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1 Martinescu și Ir. Boia pe primul loc în concursul de la Budapesta
ALȚI 3 SPORTIVI ROMÎNI AU OCUPAT LOCUL DOI

BUDAPESTA 10 (prin telefon). La 
larele concurs preolimpic din capi- 
ila R. P. Ungare au luat parte luptă- 
iri din R. P. Romînă, U.R.S.S., R.S.F. 
igoslavia, R. P. Bulgaria, R.S. Ce- 
oslovacă și R. P. Ungară. La am- 
ele stiluri s-au întrecut aproape 120 
e concurenți.
Vineri dimineața au avut Ioc pri- 

<ele meciuri de „libere". Luptătorul 
ostru Fr. Boia și-a întrecut detașat 
>ți . adversarii, ocupînd astfel primul 
>c.--El a fost elogiat și de presa țo
ală de specialitate, ca un sportiv

V. rostea și V. Ioncscu-învingători 
in C. H. I. de la Novisad

Luni 11 mai 1964

bine pregătit, subtil în acțiuni și cu 
rezistență fizică deosebită, reușind să 
facă față cu succes intr-o singură zi 
la patru întilniri.

Simbătă au început și întrecerile 
la lupte clasice. La categoria 97 kg 
N. Martinescu, după un meci mai slab, 
și-a revenit, și în cele din urmă a în
trecut la puncte pe campionul Ucrai
nei, ocupînd primul loc la categoria 
respectivă.

Gh. Popovici s-a luptat de data 
aceasta „tare" și merită evidențiat, 
cu toate că s-a clasat pe locul II. In 
ultimul meci al galei el a intilnit pe

★ 4 pagini 25 bani

sovieticul Boțkanov, cu care a termi
nat la egalitate. In cadrul categoriei 
57 kg M. Cristea a pierdut in fața 
renumitului luptător maghiar Varga și 
a ocupat, de asemenea, locul II. Gh. 
Szabad, în cadrul categoriei 52 kg. s-a 
comportat bine dar în ultimul meci, 
cu Milișin (U.R.S.S.)j deși conducea 
la puncte a făcut unele greșeli și a 
pierdut la mică diferență clasindu-se 
tot pe locul II.

Față de nivelul ridicat al concursu
lui, luptătorii romini au avut o com
portare foarte bună. Menționăm incă 
o dată evoluția lui N. Martinescu si 
Fr. Boia.

★
în turneu! de lupte libere de la 

Griinau (R.D.G.) sportivul nostru Al. 
Geantă s-a clasat pe primul loc la ca
tegoria 63 kg., iar I. Popescu a ocu
pat locul doi (liotărît la cintar).

PATRU REZULTATE
Dintre rezultatele atletice înregistra

te la sfîrșitul săptămînii trecute, patru 
se impun atenției în mod deosebit. 
Este vorba de performanța de 53,43 
m realizată de Lia Manoliu la arun
carea discului (al 4-lea rezultat mon
dial din acest sezon), de 7,54 m cit 
a obținut studentul icefist Herman Al
brecht la săritura în lungime (la 7 
cm de recordul republican), de 5,81 
rn — la 1 cm de recordul de junioare 
— rezultat realizat de tînăra Gabriela 
Rădulescu și de 21,7 sec. pe 200 m — 
Gheorghe Zamfirescu.

în campionatele universitare de at
letism ale Capitalei, desfășurate pe 
stadionul Tineretului, au fost înregi
strate și alte cîteva rezultate care, pen
tru etapa actuală, pot fi apreciate ca 
satisfăcătoare. BARBAȚI: 100 m: Al
brecht 10,9, Izbășescu 11,0; 200 tn: Iz- 
bășescu 22,6; 400 m: V. Raica 51,6; 
800 m: A. Vlădoianu 1:59,2; C. Tatu 
1:59,3; 110 mg: V. Mureșan 15,2; 400 
mg: D. Nicolae 58,4; lungime: Al
brecht 7,54; D. Bădini 7,28; V. Mure
șan 7,11; H. Mălușel (HC) 6,93; tri
plu: M. Zavalni 14,51; D. Vlădescu 
14,44; V. Răuț 13,94; înălțime: C. Se
men și V. Mureșan 1,90; greutate: D. 
Serafim 13,90; disc: W. Sokol 45,41; 
suliță: Z. Toth 61,30; D. Marian 61.01; 
F. Fedulov 60,82; ciocan: D. Gheor
ghiu 50,03; FEMEI: 100 m: Ec. Clieșu 
12,5; G. Palade 12,6; 400 m: Clieșu 
62,8; D. Tundrea 63.0; 80 mg: M. Bu- 
dan-Iliuță 11,6; lungime: M. Miliadis 
5,61; V. Ciulinaru 5,60; Ec. Potoroacă 
5,56; înălțime: S. Dăscălescu-Lichiar-

SE IMPUN ATENȚIEI

LIA MANOLIU

dopol 1,50; disc: 1. Szabo 43,96; suliță: 
R. Bucea-Purdea 41,53; S. Stoica 
41,08; F. Mîinea 38,95.

Studenții de la I.C.F. au cîștigat 
majoritatea titlurilor de campioni ai 
orașului București, dominînd cu auto
ritate întrecerile. Iată, de altfel, cla
samentul general pe echipe: 1. I.C.F. 
435,5 p; 2. Inst. Pedagogic 201 p; 3. 
Inst. Politehnic 164 p; 4. Inst. Con
strucții 147 p; 5. Universitatea 138,5 p; 
6. I.S.E. 99 p; 7. I.M.F. 61 p; 8. 
l.P.G.G. 14 p; 9. Arhitectura 7 p. 
(Nic. D. Nicolae — coresp.).

NOV1SAD, 10 (prin telefon). Dumi- 
jcă a început în localitate un impor- 
snt concurs internațional de călărie 
Acare participă sportivi — juniori și 
eniori — din R. P. Ungară, R. P. Ro- 
lină și șase echipe din R.S.F. lugo- 
!avia. In prima zi a concursului s-au 
esfășurat trei probe. Călărețul nostru 
.. Costea (cu Diavolo) a obținut cel 
îai bun rezultat în întrecerea rezer- 
ată seniorilor, ocupînd primul loc cu

p, timp 62 sec. Tot cu 0 p. penali- 
are a terminat proba și C. Vlad (cu

Vifor), dar avînd un timp mai slab el 
s-a clasat doar pe locul 6. O frumoasă 
victorie — obținută după baraj in ca
drul probei de categorie ușoară rezer
vată juniorilor — a realizat și Vasile 
lonescu (cu Gerilă). Rezultat: 0 p, 
timp 29,4 sec. Ultima probă a primei 
zile a constituit-o întrecerea din cadrul 
categoriei semigrea (probă de durată) 
în care C. Vlad (c.u Vifor) a trecut 
18 obstacole ocupînd locul 5. Con
cursul hipic internațional de la Novi- 
sad continuă luni și marți.

SCORURI

MARI

REZULTATELE ETAPEI

Steaua — Dinamo Buc. 4—1 
Rapid — Progresul 5—0
Farul — C.S.M.S. 2—0
Petrolul — Siderurgistul 4—0 
Știința Tim. — Dinamo Pit. 3—0 
U.T.A. — Crișul 2—3
Steagul roșu — Șt. Cluj 2—0

CLASAMENT

Deși a pierdut ultimele două jocuri ÎN CAT. A
1. Dinamo
2. Rapid
3. Steaua
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Progresul

(1-0)
(3—0)
(1—0)
(4-0)
(0-0)
(1-3)
(1-0)

București 19 13 2 4 40:18 28
19 11 3 5 35:25 25
18 11 1 6 50:30 23
19 8 4 7 24:13 20
19 8 4 7 24:19 20
19 8 4 7 34:38 20

ETAPA VIITOARE :

7. Farul 20 9 2 9 23:26 26
8. Dinam© Pitești 20 8 3 9 21:28 19
9. U.T.A. 19 7 4 8 23:23 18

10. Știința CJuj 20 8 2 10 30:31 18
11. Crișul 20 7 4 9 20:35 18
12. C.S.MS. 19 7 1 11 28:35 15
13. Știința Timișoara 19 6 3 10 23:29 15
14. Siderurgistul 20 4 3 13 16:41 11

Siderurgistul — Steagul roșu 
Dinamo București — Crișul 
Dinamo Pitești — Rapid 
Știința Cluj — Farul 
C.S.M.S. — Progresul 
Știința Timișoara __ U.T.A.
Steaua — Petrolul

Steaua—din nou campioană la baschet

Datcu și Constantin in luptă aeriană pentru minge.
. Fotoj Ț Roibu

A 16-a ediție a campionatului mas- 
ulin de baschet s-a încheiat cu vic- 
oria echipei Steaua București (an- 
renor prof. C. Herold), care cuce- 
ește astfel pentru a 8-a oară titlul, 
iampioana era cunoscută, de altfel, 
ică de vineri seară cînd prin victoria a- 
tipra Științei Cluj, Steaua acumulase 
ri avans de puncte care o punea Ia 
dăpost de orice emoție. Pe locul se- 
und, la egalitate de puncte cu cam- 
ioana, dar avind scorul de 1—3 în 
ocurile directe, s-a clasat formația 
linamo București (antrenor Dan Ni- 
ulescu), urinată de Rapid București 
antrenor prof. Al. Popescu) și de 
itiiuța Cluj (antrenor prof. E. Sarosi),

Deși în ultimele zile nu se punea 
ecît problema locului 3, meciurile de 
îmbată și duminică au fost viu dis
cutate. Sîmbătă, de pildă, după spec- 
aculosul joc dintre Dinamo și Știin- 
a Cluj (în care, deși s-au folosit mai 
nu St rezervele, acțiunile au fost de- 
;eori de un ridicat nivel tehnic) Ra- 
>id și Steaua au oferit o întrecere 
calpitantă, încheiată cu înfrîngerea

campionilor. Ambele echipe ati folosit 
mult timp rezervele, dar în final pe 
teren se aflau jucătorii de bază. Ve
nind puternic din urmă (au fost con
duși cu 48—-40 în min. 29) rapidiștii 
au refăcut punct după punct, au luat 
conducerea în rr.in. 36 ( 56—54) și au 
realizat un succes pe deplin meritat.

Pentru Rapid, victoria care a decis 
ocuparea locului 3 a fost însă aceea 
obținută duminică dimineață în fața 
Științei Cluj, după un joc frumos, di
namic.

