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Lotul de fotbal al R. P. Române 
a întrecut pe Sparta Rotterdam: 2-0 (2-0)

Min. 29: Mateianu a tras puternic și mingea s-a oprit în plasă,

Sparta Rotterdam a aterizat la 
București de-abia cu patru ore îna
inte de începerea jocului-vedetă 
al cuplajului de iert, de pe stadionul 
,,23 August". Această întîrziere s-a 
datorat, după cum a declarat condu
cătorul delegației olandeze, dl. Hes-

All Stars 
joaca marți 
la București

HAL GREER
După turneul efectuat în Italia și 

Iugoslavia, selecționata baschetbaliș- 
tilor profesioniști americani, sosește 
astăzi în Capitală pentru o serie de 
jocuri demonstrative, pe care Ie va 
susține La București, Brașov, Sibiu și 
Timișoara, în compania unor forma
ții locale. Și în acest an All Stars a 
adus în Europa cîțiva jucători cele
bri printre care și Hal Greer, pe 
care îl vedeți în imaginea noastră.

hof, condițiilor nefavorabile de zbor 
dintre Frankfurt am Main și Vii .ia, 
fapt care i-a făcut pe fotbaliștii oas
peți să piardă legătura obișnuită cu 
Bucureștiul. „Jucătorii echipei noas
tre s-au prezentat deci sub potenția
lul lor fizic normal și poate și din 
această cauză nu s-au comportat la 
valoarea lor reală" ne-a declarat oas
petele, în continuare.

Cu toate acestea, Sparta Rotterdam 
a dat selecționatei noastre o replică 
viguroasă, utilă în special prin fap
tul că a constituit pentru fotbaliștii 
români un adversar care a jucat în 
forță, cu multă dirzenie, ridicînd 
probleme îndeosebi liniei noastre de 
atac, aflată în fața unor adversari 
cu gabarit impunător, atletici, așa 
cum vor fi și fotbaliștii cehoslovaci, 
pe care-i întîlnim duminică. Re-

1— 0 pentru Lotul R.P.R.
Foto : St. Ciotloș

marcabilă a fost și puterea de luptă 
pe care au arătat-o olandezii, ei a- 
părîndu-și poarta cu multă ambiție 
și jucînd tot timpul „pentru rezultat". 
In anumite momente ale jocului, ei 
au etalat și frumoase calități tehnice 
(bun control al balonului, pase și 
combinații reușite), remarcîndu-se 
îndeosebi Boosvelt, Adelaar și Ha- 
sebrock. De asemenea, o mențiune 
portarului Doesburg.

In partida de ieri, selecționata 
noastră a reușit să marcheze de 
două ori, dar rezultatul final de
2— 0 — chiar dacă este vorba de un 
joc de ver'ficare — nu ne satisface

RADU URZICEANU 
CRISTIAN MANTU

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul de atletism pe echipe
Viorica Viscopoleanir — 6,19 m la lungime, 
Mihaela Peneș — 54,35 <m la suliță

întrecerile din cea de a treia etapă a 
campionatului republican de atletism pe 
echipe (categoria A) au fost serios in
fluențate de vîntul foarte puternic, prin
cipalele meciuri Cluj—Steaua și Dina
mo — Banat au revenit echipelor bucu- 
reștene, mai ușor de cit era de așteptat. 
A treia pretendentă la titlu, Știința 
București, a cîștigat clar ambele întîl- 
niri susținute la Oradea.

Dintre rezultatele individuale cele mai 
bune au fost cele realizate de VIORICA 
VISCO POLEANU — 6,19 m la săritura 
în lungime și, în afară de concurs, de
MIHAELA PENEȘ — 54,35 m la arunca
rea suliței. Aceste performanțe se în
scriu pe locul doi în ierarhia mondială 
o anului 1965. Viorica, după australianca 
Helen Frith (6,33 m) și înaintea Tatianei 
Talîșeva — URSS (6,i6 m), Irenei Kirs- 
zenstein — Polonia și Maria Trio — Ita
lia ambele cu 6,15 ni. La suliță cea mai 
bună performeră mondială este aruncă
toarei! vest-germană Amelie Koloska cu 
56,20 m.

Un rezultat bun a înregistrat, la Ora
dea, Valeria Bufanu 11,2 sec. pe 80 mg, 
la 0,1 sec. de recordul țării. Al Spiridon 
a sărit 2.05 m la înălțime, Ioana Petrescu 
12,2 pe 100 m și Ec. Cheșu 58,4 pe 4C*3 
m. La Cluj, Florentina Stan-cu 57,7 pe 
400 m, N. Macovei 14,9 pe 110 mg, Ad. 
Samungi 7,37 m la lungime, Rodica Cri- 
șan 1,64 m la înălțime, Ilie Popa 45:44,6 
pe 10 km marș și ștafeta Clujului 49,1 la 
4x100 m. Pe stadionul Dinamo : A. Sch
neider 15,0 — 110 mg, Al. Tudorașcu 10,7 
— 100 m, Fr. Bauer 14.74 — triplu, N. 
Gagiu 1:55.5 — 800 m, N. Mustată — 
14:41,2 — 5000 m, S. Cristescu 4,45 m — 
prăjină.

REZULTATELE ETAPEI î Cluj : 
Steaua — Cluj 144—122 (100—75 la băr
bați si 44—47 la femei), Cluj — Brașov 
157—110 (107—66; 50—44), Steaua — Brașov 
160—98 (108—58; 52—40); Oradea: Știința
— Crișana 155—78 (95—47; 60—31), Știința
— Rapid 142—110 (89—71; 53—39), Rapid
— Crișana . 145—103 (90—68; 55—35); Bucu
rești: Dinamo — Banat 143—125 (104—
73; 39—52)k Dinamo — Metalul 164—84
(116—48: 48—36), Banat — Metalul 160— 
87 (109—49, 51—38).

CLASAMENTUL GENERAL

1. Steaua
2. Știința

6 « 0 0 851 —649 12
« 5 0 1 833,5—088,5 10

A 18-a ediție a
Praga —

„Cursei Păcii" 
Berlin— Praga — Varșovia a 
luat sfîrșit duminică pe stadionul 
„A 10-a aniversare" din capitala 
R. P. Polone. După 14 zile de 
concurs în care au fost parcurse 
15 etape, însumînd peste 2300 km, 
clasamentele generale au fost de
finitivate, astfel că pe tabloul în
vingătorilor își înscriu numele la 
individual ciclistul sovietic G. 
Lebedev iar la echipe U.R.S.S. 
Cicliștii români avînd o compor
tare oscilatorie, cînd bine, cînd 
slab, au ocupat locul 5 în clasa
mentul individual prin Dumitres
cu și locul 6 la echipe. Dacă pe 
C. Dumitrescu trebuie să-l felici
tăm pentru munca depusă în a- 
ceastă competiție, trebuie să spu
nem însă că echipa în totalitatea 
ei a nemulțumit.

Etapa a 14-a s-a desfășurat sîm- 
bătă pe ruta Poznan—Dorun (146 
km). După 20 km se formează trei 
grupe de alergători. în prima, în 
care se află aproximativ 30 de ru
tieri, sînt toți cicliștii român1. La km 
40 înregistrăm prima acțiune: 
se desprind din pluton C. Dumi
trescu, Bonnet (Franța), Dochlia- 
kov (U.R.S.S.) și Butzke (R.D.G.). 
După cîțiva km, ei au un avans 
de 500 m. Dar în pluton se dă... 
alarma. Lebedev (U.R.S.S.), Dole- 
zel (R.S.C.) și Kudra (R.P.P.) spri
jiniți de coechipierii lor atacă 
furibund și în 10 km evadarea 
este anihilată. Apoi, plutonul con
tinuă să ruleze în forță 
nu crea premisele unei

pentru a 
noi deta-

H. NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

sofia Campionatele europene

ETAPA VIITOARE (29—30 mai): Ora
dea: Crișana — Steaua — Dinamo; Timi
șoara: Banat — Brașov — Rapid; Bucu
rești: Știința — Metalul — Cluj.

3. Dinamo 6 5 0 1 860,5—725,5 10
4. Cluj 6 3 0 3 836 —760 o
5. Eanat 6 3 0 3 818 —719 6
6. Rapid 6 2 0 4 742 —762 4
7. Brașov 6 2 0 4 748 —805 4
8. Crișana 6 1 0 5 598 —893 2
9. Metalul 6 0 0 6 601 —886 0

MIHAI TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

mijlocie: Po- 
b. p. Hornig 
(Anglia) b. p.

Elena Ceampelea a confirmat. Iat-o, evoluînd la bîrnă, în sala Uni
versiada din Sofia. O imagine reușită surprinsă de telefoto B.T.A.

C. MACOVEI

mătoarele : pană: Traikov (Bul
garia) b. p. Aho (Finlanda); Ba- 
ranyai (Ungaria! b. n. Tracey (Ir
landa); ușoară: Flohr (R. F. 
Germană) b. p. Benedek (Iugo
slavia); Kulej (Polonia) b. k. o. 1 
Hawkins (Anglia);
pencenko (URSS) 
(R.F.G.); Robinson 
Veliev (Bulgaria).

în prima reuniune disputată

J Sîmbâtă după-amiază a avut loc 
| în sala Werner Seelenbinder din 
S Berlin deschiderea oficială a ce- 
2 lei de a XVI-a ediții a campiona- 
| telor europene de box. După cu- 
| Vîntul de deschidere rostit de 
g președintele A.I.B.A., D. H. Russel, 

au fost prezentați spectatorilor o- 
ficialii reuniunilor, după care a 

| urmat defilarea participanților la 
întreceri.

| S-au disputat, în continuare 
? primele meciuri. Boxerii români 
5 nu au evoluat în cele două reu- 

niuni de simbătă. Dintre rezulta* 
tele primelor meciuri reținem ur- ,------------- —

de gimnastică feminină
Elena Ceampelea pe locul 5 la bîrnă

Patru puncte pierdute.
-— Antrenorul Bazit Marian!
— Prezent !
— Dar de ce vorbești așa... cum cîntă 

Connie Francis la radio, pe două voci ?
— Păi, cum să vă spun... eu sîntem, de 

fapt, doi.
_  ? I
— Da, eu și colegul meu Angelo Nicu- 

lescu... Amîndoi ne ocupăm de, cum să spu
nem, „tineret".

