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A DAT STARTUL IN „CURSA PĂCII"
upă doua etape, echipa R. P. Române pe locul III în clasamentul 

general ■ C. Dumitrescu al * silea în clasamentul individual

ibătă la amiază a avut loc pe 
>nul Friedrich-Ludwig Jahn din 
i festivitatea deschiderii Celei 
XVIII-a ediții a „Cursei Păcii” 

1—Praga—Varșovia. Peste 35.000 
>ectatori au aplaudat la ora 13,45 
ea pe stadion a echipelor păr
inte. Au defilat formațiile Fran- 
Danemarcei, Cehoslovaciei, Fin- 
i, R. D. Germane, Bulgariei, Po- 
i, Belgiei, României, Algeriei, 
i, Uniunii Sovietice, Ungariei, 
slaviei. Mongoliei, Olandei și 
a internațională. Aliniați în fața 
nei principale, cicliștii au fost 
ați de primarul capitalei R. D. 
lane, Friedrich Ebert, și de pre- 
itele Uniunii cicliste internațio- 

Adriano Rodoni. In timp ce 
ciștigători ai „Cursei Păcii", 
Steel (Anglia), Gainan Saidhu- 

U.R.SS.) și Gustav Schur (R. D. 
tană) au înălțat pe catarg stea- 
întrecerii, pe deasupra stadionu- 
iu început să se rotească mii de 
mbei. Startul tehnic s-a dat la 
14,35. Cei 100 de rutieri se în- 

i cu o viteză uimitoare pe vi- 
e traseului. Deși vor avea de

parcurs 110 km prin acoperirea de 
cinci ori a circuitului de 22 km, to
tuși acțiunile sînt inițiate chiar din 
primele minute. La km 4 fug din 
pluton Dumitrescu, Dohliakov, Zie
linski, Dolezal, Spriet și Micheils. 
Plutonul reușește joncțiunea după 8 
km. Primul sprint cu premii de pe 
stadion este ciștigat de alergătorul 
sovietic Lebedev. In acest timp co
legul său de echipă, Melihov a că
zut și va pierde pînă la sosire 16 
minute. Urmează alte cîteva acțiuni 
anihilate de pluton și la sprintul doi 
trece primul ciclistul polonez Ma- 
giera. Sprintul trei revine din nou 
lui Lebedev. Începe să plouă, dar 
acțiunile din pluton nu încetează. 
Un grup de 8 alergători, alcătuit din 
Dumitrescu, Ziegler, Peschel (R. D. 
Germană), Petrov (U.R.S.S.), Mickein 
(R. D. Germană), Benet (Franța), Mi
cheils și Spriet (Belgia) se detașează. 
Deși plutonul acționează energic, ei 
reușesc totuși să intre pe stadion la 
sprintul patru, cu un avans de 1 min. 
și 15 sec. Cîștigă Peschel, urmat de

(Continuare in pag. a 4-a)
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Dinamo a rămas neînvinsă în campionatul de handbal
In etapa de ieri — un veritabil 

derbi al handbalului românesc: 
Dinamo — Steaua 16—12 (9—5).

Cum a fost jocul ? Dacă ar fi să 
așezăm în talerele unei balanțe as
pectele pozitive și cele negative în
semnate în carnetul nostru de-a lun
gul celor 60 de minute de joc, atunci 
brațul balanței ar înclina spre cele 

■negative. S-a ratat mult de ambele 
părți (handbaliștii de la Steaua și-au 
permis chiar „luxul" de a irosi

două lovituri de la 7 m!) și în unele 
perioade faulturile au abundat (la 
un moment dat, arbitrul a dat prin 
cei doi căpitani un avertisment am
belor echipe).

dinamoviștilor), precum și la o serie 
de goluri frumoase. Dinamo a meri
tat din acest punct de vedere victo
ria, dovedindu-se o formație supe
rioară, cu o apărare solidă și agre-

1

Învingînd Știința și Banatul

teaua a ciștigat derbiul etapei in campionatul de atletism pe echipe
;a mai importantă întîlnire din 
a a II-a a campionatului republi- 
de atletism pe echipe a reunit 
ucurești, pe stadionul Tineretului, 
cele trei învingătoare din prima

etapă: Știința și Steaua din București 
și selecționata regiunii Banat. Derbiul 
a prilejuit o luptă acerbă pentru fie
care punct și, în unele cazuri, pentru 
a obține rezultate corespunzătoare ca
tegoriei a II-a de clasificare.

Din cele trei meciuri bilaterale cel 
mai reușit din acest punct de vedere 
a fost Știința—Steaua. Studentele au 
prezentat o echipă cu mai puține im
provizații decît Steaua și au obținut 
victoria la o diferență de 12 puncte 
(50—88). Acest punctaj nu s-a do
vedit însă suficient pentru a asigura 
victoria Științei în clasamentul gene
ral. Militarii au refăcut la băieți și au 
mai adăugat 23 de puncte la activul 
echipei lor. Steaua a întrecut Știința 
la bărbați cu 97—69 și a obținut vic
toria generală cu 135—119 p care au 
adus-o în fruntea clasamentului. Cel 
de al doilea meci susținut de Steaua 
cu Banatul a revenit clar primei for
mații: 94—73 p la bărbați, 53—34 p

la femei și 128—107 la general. Intîl- 
nirea Știința—Banatul a adus cîștig de 
cauză reprezentativei studenților bucu- 
reșteni: 79—76 p la bărbați, 53—38 p 
la femei și 132—114 p la general.

Cea de a doua întîlnire din Capitală 
s-a desfășurat între echipele Metalul— 
Brașov—Crișana. Net superiori brașo
venii și-au adjudecat victoriile în am
bele meciuri: 144—95 p cu Metalul 
(94—56 p la bărbați și 50—39 p la 
femei) și 146—98 cu Crișana (91—61 
p la bărbați și 55—37 p). La rîndul 
său reprezentativa Crișanei a obținut 
un neașteptat succes în compania me- 
talurgiștilor bucureșteni, dar după în
semnate eforturi: 119—113 p (73—69 
p la bărbați și 46—44 p la femei).

Iată acum cele mai bune rezultate 
înregistrate: BĂRBAȚI: 200 m: Al. 
Tudorașcu (M) 22,3; 400 m: B. Al-

R. VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

(Steaua) este insă la
Moser s-a înălțat și a tras pe lingi Roșescu (3). Portarul Georgescu 

post și va prinde mingea.
Foto : A. Neagu 

sivă (în acest sens poate puțin exa
gerată) și cu posibilități tactice ofen-

Numeroșii spectatori au avut pri
lejul să asiste însă și la unele faze 
dinamice, la cîteva contraatacuri 
(mai numeroase și mai eficiente aile (Continuare in pag. a 3-a)

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE SCRIMĂ

ILIE POPA (Steaua)
Foto : R. Vilara

Echipa masculină Știința Brașov a promovat 
în seria I a categoriei A la volei

FOTBAL

24 de goluri 
etapa a XXI-a
REZULTATELE DE IERI

pid — U.T.A. 0—0
natno Buc. — Minerul 4—2 (2—2) 
ința Craiova — C.S.M.S. 4—0 
»)•
natno Pitești — Progresul 2—1 

)■
sagul roșu — Știința Cluj 2—1
))•
trolul — Farul 3—0 (1—0).
ișul — Steaua 2—3 (0—2).

In oampionatele republicane de 
categoria A s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

FEMININ, SERIA 1 : Rapid — 
Știința Buc. 3—0 (7, 6, 8), C.P.B, — 
Progresul Buc. 3—2 (7, -6, 7, -1, 10), 
Dinamo Buc. — C.S.M. Sibiu 3—0 
(4, 4, 0), Metalul Buc. — Partizanul 
roșu Brașov 3—1 (-12, 4, 14, 13). 
Știința Cluj — Voința Craiova 3—0 
(8, 0, 13).

MASCULIN. SERIA I : Steaua — 
Știința Timișoara 3—0 (14, 2, 9), Fa
rul — Știința Galați 3—2 (1, -14, 12, 
-12, 10), C.S.M.S. Iași — Dinamo Bi
hor 2—3 (15—9, 13—15, 15-10, 15— 
17, 15—17), Petrolul — Dinamo Buc. 
0—3 (11, 8, 6).

MASCULIN, SERIA A II-A:

C.S.M. Cluj — Știința Petroșani 
3—2 (9, 5, -13, -14, 12), Știința Bra
șov — Semănătoarea Buc. 3—1 (8, 
-13, 5, 5), Electroputere Craiova — 
Ind. sîrmei C. Turzii 3—0 (6, 7, 9), 
Metalul Pitești — înainte Timișoara 
3—1 (11, -4, 15, 13). In urma acestor 
rezultate, echipa masculină Știința 
Brașov a terminat campionatul pe 
primul loc în seria a II-a și a pro
movat în seria I, iar C.S.M. Cluj și 
Metalul Pitești — pe ultimele două 
locuri — au retrogradat astfel la 
„calificare".

• ASTAZI, LA ORA 17, IN 
SALA GIULEȘTI : Rapid -r C.S.M. 
Sibiu, meci feminin in cadrul cam
pionatului republican, categoria A, 
seria L

Trăgătorii de la Steaua au ciștigat
și probele de floretă—fete și sabie

Sîmbătă dimineața la Floreasca, în 
ultima zi a finalelor campionatelor 
republicane individuale de scrimă 
(manșa I), Olga Orban-Szabo a con
firmat forma bună în care se află 
în acest sezon, terminînd neînvinsă 
competiția.

Cîștîgătoarea probei a fost aceea 
care a inaugurat și turneul final de 6. 
Adversară — Suzana Tasi. Asalt 
strins (spre surprinderea generală!), 
în care Tasi a condus cu 1—0 și 2—1. 
Pînă la urmă, Szabo a încheiat victo
rioasă asaltul, la limită (4—3). Apoi : 
4—0 cu Ecaterina Iencic, 4—1 cu Ma
rina Stanca și Iudit Pop. Cu Vicol 
însă n-a mai mers la fel de 
ușor. Szabo a fost aceea care a dat 
prima tușe, după o acțiune fulgeră
toare, specifică, dar Vicol a egalat 
după numai 4 secunde. Tot Vicol este

CLASAMENT

apid București 21 12 6 3 25:10 30
inamo București 21 12 4 5 37:19 28
eoud București 21 10 5 6 31:20 25
eagul roșu 21 10 4 7 24:15 24
^trolul ploiești 21 9 4 8 27:17 22
. T. Arad 21 7 7 7 26:34 21
inamo Pitești 21 7 5 9 27:27 19
risul Oradea 21 6 7 8 18:21 19
S.M.S. Iași 21 7 5 9 21:29 19
irul constanța 21 7 5 9 18:29 19
iința Cluj 21 7 4 10 28:32 18
iința Craiova 21 7 3 11 24:35 17
inerul B.M. 21 7 3 11 22:33 17
■ogresul Buc. 21 5 6 10 18:25 16

ETAPA VIITOARE

;aua — Dinamo Pitești, 
inia Craiova — U.T.A. 
nerul Baia Mare — Rapid, 
ința Cluj — Crișul.
ogresul — Farul.
5.M.S- — Dinamo București, 
îagul roșu — Petrolul.

