
O nouă victorie a rugbiștilor

.a tineret, România-Cehoslovacia: 28-11
39NSTANȚA, 27 (prin telefon). — 

j."staciionul „1 Mai" din localitate — 
>e o vreme splendidă — a avut loc 
>artida internațională amicală de 
ugbi dintre selecționatele de tineret 
ile României și Cehoslovaciei. Jucă- 
orii noștri au obținut victoria cu 
!8—11 (3—3) după un meci viu dis
cutat. Rezultatul oglindește fidel ra- 
oortul de forțe de pe teren. Am asis- 
,at la o primă repriză în care ambele 

s'ormatii au fost foarte apropiate ca 
valoare a acțiunilor în cîmp ca și a 
celor de finalizare. Desigur, această 
constatare (egalitatea valorică) nu ne 
mulțumește. Jucătorii români nu și-au 
putut impune superioritatea în aceas
tă parte a partidei în principal din 
două motive: 1. o stare de emoție 
exagerată — nejustificată. 2. o gravă 
greșeală tactică constînd în aceea că 
oaspeții au fost lăsați să aibă în per
manență un jucător în plus în linia 
de treisferturi.

Aspectul jocului s-a schimbat însă 
radical după pauză. Echipa noastră a 
pus în practică în mod corespunzător 
indicațiile antrenorilor, a dezvoltat

Sbe spectaculoase,
Ultimele două zile ale întrecerilor 

din cadrul primei etape a campiona
telor republicane de călărie ne-au 
dăruit multe satisfacții. Ne referim, 
în primul rînd, la disputa strînsă, e- 
chilibrată, de bun nivel tehnic, pe 
r-are a oferit-o aproape fiecare pro
bă. Dorim, de asemenea, să subli
niem comportarea frumoasă pe care 
au avut-o — în continuare — tine
rii călăreți. Și, in sfirșit, să notăm 
cu satisfacție că după multă vreme, 

numeroase șarje și a asigurat balonu
lui o circulație permanentă, rapidă, 
pe tot terenul. Și astfel, după numai 
15 minute de joc scorul devenise ca
tegoric în favoarea noastră. în a- 
ceastă a doua repriză jucătorii ro
mâni au evoluat la adevărata lor va
loare, au practicat un rugbi modern, 
eficace și spectaculos și au cîștigat o 
frumoasă victorie internațională.

Punctele partidei au fost înscrise 
de : Kourek (min. 11 — lovitură de 
pedeapsă), Marinescu (min. 20 — lo
vitură de pedeapsă), Florescu (min. 
45 — lovitură de picior căzută), Ma
rinescu (min. 47 — încercare trans
formată de Durbac), Marinescu (min. 
51 — lovitură, de pedeapsă), Eliasek 
(min. 68 — încercare transformată de 
Bendl), Constantin (min. 70 — încer
care), Bendl (min. 72 — lovitură de 
pedeapsă), Blănaru (min 74 — încer
care transformată de Marinescu). A 
arbitrat corect Edgar Frendlein (R. D. 
Germană).

TIBERIU STAMA
E. PETRE — coresp.

Campionatele republicane de călărie

de bun nivel tehnic
halcea (Steaua) care — cu Dana — 
a totalizat 7Î9 p, față de I. Molnar 
(Steaua) cu Argint 704 p și D. Ve- 
licu (Steaua) cu Seic 639 p. întrece
rile obstacoliștilor au continuat cu 
proba de categorie grea, cel mai 
sever examen al specialiștilor aces
tui gen de întreceri. După o dispută 
pasionantă — la sfîrșitul celui de al 
doilea „baraj" — clasamentul arată 
astfel: 1. C. Vlad (Dinamo) cu Harpa 
0 p: 2. Recer Oscar (Dinamo) cu Bîr-
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Invingînd Petrolul cu 3-1 (3-0)

Dinamo București a cucerit pentru a 4-a oară-consecutiv- 
titlul de campioană a țării!

tribunele bazei hipice din calea Plev- 
nei au fost arhipline ! Este nu numai 
o ,dovadă a popularității crescînde 
de^care se bucură acest sport ci și o 
consecință a evoluțiilor de ridicată 
valoare, ale călăreților fruntași care 
au concurat în prima zi a întreceri- 
'V., Aceștia, prin comportarea lor, 

făcut ca spectatorii să dorească 
să-i revadă, mai ales că in progra
mul campionatelor urmau probe de 
dificultate sporită.

Și acum despre probe și... învin
gători. La dresaj categoria semigrea 
a cîștigat, cum era și firesc, N- Mi- 

Selecționata cluburilor bucureștene a învins categoric 
reprezentativa Cracoviei la atletism

în întâlnirea, desfășurată pe Stadionul Republicii, intre 
selecționata cluburilor bucureștene și reprezentativa ora
șului Cracovia, sportivii noștri au ob(inut victorii confor
tabile atît le bărbați (123—78) cit și Ia femei (77—39). 
în total, atleții bucureșteni au realizat deci 200 de puncte 
față de cele 117 ale oaspeților.

Iată rezultatele înscrise pe foile de arbitraj : BĂRBAȚI : 
100 m: Zamfirescu 10,6, Makulec (C) 10,7, Jasicki (C) 
10,8, Stamatesou 10,8; 200 m: Zamfirescu 21.8, Jasicki 
22,0, Makulec 22,6, Popescu 22,7 ; 400 m : B. Albrecht 
48,7, Rățoi 48,9. Jedrzesczyak (C) 49.2. Sznepka (C) 49,7 ; 
tiOO m : W'azjcik (C) 1:50,5, Ene 1:50,6, Stef 1:51,2, Tar- 
gosz (O) 1:58,0 ; 1500 m: Vamoș 3:46,0, Wazscik 3:48,7, 
Beregsaszi 3:54,4, Domanschi (C) 3:58,5 ; 5000 m : Ba-
rabaș 14:25,6, Korzk (C) 14:29.8, Mustață 14:30,0, Pucher 
<C) 15:09.2 ; 110 mg: Kolodziejcyk (C) 14,5, Macovei
lȚ,9, Preda 15,3, Krol (C) 15,9 ; 400 m : B. Albrecht 52,6, 

^.ățoi 52, 9, Kuleszynski (C) 56,3, Wolf (C) 58,2; 3000 m 
ob. : Vamoș 3:47,7, Caramihai 8:58,4, Bucowiec (C) 9:27,4, 
Podzoba (C) 9:32,2; 4x100 m: Cracovia 41,7, București 
41,8; 4 x 400 m: Cracovia 3:19,4, București 3:19.4; lun
gime : Samungi 7,29, Popovschi 7,19, Chwaluczyk (C) 
7,07, Suae (C) 6,53 ; triplu : Ioan 15,47, Viscopoleanu

(Continuare în pag. a 4-a)

Start in cursa masculină de 100 m. Pe culoarul trei, în
vingătorul probei, Gheorglie Zamfirescu

Foto : V. Bageac

san 12 p,- 3- C. Vlad cu Vifor 4 p 
după primul baraj. Spectatorii au 
răsplătit cu multe aplauze și „par
cursurile" din proba de juniori (18 
ani). Tinerii călăreți —- în special fe
tele — au fost la înălțime. Câștigă
toare, Gabriela Ionescu — 13 ani — 
care, in general, în această etapă 
a campionatului ne-a confirmat ma
rile ei posibilități de afirmare. Re-

D. GlRLEȘTEANU

(C'pnffnunre în pag. 2—3)

— Ca deobicei: direcția șoseaua 
Emil, Ștefan, Ene, Frății# și Haidu.

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE

Rapid — Crițul 2—1 (0—0)
Știința Cluj — Steaua 1—1 (0—1) 
C.S.M.S. — Farul 1—1 (0—1) 
U.T.A. — Minerul Baia Mare

4—2 (2—1)
Știinta Craiova — Progresul

2—0 (2—0) 
Dinamo Pitești — Steagul roșu

2—1 (0—1)
Dinamo București — Petrolul

CLASAMENT

3—1 (3—0)

1. Din. Buc. 26 17 4 5 56:22 38
2. Rapid 26 15 7 4 34:17 37
4. Steaua 26 12 7 7 38:25 31
4. Steagul r. 26 12 4 10 32:30 28
5. U.T.A. 26 9 8 9 32:43 26
6. Petrolul 26 10 5 11 32:25 25
7. St. Cluj 26 9 6 11 40:38 24
8. Dm. Fit. 26 9 6 11 34:34 24
9. Crițul 26 7 9 10 22:27 23

10. C.S.M.S. 26 8 7 11 26:35 23
11. Șt. Cr. 26 9 4 13 31:40 22
12. Farul 26 8 6 12 21:36 22
13. Min. B.M. 26 9 3 14 27:45 21
14. Progresul 26 6 8 12 23:31 20

Ștefan cel Mare! (de la stingă, rîndul de sus: Nunweiller, Datcu, Petru 
Jos: Popa, loan. O. Popescu și Pîrcălab) (desen de Neagti Rădulescu)

Cînd echipele se pregăteau să in
tre pe teren, fotografii — prudenți 
— tocmai adunau pe rapidiști pentru 
„un grup", pe care să-l aibă... pen
tru orice eventualitate. Nu știu 

ce-au simțit atunci dinsmoviștii, dar 
suporterii lor din tribune n-au scă
pat „amănuntul". După cinci minute 
de joc, vorba unui confrate, Dina
mo era campion prezumtiv: avea 

un punct pentru meci egal... Și toc
mai find petroliștii atacau in trom
bă, un contraatac din cele care

l-au  adus pe Dinamo pe primul loc 
face ca mingea centrală de Popa (a 
cita in acest an ?) să ajungă la O. 
Popescu și, cînd nimeni nu se aș
tepta, acesta face o foarfecă pe spa
te și înscrie un gol cum rar se poa
te vedea- Toată lumea... tablou !

Golul are efect de anestezic asu
pra ploieștenilor, care nu-și vor

ETAPA MARILOR EMOȚII...a

S-a tras cortina peste campionatul 
de fotbal a! categoriei A, ediția 1964— 
1966 ! A fost un campionat palpitant, 
care a stârnii interesul maselor de iu
bitori ai fotbalului pînă în ultima 
clipă.