— Foarte bine !
— Mulțumim... Așadar... v-a plăcut ?
— Da ! NuI
— Ei, ce să-i facem ? Ne-au luat pe Năf- 

tănăilă, pe Sasu...
— Bine. Să vorbim de ce-a rămas. Că... har 

domnului...
— Știam noi că după meciul de ieri dăm...

pe la „Agendă".
— Așadar, prima întrebare : ce numiți dv. tinerețe ?
— După jocul de ieri ?
— Nu, în general...
— Tinerețe este atuncea cînd se joacă așa... copă- 

cel-copăcel!
— Asta e la o vîrstă și mai fragedă. Cum a jucat... 

D. Muntean» (sau A.! ? Că sînt gemeni). Ați văzut

cum zburda printre tinerii dv. ? Îmi pare rău, dar 
ați pierdut un punct. A doua întrebare: cînd vor 
învăța tinerii noștri că fotbalul se joacă pe goluri ? 
Că pentru asta trebuie să tragă — și încă vîrtos! — 
la poartă ?

— Judecind după jocul celor mari, ceva mai tîr- 
ziu... Așa că nu puteți avea pretenții. Sînt mici și ei...

— Regret, dar ați pierdut și al doilea punct. În
trebarea a treia: e obligatoriu să se învețe driblingul 
în propriul careu de la o vîrstă mai ...mică ? Dar 
înghesuiala în careul advers ?

— Păi, să vedeți...
— încă un punct! Și acum ultima întrebare: cu 

ce completăm echipa reprezentativă „A", cînd... e 
nevoie ?

— Luăm pe cei care nu „merg" la „A" și-i băgăm 
la tineret. Pe urmă... Pe urmă... mai vedem noi. Știți ..

— Patru puncte pierdute...
— Păi asta a fost și ieri, cu Petrolul: 0—4. Cre

deam că ne spuneți ceva nou.
Tiii, ce lipsă de fantezie I
(Ultima frază nu am mai precizat cme-a spus-o. 

Dacă ghiciți dv., dragi cititori, aveți... 25 de puncte I).

MIRCEA COSTEA



Echipa fie tineret-o deziluziei 0-4 cu Petrolul
Duminică, în deschidere la cupla

jul de pe „23 August", ne-a fost dat 
să vedem în lotul de tineret o ulti
mă și amară experiență a federației 
în materie de alcătuire a unei echi
pe de fotbal. Și, într-adevăr, lotul de 
„tineret" (nu garantăm dacă toți ju
cătorii au pînă la 23 de ani), așa 
cum spunea un mucalit în tribune, 
„lotul retrogradaților" era constituit 
pe scheletul echipelor codașe în 
campionatul nostru de fotbal, marea 
majoritate a fotbaliștilor aparținînd 
formațiilor angrenate într-o cursă 
dramatică pentru evitarea retrogra
dării (Progresul, Farul, Minerul, Ști-

Meciuri amicale internaționale
9CRIȘUL ORADEA — NEUBRANDEN

BURG (R.D.G.) 1—1 (1—1).

i «ORADEA, 23 (prin telefon), 
du ția celor două 
mat. Orădenii nu 
iserios, după ce 
fprin Harșani în min. 12. Formația 
tdin R.D. Germană a început jocul 
ipunînd accent pe apărare, dar vă- 
izînd că gazdele nu le pun probleme 
îdeosebite, a Ieșit la atac (egalînd 
iprin Uentz în min. 39) și a insistat 
mai mult în repriza secundă. Totuși, 
Șezui ta Iul a rămas egal.

Evo- 
echipe a deziluzie" 
au luat jocul în 

au deschis scorul

V. Sere - coresp.

C.S.M.S. IAȘI — LODZKI KLUB 
(R.P. POLONĂ) 1—2 (0—1)

IAȘI, 23 (prin telefon). Intîlnirea a 
prilejuit o partidă de slab nivel teh
nic, în care oaspeții, dovedind cali
tăți atletice deosebite, au acționat în 
viteză. Pe de altă parte, C.S.M.S. a 
arătat aceleași deficiente arhicunos
cute la înaintare. Atacantii ieșeni au 
ținut prea mult balonul, iar în a doua 
parte a jocului, cînd au dominat au
toritar, s-au încurcat în combinații 
sterile. Golurile au fost înscrise de 
Kaczmarek (min. 8) și Walczak (min. 
78 din 11 m) pentru Lodzki Klub, 
respectiv Voica (min. 57).

D. Diaconescu și Eugen Ursu — 
coresp.

al R. P. Române
a întrecut pe Sparta Rotterdam: 2-0 (2-0)

Lotul de fotbal

ința Craiova). Cu o asemenea ames
tecătură de jucători ne îndoim că 
se poate juca fotbal de calitate și se 
pot obține rezultate onorabile.

Că așa stau lucrurile ne-a arătat-o 
evoluția pe teren a lotului de tineret, 
scorul categoric (4—0) cu care aces
ta a fost învins de Petrolul.

Partida a îost fără istoric. De la 
început formația petrolistă s-a insta
lat temeinic în teren, a acționat calm, 

a împins mult înainte, spre buturile 
lotului de tineret, cele două extre
me, Oprișan și Moldoveanu, pe Dri- 
dea, precum și pe Iuhasz și Muntea- 
nu, o linie mediană activă. Ultimii 
doi au păstrat bine în chingi mijlo
cul terenului, de unde au și alimen
tat cu mingi înaintarea petrolistă. 
Neprimind de la început riposta cu
venită din partea echipei de tineret, 
oaspeții înscriu în min. 12. Iată cum 
s-a petrecut faza: apărarea echipei 
de tineret este surprinsă mult îna
inte, fapt ce-i permite Iui Moldovea
nu să-l lanseze în adîncime pe Opri
șan, care în plină viteză înscrie pes
te Andrei: 1—0 ! Golul se părea că 
a scuturat puțin pe cei din lot, de
oarece în minutele 19 și 20 Sfetcu 
și apărarea Petrolului sini pe punc
tul de a ceda. Se părea numai, deoa
rece cu aceste acțiuni se stinge tot 
focul stîrnit de „tineret" și formația 
ploieșteană își ia în serios rolul 
sparing-partener. Pînă la sfîrșitul 
prizei domină autoritar Petrolul.

In partea a doua a partidei, 
lotul de tineret se produc
schimbări (intră Gaboraș în locul lui 
Andrei, Sfîrlogea în locul lui Soc, 
iar puțin mai tîrziu Soo în locul lui 
Frățilă și Sătmăreanu în cel al lui 
D. Nicolae). Toate schimbările pe
trecute n-au dus însă la îmbunătă
țirea jocului formației de tineret, a- 
ceasta practicînd în continuare ace
lași joc încîlcit, dezorientat șl

ineficace în fața porții. Și, bineînțe 
Ies, petroliștii nu s-au lăsat rugați 
prea mult și au înscris de două ori, 
prin Dridea (m. 67 din penalti șl m. 
75 dintr-o acțiune personală, după 
ce a driblat toată apărarea) și Mol
doveanu.

întreaga partidă s-a desfășurat sub 
semnul superiorității formației din 
Ploiești, care a jucat simplu șl 
eficace și care a avut o bună orien
tare in teren. Lotul de tineret a cons
tituit o deziluzie. Formațiile aliniate 
în cele două reprize au practicat 
un fotbal confuz, bătrînesc, în care 
au abundat pasele trimise la adver
sar, căutările de poziții ideale de
șut (Frățilă, Soo, Ologu și Codrea- 
nu), sau dimpotrivă, pripelile în
fața porții. De fapt, cum am arătat 
la începutul cronicii, niște fotbaliști 
care joacă în campionat în formații 
amenințate de spectrul 
nu pot arăta cine știe 
credem că comisia de 
procedat just. Note ?
trolul, în ansamblu, nota 8 (Muntea- 
nu și Iuhasz 9) iar pentru „tineret”, 
care a jucat fără ambiție, fără elan 
tineresc, 4. Cu

Gh. Olteanu 
nirii, a condus, 
se pot imputa
de ezitare în acordarea unor sanc
țiuni, cum a fost cazul loviturii de 
la 11 m.

Formațiile: LOTUL DE TINERET: 
Andrei (Gaboraș) — Lupescu, D. Ni
colae (Sătmăreanu), Grăjdeanu, De- 
leanu — D. Popescu, Iancu — Olo
gu, Frățilă (Soo), Soo (Sfîrlogea), Co- 
dreanu. PETROLUL: Sfetcu — Pa- 
honțu, Dragomir (Bok), Ivan, Florea 
— Iuhasz, D. Munteanu — Oprîșan, 
Dridea I (Dridea II), Mocanu, Mol
doveanu.

retrogradării 
ce. Și aici 
selecție n-a 
Pentru Pe-

indulgență.
(Buc.), arbitrul întîl- 
în general, corect. I 
însă unele momente

(Urmare din pag. 1)

pe deplin. Și aceasta, pentru că echi
pa a avut o superioritate teritorială 
«videntă (vorbesc de la sine cele 
21 de cornere obținute I) 
însă n-a tructificat-o cum s-ar fi cu- 
fvenit. Dacă în prima repriză, jucăto- 
lii noștri au desfășurat un joc mai 
clar, cu combinații gîndite, cu pă- 
ttrunderi spectaculoase, cu un bun 
coeficient de șuturi la poartă, în 
ischimb, după pauză, ei s-au complă- 
șcut într-un joc încîlcit, cu exces 
fda pase laterale. Fotbaliștii români 
(au greșit în aceste 45 de minute 
— după părerea noastră —prinfap- 
Itul că nu și-au mai pregătit cu calm 
acțiunile, n-au căutat să-și scoată ad- 
rversarii din dispozitivul de apărare 
și astfel, cu toată dominarea, n-au 
mai putut concretiza.

Desigur, după un asemenea joc, 
Snteresează în primul rînd concluzrle 
tasupra formulei de echipă prezentate. 
Apărarea imediată a dat satisfacție, 
protejînd cu succes poarta apărată 
de Haidu, pe tot parcursul meciului. 
Eomponenții liniei de fund s-au pla
sat corect și nu ’-au lăsat pe olan
dezi să intre în poziții de șut. în 
îcazul cînd Greavu (care n-a putut 
juca, avînd o întindere) nu va fi apt 
pentru duminică, varianta încercată 
ieri ni se pare o rezolvare. Păcat că Ja- 
imaischi s-a accidentat în minutul 
!10, pentru că acest lucru nu ne-a 
permis să ne edif’căm asupra posi- 
ibilităților lui. Vechea linie Gher- 
igheli—Georgescu a. avut scăderi, 
•nefiind pentru ansamblul echipei 
punctul de sprijin, de legătură, de 
creație, pe care cei doi „oameni de 
mijloc' sînt chemați să-l constituie 
în cadrul sistemului 4—2—4. Din 
atac, s-a remarcat din nou Pîrcălab, 
Mateianu a fost sub nota ultimelor 
evoluții. Sasu a făcut mari eforturi, 
dar nu totdeauna în acord cu miș
carea coechipierilor, iar Sorin A- 
wram s-a străduit să cîștige încrede
rea selecționerilor pentru postul de 
extrem stînga, alergînd mult și cău- 
tînd să colaboreze cu partenerii de 
linie.