Partida de încheiere a campionatu
lui disputată între Dinamo și Steaua 
a fost excelentă. Dinamoviștii au fă
cut o partidă pentru care merită feli
citări. Ne referim în special la prima 
repriză în care atacurile au fost de o 
claritate și eficacitate impresionantă 
(din 34 aruncări din acțiune au rea
lizat 23, deci 67,70 la sută 1), iar 
apărarea a fost întotdeauna la datorie.

(Continuare in pag. 2—3)

D. STANCULESCU

Giurgiu a sărit și aruncă la coș. Novacek nu-1 mai poate împiedica. 
Fază din meciul Dinamo—Steaua

Un meci de zile mari al Rapidului: 
5-0 (3-0) cu Progresul

Ați fost, desigur, la box. Și ați văzut, uneori, un bo
xer atacînd fără răgaz un adversar care, sub ploaia 
loviturilor, e „groggy", aruncă brațele înainte la intîm- 
plare și nu mai știe, poate, nici curii... îl cheamă.

Această imagine ne-a sugerat-o meciul de ieri dintre 
Rapid și Progresul. Cu diferența că o repriză de box 
durează numai 3 minute, după care sună gongul, adesea 
salvator. Dar, să revenim la... fotbal și să spunem că 
rapidiștii și-au răsplătit ieri suporterii pentru necazurile 
pe care li le-au făcut în alte rinduri. Feroviarii au dat 
un adevărăt „festival" fotbalistic, cu multe goluri — 
ceea ce constituie farmecul oricărui meci de fotbal — cu 
acțiuni deosebit de spectaculoase, în care fentele și 
driblingurile derutante au fost ca... sarea în bucate.

Feroviarii au preluat meciul pe cont propriu din primul 
minut de joc și multă vreme aproape că nu și-au lăsat 
adversarul nici să respire. După numai 5 minute, supe
rioritatea evidentă în joc a Rapidului este concretizată și 
pe tabela de marcaj: Colceriu degajează defectuos, Năs- 
turescu prinde balonul, îl poartă ca vîntul pînă aproape 
de linia de fund, de unde centrează. lonescu reia în... 
bară, de unde mingea ricoșează la Codreanu și... 1—0.

JACK BERARIU

ÎNAINTAȘII DE LA STEAUA 
AU STRĂPUNS „BETONUL ARMAT" 

AL APĂRĂRII DINAMOVISTE: 4-1 (1-0)
După acel 5—0 administrat de Rapid echipei Prog’-esul, 

partida a doua a cuplajului se anunța mai strinsă. Era 
greu de presupus înainte de meci că dinamoviștii vor 
părăsi terenul învinși la trei puncte diferență! Pleda pen
tru aceasta masiva apărare a jucătorilor din Ștefan cel 
Mare, care in decursul actualului campionat, a primit 
cele mai puține goluri. Ieri insă acest „beton armat" a 
cedat impetuoaselor atacuri ale jucătorilor de la Steaua. 
De nerecunoscut au fost Popa și loan, complet depășiți 
de adversarii lor dlrecți și care în plus au comis greșeli 
din care s-au primit goluri...

De la primele schimburi de mingi se face remarcat 
jocul fotbaliștilor de la Steaua. Ei stăpinesc mai bine 
mijlocul terenului iar atacurile lor sînt deosebit de peri
culoase. Rezultatul a rămas totuși incert pînă in minu
tul 15. La ce am asistat? La un joc de tatonare, la 
atacuri organizate cu mai multă maturitate de către 
Steaua — dirijor Constantin — și la citeua pătrunderi 
spectaculoase purtate îndeosebi pe extreme. Se remarcă 
Sorin Avram, Haidu, Creiniceanu. In al 15-lea minut, la 
un corner executat de Creiniceanu, respinge Datcu și 
Pavlovici înscrie cu capul: 1—0 pentru Steaua. Dinamo
viștii se apropie de citeva ori de poarta lui Suciu insă 
lipsa de eficacitate a înaintașilor iși spune cuvintul.

C. MANTU

Foto: R. Teodor (Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. 2—3)



Petrolul a învins din nou la scot
pe

(prin telefon de la tri-

: 4-0 *

• Liderul înirecut la scor ® Farul, la prima victorie în 
victorios în deplasare : Crișul. *

Au venit să se apere și... au cîștigat

U. T. A.—Crișul 2—3 (1-3)
Ploiești, 10 

'irisul nostru).
Meciul sub aspect calitativ, nu s-a 

sit«at la un nivel prea bun. începutul 
a fost totuși promițător. Echipa care 
e pornit la atac a fost Siderurgistul. 
Aceasta n-a durat însă decît 5 minute, 
cjrjd după un șut puternic al lui Fro
nea, de la 25 m, respins greu. în cor
net, de portarul Cimpeanu, echipa Pe- 
irohil declanșează o ofensivă perma
nentă. Juhasz și M. Marcel devin și 
ei atacanți. — așa cum era și firesc, 
— și potențialul gazdelor crește. Petro
lul presează dar. totuși, nimeni nu 
bănuia că în minutele următoare vor 
„cădea" nu mai puțin de 4 goluri, re
zultat ’Si unor acțiuni frumoase alft 
lui Dridea 1, Mocanu și M. Marcel, 
dar și a unor greșeli elementare. a 
necunoașterii regulamentului de joc de 
către fotbaliștii de la Siderurgistul.

In min. 18, Mocanu centrează pre
cis și Dridea 1 (amintind de acel Dri- 
dea de acum 3—4 ani) se înalță peste 
toată apărarea adversă și Înscrie cu 
capul, in colț. In min. 27, Cîmpeanu 
prinde mingea, dar preocupat de adver
sarul direct, comite obstrucție. Arbitrul 
dictează, pe bună dreptate, lovitură 
libera indirectă. Dridea 1 execută cu 
boltă și Al. Marcel reia, înscriind cu 
capul. In acest moment. Siderurgistul 
se alia doar in 10 oameni prin acciden
tarea lui Florescu, care avea să reintre 
după două minute. In continuare, gălă- 
țenii își. pierd tot mai mult calmul. 
In plus ei comit și o mare greșeală :

în timp ce se executa o lovitură liberă 
în favoarea Petrolului, Niculescu intră 
pe teren pentru a-1 înlocui pe Cîmpea
nu (min. 34). Apărătorii de la Side- 
rurgistul atenți mai mult la această 
schimbare și mai puțin la faza de joc 
sînt surprinși de șutul lui Dridea I, 
de la 30 m, șut care se soldează, cu 
un nou gol... Petrolul profită de d'e'ruta 
adversarilor lor și peste două minute 
(min. 36) înscrie ia'răși : după o com
binație cu Mocanu, Dridea I trimite 
imparabil în poartă.

Mulțumit de rezultat Petrolul nu 
mai insistă după pauză. In schimb. 
Siderurgistul se Străduiește să reducă 
din acest 0—4. se apropie mai des 
de poarta lui lonescu, dar ineficace. 
S-au remarcat halfii Fronea, Gherghi
na, Gheorghe Ion și Jtrhasz. In afara 
acestora mai trebuie ewidențiați lo
nescu. Pahonțu și Hălmăgeaiiu de la 
învingători, respectiv R. Matei și Flo
rescu.

Brigada de arbitri din Cluj, formată 
din 1. Cîmpeanu la centru, Gh. Hulpe 
și V. Mesaroș, a condus bine forma
țiile :

PETROLUL : lonescu — Pahonțu, 
Hălmăgeanu, Alecti, Florea—Fronea, 
M Marcel—Badea, Juhasz (min. SO— 
Dumitrașcu), Dridea I, Mocanu.

SIDERURGISTUL : Cimpeanu (n’in. 
35—Niculescu) — Tomescu, Florescu, 
Dragomir. Voicu—Gheorghe Ion, Gher
ghina—Pătrașcu, C. Matei, R. Matei, 
Militarii (min. 57—Banii).

CONSTANTIN ALEXE

UN MECI AL PORTARILOR...
Farul — C.S.M.S. lăți 2-0 (1-0)

CONSTANȚA 10 (prin telefon). Sta
dionul „1 Mai“ din localitate a fost 
arhiplin la meciul dintre Farul și 
C.S.M.S. lași. Intîlnirea a prilejuit una 
din ceie mai atractive partide de fot
bal văzute în acest an la Constanța 
și. spre satis'acția publicului, gazdele 
au obținut victoria cu 2—0. Farul a fost 
echipa mai omogenă, care a știut să 
construiască atacuri mai periculoase, 
bine concepute la mijlocul terenului de 
către Zamfir și Neacșu, avînd în Tu- 
îan, Biikosi și’ Oiogu atacanți pericu
loși. In schimb. înaintașii oaspeți, deși 
îndeajuns dc insistenți, mai ales după 
pauză au tras prea puțin la poartă, iar 
cind au avut ocazii huite s-au „izbii" 
de un portar în mare formă. !>a riadul 
său nici Constantinescu nu s-a lăsat 
mai prejos decît Gliibănescu.

La început localnicii au atacat mai 
insistent, Zamfir primește o minge de 
la Tufan, pătrunde in careu, unde Mo
toc îl trîntește. Arbitrul dictează 11 m 
pe care Biikbsi îl transformă. In min. 
15 oaspeții construiesc un atac peri
culos prin Pop. acesta centrează fru
mos lui Milea. dar Gliibănescu reține 
cu multă siguranță balonul. In min. 
25 Biikbsi trage puternic prin sur|»rin- 
dere de la 35 ni. dar mingea nimerește 
bara. Apoi, Constantinescu se remarcă 
reținînd mingea șutată de Stancu. In 
min. 29 Ghibănescu se relevă salvând 
o minge șutată de Milea. Trei minute 
mai tîrziu Moroianu pătrunde în careu, 
dar șutul lui este reținut de Constan
tinescu. După pauză, constănțenii au 
inițiativa dar numai citeva minute. In 
min. 57 Oiogu centrează lui Zamfir, 
acesta pasează lui Tufan, care înscrie. 
In continuare, oaspeții au două ocazii 
prin Voica și Pop (min. 75 și 77) dar 
Ghibănescu, atent, reține. Arbitrul V. 
Dumitrescu, Buc. a condus corect ur
mătoarele formații :

FARUL : Gliibănescu — Costin, 
Stancu, Tîlvescu, Gref — Zamfir (din. 
min. 70 Bibere), Neacșu — Moroianu, 
Tufan, Biikbsi, Oiogu.

C.S.M.S. lași : Constantinescu — 
V. Popeseu, Motoc, Vornicu, Deleanu 
— Humă, Ștefănescu (d'm. min. 65 
Danileț), — Matei, Pop, Voica. Milea.