La București, rezultatul din prima 
repriză in meciul Rapid—Crișul, îi dă
dea dreptul echipei Dinamo și să... for- 
faiteze în întilnirea cu Petrolul. Giu- 
leștenii păreau 
grogy și pufăiau ca 
un mărfar cu supra- 
tonaj. In tribune 
spectatorii dăduseră 
„cale liberă" spre 
titlu echipei Dinamo. Dar ■— lovitură 
de teatru. In ultimele 10 minute cefe
riștii reușesc să egaleze și apoi prin 
Oblemenco, Rapid să preia conduce
rea.

Din cînd în cînd, centrul de trans
misie al radioteleviziunii. condus de spi- 
cherul Ghițulescu, „puncta" cuplajul 
cu anunțuri privind desfășurarea me
ciurilor în provincie: la Craiova Pro
gresul este făcut șah-mat, la Iași Fa. 
rul luase din primele momente condu
cerea, la Arad — in pofida pronosticu
rilor că utiștii vor „ceda" băimăreni- 
lor, scorul la un moment dat era de
3—1 pentru echipa gazdă.

Dar meciurile nu erau jucate, minu
tele se scurgeau conform acelor cro- 
nometrelor. La București, cunoscând 
rezultatul din primul meci, dinamo- 
viștii iau treburile în serios și în pri
mele minute, în șarje aidoma celor 
efectuate de „Brigada 41" înscriu două 
goluri pe cit de uluitoare pe atît de 
frumoase. Titlul de campion al R.P.R. 
la fotbal se jucase I Dinamo, de acum, 
era în posesia mult rîvnitului trofeu. 
Satisfacție la dinamoviști, consternare 

ÎNSEMNĂRI

mai găsi cadența in prima repriză. 
Peste numai un minut — un atac 
dinamovist, Sfetcu iese să prindă o 
minge trimisă de un apărător după 
un șut al lui Ene, dar Haidu e jnai 
iute de picior și, după ce i-o „su
flă", o trimite unde-i stă mingii bine:
2—0 ! Dinamo pune stăpînire pe 
joc și face o repriză vrednică de 
campioni. Atacuri construite inteli
gent, simplu, pe direcția porții, cu 
pase iuți, pe extreme, îndeosebi pe 
partea lui Pîrcălab, deosebit de activ. 
Nici o minge la întîmplarc, iar 
dacă oamenii nu sini „în dispozitiv", 
se așteaptă prin mișcări înșelătoare 
și dacă ..omul liber" ud e în față, 
vine. Și se trage strașnic p» poartă,

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

la rapidiști. Ce să-i fad ? Așa-i la fot
bal și surprize la tot pasul dar și 
cine-i mai bun ciștigă !

Din nou sîntem în posesia unei vești 
prin care ni se anunță că C.S.M.S. 
lași prin Matei ratează un 11 m. I În
tregul stadion din Dealul. Copoului 
fierbe ca într-un cazan. „Careul", „de 
doi hani speranța', s-a dus pe apa 
Bahluiului. S-au dus și speranțele de a 

rămîne Iii A. La 
Arad, U.T.A. invin
gînd cu 4—2, eli
mină fără drept de 
apel pe Minerul, la 
Craiova, se aprind 

torțele, se joacă sirba oltenească pentru 
răminerea în A.

In momentul cînd spicherul anunța 
sfîrșitul partidei din „Cetatea Banilor", 
la lași s-a petrecut un lucru uluitor: 
C.S.M.S. a egalat direct din corner I 
Aceasta a fost cea de a doua lovitură 
de teatru. Au retrogradat Progresul și 
Minerul, au promovat în categoria A 
Siderurgistul Galați și Știința Timișoara. 
De o parte flori și veselie, de cealaltă 
numai amărăciune.

Acesta a fost finalul ultimei etape. 
Un final „ca în filme", care a ținut 
încordată atenția tuturor iubitorilor fot
balului din țara noastră, in care pro
movarea sau retrogradarea a fost în 
balanță, plimbîndu-se de cîteva ori 
„pe la nasul mai multor echipe". Să 
umplem cupele și să bem pentru cei 
victorioși, să strîngem mina celor care 
au rezistat un an în categoria A și rare, 
au și ei partea lor de merit în crea
rea momentelor de tensiune fotbalis
tică mult trăite și gustate de specta
tori.

V. GRĂDINARU



VICTORIA ÎN ULTIMELE MINUTE!
Rapid — Crișul 2-1 (0-1)

La lași: Dine la combativitate; 
insuficient la calitate!

Toate calculele, de la cele mai 
plauzibile pînă la cele mai năstruș
nice, au fost făcute de pasionalii fot
balului, în așteptarea ultimei etape 
care urma să decidă echipa campioa
nă — Dinamo București sau Rapid ?— 
.în afară de unul singur. Și anume a- 
<cela, că Rapidul va reuși abia „pe 
■potou" să cîștige meciul cu Crișul, cu 
TO minute înainte de sfîrșit bucu- 
jeștenii fiind conduși cu 1—0!

Surpriza s-a oprit aici, pentru că 
avind in fată perspectiva de a pierde 

•și șansa teoretică de a mai candida 
șpentru titlu, echipa feroviară a tre
cut cu toate forțele la atac, împîn- 
«gîndu-și adversarul — în repriza a II-a 
:și mai ales în final — în propria lui 
'jumătate de teren și silindu-1 în cele 
•din urmă să se dea bătut. O victorie 
51a limită, obținută greu, care n-a fă- 
•cut decît să confirme declinul de for- 
smă al feroviarilor survenit, tocmai în 
rmomentele cînd trebuiau să arunce 
iîn luptă toate posibilitățile lor. Evi- 
•dent, Rapidul n-a mai avut suflu...

Desfășurarea meciului a fost influ- 
•ențală, fără doar și poate, și de căl- 
• dura caniculară de ieri. Jucătorii au 
(trebuit să lupte, în primul rînd impo- 
ttriva ei, cheltuindu-și pentru aceasta 
rultimele resurse de energie. S3 nu 
«punem însă totul pe seama căldurii, 
»mai ales dacă ne referim la jocul 
«slab prestat de bucureșteni în prima 
iparte a meciului. Deși au avut mai

Minutul 80: Rapid a egalat...
Foto : A. Neagu

mult inițiativa decît Crișul, fotbaliștii 
de la Rapid, ca să folosim o expresia 
pugilîstică, n-au „punctat* mai nimic, 
oterindu-ne o suită de acțiuni indivi
duale (Codreanu, Dumitriu, Ionescu) 
care n-au adus situații de gol în a- 
ceastă repriză, bucureșlenii n-au ac
ționat ca o echipă, fiecare jucător su- 
praestimîndu-se și încercînd să obțină

MECI DISPUTAT LA PITEȘTI
Dinamo — St. roșu 2-1

C.S.M.S FARUL 1-1 (0-1)

'PITEȘTI 27 (prin telefon de la tri- 
fmisul nostru)- Un puști de la tabela 
•de marcaj, în nota generală 
rmism de pe stadionul din 
«dinaintea meciului Dinamo 
rgul roșu Brașov, afișase — 
ttisfacția publicului — rezultatul de 
73—0 în favoarea localnicilor. Pînă 
Ha urmă, dinamoviștii au răspuns în- 
ttrucitva acestui pronostic. Este ade
vărat, nu cu 3—0, dar au obținut 
(victoria în partida cu „stegarii”, ve- 
miți să-și „vîndă scump pielea" pe 
’meleagurile argeșene. Dinamo Pitești
♦ a învins cu 2—1, rezultat 
■■satisface pe deplin, mai 
savem în vedere faptul că 
dusă pînă în min. 50 cu
-oaspeții au ratat două mari ocazii de 
-gol în repriza secundă...

Deși considerat un meci „de ser
viciu", fără o miză deosebită, jocul 
■de la Pitești a dat totuși loc la o 
luptă dîrză pentru fiecare minge, am
bele echipe dorind, se vede, să in

Scheie campionatul cu o victorie. 
■ se face că de-a lungul celor 90 
’minute am asistat la un duel 
vnanent între cele două formații, 
peții dovedindu-se superiori la capi
tolul tehnică, combinînd frumos și 
^oferind deseori un spectacol fotba
listic de bună calitate, în timp ce pi- 
Tteștenii au avut de partea lor elanul, 
-’dîrzenia, parcă o dorință mai mare

• de a obține victoria. Din păcate, în 
final, lupta sportivă a luat 
pecie nedorite, Năftănăilă, 
și, uneori, Gane căutînd 
mult picioarele adversarilor 

’mingea. Am reținut jocul foarte bun 
‘prestat de Pescaru, de altfel cel mai 
>hun de pe teren, care s-a impus atît
prin pătrunderi, cît și prin pasele 
excelente trimise colegilor săi de 
înaintare.

începutul meciului se caracteri
zează prin atacuri repetate ale gaz
delor la poarta lui Adamache, dar 
Tîrcovnicu (min. 3), Stoenescu (min. 
5), Naghi (min. 8) și Țurcan (min. 14) 
ratează ocazii favorabile- Fără a fi 

'anticipat de aspectul jocului, în min. 
23 vine și golul oaspeților : Goran 
interceptează o minge ricoșată din 
Dobrin, se îndreaptă vertiginos spre

de opti-
Pitești

— Stea-
spre sa-

ce o poate 
ales dacă 
a fost con-
1—0 și că

Așa 
de 

per- 
oas-

și as- 
Țimer 

mai 
decît

Niculescu și de la 20 de 
ba-

poarta lui 
metri trage puternic, introducînd 
Ionul în plasă. După cîteva minute 
de derută, dinamoviștii revin în
atac, dar șuturile expediate de G.
Radu, Ionescu, Naghi și C. Radu sînt 
fie reținute de Adamache, fie res
pinse în corner sau aut de apărarea 
brașoveană. Steagul roșu are posi
bilitatea, în min- 47, să majoreze sco
rul, dar Goran și Gane se bîlbîie co
pilărește la o excelentă „deschidere" 
a lui Pescaru. în min. 50 dinamoviș- 
tii egalează: Tîrcovnicu ia o acțiune 
pe cont propriu de la mijlocul tere
nului, depășește cîtiva adversari și 
pasează precis în careu lui Naghi, 
care înscrie cu capul pe lîngă Ada
mache, prins pe picior greșit. După 
cîteva faze dramatice din careul 
brașovenilor, în min. 60 C. Radu în
scrie golul victoriei. El a driblat 
toată apărarea oaspe și, printr-un șut 
plasat de la 12 m. a înscris. Chiar 
în minutul următor brașovenii pot 
egala, dar mingea trimisă de Goran, 
pe care toată lumea o vedea în pla
să, s-a oprit cuminte în bara verti
cală, fiind apoi degajată d.e un apă
rător. Meciul era ca și jucat.