Să sperăm că în săptămîna care 
me mai desparte de meciul cu Ce
hoslovacia antrenorii lotului, trăgînd 
concluziile ce se impun după aceas-

pe care

tă verificare, vor reuși să aducă 
îmbunătățiri jocului echipei.

Și acum iată momentele de joc din 
care s-au înscris cele două goluri 
(ne rezumăm la ele, pentru că nu 
vrem să reținem atenția cititorilor 
cu o suită de faze mai mult sau mai 
puțin semnificative). în min. 29, So
rin Avram primește o pasă de la 
Hălmăgeanu, face o cursă lungă pe 
aripa stîngă, centrează din apropie
rea coltului careului la MATEIANU 
și acesta reia puternic, pe jos, la 
colț : 1—0.

în m’n. 40, golul pornește tot de 
la Sorin Avram, care, ajuns pe cen
trul terenului, pasează lui PÎRCĂ- 
LAB. Extremul dreapta al echipei 
noastre șutează precis, la semi-înăl- 
țime : 2—0.

întîlnirea a fost bine condusă de 
arbitrul francez Pierre Schwinte.

LOTUL R.P. ROMÂNE: Haidu—Popa 
Nunweiller III, C. Dan, Hălmăgeanu 
— Jamaischi (din min. 10 Ghergheli), 
Georgescu—Pîrcălab, Mateianu, Sasu, 
S. Avram.

SPARTA ROTTERDAM:Doesburg— 
Terhorst, Bentzon—Kemper, Eiiken- 
broeck, Laseroms (Verhoeven) — Ha- 
sebrook, Bosselaar, Prinzen, Bosveld, 
Adelaar.

de 
re-

In 
cîteva

VASILE GRĂDINARU

Moldoveanu (căzut la pămînt împreună cu portarul Gaboraș) a marcat cu 
capul al patrulea gol al Petrolului.

SERIA EST
Fălticeni — Flamura roșie Te- 
(1-1).
Moldova Iași — Textile Buhuși

Metalul Rădăuți

Foresta
cuci 3—1

Dinamo
2—2 (0—2).

Petrolul Moinești
0—0.

Metalosport Galați — Textila Botoșani 
3—0 (1—0).

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Fructexport Focșani 0—1 (0—0).

Victoria P. Neamț — Rulrpentul Bîrlad 
2—1 (1—1).

Viitorul Suceava — Ceahlăul
3—2 (2—2).

Minerul Cîmpulung — Teba Arad 2—1 
(1-0).

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Deva 1—0 
(1-0)

CLASAMENT

CLASAMENT

Foto : A. Neagu

PRONOSPORT

1. Ceahlăul P. Neamț
2. Fructexport Focșani
3. Textila Buhuși
4. Metalosport Galați
5. Chimia Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej
6. Foresta Fălticeni
7. Flamura r. Tecuci
8. Dinamo Mold. Iași
9. Victoria P. Neamț

10. Viitorul Suceava
11. Textila Botoșani
12. Metalul Rădăuți
13. Petrolul Moinești
14. Rulmentul Bîrlad

22
22
22
22

P. Neamț

14 2 6 55:24 30
11 4 7 43:25 26

9 8 5 36:25 26
11 3 8 29:28 25

9 5 8 24:24 23
8 7 7 25:27 23
9 4 9 35:33 22
9 3 10 32:33 21
7 6 9 27:35 20
8 3 11 22:32 19
8 3 11 23:36 19
7 5 10 27:43 19
7 4 11 23:27 18
7 3 12 31:40 17

Metalul Rădăuți 
Viitorul Suceava

22 14
22 11
22 11
22 10
22 10
22 9
22 10
22 10
22 8
22 9
22 8
22 8
22 6
22 8

29 
27
25
24
24
22
22
22
21
20

Dinamo Bacău
SERIA I

AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 12 
~ REZULTATE EXACTE 

«Concursul nr. 21 din 23 mai 1965.
t I. R. D. Germană—R.P. Ungară X 
ț- II, Polonia—Scoția X
(III. U.R.S.S.—Grecia 1
'IV. Met. Tîrgoviște—Siderurgistul X 
■ V. C.F.R. Roșiori—Met. București 2 

Șt. Galați—Poiana Cîmpina 1 
Jiul Petrila—C.S.M. Reșița 1 
Sătmăreana—Min. Lupeni 1 
Atalanta—Internazionale 2 
Foggia—Juventus I
Mantova—Lazio 2
Roma—Lenerossi X

ETAPA VIITOARE :
— victoria P. Neamț,
— Metalosport Galați, Ceahlăul p. Neamț
— Dinamo Moldova Iași, Fructexport 
Focșani — Rulmentul Bîrlad, Petrolul 
Moinești — Flamura roșie Tecuci, Textila 
Botoșani — Chimia Orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej, Foresta Fălticeni — Textila 
Buhuși.

VI. 
VII. 

07111.
IX. 
X.

XI.
XII.

de premii 289 837 lei.

SERIA VEST
TractorulElectromotor Timișoara 

Corabia 2—0 (2—0). 
C.F.R. Arad — Metalul 

2—0 (1—0).
Metalul Hunedoara — Muscelul Cim- 

pulung 2—0 (1—0).
Victoria Călan — Metalul Pitești 5—1 

(3-0).
Minerul Anina 

iova 3—0 (2—0).

Tr. Severin

Electroputere Cra.

1. C.F.R. Arad
2. Metalul Hunedoara
3. Minerul Deva
4. Metalul Tr. Severin
5. Pandurii Tg. Jiu
6. Electromotor Timiș
7. Victoria Călan
8. Muscelul Cîmpulung
9. Electroputere Cv. ’

10. Minerul Anine
11. Tractorul Corabia
12. Minerul cîmpulung
13. Teba Arad
14. Metalul Pitești

ETAPA VIITOARE: Metalul ____
Pandurii Tg. Jiu, Teba Arad — victoria 
Călan, Minerul Anina — Metalul Tr. 
Severin, Minerul cîmpulung — Electro
motor Timișoara, Tractorul Corabia — 
Metalul Hunedoara, Minerul Deva — 
Muscelul Cîmpulung, Electroputere Cra
iova — C.F.R. Arad.

9. Unirea Dej
10. Minerul Baia
11. Olimpia Oradea
12. Topitorul Baia Mare
13. Forestiera

Sighetul Marmațiel
14. Unirea Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE : steaua roșie sa- 
lonta — Unirea Tg. Mureș, Gloria Bis
trița — Minerul Baia Sprie, Olimpia O- 
rădea — Topitorul Baia Mare, Unirea 
Dej — Minerul Bihor, Forestiera Sighe
tul Marmațiel — soda Ocna Mureș, A.S. 
Aiud — Chimica Tîrnâveni, Arieșul Tur
da — Faianța Sighișoara.

SERIA SUD

Sprie
22 10 1 11 25:38 21
22 8 4 10 33:31 20
22 8 4 10 31:37 20
22 6 6 10 39:40 18
21 8 2 11 27:43 18
22 7 4 11 21:45 18

Pitești

SERIA NORD

Textila Sf. Gheorghe — Tehnometal 
București 0—0

Rulmentul Brașov — Electrica Constan- 
ța 0—1 (0—0).

Flacăra roșie București — Progresul 
Alexandria 3—0 (progresul a fost scoasă 
din campionat)

Portul Constanța — Victoria Giurgiu 
4-1 (1-1).

Rapid Mizil — Unirea Răcari 4—0 (1-0) 
Dlnamo Victoria București — •' 

Mangalia 1—0 (1—0).
Electrica

1—0 (1—0).

FLACĂRA MORENI — ( 
STRUCTORUL BRĂILA 4—3 (î 
Joc de factură mediocră, în care 
bele apărări au fost slabe. A cî 
echipa gazdă, datorită cîtorva a< 
mai reușite în atac. Au marcat : 
(8), Popescu (43 și 63) și Dr 
(80), respectiv Meder (35 și 85) și 
zăcu (48). (Gh. Ilinca — coresp

METALUL TÎRGOVIȘTE — S 
RURGISTUL GALAȚI 1—1 (I 
La Pitești s-a consumat unul din 
biurile seriei. Metalul Tîrgoviște 
creat avantaj încă din min. 2 cîl 
înscris prin Nițescu. Acest scor 
menținut pînă în min. 75, cînd Pă 
cu, printr-un șut de la distanță 
egalat. Jocul a fost de un nivel 
nic scăzut. (Al. Momete și I. Udr< 
coresp).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — CHI, 
FĂGĂRAȘ 2—0 (1—0). Partida a 
de un nivel tehnic slab. S-au c 
multe greșeli tehnice, în special 
la adversar, și s-a tras puțin la po. 
Victoria a revenit gazdelor, cart 
fost ceva mai decise în acțiunile 
atac. In min. 17 Știința a înscris 
mul gol prin Cicu, care sj* fructi 
o pasă primită de la Sașcă, iar în: 
79 Sașcă a transformat o lovit^J 
la 11 m, în urma unui henț în c 
comis de Rusu. De remarcat faptu 
echipa gazdă a avut și două bare. 
Chimia una. Arbitrul I. Constant) 
cu (Tulcea) a condus formațiile : 
ința : Manta — Anton, Gheghi 
Urseanu, Rădulescu — Cicu (Sîi 
Angelescu — Sașcă, Ene, Rotaru, 
silescu. Chimia : Berechet (Szabo 
Rusu, Rîșniță, Oancea, Lancea 
Feurdean, Ceacîr — Feher (Ba:' 
Dumitrescu, Romilă, Nițu. (C. DU 
TRIU)

C.F.R. PAȘCANI — TRACTOI 
BRAȘOV 1—0 (0—0). Beneficiind 
vînt, fiecare echipă a dominat cît 
repriză. Oaspeții au „avut" două I 
prin Ciripoi și Cristoloveanu, La 
luare feroviarii forțează nota, ai 
ei o bară, prin Atanasiu. Punctul 
toriei îl înscrie Gheghe ( 
(C. ENE — coresp.)

