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REZULTATELE DE IERI
Dinamo București — Rapid 5—2 

(3-0)
Progresul — Steaua 2—1 (1 — 1)
Farul — Steagul roșu 2—2 (2—0) 
Petrolul — C.S.M.S. 2—1 (1—0)
Știința Cluj — U.T.A. 2—0 (1—0)
Stiinta Timisoara — Grisul 1 — 1 

(1-0)
Dinarno Pitești

2—1 (1-1)

MIERCURI — 4 RESTANTE

8. Petrolul
9. Știința Cluj

10. Crișul
11. U.T.A.
12. C.S.M.S.
13. Știința Timișoara
14. Siderurgistul

23 9 4 10 23:18 22
24 10 2 12 33:36 22
24 8 6 10 23:38 22
24 8 5 11 27:41 21
23 9 2 12 35:38 20
23 G 5 12 27:40 17

24 6 4 14 21:45 16

Siderurgistul

Rapid — Steagul roșu
Progresul — Petrolul
Știința Timișoara — Steaua (se joacă 

la Reșița).
C.S.M.S. — Dinamo București

CLASAMENT ETAPA VIITOARE
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Atletele noastre învingătoare la Bari

1. Dinamo București
2. Steaua
3. Rapid
4. Farul

L 5. Steagul roșu
6. Progresul
7. Dinamo Pitești

23 16 3 4 53:21 35
23 14 1 8 64:35 29
23 13 3 7 42:31 29
24 11 3 10 28:32 25
23 8 8 7 27:22 24
23 9 5 9 38:44 23
24 10 3 11 25:31 23

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

R. P. Romină —
MILANO 21 (prin telefon de Ia re- 

îacția ziarului „La Gazzetta dello 
Sport"). La Bari s-a desfășurat 
duminică cea de a 7-a ediție a meciu
lui internațional de atletism dintre 
echipele feminine ale Italiei și Romî- 
niei. Victoria a revenit romîncelor 
oare au totalizat 63 de puncte față de 
cele 52 p ale gazdelor.

Iată rezultatele întîlnirii: 100 m: 
Spampani (I) 12,1, Mecocci (1) 12,2, 
Mesaroș (R) 12,3, Cheștt (R) 12,5; 
200 m: Garlionci.ni (I) 24,9, Parmig- 
giani (I) 25,1, Mesaroș (R) 25,8,
Cheșu 26,3; 400 m: Petrescu (R) 57,5, 
Cesari (I) 57,5, Stancu (R) 57,6,
Nardi (1) 58,8; 800 m: Grecescu (R)

italia 63—52 p.
2:09,8, Teodorof (R) 2:09,9, Torello 
(I) 2:13,0, Ferrttcci (1) 2:13,7; 80 
mg: Vestazo (I) 11,3, lliuță (R) 11,5, 
Torello (l) 11,9, Petrescu 12,3; 4x100 
m: Italia 47,3, Romînia 49,5; lungime: 
Viscopoleanu (R) 6,11, Vettorazzo j
(I) 6,07, Trio (I) 6,06, Rădulescu ■
(R) 5,95; înălțime: Balaș (R) 1,70, 
Giardi (1) 1,61, Balea (R) 1,58, Cac- 
ciavillani (I) 1,55; greutate: Sălă-
gean (R) 15,45, Gurău (R) 14,80,
Ricci (I) 13,09, Mazzacurati (I) 12,88; 
disc: Manoliu (R) 52,83, Cataramă
(R) 49,71, Ricci (1) 48,80, Fancello 
(I) 42,66; suliță: Diaconescu (R)
54,65, Peneș (R) 43,37, Riccobono
(I) 40,85, Mazzacurati (I) 40,75. Frățilă (care nu se vede In fotografie) a înscris al patrulea gol pentru echipa Dinamo

(Citiți cronicile meciurilor în pag.- 2-3) Foto : T. Roibu

Floretistul I. Drîmbă-Iocul I 
în turneul de la Bologna

iiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiimmiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiii

In campionatul republican de rugbi

Trăgătorii romîni
BOLOGNA. — Sîmbătă și duminică, 

sala de sport a Palatului Renzo din lo- 
„alitate a găzduit întrecerile tradițio
nalului concurs internațional de floretă 
masculină organizat de către Federația 
italiană de scrimă și dotat cu „Cupa 
Giovanini". In acest concurs ău fost 
prezenți aproape 90 de trăgători repre
zentând 10 țări, printre care R.P. Romî
nă, R.P. Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S., 
Franța, Italia, S.U.A., Belgia etc

Dintre floretiștii noștri, cea mai bună 
comportare a avut-o I. Drirr.bă. Con- 
firmînd valoarea manifestată în recen
tele turnee din R.D. Germană și 
U.R.S.S., Drîmbă a reușit să se claseze

și la Milano
pe locul I, la egalitate de victorii cu 
polonezul Wofda și italianul La Rag- 
gione.

Drîmbă s-a anunțat a fi un trăgă
tor deosebit de deficit El a cucerit vii 
aplauze prin maniera în care și-a în
trecut o serie de adversari reputați ca 
Court illat (Franța), cu 10—5, Carpa- 
netta (Italia) și Jdanovici (U.R.S.S.), 
cu 10—3!

Clasat în turneul final de 4. Drîmbă 
are drept adversari pe polonezul Wojda 
și italienii La Raggione și GranSen.

(Continuare in pag. a 4-a)

concurează
Un joc foarte frumos! Dar, de ce, nu... 80 de minute?
• GRIVIȚA ROȘIE — DINAMO: 8—3 (5-3) • DEȘI AU PIERDUT, Dl NAMOVISTII AU PRELUAT CONDU
CEREA TN CLASAMENT • DOUA REPRIZE ÎN CARE AMBELE FORMAȚII AU EVOLUAT TOTAL DIFERIT
• ECHIPELE NOASTRE FRUNTAȘE AU MARI POSIBILITĂȚI DE A PRACTICA UN RUGBI DE CALITATE

Start în cursa de 100 m!
Foto ; R. Călărășanu

Rareori se întîmplă ca suporterii a 
două echipe să-și împreune încurajă
rile și aplauzele. Pentru aceasta, tre
buie ca spectacolul sportiv să depă
șească preferințele, pasiunile pentru o 
echipă sau alta. Ieri, așa s-au petre
cut lucrurile. Pe stadionul „Republicii", 
la derbiul Dinamo — Grivița Roșie, 
în pauza căruia am remarcat și uniso
nul comentariilor: „O repriză care ne-a 
arătat frumusețea rugbiului...".

într-adevăr, meciul de ieri — în spe
cial în prima parte — a satisfăcut pe 
deplin prin nivelul tehnic ridicat și 
prin puterea de luptă a echipelor. în 
general, am asistat la o Convingătoa
re confirmare a marilor posibilități ps 
care le au echipele noastre fruntașe de 
a practica un rugbi de calitate. Dar, 
să redăm — spre exemplificare — cî
teva din aspectele principale ale aces
tei partide urmărite cu „sufletul la 
gură" de un mare număr de specta
tori.

Grivița Roșie începe meciul hotărîtâ 
să-obțină avantajul. Cu o înaintare în 
formă* de zile mari, cîștigătorii „Cupei 
campionilor europeni" atacă susținut, 
dorind să confirme printr-un joc va
riat de un bun nivel tehnic, prețioasa 
victorie obținută recent în fața lui 
Stade Montois. Excelează îndeosebi li
nia a IlI-a, pe 'care Viorel Moraru o 
conduce fără greșeală. In min. 6 șl 
9. grivițenii •beneficiază de două lovi
turi dc pedeapsă, dar Irimescu ratea
ză din poziții destul de favorabile. In 
min. 11, la o șarjă a treisferturilor 
grivițene, balonul se îndreaptă spre 
Wusec și toată lumea așteaptă — ca 
inevitabilă — înscrierea unei frumoase 
încercări. Centrul ,,-XV-lui“ grivițean

comite însă un „înainte" și scorul ră- 
mîne alb. Sînt minute grele pentru di- 
namoviști care depun eforturi dispe
rate în apărare. In min. 25, la un atac

1. Dinamo
2. Steaua
3. Grivița Roșie
4. Progresul
5. Constructorul
6. Rulmentul Bîrlad
7. Știinta Cluj
8. C.S.M.S. Iași
9. Știința Timișoara

10. Gloria
11. Ancora Galați
12. Știința Petroșeni

CLASAMENTUL

11 9 1 1 177:37 30
11 831 144:38 30
10 8 1 1 167:48 27
11 5 4 2 65:48 25
11 5 1 5 85:83 22
11 3 3 5 51:61 20
10 4 1 5 45:112 19
10 3 2 5 44: 54 18
11 3 0 8 52:137 17
11 1 4 6 60:118 17
11 2 1 8 52:191 16
10 2 1 7 37: 52 16

jucat partidele:(Mai sînt de
C.S.M.S. Iași—Știința Cluj și Ști
ința Petroșeni—Grivița Roșie)

al înaintașilor de la Grivița Roșie, 
fundașul dinamovist Dăiciulescu ezită 
să culce balonul și o face — în locul 
lui... Costel Stănescu (foarte bun în 
acest joc). Transformă Irimescu și Gri
vița conduce cu 5—0. Dușul amintește

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 3-a)

Costel Stănescu a ciștigat balonul și 
va deschide linia de treisfertari

Foto: I. Mihăică

NOI SUCCESE REPURTATE DE SPORTIVII ROMÎNI
PE PISTELE DE APĂ EUROPENE

Etapa a doua a Spartachiadei republicane

600 de sportivi au deschis întrecerile..
Tribune arhipline, aproape 600 de 

sportivi echipați „de sărbătoare" și o 
vreme splendidă — acesta a fost ca
drul in care — joi după amiază, pe 
stadionul Voința — s-au deschis între
cerile celei de a doua etape a Sparta
chiadei republicane. Activiștii clubului 
Voința — printre care remarcăm pe 
tovarășii Puiu Angliei, Radu Constan- 
tinescu, Aurel Cugereanu. Constantin 
Furcelea, Gheorghe Udreseu — s-au 
străduit și au reușit să creeze acestor 
întreceri cele mai bune condiții de des
fășurare.

