
0 DUMINICĂ BOCĂTĂ ' 
ÎN SlICCISi SPORTIVE RMEȘÎI 
R U G B I : R. P. ROMÎNĂ PE LOCUL I

ÎN „CUPA PĂCII", pentru 
a șasea oară consecutiv 

CICLISM. La mare luptă, ECHIPA R. P.
ROMINE, PENTRU PRIMA 
DATĂ PE LOCUL II IN 
„CURSA PĂCII“

(Amănunte în pag. a 4-a)

TENIS: TREI T,TLURI CUCERITE fN TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE LA RIGA: I.
Țiriac la simplu; I. Țiriac-P. Mărmu- 
reanu ia dubiu bărbați; I. Țiriac (cu 
Maria Kull-U.R.S.S.) la dublu mixt 

ATLETISM: VALERIU JURCĂ —21 SEC.
PE 200 m, nou record R.P.R. ! 

FOTBAL: Continulnd scria succeselor, TINERII
NOȘTRI AU ÎNVINS CU 2 1 ECHIPA DE 
TINEREI A R. P. UNGARE
Dinamo Pitești - Szeged (R.P.U.) 3-2 (0-0) 

(Cronica în pag. a 3-a)

GIMNASTICA: dubla victorie la cluj, în meciul 
CU ECHIPELE R. S. S. ARMENE 

(Citiți cronica in pag. a 2-a)

VOLEI: Fetele noastre au învins categoric
(3-0) reprezentativa R. P. Ungare 

PENTATLON : o. țintea a ciștigat proba de călărie m prima 
zi a turneului international de la Budapesta 

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

Din nou victorie in „Cupa Păcii“ la rugbi

IN MECIUL DECISIV: R. P. ROMÎNĂ-R. D. GERMANĂ
28-6 (13-6)

Dc la trimisul nostru
GORLITZ, 24 (prin telețon). Du

minică după-amiază, pe stadionul 
din Gorlitz, în fața a circa 5 000 de 
spectatori, s-au întîlnit într-o partidă 
lecisivă echipele reprezentative de rugbi 
ate R.P. Romine și R.D. Germane. Des- 
fășurînd un joc admirabil, plin de fan
tezie și vigoare, echipa țării noastre a 
obținut o victorie categorică, intrecînd 
formația țării gazdă —aureolată de 
tin frumos succes realizat cu numai
două zile mai înainte asupra XV-lui 
R.S. Cehoslovace — cu scorul de 28—6 
(13-0). în felul acesta RUGBIȘTII 
ROMÎNI CUCERESC PENTRU A 6-a 
OARA CONSECUTIV TROFEUL, DO- 
VEDINDU-SE ÎN CONTINUARE DE 
NEÎNTRECUT IN CENTRUL ȘI ES
TUL EUROPEI. Performanța de anul 
acesta se cuvine a fi subliniată cu atît 
mai mult, cu cît ea a fost realizată 
acum de o formație — putem spune —

21 de secunde

VALERIU JURCĂ

special, D. Eallimachi

nouă ca alcătuire, cu 6 debutanți: 
Nedelcu, Dragomir, Nica, Fugigi, Șer- 
ban și Baciu, care au corespuns cu 
toții încrederii acordate. Dacă adăugăm 
faptul că alături de „cei 6“ au mai ju
cat și Rahtopol, Gitigiuc împreună cu 
Cordoș și Mateescu, vom avea imagi
nea unei echipe foarte tinere, ca medie

(Continuare în pag. a 3-a)

Tenismenii romîni de trei ori învingători
în turneul interna ționaî de la Riga

Turneul internațional de tenis de la Riga a fost dominat cu autoritate de 
jucătorii romîni, care și-au adjudecat titlurile de campioni în toate cele trei 

probe în care au luat startul.
Ion Țiriac a cucerit primul loc la 

simplu masculin, dispunînd în finală 
de coechipierul său Petre Mărmureanu 
cu 6—2, 3—6, 6—3, 6—4. în semi
finalele probei, cei doi tenismeni romîni 
au trecut cu ușurință peste adversarii 
lor, jucătorii sovietici Potanin și Iusko. 
învingîndu-i în trei seturi. Țiriac l-a 
întrecut pe Potanin cu 6—1, 6—0, 6—0, 
iar Mărmureanu a ciștigat cu 6—3, 
6—3, 7—5, în fața lui Iusko.

Țiriac și Mărmureanu s-au alăturat 
apoi, pentru a susține ultimul meci în 
cadrul probei de dublu. Ei au avut ca 
adversari pe sovieticii Mozer și Potanin, 
reputați jucători de dublu, cu nume
roase succese la activ. Forța loviturilor 
trimise cu adresă de tenismenii romîni 
și buna lor colaborare în atacurile la 
fileu au decis însă victoria în favoarea 
lor. Țiriac și Mărmureanu au ciștigat 
finala cu 6—4, 1—6, 7—5, 6—2.

în sfîrșit, campionul romîn Ion Ți
riac și-a înscris pentru a treia oară 
numele pe lista învingătorilor acestui 
turneu, de data aceasta în cadrul probei 
de dublu mixt. El a avut ca parteneră 
pe tînăra jucătoare sovietică Maria

VALERIU JURCĂ

pe 200 metri!
AȘADAR, VALERIU JURCÂ 1 Cînd 

toată lumea se aștepta ca Gheorghe 
Zamfirescu să întreacă „străvechiul" 
record al lui Ion Moina pe 200 m 
(pe care l-a egalat în concursul de 
joi de la Atena), iată că Jurcă, între 
două probe de garduri, a luat startul 
și înfr-o cursă de sprint. Pentru a în
cheia cei 200 m i-au fost necesare 
21,0 sec 1 Record republican ! Nu 1 
Arbitrii au stabilit că alergătorul di- 
namovist trecuse în mod neregula
mentar de pe culoarul 3 pe culoarul 
2, scurtînd astfel distanța. Evident, 
recordul nu putea fi omologat.

înciudat pe sine însuși, Jurcă a 
hotârît să repete încercarea. Și iato-1 
pentru a doua oară la start. O ple
care ca din „pușcă", turnanta luată 
perfect, linia dreaptă parcursă cu 
toată energia și... cronometrele se 
opresc, din nou, la 21,0 secunde 1

Astfel, trece în amintire o perfor
manță glorioasă a atletismului romî- 
nesc, care stătuse neclintită pa lista 
recordurilor de la 26 iulie 1943.

(Continuare în pag. a 2-a)
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R. P, Romînă (tineret)—R. P. Ungară (tineret)
2-1 ia fotbal

Meciul a început... tinerește. Jucătorii jocului de ieri tinerii noștri fotbaliști tor posibilitățile combinative ale
noștri au luat cu asalt poarta nra- s-ar li străduit să uite c.ă au învins cului. Introducerea lui Pavlovici a oro-
ghiară, supusă timp de 20 de minute Suedia la ea acasă, că Munclieniiî, vooat o evidentă confuz:e tehnicn-tac-

2—i0 ! Dinu înscrie imparabil
Foto : T. Chioreanu

unor momente de panică, concretizate 
prin șutul imparabil al lui... Gatawbos 
(încolțit din toate părțile), care a des
chis scorul, în min. 12, după ce butu
rile lui Varga au fost expuse unui tir 
de mare spectacol. în această perioa-
dă jucătorii noștri și-au dominat net 
adversarii prin viteză, printr-un joc de 
necontenită mișcare. printr-o varietate 
deosebită în acțiuni, prin participarea 
organizată și bine dozată a tuturor li
niilor la atac și prin subtilități tehnice 
admirabile, chiar și în careul supra
populat al oaspeților. Dintr-o astfel de 
seînteie tehnică s-a înscris și cel de 
al doilea gol. Excelenta pasă a lui 
Matei, suplimentată de fenta altruistă 
al lui... Dumiitriu (!), i-a permis lui 
Dinu să parafeze cel mai frumos dintre 
goluri.

Jucătorii noștri au coborît în vestiar 
acoperiți de aplauze, permițind tribu
nelor să anticipeze reeditarea „cherme
zei" Rapid—Progresul.

Ce bine ar fi fost însă dacă în pauza 

care le-a cedat cu 4—1, pierduse 
cîndva doar la limită jocul cu Santos 
însuși, și că în primele 45 de minute 
„speranțele" maghiare (2—1 ou An
glia) au fost nevoite să joace un sim
plu rol de sparring-partener.

Această amnezie atit de necesară ar 
fi asigurat o victorie netă echioci noa
stre.

Așadar, surpriza — prea puțin aștep
tată — s-a produs la reluare. Imediat 
după fluierul arbitrului s-a simțit în 
primul rînd o „tratare de sus" a jocu
lui din partea apărării, și mai ales din 
partea lui D. Nicolae, care a început să 
evolueze ca un apărător pe deplin con
vins că a depășit, în numai 45 de mi
nute, tranziția în drumul spre echipa A. 
Iureșul atacului nostru a continuat. In 
minutul 49 o rapidă combinație Dumi- 
triu—Matei a pregătit un excelent 
„un-doi“ ratat de Adam și Dumitriu în 
aceeași secundă. Scorul a rămas tot 
2—0. în min. 50 s-a produs acciden
tarea lui Codreanu, care a redus simți-

ȚIRIAC și MĂRMUREANU

Kull, împreună cu care a întrecut în fi
nală cu 6—3, 6—3, pe Stahlberg
(R.D. Germană) — Preobrajenskaia 
(U.R.S.S.).

