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Dinamovistul Paul Iordăchescu a cîștigat balonul și încearcă o pătrundere 
spre buturile formației Steaua. (Fază din meciul de rugbi disputat ieri, 

pe stadionul Dinamo)
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Crisnic șt Ozon se reîntîlnesc într-o 
fază de poartă. (O imagine de la 

meciul foștilor internaționali)

C. Dumitrescu (Steaua) cîștigătorul 
celei de a VIII-a ediții a „Cupei 

F.R.C."
Foto : A. Neagu

2200, DACA NU MAI MULT!
„Copii, pentru voi, pentru cei ce, do

resc să învețe și să practice fotbalul, 
clubul sportiv Steaua organizează o 
mare competiție dotată cu „Cupa 
Steaua"...

De tind a apărut anunțul în „Spor
tul", la sediul clubului au sosit pînă 
sîmbătă seara numeroși delegați ai 
echipelor și multe telegrame în care 
se citeau aceleși cuvinte : „Vă rugăm 
să ne înscrieți și pe noi" și semna e- 
chipa unei străzi, a unei clase, sau a 
unei școli. Adresele erau din Bucu
rești, din Buftea, Bolintinul etc.

Ieri dimineață, pe stadionul Steaua, 
de la Ghencea. Nu ne-am fi închipuit 
că această competiție să stârnească 
atîta interes în rîhdul școlarilor. A 
fost o surpriză și pentru reprezentanții 
federației, și pentru noi, Și pentru or
ganizatori. Totul s-a transformat în-
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ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI-PENTRU A VI-A OARĂ. 
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ DE HANDBAL

ORAȘUL VICTORIA, 6 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — O asis
tență numeroasă a răsplătit cu ropote 
de aplauze pe handbaliștii echipei Di
namo București, care a» cucerit astăzi 
pentru a 6-a oară titlul de campioană 
republicană, terminînd competiția ne
învinsă. Dinamo a dovedit și cu a- 
cest prilej că este cea mai bună for
mație din țară.

La încheierea turneului final cla
samentul arată astfel :
1. Dinamo BUC. 24 24 0 0 459:249 48
2. Steaua Buc. 24 16 3 5 411:305 35
3. Dinamo Brașov 24 13 1 10 377:340 27
4. Știința Tim. 24 11 0 13 272:33 1 22

Sîmbătă, Steaua a dispus de Dinamo 
Brașov din nou la limită : 15—14 
(12—7), după un meci în care a jucat 
mai bine în prima repriză, a avut 
ritm și a realizat combinații frumoase 
la semicerc, conducând la un moment 
dat cu 9—2 și 10—4. La reluare însă, 
bueureștenii n-au mai atacat cu a- 
ceeași eficacitate și Dinamo a început 
să reducă din handicap : 10—14, 12— 
14 și. 13—14. Finalul jocului a fost pa

Rapid București — 
republicană de velei
in meciurile de volei desfășurate 

sîmbătă la Floreasca. Rapid și Di
namo și-au împărțit victoriile: în 
partida masculină a cîștigat Rapid, în 
cea feminină —■ Dinamo. Sub aspect 
tehnic, întîlnirile — în general — au 
decepționat publicul, neridicîndu-sc 
decît foarte rar la nivelul obișnuit al 
acestor derbiuri, îndeosebi din cauza 
jocului sub așteptări, dezlînat, in
constant, pe care l-au practicat echi
pele învinse, momentele de spectacol 
îe-au oferit formațiile învingătoare 
și în primul rînd voleibaliștii Ra
pidului, o dată în plus remarcabili 
prin gîndirea tactică superioară, ex
cepționala lor mișcare în teren și 
combativitate.

Meciul masculin (3—1:13,— 9, 9, 8 
pentru Rapid), condus ireproșabil de 
M. Aibuț și Em. Costoiu,, a durat 
o oră și 40 de minute și a fost de 
o valoare ceva mai bună în primele 
două părți ale sale. In setul întîi, 
Dinamo a condus cu 8—3, 10—4,
11—8 și 13—9, iar Rapid cu 7—4 
în cel secund. S-au evidențiat : Dra
gon, Plocon, Costinescu și Nicolau 
de la Rapid, Corbeanu, Ganciu, Sme- 
recinschi și Tlrlici de la Dinamo. 
Meciul feminin (3—1:5,— 10, 15, 12
pentru Dinamo), arbitrat cu nu
meroase scăpări de I. Armeanu și Z. 
Patru, a ținut 90 de minute, în care 
s-au remarcat Ștefănescu, Ivănescu, 
Vanea I (Dinamo) și Coste (Rapid). 
In setul doi Dinamo a condus cu 5—1 
iar Rapid cu 7—3, 10—6,12—8,13—11, 
15—14 în setul trei și cu 11—3 în ul
timul.

• Cu întîlnirea de alaltăieri, la fete 

tr-o adevărată sărbătoare a viitorilor 
fotbaliști.

Norii care se adunaseră deasupra Ca
pitalei în orele dimineții, nu i-au putut 
ține acasă pe cei 2 200 de copii, dacă 
nu mai multi. S-au prezentat pentru 
a lua parte la întrecerile de selecție 
203 echipe și încă alți „individuali". 
Pe toți i-am văzut la ora 10,30 ali- 
niați ca la „Parada sportivilor", fă- 
cînd turul de pistă în frumoasele tri
couri pe care le aduseseră tăticu', mă
mica sau chiar ei, viitorii fotbaliști.

După cuvîntul de bun venit, mulți
mea de copii s-a împărțit pe cele 
patru terenuri, începînd meciurile de 
selecție. în timp ce Constantini Jenei, 
Racși, Pavlovici, Ceorgeseu, Dumitru 
Nicolae îi conduceau în calitate de ar
bitri, de pe marginea terenurilor 
ochii iscusiți ai viitorilor lor‘ Antrenori îr li"

sionant, dar scorul n-a putut fi modi
ficat decît de două ori: 15—13 (min. 
52) și 15—14 (min. 55). Au marcat : 
lacob 6, Jianu 2, Oțelea 3, Roșescu, 
Totan, Nodea și Bulgaru, respectiv 
Misches 4, Alies 3, Rosenauer 3, Fti- 
lop 2, Bening și Radu. A arbitrat bine 
A. Munteanu-Reșița. în deschidere : 
Dinamo București—Chimia Făgăraș 
13—7 (4—3).

Duminică s-a disputat derbiul Di
namo București—Steaua, oare a stâr
nit — cum era și normal — un mare 
interes. Din păcate însă, a plouat to
rențial și în asemenea condițiuni nu 

"s-a putut desfășura jocul așteptat de 
spectatori, care — de subliniat — nu 
s-au mișcat din tribune. A învins Di
namo cu 14—10 (8—6), după ce a con
dus majoritatea timpului. Evoluția 
scorului : 0—1... 2—1, 2—2... 7—2... 
8—6, 8—7... 9—8, 11—8... 14—10.
De menționat că Moser a ratat două 
lovituri de la 7 m (apărate de Gh. 
Vasile). Au marcat : Ivănescu 7, Mo
ser 5, Popescu și Ionescu, respectiv

dublă campioană
campionatul categoriei A a luat sfîr- 
șit. La finele jocului, tov. Petre Du
mitrescu, președintele F. R. Volei a 
înmînat cupa, medaliile și tricourile 
de campioane voleibalistelor de la

(Continuare în pag. a 3-a)

CORESPONDENȚĂ SPECIĂIĂ DIN ELVEȚIA*

Tiriac l-a învins pe Pietrangeli 
și s-a calificai in finala de la Lugano!

gură dată (2—1 în setul trei) dar a;Tenismanul român Ion Țiriac a reu
șit o remarcabilă performanță în se
mifinalele campionatelor internaționale 
de tenis ale Elveției, care se desfă
șoară la Lugano, dispunînd categoric 
de cunoscutul jucător italian Nicola 
Pietrangeli.

Cert, victoria lui Țiriac asupra 
vest-germanului Bungert, urmată — 
sîmbătă — de cea asupra danezului 
Torben Ullrich (6—2, 6-—3) edificase 
pe spectatorii întrecerilor de la Lu
gano, asupra posibilităților campionu
lui României. Totuși, rari erau acei 
care îi dădeau șanse în fața lui Pie
trangeli.

Dar, Țiriac l-a învins pe italian cu 
aceeași siguranță cu care se arătase 
superior danezului. Mai mobil, mai 
agresiv, dînd dovadă de o excelentă 
pregătire fizică, jucătorul român și-a 
dominat net adversarul. Acesta a cău
tat să recupereze prin fineți tehnice, 
cărora românul le-a opus lovituri tri
mise cu aceeași măiestrie. Pietran
geli n-a reușit să conducă decît o sin» 

îi urmăreau cu mare atenție. Nu 
este ușor ca din mai bine de 2 200 
de copii să selecționezi 120, adică pe 
cei mai talentați, cu perspective. 
Dar Apolzan, Voinescu, Catanâ, Vic
tor Dumitrescu și ceilalți tehnicieni ai 
clubului, punînd în practică întreaga 
lor experiență, sînt convinși că acțiu
nea întreprinsă de clubul sportiv 
Steaua va da rezultate și că numele 
unor copii care tn această dimineață 
de duminică au venit la prima lor 
verificare, vor fi întîlnite peste ani în 
formațiile noastre fruntașe. De fapt 
acesta este scopul organizării acestei 
acțiuni, pe care la 1 septembrie clu
bul Steaua o va reedita. ît
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Bulgaru 3 (din 7 m), Nodea 2, Oțe-" 
lea 2, Jianu, Telman și Pereteatcu. A 
condus foarte bine V. Pelenghian. în 
deschidere : Dinamo Biașov—Chimia. 
Făgăraș 12—6 (4—2).

C. ANTONESCU

Steaua și Dinamo București) 
continuă să se distanțeze) 

în campionatul de palb
STEAUA — RAPID BUCUREȘTI 6—2 

(1—0, 1—1, 2—0, 2—1). Timp de două re- 
prize meciul a fost echilibrat, întrecerea' 
celor două echipe anunțînd un final in* 
tereșant. în repriza a treia însă, fero* 
viorii au comis cîteva greșeli copilărești,- 
care au permis militarilor să se distân* 
teze. Cele 8 goluri au fost marcate de : 
Szabo 2, Culineac 2, Marinescu șl Ff- 
roiu pentru învingători, respectiv 
și Medianii pentru învinși.

VOINȚA CLUJ — DINAMO BUCU
REȘTI 1—9 (0—3, 0—3, 0—2, 1—1). Desfâ*' 
șurat pe o ploaie torențială, meciul a. 
fost la discreția dinamoviștilor, care în 
ultima repriză — singura mai echilibrată 
— au folosit rezervele. Au marcat : Măr*-- 
culescu 4, Zamfir eseu 3, Grintescu 2 pen
tru Dinamo și Hilf pentru Voința.