Șase sute de sportivi, reprezentind 39 
de asociații sportive s-au întrecut cu 
elan, prilejuind dispute spectaculoase, 
răsplătite cu aplauze. Ne-a fost greu, 
firește, să „cuprindem" toate întreceri
le. Pentru că în timp ce la sectorul de 
aruncarea greutății „trio“-ul Constanța 
Stan Elisabeta Prodan și luliana Geor
gescu lupta- cu inverșunare pentru un

centimetru în plus, pe pista de aler
gări se succedau „seriile" de băieți și 
fete în cursele de 100, 200 și 400 m. 
Terenurile de volei, handbal, fotbal, ca 
și podiumul halterofililor, n-au cunos
cut nici o clipă de răgaz.

La „greutate" fete, dintre concuren
tele care au luat startul, cea mai bine 
pregătită s-a dovedit Constanța Stan. 
Cu o aruncare de 10.92 m ea â ocupat 
locul I, însă nu înainte de a fi trecut 
prin mari emoții, deoarece de a doua 
clasată, Elisabeta Prodan, n-au des
părțit-o decît foarte puțini centimetri.

S-a dat startul în cursa de 100 m. 
Muncitorul Hari Ciuraru de la „Elec- 
trobobinajul" se duce „glonț" spre fi
rul alb. Cronometrate indică 12,4 sec. 
La „greutate" băieți Petre Ciolac de la 
Tehnica sticlei este remarcat imediat 
dc spectatori datorită stilului spectacu
los... â la O'Brien. El ocupă primul loc, 
cu o aruncare de 13,11 in.

Fluierul arbitrului ne cheamă la te
renul de volei. Asistăm la un tneci 
dîrz, echilibrat. între echipele asocia
țiilor Fotografia și Soarele. Scor final: 
2—1 pentru fotografi. Dîrz este și me
ciul de handbal dintre echipele întreți
nerea și Tînărul cooperator, unde go
lurile... curg în ambele porți. Fluierul 
final al arbitrului consemnează victoria 
întreținerii, cu 22—20. Și, pentru că 
tot vorbim de echilibru, merită să con
semnăm și „draw"-ul de la fotbal : 
Voința II — Metalocasnica 1 — 1.

...Soarele asfințește. întrecerile din 
etapa a dc a Spartachiadei republi
cane, începute pe o căldură toridă, 
continuă. Intră acum în concurs hal
terofilii și handbalistele echipelor Sîr- 
guința și întrecerea. Meciurile se dis
pută de data aceasta mai pe răcoare. 
Spre bucuria sportivilor, și, bineînțeles, 
a spectatorilor. .

R. CALARAȘANU

Caiacișiii, canoiștii și schifiștii ro- 
mîni au participat sîmbătă și dumini
că la cîteva concursuri internaționale 
de amploare, organizate pe pistele de 
apă din R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, R. F. Germană și U.R.S.S. La 
toate aceste întreceri sportivii noștri 
s-au aflat printre fruntași și au înre
gistrat numeroase rezultate de valoare. 
Succesul cel mai categoric ei l-au în
registrat la marele concurs „REGATA 
1IANOVRA", pe care l-au dominat, cu
cerind PATRU MEDALII DE AUR Șl 
TREI DE BRONZ. De asemenea, ca- 
iaciștii romîni au mai ieșit victorioșj 
într-o probă pe Iacul Himki de lingă 
Moscova, iar canotoarele noastre, com
ponente ale echipajului de schif 4+1 
rame, au obținut victoria în „Regata 
Griinau. lată, de altfel, cîteva relatări 
asupra acestor concursuri.

„Regata Moscova". La concursul in
ternational de caiac-canoe desfășurat 
sîmbătă și duminică pe lacul Himki au 
participat sportivi din R. S. Ceho
slovacă. U.R.S.S.. Danemarca și R. P. 
Romînă. Iată rezultatele probelor în 
care au concurat sportivii noștri : Ca
iac 4—1000 m : 1. R.P.R. (Vernescu. 
Anastasescu, Turcas, Sciotnic) 3:17.2; 
2. U.R.S.S. 3:17,8; 3. R.S.F.S.R. 3:19,2; 
4. R.P.R. ('Scurca, Cuciuc, Ilievici, 
Corneev) 3:20.8 ...7. Danemarca 3:32.0. 
Echipajul nostru a fost condus jumă-

tate din cursă, dar a revenit puternici 
și pe ultimii 50 m și-a impus superio
ritatea. Caiac simplu 500 m : 1. Han
sen (Dari.) 1:55,2; 2. Vernescu
(R.P.R.) 1:55,4; 3. Kalughin (U.R.S.S.) 
1:55,8. Caiac simplu 1000 m: 1. Han
sen 4:02,5 ; 2. Vernescu 4:06,0; 3. Pi
sarev (R.S.F.S.R.) 4:07,8. Canoe dublu 
1000 m ; 1. R.S.F.S.R. (Gaiko, Zamotin) 
4:12,2; 2. U.R.S.S. (Geister. Maka
renko) 4:14,0; 3. R.P.R. (A. Dumitru, 
Igor Lipalit) 4:14,2. Echipatul nostru a 
sosit la numai 2/10 sec. de campionii 
olimpici care, surprinzător, au fost în
vinși de un dublu mai puțin reputat 
Caiac dublu 500 m: 1. U.R.S.S. 1:43,8; 
2. R.S.F.S.R. 1:45.2; 3. R.P.R. (Turca?, 
Sciotnic) 1:46.4. Canoe simplu 1000 m: 
1. Himici (U.R.S.S.) 4:37,8; ...4. Ma
rian lonescu 4:49,5. Caiac dublu 10.000 
m : 1. R.S.F.S.R. 42:31,2; 2. R.S.C.
42:59,0; 3. R.P.R. (Andrei. Zaharenco) 
43:34,5; 4. R.P.R. (Husarenco, Tiitio- 
fan) 43:49,8 ; 5. Danemarca 43:54,5.

„Regata Hanovra". La această com
petiție internațională au concurat ca- 
iaciști și canoiști din șapte țări: R.F. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia. Olanda, 
Franța, Austria, Elveția și R P. Ro
mînă. Probele s-au desfășurat sîmbă
tă (serii) și duminică d.tpă amiază

(Continuare In pag. a 4-a)



FAVORITUL ÎNVINS

PROGRESUL—STEAUA 2-1 (1-1) Dinamo București-B
P.rogreștil, după ce în acest retrar a 

pierdut meci după meci, ajungînd ast
fel din vîrful piramidei tocmai la... 
poalele ei. a realizat, duminica trecută, 
un neașteptat 0—0 la Brașov, în fața 
Steagului roșu, iar ieri, spre surpriza 
generală, a reușit să obțină victoria 
în fața puternicei formații militare, 
care „venea44 după ian prestigios 7—0 
asupra 1 ‘.T. A.-ei.

La fluierul arbitrului francez Michel 
Kitabdjian (ia tușă : Ch. Hulpe și V. 
Mesaroș-CIuj) s-au aliniat următoarele 
formații :

PROGRESUL : Mîndru — Ivănescu, 
Caricaș, Știrbei (Stoiceseu ruin. 58), 
1. Popescu — Ioniță, Iancn — Oaidă^ 
Mateiann, I). Popescu. Mafteuță.

STEAUA : Suciu — Georgescu, Pe- 
îeseți, D. Nicolae, Cojocarii — Pavlo 
viei, Jenei (Negrea min. 58) — Sorin 
Avram, Voinea, Kaksi, Creiniceanu.

Lovitura de începere a avut-o Steaua, 
dar ofensiva ei n-a ținut decît cîteva 
minute. La un contraatac, apărarea 
militarilor comite fault. Execută Maf
teuță peste buchetul de apărători mi
litari care privesc cum trece mingea 
peste ei pentru a ajunge la Dumitru 
Popescu. Acesta se înalță (apărătorii 
echipei Steaua nu fac același lucru și 
atici măcar Suciu nu schițează vreun 
gest) și mingea lovită de el cu capul 
ce duce în piasă ! 1—0 pentru Progre
sul în minutul 5 de joc.

Cu acest gol avantaj, ventt ca ran 
it on ic pentru moralul fotbaliștilor de 
8a Progresul, jocul se înfierbîntă, echi
pa care are însă inițiativa și contro
lează jocul fiind Progresul. în numai 
Ciîteva minute, jucătorii din strada dr. 
iSlaicovici obțin 3 cornere și, în ge« 
moral. atacă periculos, acțiunile fiind 
Line dirijate de Mateianu, care l-a lan< 
sat adesea în adîncime pe Oaidă. în 
plina dominare a echipei Progresul, 
în min. 17, Voinea este la un... pas 
de a aduce egalarea, dar „mina4* lui 
Mîndru intervine miraculos, culegînd 
balonul în ultima fracțiune de secundă. 
Pînă în min. 25 asistăm la un joc la 
mijlocul terenului, steril-, în care echipa 
militară nu-și găsește cadența, „pasul44 
ci sigur din alte meciuri. în min. 26 
ansă, Creiniceanu întreprinde o ac
țiune personală pînă la colțul careului 
de 16 metri, de unde trimite mingea 
cu boltă. în traiectoria balonului in

tervine Caricaș, care însă doar „șterge44 
mingea cu capul, deviind-o spre... Sorin 
Avram. Acesta, venit în viteză, șutează 
puternic, imparabil, sus, la vinclu : 
1—1.

Deși a egalai Steaua, echipa care ac
ționează mai clar, cm mai multă incisi
vitate. este tot Progresul. Apărarea 
militarilor joacă nervos, se „bîlbîie“ 
de cîteva ori (min. 33, 34 și 43), astfel 
că poarta lui Suciu este îh primejdie, 
în general, această repriză nu s-a ri
dicat la o valoare tehnică deosebită.

be mingea de la un jucător la altul, 
în 10 oameni, Steaua își strînge rân
durile, luptă cu mai multă ardoare, 
preia total inițiativa, creînd acțiuni 
frumoase la poarta lui Mîndru. în min. 
49 și 50. Steaua are posibilitatea să 
înscrie, dar Creiniceanu și Păvlovici 
greșesc — de puțin — ținta. Ocazia 
cea mai mare este însă pierdută de 
Sorin Avram care, în min. 53, după 
un atac condiîs de tandemul Creini
ceanu— Rakșiy-i-a șutat năprasnic în... 
muchea barei transversale. A fost, 
poate, momentul psihologic al meciu

Care ajunge mai. iute la minge ? Mîndru a plonjat cu o fracțiune de 
secundă mai devreme, „suflindu-C balonul lui Voinea

Foto: T. Roibu

ea fiind marcată de numeroase faul
turi și pase fără adresă.