Iată rezultatele celorlalte două finale 
ale turneului de Ia Riga: simplu 
femei: Palmeova (R.S. Cehoslovacă) — 
Polgar (R-P. Ungară) 7—5, 6—1 ; 
dublu femei; Titova, Preobrajenskaia 
(U.R.S.S.) — Kivi, Soom (U.R.S.S.)
7—5, 7—5. 

tică (vezi intercepțiile facile ale apă
rătorilor maghiari și cele două mari 
ocazii ratate de pripitul Pavlovici în

IOAN CH1R1LA

(Continuare în pag. a 3-a)

0 frumoasă victorie
a voleibalistelor notsfrc

R. P. Romînă—R. P. Ungară
3-0

La prima evoluție în Capitală îif 
acest an a reprezentativei noastre fe
minine într-o întîlnire interțări, volei
balistele noastre au lăsat duminică, în 
sala Floreasca o frumoasă impresie. 
Intîi datorită scorului categoric cu 
care au ciștigat întîlnirea cu formația 
R. P. Ungare: 3—0 (15—7, 15—5.
15—5), în al doilea rind datorită jo
cului pe care le-au prestat. De mult 
nu le-am mai văzut pe voleibalistele 
noastre impunîndu-se cu atîta autori
tate, luptînd cu atîta ardoare pentru 
fiecare minge, — mai ales în apărare 
— și atacînd decisiv, fără ca blocajul 
advers să poată opune vreo rezistentă.

Primul set a început în defavoarea 
noastră (0—3) ca urmare a unor 
atacuri reușite ale oaspetelor. De la 
5—5, însă, reprezentativa R. P. Ro
mine (cu Sonia Colceriu Ia servteiu, 
cu o organizare mai atentă a jo-utiiî. 
cu atacuri mai judicios construite) nu 
mai poate fi oprită. Ea egalează la 5, 
conduce cu 9—5 și cîștigă la 7. In 
acest set am remarcat pe Sonia Colce
riu, aceeași inimoasă jucătoare, ca șî 
pe Doina Ivănescu. Dar revelația setu
lui — care avea să lie a întregului 
meci — a fost Elena Verdeș-Florescu. 
care a jucat bine în linia a doua. iar 
în atac, trăgînd puternic sau lifta*. a 
finalizat fiecare acțiune, real’ztnd 
puncte prețioase. Seturile 2 și 3 nu vi 
istoric, fiind la discreția voleibaliste
lor noastre: Doina Popescu „scoate" 
aproape flecare balon expediat de ata
cul oaspetelor, iar la serviciu. ex»cu- 
tînd „roata" sa puternică, realizează 
multe puncte. Ambele seturi ne revin 
la 5.

Arbitrul G. îsailovici (Iugoslavia), 
ajutat de I. Niculescu, a condus ex
celent formațiile :

R. P. ROMÎNĂ: Doina Ivănescu, 
Doina Popescu, Ana Mocanu, Lia Va- 
nea, Sonia Colceriu, Elena Verdeș- 
Florescu.

R. P. UNGARA: I. Dencsi, M. Nagy. 
M. Tatar, I. Fekete. F. Blauman, Ci. 
Gerhardt — E. Varkoni, I. Maklarî.

C. ALEXB



GIMM AS Jl CĂ

DUBLĂ VICTORIE A REPREZENTATIVELOR NOASTRE 21 de secunde pe 200 metri!
jj

IN FATA ECHIPELOR R. S. S. ARMENE
CLUJ 24 (prin telefon 

ide la trimisul nostru). 
Publicul clujean, care a 
umplut pînă la refuz sala 
Armatei, a avut ocazia să 
urmărească sîmbătă și 
duminică, o importantă 
competiție internațională 
de gimnastică între repre
zentativele masculine și fe
minine ale R.P. Romine și 
R.S.S. Armene. Cei pre- 
zenți au aplaudat înde
lung frumoasa evoluție a 
concurent i lor din cele 
două echipe și au avut 
satisfacția să asiste la o 
dublă victorie a reprezen
tativelor romine.

Subliniem în primul 
rînd comportarea frumoasă 
a formației noastre mas
culine, care a cîștigat un 
concurs greu în compania 
unor adversari valoroși. 
Este suficient să amintim 
că din echipa oaspe au 
făcut parte, printre alții, 
faimosul campion Albert 
Azarian și Albert Azna- 
gurian, component al lo
tului u.R.S.S.

Gimnaștii noștri au luat 
un avantaj substanțial de 
4 puncte încă din prima zi. după exer
cițiile impuse (282,75—278,60). Ei au 
cîștigat cinci aparate din cele șase. 
Duminică, la exercițiile liber alese, 
avantajul lor a crescut, întrecerea re- 
venindu-le cu 565.80—558.45 p. La in
dividual victoria i-a revenit lui Albert 
Azarian, urmat de Anton Cadar și

HANDBAL
A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL MASCULIN

Steaua și Dinamo București au obținut victorii dificile
STEAUA — ȘTIINTA TIMIȘOARA 

19—17 (8—9). Au marcat : Bulgaru (3), 
Totan (2) Marcu <1). Telman (1), la- 
cot> (6), Nodea (2). Gruia (4) neutru 
Steaua, respectiv Sauer (4), Stenzel 
<3>, Jude (1). Cristian (6), Hartweg 
(31. A arbitrat corect Gh. Lungu 
(Brasov).

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
BRASOV 20—16 (10—7). Au marcat : 
Niea (1). Covaci (1). Ionescu (2), Hnat (8), Costache II (2). Muresan (2), Ivă- neseu (S), Coman ,J) pentru Dinamo 
Buc. respectiv Pali (2). Hovîrneanu 
(1). Miskes (2). Allies (4). Lehner (1), Fereteatcu (2). Hubes (2). Oanâ (2). 
A arbitrat corect A. Cristof (Lugoj). 

SGCtAVA 24 (prin telefon de la tri
misul nostru). Așteptate cu un deosebit 
interes, întrecerile turneului final mas
culin de handbal in 7 au început du
minică după-a miază pe stadionul Di
namo din localitate. Ambele jocuri au 
fost viu disputate și de un bun nivel 
tehnic. Meciurile au stirnit un interes 
cu atît mai mare cu cit cete două for
mații care reprezintă seria a Il-a, Știin
ța Timișoara și Dinamo Brașov, au 
jucat de la egal la egal cu favoritele 
turneului. Steaua și respectiv, Dinamo 
București.

In primul meci. Steaua—Știința Ti
mișoara. campionii au trecut prin rr.ari 
emoții pină au reușit să obțină victoria. 
Studenții au acționat adesea cu fan
tezie la semicerc, destrămind apărarea 
bucurcștenilor. Datorită acestui lucru. 
Știința a condus cu 6—2 (min. 16) și
8—4 (miri. 20). Din acest moment ti
mișorenii nu s-au mai concentrat sufi
cient. Ei an primit un gol cind se aflau 
în superioritate numerică, au ratat un

Campionatul feminin
! Cele două mtilniri restante din cam
pionatul fem'nin categoria A au dat 
c.îștig de cauză echipelor gazdă. La 
Timișoara, după cum ne-a transmis 
corespondentul nostru P. Arcan, echipa 
SSE a obținut o victorie meritată — 
10-7 (5—2) — în meciul cu ELEC
TROMAGNETICA BUC. A fost un joc 
plăcut, cu multe faze spectaculoase. 
Au înscris : Szefceli (5). Ciosescu (3), 
Kaspari și Kiss, pentru SSE, respectiv 
Ongert (2). Zamfirache (2), Dumitru 
(2) și M. Florea pentru oaspete.

La București, pe stadionul Tineretu
lui. CONFECȚIA a întrecut clar VO
INȚA SIGHIȘOARA cu 16—7 (9—2). 
Au marcat : C. Popa (5), Dumitru 
(4), S. Popa (4). Georgescu (2) și 
life pentru bucureșience. Panici (3), 
THes (2), Onofrei si Murzea pentru 
Voința. (NIC. D. NICOLAE-coresp.)

Anton Cadar s-a comportat cel mai bine dintre 
gimnaștii noștri in concursul cu echipele R.S.S. 
Armene, lată-l în timpul unui exercițiu dificil la 

paralele
Frederic Orendi. In ansamblu, gim- 
naștii noștri merită felicitări pentru 
frumoasa lor comportare și pentru vic-
toria de prestigiu obținută.

Echipa noastră feminină a evoluat, de 
asemenea, la un nivel superior, pe linia 
bunei ei comportări la ultimele con
cursuri internaționale. Gimnastele ro-

„7 rr.etri" și apoi s-au aflat în situația 
de a avea un jucător mai puțin în cimp 
Steaua a profitat de toate acestea reu
șind să egaleze (8—8) în min. 29. Re
priza însă s-a încheiat tot în avantajul 
bănățenilor : 9—8.

După pauză se joacă intr-un ritm 
„îndrăcit". Campionii folosesc mai des 
plecările fulgerătoare pe contraatac ale 
lui Iacob și de la scorul de 10—10 
(min. 37) ei ajung la 14—10 (min. 44). 
Greșelile de apărare (Gruia a fost eli
minat de trei ori, ultima oară definitiv 
în min. 45), însă, ii vor costa destul 
de mult Profitînd de faptul că are un 
jucător mai mult pe teren. Știința a 
atacat în trombă și după o frumoasă 
„cursă de urmărire" tabela de marcaj 
a indicat din nou egalitate (17—17) 
în min. 57. La acest scor Totan readuce 
avantajul echipei sale printr-nn șut 
puternic de la distanță (18—17). Re
venită în atac, formația timișoreană 
are o mare ocazie de a egala din nou 
dar Cristian — singur pe contraatac — 
greșește singurul său șut din această 
partidă (1), trăgind nestingherit in... 
Tale. Scorul meciului a fost pecetluit 
de Iacob, care a înscris tot dintr-o ac
țiune pe contraatac.