C.S.M. CLUJ — INDUSTRIA LÎNTXî 
TIMIȘOARA 4—3 (1—0, 2—2, 0—0, 1—1). 
Gazdele au înotat mai mult și au ăcțio-- 
nat mai calm în momentele decisive.- 
Punctele au fost înscrise de Schuller 2,-. 
Bîrsan și Toth pentru clujeni și Rohrich ; 
și Laszto 2 pentru timișoreni. (P. Naghi-— 
coresp.).

I. C. ARAD — MUREȘUL TG. MURES 
3—2 (1—0, 0—1, 0—1, 2—0). Au marcat 
Un® și Schilka 2 pentru localnici, Fiilop 
și Both pentru oaspeți. (Șt. lacob-co- 
resp.).

cedat repede pasul, în timp ce aplau
zele spectatorilor se adresau tot mai 
mult lui Țiriac, care cîștiga minge 
după minge. Rezultat : 6—1, 6—8 pen
tru Ion Țiriac.

Prin aceasta Țiriac se califică pen* 
tru finala turneului, unde întîineșto 
pe australianul Fred Stolle, recentul 

ION ȚIRIAC

câștigător de la Roland Garros. Tn 
semifinală, Stolle s-a calificat în dauna 
compatriotului său J. Newcombe. In 
sferturi de finală : Stolle—Kiihnke 
(R.F.G.) 6—2, 8—6 ; Newcombe—N. 
Fraser 8—6, 6—4.

Tn proba de dublu masculin, pe
rechea Țiriac (R.P.R.), Ishiguro (Ja
ponia) a eliminat pe Cooper, Ruffelt 
(Australia) cu 6—3, 6—2 dar apoi — 
în semifinale — a fost întrecută de 
australienii Newcombe, Roche cu 6—4, 
3—6, 6—3.

Finala feminină opune pe Norma 
Baylon (Argentina) și Edda Ending 
(R.F.G.).

GASTON NICOLE



f

Știința Timișoara din nou în A!» întîietatea în „cursa44 Din

Siderurgistul Galați va fi decisă abia duminică...
SERIA I

POIANA CÎMPINA—SIDERURGIS
TUL GALAȚI 0—1 (0—1)

Pregătirile juniorilor

3 000 de spectatori au asistat la o 
partidă de mare luptă, la capătul că
reia Siderurgistul a reușit să obțină 
victoria și 2 puncte extrem de pre
țioase prin golul înscris de Stătescu 
în prima repriză. Din punct de vedere 
tehnic partida nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor, punîndu-se accentul mai 
mult pe puterea de luptă. Gălățenii au 
desfășurat un joc bun în apărare, cu 
contraatacuri rare dar periculoase. 
Gazdele, deși au avut în permanență 
inițiativa, nu au reușit să fructifice 
numeroasele ocazii pe care le-au avut.

Arbitrul George N. Gheotghe 
(Buc.) a condus bine.

în vederea se lecționării lotului 
de juniori al R. P. Române, sînt 
convocați în ziua de marți 8 iunie 
a. c. ora 19, la sediul F. R. Fotbal 
următorii jucători : Costea, Gitejan, 
Ștefan, M. Popescu, Rugiubei (Ra
pid București), Casoni (Ind. sîrmei 
C. Turzii), Rămureanu (Știința Buc.), 
Stan (F.C.M.E. București), Gran- 
cea, Dinu (Metalul Tîrgoviște), 
Rotaru (Progresul Timișoara), Dine 
(Automatica București), Lazăr, Di
ma (Granitul București), Anca 
(Știința Cluj), Romanov (Tractorul 
Brașov), Moraru (Progresul Bucu
rești), Pop (Flacăra roșie București), 
Lupulescu (C.S.M.S.), Oprișan (Pe
trolul), Sandu (Electronica Bucu
rești), Prepurgel (Dinamo Pitești), 
Regep (Știința Timișoara), Dincuță 
(C.P.B.), Augustin (Constructorul 
București), Dumitrache, Florea (Di
namo București), Rențea (Fruct
export Focșani), Manea (Steaua Bucu
rești), Vigh (Crișul), 
(Victoria Giurgiu).

G. Ciorsnu — coresp.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—METALUL
T1RGOVIȘTE 1—0 (0—0)

Ciocănarii

Victoria studenților este meritată. 
Unicul gol al meciului a fost înscris 
în min. 64 de Păiș, care la o învăl
mășeală a șutat mingea în plasă de la 
cîțiva metri.

în min. 80 oaspeții au ocazia să 
egaleze, dar Bălăceanu ratează lovitura 
de pedeapsă de la 11 m, acordată la 
un fault al lui Anton în careu. Tre
buie criticată atitudinea nesportivă a 
fotbaliștilor de la Știința, care l-au 
bruscat pe arbitrul I. Chilibar pe mo
tiv că infracțiunea s-ar fi comis în 
marginea careului. Atitudinea fotba
liștilor de la Știința a dat „apă la 
moară" și unor spectatori nediscipli
nați, care au avut ieșiri reprobabile 
față de conducătorul jocului. Pe viitor

Pregătirile lotului reprezentativ de fotbal
• Jocul (Ic antrenament de ieri • Azi, echipei Ihirdsește țara

clubul Știința va trebui să depună 
eforturi în organizarea jocurilor pe te
renul propriu.

Atac Ia poarta echipei Metalul—Tirgoviște
Foto : N. Tokacek ,

UNIREA RM. VÎLCEA—FLAC ARA 
MORENI 4—0 (3—0)

N. Tokacek — coresp.

DINAMO BACAU—C.F.R. RO
ȘIORI 4—0 (1—0)

Au marcat: Marin (2, 64), Mihăilescu 
(8 și 27). In min. 13 Mihăilescu a ratat 
un 11 m.

D. Roșianu
CLASAMENT

Oaspeții au luptat din răsputeri 
pentru a face față numeroaselor a- 
lacuri ale dinamoviștilor. în repriza 
a doua, acjionînd cu mai multă clar
viziune în- atac, gazdele reușesc să des
trame apărarea adversă, realizînd faze 
s|>ectaculoase și reușind să mai înscrie 
de trei ori; după ce 
ceau doar cii 1—0. 
tei (min. 2 și 47), 
guroiu (63).

Gh. D&lban și N.

la pauză condu- 
Au marcat : Ma- 
Vătafu (51), Un-

Papuc — coresp.

C.F.R PAȘCANI—CONSTRUCTO
RUL BRAIL A 1-- 3 <l-0)

coresp.

1. Dinamo Bacău 25 16 2 7 52:25 34
2. Siderurgistul Galați 25 13 7 5 36:18 33
3. Poiana Cîmpina 25 13 1 11 45:38 27
4. .știința Galați 25 11 5 9 40:37 27
5. Flacăra Moreni 25 11 5 9 34:32 27
6. Constr. Brăila 25 12 3 10 40:40 27
7. C.F.R. Pașcani 25 11 2 12 33:40 24
8. C.F.R. Roșiori 25 8 7 10 28:37 83
9. Unirea Rm. Vîlcea 25 10 2 13 32:34 22

J0. Metalul Buc. 85 10 2 13 33:36 22
11. Știința Buc. 25 9 4 12 29:33 22
12. Tractorul Brașov 25 8 5 12 30:37 21
13. Met. "Tîrgoviște 25 9 3 13 24:34 21
14. Chimia; Făgăraș 25 8 4 13 32:47 20

Metalul Tirgoviște
Galați—

ETAPA VIITOARE :
—C.F.R. Pașcani, Siderurgistul
Unirea Rm. Vîlcea, Constructorul Brăila 
—Chimia Făgăraș, C.F.R. Roșiori—Poiana 
Cîmpina, Metalul București—Știința Ga
lați, Tractorul Brașov—Dinamo Bacău, 
Flacăra Moreni—Știința București.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Popa 
Petrovici 6, Răcelescu 6, Turc. 
Speriosu 7 — Cotormani 6, Lere 
— Cucu 7, R. Lazăr 5 (Surdân j 
min. 60), Manolache 7, Popa 6.

A. S. CUGIR : Boroș II 6 (Sal 
8, din min. 46) — Dinea 5, Tur< 
Toth 6, Mihai 5 — Boroș I 6, 
Gheorghe 6 — Kis 5, Moraru 7, 
tor 6. Muresan 7.

ION OCHSENFE

JIUL PETRILA — IND. SÎRW
C. TURZII 4—0 (4—01

tMeciul s-a desfășurat pe un 
complet desfundat de o ploaie dl 
de ore. Gazdele au obținut o vie 
categorică, meritată chiar la scortț 
4—0. Au marcat : Peronescu (mi 
și 45), Casandra (min. 16) și Lit 
(min. 42 din 11 m). Bun arbilraju 
Em. Martin — București. (I. Zar 
și St. Băloiu, coresp.).

VAGONUL ARAD — MINERI 
LUPENI 0—0

Joc echilibrat. Cu toate aces 
gazdele au avut ocazii mai multe’ 
deosebire în prima repriză cînd B< 
(min. 5), Moț (min. 10) etc. au r| 
(Șt. Iacob — coresp.).

CLUJEANA — C.F.R. TIMIȘOA1 
3—0 (1—0)

A-
Echipa locală a început ji'Cur' 

slab dar apoi a pus slăpînire pe te 
și scorul putea fi mai categoric, 
marcat: Rusu (min. 40), Antal (i 
48) și Sabaslai (min. 62). în ultin 
20 de minute a plouat torențial. 
Radvani — coresp.). Meci

București

Am intrat în săptămîna meciului 
cu Portugalia...

Duminică, pe „Estadio Nacional" 
din Lisabona, „unspreZecele” nostru 
reprezentativ susține cea de-a treia 
întîlnire a sa din cadrul grupei a 
SV-a preliminare a Campionatului 
mondial. Este primul joc în deplasare 
al echipei noastre în această compe
tiție, cu atît mai dificil cu cit avem 
adversari pe fotbaliștii portughezi, 
care sînt și liderii grupei.

După etapa de campionat 
miercuri, lotul nostru și-a continuat 
pregătirile, la care au participat 19 
jucători. Doi jucători ăir fost intro
duși în lot: portarul Andrei (în locul 
lui Ionescu) și Dumitru Popescu.

Ieri dimineață, selecționabilii au 
susținut un ușor meci de antrenament 
în compania formației Laromel din 
campionatul orășenesc.

A intrat pe teren formația : Haidu 
Popa, Hălmăgeanu, Dan, Greavu 

— Ghergheli, Nunweiller III — Pîr
călab, Mateianu, Sasu, S. Avram.