...Și iată-ne în repriza a 11-a. în 
minutul 47, Dumitru Niculae, care ju
case slab primele 45. de minute și se 
făcuse vinovat și de înscrierea primu
lui gol, aduce un nou prejudiciu echi
pei sale, lovindu-1 intenționat pe lancu. 
El este — firesc ;— eliminat din joc. 
Dar Progresul nu iese la atac, pare 
mulțumit de rezultat și, bucurîndu-se 
de avantajul numeric;, preferă să plim

Reprize cu aspecte diferite

DINAMO PITEȘTI—SIDERURGISTUL GALAȚI

lui, mai ales că, după scurt timp, mi
litarii aveau să joace practic în 9 
oameni, Voinea acc-identîndu-se și tre
când, fără perspectivă, pe aripa dreap
tă.

Înccrcînd să oprească presiunea for
mației militare, fotbaliștii de la Pro
gresul recurg la faulturi, imprimând 
astfel jocului o notă de duritate. Ca 
urmare, arbitrul elimină de pe teren 
pe mijlocașul lancu. Steaua atacă și 
mai puternic în noua situație de pe 
teren. Creiniceanu, Sorin Avram și 
Păvlovici îi „pun44 mingea de cîteva 
ori lui Voinea, dar, ce păcat că acesta 
șchiopătează și nu poate finaliza ’ Cu 
toată ofensiva echipei militare, la un 
contraatac, care a surprins apărarea 
Stelei — mult înaintată — mingea a- 
junge la Stoiceseu, care șutează puter
nic în bară. Din aceasta, mingea ri-

Mult așteptatul derbi bucureștean Dinamo— 
Rapid, important pentru ambele echipe, 
dar .. mai ales pentru echipa campioană 
(...și anul acesta) s-a încheiat cu un scor 
de proporții : 5—2 în favoarea dinamoviștî- 
lor. ’fim asistat ia un meci interesant, deo
sebit de palpitant în repriza a doua, cînd 
cu toate că Dinamo conducea autoritar 
(4—0), era gata-gata să vedem o...altă 
surpriză, anunțată de revenirea rapidiștilor.

Cum se explică scorul de ieri ? După pă
rerea noastră, explicația constă în forma 
foarte bună a campionilor, în tactica deo
sebit de potrivită pe care au adoptat-o pre
cum și în oboseala Rapidului și greșita lui 
orientare pe teren in prima repriză.

Cunoscând forma deosebită din ultimul 
timp a Rapidului, concretizată și în rezul
tatul foarte bun de la Belgrad, antrenorii 
dinamoviștr au consolidat serios apărarea, 
au recomandat contraatacul (care le-a a- 
dus și acel G—0 cu U.T.A.). păstrînd în 
..linia IM trei ...sprinteri și buni șuteri 
Pîrcălab, Nunweiller VI (la schimb cu Fră
țilă) și Haidu. Soluția nu a fost părăsită 
nici cînd Dinamo conducea detașat și 
aceasta a aiîrnat greu în balanță. De alt
fel, Pîrcălab (în formă foarte bună) și Hun- 
weiller VI (neobosit, ieri) ca și Frățilă, au 
făcut ieri cîi... șapte 1

Rapidiștii au abordat meciul vădit obo
siți după meciul de miercuri și, în plus, 
au greșit tactic, dirijîndu-și atacul in ex
clusivitate pe centru. Total neindicat și- 
teoretic (concepția modernă recomandă 
jocul pe extreme) și... practic, deoarece 
tocmai centrul a constituit punctul „forte" 
al apărării echipei Dinamo. înaintarea Ra
pidului a jucat mult prea în urmă șl în zeci 
de faze de atac nu avea cine primi balo
nul, lipsea omul care să șuteze la poartă. 
Am adăuga forma slabă a lui Andrei, ca 
și a întregii apărări rapidiste, în cap cu 
Greavu și cu D. Coe necorespunzători ieri.

In prima repriză jocul a fost la discre
ția lui Dinamo, care a jucat după bunul 
plac. In schimb, repriza a doua a apar
ținut Rapidului, care intre minutele 64 și 
90 a presat insistent, a supus poarta lui 
Datcu unui tir insistent, profitînd și de re
laxarea lui Dinamo, care s-a crezut prea 
devreme cu victoria în buzunar. Revenirea 
cu totul neașteptată a Rapidului — după 
cele petrecute în prima repriză — a sur
prins și pe dinamoviști, a ridicat tribu
nele în picioare și puțin a lipsit ca sco
rul să devină mai strîns, așa cum era de 
așteptat inițial.

Lovitura de începere o are Dinamo, Ra
pid intră în posesia mingii, dar un con
traatac îl găsește pe Pîrcălab înainte, pe 
centrul terenului. Greavu îl urmărește în- 
tr-o cursă de „100 metri plat*‘, reușește să 
împingă mingea „acasă", dar Andrei o 
scapă și Pîrcălab trimite în poarta goală. 
1—0 în min. 1 !

O nouă ocazie in min. 7 : Pîrcălab cen
trează, Lupescu iuftează dar, neatent, 
Nunweiller VI nu fructifică situația. In min. 
18 este rîndul lui Frățilă să... rateze, după 
o cursă pe dreapta, cînd trage pe lingă 
poarta goală 1

Rapidul atacă, dar înaintașii sâi (Dumi-

triu II, îndeosebi) nu leagă nimic 
mingi după mingi.

Al doilea gol „cade" în min. 1 
contraatac. Haidu centrează. Frății 
ză din nou în careu, dar Nunweill 
linie cu el, șutează sec în poai 
zindu-1 pe Andrei cu... ochii la 
2—0. Rapidul n-a șutat încă la poc 
gata s-o facă Dumitriu II, în min. 
Nunweiller III, căzut, îl oprește pe 
16 m și lovitura liberă nu aduce 
pe tabela de marcaj. Ma> notăm .■ 
ternic al iui Frățilă, respins cu 
corner de Andrei și pe cel al lui 
cu, la fel de frumos, reținut de Dai

Minutul 32 aduce cel mai frumoi 
campionatului. Plecat de la prop 
de 16, Pîrcălab face o cursă extr 
ră (merita cronometrată), driblează 
fe din adversari (6, nu 5’/2, deci 
Andrei) și înscrie de aproape un 
toată frumusețea : 3—0, rezultat
se termină repriza. Rapidul are do 
zii de a reduce scorul : în min. 
Ionescu reia pe lingă poartă o m 
misă înapoi de O. Popescu șî în 
cînd Dumitriu II Iuftează o minge 
„printre-* de Ionescu, la capătul u 
bling.

Valentin Stănescu trimite apoi pe 
formație remaniată, fără D. Coe 
schimbat mai devreme) și cu „ve 
Macri. Motroc trece stoper, iar 
fundaș dreapta. Rapidul își face 
prezența, dar de înscris înscrie 
reluînd cu capul, din apropierea | 
centrare de la Pîrcălab.

Și de-acum începe „presingul" i 
în min. 50, Ionescu ratează trăgînd 
gă poarta goală, iar peste 5 mim 
dreanu trage afară din apropiere, 
ridica și mai mult presiunea la... 
Dinamo nu-și mai vede capul de atî 
bă și pierde cadența. După o fază frt 
înaintașii rapidiști trag pe rînd 1<* 
tă, trage Georgescu, respinge... nu 
trage Dinu în Nunweiller IV și 2 
II reia necruțător printre toți cei < 
reu : 4—1.

Dumitriu 11 e din nou... Dumitriu 
dreanu asaltează pe stingă, Ionesci 
mai activ și în min. 64 O. Popesi 
mai poate opri pe Dumitriu II dec 
fault. Lovitura de la 11 m e tran 
tă de acesta din urmă și scorul
4— 2.

Asistăm la un iureș de zile mari 
leștenilor. Pase in cruciș, driblingu 
tile, șuturi pe poartă și mai ales... 
In min. 75 Datcu impinge peste k 
gea expediată de Greavu, pentru 
83 Ionescu să rateze cea mai bun 
zie, reluînd cu talpa în loc sâ șut< 
la numai cîțiva metri.

Și din nou pe contraatac, după ce 
bă cîteva pase, Pîrcălab — venit j 
ga — intră în careu, iar Greavu îl 
ză. Transformă Frățilă și scorul t
5— 2. în locul lui Haidu intră L

Arădenii in serii

Știința Cluj—-U.T.A. 2-0 (1-1

2—1 (1-1) coșează la Oaidă, care înscrie plasat.
Este minutul 76. Progresul — Steaua 
2-1.

PITEȘTI 21 (prin telefon ile la tri
misul nostru). Prin victoria obținută la 
limită în fața echipei Sidermgistul Ga
lați, Dinamo Pitești a scăpat de emo
țiile retrogradării, in timp ce gălățenii 
ati pierdut orice șansă de a răinîne în 
prima categorie. Echipele n-au prestat 
tin fotbal de calitate, dar in schimb, 
nreciul a fost deosebit de disputat, ma
rea majoritate a jucătorilor ambelor 
echipe depitnind eforturi deosebite pen
tru obținerea victoriei. Intilnirea a a- 
Viit două aspecte diametral opuse. In 
prima repriză, gălățenii au fost supe
riori (cei 8 000 de spectatori i-au a- 
plaudat la scenă deschisă) și dacă a- 
tacul lor ar fi avut mai multă inspi
rație în momentele decisive, ei puteau 
acumula un avantaj hotăritor. Sidcrur- 
jjistul a lăsat in general o bună im
presie.

s-a înscris nu pune nici im dubiu asu
pra valabilității punctului. In continua
re tot gazdele au inițiativa, ratînd prin 
Naghi (min. 75 și 78) și apoi prin 
Constantinescu alte cîteva ocazii clare.

Brigada htinedoreană de arbitri I. 
Dobrin (Ostafciuc și Lazăr — la tușe) 
a condus satisfăcător următoarele for
mații :

DINAMO PITEȘTI : Matache-Valcan, 
Ilie Stelian, Stoenescu, Radu-Corneanu 
(Constantinescu din min 60), Dobrin — 
Stănoaie, Naghi, C. Ionescu, David.

SIDERURGISTUL: Niculescu-To-
mescu, Dragomir, . Flore seu, Voicu- 
Gheorghe, Gherghina — Banti, David, 
R. Matei (C. Matei din min. 53), 
Pătrascu.