Și în partida Dinamo București—Di
namo Brașov spectatorii au putut ur
mări un joc pasionant. La început bra
șovenii și-au surprins adversarii cu cî- 
teva atacuri viguroase, conducind cu 
5—3 (min. 15). Bucureștenii și-au re 
venit însă destul de repede și datorită 
forței lor superioare de șut au preluat 
inițiativa (7—5 in min. 22) și au ter
minat repriza in avantaj : 10—7. După 
pauză tot ei atacă și măresc scorul, in 
min. 32, la 11—7. Asistăm in continuare 
la o puternică revenire a formației bra
șovene care prin acțiuni pe contraatac 
reușește să egaleze (11 —11) in min. 
42. Dar partida iși schimbă iarăși total 
aspectul în urma presingului efectuat 
de bucureșteni și tabela de marcaj in
dică în min. 47 16—11 în favoarea lor. 
Totuși formația din Brașov mai găsește 
resurse pentru a răsturna, aproape, 
scorul: 16—15 (în min. 53). Toți spec
tatorii se așteptau la un final „drama
tic", dar meciul se. .. calmează și 
bucureștenii, valorificînd-și superiorita
tea tehnică, termină partida cu o victo
rie meritată : 20—16.

In prima parte a turneului final mai 
sînt programate următoarele întreceri: 
luni — Știința Tim. cu Dinamo Buc. și 
Steaua cu Dinamo Brașov iar marți — 
Știința Tim. cu Dinamo Brașov și Di
namo Buc. cu Steaua.

ADRIAN VASILIU 

mînce au fost net superioare și au în
vins în mod categoric, cu o diferență 
de aproape 15 puncte : 305,55—290,75 p. 
La individual compus cel mai bine a 
concurat Etena Leușteanu-Popescu, 
care a obținut, de altfel, și primul loc. 
Ea a fost urmată de colegele eî de 
echipă Sonia lovan și Emilia Liță. 
Sonia lovan a cîștigat la trei aparate : 
sărituri, paralele și sol, iar la birnă a 
învins Elena Leusteanu-Popescu.

REZULTATE TEHNICE: masculin, 
pe echipe: R.P. Romînă 565.80 p, 
R.S.S. Armeană 558,45 p ; individual 
compus: 1. Albert Azarian (R.S.S.A.) 
114,20 p, 2. Anton Cadar (R.P.R.) 
113,85 p, 3. Frederic Orendi (R.P.R.) 
113.60 p.

Feminin, pe echipe: R.P. Romînă 
305.55 p, R.S.S. Armeană 290,75 p; 
individual compus : 1. Elena Leușteanu- 
Popescu (R.P.R.) 76.70 p. 2. Sonia 
lovan (R.P.R.) 76,35 p, 3. Emilia Lită 
(R.P.R.) 75.80 p.

CONSTANTIN MACOVEI

Derbiul etapei nu a corespuns
Campionatele republicane de lupte 

au programat sîmbătă și duminică în- 
tilniri în trei din eeie patru serii. S-au 
odihnit doar sportivii din seria B la 
„libereDerbiul campionatului s-a des
fășurat în Capitală și a opus forma
țiile din seria A la „libere", Steaua, 
Dinamo și Vagonul Arad, care și-au 
disputat ultima etapă din retur, iar la 
„clasice" s-au întrecut Viitorul Bucur 
iești și Electroputere Craiova din se
ria B. tn cronicile noastre anterioare 
scoteam in evidență faptul că, în sfîr- 
șit, echipa de „libere" a clubului Steaua 

I. Popescu (Steaua) a făcut și de data aceasta meciuri foarte apreciate 
Foto: I. Chioreanu

a început să aibă un adversar serios 
în formația dinamovistă. Sportivii di- 
namoviști ne-an decepționat însă. în 
această etapă ei au vădit o serioasă 
scădere de formă, n-au inițiat atacuri, 
nu au executat acțiuni clare, ei aci fă
cut tot timpul un fel de hărțuială care a 
împiedicat și pe sportivii militari să ac
ționeze cu o gamă cît mai variată de 
procedee tehnice. Scorul sever de 16—0 
cu care a fost învinsă echipa Dinam-o 
trebuie să dea serios de gîndit secției 
respective și antrenorului V. Dona.

Derbiul seriei B a constituit de ase
menea o surpriză neplăcută. Așteptam 
ca Viitorul să aibă un adversar dificil 
în Electroputere, care aspiră la un Ioc 
în seria A. Craiovenii n-am reușit însă

A APĂRUT NR. 10 

AL REVISTEI ILUSTRATE SPORT
Din cuprins :

@ Foiocronica SPORT (Steaua — campioană la baschet; Cupa 
Angliei _ (fotbal) în imagini ; Baschetbalișții americani în Romînia; 
Jurcă și Zamfirescu etc.).

• Spartachiada republicană la Slatina.
• Drumul meu în sport: maestra emerită a sportului Moria 

Alexandru.
@ Ultimele pedale în „Cursa Păcii".
® FOTBAL : Cele 180° ale Științei Cluj ; Portret Mateianu; Bă- 

trînu! și mingea (!!!) — viața lui Nilton Santos; In preajma finalei 
C.C.E. de la Viena ; Cuplajul cu... 10 goluri etc., etc.

9 Handbalul la Bacău.
• Magazin sporfiv etc.
Procurați-vă acest interesant număr la toate chioșcurile Difuzării 

Presei din întreaga țară.

(Urmare din pag. 1)

Am luat imediat legătură telefonică 
eu Clujul, pentru a-i anunța vestea 
despre 21,0 sec. maestrului emerit al 
sportului Ion Moina, fostul deținător 
al recordului.

— Ce părere aveți despre acest 
rezultat ?

— Ală bucură mult recordul lui Jurcă. 
Voi fi sincer spurundu-vă că îl tot 
aștept de 16 ani. Și satisfacția e cu 
ații mai mare cu cit performanța lui 
Jurcă. la ora actuală una dintre cele 
mai bune din Europa, vine in preajma 
Jocurilor Olimpice.

— Prevedeați că recordul va 
„cădea" în acest sezon ?

— Desigur. Performanțele bune rea
lizate anul trecui de Zamfirescu și 
Jurcă, și confirmate in acest început de 
sezon, faptul că recordul a și „tremu
rat" joi, in concursul internațional de 
la Atena, m-au făcui să-i prevăd, in 
continuare, o viață foarte scurtă. Duelul 
Zamfirescu—Jurcă (după acest con
curs ordinea se inversează), se anunță 
palpitară și va avea, fără îndoială,

deoît două victorii, la categoriile mari, 
prin Bușoiu și Martinescu. Justifica
rea pe care a dat-o antrenorul Mari
nescu, aceea că sportivii săi au fost... 
demoralizați în urma unei decizii ne
drepte, nu ni se pare întemeiată. Ar
bitrajele conduse de I. Crîsnio au fost 
la toate cele trei reuniuni din Capi
tală cât se poate de corecte. Micile 
greșeli, care s-au mai săvîrșit, nra au 
fost de natură să influențeze rezulta
tele.

în penultima etapă a campionatului 
republican de „clasice" seria A, pe 

terenul Progresul s-au întâlnit echipele 
Rapid, Progresul și Chimistul Baia 
Mare. Rezultatele vin să întărească a- 
firmațiile noastre, acelea că foarte 
multe echipe manifestă fluctuații de 
formă mari de la o etapă la alta. La 
etapa trecută, de pildă, a fost criticată 
echipa Rapid pentru comportare ne
corespunzătoare, iar în alte etape a 
fost remarcată formația Progresul. De 
data aceasta evidențiem pe sportivii 
din Giulești, care au cîștigat toate în
tâlnirile și ne mărturisim surprinderea 
față de evoluția sub posibilități a luptă
torilor de la Progresul, care le-au pier
dut pe toate.

De remarcat întreaga echipă de „li
bere" a clubului Steaua (antrenor V, 

drept rezultat performanțe din ce in c 
mai valoroase, pe care le așteaptă r. 
nerăbdare (și de atîta vreme I ) iubi 
torii atletismului.

— Ce cifră pronosticați pentri 
acest an ?

— După părerea mea, rezultatele sui 
21.0 sec. pe 200 m sînt chestiune d. 
zile. In acest fel. norma olimpică p 
anul 1964 (20,9 sec) va putea fi înde 
plinită de acești alergători, li văd, d< 
asemenea, capabili să se... răfuiască ș 
cu recordul meu pe 100 m.

— De altfel, Jurcă a și alerga' 
duminică dimineața, la antre
nament. 10,3 secunde. _

— Nu mă miră. Este intr-o form! 
bună dar nu maximă. L-am văzut aler- 
gitid pe 400 m garduri, cursă in cart 
mal poate coborî serios cifra recordu
lui. apropiindu-se de o valoare olim
pică.

— Dar pe 400 m plat ?
— In ziua in care vor avea un „ro

daj" corespunzător, amîndoi vor putec 
întrece cu mult cifra de 47,5 sec a re
cordului republican. Le doresc succes /... 
(v.v.).

Popovici), ca și luptătorii Pop (Chi
mistul Baia Mare), Bușoiu (EJectro- 
putere), V. Popeseu și Ovidiu (Rapid).

REZULTATE

Lupte libere seria A : Steaua eu 
Dinamo 16—0 și cu Vagonul Arad 
14—2. Dinamo — Vagonul Arad 14—2. 
Lupte clasice seria A : Progresul cu 
ChimistrjI Baia Mare 5—11 și cu Rapid 
3—11. Rapid — Chimistul Baia Mare 
10—6. Lupte clasice seria B : Viitorul 
Buc. — Electroputere 12—4.

V. GODESCU

TG. MUREȘ 24 (prin telefon). în 
orașul nostru s-a desfășurat ultima eta
pă a seriei A la „libere44. S-au eviden
țiat Drăgulin, Dragomir și Oprea de 
la Progresul, Molnar și Hathazi de Ia 
Mureșul.

