecia a 
condus excelent acest meci greu. Au 
jucat formațiile:

U.T.A.: Coman-Sziics, Capaș, Neam|a- 
Mețcas, Koszka-Beșcucă (Leac din min 
46), Chivu, Țîrlea, Floruț, Sasu.

CRIȘANA: Szilaghi-Bakoș, Solomon, 
Balogh-Neșu, Szakacs 11-Szucs, Szaka«» 
III, Pugna, Vlad, Arnotzki.

CONSTANTIN ALEXE

ic în minutul 47 pe partea lui 
anu, care trage sec, prin sur- 
. Ursache atinge balonul apoi 

dar Motoc aflat în spatele său 
de pe linia porții. în mituitul 

tie favorabilă a gazdelor: lansat 
1, Matei trimite puternic balonul 
ir ta lui Suciu, dar mingea oco- 

puțin poarta. Se joacă mai cu 
donul circulă cu mai multă ra- 
' Steaua domină ușor în cîmp. 
inutul 55, Constantin încearcă 
oarta de la distanță. Intervine 
e linia porții și salvează. în min. 
iserie primul gol: Crișan inter- 
balonul la 25 de metri de pocir

ilor și frage puternic Pe jos; 
seu intervine neinspirat, de- 
.,ul in poartă. Intervenției Ini 

ire îl înlocuise pe Ursache (în 
) este inutilă: 1—0 pentru
C.S.M.S. nu se descurajează, 

ru acționează cu multă vigoare, 
tul 73 Constantinescu îl obligă 
i să ridice balonul peste bara

că ar fi putut continua in A, și că 
nu-1 sperie „seria ardeleană" de re
calificare în care intră. în min. 33 
valorosul „tandem" Mihăilă—Băluțiu 
a desenat un lung zig-zag de toată 
frumusețea, și aceasta nu a fost sin
gura acțiune aplaudată. Talentatul 
Cotroază îngroașă numărul extreme
lor dreapta „de luat în considerație", 
accentuînd parcă vidul de pe partea 
stingă, iar portarul Sziklai a mani
festat și el calități deosebite.

Pe teren au apărut formațiile :
RAPID : Todor — Greavu, C. Dan, 

Macri — Ștefănescu, Georgescu — 
Năsturescu, Dumitriu II, I. Ionescu, 
Dinu, Kraus.

MINERUL : Sziklai — Seneș, Dan 
II, Sima — Staudt, Mihaly — Co
troază, Drăgan, Mihăilă, Băluțiu, Ion

IOAN CHIRILA

Ion Ionescu față in față cu portarul Sziklai, ultimul său obstacol tn drumul spre titlul de golgelerală, în corner. Presiunea exer- 
ieșeni la poarta militarilor face 

l srl se modifice în minutul 75: 
,ruer executat de Matei, Voica 
o breșă in dispozitivul de a- 
adier, și trimite balonul cu 

coiful drept al porții: 1—1. 
tară în continuare și au ocazii 
'ei și Constantinescu (min. 77 
Iar fără rezultat. Pînă la sftr- 
Inirii mai. e de. semnalat un 
mic cu efect al lui Constantin 
), apărat de laur.
il Petre Undea (Brașov) a con- 
ct formațiile:
5.: Ursache (min. 65 Faur)- 
seu II, Moțoc, Ilragomireseu- 
Danileț-Constantinesou, Pop, 
oicci, Milea.
IA: Suciu-Zaiotla II. Cojocaru, 
( min.

ioeantn, 
îtaru.

70 Sltucu)-Crișan, Je. 
Constantin, Pavlomci,

TIBER.IU STAMA

C. Ion.

Dinamo București Șl Crișana Oradea
în finala campionatului de juniori

SIGHIȘOARA, 14 (prin telefon). — 
Duminică s-au disputat în localitate 
semifinalele turneului final al campio
natului de juniori.