GELU RUSCANU-coresp. regional

ARAD 10 (prin telefon). —
Oaspeții au venit Ia Arad pentru un 

rezultat egal, punînd accent pe apă
rare ți pe contraatacuri, dar au reușit 
mai mult : au cîștigat meciul. Misiunea 
lor a fost ușurată de faptul că în 
atacul localnicilor Tomeș și Țîrlea au 
jucat foarte slab, iar în apărare Capaș 
și Coman au săvîrșit greșeli copilărești. 
Este suficient să amintim faptul că la 
primr.il gol al oaspeților, înscris în 
tain. 2, în loc să degajeze o minge 
interceptată la mijlocul terenului, Ca- 
paș a ezitat piuă eînd Mănesen i-a 
„suflat-o“ din picioare și driblîndn-l 
pe Coman, a înscris în poarta goală. 
Acest duș reoe a fost urmat de un. 
«Îmi : în min. 9, la o lovituiă liberă 
din apropierea porții, același Măneacu 
ivowrcat de nimeni, a înscria ca eapul 
cel de-al doilea gsî pentru echipa sa.

Arădenii joacă in continuare nervos, 
se pripesc în fața porții, ratind ocazii 
bane. Totuși, in min. 30 tabela de 
marcaj suferă o modificare. Cel care 
înscrie însă na este un atacant, ci fun
dașul Neamțu oare, venit în sprijinul 
înaintașilor, reia în plasă o centrare 
a lui Floruț. La acest scor, cei pre- 
a-enți — peste 12 000 de spectatori — 
se așteptau ea tevtiliștii să intre în 
cadență și să depună eforturi înzecite 
pentru victorie. Dar nu s-a întâmplat 
așa. Coman iese inoportun, nu reușește 
să rețină balonul și permite lui Saoaci 
III să înscrie cel de-al treilea gol 
pentru Crișul. Piuă la sfîrșitul primei 
reprize am consemnat „bara44 lui Flo
ruț din min. 35 și ocazia ratată de 
Țîrlea (min. 37) care, deși scăpat 
singur, trage în portar.

Dacă în repriza 
Crișul au practicat 
a tăcu r i pe ric ul o a se, 
organizează pentru 
lui cu orice preț. în 
jocului, U.T.A. domină 
nu reușește decît să reducă liandicăpM, 
la 
în 
U.T.A.-ei 
și Floruț

Arbitrul Miliai 
condus formațiile :

U.T.A. : Coman (Ion Va-sile din min. 
45) — Bacoș, Capaș, Mețcaș, Neamțu

— Comisar, Chivu — Tomeț (Selimeșâ 
din min. 82), Țîrlea, Floruț, Selimeși 
(Faroaș din min. 82).

Crișul: Duca (Ve.ihelt din min. 66)
— Georgescu, Solomon, Pojoni, Balogh
— Naghi, Vlad — Bacoș, Sacaci III, 
Damian, Măncacu.

ȘT. IACOB — coresp.

Steagul i
BRAȘOV, 10 (prin telefon de 

misul nostru). Cu toate că nor 
amenințători veneau dinspre 
mii de amatori de fotbal din Br 
regiune și-au dat întîlnire du 
după amiază pe stadionul Tr 
din localitate pentru a asista 
tida Steagul roșu—Știința Cluj 
La iu rină nu numai că i-a ocolit

2—3, 
niin.

Pronosport
AS* ABAT* O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE 

CvneuTsui ni. ÎS din 10 mul 19S4

I. Steaua — Dinamo București (cat. A)

n.
III.
IV.

(4—1)
Rapid — Progresul (cat. A) (5—0)
Farul — C.S.M.S. Iași (cat. A) (2—0) 
Petrolul — Siderurgistul (cat. A) 
(4^0)

V. Șfqiuța Timișoara — Dinamo Pitești 
(S-O)

VI. U.T.A. — Crișul (cat. A) (2—3)
VM. Șiragul roșu — Știința Cluj (cat. A) 

(2-^0)
VIII. Chimia Fâgâraș — C.F.R. Pașcani 

(cat. B) (1—0)
IX. Faipsta — Poiana (cat. B) (1—2) 
X. A.S.M-D. — C.F.R. Timișoara (cat. B) 

(1-0)
XI. A. S. Cugir — C.S.M. Reșița (cat. >)

XII. Arieșul — Minerul Lupeni 
(2— D

Fond de premii : 354.7.15 lei. 
Termen de voni.estoxic l iunie

(cat. B)

1
1
1

1

1
2

1

1
2

1

1

1

I fotbaliștii de ia 
un joc cu contra
cl up ă reluare ei se 
menținerea scoru- 

această parte a 
mai mult, dar

5-0 (3-0) cu Progresul

(in

prin golul înscris de- Chivuc 
63. Din întreaga echipă a' 

doar Neamțu, Comisar, ChiVia 
au satisfăcut.

Popa (București) a

Fru- 
ast-

Știința Timișoara—Dinamo Pitești 3-0 (0-0)
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). Stu

denții au obținut azi o victorie meri
tată in fața dinanioviștilor piteșteni, 
dar — față de aspectul jocului — 
scorivl de 3—0 este exagerat. In pri
ma parte, gazdele au atacat cu însu
flețire. dar acțiunile lor s-au oprit In 
fața apărării bine organizate a oas
peților. Scorul alb din primele 45 de 
minute reflectă aspectul întrecerii.

In repriza secundă. Știința a pres
tat un joc mai omogen, acțiunile ei au 
fost mai rapide. Un rol important in 
îmbunătățirea jocului formației timi- 
ȘK»reiie l-au avut cei doi mijlocași. 
Foarte bine a acționat și Lereter. care 
— de altfel —■ a înscris cele trei 
puncte ale echipei sale. In această 
parte a întîlnirii — în special după 
primirea celui de-al doilea gol -— pi- 
teștenii au părăsit jocul de apărare, 
au ieșit mai curajos la atac și la am
bele porți am asistat la faze vii. in
teresante. Oaspeții au greșit însă prin 
lipsa de insistență in fazele de fina
lizare. Din atacul lor singurii mai ac
tivi au fost C. lonescu și David.

Iată acum citeva faze mai impor
tante din meci :

Localnicii au ocazia de a deschide 
scorul în minutele 15 și 16, dar Cio
sescu și Manolache ratează. In mi
nutul 18, Dinamo trece pe Ungă o 
bună ocazie de gol, C. lonescu trăgînd 
din poziție favorabilă în... brațele por
tarului Popa. Cu două minute înainte 
de sfîrșitul reprizei, Matache plonjează 
curajos in picioare4e lui Manolache, 
aflat în poziție de șut.

Nouă minute după reluarea parti
dei, Igna centrează în careu și Lereter 
înscrie cu capul. Tot Lereter marchea
ză, cu un șut din întoarcere, în mi
nutul 59. Riposta oaspeților devine 
acum mult mai hotărîtă și — în mi
nutul 63 — la o centrare a lui C. lo
nescu, David șutează în portar. In mi
nutul 74, Lereter fixează scorul final 
la 3—0. Ultimul sfert de oră aparține 
lui Dinatno Pitești care domină insis
tent, dar nu reușește decît o „bară" 
(Barbu, în min. 83).

Arbitrul Petre Sotir (Mediaș) a con
dus bine formațiile :

Știința Timișoara : Popa — Hîrșova, 
Jâiroan, Mihăilă, Răcelescu — Lereter,

Surdan — Lazăr (min. 29 T. Matei), 
Manolache, Ciosescu, lgna.

Dinamo Pitești : Matache — Valcan, 
1. Stelian, Corneanu, Radu — Barbu, 
Stoenescu -— Cacoveanu, Naghi (Da
vid), Dumitrașcu, C. lonescu.

A. ARNAUTU 
P. ARCAN, coresp.

Golul 2: dintr-3 poziție dificilă 
trimită mingea -in plasă.

( Urmare din- pag. 1) 
' *-i’ ifiCaOifo.nvriia -.■■■: ■■■
înaintarea igiuleștenilor- combină 
mos, dovedește o mare mobilitate,
fel că în min. 7 Dumitriu II. pătruns 
ca un vrăjitor în apropierea careului, 
nu poate fi oprit deciț prin fault de Ne- 
delcu. Lovitura liberă nu este fructifica
tă. insă foarte repede, în min. 13, fero
viarii, după Ce au mărit presiunea, mă
resc și avantajul: IoțiesCp, deși ia că
dere, reia în gol pasa lui Dumitriu 11. 
Pe teren nu există practic decît o sin
gură echipă, care face cț vrea, ionescu, 
in mare vervă de joc și mai inspirat 
ca oricînd în driblingurile sale, este 
gata să „pună" balonul în poarta pă
răsită de Mândru, iar Georgescu. în 
citeva rinduri, șutează puternic de la 
distanță, făcind să înghețe inima por
tarului de la Progresul. Dar iată, în 
min. 34, și cel de al treilea gol al fe
roviarilor, înscris de lonescu la capă
tul unei acțiuni de adevărată demon
strație.

Ce a făcut în acest timp Progresul?

iNAINTAȘII DE LA STEAUA AU STRĂPUNS „BETONUL ARMAT" 
AL APĂRĂRII DINAMOVISTE: 4-1 (1-0)

(Urmare din pag. 1)

Pircălab, Frățilă, Haidu și Ghergheli 
trimit șuturi slabe spre poartă, de cele 
mai 'multe ori de la distanță. Alte ac
țiuni mai închegate sini destrămate cu 
promptitudine de Jenei (foarte bun) și 
Kaszka. înaintașii dinamoviști nu reu
șesc să cîștige in careul Stelei nici un 
duel aerian, fiindcă aici Dumitru Ni- 
colae (la fel de bun ca și vis-a-uis-ut 
său Nuuweiller III) slăpînește întreg 
„spațiul aerian". Deosebit de spectacu
loase sint schimburile de mingi reali
zate de Pavlovici și Sorin Avram, care 
îl pun in dificultate pe loan, iar pe 
partea cealaltă Creiniceanu realizează 
la riadul lui de unul singur (pentru 
că Popa răminea mereu in... urmă) 
citeva curse aplaudate la scenă des
chisă. Constantin (foarte bun ieri) și-a 
adus aportul in toate fazele de fina
lizare și mai neobosit ca oric'tnd ve
nea și in apropierea propriei porți, aju- 
tindu-și apărarea.

...Cu toate eforturile depuse la înce
putul celei de a doua reprize și susți
nute de mijlocași, înaintașii dinamo- 
viști nu găsesc cale liberă spre poarta 
lui Suciu. Fotbaliștii celor două echipe 
oferă in această parte a meciului un 
joc. disputat. suporterii aplaudînd 
atacurile rapide purtate de la o poartă 
la cealaltă, dezaprobind totodată jocul 
neregulamentar al unora dintre apără
tori (Ivan și Popa). Uri șut uluitor, 
expediat de la 30 de metri de Voinea 
în min. 56 avea să ne edifice asupra 
învingătorului din acest meci. La 2—0.

