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JfTA „IN INTIMPINARfA CflUI Df AL IV-LEA
CONGRES AL PARTIDULUI"

PRIMELE MESAJE ALE SPORTIVILOR BRAȘOVENI

sepînd:epînd de sîmbătâ, în întreaga 
se desfășoară într-o atmosferă 

iare însuflețire ștafeta „în întîm- 
rea celui de al IV-lea Congres 
ariidului". Aceasta este una din- 
□cțiunile inițiate de Uniunea de 

. iră Fizică și Sport în
Congresului partidului 
r de seamă în viața
ru.
■ganizarea ștafetei a

întîmpina-
— eveni- 
poporului

-ganizarea ștafetei a stîrnit un 
ebit entuziasm și în rîndul spor- 
>r din asociațiile din cadrul clu- 
i sportiv orășenesc Brașov. Prin- 
primii care au răspuns acestei 
itive au fost sportivii asociației 
lentul, precum și tinerii din cele 

asociații sportive din orașul 
lea. Sîmbătâ, sportivii acestor 
iații și-au trimis ștafetele pentru 
snsmite clubului sportiv orășenesc 
ov mesajele celor pe care-i re-

prezintă. La ora 16, pe poarta prin
cipală a bazei sportive de sub Tîmpa, 
și-au făcut apariția componenții șta
fetei asociației Rulmentul și ștafeta 
care reprezintă asociațiile din orașul 
Codlea. Ștafeta asociației Rulmentul 
a fost formată din sportivi fruntași. 
Lăcătușul Titus Dop, luptător în echipa 
de libere, participantă la campionatul 
republican, a citit mesajul în care 
sînt trecute în revistă rezultatele rea
lizate de sportivii asociației în acti
vitatea de mase și de performanță. 
Mesajul ștafetei sportivilor din orașul 
Codlea a fost citit de tîmplarul Gh. 
Costache (A.S. Măgura).

în cursul acestei săptâmîni, la se
diul clubului sportiv orășenesc Brașov 
vor sosi noi ștafete, care vor trans
mite mesajele altor asociații din lo
calitate.

C GRUIA-coresp. reg.

al Uniunii de
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înaintea ultimei etape

Dinamo București este la un pas de titlu
GHEORGHIU-DEJ

AL. ANDRONESCU 
și GH. GRUNZU-coresp.

a grup compact de mofocicliști 
înd eșarfe, steaguri roșii și tri- 
re, au străbătut orașul și au pre- 

’ mesajul tineretului și sportivilor 
"■ ~ celui de al IV-lea Congres 
.urtidului nostru.
lesajul sportivilor înfățișează rea-

Uzările obținute de tinerii de la Com
binatul chimic. Termocentrala Bor- 
zeșfi, precum și angajamentele
acestora în cinstea celui de al IV-lea 
Congres al partidului.

IN ORAȘUL GH.

a centrat excelent yi Adam a înscris cu capulMar cu

REZULTATELE DE IERI

Progresul—Știința Cluj 2-2 (0-1)
1-1 (0-1)

CLASAMENT

înaintaș

stă arbitrul Mi-
VALENTIN PAUNESCU

pentru Progresul. 
Muzat fer Sarvan

face un 
din că-

Cluj 2—2 (0—1)
Pitești 2—1 (2—0) 

— Știința Craiova

Alături de mine 
hai Popa. Urmărim amîndoi acele 
cronometrului său. Este ultimul minut 
al acestui joc, cu totul surprinzător

Progresul — știința
Petrolul — Dinamo
Minerul Baia Mare

1—0 (1—0)
Steaua ___ ....
Steagul roșu — Rapid 4—1 (0—1) 
Farul — — ‘
Crisul —

PROGRESUL : Cosma 7 — Al.
Georgescu 6. Ioniță 8, Peteanu 7. I. 
Popescu 5 (Adr. Constantinescu 6>— 
D. Popescu 7. Mafteută 6 — AL 
Constantinescu 6 (mm. 54 : I. Popescu 
8). Mateianu 7. Iancu 6. Baboia 6.

ȘTIINȚA CLUJ : Mogut 7 — Szoke 
7, T. Georgescu 8. GrSjdeanu 7. 
Cîmpeanu 7. — Al. Vasile 6 (Pîrvu- 
let min. 80). Anca 6. Marcu 7. Ivan- 
suc 9 (fără greșelile din repriza a 
II-a l-am fi dat 10). Adam 8. Bre- 
tan 7.

Au înscris : Adam mln. 27 si 65 
pentru Știinta. D. Popescu min. 78 
șl Ioniță mtn. 80

A arbitrat bine 
(Turcia).

C.S.M.S.

Dinamo București 0— S (0—1) 
U.T.A. 1—1 (0—0).

Ion Ardeleanu (Steaua) ♦ 
dștigătorul „Cupei 

UCECOM" 
Foto : Șt. Ciotloș 

(Citiți amănunte 
supra competiției 

pag. a 3-a)

Foto : St Ciotloș

„De doi bani speranță!“

1 ♦

imcursul de gimnastică de la Constanta
ULTIMEI ETAPE

1. Dinamo București 25 16 4 5 5321 36
2. Rapid 25 14 7 4 32:16 35
3. Steaua 25 12 6 7 37:24 30
4. Steagul roșu 25 12 4 9 31:28 28
5. Petrolul 25 10 5 10 31:22 25
6. U.T.A. 25 8 8 9 28:41 24
7. Știința Cluj 25 9 5 11 39:37 23
8. Crișul 25 7 9 9 21:25 23
9. Dinamo Pitești 25 8 6 11 32:33 22

10. C.S.M.S 25 8 6 11 25:34 22
11. Minerul Bala Mare 25 9 3 13 25:41 21
12. Farul 25 8 5 12 20:35 21
13. Progresul 25 6 8 11 23:29 20
14. Știința Craiova 25 8 4 13 29:40 20

PROGRAMUL
Rapid — Crișul
Dinamo București — Petrolul
Știința Cluj — Steaua 
C.S.M.S. — Farul
U.T.A. — Minerul Bria Mare 
Știința Craiova — Progresul 
Dinamo Pitești — Steagul roșu

ca desfășurare și evoluție a scoru
lui. Un apărător clujean atacă ne
regulamentar pe Baboie, Mateianu își 
potrivește balonul pentru a executa 
lovitura liberă. In careul mare al 
studenților s-au masat 21 de jucători. 
Mingea, lovită de blondul 
bucureștean, zboară pînă în apropie
rea porții Iui Mogut, Ioniță 
salt, se dezechilibrează si 
dere izbește balonul dîndu-i o tra
iectorie curioasă. Peste o clipită, 
Mogut și colegii săi ÎI privesc, cons
ternați, în fundul porții. Ioniță este 
îmbrățișat de o parte din coechipierii

Echipa României învingătoare ia Sete 
Norvegia a câștigat la băieți

(Continuare in pag. a 2-a)

Au fost desemnați campionii
in cadrul dublei întîlniri interna- 
nale de gimnastică de la Constanta 
■toriile s-au împărțit în concursul 

echipe. Diferențele au fost mici, 
li ales la băieți (0,15 p). Echipa 
isculină a Norvegiei, avînd în com- 
nenta ei doi gimnaști de mare clasă 
ge Storhaug și Harald Wigaard — 
isați pe primele locuri la indivi- 
al compus), a cîștigat pe merit, 
a acumulat 275,50 p față de 275,35 

cit au realizat gimnaștii noștri, 
ortivii români s-au prezentat slab 
egătiți. Mai bine 
. Silaghi și Gh.

împărțit locul 
mpus. 
Formația noastră 
ită din gimnaste
victorie meritorie în fata echipei 

andeze, bine pregătită, în special, 
sărituri. Româncele au cîștigat cu 

15,40—184,55 p. La individual com
is locul I a fost cucerit însă de 
mnasta olandeză Jannie Vierstra. 
intre sportivele noastre s-au re- 
arcat Rozalia Baizat, Emilia Panait 

Maria Andrioaie.
yltate tehnice: MASCULIN, pe 

cifipe: 1. Norvegia 275,50 
lânia 275,35 p. Individual

Age Storhaug (N) 57,45 
ild Wigaard (N) 56,35 p;
ghi (R) și Gh. Tohăneanu (R) 55.75 
; 4. I. Zamfir (R) 54,65 p; 5. Gh. 
o'ndovici (R) și Gh. Stanciu (R) 
1,45 p; 6. I. Pedersen (N) 53,85 p.

au „mers" doar 
Tohăneanu, care 
III la individual

feminină, alcă- 
tinere, a obtinut

p. 2. Ro- 
compus: 

p; 2- Ha- 
X Al. Si-

Cîștigătorii pe aparate: sol — A. 
Storhaug 9,60 p ; cal — H. Wigaard 
9.60 p; inele — Toresen (N) și Gh. 
Tohăneanu 9,45 p; sărituri — A- 
Storhaug 9,70 p ■, paralele 
— A. Storhaug 9,60 p ; 
bară — Gh. Tohăneanu
9.65 p.

FEMININ, pe echipe: 
1. România 185,40 p; 2. 
Olanda 184,55 p. Indivi
dual compus : 1. Jannie 
Vierstra (O) 37,80 p ,■ 2. 
Rozalia Baizat (R) 37,50 
p î 3. Ria Rietveld 'O) 
37,35 p ; 4. Emilia Panait 
(R) 37,00 p i 5. Elena 
Ceampelea (R) 36,85 p» 
6. Maria Andrioaie (R)
36.65 p. Cîștigătosre pe 
aparate: sărituri — Jan
nie Vierstra 9,60 p ; para
lele — Ria Rietveld și 
Lucia Chiriță (R) 9,50 p ; 
bîrnă — Rozalia Baizat 
9,50 p; sol — Elena 
Ceampelea 9,60 p .

In întîlnirea cu repre
zentativa Olandei, dintre 
gimnastele noastre cea 
mai bine *-a  comportat 
Rozalia Baizat.

Foto : T. Roibu

de zonă,
Sîmbătă și duminică, la Craiova, 

Timișoara, Galați și Constanta s-au 
încheiat întrecerile pugilistice din ca
drul fazei de zonă a campionate'or in
dividuale de box. Cu acest prilej au 
fost cunoscuți cei 40 de boxeri care 
își vor disputa șansele în ultima fază 
a acestei competiții — finala.