Rezultate : Mureșul Tg. Mureș cu 
A.S.M. Lugoj 10—6 și cu Progresul 
6—10. Progresul—A.S.M. Lugoj 13—L 
(I. Păuș, coresp. reg.).

BRAȘOV 24 (prin telefon). Steagul 
roșu a cîștigat detașat întrecerile de 
lupte libere seria A la care au luat 
parte echipele Rulmentul Brașov și 
C.S.M. Reșița.

Rezultate : Steagul roșu Brașov eu 
Rulmentul 15—1 și cu C.S.M. Reșița 
14—2. Rulmentul — C.S.M. Reșița 
10—6. (T. Maniu, coresp.).

ROȘIORI DE VEDE 24 (prin tele
fon). Întîlnirile de lupte clasice seria 
A, programate în orașul nostru, ani 
stîrnit un viu interes. Pe stadionul 
C.F.R. au venit duminică dimineața 
peste 1500 de spectatori. Aai luptat fru
mos Stoiciu și Gabor (Steaua), Bolocan 
(C.S.M. Reșița) și Burcea (Steagul roșu 
Brașov) care a furnizat o surpriză : 
a învins la pumete pe Gabor.

Rezultate : Steaua cu Steagul roșu 
Brașov 10—4 și cu C.S.M. Reșița 14—2. 
Steagul roșu —C.S.M. Reșița 7—7. (T. 
Negulescu, coresp.).

Alte rezultate : „libere44 seria A : 
C.F.R. Timișoara cu Siderurgistul Ga
lați 8—6 și cu Rapid 8—8. Siderur- 
gistuil — Rapid 10—6. „Clasice44 seria 
A : Metalul Buc. cu C.F.R. Timișoara
9—7 și cu A.S.M. Lugoj 13—3. C.F.R. 
Timișoara — A.S.M. Lugoj 12—4. Di
namo eu Unio Satu Mare 15—1 și cu 
Siderurgistul Galați 14—2. Siderur- 

gistul — Unio 10—-6.

Din partea Serv. Inspecției Auto 
șl Circulației O.M.C.

Astăzi, 25 mai 1964, orele 
18,00, Direcția Miliției Capitalei 
organizează o consfătuire cu mo- 
tociciiștii și posesorii de auto
turisme particulare, în cadrul că
reia se vor discuta probleme pri- . 
vind securitatea circulației pe dru
murile publice.

Consfătuirea va avea loc ta Tea
trul de vară al stadionului „23 
August".

Sînt invitați să participe toți po
sesorii particulari de auto-moto 
din Capitală.



^inamo Pitești-Szeged (R. P. Ungară)
3-2 (O-O)

PITEȘTI 24 (prin telefon). „A fost 
joc specific de campionat", ne-a 

us la terminarea partidei antrenorul 
lipei oaspe, E. Moor. într-adevăr, cu 
cepția primelor 20 de minute în care 
riipele s-au studiat reciproc, jocul s-a 
siășurat într-un ritm rapid, cu con- 
latactiri periculoase de o parte și de 
a și cu multe faze frumoase de fot- 
1. Echipele și-au împărțit perioadele 
dominare în ambele reprize și am 

tea spune că și ...ocaziile ratele, 
ispeții au prezentat o formație omo- 
nă, cu ‘O 
re fermă, 
șpuiis cu 
n păcate, 
teptarilor, 
zele de finalizare și au ratat 
Jaghi în min. 5 și 20, C. lonescu in 
in. 28 și 74, David în min. 4 și 34. 
iros in min. 19 și 42. Szlovak în 
in. 72, Koreny în min. 39 etc).
Primul pol al meciului a fost înscris 

■ C. lonescu (min. 49) pentru ca la

înaintare rapidă și o apă- 
la care dinamoviștii au 

un joc combativ dar care, 
nu s-a ridicat la nivelul 
înaintările s-au pripit în 

mult

un contraatac Radu să faulteze în ca
reu și Remenyk să transforme penal- 
tiul: 1—1 (min. 50). In primele 30 
min. ale reprizei a doua Dinamo nu s-a 
regăsit deloc, în timp ce oaspeții s-au 
apropiat mai des de poarta lui Ma- 
tache. Ei reușesc să înscrie în min. 77. 
tot din 11 m, prin Arato. Epatarea o 
realizează Naghi (min. 74) pentru ca 
Sloenescu să stabilească scorul final 
în min. 90, transformînd un penalti t 
3—2.

A arbitrat cu unele scăpări Ilie Mm- 
dru—Pitești.

DINAMO: Matache, Valcan. Cornea- 
nu, Radu, 1. Stelian, Barbu, C. lones
cu, Dobrin (min. 46 Stoenescu), Naghi, 
Dumitrescu (min. 46 Constantinescu), 
David (min. 70 Cacoveanu).

SZEGED : Korony, Kiitosi, Remenvk, 
Pataky, Dezofi, Arato, Szlovak, 
reny, 
Tdth.

Ko-
Gilicz (min. 53 Popov), Boros,

AL. MOMETE
I. UDRESCU-coresp.

ÎN MECI AMICAL,

'etrolul— F. C. Niimberg 2-2 (0-0)
PLOIEȘTI 24 (prin telefon de la 
imisul nostru). Stadionul Petrolul, 
pectatori 6000. Timp frumos. Teren 
arie bun. Arbitru : M. Vasiliu (Plo
dii) — satisfăcător.
PETROLUL: lonescu — Pahonțu, 

ronea, Alecu, Florea — Dumitrașcu, 
I. Marcel — Badea, Iuhasz (Haia- 
ian), Dridca 1, Mocanu (Dridea 11).
F. C. NURNBERG : Wabra — Hil- 

srt, Popp — Wenauer, Leopold, Resch 
-Dachlauer, Miiller, Strehl, Wild, Al- 
«cht__ -
Au înscris: Badea (min. 61), Strehl 

riin. 70), Muller (min. 75), și Dri
es 1 (min.-80 din 11 m).
P-etroIul a încercat să obțină victoria 

i fața echipei vest-germane F. C. 
iirnberg. Sub semnul acestei dorințe, 
r-ezentă în evoluția fiecăruia dintre -cei 
3 petroliști, care au luat parte la joc, 
a desfășurat întregul meci. Și totuși, 
ibela de marcaj consemna la sfîrșitul 
art idei joc egal: 2—2. De ce ? Despre 
.■hipa gazdă nu se poate spune că a 
roluat slab. Dar nici la nivelul posi- 
ilităților sale. Dornici să înscrie, pe- 
oliștii au atacat încă din primul mi- 
ut poarta lui Wabra. Ei au combinat 
estul de frumos la mijlocul terenului, 
>ridea 1 preluînd sarcina de conducă- 
>r și activînd în acest sens 
ine, pe alocuri chiar foarte 
u comis erori în faza de 
uhasz, Badea și îndeosebi 
,au angrenat în duel direct
arii, deși era vădit că aceștia îi domi- 
au fizic și tehnic. Altă cauză care le-a 
npiedicat pe gazde să termine Invin- 
ătoare au fost și greșelile comise în 
«rtea a doua a jocului de oătre apă- 
are. -Două „elătinări" ale ultimei linii

Petrolului, neatenția lui lonescu la 
i lovitură liberă indirectă din careu au 
□semnat și cele două puncte înscrise 
le echipa vest-germană. Totuși, Petro- 
itfai îi putem acorda calificativul 
bine". La stabilirea acestui calificativ 
im ținut seama și de valoarea adver- 
arului. F. C. Niirnberg, după felul în 
are a evoluat azi, ne-a creat impre-

destul de 
bine. Dar 
finalizare.

Moca nu 
cu adver-

sia că este eea mai bună echipă vest- 
germană care ne-a vizitat țara. Alcă
tuită din jucători masivi, dar rapizi și 
tehnici, oaspeții au jucat batonul cu 
precizie și fermitate. Antrenorul Mor- 
lock (fostul internațional) cere „elevi
lor" săi o mișcare permanentă in teren, 
sprijin din partea tuturor la fiecare ac
țiune de apărare și atac. Beneficiind 
și de cîteva valori incontestabile (mij
locașii Resch, Wenauer și înaintașul 
Strehl) oaspeții se prezintă ca o echi
pă .„teze".

Vorbind despre cele 90 de minute ale 
partidei, am vrea să remarcăm cîteva 
faze care au fost aplaudate de spec
tatori. In min. 30 lonescu se remarcă 
la o fază excelent lucrată de către în
aintarea oaspeților, respingînd în cor
ner un șut al lui Dachlauer. In min. 
35 același lonescu intervine decisiv la 
o pătrundere periculoasă în careul mic, 
a lui Strehl. în min. 63, Mocanu are 
o ocazie excelentă, șutează puternic de 
la 6 m, dar fundașul Hilpert are o in
tervenție fericită. Din acest minut. Pe
trolul domină și creează numeroase faze 
spectaculoase, remareîndu-se Dridea I, 
Badea, Halagian și Dridea II. In min. 
80 1-Iiipert în luptă cu Dridea II, în 
careu, lovește mingea cu mina și arbi
trul acordă 11 m. Execută Dridea I și 
scorul devine egal. De la Petrolul cel 
mai bine s-au comportat Dridea 1, Ba
dea, Fronea, Alecu, iar de la oaspeți 
Resell — cel mai 
Strehl, Wenauer și

bun de pe teren. 
Popp.

V. PĂDNESCU

SERIA EST

Texiila Buhuși—Rulmentul Bîilad 
Fiuctexport Focșani—Mold. Iași 
Chimia Onești — FI. r. Tecuci 
Din. Suceava—Metalosport Galați 
Uniiea Botoșani—Lamin. Brăila 
Peîxolul Moinești — Rapid Mizil

CLASAMENT

ffionosport
Așa orală a variantă cu 12 rezultate 

exacte

Etapa din 24 V 1964

I. R.P. Romînă (tin.)—R.P. Ungară (tin.)

II. Dinamo Pitești — Szeged (R.P.U.)

IIÎ. Petrolul — F.C. Nurnberg (R.F.G.)