Arbitrul Al. Pîrvu — București — 
a condus bine următoarele echipe :

DINAMO: Niculescu 7 — G. Radu 
5. Stoenescu 6, Iile 7, David 7 —■ Țîr- 
covnicu 8, Dobrin 5 (Timer min. 
25 — 8) — C. Radu 8, Țurcan 6, 
Naghi 7, Ionescu 5. ■■ t

STEAGUL ROȘU: Adamache 7 — • 
Zaharia 7, Jenei 8, Campo 7,, Naghi 
6 — Năftănăilă 6, Sigheti 7 — Seli- 
mesi 7, Gane 6, Goran 6 (Hașoti min- 
70 — 5), Pescaru 9.

el cîștig de cauză in duelurile cu ad
versarii, chiar dacă aceste „succese" 
aparente erau în dauna echipei. In 
cimp, Crișul a practicat un totbal 
mai bun în această perioadă. Și deși 
s-ar putea vorbi de noroc la șutul- 
centrare a lui Bacoș, din min. 10, care 
avea să se oprească în poarta lui Ur- 
ziceanu, totuși nu se poate contesta 
că orădenii, atunci cînd au atacat 
(mai rar decît Rapidul) au avut mai 
multă claritate în acțiuni, au construit 
faze mai frumoase, rod al unui joc 
colectiv, în viteză. La „activul" Rapi
dului am notat o singură acțiune 
spectaculoasă și eficace în același 
timp, cea din min. 35, cînd Ionescu, 
după ce a driblat scurt, a tras puternic, 
dar Duca a respins și fundașul Balogh 
a îndepărtat pericolul aruncind min
gea în corner.

După pauză .fizionomia jocului s-a 
schimbat complet. Crișul n-a mai avut 
„benzină* decît pentru 10 minute, 
după care oaspeții au acționat la ju
mătate — poate nici atît — din va
loarea arătată în prima repriză, ini
țiativa trecînd cu totul de partea Ra
pidului. Avînd în fată un adversar 
care nu mai opunea aceeași rezis
tentă și un marcaj atît de strict, ju
cătorii bucureșteni au luat jocul pe 
cont propriu, exercitind o presiune 
din ce în ce mai mare la poarta Cri- 
șului. Și, în ciuda minutelor care se 
scurgeau, era imposibil să nu „vezi" 
că orădenii nu vor rezista pînă la 
sfîrșit. De altfel, introducerea lui O- 
blemenco în linia de atac a Rapidului 
i-a dat acestui mai multă impetuozi
tate, mal multă forță. In min. 80 lo- 
nescu a adus egalarea printr-un șut 
din apropiere, în minutul următor tot 
el a tras în bară din poziție decisivă, 
iar în min. 82, Oblemenco, cu capul, 
a asigurat victoria Rapidului, meritată 
prin prisma dominării teritoriale și a 
ocaziilor avute de fotbaliștii bucu
reșteni în a doua parte a meciului.

Arbitrul Cornel Nițescu (Sibiu) a 
condus bine următoarele formații:

RAPID : Urziceanu 5 — Lupescu 6, 
Motroc 6, C. Dan 7, Macri 7 — Dinu 7, 
Georgescu 6 — Kraus 5. Dumitriu 4 
(din min. 46 Oblemenco 7), Ionescu 7, 
Codreanu 6.

CRIȘUL : Duca 8 (din min. 65 Ma
rin 6) — Sacaci II 6, Solomon 7 
(10 dacă ne-am referi doar la prima 
repriză), Mihai 6, Balogh 7 — Damian 
5, Iacob 6 — Bacoș 7, Mureșan 5 (din 
min. 71 Sacaci III 4), Naghi 6, Har- 
șani 7. '

IAȘI, 27 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Ieșenilor le este dat să 
treacă prin multe emoții in finalurile 
campionatelor I Cu un an in urmă, 
C.S.M.S. își juca ultima carte întîlnind 
pe U.T.A. De rezultatul acelui meci a 
depins atunci rimînereă în A. A trecut 
un an și iată-ne din nou pe stadionul 
din dealul Copoului, în mijlocul a 
peste 15 000 de suporteri ieșeni care, 
din nou, treceau prin... sudorile retro
gradării. Echipa lor favorită d fost 89 
de minute cu un picior in categoria 
A și cu unul in B. Din min. 12 Farul 
conducea cu 1—0 în fata unei echipe 
disperate de situația grea ce se crease 
după golul înscris de Mănescu. Din a- 
cel moment, privirile spectatorilor se 
îndreptau spre teren, iar urechile spre 
aparatele de radio. 15 000 de inimi sa 
alăturaseră dintr-o dată fotbaliștilor 
arădeni: U.T.A. era din nou singura 
în măsură să salveze fotbalul ieșean de 
la retrogradare, fiindcă ' pentru Matei, 
Cuperman, D anile ( și colegii lor, acest 
lucru părea imposibil: formația ieșeană 
domina cu autoritate dar nu reușea 
să înscrie. • r.

Meciul de pe stadionul din lași a 
fost o adevărată risipă de energie, ju
cătorii ambelor echipe au ținut să-și 
atragă victoria și, din această luptă 
încleștată, nu am văzut prea mult» 
faze de fotbal de calitate. Importanța 
meciului i-a depășit pe fotbaliștii celor 
două echipe și jocul lor n-a corespuns. 
90 de minute am asistat la o luptă 
epuizantă între înaintarea localnicilor 
și apărarea oaspeților. De mult n-am 
mai văzut o echipă să domine atît de 
autoritar cum a făcut C.S^I.S. în acest 
joc. Dar cînd te năpustești în careul 
adversarilor fără a g'mdi faza, cînd e- 
chipa joacă fără pic de concepție tai*

tică trimițînd doar mingi înainte și 1 
tîndu-se apoi cu apărătorii adoerși, 
se pot realiza prea multe luci 
bune.

Am remarcat în această partidă jo 
foarte bun al apărătorilor constanți 
care au dus tot greul partidei. La î 
iritare, Ologu, Manolache și Mâne 
au acționat individual, fără nici 
perspectivă. Golul marcat de Mâne 
în min. 12 se datorește unei greșel 
apărării ieșene : Constantinescu 
ciocnit cu Vornicu, mingea a răi. 
lîngă ei și Mănescu a trimis-o 
poarta goală. In rest, au presat cu < 
toritate ieșenii. Cuperman, Dani 
Stoicescu, Ștefănescu și, mai ales, A 
tei s-au întiecut in ratări. Ultim 
după ce în min. 83 V. Popesi 
Stoicescu și Ștefănescu au trimis 
rtnd balonul în bară, ratează și 
penalii I Pleșa făcuse henț în cari 
Matei a executat slab și Pîlcă a~\e(in 
balonul. '

Golul egalizator a venit abia în >n 
89; Matei a executat un 
Stoicescu, de la un metru, a 
capul în poartă : 1—1.

Arbitrul A. Rădulescu —
a condus bine un meci destul « 
greu.

C.S.M.S.: Constantinescu 8 — 
Popescu 7, Pop 8, Vornicu 6 (din mi 
47 Moțoc, 6), Deleanu 8 — Ștef 
nescu 7, Humă 6 — Matei 6 (i-a 
scăzut nota pentru ratarea penaltiulu. 
Danileț 8, Cuperman 6, Stoicescu

FARUL:
Pîlcă, 8) — Costin 9, Stancu 9, Tî 
vescu 8, Gref 8 — Pleșa 5, Zamfir 
Ologu 6, Kallo 5 (din min. 64 Tufa 
5), Manolache 5, Mănescu 6.

corner
reluat

Bucure

Manciu 8 (din min.

C. ALEXE

Dinamo București a cucerit pentru a 4 
titlul de campioană a ț

(Urmare din pag. 1) di i

CONST. MACOVEI

Știința

JACK BERARIU

numai pe poartă. Păcat ca Frățilă nu 
ține cadența, că Haidu — bl vervă 
deosebită — e prea pu’!n foca!.

După ce Petrolul pierde o mare 
ocazie în min. 30 (Ivan salvează de 
pe linia porții, părăsită (de, Datcu, 
o minge șutată de Moldoveanul în 
min. 33 cade ultimul gol al bucureș- 
tenilor: Pîrcălab driblea-ză de pe 
extremă pînă spre cegțrul careului, 
Ionescu (intrat în min. 15) iese să 
intercepteze, dar mingea’ trimisă 
„printre" este expediată nîn poartă 
de Haidu, calm, pr.ețis ; 3—0!;,

Petroliștii sînt evident mai greoi, 
se repliază greu, iar pe înaintare 
joacă lateral pînă la exasperare, 
nota imprimind-o D. Muijteanu, de 
altfel singurul care se zbate să facă 
ceva. -

Așteptăm repriza a Il-a ca pe o 
formalitate.

Se joacă ceva mai lent, semn că... 
toată lumea e mulțumită. Nici schim
bări nu s-au făcut în formații. In 
min 52, Badea șutează de Ia peste 30 
de metri și mingea trece în zbor 
peste apărarea dinamovistă, pesto

„Derbiul44 indiferenților

Cluj —Steaua 1-1 (0-1)

și se strecoară în colțul 
sus. Toată lumea... tablou

Datcu 
stingă
Cu excepția lui Badea, care-și prin 
de capul în mîini a mirare ! Deci 
3—1. Peste 2 min. Datcu plonjeaz. 
pe linia porții, salvind un gol ca s 
iăcut (lovitură liberă — Badea), dit 
nou Badea are -o ocazie, dar intîrzit 
să șuteze de la 2 metri ! Abia acun 
ne dumirim că rolurile s-au foyer 
sat: înaintarea lui Dinamo nu ma 
leagă nimic, nu mai ține balonul, lai 
petroliștii zburdă ca iezii,

Ionescu, portarul echipei Petrolul, 
(Dinamo București)

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE 
Concursul nr. 2« din 27 iunie 1965

U.R.S.S. — Danemarca 
Ungaria — Italia 
știința Cluj — steaua 
Dinamo Buc. — Petrolul 
Știința Craiova — Progresul 
Rapid — Crișul Oradea
C.S.M.S. Iași — Farul 
U.T.A. — Minerul Baia Mare 
Dinamo Pitești — Steagul roșu 
Din.-Tbilisi — Aripile Sov. 
Cernomoreț — Dinamo Kiev 
Din. Minsk — Spartak Mos.