La CRAIOVA, meciurile au pur
tat amprenta caracteristică partidelor 
de campionat. Dorința de a obține 
calificarea în finala acestei competiții 
i-a condus pe participant la realiza
rea unor partide foarte disputate dar 
de multe ori de un nivel tehnic ne
satisfăcător. Numai două perechi au 
făcut excepție : N. Moldovan (Buc.) —

A. Simion (CI. Muscel) și I. Vișineoca 
(Buc.) — AL Șerban (C. Turzii). Dar, 
brigada de arbitri care s-a achitat 
foarte bine de această misiune, pînă 
în finală, într-una dintre aceste două 
partide a dat o decizie inversă. Este 
v rba de meciul N. Moldovan — A. 
Simion, în care primul a boxat foarte 
frumos, a obținut avantaj c ar în pri
mele două reprize și totuși el a fost 
declarat învins Ia puncte. Aceasta, 
probabil, datorită faptului că boxe
rul muscelean a fost superior in ulti-

MIHAI TRANCA

(Continuare In pag. a 3-a)

Baschetbaliștii de ia Rapid București 
învingători in Belgia și Luxemburg

BRUXELLES, 20 (prin telex de la re
dacția ziarului belgian Les Sports), 
în cadrul unui turneu internațional 
de baschet, echipa masculină a clu
bului RAPID BUCUREȘTI a jucat vi
neri la Bruxelles cu STANDARD 
LIEGE, de care a dispus cu 82—72 
(32—33). Sîmbătă, în continuare, la 
Diekierch (Luxemburg) RAPID a în
vins echipa franceză DENAIN cu

78—51 (38—21). Duminică seară este 
programată finala Intre RAPID st for
mația belgiană R.C. MALINES, care 
învinsese pe baschetbaliștii olandezi 
de la SPRINGBOKKEN co 82-65 
(40—36). La ora cînd transmit, finala 
nu s-a disputai încă.

FERNAND BOUVIER



Dinamo București-Farul
CONSTANȚA 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Diferența de va
loare și-a spus cuvîntul la Constanta, 
unde echipa oaspe Dinamo București 
a obtinut o victorie clară și meritată 
cu 3—0 (1—0) in fata Farului.

Bueureștenii au început prudent 
jocul, eu acțiuni bine organizate ale 
apărării și cu contraatacuri rapide. 
După ce iureșul localnicilor a început 
să slăbească (din min. 30) atacul di- 
namoviștilor, contînd în special pe 
Haidu. Ene și Pîrcălab (bine susți
nuți de Nunweiller III și Petru 
Emil), a construit acțiuni în plină 
viteză, cu deschideri pe aripi, punînd 
la încercare apărarea destul de nesi
gură a gazdelor. Meritul principal 
al echipei dinamoviste a fost acela 
că la incursiunile ofensive a parti
cipat aproape întreaga formație și 
nu numai unul sau două vîrfuri de 
atac. De asemenea, apărarea lui Di
namo a fost elastică, repliindu-se de 
la caz la caz.

Învingătorii au dovedit multă pu

Stcaua-CSMS 1-1 (0-1)

Matei transformă

Al doilea joc din cuplajul de pe 
stadionul Republicii, ai doilea re
zultat egal. Așadar, suporterii bticu- 
reșteni nu au putut aplauda nici o 
victorie a echipelor gazdă. Oaspeții 
au fost cei care au dat „tonul" jocu
lui, dar nu al unuia de calitate în care, 
din păcate, s-au angrenat și fotbaliștii 
bncureșteni, de la care se aștepta 
mult mai mult în partida de ieri. In 
general a fost un meci lipsit de spec
taculozitate, anost. Fazele de atac din 
prima parte au fost în marea lor ma
joritate lipsite de combativitate, apără
rile lichidînd cu promptitudine orice 
inițiativă a înaintașilor. In primele 45 
de minute doar cîteva acțiuni au reu
șit să rețină atenția. Enumerăm, prin
tre acestea, faza bine lucrată de Cons
tantin în min. 15, cînd Voinea a fost 
pus in poziție ideală, dar a ratat co
pilărește. După jocul de ieri, Voinea 
poate fi pe drept considerat „asul" 
ratărilor din echipa sa, pentru că 
rînd pe rind el a irosit nenumărate 
ocazii create în fața porții ieșene, de 
Raksi, Sorin, Constantin și Jenei. La

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 25 din 20 iunie 1965
I. Steagul roșu — Rapid 1

II. Faiui — Dinamo Buc. 2
III Minerul B. M. — Știința Craiova 1
IV. CrjșuJ - U.T.A. x
V. Progresul — Știința Cluj x

VI. Petrolul — Dinamo Pitești 1
VII. Steaua — C.S.M.S. Iași x

VIII. Reggiana —• Brescia 1
IX. Parma — Napoli 2
X. Potenza — Spăl 1

XI. Catanzaro — Padova x
XII. Pro Patria — Livorno 1

Fond de premii 261 849 lei.

Carpați Sinaia —F.S.G.T. (Franța) 2-1 (2 -0)
SINAIA, 20 (prin telelon). Echipa 

F.S.G.T. (Fran(a) a susținut duminică 
în localitate primul meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în țara 
noastră. Partenera de joc, Carpati Si
naia, s-a comportat frumos în prima 
repriză, cînd a marcat prin Feldman 
(min. 15) și Olteanu (min. 33). în re
priza secundă, francezii atacă mai 

tere de luptă,: maturitate, sudură 
între compartimente și stăpînire de 
sine în momentele dificile. Spunem 
momente dificile, pentru că au exis
tat și astfel de situații. Susținuți per
manent de public, fotbaliștii de la 
Farul au dominat destul de evident 
în prima jumătate a reprizei I. Ei 
au acționat în continuă mișcare, cău- 
tînd să finalizeze, dar fără succes. 
Motivul ? Atacurile în trombă ale 
gazdelor au purtat deseori pecetea 
hazardului, fără nici un fel de adre
să. Subliniez că în repriza I. din 
cele 15 șuturi numai 5 au fost pe 
spațiul porții lui Datcu. Ca să nu 
mai vorbim de partea a doua a jo
cului, cînd Farul a continuat seria 
mingilor trase mai ales pe deasupra 
porții. Pe lîngă lipsurile de ordin 
tehnic au existat și unele carențe 
privind pregătirea fizică. Pe măsură 
ce partida înainta în timp, constăn- 
țenii slăbeau alura și o dată cu a- 
ceasta se stingea și entuziasmul ce
lor peste 20 000 de spectatori.

Un rezultat echitabil

lovitura de la 11 metri
Foto : T. Roibu

capitolul ratări cam tot așa au stat lu
crurile și în tabăra ieșană, care prin 
Cuperman, Stoicescu și Matei a ratat 
ocazii favorabile. Cea mai mare a 
lost aceea din min. 83, cînd Stoicescu 
singur cu portarul în față a tras în 
acesta de la 6 ml

Pe parcursul jocului ambele echipe 
au fost împiedicate să ridice scorul 
și de... barele porților: Matei în min. 
32 și Constantin în min. 88. După 
cum se vede, egalitate pe toată linia.

Iată acum, pe scurt, cum s-au înscris 
cele două goluri ale acestui meci. In 
min. 39, Cuperman pornește într-o 
acțiune de unul singur și pătrunde în 
careu, unde este faultat. Lovitura de 
Ia 11 m este transformată de Matei : 
1—0. Tabela rămîne neschimbată pînă 
în min. 70 cînd, după o lungă peri
oadă de dominare a echipei Steaua, 
Sorin Avram egalează spectaculos prin- 
tr-un șut bombă de la 25 m: 1—1.

După aspectul general a) partidei 
scorul este echitabil. El reflectă în 
mare jocul nesatisfăcător al liniilor de 
înaintare, care au purtat balonul mai 
mult de-a latul terenului, în dauna 
jocului simplu, pe poartă. Fără impe
tuozitatea lui Sorin Avram și a lui 
Cuperman meciul ar fi fost complet 
lipsit de interes, mai ales în repriza 
a doua. O mențiune în plus lui Cuper
man, pentru șuturile puternice expe
diate de la distanță.

A arbitrat bine Iosif Ritter
STEAUA : Gornea 8 — Georgescu 

6, Petescu 5, D. Niculae 5, Chiru 6 — 
Jenei 7, Raksi 7 — Sorin Avram 7, 
Constantin 6, Voinea 3, Creiniceanu 5.

C.S.M.S. IAȘI: Constantinescu 8 — 
Popescu 6, Mofoc 5, Vornicu 6, De- 
leanu 7 — Humă 7, Ștefănescu 8 — 
Matei 7, Danilef 6, Cuperman 7, Stoi
cescu 6.

C. MANTU

decis și înscriu prin Laborie (min. 47). 
Scor final: 2—1 (2—0) pentru sină- 
ieni. S-au remarcat: Feldman, Pe
trescu, Oanță de la gazde, Laborie, 
Paseg și Castel de la oaspeți. A con
dus corect arbitrul Comănescu (Bucu
rești).

I. SUDITU și M. BOTA-coresp.

3-0 (1 -O)
Superioritatea echipei dinamoviste 

a fost concretizată astfel : în min. 32 
la o lovitură liberă executată de 
Pîrcălab de la 20 m Pilcă are o in
tervenție nesigură în careul de 6 m.' 
El a prins balonul și apoi l-a scăpat 
în picioarele lui Petru Emil, care a 
înscris nestingherit. în min. 56, la o 
lovitură liberă de colț trasă de Ene: 
Haidu sare spectaculos, Tîlvescu 
(inexplicabil) nu intervine, deși avea 
posibilitatea s-o facă și extremul di- 
namovist marchează cu capul. In 
sfîrșit, ultimul gol este realizat de 
Frățilă în min. 72. Ene înaintase vi
jelios, portarul Pilcă — ieșit inopor
tun — este depășit de minge, care 
lovește bara. De aici balonul ajunge 
la Frățilă care trage cu boltă, dar 
încet înscriind peste Pilcă, revenit 
în poartă, fără ca acesta să schițeze 
vreun gest.