în echipa adversă au jucat și patru 
componenți ai lotului: Andrei, D. Po
pescu, Ion Ionescu și Crăiniceanu, 

Selecjionăbilii au deschis scorul 
prin Pîrcălab, a marcat apoi Sorin 
Avram, iar Sasu a stabilit scorul pri
mei reprize la 3—0, transformînd o 
lovitură de la 11 metri. în această 
primă part®, Hălmăgeanu a suferit 
un ușor accident, părăsind terenul. 
Locul lui a fost luat de D. Popescu, 
iar la Laromet a intrat Iancu.

de

locul lui Pîrcălab aDupă pauză, în 
fost introdus Badea. Selecționabilii au 
mai marcat de 3 ori (Sasu — două 
goluri, Badea (— unul) partida înche- 
indu-se astfel cu rezultatul de 6—0. 
A fost un joc ușor, în care — firește 
— nu s-a Urmărit rezultatul ci apli
carea unor scheme tactice exersate 
în antrenament. Antrenorii Ilie Oană 
și Ștefan Covaci au întrerupt uneori 
jocul, pentru a face observațiile cu
venite. Echipa s-a mișcat bine, jucă
torii lotului manifestînd o bună dis
poziție de joc. Atacantilor li se poate 
reproșa însă ușurința cu care au tra
tat numeroasele ocazii de gol ce li 
s-au ivit.

în cursul dimineții de azi, lotul 
nostru reprezentativ părăsește Capi
tala pe calea aerului, îndreptîndu-se 
spre Paris. Pentru miercuri 9 iunie 
este programat un joc amical de ve
rificare, în compania echipei franceze 
de primă categorie Angers, în orașul 
cu același nume. După acest meci, 
lotul își va continua călătoria spre 
Lisabona, pfecind vineri cu avionul 
de la Paris. ‘

Pe un teren desfundat de ploaie 
cele două echipe au făcut risipă de 
energie pentru a învinge. în final 
meciul a devenit mai interesant, înche- 
indu-se cu un rezultat de egalitate, 
care răsplătește cele două echipe. Au 
marcat : Rozorea (min. 25), Bărgăuanu 
(74) și Sălceanu (84) pentru gazde, 
Adam (49, 55 și 88) pentru oaspeți.

C-tin Ene și C. Laluci — coresp.

CHIMIA FAG AR AȘ—METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

Tot timpul meciului a plouat, astfel 
că echipele au trebuit să joace pe un 
teren desfundat. Chimia a reușit să 
obțină victoria datorită jocului frumos, 
a—insistentei dominări reflectată și de 
raportul de comere : 17—3. Golul a
fost marcat de Feher (85).

B. Stoiciu și Tr. Lancea — coresp.

ȘTIINȚA GALAȚI—TRACTORUL
BRAȘOV 2—1 (1—0)

Studenții au obținut o victorie meri
tată. Au marcat : Neagu (min. 43 și 
61) respectiv Vătav (66).

R. U. Gh. Arsenie și D. Siriopol — coresp.

SERIA A ll-A (3-3 după

SERIA SUD

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — A. S. CUGIR 
3—1 (3—0)

TIMIȘOARA, 6 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Știința a cîștigat 
cu 3—1 un meci important care îi 

, aduce promovarea în categoria A, 
dar nu de maniera pe care o așteptam 
de la o formație care va evolua în 
sezonul următor alături de cele mai 
bune echipe ale țării. Localnicii au 
început bine meciul și au jucat la 
înălțime doar 40 de minute grație, 
în special, principalului coordonator, 
Lereter, ca și a vîrfului lor de atac, 
Manolache. La scorul de 3—0 (min. 
37) formația studențească s-a... dez
umflat ca un balon. In continuare 
ea a jucat sub nivelul obișnuit, de
modat, cu pase scurte, avînd o apă
rare fragilă și un atac ineficace.

Oaspeții au acționat mai viguros și 
au redus din handicap. Golurile au 
fost marcate de Manolache în min. 
2, fundașul Speriosu in min. 23 și 
Lereter în min. 37 pentru timișoreni, 
respectiv Mureșan în min. 54 pentru 
oaspeți. Arbitrul M. Biolan (Tr. Se
verin) a condus corect formațiile:

Cronică
fost odată un băiat care aveaA ___ _____

de ani .' Dar... fugit irreparabile te) 
pus ! Acum, băiatul numără încă, 
ani peste o jumătate de veac. Dar- 
mai frumoasă dintre povești, povest 
fotbalului nu s-a sfîrșit pentru el. 
Binduț, fuge repede după magicul b 
Ion rotund ca și acum 33 de ani. A fq 
odată un băiețandru blond, care ' 
învățat școala primară a fotbalului 
cartierul Terezian din Sibiu. Băiatul 
cesta blond — Apolzan — a fost ze 
generației mele ! Ce repede fugea atun 
Apotzan ! Ce repede fuge acum Ape 
zan

A fost odată un băiat pe care croi 
carii timpului îl caracterizau, lapidai 
„Un sprint, un șui, un gol". In „form. 
ție“ băiatul acesta avea un nume ale. 
tuit din cinci litere : Vaczi. Dacă • 
trebui să scriu istoria unuia dintre g. 
lurile marcate de el, astăzi, fără doc 
și poate că aș așterne pe hîrtie aceea 
laconică formulă : „Un sprint, un șu 
un gol“.

Oare, astăzi, conturul faptelor intîn 
plate pe gazon nu se scaldă în ape. 
adinei ale trecutului? Oare cronica n 
e sentimentală? Binduț nu mat are l 
de ani și poate că mi se pare că fug 
atît de repede ? Poate că nici Ionic 
Bogdan — nu mai execută eu^țteeea; 
precizie celebra fentă a trecertU pest 
minge, poate că nici Bazil Marian -w 
mai inspăimîntă pe Crîsnic ca acum? 
ani, cînd apare în fața careului. Podi 
că nici șutul lui Feri Zavoda nu ma 
are tăria de acum zece ani. Poate c< 
nici Călinoiu nu se mai „agață" de ad 
versar ca acum zece ani ? Dar dragosi

IE RI ÎN CA TEGORIA C
SERIA VEST SERIA EST SERIA NORD

Pronosport
I. Atalanta —- Sampdoria X

n. Cagliari — Milan 1
III. Catania — Bologna 1
IV. Genoa — Fiorentina 1
V. Intemazionale — Torino x

VT. Juventus — Lanerossi 1
VII. Mantova — Varese 1

VIII. Messina —- Lazio 1
IX. Roma — Foggia 1
X. Poiana — Siderurgistul 2

XI. Chimia Făg. — Met. Buc. 1
XII. Sătmăreana — Gaz metan 1
Fond de premii : 169 556 Iei.
Concursul intermediar Pronosport din 

2 iunie 1965
I. Dinamo Buc—Steaua 1

II. Rapid—Progresul X
III. C.S.M.S. Inși—Știința Cluj 1
IV. Crișul—Dinamo Pitești X
V. Știința Craiova—Petrolul X

VI. U.T.A.—Farul 2
VII. Minerul B.M.—Steagul roșu 1

VIII. Unirea R.V.—Flacăra 1
IX. Știința Buc.—Metalul Tîrg. 1
X. C.F.R, pașcani—Constructorul Br X

XI. Jiul—Industria sîrmei j
XII. Recolta—C.S.M. Reșița 2
Fond de premii : 98.304 lei.
Depunerea ibuletinelor cistigătonre cu 

12, 11 și io rezultate exacte se va face 
pînă joi T0 iunie ora 13, în orașele de 
reședință regională, iar în celelalte loca
lități, pină niiercuri 9 iunie.

Rulmentul Brasov — Marina Mangalia 
0—0 .

Flacăra roșie București — Textila Sf. 
Gheorghe 1—0 (0—0)

Progresul Alexandria — Electrica Fieni 
0—3 (Progresul a fost scoasă din cam
pionat)

Victoria Giurgiu — Metrom Brașov 1—1 
(1-0)

Unirea Răcari — Electrica Constanța
1—0 (0—0)

Portul Constanța — Rapid Mizil 3—0 
(1-0)

Tehnometal București — Dinamo Vic
toria București 2—2.

CLASAMENT

1. Din. Victoria Buc. 24 10 9 5 41:20 29
2. Rulmentul Br. 24 11 6 7 36:30 28
3. Vie. Giurgiu 24 9 9 6 36:28 27
4. Portul C-ța 24 9 9 C 40:35 27
5. Textila Sf. Gh. 24 9 7 8 24:20 25
6. Electrica C-ta 24 9 7 8 40:39 25
7. Rapid Mizil 24 9 7 8 33:33 25
8. Marina Mangalia 24 8 8 8 32:21 24
9. Electrice Fieni 24 11 2 11 35:27 24

10. Metrom Brașov 24 8 7 9 27:23 23
11. FI. roșie Buc. 24 8 7 9 29:31 23
12. Tehnometal Buc. 24 7 8 9 22:33 22
13. Unirea Răcari 24 8 4 12 27:41 20
14. Progresul Alex. 24 6 2 16 18:59 14

ETAPA VIITOARE : Marina Mangalia 
—Flacăra roșie București, Metrom Bra- 
șov—Unirea Răsări, Dinamo Victoria 
București—Victoria Giurgiu, Portul Con
stanța—Rulmentul Brașov, Electrica 
Fieni—Tehnometal București, Rapid Mi- 
zil-rElectrica Constanța. Meciul Textila 
Sf. Gheorghe—Progresul Alexandria nu 
se va disputa. - >

Metalul Hunedoara — Electromotor 
Timișoara 1—0 (0—0)

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Cîmpulung
2— 6 (1—2). Meciul s-a jucat la Craiova

Teba Arad — Electroputere Craiova 
2—0 (0—0)

Minerul Deva — Tractorul Corabia 4—1 
(2-1)

Metalul Tr. Severin — Metalul Pitești
3— 0 (0—0)

Victoria Călan — C.F.R. Arad 1—0 
(1-0)

Muscelul cîmpulung — Minerul Anina 
2-1 (1-1).

CLASAMENT

1. C.F.R. Arad 24 14 1 9 45:23 29
2. Minerul Deva 24 13 3 8 34:27 29
3. Met. Hunedoara 23 12 5 6 26:21 29
4. Met. Tr. Severin 24 11 4 9 40:27 26
5. Victoria Călan 24 12 2 10 34:36 26
6. Pandurii Tg. Jiu 24 10 4 10 34:31 24
7. Muscelul C-lung 24 11 2 11 23:33 24
8. Electroputere Cr. 24 9 5 10 38:34 23
9: Minerul Anina 24 10 2 12 32:34 23

10. Electromotor Tim. 24 9 4 11 32:38 22
11. Minerul: C-lung 24 10 2 12 33:45 22
12. Tract, dorabia 23 8 4 11 29:36 20
13. Teba Arad 24 7 5 12 33:37 19
14. Metalul Pitești 24 9 1 14 33:43 19

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Arad—Fon-
durii Tg. Jiu, JElectroputere Craiova—Me-
talul Hunedoara, Electromotor Timișoa-
ra--Muscelul cîmpulung, Minerul Anina
—Victoria Călan, Minerul Cîmpulung—
Minerul Deva, Tractorul Corabia—Meta
lul Pitești, Metalul Tr. Severin—Teba 
Arad.