Steaua după jelui cum desfășura jocul 
(prudent în apărare și incisiv în acțiu
nile de atac), nu mai putea pier
de. ~ ‘ " ..................
ruin. 60.
o mare greșeală a apărării dinamoviste 
și trimite impar abil peste Dat cu ieșit 
din poartă, pentru ca tot el după 15 
minute să-l deposedeze pe Popa de 
balon și sd înscrie pe lingă Datcu 
(Popa a greșit inadmisibil incercind 
să-l dribleze pe Pavlovici. Cind o sd 
se lecuiască de asemenea meteahnă'?). 
De multă vreme n-a mai înregistrat ta
bela de marcaj de la „23 August" in 
min. 75 un rezultat de 4—0 în defa
voarea campionilor1 Dinamoviștii lup
tă din răsputeri și reduc scorul prin 
Frățilă.

Partida dintre cele două fruntașe 
ale clasamentului nostru a satisfăcut 
prin numărul mare de goluri înscrise. 
Au cîștigat pe merit fotbaliștii clubu
lui Steaua, care au dat dovadă de o 
mare voință ae a învinge și care au 
desfășurat un joc mai gindit la înain
tare. Campionii ni s-au părut 
siți.

Arbitrul italian Giuseppe Adami d 
condus cu competență următoarele 
formații: STEAUA: Suciu — Georges
cu, D. N'icolae, Koszka, Cojocarii — 
Jenei. Pavlovici — Sorin Avram, Con
stantin. FI. Voinea. Creiniceanu (din 
min. 63 Raksi). DINAMO: Datcu — 
Popa, Nnnweiller 111, Ntmweiller IV. 
Ivan — Petru Emil, O. Popeseu — 
Pîreălab, Ghergheli (din min. 60 Țîr- 
covnieti), Frățilă, Haidu.

Golul 3 
cînd

il înregistrăm in 
Pavlovici profită de

cam obo-

cădere) lan lonescu a reușit totu- 
Foto : t. Roib'

Nimic. Pur și simplu nimic, dai 
vrea să nu pomenim de cele 14 
turi (și cu cele 13 din repriza a 
27 !) prin care a încercat să n 
prească atacurile adverse. Este < 
rat insă că Progresul n-a fost 
Progresul ca formație (au lips 
doi jucători care aduc un mare 
la mijlocul terenului: Știrbei i 
teuță) și de aceea, poate, nici c 

In repriza a il-a, cel puțin i 
mele 20 de minute, disproporția C 
țe nu mai este aiît de flagrantă 
tru că, pe de o parte. Rapid ni 
insistă atît de mult in fazele 
(ceva mai deciși, atît Codreanu 
lonescu puteau fructifica cele doi 
țiuni din min. 60), iar pe de altă 
Progresul, prin Mateianu și Stoi 
încearcă să-și facă simțită pre 
In finalul reprizei, feroviarii c 
însă din nou jocul după pofta ini 

min. 72 șî 86, prin Io 
de o frumusețe rară, 
merită toate felicitările 
bun pe care ni l-a 
unul din jucătorii li 

poate rămine in afara obișnuiteloi 
linieri ale cronicarului sportiv, 
mai mult decît ceilalți s-au ren 
lonescu. Dumitriu II, Dinu și ? 
rescu (acesta din urmă în prim 
priză).

Cele mai bune aprecieri pentru 
trajul sigur și competent al aust 
lui Ferdinand Marshall. El a c< 
fără cea mai mică greșeală.

RAPID : Andrei — Greavu (Li 
Lupescu. C. Dan. Macri — Dinu, 
gescu — Năsturescu. Dumitriu 
lonescu. Codreanu.

PROGRESUL: Mândru — Ne 
Ivănescu. loacldm Popeseu, Co 
— lancu. D. Popeseu — Oaidă, 
ianu. Stoicescu 
(Stoicescu).

înscriu în 
după faze

Rapidul 
tru jocul 
ieri. Nici

Cuvlntul

(Voinea), B

arbitrilor
ieri de pe sDupă cuplajul de ___

nul „23 August44, am solicitat pă 
arbitrilor internaționali Ferdinand 
chaii (Austria) și Giuseppe Adam 
lia), care au condus întîlnirile R; 
Progresul șl, respectiv, Steaua—Dii 

FERDINAND MARSCHALL : „N 
văzut; în cariera mea de arbitr 
joc atît de eficace și spectaculos 
acesta desfășurat de echipa 
București în prima repriză și în 
lui reprizei secunde. Dacă toate ecl 
ar practica un astfel de joc, e 
fotbalul ar avea și mai mulți sin 
zanți, Mi-au plăcut în special Durr 
Ion lonescu și Năsturescu. La Sal 
voi pox'esti despre excelentul 
văzut în acest cuplaj. Mi-a plăcut c 
tivitatea și competența publicului

GIUSEPPE ADAMI : „Partida ( 
Steaua și Dinamo — un adevărat 
— s-a caracterizat printr-o lupt®' 
librată, la Început, dar apoi Steau 
detașat în mod evident, formîn 
primul rînd o ECHIPA superioar; 
toate punctele de vedere. S-a 
tare însă nu brutal, ca în orice 
important. Victoria categorică a 
pei Steaua este pe deplin mer 
Mi-au plăcut Constantin și Koszk 
la învingători și Octavian Popesci 
la învinși.

primr.il


jresul a suferit a 5-a tnfrîngere consecutivă ® Un singur 
: Rapid-Progresul 5-0 !

După un meci spectaculos

Știința Cluj 2-0 (1-0)
Rezultate scontate în campionatul republican

MASCULIN, SERIA I

asistat și la un joc frumos (la 
nheta echipe și-au adug contri- 

îneheiat cu victoria absolut 
ă a stegarilor : 2—0 (1—0). 
tul forte al învingătorilor a fost 
încă de la meciul de antrena

ta joi, cu Rulmentul Brașov (li- 
ampionaiului regional, căruia i-a

9 goluri), s-a văzut că linia 
ă este în vervă. Și într-adevăr, 
că ea a acționat bine, creînd 
lectaculoase. Ceea ce e demn de 
at c faptul că aceste atacuri au 
irta te într-o viteza crescîndă pe 

ce se apropiau de poarta cluje- 
Dintr-o astfel de acțiune fulge-

Moguț s-a ales cu un gol. Seli- 
într-una din puținele sale ac- 
eușite, trimite precis l-a Necula, 
iscrie, cu capul, fără ca Moguț 
țe«e vreun gest : 1—0 (min. 27). 
Aiii nu se dau nici ei bătuți. 
Ivansuc—Mureșan II se distinge 
ombinații reușite care îl pun de 
ori pe Adam în poziție de șut. 
astfel de situație (min. 37) îna- 

Științei e faultat în careu de 
;i arbitrul indică penalii. Execută

Mureșan II, dar Adamache mai întîi 
boxează balonul și apoi îl reține.

Din păcate, pe lîngă numeroasele 
faze la ambele porți, prima repriză s-a 
■caracterizat și prin jocul dur prestat 
de ambele echipe, conducătorul parti
dei trebuind sa intervină foarte 
pentru a calma spiritele. Scorul 
pecetluit de Seredai : 2—0 (min. 
Mulțumiți de rezultat, brașovenii 
mit Științei să iasă la atac.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus în general corect. El a făcut 
unele greșeli (care n-au influențat re
zultatul final), na-iîte dintre ele din 
cauza arbitrilor de linie, care deseori 
au semnalizat greșit.

Steagul roșu : Adamache — Na-ghi 
(Zaharia min. 12), Jenei, Sigheti, 
Campo (Naghi min. 12) — Pescaru 
(Campo min. 12), Seredai — Hașoti, 
Năftănăilă, Necuia, Selimesi.

Știința Cluj : Moguț — Marcu, Geor
gescu, Grăjdeanu, Cimpeanu — V. A- 
lexandru, Saciu — Ivansuc, Mureșan 
II, Adam, Szabo.

M. TUDORAN

TE Rl B
SERIA I SERIA A ll-A

Pașcaniă‘ Făgăraș —. C.F.R
) ‘(1-0)
i<5 Bacău — Metalul
) (2-0)
■rul Brasov — Metalul Tîrgoviste
1 (o -.4 j
i Rm. Vllcea — Flacăra Moroni
’ (3—1)
1 ■ București
2 (1-0) ’

Fălticeni

București

Gaz Metan Me-,

a
>

L(i-o)

CLASAMENT

Poiana Cîmpina

Craiova — Ceahlăul P. Neamț

ana 
talul 
ctmo 
rița Craiova 
nța But" *f*șH 
‘.R. Pașăuai 
talul București 
ir ea Rm. Vile ea 
ictorul Bv. 
imia Făgăraș 
ahlăul P. Neamț 
icăra Moroni 
ința Galați 
resta Fălticeni 

pa viitoare : Meialul 
no Bacău; Unirea Rin. . 
b ' Cîmpina; Ceahlăul P. Neamț 
iiiița București; C.F.R. Pașcani — 
a Craiova; Flacăra Moreni — 
arul Brașov; Știinfa Galați — 
ia Făgăraș; Metalul București — 
ta Fălticeni.

Cîmpina 
Tîrgoviște 
Bacău

21 12 3 6 35:22 27
21 12 2 7 36:33 28
21 10 5 6 38:19 25
2! 9 7 5 34:21 25
21 9 3 9 31:28 21
20 8 5 7 23î22 21
21 9 3 9 19:20 21
21 8 5 8 34:39 21
21 8 4 9 27:22 20
21 8 4 9 26:32 20
21 7 4 10 36:42 13
20 8 1 11 25:31 17
21 5 5 11 29:33 15
21 5 5 11 19:49 15

Tîreoviște — 
.. vllcea —

Mureșul Tg. Mureș — 
diaș 1—0 (0—0) 

FI. roșie Oradea —
Turzii. 1—0 (0—0)

Arieșul Turda — Minerul Lupeni 2- 
(1-1)

A.S.M.D. Satu Mare — C.F.R. 
șoara 1—0

Minerul Baia
2—0 (0—0)

A. S. Cugir — C.S.M. Reșița 
(i-o) , ■ - '

Jiul Petrila — C.S.M. Cluj 2^4 (

STEAUA BUCUREȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI- 
15—10 (9—4), Steaua a 
avut un 'început foa-rt» 
bun și a condus perma
nent și detașat (6—0 în 
min. 13, 8—1 in min. 19 

<Im / țj g—j în min. 24). în 
esre 1 această . repriză jocui s-a 
52). { .desfășurat in nota de su- 
,>®r‘ ✓ perioritate — în apărare 

și atac -— a echipei cam
pioane, căreia Rapid i-a 
dat 6 replică slabă. La 
reluare insă deși în min. 
35 scorul devenise 11 
pentru' Steaua, meciul 
fost mai echilibrat, 
pasionant și... mai dur. 
din partea ambelor echi
pe, față de care arbitrul 
F. Cbj&caru—Craiova s-a 
arătat prea îngăduitor. 
Rapid a jucat mai bine 
in această perioadă s-a 
apărat mai organizat și 
a atacat mai periculos, 
reușind să reducă din 
handicap Finalul parti
dei însă a consfințit victoria 
a echipei Steaua.

