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Rapid București a cucerit pentru a treia oară „Cupa campionilor europeni" la volei
în partida finală:

Rapid București—Minior PcrniK î-2

RAPID BUCUREȘTI, cea mai puternică echipă masculină de club din 
voleiul continental, pentru a treia oară ciștigâtoare a „Cupei campioni
lor europeni". De la stingă spre dreapta, sus : Gheorghe Ferariu, Aurel 

■ăgan. dr. Jean Ponova (antrenorul echipei), Mihai GrigorovicL Davila 
Plocon, Vasile Pavel; jos : Nicolae Bărbuță, Nicolae Mincev, Horațiu 
Nicolau (căpitanul echipei), Aurel Ardelea Lipsesc din totograiie : Radu 
Costinescu, prezent și el in meciul de la Bruxelles. Nicolae Picu, Teodor 
Gheorghiță și Pompilian Gavrilită, care, împreună cu ceilalți, au tăcut 
parte din lotul rapidiștilor in etapele anterioare ale „C.C.E".

Foto : A. Neagu

BRUXELLES, 13 (prin telefon). — 
VICTORIE! Voleibaliștii echipei Ra
pid București, campioana noastră, au 

1 confirmat încrederea pe care cei ră
mași aleasă și-au pus-o în ei. Dumini- 

' că, în capitala Belgiei, ei au obținut 
succesul dorit și așteptat, învingind

practică. un 
la 

nos-

sportivilor bulgari, care 
blocaj toarte înalt și perfect pus 
punct, ingreuind sarcina atacului 
tru. Jocul echipei Minior păstrează a- 
ceastă calitate de bază și în următoa
rele două seturi. însă, încet, dar sigur, 
formația rapidistă se redresează și la

TELEGRAMĂ
Noi, jucătorii echipei RAPID BUCUREȘTI, reprezentanții voleiului ro

mânesc în finala „Cupei campionilor europeni", desfășurată la Bruxel
les, împotriva valoroasei formații campioane a Bulgariei, Minior Per
nik, sîntem fericiți că putem raporta că am încheiat victorioși între- 

Ne-am dăruit victoriei, clipă de clipă, înflăcărați de gîndul că 
astfel răspundem cu cinste minunatelor condiții de pregătire puse la
dispoziția tuturor sportivilor noștri de către partid și guvern.

închinăm victoria cucerită de noi celui de al IV-lea Congres al 
partidului nostru drag și ne luăm angajamentul de a munci și în conti
nuare, cu pasiune și răspundere, pentru a obține rezultate bune la 
locurile noastre din producție, precum și în pregătirea sportivă.
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Întîmpinăm cu noi realizări
cel de al IV-lea

Aceeași măiestrie, in producție și pe terenurile de 
sport, aceeași neinfrintă dorință de a realiza. (In ima
gine, maestrul emerit al sportului, ing. R. Demian, 
tehnicianul N. Balcon, maestru al sportului și strunga
rul N. Voicu.

Congres al P.M.R.
Noi succese în producție și sport

Obiectivele înscrise în proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Român 
au însuflețit spre fapte mari pe toți tinerii de la uzina 
„Grivița Roșie", Angajindu-ne în întrecerea socialistă, 
luptăm fără contenire pentru perfecționarea utilajului 
chimic-petrolier, în pas cu tehnica cea mai avansată, ne 
mobilizăm toate eforturile și energiile creatoare.

Întîmpinăm acest eveniment măreț din istoria parti
dului și a întregului nostru popor — cel de al IV-lea 
Congres al P.M.R. — cu noi succese în producție, cu 
realizarea deplină a angajamentelor suplimentare pe 
care ni le-am luat, cu noi victorii pe terenurile de 
sport

inq. VIOREL MORARI) 
maestru emerit al sportului

.Trimisul nostru special RADU URZÎCEANU ne transmite:

în preliminariile „C. M.“,

ieri, la Lisabona,

4»»
puternica formație bulgară Minior 
Pernik în finala ediției din acest an 
a „Cupei campionilor europeni”. Ast
fel, feroviarii AU CUCERIT PENTRU 
A TREIA OARA TROFEUL cu care 
este dotată competiția deschisă celor 
mai bune echipe de club de pe con
tinent.

Partida care a durai ț40 de minute, 
s-a încheiat în favoarea campionilor 

•taâai cu rezultatul de 3—2 (14—16, 
15—12, ie—15, 15—7, 15—7). La în
ceputul meciului și întreg setut întîi 
bucureștenii acționează reținut, contrac
tat, inițiativa aparținîndu-le mai mult

Echipa/ul feminin de caiac 4 (Steaua) inviagălot in întrecerile disputate teii pe Snagov. Citiți cronica 
competiției in pag a 3-a

ECHIPA MASCULINA DE VOLEI 
RAPID BUCUREȘTI

finele părții a treia a întîlnirii, deși 
cedează, campionii români activează 
aproape la valoarea lor reală, pe care 
o ating în întregime în ultimele două 
seturi. Introducerea pe post de trăgă
tor secund, în locul lui Nicolau, a lui 
Costinescu, care se comportă excepțio
nal, se dovedește bine inspirată și dă 
un plus considerabil de eficacitate blo
cajului. Apărarea din linia de fund 
scoate tot, iar atacul e din ce în ce 
mai variat, strălucind prin mingi lif- 
tateși „puse". In setul patru, voleiba
liștii de la Minior mai reușesc să con-

(Continuare în pag. a 4-a)

PORTUGALIA-ROMÂNIA 2-1 (2-0)
• Fotbaliștii români au avut inițiativa in repriza ta și puteau obține un rezultat de egalitate
LISABONA ÎS. Echipa de fotbal a 

României a reușit un rezultat onorabil 
la Lisabona, cedînd la limită, 1—2 
în fața puternicei formații a Portugaliei.

Dacă echipa noastră ar fi adoptat în 
acest meci de la început q tactică de 
joe ofensivă, dacă ar fi ieșit la atac 
cu curaj, partida s-ar fi putut încheia 
cu o mare surpriză. Lucrul acesta însă 
nu s-a petrecut. De aceea, echipei ro
mâne trebuie să-i reproșăm faptul că 
a abordat întflnirea cu timiditate și că 
în primele 20 de minute, în. special, 
a practicat un joc strict de apărare. 

Vreau să accentuez că cele două go
luri înscrise de Eusebio se datoreso 
unor greșeli flagrante ale apărării noas
tre și nicidecum unor acțiuni ale ju- 
cătorilor portughezi.

Cu totul altul ar fi fost rezultatul 
dacă echipa noastră ar fi jucat de la 
îneeputul meciului așa cum a jucat în 
repriza a doua cind a avut numeroase 
acțiuni din care, după părerea mea, 
ar fi putut înscrie și în final să obțină 
un rezultat egal.

în general, echipa portugheză nu 
mi-a făcut o impresie deosebită, nu 
este o formație de neînvins chiar pe 
teren propriu. înainte de a vă relata 
filmul meciului, vreau să menționez că 
din echipa noastră cei mai buni ju
cători au fost Nunweiller III, D. Po
pescu, Greavu și Sasu. De la portu
ghezi mi-au plăcut Eusebio, Coluna și 
Caven.

Patru victorii românești in Regata Stockholm
STOCKHOLM, 13 (prin Telex de U 

redacția ziarului Idrottsbladct). — 
Simbătă și duminică s-au disputat 
întrecerile celei de a 32-a ediții a 
regatei internaționale de caiac-eanoe 
din Stockholm. Competiția s-a bu
curat de participarea a numeroși 
sportivi de valoare mondială, deți
nători ai celor mai înalte titluri în 

I concursurile de amploare desfășu
rate in ultimii ani. Printre aceștia 

I s-au numărat și 7 sportivi români 
care au avut o comportare remarca- 

1 Inlă. ei cucerind victoria în 4 probe 
și ciasindu-se pe locuri fruntașe, in 
alte întreceri.

In prima zi a concursuhri s-au în
registrat următoarele rezultate: K 1— 
500 m: 1. A. SCLOTNIC (România! 
1:49,9; 2. Utteberq (Suedia) 1:50,0; 
3. Von Gerber (Suedia) 1:50,6; C 
1—500 in : 1. Eschert (R.D. Germa
nă) 2:07,2; 2. Emanuelsson (Suedia) 
2:07.9; 3. A. IGOROV (România)
2:11,1; K 2—500 m: 1. Holzvoigl—

în aplauzele celor 70 000 de specta
tori prezenți pe „Estadio National”, 
cele două echipe împreună cu brigada 
franceză de arbitri, condusă de Michel 
Kitabdjian, își face apariția pe teren. 
Ambele formații poartă chiloți albaștri ; 
doar tricourile diferă : românii — gal
bene, portughezii — roșii.

Iată-i pe cei 22 de jucători care au 
început meciul:

ROMANIA : Hatdu—Popa, Nunweil
ler LII, C. Dan, Creavu—D. Popescu, 
Iancu—Fircălab, Mateianu, Sasu, Sorin 
Avram. ;

PORTUGALIA: Jose Ferreira—Caven, 
Râul, Jose Carlos, HUario—Craca, Co
luna—Jose Augusto, Eusebio, Torres, 
Simoes.

Portughezii caută să se impună de la 
început printr-un ritm foarte viguros.

(Continuare in pag. a 4-a)

Karbe (R.D. Germană) 1:42,1; 2. Gin
ger—Niedrig (R.D. Germană) 1:42,2; 
3. N. TERENTE—A. CONȚOLENCO 
(România) 1:43,0; C 2—500 m: 1. 
ICHIM LIPALIT—I- CAL1NOV {Ro 
mânia) 1:59,8; Bengt—Zeidlitz (Sue
dia) 2:06,0.

