
II SUCCESE ALE CANOTORILOR ROMÎNI
Ca și la sfîrșttul săptămînii trecute, sîmbăta și duminica aceasta canotorii 
ini au luat parte la cîteva importante întreceri de canotaj academic 
ășurate în cadrul intenselor pregătiri care se fac în toate 
e pentru competițiile de sporturi nautice ale Jocurilor Olimpice de la 
io. Pentru schit iști, aceste concursuri sînt mai de actualitate: în august 
or disputa la Amsterdam campionatele europene. Dar, să redăm rezultatele 
gistrate «îmbăta și duminică :

STERDAM: VtSLAȘH ROMÎNI 
1NGATOR1 IN PATRU PROBE

rașul în care vor avea loc în acest 
campionatele europene de canotaj 
demic. a găzduit sîmbăta și du- 
ică o „repetiție" la care au parti- 
it sportivi din Franța, Belgia. Da
tarea, R. F. Germană, R. S. Celto- 
/acă, Anglia, Olanda și R. P. Ro
ia. Sportivii noștri au evoluat ex- 
snt și au obținut victoria în patru 
be, performanță pentru care — la 
șitul competiției — au fost călduros 
citați de președintele federației o- 
deze, dl. J. Poullie. Sîmbătă, în

>ba de simplu, tînărul nostru re- 
■zentant APOSTEANU a cîștigat pri
it loc, întrecînd adversari deosebit 
valoroși ca olandezul Groen (pînă 

im neînvins în competițiile organi- 
te în țara sa), cehoslovacul Schrridt

Rezultate: 1. Aposteanu (R. P. 
>mînă) 7:07,8; 2. Groen 7:10,1; 3.
hmidt 7:15,0. Alte două victorii de 
estigiu au fost aduse de echipajul 
s 4 plus 1 format din Husaretico, 
iltz, Rifelt, Taraca și Păunescu care 
t învins atît în concursul de sîmbătă 
t și în cel de duminică. Rezultate: 
mbătă : 1. R. P. ROMINA 6:34,4;

’inerii gimnașli romîni învingători la Budapesta
BUDAPESTA 28 (prin telefon), 

•îmbăta după-amiază în Sala sportu- 
ilor din capitala R.P. Ungare a avut 
ac întîlnirea de gimnastică dintre e- 
hipele de tineret ale R.P. Romîne și 
?.P. Ungare. Sportivii romîni au ob- 
imjt frumoase succese, ocupînd PRI- 

LOC la individual compus atît 
a ’băieți cit și la fete, precum și locul 
i pe echipe la masculin. De asemenea, 
jimnaștii noștri s-au clasat pe primul 
ioc la mai multe aparate.

Turneele internaționale de volei

ECHIPA P. P. R. A EÎȘTIOAT 
TURNEUL MASCULIN DE LA CONSTANTA

CONSTANȚA 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Sîmbătă în ziua 
a doua a turneului internațional mascu
lin de volei care se desfășoară în sala 
Sporturilor din localitate au fost pro
gramate meciurile R.D.G. — Farul 
(3—1: 12-15, 15-5, 15—8, 15—7) și 
R. P. Romînă Iugoslavia (3—2: 
15—6, 15—11, 6—15, 12—15, 15—11).

La primul meci cu Cherebețiu, Va- 
siliu, Udișteanu și Mihalcea în bună 
dispoziție de joc, echipa constănțeană 
a făcut un set de bună valoare și a 
cîștigat cu 15—12. Efortul depus și, 
mai ales, lipsa de pregătire fizică a ju
cătorilor de la Farul s-au făcut însă 
simțite în seturile următoare, astfel că 
atacurile directe și în forță ale oaspe
ților și-au atins de fiecare dată ținta. 
Farul a avut, în ansamblu, o compor
tare frumoasă.

2. Olanda 6:39,1; 3. R. F. Germană 
6:42,0; duminică: 1. R. P. ROMINA 
6:37,9; 2. Olanda 6:40,9; 3. R. F.
Germană 6:45,0. Un frumos succes au 
înregistrat și fetele noastre, învingă
toare în proba de 4 plus 1 : 1. R. P. 
ROMINA (Bulugioiu, Ghiuzelea, Ri- 
gard, Tamas și Borisov) 3:35,8; 2.
Olanda 3:40’,9; 3. Olanda II 3:45,0.

Meritorii sînt și celelalte perfor
manțe realizate de vîslașii noștri. La 
dublu vîsle, echipajul nostru format 
din Larion-Ciocoi a ocupat locul III, 
după formația Olandei și cea a Fran
ței (campioană mondială). Tn finala 
probei de 4 f.c. disputată duminică, 
echipa noastră formată din Pongratz, 
Covaci, Spiridon și Radu s-a clasat, 
pe locul III — ca și echipajul nostru 
de 8 plus 1.

BYDGOSZCZ: O. PAVELESCU 
PE PRIMUL LOC LA „SIMPLU"

La întrecerile de canotaj academic 
disputate la Bydgoszcz (R. P. Polonă), 
au luat startul vîslași din R. P. Po
lonă, R. D. Germană și un lot de ti
neri sportivi romîni. Tn prima zi a

(Continuare in pap., a 3-a)

Rezultate tehnice: FEMININ echipe:
R.P. Ungară 187,35; R. P. Romînă 
185,75; individual compus — Cristina 
Doboșan (R.P. Romînă) 37,95; MAS
CULIN echipe: R.P. Romînă 278,45; 
R.P. Ungară 277,65; individual com
pus —■ Alexandru Silaghi (R.P. Romî
nă) 57,40 p. (In ziarul nostru de mîine 
vom publica alte amănunte de la a- 
cest concurs).

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
ȘCOLARE DE NATAțlE

3 recorduri și 15 norme de categoria I 
pentru copii realizate în Capitală

Elevii bucureșteni și-au 
disputat sîmbătă și du
minică — la Ștrandul Ti
neretului — faza pe Ca
pitală a campionatelor 
școlare de natație din ca
drul SPARTACHIADEI 
REPUBLICANE. Buna 
pregătire a multora din
tre participanți a făeut 
ca întrecerile să fie inte
resante, echilibrate și să 
se înregistreze și cîteva 
reaudiate bune printre 
care trei recorduri pen
tru copii : Vladimir Belea 
(Viitorul) 33,2 la 50 m 
fluture, lolanda Gotlieb 
(S.S.E. nr. 2) 40,5 la 50 
m bras și ștafeta 4x50 m 
mixt a S.S.E, nr. 2 (Vio
rica Petcu, lolanda Got
lieb, Marina Guști și Eu
genia Popescu), înregis
trata cu 2:39,2. De remar

In al doilea joc al zilei, reprezenta
tiva țării noastre a întîlnit formația Iu
goslaviei. Pentru că turneul de aici are 
caracterul unei verificări a formei vo
leibaliștilor noștri, ne vom referi în 
principal la comportarea echipei. în a- 
ceastă privință, jocul echipei reprezen
tative a fost departe de a satisface. Vo
leibaliștii romîni au jucat inexplicabil 
de slab, crispați, cu multe greșeli în 
atac. Inexistente — dublajul la blocaj 
și apărare. Antrenorii au folosit în a- 
cest joc pe Grigorovici, Nicolau, Gan- 
ciu. Plocon, Schreiber, Drăgan și apoi 
din setul III pe Chezan, Bărbuță,

CONSTANTIN ALEXE
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Ieri, în campionatul de fotbal

Deleanu (C.S.M.S.) este in luptă cu lonescu și Năsturescu (Rapid). Fază din 
meciul Rapid — C.S.M.S. 3—1.

Foto: T. Roibu

Un nou contraatac al feroviarilor:

cat că și ștafeta Viitorul a parcurs 
distanța stub vechiul record (2:45,2 față 
de 2:47,1).

în afara recordurilor .amintite, su
bliniem faptul că o serie de elevi 
au realizat norma de categaria I 
copii. Aceștia sînt : 50 m liber fe
tițe : Viorica Petcu (S.S.E. nr. 2)
33.5 ; Liliana Gruia (S.S.E. nr. 1) 33,6;
Roxana Pirvulescu (Viitorul) 33,6; 

50 m bras fetite : lolanda Gotlieb 
(S.S.E. nr. 2) 40,5 ; Gabriela Onuț
(S.S..E. nr. 2) 41,8 ; Mariana Dumi
trescu (Viitorul) 42,0 ; 50 m. spate 
fetițe : Anca Isbășoiu (S.S.E. nr. 1) 
39,3 ; Roxana Pirvulescu (Viitorul) 
40.8 ; 50 m fluliare fetițe : Marina
Guști (S.S.E. nr. 2) 40.2 ; Anca Isbă- 
șoiu 40,.8 ; 50 m bras băieți : Șt. Vi
zitiu (Rapid) 37,3 ; P. Gorjan (CI. sp. 
școlar) 37,8 ; S. Gubovici (S.S.E. nr. 1)
38.5 ; /. Lambadarie (Steaua) 40,0 ; 50

(Continuare în pag. a IlI-a)

In clișeu: o frumoasă săritură execu
tată de Ion llieș, învingător in „Cupa 

tineretului" la copii cat. I
Foto : I. Mihăică

Șerban Ciochină, Valeriu Jurcă și Gh. 
in concursurile internaționale de la

Pe agenda concmrsurilor interna
ționale, la care au participat și at- 
leți romîni, au figurat la sfîrșitul 
săptămînii trecute .Ziua olimpica" 
de la Berlin și „Memorialul Rosicki" 
de la Praga.

Au fost două ocazii foarte bune 
pentru atleții noștri de a-și verifica 
forma sportivă, de a înregistra noi 
succese. Din păcate condițiile at
mosferice nefavorabile au împiedicat 
pe participanți să obțină rezultatele 
așteptate.