1
1

X
1
1
1

X
1
1
1 

X 
X
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n.

TII.
IV.
V.

VI.
vn.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

.Fond d« premii 220 369 lei din 
ew.84».iei.report la categoria I.

care

CLUJ, 27 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Orașul de la poalele Fe- 
leacului a găzduit duminică singurul 
meci care se anunța „liniștit” al ul
timei etape, el aflindu-se în afara 
puternicelor emoții ale retrogradării 
sau ale... ocupării primului loc — 
semnul sub care au început aproape 
toate celelalte partide disputate in 
tară. A fost o situație avantajată pe 
care cele două echipe puteau s-o 
folosească încheind campionatul prin- 
tr-un frumos spectacol fotbalistic, co
respunzător, de altfel, posibilitătilor 
reale ale acestor formații- N-a fost 
însă așa. Meciul s-a desfășurat1',însă 
în cea mai 
Făcînd haz 
caracteriza 
vărat derbi 
tăm pentru

autentică mediocritate, 
de necaz, un1 sbegtător 

astfel partida: „un1'"ă'de-’ 
al indiferenților !“ îl ci
că a surprins adevărata

stare de spirit a jucătorilor celor
două echipe în acest meci.

Din desfășurarea propriu-zisă a 
partidei am notat cele două goluri 
înscrise de Constantin în minutul 34 
și Adam în minutul 49, din lovitură 
de la 11 m, un „concurs" ai ratărilor 
Voinea — Creiniceanu — Adam, cîș- 
tigat, bineînțeles, detașat de Voinea 
(cu cinci ratări din apropierea ca
reului mic) și un „duel" al durităților 
semnat M. Georgescu — Chiru — 
Cîmpeanu — V. Alexandru.

Rețineți, în încheiere, numărul ce
lor care au sperat că o să vadă un 

, adevărat meci de fotbal și au plătit 
biletul de intrare,: .2^000- spectatori-

Arbitrajul Iui Stavru Nicolau — 
Constanta — în nota partidei.

ȘTIINȚA CLUJ: Mogut 6—Szoke 
6, Tr. Georgescu 6, Grăjdeanu 7,

Cîmpeanu 5 — V. Alexandru 6, Anca 
5 — Mar cu 6, Ivansuc 6, Adam 5, 
Szabo 7.

STEAUA: Haidu 6 — M. Georges
cu 5, D. Nicolae 7, Petescu 6, Chiru 
5 — Jenei 6, Raksi 6 — Sorin Avram 
6, Constantin 7, Voinea 5, Creini- 
ceanu 5.

MARIUS POPESCU
C CP.S. Organizatorii clujeni au avut 

lăudabila inițiativă de a programa 
în deschiderea meciului „mare", o 
partidă Știinta Cluj — Steaua ; a ve
teranilor. Trebuie remarcat ță , inspi
rația a fost fericită, deschiderea fiind 
mult aplaudată, Voinescu, Zavoda II, 
Tătaru, T. Dascălu, dr. Lucaț... dr. 
Vigu încîntînd, ca pe vremuri, tri
bunele- Scor final: 2—2.

în min. 65, după ce Grozea (intra- 
trat în locul lui Frățilă) nu duce 
pînă ia capăt o acțiune personală, 
Petrolul termină... benzina și jocul 
pierde din spectaculozitate. Grozea 
duce greul în fața apărării ploieș- 
tene, dar echipa sa nu mai are 
aripi. în min. 67 Oprișan lovește 
slab balonul cegtrat de Moldovea- 
nu, iar peste un minut Ionescu. - ~ “1- 
pinge (în cădere!) o minge i
năpraznic de Huldu pe spațiul por
ții.

încă o perioadă de dominare pe- 
trolistă (min. 70—83), în care 
salvează „de pe linie" o minge tri
misă cu capul de Oprișan și cu 
asta meciul ia sîirșit.

Jocul toarte bun prestat in prima 
repriză de întreaga echipă, ca și

Uțu



Știința Progresul 2-0 (2-0)

de participanți la concursul 
de la „Tineretului 4 6

ENTUZIASM LA CRAIOVA
)VA, 27 (prin telefon de la 
nostru). — Aproape 20 000 

atori au ovaționat azi, minute 
n timp ce megafoanele sta- 

, transmiteau la nesfîrșit „M-a 
uni oltean", pe jucătorii Știin- 
ovă, victorioși în fala Pro- 
București cu 2—0.

aii care veniseră încă de la 
■ntru a-și ocupa locul în tri- 
așteptaseră ore întregi sub

> nemilos fluierul de începere 
ei partide decisive, scandau 
upt „Știința-n A" și aprindeau 
provizate în cinstea victoriei 

Țneci pe care tot orașul îl aș- 
f o săptămînă cu „sufletul la

a cînd transmit, șuvoiul de 
care se scurge pe sub feres- 
■telului Minerva, dinspre sta
re centrul Craiovei, comen- 
aprindere fazele acestui meci 

-a adus atîta satisfacție. Ne 
părerii lor, căci Știința a ju- 
v»irie și a meritat victoria, a-

■ _^să că doar în prima repriză 
și-au depășit adversarul, ca 

ie luptă și joc colectiv, în re- 
ecundă întîlnirea desfășurîn- 
Jb șemnul echilibrului. In a- 
mp, jocul a purtat și ampren- 
neryozități excesive, generală 
lentul din min. 65 cînd Ionită 
mis pe Eftimie la spital, iar 
pe jucătorul bucureștean la... 

Din acest moment, nu s-a mai 
otbal, duritățile abundînd de 
părți ceea ce a făcut ca me
se încheie într-o atmosferă 

a tensiune.
ria craiovenilor s-a conturat 
mele minute. în timp ce ei a- 
ehement. Progresul lăsa ofen- 
seăma a numai trei jucători, 

:e Știrbei, Iancu și Mafleută

alcătuiau de fapt o primă linie de 
apărare în fata celor patru tocători 
de pe linia de fund. Știința se apro
pia des de poarta lui Cosma și în 
min. 17 Eftimie trimite balonul spre 
gol, dar Adrian Constantinescu res
pinge în ultima clipă de pe linia 
porții. Craiovenii deschid scorul în 
min. 26: la o fază prelungită în careu 
Vasilescu trimite balonul lui Eftimie 
și acesta înscrie cu capul din apro
piere, sub bară. Bucureștenii reclamă 
ofsaid, dar abitrul este ferm îu de
cizie și nici nu admite consultarea cri 
arbitrul de linie, pe care au recla
mat-o cu insistentă oaspeții.

Meciul se decide peste 3 minute. 
La o minge care ieșea în aut de 
poartă, aproape de linia de 16 m. 
Cosma vrea să intervină, pentru a 
opri balonul și a-1 degaja apoi din 
mină. Se precipită însă și acordă cor. 
ner. Onea execută lovitura de colț, pe 
jos, foarte aproape de poartă, Geor
gescu vrea să degajeze dar luftează 
și mingea se oprește în plasă : 2—0 
Știința domină autoritar, în timp ce 
la Progresul doar Mateianu, Iancu si 
D. Popescu (care au muncit enorm)

mai încearcă să înoate împotriva cu 
rentului...

După pauză, Progresul începe să se 
„vadă* mai mult în atac, dar fără să 
pericliteze real poarta studenților. La 
rîndul lor, localnicii — istoviți de «• 
forturile din prima repriză și de căl
dura sufocantă — se complac într-un 
joc fără culoare. Incidentul din min 
65 cînd Ionită l-a lovit intențional 
pe Eftimie provocîndu-i o gravă frac 
tură a stricat și mai mult jocul. Și 
nici un incident nu s-a mai petrecut 
pe teren pînă la fluierul arbitrului 
bulgar D. Rumianțev, care a condus 
corect un meci deosebit de dificil.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Vasilescu (7) 
— Mihăilescu (6), Deliu (8), Marin 
Marcel (7), Dumitrescu (7) — Bărbu- 
lescu (5), Bîtlan (7) — Vasilescu 11 
(7), Sfîrlogea (5), Eftimie (8) (din min. 
65 Anton), Onea (7).

PROGRESUL BUCUREȘTI: Cosma 
(7) — Georgescu (4), Ioniță (4), Pe- 
teanu (6), Ad. Constantinescu (6) — 
Știrbei (6) (din min. 46 loachim Po
pescu— 6), Iancu (7) — Udroaica (4), 
Mateianu (7), D. Popescu (7), Maf- 
teuță (6).

RADU URZ1CEANU

La Arad, două autogoluri în poarta Minerului!
U.TA. Minerul Baia Mare 4-2 (2-1)

tri- 
de

ă-consecutiv
părării constant bună și în 
secundă, au asigurat dina 

lor mult rîvnitul titlu 
ii — al 4-lea consecutiv 
la capătul unui campionat pa- 

în care nu au renunțat nici 
lent să se gîndească la pn- 
. Omogenitatea., tactica 
rnazionale", cu apărate ter- 

cnntraatacuri îulgerătoare, 
>e extreme și, în generat, 
jarea pentru EFICACITATE, 
?a multe artificii și floricele

de

a-

ARAD 27 (prin telefon de la 
mistd nostru). — Există meciuri 
fotbal pe care ti le închipui cu totul 
altfel înainte de disputarea lor și 
poate că de aceea, după ce le vezi 
decepția pare mai mare decît e în rea
litate. Mărturisesc. cS, venind spre Arad 
pentru a asista la acest meci decisiv, 
această „ultimă carte" a băimărenilor 
gîndeam că Sasu și colegii săi vor face 
imposibilul pentru a-și cîștiga dreptul 
de a activa în campionatul categoriei 
A și în sezonul viitor. Ba, în plus, o 
știre de ultimă oră anunța că din for
mația gazdă vor lipsi cîțiva titulari : 
Țîrlea, Igna, Comisar și Czako II. 
Deci, îmi spuneam, UTA — referin- 
du-mă la tinerii Axente, Steiner, Cer- 
nega — va fi o pradă ușoară pentru 
echipa oaspe mai rutinată, mai experi
mentată.