Arbitrul JEAN KORKIDIS (Gre
cia) a condus bine formațiile :

FARUL : Pilcă 3 — Costin 6, Stan- 
cu 5, Tîlvescu 4, Neacșu 5 — Zam
fir 6, Pleșa 7, Ologu 5, Soangher 5, 
Manolache 6, Mănescu 4 (din min. 
56 Tufan 4).

DINAMO : Datcu 8 — Popa 7, 
Nunweiller III 8, Ivan 6, Ștefan 6 — 
Petru Emil 7, O. Popescu 6 — Pîr
călab 7, Frățilă 6 (din min. 85 Gro- 
zea), Ene 8, Haidu 8.

CONSTANTIN COMARNISCIII

Un meci cu o miză ma

Minerul Baia Mare—Știința Craiova 1-0 (1-1
BAIA MARE 20 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Aflate de mai mult 
timp în lupta pentru evitarea retro
gradării, Minerul Baia Mare și Ști
ința Craiova au Încercat astăzi, în 
ceasul al 11-lea, să realizeze ceea ce 
n-au reușit un întreg campionat. în- 
tr-adevăr, ambele formații au aruncat 
în luptă toate resursele pentru obți
nerea victoriei absolut necesare fie
cărei echipe, pentru a fi cit mai „fe
rite” înaintea ultimei etape- Numai 
că Minerul a luptat pentru un rezul
tat favorabil, atacînd, în timp ce Ști 
ința Craiova, apărîndu-se. De aici, 
o monotonie în aspectul întîlnirii, 
aproape o repetare a fazelor, pentru 
că de-a lungul celor 90 de minute 
localnicii au avut aproape integral 
inițiativa, supunînd unui presing pu-

Progresul—Știința Cluj 2-2 (0-1)
(Urmare din pag. 1)

săi. In sufletele lor a încolțit un 
dram de speranță. A mal rămas to
tuși o șansă. Poate la Craiova...? I

Ioniță a marcat un gol, în ultimul 
minut, acest gol al speranței, dintr-o 
poziție chinuită. De ce oare n-o fi 
înscris lancu, în primul minut, cînd 
era singur în fața porții? De ce 
oare n-or fi înscris Al. Constanti
nescu, lancu sau Baboie în min. 17, 
cînd mingea sărea prin fața porții 
clujene, veselă parcă de festele pe 
care le face atît apărătorilor oas
peți cît și atacanlilor gazde? Ba
boie, Mateianu, lancu sau Al. Cons- 
tanlinescu au avut de multe ori po
ziții mai bune de a șuta la poartă 
decît Ionită (lancu min. 34, Baboie 
54, I. Popescu 67, Mateianu 71 — a 
șutat în bara transversală după ce-1 
tentase și pe Moguț, D. Popescu 74, 
Baboie 83 etc.).

Și n-au înscris. De ce? Pentru o 
mie de motive pe care nu le putem 
nota, pe toate, aici, dar dintre care 
amintim totuși cîteva: Mateianu a 
vrut neapărat să marcheze și a tras 
totdeauna la poartă sub semnul a- 
cestei mari dorințe. Lui lancu îi tre
buie timp și spațiu pentru a gîndi 
și executa un procedeu tehnic sau 
tactic. Al. Constantinescu acționează 
prea retras ș: nu mai are forță în 
fata porții. Baboie încearcă și el ce 
poate, iar pe D. Popescu îl prinde 
faza prea departe de poartă...

Dar, mi se pare că pînă acum am 
scris doar despre Progresul, și în 
această partidă cei care au dat to
nul au fost oaspeții. Studenții clu
jeni au făcut una dintre cele mai 
bune partide ale lor la București. 
Iar dintre ei, Ivansuc a oferit celor 
aproximativ 15—20 000 de spectatori, 
din tribune, un adevărat recital de 
tehnică fotbalistică. Ce păcat că a- 
cestui mare talent nu-i place fotbalul 1 
In partida cu Progresul, antrenorii 
săi l-au introdus în mijlocul tere
nului și desfășurarea jocului l-a o- 
bligat să fie permanent în acțiune. 
Și Ivansuc — obligat — a scos de

STEAGUL ROȘU-RAPID 4-1 (0
Stadionul Tractorul i arhiplin, 

inclusiv 2 000 suporteri feroviari.
STEAGUL ROȘU: Adamache 7 

— Ivăncescu 6, Jenei 7, Campo 7, 
Nagbi 7 — Năîtănăilă 8, Pescaru 6 
(din min. 46 Sigheti 7) — Sely- 
mesi II 7, Goran 8, Gane 8, Ne- 
cula 7.

RAPID: Andrei 6 — Lupescu 5, 
Motroc 6. Dan 6, Greavu 5 — Dinu 
6, Jamaischi 6 — Năsturescu 2 
(din min. 67 Kraus), Dumitriu II 
2, Ionescu 4, Codreanu 6.

AU MARCAT : G. DAN (min. 5), 
In urma unei lovituri libere im- 
parabile de la 20 m } GANE (min. 
48), care a reluat cu capul la un 
corner executat de Necula ; IVAN- 
CESCU (min. 61), din 11 metri, la 
un hent comis de Lupescu ; 
GORAN (min. 75), din centrarea 
lui Selymesi; GORAN (min. 79), 
dintr-un „printre" ingenios al lui 
Necula.

A condus bine arbitrul bulgar 
ATANASE STAVREV.

Derbiul etapei și al acestui sfîrșit 
de campionat s-a încheiat cu o lovi
tură de teatru. Campioni virtuali la 
pauză, feroviarii au cedat la reluare, 
în urma unui veritabil K.O. tehnic, 
pierzînd astfel în mare măsură șan
sele de a mai cuceri titlul.

Desigur că e dureros să-ți vezi 
aproape spulberat visul pe ultimii 
metri ai campionatului, dar .lovitura 
de teatru" de la Brașov apare — în 
lumina jocului cu Steagul roșu — 

ca un fenomen normal. Pe ■ 
Tractorul, feroviarii au ra'ăt 
de minute toate .păcatele*'  
izbutiseră să le ascundă de 
multe ori printr-un efort cole 
lungul actualului campienat.

Prăbușirea psihică din mi 
a scos la Iveală, ca sub o lup. 
cariile. La nesiguranța lui 
s-au adăugat mai mult ca 
„alunecările" — bumerang a 
Ier fundași de margine, jo 
gust" al mijlocașilor (lipsa 1 
gescu s-a resimțit) și mai ale: 
pronunțată a aripei Năstur 
Dumitriu, care a privat practi 
de atac. împotriva brașoveni 
mult ca oricînd, atacul fer 
jucat la diapazonul lui Dum 
diapazon de porțelan, pe ca 
și .indolență1’.

Steagul roșu a luat un stai 
de timid, dar foarte curînd s- 
să-și macine adversarul, mai 
triunghiul Năftănăilă — Gan< 
lymesi, care avea să-și etale 
pețimea tehnică și fantezia tr 
partea a doua. Foarte ini 
„simbioza*  Gane — Goran, 
vitalitatea lui Goran sînt u 
bine venit în atacul brașovei

Acesta a fost — pe scurt — 
de la Brașov. Rapid n-a putui 
uzurii meciului prin coresponc 
Dinamo București, cladna, 
moment hotărîtor. Dar, «... 
fotbalul.

IOAN CH

ternic pe oaspeți, nevoiți astfel să 
se apere cu 8—9 oameni.

Știința, venită vădit pentru a obține 
un rezultat egal, și-a masat aproape 
toți jucătorii în propria jumătate de 
teren, unde îneerca — în trepte — 
să stăvilească atacurile Minerului. 
O singură dată oaspeții au fost pe 
punstul de a înscrie : în min. 2 Ef- 
timie a pătruns în careul băimăre- 
nitor, a ajuns singur în fata porta
rului, dar de la 10 m a tras în acesta. 
Dacă mai adăugăm la aceasta șutul 
lui Bîtlan (min. 61) am făcut bilan
țul întregii „activități" a craioveni- 
lor. In rest, apărare, apărare ar în
treaga echipă I

Minerul a obținut un sueces me
ritat. Paradoxal, deși a dominat tot 
timpul, a obtinut victoria printr-un 
gol înscris de Sasu (min. 28) la o 

la naftalină o variată și bogată 
gamă de procedee tehnice.

Și alături de el, pentru reușita e- 
chipei lor, îi putem nota pe Adam, 
Marcu, Georgescu, Grăjdeanu și Bre- 
tan. Finalul meciului le-a scos 
însă în evidență o serie de minu
suri la capitolul pregătire fizică. 
Altfel? Altfel, studenții clujeni au 
demonstrat pe dreptunghiul verde de 
la „Republicii" că, jucînd pentru fru
musețea fotbalului poți obține, pe 
lîngă aplauzele publicului, si puncte 
în clasament, chiar dacă echipa pe 
care o ai în față joacă în disperare 
de cauză.

greșeală a lui Vasilescu (d 
singura pe care a comis-o ir 
meciul): Bai degajează puți 
minge in terenul Științei; bal 
junge la Soo, aflat în poziție 
tremă stingă; flancat de Mii 
și Deliu, Soo intră pină in apr 
liniei de fund, de unde trage 
nic la poartă. Vasilescu nu p 
retină și deviază mingea ] 
Sasu, care înscrie de la 2 
gurul punct al partidei. în re 
rarea studenților a respips 
corner (14—0 pentru gaza, 
aut toate acțiunile pericî»«t 
băimărenilor. Astfel, în min. 
trimite cu capul spre poartă, < 
silessu retinei 9 minute mai 
întîi Sasu și apoi Soo trag p 
la poartă, dar Vasilescu și, 
tiv, Mihăilescu resping. în n 
Soo este din nou în poziție 
bilă, dar Vasilescu este de n< 
în primul minut al reprizei s> 
din nou Soo, la 2 m de poarti 
mingea peste bară, iar Czak< 
75) Irosește o mare ocazie-

Brigada bucureșteană Andi 
dulescu (centru), N. Mîndreș 
Sotir (tușe) a condus excele 
mațiile:

MINERUL : Bai (fără notă, d 
de activitate). Cromeli 6. Cyk 
Staicu 7, Vaida 7 — Halagian 
vâri 7 — Drăgan 5, Sasu 8, 
Czako 6.