IV. Poiana — Metalul București

V. Ceahlăul — Știința Galați

VI C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara

VII. A.S.M.D. — Minerul Lupeni

Vin. FI. r. Oradea — A.S. Cugir

JX. Aiolanta — Torino

X. Fiorentina — Modena

KI. Lazio — Sampdoria

XII. Mantova — Roma

1

1

z
1

2

1

1

X

x

1

Fond de premii 232 114 lei

R. P. Rommă - R. P. Ungară
(echipe de

(Urmare din pag. J)

min. 63 și 64). Micul Dinu a început 
să „pîlpîie", neputînd reveni prompt 
în apărare. Și astfel, în min. 67, 
Puskas a trecut cu prea mare ușurința 
de D. Nicolae, reducînd scorul. Din 
acest moment echipa noastră a în-ceput 
să joace sub semnul nervozității. Matei 
a încercat, cu candoare, ceea ce ar fi 
fost plauzibil doar la 4—0, lancu a

tineret) 2-1
ma parte a meciului, pentru a forța 
jocul în adîncime în clipa în care au 
sesizat fisurile apărării noastre.

Echipa noastră a învins o formație 
valoroasă și tenace, dar a trecut pe 
lingă o victorie categorică.

A condus bine arbitrul eehcsfcvac 
Karel Galba.

R. P. ROM1NA : Andrei—Lupescu,
D. Nicolae, Grăjdeanu, Hălmăgeanu—

agitat excesiv în situații 
simple. Pînă și sobrul Lu- 
integrat în suita greșelilor, 
de cîteva ori pe Sikora, pe

Frățilă înitrzie și 

devenit greoi (tot plumbul nervilor!), 
ca un Guliver între pitici, iar Grăj- 
deanu s-a 
destul de 
pescu s-a 
seăpîndtt-1
care-1 dominase net în prima repriză. 
In sfîrșit, o altă consecință a nervozi
tății a fost trecerea subită a fotbaliști
lor noștri la jocul pe sus, care a îm
piedicat valorificarea altor cîteva o- 
căzii.

Echipa maghiară a jucat mai... bătrî • 
nește și, deci, fără fluctuații. Jucătorii 
maghiari sînt buni tehnicieni și luptă
tori. (Uneori, însă, preferă luptele... 
libere). De remarcat felul în care au 
renunțat la țesătura de pase din pri-

Varga va bloca
Dinu, Jancu—Matei, Frățilă (mia. 35 
Dumitriu II), Adam (min. 50 Pavta>- 
vici), Codreanu (min. 50 Adam). In 
ultimele cinci minute, Mureșan l-a în
locuit pe Adam, accidentat.

R. P. UNGARĂ : Varga—Formagini, 
Csordas (min. 46 Pancsics), Vagi, Ga- 
lambos, Sziics, Kara ba, Szuromi (min. 
46 Ronai), Puskas, Raczi, Sikora.

IERI,
SERIA I

„Cupa Păcii"
(Urmare din pag. 2) 

de vîrs'tă și experiență internațională, 
care. însă, s-a consacrat din plin, ne. 
dezmințind nici un moment fe:ma de 
care se bucură rugbiul rommesc m Eu
ropa.

Intrăm pe teren în următoarea for
mație : Nedelcu — Ciobănel, Kiva. Rah- 
topol. Dragomir — CiugioE, Maleescu 
— Zlătoiaria. Țuțuianu. lonesru — $w- 
ban, .Preda — Drabotă, lordăcbescu, 
Baciu. Pe parcurs, în repriza a 11-a, îw 
locul lui Alateescu (ușor accidcrttal), a 
trecut lonescu. al cărui foc in Mte a 
111-a l-a ocupat Fugigi. De asemenea, 
CJiiriac, a intrat în locul lui Giugiuc. 
V. Rusii m locul lui Șerban, iar spre 
sfîrșft, Cordoș în locul tai Dragomir. 
Arbitrul francez Bernard Marie a -con
dus fără .greșeală.
J-a început germanii pornesc în trom

bă și inițiază o serie de atacuri peri
culoase, stopate insă foarte prompt. 
Totuși, la un ofsaid al lui lordăchescu. 
Zăbe deschide scorul printr-o tovitură 
de pedeapsă (0—3) în min. 4. In min. 
11, Rahtopol inițiază un atac, realizea
ză o „spargere" în dispozitivul apărării 
germane și pasează lui Dragomir care 
culcă o încercare, transformată de Ala- 
tcescu (5—3). In min. 14 Nede.lcu 
inițiază și el un atac, îi pasează iui 
Rahtopol care pătrunde în stilul său'- 
caracteristic și înscrie o încercare trans
formată de Mateescu (10—3). In min. 
25, Mateescu pleacă după o grămadă 
pe partea închisă, simulează o pasă 
către Ciobănel dar păstrează batonul 
și înscrie la colț (13—3), In min. 27, 
Zăbe trimite balonul în bară. Trei mi
nute mai tîrziu, același Zăbe transfor
mă o lovitură de pedeapsă (Țuțmanu 
placase un adversar fără baton). Deci, 
scor 13—6 cu care se încheie repriza.

Ea reluare, în min. 47, atac cit toată 
linia noastră de treisferiiTri ! B/i tonul 
ajunge pe aripă, la Ciobănel care în
scrie la colț (16—6). Tn min. 52, faza 
se repetă aproape identic și Ciobănel 
înscrie o nouă încercare (19—6). In 
min. 55 și 61 este rindul lui A'ias să 
înscrie două încercări (deci, 25—6). 
Și, în fine, în min. 76, beneficiem de 
• lovitură de pedeapsă de la centru, 
pe care Nica o transformă iir.pecabiț, 
stabilind scorul final i 28—6.

MOSCOVA 24 (Agerpres).
Echipa de fotbal U.T. Arad și-a în

ceput turneul în U.R.S.S. jucînd la 
Kalinin cu selecționata de tineret a 
U.R.S.S. Gazdele su obținut victoria 
cu scorul de 2—1.

Știința București — QF®. Pașcani
1— 1 (0—1), Metalul Tîrgoviște—Chi
mia Făgăraș 4—1 (3—0), Dinamo Ba
cău — Foresta Fălticeni 10—2 (8—1), 
Poiana Cîmpina — Metalul București
2— 1 (0—1), Geahlăul P. Neamț — 
Știința Galați 1—2 (1—2), Tractorul 
Brașov — Unirea Rm. Vîieea 2—0 
(0—0), Știința Craiova — Flacăra Md- 
reni 3—2 (2—1).

6. Metalul București 23 10 3 10 23:22 23
7. Uniiea R. Vîieea 23 9 5 9 35:41 23
8. Tractorul Brașov 23 9 4 10 29:23 22
8. C2F.R. Pașcani 22 8 6 B 24:26 22

10. Flacăra Moreni 23 W 1 12 31:34 21
11. Chimia Făgăraș 23 8 4 11 27:39 20
12. Știința Galați 23 7 5 11 35:34 19
13. Ceahlăul T. Neamț 23 7 5 11 39:46 19
14. Tores ta Fălticeni 23 5 5 13 21:6D 15„

CATEGORIA
3—1
1—0 
0—2 
3—1 
2—1
3—0

Brăila ■ 
Dinamo 
Petrolul 
Onești,

1. Laminorul Brăila 21 12 4 5 48:19 28
2. FI. roșie Tecuci 21 10 5 6 42:24 25
3. Dinamo Suceava 20 10 5 5 31:19 25
4. Textila Buhuși 21 9 4 8 34:31 22
5. Chimia Onești 21 9 4 8 28:20 22
6. Fructexport Focșani 21 8 4 9 28:27 20
7. Uniiea Botoșani 21 9 2 10 29:31 20
8. Moldova Iași 21 8 3 10 27:35 19
9. Rapid Mizil 20 9 1 10 24:35 19

10. Petiolul Moinești 21 7 3 11 29:37 17
11. Rulmentul Bîrlad 21 6 5 10 27:53 17
12. Metalospoit Galați 21 6 4 11 26:42 16

Etapa viitoare: Metalosport 
rea Botoșani, Laminorul 
Buhuși, Moldova lași — 
Flamura roșie Tecuci — 
Rapid 
Biilad

Galați — Uni- 
— Texiila 
Suceava, 
Moine ști. 

Rulmentul

(3-0) 
(0—0) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-0)
(2-0)

CLASAMENT

1. C.F.R. Ro,șioii 21 12 4 5 29:11 28
2. Dinamo "Victoria Buc. 21 13 2 6 45:21 28
3. Victoria Giurgiu 21 12 4 5 46:24 28
4. Flacăra roșie Buc. 21 9 6 5 29:23 24
5. Metalul Pitești 21 9 5 7 29:33 23
6. Tehnometal București 21 9 3 9 23:35 21
7. Electrica Fieni 21 7 4 10 27:41 18
8. Progresul Alexandria 21 5 8 8 22:35 18
9. Portul Constanța 21 8 1 12 32:31 17

10. Unirea Răcari 21 6 4 11 30:29 16
11. Electrica Constanța 21 6 4 11 27:41 16
12. Muscelul Cîmpulung 21 6 3 12 24:39 15

Etapa viitoare: Tehnometal București — 
C.F.R. Roșiori, Unirea Răcori — Dinamo Vic
toria, Muscelul Cîmpulung — Portul Con
stanța, Victoria Giurgiu — Flacăra roșie 
București, Electrica Constanța — Metalul 
Pitești, Electrica Fieni — Progresul Alexan
dria.

SERIA VEST

Mizil — Chimia
— Fructexport Focșani.