A început jocul. Băimărenii au avut 
prima minge. Au pierdut.o imediat. O 
întîmplare sau o prefigurare a între
gului joc ? Din păcate, această primă 
acțiune a fost semnificativă pentru în
treaga evoluție a echipei maramure
șene. Depășiți poate de mare impor
tantă a jocului, devansați poate de ti
nerețea ambițioasă a lui Axente, Fan- 
tea, Cernega sau Steiner, Sasu, Staicu 
și colegii lor au jucat ca niște înce
pători, ca niște oameni ale căror ghete 
aveau tălpile de plumb. Și peste toate 
acestea, apărarea imediată — Bai, 
Staicu, Vaida — a făcut gafe de pro
porții macrdcdsmice. Staicu a înscris 
primul gol pentru arădeni, dintr-o fază 
fără probleme (miji. 19). Egalarea sur
venită 11 minute'mai tîrziu — 
a împins cu genunchiul o minge 
pată din mîinF de Gaboraș - - 
schimbat nimic.în ce-i privește pe 
măreni. A atnbi'țicjnat și mai mult 
pe Axente, Cyrnggai ețc, primul
cutînd o șarjă în mijlocul terenului, 
trecînd prin toată apărarea oaspe.

Și 
fel. 
fază

după pauză, lucrurile au stat la 
Vaida a înscris un autogol la o 
fără nici o importanță (min. 61). 

Dacă nu intervenea în traiectoria min
gii, aceasta ieșea în cel mai banal aut
de poartă. Al patrulea gol al arăde 
nilor a avut aceeeași istorie ca și ce] 
de al doilea. Singura deosebire a con
stat în aceea că cel care a depășit de 
data aceasta pe apărătorii oaspeți (ci
tiți jaloane) a fost Donciu (min. 62) 
Bai nici măcar n-a mai schițat gestul 
care ar fi putut să însemne „că se 
duce după minge". Dintre evenimen
tele concrete și cu relief ale ultimei 
părți a reprizei a doua au mai rămas 
doar două. Golul înscris de Cacoveanu 
în min. 87 : Halagian l-a lansat în a- 
dîncime, și acesta s-a dus glonț spre 
poartă, șutind peste portar. Al doilea ; 
eliminarea lai 
tre arbitrul J. 
a arbitrat în 
faptului că a
tușă de N. Mihăilescu și de A. Benț

U.T.A. : Gahoras 7 (Weichelt — 
min. 80) — Birău 6, Bacoș 7, Mețcas 8, 
Pecican 6 — Axente 7, Cernega 7 —> 
Pantea 7, Donciu 7, Chivu 6, Steiner 
6 (Gligor 6 •— din min. 72).

MINERUL: Bai 3 — Cromeli 6, 
Colceriu 5, Staicu 4, Vaida 4 — Ros- 
znai 5 (Cacoveanu 6 — din min. 62), 
Halagian 7 — Drăgan 6, Sasu 6, Soo 
6, Czako 4.

Soo de pe teren de că- 
Korcidis — Grecia, care 
general slab și datorită 
fost puțin ajutat de la

lat vineri, sîmbă- 
tă și duminică cu
loarele bazinului 
de 50 de metri de 
la ștrandul Tine
retului din Capi
tală pentru a 
participa la eta- 

h pa I a campionatului republican 
S pentru copii, juniori și seniori. Nu- 
C mărul mare al concurențelor și
1 buna pregătire a unora dintre ei 
\ au făcut ca întrecerile să fie foar- 
/ te disputate, iar unele curse săseîn- 
\ cheie cu recorduri ale țării. în ge-
2 neral, se poate aprecia ca pozitivă 
1 preocuparea antrenorilor de a a- 
/ vea în secții o masă cit mai mare 
\ de tineri înotători, din rîndul că- 
C rora să fie selecționați cei mai do- 
l tați, cei mai harnici. Datorită aces- 
Z tui lucru, unele probe au fost neo- 
1 bișnuit de.., aglomerate, ca de pil- 
( dă cea de 100 m liber băieți unde 
J au participat 
S cea de 50 m 
S trunit 92 de
\ După cum
1 sit nici recordurile, 
\ vom remarca pe cele realizate de 
Z tinerii înotători de la Dinamo (an- 
I trenor. prof. Cristian Vlăduță) și 
Z de la Viitorul (antrenor prof. Mir- 
1 cea Olaru). Adriana Pupăzan, Anca 
C Mihăescu, Liliana Burlacu și An- 
X gela Anton, componente ale Ștafe- 
Z tei Dinamo în proba de 4x100 m 
1 mixt fetițe (12 ani), au parcurs dis- 
l tanța în 6:37,0 față de 6:42,5 cît 
J era vechiul record deținut de șta- 
S feta Progresul din anul 1961. Tot
) la 4x100 m mixt, dar băieți (12 
v ani), T. Nuțeanu, G. Popovici, L. 
1 Copcealău și A. Spinea de Ia Diua- 
X mo au obținut timpul de 6:03,0 sta- 
✓ bilind astfel primul record al pro-

Aproape 500 de bei (timpul standard de 6:20,0 no 
înotători au popu- ■< fusese încă depășit). La 50 m spa

te, Liviu Pătrașcu (12 ani) de la 
Viitorul a fost cronometrat în 38,6, ■ 
timp mai bun cu opt zecimi decît 
recordul anterior deținut din 1959 
de Cornel Georgescu. Celelalte re
corduri au fost realizate de Alexan
dru Preda (12 ani) un talentat îno
tător de la S.S.E. nr. 1, cronometrat 
la 50 m liber cu 31,9 (v.r. : 32,5 — 
deținut de R. Mustață din 1963) și de 
Adrian Stanciu (S.S.E. nr. 2) la 50 
m bras : 40,8 — record de copii (12 
ani).

Ultimele întreceri ale acestei 
etape a campionatului republican 
au loc azi, de la ora 17,30, la ștran
dul Tineretului.

D. ST.

96 de înotători sau 
bras fetițe care a îr>- 
înotătoare.
spuneam, nu au lip- 

dintre care

Probe spectaculoase,
(Urmare din pag, 1)

Retrogradarea
minut cu minut

oentru balon cu Petru Emil
Foto : A. Neagu

sos, lată care sînt — după 
noastră — atu-urile care au 

chips Dinamo București la 
le care se bucură pe merit 
ru care ii adresăm 
i.
rul turc Muzafer

(model) formațiile:
.MO BUC.: Datcu 8 (min. 73 

Popa 9, Nunweiîler III 
-™, Ștefan 6 — Petru Emil 5, 
eseu 8 — Pîrcălab 9, Ene 7, 
6 (ni'ln. 60 Grozea 8), Haidu 8. 
OLUL: Sfetcu 5 (min. 15 lo- 
3) — Pahonțu 5, Hălmăgeanu 

60 Boc 6), Ivan 6, Pal 7 — 
n! ea nu 7. Dragomir 6 — O-
8, Dridea 6, Badea 8, Mol- 

u 7.

cuvenitei»

Saivan a

Sasu 
scă- 
n-a 

băi- 
însă 
exe-

MINUTUL 1: (U.T.A. — Minerul 0—0. 
știința Craiova — Progresul 0—0, C.S.M.S. 
Iași — Farul 0—0).

Clasament : 11. Minerul 22 p (gola
veraj 25:41), 12, Farul 22 ( 20:35), 13. Pro
gresul 21 (23:29), 14. știința Craiova 21 
(29:40).

MINUTUL 30: (Știința Craiova — pro
gresul 1—0, u.T.A.—Minerul 1—1, C.S.M.S.
— Farul 0—1).

Clasament: 10. Farul 23 (21:35), 11.
C.S.M.S, 22 (25:35). 12. Minerul 22 (25:41), 
13. Știința Craiova 22 (30:40), 14. Progre
sul 30 (23:30).

MINUTUL 45: (U.T.A. — Minerul 2—1, 
C.S.M.S. — Farul 0—1, Știința Craiova — 
Progresul 2—0).

Clasament: 10. Farul 23 (21:35), 11.
C.S.M.S. 22 (25:35), 12. știința Craiova 22 
(31:40), 13, Minerul 21 (25:42), 14. Progre
sul 20 (23:32).

MINUTUL 90: (C.S.M.S. — Farul 1—1, 
Știința Craiova — progresul 2—0, U.T.A.
— Minerul. 4—2),

Clasament : 10, C.S.MLS. 23 (26:35). 11. 
știința Craiova ’’ 22 (31:40). 12. Farul 22 
(21:36), 13. Minerul 21 (27:45), Progresul 
30 (23:31).

Dacă C.S.M.S. Iași ar fi obținut vic
toria (a ratat Uri ‘penaltl) ■ locul ' 13 ar fi 
fost disputat la golaveraj între Minerul 
Baia More — Farul. In acest caz ar fi 
retrogradat Farul (coeficient 0,506), fața 
de Minerul (0,600).