UNIREA RM. VILCEA — DT' 
MO BACĂU 0—1 (0—0). MecLi, 
în care cele două puncte au const! 
obiectivul nr. 1 aî ambelor form 
A cîștigat pînă la urmă echipa bă : 
oană, în urma unei greșeli a apăr 
adverse, care i-a dat posibilitate 
Unguroiu să centreze lui Matei și 
timul să înscrie nestingherit (71). C 
dele s-au mișcat mai bine, au domi 
majoritatea timpului, au avut nui 
roase ocazii de a înscrie, dar... t 
nereglat la poartă și intervențiile 
lutare ale portarului băcăoan Bu 
au pecetluit soarta jocului. De rerr 
cat faptul că în min. 86, Olteanu ( 
namo) a comis un henț în careu, 
pe care arbitrul Al. Pîrvu (Buc.) 
l-a acordat. Raport de cornere 10 
pentru Unirea (R. ALEXANDRU 
coresp.) —

ȘTIINȚĂ CALAȚI — POIĂJ 
CÎMPINA 4—1 (2—0). Spre satisl 
ția publicului, studenții au prestai 
joc de bun nivel tehnic încheiat't> 
victorie meritată. Dominarea insist 
tă a echipei gălățene este exprimați 
prin scorul categoric cu care s-a 
cheiat partida. Poiana a jucat frui 
în cîmp, dar n-a avut finalitate. R 
lizatori : Stănculescu (28), Neagu ( 
78, 82) pentru Știința, respectiv B; 
(69). (ȘT. CONSTANTINESCU] 
coresp. reg.)

C.F.R. ROȘIORI — METAL 
BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Metalur; 
tii au muncit mult pentru a cîști 
Ei au făfcut risipă de energie, în ti 
ce localnicii au dat impresia că s 
obișnuit să piardă pe teren propi 
Au înscris : Niculescu II (12) și 1 
zatu (55) pentru Metalul și respei 
Ciofalcă. (TR. NEGULESCU—corei

CLASAMENT

Marina
Fieni Metrom Brașov

Topitorul Baia Mare — Unirea Dej 
5— 1 (4—1).

Unirea Tg. Mureș — Olimpia Oradea 
2—0 (1—0).

Steaua roșie Salonta — A.S.
3— 0 (2—0).

Minerul Baia Sprie — Arieșul 
1-1 (1-1).

Faianța Sighișoara — Minerul
4— 0 (3—0).

Chimica Tîrnăveni — Soda Ocna Mu
reș 0—1

Meciul
Sighetul

Aiud

Turda

Bihor

(0-1).
Gloria Bistrița — Forestiera 
Marmațiel nu s-a jucat.

CLASAMENT

1. Arieșul Turda
2. Chimica Tîmăvenl
3. A. S. Aiud
4. Faianța Sighișoara
5. Soda Ocna Mureș
6. Minerul Bihor
7. Steaua roșie Salonta
5. Gloria Bistrița

22 12 5 5 53:20 29
22 11 4 7 33:21 26
22 10 4 8 42:35 24
22 9 6 7 33:29 24
22 8 6 8 30:21 22
22 10 2 10 41:31 22
22 10 2 10 29:37 22
21 10 2 9 22:31 22

CLASAMENT
Vlct. Buc.1. Dinamo __

2. Rulmentul Brașov.
3. Textila Si. Gheorghe
4. Victoria Giurgiu
5. Rapid Mizil
6. Portul Constanța
7. Electrica Constanța
8. Electrica Fieni
9. Marina Mangalia 

.0. Metrom Brașov
11. FI. roșie Buc.
12. Tehnometal Buc. 
.3. Unirea Răcari
.4. Progresul Alex.

ETAPA VIITOARE :

22 9 8
22 11 4
22 9 7
22 8 8
22 9 6
22 8 8
22 8 7
22 10 2
22 7 7
22 8 5
22 7 7
22 6 7
22 7 4
22 6 2

Metrom Brașov —

26 
26
23
24 
24 
24 
23 
22 
21 
21 
21 
19 
18 
14

vin vruAxi ; lucirum jomușuv ~~~ 
Portul constanța, Tehnometal București 
— Uniree Răcari; Marina Mangalia — 
Textila Sf. Gheorghe, Progresul Alexan
dria — Dinamo Victoria București, Vic
toria Giurgiu — Electrica Fieni, Elec
trica constanța — Flacăra roșie Bucu
rești, Rapid Mizil — Rulmentul Brașov.

36:18
35:29
24:18 
33:27 
32:29
35:33 
37:37

1. Dinamo Bacău
2. Siderug. Galați
3. Flacăra Moreni
4. Poiana Cimpina
5. Știința Galați
6. Constructorul Br.
7. C.F.R. Roșiori
8. C.F.R. Pașcani
9. Metalul Tîrgoviște

10. Unirea Hm. Vîlcea
11. Metalul Buc.
12. știința Bu«.
13. Tractorul Brașov
14. Chimia Făgăraș

23 14 2 7 46:25 
23 11 7 5 33:1£ 
23 11 5 7 32:24 
23 12 1 10 41:37 
23 10 5 8 38:34 
23 11 2 10 35:36 
23 8 7 8 28:31 
23 11 1 11 30:35 
23 9 3 11 23:31 
23 9 2 12 58:30 
23 9 2 12 29:33 
23 8 4 11 27:31 
23 7 5 11 27:35 
23 6 4 13 29:46

U. T. A.—Științ
ARAD, 23 (prin telefon). Cu toa 

că U.T.A: a dominat mai mult, sti 
denții au cîștigat datorită unei pr 
cizii mai bune a șuturilor la poart 
Atacul textilist, în special în prin 
repriză, a fost lipsit de ineisivitat 
In următoarele 45 de minute arădi



i Timișoara, lideri în

miergafioare înscrierii primului gol al Știin- 
iarul Berechet a boxat mingea, din pasa 

la Sașcă, Cicu a tras puternic și balonul 
■'urat în poartă printre picioarele apără

torilor.
Foto : St.

viitoare : Constructorul Bră- 
țltiința București, Dinamo Ba- 
ptiința Galați, Poiana Cîmpina 
ea Rm. Vîlcea, Metalul Bucu- 

Flacăra Moreni, Tractorul
— C.F.R. Roșiori, Chimia Fă-
- Metalul Tîrgoviște, Siderur- 
»alați — C.F.R. Pașcani.

SERIA A ll-A
ISTRIA SÎRMEI CÎMPIA
i — RECOLTA CĂREI 1—0 
Meci disputat pe un timp fru-
fața a peste 4 000 de spocta- 

care a revenit pe merit jucă- 
echipei gazdă. Din primul mi- 
1. sîrmei pune stăpînire pe 
ică continuu dar acțiunile nu 
Jjjjcretizate din cauza apără- 
«iglomerate a oaspeților. în 

3 atacantul Vegh este faultat 
u de fundașul 1. Szabo și penal- 
prdat de arbitru este transfor- 

Constantin. în ultima parte a
ii „Sîrma“ ratează ocazii favo- 
,îe gol prin Vegh, Mureșan I și

(P. TONEA — coresp.)

categoria B
ȘTIINTA TIMIȘOA

RA — C.S.M. SIBIU 
4—0 (0—0). în prima
repriză scorul s-a men
ținut alb datorită unei 
tactici greșite a studen
ților. Ei au neglijat în 
această perioadă jocul 
combinativ între înain
tași. în partea a doua 
a meciului timișorenii
acționează rapid în atac, 
reușind ca, la numai
cinci minute, după relua
re să deschidă scorul 
prin Lereter : 1—0. In
min. 60 Manolache mă
rește diferența la 2—0 
apoi în min. 73, tot el, 
înscrie cel de al treilea 
punct Cu două minute 
înaintea 
Lereter pecetluiește re
zultatul 
Sibienii 
cui înaintării lor pe cele 
două extreme care însă 
n-au putut fructifica nici 
una din ocaziile avute. 
A arbitrat foarte bine 
A. Bentu-Buc. (A. AR- 
NĂUTU-coresp.).

SĂTMĂREANA —MI
NERUL LUPENI 4—1 
(2—0). Echipa din Satu 
Mare a practicat un joc 
bun, presărat cu multe 
acțiuni spectaculoase. 
Oaspeții au fost depășiți 
în toate compartimente- 

marcat : Kuki (min. 10 din 
__ Marian (min.
(min. 65), Mesaros (min. 
tiv, Ologu (min. 88). (A. 
respondent).

CLASAMENT
23 13 5 5 38:20 
23 12 4 7 32:24 
23 11 4 8 31:26 
23 10 4 9 31:21 
23 10 4 9 37:27 
23 11 2 10 33:31 
23 9 5 9 32:28 
23 10 3 10 35:32 
23 9 5 9 28:30 
23 8 6 9 21:25 
23 11 0 12 32:41 
23 9 2 12 27:31 
23 8 3 12 27:40 
23 5 3 15 18:46

fluierului final

întîlnirii : 4—0. 
și-au bazat jo-

Ciotloș

le. Au 
11 m), 
(min. f

15), Silaghi
85), respec-
VERBA-co-

A luat siirșit întrecerea echipelor din scria lI
I
I
I
I
I
I
Iavștă ȘX 1VXU 

lua parte la 
tămîni la tun

I
I 
I 
I
I 
I

a campionatelor republicane
Jocurile pe care amatorii de hand

bal le-au urmărit ieri în cadrul seriei 
I a campionatelor republicane au fost 
ultimele din acest sezon. O dată con
sumată și această etapă nu au mai ră
mas de disputat decît cele două tur
nee finale, care vor desemna for
mațiile campioane. La fete si
tuația este clară : Știința București, 
Știința Timișoara, Rapid Bucu
rești și Mureșul Tg. Mureș vor 

' i sfîrșitul acestei săp- 
—....... la turneul final, iar Știința
Cluj și Ș.S.E. Ploiești vor retrograda 
în seria a Il-a. La băieți se cunosc nu
mai trei participante la turneul final : 
Dinamo București, Steaua și Dinamo 
Brașov. Cea de a patra echipă va fi 
știută numai după disputarea restan
ței de mîine : Dinamo Bacău — Steaua.

Iată rezultatele înregistrate ieri :
MASCULIN, SERIA I:
Dinamo Brașov — Steaua 14—14 

(8—7). A fost un joc frumos, viu dis
putat, cu numeroase faze spectaculoa
se. Gazdele au condus pînă în ulti
mul minut, cînd Steaua a reușit să

egaleze prin Jianu. A condus cu scă
pări M. Szucik (Reșița). (T. Maniu și 
V. Popovici — corespondenți).