Metalosport Gatați — Ceahlăul P. 
Neamț 1—3 (0—2)

Victoria P. Neamț — Textila Botoșani 
1—0 (1—0)

• Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Metalul Rădăuți 1—0 (0—0)

Dinamo Moldova Iași — Foresta Făl
ticeni 2—1 (1—0) ’

Textila Buhuși — Fructexport Focșani 
1—0. (0—0)

Flamura roșie Tecuci — Viitorul su
ceava o—o

Rulmentul Bîrlad — Petrolul Moinești 
0—0. Meciul s-a jucat ba Iași. .

ETAPA VIITOARE : Dinamo Moldova 
Iași — Textila Botoșani, Ceahlăul P. 
Neamț — Foresta Fălticeni, Petrolul 
Moinești —Metalosnort Galați, ț Textila 
Buhuși — Mețalul Rădăuți, Flamura ro
șie Tecuci — Victoria P. Neamț, Rul
menții» Bîrlad — Chimia Orăștil Gh. 
Gheorghiu-Dej, Viitorul Suceava — 
Fructexport, Focșani. , ,

1.

CLASAMENT

6 61:25 34Ceahlăul P. Neamț 24 16 2
2. Textila Buhuși 24 10 8 6 38:27 28
3. Fructexport Focș. 24 11 5 8 44:27 27
4. Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej

24 11 5 8 27:25 27
5. Metalosport Gl. 24 11 3 10 31:33 25
6. Foresta Fălticeni 24 9 7 8 28:30 25
7. FI. r. Tecuci 24 9 5 10 35:36 23
8. Din. Moldova Iași 24 10 3 11 34:37 23
9. Victoria P. N. 24 8 6 10 28:37 22

10. Viitorul Suceava 24 9 i 11 24:33 22
11. Petrolul Moinești 24 8 5 11 26:27 21
12. Metalul Rădăuți 24 8 5 11 29:44 21
13. Rulmentul Bîrlad 24 7 5 12 32:41 19
14. Textila Botoșani 24 8 3 13 24:39 19

Soda Ocna Mureș — Olimpia Orade. 
2—0.

Faianța Sighișoara — Unirea Dej 2— 
(2-0)

Minerul Bihor — Gloria Bistrița 2— I 
(1-0)

Meciul Minerul Baia Sprie — Chimii 
Tîrnăveni nu s-a jucat din cauza ploi 
torențiale.

Arieșul Turda — Unirea Tg. Mures 
3—1 (întrerupt din cauza ploii în min 

* 33).
Forestiera Sighetul Miarmației — Steaua 

roșie Salonta 5—2 (2—2)
Topitorul Bala Mare — A. S. Aiud 2—1 

(1-0).
CLASAMENT

1. Arieșul Turda 24 14 5 5 59:21 3î
2. Chimica Tîrnăveni 23 11 5 7 35:23 2^
3. Faianța Sighiș. 24 10 6 8 35:32 21
4. A.S. Aiud 24 10 5 9 45:39
5. Soda Ocna Mureș 24 9 6 9 33:23 24
6. Minerul Bihor 24 11 2 11 43:37 24
7. Steaua r. Salonta 24 11 2 11 38:42 24
8. Gloria Bistrița 23 11 2 10 23:33 24
9. Unirea Dej 24 11 1 12 31:40 2Î

10. Olimpia oradea 24 9 4 11 33:39
11. Forestiera Sighetul Marmației

23 10 2 11 34:4» ■
12. Min. B. Sprie 23 8 4 11 33:32 21
13. Topitorul B. M. 24 7 6 11 41:43 2Q
14. Unirea Tg. M. 24 7 4 13 22:55 1(

ETAPA VIITOARE : Chimica Tîrnăveni 
— Minerul Bihor, Unirea Tg. Mureș — 
Forestiera Sighetul Marmâției, Topitorul 
Baia Mare — Arieșul Turda, > Olimpia 
Oradea — A.S. Aiud, Steaua roșie Sa
lonta — Gloria Bistrița, Unirea Dej— 
Minerul Baia Sprie, Soda Ocna Mureș— 
Faianța Sighișoara.



icău —
.REANA — GAZ METAN 
4EDIAȘ 2—0 (2—0)

Jesb-echipei gazdă a fost ca- 
dar linia sa de atac s-a lo- 

1 apărare masivă și a mai 
lîteva ocazii favorabile. Au 

• Savaniu (min. 23) și Mesaroș 
(A. Verba — coresp.).

G. MUREȘ — C.S.M. SIBIU
4—0 (0—0)

s-a desfășurat pe un teren 
și pe vînt. Jucînd mai bine, 

i au obținut o victorie meri- 
repriza secundă gazdele 
să desfacă apărarea sibie- 

ă înscrie de 4 ori prin Dom- 
(min. 50), Sardi (min. 54 si 

itmăreanu' (min. 65). (loan

\ CĂREI — C.S.M. REȘIȚA 
0—2 (0—1)

rcat: Kafka (min. 12) și Ar- 
nin. 68). (Tr. Silaghi — co
nt).

VIITOARE : C.S.M. Reșița—Săt- 
C.F.R. Timișoara—A.S.A. Tg. 

-linerul Lupeni—Recolta Oarei, 
ei C. Turzii—Știința Timișoara, 

Ibiu—Clujeana, Gaz metan Me- 
Petrila.

CLASAMENT

Tim. 24 14 5 5 41:21 33
rmei C. T. 25 13 4 8 34:29 30

na 25 11 5 9 34:21 27
iii Arad 26 11 5 10 33:30 27
etrila 25 11 4 10 42:30 26
-ugir 26 12 2 12 36:36 26

Tg. Mureș 25 13 0 12 39:42 26
îl Lupeni 25 .9 7 9 32:28 25

.Sjbiu 25 11 3 11 40:37 25
^fiarei 25 10 5 10 29:32 25

i’etarM Mediaș 25 8 7 10 21:27 23
reaua 25 10 2 13 30:36 22

; Reșița 24 9 3 12 29:40 21
Tim. 25 5 4 16 18:49 14

>r internaționali
icie 8-10 
minute) 

itală
pentru fotbal, și a mea și a 
care sînt astăzi în tribună
^cisprezece mii de oameni) este
' nestinsă și atunci... cronica 

'-'fie sentimentală. Și atunci... 
IEȘTI : Justin—C. Marinescu, A- 
Șzoko—Flamaropol, Călinoiu —
•he, Marian, Ozon, Zavoda, Fi- 
mai jucat : Socec, Nicușor, Ene, 
cnghel.
\ICIA: Crîsnic—Mihăilescu, Brîn- 
nati—Zilahi, Băcuț II—Bindea, 
Vaczi, Băcuț I, Dumitrescu III. 
ucat : Bodo Gh., Onisie, Roman, 
Vetzer.
•ris în cele două reprize : Vaczi 
ea (1), Ozon, Ene, Nicușor (ce 
'). A arbitrat : Doina Ghell, a- 

M. Cruțescu și C. Mitran. Ce
rturi au fost marcate din lovi- 
utate de la 11 m. Fiecare echi- 
neficiat de cite 11 lovituri.

VALENTIN PĂUNESCU

în campionatul 
individual

probei 
bărbați, 
întrecut 
6-2, 6-4,

In sferturile de 
finală ale 
de simplu 
Bosch l-a 

pe Ilie Năstase în trei seturi:
9—7. Destul de sigur in dirijarea min
gilor din apărare, Bosch a inițiat și 
unele atacuri reușite. învinsul a în
cercat să atace dar loviturile lui, 
fie că nu au avut forța necesară, fie 
că au trimis mingile în fileu. Ilie 
Năstase a acuzat dureri în regiunea 
lombară. Jucînd mai mult în ofensi
vă, Mărmureănu a dispus de Boaghe 
cu 6—4 (după ce Boaghe a condus 
cu 3—1 și 30—0), 6—2, 6—3. La ca
pătul unui meci strîns, Serester a ob
ținut victoria în fața lui Constantin 
Năstase cu 0—6, 8—6, 4—6 (Seres
ter a avut 4—2 și 40—15), 6—0, 6—2. 
Cîștigătorul și-a impus superioritatea 
prin mingi plasate pe partea stingă 
a adversarului, continuate cu atacuri 
numeroase și decisive. După un în
ceput mai bun, C. Năstase s-a limi
tat apoi doar la unele servicii puter
nice și la acțiuni defensive simpliste. 

Alte rezultate, dublu femei, semifi
nale : M. Ciogolea, I. Dibar — E. Hor- 
șa, S. Ciogolea 6—3, 6—4.

Competiția continuă astăzi pe te
renurile Progresul, cu începere de la 
orele 9 și 15.30. Sînt programate pri
mele jocuri în cadrul grupelor.

C. Dumitrescu (Steaua) — învingător 
în cea de a VIII-a ediție a „Cupei F. R. C.“ 
® II n-a avut... probleme la contratimp • Tînărul Mircea Virgil, eroul ultimei etape
Constantin DU-Maestrul sportului

M1TRESGU și-a trecut în palmares o 
nouă victorie repurtată Ia sfirșitul ce
lor trei etape ale „Cupei F.R.C.", edi
ția a VUI-a. Este o victorie meritată 
pe care i-a asigurat-o nu numai etapa 
contratimp (așa cum erau mulți ten
tați să creadă) ci și buna comportare 
din prima zi când a fost animatorul 
și învingătorul etapei. La nivelul for
ței pe care o are sînt puțini cicliști 
în țara noastră care să-i reziste și suc
cesele — bazate pe muncă — sînt o 
adevărată încununare a strădaniei și 
talentului său. Se cuvin mențiuni deo
sebite alergătorilor ploieșteni C. Cio
ban» (pentru etapa a Ilia) și Mircea 
VirgU (pentru etapa a III-a), precum 
și cicliștilor Emil Rusu (Dinamo) și P. 
Neacșu (Voința).

