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(EGIUNEA Crișana, ștafeta „In 
inarea celui de al IV-lea Con- 

■l partidului" constituie un pri- 
portant de ttecere In revistă a 

> ițelor pe care le-au obținut 
' .'ii și organizațiile UCFS.

aionul Oradea, ștafeta a pornit 
trasee, după cum urmează: 
— Drăcești — Hidișel; Diosid 
fiori; Ineu de Criș — Alparea; 
- Slntion ; Sălard — Cavaceu — 

, i; Nojond — Ioșia; Cheresig— 
..„..f i. Aceste ștafete au sosit acum 
(5\«> ■ zile la Băile „1 Mai", unde, cu 

a primirii lor, a avut loc un bo- 
ogram cultural și s-au desfă- 
lntreceiile sportive la handbal, 
fotbal și atletism. Primirea ștafe- 
a fost urmărită de peste 800 de 
itori din localitate și oameni ai 
i aflați la odihnă in această 
ne balneară. Au fost prezenți 
zentanți ai asociațiilor sportive 
>a Ceica, Progresul Stațiunea ex- 
entală Oradea, Victoria Periam, 

neu de Criș și altele.
Din mesajul asociației sportive 

' 'ictoria Periam am refinut următoa- 
ele realizări: 500 de participant! la 
'oartachia.la de vară a tineretului; 

de noi purtători ai Insignei de 
v ; a fost construită o arenă 

•- popice cu 2 piste, la care au con- 
• i!t membrii asociației sportive și 
‘ .cerea C.A.P. din localitate ; cei 

400 de membri UCFS au achitat 
*■ tț ia la zi; un mare număr de 

și tinere slnt angrenați în ln- 
^Cerile de volei, handbal și fotbal 
- care slnt organizate in cinstea 

'ongresului.
ILIE GHIȘA, coresp. reg.

ZILELE trecute a avut ioc pe sta
dionul „1 Mai" din Dorohoi festivita
tea de primire a ștafetei „In întîm- 
pinarea celui de al IV-lea Congres 
al partidului". Pe 11 trasee ale aces
tui raion ștafeta a trecut prin 60 de 
asociații sportive. Mesajele au fost 
purtate de motocicliști, cicliști, călă
reți, atleți, imbrăcați in frumoase cos
tume naționale sau echipament spor
tiv. Ele exprimă dorința Însuflețită 
a oamenilor muncii din raionul Do
rohoi, a tineretului și sportivilor de 
a Intimpina acest măreț eveniment 
cu noi și importante realizări In pro
ducție și sport. La Dorohoi s-au înfii- 
nit ștafetele din comunele: Vlrful 
Clmpului, Hilișeu, Darabani, Bros- 
căuți, Cirligeni, Brăești ș.a.

Ștafetele au fost primite de tova
rășul ION GRADU, președintele con
siliului raional Dorohoi al UCFS, 
care a arătat că oamenii muncii, ac
tiviștii sportivi și sportivii din acest 
raion, cinstind mărețul'eveniment — 
Congresul partidului —, au organi
zat 249 de duminici cultural-sportive, 
la care au participat 22 000 de oame
ni ai muncii și peste 230 de acțiuni 
turistice mari cu aproape 20 000 de 
participanți. Au trecut toate probele 
și au devenit purtători ai Insignei de 
polisportiv 2232 tineri și vîrstnici.

Festivitatea a lost urmată de nume
roase competiții sportive organizate 
in cinstea Congresului.

Duminică 4 iulie au sosit la Doro
hoi ultimele 3 ștafete, care au 
trecut prin alte asociații sportive 
ale raionului. De aici, ștafeta raionu
lui s-a îndreptat spre Suceava.