ION OCHSENFELD

Ultimele 10 minute ale partidei gă
sesc echipa Steaua inițiind atac după 
atac, dar rezultatul nu mai poate fi 
întors. în repriza a II-a, cu excepția 
faulturilor, s-a jucat fotbal, meciul a 
fost interesam ca spectacol și dina
mism. în această parte a partidei, ju
cătorii de la Steaua au tras de 14 ori 
pe poartă și de 9 ori alături, iar Pro
gresul a avut 5 lovituri în spațial 
porții și 4 în afara acesteia. Un rezul
tat de egalitate ar fi fost echitabil.

Ne-au plăcut în acest meei : Mateia- 
nu, Dumitru Popescu, Oaidă și lvă- 
iiescu, de Ia Progresul și Sorin Avram, 
Creiniceanu, Păvlovici și Raksi, de la 
Steaua.

Arbitrul Michel Kitabdjian a condus 
bine.

VASILE GRAD1NARU

CLUJ 21 (prin telefon). Joc speci
fic de campionat. Miza celor două 
puncte a cîntărît greu în balanță. Cu 
alte cuvinte, o partidă ca între două 
echipe aflate în zona primejdioasă. 
IJ T.A., după eșecul dublu de la Bucu
rești, a venit la Cluj pentru a smulge 
măcar un punct. Drept urmare, ară
denii au pus un accent deosebit pe 
apărare și pe... jocul obstructionist. 
Vasile Dumitrescu (București), arbitrul 
întîlnirii, a fost nevoit să facă apel la 
întregul său debit pulmonar pentru a 
putea fluiera toate obstrucțiile. El a 
sancționat atît de mult, îneît întîlnirii 
i se poate da, cu multă îngăduință, la 
capitolul cursivitate, nota 4. Pentru a 
ilustra și mai bine desfășurarea jocu
lui, trebuie menționat că arădenii s-au 
bazat în acțiunile de atac doar pe 
F'loruf. Din cele șase șuturi expediate 
în 90 de minute la poarta lui Moguț, 
cinci au fost trase de Floruț.

In repriza a doua a dominat Dinamo 
Pitești. Aceasta nu datorită faptului că 
adversarii ar fi cedat pasul, ci pentru 
că legătura dintre compartimentele e- 
chipei piteștene a funcționat ca un cea
sornic.

Scorul a fost deschis în primul sfert 
de oră de localnici: Stănoaie trage în 
Niculescu, acesta boxează balonul pînă 
l’a Corneanu, care, venit din urmă, reia 
cu boltă în plasă. In continuare atacă 
gălățenii. Ei egalează în minutul 20, 
cînd David îl servește excelent pe Pă- 
trașcu care trimite balonul pe sub Ma
ladie. Pînă la sfîrșitul reprizei asis
tăm la un joc bun desfășurat de oaspeți: 
David trage peste poartă și apoi Stoe
nescu respinge de pe linia porții un 
șut impecabil al lui Pătrașcu. In minu
tul 33, șutul lui Stănoaie zguduie bara, 
pentru ca, în același minut, R. Matei 
să rateze o mare ocazie. Pînă la sfîr
șitul reprizei gălățenii sînt net supe
riori.

După pauză, piteștenii asaltează po’ar- 
ta oaspeților. După un șut puternic al 
Iui David respins de Niculescu, în min. 
65 se înscrie punctul victoriei: C. lo- 
ncscu centrează de pe linia de corner 
și Naghi reia fulgerător în plasă. Oas
peții reclamă ofsaid 1 Eaza insă din care

Joc

Farul—Steagul roșu
CONSTANȚA 21 (prin telefon.) Per

formera ultimelor două etape, Farul, 
a cedat brașovenilor un punct pe 
teren propriu, după ce timp de 45 de 
minute a avut inițiativa concretizată 
prin înscrierea a două goluri. Jocul 
s-a situat la o bună valoare tehnică 
pînă in m:n. 70 cînd ritmul a scăzut 
simțitor datorită efortului intens de
pus de jucători. Privită în ansamblu, 
concepția de joc a celor două for
mații a fost diametral opusă: Farul 
și-a bazat jocul mai ales pe puterea 
de luptă, iar oaspeții pe tehnica indi
viduală. Din acțiunile celor două 

echipe reținem ocazia ratată de Bii- 
kosi în min. 5, care singur în fața 
porții trage în Adamache. Un minut 
mai tirziu Ologu, îl depășește pe 
Campo dar trage de la 6 metri în 
afara spațiului porții. In min. 9 Tu- 
fan, bine servit de Zamfir, pătrunde 
„în forță” în careul mic însă portarul 
brașovean, bine inspirat, salvează.

Min. }6 aduce un atac al echipei 
brașovene, prin Ilașoti care-1 depă
șește pe (iref, centrează, dar Ghibă- 
nescu retine in fala lui Mesaroș, care 
nu apucase să șuteze. După un schimb 
de pase reușite între Neacșu și Ologu, 
în min. 27, ultimul centrează paralei 
cu poarta și Tufan, bine plasat, în
scrie de aproape: 1—0. Patru minute 
mai tîrziu, Hașoti demarează din nou, 
centrează excelent insă preluarea lui 
Necula de la numai 4 m este bine re
ținută de Ghibănescu. Minutul 35 adu
ce cel de al doilea gol al constănțe- 
nilor: Jenei, vrînd să degajeze, îl 
pune în poziție excelentă de șut pe... 
centrul înaintaș al Farului, Bflkosi, 
care înscrie imparabil în colțul sting.

Repriza secundă este caracterizată 
prin atacuri organizate ale Steagului 
roșu care, proptind de două ezitări 
ale apărării constănțene, înscrie în 
min. 48 prin Necula — care fructifică 
o pasă de la Năftănăilă — și prin

bun, rezultat echitabil

2-2 (2-0)
Pescaru (min. 51) după ce Costin 
salvase de pe linia porții. Rină la 
sfîrșitul jocului, reținem acțiunile per
sonale din min. 56, 60 și 68 ale lui 
Ologu ca și ocaziile avute de Sely- 
mesi și Necula în min. 75 și 76.

Partida a fost bine condusă de 
brigada bănățeană, Gh. Osiac ajutat 
de Retezan și Cruceanu, cărora li 
s-au aliniat formațiile:

FARUL: Ghibănescu — Gostin, Tîl- 
vescu, Stancu, Gref — Neacșu, Zam
fir — Moroianu, Tufan, Btikosî, Olo
gii.

STEAGUL ROȘU: Adamache — 
Campo, Jenei, Sigheti, Naghi •— Năf
tănăilă, Pescaru — Ilașoti, Necula, 
Mesaroș, Selymesi.

CORNEL POPA sl 
LIV1U BRUCKNER —

corespondenți

Clujenii au fost ceva mai ac 
această direcție. Din cele 15 
8 au fost trimise în cadrul porții 
mai adăugăm și faptul că Ști 
presat cu autoritate timp de 80 
nute (raport de cornere 12—3 
clujeni), rezultă că victori?.- >< 
meritată.

După un început anost, clujen 
șese să deschidă scorul în min. 
urma unei acțiuni — singura ci 
vărat frumoasă — în care Cîm 
intercalat în atac, l-a lansat pe 
iar centrarea acestuia a fost rek 
plasă de Mureșan II, de la aprox 
10 m. In restul reprizei n-am 
consemna decît șutul extrem de 
nic tras de Marcu de la 45 m, i 
vitură liberă, mingea fiind rc 
printr-un frumos reflex, de Ion 
în corner.

După pauză factura jocului t 
schimbat prea mult și astfel r 
putut nota decît trei acțiuni mi 
moașe. Mă refer la șutul lui 
respins de Moguț în corner (mii 
la pătrunderea impetuoasă a lui 
în careu (min. 80), lichidată de 
ventia portarului arădean și la 
al doilea gol, care a „căzut" 
secunde înainte de fluierul final 
dașul Cîmpeanu a executat o ar 
dc la tușă, în stilul său personal 
în careu, și Bretan a reluat cu 
în gol.

Arbitrului Vasile Dumitrescu, 
condus bine acest meci, 1 s-au 
următoarele formații :

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț — 1 
Georgescu, Neșu, Cîmpeanu — fi 
sile, Suciu — Toma (Bretan mii 
Mureșan II, Adam, Szabo.

U.T.A. : Ion Vasile •— Pecican 
cas. Bacoș, Czako II —■ Chivu, C< 
— Tome.ș (Steiner min. 86), 
Floruț, Axente.

VICTOR MOREA — coresf



N ATATI E
ÎN MECI-CHEIE

2(3-0)!
»ce inter, iar Nunweiller VI 
ă, dar în afara șutului 
apoi al lui Frățilă, respinse 
mai avem de

re consecutive 
dul partidei, 
bține astfel o
titlul de campioană, pe , care nu 

itie amenința nimeni.
și mai calm decîl colegul sâu, 

tncez Jose Barberan a condus

«x- 
lui 
de

notat- decit cele 
obținute de Rar

victorie meritatd

Buc. : Datcu—Popa, NUNWEIL- 
JNWEILLER IV, ȘTEFAN — P. 
ipescu — PIRCALAB. NUNWEIL- 
RAȚILA, Haidu (din min. 85 Lu-

indrei — Lupescu, Motroc, C. Dan 
.6 Macri), Greavu — Dinu, GEOR- 
Nâsturescu, DUMITRIU II, Iones- 
ANU.