Ion Ionescu a trecut de portarul arădean, dar trage pe lingă poarta... goală. Fază din meciul 
Rapid — U.T.A.

Foto : T. Roibu

aceea care punctează din nou. Puțin 
descumpănită, Szabo inițiază un atac, 
dar nevalabil. Ea se menține insă în 
ofensivă, astfel că Vicol trebuie să 
bată permanent în retragere, în zona 
metrului, și nu poate evita egalarea. 
Scorul de 2—2 este consemnat pe 
foaia de concurs doar pentru... 3 se
cunde deoarece Szabo, iarăși în ofen
sivă, punctează sigur pe o oprire a 
adversarei ei. Vicol restabilește însă 
echilibrul, subtil, printr-o paradă ri
postă. în final, Szabo forțează ceva 
mai mult. Ea Inițiază o succesiune de 
atacuri dintre care ultimul, în timp 
bun, îi asigură și victoria... în afara 
Olgăi Szabo și a Măriei Vicol, finala 
ne-a dat prilejul să consemnăm buna 
pregătire a Suzanei Tasi; Clasament: 
1. Olga Orban-Szabo (Steaua) 5 v; 
2- Maria Vicol (Progresul) 3 V; 3. Su
zana Tasi (Steaua) v; 4. Marina 
Stanca (Progresul) 2 • v; 5. Ecaterina 
Iencic (Steaua) 1 V; g. Iudit Pop (Ști
ința București) 1 v,_

Proba de sabie, la fel de... furtu
noasă ca de obicei, a avut ca prota
gonist pe Dumitru Mustață (Steaua), 
învingătorul are meritul de a fi tras 
cu o extraordinară voință. Acciden
tat după primul asalt al finalei, Mus
tață a rămas pe planșă și, mai mult 
intr-un picior, a continuat lupta. Un 
exemplu de dîrzenie, pe care am dori 
să-l vedem în special la trăgătorii mai 
tineri. (Ce părere ai, Paul Filip ?...).

Mustață a obținut, în general, vic
torii ușoare: 5—1 cu Culcea, 5—2 cu 
Drîmbă, 5—3 cu Alexe și V- Rohoni.- 
El nu a mai avut însă resurse în uiți-
mul asalt, la C. Nicolae, cedînd la 1; 
Această înfrîngere l-a adus în situația 
de a susține un asalt de baraj cu I. 
Drîmbă, ambii sabreri avînd cîte 4 
victorii. Mustață a ciștigat cu 5—3. 
Clasament: 1. D. Mustață (Steaua) 4 
v.d.b.; 2. X. Drîmbă (Steaua) 4 v.d.b. t 
3. C. Nicolae (Steaua) 3 v. ,• 4- V. Ro- 
honi (C.S.M. Cluj) 2 v. ; 5. Gh. Alexe 
(Steaua) 2 v.; 6. Gh. Culcea (Steaua) 
0 v. /

TIBERIU STAMA



„Unii joacă, alții... mar

Rapid-U.T. A: 0 — 0
Mai întîi să reconstitui o fază din 

minutul 15: „Mingea se găsește la 
Jamaischi, acesta o pasează precis 
lui... Comisar, care execută un „prin
tre" la ...Dumitriu. O fentă scurtă, 
încă una, și balonul ajunge la... Chi- 
vu. Extremul textilist îl găsește în- 
tr-o poziție excelentă pe... Kraus, care, 
„dintr-o bucată". îl pune în poziție 
de șut pe... Donciu...”

îmi veți obiecta, desigur, că această 
fază s-a petrețut nu numai în min. 
15, ci și în rpin. 26, 38, 49 și 59. 
Perfect de acord, cu singura dife
rență că ați mai omis cîteva minute.

După această, scurtă prezentare esen
țială a jocului, să ne întoarcem la 
momentul apariției echipelor pe teren.

RAPID: Andrei—Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Greavu—Jamaischi, Geor
gescu (min. 64 Dinu)—Kraus, Dumi
triu, lonescu, Codreanu.

Deci, o combinată București—Istan
bul—Foggia, Verona.

U.T.A.: Gaboraș—Birău, Bacoș, 
Mețcas, Czako II—Comisar, Igna 
(min. 46 Chivțj)—Pantea, Donciu, 
Axente, Chivu (min. 46 Igna).

Ca Mircea în fața Iui Baiazid.
Și totuși, pipă la urmă Rapid a 

pierdut un punct mare, iar U.T.A. 
a cîștigat unul și mai mare.

Desigur că Rapidul ar fi putut să 
cîștig.e, dar a jucat foarte slab și 
victoria ar fi fost penibilă pentru un 
lider cu 3 puncte avans. Ocazii a 
avut suficiente — cinci: în min. 37 
lonescu a ratat doar cu Mețcas în 
poartă. în min. 42, același lonescu, 
dintr-o poziție clară, i-a oferit lui 
Dumitriu plăcerea de a scoate „jarul 
din sobă", iar acesta, neobișnuit cum

e cu golul, a ratat, firește. în min. 61, 
Dumitriu a șutat, în sfîrșit, pericu
los, dar Gaboraș a scos miraculos, 
cu talpa. în min. 67 a fost bara lui 
Codreanu. Iar în min. 87 — „capul” 
lui Lupescu, în brațele lui Gaboraș.

De ce a pierdut un punct Rapidul?
Primo: oboseala evidentă a echi

pei. Dacă l-ați privit pe Codreanu, 
totul e clar.

Secundo : contratimpurile frecvente 
ale cuplului Dumitriu—Iopescu, altă 
dată „sarea șî piperul" echipei.

Tertio: jocul chinuit al perechii 
Jamaischi—Georgescu.

Despre apărare nimic deosebit. îna
intarea adverșă a fost — e drept — 
inexistentă, drjr nu e cazul să cer
cetăm cu luminarea un cvintet defen
siv imbatabil în acest retur. Ar fi și 
o indelicatețe în preajma jocului de 
la Baia Mare.

De ce a rezistat U.T.A. ?
Primo: pentru că avea o înfrîngere 

planificată.
Secundo: pentru că l-a avut pe

Gaboraș.
Tertio: pentru că Dumitrescu și 

Reinhardt cultivă o atmosferă de re
laxare extrem de binevenită în ac
tuala fază de tranziție a echipei.

Note?
Mai bine nu. Ar însemna să dăm 

5 apărărilor, 4 mijlocașilor și 3 îna
intașilor. Ar însemna să-i dăm 2 lui 
Codreanu. dar Codreanu „a tras” ca 
nimeni altul pînă acum. în sfîrșit, 
ar însemna să-i dăm 10 lui Gaboraș. 
Și iar n-ar fi bine.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești), bun.

I0AN CHIRILĂ

Dinamo Bucurcști-Mincrul Baia
4—2 1 Atît a, arătat tabela de mar

caj de ' pe stadionul Republicii la 
sfîrșitul jocului Dinamo—Minerul. 

Zecile de mii de spectatori, care au 
umplut aproape pînă la ultimul loc 
tribunele cochetului stadion din Dea
lul Spirii, au aplaudat șase goluri, 
au urmărit numeroase faze palpitante 
și o suită de șuturi trase la poartă 
de băimăreni cu o precizie matema
tică și cu o forță pe care Datcu a 
simțit-o din plin. In final ei au fost 
martorii unei victorii care, după as
pectul general al jocului, nu se con
tura. Și ca să ne . întoarcem din nou 
la scor, trebuie» să spunem că el nu 
reflectă echilibrul de forțe de pe te
ren, fiindcă in loc de 4—2 meciul 
se putea încheia foarte bine și cu 
3—3.

să diminuăm 
dar echipa

Marc 1-2 (2
terenului, .acordînd gol. Dar, 
Asaltat de tocătorii dinamo 
lează golul! Peste un minut 
galarea: Czaeo e faultat în 
arbitrul ca să repare greșea 
înainte, dictează acum hotăi 
pe care îl transformă Soo.

După pauză Minerui mai

Nu vrem ;cu aceasta 
victoria bucureștenilor' 
care a dat tonul în acest meci, care 
a jucat desehis, a fost Minerul Baia 
Mare.

Oaspeții s-au prezentat în acest 
meci mai bine pregătiți în comparație 
cu evoluțiile precedente ila București. . r ,__  __
Atacul a fost compartimentul „nr. a 15 min., apoi „cade1" și cede 
1“, în care au exeelat Sasu — bun 
tehnician și Soost—,. uni șuier de temut. 
De mult nu am mai văzut o înaintare 
care să șuteze- cu atîta i precizie și forță 
(din 24 șuturi trase ‘la poarta lui 
Datcu, doar șase, au greșit ținta).

Dinamo^ inexpRcabrlj at pus aocen- 
tul pe* apărare,; baăzîndtt-se mai mult 
pe contraatacuri-;-De ‘puține ori bucu- 
reștenii au reușit- să.<'creeze faze mai 
închegate la poarta • lui Bai, pe care

Consternare în tabăra băimărenilor. Ene II a scăpat singur, l-a driblat 
pe Bai și a marcat golul 4 al dina moviștilor.

Steagul roșu —Știința Cluj
Cînd arbitrul A. Radulescu a flu

ierat începerea celei de a doua re
prize a meciului Steagul roșu—Știința 
Cluj, cei peste 10 000 de spectatori 
-— dintre care mulți clujeni, erau 
convinși că vor asista în continuare 
la aceiași joc plăcut din primele 45 
de minute. Așteptările au fost însă 
zadarnice. Spre deosebire de prima 
repriză, partida a căpătat un caracte: 
specific de campionat cu multe du
rități.

Steagul roșu a avut în această 
parte a jocului puține acțiuni ofen
sive, a tras de cinci oii la poartă... 
fără succes, iar Știința de patru ori, 
realizînd un gol. Așa s-a desfășurat 
în linii generale repriza secundă.

Să vedem cum a început jocul și 
te s-a petrecut în prima parte. De 
la început jucătorii ambelor echipe

sînt deciși să facă o partidă bună. 
Aceasta se vede din dinamica acți
unilor inițiate, remarcată prin frec
vența șuturilor expediate spre porțile 
lui Adamache și Moguț: Steagul roșu 
13 șuturi și 2 goluri, iar Știința 11 
fără nici o finalizare.

în aceste 45 de minute spectacolul 
oferit de cele două echipe a fost 
plăcut. Gazdele au avut acțiuni mai 
clare, au combinat mai organizat și 
au obligat apărarea clujeană să se 
întrebuințeze mai mult. După ce Mar- 
cu —- în min. 2 — și Ivansuc — în 
min. 9 — dau prilej lui Adamache 
să intervină spectaculos, este rîndul 
gazdelor să acționeze ofensiv. Cen
trarea lui Goran din min. 20 nu gă
sește „om" pentru fructificare, min
gea p:imbîndu-se prin fața porții. 
Urmează alte acțiuni și ocazii ale

Petrolul a jucat fotbal și... a ciștigat

2-1 (2-0)
gazdelor, ratate însă de Necula. Se
limesi și PeScaru.