DINAMO BUCUREȘTI — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—2 (2—1). A fost un 
joc viu disputat, intr-un ritm foarte 
rapid. Scorul a fost deschis de dina- 
moviști în min. 26 prin Ene III, dar 
numai după un minut timișorenii 
egalează prin Panici. Apoi jocul se 
desfășoară sub semnul egalității pină 
in min. 33, cînd bucureștenii ratează o

'eșul Tg. Mureș — Reprezentativa 
orașului Hanoi 3-2 (2-2)

IUREȘ 14 (prin telefon). - 
ios, desfășurat în viteză, cu 
;e de gol. Oaspeții au acționat 
nd o bună impresie și ia ca- 
hnică. Scorul este deschis de 
lin. 5), iar egalarea survine 
10, cind apărătorul To-Duc- 
scrie frumos din lovitură li
la 35 m. Vietnamezii com-

bina frumos, stăpinesc terenul și peste 
alte 10 minute iau conducerea prin 
Tran-Cong-Taanh. Scorul reprizei este 
stabilit de Gertner (min. 28). După 
pauză, meciul pierde din spectaculo
zitate și mureșenii obțin victoria prin 
golul înscris în propria poartă de To- 
Duc-Pman (min. 65) : 3—2 pentru Mu
reșul. (I. VULCAN — coresp.).

ocazie clară. în min. 41 fundașul Jijic 
(C.F.R.) înscrie în proprie poartă : 
2—1 pentru Dinamo.

Meciul se desfășoară la fel de rapid 
și după pauză. La început domină ti
mișorenii care reușesc și punctul e- 
galizator, în min 83, prin Iancu. în 
ultimul minut de joc însă Dinamo 
înscrie prin 
du-se astfel

A arbitrat
CRIȘANA

CONSTANȚA 0—0 (după prelungiri). 
Amindotiă echipele, de forțe sensibil 
egale, s-au angrenat într-un joc de 
uzură, lăsînd pe planul secund spec
taculozitatea. în prima parte a meciu
lui am asistat mai mult la un joc de 
cîmp. Totuși orădenii au reușit să-și 
creeze cîteva situații de gol pe care 
însă le-au ratat. în repriza a doua au 
dominat constănțenii. 
însă. în prelungiri, 
mingea expediată de 
nimerește în bară.

A arbitrat bine P.
Fotbaliștii de la Crișana mai tineri 

(cu 1 an și 18 zile) s-au calificat pentru 
întîlnirea finală pe care o vor dispu
ta cu Dinamo București în ziua de 21 
iulie.

Nunweiller VI, calificin- 
pentru finală.
bine Iuliu Oniga (Teiuș).

ORADEA — FARUL

la fel de steril 
în min. 104, 

Benik (Crișana)

Sotir (Mediaș).

C. MOLDOVAN — coresp.

P IRl O (0)
Așa arată o variantă cu 12-ț-l re

zultate exacte.
I. Petrolul — Dinamo Bacău (cat. 

A) 1
II. știința Cluj — Dinamo Bucu

rești (cat. A) X
III. C.S.M.S. — Steaua (cat. A) X
IV. Farul — Știința Timișoara

(cat. A) I
V. Rapid — Minerul (cat. A) 1

VI. U.T.A. — Crișana (cat. A) 1 
VII. Progresul — Steagul roșu 

(cat. A) 1
VIII. Carpați Sinaia — Sel. Hanoi 
(R.D. Vietnam) ANULAT

IX. Kecskemet — Egyetertes (Cupa 
de vară a R.P.U.) X

X. E.V.T.K. — Nyiregyhaza (Cupa 
de vară a R.P.U.) 1

XI. K. Lombik — Salgotarjani K.S.E.
(Cupa de vară a R.P.U.) 1
XII. Egri Dozsa — Bd. Spartacus

(Cupa de vară a R.P.U.) 1
SP. Pecsi BTC — Zalaegerszegi T E. 
(Cupa de vară a R.P.U.) 1

Fond de premii : 203.913 lei.