Duminică au avut loc probele de 
fond. Rezultate : K 1—9 000 m: 1. Utte- 
berg (Suedia) 39:57,5; 2. Peterson
(Suedia) 39:58,0; 3. A. SCIOTN1C
(România) 41:20,4... 7. ȘT. POCORA 
(România) 41:56,0; K 2—9 000 m i 
1. Finger—Niedrig (R.D. Germană) 
36:17,2; 2. Holzvoigt—Karbe (R. D. 
Germană) 36:40,0; 3. N. TERENTE— 
A. CONȚOLENCO (România) 36:45,0; 
C 1—9 000 m: 1 A. IGOROV (Ro
mânia) 46:01,2; 2. Eschert (R.D. Ger
mană) 46,26,0; 3. Emanuelsson (Sue
dia) 49:16,0; C 2—9 000 m: 1. ICHIM 
LIPALIT—L. CALINOV (România) 
42:56,2; 2. Bengt—Zeidlitz (Suedia) 
43:09,0.

OVE KARLSSON — redacts



Lotul R. P. Române (tineret)-
Ț.S.K.A. Cerveno Zname 3-1 (1-1)

Sîmbătă, pe „Republicii", Iotul 
R. P. Române de tineret a susținut 
ultima verificare înaintea meciului cu 
reprezentativa U.R.S.S., (miercuri 16 
iunie — Tbilisi). „Tineretul" nostru 
a întîlnit pe Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia, echipă bine cotată în 
R. P. Bulgaria. Fotbaliștii oaspeți, 
prin jocul lor, au confirmat locul bun 
pe care se situează în prima catego
rie a țării. Au jucat în continuă 
mișcare, cu deplasări rapide ale tu
turor jucătorilor, indiferent dacă e- 
rau sau nu în posesia mingii, au pa
sat precis și au dovedit calități teh
nice deosebite. Dar, echipa bulgară 
s-a arătat deficitară într-o problemă 
care... frămîntă multe echipe ■— tra
sul la poartă și deci eficacitatea.
Selecționata noastră de tineret a ofe

rit pe parcursul jocului multe lucruri 
bune dar a avut și cîteva minusuri 
asupra cărora jucătorii vor trebui să 
reflecteze foarte serios.

La început trebuie să remarcăm 
jocul bun al apărării (minus Geor
gescu), compartiment care s-a dove
dit sobru, prompt în intervenții, re- 
marcîndu-se îndeosebi Ștefan și Du
mitru Nicolae. Linia de legătură, 
mijlocașii, a rezolvat multe lucruri 
bune dar numai în privința ofensivei. 
$i Năftănăilă și Rakși au plecat prea 
înainte ceea ce a făcut dificilă re
plierea, mai ales pentru Rakși, un 
jucător cu predilecție pe ofensivă. în 
zona lui, în prima repriză oaspeții, 
prin mijlocașul Kolev, au manevrat 
comod, au organizat multe atacuri. 
La înaintare și-a făcut loc jocul in

dividual (Năsturescu, Voinea), omo
genizarea fiind insuficientă. Așa se 
explică numeroasele acțiuni care nu 
au putut fi concretizate, deși apărarea 
oaspeților a greșit de cîteva ori des
tul de grav.

Scorul a fost deschis în minutul 
30: Frățilă a fost faultat în marginea 
laterală a careului, Năftănăilă a 
executat puternic pe jos lovitura li
beră și- după ce Haidu a scăpat o- 
cazia, Voinea a înscris din apropiere, 
în minutul 39 Rankov se apropie de 
linia de fund, trece de Ștefan, Dumi
tru Nicolae ezită să atace, atacan
tul advers centrează pe jos și Cilis- 
’inov înscrie : 1—-1.

în continuare echipa noastră do
vedește mai multă incisivitate. Haidu 
șutează în bară în min. 65. în minu
tul 77 Năsturescu, inegal în acest 
meci, este laultat în careu și lovi
tura de la 11 metri este transformată 
de Stoenescu. în minutul 88 Pescaru 
încheie o frumoasă acțiune personală, 
printr-un gol din apropiere.

Arbitrul M. POPA a condus bine 
echipele :

LOTUL DE TINERET : Duca — Al. 
Georgescu (Stoenescu), Petescu, Du
mitru Nicolae, Ștefan — Năitănăilă, 
Rakși (Pescaru) — Năsturescu, Fră
țilă, Voinea (Naghi), Haidu.

Ț.S.K.A.: Iordanov — Mihailov 
(Gherov), Kovacev, Peșev, Marincev 
— Kolev, Kirilov (Cekirov) — Ran
kov, Tanev, Nikodimov, Cilistinov.

CONSTANTIN ALEXE

SERIA I
SIDERURGISTUL GALAȚI — UNIREA 

RM. VÎLCEA 2—0 (2—0)
Jocul a început în nota de domi

nare a gălățenilor care au avut cî
teva ocazii de a înscrie în min. 6 și 
10 prin Voinea și Stătescu. în conti
nuare, tot gazdele au dominat.

Știința Craiova—Szeged (R.P.U.) 2-1 (1-1)
CRAIOVA (prin telefon). „Vioara 

întîi" a acestui joc a fost echipa gaz
dă. Socotind după fazele clare pe care 
le-a avut, scorul de 2—1 este departe 
de realitate ; Szeged fiind nevoită să 
practice un joc mai mult defensiv. Oas
peții au exagerat în jocul „bărbătesc", 
ce.ea ce l-a determinat pe arbitrul Eu
gen Bucșe din Sibiu să elimine pe 
Nemes în min. 75 și pe Remenyik în 
min- 77. O dată cu acesta din urmă 
a fost eliminat și craioveanul Eftimie.

Scorul a fost deschis de oaspeți în 
min. 5 prin Szekeres care, interceptînd 
o minge de la Dumitrescu, a șutat de 
la 16 m : 0—1. Din acest minut stu
denții pun stăpînire pe joc. în min. 13 
Anton ratează iar două minute mai 
tîrziu, Plugaru, singur cu portarul, a

trimis peste bară. Știința domină în 
continuare și în min. 40 Bîtlan ega
lează printr-un șut de la 25 m.

Repriza secundă aparține tot studen
ților și Bîtlan înscrie din nou în min. 
50 la o învălmășeală în careu.

Arbitrul E. Bucșe — Sibiu a condus 
cu competență.

ȘTIINȚA : Vasilescu I — Mihăi- 
lescu, Deliu, M. Marcel, Dumitrescu — 
Anton, Bîtlan — Plugaru (min 30 Va
silescu II), Sfîrlogea, Eftimie, Cîrciu- 
mărescu.

SZEGED : Koranyi — Varhelyi, 
Kiirtosi, Cserko, Dezsofi — Pataki, 
Szekeres — Remenyik, Nemes, Gilicz 
(min. 46 Linka), Arato-

ROMICĂ SULȚ — coresp. reg.

Siderurgistul Galați și Știința
mai periculoși sînt dinamoviștii. Ei 
ratează prin Gram (min. 9) o bună 
ocazie de a deschide scorul. Fotba
liștii de la Tractorul își construiesc 
greu acțiunile de atac, abuzează de 
pase, ceea ce permite apărării dina- 
moviste, calmă și sigură, să respingă 
cu ușurință. Contraatacurile dinamo- 
viste sînt periculoase și în finalul 
primei părți a jocului (min. 43) Matei 
ratează de la cîțiva metri una din ma
rile ocazii ale partidei, trăgînd direct 
în portarul Dalsa.

La reluare, jocul e mai echilibrat. 
Cei doi mijlocași de la Dinamo Ba
cău, acționează mal avansat, dar, 
treptat, Tractorul pune stăpînire pe 
joc și e la un pas de a-ș realiza mult 
cerutul gol (de către „galerie"...). în 
min. 76 notăm cea mai mare ocazie 
a acestei part ide: Pană îl lansează 
pe Pop, portarul Bucur iese în în
tâmpinare, dar atacantul brașovean 
centrează și Budai, de la 1 metru, cu 
poarta goală în față, trage pe ală
turi I

Jocul a fost, în general, foarte 
„tare*. S-au comis multe faulturi,

bări de locuri și au șutat foa 
la poartă. Ca exemplu : am nj 
de șuturi la poartă. Ripo&tj 
din Pașcani a purtat semnul' 
crității și pe alocuri al durite 
altiel, jucătorul Horvat a fo; 
minat pentru faulturi repetat 
lurile au fost înscrise de Avr, 
(2), Buciumeanu și Dinu. Arbit 
Dulea (București) a condus 
următoarele formații:

METALUL : Stănescu — Gi 
Simionescu, Bălăceanu, Bucium 
Nițescu, Dumitriu — Avra 
Dinu, Constantin, Becheanu,

C.F.R. : Cristache — RUsu, G- 
Simina, Nedelcu — Sălceanu, 
vat — Popa, Rozorea, Atanasi 
găoanu.

MARIUS POPE

FLACĂRA MORENI — ȘTIU 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

MORENI, 13 (prin telefon 
trimisul nostru). — La ora cîndț 
mit cronica, jucătorii de la

înaintașul metalurgist Pantelimon a trimis cu capul, iăcind inutilă inteivenția portarului Enache. Fazei d 
meciul Metalul București —Știinfa Galați

în min. 21, Voinea expediază ba
lonul spre poartă iar portarul Sanda 
respinge la picioarele lui Matei care 
înscrie. Al doilea gol a fost marcat 
de Voinea în min. 33 dintr-o acțiune 
personală.

ȘT. CONSTANTINESCU și 
N. CRICICA, coresp.

Foto : V. Bao. k '

W. Ziegler (Dinamo), învingător
în prima etapă a „Cupei UC1C0M 44

PITEȘTI, 13 
(prin telefon de la 
început tradiționalatrimisul nostru). A 

întrecere eiclistă de lung kilometraj 
„Cupa UCECOM“ ! Competiția reu
nește 51 de rutieri din 5 țări. Startul 

sediului 
de bucu-

festiv s-a dat din fața 
UCECOM sub privirile a sute 
xeșteni masați pe trotuare.