în min. 38 Ivăncescu execută o 
lovitură de colț, dar Ivansuc — apă
rut în careul propriei echipe — lo
vește mingea cu mîna (!). Lovitura 
de la 11 m o execută Ivăncescu și... 
1—0. După un minut Selimesi este 
lansat de Pescaru și din colțul care
ului expediază mingea în plasă fără 
ca Moguț să poată interveni: 2—0.

în min. 48 clujenii reduc scorul 
prin Adam, la un contraatac.

A condus inegal A. Rădulescu — 
București. Au jucat formațiile:

STEAGUL ROȘU: Adamache 
—- Ivăncescu 7 Jenei 6, C_.
Naghi 7 (Zaharia din min. 40 — 
Năftănăilă 7, Pescaru 7 — Hașoti 7, 
Necula 6, Goran 6, Selimesi 7.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț 6, —
Marcu 7, Georgescu 6, Grâjdeanu 7, 
Gîmpeanu 7 —V. Alexandru 6, Neșu 
6—Ivansuc 6, Sgabo 7, Adam 7, Bre- 
tan 6. •

6,
Campo 7, 

» - 6),

3 — 0 (1 — 0) cu Farul
C. GRUIA — coresp. reg.

riiva dinamoviștilor. Aceștia 
lează centrul terenului, ie 
mult la joc. Celelalte două ; 
înscrise' în min. 76 și 89 
Ene, primul din 11 rr (amîr 
lurile fiind rezultatul unor 
atacuri), timp în care Datcu 

1 xveiller III salvaseră echipa 
ft două goluri sigure.

Arbitrul ' Gr. Bîrsan 
mațiile:

DINAMO : Datcu 
Nunweiller III 7, Ivan 
Petru Emil 6, Ghergheli 6 
lab 8 (min. 68 O. Popescu), < 
Ene II 7, Haidu 6.

MINERUL : Baj 7 — C 
Colceriu 5, Staicu 6, Donca 
77 Pînzaru) — Rojnai 7, Ha 
— Drăgan 7, Sasu 9, Soo 8*

CONSTANTIN \-

Foto : St. Ciotloș 
să le concretizeze prin șuturi. Patru 
șuturi în prima repriză și șapte în a 
doua sînt prea puține pentru o echipă 
de valoarea campioanei noastre. Bucu- 
re-ștenii s-au lăsat uneori dominați cu 
autoritate de adversari, scorul la cor- 
nere fiind edificator: 15—4 pentru Mi
nerul. •

Și totuși Dinamo a învins cu 4—2. 
Aceasta se datorește unor curse bune 
ale lui Pîrcălab, care l-a... pierdut pe 
drum de fiecare dată pe Donca și 
mai ales slabului joc al apărării băi- 
mărene, nesigură în intervenții, cu un 
plasament defectuos.

Scorul a fost deschis de Pîrcălab 
în min. 14, care a reluat o centrare a 
lui Grozea, după ce mingea a trecut 
printre 3—4 apărători de la Minerul. 
Apoi, în minutul 37, Pîrcălab a făcut 
o cursă lungă, l-a depășit pe Donca, a 
centrat și Ene a marcat.

In acest timp Datcu era pus la grea 
încercare de șuturile lui Soo, Sasu și 
Staicu. In min. 40 Soo execută o lo
vitură liberă și mingea lovește bara 
transversală. Se produce învălmășeală 
în careu și tot Soo înscrie puternic. 
Peste trei minute asistăm la o fază în 
care arbitrul Gr. Bîrsan rămîne... re
petent în fața publicului! Czaeo a exe
cutat un corner, Halagian a sărit cu 
Datcu la minge tși a reluat, înscriind, 
sub bară. Arbitrul a arătat centrul

â co .

7 ■ —
6, Ștc

Dinamo
PITEȘTI 9 (prin telefon <1 

misul nostru). Azi pe teren 
Dinamo Pitești a cucerit 2 
luîndu-și revanșa pentru „2— 
acum cîțiva ani, cînd Proj 
trimis în B pe Dinamo Pit 
azi ca și atunci, lupta pentru 
retrogradării era pe primul pla 
a învins Dinamo, în urma 
înscrise în min 16 și 20 de

Jocul a purtat din plin ; 
luptei pentru cucerirea cel 
puncte puse în joc. Timorate 
echipe s-au comportat slab îi 
sfert de oră, cînd jocul s-a d< 
mai mult pe mijlocul terenu 
acțiuni care să încălzească t 
In min. 16 însă I. Popescu, 
cu Țurcan, trimite mingea 
Execută Varga paralel cu poa 
covnicu reia în bară, balonul 
și tot el recentrează; Naghi i 
în traiectorie și... gol: 1—0. 
minute, I. Popescu îl fault 
Turcan. Execută Stoenescu, 
boxeazâ balonul în teren, de u 
du trimite mingea pe sus în 
careului de 16 m la Naghi ș 
înscrie din nou: 2—0. In coi 
Dinamo, ajutată și de vînt, 
dar Progresul își organizează i 
apărarea. Peteanu și Georgesc 
atent suplinind insuficiențele li 
și mai ales ale lui I. Pope 

- atac Mateianu construiește 
după acțiune. LSTma din eic (

Așa cum începuse în primele cinci mi
nute — atacuri hotărîte — se credea 
că Farul dorește să-și joace toate șan
sele pentru a cuceri victoria. Dar to
tul n-a fost decît un foc de paie, pen
tru că după aceea Petrolul a pus stă- 
pînire pe joc. Victoria ploieștenilor cu 
3—4) (1—0) este pe deplin meritată și 
ea putea fi obținută la un scor și mai 
mare dacă alte șapte ocazii clare, plus 
un penalti, nu erau ratate. Oaspeții 
eu avut și ei patru situații favorabile 
de a înscrie.

Superioritatea Petrolului s-a datorat 
legăturii între compartimente, unui bun 
control al balonului, faptului că fiecare 
jucător a știut ce vrea. Reintrarea lui 
Dridea I a dat un plus de vigoare 
înaintării și combinațiile lui (deschideri 
numeroase și precise în adîncime) eu 
Badea — în mare vervă — au creat 
de multe ori faze spectaculoase, fina
lizate cu șuturi la poartă. Ne-a plăcut 
foarte mult incisivitatea cu care au fost 
purtate majoritatea acțiunilor pornind 
de la fundași și pînă la ultimul ata
cant.

Fotbaliștii constănțeni au avut un 
handicap serios, de nerecuperat: jocul 
sub orice critică al lui Balint, simplu 
figurant, care s-a ferit parcă de minge. 
Din cauza lui Balint, celălalt înaintaș 
central, Kallo, un tînăr lipsit de ex
periență, cu toate eforturile pe care 
le-a făcut, a fost depășit și astfel mij
locul terenului a rămas la dispoziția 
gazdelor, , care au, manevrat cum au 
J'rut Deși au încercat, mijlocașii, Zam

fir și Neacșu nu au reușit să stăvilească 
avalanșa de acțiuni ale ploieștenilor.

Primul gol a fost marcat în minutul 
29. La un corner, mingea venită pe 
sus în fața porții a fost lovită cu capul
— dintr-o poziție destul de incomodă
— de Dridea I și a intrat în plasă. 
Apoi, în minutul 56, Dridea I a trimis 
„peste", în adîncime, lui Badea, care 
a țîșnit și a înscris. Ultimul punct a 
fost opera lui D. Munteanu în min. 71. 
Acesta a executat de la '25—30 m o 
lovitură liberă la semiînălțime și Man- 
ciu, din cauza soarelui, nu a putut face 
altceva decît... să scoată mingea din 
poartă. In min. 55, la un fault al lui 
Gref asupra lui Boc, comis în careu, 
arbitrul Ritter a acordat 11 m., lovitura 
fiind ratată de Dridea I (șut pe lîngă 
poartă).

Arbitrul losij Ritter (Timișoara) a 
condus foarte bine formațiile:

PETROLUL: lonescu (7), înlocuit 
de Sfetcu în min. 76 — Pahonțu (7), 
l’ălmăgeanu (8), Ivan (7), Florea (6),
— Boc (8), D. Munteanu (8) — Opri- 
șan (6), Badea (9), Dridea I (8), Mo- 
canu (7), inlocuit în min. 76 cu Dri
dea II.

FARUL : Manciu (7) — Costin (7), 
Stancu (—7), Tilvescu (7), Gref (4) — 
Zamfir (—7), Neacșu (7) înlocuit în 
min. 46 cu Kallo — Ologu (6), Balint 
(3), Kallo (6) înlocuit în min. 46 cu 
Iiukosi (5), Tanase (7).

C. COMARNISCHI

.!* . !T

Campions
SERIA I

Știința Craiova—C.S.M.S. Iași 4-0 (2—0)
CRAIOVA 9 (prin telefon de la 

trimisul nostru). La sfîrșitul meciu
lui craiovenii și-au manifestat din 
plin bucuria pentru victoria catego
rică obținută de echipa favorită, apla- 
udînd-o îndelung. Știința a marcat 
multe goluri dar a ratat și mai multe. 
Cînd cîștigi însă la scor, unele gre
șeli se mai trec cu vederea. Știința, 
firește, a fost mai bună, a avut în 
majoritatea timpului inițiativa. în
treaga echipă a muncit mult pentru 
realizarea acestui rezultat favorabil. 
Scorul putea fi și mai mare, dar 
Cîrciumărescu (min. 31) și Vasilescu 
II (min. 49), au ratat situații extrem 
de favorabile. Deci la capitolul fi
nalizare mai sînt încă multe de fă
cut.

Ieșenii au adoptat de la începutul 
jocului o tactică defensivă. Au ju
cat cu un „măturător” în spatele 
liniei de fund formată din patru 
jucători, iar la înaintare au lăsat 
doar trei oameni cu care au sperat 
să facă ceva. Dar cum „socoteala de 
acasă nu se potrivește cu cea din 
tîrg“, nici tactica adoptată de ieșeni 
n-a dat rezultate și, în repriza a 
doua, au abandonat-o.

Și acum un scurt film al meciului: 
după două cornere executate de ie
șeni am asistat la cîteva faze create 
de gazde. în min. 5 Bărbulescu a 
trimis „printre” halonul lui Eftimie, 
acesta a șutat în bară, de unde min
gea a revenit lui Vasilescu II, care 
a marcat: 1—0. Știința domină, îna

intașii ei șutează mult, dar uneori 
imprecis. Apărarea ieșeană joacă la 
ofsaid și acordă multe auturi. în min. 

.30 golul nu poate fi evitat: Ef
timie, talonat de Moțoc, demarează 
pe extrema dreaptă, de unde centrea
ză și Vasilescu II nu are altceva de 
făcut decît să introducă mingea în 
poartă: 2—0. Pînă la sfîrșitul repri
zei ritmul jocului a fost mai lent.