Dăm mai jos programul concursu
lui Pronosport nr. 29 din 21 iulie 
a. c. :

1. Petrolul — Siderurgistul Gl. — 
Cupa R.P.R. (pronostic pauză).

2. Petrolul — Siderurgistul Gl. - 
Cupa R.P.R. (pronostic final).

spor ir
3. C.S.M.S. Iași — Zenit Leningrad.
4. Wismuth Aue (R.D.G.) — Pro

gresul București.
5. Metalul Tirgoviște — Reprez. 

Hanoi.
6. Kecskemet — Egri D. — Cupe 

de vară a R.P.U.
7. Egyetertes — E.V.T.K. — Cupe 

de vară a R. P. U.
8. Pecsi VSC — Zalaeger D. — 

Cupa de vară a R.P.U.
9. Szekcsf H. — Pecsi BTC — Cupa 

de vară a R.P.U.
10. Zalaeger T. E. — Kaposvari H. 

— Cupa de vară a R.P.U.
11. Nagybatoni — Salgotarjani 

K.S.E. — Cupa de vară a R.P.U.
12. Jaszber L — K. Lombik — Cupa 

de vară a R.P.U.

1N ATENȚIA PARTICIPANȚILOR
LA PRONOSPORT

Se atrage atenția participanțiler că 
pe fluturași și afișele concursului 
Pronosport nr. 29 e*~.pa din 21 iulie 
a.c., medul IV Turbine Erfurt 
(R.D.G.) — Progresul București se
înlocuiește cu meciul Wismuth Aue 
(R.D.G.) — Progresul București, așa 
cum se arată și în programul publi
cat mai sus.



Campionatele republicane de înot pentru selecționate pe regiuni PROGRESUL A CÎȘTIGAT „CUPA ELIBERĂRII" LA Bd
MASCULIN

TG. MUREȘ 14 (prin telefon). — 
Bazinul „1 Mai“ din localitate a găz
duit sîmbătă și duminică întrecerile 
campionatului republican de înot 
pentru selecționate de regiuni. Con
cursul a fost dominat de înotătorii 
bucureșteni. învingători in 12 din 
cele 13 probe. O comportare fru
moasă, deși nu pe măsura posibili
tăților. a avut-o echipa regiunii 
Banat, ai cărei înotători s-au clasat 
pe locul secund în 8 probe și pe 
locul 3 în două probe. înotătorii clu
jeni au cucerit un singur Ioc întîi 
și 6 locuri trei. Reprezentanții re
giunii Crișana nu au figurat prin
tre fruntași.

REZULTATE 100 m liber: 1. Fr. 
Fiilop (Buc. I) 1:00,1 ; 2. C. Geor
gescu (Buc. II) 1:01,2 ; 200 m fluture :
1. Al. Popescu (Buc. I) 2:31,6; 2. H. 
Pischl (Banat) 2:55.2; 200 m spate: 
1. D. Caminschi (Buc. I) 2:30,0; 2. 
M. Potoceanu (Banat) 2:34,1 ; 200 m 
bras : 1. A. Soos (Cluj) 2:55,3 ; 2. Al.

Echipele R. P. Romine pe primele două locuri 
in turneul internațional de tenis

(Urinare din pag. I)

constituie pentru ei un început pro
mițător.

R.P. ROMÎNĂ (TINERET) —
R.D. GERMANĂ 3—2

Un succes pe cit de prețios, pe atît 
de îmbucurător. Să nu se uite că

ION TIRIAC

în formația Ii. D. Germane au evo
luat campionul țării, Stahlberg și al 
treilea clasat, Rautenberg, tenismani 
cu experiență. Ambii au dovedit multă 
regularitate în jocul de mijloc, ser
vicii puternice din prima minge și 
procentaj mare in reușita la fileu a 
loviturilor din partea stingă.