Sîmbătă, cicliștii s-au întîlnit pe șo
seaua Olteniței unde, îneepînd de la 
ora 16, s-a dat — din două în două 
minute — startul la contratimp. Vîn- 
tul care a bătut pe prima parte din 
față — lateral și apoi din spate l-a 
avantajat pe Dumitrescu a cărui forță 
este cunoscută. El a cîștigat cu un 
avans de 2:28 asupra celui de al doilea 
clasat și și-a consolidat poziția de li
der cucerită în prima etapă. Foarte

bine au mers C. Ciobanu, L. Zanoni 
și bine E. Rusu și Gh. Bădără. Mai 
slabă ni s-a părut comportarea unor 
alergători pregătiți și ei special pen
tru contratimp : C. Ciocan, Gh. Su
ci».

Duminică dimineața, cînd s-a dat 
startul în etapa a III-a pe șoseaua 
spre Ploiești (varianta Buftea), ploua 
și bătea un vînt puternic. Dacă de 
ploaie cicliștii au scăpat după 70 km, 
de vînt nu s-au putut... despărți pînă 
la sosire. Rutierii păreau — în aceste 
condiții — mulțumiți să stea în plu
ton, și eventual, pe ultima parte să-și 
încerce șansele. Așa știind lucrurile 
prevedeam o cursă monotonă. Cel care 
a schimbat soarta acestei etape a fost 
tînărul ploieștean Mircea Virgil (19 
ani) care la km 14 și-a luat „inima 
în dinți" și a fugit din pluton. Nimeni 
nu l-a luat în serios... La km 65 (în
toarcerea la Ploiești) „puștiul" avea 
însă 8:30 avans ! Dar în continuare 
nimeni nu se agită. De la km 82 (cînd 
a ajuns la 12:00) și pînă la km 117 
(după ce a ajuns la 15:00 (!) el a 
coborît din nou la 12:00 avans) ploieș
teanul devenise lider al competiției 
pentru că distanța care-1 separa de

Dumitrescu în clasamentul general era 
de 12:27. La km 105 au început însă 
frămîntările declanșate de antrenorii 
N. Voicu (Dinamo) și E. Golgoți 
(Steaua) în rîndul cicliștilor lor. „Puș-

REZULTATE SUB POSIBILITAJI — IN „CUPA
întrecerile din cadrul concursului 

republican de selecție (pentru campio
natele europene), „Cupa Dinamo” au 
luat sfîrșit. Pe poligonul Tunari s-aui 
desfășurat ieri ultimele probe, cele.de 
pistol precizie, pistol sport, armă mi
litară 3x20 focuri. Pentru obținerea 
unor norme de clasificare s-au între
cut și trăgătorii de skeet. Organiza
rea a fost bună iar arbitrajele cores
punzătoare.

Ne găsim însă la numai două luni 
de campionatele europene și rezulta
tele — cu mici excepții — sînt cu 
imult în urma performanțelor care se 
realizează pe plan internațional. Frun
tașii tirului nostru au avut, în marea 
lor majoritate, comportări sub posibi
lități. Chiar la pistol viteză am asis
tat la performanțe departe de valoa
rea celor care au luat loc pe stan
duri.

Rezultate : armă standard 3 x 20 
focuri juniori : 1. B. Csegezi (Steaua) 
541 p ; 2. A. Belinschi (Știința) 531 p ; 
3. Gh. Ștefanide (Petrolul Ploiești) 
517 p. Pe echipe : 1. Steaua 1530 p ; 
2. Petrolul Ploiești 1511 p ; 3. Dina
mo 1508 p ; senioare: 1. Eda Baia 
(Știința) 545 p ; 2. Ana Capela (Olim
pia) 532 p ; 3. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo) 525 p. Pe echipe : 1. Dina
mo 1553 p ; 2. Olimpia 1527 p ; 3.

. JS-

Steagul roșu Brașov 1458 p ; junioa
re : I. MAGDA BORCEA (Știința) 
542 p — nou record al R. P. Române ; 
2; Veronica Stroe (Dinamo) 535 p ; 
3. Elena Nistor (Steaua) 522 p. Pe 
echipe : 1. Steaua 1512 p ; 2. Dinamo 
1486 p ; 3. Olimpia 1432 p ; seniori : 
1. I. Olărescu (Știința) 551 p ; 2. M. 
Antal (Știința) 550 p ; 3. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 545 p. Pe echipe : 1. 
Știința 2163 p; 2. Steaua 2112 p ; 3. 
Dinamo 2103 p. Pistol liber: 1. N. 
Bratu (Știința) 549 p ; 2. G. Maghiar 
546 p ; 3. Tr. Bodnărescu (Steaua) 
545 p ; 4. M. Grosaru (Steaua roșie 
Bacău) 543 p ; 5. T. Jeglinschi (Di
namo) 542 p. Pe echipe : 1. Dinamo 
2116 p; 2. Steaua 2100 p; 3. Olim
pia 2089 p. Armă militară 3x20 focuri : 
1. P. Șandor (Steaua) 505 p ; 2. M. Ru- 
sescu (Steaua) 496 p ; 3. L. Cristescu 
(Steaua) 485 p. Talere aruncate din 
șanț 100 buc. : I. A. Ionescu (Olim
pia) 93 t; 2. St. Popovici (Dinamo 
Obor) 88 t ; 3. I. Stănescu (Steaua) 
<88 t. Pistol sport: 1. P. Vochițoaia 
(Metalul) 570 p ; 2. D. Iuga (Dinamo) 
560 p ; 3. M. Teodor (Steaua) 550 p. 
Pe echipe locul I a revenit formației 
Steaua cn 1628 p — nou record al
R. P. R. Skeet 100 buc.: 1. D. Dan- 
ciu (Dinamd Obor) 89 t ; 2. St. Po-

povici (Dmamo 
bor) 85 t ; 3.
Pintilie (Steaua)
83 t.
Trofeul pus în joc 

a fost cîștigat de 
sportivii de la Steaua. Iată clasa
mentul general pe echipe : 1. Steaua 
57 p ; 2. Dinamo 62 p ; 3. Olimpia 
72 p ; 4. Știința 85 p ; 5. Petrolul 
Ploiești 122 p.

Etapa a Il-a (sîmbătă) — indivi
dual contratimp, 30 km, pe șoseaua 
Olteniței: 1. C. Dumitrescu 41:55; 
2. C. Ciobanu 44:23 ; 3. L. Zanoni 
44:32 ; 4. E. Rusu 44:53 ; 5. Gh. 
Bădără 44:59; 6. G. Moiceanu
45:11 ; 7. W. Ziegler 45:19 ; 8. N. 
Ciumete 45:22 ; 9. Fr. Gera 45:29; 
10. P. Neacșu 45:40.

Etapa a III-a (duminică) i— 
București — Ploiești — București 
(130 km) : 1. Mircea Virgil 3 h 16: 
45 ; 2. S. Ariton 3 h.22:05 ; 3. G. 
Moiceanu ; 4. Fr. Gera ; 5. C. Du
mitrescu ; 6—9 W. Ziegler, C. Cio
can, Gh. Moldoveanu, Gh. Suciu; 
10. E. Rusu; 11. L. Zanoni ; 12. 
Gh. Bădără ; 13. N. Ciumete — 
același timp.

Clasament general al celei de a 
VIII-a ediții a „Cupei F.R.C." : 
1. C. DUMITRESCU (STEAUA) 
6 h.28:52; 2. L. Zanoni (Dmamo) 
6 h.31:44 ; 3. E. Rusu (Dinamo) 
6 h.32:51; 4. G. Moiceanu (Dinamo) 
6 h.32:52 ; 5. W. Ziegler (Dinamo) 
6 h.33:17 ; 6. N. Ciumete (Dina
mo) 6 h.33:20 ; 7. S. Ariton (Vo- 1 
ința) 6 h.33:21; 8. P. Neacșu (Vo- J 
ința) 6 h.33:56 ; 9. G. Ciocan (Di- i 
namo) 6 h.34:00 ; 10. Gh. Suciu 1
(Torpedo Brașov) 6 h.35:22 ; 11. 
Mircea Virgil (Voința Ploiești) 6 h. 
35:29; 12. C. Ciobanu (Voința
Ploiești) 6 h. 36:47.

i
♦

nu rezistă atacului, dar termină 
învingător etapa cu un avans de 5:20 
ceea ce constituie un merit deosebit 
pentru care îl felicităm din toată 
inima.

ÎN DERBIUL CAMPIONATULUI

DINAMO-STEAUA 5-3
Așadar, Dinamo 

a „trecut* și de 
Cu victoria de ieri, XV-le 

an cel Mare și-a mărit baqa- 
puncte și, autoritar instalat 
tea clasamentului (fiind, de 
singura echipă neînvinsă), 
tual „campion de primăvară".
i aceasta formația pregătită 
Ionescu a luptat cu toată 
și — după aspectul ge- 
jocului — se poate aprecia

esul repurtat este pe deplin 
Ieri însă, victoria nu le-a 

a la început dinamoviștilot. 
7, la o lovitură de pedeapsă, 
și-a potrivit balonul și a șu
ie la 40—50 m — excelent: 
ntru Steaua. Surprinși, dina- 

încearcă prudent să pre- 
tiva. Si reușesc... Min. 21. Un 
)id, Giugiuc îi păcălește pe
ii militari, schițînd intenția 
xecuta o lovitură de picior 
și Cîndea, intrat pe „culoar". 
: balonul pe care, la rîndul 
pasează aripei Dan Coravu 
iscrie spectaculos . la colț, 
mă Nica și scorul devine 
1 gazdelor: 5—3. în conți- 
^semnăm alte acțiuni ofen
.«cercări de finalizare (Cio- 

Dragomir, Giugiuc), „stopa- 
rltimul moment. Meciul pla- 
jeneral, prin dîrzenia și ri>- 
>id care se men rine pînă la 
meciului. Dinamo își impune 

itatea, cîștigă mai multe ba- 
i grămadă și pune mai mult 
ire compartimentul treisfertu- 
saua opune o rezistență bine

organizată, dar pachetul de înain 
tași nu are obișnuita vitalitate, iar 
în linia dinapoi A. Nica și, mai ales, 
Popa nu dau randamentul așteptat. 
Sînt înregistrate și două schimbări 
la Steaua: Luscal în locul lui Nica 
și Bărbălău în locul lui Fodor. To- 
tuși, dinamoviștii continuă să atace 
și Giugiuc încearcă o lovitură de 
picior căzută șutînd însă în... bară! 
în ultimul minut, centrul gazdelor, 
Nica, ajunge în terenul de 
adversarilor, dar dorind să 
la... centru, scapă balonul, 
astfel o încercare- sigură. 
5—3 (5—3).