Startul tehnic, în prima , ., 
fost marcat la km 7 de pe șoseaua 
Buourești-Pitești. Plutonul rulează com
pact și după 10 km este nevoit să- 
oprească 3 minute la o barieră. în 
continuare alergătorii parcurg liniștit 
primii 39 kilometri într-o oră. La 
ieșirea din Găești se produce prima 
evadare : Linde (Start Varșovia), C. 
Ciobanu (Voința I), Swiatek (Start 
Varșovia), W. Ziegler (Dinamo), Binder 
(O.R.B. Viena), Ion Constan tinescu 
(Voința III) și N. Niculescu (Steaua I) 
se desprind și în 10 km își creează un 
avans de 45 de secunde. în continua
re, fugarii nu se înțeleg la trenă și în 
următorii 10 km avansul lor scade la 
35 de secunde. Plutonul se amronie a- 
menințător și dacă la Topoloveni și, 
apoi, la Văleni nu s-ar fi produs doua 
busculade fugarii ar fi fost prinși pmă 
la Pitești. Sesizînd acest pericol, W. 
Ziegler a luat cursa pe cont propriu 
și la intrarea în Pitești și-a părăsit co
legii de evadare — ajunși din urmă 
de pluton la sprintul final — și a 
trecut primul linia de sosire. Clasa
mentul individual al etapei este ur
mătorul :

1. Waller Ziegler (Dinamo) a parcurs 
108 km în 2 h. 42:32 (medie orară 
39,8 km) ; 2. Linde (Start Varșovia) 
2 h 42:38 ; 3. Stviatek (Start Varșovia) ; 
4. N. Niculescu (Steaua I); 5. L Cou
st antinescu (Voința III) ; 6. C. Ciobanu

I) — același timp etc.

Clasament pe echipe: 1. Dinamo 
8 h 07:54 ; 2. Start Varșovia 8 h 07:57 ; 
3. Steaua I — același timp ; 4. Voința 
I 8 h 08:00 ; 5. O.R.B. Viena ; 6. 
Voința III — același timp ele.

Luni arc loc etapa a Il-a pe ruta 
Pitești-Sibiu, 165 km.

TRAIAN IOANIȚESCU

TRACTORUL BRAȘOV — DINAMO 
BACĂU 0—0

BRAȘOV, 13 (prin telefon de la tri
misul nostru). — O atmosferă asemă
nătoare celeia de la... finala „C.C.E." a 
însoțit primul fluier al arbitrului Gh. 
Ivanov (Bulgaria) care dădea semna
lul de începere al mult așteptatei 
partide Tractorul — Dinamo Bacău 
Și, astfel, în primele minute, în timp 
ce echipele se „tatonau", ca într-un 
meci cu o miză atît de mare, noi am 
admirat mai mult duelul celor două 
galerii, înarmate cu toate „ustensi
lele" unor asemenea treburi.

Minutele se scurg și, cu toate că 
Tractorul are mai mult timp mingea,

ceea ce a făcut ca jocul să nu aibă 
cursivitate. Arbitrajul bun.

TRACTORUL: Daisa — Chimina, 
Roșea, Mereș, Romanov — Pop, Fe- 
renez—Budai (min. 80 Cristoloveanu), 
Pană, Vătav, Ciripoi.

DINAMO BACĂU : Bucur—Sece- 
leanu, Panait, Gross, Secăreanu— 
Vătafu, Nedelcu, (min. 71 Dumitrescu) 
— Matei, Unguroiu, Gram, Petrovici.

CALIN ANTONESCU

METALUL TÎRGOVIȘTE — C. F. R.
PAȘCANI 4-0 (2—0)

CÎMP1NA, 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Meciul s-a dis
putat pe terenul din Cîmpina, de
oarece stadionul din Tirgoviște este 
suspendat. Matalurgiștii, amenințați 
de retrogradare în categoria C, 
și-au disputat ultima șansă. Au reu
șit să cîștige datorită faptului că au 
atacat dezlănțuit din primul pînă în 
ultimul minut de joc. Atacurile jucă
torilor de la Metalul au fost purtate 
în viteză, au făcut derutante schim-

București, care au pierdut azi-J 
cu Flacăra Moreni cu 1-0 (0-0), 
teaptă cu nerăbdare rezultatei; 
lorlalte meciuri, care vor deciț 
cum rămînerea lor în categoria

Dar, pînă a afla rezultatele, [ 
buie să amintim echipei Științl 
felul în care a jucat — strict 
fensiv — nu îi putea 
cel mai bun caz, un

aduce dec 
meci nul.

adevărat că studenții au jucs 
mult elan, cu multă ambiție.
numai cu o apărare bună, în 
portarul Manta a fost cel mai. 
de pe teren, și cu un singur at 
ofensiv (Ciornoavă) nu se poatț 
tiga un meci.

După aspectul jocului, Flăcăi 
meritat victoria. Ea a „măcina 
permanență sistemul defensiv al 
peților și după ce atacanțnei a 
tat numeroase ocazii, în min, 3 
pararea studenților, prinsă'pî 
greșit, cedează : Frîncu, compte 
marcat, expediază un șut la 
înălțime de la 16 m în colțul 
al porții. După acest gol, toate

etapă, a

SERIA VEST

Muscelul

C.F.R. Arad — Pandurii Tg. Jiu 4—0 
(1-0).

Electroputere Craiova — Metalul Hu
nedoara 2—1 (0—1).

Electromotor Timișoara
Cîmpulung 3—0 (neprez.).

Minerul Anina — Victoria Călan 1—0 
(0-0).

Minerul Cîmpulung — Minerul Deva 
1—0 (0—0).

Tractorul Corabia — Metalul Pitești 
3—1 (1—0).

Metalul Tr. Severin — Teba Arad 3—1.

Clasament

25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25

15 1
3
5
4
2
5
2
4
4
2
2
4
5
1

Rl MARI ÎN CATEGORIA C
SERIA SUD

Marina Mangalia — Flacăra roșie 
București 3—0 (1—0).

Metrom Brașov — Unirea Răenri 4—1 
(3-1).

Dinamo Victoria București — Victoria 
Giurgiu 2—1 (0—1).

Portul constanța — Rulmentul Brașov 
4—2 (2—2).

Electrica Fieni — Tehnometal Bucu
rești 1—0 (1—0).

Rapid Mizii — Electrica Constanța 1—1 
(1-1).

Textila Sf. Gheorghe — Progresul Ale
xandria 3—0 (Progresul a lost scoasă 
din campionat).

SERIA NORD SERIA EST
Chimica Tlrnăveni — Minerul Bihor 

3—2 (1—0).
Unirea Tg. Mureș — Forestiera Sighe- 

tul Marmației 0—1 (0—0),
Topitorul Baia Mare — Arieșul Turda 

3—1 (2—0).
Olimpia Oradea — AS. Aiud 3—0 

(3-0).
Steaua roșie Salonta — Gloria Bistrița 

1-? (1-1).
Unirea Dej — Minerul Baia Sprie 6—1, 

(3-1).
Soda Ocna Mureș — Faianța Sighi

șoara 4—1 (3—0).

Dinamo Moldova Iași — Textila 
șani 4—1 (2—0).

Ceahlăul P. Neamț — Foresta 
ceni 5—0 (3—0).

Petrolul Moinești — Metalosport 
lăți 1—0 (1—0).

Textila Buhuși — Metalul Rădăuți 
(i-o).

Flamura roșie Tecuci — Victori 
Neamț 1—1 (0—1).

Rulmentul Bîrlad — Chimia Orașu 
Gheorghiu-Dej 1—2 (1—2).

Viitorul Suceava — Fructexport 
șani 2—1 (1—1).

1. C.F.R. Arad
2. Minerul Deva
3. Metalul Hunedoara
4. Metalul Tr. Severin
5. Victoria călan
6. Electroputere Cr.
7. Minerul Anina
8. Pandurii Tg. Jiu
9. Electromotor Timiș

10. Minerul Cîmpulung
11. Muscelul Cîmpulung
12. Tractorul Corabia
13. Teba Arad
14. Metalul Pitești

ULTIMA ETAPA :
Minerul Cîmpulung, ___
C.F.R. Arad, Pandurii Tg. Jiu _____
rul Anina, Muscelul Cîmpulung — Elec- 
troputere Craiova, Teba Arad — Tracto
rul Corabia, Metalul Hunedoara — Metra- 
lul Tr. Severin, Metalul Pitești — Elec
tromotor Timișoara.

13
12
12
12
10
11
10
10
11
11

9
7
9

9
9
7
9

11 
10
12
11
11
12
12
11
13
15

49:23 
34:28 
27:23 
43:28 
34:37 
40:35 
33:34 
34:35 
35:38 
34:45 
23:36- 24 
32:37 
34:40 
34:46

31
29
29
28
26
25
24
24
24
24

Clasament

22
19
19

1. Dinamo Vie. Buc. 25 11 9 5 43:21 31
2. Portul Constanța 25 10 9 6 44:37 29
3. Rulmentul Brașov 25 11 6 8 38:34 28
4. Textila Sf. Gheorghe 25 10 7 8 27:20 27
5. Victoria Giurgiu 25 9 9 7 37:30 27
6. Marina Mangalia 25 9 8 8 35:21 26
7. Electrica Fieni 25 12 2 11 36:27 26
8. Electrica Constanța 25 9 8 8 41:40 26
9. Rapid Mizii 25 9 8 8 34:34 26

10. Metrom Brașov 25 9 7 9 41:24 25
11. Flacăra roșie Bue. 25 8 7 10 29:34 23
12. Tehnometal Buc. 25 7 8 10 22:34 22
13. Unirea Răcari 25 8 4 13 28:45 20
14. Progresul Alex. 25 € 2 17 18:62 14

ULTIMA ETAPA : Electrica Constanța 
— Textila Sf. Gheorghe, Tehnometal 
București — Metrom Brașov, Unirea 
Răepri — Electrica Fieni, Victoria Giur
giu — Rapid Mizii, Rulmentul Brașov — 
Dinamo Victoria București, Flacăra roșie 
București — Portul Constanța. Meciul 
Progresul Alexandria — Marina Manga
lia nu se dispută.