In ce a constat superioritatea tine- 
• rilor sportivi romîni ? în primul rind 
— așa cum am mai spus — in con- 

, cepția de joc, iar in al doilea rind, 
în voința cu care au luptat tot tim
pul. indiferent de evoluția scorului. 
'Și în această privință, este cazul să 
subliniem mai ales, comportarea foar
te frumoasă a lui C. Popovici. El a 
depășit fără a da vreo speranță ad-

Despre turneul de handbal de la Belgrad
Recent s-au desfășurat la Belgrad și 

Zagreb tradiționalele întreceri interna
ționale de handbal în 7 dotate cu tro
feul „Tasmajdan". Cîteva din aceste 
partide au fost conduse de arbitrii in- 
temațion.Ui romîni Vasile Sidea și 
M. hai Szucik, După cum remarcă presa 

, iugoslavă de specialitate, arbitrul K. 
Sidea, care a condus partidele masculine 
R.S.F. Iugoslavia — R.P. Ungară și 
R.S.F. Iugoslavia — U.R.S.S., s-a achi
tat foaiic bine de sarcina sa, primind 
adesea aplauze la scenă deschisă. De 
aprecieri favorabile s-a bucurat și ar
bitrul reșițean M. Szucik, care a condus 
meciuri în cadrul turneului feminin.

Profitînd da prezența arbitrului 
rS Sidea la turneul masculin, am căutat 
să obținem cîteva date privind stadiul 
de pregătire a celor trei echipe parti
cipante, în vederea viitorului campionat 
mondial. Iată ce ne-a declarat cunos
cutul arbitru bucureștean:

„Fără îndoială, echipa Iugoslaviei (câș
tigătoarea turneului) s-a prezentat cel

Ștefan (Buc. I) 2:55,6 ; 400 m mixt 
individual : 1. D. Nagy (Buc. I) 5:39,0 ;
2. N. Tat (Banat) 5:45,0 ; 400 m liber : 
1. M. Căprărescu (Buc. I) 5:13,9; 2. 
I. Bănet (Banat) 5:14,1 ; ștafeta 
4 x 100 m mixt: 1. București I (Ca
minschi, Ștefan, Popescu, Fiilop) 
4:38,2; 2. Banat 4:50,4; 4x100 m li
ber : 1. București I (Fiilop, Căpră
rescu, Nagy, Medianu) 4:13,3 ; 2.
Cluj 4:22,0 ; 1500 m liber : 1. N. Toth 
(București I) 19:58.9 ; 2. G. Ligner 
(Banat) 20:29,2 ; 100 m spate : 1. D. 
Caminschi 1:06,8 ; 2. Al. Bota 1:08,6 ; 
100 m bras : 1. Al. Ștefan 1:17,8 ; 2. 
A. Soos 1:20,8 ; 100 m fluture : 1. Al. 
Popescu 1:05,2; 2. H. Pischl 1:11,0; 
4 x 200 m liber : 1. București I. (Că
prărescu, D. Nagy, N. Toth, Ca
minschi) 9:36,8 ; 2. Banat 9:54,6. Cla
sament pe regiuni : 1. București I 
9100 p ; 2. Banat 7750 p ; 3. Cluj 
7325 p ; 4. București II 6750 p ; 5. 
Mureș-Autonomă Maghiară 3825 p ; 
6 Crișana 3175 p.

IOAN VULCAN — coresp.

versarilor săi, in cite două seturi, și 
pe Rautenberg (7—5, 6-3) și pe Stahl- 
berg (6—2, 6—0). Dintr-un jucător cu
noscut pînă acum citva timp mai 
mult prin acțiunile sale de pe linia 
de fund a terenului, în această com
petiție, C. Popovici a venit continuu 
la fileu, terminind majoritatea min
gilor cu voleuri definitive. La fel și

Boaghet, a inițiat deseori incursiuni la 
plasă, servind și smeciind cu hotă- 
rîre. Așa l-a întrecut intr-o partidă 
dificilă pe Rautenberg cu 6—4, 12—14, 
7—5. El însă nu a fost mereu atent 
la fiecare minge și nu a avut o re
zistență suficientă fizică și nervoasă, 
ceea ce l-a adus în situația de a pier
de meciul cu Stahlberg : 3—6, 6-3, 
3—6. Cu calitățile pe care le are și 
cu o pregătire temeinică, Boaghe are 
toate posibilitățile de a justifica spe
ranțele puse in el.