MIRCEA COSTEA

Realizînd doar 1 — 1 cu Crișul

nfa Timișoara are șanse minime 
de a rămâne în „A“

21 (prin telefon). Aversele 
: dc ploaie care au căzut timp 
i înaintea meciului, nu au îm- 
ca peste 4 000 de spectatori 

irească partida, Știința Timi- 
Crișul, încheiată cu un rezul- 

egalitate: 1—1 (1—0). Din 
meciul a avut o valoare teh- 
izută .și a fost presărat cu mt- 

ftăți. In plus, spectrul re- 
irli a făcut — așa cum reniar- 
tservatorul federal I. Lupaș — 
da să se desfășoare într-o ten- 
lervoasă foarte mare. Din a- 
cauză au fost numeroase pase 
ratări nepermise pentru jucă- 
veleități de prima categorie.

za 1 s-a caracterizat printr-un 
i închegat al timișorenilor. Le- 

Bitlan au acoperit bine mijlo- 
jnului și au alimentat continuu 
■ea lor. Numai după 5 minute 
tabela indica 1—0 pentru Știin- 
nolache, primind o pasă de la 
, a făcut cîțiva pași, și, prin
ți,t puternic de la 35 m l-a sur
ie portarul Duca și a înscris: 
\poi, peste 9 minute, Mițaru pa- 
lui Lereter care trage în bară. 
Tenii inițiază acțiuni rapide dar, 
gă faptul că nu sînt suficient 
ite de halfii Naghi și Vlad, în- 
, în plus, o apărare fermă și ră- 
iră rezultat. In min. 28 stiiden- 
ează nouă ocazie: la o cen- 
i lui Lereter se produce învălmă- 
in careul orădean, A. Georgescu 
ă, mingea ajunge la Manolache. 
trelungește lui Bîtlan care trage 
ighi. Acesta comite henț invo- 
— mîna era lipită de corp — și 

a este, în sfîrșit, degajată, 
lătoarele 45 de minute aduc un 
nent în rîndurile Crișului. Pa- 
>tbali.știlor Orădeni au mai multă 
ă, se folosesc mult extremele.

și studenții întreprind anefe ac- 
și în min. 53 sînt chiar pe punc- 
' a majora scorul: Mițaru exe- 
tin corner, Lereter prelungește 
■a dar Solomon salvează. Peste 
iute se produce egalarea: lt un 
al orădenilor, intervine Botescu. 
i mingea înapoi la Răcelescu, a- * * * * * * * *

. ARATA O VARIANTA CU 12 REZUL- 
EXACTE.

Concursul nr. 25 din 21 iunie 1964

Dinamo București—Rapid (cat. A) 
Progresul—Steaua (cat. A) 
Farul—Steagul roșu (cat. A) 
Petrolul—C.S.M.S. (cat. A) 
Știința Cluj—U.T.A. (cat. A) 
Știința Timișoara—Crișul (cat.
Dinamo Pit.—Siderurgistul (cat. A)
Unirea R. V.—Reggiana (Italia)
Gaz Metan—Ingolstadt (R.F.G.)

’Aiana—Amicizia (Elveția)
Napoli—Padova (camp, italian
Lecco—Brescia (camp, italian B)

Fond de premii : 197.991 lei

Pronosport

1
1
x
1
1

A)

B)

X

1
2
1
1
2
1

tabela : 1—1... în
Aurel Be litu anun
ța tușe prelungi- 
minute, după cum 
pentru tragere de 

Cine

Cu greu se va pulea uita dramaticul 
V final, de partidă consumat ieri pe 

stadionul petroliștilor din Ploiești. 
Ceasornicul nostru', ca și rei al sta
dionului, arătase sfîrșitul celor 90 mi
nute de joc, iar 
clipa aceea, arbiln.il 
ță ajutoarelor de 
rea jocului (cu 2!/2 
am aflat în cabină) 
timp de către fotbaliștii ieșeni, 
mai credea — în momentul acela 
într-o modificare a scorului ? Se scur
ge un minut... și încă unul... Petrolul 
are de executat ultimul corner (al 
nouălea din această repriză)... în fata 
porții lui Constantinescu, 7—8 jucători 
de la C.S.M.S. și cam tot atîția de Ia 
formația gazdă ; se produce Irisott- 
ladă — la mingea executată, pe sus, 
de pe aripa dreaptă — dar peste toți 
se înaltă capul lui Hălmăgeanu, care 
trimite balonul în plasă. Arbitrul arată 
„balonul Ia centru11, deci gol ; noi am 
văzut, însă, cel puțin doi jucători ieșeni 
împiedicați să joace balonul, deci fault. 
Urmează proteste (zadarnice), apoi 
oaspeții acceptă să pună balonul la

cesta se „bîlbîie" și profită Bacoș care 
urmărise faza. El interceptează balo
nul, înaintează 3—4 metri și înscrie 
pe lingă Curcan ieșit din poartă: T — 1. 
Un gol servit pe tavă înaintașilor oră- 
deni... Greșeala lui Răcelescu produce 
derută în formația timișoreană. In min. 
81, dintr-o poziție favorabilă, Mănescu 
trage mult peste poarta goală a Ști
inței. Cînd mai erau doar 30 secunde 
de joc, Sacaci 111 primește o pasă în 
diagonală, aleargă cîțiva metri și tri
mite balonul în plasă, dar arbitrul A. 
Macovei — Bacău tocmai fluierase — 
cu întîrziere însă — în ofsaid pe Sa
caci III, cțfsaid imaginar după părerea 
noastră.

A. Macovei a avut de condus tin 
meci greu, cu multe falturi. Ii repro
șăm faptul că nu a temperat de la început, 
cu mai multă hotărîre, jocul dur al 
unora dintre fotbaliști: Răcelescu, Bo
tescu, Naghi.

ȘTIINȚA: Curcan — Surdan. Mi- 
hăilă, Răcelescu, Botescu — Lereter, 
Bîtlan — R. Lazăr, Ciosescu (min. 62
T. Matei), Manolache, Mițaru.

CRIȘUL: Duca (min. 46 Weiclielt) 
A. Georgescu, Solomon, Pojoni, Sacaci 
II — Naghi (min. 46 lacob), Vlad — 
Bacoș, Sacaci III, Damian, Mănescu.

C. C0MARN1SCHI G. NICOLAESCU

MECIURI AMICALE INTERNATIONALE
GAZ METAN MEDIAS — E.S.V. 

1NGLOSTADT 1—0 (0-0)
MEDIAȘ 21 (prin telefon). In loca

litate s-a desfășurat întîlnirea amicală 
dintre formațiile Gaz Metan și E.S.V. 
Inglostadt (R.F. Germană). Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 1—0 prin 
punctul marcat de Kezdi, care în mi
nutul 85 a șutai puternic de la 25 me
tri. De remarcat că echipa gazdă a 

.dominat în cea mai mare parte a tim
pului (raport de cornere; 11—4 pen
tru Gaz Metan), dar nu a putut con
cretiza numeroasele ocazii pe care le-a 
avut. S-ait remarcat Cerneanu, Mari
nescu, Pascal și Anton (Gaz Metan), 
Hammel și Apfelbeck (E.S.V.).

DAN V1NTILA — coresp.

UNIREA RM. VILCEA - REGGIANA 
(ITALIA) 1—4 (1 — 1).

RM. VILCEA 21 (prin telefon). E- 
chipa italiană a obținut o victorie me
ritată în urma unui joc în care a avut 
aproape tot timpul inițiativa. Gazdele, 
„amețite" de acel 4—1 cu care Reg
giana a pierdut acum cîteva zile la Si
biu, au privit cu prea multă ușurință 
acest joc. Ca urmare; înfrîngerea.

Cele cinci goluri ale meciului au 
lost înscrise în ordine de Gibea (min. 
3) pentru Unirea, respectiv Tony (min. 
37), Facechin (min. 57), Magnon 
(min. 78), Bumbescu (min. 86, auto
gol).

D. ROȘ I ANU — coresp.

repriză, jocul a fost anost, 
nici un moment un nivel 

în această parte a jocului, 
avut o ușoară superioritate 
care nu a adus decît tun 
(din 11 m. în min. 45),

centru și, imediat, fluierul final care 
consfințește victoria formației gazdă. 
Victorie contestabilă, din care cauză 
ian apreciat că trebuie să începem cro
nica noastră cu... sfîrșitul. Cum s-au 
desfășurat lucrurile pînă atunci l

în prima 
nedepășind 
mediocru. 
Petrolul a 
teritorială, 
singur gol 
deoarece echipa gazdă a greșit și tehnic 
și tactic. Cu ce joc au răspuns oas
peții ? Cit unul prudent, Cu accent pe 
apărare, dar cu contraatacuri pericu
loase. Ieșenii au aplicat ieri un 4—3—3 
elastic, în care Matei a jucat rolul 
„liberului", acoperind o mare porțiune 
de teren. Totuși, deși în cîtnp oaspeții 
s-att descurcat bine, în „față" n-au 
reușit mare lucra (poate Șl pentru că 
unul din cele două vîrfuri — juniorul 
Ogescu —' n-a putut să înfrîngă emo
țiile debutului. Și totuși, repriza nu 
s-a sfîrșit fără gol ; în minutul 45 
Dridea I a reușit să se strecoare prin
tre fundașii centrali, dar cînd să șuteze 
a fost faultat în careu de Moțoc : 11 
m I Același Dridea I execută precis și 
este 1—0

Conduși cu I—0, oaspeții au început 
mai deciși repriza secundă. Și iată că 
în min. 50 ei reușesc egalarea : fun
dașul V. Popescu, ajuns pe post de 
aripă dreaptă, centrează precis, pe jos, 
la Pop, și acesta reia fulgerător, tri- 
mițînd balonul în plasă : 1—1. încura
jați de gol ieșenii se mai mențin un 
timp în atac și apoi după modificarea 
efectuată de antrenorul Jlie Dană (în 
min. 57 luhasz îl înlocuiește pe Fro- 
nea) fața jocului se schimbă. Acum 
gazdele se mișcă cu mai multă ușurință, 
presează din ce în ce mai insistent 
poarta adversă, dar acțiunile lor se 
desfășoară haotic (cu mingi trimise 
înalt în fața porții lui Constantinescu, 
unde ieșenii sînt bine grupați) și eșuea
ză. Portarul Constantinescu 
nou în zi bună și 
în min. 68, Dridea I 
în plasă, dar arbitrul 
eordă golul, deoarece 
lean se aflase în poziție de 
(semnalată de arbitrul de tușe), 
la sfîrșit, jocul se desfășoară în nota 
de dominare a formației gazdă, care, 
în condițiile descrise la începutul cro
nicii, reușește punctul victorios. Aurel 
Bentu a condus foarte bine pînă în 
min. 68, cînd s-a petrecut faza care a 
dus la neacordarea golului înscris de 
Dridea I. Apoi, el a scăpat jocul din 
niînă, comițînd o serie de greșeli, prin
tre care și aceea care a dus la înscrie
rea golului de către Hălmăgeanu.

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, 
Hălmăgeanu, M. Marcel, Florea, Fro- 
nea (min. 57 luhasz), Halagian, Badea, 
Ivan, Dridea I, Dridea II.