Dinamo Bacău — Știința Timișoara 
16—8 (10—2). în prima parte, dina- 
moviștii au jucat excelent, dominînd 
majoritatea timpului. După pauză ei 
nu au mai insistat și oaspeții au redus 
din handicap. De notat că gazdele au 
ratat 4 lovituri de la 7 m I (I. Iancu- 
coresp.)

Știința Galați — Voința Sighișoara 
25—16 (10—11). După o repriză în 
care oaspeții au fost mai buni, jocul 
s-a echilibrat și studenții s-au impus 
prin acțiuni la semicerc, cîștigînd pe 
merit. S-au remarcat : Bîrzoi și Nițes- 
cu (Știința), Netrea (Voința). (S. Con- 
stantinescu — coresp.).

Știința Petroșeni — Tractorul Bra
șov 21—19 (13—6). Meciul a fost mult 
mai echilibrat în repriza secundă și, 
mai ales, în final. în min. 40 gazdele 
aveau încă un avantaj de 7 goluri. 
Cei mai buni : Popovici (Știința), Me- 
dianu și Brendorfer (Tractorul). (S. 
Băloi și I. Zamora — coresp.).

CET.i~r~rrlȘtiința Tg. Mu
reș—Dinamo Bucu
rești 11—30 (6—17).

FEMININ, SERIA I s
Știința Timișoara — Mureșul Tg. 

Mureș 6—4 (2—3). Miza mare a celor 
2_ puncte puse în joc a făcut ca partida 
să fie dîrz disputată. In prima parte 
a jocului mureșencele au speculat bine 
greșelile de apărare ale gazdelor. Du
pă pauză Știința egalează și ia con
ducerea (4—3). Apoi scorul este din 
nou egal (4—4), iar în ultimele 10 mi
nute studentele se impun și obțin o 
meritată victorie. (P. Arcan—coresp. 
reg.)

C.S.M. Sibiu — Rapid București 
8—14 (5—9). Meciul a fost foarte fru
mos, de la Rapid cele mai bune jucă- ----- .....toare fiind Boțan și Hedeșiu. 
Topîrceanu — coresp.).

Tractorul Brașov — Șc. medie 
Timișoara 18—9 (6—4).

Știința București — Știința 
12—3 (6—1).

Confecția București — S.S.E. 
iești 32—4 (19—3).

nr. 4

Cluj

Plo-

1. Știința Timișoara
2. Ind. sîrmei C. Turzil
3. Vagonul Arad
4. Clujeana
5. Jiul Petrila
6. A. S. Cuglr
7. Minerul Lupenl
8. C.S.M. Sibiu
9. Recolta Cărei

10. Gaz metan Mediaș
11. A.S.A. Tg. Mures
12. Sătmăreana
13. C.S.M. Reșița
14. C.F.R. Timișoara

ETAPA VIITOARE: Ind. sîrmei 
C. Turzii—Vagonul Arad, A.S.A. Tg. 
Mureș—Jiul Petrila, C.F.R. Timișoa
ra—Gaz metan Mediaș, Minerul Lu- 
peni—Clujeana Cluj, C.S.M. Sibiu— 
Sătmăreana Satu Mare, C.S.M. Reși
ța—Știința Timișoara, Recolta Cărei— 
A.S. Cugir.

24 
24 
23
23
23
22
22
20
19
13

I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I

Progresul-performera etapei:
cu Grivița Roșie...

„.Progresul este 
doua echipă, du- 

în acest sezon, 
propriu formația 

6—0 (0—0). Echipa

pă Dinamo, care, 
întrece pe teren 
Griviței Roșii: 
lui Viorel Moraru a acționat cînd pru
dent, cînd descoperită și n-a găsit 
un... antidot la tactica adversă. Mai 
mult, după ce Craioveanu a deschis 
scorul (lovitură de pedeapsă, min. 
62), rugbiștii de la Grivița Roșie s-au 
pierdut complet, n-au mai insistat 
nici în margine, nici în grămezi. Ac
țiunile pe treisferturi n-au mai avut 
nici ele consistența caracteristică. E- 
chipa a jucat blazat, în ciuda tinere
ții ei...

Progresul, dimpotrivă, a făcut o 
partidă bună, cu acțiuni subtile (S. 
Nicolescu, Ghiuzelea, Florescu). Ea a 
beneficiat de o înaintare viguroasă 
(Doruțiu, Craioveanu, Vicoi, Labo, 
îndeosebi) care a muncit mult. Sco
rul final l-a stabilit Alexandrescu, 
printr-un „drop", în min. 77.

JEANA — AS.A. TG. MU- 
—0 (3—0). Gazdele au acționat 
și eficace reușind ca tot timpul 

i inițiativa de partea lor. Oas- 
-au reușit nici un moment să se 
la nivelul formației clujene, au 
n atac slab și o apărare pene- 
. Au înscris : Alecu (min. 8 
l), Soboslai (min. 12, 75 și 83) 
al (fflig. 54). De menționat că 
nii au sosit la Cluj cu o întîr- 
le 20 de minute față de ora în- 

meciului. (P. RAD VANI — 
1

Cu o excepție •••

Rezultate normale in etapa de ieri

:. CUGIR — C.F.R. TIMIȘOA- 
-2 (3—1). Partidă în care gaz- 
u aruncat în luptă toate resur- 
tu marcat : Lazăr (min. 18 și 
iș (min. 40), Moraru (min. 85), 
tiv, Gherghel (min. 30) și Pali 
54) (M. VÎLCEANU — coresp.)

I 
I 
I
I 
I
IL PETRILA - C.S.M. REȘIȚA 

2—0). Joc viu disputat în care 
icii au dominat majoritatea I 
ui obținînd o victorie meritată. I 
aii și-au bazat jcreul pe contra- 
i dar n-au reușit să marcheze 
o singură dată. Golurile aparțin 
artinovici (min. 1), Libardi (min. 
50 din 11 m) și respectiv, Nicu- 
(min. 84). A arbitrat bine C. 
(București). (ST. BĂLOI și I. 

)RA — coresp.)

I
I

Z METAN MEDIAȘ — VAGO- 
ARAD 2—1 (1—1). Localnicii 

incit foarte mult pentru victorie, 
în Vagonul un adversar care a 

s prompt orice atac, în deosebi 
iriza 1. în cea secundă medieșe- 
ntrolează jocul și cîștigă pe me- 
unctele au fost înscrise de Filip 
9), Bama (min. 77), respectiv, 
inger (min. 13). (Z. RÎȘNOVEA- 
- coresp.)

in meci amical 
ij 2-3 (0-1) 
aacă mai legat, dar portarul 
belt dovedește nesiguranță, 
urile au fost realizate de Bre- 
min. 22), Pîrvulet (min. 56), V. 
indru (min. 84) pentru Știința, 
sar (min. 53 și 88) pentru U.T.A. 

ȘT, IACOB — coresp.

In etapa de ieri 
campionatelor re

publicane la ca
tegoria A — seria I 

s-au înregistrat următoarele rezultate 
normale cu o excepție, și anume, în
frîngerea Științei Galați (M) la Plo
iești.

Farul Constanța - Știința Timișoara 
(M) 3—0 (4, 13, 11), Constructorul 
Brăila-Dinamo Bihor (M) 3—0 (2, 2, 
13), Știința Cluj-Progresul București 
(M) 3—1 (—14, 5, 12, 12), C.S.M.S. 
lași-Steaua (M) 1—3 (7—15, 11—15, 
15—11, 11—15), Minerul B. Mare- 
Dinamo București (M) 1—3 (6—15, 
15—9, 11—15, 6—15).

Petrolul Ploiești-Știința Galați (M) 
3—0 (9, 10, 14). Petrolul a jucat 
bine, dar la obținerea victoriei sale 
o contribuție substanțială a avut ar
bitrajul părtinitor pentru gazde pe 
care l-a prestat E. Nemțeanu-Con- 
stanța. (A. VLĂSCEANU-coresp.).

C.P.B.-Partizanul roșu Brașov (F) 
3—0 (9, 7, 8), Știința Buc.-Farul (F)
2— 3 (16—14, 11—15, 15—11, 12—15, 
10—15).

C.S.M. Cluj - Voința Craiova (F)
3— 2 (—12, 5. —5, 4, 10). învinsele 
n-au beneficiat de aportul a două 
jucătoare de bază: Lăzeanu și Co- 
veanu. (ȘT. TAMAȘ-coresp.).

C.S.M. Sibiu - Progresul București 
(F) 3—0 (8, 7, 7) în 52 de minute 
de joc la discreția gazdelor, dintre 
care s-au remarcat Herman și Fene- 
chiu. De la oaspete — Maricuța și 
Șopon. (M. LUPUȚIU-coresp.).

Metalul București-Știința Cluj (F) 
2—3 (5—15, 15—13, 14—16, 15—7, 
14—16), după o palpitantă evoluție a 
scorului. Un meci lung (o oră și cinci 
minute), a căiui întindere n-a re- 
gretat-o nimeni, mulțumită ridicatei 
valori atinse de ambele echipe în 
cea mai mare parte a întrecerii. Au

conduse cînd au manifestat scăderi 
la aceste capitole și în plus la du
blarea acțiunilor ofensive, îngăduind 
blocajului echipei Metalul (în genere 
bun) să puncteze uneori în serie. Mai 
eficace în jocul bucureștencelor — 
apărarea; cu lacune, decisive pentru 
întreaga comportare a formației — 
modul în care au fost servite atacan
tele, îndeobște imprecis, cu mingi 
prea aproape de fileu, ușurând în 
felul acesta sarcina blocajului advers. 
S-au evidențiat: Marcu, Mocanu, 
Popa, Porumb (Știința), Dumitrescu, 
Evdoșenco și Ionescu (Metalul). Au 
arbitrat bine C. Florescu și N. Ur- 
sulescu.