Apreciind, din nou, dîrzenia și 
voința de luptă a celor două echipe, 
dorința — în bună măsură realizată 
— de a oferi un joc de calitate, 
considerăm însă cu totul regretabilă 
tendința de joc obstructionist, dur, 
manifestată de unii jucători în ul
timele minute ale partidei si elimi
narea acestora de pe teren ni se 
pare pe deplin întemeiată (Stoica și 
Țuțuianu de Ia Dinamo. Preda 
la Steaua).

Arbitrul V. Vardela a condus 
toritar și competent formațiile: 
NAMO: Baciu; Iordăchescu, —. 
rescu—Ene, $țoica—Zlătoianu, Țu- .
țuianu, Fugigț—Pilă, Giugiuc—Cora- 
vu, Nica, Cîndea, Dragomir—Dăiciu- 
lescu; ȘTEAUA: Ionescu, Căpușan 
Ciornei—Șerban, Fodor (Bărbălău)— 
Băltăreții, Preda, Durbac—Mateoșcu. 
Chiriac—-Ciobăjlel, A. Nica (Liisâil), 
Ghită Dan, Popa—Penciu.

GRIVIȚA ROȘIE — CONSTRUC 
TORUL 13—0

țintă al 
înscrie 
ratînd 
Scor i

de

au- 
DI- 

Teodo- 
i,

Treisferturi din meci — scor alb. 
Apoi, deodată, neașteptat, într-un 
final de mare spectacol, rugbiștii de 
la Grivița Roșie au trecut la... modi
ficarea tabelei de marcaj. Prima da
tă, în min. 57 : V. Marinescu a gă
sit o fisură în apărarea adversă și 
a sprintat cu balonul, direct în spa
țiul de țintă advers. încercarea a 
fost transformată de Irimescu (5—0). 
Apoi, în min. 65 : același V. Marines
cu, la o acțiune personală, aproape 
de centrul terenului (!), a pornit cu 
balonul în slalom printre apărătorii 
Constructorului și s-a oprit între bu
turi... Irimescu a transformat și aceas
tă încercare (10—0). Ultima acțiu
ne concretizată: în min. 74, după 
o grămadă în ,,22'-ul Constructorii 
lui, balonul scos de grivițeni a fost 
purtat în șarjă, a ajuns la Irimescu 
(fundaș în acest meci, dar interca ■ 
lat deseori în linia de treisferturi), 
care a înscris un „drop“... Fără scă 
pările din apărare și cu un Antlino- 
ianu mai în formă (a ratat cel puțin 
trei lovituri de pedeapsă), scorul pu 
tea fi, desigur, mai strîns. (T. St.)

• Rulmentul
mișoara 32—0 . : ț
Știința Petroșeni 3—0 (0—0); Știința 
Cluj — Progresul 6—6 (0—3); 'Fa- • 
iriți. Constanța —- CSMS Iași 3—0 

DAN GÎRLEȘTEANII (3—0).

Bîrlad — Știința ‘Ti- 
(14—0); Gloria

HRISTACHE NAUM

mai sînt 
două me- 

întrecerea

v. GODESCU

Cons- 
reve- 

argint, 
C. P.

Rapid București — dublă campioană
republicană 
de volei

(Urmare din pag. 1)

RAPID BUCUREȘTI (an
trenor — 
Acestea, 
au rămas 
mai mult 
București

MEADU). 
învinse, 

> victorie 
t Dinamo 

cucerit 
astfel titlul (pentru 
treia oară din 1950 
coace), readucîndu-1 
Giulești după cinci 
de zile (din 1960 el 
lost în posesia dinamo- 
vistelor). Sportivelor de 

la Dinamo București 
(antrenor — Gh. 
tantinescu) le-au 
nit medaliile de 
iar celor de la 
București (antrenor 
Șt. Stroe) — 
de bronz.

Cu toate că 
de jucat 
duri, și 
echipelor 
seria I 
primul loc poate fi con
siderată încheiată. Cu 
victoria de sîmbătă, RAPID BUCU
REȘTI (antrenor — J. PANOVA)— 
deși în prezent pe locul 3 — și-a 
asigurat și anul acesta titlul de 
campioană națională, pentru a zecea 
oară de-a lungul anilor (pentru a 
șasea oară consecutiv). Feroviarii au 
un substanțial setaveraj și nu pot 
pierde întîietatea nici dacă — prin 
absurd — ar fi învinși în restanțe 
cu 3—0 și de Minerul B. Mare și 
de Dinamo Bihor.

Așadar, RAPID BUCUREȘTI — 
DUBLĂ CAMPIOANA DE VOLEI, 
performantă pe care echipele qitileș- 
tene o realizează a treia oară : pri
ma dată în 1950, a doua oară In 
1959. FELICITĂRII a r ,

• ■ li ,'r
CONSTANTIN FAUR

■j" -Jr>

IV MECIURILE MASCULINE (Le ca-

N. J 
deși 
cu o 
declt 

și au

medaliile

încă
în

masculine din 
lupta pentru

Plocon (Rapid), pe care îl dublează Drăgan, „pune" 
mingea peste blocajul dinamoviștilor Corbeanu, 

Ganciu și Schreiber
Foto : T. Roibutir

nute. învinșii nu au pus de loc pro-, 
bleme gazdelor. (BUG. BOGDAN-co- 
resp.).

Știin/a Cluj — Dinamo Bihor 3—0 
(10, 1, <E>). S-au remarcat Mlinea, Ma^ 
teescu de la Știința și Monea de la 
Dinamo (ȘT. TAMAȘ—coresp.).

Farul Constanta — C.S.M.S. Iași 
3—0 (10, 4, 9). Joc de calitate mo
destă, victorie comodă a localnicilor. 
(C. POPA-coresp.).

Minerul B. Mare — Știința 
3—0 (8, 10, 12). Minerul s-a 
printr-un joc variat în atac, 
a jucat fără Iorga> Vasile și
S-au remarcat: Rău, Andreica, Pă-r 
trășcoiu și Pop (Minerul), respectiv; 
Kramer și Udișteanu. (T. TOIIATAN-. 
coresp. reg.). ->■>

Constructorul Brăila — Steauaț, 
București 3—1 (7, 10,— 10, 10). Brăi^ 

, . • », j- . — tenii — foarte buni în ofensivă șiteqorie A (seria I) din provincie': ,, t
Tractorul Brașov — • Procesul la blocaj. In setul doi Steaua ,a fco»-;.

București 3—0 (5, 1, 4). în 47 de mi- dus cu 6—0. (N. COSTIN-coresp.).

Galafi 
impus 
Știința; 
Ozum.

cele.de


Campionatul republican de atletism 
pe echipe, categoria B

Campionatul republican de atle
tism pe echipe — categoria B, a pro
gramat ieri meciurile 
a turului competiției, 
asupra acestor întîlniri 
corespondenții noștri.

CIMPULUNG MOLDOVENESC, 
tîlnirea din etapa a Il-a, dintre 
prezentativele regiunilor Iași, Mara
mureș, Suceava și Galați a fost do
minată de atleții ieșeni. Rezultatele 
au fost serios influențate de ploaie 
și de pista foarte moale. Cîstiqătorii 
probelor au înregistrat rezultatele: 
BARB AȚI: 200 m: Suciu (I) 23,2; 
400 m: Creangă (G) 52,4; 1500 m: 
Luca (I) 4:15,3; 5000 m: Balint (M) 
16:12,0; 110 mg: Suciu 14,8; 400 mg: 
Mihăiiescu (I) 57,0; 1500 m ob. :
Nicolae (G) 4:34,7 ; 10 km marș : Chi
ntă (G) 54:09,4; 4x100 m: Galați 
46,1 ; înălțime: Marinescu (M) 1,85; 
prăjină : Mităchescu (G) 3,45 ; lun
gime: Lăcătușu (I) 6,39; triplu:
Bloos (I) 13,79; greutate: Gagea (I) 
15,90; disc: Gagea 41,46; suliță: 
Sorobat (I) 55,26; ciocan: Ichim 
42,02; FEMEI: 200 m: Paveliuc (I) 
27,3; 800 m: Micloș (M) 2:17,0; 
80 mg: Zaharia și Enache (I) 12,0; 
4 x 100 m : Iași 51,3 ; înălțime : Mu
lta (I) și Dîngă (G) 1,44; greutate: 
Lefter (G1 12,02 ; disc: 
36,84; ‘ “

ultimei etape 
Iată relatări 
transmise de

în- 
re-

ghidan (B) 22,4; 400 m: Axente (P) 
52.9; 1500 m : Dăndărău (P) 4:05,9 ; 
5000 m: Fanaragiu (B) 16:22,2; 110 
mg: Dobay (M—AM) 15,8; 400 mg: 
Georgescu (P) 58,2; 1500 m ob.: 
Florea (B) 4:32,2,- 10 km marș: Ma
xim (P) 51:10,8; 4x100 m: Mureș— 
A.M. și Bacău 44,6; f 
boc (P) 1,90; prăjină: 
3,70; lungime: Segal 
triplu: Segal
Schnabel (Buc.) 13,80;

suliță:

înălțime : Bo- 
Blaga (B) 
(B) 6,82 ,•

greutate: 
disc: Barta 

(P) 39,46; suliță: Hantelman (B) 
62,12; cioc. n: Dumitrescu (P) 47.90; 
FEMEI: 200 m: Stănilă (B) 27,0;
800 m: Baciu (B) 2:18,7; 80 mg: 
Popa (M—A.M.) 12,8; lungime: Se
cară (P) 5,00; înălțime: Țarălungă 
(B) și Stoenescu (Buc.) 1,51 ; 
late: Macovei (B) 11,92; disc: 
covei 35,42 ; suliță: Burlacu 
37,07 ; 4 x 100 m : Ploiești 51,1. 
Albu — coresp.)

Clasamentul general:

13,81 ;

greu- 
: Ma-

(P)
(C.

Mak (M) 
------ (C.suliță: Istrate (G) 34,37.

Alexa — coresp. regional)
Clasamentul general:

1. Iași
2. Galați
3. Maramureș
4. Suceava

28487
25700
20553
18999

P 
P
P 
P

TG.-MUREȘ. Pe 
gust" a avut loc 
Bacău, Ploiești,* 
Maghiară și București. Organizarea 
concursului a fost la înălțime. Re
zultatele : BĂRBAȚI: 200 m: Or-

stadionul „23 Au- 
meciul echipelor 

Mureș—Autonomă

1. Bacău
2. Ploiești
3. Mureș—A.M.
4. București

Rezultatele celei de 
niri, de la Constanta, 
ca în numărul nostru

33557 p.
P
P
P

33011 
29760 
21349

înlîl-a treia 
le vom publi- 
de mîino

NOI RECORDURI LA BUCUREȘTI

în cadrul concursului desfășurat 
pe stadionul Tineretului din Capitală 
juniorii Silviu Hodoș și Iosif Naghi 
au stabilit noi recorduri republicane 
la pentatlon și, respectiv, la arun
carea discului (1,5 kg). Hodoș a rea 
lizat 3473 p (lungime — 6,86 m, su
liță — 52,40 m, 200 m — 23,7, disc 
— 46,25 m, 1500 m — 4:35,9). Ve
chiul record îi aparținea cu 3223 p. 
Naghi a realizat la disc 60,51 m cu 
1,07 m mai mult decît vechiul său 
record. (N. D. Nicolae — coresp.)