ȘTIINȚA: Vasilescu 8 ■ 
lescu 7, Deliu 7, M. Marcel », 
trescu 6 — Anton 6, Bitlan 6 
garu 4, Sfîrlogea 4 (din min. 61 
riu 5), Eftimie 7, Onea 5.

C. MACK

Ca

Dinamo Victoria, Ceahlăul, C.F.R.
SERIA SUD

Electrica Constanța — Textila st. 
Gheorghe 1—0 (1—0)

Progresul Alexandria — Marina Man
galia 0—3 (Progresul a fost scoasă din 
campionat).

Tehnometal București — Metrom Bra
șov 1—1 (1—0)

Unirea Răcori — Electrica Fieni 2—1 
(0-1)

Victoria Giurgiu — Rapid Mizil 2—0 
(0-0)

Rulmentul Brașov — Dinamo Victoria 
București 2—3 (0—3)

CLASAMENT

Flacăra roșie București — Portul Con
stanta 1—2 (0—0)

1. Dinamo Vict. Buc. 26 12 9 5 46:23 33
2. Portul Constanța 26 11 9 6 46:38 31
3. Victoria Giurgiu 26 10 9 7 39:30 29
4. Marina Mangalia 26 10 8 8 38:21 28
5. Rulmentul Brașov 26 11 6 9 40:37 28
6. Electrica Constanța 26 10 8 8 42:40 28
7. Textila Sf. Gheorghe 26 10 7 9 27*21 27
8. Metrom Brașov 26 9 8 9 42:25 26
9. Electrica Fieni 98 12 2 12 37:29 26

10. Rapid Mizil 26 9 8 9 34:36 26
11. Flacăra roșie Buc. 26 8 7 11 30:36 23
12. Tehnometal Buc. 26 7 9 10 23:35 23
13. Unirea Răcari 26 9 4 13 30:46 22
14. Progresul Alexandria 26 6 2 1« 18:65 14

SERIA EST
Foresta Fălticeni — Petrolul JV 

1—0 (0—0)
Victoria P. Neamț — Viitorul S 

0-0
Fructexport Focșani — Dino mo X 

Iași 4—0 (1—0)
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 

Flamura roșie Tecuci 1—1 (0—1)
Metalul Rădăuți — Rulmentul 

2—2 (2—1)
Metalosport Galați — Textila 

0—1 (0—0)

CLASAMENT

Textila Botoșani — Ceahlăul P. 
2—0

1. Ceahlăul P. Neamț 26 17 2 7
2. Textila Buhu^'i 26 12 S 6
3. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 26 12 -L
4. Fructexport Focșani 26 12 5
5. Foresta Fălticeni 26 10 7 .9
6. Flamura r. Tecuci 26 9 7 10
7. Dinnmo Mold. Iași 26 11 3 12
8. Metalosport Galați 26 11 3 12
9. Viitorul suceava 26 10 5 11

10. Victoria P. Neamț 26 8 8 10
11. Petrolul Moinești 26 9 5 12
12. Metalul Rădăuți 26 8 6 12
13. Textila Botoșani 26 9 3 14
14. Rulmentul Bîrlad 26 7 6 13



‘Irului și-a asigurat victoria în repriza 
în care a practicat un joc bun

^trolul — Dinamo
OIEȘTI 20 (prin telefon'). •— In 
a parte a meciului, desfășurată 

căldură toridă, echipa petrolistă 
mizat un joc frumos, organizat, 
articiparea fundașilor la atac, cu 
ări periculoase de pe o parte și 
e alta a terenului. Ploieștenii au 

în această repriză un jucător- 
i în D. Munteanu, care a coordo- 
acțiunile ofensive și o apărare 

ă în care au excelat tinerii Boc 
al. Piteștenii, veniti să realizeze 
ezultat strîns, au practicat un joc 
s. Ei au păcătuit mult prin faptul 
;-au retras în apărare, bazîndu-se 

pe contraatacuri, ușor respinse 
de echipa gazdă. Din acest motiv, 

■ștenii s-au și mișcat mai în voie 
-au concretizat superioritatea, în- 

hd de două ori prin Moldoveanu. 
tă cum s-au desfășurat fazele a- 
ir goluri: In min. 13, o centrare 
lă, paralelă cu poarta, a lui Pa- 
u (intrat în atac pe extremă) a- 
;e la Moldoveanu. Acesta din urmă, 
t ca o... rachetă, lovește puternic 
gea cu capul, înscriind fulgerător 
jnparabil de la circa 14 m. în min. 
același Moldoveanu- primește — 
nijlocul terenului — o pasă de ia 
ea^ execută un „slalom" prin apă- 

p'iteșteană și înscrie spectaculos 
;e portarul Niculescu, ieșit în în
tinare. Petrolul—Dinamo 2—0.
i repriza a doua, disputată pe un 
p răcoros, ne așteptam la aceeași 
iportare din partea formației pe- 
iste. Dar lucrurile nu s-au petrecut 
el. Cei care au ieșit la atac au 
. piteștenii. In această parte a me- 
lui ei au practicat un joc mai 
stent, au avut mai multă inițiativă 
mijlocul terenului și uneori au fost 
ar periculoși la poarta Petrolului.

Crișul — U. T.
4DEA, 20 (prin telefon). — Ul- 

rtfrt meci din actualul campionat 
sținut pe teren propriu de echipa 
jidană a suscitat un deosebit inte- 
ș în rîndul iubitorilor de fotbal din 
calitate, dar jucătorii gazdă nu au 
tisfăcut pretențiile acestora. Prin 
bdul în care au evoluat, componen- 

celor două echipe au lăsat impre- 
t că se mulțumesc cu un rezultat 
i egalitate și au jucat ca atare. Din 
’castă cauză am notat puține faze 
! gol, lipsa de incisivitate a atacan- 
or și jocul steril, plin de greșeli, 

care s-au complăcut jucătorii am- 
lor formații.
In primele 45 de minute s-a jucat 
nt, fără interes, fapt pentru care 
rpărtășim părerea unor spectatori 
ire susțineau că... era bine ca la acest 
e'er sa se aplice regulamentul de la 
rx sau lupte, unde combatanții sînt 
/ertizati și mai apoi eliminați pentru 

combativitate...
jpă pauză ritmul de joc crește 

în min. 48, dintr-un unghi dificil, 
arșani deschide scorul: 1—0. In 
mp ce notam faza în carnet, cen- 
area lui Pantea (imediat după ce 
ingea s-a pus la centru), este reluată 
: poarta goală de Chivu: 1—1. In

natul categoriei C a luat stirșit

I și Arieșul în fruntea clasamentelor
SERIA VEST

Victoria călan — Minerul Cîmpulung 
-0 (0—0)
Minerul Deva — C.F.R. Arad 1—0 (0—0)
Muscelul Cîmpulung — Electroputere 
raiova 2—2 (1—1)
Teba Arad — Tractorul Corabia 5—1 
1-0)
Metalul Hunedoara — Metalul Tr. Se- 
erin 1—0 (0—0)

CLASAMENT

Metalul Pitești — Electromotor Timi- 
oara 1—2 (0—2)

1. C.F.R. Arad 26 15 1 10 49:24 31
2. Minerul Deva 26 14 3 9 35:28 31
3. Metalul Hunedoara 26 13 5 8 28:26 31
4. Metalul Tr. Sev. 26 12 4 10 43:29 28
5. Victoria Călan 26 13 2 11 35:37 28
P '\*ectroputere  Cr. 26 10 6 10 42:37 26

Electromotor Tmș. 26 11 4 11 37:39 2G
k. Muscelul C-lung. 26 11 3 12 25:38 25
9. Minerul Anina 25 11 2 12 33:34 24
0. Pandurii Tg. Jiu 25 10 4 11 34:35 24
1. Tractorul Corabia 26 10 4 12 36:43 24
2. Minerul c.-lung 26 11 2 13 34:46 24
3. Teba Arad 26 8 5 13 49:41 21
4. Metalul Pitești 26 9 1 16 35:48 19

Clasamentul este întocmi t fără re-
'uitatul jocului Pandurii Tg. Jiu — 
linerul Anina .

Pitești 2 — 1 (2 — 0)
După ce în min. 53 și 64, dinamoviștii 
au reușit să trimită primele șuturi, 
în min. 64 ei au o mare ocazie să 
marcheze prin Țîrcovnicu. La o învăl
mășeală, el a tras puternic spre poar
ta părăsită de Sfetcu dar, în ultimă 
instanță, Bcc — aflat pe linia porții 
— a degajat, salvînd astfel un gol ca 
și făcut. Un minut mai tîrziu, Boc 
l-a faultat pe Turcan și arbitrul N. 
Mihăilescu a acordat lovitură de la 11 
m, transformată de Naghi. Petrolul— 
Dinamo 2—1. Finalul partidei găsește 
echipa Petrolul în atac.

In general, meciul a plăcut specta
torilor prin jocul ofensiv și organizat 
desfășurat în prima repriză de Petrolul 
și prin insistenta și curajul cu care 
au jucat oaspeții după pauză. Păcat 
că în ultimele 15 minute ambele echipe 
au părăsit nota de sportivitate dove
dită pînă atunci și au comis neregu- 
larități.

Să sperăm că joi 24 iunie, cînd la 
Ploiești se va disputa întîlnirea in
ternațională Petrolul—Stade Franțais, 
formația noastră va desfășura un fotbal 
de calitate, așa cum știe și cum ne-a 
și arătat azi în prima repriză.

Arbitrul A’. Mihăilescu a condus 
cu competentă echipele :

PETROLUL: Sfetcu 7 — Pahonțu 8, 
Boc 8, Ivan 7, Pal 8 — D. Mun
teanu 8 (din min. 65 Juhas 6), Dra- 
gomir 7 — Oprișan 6, Dridea I 7, 
Badea 7, Moldoveanu 8.

DINAMO : Niculescu 7 — Radu 6, 
Stoenescu 6, Uie Stelian 6, Badea 5— 
Țîrcovnicu 6, David 4 (din min. 60 
Dobrin 7) — Ionescu 6, Zimer 6, 
Naghi 7, Țurcan 7.

V. GRÂDINARU,
GH. ALEXANDRESCU-coresp.

Joc anost la Oradea

A. 1-1 (0*0)
restul timpului am consemnat doar 
cele două schimbări de jucători în 
echipa locală! Altceva, nimic deose
bit de semnalat...