întîlnirea de dublu — Stahlberg, 
Rautenberg — Dron, Ilie Năstase — 
a luat sfîrșit, cu victoria primei pe
rechi cu scorul de 6—0, 6—3, 6-3.

mai bine. Față de evoluțiile din luna de
cembrie a anului trecut de la Bucu
rești, formația gazdă și-a îmbunătățit 
mult jccul în apărare, iar în atac, hand- 
baliștii iugoslavi au făcut să circule 
mingea cu mare viteză. Totodată, ei au 
aruncat des la poartă. 0 formă bună 
au dovedit portarul Gery, Dekaris și 
Koczian, foarte periculos pe contraatac.

învinsă la limită de echipa maghiară 
(23—24), formația sovietică a arătat 
multe lucruri frumoase. Apărarea echi
pei U.R.S.S. joacă acum cu multă dlr- 
zenie. Și pregătirea tehnică a handba- 
liștilor sovietici este superioară față de 
trecut. In atac însă, handbaliștii din e- 
chipa U.R.S.S. tși axează prea mult jo
cul pe Tertvadze, un jucător cu o forță 
superioară de șut. Cit despre echipa 
R.P. Ungare, aceasta s-a prezentat cu 
un lot întinerit, avînd frumoase perspec
tive. Jucătorii maghiari pun acum un 
mare accent pe contraatac unde excelează 
tînărul Fenyo (10 goluri în meciul cu 
.UR.S.S. !)“.

FEMININ

CLUJ 14 (prin telefon). — între
cerile etapei a doua a campionatu
lui republican de înot pentru selec
ționate de regiuni s-au desfășurat 
sîmbătă și duminică în bazinul din 
parcul sportiv Babeș-Bolyai. în an
samblu rezultatele au fost slabe. 
Excepție a făcut Zoe Reznicenco, 
care — cu timpul de 1:24,0 — a ega
lat recordul în proba de 100 m bras 
pentru junioare de categoria a doua.

REZULTATE 100 m liber : 1. Va- 
silica Rotaru (Buc. I) 1:09,8 ; 2. Co- 
druța Salla (Banat) 1:13,4 ; 100 m 
spate: 1. Cristina Balaban (Buc. I) 
1:18,9 ; 2. Monica Dimescu (Buc. II) 
1:25,4 ; 200 m bras : 1. Zoe Rezni
cenco (Buc. II) 3:03,4 ; 2. Maria Klosz 
(Mureș-Autonomă Maghiară) 3:07,3 ; 
100 m fluture: 1. Măriuca Rotaru 
(Buc. I) 1:20,3 ; 2. Eva Naftali (Mureș- 
Autonomă Maghiară) 1:27,6; 4 x 100 m 
liber : 1. București I 5:15,7 ; 2. Bucu
rești II 5:19,4 ; 100 m bras : 1. Zoe 
Reznicenco 1:24,0 — record de juni
oare categoria a II-a egalat ; 2. Ma
ria Klosz 1:27,7; 400 m liber: 1. Ga
briela Talpan (Buc. II) 6:07,0 ; 2. Mar
ta Tichi (Banal) 6:40,3 ; 400 m mixt 
individual : 1. Anca Trohani (Buc,
II) 6:32,9; 2. Sanda Grințescu (Buc. 
I) 6:33,9 ; ștafeta 4 x 100 m mixt : 1. 
București II 5:44,9 ; 2. Mureș-Auto
nomă Maghiară 5:46,0. Clasamentul 
etapei : 1. București II 5345 p ; 2. 
București I 5065 p ; 3. . Mureș-Auto
nomă Maghiară 4070 p ; 4. Banat 
3985 p ; 5. Cluj 3405 p ; 6. Crișana 
1520 p.

PAUL RADVANY — coresp.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
NOU RECORD MONDIAL 

LA PRĂJINĂ : 5,10 m !