C. ALEXA, coresp- reg.
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p Tomiuc și echipa Steaua I-campioni republicani
la pentatlon modern pe anul 1965

Cea de a Xl-a ediție a 
unr ionatului republican 

pentatlon modem a 
sfîrșit cu victoriile 

ate ale lui Gheorghe 
luc, la individual, și 

rr. ației clubului Steaua, 
nte de a vă da rezul- 
e definitive, să tre- 
în revistă ultimele 

. probe ale concursu- 
1 cursa de înot — 300 
’■ți cea de cros — 

) m.
OTUL, desfășurat 

■ătă la ștrandul Tine- 
iuî, a evidențiat lar- 
posibilități a doi din- 

- tinerii
orii Ivan 
' Ionescu, 
ele locuri 

1030 p. și,
?.',2

pentatloniști, 
Bancth și 
clasați pe 
cu 3:49,1 
respectiv,

952 p. Rezultate 
e au mai realizat Dan 

: iscu 4:04,3 (940 p) și 
Tomiuc 4:07,6 (922 
Celelalte

amentului
' au fost ocupate de 

-'Maru 4:13,3 (886 p), Li- 
y^rdopol 4:17,8 (862 p) 

îjidor 4:27,6 (802 p). 
echipe proba a fost 
igată de prima forma- 
a clubului Steaua cu

11 p, urmată de Steaua II 
iSA Cluj 2070 p.
upă patru probe, Gheorghe To- 
c a reușit să se mențină în frun- 
clasamentului general cu 3968 p. 

i Ionescu a schimbat locul cu 
ru Țintea, fiind doar la 10 p de 
r (respectiv la 200 p). Din acest 
nent campionul era ca și cunoscut, 
persoana lui Gh. Tomiuc. Acesta, 
i avea doar un avantaj de 10 
icte, putea privi cu liniște desfă- 
area ultimei probe, dată fiind va- 
rea sa recunoscută de crosist, el

locuri ale 
primilor

In pădurea de la Călugăreai: Gheorghe Tomiuc, 
(Steaua I) în timpul probei de cros.

Foto: R. Vilara
fiind cel mai bun specialist al nostru 
în cea de a cincea probă a pentatlo
nului.

CROSUL, programat duminică la 
ora prînzului, a fost ferit — în bună 
măsură — de efectele căldurii toride, 
datorită faptului 
seu a străbătut

2712 p

(Continuare

că întregul său tra- 
potecile pădurii de

ROMEO VILARA

In pag. a 3-a)

IERI,
S-AU ÎNCHEIAT
CAMPIONATELE 

HEPUBIICANE ȘCOLARE 
, PE ANUL 1965

In fotografia noastră elevul Petre 
ihăiuc (București), cîștigător la r 
goria II-a seniori, evoluînd la 
ol
iCitiți in pagina a doua amănunte 

de Ia competițiile școlare).

Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Campionii învinși în semifinalele „Cupei“!

DINAMO PITEȘTI-DINAMO BUCUREȘTI 1-0 (1-0)'

Portarul piteștean 
Niculescu a apărat 
ieri excelent. Ială-1 in 
plină acțiune. Fază 
din meciul Dinamo 
Pitești — Dinamo 
București (1-0) din 
semifinalele „Cupei
R. P. R.‘.

de la tri-PLOIEȘTI, 4 (prin telefon 
misul nostru). — Dinamoviștii bucu

reșteni — campioni republicani — 
au primit o lecție aspră azi pe stadio
nul Petrolul, din Ploiești. Nu e su
ficient să cîștigi campionatul ca să te 
impui în fata adversarilor. Bucurește- 
nii au intrat pe teren în meciul cu 
Dinamo Pitești în chip de mari ve
dete. Și acest lucru, firește, le-a dău
nat. Socoteala de acasă nu s-a po
trivit cu cea de la... Ploiești. Se poate 
oare permite lui Pîrcălab, Ene II, O. 
Popescu, Frătilă — jucători cu multă 
experiență — ca și colegilor lor să

abordeze un joc atît de important ca 
semifinala „Cupei R.P.R." în postură 
de... superfotbaliști ? Intr-adevăr, ju
cătorii bucureșteni au tratat meciul 
cu multă indiferentă și singura lor 
„problemă" a fost, se pare, cu ce 
scor să cîștige întîlnirea. Dar, au plă
tit pentru această îngîmfare. în loc 
să demonstreze jocul de calitate, de 
care sînt capabili, fotbaliștii din 
București au făcut contrariul, arătînd 
multe lacune în rîndurile echipei.