După pauză C.S.M.S. renunță la 
tactica defensivă, începe furtunos, dar 
ofensiva e de scoria durată. Jocul se 
echilibrează și, în continuare, Știința 
începe să domine insistent. în min. 
64 Sfîrlogea înscrie din nou, iar în 
min. 88 Eftimie, prinzîndu-1 pe Con- 
stantinescu pe picior greșit stabilește 
scorul la 4—0. înaintarea oaspeților 
creează faze dar nu reușește să mar
cheze.

Arbitrul N. Mihăilescu (Buc), aju
tat de N. Dulea și M. Ispas, a con
dus bine formațiile:

ȘTIINȚA: Vasilescu 1 8 (min. 80 
Papuc) —Mihăilescu 7, Deliu 7. Ma
rin Marcel 8, Dumitrescu 7 — Bărbu
lescu 7, Bîtlan 6 — Vasilescu II 8, 
Sfîrlogea 7, Eftimie 8, Cîrciumărescu 
5 (min. 72 Plugaru, 4).

C.S.M.S.; Constantinescu 6 — Moțoc 
5 (min. 55 Milea 6) — V. Popescu 6, 
Pop 5, Vornicu 5, Deleanu 6 — Humă 
7, Ștefănescu 8 — Matei 6. Cuper- 
man 8, Stoicescu 7.

Dinamo Bacău — Poiana t
2—i 

Știința București — Siderurgi 
lăți 0—.

Știința Galați — Flacăra More
1—1 

Tractorul Brașov — Metalul 
rești 2—;

C.F.R. Pașcani — Unirea Rm.
2—f 

Chimia Făgăraș — C.F.R. Roș
1—1 

Constructorul Brăila — Metal' 
goviște 2—1

CLASAMENT
1. Siderurgistul Galați 21 10 6 5
2. Dinamo Bacău 21 12 2 7
3. Constructorul Brăila 21 11 2 8
4. Flacăra Moreni 21 9 5 7
5. Poiana Cimpina 21 11 1 9
6. C.F.R. Roșiori 21 8 7 6
7. Știința Galați- 21 8 5 8
8. C.F.R. Pașcani 21 10 1 10
9. Metalul Tîrgovlște 21 9 2 10

10. Tractorul Brașov 21 7 5 9
11. Unirea Rm. Vîlcea 21 2 11
12. știința București 21 7 4 10
13. Metalul București 21 7 2 12
14. Chimia Făgăraș 21 6 4 11

POMPILIU VINTILĂ

ETAPA VIITOARE: Flacăr 
reni — Tractorul Brașov ; 
Cimpina — C.F.R. Pașcani, h 
Tîrgovlște — Dinamo Bacău, 
Rm. Vilcea — Știința Bucur- 
derurgistul Galați — Chimhj 
raș, Metalul București — "L.- 
torul Brăila, C.F.R. Roșiori — 
Galați.

SERIA A ll-A
C.F.R. Timișoara — Minerul 1 

2—1
A.S.A. Tg. Mureș — AS. Cugi

2—0



Victoriei

excepția

echipe a 
de iubi-

hișul—Steaua 2—3 (0—2)
- j' -J.K s'v u ( '.i'Cț. j.,.- ,>

RADE A, 9 (prin telefon). Sta
lul Crișană. Timp frumos. Specta- 

8 000. " ■'
RIȘțjL : Marin (5) — E. Naghi (5), 
mop (5), Mihai (7), Balog (6)— 

ji (4), Iacob (8) — Bacoș (6), Har- 
(4), Mureșan (4) — din min. 46 

cs (6) — Sagaci III (6).
TEAUA ; Haidu (7) — ML Geor- 
•u (6). Eetescu (6), D. Nicolae (8), 
ru (6) l-t, Jenei. (7), Raksi (7J —r S., 
ami(j), Constantin (7), Voința, (5), 
iinicesuu». (6). < :.q ~
rbitriil Gheorghe Osiae (Timișoara) 
ondus în general bine (eu 
ei din mm. 68). ■ r. t
ntîlnirea dintre cele două 
: așteptată cu mult interes 
i fotbalului din Oradea, dar evo- 
a din țirfrnb repriza a formației 
șui a decepționat pe înflăcărații săi 
■orteri. țrimul mint de joc... primul 
! Punctul înscris de Sorin Avram 
concursul larg ăl apărării orădene) 

dezorientat pur și simplu echipa 
idă. Bucureștenii sesizează acest lu- 

și trec cu mai multă putere de 
tă in atacj Ip min. 14, Coasiantin 
nește din apropierea liniei dp^riiijloc, 
e un adevărat „slalom" printre a- 
■ătorii oradeniț și înscrie pe lingă 
.anii Marin, ieșit , în întîmpinare. 
acest avantaj de două goluri, bucu-

reștenii joacă mai lejer și au inițiativa 
în majoritatea timpului.

Orădenii dovedesc slăbiciuni în lupta 
pentru balon, sînt ușor deposedați 
de minge, greșesc numeroase pase, iar 
la mijlocul terenului, linia de mijlocași 
este ca și inexistentă. In min. 32, Har- 
șani și apoi Mureșan ezită să șuteze 
din apropierea careului mic pierzînd 
ocazii de a reduce din scor.

După pauză, localnicii intră hotărîți 
să remonteze, din handicap (înlocuirea 
lui Mureșan dă mai multă incisivitate 
atacului) dar apărătorii de la Steaua, 
în frunte cu Dumitru Nicoîae și Pe- 
tescu, stopează incursiunile atacanților 
orădeni. In min. 51, Iacob șutează prin 
surprindere de la 18 m și înscrie. In 
min. 68, la un contraatac al bucureș- 
tțînilor, tușierul Ștefani Ririescu sem
nalează cu insistență poziția de ofsaid 
în care se afla Crăiniceanu; arbitrul 
de centru, Gh. Osiac nu fluieră (deși în 
cabină ne-a mărturisit că a văzut fanio
nul ridicat) apreciind că balonul va intra 
în posesia lui Solomon. Din picioarele 
acestuia, balonul ricoșează în fața lui 
Voinea care, trecînd de Marin ieșit 
în întîmpinare, înscrie în poarta goală. 
In min. 79 Sacaci III reia din 
piere, la o învălmășeală în fața 
înscriind : 2—3.

apro- 
porții,

ILIE GHIȘA - coresp. reg.

ti—Progresul
>oie șutează la poartă. Mingea Io
te mai îritîi păiBÎntul, îl păcălește 
Matache și se oprește în plasă: 2—1. 
Jupă pauză, Progresul are inițiativa 
vîntul în avantaj), dar nu reușește

Stadionul 1 Mal. spectatori 14 900, 
mp însorit, dar cu vînt. Au măr
it : Naghi (min. 16 ți 29) respectiv 
aboie (min. 40). Arbitrul Petre So- 
r (Mediaș) — slab.
Dinanto Pitești ■ Mataehe 6 — Hadu

Barbu a, Ilie Stelian 4, Badea 6
ȚîrcOvnicu 7 Stoenescu 8 — Tur

in 7, Varga 7, Naghi 8, David 6. 
Progresul : Mîndru 6 — Georges- 
j 6, Ioniță 5, Peteanu 7, I. Popes- 
a 4 — Al. Constantinescu 6. Iancu
— Baboie 7, Mateianu 8, D. Popeș

ti 7, Mândosu (din min. 1» Udroai. 
a,. 5).

2-1 (2-1)
și piteștenii au ocazia sa majoreze sco
rul, dar barele îl salvează de două 
ori pe Mîndru în situații cînd nu mai 
avea ce face. Meciul se încheie cu ac
țiunea lui D. Popescu, care are ocazia 
să egaleze, dar Ilie Stelian și Tîrcov- 
nicu îi barează calea.

MIRCEA TUDORAN

Pentru începtrtul aces
tei luni ne așteptam la 
un timp frumos. , Dar 
trăgătorii care ”s-au în
trecut în concursul re
publican dotat eu „Cupa 
Victoriei' au avut de 
înfruntat un timp nepriel
nic (frig, ploaie și vînt) 
în fiecare zi. Cu toate 
acestea, unii dintre ei 
au obținut rezultate care 
merită să fie reținute. 
La proba de pistol viteză 
îndeosebi, s-au obținut 
rezultate de valoare in
ternațională.

în ultimele două zile 
s-au întrecut trăgătorii 
cu arma de vînătoare la 
talere aruncate: idin șanț 
[manșa a II-a):iși skeet, 
pistolarii de la: liber și 
țintașii cu pușcă stan
dard și arma militară. 
Rezultatele din . ultimele 
două zile corespund, în 
general, nivelului actual 
de pregătire a concuren- 
ților dar antrenorii tre
buie să tragă 
ce se impun și 
exigeați în 
sportivilor.

înainte de a 
buie să remarcăm buna organizare 
a concursului, de către clubul spor
tiv Steaua. Totodată scoatem în evi
dentă activitatea arbitrilor din po- 
liqon și de la „calcul” care au depus 
o muncă operativă și s-au achitat 
cu bine de sarcinile lor.

Rezultate: Armă standard — se
niori: 1. I. Oiărescu (Știința) 552 p., 
2. T. Ciulu (Steaua) 546 p., 3. G. 
Stoian (Știința) 545 p. Echipe: 1. Ști
ința 2144 p., 2. Dinamo 2100 p.,

concluziile 
să fie mai 
pregătirea G. ■ Maghiar (Dinamo) ciștigătorul 

pistol liber
Steaua 2088 p. Senioare:
Hnat (Dinamo) 538 p., 2.

probei de

1. Rodica 
Jacqueline 

Zvonevschi (Dinamo) 537 p„ 3. Ioana 
Soare (Știința) 535 p. Echipe: 1. Ști-

ința 1572 p. (nou record al țării), 2. 
Dinamo 1506 p,, 3. Olimpia 1046 rp. 
Junioare: 1. Magda Borcea (Ș'.iinjal 
529 p., 2. Elena Nistor (Steaua) 529 
p.. 3. Mariana Vasiliu (Dinamo) 5,17 
p. Echipe: 1, Sîeaua 1537 p., 2. Di
namo 1477 p., 3. S. S. E. 1 1418 p. 
Juniori: 1. D. feecea 539 p„ 2. St. 
Caban (Dinamo) 534 p., 3. Ă. Belinschi 
(Știința) 527 p. Echipe : 1. Știința
1551 p., 2. Dinamo 1535 p., 3. Steaua 
1479 p. Pistol sport — juniori: 1. N: 
Vlad (Olimpia) 569 p., 2 D. Juga (Di- 
r-amo) 569 p., 3. Al. Gered (Meta
lul) 562 p. Echipe: 1. Dinamo 1587 p. 
(nou record), 2; Steaua 1543 p., 3. 
Metalul 1518 p. Pistol liber: 1. G. 
Maghiar (Dinamo) 551 p., 2. T. Jeqlin- 
schi (Dinamo) 550 p., 3. C. Fecio- 
rescu (Steaua) 544 p. Echipe : 1. 
Steaua 2163 p.,_ 2. Dinamo 2150 p., 
3. Olimpia 2124 p. Armă militară — 
3x20 focuri: 1. P, Sandor (Steaua) 505 
p., 2. M. Rusescu (Steaua) 489 p„ 
3. L. Cristescu (Steaua) 477 p. Talere 
aruncate din șanț (concurs interna
țional): 1. Gh. Enache (Steaua) 191