Un nou record mondial la săritura
cu prăjina a fost stabilit de atletul 
Pennel (S.U.A.) în ziua a doua a cam
pionatelor internaționale ale Angliei 
de la White City din Londra. Pennel 
a trecut peste ștacheta înălțată la 
5,10 m, corectînd cu 2 cm vechiul re
cord care aparținea lui Sternberg. 
Alte rezultate : 100 yarzi : Jones
(Anglia) 9,7 ; Questad (S.U.A.) s-a 
clasat pe locul doi cu același timp ; 
200 yarzi : Jones (Anglia) 21,3 ; 3 mile : 
Tulloh (Anglia) 13:23,8 ; 3 000 m obsta
cole : Herriot (Anglia) 8:47,8 ; 440 yarzi 
garduri : Attebury (S.U.A.) 51,2 ; lun
gime : Sugioka (Japonia) 7,53 m ; 
greutate : Lindsay (Anglia 17,64 m; 
suliță : Smith (Anglia) 72,46 m.

ATLEȚII SOVIETICI SE PREGĂTESC...

Atleții sovietici își continuă pregă
tirile pentru meciul cu echipele S.U.A., 
meci care va avea loc săptămîna vi
itoare la Moscova. La Kiev, Vadim 
Arhipciuc a realizat în proba de 400 m 
plat timpul de 46,4 (nou record al 
R.S.S. Ucrainene). La Moscova, șta
feta de 4x100 m a U.R.S.S. a obținut 
timpul de 40,4, Ozolin a parcurs 200 m 
plat în 21,1, Rudenkov a aruncat 
ciocanul la 65,03, Taisia Cencik a să
rit la înălțime 1,72, iar Lazăr Na- 
rodițki a fost cronometrat în proba 
de 3 000 m obstacole cu timpul de 
8:42.2.

ȘTIRI DIN SAH• *

• Fostul campion mondial de șah 
Mihail Tal continuă să conducă neîn
vins după 6 runde, în turneul inter
național de la Miskolc. El a totalizat 
pînă acum 5 puncte, fiind urmat in 
clasament de Szabo și Bilek cu cite 
4 puncte, Bronstein — 3,5 puncte și o 
partidă întreruptă. Maestrul Th. Ghi- 
țescu se află pe locul 12, cu 2 puncte, 
în runda a 5-a Ghițescu a remizat 
cu marele maestru Szabo, iar în run
da a 6-a a cîștigat cu albele la 
Lengyel.

• Partidefle disputate în cea de-a 
10-a rundă a turneului zonal de șah 
de la Halle s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Larsen — Ivkov 
1—0; Malich — Kavalek remiză; Tri- 
funovici — Robatsch remiză ; Por- 
tisch — Johansson 1—0 ; Kinnmark— 
Pavlov remiză; Hamann — Minev 0—1.

Sîmbătă seara a luat sfîrșit între
cerea pugilistică organizată de clu
bul sportiv Progresul și dotată cu 
„Cupa Eliberării11. Competiția, exce
lent organizată, s-a bucurat de par
ticiparea boxerilor de la zece clu
buri și asociații sportive din Capi
tală.

După cele trei reuniuni, sportivii 
clubului organizator (antrenor Lucian 
Popescu) au reușit să acumuleze cel 
mai mare număr de puncte, cîștigînd 
astfel trofeul. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile : Olimpia (an
trenor Mielu Doculescu), Unirea (an
trenor Mihai Voinea) și Semănătoa
rea (antrenor Gheorghe Zamfirescu). 
După terminarea ultimei reuniuni, 
boxerii, clasați pe primele patru 
locuri la fiecare categorie, au primit 
frumoase premii din partea organi
zatorilor.

Iuliu Gionea conduce în campionatul republicai
de planorism

IAȘI 14 (prin telefon). - Situația 
atmosferică din ultimele zile nu a 
permis planoriștilor să-și desfășoare 
programul de întreceri stabilit Ini
țial. Astfel, în cadrul concursului in
ternațional de zbor fără motor al 
R. P. Romine, în afara probei de lu
nea trecută, nu s-a mai ținut nici 
una.