Olimpia Reșița din nou campioană a țării la popice
Ultimele Întreceri ale campionatului 

masculin de popice s-au desfășurat pe 
arena cu patru piste din Zărnești. Con
dițiile de concurs au fost oarecum ne
obișnuite popicarilor noștri, familiari
zați cu arenele cu două piste. Or, acum 
trebuind să descopere... particularitățile 
(și au fost destule), la patru în loc de 
două piste, finaliștii s-au întrebuințat 
serios, au fost nevoiți să uzeze de tot 
bagajul lor de cunoștințe.

Ce s-a iniimplat simbătă și duminică 
Ia Zărnești 2 La ora cînd am transmis 
rezultatele de vineri evoluaseră cîte trei 
jucători din fiecare formație, situația 
fiind următoarea : 1. Olimpia Reșița 2486 
p.d. ; 2. Flacăra Cîmpina 2454 p.d. ; 3. 
Rafinăria Teleajen 2451 p.d.; 4. Rapid 
București 2445 p.d.; 5. Voința Tg. Mureș 
2389 p.d. In continuare, întrecerile s-au 
desfășurat în aceeași atmosferă de mare 
încordare, conducerea în clasament fiind 
preluată, după 5 schimburi — grație 
comportării lui C. Vînătoru (881 p.d.) — 
de Rafinăria Teleajen cu 4140 p.d. ur
mată, in ordine, de Olimpia la 28 p.d., 
Voința la 68 p.d., Flacăra la 101 p.d. și 
Rapid la 121 p.d. După cum se poate ve
dea, situația se cam limpezise după pe
nultimul schimb al turului, Rafinăria și 
Olimpia emițind cele mai mari pretenții. 
La ultimele schimburi ale acestor două 
echipe, I. Micoroiu (Olimpia) și M. Sil
vestru (Rafinăria) au doborît, 891 șl res

pectiv 852 popice. Astfel, la terminarea 
turului clasamentul avea următoarea în
fățișare : 1. Olimpia 5003 p.d.; 2. Rafină
ria 4992 p.d.; 3. Voința 4938 p.d.; 4. Fla
căra 4896 p.d.; 5. Rapid 4875 p.d.

Duelul dintre Olimpia și Rafinăria a 
avut un deznbdămînt neașteptat chiar la 
începutul returului. Făcind modificări 
neinspirate în echipă (Z. Gheorghe 363 
p.d., înlocuit după 100 bile cu V. Gră
madă marcat cu 379 p.d.), Rafinăria a 
ieșit din cursă. In schimb, primul jucă
tor de la Olimpia, C. Radulescu, a avut, 
din nou, o bună comportare: 867 p.d. In 
continuare, Olimpia s-a detașat din ce 
în cc mai mult, astfel că important 
urmărit a fost lupta pentru locul II, la 
care au candidat, pînă la ultimele bile, 
Rafinăria și Flacăra.

CLASAMENTUL FINAL : 1. Olimpia 
9990 p.d.; 2. Rafinăria 9839 p.d.; 3. Fla
căra 9773 p.d.; 4. Rapid 9720 p.d.;
Voința 9719 p.d.

Olimpia Reșița, care a folosit în finală 
pe jucătorii I. Micoroiu, C. Radulescu, 
I. Brebenari, Gh. Floruț, A. Mayer, M. 
Dascălu șl D. Kridor, a cîștigat. în ulti
mii 6 ani, pentru a treia oară titlul de 
campioană a țării. Jocurile au fost con
duse cu competență de arbitrii D. Stoica, 
L. Bejan, (București), P. Brebeanu (Plo
iești), A. Tâmpe și D. Moraru (Brașov).

TR. IOANIȚESCU

de

5.

RON CLARKE A STABILIT UN EX
CEPȚIONAL RECORD MONDIAL LA 

5 000 M : 13:25,8 !

VITTORIO ADORNI A CÎȘTIGAT 
TURUL CICLIST AL ITALIEI

Au început campionatele mondiale de lupte greco-romane
De la trimisul nostru special, V. GRĂDINARII:

— motiv pentru care aproape toți au 
primit cîte 1—2 avertismente pentru 
'luptă pasivă. Foarte bine pregătiți se 
prezintă luptătorii japonezi, turci, fin
landezi, bulgari și sovietici. Pentru 
a remonta situația, sportivii noștri 
trebuie să se mobilizeze mai mult. 
Altfel, nu se poate realiza mare lu
cru.

La ora 13, primul luptător român 
I. Cernea (57 kg) a urcat pe saltea. 
■El l-a avut ca adversar pe cunoscu
tul luptător japonez Sakurama. Amîn- 
doi sportivii au acționat reținut și au 
■primit cîte două avertismente. întîl
nirea s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate.

La cat. 52 kg Gh. Stoiciu a avut ca 
adversar pe Salimaki (Finlanda). Fi- 

_ _ ________- *nd mult mai combativ, finlandezul 
în general sportivii noștri au acțio- a învins la puncte. Tînărul luptător 

nat în primul și în al doilea tur reți- român a pierdut datorită lipsei de ex- 
nuți — aș putea spune chiar timorați periență în marile concursuri și a unei

TAMPERE, 6 (prin telefon). în lo
calitate au început duminică campio
natele mondiale de lupte greco-ro- 
■mane. în jurul orei 11,45, pe o vreme 
splendidă, cum finlandezii n-au văzut 
de multă vreme (păcat că întrecerile 
nu s-au desfășurat în aer liber) în 
sala Jaahall s-au deschis campiona
tele. Erau prezenți peste 5 000 de 
spectatori, președintele federației in
ternaționale, dl. R. Coulon, primarul 
orașului Tampere, și alte personali
tăți din oraș. Sportivii celor 25 de 
țări participante au defilat apoi prin 
fața spectatorilor. Ei s-au aliniat în 
jurul podiumului de întreceri, iar dl. 
•Coulon a rostit cuvîntul de deschidere.

Tragerile la sorți nu au favorizat 
pe sportivii români. Cel mai dezavan
tajat a fost Gh. Popovici.

nat în primul și în al doilea tur reți-

europenelor"
MOSCOVA 6 (prin telefon). — Și 

în ultimele două meciuri din seria A, 
reprezentativa de baschet masculin a 
țării noastre a părăsit terenul învinsă, 
ocupînd astfel doar locul 7 în grupă. 
Sîmbătă, baschetbaliștii noștri au în
tîlnit echipa Italiei, conducînd cate
goric multă vreme : 20—10 (min. 10), 
42—28 (min. 20), 52—34 (min. 25) și 
55—39 (min. 29). Din acest moment, 
arbitrii Uyguc (Turcia) și Azar (Spa
nia) au dat o serie de decizii pur și 
simplu fanteziste, care ne-au deza
vantajat permanent, (faulturi în atac, 
pași, dublu-driblinguri imaginare), 
permițînd astfel italienilor să remon
teze handicapul. Cu 7 secunde înain
te de sfîrșit, la scorul de 72—71 pen
tru echipa noastră, Spiridon a ratat 
o aruncare liberă, a marcat a doua, 
iar adversarii au egalat în ultima se
cundă prin două aruncări libere a- 
cordate cu totul nejustificat : 73—73.

In prelungiri, echipa română a ră
mas în teren cu rezervele (Savu, 
Albu, Nedef, Nosievici, Popescu și 
Novacek fiind eliminați pentru 5 
greșeli personale), astfel că formația 
Italiei a obținut victoria fără dificul
tate cu scorul de 81—75 ( 28—42), 
73—73). Au marcat: Demian 4, Spi
ridon 8, Nedef 2, Albu 16, Savu 12, 
Nosievici 12, Novacek 8, Popescu 12, 
Iekeli 1 pentru români și Cescutti 18, 
Pelanera 6, Lombardi 19, Cosmelli 2, 
Bertini 3, Vianello 18, Massini 11, 
Bufalini 2, Spinetti 2 pentru italieni.

Duminică, echipa României a jucat, 
cu formația Cehoslovaciei. De data 
aceasta, jucătorii noștri au evoluat 
sub orice critică, fiind depășiți cate
goric. Cehoslovacia a obținut victoria 
cu scorul de 90—69 (47—27). Au în
scris : Ruzicka 10, Bobrovski 16, Kon- 
vicka 20, Mifka 8, Pistelak 10, 
Stastny 4, Tomasek 5, Zednicek 5,

INTERNAZIONALE — CAMPIOANĂ 
DE FOTBAL A ITALIEI

Zidek 12 pentru învingători și Nedef 
2, Demian 4, Novacek 12, Nosievici 
13, Savu 4, Spiridon 4, Popescu 10, 
Albu 16, Ionescu 4. în urma acestor 
rezultate, baschetbaliștii noștri s-au 
clasat pe locul 7 în grupă, urmînd 
să joace mai departe pentru locurile 
13—16.

Alte rezultate 7
65—41 (29—17); Finlanda — Ungaria 
67—46 — — - - -
Izrael 71—69 (30—35, 61—61); Izrael 
— Finlanda 52—51 (28—29) ; Italia — 
R.D.G. 87—64 (42—28); Grupa B : 
R.F.G»— Franța 47—74 (20—33); Iu
goslavia — Suedia 
Grecia — Spania 
Polonia — Bulgaria 
Grecia — R.F.G.
Franța — Suedia
Bulgaria — Spania 79—56
Iugoslavia — Polonia 7Ș—69 (43— 
29). întrecerile finale încep miercuri.

U.R.S.S. — R.D.G.

(38—23)-; Cehoslovacia

91—46
89— 82
79—63
81—72
90— 61

(40—22) ;
(45—49) î

(37—28) ;
(34—41); 
(40—25);
(37—19;

proi. OCTAV DUMITRIU

în „
Sî.mbătă și duminică, la Bologna, 

66 de floretiști din 15 țări s-au între
cut în tradiționala competiție organi
zată de federația italiană de scrimă, 
„Cupa Giovanini*. Participanți : ași 
ai floretei masculine europene, în 
frunte cu campionul mondial Jean 
Claude Magnan și campionul olimpic 
Egon Franke.