PRAGA. Vineri și sîmbătă au a* 
vut loc întrecerile din cadrul con
cursului memorial Evzen Rosicki. 
Timpul care a fost complet nepriel
nic (ploaie, vînt și frig) a deter

PROtETART DTN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂl

.miuuiiiimimimiimiimnmiim
REZULTATELE DE IERI

: Progresul — Farul 1-0 (1-0)
: U. T. A. — Steaua 4-0 (2-0)
: Rapid — C.S.M.S. 3-1 (2-0)
j Siderurgistul — Crișul 0-3 (0-1)
: Știinta Timisoara — Dinamo Buc. 
î 1-1 (0-0)
• Petrolul — Știința Cluj 1-0 (0-0)

PROGRAMUL ULTIMEI ETAPE
î C.S.M.S. — U. T. A.
: Dinamo București — Steagul roșu
5 Știința Cluj — Rapid
: Farul — Petrolul
î Steaua — Dinamo Pitești
1 Crișul — Progresul
= Siderurgistul — Știința Timișoara
foiniiiiiiiiimimiiiiiiiiuiiiimiiiiimiiiimiiuimmiimmiimmimimiiiiiimimmmimmmiimiimiiiiin:

Dinamo Pitești—Lazio 2-1 (1-1)
PITEȘTI 28 (prin telefon de la tri

misul nostru). Pe un soare torid, mai 
des întîlnit la Rom>a decît la Pitești, un 
public numeros a aplaudat victoria me
ritată a echipei favorite în întîlnirea a- 
micală cu formația italiană Lazio.

In general, meciul a fost frumos, viu 
disputat, cu faze palpitante la ambele 
porți, confirmînd ambiția piteștenilor — 
care știu să joace bine în meciurile in
ternaționale — ca și valoarea ridicată 
a echipei oaspe.

Cu toată zăpușeala, s-a jucat într-un 
ritm susținut. Inițiativa a aparținut di- 
namoviștilor în majoritatea timpului, 
mai evident în prima repriză. Naghi, 

minat, în cele din urmă, pe organi
zatori să întrerupă concursul și să 
renunțe la cîteva probe (printre care 
și cea de înălțime unde urma să 
participe și Al. Spiridon).

Dintre concurenții noștri cea mai 
bună comportare a avut-o ȘERBAN 
CIOCHINA, învingător la triplu, 
dar — in condițiile amintite — cu 
un rezultat necoticludent pentru el: 
15,70 m.

Iată cîteva rezultate din concurs: 
BĂRBAȚI: 100 m: litoh (Jap.) 10,4 
(recent a alergat 10,1), Kasabov 
(URSS) 10,5. In finala a 11-a: Mi
halți (Ung.) și Zamfirescu (Rom.) 
10,6. Tudorașcu 10,7, V. Popescu și 
Ciobanu 11,0; 200 m: Zubov (URSS)

liililimilliililltiiimmiimmimin-
CLASAMENT

1. Din. Buc. 25 17 4 4 59:23 38
2. Rapid 25 15 3 7 49:33 33
3. Steaua 25 14 1 10 65:41 29
4. Progresul 24 10 5 9 39:44 25
5. Farul 25 11 3 11 28:33 25
6. Petrolul 24 10 4 10 27:18 24
7. St. roșu 24 8 8 8 28:26 24
8. Crișul 25 9 6 10 26:38 24
9. Din. Pitești 24 10 3 11 25:31 23

10. U. T. A. 25 9 5 11 31:41 23
11. Șt. Cluj 25 10 2 13 36:37 22
12. C.S.M.S. 25 9 2 14 37:46 20
13. Șt. Tim. 25 7 6 12 30:42 20
14. Siderurg. 25 6 4 15 21:48 16

IN MECI AMICAL

lonescu și Stănoaie au alergat pe tot 
terenul, au colaborat fără greș și au 
asaltat pur și simplu poarta lui Cei. 
In minutul 8 Naghi și Stănoaie depă- 
șesou cu pase în viteză apărarea ad
versă și, cu un șut puternic, bine pla
sat Naghi înscrie primul punct al par
tidei. Oaspeții acționează periculos pe 
contraatac, dar de cele mai multe ori 
pierd balonul în fața careului, fie că 
sînt deposedați de apărare (Corneanu 
și I. Stelian au muncit mult și cu fo-

M. COSTEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Popescu învingători 
Praga și Berlin
20,9, Trousil (Ceh.) 20.9, MihalF 
21,1, Zamfirescu 21,2, Mandlik (Ceh ) 
21,2; 400 m: Trousil 45,7 — rec. ceho 
slovac; 1500 tn: Odiozil (Ceh.) 3:43.5. 
Kowaiczik (Pol.) 3:44.0; 4x100 in: 
URSS 40,3, Ungaria 40,5, Cehoslova
cia 40,7, Romînia 41,2; triplu: Cio
chină 15,70, Nemcovszki (Ceh.) 15.62 
Broda (Ceh.) 15,35; disc: Danek 
(Ceh.) 57,36, Zemba (Ceh.) 55.69. 
Losch (RDG) 54,86... 6. Sălăgean
50.77; greutate: Komar (Pol.) 19.20. 
FEMEI: 200 m: Samotlesova (URSSî 
23,7, Popova (URSS) 23,8; 80 mg 
loda (Jap.) 10,8 (serii 10,7), Kerkovu 
(Bulg.) 10,8; înălțime: N. Balea

(Continuare în pag. a 3-n} „.



FOTBAL • PROGRESUL A REVENIT ÎN LOTUL FRUNTAȘ • SCORUL 
PE A DOUA ECHIPA CARE VA R

Rapid și-a consolidat locul II
3-1 (2-0) ca C.S.M.S.

Victorie cu multe em

' Nu i-am văzut de multă vreme la 
lucru pe fotbaliști de la C S.M.S., pe 
un stadion din București. Ei n-au mai 
evoluat în Capitală din a doua etapă 
a returului (22 martie) cînd au pără
sit terenul învinși cu 5—1 de Steaua 
Și acum, ca și atunci, de altfel, apre
cierile cronicarului sînt în general fa
vorabile în ciuda faptului că și ieri 
ieșenii au fost întrecuți. De data asta 
cu 3—1 (2—0) de Rapid. De altfel, 
dacă am reciti majoritatea cronicilor 
partidelor susținute de C.S.M.S., a- 
precierile pozitive asupra jocului echi
pei le-ar întrece pe cele negative. Și 
totuși, echipa e pe locul 13 în zona 
periculoasă...

ieri, ieșenii s-au instalat în careul 
rapidist încă din min. 2. Din min. 2 
spunem, pentru că nici nu începuse 
bine meciul și rapid'știi au și înscris 
primul gol: Năsturescu a demarat 
pe partea dreaptă, profită de o ezitare 
e lui Deleanu (încorsetat în tactica 
„la ofsaid" a apărării, el nu a știut 
ce să facă: să-l atace pe înaintașul 
rapidist. sau să facă un pas înainte 
spre a-1 lăsa în ofsaid?) și înscrie 
plasat: 1—0 pentru Rapid. Pornind 
cu un gol la pasiv, fotbaliștii ieșeni 
s-au avîniat în atac. Totul a fost însă 
în zadar. Din nou a ieșit la iveală una 
din carențele esențiale ale C.S.M.S.- 
ului: jocul lor în cîmp este lipsit 
de .explozie", de creșterea ritmului în 
apropierea porții adverse, de șuturi 
puternice pe poartă.

Degeaba, în repetate rînduri, au 
pornit la atac și Deleanu și V. Po- 
pescu, cei doi fundași de margine, care 
au jucat uneori ca două extreme (o 
curată aplicare a sistemului 4—2—4) 
pentru că n-a avut cine continua ac
țiunile lor, n-a avut cine le fructifica. 
Nu le-au lipsit ieșenilor nici ocaziile 
de gol: în min. 17 Matei execută un 
corner la Voica (aflat în poziție bună 
de șut) dar Deleanu strigă să-i lase 
lui mingea (ceea ce Voica face) pen
tru ca acesta s-o... piardă. Trei mi
nute mai tirziu. V. Popescu trimite 
un șut centrare spre Voica, dar inter
vine Greavu și. din piciorul lui. min
gea iese în corner, milimetric, ne lingă 
bară.

Ce a făcut în acest t'mp Rapid? A 
știut să tempereze atacurile C.S.M.S.- 
ului și să contracareze tactica cu cei 

Știința Timișoara-Dinamo București 1-1 (0-0)
r REȘIȚA 28 (prin telefon). — Peste 
'13 000 de spectatori din Întreaga regiu
ne (dintre care mai bine de 2 000 din 
Timișoara) au ținut să fie prezenți la 
partida dintre Știința Timișoara și 
Dinamo București. S/re regretul nu
meroșilor suporteri ai echipei studen
țești, aceasta a evoluat mult mai slab 
decît in meciul cu Steaua, de miercuri, 
și n-a reușit să scoată decît un rezul
tat de egalitate, 1—1.

Repriza îniîi se caracterizează prin- 
Ir-o dominare teritorială a echipei Ști
ința. Dar, Manolache, Mițaru și AI. 
Pop ratează pe rină multe ocazii foarte 
favorabile. In această parte a jocului,
fotbaliștii de la Dinamo au controlat 
mai bine balonul și au atacat periculos 
insă nici ei n-au reușit să înscrie. Cite- 
va jaze din această repriză.

Dinamo Pitești—Lazio 2-1 (1-1)
(Urmare din pag. 1) 

tos), fie că se complică în pase de 
prisos.

Și totuși, în min. 17, Giacomini își 
Creează un culoar și șutează puternic 
iar Malache — nesigur — respinge 
defectuos (a apărat fără vizieră, cu 
soare în lață), pină la Maraschi, care 
reia în plasă: 1—1, scor ou care se 
sfîrșește repriza.