Am ținut ca la sfârșitul partidei să-l 
intervievăm pe tov. Cornel Ardelean, 
președintele secției de fotbal de la Cri
șul, care ne-a declarat: „Cu rezultatul 
de egalitate obținut astăzi, Crișul s-a 
menținut în categoria A. Pe viitor a- 
vem sarcina de a ne ocupa și mai 
mult de buna pregătire a echipei și 
de împrospătarea ei cu elemente ti
nere. Evident, ne propunem ca în 
viitorul campionat Crișul să practice 
un ioc mai bun, la nivelul echipelor 
fruntașe din țara noastră".

Arbitral 1. Cîmpeanu — Cluj a con
dus bine formațiile:

CRIȘUL : Duca 6 (min. 57 Marin, 
6) — Sacaci II 6, Solomon 6, Mihai
6, Balogh 6 — Al. Naghi 5 (min. 57 
Mureșan 6), lacob 6 — Bacoș 8, 
Sacaci III 5, Damian 5, Harșani 7.

U.T.A.: Gaboraș 6 — Pecican 6, 
Bacoș 7, Mețcas 8, Czako 6 — Axente
7, Cernega 7 — Pantea 6, Donciu 7, 
Chivu 8, Steiner 5.

I. GHIȘA și V. SERE -coresp.

SERIA NORD
A. S. Aiud — Unirea Tg. Mureș 6—0 

(4-0)
Gloria Bistrița — Topitorul Baia Mare 

3—0 (neprezentare)
Forestiera Sighetul Marmației — Uni

rea Dej 3—0 (2—0)
Minerul Bihor — Soda Ocna Mureș 

6—2 (2—2)
Arieșul Turda — Olimpia Oradea 3-0 

(neprezentare)
Faianța Sighișoara — Chimica Tîrnă- 

veni 2—1 (0—C)
Minerul Baia Sprie — Steaua roșie 

Salonta 2—0 (0—0)

In aceasta serie trebuie să se mai 
dispute un meci t Gloria Bistrița — Fo
restiera Sighetul Marmatiei, reprogramat 
pentru duminică 27 iunie.

CLASAMENT
1. Arieșul Turda 26 15 5 6 63:23 35
2. Chimica Tîrnăveni 26 12 5 9 39:29 29
3. Faianța Sighișoara 26 11 6 9 38:37 28
4. Gloria Bistrița 25 13 2 10 29:34 28
5. A.S. Aiud 26 11 5 10 51:42 27
6. Soda Ocna Mureș 26 10 6 10 39:30 26
7. Minerul Bihor 26 12 2 12 51:42 26
8. Forestiera Sig. Mar. 25 12 2 11 38:46 26
9. Unic a Dej 26 12 1 13 37:44 25

10. Minerul B. Sprie 26 10 4 12 38:38 24
11. Olimpia Oradea 26 10 4 12 36:42 24
12. Steaua r. Salonta 26 11 2 13 39:47 24
13. Topitorul B. Mare 26 8 6 12 44:47 22
14. Unirea Tg. Mureș 26 7 4 15 21:62 18

Citcva rezultate valoroase 
în concursul din Capitală

în sfîrșit, o competiție 
atletică la capătul căreia 
consemnăm cu satisfac
ție înregistrarea cîtorva 
rezultate bune, care pun 
într-o lumină nouă acti
vitatea fruntașilor atle
tismului nostru. în nu
mărul de astăzi vom sub
linia cele mai valoroase 
rezultate înscrise în foile 
de concurs ale întreceri
lor desfășurate pe stadi
oanele Tineretului și „23 
August”.

Campioana noastră o- 
limpică, lolanda Balaș, 
și-a făcut o promițătoa
re reintrare, trecind cu 
ușurință peste ștacheta 
înălțată la 1,85 m. Nor
mal, cel mai bun rezul
tat mondial al anului. 
La această probă vom 
mai consemna comporta
rea bună a Rodicăi Cri- 
șan, care a sărit 1,67 m 
Tot o reintrare și la tri
plu salt : recordmanul
țării, Șerban Ciochină, a 
încheiat concursul cu 
16,10 m. Studenta de la 
ICF, Ecaterina Cheșu, a 
obținut două rezultate valoroase pe 
400 m (56,2) și 200 m (24,4). Colega 
sa de Institut, Ecaterina Potoroacă, a 
sărit 6,00 m Ia lungime.

Alte rezultate din seria celor mai 
bune : Maria Diaconescu a aruncat 
sulița la 53,21, Petre Astafei a sărit 
4,70 m la prăjină iar Silviu Cristescu 
4,50 m, Alex. Tudorașcu 10,6 și Aurel 
Stamatescu 10,7 pe 100 m, Maria Iliu- 
ță 11,3 (de două ori) pe 80 mg, Z. 
Vamoș 1:51,9 pe 800 m și 3:47.2 pe 
1500 m, Elena Elic (junioară) 12,93 m

Ion Ardeleanu și echipa Steaua 
au ciștigat „Cupa UCECOM"

G. Moiceanu învingător in ultima etapă
Ieri a luat sfîrșit competiția ciclistă 

„Cupa UCECOM". Pe lista învingătorilor 
și-au înscris numele Ion Ardeleanu și 
echipa Steaua. Iată o scurtă trecere în 
revistă a ultimelor două etape.

Pe ruta M. Ciue — Brașov a avut loc 
sîmbătă după-amlază etapa a Vl-a. Fiind 
mai mult plată, penultima etapă a com
petiției a fost cea mai rapidă, la capătul 
celor 100 km realizîndu-se o medie orară 
de 41,189 km. întrecerea a plăcut șl prin 
numeroasele atacuri Lansate în special de 
Moiceanu și Ziegler, dar stopate de fie
care dată de alergătorii de la Steaua 
care luptau pentru menținerea pozițiilor 
de lideri. Cu 20 km înainte de Brașov, 
cînd cicliștii... răsuflau după atîtee hăr
țuieli, se desprinde maghiarul Keserii 
(18 ani) distanțîndu-se sub privirile plu
tonului. El va trece primul linia de 
sosire, marcat cu 2h 25:40, urmat la 4 
sec. de I. Ardeleanu (Steaua), Kranister 
(O.R.B. Viena) și restul plutonului.

Duminică s-a desfășurat ultime și cea 
mai lungă etapă : Brașov — București 
(171 km). Interesante de urmărit au fost 
duelurile dintre bulgarul Atanasof și 
VV. Ziegler (aflați la egalitate de puncte 
la plecarea din Brașov în clesamentul 
cățărătorilor) și dintre tînărul dinamovist 
Gh. Drăghicioiu și S. Ariton despărțiți 
doar de 3 puncte în clasamentul sprin
terilor. Iată ordinea în punctele de căță- 
rare și sprinturile cu premii ale ultimei 
etape: Predeal (punct de câțărare) — 1. 
W. Ziegler, 2. Atanasof. 3. C. Ciobanu ; 
Sinaia (sprint) — 1. St. Bălan. 2. Gh. 
Drăghicioiu, 3. S. Ariton ; Gura Beliei

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII DE ZONA
(Urmare din pag. 1)

ma repriză. In cea
laltă partidă, Viși- 
nescu a întîlnit în 
tînărul Al. Șerban

(C. Turzii) un adversar foarte bine 
pregătit și posesor al unor calități fi
zice deosebite. Numai datorită preci
ziei în lovituri din ultima repriză, Vi- 
șinescu a obținut victoria la puncte. 
Am mai reținut frumoasa comportare 
a craioveanului N. Dumitru (cat. 
muscă).

Iată rezultatele : cat. muscă : C. 
Pop (Craiova) b.p. N. Dumitru (Cra
iova) ; cat. cocoș : N. Puiu (Buc.) b.ab. 
III O. Gorea (Reghin) ; cat. pană : 
A. Simion (CI. Muscel) b.p. N. Mol
dovan (Buc.) ; cat. semiușoară : A. 
Murg (Buc.) b.p. Gh. Bădoi (Buc.) ; 
cat. semimijlocie : I. Pițu (Mediaș) 
b. ab. II T. Mitrea (Galați) ; cat. mij
locie mică : V. Mîrza (Buc.) b.p. N. 
Enciu (Buc.) ; cat. mijlocie : C. Co
jocarii (Buc.) b.p. V. Tecuceanu ; cat. 
semigrea : M. Constantinescu (Tg. Mu
reș) b.ab. II I. Zamfir (Tîrgoviște) ; 
cat. grea : Th. Basarab (Buc.) b.ab. 
III Fl. Dudea (C. Turzii).

TIMIȘOARA (prin telefon). Sala 
sporturilor a fost neîncăpătoare pen
tru iubitorii sportului cu mânuși din

Ecaterina Potoroacă a sărit 6,00 m la lungime.
la greutate, Lia Manoliu (primul con
curs din 1965) 49,60 m la disc, Ioana 
Caragea 5,73 m la lungime (a mai a- 
vut 4 sărituri de 5,68 m 1), Victor Ca- 
ramih i 8:54,8 pe 3000 m ob. etc.

într-un alt concurs Miliana Micu a 
îmbunătățit recordul republican la 
copii, aruneînd greutatea la 11,75 m, 
iar Șt. Lăzărescu a stabilit un nou re
cord al juniorilor „mici*  la triatlon 
cu 1863 p. (80 m — 9,4 ; greutate — 
10,30 m. lungime — 6,34 m).

(punct de cățărere) — 1. St. Bălan, 2. W. 
Ziegler, 3. Atanasof ; Cîmpinita (punct 
de câțărare) — 1. St. Bălan, 2. Videra 
(Start Varșovia), 3. Keserii (Spartacus 
Budapesta) ; Ploiești (sprint) — 1. G. Po
pescu. 2. C. Melcioc, 3. C. Grigore. După 
cum se vede, W. Ziegler a tranșat riva
litatea în favoarea lui. Iar Gh. Dră
ghicioiu n-a putut recupera diferența 
care îl despărțea de S. Ariton.