CONSTANTIN FAUR

C.S.M.S. Iași a fost gata-gata să 
stopeze duminică din cursa ,,pen:ru 
titlu, pe lidera clasamentului, Di
namo. Condusă cu 6-0, după cele două 
încercări ale lui Dragomir și Coravu, 
echipa oaspe a reușit să reducă din 
handicap prin Crișan și apoi 
să egaleze prin Rozenberg, în 
ambele cazuri din lovituri de pe
deapsă. Era minutul 56. Moment 
cheie, fiindcă C.S.M.S. beneficia de 
întreaga echipă, în timp ce rugbiștii 
bucureșteni se aflau în teren doar 
cu... 12 jucători, Baclu, Stoica, apoi 
Nica fiind eliminați. Cine putea cre
de că ieșenii nu vor forța ritmul în 
fata unui adversar care nu mai pre
zenta nici un pericol pe înaintare 
(fără pilieri, grămada dinamovistă 
n-a reușit să mai „lege* nimici) și 
care pe treisferturi a resimțit din 
plin lipsa lui Nica. în plus, acciden
tarea lui Fugigi a creat echipei gazdă 
alte probleme.

Și totuși C.S.M.S. n-a reușit să va
lorifice acest avantaj al superiorită
ții numerice, amînînd mereu declan
șarea acțiunii hotărîtoare menită 
să-i asigure victoria.

A venit apoi „dropgolul* lui 
Dăiciulescu, de o manieră rarisimă 
(aproape de centrul terenului, funda
șul dinamovist a interceptat balonul, 
a făcut o piruetă și l-a trimis pu
ternic printre buturile ieșene I), care 
i-a remontat pe sportivii bucureș
teni. încet, încet jocul se echili
brează și C.S.M.S., deși a fortat în 
final, a plecat la Iași doar cu... un 
punct. Scor, 9—6 (6—3) pentru Di
namo.

Pentru modul cum Dinam» a știut 
nu numai să evite înfrîngerea, ci să 
și cîștige, echipa bucureșteană_ me
rită felicitări. Dar, atentie I Jucătorii 
dinamoviști se enervează prea repe
de, urmăresc adversarii și nu balo
nul contrar recomandărilor repetate 
ale antrenorului. De aici și handi
capul pe care au trebuit să-l su
porte... TIBERIU STAMA

• Steaua — Gloria 9—3 (3—3).

Meci dîrz, cu faze spectaculoase. Glo
ria a reușit să servească o replică 
bună echipei militare,

N. TOCACEK, coresp.
• La Bîrlad: Rulmentul — Știința 

Petroșeni 11—0 (5—0). Jocul a fost 
tot timpul la discreția gazdelor.

S. ELIADE, coresp.
• La Timișoara: Știința — Con

structorul București 6—3 (3—3) Vic
torie meritată a studenților care au 
avut permanent inițiativa.

P. ARCAN, coresp.

„Cupa Dinamo“ la caiac canoe- 
o competiție frumoasă și, mai

Dinamo București și Steaua 
continuă să fie neînvinse \*y-

I
I
I
I
I
I
I
I
I cîștigat pe merit studentele clujene,

impunîndu-și superioritatea îndeosebi

Iprin pasele mai bine executate (de 
trăgătoare ca și de ridicătoarele spe
cializate) și, astfel, prin randamen-

Ilul mai înalt al atacului. învingătoa
rele au pierdut seturi sau au fost

Și în această etapă echipele bucu- 
reștene au câștigat pe linie întîlnirile 
lor cu echipele din provincie.

Sîmbătă după-amiază, de pildă, 
formația Rapid a învins destul de 
greu (3—2) pe Știința Cluj. Fero
viarii au jucat mai slab ca în etapa 
trecută, fiind nevoiți să depună efor
turi serioase pentru a se impune. Ei 
au condus cu 2—0 (Băjenaru și Miu), 
Daroczi a redus din handicap (2—1) 
cînd echipa sa se afla în inferioritate 
numerică și la acest scor Chirvăsuță 
a transformat o lovitură de la 4 me
tri (3—1), acordată cu destulă ușu
rință, fapt care a cîntărit serios în 
balanța victoriei. In ultima repriză, 
Urcan a marcat ultimul gol al par
tidei. Scor final: 3—2 (1—0, 1—1, 
1—0, 0—1) pentru Rapid.

La 17 ore după acest joc, poliștii 
de la Știința Cluj s-au aflat din nou 
în bazinul Dinamo, de data aceasta 
în fața unui adversar mult mai valo
ros, Steaua. Deși învinși (3—5), stu
denții au „întins" serios „7-le" mi
litar, ridieîndu-se timp de 3 reprize 
la nivelul echipei bucureștene. Steaua

2 fa condus cu 2—0 
(Bădiță și Țăranu 
din superioritate 
numerică), iar Pecsi 
a adus formației clujene egalarea:
2—2. Apoi, Kari și Szabo surprind 
prost plasat pe Mureșan, înscriind 
cu șuturi de la distanță (4—2), iar 
Clieța oferă „ca pe tavă" lui... Da
roczi o minge cu care studentul re
duce din handicap (4—3). Ultimul 
gol al meciului a fost opera lui Cu- 
lineac : 5—3 (1—0, 1—1, 1—1, 2—1).

Fără să Ise întrebuințeze serios, 
jucătorii de la Dinamo București au 
întrecut pe Criștil Oradea cu 4—0 
(1—0, 1—0, 2—0, 0—0). Autorii go
lurilor : Zahan 3 și Kroner.

• în țară s-au desfășurat două 
partide. Conduși cu 1—0, poliștii de 
la Mureșul au învins pînă la urmă 
pe Voința Cluj cu 3—2 (0—1, 1—0, 
2—1, 0—0), iar formațiile 1. C. Arad 
și C.S.M. Cluj au încheiat la egali
tate un meci de slab nivel tehnic: 
4-4 (0—0, 1—2, 2—1, 1—1).

( I. Păuș și Șt. Iacob — coresp.)

ales, utilă
Ieri, pe apele 

destul de agitate 
ale Snagovului (via
tul a bătut neîntre
rupt), cei mai va
loroși caiaciști și 
canoiști bucureș- 
teni (s-au înregistrat

doar cîteva absențe motivate — Hil- 
de Lauer, Igorov și alți sportivi de 
la Steaua care se află în examene), 
s-au întîlnit în spectaculoasele probe 
de viteză ale tradiționalei competiții 
„Cupa Dinamo". La startul întrece
rilor au fost prezenți sportivi de la 
Dinamo, Steaua, Voința, Clubul spor
tiv școlar, S.S.E. 2, Știința și Olim
pia Reșița. Iată și rezultatele înre
gistrate :

K 1—500 FETE: 1. Elena Lipa
lit (Steaua) 2:18,5; 2. Cresa Spiță 
(Voința) 2:24,2; 3. Ana Arval (Olim
pia Reșița) 2:25,8 ; K 4—500 FETE : 
1. Steaua 1 1:54,0; 2. Steaua II
1:58,8 ; 3. Dinamo 2:02,5 ; K 2—500:
1. Dinamo (Vemescu-Turcaș) 1:42,5;
2. Steaua (Nicoară-Ivanov) 1:44,2;
3. Dinamo (Subran-Troianos) 1:57,0;
K 1—500: 1. A. Conțolenco (Steaua) 
1:56,5; 2. A. Ivănescu (Dinamo)
1:59,5; 3. M. Anastasescu (Dinamo) 
2:02,2; C 1—500: 1. S. lsmailciuo 
(Dinamo) 2:12,5; 2. Serghei Filip 
(Steaua) 2:15,0; 3. Gh. Sidorov (Di
namo) 2:16,2 ; C 2—500: 1. Dinamo 
(Alexe-Calabiciov) 2:00,5 ; 2. Dinamo 
(Cercelaru-Nițu) 2:06,0; 3. Dinamo
(Maxim-Simionov) 2:13,0 ; K 4—1000 
(juniori) : 1. Dinamo 3:35,0 ; 2. S.S.E, 
2 3:46,5; 3. S.S.E. 2 3:56,3; K 2— 
1000 (juniori): 1. Dinamo (V. Roșca- 
Pavlovici) 3:54,0; 2. C.S.S. (Pantea- 
Filip) 4,00,0; 3. Dinamo (Voinea- 
Sibinovici) 4:06,0; C 1—1000: 1. 
Igor Lipalit (Dinamo) 4:37,0 ; 2. L 
Suhov (Dinamo) 4:37,1 ; 3. M. Io- 
nescu (Dinamo) 4:44,3 ; C 2—1000: 
1. Dinamo (Calinov-Ichim Lipalit) 
4:03,4; 2. Dinamo (Iacovici-Sidorov) 
4:04,4; 3. Steaua (Ditcov-Trofinov) 
4:15,0; K 1—1000: 1. A. Sciotnie 
(Dinamo) 4 08,0 ; 2. G. Dumitrii»
(Dinamo) 4:16,3 ; 3. I. Cozlov (Steaua) 
4:19,0; K 2—1000: 1. Steaua (Cu- 
ciuc-N. Terente) 3:44,0; 2. Dinamo 
(S. Terente-Calenic) 3:45,0; 3. Di
namo (Spiridon Terente-Zama) 3:46,0 ; 
K 4—1000: 1. Steaua (Scurca, Ilie- 
vici, Artimov, Coșniță) 3:21,0; 2. 
Steaua (Toncu, Ivanov, Comeev. Si* 
mionov) 3:22,5; 3. Dinamo (Milicin* 
Ivanov, Husarenco, Butnaru) 3:25,0* 
Clasament pe echipe: 1. Dinanw
268 ; 2. Steaua 156; 3. C.S.S. 60;
4. S.S.E. 2 31 ; 5. Știința 12 ; 6. Voințat 
9; 7. Olimpia Reșița 7. (d. g.).
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In meciul revanșă de lupte clasi

Campionatele europene feminine
Sala Universiada, simbătă 22 

mai... In acordurile unui marș 
sportiv. la ora 16 își lac apariția 
sportivele din 20 de țări partici
pante la primul campionat euro
pean de gimnastică.

Primul campionat european ie- 
minin de gimnastică s-a încheiat 
cu victoria scontata a triplei cam
pioane olimpice 
Vera Ceaslavska. 
frumoase, excelent 
pasta cehoslovacă 
autoritate competiția clștigînd cu 
un avans de 7 zecimi. Pentru lo
cul 2 lupta s-a dat între Latînina 
șt Radochla. Vasta experiență a 
gimnastei sovietice și-a spus cu- 
vîntul cu toată valoarea sportivei 
germane

Participarea țării noastre Ia a- 
cest important concurs poate ii 
apreciată corespunzător. Cele două 
tinere gimnaste, Elena Ceampelea 
și Cristina Doboșan, au evoluat 
aproape de posibilitățile lor, re
zultatele obținute puțind fi apre
ciate ca bune. Ceampelea a obți
nut aici cel mai mare succes din 
cariera ei de gimnastă, clasîndu- 
se ia două 
în primele 
ratat și în 
Ceampelea 
bune la bîrnă și sol, fapt confir
mat șt aici Un fapt simplu subli
niază poate cel mai bine succesul 
Elenei Ceampelea. Concursul se 
apropia de siirșit, la aparate aflîn- 
du-se al treilea „schimb". Deci, 
in total peste 100 de execuții. 
Nici o gimnastă nu fusese încă 
ovaționată pentru execuțiile ei. 
St iată că Ceampelea, la sol, este 
prima care smulge sălii arhipline 
ropote de aplauze. Ceampelea a 
lost, din păcate, și prima la care 
publicul și-a exprimat dezapro
barea pentru aprecierea arbitre- 
ior . ea a lost notată doar cu 
9,33...