In primul minut după pauză înain
tarea piteșteană combină fulgerător și 
balonul ajunge la Naghi, care după ce 
trece de apărarea oaspeților, îl saltă 
peste portarul ieșit în întîmpinare: 2—1. 
Dinamo ratează cîieva ocazii bune, La
zio de asemenea, și încet-încet, jocul se 
liniștește. Cacoveanu — introdus la 
pauză în locul lui David (accidentat) — 
înctleește tot jocul înaintării, Naghi, 
Ionescu și Stănoaie se resimt după e- 
fortul serios pe care l-a>u depus pînă 
atunci și Inițiativa trece de partea oas- 
p«|îtor. Dar ca și la cel de al doilea 

doi fundași în atac prin aportul adus 
în apărare de N. Georgescu, care a 
știut să-l anihileze pe V. Popescu. 
Pe partea cealaltă. Greavu a fost cel 
care a dus greul pentru că Jamaischi 
nu s-a regăsit nici un moment (de 
altfel a fost și schimbat cu Dinu). 
Avînd spatele as:gurat. feroviarii au 
contraatacat cînd cu mingi lungi, pe 
extreme unde Kraus și în special 
Năsturescu au fost cei mai activi, 
cînd prin un-doiuri schimbate. între 
cei doi înaintași centrali, Ionescu și 
Dumitriu II.

La un astfel de contraatac. în plină 
dominare a ieșenilor, Ionescu culege 
balonul de la mijlocul terenului, trece 
pe lingă V. Popescu. Danilet. Vornicu 
și Deleanu atrăgînd asupra lui aten
ția apărării ieșenii. O pasă trimisă de 
el la momentul oportun lui Dumitriu
II. face ca acesta să înscrie (min. 26) 
al doilea gol al bucureștenilor. După
2— 0 C.S.M.S. părăsește tactica „la 
ofsaid", total contraindicată în fața 
unei înaintări cu dribleri fini, ca Io
nescu și Dumitru II.

Nici n-a început bine repriza a doua 
și C.S.M.S. (la fel ca în meciul de la 
lași cu Dinamo București) a mai 
primit un nou gol după o fază de mare 
spectacol: primind mingea de la Năs
turescu Ionescu. flancat îndeaproape 
de Deleanu și Danileț, fuge spre poartă 
dar trimite mingea înapoi, cu călciiul, 
lui Dumitriu II care înscrie nestinghe
rit: 3—0 (min. 46). Ieșenii pornesc 
din nou la atac dar nu reușesc decît 
să micșoreze diferența (min. 66) la
3— 1 prin Pop (după ce tot el, la a- 
ceeași fază, șutează în bară), după 
ce în min. 57 Vornicu a ratat un pe
nalii acordat de arb.itru în urma unui 
fault în careu făcut de Macri asupra 
lui Ștefănescu.

Arbitrul C. Geană-Brașov a condus 
cu scăpări dînd uneori decizii greșite.

RAPID: Andrei-Greavu, Motroc. 
LUPESCU, Macri-Jamaischi (min. 76 
Dinu). GEORGESCU-NASTURESCU, 
Dumitriu II, IONESCU, Kraus.

C.S.M.S.: Constantinescu - V. PO
PESCU, A^vțoc, Vornicu, DELEANU- 
Danilet (min. 57 Țapu). ȘTEFA- 
NESCU-Matei, POP, Voica, Milea.

MIRCEA TUDORAN

în min. 3, Manolache are o mare 
ocazie de a deschide scorul. El se 
află in apropierea porții doar cu Datcu 
în față. înaintașul timișorean șutează 
însă slab astfel că portarul dinamc- 
vist intervine și reține fără dificultate, 
în min. 18 este riadul dinamoviștilor 
să rateze o bună ocazie de gol. Pircă- 
lab execută de la aproximativ 20 de 
metri o lovitură liberă. Traiectoria șu
tului trece peste apărătorii timișoreni 
care făcuseră zid. Mingea lovește insă 
bara. în min. 25 o altă ocazie pentru 
fotbaliștii din Timișoara. Al. Pop are 

balonul, înaintează vijelios către poar
ta lui Datcu, iși caută insistent un 
culoar, se pripește totuși și trimite pe 
Ungă poartă. în fine, în min. 30, Dina
moviștii provoacă panică în careul ad
vers. Un șut bombă pleacă din picio-

gol al partidei, în min. 88 Ionescu pri
mește o pasă pe dreapta, complet ne
marcat, apărarea oaspeților crede că e 
ofsaid, se oprește și dinamovisiul în
scrie un gol acordat și apoi anulat 
de arbitru, după tîrzii și îndelungi „con
ciliabule".

Pînă la sfîrșitul partidei asistăm la 
un joc anost, oboseala punînd stăpî- 
nire pe ambele echipe. Fluierul final 
găsește pe Lazio în atac.

Arbitrul Al. Ionescu (București) a 
condus în general bine următoarele for
mații :

DINAMO: Matache (din min. 46 Ni- 
culescu) — Badea, Corneanu. Radu — 
Barbu (din min. 62 Constantinescu), I. 
Stelian — Stănoaie, David (din min. 
62 Cacoveanu), Naghi, Dumilrescu, Io
nescu.

LAZIO: Cei — Zanetti, Garbuglia, 
Governato — Carossi, Rambotti, Ma
raschi, Giacomini (din min. 46 Gas- 
peri), Rozzoni (din min. 46 Galii). Mo- 
rrone, Mari (din min. 46 Giacomini).

PROGRESUL-FARUL

Ghibănescu n-a putut evita înscrierea golului (min. 7) și acum se uită după... 
balon, care a ieșit din plasă

De la „nulul" obținut la Brașov — 
care a pus capăt seriei de 7 Infringed 
— zeloșii suporteri ai Progresului au 
început să trăiască și ei duminici se
nine; de atunci echipa și-a revenit 
ca prin farmec, a acumulat, in jocurile 
care au urmat, 4 puncte din tot atitea 
posibile și iat-o acum în clasament 
pe onorabilul loc 4, înaintea învinsei 
sale de ieri, Farul.

Cum a jucat formația învingătoare? 
Foarte aproape de evoluțiile care s-au 
soldat cu victoriile de prestigiu obți
nute în meciurile cu Steaua (oficial) 
și Lazio Roma (amical). Primind 
replica unui adversar destul de puter
nic, Progresul a rămas și ieri fidelă 
formulei 1—4--3—3, arătîndu-ne (pen
tru a cîia oară?) cît preț pun antre
norii echipei pe treimea de mijloc a 
terenului, zona unde se pregătesc și 
se... opresc atacurile. Și de această 
dată Mateianu și Mafteuță au făcut 
risipă de energie (Ioniță a avut sar
cini mai mult defensive). în dorința 
de a furniza primei linii baloane uti
lizabile. Apoi, ei și-au adus contribu
ția și la înăbușirea din fașă a ac

rul unui înaintaș bucureștean vizează 
poarta lui Curcan, care nu se afla pe 
fază. Golul ca și făcut este salvai de 
Bîtlan, cu capul...

La reluare, studenții atacă puternic 
forțind deschiderea scorului. Ei ratea
ză o nouă ocazie în min. 56 prin Mița 
ru care din apropierea porții trage pe 
lingă bară. Dinamoviștii răspund cu 
contraatacuri rare dar foarte pericu
loase. La un astfel de contraatac, în 
min. 79, Dinamo București deschide 
scorul. Mingea ajunsă la un moment 
dat la Nunweiller VI esle pasată de 
acesta Iui Petru Emil care șutează de
la distanță și înscrie: 1—0 pentru
Dinamo.

După acest gol. Știința Timișoara 
atacă supranumeric obligîndu-și ad
versarii să se apere cu dirzenie. Stu
denții nu reușesc însă decît să egaleze, 
în min. 89. In acest penultim minut 
al partidei, Manolache este faultat în 
careu și Lereter transformă lovitura.

Despre Dinamo trebuie spus că a ac
ționat calm, ca o echipă ce are titlul 
de campioană în... buzunar. Aceasta 
ar fi explicația principală a faptului 
că fotbaliștii dinamoviști n-au forțat 
ritmul, iar înaintarea n-a mai acționat 
cu eficacitatea din ultimele etape.

Arbitrului Cornel Nițescu (Sibiu) 
care a condus bine acest meci i s-au 
aliniat formațiile :

ȘTIINȚA : Curcan — Surdan, Răce- 
lescu, Mihăilă, Botescu — Bîtlan, Le- 
refer — Remus Lazăr, Manolache, 
M. Popa, Mițaru (din min. 70. Matei)

DJNAA1O: Datcu — Popa, Nun- 
weilter III. Nunweiller IV, Ștefan — 
Petru Emil, Octavian Popescu — Pir 
călab, Nunweiller VI, Frățilă, Haidu

P. BOCȘANU-coresp. 

țiunilor ofensive, declanșate de con- 
stănjeni. Acești doi jucători, împreună 
cu Cosma (apărat și de... bare), Ca- 
ricaș și Știrbei, au constituit punctele 
forte ale echipei. In atac, cele trei 
„vîrfuri" (Oaidă, D. Popescu, Stoi- 
cescu), oarecum izolate, n-au reușii 
mare lucru: singura acțiune ofensivă 
care au făcut înir-adevăr „șah mat" 
apărarea adversă, a avut drept con
structor un fundaș (pe Ivănescu, in
tercalat în atac), iar ca realizator pe 
D. Popescu, care, calm ca de obicei, 
a înscris (în min. 7) unicul gol al 
partidei. In rest, mai mult încercări 
de străpungere pe flancul sting și șu
turi trimise de dincolo de careul de 
16 m.

Evoluția Farului a satisfăcut publi
cul spectator. Echipa a avut o bună 
organizare în joc. desfășurîndu-se in 
cadrul lui 1—4—2—4. Și aici mijlo
cașii (Zamfir-Neacșu, în prima repriză 
și Bibere-Neacșu, în cea de a doua) 
au dat un randament superior celor
lalte compartimente, muncind neobosit 
și încercînd deseori vigilența lui 
Cosma. S-a șutat cu o frecvență satis
făcătoare la poartă (s-au ratat și două 
ocazii mari) Tufan, min. 24 și Zam
fir. min. 85 dar „vîrfurile" Tufan- 
Bukossi (în repriza 1) și Zamfir- 
Bukossi (în cea de a doua) nu au 
construit mai nimic în importanta zonă 
din fața porții, „zona adevărului", cum 
a numit-o plastic un cronicar de spe
cialitate.