SERIA SUD

Constanța —Unirea R acariPortul
FI. r. București — Metalul Pirești 
Din. Victoria—Electr. Constanța 
Progr. Alexandria—Telmom. Buc. 
Vict. Giuigiu — Electrica Fieni 
C.F.R. Roșiori—Mușc. Cîmpulung

2—1
2—1
7—0
3— 1
4— 0
3—1

(2-0)
(i-i)
(4-0)
(1—0)
(2-0)
(0-1)

C.F.R. Arad—Pandurii Tg. Jiu 
Tract. Corabia—Electromotor Tim. 
Met. Tr. Severin—Steaua r. S-ta 
Sideiurg. Hunedoara—Teba Arad 
Victoria Căian—Minerul Deva 
Vag. Arad—Electioputere Craiova

CLASAMENT

1. Vagonul Arad
2. Metalul Tr. Severin
3. Pandurii Tg. Jiu
4. C.F.R. Arad
5. Sider. Hunedoara
6. Victoria Căian
7. Tractorul Corabia
8. Electr. Timișoara
9. Electioputere Craiova

21
21
21
21
21
21
21
21
21

5—1
2—2
3—0
3—1
2—1
3—0

14 2
3
2
7
4
3
4
6

13
11
8
9
9
8
7
8 3

(2-1)
(1-1)
(3-0) 
(1-1) 
(1-0) 
(3-0)

26:24 23
29:37 22
26:29 21
35:33 20
27:31 20
31:32 13

CLASAMENT

1. Metalul Tîrgoviște 23 14 2 7 41:34 30
2. Poiana Cîmpina 23 13 3 7 37:24 29
3. Dinamo Bacău 23 11 5 7 46:22 27
4. Știința Craiova 22 10 7 5 37:23 27
5. Știința București 23 9 5 9 34.31 23

i
Etapa viitoare: Flacăra Moreni —< 

Metalul București, Știința Galați —> 
Poiana Cîmpina, Știința -Craiova —> 
Unirea Rm. Vîieea, Chimia Făgăraș—• 
Dinamo Bacău, Știința Btscarești —• 
Metalul Tîrgovișle, Foresta Fălticeni—-• 
Ceahlăul P. Neamț, C.F.R. Pașcani — 
Tractorul Brașov.

SERIA A Îl-A

C
10. Minerul Deva
11. Steaua 1. Salonla
12. Teba Arad

21 7'5 9 28:33 
21 6 4 II 22:36
21 3 3 15 19:44

T9 
16 
9

Etapa viitoare: Electromotor Timișoara— 
Electioputere Craiova, Pandurii Tg. Jiu — 
Vagonul Arad, Siderurgistul Hunedoara — 
Tractorul Corabia, Victoria Căian— Metalul 
Tr. Severin, Steaua roșie Salonta — C.FjR. 
Arad, Teba Arad — Minerul Deva.

Minerul Baia Mare — Industria sîr-. 
mei Cîmpia Turzii 2—2 (1—1), C.S.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara 2—1 (0—0), 
A.S.M.D. Sata-Mare — Minerul Lqpeui, 
1—0 (0—O), Flamura roșie Oradea —• 
A.S. Cugir 0—0, Jiul Peirila — Gaz 
metan Mediaș ;1—0 (0—0), Arieșul 
Turda — Mureșul Tg. Mureș 5—2 
(2—1), C.S.M. Sibiu — C.S.M. Cluj 
1-1 (1-1).

SERIA NORD

2—1
2—2
3—0
2—0

Metrom Brașov—Unirea Dej 
Rec. Cărei—Textila St. Gheorghe 
Rapid Tg. Mureș—Met. Baia Mare 
Minerul Bihor—Soda Ocna Mureș _ _ 
Faianța Sighișoara—Gloria Bistr. .2—1 
Chim. Tîrnăveni—Min. Baia Sprie

CLASAMENT

Recolta Cărei
Unirea Dej
Soda Ocna Mureș 
Gloria Bistrița 
Metrom Brașov 
Paianța Sighișoara 
Minerul Bihor
Chimica Tîrnăveni
Minerul Baia Sprie 
Rapid Tg. Mureș 
Textila Si. Gheorghe 
Metalurg. Baia Mare

Etapa viitoare: Gloria Bistrița —
Cărei, Textila Sf. Gheorghe — Unirea Dej, 
Faianța Sighișoara — Minerul Bihor, Mi
nerul Baia Sprie — Rapid Tg. Mureș, Soda 
Ocna Mureș — Metrom Brașov, Metalur
gistul Baia Mare --- Chimica TJrnăveni.

2—0

(1-0)
(0-1) 
(1-0)
(1-0)
(1-0)
(1-0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

13
10
11
11
10

8
9
7
9
9
7
5

3
5
2
1
3
6
2
5
1
1
3
2

5
6
8
9
8

51:23 29
47:33 25
38:32 24
44:30 23
40:28 23

7 31:32
10 30:40
9 28:35

11 24:31
11
11
14

S3:44 
21:28 
20:51

22
20
19
19
19
17
12

Recolta

i 
viitoare: C.F.R. Timișoara —« 
Baia Mare, Gaz metan Me-, 
Flamura roșie Oradea. A.S,

CLASAMENT

1. Minerul Baia Mare 23 14 2 7 33:19 30
2. C.F.R. Timișoara 23 10 9 4 29:19 29
3. C.S.M. Reșița 22 12 4 6 34:20 28
4. A.S. Cugir 23 9 7 7 19:28 25
5. Jiul Petrila 23 « 7 B 27:30 23
6. Minerul Lupeni 23 9 5 9 25:29 23
7. Gaz metan Mediaș 23 8 5 10 27:19 21
8. Ind. shmei C. Turzii 23 9 3 11 36:34 21
9. Arieșul Turda 22 8 5 9 28:31 21

10. A.S.M.D. Satu-Mare 23 *9 3 11 24:34 21
11. C.S.M. Sibiu 23 8 4 11 24:21 20
12. Mureșul Tg. Mureș 23 6 8 9 32:35 20
13. Flamura r. Oradea 23 7‘6 10 !8:83 20
14. C.S.M. Cluj 23 7 4 12 23i27 18

Etapa
Minerul 
diaș —
Cugir — Arieșul Turda, Jiul Petrila—. 
A.S.M.D. Satu-Mare, Mureșul Tg. Mui 
reș — C.S.M. Sibiu, C.S.M. Ciuj —> 
Minerul Lupenii, Industria sîrnrei Cîm-< 
pia Turzii — C.S.M. Reșița.



CONCURSUL INTERNATIONAL OE PENTATLON MODERN 
DE LA BUDAPESTA;

DUMITRU WEA ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE CĂLĂRIE

O PERFORMANȚI REMARCABILĂ A CICLIȘTILOR NOȘTRI

ECHIPA R. P. ROMlNE A CUCERIT LOCUL 2 ÎN CEA OE-A XVII-a EDIȚII 
A „CURSEI PĂCII"

BUDAPESTA 24 (prin telefon). Du
minică a început în capitala Ungariei 
im mare concurs internațional de pen
tatlon modern, la care participă 48 de 
sportivi din 7 țări: Austria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, R.F. Germană, 
R.P. Romînă, R.P. Ungară (cu 6 
echipe) și U.R.S.S.

Prima zi a întrecerilor a adus pen- 
tatloniștilor romîni o mare satisfacție. 
Reprezentantul țării noastre, DUMITRU 
ȚINTEA, a cucerit locul întîi în proba 
de călărie. El a totalizat 1 070 p (30 
puncte penalizare la obstacolul 8), rea- 
iizind și cel mai bun timp al zilei: 
3:06.0. Următorii clasați: Bodnar (Un
garia B) și Hidvegyi (Ungaria E) au

întreceri spectaculoase In întîlnirea ciclist*
DE VELODROM BUCUREȘTI-SOFIA

*' Vremea a ținut cu amatorii reuni
unilor cicliste de velodrom. Ploaia care 
ti căzut în cursul dimineții de sîmbătă 
și duminică a încetat la timp și astfel 
întîlnirea dintre reprezentativele ora
șelor București și Sofia s-a desfășurat 
după programul anunțat.

Ziua 1 a întîlnirii a fost favorabilă 
fcicliștilor bucureșteni, care au cîștigaț 
toate probele. Tonul l-au dat viteziștii 
noștri, care în semifinalele probei au 
eliminat și pe ultimii doi alergători 
bulgari rămași în cursă. Mircea Po
pescu l-a întrecut pe Ștefan Kirev iar 
Dan Popovici pe Blagoi Dimitrov. 
Cele doua manșe ale finalei au revenit 
lui Dan Popovici, care a realizat și cel 
mai bun timp al zilei: 12,0 sec. Cla
sament final: 1. Dan Popovici; 2. 
Mircea Popescu; 3. Ștefan Kirev; 4. 
Blagoi Dimitrov.

La startul probei de urmărire echipe 
1(4000 m) s-au aliniat următoarele for
mații : BUCUREȘTI — V. Burlacu. 
iV. Voloșin, E. Bărbulescu și S. Duță : 
ISOFIA — D. Nicolov, Z. Zaprianov, 
N. Stoianov și Șt. Kirev. Cicliștii din 
echipa noastră au pornit bine, au dus 
în mod egal la trenă pînă în turul 6 
cînd timpul înregistrat prevestea un 
nou record. Dar, în următoarele 4 
ture ei nu au mai avut resurse pentru 
a menține ritmul și astfel ne-am bucu
rat doar de frumoasa victorie obținută 
în disputa cu echipa bulgară. Clasa
ment: 1. București 4:52,2; 2. Sofia 
5:02,1.