VALENTIN PĂUNESCU

zultate: 1. Gabriela Ionescu (Știința) 
cu Arcaș 0 p, 18,4; 2. Emilia Podaru 
(Progresul Craiova) cu Diamant 0 p, 
20,6; 3. Gh. Moiseanu (Dinamo) cu 
Himalaia 4 p, 18,4. Trei călăreți — 
Bărbuceanu, Langa și Viorel Ono- 
frei (!) s-au clasat în barajul al 
doilea al probei de categorie mij
locie. Cu un ti|pp mai bun cu două 
zecimi de secundă, V. Bărbuceanu a 
obținut victoria. Rezultate: 1. V. Băr
buceanu (Steaua) cu Altai 0 p 20,0; 
2. Gh. Langa (Steaua) cu Simplon 
0 p, 20,2; 3. V. Onofrei (Recolta Man
galia) cu Merzuh 3 p.-23.9-

Ieri dimineață, N. Mihalcea a ob
ținut cea de a doua victorie cîști- 
gînd proba de dresaj categoria grea 
cu ■ 952 p fată de 
zate de I. Molnar, 
tinuat cu o probă 
zervată juniorilor, 
campionatelor (categorie ușoară) în 
care primul loc a revenit lui I. Popa 
(Dinamo) cu Gelu 0 p 1:01,5. Cea 
mai spectaculoasă întrecere a fost, 
fără îndoială, cea pe echipe (au luat 
startul 8 formații). Terminînd proba 
fără nici o penalizare, călăreții de 
Ia Steaua și Petrolul Ploiești și-au 
disputat primul loc într-un „baraj”

cele 910 p reali- 
Programul a con- 
de obstacole, re- 

disputată în afara

Rezultate din categoria A 
la polo

LA CLUJ, Știința a întrecut fără 
dificultate pe I. C. Arad cu 6—2 
(1—0, 3—2, 1—0, 1—0). Studenții au 
fost net superiori și dacă nu înce
tineau ritmul de joc în repriza a treia ' 
puteau cîștiga lă un scor și mai mare, i 
Au marcat : Urcan 3, Danciu 2, Pecsi 
pentru Știința și Kincs, Sehilha pen
tru l.C.A.

în cea de a doua partidă. Voința 
Cluj a învins la mare luptă pe In
dustria lînii Timișoara cu 5—4 (2—1, 
2—1, 1—2, 0—0). (P. Radvani și Șt. 
Tămaș-coresp.).

LA TG, MUREȘ, formația locali 
Mureșul a cîștigat în fața echipei > 
C.S.M. Cluj cu 3—2 (1—0, 0—0, 0—1, 
2—1), prin golurile marcate de Both. 
Csiszer și Szarvadi. Pentru clujeni 
au înscris Kacso și Toth. (I. Păuș- 
coresp. reg.).

de bun nivel tehnic
care a fost aplaudat la scenă deschi
să de spectatori. Ambele formații 
au totalizat cite 4 puncte penalizare 
și în această situație, conform regu
lamentului, a decis... timpul. Rezul
tate: 1-Petrolul Ploiești (Dan Mi
hăilescu cu Rodna, Aurel Stoica cu 
Blond, N. Burghelea cu Sputnic, E- 
manuela Bogza cu Pikup) 4 p, 98.6 
sec; 2. Steaua (Gh. Langa cu Prudent, i 
D. Velea cu Brîndușa, A. Costea cu 1 
Graur, V. Bărbuceanu cu Gerilă) 
4 p, 107,9 sec.; 3- C.S.M. Sibiu 7 p; 
4. Știinta 11 3/4; 5. Recolta Mangalia 
12;6. Dinamo 14. în afara campiona
telor: proba de categorie ușoară — i 
cîștigător Șt. Teodorescu (Știința) cu 
Padina 0 p, 1:04,8.

Oarecum obosite după numeroasele 
„parcursuri* efectuate în primele 
zile, fetele n-au avut — în proba re
zervată lor — o evoluție de ridicat 
nivel. Clasament: 1. Edith Werme- 

. scher (C-S.M. Sibiu) cu Haiduc 0 p; I 
2. Gabriela Ionescu (Știința) cu Su- 
lina 4 p,- 3. Emanuela Bogza (Petro
lul Ploiești) cu Sputnic 4 p (în pri
mul baraj), întrecerile s-au încheiat 
cu proba de categorie semigrea. Re
zultate: 1. V. Bărbuceanu (Steaua) 
cu Stejar 0 p; 2. V- Bărbuceanu cu 
Altai 4 p; 3. Gh. Langa (Steaua) eu 
Gînd 4 p.

Campionatul republican dc contratimp perechi
• G. MOICEANU — T" ------
PEDO BRAȘOV), LA JUNIORI

W. ZIEGLER (DINAMO) - 
........“I — AU ClȘTIGAT

LA SENIORI SI D. CRISAN — ST. SUCÎU (TOR- 
TITLURILE DE CAMPIONI A! R.P.R.

dina-

După două în- 
fringeri consecuti
ve (în „Cupa 
F.R.C." și în „Cupa 
UCECOM")
moviștii au reușit 
ieri, în 
campionatului re
publican de con
tratimp perechi, o 

cicliștilor de la

finala

victorie în dauna
Steaua. Spun în dauna sportivilor de 
la Steaua, pentru faptul că în ciclis
mul nostru disputa pentru obținerea 
victoriilor se dă în general între a- 
ceste două cluburi. Ieri, Steaua avea 
chiar mai multe șanse decît Dinamo, 
dispunînd de două cupluri puternice 
(Ardeleanu-Niculescu și Stoica-Gera) 
în timp ce reprezentanții clubului din 
șos. Ștefan cel Mare se bazau doar 
pe perechea Moiceanu—Ziegler. Dar, 
mai hotărîti, mai pregătiți să înfrun
te canicula și animați de dorința de 
a ciștiga, cei doi dinamoviști și-au 
apropiat victoria după ce au condus 

, în întreaga cursă;
Clasament final : 1. G. MOICEA

NU—W. ZIEGLER (DINAMO) au par
curs 50 km în 1 h!lf>f!2— campioni 
ai R.P.R.; 2. don Ardeteanu—Nicules- 
cu (Steaua) 1 h. 11:50; 3. I. Stoica— 

1 Fr. Gera (Steaua) 1 h. 12:06.

La juniori, ambele probe au reve
nit alergătorilor brașoveni. Nu este ' 
de mirare. Se confirmă un lucru a- 
firmat de mai multe ori în ziarul 
nostru : provincia pregătește cu mi
nuțiozitate juniori, pe care, apoi, îi 
preia (gata făcut1-.) Bucureștiul. Ceea 
ce putem face noi este să-i felicităm 
din nou pe sîrguincioșii antrenori din 
provincie (Martie Ștefănescu și Tra
ian Chlcomban — Brașov, Sima Zo- 
sim — Ploiești,, Vasiie Chiș — Cluj, 
1. Dorgo — Tg. Mureș ș.a.) cărora Ie 
datorăm — în primul rînd — unele 
rezultate bune realizate de cicliști în 
arena internațională. Rezultate teh
nice :

juniori cat. I: 1. D. CRIȘAN — ȘT. 
SUCIU (TORPEDO BRAȘOV — antre
nor M. STEFÂNESCU) au parcurs 30 
km în 44:49, campioni ai R.P.R.; 2. 
St. Cernea — Al. Sofronie (SSE1) 
45:05; 3. V. Tudor — I. Rădăcină 
(Petrolul Ploiești) 45:25: juniori cat. 
a Il-a (concurs republican): 1. V. 
Ghidioșan — B. Popa (Tractorul Bra
șov — antrenor Tr. Chicomban) au 
parcurs 20 km în 30:30 ; 2. N. David 
— G, Debreceanu (Mureșul Tg. Mu
reș) 30:49; s3.JAj Litoș — E. Petrescu 
Dinamo 31:52.

HRISTACHE NAUM

Startul în campionatul republican de 
contratimp perechi desiâțutai ieri pe 

șoseaua Olteniței

Foto: V. Bageaa



la Tașkent, Tg. Mureș și București
• PRIMA SELECȚIONATA A ÎNTRECUT PE R.S.S. UZBECĂ CU 10-3
• DOUĂ SUCCESE (8—6 SI 5—4) SI ÎN MECIURILE ROMÂNIA (TINE

RET) — R. D GERMANA (TINERET)

M. Dănescu si 0. Ștefani-»

victorioși in concursul»

Sportivii români cișligălori in două probe

TAȘKENT, 27 (prin telefon)- Re
prezentativa de polo a României a 
evoluat duminică seară în localitate 
în comnania selecționatei R.S.S. 
Uzbekă de care ă dispus cu scorul 
de 10—3 (2—1, 2-0, 4—1, 2—1). Po
liștii români s-au comportat mai 
bine decît în partidele de la Erevan, 
practicînd un joc ofensiv, cu multe 
contraatacuri soldate cu goluri. Punc
tele au fost înscrise de: Culineac 3, 
Firoiu 3, Szabo 2, Țăranu și Alexan- 
drescu neutru România, Petrenko. 
Romanovski și Haritonov pentru 

IR-Ș.S. Uzbekă. A condus bine dr. 
I. Drăgan (România). Echipa de polo

susținînd luni la Tașkent 
cu selecționata R.S.S.

de 
prin 
oas-

a României îsi încheie turneul 
U.R.S.S.
revanșa 
Uzbekă.

Și în 
dintre reprezentativele de tineret ale 
României și RD. Germane, desfășu
rată duminică după-amiază la Bucu
rești în piscina de la Dinamo, vic
toria a revenit poliștilor români. Dar 
dacă la Tg. Mureș succesul tinerilor 
noștri reprezentanți a fost destul de 
convingător, în partida de ieri, „7 
le” românesc a trecut prin destule 
emoții pentru a obține o victorie la 
limită (5—4).

Echipa noastră a început meciul 
cu mult elan, terminînd prima repri
ză în avantaj: 2—0 (Popa și Zamfi- 
rescii). în următoarele 5 minute, tot 
poliștii români sint cei care își im
pun ritmul de joc, atacă continuu, 
dar imprecizia loviturilor la poartă 
face ca .scorul să nu sufere nici n 
modificare. Cea de a treia repriză 
aduce un reviriment al oaspeților în
lesnit și de faptul că echipa noastră 
a introdus toii, jucătorii de rezervă. 
Două greșeli de apărare permit lui 
Zein și Hermans să restabilească e- 
chilibrul: 2—2.

cea de a doua confruntare

Ultima repriză a fost extrem 
disputată. Preluăm conducerea 
golul lui Zamfirescu, dar replica 
petilor este puternică și Zein mar
chează de două ori- Mai erau 2,30 
min. de joc și echipa germană con
ducea cu 4—3. Poliștii români por
nesc decis la atac și acțiunile lor în 
trombă sînt oprite cu greu de apă
rătorii adverși. Mai întîi Rusu — 
păcălindu-1 pe Arndt — reușește să 
egaleze, iar în ultimele 30 de secun
de Popa, cu un șut bombă de la dis
tantă, ne aduce victoria: 5—4 (2—0, 
0—0, 0—2, 3—2).