Merită să menționăm evadarea inițiată 
la Bușteni de tînărul rutier Șt. Bălan. 
După ce și-<a creat un avans de 1:20 el 
și-a mărit distanța cu ajutorul unei... 
bariere de la ieșirea din Comarnic la 5:20. 
Nefiind posesorul unei pregătiri fizice 
deosebite, el a fost prins de pluton după 
aproape 60 de km de rulaj de unul sin
gur. în rest, nimic deosebit. Maj bine 
plasat la intrarea de le stadionul Repu
blicii, G. Moiceanu a ciștigat demaraj ui*  
fiind cronometrat cu 4h 19:34 (medie 
orară 39,527 km), urmat în același timp 
de A. De vai (Spartacus), S. Ariton și 
alții.

CLASAMENTELE GENERALE 5 indivi
dual — LI. ARDELEANU (STEAUA) 
25h 59:25, 2. N. Niculescu (Steaua) 26h 
00:16. 3. I. Stoica (Steaua) 26h 00:22. 4. 
Fr. Gera (Steaua) 26h 00:30. 5. G. Moicea
nu (Dinamo) 26h 00:31, 6. W. Ziegler (Di
namo) 26h 00:45 etc. Echipe : 1. STEAUA 
I 78h 01:25, 2. Dinamo 78h 10:31, 3. 
Steaua n 78h 12:35. 4. O.R.B, Viena 78h 
13:19, 5. Septemvri Sofia 78h 14:00, 6.
Voința I 78h 15:15 ele,

TR. IOANIȚESCU

localitate care au dorit să asiste la 
finala fazei de zonă. Din păcate, ni
velul tehnic al acestei competiții, doar 
în cîteva meciuri a fost satisfăcător. 
Cel mai frumos meci s-a disputat în 
cadrul categoriei mijlocie, între Gh. 
Chivăr (C. Turzii) și Gh. Ionel (Brăi
la). Chivăr a obținut o aplaudată vic
torie la puncte și, în același timp, a 
primit Cupa oferită celui mai tehnic 
boxer al zonei. Arbitrii au comis o 
mare greșeală, eliminîndu-1 din con
curs pe H. Stumpf (Buc.) în partida 
cu I. Mărculeț (Brașov). Bucureștea- 
nul a boxat mai tehnic, a punctat mai 
mult și după părerea noastră merita 
victoria. Totuși, arbitrii l-au preferat 
pe Mărculeț.

Celelalte rezultate : cat. muscă ; Șt. 
Costescu (Craiova) b.p. D. Popovici 
(Brașov) ; cat. cocoș : N. Mîndreanu 
(Buc.) b.p. C. Șoșoiu (Constanța) ; cat. 
Bană : M. Goanță (Craiova) b.p. Gh. 

tan (Buc.) ; cat. semiușoară : Șt. FIo- 
rea (Buc.) b.p. Gh. Stăncuț (Buc.) ; 
cat ușoară : I. Mihalic (Buc.) b.ab. 
III Șt. Popoacă (Buc.) ; cat. semimij
locie : C. Ghiță (Buc.) b.p. I. Marin 
(Buc.) ; cat. semigrea : I. Monea (Buc.) 
b.ab. I 1. Alexe (Plopeni) ; cat. grea : 
I. Ivan (CI. Muscel) b.p. N. Motoc 
(Buc.).

ȘTEFAN MARTON —coresp.

Scoruri strînse 
în ultimele partide 

ale turului
Etapa restantă a 

turului categoriei 
A de ruqbl a pro
gramat 5 meciuri 
(jscul C.S.M.S, Iași 
— Progresul a 
fost amînat), dintre 
care s-au disputat 
doar patru, pe care 
le prezentăm pe 

scurt.
DINAMO ÎNVINGĂTOARE LA PE- 

TROȘENIi 3—0 CU ȘTIINȚA. Cei 
care au dominat mai mult au test 
rugbiștii gazdă, dar pînă la urmă, 
dinamoviștii au realizat a încercare, 
prin Coravu și au ciștigat jacul.

St. Băloi și L Zamora, coresp.

ȘTIINȚA CLUJ A PIERDUT AGASA: 
0—6 CU CONSTRUCTORUL. Dezo
rientați tactic, studenții clujeni n au 
reușit să termine In avantaj partida 
cu Constructorul: 0—6 (0—3). Ruo- 
biștii de la Constructorul au mani
festat un plus de omogenitate. Ei au 
meritat victoria. Scorul l-a deschis 
Teofilovici, printr-o lovitură de pic’ar 
căzută. Tot oaspeții au fost aceia care 
an înscris, prin Haralambie (lovitură 
de pedeapsă).

I. Brelan, coresp.

MECI NUL LA BÎRLAD i RULMEN
TUL — GLORIA 6—6. Surprinzător 
Rulmentul n-a putut obține decît un 
rezultat de egalitate în partida cu 
Gloria : 6—6. Scorul l-au deschis oas
peții, prin Crăciunescu, autorul unei 
lovituri de pedeapsă. Ruqbiștii din 
Bîrlad au egalat prin încercarea rea
lizată de Bidner. Apoi, Rulmentul a 
preluat conducerea, tot printr-o în
cercare realizată de Băjescu. în fina
lul partidei, Gloria a egalat prin Cră
ciunescu (lovitură de picior căzută).

N. Cernătescu, coresp.

FARUL CONSTANȚA: 0—3 ffiW 
STEAUA. Jocul a constituit o proastă 
propagandă pentru rugbi datorită du
rităților comise de oaspeți. (Băltă- 
rețu l-a lovit pe Vălaîu. Ghiță Dan 
și Ciobănel pe Tomescu) șt ripostet- 
prompte dată de formația locală. Vina 
o poartă arbitrul N. Fulea (București), 
lipsit de autoritate. .Soarta*  meciului 
a fost hotărîtă încă din min. 2, cînd 
Penciu a transformat o lovitură de 
pedeapsă. Gazdele au ratat o mare 
ocazie, prin Celea (lovitură de pictor 
căzută ■*-  .trimisă*  în... bară!).

L. Bruckner, coresp.

Partida GRIVIȚA ROSIE — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA, programată in Ca
pitală, nu s-a disputat, deoarece echi
pa studențească nu s-a prezentat.»

Echipa Progresul 
în Cehoslovacia

Astăzi urmează să plece în cehoslova
cia formația de categoria A Progresul. 
Jucătorii bucureșteni vor susține trei 
partide, la Bmo, Kosice șl într-o locali
tate care va fi stabilită ulterior, primul 
meci fiind programat pentru 24 Iunie.

GALAȚI (prin telefon). Finala eta
pei de zonă disputată în sa’.a Con
structorul, a fost urmărită de un pu
blic numeros. Partidele din finală au 
avut darul să mulțumească publicul 
gălătean, datorită dîrzeniei cu care 
fiecare boxer și-a apărat șansele.

Iată rezultatele : cat. muscă : C. 
Gruiescu (Bocșa) b.p. C. Dincă (Buc.); 
cat cocoș : P. Covaliov (Brăila) b.n. 
C. Momoiu (Brașov) ; cat. pană : S. 
Crăciun (Sibiu) b.p. D. Fieraru (Buc.) 
— decizie discutabilă; cat. semiușoară: 
V. Gheorghe (Brăila) b.p. M. Băloiu 
(Buc.) ; cat. ușoară : I. Dina (Buc.) 
b.p. A. Spătaru (Oradea) ; cat. semi
mijlocie : A. Majai (Cluj) b.p. V. 
Bude (Galați) ; cat mijlocie mică : E. 
Constantinescu (Craiova) b.p. Gh. 
Bucur (Iași) ; cat. mijlocie : I. Manole 
(Craiova) b.p. M. Mariuțan (Buc.)! ; 
cat. semigrea : Șt Panduru (Craiova) 
b.p. I. Urlățeanu (Buc.) ; cat. grea : 
V. Mariuțan (Buc.) b. K.O. II I. Cio- 
ran (Oradea).

GH. ARSENEșiT. SIRIOPOL-coresp.

Rezultatele galei de la Constanta 
le vom publica în numărul nostru de 
marți.



Reprezentativa R. P. Române 
a cîștigat „Cupa Mamaia" la tenis

MAMAIA 20 (prin telefîn, de la tri
misul aosiruî. — La capătul a șase 
zile de Întreceri, concursul interna
tional tie tenis, dotat cu „Cupa Ma
maia" s-a încheiat duminică la prim 
cu victor ia uri mei noastre echipe, ur
mată In ordine de formațiile R.P. 
Ungare, RD. Germane, R.P. Romane 
/tineret). R.P. Chineze, Sel. orafutai 
Ostrava (R.S Cehoslovacă), R.P. Po
lonă și R.P Bulgaria.

In ultimele meciuri — de sîmbătă 
și duminică — s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate :

Grupa 1 : R.P. Română I —R.D. Ger
mană 4—1 : Mărmureanu—Rauienberg 
11—9. S—3. Primul set a fost intere
sant prin evoluția scorului, care a al
ternat mereu. Măr mu rea nu a folosit 
loviturile puternice, pornind la atac, 
chiar din serviciu. Bosch — Tcettin 
6—2, 6—3: Tiriac, G. N ăst ase — Rau- 
tenberg, Vre'rin 5—3, 6—2, 6—3; Bea
ten no Horșa — Heila Wah'ley 1—6,
4—6. Hotșa e greșit mult In focul de 
regularitate, iar încercările de a a- 
taca nu au lost făcute pe mingile cefe

Motocicliștii români au cîștigat 
întîlnirea Sofia-București-Belgrad

SOFIA, 20 (prin telefon). Competiția 
internațională de mo toc ros dintre re
prezentativele orașelor Sofia, Bucu
rești și Belgrad, cunoscută sub de
numirea de .Cupa celor trei capitale 
balcanice”, s-a desfășurat duminică 
dimineață la Sofia. Sportivii români 
ap repurtat un frumos succes ocu
pi nd primele trei locuri în clasamentul 
individual și locul I pe echipe. Se cu
vine «ă subliniem în primul rând 
comportarea maestrului sportului 
MIHA1 DANESCU — învingător în 
arabele manșe ale întrecerii, precum 
șt evoluția motociclișțiîor noștri 
Mihai Pop și Cristian Ooviț, clasați 
pe locurile următoare. Datorită stră
daniilor acestor sportivi, precum șî 
a alergătorul ol Alexandru Șuier 
(locul 6), echipa noastră a cucerit 
locul 1 in clasamentul pe orașe. Con-

Turneul internațional 
$h handbal de la Preșov
Rinamo fiacdu pe lotul patru

PKEȘOV 20 (prin telefon). — Du
minică dimineață a luat sfîrșit între
ce) ea masculină de handbal desfășu
rată în localitate. Clasamentul final: 
1. Tatran Preșov 10 p; 2. Dukla Pra
sa 8 O; 3. Spartak Plzen 4 p; 4. Di
namo Racău 3 p: 5. Burevestnik Tbilisi 
3 p; 6. Rudv Riien Zubrv 2 o. Iată 
ultimele rezultate: VINERI Dukia— 
Dinamo Bacău 17—10 (9—2). Au mar
cat: Horc-bâț 6 și Moldovan 4. Ta
tran—Rudv Rijen 22—11 (9—5), Spar
tak— Burevestnik 22—18 (13—10).
SÎMBĂTĂ: Tatran—Dinamo Bacău
19—9 (10—7). Au marcat: Horobăt 5, 
Bettendorf 3, Mureșan. Dukla—Bure
vestnik 35—8 (19—2), Rudy Rijen— 
Spartak 10—6 (3—6). DUMINICĂ:
Spartak—Dinamo Bacău 19—14 (10—3). 
Au înscris; Horobăț 4, MoHovan 4, 
Martini 2, Mengoni 2, Sauer, Betten
dorf. Burevestnik—Rudy Rijen 23—19 
(10—7) și Tatran—Dukla 9—8 (5—5).