In programul primei zile a compe
tiției a figurat și o probă mai puțin 
obișnuită: cursa americană. La capă
tul unei dispute echilibrate, victoria a 
.revenit și la această probă, mult gus
tată de public, pistarzilor noștri. Cu 
toții am regretat, însă, că din cauza 
ploii care a început în timpul acestei 
curse, ea nu s-a putut desfășura pînă 
ia capăt, fiind întreruptă după 44 de 
ittre. Clasament: 1. București 45 p;
2. Sofia 43 p.

După prima zi echipa Bucureștiului 
conducea cu 3—0.

Duminică după-amiază sportivii 
bucureșteni nu au mai dat în unele 
curse randamentul așteptat. Ne refe
rim la proba olimpică de 1000 m cu 
start de pe loc și în special la cursa 
cu adițiune de puncte care — în con
fruntările de pînă acum dintre repre
zentativele celor două orașe a reve
nit cicliștilor noștri. Specialistul nos
tru nr. 1 pe 1000 m cu start de pe loc, 
V. Burlacu, s-a clasat pe ultimul loc, 
iar semifondul a fost cîștigat de aler
gătorul D. Nikolov. Insuccesul suferit

UNGARIA — FRANȚA 2—1

Sîmbătă, la Budapesta, în cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei Euro- 
f»ei“, reprezentativa de fotbal a Un
gariei a dispus cu 2—1 (1—1) de echi
pa Franței. Cîștigînd și primul joc cu 
3—1, echipa Ungariei s-a calificat în 
semifinalele competiției, unde va în- 
tîlni selecționata Spaniei, la 17 iunie, 
ia Madrid. în jocul de sîmbătă, fran
cezii au condus m 1—0 prin golul în
scris de Combin în primele minute, 
apoi Sipos a egalat (min. 24) iar Bene 
a marcat golul victoriei (min. 56). 
Arbitrul italian Lo Bello a condus for
mațiile : UNGARIA : Szentmihali — 
'Matrai, Meszoli, Saroși, Nagy, Sipos, 
Sandor, Rakosi, l'ichy, Bene, Feny- 
'tvessi. FRANȚA : Bernard — Casolari, 

obținut același număr de puncte, dar 
au realizat un timp mai slab pe par
cursul celor I 350 metri : 3:09.0 și res
pectiv 3:11,0. Pe locul 4 s-a clasat 
Ittel (R.F.G.) cu 1 040 p (30 p. pena
lizare) — 3:11,0 urmat de Sarfalvi 
(Ungaria B) 1 040 p și Moczar (Un
garia A) - 1 040 p. GH. TOMIUC a 
realizat 1005 p, iar C. L1CH1ARDO- 
POL — 710 p. Clasamentul pe echipe:
1. Ungaria B 3 150 p ; 2. Ungaria A 
3 090 p ; 3. R.S. Cehoslovacă 2 930 p ; 
4. Ungaria D 2 870 p; 5. Ungaria E 
2 800 p; 6. R.P. Romînă 2 785 p;
7. R.F. Germană 2 750 p; 8. U.R.S.S. 
2 685 p etc.

Luni se dispută proba de scrimă.

la proba cu adițiune de puncte se da- 
torește în primul rind tacticii greșite 
aplicată de cei 8 alergători bucureșteni. 
De-a lungul celor 75 de ture, ei au 
făcut o cursă de așteptare, oferind 
astfel adversarilor posibilitatea să 
atace decisiv aproape la toate sprin
turile. De asemenea, mai trebuie men
ționat că alergătorii noștri nu s-au 
ajutat reciproc, nu au protejat ac
țiunile inițiate de Victor Voloșin, Ni- 
colae Grigore și Eugen Bărbulescu 
care, la un moment dat, concurau la 
primul loc. (După 5 sprinturi Eugen 
Bărbulescu se afla la egalitate de 
puncte cu D. Nikolov și.Z. Zaprianov).

Iată clasamentele în probele des
fășurate duminică: cursa italiană —
1. Sofia (Z. Zaprianov, Șt. Kirev, B. 
Dimitrov, N. Dimitrov și N. Stoianov) 
2:19,9; 2. București (M. Popescu, D. 
Popovici, E. Bărbulescu, V. Voloșin și 
V. Burlacu). 1000 m cu start de pe 
loc: 1. Șt. Kirev 1:13,2; 2. N. Stoia
nov 1:13,5. 3. E. Bărbulescu 1:13,9; 
4. V. Burlacu 1:14,8. Cursă cu adițiune 
de puncte: 1. D. Nikolov (Sofia) 49 p;
2. Z. Zaprianov (Sofia) 39 p; 3. V. Vo
loșin (București) 33 p; 4. C. Baciu 
(București) 24 p; 5. N. Grigore (Bucu
rești) 22 p.

Rezultat final al întîlnirii: București 
— Sofia 3—3.

In afara concursului s-a desfășurat 
o cursă de viteză-turneu la care s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
1. D. Popovici — 3 victoriî; 2. M. Po
pescu — 2 vict.; 3. V. Krum — 1 vict. 
4. B. Dimitrov — 0 vict.

TR. lOANIȚESCU 
ION DUMITRESCU

Echipa Bucureștiului, în timpul probei de urmărire

FOTBAL PE GLOB
Artelesa, Chorda, Ch. Alfred, Stako, 
Lech, Di Nallo, Combin, Bonell, Ram- 
Fer

OLANDA — ALBANIA 2—0 — ÎN 
PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL

Ieri s-a disputat la Rotterdam pri
mul meci din preliminariile celui de 
al 8-lea campionat mondial de fotbal. 
Cu acest prilej echipa Olandei a învins 
cu 2—0 (0—0) echipa R.P. Albania, 
prin punctele realizate de Schrijvers 
din 11 m și Duller.

— De la

PR AGA (prin telefon). Ieri, Ia Praga 
a luat sfîrșit -cea de a XVII-a ediție a 
„Cuirsei Păcii", competiție de anver
gură mondială, la care au participat 
cicliști din 38 țări reprezentînd 4 con
tinente. Urmărită cu mare interes de 
către întreaga opinie publică sportivă, 
această întrecere a celor mai buni ru
tieri amatori din lume a oferit de-a 
lungul a 14 zile dispute pasionante 
de iun înalt nivel tehnic. La Praga au 
primit cununa învingătorilor tînărul 
Jan Smolik, o mare speranță a ciclis
mului cehoslovac și reprezentativa 
R.D. Germane, cîștigătoare pentru a 
5-a oară a acestei competiții.

Echipa țării noastre a avut o com
portare foarte bună. Alergătorii romîni 
au cîștigat 3 etape, prin Moiceanu, 
Stoica și Dumitrescu (în ceilalți 16 
ani cicliștii noștri au realizat 4 vic
torii) obținînd și alte locuri fruntașe 
în clasamentele pe etape. în final, 
echipa R.P. Romîne s-a clasat pe locul 
2, înaintea unor redutabile reprezen
tative naționale, obținînd astfel cel 
mai important succes din întreaga is
torie a sportului nostru cu pedale. 
Comportarea cicliștilor noștri a fost 
comentată și elogiată de presa de spe
cialitate din Europa, contribuind la 
creșterea prestigiului sportului romi- 
nesc în arena mondială. Pentru curajul 
de care au dat dovadă, pentru puterea 
lor de luptă și modul cum s-atu dăruit 
echipei, Moiceanu — căpitanul echipei, 
Dumitrescu, Stoica, Ardeleanu, Ziegler, 
Zanoni, ca și colectivul tehnic condus 
de antrenorul E. Golgoți merită feli
citări.

CESKE BUDEJOVICE : GABRIEL 
MOICEANU PE LOCUL 2

Etapa a 13-a Pardubice — Ceske 
Bnidejovioe (204 km), a constituit pen
tru cicliștii participanți la „Cursa Pă
cii “ una dintre ultimele posibilități de 
rezolvare a situației în cele două cla
samente generale. S-a muncit mult, s-a 
încercat tot ce era posibil. Spre lauda 
lor, alergătorii noștri au construit nu
meroase acțiuni cu scopul de a trece 
peste formația R.D.G. Atît Moiceanu 
cît și Dumitrescu, Ziegler și ceilalți 
au sprintat, au încercat să se demar- 
clieze tot timpul, dar a fost imposibil. 
Cei șase cicliști germani au suprave
gheat pe fiecare om al nostru pe par
cursul întregii etape. Așa se face că 
la sprintul final s-a prezentat un grup 
masiv de alergători. Sosirea s-a făcut 
pe pista unui stadion de dirt-track. 
Primul a intrat Kapitonov. Din cauza 
vitezei <xi care a pătruns pe stadion, 
el nu a putut lua virajul la dreapta și 
3-a prăbușit. După el au căzut Gazda, 
Kulibin, Spruyt, Zielinski, Gawlicek

TURNEUL PREOLIMPIC DE FOTBAL 
DE LA LIMA

în turneul preolimpic de fotbal de 
la Lima, rezervat echipelor sud-ame- 
ricane, Uruguay și Columbia au termi
nat la egalitate : 1—1. în clasament, 
conduce Argentina, urmată de Peru 
și Brazilia.

NOUA EDIȚIE A „CUPEI RAPPAN"

A început noua ediție a competiției 
de fotbal pentru „Cupa Rappan". în 
orașul Saarbriicken (R.F.G.), echipa 
F.C. Liege a învins cu 1—0 pe F.C. 
Saarbriicken. Jucînd în deplasare, e- 

trimisul nostru special, H.