C.S.M.S. : Constantinescu — V. Po
pescu, Moțoc, Vornieu. Deleanu, Ște- 
fănescu, Danileț, Matei, Ogescu, Pop, 
Milea.

CARPAȚI SIX AIA — SIZLIîCȚIONATA 
CUBEI (TINERET) 7—1 (4—1)

SINAIA, 21 (psin telefon). Partida 
internațională de fotbal dintre echi
pele Carpați Sinaia și Selecționata de 
tineret a Cubei a oferit un spectacol 
frumos. Victoria a revenit sinăienilor 
la scorul de 7—1 (4—1). Ambele for
mații au practicat un joc rapid, dar 
Carpați Sinaia a dat dovadă de mai 
multă precizie și eficacitate la poartă. 
Golurile au fost 
(min. 10, 28 și 
Feldman (min. 
88) și Vilceanu 
de, respectiv Ricabal.

CARPAȚI SINAIA: GORNEA 
(Panțuru)' — Decit, OANȚA, Pajiado- 
]X>1, Petrescu, Vilceanu, Mihalache, 
Focșeneanu, DUMITRIU I, Ologu, 
Feldman;

SELECȚIONATA DE TINERET A 
CUBEI: Rodriguez (SOL1S) — Rome
ro, Pedroso (Stolic), Argueles, ONA, 
Gonzales, RICABAL, Sotomayor (Del
gado), Sanchez (Vardegia), Valdez, 
MURO.

înscrise de Dumitriu I
62), Ologu (min. 1),
17), Mihalache (min. dihamoviștilor că un 
(min. 89) pentru gaz-

...... ........r___ ... meci nu poate 
fi cîștigat numai prin defensivă. Pri
mul pas — contraatacurile. Unul, a- 
parent inofensiv, pornește de la... Cli- 
movschi care șutează în blocajul ad
versarului și balonul preluat de Dra- 
gomir nu mai părăsește brațele dina- 
movistului decît după ce a fost cul
cat în butul grivițenilor. Toată lumea 
a aplaudat această splendidă cursă 
de... 50 de metri I La 5—3 pentru Gri
vița, mijlocașul echipei Dinamo, Giu- 
giuc, joacă de jos balonul și trimescu 
șe pregătește să transforme lovitura de 
pedeapsă acordată de arbitru la 20 de 
metri, pe direcția buturilor. Părea O 
formalitate, dar balonul n-a trecut 
printre bare și această repriză atît de 
disputată se încheie la un scor strîns. 
Rămînea de văzut dacă dinamoviștii 
vor reuși, după pauză, să echilibreze 
jocul în care — evident — inițiativa 
aparținuse Griviței Roșii.

Surprinzător, Grivița Roșie dă sem- 
PO1ANA CIMP1NA — AMICIȚIA ’ ne de oboseală, slăbește ritmul de joc, 

RIEHEN (ELVEȚIA) 10—0 nu mai are aceeași claritate tactică. In

Y. ZBÂRCEA si I. SUDHU 
coresp.

ALTE REZULTATE

A început activitatea oficială la bazinul olimpic
Dinamo“din parcul 99

Inaugurarea bazinului din parcul 
sportiv Dinamo s-a făcut simbătă după- 
atniază pe o vreme de loc potrivita 
pentru o activitate in aer liber. Totuși 
la acest eveniment au fost prezenți nu
meroși spectatori, care au înfruntat 
ploaia pentru -a urmări evoluția înotă
torilor fruntași de la Dinamo și a spe
ranțelor secțiilor de natație din Capi
tală, tineri participanți la o întrecere 
de clasificare. Influențate de 
nefavorabil, rezultatele nu au 
prea bune.

Ploaia și temperatura scăzută 
simbătă după-amiază i-a stînjenit 
bil și pe săritorii de la platformă 
s-au î...............................""

timpul 
fost

de 
vizi- 
care 

întrecut la .ștrandul Tineretului 
in cadrul etapei raionale a Spartachia- 
dei republicane. De altfel, ei au arătat 
că nici nit țsînt prea bine pregătiți 
pentru săriturile de la platformă, iar 
unii (Aurelia Manache, M. Condovici, 
Jean Treistaru ș.a ) au renunțat la 
concurs, ceea ce, desigur este o atitu
dine nesportivă. Și, ca o completare 
a nivelului scăzut la care s-a desfă
șurat concursul, organizatorii( comisia 
orășenească) a procedat duminică ia 
devansarea programului pentru seniori 
cu aproape o oră. Modificarea a fost 
făcută în ultimul moment și din aceas
tă cauză principalul favorit, Pantelimon 
Decuseară, deși a venit la bazin la ora 
11 (proba era anunțată inițial pentru 
11,30) nu a mai concurat, deoarece în
trecerea se terminase... Amintind că in 
afară de această greșeală a organizato
rilor am „remarcat" aproape toate 
celelalte lipsuri semnalate la concursul 
de săptămîna trecută, ne întrebăm 
dacă nu este cazul ca F.R. Natație să 
ia în discuție problema săriturilor, să 
controleze și să îndrume mai îndea
proape activitatea comisiei orășenești ? 
Și acum rezultate: seniori: 1. A Bre- 
ja (Rapid) 129,81 ; 2. M. Stanciu (Pro
gresul) 108,53; juniori I: 1. D. Petrov 
(CI. sp. școlar) 49,05; 2. V. Bălan 

este di» ( (S.S.E. 1) 39,76; juniori II: I. M. 
respinge totul. } Munteanu (Progresul) 65,34 2. M. Co- 
trimite balonul I ricovac (CI. sp. școlar) 49,57; copii: 

A. Bentu nu a- 1. I. Ilieș (Progresul) 57,29; senioare: 
jucătorul ploieș- 

ofsaiil
Pînă

1. Progresul
2. S.S.E. nr. 2
3. CI. șp. școlar
4. Rapid
5. S.S.E. nr. 1
6. Steaua
7. Dinamo
8. Știința

înscrie 
meciul

Gol / Echipa de juniori S.S.l 
victoria in

al patrulea punct care-i aduce 
cu Dinamo

Foto: R. Teodor

» viii:

Un joc foarte frumos!
Dar, de ce, nu 80 de minute ?

(Urmare din pag. 1)

1. Elena Timar (Progresul) 55,47; 2. 
. Magdalena llie (Rapid) -47,88; 3.. lulia

Rotărescu (Progresul) 41, . 28.; juni
oare: I. Ana Mladoveanu (Progresul) 
12,75; fetite: 1. Rodica Popescu (S.S.E. 
nr. 1) 16,77.

TROGRESUL SI S.S.E. NR. 2 CON
DUC CU AUTORITATE ÎN CAMPIO

NATUL DE POLO AL JUNIORILOR

Penultima etapă a zonei 1 a campio
natului republican de polo pentru u- 
niori a scos din. nou în evidentă supe
rioritatea echipelor Progresul și S.S.E. 
nr. 2 care conduc de altfel în clasament 
Progresul a avut de înfruntat formația 
Steaua care a opus o rezistență dirză 
dar pină la urmă a cedat cu 2 -6.
S.S.E. nr. 2 a tntilnit echipa descom
pletată a Rapidului de care a dispus 
cu 14—0. Cel mai echilibrat meci s-a 
desfășurat între S.S.E. nr. I și Dina
mo. Dinamoviștii au jucat bine și au 
condus cu 21. Treptat însă S S .E. 
nr. 1 și-a organizat acțiunile, a egalat 
și pînă la urmă a realizat o victorie 
muncită și meritată.

Codașa clasamentului, echipa Știința 
ne obișnuise (din păcate) cu scoruri 
astronomice care oglindeau lipsa de 
pregătire a jucătorilor. Duminică. însă 
echipa nici nu s-a prezentat să joace 
cu formația Clubului sportiv școlar 
care a cîștigat astfel prin neprezenta- 
re. atribuindu-se conform negulamen- 
tului cel mai mare scor al etapei : 
14—0. Cum această ncprez.entare vine 
să completeze o serie de fapte (echipa 
Știința nu are nici acum antrenor) 
care ilustrează neglijarea activității 
secției de polo, socotim că intervenția 
clubului Știința este absolut necesară.

general, pare cil totul altă echipă de- 
cît aceea care entuziasmase publicul 
în primele 40 de minute. In schimb, 
culeg aplauze dinamoviștii. Înaintarea 
lor joacă mai grupat, luptă mai mult 
și baloanele cîștigate — în special la 
margine — sînt bine folosite pentru 
construirea unor repetate acțiuni ofen
sive. Dinamo domină și este rîndul ju
cătorilor de la Grivița să se apere, 
să facă tentative de a echilibra jocul. 
Ca și Grivița — în prima repriză — 
Dinamo ratează însă cîteva mari o- 
cazii de a înscrie. Printre acestea, cele 
două lovituri de pedeapsă (min. 79 și 
80) ratate de Nica și Nagy. In schimb, 
în plină ofensivă dinamovistă, Grivi
ța beneficiază de o lovitură de pe
deapsă. De la 40 m, trimescu încearcă 
ceea ce nu reușise de la 20 m 1 Și 
reușește: 8—3 pentru Grivița Roșie, în 
ultima... secundă a acestei partide de 
la care am li dorit, în plus, o egali
tate valorică între cele două reprize, 
aceeași constanță în calitate de-a lun
gul tuturor celor 80 de minute de joc.

A arbitrat bine Cornel Munteanu.

arbiln.il


S-au încheiat întrecerile campionatelor internaționale 
de gimnastică ale R. P. R.

„In deschidere" Ia turneul international feminin de v

care incepe miercuri

• FREDERIC ORENDI ÎNVINGĂTOR LA INDIVIDUAL COMPUS
• GIMNASTELE NOASTRE AU CÎȘTIGAT LA TOATE APA

RATELE
Sîmbătă și duminică în Sala spor

turilor de la Constanta, campionatele 
internaționale de gimnastică ale R.P.R. 
au continuat cu exercițiile liber alese 
și, respectiv, cu concursul primilor 
șase clasați pe aparate.

După prima zi, vineri, cînd sportivii 
noștri ocupau locurile fruntașe atit la 
băiefi cit și la fete, ne așteptam la o 
victorie concludentă a reprezentanți

Frderic Orendi, campion internațional al R.P.R. pe anul 1964, în timpul 
unui exercițiu la cal cu minere

Foto:; T. ROIBU
lor noștri la sfîrșitul competiției. Spe
ranțele noastre nu au fost însă confir
mate decît în parte — la băieți și la 
concursul pe aparate al fetelor. In în
trecerea masculină, gimnastul nostru 
Frederic Orendi a obținut primul loc 
la individual compus, ceea ce repre
zintă un rezultat lăudabil. Remarcăm, 
de asemenea, comportarea bună a spor
tivilor Petre Miclăuș și Al. Silaghi, în 
special, la cal cu mînere și respectiv 
la sărituri.