Arbitrului G. Harangozo (R.P.U.) i 
s-au aliniat următoarele formații: 
ROMÂNIA (tineret): Frățilă (P. Mu- 
reșan)—Mărculescu, Novac, Zamfi
rescu, Fleșeriu. Mihăilescu, Popa, 
Rusu, Băjenarii, M. Popescu ; R.D- 
GERMANĂ (tineret): Arndt—Schulte, 
Hermans, Lange, 
Hertzog, Reichel,

internațional de motocros
de la Brasov

Ebeling, Vehma, 
Zein, Starke.

a. v.
★

(prin telefon). Nu- 
au asistat sîmbătă

TG. MURES 27 
meroși spectatori 
după-amiază în bazinul 1 Mai din lo
calitate la prima confruntare dintre 
formațiile de- tineret ale României, și 
R.D. Germane. Superiori din punct 
de vedere tehnic și tactic, jucătorii 
noștri au obținut victoria cu scorul 
de 8—6 (2—1, 3—2, 0—1, 3—2)- Oas
peții au opus o puternică rezisten
tă, actionînd adesea, cu mult suc
ces, pe contraatac. Golurile au fost 
înscrise de Fleșeriu 2, Zamfirescu 4, 
Mihăilescu, Popa pentru echipa ro
mână și Hermans 3, Lange, Vehma, 
Hertzog pentru 
Bun arbitrajul 
(R.P.U.).

C. ALBU și

BRAȘOV, 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cei peste 40 000 de 
iubitori ai sportului cu motor care 
și-au dat întîlnire pe traseul de mo
tocros din Brașov au avut deplina sa
tisfacție de a aplauda două splendide 
victorii internaționale ale sportivilor 
noștri M. DANESCU și O. ȘTEFANI. 
La startul probelor s-au prezentat a- 
lergători din 5 țări, cunoscuți în arena 
internațională prin performanțele valo
roase realizate de-a lungul anilor. Ei 
au fost adversari redutabili pentru 
motocidiștii noștri. Dar, sjwrtivii ro
mâni au aruncat în luptă toate resur
sele lor fizice, pentru a obține, în 
final, un succes de prestigiu.

Căldura sufocantă și traseul extrem 
de dur au constituit 
pe care s-a desfășurat 
a motoerosiștilor. Bine 
margine, de antrenorii 
G/i. Zdrinca, sportivii 
nescu, O. Ștefani, C.r.
E. Keresteș, M. Pop ș a.) au fost tot 
timpul printre fruntașii întrecerii. Tre
buie subliniată însă în mod deosebit 
comportarea învingătorilor, M. Dănes- 
cu și O. Ștefani, cărora — alături de 
entuziastele aplauze ale spectatorilor 
— le adresăm și noi un călduros bravo! 
Clasamente :

250 cmc ■
Cristian Doviț; 3.

BYDGOSZCZ 27 (prin telefon). La 
întrecerile internaționale de caiac- 
canoe disputate în localitate au par
ticipat și un număr de sportivi ro
mâni. Ei au avut o comportare me
ritorie ocupînd locul 3 pe națiuni 
(din 7 țări participante la competiție) 
și cucerind victoria în două probe. 
Iată rezultatele : K 2—500 : 1. RO
MÂNIA (Milicin—Butnariu) 1:40,2;
2. R.D.G. ; 3. Polonia ; K 4—1000 : 
1. R.D.G. 3:16,8 ; 2. ROMÂNIA (Ton- 
cu, llievici, Ivanov, Feher) 3:19,0 ;
3. Polonia 3:19,7 ; K 2—10000: 1. 
R.D.G. 41:26,0; 2. Italia 41:37,0; 3. 
ROMÂNIA (Terente—Caleniț) 41:37,5;

K 4—10 000: 1. R.D.G. 37:3O>- 
ROMÂNIA (Toncu, llievici, Fell.
Ivanov) 37:33,4 ; 3. ROMÂNIA (Hu 
sarenco, Vorobiov, Zaharenco, Timo 
fan) 37:34,2 ; K 2—1 000:... 4. RO 
MÂNIA (Terente, Calenic) 3:38,9 
K 4—500 : 1. ROMÂNIA (Zaharen 
co, Vorobiov, Husarenco, Timofan 
1:30,6 ; 2. Polonia ; 3. Polonia II 
4. ROMÂNIA II (Țoncu, llievici 
Ivanov, Crăciunescu) 1:37,4.

Clasamentul pe națiuni este urmă 
torul : 1. Polonia 611 ; 2. R.D. Ger 
mană 475 ; 3. ROMÂNIA 246 ; 4 
Italia ; 5. Bulgaria ; 6. Cehoslovacia 
7. Iugoslavia.

La fotbal: U.R.S.S.—Danemarca
(1

formația germană, 
lui G. Harangozo

A. SZABO-coresp- i

„fondul" dificil 
titanica dispută 
conduși de pe 
G/i. IonițS și 

noștri (M. Dă- 
Doviț, O. Puiu,

La Moscova s-a disputat ieri (în 
preliminariile campionatului mondial 
de fotbal) meciul dintre echipele 
U.R.S.S. și Danemarcei. Au învins

fotbaliștii sovietici cu scorul de 6—0 
(1—0), prin golurile marcate de Bar- 
kaia (2). Husainov, Metreveli, Voro
nin și Meshi.

Corespondentă telefonică din Budapesta

Ungaria-Italia 2-1 (1-0)

1. M. DANESCU; 2. 
Manfred Klerr 

(Austria) ; 500 cmc : 1< O. -ȘTEFANI ; 
2. Josef Brabec(R.S.C.) ; 3. Vladimir 
Dubsik (R.S.C.).

I. DUMITRESCU

Selecționata cluburilor bucureștene a învins categoric 
reprezentativa Cracoviei la atletism

Porumb 2,04 ; prăjină : Cris-

Novak

lolanda și Mihaeia

învingătoare în Austria
in cadrul concursului internațional 

desfășurat la Dornbirn în Austria, 
campioanele noastre olimpice Iolan- 
da Balaș și Mihaeia Peneș, au ob
ținut victorii mult aplaudate. Ioli a 
sărit 1,75 m și s-a clasat înaintea 
concurentei germane Ilia Hans. Mi
haeia a aruncat sulița la 53,02 m. 
cu 5,69 m mai mult decit austriaca 
Grette Beuthemuller.

(Urmare din pag. 1) 1,85, HC.
, , , , , tescu 4,40, Savin 4.20, Ptak (C) 4,20,

|15.35, Sulek (C) 14.69. Chwaluczvk (C) i. o an „r„, t . p •! 14.02; înălțime: Spiridon 2,00, Ducu Kasprzyk (0 3,60; greutate: Raiea 
11,95, Rigula (C) 1,90, Chwaluzuc (C) 1(’=13= c,etu 15,61, Obuchowicz (C)

___ ______________ 15,36, Zyrcow (C) 15,30 ; disc: Obu
chowicz 48,18, David 45,50,
(C) 44,52, Kollar 44,52 ; suliță : Bizim 
73,45, Secol 67,96, Lasak (C) 61,46,
Szeauke (C) 54,80 ; ciocan : Drăgulescu 
55,92, Szwajika (C) 53,51, Mușat 52,77,
Obuchowicz 44,42 ; FEMEI : 100 m : 
Salacinska (C) 12,0, Cheșu 12,2, Cîrstea
12,9, Wawro (C) 13,7 ; 200 m : Petres
cu 24,5, Cheșu 25,4, Habaș (C) 26,5,
Wawro 26,9 ; 400 m: Petrescu 56,9, 
Frunză 58,0, Habaș 59,2, Rzewska (C)
63,9; 800 m : Stancu 2:11,5, Frunză
2:11,8, Rzewska 2:33,2; 80 mg: Iliuță
11,5, Cîrstea 11,9, Sowa 12,7, Wawro
12,8 ; 4 X 100 rn : București (Iliuță,
Caragea, Potoroacă, Cheșu — toate de

la Știința) 48.2 — rec. republican echi
pe de club, Cracovia 48,8 ; lungime: 
Salacinska 5,90, Potoroacă 5,88, Cara- 
gea 5,56, Sowa 4,99 ; înălțime: Crișan 
1,60, Balea 1,55, Sowa 1,50, Salacinska
I, 50 ; greutate: Gurău 14,66, Saucă 
13,43, Terlecka (C) 13,06, Secula (C)
II, 82; disc : Manoliu 49,87, Damek 
(C) 42,51, Cosac 38,26, Secula 37,11 ; 
suliță : Diaconescu 53,19, Damek 40,75, 
Furdea 39,63, Secula 23,90.

Deși a purtat un caracter amical, 
întîlnirea de fotbal dintre reprezen
tativele Ungariei și Italiei a fost aș
teptată cu un deosebit interes, pe de 
o parte pentru tradiția acestor jocuri 
(26 de meciuri, 11 victorii italiene, 
8 ale echipei maghiare și 7 partide 
egale) și pe de altă parte,, pentru că 
la ora actuală, cele două formații de
țin o formă bună. Victoria a revenit 
de data aceasta echipei maghiare cu 
2—1 (1—0) după un joc deosebit de 
spectaculos și de bună factură teh
nică.

în ciuda căldurii excesive meciul 
s-a desfășurat într-un ritm viu, cu 
faze palpitante la ambele porti. Echipa 
oaspe a jucat în prima repriză „des
chis* deși accidentarea lui Pascutti 
(min. 9) i-a redus mult acțiunile ofen
sive. După ce Mazzola ratează o mare 
ocazie, scorul este deschis de Albert 
care reia centrarea lui I. Nagy (min. 
37). După pauză, chiar în primul mi
nut, scorul se schimbă: Lodetti (care 
l-a înlocuit pe Rivera) îi pasează lui 
Mazzola, care înscrie imparabil. în 
ultimul sfert de oră, italienii atacă 
mai mult, dar din nou Mazzola, sin
gur în fața porții, ratează o mare o- 
cazie. Citeva secunde mai tîrziu — 
pe contraatac — gazdele înscriu golul 
victoriei prin Bene, care trimite ba
lonul în poartă dintr-un unghi foarte 

dificil (min. 81).