Partida a debutat cu atacuri la poar
ta gazdelor. Apoi jocul s-a echilibrat 
și (în min. 7) la primul șut cu adresă 
D. Popescu trimite mingea în plasă: 
1—0 pentru Progresul. In continuare, 
Farul ripostează puternic, dar nu reu
șește să obțină decît cornere. Apoi 
notăm o „foarfecă" spectaculoasă a 
lui D. Popescu, care trimite balonul 
puțin peste bară (min. 23) și ocazia

l.T.A.-STEAUA
ARAD, 28 (prin telefon). — Peste 

10 000 de spectatori au luat loc în tri
bunele stadionului din localitate pen
tru a urmări jocul U.T.A.—Steaua, ul
timul pe teren propriu, al formației 
texliliste și de mare însemnătate pen-

? 5Otonosport
Concursul nr. 26 el apa «lin 28 iunie. 
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte.
I. Șt. Tim.—Din. Buc. (cat. A) X

II. U.T.A.—Steaua (cat. A) 1
III. Progresul—Farul (cat. A) 1
IV. Rapid—C.S.M.S lași (cat. A) 1

V. Petrolul—Știința Cluj (cat. A) 1
VI. U.R.S.S. (Ol.)—R.D.G. (Ol.) 2

VII. Siderurgistul—Crisuî (cat. A) 2
VIII. Vasas—M.T.K. (camp. R.P.U.) 2

IX. Egyetcrtes—Szallitok
(Cupa vară R.P.U.) 1

X. Lang—Budalok
(Cupa vară R.P.U.) 1

XI. Dunaujvaros—Borsod
(Cupa vară R.P.U.) 1

XII. Jaszbereny—Szolnoki M.A.V.
(Cupa vară R P.U.) 1

Fond de premii : 160 347 lei.

1-0 (1-0)
ratată de Tufan (min. 24), ; 
de o „bară" a Iui Neacșu.
36 Cosma se remarcă, respin 
Ionul în corner în urma șutul 
nic expediat de Ologu. Apoi, 
mul minut al reprizei, panică 
ia lui Ghibănescu, care scapă 
fața curată. După reluare iniția 
de partea echipei Progresul. 
52, Mateianu reia cu capul la 
trare a lui Oaidă, dar mingea 
lingă bară, iar în min. 56, S 
trimite balonul în bară, minge; 
la Mateianu, al cărui șut puter 
respins în extremis, in corner, 
jumătatea reprizei, inițiativa i 
partea formației oaspe care 
egalarea. In min. 68, Bukossi 
splendid o lovitură liberă (de 
m), d.ar mingea, care se î 
spre păianjen, este reținută p 
salt acrobatic de Cosma. L1 
momente de emoții la ambele 
apoi marea ocazie ratată de 
(min. 85) și... uît'ma „bară* 
89) în urma șutului expediat ( 
kossi.

Arbitrul M. Rotaru (Iași) a 
bine următoarele formații:

PROGRESUL: Cosma - Ivi 
Caricaș, Știrbei. Constantinescu 
niță (min. 63 D. Popescu), Ma 
Mafteuță - Oaidă, D. Popescu 
63 Stoicescu), Sto’cescu (min. ( 
boie).

FARUL : Ghibănescu - Cosiin, 
cu, Tîlvescu, Gr.rf - Zamfir (m 
Bibere), Neacșu - Moroianu. 
(min. 46 Zamfir). Bukossi, Olog

G. NlCOLAEf

Meci de mai
Petrolul — Șt

PLOIEȘTI 28 (prin telefon), 
din primele minute, ploieștenii t 
iacat poarta lui Moguț (în formă l 
ratînd și câteva ocazii prin Ivan 
11) și Badea (min. 14). Domi; 
petroliștilor i-a permis fundo 
Pahonțu să se evidențieze în mii 
și 15 prin șuturi puternice expe 
la poarta clujenilor. In min. : 
mare ocazie de a înscrie a ri 
Badea care, singur cu portarul 
tează în acesta. La numai 3 m 
Hălmăgeanu expediază o ming 
capul și Moguț cu greii- o poat 
ține. In min. 42 și 45. luhas'^i 
măgeanu sînt pe punctul de a în: 
dar Moguț se evidențiază din noi 
studenții au avut două ocazii cla 
min. 17 și 22 dar ele au fost r 
de Adam. Intîrziind să șuteze. 
prilej apărătorilor ploieșteni să-l < 
sedeze de minge.

După pauză, ploieștenii atacă i 
tent, ratînd chiar în primul n 
o mare ocazie prin Mocanu, care 
tează in fața porții goale. Ac 
Mocanu, în min. 49, se revanșeazi 
scriind unicul punct al partidei,

tru situația ei în clasament, între 
așteptările fotbaliștii echipei U.T.A 
obținut victoria la un scor cu i 
neașteptat : 4—0 (2—0). învingă
au fost superiori adversarului loi 
amîndouă reprizele, acționînd la 
bun nivel tehnic și cu o deosebită 
zenie, în acest meci decisiv, linia 
atac a funcționat bine, adueîndu-ș 
portul alături de celelalte comp» 
mente la succesul echipei.

După meciul susținut miercuri la 
șița, formația militară ni s-a părut 
recum obosită. Cu toate acestea 
peții și-au adus contribuția la ren 
partidei, combinînd bine în cîmp, 
dovedindu-se ine fi coci în fața po

Iută fazele cele mai importante 
meciului.

Prima ocazie de a deschide sc 
aparține formației bucureștene, 
Pavlovici trimite, în min. 17, bale 
în bară. în min. 34, gazdele de 
șoară un atac pe aripa dreaptă : To 
centrează precis la Comisar și ac 
șutează puternic de la 16 m, trimit 
mingea în colțul sting : 1—0

Cu un minut înainte de sfîrșitul 
mei reprize lextiliștii înscriu cel d 
doilea gol: Tomeș își depășește ad 
surul direct, trimite mingea la Fio 
care reia fulgerător, de la aproxinv 
18 m, în colțul din dreapta.



NȚA TIMIȘOARA A „SMULS" UN PUNCT LIDERULUI • CEA 
CUNOSCUTA ÎN ULTIMA ETAPA

Q) CICLISM

erurgistul—Crișul 0-3 (0-1)
Concursul ciclist international de fond

Italianul Ercole Gualazzini învingător
I 28 (prin telefon). — Publi- 

_‘an se aștepta ca echipa lui 
Siderurgistui. să confirme și 
aceasta forma din ultimele 
r. gazdele au capotat în fața 
la un scor categoric (3—0). 
orădenitor este pe deplin me

ii au privit această partidă 
icialitafe, scontînd că vor ob- 
ctorie comodă. In cele 90 de 
e joc ei au jucat fără con- 
:u greșeli tactice, cu mingi pe 
areul advers, toate anihilate 
ă de apărarea oaspeților, com- 
în care au excelat SolomoQ

ii au lăsat o bună impresie
1 lor simplu, eficace, cu cen
ți pe extreme, care au produs 
1 careu] localnicilor.
1 10 și 2-5 oaspeții ratează 
zii favorabile, dar in min. 40 
profită de o ezitare a apărării 
sfinții și șutează scc, în plasa, 
metri. Dintre situațiile favora- 
gazdelor reținem faza din 
cînd mingea s-a plimbat ne- 

jă prin fața porții goale, dar 
jucător nu a reușit s-o trimită 

La reluare oaspeții majorează 
.hiar în primul minut: la o 
a lui Vlad, Tomescu ezită să 

i și Mănescu, care urmărise 
dează peste portarul Niculescu: 
ipă acest gol gazdele atacă cu 
Ită insistență, dar din cauza 
ații ratează ocazii clare prin 
ir (min. 48) și Pătrașcu (min. 
. care înscriu din nou sînt oră- 
irin Iacob, care a șutat prin 
iere de la aproximativ 30 m, 
1 pe portarul Niculescu... simplu
r.

ă la Ploiești
Uj 1-0 (O-O)
din pasa primită de la luhas. 
area petroliștilor se accentuează, 
i-se astfel impresia că scorul 
proporții. Spre surprinderea tu- 

asisiăm curînd la o cădere a 
< ploieștene. de care profită ju- 

oaspeți. Ei atacă în continuare 
rit, forțind egalarea. Astfel, in 
>2 și 65 — lvansuc, mm. 75— 
și m:n. 83 — Marcu au șutat 

ic. dar lonescu s-a aflai la post. 
rl final al arbitrului a găsit din 
'hipa ploieșteană în atac și... în 
I minut de- joc luhas de la 3 
ratează mare ocazie.

.toll Marin Niță a condus lor-

l ROLUL: lonescu - Pahonțu, 
îgeanu, Marin Marcel, Florea- 
W-lagian (Dridea II din min.

- Badea, luhas, Dridea I, Dridea 
locanu din min. 46).
1NȚA CLUJ : Moguț — Marcu, 

Grăjdeanu, Cimpeanu - V. A- 
Jru, Suciu - lvansuc. Mureșan 1 
an din min. 78), Adam, Szabo.