S-a dat startul în
KULN, 20 (Agerpres). — Dumi

nică la prinz s-a dat startul în cea 
de a V-a ediție a „Turului Franței* * 
pentru amatori (Tour de FAvenir). 
La această mare competiție participă 
112 alergători amatori și independenți 
din 15 țări. După cum se știe, în în
trecere se află și 8 rutieri români : 
C. Dumitrescu. L. Zanoni, Gh. Moldo- 
veanu, Gh. Bădără, N. Ciumete, Gh. 
Suciu, Em. Ruso și C. Ciocan. Prima 
etapă s-a desfășurat de-a lungul a 
162,5 km. pe ruta Koln-Diisseldorf- 
Bonn-Koln. Pe o bună parte din tra
seu alergătorii au fost obligați sâ în
frunte un vint puternic, din față. Din 
pluton s-a detașat un grup de 9 aler
gători, care a reușit să acumuleze un 
avantaj substanțial față de marea 
majoritate a participanfilor. Iată cla
samentul etapei : 1. Peffgen (R.F.G.) 
3 h 50:13 ; 2. Guyot (Franța) ; 3. 

TENTATIVĂ NEREUȘITĂ PE 5 000 m 
A LUI RON CLARKE

Atletul australian Ron Clarfce a în
cercat vineri, la Tampere (Finlanda), să 
doboare propriul său record mondial iae 
5 000 m, dar ploaia nu i-a permis să 
ducă la bun siîrșit tentativa sa. Clarke 
a realizat timpul de 18:40,8. la 15 secun
de de record.

• In meciul pentru titlul mondial 
de box profesionist la categoria mij
locie (clasa juniori) italianul Sandro 
Mazzinghi, deținătorul centurii, a fost 
învins prin k.o. în repriza a 6-a de com
patriotul său Nino Bennvemrtl.

FOTBAL: DANEMARCA — SUEDIA
2—1

COPENHAGA 20 (Agerpres). — Dispu
tat la Copenhaga, meciul internațional a- 
mical de fotbal dintre echipele Dane
marcei si Suediei s-a terminat cu sco
rul de 2—1 (2—1) în favoarea fotbaliști
lor danezi.

• Echipa franceză de fotbal Stade 
Francais și-a încheiat turneul în U.R.S.S. 
jucînd la Kiev cu echipa locală Dinamo. 
Fotbaliștii sovietici au repurtat victoria 
cu scorul de 3—1. Echipa Stade Francais 
urmează să susțină două meciuri în R.P. 
Română.

• Echipele Brescia, Napoli si Soal. 
clasate pe primele locuri în categoria B

mai favorabile. luciii Dibar, Țitiac — 
Heila Wahley, Rautenberq 6—3, 6—3. 
R. P. Ungară — R.P. Română (tineret)
5— 0: Sziksai—I. Nâslase 6—3, 6—2, 
Barany—Cherecheș 6—2, 6—2; Szik- 
sai, Barany—Nas’ase, Cherecheș 6-3,
6— 8, 6—3. 6—1; Klara Bardoczi — 
Agneta Cun 6—1, 6—2; Klara Bar
doczi. Sziksai — Mariana Ciogoiea, 
I. Năst ase 6—4, 6—3.

Grupa o fi-a: R.P. Chineză — Sel. 
orașului Ostrava (R.S.C.) 4—Is Pen 
Gi-tufln—Necas 6—4. 6—3; Sin Men
im — Vrba 6—2, 5—T, 6—2; Cîu Cen
tura, Pen Gi-iuan — Necas, Vrba, 8-6 
6—1, 8—3; Ci Fun-ti — Oiqa Lendlo- 
va 8—10, 6—0. 6—1; Sin Jutn-cen, 
Ciu Cen-hun — Lend lav a, Necas 6—4,
5— 7, 4—6; R.P Polonă — R.P. Bulga
ria 5—0 : Orlikovskr — Țolov 5—2,
6— 2; Rybarczik — Velev 6—1, 5—3; 
Orlikowski, Rybarczik — Tolov, Ve
lev 2—6, 6—4, 5—3, 5—4-, Rylska— 
Teodorova 6—2, 6—2; Rylska. Orli
kowski — Teodorova, Tolov 8—6, 
6—3.

C. COMARNISCHI

cursul a avut loc pe un traseu de 
1 500 m, pe care motocrosiștii f-au 
acoperit de 20 de ori. Temperatura 
aerului a fost de peste 30 de grade, 
întrecerile au fost urmărite de 15 000 
de spectatori.

Iată acum clasamentele — indivi
dual: 1. MIHAI DANESCU (Bucu
rești) ; 2. Mihaf Pop fBucurești) ; 3. 
Cristian Doviț (București) ; 4. M. Mi- 
ladinovici (Sofia)» 5. G. Serafimov 
(Sofia); 6. Alexandru Șuier (Bucu
rești) j 7. V. Stambulov (Sofia),- 8. 
Vasile Savin (București) ; 9. A. Ata-

khipejul nostru Ciocoi—Larion învingător 
în concursul de canotaj de la Bled

BLED 20 (prin telefon). — Dumi
nică s-au disputat în localitate finalele 
concursului internațional de canotaj a- 
cademic, la care au luat parte sportivi 
din șapte țări. Tara noastră a fost 
reprezentată de opt canotori de la clu
bul Steaua, care au participat la toate 
cele 7 probe clasice ale programului.

Cu un deosebit succes au concurat 
C. CIOCOI și F. LARION, compo
nent! ai echipei de dublu, care au ter
minat pe primul loc în proba respec
tivă, cu timpul de 7 ;00,0. După ei s-au 
clasat: Bulgaria 7:02,0; Iugoslavia 
7:11,3; URSS 7:19,0 și alte două echi
paje de club iugoslave.

In proba de simplu, în care primul 
loc a revenit sovieticului Victor Ko- 
pentin (7:25,83), Cornel Ciocoi s-a cla
sat al doilea (cu 7:26,10), întrecînd pe 
iugoslavul Triaje, polonezul Grapla- 
kouiski, iugoslavul Burkooski și austria
cul Kraussbar.

în celelalte probe, sportivii români 
au ocupat următoarele locuri: d-f-l: 
locul 3 (Csiki, Jiva, Covaci, Bogda- 
niuc-ț-Lupu),- 4 fără cîrmaci: locul 3

„Tour de l’Ăvenir"
Grosskot (Franța) ; 4. Anni (Italia); 
5. Rodriguez (Spania) ; 6. Ribbel (Sue
dia) ; 7. Hozlund (Danemarca) ; 8.
Perurrena (Spania) ; 9. Torlund (Da
nemarca) — același timp cu învingă
torul ; 10. Harison (Anglia) 3 h. 
50:52 ; 11. Schepers (Olanda) 3 h. 
53:56; 12. Lesirc (Belgia) — același 
timp ; 13. Johnk (R.F.G.) 3 h. 54:07. 
Ciclistul Johnk a cîștigat sprintul plu
tonului, în care se aflau și cicliștii ro
mâni. După această etapă în clasa
mentul general pe echipe primul loc 
este deținut de combinata Suedia-Da- 
nemarca cu 11 h.30:39, urmată de 
Franța (11 h. 34:33), Spania (11 h. 
34:33) ș.a. Echipa țării noastre se a- 
flă pe locul 1” la egalitate de timp 
(11 h. 42:21) cu formația R. P. Po
lone clasată pe locul 10. Luni are loc 
etapa a Il-a : Koln-Eupen (142 km).

GZO.B
Selecțianaia divizionară română 

pe locul II in turneul de volei de la Leipzig
LEIPZIG, 20 (prin telefon). Turneul 

international de volei de la Leipzig 
a luat sfîrșit sîmbătă seara. Vineri, 
selecționata divizionară română a 

intîlnît reprezentativa Ungariei, <u 
care a terminat la egalitate : 2—?. 
Voleibaliștii noștri au cișligat primul 
și al patrulea set Cei mai buni jucă
tori ai formației noastre: TîrixS, 
Schreiber, Berzei. Tot vineri, selewio- 
nata R. D. Germane a realizat un re
zultat egal (2—2) in compania echipei 
Poloniei.

Sîmbălă, selecționata divizionară a 
tării noastre a terminat la egalitate 
cu echipa R. D. Germane : 2—2. Volei
baliștii români au cîștigat primele 
două seturi (16—14, 15—11), dar le-au 
pierdut pe următoarele (5—15 și

nasov (Sofia); 10. C. Teșev (Sofia); 
11. A. Agacici (Belgrad),- IZ B. Si- 
mov (Sofia).

Echipe: î. REPREZENTATIVA O- 
RAȘULUI BUCUREȘTI ; 2. Solia 1; 
3. Sofia IL

Etapa a 11-a a acestei competiții va 
avea loc în tara noastră la 18 iulie 
sau 5 septembrie, iar etapa a IlI-a 
la Belgrad, la 24 octombrie. Sportivii 
noștri revin în țară marți.