Arbitrul austriac Maier a condus 
următoarele formații:

UNGARIA : Gelei —- Szepesi, Ma- 
trai, Sovari — Nagy Istvan, Sipos 
(Solymossi) — Nagy Antal (Kuti), 
Bene, Albert, Rakosi, Fenyvessi.

ITALIA: Albertosi — Poletti, Sal- 
vadore, Facchetti — Rosatto, Fogli — 
Mora, Bulgarelli, Mazzola, Rivera 
(Lodetti), Pascutti (Riva).

LASZLO NISZKACS
redactor la ziarul „Nepsport" —

Budapesta

P. DECUSEARĂ 
ÎK CONCURSUL 

DE EA
VOLGOGRAD, 

localitate s-a desfășurat un imț>- 
tant concurs international de săj. 
turi de la trambulină la care au 
participat sportivi din Italia, Olan
da, R. D. Germană. Franța, Polonia, 
R. F. Germană, Suedia, Finlanda, 
U.R.S.S. și România. Pe primul loc 
s-a clasat B. Poluliah (U.R.S.S.) — 
finalist olimpic la Tokio — cu 
478.20 p. Concurentul român Pante- 
iimon Decuseară a avut o compor
tare remarcabilă 
rea tuturor, 
cund cu 439 p.

PE LOCUI II, 
DE SĂRITURI 

VOLGOGRAD
27 (Agerpres). în 
r“---- 1 un • '

și, spre surprinde- 
s-a clasat pe locul se

,, Tour de l'A venir", ediția a k-a
LA BAULE PORNICHET, 27. După 

o zi de odihnă petrecută sîmbătă la 
Concarneau, pe malul Oceanului A- 
tlantic, cicliștii participanți la „Tour 
de l’Avenir" și-au continuat duminică 
disputa, x Etapa a 7-a s-a desfășurat 
de-a lungul a 188 km între Concarneau 
și La Baule Pornichet. Primul a sosit 
ciclistul francez Bernard Guyot (fra
tele alergătorului Claude Guyot), cro
nometrat cu timpul de 4 h. 21:42. El 
a fost urmat, în același timp, de Ma
rine (Spania) și Kauvenberg (Belgia). 
In plutonul masiv care a sosit la ca
pătul etapei în 4 h. 22:06 se aflau și; 
cei 4 alergători români rămași în cursă: 
[Ludovic Zanoni, C. Ciocan, N. Ciu- 
inete și Gli. Suciți.

în această etapă au abandonat aler
gătorii Gawliczek (R. P. Polonă) și Zol
linger (Elveția). In clasamentul general 
individual continuă să conducă belgia
nul de Locht, urmat la 1:02 de austria
cul Furian și la 2:51 de Peffgen (R. 
F. Germană).

Luni se aleargă etapa a VIII-a, La 
Baule Pornichet — La Rochelle (219 
km). Cu aceasta a început de fapt 
seria etapelor foarte grele (de peste 
200 km), cu urcușuri deosebit de ac-

eentuate (etapele 10 și 11 traversează 
Pirineii).

★
După cum se știe alergătorii profe

sioniști n-au avut sîmbătă zi de odihnă. 
Ei au parcurs două semietape. Prima 
— Saint Brieuc — Chateaulin, 147 
km — a fost câștigată de olandezul 
Van Espen eu timpul de 3 h. 35:39. 
Cea de a doua — contratimp indivi
dual, 26,7 km — a revenit cunoscutu
lui rutier francez Poulidor, cronome
trat cu 37:43. Duminică, în cadrul 
etapei a 6-a, s-a parcurs etapa Quim- 
per—La Baule Pornichet, 210 km. 
Primul a sosit belgianul Reybroeck cu 
timpul de 4 h. 51:19. El a fost urmat 
de compatriotul său Roger Swerts 
(care anul acesta a concurat la cea de 
a XVIII-a ediție a „Cursei Păcii" !) și 
de olandezul De Roo, sosiți în același 
timp eu învingătorul etapei.

în clasamentul general individual 
conduce Felice Gimondi (Italia). La 
2:20 se află Van de Kerkhove (Belgia), 
ia 2:49 — Adomi (Italia), la 2:57 — 
Bracke (Belgia), la 3:06 — Poulidor 
(Franța) etc. Rik van Looy este pe lo
cul 16 la 4:43. Luni este programată 
etapa a 7-a, La Baule Pornichet — La 
Roohelle — 219 km.

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI
NUMAI 2 AUSTRALIENI ÎN „ULTIMII 

8“ LA WIMBLEDON...
tă de Maria Bueno in fața engle
zoaicei Ann Haydon Jones : 6—4 
7—5. O surpriză la dublu masculin: 
perechea 
eliminată 
Palafox : 
7—5 !

Emereon—Stol le a fost 
de mexicanii Osuna— 

8—10, 6—4 6—2, 8—10

ÎNTRECERILE DE LA FRAGA

a-

...dar aceștia sînt Emerson și Stad
ie ! Șansele pentru o finală intre 
cei doi capi de serie ai tabloului 
de simplu s-au mărit. În optimi de 
finală, Fred Stolle a învins comod 
pe compatriotul sau Eob Hewitt cu 
6—3, 6—4. 6—4. În schimb, Roy 
Emerson, deținătorul titlului, a
vut de luptat din greu în fața lui 
Ken Fletcher, de care a dispus în 
welungiri : 10—8. 6—4, 3—6. 11—9. 
Ceilalți australieni au ieșit din com
petiție. Newcombe a fost învins de 
sud-african ui Drysdale înta-un 
meci-maraton de aproape 4 ore 
(9—7, 6—4, 11—13, 11—9). iar vete
ranul Bob Howe a cedat in fața 
tînărulin american Martin Reecen 
(S—3. 6—2, 6—1). Ușor s-a calificat 
și liderui tetnismenilor americani, 
Denis Ralston, care l-a întrecut cu 
6—3. 6—3, 6—1 pe’brazilianul Koch.

j Acesta luptase cinci seturi cu so
vieticul Metreveli (7—5, 3—6. 15—17,

1 6—3, 8—6). Ultimul concurent eu- 
j ropean în optimi de finală a fost 
, campionul italian Nicola Pietrain- 
geli. El a cedat în patru seturi în 
fața lui Allan Fox (S.U.A.). în ce
lelalte două meciuri, tenismenii a- 
mericani au fost însă înfrînți. Mc 
Manus a cedat iui Diepraam (A- 
frica de sud), iar jucătorul de cu
loare Ash a fost învins la luptă 
de mexicanul Rafael Osuna 
6—4, 6—4). In sferturi de 
se întîlnesc : Stolle—Osuna, 
sten—Reecen. Drysdale—Fox, 
merson—Diepraam.

în proba de simplu feminin este 
de reținut victoria dificilă obținu-

(8—6, 
fi nala
Kal-

E-

în aceste zile în R. S. Cehoslovacă 
se desfășoară o serie de competiții 
care reunesc sportivi fruntași din mai 
multe țări.

La gimnastică feminină, medalia de 
aur a fost cîștigată de campioana o- 
limpică Vera Ceaslavska (R.S.C.) cu 
19,45 puncte, cea de argint de com
patrioata sa Adolfina Tkaczikova cu 
19,30 puncte.

In turneul de volei, selecționata 
Moscovei a întrecut echipa Ziasz 
Brno cu 3—1, iar în competiția femi
nină Iskra Jablonec (R.S.C.) a dispus 
de Dynamo Berlin cu 3—1.

Proba de 200 m fluture a concursu
lui de natație a fost cîștigată de îno
tătorul sovietic Valentin Kuzmin în 
2:15,6, iar cea de 200 m spate de 
Hans Tege (Suedia) — 2:23,5. Olan
deza Ada Kok a ieșit învingătoare în 
proba de 100 m fluture cu timpul de 
1:06,4, iar compatrioata sa Klenie 
Biemolt a cîștigat cursa de 200 m 
bras în 2:50,0.

kn turneul de polo, echipa Austra
liei a învins selecționata R. S. Ceho
slovace cu scorul de 4—3, iar forma
ția Kannstadt Stuttgart (R.F.G.) a cîș
tigat cu 6—2 partida cu echipa iugo
slavă Primorje Rîjeka.

• în cadrul campionatelor de atle
tism ale Parisului, sprinterul Piquemal 
a realizat în proba de 200 m plat

EXTERNE
timpul de 20,9. Saint Rose a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu o 
performanță de 2,09 m, iar cursa de 
5 000 plat a revenit lui Fayolle^-f 
nometrat în 14:24,0. într-un alt cl. 
curs desfășurat la Paris, echipa de 
ștafetă a Franței (cu Jazy în schim
bul 3) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 4 x 1 500 m cu timpul 
de 14:49,0. Vechiul record era de 
14:58,0 și aparținea echipei R. D. 
Germane.

• Pe stadionul Prater din Viena a 
început meciul de atletism dintre e- 
chipele Austriei, Elveției, Greciei și 
Luxemburgului din cadrul prelimina
riilor „Cupei Europei* (masculin). 
După prima zi, atleții elvețieni au ob
ținut cel mai bun punctaj. Ei conduc 
cu 33 puncte față de echipa Austriei, 
cu 28 puncte fată de cea a Greciei și 
cu 13 puncte de Luxemburg.

TURNEU FEMININ DE VOLEI 
LA TBILISI

La Tbilisi se desfășoară un turneu 
international feminin de volei. în 
prima zi reprezentativa R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 3—1 
(—11, 8, 11, 8) selecționata de tineret 
a Japoniei, care se pregătește pentru 
viitoarele campionate mondiale. Din 
selecționata Japoniei a făcut parte 
doar o singură jucătoare din formația 
care a cîștigat titlul de campioană o- 
limpică. Echipa R.P.D. Coreene a 
întrecut formația de tineret a Poi,v 
niei cu scorul de 3—1 (—13, 14, 4,' 
11). Rezultate din ziua a doua: 
U.R.S.S — R. D. Germană 3—0; Ja
ponia (tineret) — R. P. Polonă 3—1.
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