Clasament
1. Arieșul Turda 25 14 5 6 60:24 33
2. Chimica Tîrnăveni 24 12 5 7 38:25 29
3. Soda Ocna Mureș 25 10 6 9 37:24 26
4. Faianța Sighiș. 25 10 6 9 36:36 26
5. Gloria Bistrița 24 12 2 10 26:34 26
6. A.S. /Viud 25 10 5 10 45:42 25
7. Unirea Dej 25 12 1 12 37:41 25
8. Minerul Bihor 25 11 2 12 45:40 24
9 Olimpia Oradea 25 10 4 11 36:39 24

10. St. roșie Salonta 25 U 2 12 39:45 24
11. For. Sig. Marmației 24 11 2 11 35:46 24
12. Topitorul B. Mare 25 8 6 11 44:44 22
13. Minerul B. Sprie 24 8 4 12 34:38 20
14. Unirea Tg. Mureș 25 7 4 14 22:56 18

ULTIMA ETAPA : A.S. Aiud — Unirea 
Tg. Mureș, Gloria Bistrița — Topitorul 
Baia Mare, Forestiera Șighetul Marma
ției — Unirea Dej, Minerul Bihor — Soda 
Ocna Mureș, Arieșul Turda — Olimpia 
Oradea, Faianța Sighișoara . — Chimica 
Tîmăveni, Minerul Baia Sprie — Steaua 
roșie Salonta.

Clasament

1. Ceahlăul P. Neamț 25 17 2 6 66
2. Textila Buhuși 25 11 8 6 40
3. Chimia Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej 25 12 5 8 29
4. Fructexport Focșani 25 11 5 9 45
5. Din. Moldova Iași 25 11 3 11 38
6. Metalosport Galați 25 11 3 11 31
7. Foresta Fălticeni 25 9 7 9 28
8. Flamura r. Tecuci 25 9 6 10 36
9. Viitorul Suceava 25 10 4 11

10. Petrolul Moinești 25 9 5 r.
11. Victoria P, Neamț 25 8 7 10 a.
12. Metalul Rădăuți 25 8 5 12 29
13. Rulmentul Bîrlad 25 7 5 13 33
14. Textila Botoșani 25 8 3 14 25

ULTIMA ETAPA : Foresta Făltice; 
Petrolul Moinești, Victoria P. Nean 
Viitorul Suceava. Fructexport Focșa 
Dinamo Moldova Iași, Chimia Orașul 
Gheorghiu-Dej — Flamura roșie Te 
Metalul Rădăuți — Rulmentul Bî 
Metalosport Galați — Textila Bu 
Textila Botoșani — Ceahlăul P. Nt

Victoria 
Minerul

Călan —
Deva — 

i — Mine-



!

•a au promovat în categoria A
■studenților de a egala rămîn 
jzultat.
'ȚțF arbitrul N. Rainea (Bîr)ad). 

„ARA : Șerbănoiu, — Iorda- 
hpolski, Albină, Bocin — Baicu 
S0 Lăzărescu), Frîncu — Dră- 
"du, Popescu, Iofciulescu.
4ȚA: Manta — Anton, Ghe- 
, Urseanu, Rădulescu — Cicu, 
lina — Ene, Rotaru (min. 72 
jcu), Păiș, Ciornoavă.

ION OCHSENFELD
.UL BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

GALAȚI 5-2 (1-2)
început Metalul joacă mai 
reușește să deschidă scorul 
20 prin Pantelimon. în con- 
jocul se echilibrează, stu- 

curaj la atac și în 
„ _ unei frumoase

tații pe aripa dreaptă, Găina- 
nlrează la Iacob, care, venit 
țmă, șutează puternic aducînd 
5a. Pînă la sfîrșitul repiizei 
iăm o mare ocazie ratată de 
seu II (Metalul) și... golul in
ie Neagu (Știința) în min. 40. 
•eluare, jucătorii de la Metalul 

■ hotărîți să egaleze și după 
5 minute reușesc acest lucru 

'Jiculescu II. Oaspeții reiau 
de la centru, pierd mingea în 
ea jucătorilor de la Metalul, 
declanșează un contraatac pe 

dreaptă prin fundașul Bo- 
-4-nfj.Itrat în atac, și acesta șu- 
> .’n surprindere de la distan- 

. ireînd cu largul concurs al por
ii Enache : 3-2 pentru Metalul, 
cest moment Metalul începe să 
e copios. în min. 65 scorul 
majorat de I. Popescu, apoi 
rîndul Iui Roman să pecetlu- 
scorul în min. 75.

SIMION STAN, coresp.
1TRUCTORUL BRĂILA - CHI
MIA FĂGĂRAȘ 1-2 (
ul echipei locale a 
e spectatori. Oaspeții 
pentru victorie. De 

l că cele trei goluri 
Jse de jucătorii de la 
trescu (min. 36), Nițu 
jspectiv, Rișniță (min.

4

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 2—0 (2—0)

Meci de bun nivel tehnic. Fot 
baliștii gazdă au cîștigat pe merit 
datorită unor acțiuni mai clare din 
tre care două au fost și finalizate 
prin Mureșan I (min. 25) 
(min. 34 din 11 jn).

P. ȚONEA, corespondent

i

• •Juniorii și școlarii
și-au desemnat
Viitorul

a 
și
3
ies cu <
34, în urma

(0-1)
nemulțu- 
au luptat 
remarcat 
au fost 
Chimia : 

(min. 82) 
81 auto-

N. COSTIN, cores».
I. ROȘIORI — POIANA CIMPI- 

NA 1-1 (0-1)
Zultatul de egalitate nedreptă- 
r^chipa locală. Feroviarii au 

ane, au dominat majoritatea 
-/ii, dar ineficace. De la oas- 
s-a remarcat întreaga apărare, 

ițele au fost înscrise de Stoica 
38) pentru Poiana, respectiv- 

(min. 74) pentru C.F.R.
T. NEGULESCU, coresp.

SERIA A ll-A
44. REȘIȚA—SĂTMĂREANA 4-0 

13-01
ii bine de 4 000 ae spectatori au 
irit un meci de bună calitate, 
are gazdele au avut o superio- 
i netă. Realizatori : Rednic (min.

86) și Kafka (min. 15 și 30).
I. PLĂVIȚU, corespondent

4. TIMIȘOARA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 2-1 (1-0)

mișorenti au luptat mult pentru 
briex4inînd să încheie cu un suc- 

prezența lor, anul acesta, In 
'.H- înscris: Covaci (min. 38) și 

.. anu (min. 67) pentru ceferiști, 
ectiv Sardi (min. 59).

A. ARNĂUTU, coresDondent
NERUL LUPENI —- RECOLTA 

CĂREI 4-0 (3-0)
Jcalnicii puteau clștlga 
■ și mai categoric, dacă 
na de numărul ocaziilor 
peții s-au prezentat slab. Reali- 
iri: Ologu (min. 2), Cărare (min. 
5135), Cotroază (min. 46). Jocul a 

în general frumos.
TORTE A și I. COSTESCU, coresp

PRONOSPORT
lȘA arata o varianta CU 12 

rezultate exacte

cursul nr. 24 etapa din 13 iunie 1965

t. Portugalia — România 
I. Austria — Ungaria 
t. Bulgaria — Izrael
7, Industria sîrmei — Șt. Timișoara 
Z. C.S.M. Reșița — Sătmăreana 
I. C.F.R. Timiș. — A.S.A. Tg. Mureș 
I. Gaz metan Mediaș — Jiul Petrila 
I. C.S.M. Sibiu — Clujana 
<• Minerul Lupeni — Recolta Cărei 
<• Metalul Tîrg. — C.F.R. Pașcani 
I. C.F.R. Roșiori — Poiana Cîmpina 

:. Flacăra Moreni — șt. București 
ond de premii: 246 387 lei din care 
t ’ cat. i 24 576 lei.

■>'«Ue tragerii excspționale din 3 
aSS :

ategoria I 1 autoturism
'alegoria a II-a
9 D”.
:ategoria a IH-a 
rg-Standard“. 
lategoria a IV-a 
-it-Combi".
Sitegoria a 
,’ategoria a 
lategoria a 
Categoria a

,Fiat 1100
7 autoturisme „

bucureșteni
campionii

a câștigat întrecerea pe echipe
Citeva sute dintre cei mai buni 

și Rab f a-tleți juniori din Capitală au evoluat 
pe stadionul Tineretului în cadrul 
etapei orășenești a campionatelor re
publicane școlare și de juniori. Vîn- 
tul, în rafale, care a suflat sîmbătă 
a stînjenit evident desfășurarea unor 
probe, duminică vremea a fost însă 
mai bună, ca și rezultatele.

în cele două zile de întreceri au 
fost înregistrate două noi recorduri 
republicane de juniori. Unul a fost 
realizat la aruncarea discului (1,5 kg) 
de către studentul icefist Iosif Naghi 
— 60,64 m (cu 13 cm mai mult decît 
realizase chiar săpțămîna trecută), 
celălalt a fost marcat de juniorul 
„mic‘ Gh. Nicolae (SSE I) în proba 
de 3 km marș 14:14,2 (v. r. li apar
ținea lui N. Brînzan cu 14:31,8). 

Iată cele 
gistrate cu

JUNIORI 
_ (CSS) 110Localnicii au obținut o fiumoasă x J-rinnn-AsĂi 

victorie, pe deplin meritată. Forma- Y a 
ția din Mediaș a dominat mai mult, J 23,5, Ionescu 23,5, B. Iliescu 
a încercat în mai multe rînduri (în C 23,5; 400 m : D. Selaru (Viit.) 
raport cu oaspeții) poarta. în gene- / N. Miron (Viit.) 53,0, A- Szasz (Șt.) 
S «S ™ “ A <™>
ambele echipe. Jiul s-a apărat sit- X 2-00,1, R. Cristescu (SSE II) 2:01,7, 
pranumeric, nădăjduind că în acest 
fel va putea scoate un rezultat cit 
mai strips... Raport de cornere : 13-0 
pentru Gaz metan. Au înscris: Tă- 
măioagă (min. 21), Pascal (min. 50) 
și Tudose (min. 89). în min. 41 a 
fost eliminat T. Pop (Jiul) pentru 
injurii 
corect

C.S.M. SIBIU—CLUJEANA 1-0 (0-0)

Un rezultat firesc, o victorie me 
ritată, dar spectatorii (peste 4 0001 
n-au plecat satisfăcuți decît în par
te. Motivul? Fotbaliștii de la C.S.M. 
n-au jucat la adevărata lor valoa
re, au comis multe greșeli de teh
nică și de tactică, mai ales în pri
ma repriză. Unicul gol al partidei 
este opera lui Comșa (min. 60). 
A arbitrat bine V. Pădureanu (Buca 
rești).