A. VLASCEANU și GH. ALE- 
XANDRESCU coresp.

idudentă la Arad

I (2-0)
pu reluare., jocul este un limp e- 
>rat, apoi U.T.A. preia inițiativa 
ruind cîteva faze de gol la poarta 
tților. La una din acestea, Chivu 
de o combinație spectaculoasă 
. 76) înscriind din apropiere :
. Este rîndul formației militare 
tace și în min. 79 Raksi ratează 
nă ocazie. Cu două minute înainte 
ifîrșit. U.T.A. majorează scorul la

: Floruț îl pune în bună poziție 
ut pe Tomeș și acesta marchează, 
perioritatea textiliștilor în aeea- 
partidă este ilustrată și de numă- 
șuturilor pe poartă : U.T.A. a tri- 
27 de șuturi spre poarta lui E re
in timp ce Steaua a încercat vi- 

ița portarilor arădeni numai de 12 

rbitrului Stavru Nicolau (Con
ta) i s-au aliniat următoarele fur
ii :
■ T.A.: Comun (min. 16 Ion Vușile( 
Peciaan, Bacoș, Mețcaș, Czako II 
Comisar, Chivu — Tomeș, Țîrlea, 
ruț, Axente (min. 65 Far caș). 
rEAUA : Eremia — Negrea, D. Ni- 
< Crișan, Cojocarii — Jenei. Baksi 
Creiniceanu, Constantin, (min. 55 

Avram), Pavlovici, Moldovetmu.

ST. IACOB
coresp.

A arbitrat corect Gaorilă Pop (Bra
șov) următoarele formații:

SIDERURGISTUL: Niculescu — 
Tomescu. Dragomir, Flo-escu, Voicu — 
Gheorghe Ion. Gherghina — Bang 
David, R. Matei, Pălrașcu (min. 58 
Militarii) ;

CRIȘUL: Weichelt — Georgescu, 
Solomon, Pojoni, Szakacs II — Da
mian, Vlad — Szakacs 111, Bacos. Mă- 
nescu, Jacob.

S. CONSTANT!NESCU,
T. SIRlOPOL-coresp.

Siderurgislul Hunedoara — E. S. V.
Ingolstadt (R. F. G.) 4-1 (3 - 0)

HUNEDOARA 28 (prin telefon). 
Prostind un joc excelent mai ales în 
prima repriză, tînăra formație hune- 
doreană a obținut sîmbătă o victorie 
meritată. După ce în prima repriză a 
dominat categoric, în cea de a doua 
Siderurgistul n-a mai insistat permi- 
țind oaspeților să echilibreze jocul.

Au înscris: Vasiu (min 14, 34, și 
86), Mascher (min. 28 — autogol) pen
tru Siderurgistul, respectiv Seidel (min. 
75) pentru E.S.V. Ingolstadt.

A arbitrat bine Tr. Cruceanu-Arad.

VOICE) ALBU-coresp.
♦ ♦

Metalul Floreasca—Chimia 
Tr. Măgurele 1-2 (0-2)
Ieri s-a disputat pe terenul Voința 

primul meci între echipele Metalul Flo
reasca și Chimia Tr. Măgurele, care ur
mează să desemneze echipa care va 
participa la barajul pentru categoria C.

Prezenlînd o ec-hipă tînăra, cu fot
baliști talentați ca : Valeriu Vîlcan (14 
ani) și Ion Constantin (17 ani), Chimia 
a obținut o victorie meritată asupra 
Metalului prin golurile înscrise de Ma
rin Ca lână (în min. .29) și de Ion Chițu 
(min. 31). Pentru Metalul a înscris 
Marin Nicolau (în min. 48) Ia o inter
venție greșită a portarului Alexandru 
Vintilă. A arbitrat cu scăpări Gheorghe 
Scări ătescu—Pitești.

Returul partidei va avea loc dumi
nică 5 iulie la Tr. Măgurele.

R. DINU 
coresp.

ȘTIRI... ȘTIRI...
ȘEDINȚA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTEN!

Astă seară, la sediul consiliului oră
șenesc UCFS București are loc plenara 
colegiului de antrenori.

Ședința va începe la ora 19.

MIERCURI, MEC!
DE „CUPA R.P.R.“ LA PITEȘTI

Deoarece stadionul din Craiova este 
îB reparație, jocul de cupă dintre 
C.S.M. Sibiu și Farul Constanța se va 
disputa miercuri la Pitești.

Șerban Ciochină, Valsriu Jurcă și Gh. Popescu 
învingători in concursurile internaționale 

de la Praga și Berlin
(Urmare din pag. 1)

(lecui 7) 1,58; greutate: Hrisicva
(Bulg.) 16,16 — nou record, Bogmar 
(Ung.) 16,04, Sălăgean (Rom.) 15,52.

BERLIN. Sîmbătă, la ora începerii 
concursului, căldură sufocantă. Apoi 
a î-ncepat sa plouă și dezlănluindu-se 
furtuna întrecerile au lost întrerupte.

Pe c ploaie torențială, Valeriu 
Jurcă a obținut o splendidă victorie 
șî un rezultat cu care-și egalează 
propriul record republican (51.3). O 
•comportare bună a avut-o și Gh. Po
pescu, învingător la suliță.

Cîteva rezultate: BĂRBAȚI: 100 m: 
Erbstrosser (RDG) IC.4, Montalvo 
(Cuba) 1'0,5. 5000 m: Janke (RDG) 
13:'57j6, Hermann (RDG) 13:58,0, Pin
ter (Ung.) 14:00.4: 400 mg: Jurcă
51,3, Anisimov (URSS) 51,7. Sincer 
(RDG) 52,4, Kudxi (URSS) 52,5,

Ieri a avut loc pe ruta Ploiești — 
Sinaia — București (195 km) cel de-al 
doilea concurs internațional de șosea 
din cadrul „Cupei Bucureștiului44. Spre 
deosebire de întrecerea desfășurată 
vineri cicliștii noștri fruntași n-au mai 
acordat aceeași importanță acestei 
competiții internaționale deși era vorba 
tot de o probă înscrisă în programul 
campionatelor mondiale și al Jocu
rilor Olimpice. Socotind încheiate so
cotelile vineri pe șoseaua București— 
Pitești ei au absentat în masa de la 
această întrecere unde puteau face o 
nouă verificare în compania a 8 ci
cliști de peste hotare. Așa slînd lucru
rile, dificila problemă a reprezentării 
ciclismului romînesc (Ia noi acasă) a 
rămas pe umerii a doi cicliști din lo
tul republican (W. Ziegler și L. Za- 
noni) și pe aceia ai celor 23 de rutieri 
din cluburile din Capitală și din pro
vincie, care s?au înscris pe listele de 
start. Și trebuie să spunem că avem 
ce regreta. în primul rînd victoria ne-a 
scăpat... printre degete și în ai doilea 
rînd n-am putrat să-i vedem pe cei mai 
huni cicliști ai noștri la lucru în com
pania unor rutieri valoroși din rîndul 
cărora s-au remarcat Ercole Gualazzini 
(Italia) — învingătorul cursei — și 
Jacques Gros (Franța), campion de 
velodrom și câștigătorul recent al 
campionatului de fond di» He de Fran
ce. Așadar...

Cursa a început la ora 10 din cen
trul orașului Ploiești, chiar în momen
tul cînd a încetat ploaia. Am avut 
impresia că alergătorii au fost obse
dați tot timpul de ideea că traseul 
este foarte lung (aproape 200 km) și 
din această cauză au fost timorați în 
acțiunile inițiate. Datorită acestor re
zerve și a Rin or bariere buclucașe (5 
la număr) toate încercările au avut as
pectul unor focuri de...paie. Pe urcu
șul dc la Posada s-au distanțat Florian

Noi succese
ale canotorilor 

rom ini
(Urmare din pag. 1)

întrecerilor, la schif simplu, lînărul 
nostru reprezentant OCTAVIAN PA- 
VELESCU a obținut o frumoasă vic
torie, ocupînd primul loc cu 7:51,0. 
Celelalte rezultate de sîmbătă și du
minică sînt următoarele: 4 plus 1: 1. 
R.P.P. 6:47,6; 2. R.D.G. 6:48,8; 3. 
R. P. Romînă (Tușa, Lincaru, Drilea, 
Mihailov și Lavrenschi) 6:55,2; 2. f.c.: 
1. R.P.P. 7:27,8; R.P. Romînă (Tușa, 
Lincaru) 7:35,7; R.D.G. 7:45,0; 2 plus 
1 : 1. R.P.P. 7:39,0; 2. R. P. Romînă 
(Drilea, Mihailov și Bunceanu) 
7:49,6; 3. R. P. Romînă (Tușa, Lin
caru și Lavrenschi) 7:55,0.

Comportarea sportivilor noștri este 
meritorie și arată că și în rîndul „spe
ranțelor" există elemente talentate, cu 
reale perspective de afirmare.

Heid (Aus.) 53,0; lungime : (clasamen
tul făcut numai după 3 sărituri, concursul 
fiind întrerupt): Barkovski (URSS) 
7,63, Beer (RDG) 7,50, Goli os (RDG)
7.39, Vogel (RDG) 7,37. Simionescu
(Rom.) 7,35, Vaupsas (URSS) 7,31; 
triplu: Neumann (RDG) 15.72, Hinze 
(RDG) 15,52, Patarinski (Bulg.) 
15,52; înălțime: Durhkop (RDG) 2,08; 
greutate: Langer (RDG) 17,71; su
lița: Popescu (Rom.) 78,07. Miletici 
(Jug.) 76,74, Stolle (RDG) 75.96. Bi- 
zim (Rom.) 75,78, Bade (RDG) 75,62, 
Arntzen (Norv.) 73.79; FEMEI : 800 
m: Babinteva (URSS) 2:05.8, Nagv 
(Ung.) 2:06,4, Kraan (Ol.) 2:06.5;
80 mg: Balzer (RDG) 10,7; disc: Mi
hailova (Bulg.) 54,56. Loiz (RDG)
54.39, Manoliu (Rom.) 53,62, Lorenz
(RDG) 52,97, lllgen (RDG) 50,90;

4x100 m: RDG 45,7.