In întrecerea feminină victoria a fost 
cucerită — lucru la care nimeni nu 
s-a așteptat — de tînăra gimnastă ma
ghiară, Maria Tressel. Cele mai bune 
gimnaste romince, care aspirau la pri
mul loc, au căzut de pe aparate sau 
au ratat exercițiile tn cea de a doua 
zi de concurs (Sonia lovan la birnă 
și sol, Elena Leușteanu-Popescu la 
paralele, Emilia Liță și Atanasia Io- 
nescu Ia bîrnă). Cu toate acestea 
gimnastele noastre au ocupat în cla
samentul individual compus locurile 
2, 3, 4—5 (la egalitate cu sportiva 
maghiară Aniko Ducza) și 6. Acest 
lucru dovedește că fără ratările res
pective — inadmisibile după părerea 
noastră — concurentele noastre ar fi 
putut cîștiga fără probleme, așa cum

FOTBAL PE GLOB
PUNCT FINAL IN „CUPA EUROPEI"

La Madrid a avut loc finala „Cupei 
Europei" opunînd echipele Spaniei și
U.R.S.S. Fotbaliștii spanioli au _ cu
cerit victoria cu 2—1 (1—1). Primul 
gol pentru gazde a fost înscris de Pe- 
reda, iar Husainov a adus egalarea. 
In minutul 84, spaniolii marchează 
punctul victorios prin Marcelino.

In meciul contînd pentru locurile 
3—4. disputat la Barcelona, selec
ționata de fotbal a R. P. Ungare a în
vins cu 3—1 (în prelungiri) echipa 
Danemarcei. Scorul a fost deschis de 
Bene în minutul 11. danezii egalînd 
în minutui 84 prin Berthelsen. In pre
lungiri, echipa maghiară a dominat 
înscriind două puncte prin Novak, 
dintre care unul dintr-o lovitură de la 
11 in

REZULTATE DIN „CUPA EUROPEI 
CENTRALE"

La Belgrad, în meci retur pentru 
„Cupa Europei Centrale" la fotbal. 
O.F.K. Belgrad a terminat la egalitate : 
2—2 cu F.C. Bologna. învingătoare 
in primul joc (1—0) echipa italiană s-a 
calificat pentru turul următor. Alte re
zultate din „Cupa Europei Centrale": 
Slovan Bratislava — Zelesniciar Sara
jevo 3—0; Spartak Praga — M.T.K. 
Budapesta 3—1.

Rezultate din „Cupa Rappan" la fot
bal ■ Young Boys Berna — F.C. Sar- 
rebruck 3—2; Lausanne Sport — 
B.S.C. Herta 4—4; F.C. Kaiserslau
tern —■ F.C. Granges 3—0. 

au dovedit-o la întrecerea pe aparate 
unde au cucerit toate titlurile. Dintre 
gimnastele noastre tinere remarcăm pe 
Elena Ceampelea și Cristina Doboșan.

REZULTATE TEHNICE: MASCU
LIN, individual compus: 1. Frederic 
Orendi (R.P.R.) 111,80 p, 2. Age
Storhaug (Norvegia) 111,55 p, 3. An
ton Cadar (R.P.R.) 111,25 p, 4. Erwin 
Koppe (R.D.G.) 111,15 p, 5. Al. Silaghi

(R.P.R.) 111,10 p, 6. Lajos Varga
(R.P.U.) 110,55 p. PE APARATE, sol: 
1. Age Storhaug 18,900 p, 2. Al. Silaghi 
18,775 p, 3. Janez Brodnik (R.S.F.I.) 
18,700 p, 4. Gerhard Dietrich (R.D.G.) 
18,600 p, 5. Peter Soos (R.P.U.) 18,600 
p, 6. Gh. Tohăneanu (R.P.R.) 18,550

De pe pistele de atletism
Campionatele universitare alo S.U.A. 

au luat sfîrșit pe stadionul central 
din orașul Eugene (Oregon). în pro
ba de 100 m plat, trei atleți au fost 
cronometrați cu timpul de 10,1. Vic
toria a revenit lui Harry Jerome, ur
mat de Trenton Jackson și Edi RPbert. 
Bobby May a terminat învingător la 
110 m garduri cu rezultatul de 13,7. 
Alte rezultate înregistrate: Lungime 
Hopkins 8,16 m; greutate Gubner 18,62 
m; 200 m Bob Hayes 20,4; 400 m g. 
Hardin 50,2; 800 m Farell 1:48,5; 1500 m 
Groth 3:40,0; înălțime Rambo 2,14 
m; prăjină Uelses 4,88 m. Primii 6 
clasați din fiecare probă vor participa 
la concursul de selecție a echipei 
olimpice americane pentru Tokio care

LAZIO ÎNVINGĂTOARE LA KIEV

La Kiev, echipa italiană de fotbal 
Lazio Roma, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a învins formația Dinamo 
Kiev cu scorul de 2—1 (1 — 1).

înaintea ultimei runde 
a turneului interzonal

AMSTERDAM (Agerpres) — Penul
tima rundă a turneului interzonal 
de șah de la Amsterdam a situat în 
centrul atenției partida dintre marii 
maeștrii Larsen și Spasski, doi dintre 
pretendenții la primul loc. Jucînd cu 
piesele albe, șahistul danez a obținut 
la mutarea a 60-a o spectaculoasă 
victorie, după ce a sacrificat patru 
pioni. In urma acestui succes, Larson 
a trecut din nou în fruntea clasamen
tului, împreună cu marele maestru 
Smîslov. Alte rezultate din runda a 
22-a: Darga — Tal remiză; Evans 
— Gligorici remiză; Lengyel — Perez 
1—0; Rossetto — Smîslov remiză; 
Reshevski — Porath 1—0; Bilek — 
Benko 1—0; Tringov — Bronstein re
miză; Vranesici — Foguelman 0—1; 
Quinones — Stein remiză.

în clasament: Larsen (Danemarca) 
și Smîslov (U.R.S.S.) 16,5 p.. Tal, 
Spasski și Stein (U.R.S.S.) 16 p., 
Bronstein (U.R.S.S.) 15.5 p., Portisch 
(R.P.U.) 14 p., Reshevski (S.U.A.) 
13,5 p., Ivkov (Iugoslavia) 13 (1) 
p. etc. 

p; cal: 1. Petre Miclăuș (R.P.R.) 
18,825 p, 2. Age Storhaug 18,800 p, 3. 
Frederic Orendi 18,650 p, 4. Anton Ca
dar 18,600 p, 5. Erwin Koppe 18,475 p, 
6. Harald Vigaard (Norvegia) 18,475 
p; inele: 1. Peter Soos 18,925 p, 2. 
Erwin Koppe 18,825 p, 3. Janez Brod
nik 18,800 p, 4. Frederic Orendi 18,800 
p, 5. Lajos Varga 18,775 p, 6. Gh. To
hăneanu 18,750 p; sărituri: 1. Al. Si
laghi 18,725 p, 2. Age Storhaug 18,600 
p, 3. Frederic Orendi 18,575 p, 4. Gh. 
Tohăneanu 18,550 p, 5. Bernard Fou
queux (Franța) 18,525 p, 6. Peter 
Soos 18,500 p; paralele: 1. Erwin 
Koppe 19,025 p, 2. Frederic Orendi 
18,875 p, 3.' Ion Zamfir (R.P.R.) 18,750 
p, 4. Alois Petrov ic (R.S.F.I.) 18,475 
p, 5. Lajos Varga 18,200 p, 6. Bernard 
Fouqueux 18,150 p ; bară : 1. Frederic 
Orendi 19,125 p, 2. Gh. Tohăneanu 
19,050 p, 3. Age Storhaug 18,950 p, 
4. Bernard Fouqueux 18,775 p, 5. Chris
tian Guyffrpy (Franța) 18,775 p, 6. 
Gh. Condovici (R.P.R.) 17,925 p.

FEMININ, individual compus: 1. 
Maria Tressel (R.P.U.) 75,35 p, 2. Elena 
Leușteanu-Popescu (R.P.R.) 74,80 p, 3. 
Atanas:a Ionescu (R.P.R.) 74,40 p, 
4—5. Emilia Liță (R.P.R.) și Aniko 
Ducza (R.P.U.) 74,35 p, 6. Sonia lovan 
(R.P.R.) 74,30. PE APARATE, sări
turi: I. Sonia lovan 19,100 p, 2. Elena 
Leușteanu-Popescu 19,000 p, 3. Atana
sia Ionescu 18,900 p, 4. Emilia Liță 
18,850 p, 5. Maria Tressel 18,650 p, 
6. Cristina Doboșan (R.P.R.) 18,625 
p; paralele: 1. Soma lovan 19,100 p,
2. Atanasia Ionescu 19,000 p, 3. Maria 
Tressel 18,925 p, 4. Monique Baelden 
(Franța) 18,825 p, 5. Emilia Liță 
18,750 p, 6. Cristina Doboșan 18.750 p; 
bîrnă: 1. Elena Leușteanu-Popescu 
18,750 p, 2. Maria Tressel 18,725 p, 3. 
Ani Ange (Franța) 18,650 p, 4. Katka 
Hodackova (R.S.C.) 18,450 p, 5. Da
nielle Coulon (Franța) 18,300 p, 5. 
Elena Ceampelea (R.P.R.) 17,750 p; 
sol: 1. Elena Leușteanu-Popescu 19,250 
p. 2. Elena Ceampelea 18,925 p, 3. 
Maria Tressel 18,925 p, 4. Emilia Liță 
18,900 p, 5. Danielle Coulon 18,650 p, 
6. Cristina Doboșan 18,450 p.

va avea loc peste cîteva zile la New 
York.

★
Cunoscutul atlet polonez Edmund 

Piatkowski a cîștigat proba de arun
care a discului din cadrul concursului 
internațional desfășurat în orașul sue
dez Olofstroem. Piatkowski a realizat 
o performanță de 58,15 m. Suedezul 
Nilsson a cîștigat proba de înălțime 
cu 2,05 m, iar Erik Uddebom (Sue
dia) proba de aruncare a greutăți cu 
17,42 m.