întrecerile etapei finale a campio
natului republican de planorism au 
continuat vineri, cu disputarea pro
bei a doua în care sportivii din Bra
șov au fost din nou la... înălțime. în 
această probă, primul loc i-a revenit

PENTTI NIKULA : 5,02 m LA PRĂJINĂ

Antrenîndu-se la Turku în vederea 
meciului Balcani — Scandinavia, cu
noscutul atlet finlandez Pentti Nikula 
a obținut la săritura cu prăjina 
5,02 m. Nikula deține cea mai bună 
performanță mondială de sală cu 
5,10 m.

★
Cu prilejul unui concurs internațio

nal de atletism, recordmanul englez 
Ron Hill a parcurs distanța de 6 mile 
(9.655,89 m) în 27:49,8 (cea mai bună 
performanță mondială a anului). Re
cordul mondial al acestei probe este 
de 27:48,8 și aparține atletului ma
ghiar Iharos. Proba de triplu salt 
a revenit japonezului Sakurai cu 
15.62 m. Sugawara (Japonia) a cîști
gat aruncarea ciocanului cu o perfor
manță de 65,55 m.

MECI TRIUNGHIULAR 
ITALIA — AUSTRIA — GRECIA

La Ascoli Picento se desfășoară în
tîlnirea triunghiulară de atletism 
dintre reprezentativele masculine ale 
Greciei, Austriei și Italiei. După 
prima zi situația pe echipe este ur
mătoarea : Italia — Grecia 59—47 
puncte ; Italia — Austria 56—-50 puncte 
și Grecia — Austria 60—46 puncte. 
Iată cîteva din rezultatele înregis
trate : 100 m : Giannatasic (Italia)
10,5 ; 100 m garduri : Cornachia
(Italia) 14,3 ; 400 m : Regucos (Grecia) 
48,4 ; ciocan : Thun (Austria) 60,31 m ; 
5 000 m: Gansel (Austria) 14:50,8;

în clasament conduc daneul Larsen 
cu 8 puncte, urmat de Portisch (R. P. 
Ungară) cu 7,5 puncte.

• Turneul internațional de șah de 
la Los Angeles a continuat cu dispu
tarea partidelor aminate și întrerupte 
din rundele 5 și 6. S-au înregistrat 
următoarele rezultate: Petrosian — 
Panno remiză; Olafsson — Benko 
1—0; Keres — Najdorf remiză ; Panno 
— Keres remiză ; Benko — Panno 
1—0; Reshevsky — Gligorici remiză, 
în clasament după 6 runde pe primele 
locuri se află Gligorici (Iugoslavia) 
și Najdorf (Argentina) cu cite 4 punc
te, urmați de Keres (U.R.S.S.) 3,5 
puncte, Petrosian (U.R.S.S.), Olafsson 
(Islanda), Reshevsky (S.U.A.) 3 puncte, 
Panno (Argentina) 2 puncte, Benkb 
(S.U.A.) 1,5 puncte.

(Agerpres)

Dintre sportivii participant! la îi 
treceri o frumoasă comportare a 
avut-o tinerii M. Telefan (Progresul 
V. Tudose (Unirea), D. Dosan (Gr 
vița Roșie), I. Buburuz (Clubul Spo: 
tiv Școlar).

Iată rezultatele tehnice ale ultim 
reuniuni : V. Nițoi (Progresul) b. 
I. Lungu (Unirea), S. Păun (Olimpi 
b.p. Al. Constantin (Olimpia), G 
Stăncuț (Progresul) b.p. R. Șerbi 
(Grivița Roșie), V. Tudose (Progrese 
b.p. D. Dosan (Grivița Roșie), M. T 
lefan (Progresul) b.p. Șt. Puica (Olir 
pia), L. Mocanu (Rapid) b. ab. I 
Cojocaru (C.P.B.), M. Mariuțan (Pr 
gresul) b.ab. I M. Staicu (Olimpia), 
Schnap (Progresul) b.K.O. II N. Gl: 
bu (Pasteur), Gh. Rosier (Progresi 
b.p. N. Blejan (Pasteur).