Cristescu și italianul ZanieheHi. Ei au 
în vîrf un avans de 17 secunde, dar 
îl pierd în drumul spre Sinaia, Prin 
oraș își încearcă șansele Ziegler, Gb. 
Radu și Zanichelli. Și această acțiune 
eșuează. Mai notăm faptul că france
zul Gros se detașează dar este prin», 
că la bariera de la Breaza de Jos fran
cezii Leuba, Beliay, I-ecoinie și italia
nul Giubellini — care se aflau la 3 
minute în urmă revin îa pluton — iar 
Ia aceea de la Ploiești Giubellini este 
oprit din acțiune. Pînă la Mogoșoaia 
nimic important. Aici plutonul se fă- 
rîmițează și în frunte se află 5 ru
tieri : W. Ziegler, Gh. Neagoe, M. Rîn- 
dașu, I. Braharu și italianul Gualr.zzini. 
Ziegler — singurul candidat ferm la 
victorie — manevrează însă tactic 
greșit. El ataeă devreme, își irosește 
forțele și este învins de Gualazzini. 
învingătorul a acționat inteligent, do
vedind că este un rutier complet. Iată 
clasamentul : 1. Ercole Gualazzini (Ita
lia — U.I.S.P.) 5 h.09:41 (medie orară 
37,750 km) ; 2. Walter Ziegler (Di
namo), 3. M. Rîndașn (Voința Plo
iești) ; 4. Gh. Neagoe (Steaua), 5. I. 
Braharu (Voința Buc.) — același timp;
6. Jacques Gros (Franța — F.S.G.T.) 
5 h.l0:ll ; 7. Narciso Zanichelli (Italia
— U.I.S.P.), 8. Jean Beliay (Franța
— F.S.G.T.) — același timp ; 9. C. Ba
ciu (Steaua) 5 h.l0:16 ; 10. I. Constan- 
tinescu (Voința) 5 b.11:02.

HR1STACHE NAUM

î RKORDIIRI Șl 15 NORME RE tâEEOORR I 
PENIRE (ORII REALUAIE IN (AP1EALĂ

Start în proba de 100 m liber juniori cat. 1 ciștigată de Cornel Georgescu 
Foto: 1. Mihăică

50 m liber: Viorica Petcu (S.S.E. nr.(Urmare din pag. 1)

m fluture băieți : Vladimir Belea (Vi
itorul) 33,2.

Iată cîștigătorii probelor : JUNIORI 
CAT. I — 400 m liber : C. Dimnăreanu 
(Rapid) 5:40,9 ; 100 m bras : A. Nico
lau (Dinamo) 1:24,9 ; 100 m liber :
Cornel Georgescu (Steaua) 59,9 : 4x100 
ni mixt : Rapid 6:17,8 ; JUNIORI CAT. 
A II-A, 400 m liber : VI. Belea (Viito
rul) 5:38,7; 4x100 m mixt: S.S.E.
nr. 1 5:29,5 ; 100 m bras : Al Ion iță 
(S.S.E. nr. 2) 1:234); 100 m fluture: 
N. Popescu (S.S.E. nr. 2) 1:24,8; 100 
m liber : L. Roșianu (Dinam») 1:04,3 ; 
BĂIEȚI, 50 m liber : A. Moldoveana 
(CI. sp. șc.) 30,8 ; 50 in bras : St. Vi
zitiu (Rapid) 37,3 ; 50 m fluture : VI. 
Belea (Viitorul) 33,2 — nou record 
republican pentru copii ; 50 m spate : 
VI. Belea 35,4 ; 4x50 m mixt : Steaua 
2:31,4. JUNIOARE CAT. I, 100 m bras- 
Luciana Cojocaru (S.S.E. nr. 2) 1:37,1; 
100 m fluture : Mihaela Zarchievici 
(S.S.E. nr. 1) 1:43,2 ; 100 m liber : So
dica Coșevoi (S.S.E. nr. 1) 1:254» ; JU
NIOARE CAT. A II-A, 400 m liber: 
Monica Mjanteanu (S.S.E. nr. 1) 6:14,6; 
100 m bras ; Voichița Novac (Rapid) 
1:32,9; 100 m fluture: Monica Mun- 
teanu 1:33,2 ; 100 m spate : Eugenia 
Botezatu (S.S.E. nr. 1) 1:29,0; 200 m 
bras: Voichița Novac 3:25,4; 4x100 m 
mixt: S.S.E. nr. 1 6:19,9; FETIȚE,

„Cupa regiunii Brașov” 
a fost cucerită 

de trăgătorii 
bucureștsni

Pe poligonul din Brașov s-a desfă
șurat „Cupa regiunii Brașov" la care 
au participat reprezentativele orașelor 
Arad, Brașov, București, Cluj. Ploiești 
și Sibiu. întrecerile au fost dominate 
de trăgătorii bucureșteni care ai câș
tigat trofeu] pus în joc.

Iată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri, seniori: 1. N. Dumi
trescu (Buc.) 385+378+ 352= 1115; 2. Gh. 
Gîrceag (Brașov) 389+368+352“II09; 
3 R. Pontbriant (Buc.) 392+356+ 
345=1093; 4. Gh. Paltenie (Cluj)
380+ 375+ 337=1092; 5. A. Czunya (A- 
rad) 381+359 +333=1073. Armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri, senioare: 
1. Ana Goreti (Buc) 288 + 279+253“ 
820 ; 2. Maria Otz (Buc.) 289+270+ 
257=816; 3. Tereza Quintus (Arad) 
293 +258 +264=815 ; 4. Eva Hudema
(Arad) 291+264+251=809: 5. Suzana 
Doczi (Cluj) 296+271+229=796; 
juniori: 1. E. Alsani (Buc.) 2904- 
281+251=822; 2. F. Țiței (Brașov)
294+277+250=821; 3. N. Sahaiciac 
(Buc). 290+265 +247 = 802; 4. A. Be, 
linski (Sibiu) 287+269+246=802 : 5. 
A. Băienaru (Brașov) 283+268 + 244” 
795. Pistol precizie: 1. T. Bodnărescu 
(Buc.) 526 p; 2. G. Gyorfy (Cluj) 521 
p; 3. I. Andrei (Brașov) 519 p; 4. 
V. Dibold (Sibiu) 518 p; 5. P. Tudor 
(Cluj) 515 p.

Clasament general pe echipe: 1. 
București 4074 p; 2. Brașov 4026 p;
3. Ploiești 3862 p; 4. Cluj 2380 p; 
5. Arad 1888 p.

2) 33,5; 50 m bras : lolanda Gotlieb 
(S.S.E. nr. 2) 40,5 — nou record repu
blican pentru felițe ; 50 m spate :
Anca Isbășoiu (S.S.E. nr. 1) 39,3; 
50 m fluture : Marina Guști (S.S.E. 
nr. 2) 40,2 ; 4x50 m mixt : (S.S.E. nr. 
2) 2:39.2 — nou record republican 
pentru fetițe.

„Cupa tmeTetdui“ 
a fost ciștigată 

de săritorii de la S. S. E. nr. 1
Concursul de sărituri dotat cu 

„Cupa tineretului" a fost cîștigat de 
echipa S.S.E. nr. 1 (30 p), urmată de 
Progresul (24 p) și Clubul sportiv 
școlar (20 p). Cîștigătorii probelor : 
juniori, cat. I: 1. Iliescu (Progresul) 
90,56 p ; juniori cat a H-a : M. Mun- 
teanu (Progresul) 90,43 p; copii cat. te 
1. Ilieș (Progresul) 70,36 p; copii cat 
a Il-a: C. Nedelcu (CI. sp. școlar) 
77,70 p; junioare cat. I : Rodica Știrba 
(Progresul) 61,23 p; fetițe cat. I : Ro- 
dica Popescu (S.S.E. nr. 1) 72,15 p; 
fetițe cat. a Il-a : Mariana Voinea (CI 
sp. școlar) 62,35 p.



Echipa R. P. Romîne și Ion cucu au cîștigat 
din nou întrecerea de dirt-track eu sportivii maghiari
Pe stadionul Dinamo din Capitală s-a 

'desfășurat ieri dimineață cel de-al doi
lea concurs internațional de dirt-trăck 
cu participarea sportivilor romîni și ma
ghiari. Și de data aceasta alergătorii 
noștri i-au întrecut pe oaspeți atît la 
echipe cit și la individual. Concursul 
de ieri a fost o reeditare a celui de 
miercuri aproape sub toate, aspectele 
și a scos în evidență buna pregătire a 
alergătorilor 1. Cucu și Al. Șinca 
(R.P.R. I). Gh. Voiculescu ,și C. Rado
vici (R.P.R. II), care s-au luptat cura
jos cu adversarii lor F. Radacsi, I. 
Dajka, Z. Nagyvaradi și J. Bernath. 
Disputele din serii au relevat ascen
denta de formă — evidentă de la un 
concurs la altul -r a lui Al. Șinca. El. 
a fost la un pas de victorie în seria a 
9-a cînd l-a condus, aproape trei ture 
pe concurentul nr. j al oaspeților —. 
Ferenc Radacsi — care a trebuit să 
depună eforturi maxime pentru a reuși 
să termine învingător. Dueluri specta
culoase au mâi oferit și cuplurile Z. 
Nagyvaradi — Gh. Voiculescu și I. 
Dajka — C. Radovici.

Revenind Ia 1. Cucu și F. Radacsi se 
poate spune că lupta dintre acești doi 
alergători de valoare sensibil egală a 
fost la înălțimea renumelui Ier. Iată 
clasamentele: echipe: 1. R.P.R. 1 (I. 
Cucu, Al. Pop, Al. Șinca, M. Alexan
drescu) 35 p., 2. R.P.U. (J. Bernath, 
I. Dajka, Z. Nagyvaradi, P. Radacsi) 
32 p„ 3. R.P.R. II (Gh. Voiculescu, R. 
Jurcă, C. Radovici, R. Temistocle) 22

Aspect din concursul internațional de dirt-irak din Capitală

Sîmbătă seara, la Zagreb, s-a dis
putat meciul dintre reprezentativa de 
box a țării noastre și cea a R.S.F 
Iugoslavia. Deși pugiliștii noștri por
neau favoriți în această întrecere, par
tida s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 5—5.