2. Hager (Vorwărts Berlin) 188 t„ 
I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 185
4. AzamusCh (Vorwărts) 182 t.,

A. Ionescu (Olimpia) 180 t. Skeet 
(100 buc): 1. B. Marinescu (Dinamo 
Obor) 96 t„ 2. Gh. Pintilie (Steaua) 
84 t„ 3. M. Chivu (S.S.E.l.) 83 t. 
Clasamentul general al „Cupei Victo
riei': 1. Steaua 793 p„ 2. Știința 
325 p., 3. Dinamo 271 p., 4. Olimpia 
171 p„ 5 Metalul 48 p.

oic, deși uneori domină cu autori- 
e. în min. 63, Al. 
mîiniîc pe David 

rul nu vede nimic 
ervat, probabil, că 
nează cu penalti faultul lui Geor- 
icu, J.lie Stelian îl faultează inten- 
nat ,pe Mateianu care se afla la 
jlocul terenului. Arbitrul indică lo- 
ură liberă în favoarea bucureșteni- 
. După părerea noastră Ilie Stelian 
buia să fie eliminat de pe teren. Din 
îst moment, din cauza arbitrului, 
ml degenerează. Se ^liniștește” to
ii după cîtev^ minute. Dinamo acțio- 
ază din nou tu mai multă claritate

Georgescu îl ține 
în careu,, dar ar
și jocul continuă, 
arbitrul nu sartc-

In categoria C
SERIA SUD

Rulmentul Brașov — Victoria Giurgiu
1—0 (0—0).

Flacăra roșie BueureștJ — Tehnometal
București 2—1 (0—0),

Marina Mangalia — Metrom Brașov
1—0 (1—0).

Progresul Alexandria — Unirea Răcari
3—0 (1—0)

Portul constanța — Electrica Fieni 4—0
(4-0).

Rapid Mizil — Textila Sf. Gheorghe

(Urmare din pag. 1)

7 3 10 23:25 17
7 2 11 30:38 16
7 2 11 18:29 16

Fructexport Foc-
petrolul Moinești, Ceahlăul P.

20
20
20

12. Petrolul Moinești 
IX Rulmentul Bîrla-d 
14. Viitorul Suceava

ETAPA VIITOARE î 
șani _ ‘ , ,
Neamț — Metalul Rădăuți, Flamura roșie 
Tecuci — Textila Botoșani. Textila B.u- 
huși — Viitorul suceava, Rulmentul Bîr- 
lad — Foresta Fălticeni, Dinamo Mol
dova Iași — Victoria P. Neamț, Metalo
sport Galați — Chimia Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej.

ATLETISM

categoriei B
ujana — Vagonul Arad 3—1 (1—4) 
11 Petrila — Sătmăreana 5—0 (3—0) 
S.M. Reșița — Ind. sîrmei C. Turzîi

2—1 (1—1) 
Gaz metan Mediaș 

0—0 
colta Cărei —• Știința Tiipișoara 

(0-0)

Dinam® Victoria București,. Marina Man
galia — Portul Constanța. Unirea Răcari 
— Rulmentul Brașov, Metrom Brașov — 
Flacăra roșie București, Victoria Giur
giu — Textila .St. Gheorghe, Electrica 
Constanta — Progresul Alexandria, Teh
nometal București — Rapid Mizil.

3—1 (3—0).
Dinnmo Victoria București — Electrica 

Constanța 1—1 (1—lj.
CLASAMENT

1. Tex+ii a Sf. Gheorghe 20 9 6 5 24:17 24
2. Rulmentul Brașov 20 10 4 6 33:28 24
3. Din. Victoria Buc. 20 7 8 5 32:17 22
4. Victoria Giurgiu 20 7 8 5 31:23 22
5. Marina Mangalia 20 7 7 6 31:19 21
6. Rapid Mizil 20 8 5 7 27:28 21
7. Electrica Fieni 20 9 2 9 30:22 20
8. Metrom Brașov 20 8 4 8 24:19 20
9. Portul Constanța 20 6 8 6 30:32 20

10. Electrica Constanța 20 6 7 7 33:37 19
11. Fi. roșie Buc. 20 6 6 8 24:28 18
12. Uniren Răcari 20 7 4 9 26:33 18
13. Tehnometal Buc.; t20 6 5 9 17:30 17
14. Progr. Alexandria , 26 6 2 12 18:47 14

ETAPA VIITOARE : Electrica Fieni

SERIA NORD
A.S. Aiud — Minerul Bihor 3—2 (3—1).
Unirea Dej — chimica Tîrnăveni 1—0 

(1-0).
Tupitarul Baia Mare — Steaua roșie 

Saloma 5—2 (4—1).
Minerul Baia Sprie — Faianța Sighi

șoara 4—1 (2—0).
Olimpia Oradea — Forestiera Sighetul 

Marmatiei 4—0 (2—0)
Arieșul Turda — Gloria Bistrița 3—0 

(1-0).
Soda Ocna Mureș — Unirea Tg. Mureș 

7—1 o—a».
clasament

brecht (St.) 49,4, Gh. Ene (Steaua) 49,8; 
1500 m. D. Săvescu (B) 3:58,1, Gh. 
Ene 3:59,1; 10 000 m- C. Grecescu 
(M) 29:49,8, L Rusnac (Steaua) 36:55,2; 
110 mg: N. Maeovei (Steaua) 14,8; 
400 mg: I. Mesaroș (B) 53,7; C. Gran
gure (B) 56,3, 3000 m ohst.: Ov. Lupu 
(Steaua) 9:07,8; 1Q km marș: I. Popa 
(Steaua) 45:49,8; lungime: N. Popovschi 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
4,30, P. 
tate: C.

7,20; triplu: O. Viscopoleanu
14,98, înălțime: E. Ducu 

2,01; prăjină: A. Savin (St.) 
Astafei (Steaua) 4,30; greu- 

Crețu (M) 15,80; disc: V. Să-

HANDBAL^ 7 g

S.M. Sibiu

Știința Timișoara 
Ind. sîrmei C. 
Vagonul Arad 
Jiul Petnla 
Cluj ana
A.S.A. Tg Mureș 
Recolta Cărei 
Minerul Lupeni 
C.S.M. Sibiu
A.S. Cugir 
Gaz metan Mediaș
C.S.M. Reșița 
Sătmăreana
C.F.R. Timișoara

0—1 
CLASAMENT

21
21
21
»
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

T.
4
4
4
4
4 
o
4
5
3
2
5
3
2
2

33:19 
31:22 
28:24 
34:21 
26:19 
32:31 
27:28 
26:24 
30:28 
27:29 
18:23 
26:35 
27:30 
15:41

28
26
24
22
22
22
22
21
21
20
19
19
16
12

12 
11 
10
9 
9 

11
9
8 
9 
9
7
8 
7 
5

ETAPA VIITOARE: Sătmăreana— 
ujana; C.F.R. Timișoara — Re- 
dta Cărei, C.S.M. Sibiu — Jiul 
trila, Minerul Lupenl — A.S.A. Tg. 
ureș, Gaz metan Mediaș — Știința 
mișoara, Vagonul Arad — C.S.M. 
*șița, A.S. Cugir — Ind. sîrmei C. 
irzii.

SERIA EST
Rulmentul Bîrlad — Ceahlăul P. Neamț 

0—1 (0—1).
Fructexport Focșani — Foresta Fălti

ceni 6—1 (4—0).
Victoria P. Neamț — Metalosport Ga

lați 1—1 (1-0).
Textila Botoșani — Petrolul Moinești 

0—0.
Chimia Or. Gh. Gheorghiu-Dej — Viito

rul Suceava 2—0 (1~0).
Flamura roșie Tecuci — Textila Buhuși 

0—1 (0—0).
Metalul Rădăuți — Dinamo 

lași 2-1 (2—0).
CLASAMENT

20
20

Tîrnăveni

1. Arieșul Turdnț 20 12 4 4 51:16 28
2. Chimica Tîrnăveni 20 18 4 6 30:19 24
3. A.S. Aiud 20 10 3 7 41:31 23
4. Faianța Sighișoara 20 8 5 7 28:28 21
5. Gloria Bistrița 20 10 J 9 21:30 21
6. Minerul Biliar 20 9 9 40:27 20
7. Unirea Dej 20 10 0 10 23:32 20
8. Steaua roșie Salonta 20 9 2 9 25:35 26
9. Minerul B. Sprie 20 8 3 9 32:29 19

10. Olimpia Oradea 20 8 3 9 30:34 19
11. Soda Ocna tyl- 20 6 6 8 27:20 18
12. Forestiera Slghet M. 20 8 1 11 26:42 17
13. Topitorul B. “M. 20 5 5 10 33:38 15
14. Unirea Tg. M. 20 6 3 11 18:44 15

Unirea
Steaua roșie 
— Topitorul 

Marma-

Moldova

1.
2.
3.

Ceahlăul P. Neamț 
Textila Buhuși 
Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej 
Fructexport Focș. 
FI. roșie Tecuci

4.
5- .6. Metalosport Galați
7. Foresta Fâlt.
8. Dinamo Mold. Ieși
9. Victoria P. Neamț

10. Textila Botoșani
11. Metalul Rădăuți

20
ao
20
20
20
2®
20
20
20

13
9

5
5

6
7
8
8
7

10
8

10

48.:21 
33:22

24:22
40:25
32:28
25:28
22:26
25:30
24:29 18
21:31 18

9 27:38 18

28
24

23
22
21
21
20
18

ETAPA VIITOARE : Chimica
— Arieșul Turda. Faianța Sighișoara — 
Gloria Bistrița. Minerul Bihor — Minerul 
Baia Sprie, Olimpia Oradea " ' 
Dej. Sada Ocna Mureș — " 
Salonta. Unirea Tg. Mureș 
Baia Mare. Forestiera Slghetul 
ției — A. S. Aiud.

SERIA VEST
Victoria Călan — Tractorul

2-0 (2—0). _ x
Minerul

3~o (2—0).
Minerul

1—2.
Muscelul Cimpulung — Pandurii Tg. Jiu 

2—0 (0—0).
Electromotor Timișoara — Teba Arad 

0—0.
Metalul Pitești — Electroputere Craiova 

2—1 (1—0).
C.F.R. Arad — Minerul

3—0 (1—0).

Deva — Metalul Tr.