DINAMO BACĂU, — C.S.M.S. IAȘI' 
18—11 (9—4). Dinamoviștii au con
firmat din nou forma lor bună 
■retur, obțiriînd o victorie clară. Prin
cipalii realizatori: Sauer 6, Moldovan

■ IM v■■ "''l 5 Wr

meciul Rapid — Tractorul Brașoj, 
ciștigat de feroviare.

Foto: I Mihăică
meritată

din

4, Martini 3, Schneider 3 de la Dina
mo și Țipa 5 de la C.S.M.S. (Fl. Si- 
miom—coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI-DINAMO BUCU
REȘTI 15—27 (8—9).

TRACTORUL BRAȘOV—RAFINĂ
RIA TELEAJEN 19—12 (12—1).

(0-0)
Mare C.S.M.

Timi-

CLASAMENT
1. Minerul Baia Mare
2. C.F.R. Timișoara
3. C S.M. Reșița
4. A. S. Cugir
5. Jiul Petrila
6. Minerul Lupeni
7. Gaz Metan Mediaș
8. Ind. Sîrmei C. Turzd
9. Mureșul Tg. Mureș

10. Arieșul Turda
H. A.S.M.D. Satu Mare
12. C.S.M. Sibiu
13. Flamura roșie Oradea 20
--------------- Cluj îl14. C.S.M.

21
21
21
21
21

Ind. Sîrmei C.

Sibiu

?“°
1îXo)

MAI MULTĂ ATENȚIE
ORGANIZĂRII CONCURSURILOR 1

SERIA A ll-A

VOINȚA SIG HIȘOAR A—DI NAMO 
BRAȘOV 9—14 (4—6). Cu o apărare 
bine pusă la punct și un atac maî de
cis, dinan:oviștii au întrecut pe merit 
formația Voința. Localnicii pe linia 
ultimelor comportări au jucat slab, ras 
tind multe ocazii clare de gol. Prin
cipalii realizatori: Misches 4, Hbvîr- 
tieanu 3 de la Dinamo și Gunesch 4 
de la Voința (I. Tur jart—cotesp.)

C.S.M. REȘIȚA — TEHNOă'lETAK 
TIMIȘOARA 19-13 (9-8). A fost un 
meci spectaculos. învingătorii au 'avut 
cei mai buni oameni în Scbena 5, Joch- 
man 6 (I. Plăuițiu. coresp.)

VOINȚA SIBIU — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 17—14 (8—5). Pină in
min. 11 scorul a fost echilibrat. Apoi 
gazdele au acționat mai mult pe con
traatac, folosind cu multă 
pătrunderile individuale la 
(<W. Luputiu—coresp,).

ȘTIINȚĂ PETROȘEN1 — 
TG. MUREȘ 17—10 (6—5).

FEMININ, SERIA I
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 

SIGHIȘOARA 17—5 (10—1). Meci
disputat în nota de netă superioritate 
a bucureștencelor, în fața cărora oas
petele nu au reușit să reziste decît 
în mică măsură și doar în repriza a 
doua. Cele mai multe goluri le-au 
marcat Szoke 6 și Leonte 5 la Știin
ța și Titei 2 la Voința.

RAPID BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 20—4 (9—2). Copie 
fidelă a „deschiderii" cuplajului 
ieri dimineață din Ciulești, meciul nu 
a avut istoric. Campioanele au 
timpinat o slabă rezistență. De remar
cat că Maria Constantinescu (R) 
a înscris 12 din cele 20 de goluri ale 
echipei sale și că ambele formații au 
ratat cite 3 lovituri de la 7 m.

S S.E PLOIEȘTI — CONFECȚIA. 
BUCUREȘTI 6—4 (2—2) Prima repri
ză a fost echilibrată. După pauză, gaz
dele au atacat decis, obținind o victo
rie meritată Dc subliniat că jucătoa
rele de S.S.E. au ratat 3 lovituri de 
la 7 ml Au înscris: Dobtrceanu 2, 
Lăptucă 2. Constantinescu și Ceor- 
gescu pentru S.S.E. și /Zic. lo'darl. 
Dumitru și Răcliină pentru Confecția. 
(A. Vlăsceanu si Al Popescu-eorcsp.).

RULMENTUL BRASOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 10—4 (3—1).

SERIA A ll-A
ȘTIINȚA CLUJ—S:S.E. PETROȘENI 

16—8 (6—2). Timp de 12 minute me
ciul a fost echilibrat. Apoi, studentele 
au dominat cu autoritate cîștigind la 
scor. ( P. Raduani—coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — C.S.M, 
SIBIU 9—5 (5—2).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 10—12 (5—5). 
Meci viu disputat de un nivel tehnia 
satisfăcător. Principalele realizatoarei’ 
Oprea 4, Nemetz 4 de la Știința și 
Kontz 4 de la Constructorul. (Al. 
Gross—coresp. regional).

S.S.E. TIMISOARA — ELECTRO
MAGNETICA 'BUCUREȘTI («minat 
pentru 21 mai).

pricepere 
semicerc.

de

in*

fie îngrijorata de acest lucru. Nu este 
rău că accentul 8e pune îndeosebi pe 
pregătirea lotului olimpic, dar nici nu 
este admisibil ca lotul republican și 
ceilalți trăgători cu perspectiva să fie 
neglijați. Să dăm un exemplu : în ceta 
doua zile de conanrs, pe la poligon 
a trecut doar în „fuga* secretarul fe
derației de tir și... nici unul din an
trenorii loturilor olimpice.

Considerăm că aceasta este o sub
apreciere a 
grama te de federație, că nu 
rește creșterea elementelor 
pectivă, ajutorarea acestora 
de întreceri. Aceasta pentru 
vorbi de alte deficiențe care 
nalat în timpul concursului 
insuficienți, ținte necorespuuzătoare 
etc.). De altfel iiecorespunzătoare a 
fost și evoluția „olimpicilor14 N. Ro
tarii, G. Maghiar și mai ales I. Nițu.

Ceta mai multe victorii pe echipe, 
le-au înregistrat trăgătorii de la Știința 
oare au și cucerit trofeul pus în joc.

Clasament general: 1. Știința 31 p, 
2. Steaua 37 p, 3. Olimpia 41 p,

V. GODESCU

Am reflectat foarte serios asupra 
faptului dacă întrecerile de «îmbăta 

A’ duminică, de pe poligonul Tunari, 
și-au meritat denumirea pe care le-a 
dat-o federația de specialitate *— și 
spunem că nu. S-a pu« în joc trofeul 
„Cupa măiestriei44 și acest lucru spu
nea foarte mult.

Fruntașii tirului buCureștean trebu
iau să arate în această competiție că 
îutr-adevăr renumele nostru în acest 
sport nu implică discuții, că evoluția 
lutului republican, care a făcut o pen
ultimă verificare în vederea viitoare
lor întreceri internaționale va fi la 
valoarea scontată. Din păcate însă lu
crurile nu s-au 

( La concurs au 
din component ii 
membrii lotului 
purtat sub orice 
bele masculine cit și în cele feminine. 
Federația de specialitate pare să nu
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(arbitri

Reșițaviitoare : C.S.M.
Turda; C.F.R. Timișoara — 
Tgf. Mures; Gaz Metan Me- 
A.S.M.D. Satu Mare; C.S.M. 
Jiul Petrila; C.S.M. Cluj — 

Minerul Lupeni — 
Sîrmei C.

Etapa
Arieșul
Mureșul 
diaș — 
Sibiu —
FI. roșie Oradea;
Minerul Baia Mare; lud. 
Turzii — A. S. Cugir. i

petrecut așa.
luat parte doar cîțiva 

lutului olimpic iar 
republican s-an corn- 
așteptări, atît în pro.

IERI ÎN CAT
SERIA EST roșie Buc.
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— Textila 
Rapid Mi-

p<3 viitoare : Moldova Iași 
îi; Flamura roșie Tecuci — 
Rulmentul Bîrlad —• Laminorul Brâila; 
ig Onești — Unirea Botoșani; Petrolul 
iști — Metalosport Galați; Frnctezport 
iru — Dinamo Suceava.

SERIA SUD
Dinamo Victoriae-iul Cîmpulung

2 (0—1)
ira roșie Buc. — Progresul Alexandria 
r (z-o)
ri,ca Fieni — Unirea Răcari 3—2 (2—1) 
□metal București — Portul Constanța 
v d-o)
rica Constanța — C.F.R.
-0)
ria Giurgiu
-0)

Metalul

CLASAMENT

.F.R. Roșiori
inamo Victoria Buc. 
'ictoric Giurgiu

19
19
19

11
12
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4
2
4

4 24: 7
5 37:19 26
5 40:23 24

26

SERIA NORD
D»|

Steaua-din nou campioană la baschetMureș

Sprie
Mureș

Minerul Baia

Electromotor 
doa r-a ;

Metalurgistul Baia

Etapa viitoare : Minerul Baia 
Faianța Sighișoara; Rapid Tg. 
Gloria Bistrița; Soda Ocna Mureș — Tex
tila Sf. Gheorghe; Metalurgistul B. M. — 
Minerul Bihor; Unirea Dej — Chimica Tir- 
năVetii; Recolta Oarei — MettOm Brașov.

Brașov — Chimica lîrnăveni 4—1

GORIA C
5
0
8
9
9
7

11
10
11

22
21
19
19
16
16
15
14
13

Ttm. — Siderurgislul Hune- 
Minertil Deva — Pandurii Tg.

Flacă
ra roșie București; Unirea Răcari — Elec
trica Constanța; Portul Constanța — Victo
ria Giurgiu; Metalul Pitești — C.F.R. Ro
șiori; Progresul Alexandria — Muscelul 
Cîmpulung; Tehnometal București — Dina
mo Victoria.