Este adevărat, însă, că în stabilirea 
rezultatului final, un rol important au 
avut și arbitrajele, care, în cîteva me
ciuri au favorizat pe gazde. De pildă, 
reprezentantul nostru la categoria co
coș, N. Puiu, a fost în permanență șica
nat de arbitrul din ring, împiedicat să 
concretizeze puternicele sale „serii" la 
corp. în plus, cele două avertismente 
nejustificate primite de Puiu au făcut 
ca victoria să fie atribuită boxerului 
Mehooici.

Discutabile au fost și înfrîngerile su
ferite de C. Niculescu și Gh. Negrea.

Cu toa'te acestea, putem afirma că se
lecționata Iugoslaviei a realizat o com
portare valoroasă în compania selec
ționatei romîne.

Cele cinci victorii ale echipei noas
tre au fost realizate de C. Ciudă, 
1. Dinu. H. Leov, I. Monea și V. Ma- 
riuțăn. C. Ciucă, în creștere de formă, 
l-a învins la puncte pe Mircovici (o 
veritabilă speranță a boxului iugoslav),

după ce în prima repriză, Mircovic 
fost numărat. /. Dinu a cîștigat 
puncte în fața lui Dragisici. fi. Lt 
reintrodus în echipă a obținut victc 
la puncte în fața lui Todorovici.

Cel mai în formă reprezentant 
nostru a fost I. Monea. El a obți 
victoria înainte de limită. Proso 
aruncat de antrenorul lui K.ahrim 
în ultima repriză, l-a scutit pe boxe 
iugoslav de o înfrîngere prin k. 
V. Mariuțari, pe linia formei sale bt 
din ultima vreme, a adus a 5-a î 
torie echipei noastre și o dată cu 
rezultatul dc egalitate. Celelalte 
zultate : Olah b.p. Buzuliuc, Zelacici I 
Cifciumaru, Panici b.p. Niculei 
Milioojeuici b.p. Negrea.

Lotul nostru de tîi
a plecat la Budapesi

Ieri dttpă amiază, lotul nostru de 
a plecat la Budapesta unde va pârtie 
la un important concurs internațioi 
Au făcut deplasarea : St. Petrescu, 
Atanasiu, M. Roșea, G. Maghiar, 
Bratu, T. Jeglinschi, N. Rotaru, 
Ciulu, St. Caban, C. Antonescu și a

p.; individual: 1. I. Cucu 15 p., 2. F. 
Radacsi 14 p., 3. I. Dajka 10 p., 4. Al. 
Sinea 10 p., 5. Gh. Voiculescu 9 p., 6. 
Z. Nagyvaradi 7 p., 7. C. Radovici 7 p., 
8. R. Jurcă 6 p., 9 Al. Pop 6 p., 10. M. 
Alexandrescu 4 p., 11. J, Bernath 1 p., 
12. R. Temistocle 0 p.

I. DUMITRESCU

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
ECHIPA DE 
GERMANE S-A 
TURNEUL FINAL

FOTBAL A R. D. 
CALIFICAT IN 

DE LA TOKIO
■

3 locuri I ocupate de sportivii români
SOFIA 28 (prin telefon). Peste 20 000 H. Peev (Sofia) și Al. loneșcu (Bucu

rie iubitori ai sportului cu motor din rești). 
Sofia și-au dat întîlnire pe muntele 

Vitoșa pentru a asista la concursul tri
unghiular de motocros București — 
r „ • ................... ‘ .
traseu de 2000 de metri.

Sportivii romînt au avut o compor
tare foarte bună reușind să se claseze 
pe primul loc la 3 din cele 4 clase de 
capacitate și, datorită punctelor obți
nute, să cîștige întîlnirea triunghiulară. 
La clasa 125 cmc, după trei ture, TRA
IAN MACARIE a preluat conducerea 
pe care nu a mai cedat-o pînă la so
sire, rezistînd atacurilor lansate de 
concurenții bulgari Gh. lenakiev și B. 
Sfetkov, clasați în această ordine în ur
ma învingătorului. La clasa 175 cmc 
au luat startul 14 concurenți și condu
cerea cursei a fost preluată de MIHAI 
POP de-abia în turul șase după ce a 
trecut de o serie de concurenți valoroși. 
El s-a clasat pe primul loc, urmat de

In cursa mașinilor de 250 cmc lupta 
a fost deosebit de strînsă. Au participat 
26 de alergători. Reprezentantul nostru 

Belgrad — Sofia desfășurat aici pe un Cristian Dovids a luat un start bun și 
pînă în turul 4 lupta pentru primul 
loc. în acest tur este angrenat într-o 
busculadă, cade și rămîne pe locul 8 în 
cursă. în turele următoare el reușește 
să recupereze din handicap dar linia 
de sosire o trece al patrulea în urma 
alergătorilor Gh. Serafimov, D. Vasi- 
liev și M. Miladinov (toți din Sofia). 
La clasa 350 cmc ERVIN SEILER 3 
făcut o cursă foarte bună, întrecînd pe 
toți ceilalți 14 concurenți de o manieră 
categorică. în urma lui s-u clasat St. 
Gheorghiev (Sofia) și Gheorghe Ion 
care deși nerestabilit în urma unui ac
cident lâ genunchi a avut o comportare 
meritorie. Clasamentul pe echipe: 1. 
BUCUREȘTI 3 p; 2. Sofia 1 6 p; 3. 
Sofia II 10 p; 4. Sofia III 23 p; 5. Bel
grad I 24 p; 6. Belgrad 11 48 p.

(corespondență 
decisivă dintre e-

....,__ R. D. Germane și
pentru calificarea în turneul 

final de la Tokio s-a încheiat cu vic
toria la scor 
Echipa R. D.
4—1 (2—0) 
final ai J. O. 
în ordine de
Urbanczyk (min. 40) 
(min. 54), Vogel (min. 81) și Fraes- 
sdorf (min. 85). Dttpă cum se știe, 
primele două întîlniri s-au încheiat cu 
același rezultat, 1—1.

VARȘOVIA 28 
specială). IntUnirea 
chipele olimpice ale 
U.R.S.S., | '

a fotbaliștilor germani. 
Germane a cîștigat cu 
calificîndu-se în turneul 
Golurile au fost marcate 
Kleim'mger (min. 16), 

Serebjanikou

NOU RECORD EUROPEAN 
LA NATAȚIE

în cadrul meciului de natație Olan
da — Anglia, care se desfășoară la 
Groningen, echipa Olandei, formată din 
Pauline der Wilt (1:03,4), Erica Terp- 
stra (1:03,1), Inke Tigelaar (1:03,9), 
Winni van Weerdenburg (1:01,9) a sta
bilit un nou record european la ștafeta 
4x100 m liber cu timpul de 4:12,3. Ve
chiul record era 4:14,0 și aparținea e- 
chipci „Neptun" din Stockholm.

(Franța) la 1:08,0, Galera (Spania)
1:29.0, J. Groussard (Franța) la 3:2

RECORDURI MONDIALE 
LA HALTERE

★

• S-au disputat noi întîlniri contînd 
pentru „Cupa Rappan" la fotbal. Echi
pa olandeză Feijenoord a învins cu 
3—0 formația Standard Liege, Alte 
rezultate : Young Boys Berna — F.C. 
Sarrebruck 2-2; F.C. Shaux de Fonds—• 
Eintracht Brunswick 2—1; Granges —■ 
Kaiserslautern 0—2.

• Cu prilejul campionatelor de natație 
ale R.P. Ungare, Gyula Dobay a sta
bilit un nou record al țării sale la proba 
de 200 m liber, cu timpul de 2:04,1. Un 
alt record a stabilit Lenkey la 200 m 
bras în 2:36,8. Proba de 
femei a fost cîștigată de 
ou timpul de 1:11,9.

Cu prilejul campionatelor de halt 
ale R. P. Polone, care se desfășo 
Ia Bialystok, Waldemar Baszanow; 
a stabilit trei noi recorduri mondi 
la cat. ușoară. El a „smuls" 13 
kg, a „aruncat" 165 kg, totalizînd 
cele trei stiluri 430 kg.

TURNEUL DE TENIS DE LA 
WIMBLEDON

100 m spate 
Maria Balls,

CAMPIONATELE DE 
ALE S. U. A.

ATLETISM

• Disputat la Kiev, meciul interna
țional de fotbal dintre echipa locală 
Dinamo și formația poloneză L.K.S. 
(Lodz) a revenit gazdelor cu 2—9. 
La Tbilisi, o selecționată locală a în
vins cu 5—0 echipa poloneză Arkoknia 
Szczecin.

Pe stadionul din orașul New Bruns
wick (statui New Jersey) a început cea 
de-a 76-a ediție a campionatelor de 
atletism ale S.U.A.. Iată primele rezul
tate : 100 m : Bob Haves 10,3: 110 m 
garduri: H. Jones 13,8; greutate: Mat- 
sen 19,78 m; prăjină: Hansen 5,13 m; 
lungime: Boston 8,11 m; 10 000 tn: 
Peter Macardle 30:11,0; suliță: Covelli 
77,16 m; 1 500 m: Burleson 3:46.1.

Turneele internaționale de volei TURUL CICLIST AL FRANȚEI

(Urmare din pag. 1)

Socs și Coste. Dintre toți doar Nico- 
lau și Drăgan au jucat mai bine.

După un prim set cîștigat la 6 și apoi 
al doilea la 11, echipa romînă a slăbit 
rilmul evoluînd lamentabil. In setul IV, 
de pildă, voleibaliștii noștri au condus 
cu 7—0 și 9—1, dar au pierdut cu 
12—15 I Explicația : ambiția cu care au 
jucat voleibaliștii iugoslavi, dar mai 
ales lipsa de concentrare a formației 
noastre și jocul slab din linia a doua. 
E drept am cîștigat setul V, dar la 
acest succes au contribuit și... greșelile 
jucătorilor iugoslavi.