Corabia

Severin

Anina — Metalul Hunedoara

Cîmpulung

încep pregătirile echipei naționale de juniori
ît vederea pregătirilor pentru meciul 
‘“reprezentativa de juniori a Cehoslova
ci, care se va disputa în ziua de 30 
ai la București, F. R. Fotbal convoacă 
ziua de 11 mai orele 18 la sediul fede- 

ției din București, următorii jucători : 
>rnea (Steaua), Kasoni (Ind. Sîrmei), 
îmureanu (Știința Buc.), Birău (U.T.A.), 
rancea (Metalul Tîrgoviște), Curuțiu 
i.F.R. Arad.)., .Gîtejan. (Rapid Buc.), Co.s- 
a (Rapid Buc.), Romanov (Tractorul 
rașov), Crăciunescu (Dinamo Buc.), Boc

(Petrolul), Rotaru (Progresul Timișoara), 
Anca Dan (Știința Cluj), Lupulescu 
(C.F.R. Pașcani), Vigh (Crișul), Grizea 
(C.S.M. Reșița), Ioniță (Petrolul), Pop 
(FI. roșie Buc.), Dinu (Metalul Tîrgoviște), 
Oprișen (Petrolul), Rugiubei (Rapid Buc.), 
Pantea (U.T.A » Tară lungă (A.S.A. Tg. 
Mureș). Dumitra che (Dinamo BueJ-, Flo- 
rea (Dinamo Buc.), Regep (Știința Timi
șoara), prepurgel (Dinamo Pitești), Mi- 
culaș (Recolta Cărei), Rențea (Fructexport 
Focșani), Drăgulete (U.T. Arad).

CLASAMENT
20 13 1 6
20 10 3 7

9 5 6
9 4 7
8 4 8
9 2 9
8 4 8
9 2 9
7 5 8
8 2 10
7 4 9
G 5 9
8 1 11
7 2 11

Teba Arad 
Corabia — Minerul

Victoria

1. C.F.R. Arad
2. Minerul Deva
3. Metalul Hunedoara
4. Met. Tr. Severin
5. Pandurii Tg. Jiu
6. Victoria Călan
7. Electromotor Tim.
8. Muscelul C.-lung
9. Electroputere C.-va

10. Minerul Anina
11. Tractorul Corabia
12. Teba Arad
13. Metalul Pitești
14. Minerul C.-lung

ETAPA VIITOARE : 
neru) Deva. Tractorul
Anina, Metalul Tr. Severin 
Călan, Electroputere Craiova — Minerul 
Cîmpulung, Muscelul Cimpulung — C.F.R. 
Arad, Pandurii Tg. Jiu — Electromotor 
Timișoara, Metalul Hunedoara — Metalul, 
Pitești.

20
20
20
2Q
20
20
20
20
20
20
20
20

24:23 
21:21 
29:23 
25:22 
26:26 
29:31 
18:26 
28:28 
25:20 
25:29 
27:30 
29:31 
22:34

27
23
23
22
20
20
20
20
19
13
18
17
17
16

Mi-

lăgean (Br.) 51,09,. I. Naghi (St.) 49,42; 
suliță: W. Socul (ȘL) 67,50; ciocan: 
C. Drăgulescu (Steaua) 58,36; H. G. 
Gh. Costache 62,00; FEMEI: 200 m: 
Ec. Cheșu (St.) 26,2, Ec. Potoroacă
(St.) 26,5; 800 m: FI. Stajicu (Steaua) 
2:15,6; 80 mg; M. Iliuță (St.) 11,8, 
Potoroacă 11,9; lungime: V. Viscopolea
nu (Steaua) 6,08; înălțime: R. Crișan 
(Steaua) 1,60; greutate: L. Saucă (St.) 
14,13 (record personal); disc: 1. Szabo 
(St.) 42,96; suliță: M. Diaconescu
(Steaua) 48,49.

Cea de a treia întâlnire a etapei, 
meciurile Cluj:—Diaamo—Rapid, se vot 
desfășura astăzi și mime la Cluj.

Dinamo a rămas neînvinsă 
în campionat

(Urmare din pag. 1) 22—18 (13~8h
- Dinamo Bra-

sive variate. Steaua a jucat bine în 
atac, încercînd să rezolve cit mai 
bine finalizarea acțiunilor în. lipsa 
unei „garnituri" de jucători eficienți 
la 9 m, iar în apărare s-a comportat 
inegal, avînd o perioadă de brusca 
scădere, la începutul reprizei secun
de, cînd dinamoviștii s-au datașat 
net. Arbitrul A. Munteanu (Reșița) 
a avut 
achitat

o sarcină grea de care s-a 
mulțumitor.

CALIN ANTONESCU

rezultate din campionatulAlte
masculin. Seria I : Știința Galați —

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 

zultate exacte la concursul 
din 9 mai 1965.

12 re-
nr. 19

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XL 

XII.

R. P. Bulgaria—Turcia 
Rapid—U.T.A
Din. Buc.—Min. B. M.
Știința Cr.—C.S.M.S. 
Dinamo Pit.—Progresul 
St. roșu—Știința Cluj 
Petrolul—Farul 
Crișul—Steaua 
C.S.M. Reșița—Ind.

Recolta—Șt. Tim.
Bologna—Milan 
Genoa—Varese

(4—1)
(0-0)
(4-2)
(4-0)
(2—1)
(2—1)
(3—0)
(2-3) 

sîrmei
(2-1)
(0—1)
(0—2)
(0-1)

1
X
1
1
1
1
1
2

1
2
2
2

Fond de premii; 338.730 lei.

Știința Petroșeni 
Știința Tg. Mureș 
șov 13—16 (6—8). Tractorul Brașov
— Știința Timișoara 13—15 (8—7); 
Voința Sighișoara — Dinamo Bacău 
6—8 (4—5); seria a II-a : Tehnome
tal Timișoara — C.S.M.S. lași 18—16 
(7—5), Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Voința Sibiu 19—9 
(8—6), Știința București — C-S.M. 
Reșița 26—13 (11—3), Recolta Hăl- 
chiu — Rapid București 
(8—8), Rafinăria Teleajen — 
Cluj 33—17 (15—8).

Feminin, seria I : Știința 
vești — Șc. medie nr. 4 Timișoara 
9—7 (6—2). A fost un joc Interesant, 
la capătul căruia studentele au ob
ținut o meritată victorie. Echipa 
bucureșteană a condus tot timpul. 
In final, Știința a manifestat unele 
slăbiciuni în apărare și elevele din 
Timișoara au remontat de la 4~9 
la 7—9. O formă bună au dovedit 
Irina Naghi și Szoko (5) de la Ști
ința și Dicu de la Șc. medie nr. 4 
Timișoara (p. g.). Tractorul Brașov
— Știința Timișoara 7—9 (2—2). 
C.S.M. Sibiu — S.S.E. Ploiești 21—7 
(10—4). Știința Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș 5—7 (2—4). Confecția Bucu
rești — Rapid. 8—5 (1—4). Seria a 
II-a: Rulmentul Brașov — Progre
sul București 4—14 (2—7). Excepțio
nală comportarea jucătoarelor bucu- 
reștene care au realizat surpriza 
etapei. Favorit Oradea — Voința Si
ghișoara 7—6 (4—3). Constructorul 
Timișoara — Electromagnetica 6—4 
(4—1). S.S.E. Petroșeni — Știința 
Galați 6—6 (2—3). Record Mediaș
— Voința Odorhei 13—11 (4—6).

11—12
Știința

Bucu-



In turul finalei „C.C.E.“ la volei TURNEUL GIMNAȘTILOR NOȘTRI ÎN U.R.S.S Concursul internațional de călărie de la IMovisad
II

Minior Pernik —
Rapid București 3—1

SOFIA, 9 (prin telefon de la corespon
dentul nostru). — Duminică seara la 
Pernik, în fața a 1000 de spectatori care 
au încurajat frenetic echipa locală Mi
nior a terminat învingătoare turul fi
nalei masculine a „Cupei campionilor 
europeni" la volei, întrecînd cu 3—1 (12, 
8, 7—15, 8) formația bucureșteană Rapid.

Meciul a avut loc într-o sală mică, 
prezentînd condiții improprii de joc, 
cu publicul la jumătate de metru de 
tușă, ceea ce a îngreuiat mult desfășu
rarea partidei. In atari împrejurări, și 
dată fiind miza mare a disputei, jucă
torii celor două echipe, acționînd în ge
nere nervos, nu s-au putut comporta la 
un nivel prea ridicat.

Rapidul a început bine meciul și, 
Impunîndu-și jocul subtil la fileu (Plo
con) a condus în primul set cu 11—5, 
unde a avut o cădere și Minior a re
montat. Linia a doua a oaspeților n-a 
funcționat bine inițial, redresîndu-se 
abia în ultimele două seturi.

In setul trei, rapidiștii au condus tot 
timpul, iar în setul patru cu 5—2 și 
6—4. La acest scor și apoi la 8—8, cîte- 
va greșeli ale arbitrului secund bulgar 
(un al doilea arbitru polonez nu s.a pre
zentat) produc nervozitate în rîndurile 
jucătorilor de la Rapid, care cedează 
și Minior. avînd cel mai eficace trăgă
tor în Simov (înalt de 2 m) cîștigă de
tașat.

Arbitrul principal al meciului, Zwler- 
zanski (Polonia), a condus bine.

Au jucat : MINIOR PERNIK ~
Ghiuderov. Simov. Dimitrov, Vucikov, 
Goțev, Corltarov (L. Ghiuderov, Velev, 
Joțev) : R APID BUCUREȘTI — Nico- 
lau, Ferariu Drăgan, Plocon. Grigoro- 
vid Bărbuță (Mincev, Costinescu).

TOMA HRISTOV

B.

Trimisul nostru special, CONSTANTIN MACOVEI,
TBILISI (prin telefon). — Vineri la 

prînz, după o călătorie de 12 ore 
cu trenul de la Erevan la Tbilisi, 
echipele reprezentative ale R. P. 
Române au poposit în capitala R.S.S. 
Gruzine. La numai cîteva ore de la 
sosire, gimnaștii noștri au făcut un 
ușor antrenament în sala școlii oră
șenești de gimnastică iar sîmbătă 
după amiază, în aceeași sală, a avut 
loc întîlnirea 
gimnaștii români 
la fete cît și la 
prezentat echipe 
(cei mai multi 
selecționatei gazdă au 
acest sezon în cel puțin trei con
cursuri oficiale), obținind victorii 
atît la echipe, cît și la Individual 
compus. Dintre gimnaștii noștri, din 
nou Al. Silaghi s-a comportat bine. 
El a avut satisfacția de a fl obținut 
cea mai mare notă în întrecerea mas
culină (9,70 la sărituri) șl de a fi 
ocupat locul I la două aparate (să
rituri și sol). El a ratat de puțin 
ocuparea locului 2 la Individual com
pus, comițînd • greșeală la paralele. 
Mai bine ca la Erevan a mers Gh. 
Condovici, clasat la două aparate în 
primele trei locurt Stanciu a 
inconstant, pentru 
bară (dublu salt 
sol a lucrat bine, 
greșit copilărește, 
trei aparate bune dar

prietenească dintre 
și cei gruzini. Atît 
băieți gazdele au 
mai bine pregătite 
dintre componentii 

evoluat in

că 
la 
la
ca

fost 
în timp ce la 

„ieșire*) șl la 
alte aparate a 
și Zamfir, cu 
șl cu alte trei

Meciuri atractive in gala de box de slmbătă
II

Mihalic promit e...

ne transmite:
a reușit să 

lui.
slabe. Tohăneanu nu 
concureze la

In ceea ce 
Doboșan, cu 
bilit complet 
la Erevan, a 
voință, fiind 
echipă. Fără 
pelea și Baizat au evoluat reținut.