Unirea
(2-0)

Gloria
(1-1)

Textila
1-1 (0-1)

Minerul Bihor — Recolta Cărei 3—2 (1—0) 
Metrom ”

(2—0)
Faianța Sighișoara

Mare 3—3 (0—3)

Bistrița — Soda Ocna

Sf. Gheorghe — Rapid Tg. Mureș

SERIA VEST

2—1

Siderurgtstul Hunedoara — Victoria Câlan 
1-1 (1-1)

Minerul Deva — Eleclroputere Craiova 
(1-0)

Metalul T. Severin — Vagonul Arad 
(0—1)

C.F.R. Arad — Etectromotor Timișoara 
(1-0)

Pandurii Tg. Jiu — Steaua roșie Salonta 
2—0 (1—0)

Teba Arad — Tractorul Corabia 2—1 (1—1)

CLASAMENT

4—1

CLASAMENT

1. Recolta Cărei 19 12 2 5 47:20 26
2. Unirea Dej 19 10 4 5 44:29 24
3. Gloria Bistrița 19 11 1 7 42:26 23
4. Soda Ocna Mures 19 10 2 7 37:30 22
5. Metrom Brașov 19 9 3 7 37:25 21
6. Minerul Baia Sprie 19 9 1 9 22:26 19
7. Faianța Sighișoara 19 6 8 7 26:29 13
8. Minerul Bihor 19 8 2 9 27:38 18
9. Textila Sf Gheorghe 19 7 2 10 19:25 16

10. Chimica Tîrnăveni 19 6 4 9 24:33 16
11. Rapid T.g. Mure$ 19 7 1 11 28:43 15
12. MetalUtg. 3. Mare 19 4 2 13 18:47 10

e- 
b-

Roșiori 1—1

Pitești 2—1

Arad

1. Vagonul Arad 19 12 2 5 52:19 26
2. Metalul T. Severin 19 11 3 5 31:28 25
3 Pandurii Tg. Jiu 19 11 2 6 34:17 24
4. C.F.R. Arad 19 7 6 6 21.23 20
5. Electroputere Craiova 19 8 3 8 30:27 19
6. Victoria Călan 19 8 3 8 24:25 19
7. Sidorurgistul Huned. 19 8 3 8 25:35 19
8. Tractorul Corabia 19 8 2 9 33:31 18
9. Electromotor Timiș. 19 7 4 8 24:28 18

10. Minerul Deva 19 6 5 8 25:31 17
11. Steaua roșie Salonta 19 3 4 10 19:33 14
12. Teba Arad 19 3 3 13 18:39 9

Etapa viitoare : Ttfba
Arad; Steaua roșie Salonta
lan; Tractorul Corabia — C.F.R. Arad; E- 
leciropuTere Craiova — Metalul T. Severin;

•— Vagonul 
Victoria Câ- 

C.F.R, Arad;

DE LA I. E. B. S.

Repriza secundă a fost mult mai 
chilibrată. Acționind cu mai multă 
tenție in apărare și mai deciși în atac, 
folosindu-l mai intens pe Novacek. 
campionii au refăcut pmă la un coș 
(min. 26 58—56 pentru Dinamo). De 
aci a intervenit insă o perioadă de 6 
minute in care Dinamo a înscris 17 
puncte, iar Steaua nici unul 1 Avantajul 
luat s-a dovedit hotărilor și, în ciuda 
eforturilor vădite ale jucătorilor de ia 
Steaua, Dinamo a obținut o victorie 
muncită și pe deplin meritată. In ge
neral,. meciul a fost plăcut, spectacu
los. Păcat că nota de disciplină în 
care s-a desfășurat a fost umbrită de 
atitudinea lui Nedej (Steaua) și Albu 
(Dinamo) care, în penultimul minut, 
s-au lovit reciproc și au fost eliminați 
de pe teren.

Hapul—Steaua 66—64 (33—33). AM 
marcat : Manolescu 
nescu 9, Popov ici
Olteanu 2, Popescu 2, Doboș 12 pen
tru Rapid: Nedel 6. Fodor 3. Novacek 
15. Niculescu 6. Cimpeanu 5. Gheor
ghe 7. Cimpoiaș 6. Barău 4. Dimancea 
8, Diaconescu 4 pentru Steaua.

Rapid—Știința Cluj 7'1—67 (31—30). 
Au marcat • Dinescu 14, Stănescu 16, 
Popovici 19, Olteanu 12. Popescu 4, 
Predulea 4. Doboș 3 pentru Ranid : 
Cernea 6, Vizi 12, lortescu 4, A. Bog
dan 1, Cun 10, Gubeș 24, Ruring 10 
pentru Știința.

Dinamo—Steaua 93—87 (53—41).
Au marcat : Spiridon 19, Albu 21, Chiș 
10, Giurgiu 20, Visner 11, Negoiță 6. 
Scorțescu 2, Dudescu 1 pentru 
Fodor 2, Nedef 14. Niculescu 
vacek 35, Barau 0, Gheorghe 
conescu 7 pentru Steaua,

4, Harfeș 17, Sti
ll, Tursugian 6,

Dinamo;
10, No,

13, I7'a-

REZULTATE CLASAMENT FINAL

turneul baschetbaliștilor pro- 
din S.U.A.. din 16—17 mai

Pentru 
fesioniști 
de la patinoarul artificial din parcul 
„23 August**, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele de bilete din str. Ion 
Vidu, agenția Pronosport cal. Victo
riei nr. 2, fi la stadionul Dinamo.

Dinamo București—Știința Cluj 78— 
68 (39—34). Au marcat: Dudescu 20, 
Chiș 6. Giurgiu 7, Negoiță 10, Drago- 
miresctt 9, Vasilescu 6, Antonescu 8. 
Strugaiu 2, Mazilu 8, Visner 2 pentru 
Dinamo; Gtibeș 25, G. Bogdan 4, A. 
Bogdan 10, lonescu 9. Cun 10, Bug- 
nariu 4, Pop 4, Ruring 2 pentru Știin
ța Cluj.

7
7
9

2199—1899 42 
2149—1848 42 
1945—1800 3» 
2129— 1813 34 
Știința Timii

1. Sieatia 28 21
2. Dinam. Bite. 28 21
3. Rapid 28 19
4. Știința Cluj 28 17 11

Dinamo Oradea, 6. ,
șoara, 7. Steagul roșu Brașov, 8. 
Știința București, 9. Politehnica Cluj, 
Î0. Știința Tg. Mureș, 11. Siderur- 
gistul Galați, 12. Știința Craiova.

5.



DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ÎN „CURSA PĂCII", HRISTACHE NAUM

Echipa R. P. Romine pe locul 4 în clasamentul general
— Cicliștii noștri au avut o comportare bună în etapa contracronometru —

VARȘOVIA 10 (prin telefon). Sîmbătă 
după-amiază zeci de mii de varșovieni 
s-au îndreptat spre stadionul „A X-a 
aniversare", situat pe malul Vistulei, 
și spre străzile din împrejurimi, pentru 
a asista la prima etapă a celei de a 
XVll-a ediții a „Cursei Păcii*.

La ora 15,30 a început defilarea echi
pelor. Cei 100 000 de spectatori au 
întimpinat cu entuziasm formațiile Bel
giei, Danemarcei, R.S. Cehoslovace, 
R.P. Ungare, R.P. Polone, Uniunii So
vietice, Finlandei, R.D. Germane, Marii 
Britanii, Franței, Cubei, R.S.F. Iugo
slavia, R.P. Romine, R.P. Bulgaria, 
precum și Echipa celor trei con
tinente, alcătuită dintr-un australian, 
un libanez, doi norvegieni și doi sue
dezi. Cuvîntul de deschidere a lost 
rostit de dl. Walter Stampfli (Elveția), 
directorul tehnic al U.C.I., care a urat 
cicliștilor succes deplin în această mare 
și importantă competiție internațională.

Startul festiv a fost marcat de jocuri 
de artificii multicolore și de entuziastele 
urale ale varșovienilor. La ora 16 s-a 
dat, din afara stadionului, startul teh
nic. Concurenții au pornit să parcurgă 
cele nouă ture care au însumat 94 de 
km.

iată cele mai importante aspecte 
din evoluția cicliștilor noștri. Chiar 
din plecare Constantin Dumitrescu rupe 
ratrapa. Pe o porțiune de drum acci
dentat sparge Ion Ardeleanu. Pînăcînd 
antrenorul R.D. Germane (de serviciu 
în acel punct) reușește să-i schimbe 
roata trec mai bine de 3 minute. Spre 
... norocul lui Ardeleanu tot în acei 
punct au spart și Spruyt (Belgia). 
Gougaut și Heck (Franța) și Cubrici 
(Iugoslavia) care au format un mic 
grup de rula). In turul cinci, lui Za- 
noni ti intră schimbătorul în roate și 
cade. El continuă însă cursa alături 
de Dohliakov (U.R.S.S.) și Pavlik (Iu
goslavia). Ceilalți patru cicliști romîni, 
Dumitrescu, Moiceanu, Ziegler și Stoica 
luptă in primul pluton. Dumitrescu for
țează de cîteva ori, dar șansele sînt 
minime pentru că se rulează cu 45 
km pe oră și chiar mai mult, iar plu
tonul este ate^it la fiecare acțiune. în 
turul opt, Moiceanu reușește totuși să 
plece El are un avans de 200 m cind 
din pluton se mai desprinde un grup 
în care se află Hoffman și Mickein 
(R.D.G.), Smolik (R.S.C.), Kindermans 
(Belgia) ș.a.

Dar... Moiceanu sparge, schimbă re
pede roata din spate. însă singurul 
lucru pe care-1 mai poate face este 
să se alăture plutonului. Cicliștii noș
tri au rulat pe acest circuit dificil cu 
prudentă, în parte îndreptățită de fap

tul ca au fost ușoare busculade. Unele 
echipe au pierdut pentru cîteva etape 
cîte un om sau doi, în sensul că aceștia 
se vor resimți de pe urma căzăturilor. 
Nu este mai puțin adevărat că pe 
ultima parte puteau și ceilalți trei aler
gători romîni — Dumitrescu, Ziegler 
și Stoica — să încerce acțiuni cu mai 
multă hotărîre.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. Mi- 
ckein (R.D.G.) 2h08:08 ; 2. Smolik 
(R.S.C.) același timp; 3. Juhasz 
(R.P.U.) același timp; ... 20. Stoica 
21108:56; ... 37. Ziegler același timp ; ... 
53. Dumitrescu același timp ; 54. Mo
iceanu același timp; ... 75. Zanoni 
2h16:46; ... 80. Ardeleanu 2hl9:l4.