Comportîndu-se foarte bine, repre
zentantul țării noastre Ionel Drîmbă

Pentru a treia oară în acest an, a- 
tletul australian Ron Clarke a corec
tat recordul mondial în proba de 
5 000 m, realizînd vineri la Los An
geles performanța de 13:25,8. In de
curs de 5 luni fondistul australian a 
îmbunătățit recordul acestei probe cu 
aproape 10 secunde. în luna ianuarie, 
la Hobart, el bătuse cu două zecimi 
de secundă 
Kuț (13:35,0 
rie, pe stadionul din Auckland, a 
perit distanța în 13:33,6.

Ron Clarke a stabilit ultimul 
record mondial în cadrul unui 
iCurs internațional desfășurat 
pista stadionului Colisseum din 
Angeles. Uimitor este faptul că 
realizat performanta alergînd practic 
fără adversari. Doar neozeelandezul 
Neville i-a ținut piept pînă la 3 0(0 m, 
cînd, sufocat de trena australianului, 
a rămas în urmă, terminînd la dife
rență de aproape 24 de secunde. 
Luptind doar cu acele cronometrului, 
Clarke a menținut același ritm, a 
doborît propriul său record mondial 
la 3 mile (4 828 m) în 13:00,4, pentru 
ca la sfîrșit să îmbunătățească cu 7 
secunde și 8 zecimi recordul mondial 
la 5 000 de m.

Alte rezultate din concursul de la 
Loș Angeles: o milă: Peter Snell 
(Npua Zeelandă) 3:56,4; disc: Sil- 

,, yeșțeț (S.U.A.) 62,01 m; lungime: 
Boston (S.U.A.) 7,84 m; ciocan: Con- 
țiolly (S U.A.) 68,68 m.

recordul lui Vladimir 
1957), iar la 2 februa- 

aco-

Duminică, la Florența, a luat sfîrșit 
turul ciclist al Italiei ediția 1965, cu 
victoria cunoscutului rutier italian 
Vittorio Adorni. Ultima etapă a în
trecerii, Brescia — Florența (295 kin) 

I

Terminînd Ia egalitate cu Torino 
(2—2), Internazionale Milano, proas
păta cîștigătoare a „C.C.E.", a cucerit 
și campionatul italian ediția 1964— 
1965. Milan a fost învinsă Ia Cagliari

I

este ur- 
medicul 
efectuat 
etapa a

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI

său 
cou

pe
Los 

el a

a fost cîștigată de elvețianul Binggeli 
în 8h 10:42,0, urmat de pluton la 38 
secunde

cu 2—1. Primele clasate : Internazio- 
nale 54 p, Milan 51 p, Torino 44 p.

• La Sioux Falls (S.U.A.): Mary 
Rand (Anglia) a realizat la «lungime* 
6,23 m, iar Edwin Roberts (Trinidad) 
a «mers* 220 y în 20,5 sec.

FOTBAL: în turneul international 
de fotbal de la New York s-a înre
gistrat un rezultat surpriză. Cunoscu
ta formație engleză West Ham United 
a fost învinsă cu 2—1 de echipa 
New York-ului.

• în meci retur contînd pentru se
mifinalele „Cupei orașelor tîrguri", 
ieri s-a disputat la Budapesta parti
da Ferencvaros — Manchester Uni
ted. Fotbaliștii maghiari au învins 
cu 1—0. Deoarece primul joc se în
cheiase cu victoria echipei engleze 
(3—2), pentru desemnarea finalistei 
va fi. nevpie.de un al treilea joc.

SURPRIZE* ÎN FINALUL TURULUI 
CICLIST AL AUSTRIEI

Cel de al 17-lea Tur ciclist al Aus
triei s-a încheiat la Viena cu victo
ria alergătorului austriac Hans Fu- 
rian, 
la 13 
R. P. 
mană

secondat de polonezul Beker, 
secunde. Pe echipe a 
Polonă, urmată de 
și Austria,

★
episod neașteptat

R.
cîștigat

D. Ger-

Un
fără precedent în istoria 
cliste s-a petrecut în această compe
tiție. Cu o etapă înainte de terminare, 
olandezul Wilhelmus Schepers, pur
tătorul tricoului galben, a fost eli
minat din cursă, fiind acuzat că ar 
fi folosit medicamente „stimulatoare* 
din categoria amfetaminelor. Aceeași 
sancțiune a fost aplicată altor doi ci
cliști : Rudy Tanneberger și Edward

Și 
curselor ci-

aproape

Baldwzin. Hotărîrea arbitrilor 
marea raportului făcut de 
cursei dr. Prokop după ce a 

1 un control primilor sosiți în
5-a, care a cuprins escaladarea vîrfu- 
lui Grossglockner (2 571 m).

BOX: Campionul mondial de box 
la categoria grea, Cassius Clay, s-a 
declarat de acord cu propunerea aso
ciației canadiene de box de a întilni 
la 5 septembrie, la Toronto, pe Geor
ge Chuvalo într-un meci pentru titlul 
mondial. Chuvalo, deși învins cu cî- 
teva luni în urmă de către Floyd 
Patterson, continuă să fie cotat prin
tre cei mai buni boxeri din lume la 
categoria grea.

★
Boxerul filipinez Flash Elorde 

și-a păstrat titlul mondial la categoria 
ușoară (clasa juniori), învingînd prin 
k.o. tehnic, în repriza a 15-a, pe ja
ponezul Teruo Kosaka. Meciul s-a 
disputat la Manilla, în fața 
de spectatori.

ATLETISM : Cehoslovacul 
Danek a realizat cea mai bună 
mantă mondială a anului la aruncarea 
discului, cu ocazia concursului de 
la Long Beach. El a aruncat 64.33 m 
la 22 cm. de propriul său record 
mondial.

JAHTING: Regata a 5-a din ca
drul campionatului mondial rie iah- 
ting (clasa 5,5 m) a fost cîștigată de 
ambarcațiunea mexicană „prinde*, 
în clasamentul general conduce 
S.U.A.,: urmată de Danemarca.

(Agerpres)

a 40 000

Ludvik 
perfor-

n 8

slabe orientări tactice pe saltea. Si 
mion Popescu, în cadrul cat. 63 kg,< 
avut ca partener, în primul tur, p< 
Alakok (Turcia). Ambii sportivi nv 
au executat nici un procedeu tehni< 
în prima repriză și au fost. sancțio
nați cu avertisment. în repriza secun
dă, deși antrenorul I. Corneanu îi a-, 
trage atenția lui S. Popescu, acesta 
continuă să acționeze confuz și în cele 
din urmă se mulțumește cu un rezul-’ 
tat de egalitate. La cat. 78 kg, Fi. 
Ciorcilă s-a întîlnit cu Dimitrios 
(Grecia). Luptătorul grec este cunos
cut spectatorilor bucureșteni, el fiind 
cîștigătorul turneului internațional de 
anul trecut din Capitală. în prima re
priză ambii sportivi primesc avertis
mente. De asemenea, în cea de a doua 
repriză ei sînt din nou sancționați. 
Trebuie să menționăm că Ciorcilă n-a 
încercat nimic. Decizia de egalitate 
este justă. Gh. Popovici, la cat. 87 
kg, a avut ca adversar pe renumitul 
luptător turc Tefic. Mai decis în ac-' 
țiuni, luptătorul turc a învins la punc
te. Luptătorul român primise, de alt
fel, două avertismente pentru luptă 
pasivă. El s-a mișcat lent și a ieșit 
mereu în afara saltelei. Cat. 70 kg : 
V. Buiarca învinge la puncte pe aus
triacul Brotzner. Buiarca a luptat 
foarte frumos și în repriza întîi, 
după părerea mea, și-a făcut adver
sarul tuș, dar arbitrul care conducea 
întîlnirea privea în acel moment în 
altă parte și a dictat continuarea _luț>- 
tei. în repriza a doua, Buiarca ter
mină cu un avantaj substanțial. N. 
Martinescu, la cat. 97 kg învinge la 
puncte pe Jutazler (Elveția). Marti
nescu a dovedit dîrzenie, a atacat per
manent și printr-o trecere la spate și 
două rostogoliri și-a asigurat victoria.

La ora cînd transmit se desfășoară, 
turul doi. Dintre luptătorii noștri a 
intrat în concurs I. Cernea.

Meciul n-a avut istoric. într-un mi
nut și 57 de sec., executînd un tur de 
cap, el l-a dus la podea pe Ruch (El
veția), învingîndu-1 prin tuș.

Participanții la această ediție a 
campionatelor mondiale se prezintă 
foarte bine pregătiți. Pînă la ora 20 
se înregistraseră doar 16 tușuri, ceea 
ce dovedește valoarea apropiată a ce
lor care au evoluat.

la floretă
a reușit să se califice în turneul fi
nal, împreună cu maghiarul J. Ka- 
muty, polonezul Z. Skrudiik, francezii 
D. Revenu și M. Barabino și italianul 
La Ragione.

Ceilalți folretiști români au avut și 
ei o comportare bună în special luliu 
Falb. Acesta a obținut două prețioase 
victorii, la Magnan și Franke, ambii 
eliminați din competiție. Falb a mers 
pînă în turul 2 din eliminări directe 
cînd s-a întîlnit cu Drîmbă, în fața 
căruia 
,să se 
,panți.
Ștefan
mii 16, iar A. Csipler în primii 32?

întrucît, pînă la închiderea ediției, 
nu am reușit să obținem legătura cu 
Bologna (firul telefonic fiind deran
jat), rezultatul turneului final îl vom 
publica în ziarul nostru de marți.

a pierdut cu 10—8. El avea 
califice în primii 12 partifi- 
A1 treilea concurent FtĂsân 
Haucler, s-a clasat între prj.

Actualitatea șahistă
ELISABETA POLIHRONIADE PRIN 
TRE FRUNTAȘELE TURNEULUI DE 

I.A PIOTRKOW

Cu o rundă înainte de terminarea 
turneului internațional feminin de 
șah de la Piotrkow, în clasament 
conduce Konopleva (U.R.S.S.) cu 7 
puncte, urmată de Elisabeta Polihro- 
niade (R. P. Română) — 6 puncte și 
Konarkowska (R. P. Polonă) 5,5 pune- • 
te. în penultima rundă, Polihroniade 
a cîștigat la poloneza Iurczinska, iar 
Rodica Reicher a pierdut la Spa- 
kowska

SPASSKI — GHELLER 4—2

Cea de-a 6-a partidă a meciului de 
șah Spasski — Gheller (semifinalele 
campionatului mondial) s-a întrerupt 
la mutarea 41-a cu avantaj de partea»., 
lui Spasski. La reluare au fost efect 
luate doar trei mutări, după care 
Gheller s-a recunoscut învins. Scorul 
este acum de 4—2 în favoarea lui 
Spasski. (A 5-a partidă s-ă încheiat 
remiză la mutarea 32-a).
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