Să vedem totuși de ce au pierdut 
reprezentativele noastre. Mai întîi, 
despre băieți. Răsfoind foile de con
curs întîlnim o situație destul de edi
ficatoare. Gimnaștii români au cîști- 
gat la echipe 3 aparate, iar cei gru
zini tot 3. In mod normal, acest lu
cru ar fi trebuit să ducă la un scor 
strîns, indiferent de partea cui ar 
fi fost victoria. Nu s-a întîmplat așa, 
pentru că echipa noastră a avut 
două aparate deficitare: calul cu mi
nere și inelele. Numai cu o notă de 
9,40 șl cu alta de 9 nu poți 
față unei echipe în care cea

a

valoarea
privește fetele, Cristina 
toate că nu s-a resta- 
după accidentul suferit 
dat dovadă de o mare 
cea mai - bună din 

a rata execuții, Ceam-

face 
mal 
fost

Sportivii români victorioși
NOVISAD, 9 (prin telefon). — Du

minică s-au desfășurat primele probe 
ale concursului internațional de călă
rie la care participă sportivi din Iugo
slavia, România și Ungaria. Călăreții 
români au debutat victorioși, dominînd 
autoritar toate probele primei zile. 
Foarte disputată, proba de categorie 
ușoară (1,20 m) rezervată juniorilor s-a 
încheiat cu victoria reprezentantului 
nostru Mircea Silea (cu Arcaș). După 
ce s-a calificat în barajul probei, că
lărețul nostru a reușit, în continuare, 
cel mai bun rezultat: 0 p, timp 29,5, 
cucerind primul loc, înaintea călăreți
lor iugoslavi Dușanka și Giukic, cla
sați pe locurile 2 și 3.

In prima probă a seniorilor (catego
rie mijlocie), s-au întrecut 38 de călă
reți. O excelentă evoluție în această

întrecere a avut-o Vasile Pinciu. Ef— 
a ocupat atît primul' cit fi secundul 
loc în clasamentul probei (cu Neron 
55 sec și ’respectiv cu Grațiela 55,5 sec), 
terminînd de fiecare dată parcursul 
fără penalizări. De altfel, toate locu
rile fruntașe au fost ocupate de călă
reți români. In urma lui Pinciu s-au 
clasat: 3. C. VIad, cu Harpa, 58,0; 4. 
C. Vlad, cu Vifor, 59,5; 5. Gh. Langa, 
cu Gînd, 60,0. Tot sportivii noștri au 
dominat categoric și proba de „durată'" 
r--î categoria grea ■— în care victoria 
a revenit lui V. Bărbuceanu (cu Stejar) 
17 obst., 94 sec. Pe locurile următoare: 
2. V. Pinciu (cu Neron) 7 obst., 40 
sec.; 3. V. Bărbuceanu (cu Altai) 7 
obst., 44 sec., 4. C. Vlad (cu Harpa) 
6 obst., 45 sec.

Concursul continuă luni și marți.

REZULTATE TEHNICE. D. Davi-
I descu (Dinamo) b.p. I. Dinu (Meta

lul); C. Alexandru (Olimpia) b. dese. 
2 I. Grăjdeanu (Metalul); Gh. Anton 
(Dinamo) egal cu Gh. Stăncut (Steaua); 
Șt. Sipoș (Dinamo) egal cu Șt. Florea 
(Rapid); I. Negru (Steaua) b.p. C. 
Negoescu (Olimpia): I. Vișinescu 
(Steaua) b.p. P. Radu (Rapid); Gh. 
Preda (Dinamo) b.p. P. Cîmpeanu 
(Metalul); H. Stumpf (Steaua) b.p. V. 
Tecuceanu (Rapid): I. Mihalic (Di
namo) b.p. Gh. Manea (Muscelul 
Cîmpulung).

Un singur meci a contat, sîmbătă 
seara, ca partidă de selecție pentru 
ocuparea unui loc în reprezentativa 
țării noastre ce se pregătește pentru a- 
propiatul... maraton pugilistic de la 
Berlin: cel dintre Iosif Mihalic și Gh. 
Manea. Celelalte întâlniri au avut un 
caracter amical. Cu toate acestea, nu
meroși spectatori au ținut să fie pre- 
zenți în jurul ringului de la Dinamo 
și, de la bun început, trebuie să spu
nem că reuniunea a corespuns intr-o 
bună măsură așteptărilor. Mihalic, care 
anul acesta pare hotărît să nu se mai 
întoarcă de la „europene" fără o me
dalie, a oferit amatorilor de box un 
spectacol ce cu greu poate fi uitat.

ad-Aceasta, cu atît mai mult cu cît 
versarul său i-a servit — așa cum s-a 
întîmplat de fiecare dată — o replică 
foarte dîrză. Am asistat, de-a lungul 
celor 9 minute de luptă, la schimburi 
puternice și precise, executate într-un 
ritm extrem de rapid. Seriile de lovituri 
la plex și la cap 
l-au împiedicat 
muscelean să-și _
Cu toate acestea Manea și-a vîndut, 
cum se spune, scump pielea, contri
buind și el la reușita acestei partide.

„Duelul" dintre I. Negru și C. Ne- 
goescu a plăcut, de asemenea, datorită 
ritmului îndrăcit impus de ambii boxeri. 
Negoescu a punctat mai mult în prima 
repriză, pe care — de altfel — a cîș- 
tigat-o, dar Negru, mai lucid, mai or
donat, și cu o mai bună pregătire 
fizică, a știut să întoarcă meciul în fa
voarea sa, după ce în repriza secundă 
și-a trimis adversarul la podea. In 
sfîrșit, notă bună semiușorilor Șt. Si. 
poș și Șt. Florea pentru modul cum 
au știut să împletească combativitatea 
cu boxul tehnic, datorită cărora au rea
lizat o partidă aplaudată.

trimise de Mihalic 
deseori pe boxerul 

organizeze atacurile.

mică notă intrată în medie 
de 9,35.

$1 gimnastele noastre au 
un... cal al lor. Este vorba 
rituri. Gea mai mare notă a 
noastre la acest aparat a fost de 9,05 
(Doboșan). Au fost gimnastele noas
tre superioare adversarelor lor la sol 
și bîrnă, dar ce folos, pentru că 
slăbiciunile de la sărituri au 
greu în balanță...

Iată rezultatele tehnice, 
echipe: R.S.S. Gruzină — R. 
mână 283,20—277,25. Individual com
pus: 1. Mihal Begut 57,15; 2. N. Ma- 
kalatia 56,60; 3. R. Mikadze 56,45; 5. 
Al. Silaghi (R.P.R.) 56,15; 6. Gh. Gon- 
dovici (R.P.R.) 55,35. Fete, echipe: 
R.S.S. Gruzină — R. P. Română 
187,25—180,05 Individual compus: 
1. Alexandra Djanukașvili 38,40; 2. 
Vera Atamașvili 37,65; 3. Țisana Gi- 
kadua 36,90; 5. Gristina Doboșan
(R.P.R.) 36,70; 6—7. Rozalia Bai
zat șl Elena Geampelea (R.P.R.) 
35.95.

Ultima „escală* a turneului glm- 
naștilor noștri în U.R.S.S. o consti
tuie orașul Baku, spre care vom ple
ca luni seara și unde miercuri (fe
tele) și joi (băieții) vor întîlnl repre

zentativele R. S. S. Azerbaidjene.

avut 
de să- 
fetelor

atîrnat

Băieți, 
P. Ro-

R. CALARAȘANU

LA BASCHET: Olimpia București învinsă de Știința Timișoara!

S-A DAT STARTUL
(Urmare din pag. 1- )

Mickein și Dumitrescu. Se duce o 
trenă infernală și din această cauză 
belgienii nu rezistă. în șase este 
desigur mai greu. Dumitrescu mun
cește ca un titan, susținut de Ziegler. 
La intrarea în parc, Petrov — care 
fusese doar „asistent* — forțează. 
Peschel reușește să-i ia plasa, dar 
nu să ’ * ‘
sirii: 
(medie 
(R. D.
Mickein (R. D. Germană)
4. C. Dumitrescu 2:30.34; 5. W. Zie
gler; 6. Benet (Franța) același timp. 
Plutonul a sosit cu timpul de 2:31,10. 
In el se aflau toți ceilalți cicliști ro
mâni care au ocupat următoarele 
locuri: 15. G. Moiceanu; 24. I. Stoica; 
50. I. Ardeleanu; 53. L. Zanonl. De
oarece la insistenta unor antrenori 
juriul a modificat regulamentul 
(timpii de la etapa contratimp pe 
echipe nu se vor mai adăuga Ia cla
samentul individual), acest clasament 
rămine valabil pină la etapa a treia. 
Clasamentul pe echipe: 1. R. D. Ger-

și învingă, fată ordinea so-
1. Petrov (U.R.S.S.), 2:30,24 
orară 43,9 km); 2. Peschel

Germană) același timp; 3. 
- - - - 2:30,27;

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
RANDY MATSON: 21,51 ml nada), s-a încheiat cu victoria pe

rechii belgiene Van Steenbergen— 
Severeyens. Rik van Steenbergen, de 
trei ori campion mondial de fond, 
este în vlrstă de 41 de ani.

ii

România 7:32,18; X 
4. Franța 

7:33,30; 6.

Penultima etapă a seriei a Il-a a 
campionatelor republicane de bas
chet a adus importante clarificări 
în clasamentele competițiilor. Ast
fel, prin rezultatele directe și indi
recte dintre principalele candidate la 
primele două locuri (care aduc califi
carea în prima serie), Aurul Brad și 
Siderurgistul Galați, la băieți, Crișul 
Oradea și I.C.P., la fete, au acumulat 
punctele necesare calificării.

Singura surpriză a etapei a fost 
produsă în sala Giulești de baschet
balistele de la Știința Timișoara care, 
după o repriză slabă ,au jucat exce
lent în partea a doua a partidei cu 
Olimnia București și au realizat o 
meritată.victorie cu scorul de 41—39

(13—22). Punctele au fost Înscrise 
de Corcodel 10, O. Munteanu 9, Pal- 
tec 9, Holosi 8, KIein 5 pentru timi- 
sorence; Dinescu 12, Bărbulescu 7- 
I.iatsi 8, Knal 12 pentru bucureștence 
(Cr. Popescu — coresp.).