Pileștenii au realizat un rezultat 
bun. Nu s-au intimidat de adversari 
și au luptat din răsputeri pentru a

ajunge în finala „Cupei". Ei i-au în
vins atît pe campioni, cît și., căldura 
excesivă, au alergat cu folos 90 de 
minute și, pînă la urmă, au obținut 
un succes pe deplin meritat.

Meciul a început în nota de supe
rioritate a bucureștenilor. Piteștenii 
jucau lent, chiar enervant de 
Această tactică însă i-a scos 
mînă pe bucureșteni, care n-au 
putut folosi viteza celor două 
treme. Timp de 15 minute, în
de o ocazie ratată de C. Ionescu, 
nu s-a întîmplat aproape nimic. In 
minutul 16 Haidu se plimbă printre 
apărătorii piteșteni, pasează lui Pîrcă
lab și acesta șutează Ia „rădăcina* 
barei. Piteștenii răspund cu aceeași

lent, 
din...
mai
ex

alară

Voleibaliștii francezi au sosit ieri la București> >

Avînd în frunte pe președintele 
F.F.V., d. Bernard Mauche și antre
norii Georges Derose, Andre Done- 
che și Louis Poitout (ultimii doi — 
antrenori federali), delegația volei
baliștilor francezi, care efectuează un 
turneu în țara noastră între 6 și 16 
iulie, a sosit ieri seară în Capi
tală.

Lotul oaspeților, din care vor fi 
alcătuite echipele naționale A și B 
ale Franței pentru meciurile cu re
prezentativele A și B ale României 
(marți 6 iulie, ora 16,30, teren Pro
gresul), cuprinde 15 jucători Duca 
(născut în 1945 — înălțime 18n < m — 
10 selecționări în „națională"), Mejard 
(1944—184—8), Cassini (1938—192—5), 
Philip (1937 — 192—5), Taillade (1941
— 184 — 5), Comte (1943—191—5),
Mestre (1942 — 185 — 4), Buchel
(1944 — 183 — 3), Quazza (1941 — 
186 — 3), Schmitt (1944 — 188 — 2), 
Chavatte (1941 — 190 — 1), Lanier 
(1946 — 184 — 1), Sonthonnax (1945
— 185—1), Sprenger (1948—180—1), 
Vesan (1948—180—1).

Cum se vede, un lot tînăr (medie

de vîrstă — 21 de ani), cu nume
roase nume noi, dar și cu multe va
lori în compunerea sa. Valori ac
tuale sau într-un viitor pe care an
trenorii lor îl speră cît mai apro
piat. Așa cel puțin ne declara, îndată 
după sosire, antrenorul emerit N. 
Sotir (care pregătește echipele Fran
ței), amintindu-ne ca dovezi, ultimele 
două succese ale echipei prime, la 
care au contribuit numeroși din cei 
pe care îi vom vedea marți la lucru. 
Cele două succese sînt victoria asu
pra Slaviei Praga (în februarie) 
locul I în „Cupa Occidentului" 
aprilie), cînd Franța a întrecut 
prezentativele Belgiei, Portugaliei 
Italiei. Mai presus însă de rezultatele 
din aceste confruntări stau perspec
tivele jucătorilor tineri selecționați 
și care, dornici de afirmare, sînt de
ciși să se comporte deocamdată la 
înălțimea adversarilor lor din tara 
noastră, tară deținătoare a titlului 
de campioană europeană masculină.

Nu ne îndoim că, împreună cu vo
leibaliștii noștri, ei vor oferi specta
torilor jocurile frumoase pe care le 
promit.