Cristina Doboșan a impresionat 
prin constanță, ea ocupînd, după 
o comportare remarcabilă la toate

de la Tokio, 
Cu exerciții 

realizate, gim- 
a dominat cu

din cele patru probe 
șase. Așa cum ne-a a- 
concursul din U.R.S.S. 
poate objine rezultate

de gimnastică
aparatele, un loc 11 în clasamen
tul general la individual compus.

Clasamentul general, individual 
compus : 1. Vera Ceaslavska (RSC) 
38,999 p: 2. Larisa Latînina (URSS) 
33,198; 3. Brigit Radochla (RDG)
37,998; 4. Tatiana Petrik (URSS) 37,665; 
5. Maria Carașkn (RPB) 37,532; 6.
Anika Ducza (RPUy 37,199; 7. Utte 
Starke (RDG) 37,166; 8. Evelyne Le- 
tourneur (Franța) 36,766; 9. Adolfina 
Tcacikova (RSC) 36,765; 10. Malgorzo- 
ta Wilczek (RPP) 36,565; ...11. Cristina 
Doboșan 36,264; ...16. Elena Ceam
pelea 35,765.

în concursul pe aparate, Vera

Ceaslavska a realizat un adevărat 
tur de forță, cîștigînd toate medaliile 
de aur. Rezultate tehnice : sărituri : 
1. Ceaslavska 19,700; 2. Starke 19,500; 
3. Latînina 19,366; 4. Caraska 19,233; 
5. Tcacikova 19,132; 6. Radochla 18,932; 
bîrnă: 1. Ceaslavska 19,433; 2. Latî
nina 19.299; 3—4. Radochla și Petrik 
19,099; 5. Ceampelea 19,032; 6. Caraș- 
ka 18,933; sol : 1. Ceaslavska 19,333; 
2—3. Latînina și Radochla
4—5. Ducza și Petrik 18,933; 6. Tea. 
cikova 18,900; 7. Ceampelea 18,899 ; 
paralele: 1. Ceaslavska 19,633; 2. La
tînina 19,399; 3. Carașkn 19,299; 4. Ra
dochla 19,266; 5. Tcacikova 19,236; 6. 
Petrik 19,100.

19,066;

18,899 ;

Campionatele europene de box
(Urmare din pag. 1)

în

ușu- 
apoi

a e-
a

pe

duminică după-amiază au intrat 
întrecere, printre alții, și boxerii 
români Vaslle Dobre și Vasile 
Mariuțan. Primul l-a întîlnit pe 
austriacul Schnedl. Așa cum în
cepuse meciul, și cum a decurs 
pînă în ultimul minut al reprizei 
secunde, nimeni nu se putea gîndi 
că este posibilă victoria boxeru
lui austriac. Dobre a primit însă 
două avertismente pentru lovituri 
sub centură (primul, dat cu 
rintă de arbitrul England) și 
a fost descalificat.

Celălalt boxer român care
voluat duminică după-amiază 
fost V. Mariuțan. El l-a întîlnit 
Trifunovici (Iugoslavia) adversar 
cu un cap mai înalt și cu o greu
tate de peste 115 kilograme. în 
aceste condiții, firește că sarcina 
„greului" nostru a fost și mai di
ficilă. Și totuși, Mariuțan a folosit 
bine jocul de picioare. în repriza 
secundă el l-a... găsit pe Trifuno
vici cu un croșeu de stînga ful
gerător, în bărbie, trimițîndu-1 
la podea. După numărătoare gon" 
gui a sunat imediat, salvîndu-1,

„Cursa Păcii/6 la ciclism
(Urmare din pag. 1)

La km 106 însă, într-un mo
de acalmie, cînd plutonul

de un nou 
Simtindu-se

R. P. Română-R.
POTSDAM, 23 (prin telefon). în 

frumoasa sală a Casei ofițerilor din 
localitate a avut Ioc azi dimineață 
(n.r. ieri) cea de a doua întîlnirea 
luptătorilor români cu cei din echipa 
reprezentativă a R. D. Germane. Și 
de astă dată sportivii noștri au a- 
vut o frumoasă comportare reușind 
să termine la egalitate, 4—4, cu 
toate că la categoria 70 kg V. Bu-

D. Germană: 4-4
larca nu a luptat și deci gaz< 
au acumulat un punct nesperat.

Iată rezultatele înregistrate 
cele opt categorii de greutate în 
dinea lor: Stoiciu b.p. Biter! 
Baciu nul cu Puls; S. Popescu 
cu Schneider; Bularca pierde ] 
neprezentare meciul cu Pohl; C 
cilă p.p. Vesper ; Popovici nul 
Metz; Bușoiu nul cu Klinge; Mc 
nescu b. tuș min. 3 pe Jerschnek,.

HALTEROFILII CHINEZI ÎNVINGĂTORI LA BUCUREȘT
Ieri a avut loc în Capitală întîlni

rea de haltere dintre reprezentativa 
R. P. Chineze și o selecționată sin
dicală din țara noastră. Victoria a 
revenit echipei chineze cu 6—1. Oas
peții au obținut cîteva rezultate re
marcabile : Cat. cocoș : Li Ci-ien 
340 kg. Cat. pană: Ci Fa-iuan
357.5 kg. Cat. mijlocie: Cen Iu-kai
442.5 kg. Cat. semigrea: Iu Jo-cin

440 kg. Cat. grea: Pan Man 
472,5 kg. în afară de concurs, se 
mijlociul Lien Tien-U a împ 
149 kg., depășind recordul mono 
oficial cu un kilogram. r*.

Din echipa noastră sindicală s 
remarcat tinerii : A. Zakarais 
cocoș) — 297,5 kg., M. Șerbu ț\ 
mijlocie) 365 kg. și S. Hergheli 
(cat. semigrea) — 360 kg.

fost rindul lui Tri- 
primească avertis* 
împingeri repetate, 
situație lupta s-a 
ultimele secunde

Știri • Rezultate • știri • Rezultai
NOI ÎNTRECERI ALE ATLEȚILOR 

AMERICANI

șări. 
ment 
se odihnește, fug Ritter (Dane
marca) și Dochliakov. La km. 112 
ei sint urmați de Stoica și Deenen 
(Olanda). Joncțiunea între aceste 
două perechi de fugari se face la 
km 124. Stoica muncește mult 
pentru a recupera, în această ac
țiune, diferența de 
desparte de echipa 
donează și Ritter și 
qurul care nu duce
Dochliakov. în orașul Dorun, pe 
podul care traversează Vistula, 
plutonul vine din urmă la 50 sec. 
Deoarece sînt patru linii de tram
vai, grupul masiv s-a împărțit în 
două șiruri care rulează pe la
turile podului. Grupului din stin
gă i se pare că va putea lua vi
rajul de la capătul podului mai 
bine din partea dreaptă și traver
sează. Dar unul d:ntre cicliști 
își prinde roata în șină și cade. 
Peste el vin alții printre care șl 
Dumitrescu care se lovește la 
mină și la șold și-și defectează 
bicicleta. Moiceanu i-o dă ime
diat pe a lui, iar Ziegler rămîne 
să-l ajute pe Dum'trescu pentru a 
recupera din distanta care îl se
pară de pluton. Pînă la sosire, 
Dumitrescu și Ziegler pierd 40 
de secunde, iar Moiceanu caie 
aștepta să i se dea bicicletă 1:47. 
Pentru Dumitrescu această căde
re a însemnat retrogradarea de la 
locul 3 la locul 5.

Cei patru fugari se îndreaptă 
spre sosire. Dochliakov și Stoica, 
desprinși de ceilalți doi colegi 
de evadare, intră în această or
dine pe stadion. Ciclistul nostru 
îl talonează bine pe Dochliakov 
și nu avem nici cea mal mică în
doială că va ciștiga. Putin stăpin 
pe tehnica rulajului pe stadion, 
Dochliakov se răstoarnă în ulti
ma turnantă și în cădere aruncă

1:20 care ne 
Franței. Ac- 
Deenen. Sin- 
la trenă este

poate, pe Trifunovici 
contact cu podeaua, 
depășit după două reprize, Trifu
novici a atacat dezlănțuit în ulti
ma, obligîndu-1 pe Mariuțan Ia o 
luptă de aproape, care nu a..; con
venit boxerului nostru. Obosit, 
Mariuțan a început să țină, motiv 
pentru care a primit un avertis
ment. Apoi a 
funovici să 
ment pentru 
și în această 
echilibrat. în
boxerul iugoslav a manifestat mai 
multă inițiativă, care i-a determi
nat pe arbitrii să-i acorde victoria.

Iată celelalte rezultate ale reu
niunii de după-amiază: muscă: 
Huppen (Olanda) b. p. Magnusson 
(Elveția); Mc. Cluskey (Scoția) 
b. p. Zonțev (Bulgaria); Freistadt 
(R.F.G.) b. p. Ucar (Turcia); Humm 
(Anglia) b. p. Junghaus (Ungaria)
— decizie discutabilă; mijlocie 
mică: Grzesiak (Polonia) b. p; 
Kellner (R.F.G.); Doicev (Bulga
ria) b. ab. 2 Czvoldik (Cehoslova
cia); Szabo (Ungaria) b. p. Vran- 
jesevic (Iugoslavia); grea: Meyer 
(Elveția) b. p. Woodhouse (An
glia); Pandov (Bulgaria) b. p. De
genhardt (R.D.G.); Koschemann 
(R.F.G.) b. ab. 3 Kiks (Olanda); 
Szenassi (Ungaria) b. p. Koglbauer 
(Austria).

Aseară, Constantin Ciucă 
cat. muscă — a boxat foarte 
mos și a întrecut Ia puncte
iugoslavul Pajkovic. Lipsit de vi
goare și prost orientat tactic, 
Vasile Mîrza — cat. semimijlocie
— a fost întrecut clar 
de boxerul Dahn (R. 
mană).