M. LUPUȚIU, corespondent

GAZ METAN MEDIAȘ — JIUL 
PETRILA 3-0 (1-0)

mai bune rezultate înre- 
acest prilej :
I: 100 m: C.
M. Ionescu (CSS)
(D) 11,2; 200 m:

FI. Săvulescu (SSE II) 2:03,2; 1500 m: 
M. Chițu (Met.) 4:10,2, N. Miron 
4:12,3, C. Andreica (Viit.) 4:16,1; 3000 
m: C. Mirică (Prog.) 8:55,6, A. Dîn- 
dăreanu (Met.) 9:00,8, C. Andreica 
9:04,0; 110 mg: FI. Drăguleț (Met-) 
14,5, N. Pop (ICF) 14,8, V. Cristescu 
(Rap.) 15,3; 400 mg : N. Pop 58,8, A. 
Munteanu 59,4, T. Puiu (SSE II) 60,2. 
1500 m ob.: A. Munteanu 4:30,5, V. 
Olteanu (Viit.) 4:39,6, C. Boaru (Met.) 
4:45,1; 10 km marș: N. Brînzan (Met.) 
51:01,4, N. Rînceanu (Gr- Roșie) 
51:31,4, I. Constantin (Olimp.) 53:03,2; 
înălțime: A. Dincă (SSE II) 1,70; pră
jină: Gh. Gligor (SSE II) 3,80, D. Cri- 
șan (CSS) 3,70, M. Ioniță (Rap.) 3,40; 
triplu: S. Hodoș (CSS) 13,68, A. Mihu 
(Din.) 13,62, A. Trifu (Prog.) 13,57; 
greutate: Hodoș 14,55,
(Prog.) 13,81, M. Vizitiu (SSE I) 13,52; 
disc: I- Naghi (Șt.) 60,64 — nou re
cord al R.P. Române, P. Vasilescu 
(ICF) 48,91, Hodoș 46,63; suliță: T. 
Achiței (Din.) 54,40, M. Pristavu (SSE 
II) 53,86; ciocan: M. Oroveanu (CSS) 
54,81, I. Chirilă (SSE I) 49,14, M. Go- 
rea (Viit.) 46,12; 4x400 m: Viitorul 
3:32,7, Dinamo 3:35,1, Rapid 3:36,4.

JUNIOARE I: 100 m: G. Cîrstea 
(Steaua) 12,5, A. Petrescu (SSE II) 
12,6, G. Negoescu (Prog.) 12,9; 200 m: 
E. Ionescu (Const.) 26,3, D- Ursache 
(Viit.) 28,2, M. Dobre (SSE I) 28,3; 
400 m: Ionescu 57,9, F. Grigorescu 
(SSE II) 63,3. A. Tecărău (SSE 11) 
64,2; 800 m : N. Onică (Const.) 2:25,5, 
Ec. Mitu (Const.) 2:31,1, C. Bogdan 
(Met.) 2:32,6; 80 mg: Cîrstea 11,7, Ș. 
Anghelescu (Viit.) 11,7, El. Vintilă

I. Petre

Z.

aduse arbitrului. A condus 
C. Dragu (Ploiești).

RÎȘNOVEANLT, corespondent

CLASAMENTE 

SERIA
1. Siderurgistul Galați 26 14 7 5 38:18 35
2, Dinamo Bacău 26 16 3 •7 52:25 35
3. Flacăra Moreni 26 12 S 9 35:32 29
4. Poiana Cimpina 26 13 2 11 46:39 28
5. Știința Galați 26 11 5 10 42:42 27
6. Constructorul Brăila 26 12 3 11 41:42 27
7. Metalul București 26 11 2 13 38:38 24
8. C.F.R, Roșiori 26 8 8 10 29:38 24
9. C.F.R. Pașcani 26 11 2 13 33:44 24

10. Metalul Tîrgoviște 26 10 3 13 28:34 23
11. Unirea Rm. Vîlcea 26 10 2 14 32:36 22
12. Știința București 26 9 4 13 29:34 22
13. Tractorul Brașov 26 8 6 12 30:37 22
14. Chimia Făgăraș 26 9 4 13 34:48 22

SERIA A ll-A
1. Știința Timișoara 26 14 5 7 41:25 33
2. Ind. sîrmei C. T. 26 14 4 8 36:29 32
3. Clujeana 26 11 5 10 34:22 27
4* Minerul Lupeni 26 10 7 9 36:28 27
5. C.S.M. Sibiu 26 12 3 11 41:37 27
6. Vagonul Arad 26 11 5 10 33:30 27
7. Jiul Petrila 26 11 4 11 42:33 26
8. A. S. Cugir 26 12 2 12 36:36 26
9. A.S.A. Tg. Mureș 26 13 0 13 40:44 26

10. Gaz metan Medias 26 9 7 10 24:27 25
11. C.S.M. Reșița 26 11 3 12 35:40 25
12. Recolta Cărei 26 10 5 11 29:36 25
13. Sătmăreana 26 10 2 14 30:40 22
14. C.F.R. Timișoara 26 6 4 16 20:50 16

Iordan 
11,1, I. 
Iordan
(Met.)

52,7,

ECHIPA LAROMET BUCUREȘTI (F) A CUCERIT
TITLUL DE

GIURGIU 13 (prin 
telefon). Timp de 

două zile, Ia arena „Cetatea" din 
localitate s-a desfășurat linala cam
pionatului republican feminin pe e- 
chipe la popice.

La capătul unei dispute interesan
te Laromet — București a reușit să 
totalizeze (în două manșe) cel mai 
mare punctaj și să cîștige astfel tit
lul de campioană pe anul 1965. De 
remarcat faptul că, în cursul, finalei, 
patru sportive au depășit cifra de 900 
p. d.: Ținea Balaban (Rapid Bucu
rești) 908, Stela Sîetcu (Laromet) 906, 
Ileana Predeanu (Laromet) 903 și 
Maria Nadaș (U.T.A.) 902. Aceasta 
din urmă a reușit în manșa a doua 
468 p.d.

lată clasamentul final :
1. LAROMET București (Maria Sza

bo, Stela Sfetcu, Maria Tuțuianu, E- 
lena Trandafir, Candida Nicolae, Ilea
na Predeanu) 5139 p. d. (74 bile 
„goale”).

2. Rapid București 5076 p.d- (58 
bile „goale”).

3. Voința Cluj 4790 p. d. (80 b. g.); 
4. U.T. Arad 4757 p.d. (108 b. g.); 5. 
Gaz metan Mediaș 4712 p.d- (119 
b. g.).

După încheierea întrecerii a urmat 
festivitatea de premiere a echipelor. 
Din păcate, cu acest prilej s-a înre
gistrat singurul aspect negativ: echi
pa Rapid nu s-a prezentat, sub pre
text că i-a fost refuzată o contestație 
de către juriul finalei.

Arbitrii finalei: D. Stoica și C. Po
pescu (București), P. Tudoran (Plo
iești) și Gh. Nedelcu (Giurgiu), buni.

I. TUDOR, coresp.

La „Tineretului", 5 recorduri 
de juniori și copii

MIHAI OROVEANU (C.S.S.)

(Din.) 11,8;
5,31, El- Scarciu (SSE II) 5,13,. C. Da- 
finescu 5,13; înălțime: N. Balea 
(Steaua) 1,56, El. Vintilă 1,50, M. Do- 
bre (SSE I) 1,50; greutate: L.
(Steaua) 12,58, E. Elie (SSE II) 12,51, 
El. Scarciu 10,27; disc: El.
(Voința) 40,52, Oros 38,90, C. Popescu 
38,74, P. Crăciun (Prog.) 38,59; suliță: 
Prodan 34,43, El. Turcanu (Voința) 
30,43; 4x100 in: SSE II 51,9, SSE I 
53,5, Viitorul II 54,5.

Clasamentul general pe echipe: 1 
Viitorul 230,5 p, 2. SSE II 166 p, 3. 
CSS 128 p, 4. Metalul 109,5 p, 5. Di
namo 100 p, 6- SSE I 84 p.

lungime: A. Petrescu

Oros

Prodan

Ecaterina Horșa și Serester, parcă 
timorați de la început, nu au ac
ționat cu suficientă convingere, iar 
atunci cînd au făcut acest lucru, au 
ratat unele mingi ușoare din cauza 
modului crispat în care au execu
tat diferitele procedee tehnice.

O dată cu încheierea acestei fi
nale, primul concurs al campiona
tului individual al acestei competiții 
nu poate fi încă socotit ca termi
nat. A mai rămas să se joace ':n 
meci din cadrul grupei I la sim
plu bărbați. Este vorba de întrece
rea dintre Tiriac și Bosch. Este 
posibil ca partida să albă loc Iuții 
la Mamaia, ca o uvertură la Con
cursul internațional care înefepe 
marți.

în primul con
curs al ultimei eta

pe a campionatului republican in
dividual de tenis, sîmbătă s-a dis
putat finala de dublu mixt. S-au în- 
tîlnit cuplurile Mariana Ciogolea— 
Tiriac (Dinamo) și Ecaterina Horșa 
—Serester (Progresul). Victoria a 
revenit sportivilor dinamoviști cu 

■0, 6—1. Partida a durat 30 de 
minute (fiecare set cîte 15 minute) 
și a fost la discreția totală a cîști- 
gătorilor. Aceștia, fără a fi supuși 
la eforturi deosebite, și-au impus 
superioritatea, dominînd net prin 
loviturile de servici, prin cele exe
cutate de pe linia de fund a tere
nului, ca și la fileu.