CONSTANTIN ALEXE

[Continuare în pag. a 3-a)

Numeroase recorduri
de înot la „Tineretului"

Și 
(în 
re-

Și

Ștrandul Tineretului a găzduit timp 
de trei zile etapa a doua a campiona
telor republicane de înot rezervate co
piilor, juniorilor și seniorilor. Cu această 
ocazie tinerii înotători au realizat noi 
recorduri republicane. Astfel, la cate
goria băieți 12 ani, Alexandru Preda 
(S.S.E. nr. 1) a realizat recorduri la 
200 m craul 2:46,0 (v.r. 2:50,0) și la 
400 m craul 5:46,8 (v.r. 5:51,5). La 
200 m spate (băieți 12 ani) Teodor 
Nuțescu (Dinamo) a șțabilit un nou 
record cu timpul de 3:05,0 (v.r. 3:10,9), 
iar la 100 m bras (fete 12 ani) Li
liana Burlacii (Dinamo) a egalat re
cordul republican : 1:32,2. Doina Con- 
stantinescu, Corina Constantinescu, 
Viorica Faibiș și Mariana Zeiler de la 
S.S.E. nr. 2 au corectat recordul țării 
la 4x100 mixt (fete în vîrstă de 12 
ani) fiind cronometrate cu 6:17,5 (v.r. 
6:37,0). De 'asemenea, Doina Constan
tinescu, Corina Constantinescu, Ma
riana Zeiler și colega lor Magdalena 
Rău și-au mai înscris în palmares încă 
un record : 6:06,5 (v.r. 6:18,4) la proba 
de 4x100 m liber.

G. CIORANU — coresp.
----------- -------------------——

La „mondialele’* de scrima 
de la Paris, Olga Orban-Szabo 
a cucerit medalia de argint 

in proba de floretă
(Citiți în pag. a IV-a relatarea 

trimisului nostru special).
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ȘI-AU DESMAT CAWIOMI
PE ANUL 1965

întrecerile au evidențiat numeroase talente,
dovedindu-șr pe deplin utilitatea

îa campionatele universitare,
disputa devine tot mai pasionantă
Astăzi, meci-derbi la volei 

București I—Cluj (f)

7—II infruntindu-se Petro-
Timișoara

să afle, de 
răspuns la 

venit în 
jocuri din

în întrecerea echipelor de volei, 
preliminariile au decis ca pentru 
titlul masculin să. lupte reprezenta
tivele București I, București II, Bra
șov, Cluj, Petroșeni. Iași și Timișoara, 
iar pentru tocurile 8—12 Craiova, 
Bacău, Galați. Pitești și Oradea. La 
fete, titlul și-l dispută formațiile 
București I, București H, Cluj, Cra
iova, Iași și Galați, pen tru Jocu
rile 
țeni, Bacău, Tg. Mureș, 
și Brașov. One va cuceri „laurii 
cuveniți campionilor ? Ca 
se poate, mai din vreme 
întrebare, spectatorii au 
număr mare la primele 
turneele finale, desfășurate sîmbătă 
și ieri. Au venit, au aplaudat (cînd 
a fost cazul, și a fost de multe ori) 
și... au amînat pentru zilele urmă
toare găsirea răspunsului. Majorita
tea aprecierilor înclină însă a le 
„vedea", atacînd în final pozițiile 
supreme din voleiul universitar, pe 
echipele București I și Brașov (cam
pioana din ediția precedentă) la bă
ieți, București I și Cluj la fete.

în partidele etapelor de sîmbătă și 
duminică s-au înregistrat rezultatele: 
în competiția feminină. Bacău—Bra
șov 3—1, București I — Iași 3—0,

Jocuri atractive la baschet
în ziua a doua a întrecerilor de 

baschet din cadrul fazei finale a 
campionatelor universitare s-au în
registrat rezultate scontate. Cele 
mai disputate partide au fost cele 
dintre Cluj—Timișoara la fete și 
Cluj—Craiova la băieți. în partida 
susținută în compania colegelor lor 
din Timișoara, clujencele au cîști- 
gat detașat, datorită jocului bun 
prestat de Vagner, Horvat, Popa,

Partide echilibrate și spectaculoase

pu- 
dis- 
sînt 
stu
din 
tur

re- 
ari 
în-

tle 
di- 
în 

pu-

începând de vineri dimineața tere
nurile de handbal ale bazelor sportive 
Universitatea și I.M.F. au fost aproape 
în permanență înconjurate de un 
blic numeros, venit să asiste la 
pută pentru întâietate în care 
angajate ce’e mai bune formații 
dențești, masculine și feminine, 
țară. Interesul manifestat pentru 
neul de handbal este cît se poate de 
justificat, dacă ținem seama de faptul 
ea majoritatea echipelor participante 
au „state vechi" în campionatele 
publicane, unde — nu de puține 
— s-au numărat printre fruntașele 
trecerilor.