ș.a. Moiceanu, atent, a evitat busculada 
și a continuat să ruleze, dar Dolezal, 
venit din iurmă, se afla pe partea li
beră a pistei, așa că a putut să-și con
tinue sprintul cu viteza inițială. în 
această situație Moiceanu a trebuit să 
se mulțumească cu locul 2. Printre 
alergătorii antrenați în busculadă s-au 
aflat și cei maghiari, astfel că forma
ția Uniunii Sovietice a trecrit în cla
samentul general înaintea celei a R.P. 
Ungare.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. Dolezal 
(R.S.C.) 5h 26:14; 2. G. Moiceanu, 3. 
Wewer (Danemarca) același timp ; 4. 
Neiciov (R.P.B.) 5h 26:17, 5. Smolik 
(R.S.C.)... 9. W. Ziegler... 11. C. Du- 
mitrescu; 12. I. Ardeleanu... 24. I. 
Stoica... 31. L. Zanoni același timp.

C. DUMITRESCU A INIȚIAT 
O EVADARE DE 45 KM

Startul în ultima etapă a „Cursei 
Păcii", desfășurată pe ruta Cseke Bude- 
jovice — Praga (156 km), s-a dat la 
ora 12,40 pe un vînt puternic, care a 
bătut lateral. Din cauza acestui adver
sar de neînduplecat plutonul se frag
mentează chiar după cîțiva kilometri și 
astfel în frunte rămîn doar 36 din 
cei 63 de alergători care au luat star
tul. Printre cei rămași în urmă se află 
și L. Zanoni. în plutonul fruntaș ru
lează ceilalți alergători romîni. 5 ci
cliști polonezi, 6 cehi, 3 maghiari, 2 
sovietici etc. La km 40 abandonează 
ciclistul sovietic Cerepovici. La sprintul 
cu premii din localitatea Tavor (km 
56) se produce una dintre cele mai 
spectaculoase faze ale cursei. Toți ci
cliștii participă la acest sprint iar după 
trecea liniei de sosire, cînd spiritele 
s-au liniștit, C. Dumitrescu» țîșnește și 
se desprinde de pluton. Colegii lui de 
echipă talonează acțiunile întreprinse 
în urmărirea lui și astfel, la km 65, 
C. Dumitres-cm are un avans de 1 mi
nut, iar la km 71 și-1 mărește la 1:30.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
CU PRILEJUL unei reuniuni atletice 

internaționale desfășurate la Leipzig. 
Karin Balzer (R.D.G.) a egalat recor
dul mondial la 80 m.g. realizind timpul 
de 10,5. Recordul mondial aparține Gi- 
selei Birkenmeyer (R.D.G.) și atletei 
engleze Betty Moore.

DUPĂ 8 ETAPE, în Turul ciclist in
ternațional al Italiei, primul loc în cla
samentul peneral continuă să se ajle în 
posesia francezului Jacques Anquetil. 
El are acum un avans de numai 17 sec. 
față de italianul De Ross și 1:40 față 
de fostul lider Mozer (Italia).

ÎN PISCINA OLIMPICA din Berli
nul democrat a avut loc un concurs 
internațional de natație, cu care prilej 
au fost înregistrate cîteva rezultate re
marcabile : 200 m bras Prokopenko 
(U.R.S.S.) 2:31,8; 100 rr. liber femei 
Bîstrova (U.R.S.S.) 1:04,9; 400 m liber 
femei 7abacs (R.P.U.) 5:10,5. Rezul
tate din turneul de polo pe apă : R.P. 
Ungară—R.S. Cehoslovacă 8—0, R.P. 
Bulgaria—R.P. Polonă 3—2, R.S. Ceho
slovacă—R.P. Bulgaria 5—3, R.D. Ger
mană—R.P. Polonă 4—1.

DUPĂ 3 RUNDE, în clasamentul tur
neului interzonal de șah de la Amster
dam conduce fostul campion mondial 
V. Smislov (U.R.S.S.) împreună cu

chips Eintracht Braunschweig (R.F.G.) 
a dispus cu 3—2 (1—1) de F.C. Berin- 
gen (Belgia). La Liege, Standard Liege 
a întrecut cu 3—1 (0—-0) pe Hertha 
(R.F.G.).

UN TURNEU INTERNATIONAL 
LA RIO DE JANEIRO

Federația braziliană de fotbal a al
cătuit programiul turneului internațio
nal care va avea loc în ora-șele Rio de 
Janeiro și Sao Paolo între 30 mai și 
7 iunie. Programul este următorul : 
30 mai (Rio de Janeiro) Brazilia — 
Anglia ; 31 mai (Rio de Janeiro) Por
tugalia — Argentina ; 3 iunie (Sao 
Paolo) Brazilia — Argentina ; 4 iunie 
(Sao Paolo) Portugalia — Anglia ; 6 
iunie (Rio de Janeiro) Anglia — Ar
gentina ; 7 iunie (Rio de Janeiro) Bra
zilia — Portugalia.

Nauru —

în momentul acesta cicliștii polom 
și germani, văzînd pericolul, orgai 
zează o îndrăcită mo rișca pentru ura 
rirea alergătorului nostru și la km 
distanța dintre fugar și pluton se mi 
șorează Ia 200 m. C. Dumitrescu co 
tinuă să ruleze de urnul singur pîi 
la km 101, unde va fi înghițit de pi 
ton. După 11 km, alergătorul maghi 
Megyerdi evadează din pluton (acțiui 
care pînă la urmă va aduce echip 
sale victoria în disputa cu reprezenl 
tiva U.R.S.S.), fiind urmat de belgian 
Zacquemin și peste puțin timp de ceh 
slovacul Heller. Aceștia vor ajun 
primii la Praga. Iată ordinea sosiri
1. Zacquemin (Belgia) 3h 49:19 ; 
Megyerdi (R.P.U.) același timp ; 
Heller (R.S.C.) 3h 51:15 ; 4. Leseticl 
(R.S.C.) 3h 51:55... 11. I. Stoica... 1 
C. Dumitrescu... 15. I. Ardeleanu... 3 
G. Moiceanu, 32. W. Ziegler acela 
timp... 43. L. Zanoni 4h 02:06.

CLASAMENTELE GENERALE: i 
dividual : 1. Smolik (R.S.C.) 54h 49:0
2. Hoffman (R.D.G.) 54h 56:53 ;
Wiedeman (R.D.G.) 54h 57:03 ; 4. Kw 
ra (R.P.P.) 54h 57 :37 ; 5. Zapa
(R.P.P.) 54h 57:44 ; 6. Appler (R.D.G 
54h 57:53 ; 7. Kapitonov (Utît.S.S 
54h 58:06 ; 8. Juszko (R.P.U.) 54 
58:13 ; 9. Kulibin (U.R.S.S.) 54h 58:4î
10. Heller (R.S.C.) 55h 00:14; 11. Mv 
kein (R.D.G.) 55h 00:28 ; 12. G. Mo 
ceanu 55h 00:44... 18. C. Dumitresc 
55h 02:24... 22. I. Stoica 55h 05:15. 
29. W. Ziegler 55h 13:54... 31. L. Zi 
noni 55h 17:28... 34. I. Ardeleanu 55 
25:08.

PE ECHIPE : 1. R.D. Gerasai» 166 
46:59; 2. R. P. ROMÎNĂ 166h 53:13
3. R.P. Polonă 166h 54:35; 4. R J
Cehoslovacă 166h 58:13 ; 5. R.P. Ur 
gară 167h 05:00 ; 6. U.R.S.S. 167
07:18 ; 7. R.S.F. Iugoslavia 167h 31:2C
8. Franța 168h 12:01 ; 9. R.P. Bulgari 
169h 15:00; 10. Danemarca 171h 25:47
11. Finlanda 172h 42:49; 12. Echip 
celor trei continente 175h 49:02.

marele maestru danez B. Larsen, ambi 
cu cite 21/. puncte. Urmează la distan 
ță de ’/2 punct: Bronstein (U.R.S.S.) 
Evans și Reshevskț) (ambii S.U.A.) 
Gligorici și Ivkoo (ambii Iugoslavia) 
Lengyel (Ungaria) și Poratfi (Izrael) 
După îidrerupere, Larsen a cîștigat l> 
Packman, iar Darga la Spasski.

LA HELSINKI, finlandezul Rist< 
Luukonen și-a păstrat titlul de campiot 
european de box profesionist la catego 
ria cocoș, învingîndu-1 la puncte p< 
francezul Pierre Velroff.

IN MECI RETUR pentru prelimina 
riile campionatului european feminin d< 
baschet echipa R.D. Germane a întrecut 
la Berlin, pe cea a Olandei cu 66—5> 
(28—29). Baschetbalistele germane ciș 
țipaseră și primul meci.

LA OSAKA s-a disputat dubla întîi- 
nire de tenis de masă dintre reprezenta 
tivele Japoniei și R.P. Chineze. Victoria 
a fost obținută de R.P. Chineză la mas
culin (5—1) și de Japonia la feminit 
(3-1).

CONCURS DE VERIFICARE
A ATLEȚILOR AMERICANI

NEW YORK 24 (Agerpres). Cu pri
lejul unui concurs de verificare a atle- 
ților americani selecționați în lotul o 
limpic, disputat în orașul Modesto (Ca
lifornia). Ralph Boston a sărit în lun
gime 8.29 m (cea mai bună performanță 
a sezonului, la 2 cm de recordul mon
dial deținut de atletul sovietic Ter Ova- 
nesian). Boston a realizat această per
formanță din cea de-a treia încercare 
Iată cît au măsurat celelalte sărituri 
ale lui Boston: 8.07 m, 8,09 ni. 8.06 m, 
8.14 m și 8.12 m.

Proba de aruncare a discului a reve
nit lui Oerter cu 62,12 m. Echipa de 
ștafetă 4 X 100 yarzi a colegiului 
Grambling a parcurs această distanță 
în 40,1.

Alte rezultate mai importante: cio
can Connolly 64,71 mt suliță Tipson 
79,51 m; 880 yarzi UnAerwood 1:48.7; 
greutate Matson 18.96 p (Dallas Lone 
nu a pa’ticipat): 100 y^rzi Robertson 
9,4; 120 yarzi gardur. : Lindgren 13.8.
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