Luni după-amiază vor
concurs N. Gîju și C. Stanef. Pri
mul îl va întîlni pe olandezul 
Pake, iar celălalt pe Loi (Italia).

f ru
pe

Deenen 3h54.18, 
sec, 3. Stoi- 
Ritter la 16 
32 sec,... 53.

11 
4.
la

bicicleta. Stoica nu poate trece 
peste acest obstacol șl este pur 
și simplu catapultat la 6 m pe 
iarbă. Deenen venit din urmă 
cucerește nesperat locul 1. Doc
hliakov și Stoica parcurg ultimii 
50 m cu bicicleta de mînă ca în
tr-un adevărat final de... ciclo- 
cros.

Clasamentul: 1. 
2. DochFakov la 
ca același timp, 
sec,... 37. Zanoni
Dumitrescu la 1:12.

Duminică, cicliștii au luat star
tul pentru ultima oară în aceas
tă cursă. Ei au parcurs etapa a 
15-a, Dorun — Varșovia (218 
km). în cele 7 ore de concurs 
n-am înregistrat decît în final 
(km. 212) o tentativă, nereușită, a 
lui Saidhujin, Bobekov și van Mid- 
delkoop. Pe străzile Varșoviei 
plutonul se fragmentează. Sprin
tul final, de pe stadionul „A 10-a 
aniversare", desfășurat în pre
zența a 100 00 de spectatori a 
fost cîștigat de belgianul Spriet.

Clasamentul: 1. Spriet 6h42:19; 
2. Saidhujin (U.R.S.S.); 3. Gazda 
(R.P.P.)... 26. Stoica. “
trescu același timp., 
6h42:31 ; 47 Ziegler, 
nu același timp.

CLASAMENTELE 
individual 
561141:26; 2. Dolezel (R.S.C.) 
2:08, 3. Kudra (R.P.P.) la
4. Saidhujjn (U.R.S.S.) la
5. C. DUMITRESCU la 2:59

la puncte 
D. Ger-

intra în

IN PRELIMINARIILE
LA MOSCOVA: U. R. S. S. — GRECIA

3—1

37. Dum:-
46. Zanonl
49 Moicea-

GENERALE : 
1. Lebedev (U.R.S.S.) _ . ------------ , la

2:19; 
2:22 ,■ 

,-... 19. 
Zanoni 13:15... Ziegler la 20:13... 
36. Stoica la 31:26... 56. Moiceanu 
la lh40:13. în clasament figurea
ză 75 de alergători. ECHIPE: 1. 
U.R.S.S., 172, h 16:40, 2. R.P.P. la 
12:02, 3. R.D.G. la 13:55, 4. R.S.C. 
la 25:02, 5. Franța la 28:58, 6 
R. P. ROMÎNĂ la 30:49. Urmea
ză în ordine Belgia, Ungaria, Da
nemarca, Iugoslavia, Olanda, Bul
garia, Algeria, Finlanda, Cuba, 
Mongolia.

Jucînd pe teren propriu primul lor 
meci din preliminariile campiona
tului mondial (grupa a 7-a), fotbaliș
tii sovietici 
fata echipei 
3—1 (1—0).
Kazakov în min. 4. Apoi, mult timp 
jocul a fost echilibrat și fotbaliștii 
greci au egalat prin Papaioaniu 
(min. 60). în continuare, Valentin Iva
nov înscrie două goluri pentru echi
pa sa, în minutele 78 
va avea loc la 3 
Atena.
LA LEIPZIG : R. D.

au obtinut victoria în 
Greciei, cu scorul de 

Primul gol l-a marcat

și 84. Returul 
octombrie Ia

GERMANA — 
R. P. UNGARĂ 1—1

Peste 100 000 de spectatori au ur
mărit întîlnirea dintre cele două e- 
chipe, din cadrul grupei a 6-a pre
liminară. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 1—1 (1—1), 
după un joc în care superioritatea 
teritorială a aparținut gazdelor. în 
min. 18, Gelei a degajat greșit, și

NEW YORK 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei reuniuni atletice desfășu
rate Ia Pullman au fost înregistrate o 
serie de rezultate valoroase. Morgan 
Groth a parcurs 880 yarzi în 1:47,5, iar 
Roger Johnson a cîștigat proba de 440 
yarzi garduri în 50,9. Ken Moore a ter
minat victorios în proba de 3 mile fiind 
cronometrat în 13:45. Alte rezultate : 
lungime Clayton 7,73 m ; prăjină Es- 
chelman 4,90 m ; 1 milă Ringle 4:00 ; 
sulifă Purma 74,07 m.

• Tradiționalul maraton internațio
nal de la Atena a fost cîștigat la această 
ediție de atletul maghiar Suto, care a 
parcurs clasica distantă de 42,195 km 
în 2 h 30:40,4. El a fost urmat în 
clasament de Sarankov (R. P. Bulgaria) 
2 h 49:06,4, Vuros (Grecia) 2 h 50:00, 
Moshonas (Grecia) 3h 02:50.

SURPRIZE IN TURNEUL DE TENIS 
DE LA ROLAND GARRQS

O serie de surprize și-a făcut loc în 
optimile de finală ale campionatelor 
internaționale de tenis ale Franței. So
vieticul T. Lejus l-a eliminat pe Hoogs 
(S.U.A.) cu 6—3, 6—3, 4—6, 8—10, 
9—7, iar australianul Ken Fletcher a 
fost învins de Ingo Buding (R.F.G.) 
cu 4—6, 7—5, 10—8, 6—3. Alte re
zultate : Stolle (Austr.)-Arilla (Sp.) 7—9, 
6—2, 3—6, 6—4, 6—3 ; Bartlies (Fr.)- 
Hewitt (Austr.) 6—3, 4—6, 6—4, 6—3 ; 
Roche (Austr.)-Pietrangeli (It.) 2—6, 
6—4, 6—0, 6—1. în proba de dublu 
bărbați, cuplul Țiriac (România), Stone 
(Australia) a învins pe Gulyas, Szikszai 
(Ungaria) cu 3—6, 2—6, 6—3, 7—5, 
6—3, dar apoi au fost întrecuți de N.

Fraser (Australia), Gerrard (Noua Zi 
landă) cu 8—6, 6—2, 6—0.

S. U. AGEN este noua campioa 
a Franței la rugbi. în finala competiți 
S. U. Agen a învins cu scorul 
15—8 (6—3) formația Brive.

ÎNTR-UN MECI INTERNAȚION/ 
de baschet (masculin) contînd pent 
„Cupa celor 5 națiuni", R. S. Cel 
slovacă a învins cu scorul de 78— 
(41—30) echipa Italiei.

UN NOU LIDER IN „TURUL 
ITALIFA"

ROMA 23 (Agerpres). — Turul ciob 
al Italiei a continuat cu desfășura 
etapei a 8-a : Maratea-Catanzaro (2i 
lan). Victoria a revenit belgianul 
Francois Brandts, cronometrat în 5 
02:18. El a fost urmat în clasament q 
Scandelli și Andreo. în clasamentul g 
neral, italianul Vittorio Adomi a ced 
primul loc compatriotului său Brui. 
Mealli, care deține un avans de 36 s< 
cunde asupra fostului lider.

UNIUNEA EUROPEANA DE FOT 
BAL (U.E.F.A.) a anunțat oficial < 
tragerea la sorți pentru stabilirea mecit 
iilor primului tur din cadrul compel 
(iilor internaționale europene ediții 
1965—1966 va avea loc la 7 iulie. Tra 
gerea la sorți pentru „Cupa campion, 
lor europeni" se va desfășura la Genevi 
La Vama va avea loc tragere^- sori 
a „Cupei cupelor".

LA SOFIA astăzi începe întâlnirea in 
ternațională la șah dintre reprezentat! 
vele R. P. Bulgaria și U.R.S.S. Lotu 
sovietic cuprinde, printre alții, pe ma 
rele maestru Stein și maeștrii interna 
ționali Gufeld și Bannik. Din ecbip; 
bulgară fac parte marii maeștri Pîdevski 
Tringov și Boboțov și maeștrii interna 
ționali Minev și Milev,

CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
Vogel a înscris primul gol. 11 minute 
mai tîrziu, Albert a demarat pe 
dreapta, a pasat lui Rakosi, acesta 
l-a găsit liber pe Bene care a reluat 
din voie de ia 18 metri. în repriza 
secundă, gazdele au dominat copios, 
dar nu au reușit să înscrie. Arbitrul 
suedez Johansson a condus forma
țiile : R D. GERMANĂ : Welgang — 
Miihlbăcher, Walter, Geissler — 
Pankau, Korner — Frassdorf, Nold- 
ner, Frenzel, Erler, Vogel. R. P. UN
GARĂ : Gelei — Matrai, Meszoly, 
Ihasz — Nogradi, Sipos — Nagy An
tal, Bene, Albert, Rakosi, Farkas. 
(Raport de cornere 9-4 pentru gazde).

Meciul retur se va desfășura la 10 
octombrie, la Budapesta.

LA CHORZOW: R. P. POLONĂ — 
SCOTIA 1—1

în cadrul grupei a 8-a, s-au întîl
nit echipele Poloniei și Scoției. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul de 1—1 
(0—0). Punctul echipei gazdă a fost 
marcat de Lentner, în min. 55, care 
a deschis scorul. în această grupă

mai participă formațiile Finlandei și 
Italiei.

Revanșa Polonia — Scotia va avea 
loc la 13 octombrie la Glasgow.
CUM SE PREGĂTESC FOTBALIȘTII 

CEHOSLOVACI ?
Cu această întrebam ne-am adresat 

aseară — prin telex — redactorului 
de specialitate de la ziarul „CES- ■, 
KOSLOVENSKI SPORT" din Praga, 
Frantisek Zemla. Acesta ne-a răspuns: 
„Duminică, echipele din prima ligă 
au jucat meciuri de campionat. Bine
înțeles că au fost folosiți și selecțio- 
nabilii, mai puțin cei de la Sparta, 
care vor susține luni (n.r. azi) par
tida cu Otrokovice. Miercuri, selec- 
ționabilii vor susține ultima verifi
care înaintea meciului de la Bucu
rești, cu echipa R. P. Române. Ei vo, 
juca împotriva selecționatei orașului 
Jablonec. Ultimele noutăți, precum 
și prezentarea echipei Cehoslovaciei 
Ie voi transmite îndată ce antreno
rul Jira va alcătui lotul definitiv 
pentru jocul de duminică de la 
București".
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