Lupta pentru cele două titluri 
campioni a început încă de vineri 
mineața, însă pe planuri diferite, 
timp ce formațiile feminine — mai 
ține la număr — an disputat direct 
primele jocuri din cadrai turneului ce 
va desemna învingătoarea, echipele 
masculine au debutat în competiție 
prin participarea la jocurile de baraj 
(eliminatorii), ale căror rezultate an 
fost determinante în stabilirea celor 
două serii. Și iată acum aceste rezul
tate : Petroșeni — Suceava 31—S 
(17—2) ; Tg. Mureș — Brașov 14—2 Z 
(fi—7) ; Cluj — Oradea 37—10 (17- 3); 
Galați — Constanța 35—6 (23 —3); 
lași — Craiova 16—14 (12—12). A 
fost cel mai echilibrat joc al elimina
toriilor, ieșenii reahzînd victoria în ul
timele minute; București I — Bucu
rești II 20—13 (12—4); Timișoara — 
Bacău 21—13 (11—4). Ca urmaie a

I
I
I
I
I
I
I 
I
1

București II — Craiova 3—1, Cluj — 
Galați 3—1, Timișoara — Tg. Mureș 
3—0; iar în confruntarea masculină 
București I — Timișoara 3—0, Bra
șov — Cluj 3—0, București II — 
Petroșeni 3—1, Brașov — Petroșeni 
3—0, București II — Iași 3—2, Cra
iova — Pitești 3—1, Galați — Ora
dea 3—0, Galați — Bacău 3—0, Cra
iova — Oradea 3—1. Meciul mascu
lin considerat derbiul etapei de ieri. 
București I — Cluj nu a corespuns 
declt în parte, întrucît studenții din 
Capitală, relaxîndu-se după primul 
set cîștigat ușor, au cedat conduce
rea. Pe parcurs însă ei și-au revenit 
și, deși Ia scoruri mai strînse, au 
cîștigat clar : 3—0 (5, 13, 9). In setul 
2, clujenii au avut 12-4 I Ce! mai buni 
de pe teren — Dumitrescu și Costi- 
nescu de la învingători, respectiv 
Mateescu și Ionescu.

în etapa de azi, „capete de afiș" 
sînt întîlnirile București 1 — Ciuj, 
veritabilă finală a turneului feminin 
(ora 8, la „Drept"), București I — 
Petroșeni și Cluj — Timișoara, am
bele masculine, după-amtază pe a- 
celași teren. Mai ales după aceste 
partide, clasamentele finale vor în

să se contureze mai limpede...
f— C. F. —J

cepe

în partida masculină dintrePop. 
echipele Clujului și Craiovei jocul 
a fost echilibrat doar în prima par
te cînd scorul a fost favorabil clu
jenilor cu 26—22. După pauză clu
jenii se distanțează și în min. 35 
conduc cu 54—37, în final ei obțin 
o victorie meritată cu 68—44. Cei 
mai buni: Ruhrig, Barezi (Cluj) și 
Stoica (Craiova). Alte rezultate : 
Fete, București II—Galați 76—29 

în turneele de handbal
acestor rezultate, în prima serie a tur
neului masculin, deci în lupta directă 
pentru titlu, sînt angajate selecționa
tele următoarelor centre universitare : 
Petroșeni, Brașov, Cluj, Calați, Iași, 
București I și Timișoara.