6-

concurenți sînt la prima lor evoluție 
din acest an în bazin de 50 de metri, 
se poate aprecia ca pozitivă compor
tarea majorității lor.

Tinerii înotători 
bucureșteni au pă- 

x și-t cu dreptul în sezonul în aer liber 
la un N al anului 1965. într-adevăr, sîmbătă 

ținem / și duminică Ia ștrandul Tineretului, 
avute... \ participînd la concursul de inaugu

rare a sezonului ei au stabilit cinci 
noi recorduri republicane de juniori 
și copii și au realizat și alte rezultate 
remarcabile.

La juniori, recordurile au fost ob
ținute de Vladimir Moraru (Clubul 
sportiv școlar) și Cornel Georgescu 
(Steaua). Primul a parcurs distanță 
de 200 m fluture în 2:31,6, depășin- 
du-și cu șase zecimi de secundă pro
priul record, în timp ce Cornel Geor
gescu a înotat 100 m fluture în 1:05,5. 
adică cu o secundă și două eecimi 
mai bine decît vechiul record . t^re-i 

! \ aparținea.
- < Dintre recordurile copiilor, îl vom 
! I menționa în primul rînd pe cel al lui 
1 C Liviu Pătrașcu (Viitorul) la 4 x 50 m 
1 X mixt individual : 3:17,4 față de 3:35,9 
! S cit era recordul anterior. Tot la 
1 J 4 x 50 m mixt individual, Marina

1 Franchia a parcurs distanța in 3:30,2, 
j / îmbunătățind recordul cu trei zecimi 

re- \ de secundă. în sfîrșit, lista recordu
rilor se încheie cu performanța lui 
Al. Preda (S.S.E. nr. 1) : 1:13,6. Aceste 
rezultate reprezintă recorduri pentru 
copii categoria 12 ani.

Dintre celelalte rezultate remarcăm 
pe cele realizate de Bogdan Gogorici 
(Dinamo) 1:04,4 la 100 m liber juniori, 

îei( Anca Isbășoiu (S.S.E. nr. 1) 1:25,5 la 
Si m sPate juh>oarc etc.

în general, ținînd seama că tinerii

CUPA STEAUA o competiție de succes!

iu-
F“. 

,Fiat

5 autoturisme „Wart-

7 autoturisme „Tra-

V- a 132 variante a 1.128
VI- a 278 variante a 846 
VTI-a 673 variante a 564 
VHI-a 2.280 variante a

I

* PARTICIPARE

pentru campio-Din nou repetiție 
natele republicane și europene >— pe 
lacul Snagov : „Cupa Steaua". Vreme 
splendidă, organizare fără reproș, par
ticipare extrem de numeroasă (în spe
cial la categoria a II-a) și multe curse 
cu „finișuri" pline de... emoții; în plus, 
de reținut faptul că inițiativa organi
zatorilor de a stabili două categorii de 
participare la caiac (de ce nu și la 
canoe ?) a realizat un spectaculos echi
libru în toate probele respective.

Să începem filmul curselor cu între
cerile fetelor. O remarcă generală : 
favoritele au învins. Mai „strînse", so
sirile la K2 și K4. Rezultatele : 
K 1—500 m : 1. Valentina Serghei
(Steaua) 2:23,5 ; 2. Ana Arvay (Olim
pia Reșița) 2:27,0 ; 3. Adriana Bîrsă- 
nescu 2:28,5 : K 2—500 rti : 1. Elena 
Lipalit — E. Mihăilescu (Steauiaj 2:09,3; 
2. P. Popa — A. Olivier (Dinamo) 
2:23,9 ; 3. Mariana Ene — Ana Galia 
(S.S.E.) 2:33,8 ; K 4—500 m : Ț. Steaua 
(V. Cichi, H. Lauer, Conțolencb, Arti
mov) 2:02,5; 2. Steaua IT 2:06,6 ; 3.

NUMEROASA • O INIȚIATIVA
• DINAMOVIȘTII PE

EFICIENTA e „DUELURI" PASIONANTE 
PRIMUL LOC

rc-Dinamo 2:06,7. Au urmat probele 
zervate sportivilor de categoria a II-a. 
De reținut participarea : cîte 10 echi
paje la fiecare probă. învingători : 
K 1 —1000 m : Gh. Dumitriu (Dinamo) 
4:35,5 ; K 2—1000 m : Terente — Zamă 
(Dinamo) 4:05,0 ; K 4—1000 m : Cova- 
liov, Ivanov, Pavlovici, Roșea (Dinamo) 
3:30,7. La canoe, în proba de simplu 
Igor Lipalit a sprintat după 800 de 
metri și Ismaileiuc n-a mai reușit să 
refacă distanța. Iacovici și Sidorov au 
cîștigat de justețe proba de dublu. Re
zultate : C 1—1000 m : 1. I. Lipalit 
(Dinamo) 4:54,3 ; 2. S. Ismailciuc
(Dinamo) 4:59,4 ; 3- P Moisei (Steaua) 
5:14,9 ; C 2—1000 m : 1. Iacovici — 
Sidorov (Dinamo) 4:25,8 ; 2. A. Du
mitru — Calabiciov (Dinamo) 4:30,0 ; 
3. Trofimov — Ditcov (Steaua) 4:33,0.

Foarte spectaculoasă proba de caiac 
simplu — categoria I. Milicin (Dina
mo) a trecut primul „linia de sosire” 
cu 4:22,5, urmat de Poenaru (Steaua) 
cu 4:23,5 și Frumușanu (Olimpia) cu 
4:24,1. La dublu, echipajul Nicoară —

Ivanov și-a luat revanșa — dar, nu 
la 500 ci la 1000 m — în fața dina- 
moviștilor Vernescu — Țurcaș, cîști- 
gînd evident cea mai așteptată probă 
a zilei. Rezultate : 1. V. Nicoară — H. 
Ivanov (Steaua) ; 2. A. Vernescu — 
1. Țurcaș (Dinamo) ; 3. Tercntc — 
Calenic (Steaua)-

In finalul bogatului program de ieri 
dimineața, am asistat la o frumoasă 
întrecere a echipajelor de caiac 4 care 
s-a încheiat cu vrctoria sportivilor de 
la Steaua. Rezultate : 1. Steaua (Scurca, 
Cuciuc, Artimov, Ivanov) : 3:25,4 ; 2. 
Dinamo (Antoniu, Stavăr, Ivăncscu, 
Franzen) 3:28,6 ; 3. Dinamo (Vorobiov, 
Husarenco, Zaharencu, Timofan) 3:30,8.

După cum se vede, din cele 11 probe 
6 au revenit dinamoviștilor și 5 organi
zatorilor. Clasamentul pe cluburi arată 
astfel : 1. Dinamo 99 — cîștjgătoarea 
„Cupei Steaua" ; 2. Steaua 97 ; 3. Olim
pia București 46 ; 4. SSE 2 41 ; 5. Ști
ința 22 ; 6. Voința 10 : 7 Universitatea 
9 ; 8. Olimpia Reșița 8.

DAN GÎRLEȘTEANU



Interviu
Congresul F. I. S. — Mamaia 1965

cu dl. Marc Hodler
Concursul internațional de tenis 

începe marți la Mamaia
După încheierea lucrărilor celui de 

al 25-lea Congres, jubiliar, al Federa
ției Internaționale de Schi — F.I.S. 
—, am avut o scurtă convorbire cu 
dl. Marc Hodler, președintele F.I.S., 
în legătură cu lucrările sesiunii de la 
Mamaia.

— Care sînt cele mai impor
tante hotăriri ale Congresului ?

— Fără îndoială cele de ordin teh
nic, legate de o rit mai bună desfă
șurare a marilor competiții din sportul 
zăpezii. Experții sînt unanimi în a 
afirma că s-a făcut un mare pas 
înainte, că s-au pus jaloanele unui 
cert progres, atît în probele nordice, 
rit și în cele alpine.

— Ce ne puteți spune despre a- 
precierile făcute de Congres asupra 
lucrărilor de amenajare pentru cam
pionatele mondiale din 1966 și des
pre candidaturile la organizarea al
tor mari competiții ?

— Sînt mulțumit că s-a 
stata un grad de pregătire 
stațiunile care vot găzdui 
a campionatelor mondiale
și Oslo. De asemenea, cred că Con-

putut con- 
avansat în 

ediția 1966 
— Portillo

gtesul s-a orientat just recomandînd 
ordinea de preferință anunțată — Banff 
(Canada), Lahti (Finlanda) și Sapporo 
(Japonia) — in vederea stabilirii de 
către C.I.O. a gazdei Jocurilor Olim
pice „albe" din 1972.

— Ce probleme de viitor consi
derați că s-au conturat ?

— Aș cita modificările de regula
ment, de altfel cunoscute, ca și expe
rimentele recomandate. Ele au dat o 
notă de accentuat realism Congresului, 
toate fiind îndreptate spre o mai e- 
chitabilă desfășurare a concursurilor. 
Mă refer în special la probele alpine. 
Nu întîmplător, după încheierea lucră
rilor Congresului, Consiliul reales s-a 
întrunit și a admis ca în 1966, la 
Portillo, deci numai pentru probele 
alpine, să se admită cinci concurenți 
într-o probă pe națiune „alpină". Este, 
și aceasta, o încercare, o căutare a 
echttabilitătii. Aș cita în continuare 
slalomul „la un fanion", eliminatoriile, 
scăderea ponderei punctatului F.I.S. 
Desigur, această din urmă hotăriie va 
fi o grea lovitură pentru cei ce s-au

cotitu
rii de

desfă-

pregătit ani de zile spre acumularea 
punctatului, dar... era necesară 
ra I Viitorul ne va arăta dacă și 
bine am făcut.

— Cum apreciați că s-au 
șurat lucrările Congresului ?