★
In ciuda tiiniplui nefavorabil, în ca

drul concursului internațional desfășu
rat pe „Nep Stadion" din Budapesta, 
au fost înregistrate trei performanțe de 
valoare. Astfel, cehoslovacul Danek a 
cîștigat _proba de aruncare a discului 
cu 60,70 m, iar Tamara Press 
(U.R.S.S.) a aruncat greutatea la 
17,52 m și discul la 58,82 m.

★
La Leipzig, .atfetul ;Mlnf|ed Pțeus- 

sger . (R.D. .'Germană) ‘â stabilii un 
nou record european la săritura cu 
prăjina: 5,02 m.

★
Duminică în ziua 4 doua a meciu

lui internațional de atletism; R.F. 
Germană — Italia de la. Șarrebruck, 
sprinterul italian Sergio Ottolina a 
stabilit. un nou ’ record european în 
proba de 200 m cu timpul de 20,4. 
Vechiul record european era de 20,5 și 
aparținea lui Peter Radford . (Anglia) 
si Livio Berruti . (italia). Recordul 
mondial al probei este de 20,2 și este 
definut de Henry Carr (S.U.A.).

Noi succese repurtate
(Urmare din pag. 1)

(finalele, pe 9 culoare), în prezența 
a 12.000 de spectatori. Rezultate: Mas
culin. Canoe simplu I 000 m: 1. AN
DREI IGOROV (R.P.R.) 4:42.5, 2.
Lowe (R.F.G.) 4:42,9, 3. Leon Rotman 
(R.P.R.) 4:44,4. Canoe dublu 1000 m: 
1. R.P. ROMINA (L. Calinov, Ichim 
Lipalit) 4:14,0, 2. Franța 4:17,3, 3.
3. R.F.G. Caiac dublu 1 000 m: 1. R.P. 
ROMINA (V. Nicoară. H. Ivanov) 
3:40,4, 2. Olanda 3:42,4, 3. R.S.F. Iu
goslavia 3:42,7, 4. R.F.G. 3:44,0. Ca
iac 4 — 1000 m: I. R.P. ROMINA (I- 
vanov, Nicoară, Artimov, Conțolenco) 
3:10,9, 2. R.F.G. 3:11,3, 3. Olanda
3:14.1. Feminin. Caiac simplu 500 m:
1. Erika Felten (R.F.G.) 2:11,1. 2. Ro-

Azi la Brașov: R.P. Romîaă—Japoi
IERI LA SIBIU : R.P.D. COREEANA —

Se apropie startul în importantele 
turnee internaționale de volei de Ia 
Brașov (feminin) și Constanța (mas
culin). Cum se știe, cel feminin va în
cepe miercuri 24 ironie, iar cel mas
culin — vineri 26 iunie.

Brașovenilor iubitori de volei Ie este 
oferit un spectacol în plus, o „deschi
dere44 Ia turneul internațional feminin. 
Aceasta, astă seară începînd de la ora 
19,, cînd reprezentativa țării noastre va 
susține un joc amical în compania 
echipei Japoniei.

★
SIBIU 21 (prin telefon). — Sibiul 

a găzduit duminică prima evoluție în

ELENA TRANDAFIR PE LOCUL II 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE POPICE

BUDAPESTA 21 (prin telefon). — 
In ultimele trei zile ale campionate

lor europene de popice s-au desfășurat 
probele individuale. Și-au disputat în- 
tîietatea 30 de fele din șase țări și 60 
de băieți din zece țări, în două manșe 
a cîte 100 bile mixte și respectiv 200 
bile mixte. După prima manșe, cincizeci 
la sută dintre concurenți s-au calificat 
pentru finalele disputate sîmbătă. Dintre 
sportivele noastre, în finală au ajuns 
doar Elena Trandafir și Cornelia Aloi- 
doveanu; în schimb toți cei șase popi
cari romîni înscriși au participat în 
turul final.

Cele două jucătoare romince au avut 
o frumoasă comportare și în manșa a 
doua. Elena Trandafir — în special— 
care sîmbătă a realizat 411 p.d. și a 
condus foarte mult timp în clasament, 
a fost depășită în final cu numai două 
popice, la totalul celor două manșe, de 
către Ursula Rippin (R.D.G.). CLASA
MENTUL GENERAL: 1. Ursula Rip
pin 844 p.d. (434+410); 2. Elena Tran
dafir 842 p.d. (431+411); 3. Barbara 
Bulișka (R.S.F.I.) 836p.d. (416+420);
4. Ghizi Schrettne (R.P.U.) 833 p.d. 
(436+397); 5. Cornelia Moldoveana
828 p.d. (425 + 403); 6 Ursula Cebula 
(R.D.G.) 824 p.d. (423+401).

După cum era de așteptat (în prima 
manșe stabilise un nou record mondial 
cu rezultatul de 982 p.d.), iugoslavul 
Miro Sterjai a cucerit titlul totalizînd 
1936 p.d. (982 + 954). II urmează în cla

Floretistul I. 
în turneul

(Urmare clin pag. 1)

Floretistul romîn cîștiga la Wojda cu 
10—5. Apoi, o nouă victorie, la Gra- 
nieri, cu 10—2. (Drîmbă avea să înre
gistreze o singură înfrîngere, la La 
Raggione,-cu 10—5). Cum La Raggio- 
ne, Drîmbă și Wojda încheie turneul, 
fiecare cu cîte două victorii, ei se cla
sează pe primul loc.

De remarcat factul că pe parcursul 
conciliului, au „căzut" numeroși trăgă
tori* foarte: cunoscuți cum ’ ar fi ma
ghiarii 'Gtjuricza, Szabo și Gyarmâti, 
polonezii Franke și Skrudlik, sovieticii 
Sveșnikou. și Seoelioo, italienii Curletto, 
Lucarelli și Vaselli, francezii Courtillat 
și Roel ș.a. Printre aceștia au rămas 
și ceilalți reprezentanți ăi noștri. St. 
Haukler și.. A. Csipler (în primul tur 
din eliminări directe).

Trăgătorii romîni au fost invitați să 
concureze, în continuare, la o altă în
trecere internațională ce va avea loe 
marți și miercuri la Milano.

de sportivii romîni pe pistele de apă europei
sita Esser (R.F.G.) 2:11,3, 3. Hilde 
Lauer 2:12,0... 5. Elena Lipalit (R.P.R.) 
2:15,0. Lauer a condus aproape toată 
cursa, dar a fost depășită în finiș. 
Caiac dublu 500 m: I. R.F.G. (Ziemer- 
mann, Esser) 1:55,9, 2. R.F.G. 11
1:57,8, 3. R.P.R. (Hilde Lauer, Corne
lia Sideri) 1:58.0.

„Regata Praga". La concurs au luat 
startul reprezentanții a șapte țări: 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, R.D. Ger
mană, Austria, R.F. Germană, R.S. 
Cehoslovacă și R.P. Romînă. Am 
prezentat un lof restrins de doi spor
tivi și două sportive care au ocupat 
două locuri IV. la caiac dublu 
fete (Ema Mihăilescu, Ana Arvai) și 
la canoe simplu 1000 m (P. Somov- 
schi).

SEL. REG. BRAȘOV 3—0

țara noastră a echipei feminin 
volei a R.P.D. Coreene, care v 
parte la turneul internațional < 
Brașov. Oaspetele au primit replii 
lecționatei regiunii Brașov, obț 
victoria cu 3—0 (15—12, 15
15—2).

Selecționata regiunii Brașov a 
o dîrză rezistență îu primele don 
turi, deseori chiar conducînd (în 
I cu 12—9, iar în setul II cu 12- 
dar a trebuit să cedeze finalmente 
adversar al cărui joc se bazează 
deosebită forță ofensivă.

M. LUPUȚ 
coresp.

sament; 2. I. Szabo (R.P.U.) 
p.d.; 3. I. Mlakar (R.S.F.I.) 1863 
etc. Popicarii romîni s-au clasat 
următoarele locuri: 10. I. Mico 
1822 p.d. (896+926), 11. T. Szen
1805 p.d. (936 + 869); 13. P. P 
1789 p.d. (883+906); 22. L. Ma« 
1746 p.d. (877+869); 24. C. Vină 
1703 p.d. (875+828), 25. Dumitru 
Dumitru 1697 p.d. (871+826).

PARAȘUTIȘTI1 ROMÎNI PARTIC 
LA UN CONCURS INTERNAȚIOHi 

LA MOSCOVA
Sîmbătă dimineața a plecat în U 

nea Sovietică lotul republican de 
rașutism, care va participa alături 
sportivi din R. P. Bulgaria, R. S. C 
slovacă, R. D. Germană, R. P. P 
nă, R. P. Ungară și U.R.S.S + 
concurs internațional de parîșul 
ce are loc la Moscova între 20 și 
iunie.

Din lot fac parte Angela Năsl 
Elena Băcăuanu, Elisabeta Miner 
cu, Elisabeta Popescu — maestre 
sportului, —- Gheorghe Iancu — m 
tru emerit al sportului, Ștefan 
căuanu, Mircea Giobanu, Jurcanu 
lentin, Negroiu loan, Roșu Ion 
maeștri ai sportului.

Drîmbă—locul 
de la Bologna

1. DR1MBA

„Regata Griinau". Tradiționalul c 
curs berlinez de canotaj academic, 
ganizat de federația de specialitate 
R.D. Germană, a întrunit la sta. 
probelor de sîmbătă și duminică cîj 
dintre cei mai buni schifiști europi 
lată . cîteva din rezultatele obțin 
de sportivi noștri: masculin, si 
simplu: A. Aposteanu. de două 
loeul III cu timpii de 7:25,26 și 7:23 
(Proba a fost cîstigată în ambele s 
de Hill — R.D.G. cu 7:17,02 și t 
pectiv 7:13,39); schif dublu fără i 
maci: loc. III (6:34,92); schif du 
vîsle: ioc. II (6:48,71); schif 4 f 
cîrmaci: loc. III (6:30.02); schif 4- 
loc. iii (6:42.24). Feminin, » 
4+1 rame: 1. R.P.R. 3:36,27; s< 
8+1: loc. 111 (3:19,68).

1 Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon II.10.05, Interurban 72 și 280, Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația", str. Brezoianu, 23—25. 4031