I. DUMITRESCU

(aceeași formație). 24-J: locul 3 fVercj, 
Tarara+Lupu), 2 fără cîrmaci: locui 
4 (aceeași formație) și 8 -ț i locul 6.

Săritorul Ion Ganea pe locul III 
la concursul de la Tbilisi

TBILISI, 20 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică s-a desfășurat in localitate 
un important concurs internațional 
de sărituri, la care au luat parte spor
tivi din nouă țări: U.R.S.S., Franța, 
R.D. Germană, Finlanda, R.F. Germană, 
Italia, Polonia, Olanda și România. 
Proba de sărituri de la platformă a 
fost cîștigată de S. Kartarian (U.R.S.S.) 
cu 460,70 p, tar cea de sărituri de la 
trambulină de VI. Vasil (U.R.SS.) cu 
452,20 p.

Sportivul român Ion Ganea a avut 

ȘTIRI • REZULTATE @ ȘTIRI ® REZULTATE

12—15), dînd semne vizibile de obo
seală. în această partidă Berzei s-a 
.accidentat la genunchi și nu a putut 
da randamentul obișnuit. în ultima 
partidă a turneului Polonia a terminat 
ia egalitate cu Ungaria : 2—2.

Clasamentul final: 1. R. D. Germană 
4 p.; 2. Selecționata divizionară ro
mână 4 p.; 3. Polonia 2 p.; 4. Ungaria 
2 puncte.

,țDî2iamoviada“ de Ia Eger

! DINA^O BUCUREȘTI A P1MT LA GOLAVERAJ LOCUL I
9

IN Li» OE POLO
Două. noi victorii ale CrislîJtai Balaban la 480 m liber (5:08.1)

și 208 m spate (2:43.0). cu noi recorduri republicane
EGER 20 (prin telefon)- Poliștii de Dozsa Budapesta — Dynamo Mag

ia Dinamo București și-au continuat deburg 7—4 (2—0, 1—1, 1—2, 3—ij; 
sîmbătă seara seria victoriilor, între- Dozsa Budapesta — Dinamo Mos- 
cînd și pe Dinamo Moscova cu sco- cova 7—5 (meci disputat vineri).
ral de 5—4 (1—1, 1—1, 2—2, 1—0). 
De data aceasta, campionii țării noas
tre au avut o sarcină extrem de di
ficilă. Echipa moscovită a condus 
permanent (1—0, 2—1. 3—2 și 4—3), 
dar cu promptitudine Zahan (de două 
ori), Mărcuiescu și, respectiv, Popa 
au reușit să restabilească egalita
tea. Dinamo Moscova a marcat toate 
golurile din situații de superioritate 
numerică. In ultima repriză jocul a 
fost dramatic. Cu 30 de secunde îna
inte de sfîrșit (Dinamo București avea 
un om eliminat), la situația de 4—4, 
Frățilă apără un șut formidabil al lui 
Sanadze, iar apoi Zahan, pornit ca 
din „pușcă*  pe contraatac, înscrie 
golul victoriei : 5—4. Golurile echi
pei moscovite au tost marcate de 
Rakitin, Sanadze, Nekrasov și Mi- 
minoșvili. A condus corect Stepanov 
(Bulgaria). Alte rezultate : R. Hvezda 
Bratislava — Gwardîa Varșovia 3—2;

o comportare remarcabilă, la trambu
lină, clasîndu-se pe locul trei (436 p). 
deși a concurat accidentat după a 
doua săritură. La platformă, Ion Ganea 
s-a clasat pe locul opt. Celălalt re
prezentant al României, P. Decuseară, 
s-a clasat al nouălea Ia trambulină 
(384,80 p), iar Ia platformă nu a parti
cipat. Clasament pe echipe: 1. U.R.S.S.,
2. R.D. Germană, 3. R.S.S. Gruzină, 
4—5. România și R.F. Germană. 6. 
Finlanda, 7. Italia, 3. Franța, 9. Olan
da, 10. Polonia.

a campionatului italian, au promovat în 
prima categorie Bari, Messina si Parma 
au retrogradat în categoria C,

A FOST FIXATĂ DATA MECIU
LUI DE RUG Bl FRANȚA — RO

MÂNIA: 28 NOIEMBRIE

PARIS 20 (Agerpres). — Fede
rația franceză de rugbi a stabilit 
calendarul întîlnirilor internațio
nale viitoare. In toamna acestui 
an, echipa Franței va susține un 
singur meci: la 28 noiembrie la 
Lyon cu echipa R.P. Române. In 
programul anului viitor fiqurează 
intîlniri cu reprezentativele Sco
ției, Irlandei, Angliei, Italiei și 
Tării Galilor. Programul urmează 
să fie completat cu alte partide 
internaționale în curs de perfec
tare.

• Sîmbătă la Sydney, intr-un meci 
international de rugbi XV. echipa Aus
traliei a învins echipa Africii de sud 
(..Springboks‘1 cu 18—11 (12—5).

IN TURNEUL DE ȘAH de la Ma- 
rianske Lazne, pe primul loc s-au cla
sat la egalitate Paul Keres (U.R.S.S.) si 
Vlastimil Herl (P. S. Cehoslovacă) fieca
re cu cite 11 puncte din 15 posibile. Lo
cul trei a fost ocupat de Samkovici

CONCURSUl ATlflIC 
„MfMORIAlUt KUSOClSiSM“

La sfîrșitul săptămînii trecute s-^. 
desfășurat la Varșovia traditions'ui 
concurs atletic international .Memo
rialul Kusocinski”.

l.a întreceri au participat și cîtiva 
atieti români. Din relatările primite, 
de la redacția ziarului „Tempo”, n-am 
putut afla, pină la închiderea ediției, 
decât rezultatele înregistrate la sări
tura în lungime de Viorica Viscopo- 
leanu și de Adrian Satnunqi. Viorica 
s-a clasat pe tocul doi (6,04 m) după 
trena Kirszensteîn (Polonia) 6,54 iar 
Samunqi a ocupat locul trei cu 7.34 
metri, după polonezul Schmidt (7,60 tn) 
Si bulgarul Țonev (7,45 m).

Cel mai bun rezultat al concursului 
a fost înregistrat în proba de 200 m 
plat fete de către poloneza Klo btiko tv- 
ska : 23.2 sec.

în numărul nostru de marți vom te- 
venî cu amănunte

întrecerile de natație ne-au adus 
satisfacția unei noi victorii și a unuJ 
nou record republican. Cristina Ba- 
laban — deși condusă 300 m — a 
avut un finis impresionant, ciștiqind 
proba de 400 m liber în 5:08,1 — 
nou record republican. în urma ei 
s-au clasat înotătoarele sovietice 
Haznieva 5:11,3 și Liljental 5:15,2, 
Alte rezultate: 100 m liber (m): Ka- 
tona (Dozsa) 56,5. E. Voicu 60,1 și D. 
Demetriad 60,8 au fost eliminați din 
serii; 400 m mixt (m) : Kostolanczy 
(Dozsa) 5:04.9; 100 m bras (f) : Kar
man (Dozsa) 1:23,5- Cr. Stănescu 
1:29.0 a fost eliminată în serii.

Finala turneului de polo a opus 
duminică seara pe Dinamo București 
și Dozsa Budapesta. La capătul unui 
meci de mare luptă, cele două iar 
mâții au terminat la egalitaie: 5—5 
(1—0, 0—2, 4—1, 0—2). Jucînd foarte 
bine în repriza a treia (cînd au mar
cat de două ori în inferioritate nume 
rică), bucureștenii au condus cu 5—3. 
Dar formația maghiară a beneficiat 
și în ultima repriză de două momente 
de superioritate numerică, care i-.«< 
permis să egaleze. Golurile au fos» 
înscrise pe rînd de; Mărcuiescu. K» 
nisza, Pinter, Grintescu, Kroner, DA 
motor, Zahan, Kroner, Rusoran și Ka- 
nisza. în urma acestui rezultat Dozsa 
cu 5 puncte, dar cu un golaveraj xnai 
bun (19:14) s-a clasat pe primul i^c. 
Dinamo București (cu 5 puncte și qaî- 
averaj 14:12) a ocupat locul secund 
înaintea formațiilor Dinamo Moscova. 
Dynamo Magdeburg, R. Hvezda, 
Gwardia Varșovia și Spartak Solia 

în ultimele întreceri de înot Cris 
tina Balaban a reușit să cîștige si cc-A 
de a treia probă (200 m spate) cu 
timpul de 2:43,0 — nou record re
publican.

(U.R.S.S.) — 10.5 puncte. In continuare, 
clasamentul se prezintă astfel : 4—S Uhl- 
mann (R.D. Germană). Filip (R.S. Ceho
slovacă) 9 puncte: 6. Pachman (R.s. Ce
hoslovacă) 8,5 puncte; 7. Fuchs (R.D. 
Germană) 8 puncte; 8. stahlberg (Sue
dia) 7J puncte: 9—10 Bednarski (R.P. 
Polonă), lansa (R.S. Cehoslovacă) 7 punc
te etc

LA BRUXELLES, proba de sinîplu 
bărbați din cadrul turneului internatio
nal de tenis a revenit australianului Kw» 
Fletcher, care l-a învins' în fina
lă cu 11—9. 5—7. 6—2 pe brazilianul Man- 
darino. La simplu femei a cîștigat iueă- 
toarea belgiană Mercelis. victorioasă eu 
6—2. 9—7 în partida cu Coronado (Spa
nia).

FRANK WIEGAND (R.D.G.) — RE
CORD MONDIAL PE 220 v.

BERLIN 20 (Agerpres). — Cu prilejul 
unui concurs de natatie desfășurat la 
Leipzig, înotătorul Frank Wiegand (R.D. 
Germană) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 220 varzi liber cu 
timpul de 1:59 9. Vechiul record era de 
2:01.1 și aparținea australianului Robert 
Windle.
• Turul ciclist al Luxemburgului a 

fost cîștigat de englezul Vic Denson, 
care a parcurs 762 km în 20h 44:49. In 
urma lui Denson s-au clasat Lebaube 
(Franța) la îl sec., Dean Hartoa (Olan
da) la 17 sec. Belgianul Rik van Looy. 
deși a cîștigat trei etape a ocupat doar 
locul 10, la mai mult de 2 minute de 
lider.
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