Se părea că principalele pretendente 
la primul loc sînt echipele Timișoara 
și București I, în componenta cărora 
intră numeroși jucători fruntași, majo
ritatea dintre ei membri ai loturilor 
republicane. Dar, chiar din prima zi 
a jocurilor în cadrul celor două serii 
(sîmbătă 3 iulie) s-a înregistrat prima 
surpriză ■ Timișoara — Petroșeni 15— 
17 ! Mai cahni în finalul jocului, hand- 
baliștii din Petroșeni au realizat ceea 
ce foarte puțini ar fi bănuit, adică o 
victorie asupra echipei timișorene. Fi
nalul partidei a purtat din păcate am
prenta unui joc dur, nervos în care 
an abundat greșelile tehnice și faul
turile. La fel de echilibrat și pasionant 
a fost și meciul dintre Galați și Iași, 
în care victoria a revenit la limită echi
pei gălățene : 8—7. Tot în prima eta
pă București I a învins comod Bra
șovul cu 28—19.

în seria a Il-a a turneului masculin 
în prima etapă s-au obținut rezultate 
scontate : Tg. Mureș — Oradea 18—8, 
București II — Suceava 29—8 și Ba
cău — Craiova 17—13.

La fete, încă dna prima etapă (vi
neri 2 iulie) s-a conturat clar că lupta

CLUJ 4 (prin telefon). Stadionul de 
pe malul Someșului a găzduit timp de 
două zile întrecerile celor 500 de fi- 
naliști ai campionatelor republicane 
școlare din acest an. După cum de
clară profesorii care au urmărit toate 
edițiile trecute ale competiției, aceasta 
de la Cluj (a XVI-a) a fost cea mai 
reușită, atît sub aspectul participării, 
al rezultatelor înregistrate, cît și din 
punct de vedere organizatoric.

Cu prilejul finalelor din acest an 
arbitrii au consemnat trei noi recor
duri republicane de juniori ; Sanda 
Angelescu 11,3 pe 80 mg, Iudita Lazăr 
7,6 pe 60 m, record junioare II (ega
lat la junioare I și senioare) și Emeric 
Cociș 2:37,6 pe 1000 m.

Iată rezultatele înregistrate la ju-

Iiiorii „mari" : BĂIEȚI : 100 m : I. 
Orghidan (Bc.) 11,0, B. Iliescu (Buc.) 
11,1. D. Hidioșanu (Buc.) 11,1 ; 200 m: 
L. Levonian (Dob.) 22,4, Orghidan 
22,6, Iliescu 22,7; 400 tn: A. Deac 
(Criș.) 50,0, A Macea (Ol.) .50,2, A. 
Toth (Criș.) 51,0; 800 m. R. Rusu 
(CI.) 1:55,4, C. Pintea (Br.) 1:55,5, 
A. Munteanu (Buc.) 1:56,8 ; 1500 m : 
J. Seibert (Mar.) 4:03,9, Rusu 4:04,1, 
Gh. Cefan (Br.) 4:06,1; 110 mg: A Șepci 
(CI.) 14,2, Hidioșanu 14,3, H. Cer- 
nescu (Br.) 14,6 ; 4x100 m: Crișana 
44,3, București 44,3, Bacău 44,7 ; lun
gime : M. Olteanu (CI.) 7,17, S. Lupan 
(Buc.) 7,05, S. Hodoș (Buc.) 7,01 ; 
triplu: M. Petra (Hun.) 14,20, M.

: Delca (Br.) 1338, V. Mihăiescu (Iș.) 
1.3,54 ; înălțime : S. loan (Buc.) 1,97, 
Gir. Rațiu (Ban.) 1,85, B. Bocu (CL) 
1,80; prăjină: Șepci 3,70, M. Ioniță 

if (Buc.) 3,60. D. Crișan (Buc.) 3,40;
greutate : Hodoș 15,13, L. Pîrvu (Ban.) 
13,62, S. Sighișanu (Ag.) 13,35 ; disc : 
Hodoș 47.72, R. Fenerstein (Criș.) 
45,74, Z. Hegeduș (Ban.) 44,03 ; su- 
liță : Petra 55,55, V. Gîrbaciu (Ban.) 
54,89, M. Pristeanu (Buc.) 53,33 ;

In cadrul fazei finale a campio
natelor universitare, întrecerile de 
baschet au dat naștere unor pa
sionante dispute. Iată un aspect 
din intilnirea echipelor masculine 
ale Clujului și Craiovei.