Duminică, în ultima zi, programul a 
fost deschis de formațiile Iugoslaviei și 
Farului. Voleibaliștii iugoslavi au cîști
gat primul set cu 15—6, dar apoi nu 
s-au mai concentrat și resimțindu-se 
după eforturile din jocul cu echipa noa
stră, oaspeții cedează setul la 41 în 
următoarele seturi însă, jucătorii iu
goslavi se impun și cîștigă întîlnirea 
pe meri cu 3—1 
15-5).

In ultimul joc 
luat cele două 
R. P. Romînă și 
fluierul arbitrului S. Deneș (R.P.U.) 
ajutat de C. Mușat, pe teren au apărut 
formațiile: R.P.R.: Coste, Nicolau, 
Ganciu, Derszei, Grigorovici, Drăgan. 
R.D.G.: Schneider, Heine, Kirbach, 
Schultz, Maesch, Tauseid. Spre deose
bire de evoluția din ajun echipa noa
stră s-a mobilizat mai mult, a început 
jocul bine, atacînd variat și desfășu
rând un joc sigur în apărare. Toți ju
cătorii, au luptat pentru fiecare minge, 
terminînd setul în favoarea lor cu 
15—1. Setul II. O mină peste fileu un a- 
tac afară și două atacuri reușite ale 
oaspeților face ca echipa R.D.G. să 
conducă cu 4—0. Jocul bun al lui

Drăgan și Derzsi echilibrează însă si- 
.. tuiația: 4—4 și apoi 7—7. Dar cîteva 

greșeli în atac ale echipei noastre 
modifică, scorul în favoarea oaspeților 
care cîștigă la 13. Setul III se carac
terizează prin aceeași luptă echilibrată. 
10—10, 11—12 și, în fine, 15—13 în 
favoarea noastră. In această parte a 
meciului au mai jucat Socs, Schreiber,

întrecerea feminină ia

(15—6, 4—15, 15—6,

al turneului au evo- 
echipe neînvinse: 

R. D. Germană. La

t

Chezan și Iorga, respectiv Pietsch, 
Freinold, Brausemir, Beitspvecher și 
Peter. Ultimul set: 15—10 și victoria 
echipei R. P Romîne cu 3—1.

Iată clasamentul final:
3
3
3
3

1. R.P.R.
2. R.D.G.
3. R.S.F.I.
4. Farul

0 
1
2
3

9:3 
. 7:6
7:7
2:9

6
5
4
3

Ciclistul olandez Henk Nijdam, fost 
participant la „Cursa Păcii", a cîștigat 
etapa 6-a a turului Franței, disputată 
pe ruta Fribourg — Besanțon. Ei a 
parcurs 200 km în 5h 05:18,0. în clasa
mentul general individual conduce R. 
Altig (R.F.G.), urmat de G. Groussard

Iată principalele rezultate înregistr 
în cea de a 5-a zi a turneului inter 
țional de tenis de la Wimbledon : s 
piu bărbați: Emerson (Australia) 
Ashe (S.U.A.) 6—3, 6—2, 7—5; M 
kinley (S.U.A.) — Knight (Angl 
8—6, 6—4, 2—6, 6—4; Hewitt (A 
tralia) — Mukerja (India) 6—3, 6- 
6—1. Simplu femei: Alvarez (S.U.. 
— Bentley (Anglia) 6—2, 6—4; Gro 
man (Olanda) — Dokesova (R.SJ
6— 4. 6—2; Tagart (Australia) 
Prets (S.U.A.) 6—2, 6—1.

în optimile de finală ale turnet 
Kuhnke (R.F.G.) l-a eliminat cu 6-
7— 5; 6—8; 6—4 pe spaniolul Santa 
Rafael Osuna (Mexic) a dispus 
6—4; 6—4; 10—12; 6--3 de Ar 
(Spania), Bungert (R.F.G.) a oîști 
cu 3—6; 6—2; 6—3; 6—4 jocui’£j£ 
rich (Danemarca), iar Fred St< 
(Australia) l-a învins cu 6—2; 6- 
6—0 pe Kalogheropoulos (Grecia), 
torul a mai multor surprize din pr 
minării. Rezultatele în proba de sit» 
feminin: Mofitt (S.U.A.) — Le 
(Franța) 6—4; 6—4; Baylon (Arg 
tina) — Catt (Anglia) 4—6; 6- 
6—3; Smith (Australia) — Lcpou 
(Olanda) 6—1; 6—1; Ann Haydon (I 
glia) — Tegart (Australia) 10- 
6—3; Bueno (Brazilia) — Groenn 
(Olanda) 6—1; 6—1.

sfirșit azi la Brașov
în ultimul meci, echipa noastră intilnește 

reprezentativa R. P. D. Coreene
BRAȘOV 28 (prin telefon de la tri

misul nostru). — lată-ne ajunși înain
tea ultimei etape a turneului internațio
nal feminin, ale cărui meciuri decisive 
pentru ordinea echipelor în clasamentul 
final au loc luni în sala Armatei: R.P. 
Romînă — R.P.D. Coreeană și Japonia 
— Selecționata cluburilor din U.R.S.S.

în partida de sîmbătă cu campioana 
mondială, Japonia, echipa noastră a ju
cat în formația următoare: Lia Vanea, 
Ana Mocanu, Alexandrina Chezan, Hel- 
ga Schreiber, Elena Florescu (Elisabeta 

oloșie). Deci, fără Doina Ivănescu, 
Cornelia Lăzeanu, Natalia Todorovschi 
și Doina Popescu — păstrate pentru 
meciul de luni. Echipa Japoniei a cîști
gat cu 3—0 (10. 1, 4) după un joc 
care a fost echilibrat aoar în primul 
set. în această parte a meciului, forma
ția noastră a jucat multă vreme de la 
egal la egal, s-a apărat mai activ și 
mai decis în linia a doua decît în în
tîlnirea cu R.D. Germană, și în atac a 
acționat cu mai multă varietate. în se
turile următoare însă, jucătoarele noa
stre au cedat vizibil, fiind depășite ca
tegoric.

în a doua partidă de sîmbătă și în 
cele de duminică rezultatele au ’ fost 
cele scontate. R.P.D. Coreeană a învins 
sîmbătă cu 3—0 (6, 8, 5) echipa R.D. 
Germane, de care — duminică — a dis
pus și mai comod Selecționata cluburi
lor din U.R.S.S.: 3—0 (3, 6, 3). Vo
leibalistele germane au apărut de la 
meci la meci mai obosite, lăsînd impre
sia că au dat totul în etapa a doua, în 
jocul cu echipa noastră. Tot cu 3—0 
s-a încheiat duminică și meciul Japo
nia — R.P.D. Coreeană, dar după o 
evoluție mai interesantă și de o calitate 
tehnică superioară; coreencele au pus 
învingătoarelor mult mai multe proble
me decît arată scorurile seturilor 
(15—7, 15—9, 15—5), fără a izbuti însă 
să le amenințe în mod substanțial su
perioritatea. Bună și chiar foarte bună 
în apărarea din linia de fund, formația 
coreană are cu toate acestea unele la
cune în organizarea sa, pe care cam
pioanele mondiale le-au speculat la ma
ximum. Ceea ce nădăjduim că vor reuși 
și voleibalistele noastre, în meciul de 
Iun i.

CONSTANTIN FAUR

Al LIĂT SEÎRȘ1E EAMPIONATELI 
EUROPENE DE HALTERE

IURI VLASOV - 562,5 KG - NOU RECORD MONDIAL 
L. BAROGA A OCUPAT LOCUL IV

europene de haltere 
Moscova cu disputarea 
cat. semimijlocie. Me- 
fost cucerită de halte- 
Viktor Kurînov. care

Campionatele 
au continuat la 
întrecerilor la 
dalia de aur a 
rofilul sovietic
a totalizat la cele trei stiluri 445 kg 
(noiii record mondial) (140—130—175 
kg). Pe locurile următoare s-au clasat 
G. Zdrazila (R. S. Cehoslovacă) — 
425 kg și Werner Dietrich (R.D.G.) 
— 420 kg.

Halterofilul maghiar Geza Toth a 
cucerit titlul de campion european la 
categoria mijlocie, ridieînd Ia totalul 
celor trei stiluri 455 kg (140—140— 
175). Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine : Sișov (U.R.S.S.) — 445 
kg. Paterni (Franța) — 440 kg, Kan- 
gasniomi (Finlanda) — 430 kg, Hastik 
(Austria) — 392 kg. Recordmanul
mondial Gyozi» Veres (R.P.U.), marele 
favorit al acestei categorii, a ratat în
cercarea la stilul aruncat și nu s-a 
clasat.

La categoria semigrea primul loc a 
fost ocupat de Vladimir Golovanov

(U.R.S.S.) ou 480 kg — record m 
dial egalat (165—145—170) urmat 
Arpad Nemessani (R. P. Ungară) 
450 kg. Pe locurile următoare s-au < 
sat la egalitate Marian Golap (Polon 
și reprezentantul țării noastre La 
Baroga cu oîte 440 kg. Fiind mai u 
în greutate, halterofilul polonez 
ocupat locul al treilea. Pe loaul 5 
elasat finlandezul Vely Karku cu 43 
kg urmat de austriacul Klebs
427.5 kg.

întrecerile la categaria grea au 1 
sfîșit după cum era de așteptat ou ’ 
toria lui luri Vlasov (U.R.S.S.) cari 
totalizat iun nou record mondi
562.5 kg. (Leonid Jabotinski care 
ținea vechiul record cu 560 kg nu 
luat startul). Vlasov a ..împins" 1 
kg, a „smuls" 165 kg și a „aruno
207.5 kg. Locurile următoare au f 
ocupate de : 2. Eoser (R. P. Ungă 
480 kg, 3. Reding (Belgia) 452,5 
4. Fourtier (Franța) 447,5 kg, 5. St« 
pinger (R. D. Germană) 445 kg, 6. 
Queroh (Austria) 445 kg, 7. S. Cai 
(R. P. Romînă) 440 kg.
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