— Foarte, foarte bine. Organizare 
rar întîlnită, promptă, plină de atenție, 
pe... problemă, cum se spune. Despre 
ospitalitate... nici nu mai găsesc cu
vinte. Iar despre Mamaia — regret
că nu e mai aproape de Elveția : aș 
deveni un localnic 1

Țin ca, m încheiere, să remulțu-
mesc, atît în numele meu cit și al
pariicipanților, pentru tot și toate. Iar 
organizatorilor — BRAVO I

G. RUSSU-ȘIRIANU

Pentru prima oară, frumoasa noas
tră stațiune de pe litoral, Mamaia, 
va găzdui o competiție internațio
nală de tenis. într-adevar, cu înce
pere de marți, timp de șase zile, va 
avea loc concursul internațional de 
tenis dotat cu „Cupa Mamaia". în
trecerile se vor disputa pe echiue, 
participînd șapte țări : R.P. Chineză. 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R.P. Bulgaria 
și R. P. Română (cu două for
mații). O întîlnire inter-echipe 
va cuprinde 5 meciuri (2 de 
simplu bărbați și cîte unul de 
simplu femei, dublu bărbați și du
blu mixt). Toate partidele, cu excep
ția celei de dublu bărbați, se vor 
juca după formula „cel mai bun din

trei seturi". La dublu bărbați,'?,, 
gătorii vor li desemnați după sis 
mul „cel mai bun din cinci setu 

Cele opt formații vor lua pe 
mai întîi la un tur eliminatoriu, 
poi cele patru echipe învingăto 
se vor întrece în cadrul unei gru 
sistem turneu. La fel și echipele I 
vinse, în altă grupă.

Selecționatele țării noastre vor 
alcătuite din următorii jucători: 
chipa de seniori (antrenor Ștel 
Georgescu) : Țiriac, Bosch, Mărn 
reanu, Serester, C. Năstase, Iu 
Dibar, Ecaterina Horșa; echipa 
tineret (antrenor Ion Racoviță): I! 
Năstase, Cherecheș, Sântei, Mari 
Mariana Ciogolea, Agneta Cun.

PORTUGALIA - ROMANIA 2-1 (2-0)
(Urmare din pag. 1)

Sînt minute dificile pentru jucătorii 
români care au început meciul, așa 
cum am spus, timorați de „firma" por
tughezilor. De aceea, majoritatea atacu
rilor noastre sînt purtate cu încetinito
rul și dan posibilitate mijlocașilor por
tughezi să lanseze cu mingi utilizabile 
linia lor de atac. Un șut al lui Au
gusto (min. 7) e deviat în corner de 
Nunweiller III. Lovitura de colt exe
cutată de același Augusto rămîne fără 
rezultat. Portughezii atacă cu cîte 7 
oameni, noi însă ne apărăm cu 8 1 în 
min. 15 un atac al gazdelor este oprit 
la 35 ’ 
tr-un 
cută 
gește 
situație fără prea multe șanse întrucît 
atacantul portughez intrase în posesia

7 mingii pe linia de corner. El șutează 
' însă dintr-un unghi aproape imposibil 

și înscrie cu concursul larg al lui Haidu, 
care a scăpat balonul printre mîini ! 1 
Prima acțiune mai periculoasă a echi
pei noastre la poarta Iui Lose Perreira 
o notăm în min. 19 cînd Pîrcălab cen
trează în fața porții. Mingea iese în 
aut pentru că acolo nu era nici un ata
cant de al nostru care s-o îmningă în 
poartă. în continuare portughezii au 
inițiativa. în min. 29 Haidu și Eusebio 
se ciocnesc reciproc sărind la minge. 
Haidu își revine mai repede, iar Eu
sebio reintră după 4 minute. Scorul 
este majorat în min. 39 (după ce Sasu 
pierde o bună ocazie de a egala : a- 
junsese singur cu portarul în fată, dar, 
neatent, mingea expediată de Mateianu 
îl lovește în spate...) : Dan Coe inter
ceptează un balon și în Ioc să-î dega
jeze pasează pur și simplu lui... Euse
bio. Atacantul portughez intră în po
sesia mingii șî, de Ia aproximativ 20 de 
metri, șutează sec, în colțul din stînga 
al porții : 2—0. Haidu n-a schițat nici 
un gest. Spre sfîrșitul reprizei echipa 
noastră iese la atac și în minutul 41, 42, 
43 și 44 are ocazii bune dar Pîrcălab 
nu este atent, un șut al lui Sasu este 
reținut ca prin minune de Jose Per
reira, iar Sorin Avram șutează cu puțin 
pe lingă poartă. Sînt minute care lăsau 
să se întrevadă jocul echipei noastre 
din repriza a doua.

într-adevăr, chiar din min. 46 ieșim 
la atac. Și vom ataca aproape întreaga

de metri de poarta noastră prin- 
fault comis de Popa. Torres exe- 
rapid la Simoes, acesta prelun- 
la Eusebio. Se părea că este o

repriză. Atacăm și pe dreapta deși 
PîrcăJab este foarte bine păzit de Hila- 
rio, și pe stingă. Dumitru Popescu și 
lancu, cei doi mijlocași, încep și ei să 
se miște mai bine decît pină atunci. 
Portarul portughez e silit să se în
trebuințeze serios. In min. 73 este chiar 
obligat să scoată mingea din poartă : 
Sasu a făcut o cursă lungă pe aripa 
dreaptă, a centrat pe jos și Sorin Avram, 
venit din urmă, șutează cu stîngul sus 
la păianjen : 2—1 ! Cum am spus, e- 
cbipa noastră a reușit în repriza a 
doua un joc mai bun decît în prima. 
Haidu s-a arătat și el mai sigur, Nun- 
weiller III a cîștigat duelurile în fața 
atacanților portughezi iar înaintașii noș
tri i-au pus de multe ori în dificultate 
pe apărătorii portughezi.

Jucăm pînă la sfîrșit cu îndrăzneală, 
cu curaj, portughezii mulțumiți de re
zultat „țin" mingea fi— timpul regula
mentar de joc se încheie cu scorul de 
2—1 pentru gazde. Așa cum au jucat 
în repriza a II-a fotbaliștii noștri au 
demonstrat că pot să facă față unor 
adversari de valoare chiar și pe terenul 
acestora, că acasă, cu atît mai mult, 
au toate șansele să învingă.

(Urmare din pag. 1)

cu 3—2, 5—4 și 6—5, darducă 
egalați la 6, rapidiștii punctează 
serie pînă la 10—6, e apoi 10—7, de 
aci încolo giuleștenii ureînd în trombă 
pînă la 15—7. în setul decisiv, după
2— 0 pentru Rapid, Minior a realizat 
3 puncte Ia rînd. în continuare au 
făcut feroviarii 3 și bulgarii au egalat 
la 6. Rapidul se mobilizează la maxi
mum, ia conducerea cu 11—6, mai 
pierde un punct și e 11—7, după care 
prinde aripi și termină impetuos par
tida. surclasîndu-și adversarul : 15—7,
3— 2 la seturi și revenirea în România 
a „Cupei campionilor europeni" 
asigurată !

S-au remarcat, în ordine, de la 
pid : Costinescu, Drăgan, Plocon, 
rariu și Grigorovici, în afară de 
au mai jucat Bărbuță, Nicolau, Min- 
cev. Cei mai buni de la Minior : Go- 
țev. B. Ghiuderov și Dimitrov.

A arbitrat corect cuplul de arbitri 
belgieni Demarsin-Smets.

sînt 
în

este

Ra-
Fe-

care

I Echipa
• LOTUL

HAWPSaLi.
în cursul peri

oadei dintre cam
pionate, o serie de 
echipe — rnascij- 

— de handbal 
in-

line și feminine
vor lua parte Ia cîteva întreceri 
ternaționale. începutul îl face...

DINAMO BACAU 
IN CEHOSLOVACIA

se 
fi-

în a doua parte a acestei tuni 
vor desfășura în Cehoslovacia 
halele Spartachiadei. Cu acest pri
lej se va disputa și un turneu in
ternațional de handbal, la care va 
participa și echipa Dinamo Bacău, 
alături de Dinamo Tbilisi, Dukla 
Fraga, Tatran Preșov, Spartak

Primii campioni republicani: 
floretista Olga Orban-Szabo,

Trei din cei patru campioni re
publicani de scrimă pe acest an au 
fost cunoscuti sîmbătă și duminica 
la „Floreasca". Pe podiumul celor 
mai buni a urcat mai întîi Olqa 
Szabo, care a tranșat în favoarea el 
rivalitatea sportivă cu veșnica el... 
urmăritoare, Maria Vicol, dar greu, 
după un asalt de baraj cîștigat cu
4- 2. (în turneul final, Vicol o între- 
cuse pe Szabo cu același scor...). In 
afara Olgăi Szabo și a Măriei Vicol, 
foarte bine au tras Suzana Tasi și 
Ecaterina Iencic. O notă bună și 
pentru Iudit Pop și Manuela Chita, 
calificate în turneul final. Clasa
ment general: 1. Olga Orban-Szabo 
iSteaua) — campioană republicană 
pe anul 1965; 2. Maria Vicol (Pro
gresul); 3. Suzana Tasi (Steaua) ; 4. 
Ecaterina Iencic (Steaua) ; 5. Mari
na Stcnca (Progresul) ; 6. Iudit Pop 
(Știința București); 7. Ileana Drimbă 
(Steaua) ; 8. Ana Ene (Progresul).

Cea de a doua festivitate de pre
miere a avut ca „eroi" pe sabreri. 
Pe locul I, așa cum și anticipasem, 
Dumitru Mustață: 5-0 cu Drîmbă(!?),
5- 2 cu Vintilă și Szantay, 5-3 cu Bă
descu și 5-4 cu Rohoni. O remarcă : 
replica foarte slabă a lui Drîmbă, 
de la care ne-am fi așteptat la mat

DECLARAȚII DUPĂ MECI

Dr. J. PONOVA, antrenorul echi
pei : „Am învins mai greu decît 
ne-am așteptat. Dar dificultatea a- 
ceasta n-a fost cauzată de supra- 
încrederea noastră, ci de faptul că 
voleibaliștii bulgari s-au compor
tat foarte bine, prezentîndu-se la 
un nivel superior celui marcat de 
ei în jocul de la București și dîn- 
du-ne inițial serios de furcă. Pînă 
la urmă, însă, așa cum era normal, 
am biruit. Mă bucur mult că la 
această victorie o contribuție deo
sebită a avut un jucător tînăr, și 
anume Radu Costinescu, la înălți
me în meciul de duminică".