CLASAMENT PE ECHIPE: f. R.D. 
Germană 6h25:12; ... 13. R.P. Ro- 
mînă 6h26:48 la egalitate cu Finlanda, 
Franța, Danemarca, Bulgaria, Iugo
slavia.

★

LODZ 10 (prin telefon). Duminică 
s-a desfășurat etapa a doua, contracro- 
r.ometru, pe echipe pe ruta Sochaczew- 
Lodz (84 km). în această dificilă în
trecere echipa R.P. Romîne a obținut 
cea mai bună performanță realizată 
pină în prezent în „Cursa Păcii* la 
contratimp. Clasată pe tocul 4, după 
puternicele formații ale R.D. Germane, 
U.R.S.S. și R.S.C., echipa noastră a 
reușit să întreacă o serie de valoroase 
reprezentative printre care și cea a 
R.P. Polone, care anul trecut a deținut 
cel mai bun timp în această etapă a 
„Cursei Păcii*. Comportarea cicliștilor 
romîni este cu atît mai vrednică, cu 
cit traseul actualei etape de contratimp 
a fost extrem de greu (diferență de 
nivel de 300 m pe ultima parte, drum 
numai pietruit și pe unele porțiuni des
tul de lungi cu pietriș, numeroase vi
raje etc.) supunîndu-i pe alergători la 
eforturi deosebite. O dovadă a difi
cultății etapei și a ritmului susținut 
în care au rulat cicliștii o constituie 
faptul că toate echipele, inclusiv cea 
a R.D. Germane, au sosit in 3—4 oa
meni,-echipa noastră fiind singura care 
a trecut linia de sosire cu 5 alergători, 
în „pachet*. Rezultatul obținut de ru
tierii romîni în etapa de duminică ne 
dă posibilitatea să intrăm în lupta 
pentru primele locuri. A muncit întrea
ga echipă și îndeosebi G. Moiceanu, 
L. Zanoni și 1. Ardeleanu. Și-au adus 
aportul, W. Ziegler, I. Stoica și C. 
Dumitrescu, ultimul remareîndu-se pe 
porțiunile de urcuș.

Și acum iată o scurtă trecere în revis
tă a celor mai importante aspecte ale 
cursei. La ora prînzului s-a făcut trans- 
bordare în orășelul Sochaczew, aflat

la 54 de km de Varșovia. La ora 15,20 
s-a dat plecarea, din 5 în 5 minute, 
în ordinea inversă a clasamentului 
general după etapa întîi. Prima a luat 
startul echipa Cubei, la ora 15,25 cea 
a Iugoslaviei și la 15,30 formația R.P. 
Romîne. După 30 km, alergătorii noș
tri aveau un avans de 1,15 sec. față de 
echipa Iugoslaviei, 3,30 sec. de cea a 
Cubei și 1,30 sec. de reprezentativa 
Bulgariei, care pornise în urma echipei 
noastre După 70 de km, rutierii romîni 
se află pe locul 2 după echipa R.D. 
Germane. La intrarea în Lodz însă și 
pe străzile orașului alergătorii noștri 
au încetinit ritmul. Ardeleanu care 
depusese pină aici un efort susținut nu 
mai poate rezista și astfel ne vom 
clasa pe locul 4, la cîteva secunde de 
selecționatele U.R.S.S. și R.S. Ceho
slovace.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. R.D.G. 
Ih59:49; 2 U R.S.S. 2h02:19; 3.R.S.C. 
2h02:33 ; 4.R.P. ROMINA 2h02:48; 
5.R.P.P. 21103:04; 6.R.P.U. 2h04:15; 
7.Franța 2h06:05 ; 8.R.P.B. 2h06;34 ; 
9.Belgia 2h07:47; lO.Danemarca 2h09: 
36; ll.R.S.F.I. 21109:41; 12.Finlanda 
2h09:41 ; 13.Marea Britanie 2hl6:40; 
14. Echipa celor trei continente 2hl6: 
46; 15.Cuba 2h23:02.

CLASAMENT GENERAL PE ECHI
PE, DUPĂ DOUA ETAPE: 1 .R.D.G. 
81125:01 ; 2.U.R.S.S. 8h28:19; 3. R.S.C. 
8h28:33; 4.R.P.ROMINA 8h29:36; 5. 
R.P.P. 81129:36; 6 R.P.U. 8h30:15;
7.Franța 81132:53 ; 8.R.P.B. 8h33:22; 
9.Belgia 8h33:47; lO.Danemarca 8h36: 
24; ll.R.S.F.I 8h36:29; 12.Finlanda 
81136:29; 13.Marea Britanie 8h42:40; 
14. Echipa celor trei continente 8h42: 
46; lo.Cuba 9h22:23.

Timpul înregistrat la etapa contra
cronometru pe echipe nu se adaugă 
la clasamentul general individual. Luni 
se desfășoară etapa a treia : Lodz— 
Wroclaw (200 km.).

LUPTE
IN SERIA B

Petrolul Ploiești la egalitate 
cu Metalul București

Sîmbătă dnpă-amiază, la „Central 
23- August4* din Capitală, au avut loc 
întîlnirile de lupte libere dintre for
mațiile Viitorul—Cimentul Bic-az și 
Metalul București—Petrolul Ploiești. 
Derbiul celei de a treia etape a cam
pionatului republican de Lupte libere 
seria B, l-a constituit întilnirea dintre 
echipele Metalul București și Petrolul 
Ploiești. Partida a fost echilibrată, di
namică, de un bun nivel tehnic. De 
notat că înaintea ultimului meci sco
rul era de 8—7 în favoarea petroliști
lor. I. Pascu (Metalul) însă contrînd 
eu precizie o acțiune a lui D. Călăvie 
(Petrolul) și-a adus adversarul în tuș

RUGBI
ANCORA GALAȚI -

ȘTIINȚA PETROȘENI 11-6
GALAȚI, 10 (prin telefon). Confirmînd 

jocul bun prestat in ultima etapă, gaz
dele au obținut o prețioasă victorie 
în fața studenților din Petroșeni. An
cora Galați a cîștigat meritat cu 11-—6 
(3—3). Au marcat: Caranga (două 
lovituri de pedeapsă) și Fasolă (încer
care transformată de Caranga) pentru 
Ancora Galați și Ureche (lovitură de 
picior căzută) și Manolache (lovitură 
de pedeapsă) pentru Știința Petroșeni. 
Bun arbitrajul lui Ștefan Cons’tan- 

tinescu (București).
A. SCHENKMAN -coresp.

t

Bogata activitate 
pentru voleibaliștii noștri fruntași
Am anunțat acum cîteva zile citito

rilor noștri turneul internațional fe
minin de volei pe care-1 va găzdui de 
la 15 la 17 mai orașul Craiova, tur
neu dotat cu Cupa UCECOM și la care 
vor participa Start Praga, Start Gdi- 
nia, Spartakus Budapesta și Voința 
Craiova.

Dar turneul de la Craiova nu va fi 
singura manifestare internațională la 
care vor lua parte luna aceasta vo
leibalistele și voleibaliștii noștri frun
tași. Astfel, în zilele de 15—17 mai, 
prima noastră reprezentativă masculi
nă și reprezentativa feminină de tine
ret vor concura într-un turneu inter
național peste hotare, în orașul Osijec

(R.S.F.I.), turneu cu lista de pârtiei 
panți încă nedefinitivată, de pe cari 
deocamdată se pare însă că nu voi 
lipsi formații din R.P. Bulgaria.

Apoi, între 24 și 26 mai, vom prim 
în vizită la București echipa naționale 
feminină a R.P. Ungare, care va sus
ține două meciuri cu reprezentativa 
noastră A și — probabil — un al trei 
lea cu echipa de tineret a R.P. Romîne.

In sfîrșit, calendarul voleibalistic in
ternațional al lunii în curs are prevă
zute pentru perioada 25—30 mai două 
confruntări ale echipei naționale de ti
neret a țării noastre cu aceea a R.P. 
Polone, partide care se vor disputa la 
Brăila și la Galați.

FOTBAL
Echipa Greciei s-a calificat în meciul 
următor al preliminariilor olimpice

După cum anunță ziarul „Corriere 
dello Sport", secretariatul Federației 
internaționale de fotbal a hotărît ca 
echipa Greciei să joace meciul decisiv 
cu echipa R.S. Cehoslovace în preli
minariile turneului olimpic. In acest fel 
a fost respinsă contestația împotriva 
echipei Greciei, acuzată că ar fi utili
zat jucători profesioniști. Fotbaliștii 
greci eliminaseră din turneu reprezen
tativa Angliei, dar o adresă a federa
ției engleze, confirmată de Comitetul 
olimpic grec, contesta valabilitatea a* 
cestor jocuri. Secretarul F.I.F.A., dr. 
Kaeser. a declarat că nurr.ai Federația 
internațională este în măsură să con
troleze ' regularitatea desfășurării tur
neului preolinipic și în consecință con
sideră inoportune intervențiile Fede
rației engleze și Comitetului olimpic 
grec. ★

Turneul preolimpic de fotbal (zona 
sud-americană) a început la Lima cu 
meciul dintre Peru și Ecuador. Par
tida s-a terminat la egalitate: 1—1.

PE GLOB
Finala „Cupei Rappan*

Finala „Cupei Rappan" la fotbal se va 
disputa între echipa Polonia Bytom 
și formația cehoslovacă Slovnaft Bra
tislava. Tn semifinale Polonia a eli
minat pe Odra Opole, iar Slovnaft pe 
F.C. Rouen.

Meciurile internaționale de ieri
La Lausanne s-au intîlnit ieri primele 

reprezentative ale .Italiei și Elveției. 
Fotbaliștii italieni au obținut ^victoria 
cu 3— 1.

La Katowice s-a desfășurat partid? 
dintre echipele Poloniei și Irlandei o 
nord. Echipa Poloniei a cîștigat mecin 
cu 3—1 (1 — 1).

La Melbourne, reprezentativa Aus-f 
traliei a intîlnit formația engleză E- 
verton. Victoria a revenjt fotbaliștilor 
englezi cu scorul de 8—2.

La Praga. Dukla — fruntașă ta 
campionatul cehoslovac — a fost în
vinsă cu 2—0 de o selecționată a ora
șului Sao Paulo. Golurile au .fost 
marcate de Marco Antonio.