Rezultate. MASCULIN: I.C.F. — 
Progresul București 64—51 (32—27), 
Olimpia M. I. — Unio Satu Mare 
62—56 (34—25), Siderurgistul Galați 
— Voința Tg. Mureș 75—55 ( 37—24), 
Aurul Brad — Știința Craiova 77—57 
(33—32); FEMININ : Olimpia Bucu
rești — Știința Timișoara 
(22—13), S.S.E. Rm. Vîlcea — I.C.F 
58—78 (30—42), A.S.A. Cluj — Vo
ința Tg. Mureș 86—72 ( 39—34),
C.S.M.S. Iași — Crișul Oradea 69—44 
(33—18)

39—41

Rezultate satisfăcătoare in penultima etapă a
Penultima etapă a turului campio

natului republican de lupte greco- 
romane a oferit meciuri disputate, 
cu procedee tehnice variate. Refe- 
rindu-ne la echipele care au evoluat 
sîmbătă și duminică în sala Floreasca 
din Capitală, avem de spus numai 
lucruri bune. Au abundat procedeele 
de tur de braț, tururile de șold, cen
turile laterale în lupta de jos și re- 
bururile.

Păcat însă că frumusețea reuniuni
lor a fost umbrită de arbitraje. Nu 
qreșim dacă spunem că ele au fost 
complet necorespunzătoare (necon- 
corcodanță în stabilirea punctelor, în-

treruperea unui meci înainte de li
mită, din cauza cronometrului etc). 
Și nu putem spune că au fost arbitri 
începători. Au funcționat ca oficiali 
V. Constantinescu — Martac, Al. 
Ruji, Jugunovschi și E. Bujor. Arbi
trul principal — V. Toth — însă a 
fost prea... rezervat, cu toate că și el 
și-a manifestat nemulțumirea cu o se
rie de decizii acordate de arbitrii de 
la saltele.

Rezultate: Steagul roșu Brașov cu 
Metalul București 10—4 și cu Viitorul 
București 10—6. Metalul — Viitorul 
10—6.

In grupa de duminică, tot din sala 
Floreasca : Steaua cu Rulmentul Bra
șov 16—0 șl cu C.S.O. Galați 14—2.

I

Pentru a treia oară consecutiv în 
actualul sezon, atletul american Ran
dy Matson a corectat recordul mon
dial la aruncarea greutății, reușind 
sîmbătă (la College Station) perfor
manta de 21,51 metri. Săptămîna tre
cută, Matson trecuse de granița ce
lor 21 m cu o aruncare de 21,05 m. 
De data aceasta, seria aruncărilor . __ ,_ _____
sale a fost cu totul neobișnuită: 20,95 Salou—Barcelona (115 km) a fost ciș- 
m, 21,51 m, 20,64 m, 21,12 m, 20,84 ■ ----- • ■ -
m. Matson a participat și la arun
carea discului, obținind rezultatul de 
60.85 m.

• In prima zi a campionatelor de 
haltere ale U.R.S.S., care se desfă
șoară la Erevan, s-a înregistrat o 
surpriză. Tînărul halterofil Lev An
drianov, in vîrstă de 25 de 
reușit în cadrul categoriei 
să-l învingă pe campionul 
Alexei Vahonin. Andrianov 
lizat la cele trei stiluri 345 kg (110, 
105, 130 kg). Vahonin s-a clasat pe 
locul doi cu 335 kg.

IN TURUL CICLIST AL SPANIEI, 
după 10 etape, conduce Wolfshol 
(R.F.G.), urmat de francezul Poulidor 
la 7:02. Belgianul Rik van Looy se 
află pe locul 4 la 9:27. Etapa 10-a,

tigaia de belgianul Malkeenbeck in 
3 h 00:22. secondat de Rik van Looy.

mană 7:32,01; 2. 
U.R.S.S. 7:32,44;
5. Cehoslovacia 
același timp.

Duminică s-a
Il-a Konigwusterhausen —
100 km contracronometru pe echipe. 
Startul s-a dat începînd de Ia ora 
14, din cinci în cinci minute, în 
ordinea inversă a clasamentului ge
neral. Echipa țării noastre a plecat 
penultima, la ora 15,15 (16,15 ora 
R.P.R.). Cicliștii români erau după 20 
km la egalitate de timp cu princi
palii lor adversari, dar Ia km 24 a 
spart W. Ziegler. Firește, echipa a 
așteptat pînă cînd acestuia i s-a 
schimbat roata. S-au pierdut circa 
30 sec, plus faptul că băieții au fost 
obligați să intre din nou în ritm. 
N-au trecut decit 8 km și din nou o 
defecțiune: a spart Dumitrescu. Bă
ieții priveau amărîți operațiunile 
mecanicului. Apoi, din nou Ia drum 
Plouă torențial. Vîntul spulberă um
brelele spectatorilor aflați pe margi
nea autostrăzii. Aproximativ 10 mi
nute a bătut chiar și grindina. La 
jumătatea cursei echipa noastră se 
afla cu 1 min. și 30 sec. In urma 
U.R.S.S. și cu 1 min. și 40 sec. după 
R. Germana- Echipa noastră in
tră în Cottbus. Pista stadionului este 
inundată și băieții folosesc ultimele 
resurse pentru a face față acestei 
noi dificultăți. Clasamentul etapei : 
1. R. D. G. 2:13.13; 2. U.R.S.S. 2:13,41; 
3. România 2:15,46; 4. Cehoslovacia 
2:15,51; 5. Franța 2:16,33; 6. Belgia
2:17,34; 7. Polonia 2:17,53; 8. Ungaria 
2:22,57; 9. Bulgaria 2:23,06; 10. Olan
da 2:23,39. Clasamentul general : 
1. R. D. Germană 9:45,14; 2. U.R.S.S. 
9:46,25; 3. România 9:48,04; 4. Ceho
slovacia 9:49,21; 5. Franța 9:49,27;
6. Belgia 9:51,04; 7. Polonia 9:51,23; 
8. Ungaria 9:54,27. Marțf se dispută 
etapa Cottbus—Zittau, 180 km.

desfășurat

7:32,54; 
Polonia

etapa a 
Cottbus

DOI ÎNVINGĂTORI In TURNEUL 
DE ȘAH DE LA ZAGREB : 

IVKOV ȘI UHIMANN
FOTBAL PE GLOB

ALBANIA

ani, a 
cocoș, 

olimpic 
a rea-

BIKILA ABEBE A CTȘTIGAT 
„MARATONUL MAINICHI”

TOKIO 9 (Agerpres). — Atletul 
etiopian Bikila Abebe, campion olim
pic de maraton la Roma și Tokio, 
a ciștigat ieri cea de a 20-a ediție 
a „Maratonului Mainichi", parcurgînd 
distanța de 42,195 kilometri in 2 h 
22:55,8.

CURSA DE 6 ZILE, desfășurată pe 
velodromul acoperit din Toronto (Ca-

ZAGREB 9 (Agerpres). — Turneul 
de șah de la Zagreb a fost cîștigat 
de B. Ivkov (Iugoslavia) și W. Uhl- 
mann (R. D. Germană), cu cite 13,5 
puncte din 19 posibile. Campionul 
mondial T. Petrosian (U.R.S.S.) s-a 
clasat pe locul trei cu 12,5 puncte. 
Portisch (Ungaria) și Parma (Iugosla
via) și-au împărțit locurile 4—5 cu 
cite 12 puncte, iar Bronstein (U.R.S.S.) 
a ocupat locul 6 cu 11,5 puncte. Ur
mează : Gligorici (Iugoslavia), Bis- 
guiejr (S.U.A.), Gipslis (U.R.S.S.) și 
Damianovici (Iugoslavia) cu 8,5 p. 
In ultima rundă, Ivkov a cîștigat 
la Damianovici, Petrosian l-a învins 
pe Gligorici și Uhlmann pe Larsen.

campionatului de lupte
C.S.O. Galati 
14—2.

Rulmentul Brașov

• Turneul de tenis de la Roma a pro
gramat noi intilniri. Gulyas (R. P 
Ungară) l-a învins cu 6—2, 6—0, 6—4 
pe Roche (Australia), iar Santano 
(Spania) a cîștigat cu 6—2,6—2, 6—8, 
6—1 meciul cu Zulueta (Equador). 
Olandezul Ocker a reușit să-l învin
gă cu 6—3, 6—3, 5—7, 6—4 pe iugo
slavul Pitici. Richey (S.U.A.) a cîș
tigat cu 8—6. 6—4, 6—4 în fata lui 
Merle (Italia).

IRLANDA DE NORD —
4—1 (2—0)

I.a Belfast s-au intîlnit 
echipe în primul lor meci din pre
liminariile campionatului mondial 
Au învins gazdele cu 4—1 (2—0).

BELGIA — IZRAEL 1—0 (1—0)
In primul meci din grupa I pre

liminară, echipa Belgiei a dispus 
qreu la Bruxelles de reprezentativa 
Izraelului : 1—0 (1—0).

La Ciudad de Mexico ; Mexic — 
Jamaica 8—0 (2—0). (Grupa a XIII-a) 
IUGOSLAVIA —ANGLIA 1—1 (1—1)

La Belgrad, in meci amical, întîl- 
nirea dintre reprezentativele Iugo
slaviei și Angliei a luat sflrșit cu 
un rezultat de egalitate: 1—1 (1—1). 
BULGARIA — TURCIA 4—1 [2—0)

Pe stadionul Slavia din Sofia în 
meci amical, echipa Bulgariei a dis
pus de reprezentativa Turciei cu sco
rul de 4—1 (2—0).

LA GLASGOW : Scoția — Spania 
0—0 (amical) ; Turneul de juniori de 
la Tokio : Izrael — Birmania 5:0 (fi
nală) ; la Ankara: Bulgaria (tine
ret) — Turcia (tineret) 1—0 (1—0) a 
înscris Jekov (min. 34).

cele două

V. GORUN
Alte rezultate : grupa de la Reșița : 

Progresul cu C.S.6. Reșița 9—7 și cu 
Unio Satu Mare 10—6, C.S.O. Reșița
— Unio Satu Mare 4—4.

I. PLAVIȚU — coresp.
La Lugoj s-a impus formația locală 

A.S.M. care a dispus de Rapid și 
C.S.M. Cluj. Formația bucureșteană, 
Rapid s-a comportat totuși bine.

Rezultate: A.S.M. Lugoj cu Rapid 
12—4 și cu C.S.M. Cluj 11—5, Rapid
— G.S.M. Cluj 10—6.

C. OLARU — coresp.

R. P. Română a întrecut R. S. F. Iugoslavia 
cu 12-4 și 16-0 la lupte

Con- 
dintre

SCOPLJE 9 (prin telefon), 
cursul international bilateral 
formațiile R. P. Române și R.S.F. Iu
goslavia, la lupte libere, s-a încheiat 
cu un valoros rezultat al sportivilor 
români. Reprezentativa A a întrecut 
formația gazdă cu scorul de 12—4, iar

B cu 16—0. Din formațiileechipa
noastre au făcut parte — în ordinea 
categoriilor — I. Focaru, N. Cristea, 
Al. Geantă și Al. Radu, P. Poalelungi 
și I. Radu, I. Popescu, Gh- Ureianu, 
A. Balog și St. Stîngu.
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