H. NICOLAU, căpitanul echipei: 
„Consider că hotăritoare pentru 
victoria noastră au fost; coeziunea 
echipei, rolul de coordonator jucat 
perfect și de astă dată de 
și, finalmente, pregătirea 
fizică, superioară celei a 
lor, în special în ceea ce 
rezistența".

mult. Să se fi menajat pentru proba 
de floretă ? Rămîne de văzut... Cla 
sament general: 1. Dumitru Mus
tață (Steaua) — campion republican 
pe anul 1965 ; 2. Ionel Drimbă
(Steaua); 3. Vlad Rohoni (C.S.M. 
Cluj); 4. Hariton Bădescu 
5-—6. Gheorghe Alexe și 
tin Nicolae (ambii de la 
7—9. Gheorghe Culcea, 
Vintilă (Steaua) și Ion 
(C.S.M. Cluj).

Proba de spadă a dat cîștig de 
cauză lui Ștefan Haucler, care a a- 
vut tot timpul o comportare foarte 
frumoasă, anticipînd încă din preli
minarii acest succes. Deși handica 
pat de faptul că ocupase locul se
cund în manșa I, după Moldanschi, 
el a găsit resurse să cucerească a 
proape 
rinescu 
și 5-4 
pierdut 
cu 5-4.
și Moldanschi. Și, deci, asalt de ba
raj pentru desemnarea cîștigătoru 
lui manșei. A învins Haucler, la !1 
mită. în acest fel, sit-uatia s-a com
plicat, Moldanschi și Haucler fiind 
cîștigătorii cîte unei manșe; motiv 
pentru care a fost necesar un nou 
asalt de baraj între acești trăgători 
în vederea desemnării campionului 
probei. De data aceasta Haucler, cu 
mai multe resurse, a acționat mult 
mai sigur și mai degajat reușind să 
conducă de la început. Scor: 5-1 
Clasament general: 1. Ștefan Han 
cler (Steaua) — campion republican 
pe 1965 ; 2. Ștefan Moldanschi
(Steaua); 3. Constantin Țintea (Știm 
ța București); 4. Nicolae Marinescu 
(Steaua); 5. Ștefan Szentkiraly
(Știința Tg. Mureș); 6. Dumitru Po
pescu

Azi, 
ba d e 
salturi 
în jurul orei 17.

(Steaua); 
Consta rr- 
Steaua); 
Octavian 

Szantay

toate asalturile: 5-1 cu Ma 
și Szentkiraly, 5-2 cu Țintea 
cu Moldanschi. Haucler a 
o singură dată, la Stelian, 
Bilanț: 4 victorii, la fel ca

(CSO Craiova).
în ultima zi a finalelor, pro 
floretă masculină. Primele a 
— la ora 8. Finala de ti —

Drăgan 
noastră 
bulgari- 
privește

Dinamo Dacău in Cehoslovacia
REPREZENTATIVEI FEMININE PENTRU „TROFEUL ZAGREB'

minine ale României, Iugoslaviei. 
R. D. Germane și Poloniei. în ve
derea acestei participări, antreno
rii lotului nostru (C. Popescu șî 
Fr. Spier) s-att oprit asupra urmă
toarelor jucătoare : Irina Naghi și 
Maria Buzaș (portari), Ana Boțan, 
Constanța Dumitrescu, Tereza Se
cheli, Aurora Leonte, Aurelia Szo- 
ko, Bdeltraud Franț, Elena Dobîr- 
ceanu, Rodica Floroianu, Elena He- 
deșin, Lidia Dumitru, Iuliana Naco 
și Aneta Sramco. (Lucreția Anca 
și Ana Nemeț au examene în acea
stă perioadă).

Echipa noastră va întîtni. în or
dine, echipele R.D.G., Poloniei și 
Iugoslaviei.

Plzen și încă o formație cehoslova
că. Turneul va avea loc la Preșov, 
între 16 și 20 iunie. Formația din 
Bacău urmează să plece astă-seară 
cu un lot de jucători din care fac 
parte — printre alții — Negovan si 
Anca (portari). Moldovan, Mengoni, 
Horobăț, Martini, Sauer, Anghel, 
Gerhardt etc. Antrenor; L. Pană.

LOTUL FEMININ
PENTRU „TROFEUL ZAGREB"

După cum am anunțat, la 30 iu
nie, 1 și 2 iulie sînt programate 
jocurile „Trofeului Zagreb", o tra
dițională competiție organizată de 
federația iugoslavă. La această 
cupă vor juca reprezentativele fe-

Dinamo 
in serie: 11-

Constructorii
• Intrecînd formația Construct 

rul cu 11-3 (5-0), Dinamo este vi 
tuală campioană de primăvară Lr> 
este de jucat prima etapă, car\^_ 
sese amînată). Dinamovlștii a 
tăcut un joc bun și au cîștigs 
pe merit. Scorul a tost deschis d 
Dragomir printr-o încercare tram 
formată de Nica. La reluare. Dini 
mo și-a mărit avantajul prin Glii 
giuc, care a realizat un „drop" d 
toată frumusețea. La scorul de 8-C 
Constructorul (care a fortat mul 
pentru a reduce din handicap, ra 
tind două lovituri de picior căzute) 
a reușit să transforme o lovitură dr 
pedeapsă prin Haralambie. în fina 
Iul partidei, Dinamo a acționat ma 
clar și a înscris prin Nica o înceri 
care (netransformată).

• Progresul n-a știut (nici de 
dala aceasta) să valorifice avantajul 
terenului: 9-9 (6-6) cu Farul Cons-I 
lanta. Meciul a fost plăcut, pasio
nant chiar, prin evoluția scorului.:

Echipele au început partida puțin 
promițător, printr-un... studiu pre

lungit, cu tatonări care timp de 25 
de minute n-au adus nici o inod'< 
care tabelei de marcaj. Abia în m. 
27 Farul, care a beneficiat de o iJ- 
vitură de pedeapsă, deschide scorul 
prin Celea. Tot oaspeții sînt aceia 
caro înscriu din nou (min. 35), prin 
Călărzșu, autorul unei încercări. în 
min. 38 Craioveanu reduce din han
dicap (lovitură de pedeapsă). Iar 
trei minute mai tîrziu Iacob ega
lează (tot prin lovitură de pedeap
să).

După pauză, în min. 63, Progresul 
preia conducerea prin încercarea lut 
E. Teodorescu, dar, în min. 69, (Je
lea — irezistibil și în acest meci — 
restabilește egalitatea, printr-o lo
vitură de pedeapsă.
• La „Ghencea" : Steaua—Știința 

Cluj 32-3 (10-0).
• în tară: C_S.M.S. Iași—Rul

mentul Birlad 6—3 (6—0); SUiinț? ti
mișoara — Gloria 6—6 (6—0); Știința 
Petroșeni — Grivița Roșie 0—0. , —y '

Știri externe • Știri externe
ÎN PRELIMINARIILE 

C. M. FOTBAL
DE PE PISTELE DE ATLETISM

La• Bulgaria — Tzrael 4—0 (2—0). 
Sofia, echipa Bulgariei a întîlnit 
ieri intr-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului mon
dial selecționata Izraelului. Gazdele 
au terminat învingătoare cu 4—0 
(2—0> prin golurile înscrise de Kot- 
kov (min. 15 și 40), Asparuhov 
Kitov (85),

• Austria — R. P. Ungară 
(0—1). Pe stadionul Prater din
na în preliminariile C.M. de fotbal 
echipa R., P. Ungare a obținut o 
prețioasă victorie în fața selecțio
natei Austriei : 1—0 (1—0). Auto
rul golului, Fenyvesi (în min. 44).

(66),

0—I 
Vie-

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE SAH

După o zi de pauză, la Hamburg 
continuat campionatul europeana

de șah pe echipe, cu prima runda 
din returul întrecerii. Șahiștii ro
mâni au reușit să învingă din nou 
echipa Olandei, cu scorul de 6—4. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — R. F. 
Germană 6*/2—3‘/2, Ungaria — Iu
goslavia 51/,—4'/2. Clasament: 
U.R.S.S. 4O'/2, Ungaria și Iugoslavia 
— cîte 331/2, România 26, R. F. Gei- 
mană 25. Olanda 211/» p.

Vineri seara la Paris, reputatul 
atlet francez Michel Jazy șt-a co
rectat propriul record european la 
5 000 m, acoperind distanța în 
13:29,3, Ia 3,2 sec de recordul mon
dial al lui Ron Clarke. Alte rezul
tate înregistrate în acest concurs: 
100 m : Berger (Franța) 10,6; 400 m : 
Badenski (R.P.P.) 46,3, 800 m : Tous
saint (Franța) 1:50,0; lungime : Igor 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,86. Dumi
nică, Jazy a făcut o tentativă de 
doborîre a propriului său record 
mondial în proba de 2 000 m 
(5:01,6), dar tentativa nu a fost în
cununată de sțicces 5:04,4.

• Japonezul Morio Shigematsu a 
cîștigat sîmbătă maratonul de la 
Windsor-Chiswick (Anglia), reaii- 
zînd pe clasica distanță timpui de 
2hl2:00,0, cea mai bună performan
ță mondială, cu 11 sec mai bună de
cît rezultatul lui Bikila Abebe.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
HALTERE : La Sofia au continuat 
„europenele" de haltere. La cat. 
mijlocie titlul a fost cîștigat de so
vieticul Aleksandr Kidiaev, cu 
467,5 kg, urmat de Zdrazila (R.S.C.) 
cu 460 kg. La cat. semigrea cel mai 
bun a fost Louis Martin (Anglia) cu 
485 kg, urmat de Anatoli Kalinicen- 
ko (U.R.S.S.) cu 465 kg.
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