Echipa mexicană Guadalajara a jucat 
la Lille cu echipa F.C. Lille, care 
activează în divizia a 11-a. Fotbaliștii 
mexicani au terminat învingători la 
limită : 1—0

ȘTIRI EXTERNE
NOU RECORD MONDIAL 

LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

NEW YORK 10 (Agerpres). Pentru 
doua oară în acest sezon, atletula ___

american Dallas Long a corectat re
cordul mondial la aruncarea greutății. 
Evoluînd în concursul de la Fresno 
(California), Dallas Long a obținut 
rezultatul de 20.30 m, corectîndu-și cu 
20 cm vechiul record stabilit la 4 apri
lie în acest an. Long a realizat noul 
record mondial din cea de-a doua 
aruncare. El este în vîrstă de 24 de 
ani, are o talie de 1,93 m și o greu
tate de 113 kg. Alte rezultate înregis
trate : prăjină Uelses 4.95 m : 100
yarzi Newman 9,2; suliță Covelli 
79,31 m. disc Weill 57,29 m; 440 yarzi 
garduri Whitney 52,1 ; 880 yarzi plat 
Keer 1:52,9; lungime Hopkins 7,91 m.

200 m: Piquemal — 21,9; suliță: 
Macquet — 80,25 m; ciocan: Hous- 
son — 61,92 m ; 1 500 m : Spinozzi 
— 3:56,6; HAMBURG : 200 m : Ro- 
derfeld 21,3 m; lungime: Boston 
(S.U.A.) — 8,07 m ; ciocan : Thun 
(Austria) — 65,59 m; 110 m garduri: 
Boston — 14,1 ; 3 000 m obstacole: 
Polivieri (Portugalia) — 8:55,0; 400 
tn plat: Kinder — 47,8; LAHTI (Fin
landa) : săritură cu prăjina : Linden 
(Finlanda) : — 4,65 m ; ciocan : Con- 
noly (S.U.A.) — 65,29 m ; 100 
Mus'ku (Finlanda) — 10,8.

m :

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH DE LA SUHUMI

A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL 
DE ȘAH DE LA ’ *VIRȘEȚ

în ntin. 6, astfel că partida s-a termi
nal Ia egalitate. O buna comportare au 
avut luptătorii : N. Ene, I. Radu, A. 
Parapaneea (Petrolul) și V. Marin, I. 
Spinache (Metalul). Iată rezultatele în 
ordinea categoriilor : I. Radu (Pe
trolul) învinge prin tuș min. 7 pe M. 
lonescu (Metalul) ; V. Marin (M) bate 
prin tuș min. 9 pe C. Nicolae (P) ; A. 
Suță (M) învinge la puncte pe T. Radu 
(P) ; N. Ene (P) cîștigă prin tuș min. 
2 Ia E. Hupcă (M) ; A. Parapaneea 
(P) b. p. V. Andreescu (M) : N. Con- 
stautinescu (P) b. p. I. Teodor (M) ; 
I. Spinache (M) b. p. I. Neagu (P) ; 
I. Pascu (M) cîștigă prin tuș min. 6 
la D. Călăvie (P). F ormația de la SSE 
Viitorul prezentîndu-se bine pregătită 
a învins cu 16—0 echipa Cimentul 
Bicaz. La categoriile superioare Ci
mentul n-a prezentat concurenți. Lup
tătorii de „libere44 de la Cimentul tre
buie să păstreze pasul cu cei de Ia 
lupte clasice, deoarece nivelul lor de 
pregătire este nesalisfăcător. Prin mo
dul cum au evoluat am reținu! pe S. 
Stoica, P. Wolf (Viitorul). Rezultate: 
S. Stoica (Viitorul) bate prin tuș min. 
7 pe L. Zhanț (Cimentul) ; T. Pascu 
(V) b. p. Gh. Gherasim (C) ; Gh. Luță 
(V) b. p. M. Simion (C) ; P. Wolf 
(V) învinge prin tuș în min. 4 pe V. 
Ieremia (C) ; N. Dragomir (V) cîștigă 
prin abandon în min. 1 la I. Hogeac 
(C) ; C. Bob a rin (V) învinge prin tuș 
min. 3 pe Gh. Ioniță (C). N. Ignat și 
M. Gălățeanu (ViitorulȚ au cîștigat 
prin neprezenlarea adversarilor. Au ar
bitrat cu competență M. Belușica, P. 
Vatrici și A. Ruzsi.

GH. CIORANU — coresp.

de șah ,.Me- 
desfășurat la 

victoria maes-

Turneul internațional 
mortalul Bora Koștici",. 
Vîrșeț, a luat sfîrșit cu 
trului iugoslav Matulovici, care a to
talizat 12.5 puncte din 15 posibile. Pe 
tocurile 2—3, cu cite 11,5 puncte, s-au 
clasat Bradvarevici și Knezevici. Șa- 
histul romîn Victor Ciocîltea s-a si
tuat al 6-lea (din 16 concurenți) cu 
9 * ' '
a

La Suhumi a început turneul inter
național de șah la care participă ju
cătoare din R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. Tn prima rundă, 
campioana mondială Nona Ciaprindaș- 
vili, a învins-o în 34 de mutări pe 
Alia Ceaikovskaia. Șahista romînă 
Margareta Teodorescu a întrerupt în 
poziție complicată cu jucătoarea so
vietică Gulriar Buțxrikadze.

înaintea meciului Selecționata 
Europei — Scandinavia

După cum am anunțat, la 20 mai 
va avea loc la Copenhaga întilnirea in
ternațională de fotbal dintre Selecțio
nata Europei și reprezentativa țărilor 
scandinave. In vederea acestiEjweci, în 
cadrul unei ședințe a U.E.F.A7, care 
a avut loc la Zurich a fost alcătuit 
Iotul echipei Europei. Selecționerii au 
inclus pe listă următorii 16 jucători: 
Iașin (U.R.S.S.), Tylkowski (R.F.G.) 

•— portari; Wilson (Anglia), Hamilton 
(Scoția), Bomba (R.S. Cehoslovacă),
— fundași; Voronin (U.R.S.S.), Poplu- 
har (R.S. Cehoslovacă), Geleta (R.S. 
Cehoslovacă), Baxter (Scoția) — mij
locași; Augusto (Portugalia), Eusebio 
(Portugalia), Henderson 
Greaves (Anglia), Law 
Charlton (Anglia), Van Himst (Belgia)
— înaintași. Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei sportive, Sandor 
Bares (R.P, Ungară), vicepreședintele 
U.E.F.A., a spus că mai mulți jucă
tori nu au putut fi selecționați fie că 
sînt accidentați, fie că alții nu pot face 
deplasarea, deoarece susțin meciuri în 
reprezentativele țărilor lor. In linii 
mari, antrenor::! Helmuth Schoen 
(R.F.G.) a anunțat următoarea forma
ție probabilă: Iașin, Hamilton. Poplu- 
har, Wilson, Voronin, Baxter, Augusto, 
Greaves, Van Hirr.st, Law, Charlton.

(Scoția),
(Anglia),

puncte. Tn ultima rundă, Ciocîltea 
remizat cu Tosici.

ALTE REZULTATE ATLETICE

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat Ia Leipzig, cunoscutul atlet 
Manfred Preussger. a stabilit un nou 
record al R. D. Germane la săritura 
cu prăjina cu o performantă de 4.90 
ni. Vechiul record 
aparținea aceluiași

era de 4,85 m și 
sportiv.

de atletism desfă- 
(Texas), atletul a-

Intr-un concurs 
șurat la Houston 
merican Richard Ross a obținut la să
ritura în înălțime 2.15 m, a doua per
formanță realizată în acest sezon in 
S.U.A. Cel mai bun rezultat al se
zonului din S.U.A. este deținut de 
studentul John Rambo cu 2,16 m, care 
a trecut pe locul 5 in clasamentul ce
lor mai buni săritori mondiali. Primul 
loc este deținut de atletul sovietic Va
leri Brumei — 2.28 m urmat de John 
Thomas (S.U.A.),— 2,22 m și Tony 
Sneazwell (Australia) — 2,20 m.

IN DIFERITE orașe europene s-au 
desfășurat cîteva concursuri interna
ționale de atletism din actualul sezon, 
lată rezultatele înregistrate: NANTES 
(Franța): 100 m : Piquemal — 10,3;

I

CONCURSUL INTERNATIONAL DE FLORETĂ FEMININĂ 
OE LA COMO (ITALIA)

Tradiționalul concurs internațional de 
floretă feminină de la Como (Italia), 
anul acesta la cea de a 10-a ediție, a 
reunit 81 de sportive din 10 țări, prin
tre care R. P. Romînă, U.R.S.S,, R.P. 
Ungară, Italia. Franța, R.F. Germană 
și Suedia. Concursul s-a desfășurat 
după .sistemul stabilit în cadrul cam
pionatelor mondiale, cu eliminare direc
tă și a dat cîștig de cauză floretisiei 
maghiare lldiko Rejto, campioana mon
dială de anul trecut.

La Como, țara noastră a fost re
prezentată de Giga Orban-Szabo, Ma
ria Vicol, Ileana GhiulaJ și Ecaterma 
ieneic. .Comportarea floretiste.lor noastre 
a fost bună in primele tururi ale in- 

-trecerii, cind. în general, ele au înre
gistrat victorii concludente, la trăgă
toare cu o bună reputație. Olga Orban- 

■ Szabo, de pildă, a reușit în tururile I 
și II să le întreacă pe Rastvorova 
(U.R.S.S.), Camber (Italia) și Kovacs 
(R.P.U.). Apoi, în primul tur din eli
minări directe a scos-o pe Knapp 
(R.F.G,). In turul 2 din eliminări Olga

a avut drept adversară pe sovietica 
Samușenko. trăgătoare pe care in ulti
mele concursuri directe o intrecuse cu 
destulă ușurință. Surprinzător, de data 
aceasta, reprezentanta noastră riu se 
regăsește în nici un moment; astfel că 
Samușenko, cîștigă asaltul și se califică 
mai departe. Ea va ocupa focul 6 în cla
samentul final. Maria Vicol a debutat 
și ea satisfăcător, întrecindu-le pe Ga- 
pais (Franța) campioana mondială de 
tineret dm acest an, Becker și Heit. 
(R. F. ,G.). In eliminări directe, cu 
Râstvorovo, Maria Vicol- a reușit să 
conducă cu 3—1 și 4—2.. Inexplicabil 
însă, ea a renunțat la ofensivă, s-a 
retras tot mai mult, înlesnind astfel 
adversarei sale posibilitatea să preia 
inițiativa și să ciștige în cefe din urmă 
cu 8—4. Celelalte trăgătoare ale țării 
noastre — Ileana Ghiu lai și Ecaterina 
Iericic — au fost eliminate de Sakovîtz 
(R.P.U.) — locul 5 în clasamentul ge
neral și respectiv Proudțkova (U.R.S.S.) 
— locul 8 ta finala concursului.
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