P.H.

lui Constantin Enăchescu (Brașov) 
610 p; urmat de Iuliu Gionea 
Gheorghe Ștefani (amîndoidin B: 
șov) cu cite 594 p; Valentin Roma: 
(Buc.) 503 p; Mihai Bindea (Bl 
404 p.

In clasamentul general situația 
prezintă astfel : 1. Iuliu Gio-t
1594 p; 2. Gheorghe Ștefani 1384
3. Constantin Enăchescu 1335 p: 
Valentin Romașcu 1252 p; 5. Mi 
Bindea 1223 p ; 6. Gheorghe De
1112 p.

GH VASILIU-coresp

lungime Bartelozzi (Italia) 7,50 : 
greutate : Monti (Italia) 16,9' . 
800 m : Klaban (Austria) 1:51,4 ; p 
jină : Balasis (Grecia) 4,30 m ; ștaf 
4x100 m : Italia 41,7.

• La Eisenach s-a disputat un ci 
curs de atletism la care au pârtiei 
cei mai valoroși atleți din R.D. G 
mană. Durkop a realizat la sărit: 
în înălțime 2,09 m (cea mai bună p 
formanță germană a sezonului). Pri 
de aruncarea greutății a revenit 
Langer cu 18,25 m. Alte rezulta 
1 500 m : May 3:45,9 ; 400 m gard 
Singer 52,8 ; lungime : Beer 7,70 
suliță femei : Scwalbe 54,80 m.

Pe scurt
NATAȚIE : Cu prilejul concurși 

internațional de la Paris, Christ 
Caron (Franța) a stabilit două 
recorduri europene : 1:09,6 Ia 100 
spate și 2:33,5 la 200 m spate. '

La Blackpool, în prima zi a . 
ciului de natație Anglia—Suedia, s 
țianul Bob McGregor a stabilit 
nou record mondial în proba de 
yarzi liber, cu rezultatul de 54,4

TENIS : Au luat sfîrșit câmpie 
tele internaționale de tenis ale S 
diei, desfășurate în orașul Baas 
Proba de simplu masculin a fost 
tigată de suedezul Lundquist, < 
în finală a dispus cu 6-4, 7-5, 6-4 
iugoslavul Iovanovici. Acesta 
urmă l-a eliminat, în semifinale, 
americanul Mc Kinley (6-4, 3-6, 
6-3), recentul cîștigător al turne 
de la Wimbledon.

CICLISM : Pe stadionul Parc 
Princes din Paris s-a încheiat du 
nică Turul ciclist al Franței. 
AMATORI victoria a revenit ale: 
torului francez Andre Zimmcrrm 
urmat de elvețianul Maurer la 2: 
Ultimele două etape au fost c 
gate după cum urmează : el 
Gray—Troyes (194 km) a rev 
lui Iuri Melihov (U.R.S.S.) cu tin 
de 4h31:20 ; iar etapa Troyes-P 
(185 km) a fost cîștigată la sprin 
belgianul Cotman în 4h33:33,0.

în Turul ciclist rezervat profs 
niștiior etapa a 20-a Besanți 
Troyes (233,500) a revenit belgii 
lui De Breuker în 6h20:06,0. Rik 
Looy a cîștigat ultima etapă Troy 
Paris (185 km) în 5h06:21,0. Cu 
coul galben a sosit la Paris Jac< 
Anquetil, singurul ciclist care a 
tigat de patru ori Turul Franței, 
a mai fost învingător în 1957, 
și 1962). Clasamentul general in< 
dual : 1. Anquetil (Franța) a par 
4076 km în 113h30:05,0 ; 2. Bahar 
tes (Spania) la 3:55,0 ; 3. Perez (I 
nia) la 10:14,0 ; 4. Lebaube (Frs 
la 11:55,0. Rik Van Looy a cîș: 
premiul sprinterilor cu 4 victori: 
etapă.
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