Foto : T. Roibu

(35—15) ; Tg. Mureș—Brașov 49—40 
(31—19) ; Cluj—Timișoara 96—50 
(56—28). Băieți : Timișoara—Galați 
66—47 (32—15) ; București I — Iași 
108 — 52 (52—25) ; Cluj — Craiova 
68—44 (26—22).

pentru primul Ioc se va da între echi
pele București I și Timișoara. Iată 
rezultatele înregistrate : VINERI 2 
IULIE : București II — Petroșeni 
14—4 ; Timișoara — Iași 23—7 ; Ga
lați — Cluj 11—3, SÎMBĂTĂ 3 IU
LIE : București 1 — Iași 29—7 ; Pe
troșeni — Galați 2—1.4 ; Timișoara -- 
București II 9—4.

Ieri, atenția s-a îndreptat mai mult 
spre meciul dintre echipele feminine 
Timișoara și Galați. Timișorencele, cu 
un efectiv redus (o parte din handba
listele fruntașe sînt încă reținute de 
examene), au jucat totuși foarte bine, 
remareîndu-se în special Ciosescu și 
Moșu. Ele au obținut o meritată vic
torie cu scorul de 7—3 (5—1). Hand
balistele din Galați au jucat slab, fără 
ritm și au manifestat multă imprecizie 
în șuturi, mai ales în prima repriză. 
La băieți București I a întrecut, mai 
greu decât se părea, formația din Iași 
cu 15—11, iar timișorenii au trecut 
prin mari emoții în meciul cu Brașo
vul. După ce au condus la un mo
ment dat cu 7—I. au fost egalați și 
chiar conduși la pauză. In cele din 
urmă, ei au terminat învingători cu 
scorul de 18—15 (8—9). întrecerile 
continuă zilnic pe terenurile de la ba
zele sportive Universitatea și I.M.F.

CALIN ANTONESCU

★

I La Timișoara, pe primul plan:

hanrftabl!
TIMIȘOARA, 4 (prin telefon, de 

la triaaisul nostru). — Intr-tm decor 
estival și într-o atmosferă pe deplin 
tinerească, duminică s-a încheiat una 
din cele mai frumoase competiții 
handbalistice la care am asistat in 
ultima vreme. în asemenea condiții, 
din noianul de însemnări nici nu știi 
ce să alegi mai întîi. Să scrii despre 
elanul eu care fiecare participant la 
această competiție și-a dăruit și ulti
mul dram de energie pentru victoria 
echipei șale, sau despre calitatea ri
dicată a partidelor ?

Despre concursul în sine s-ar putea 
scrie^ pagini întregi. Au existat în
vingători merituoși (ambele reprezen
tante ale Timișoarei), dar și învinși 
nu mai puțin glorioși. Marea victorie 
din această competiție a obținut-o 
însă HANDBALUL !

Turneul echipelor feminine a reve
nit (pentru a patra oară !); echipei 
Șc. medii nr. 4 Timișoara. Mai cal
me, mai incisive în atac, bănățencele 
s-au impus în partida decisivă dispu
tată cu echipa Șc. medii Mihai Vitea
zul din București, cîștigînd cu 7—4 
<4-2L-

Pasionantă și plină de neprevăzut 
a fost și întrecerea masculină. Sîm- 
bătă, prin victoriile obținute în fața 
Șc. medii I. L. Caragiale Ploiești 
(22—13), Șc. medii N. Bălcescu Cluj 
(20—8) și Șc. medii nr. 2 Brașov 
(19—16), echipele Șc. medii I. L. Ca
ragiale București, Șc. medii nr. 10 
Timișoara și, respectiv, Șc. medii 
Vasile Alecsandri Iași au rămas în 
cursa pentru titlu. Duminică, bucu- 
reștenii au întrecut pe handbaliștii 
clujeni _ cu 22—18. iar în întâlnirea 
decisivă bănățenii au realizat o mun
cită victorie în fața ieșenilor cu 19— 
14, primul loc fiind decis de victo
ria directă dintre Șc. medie nr. 10 
Timișoara și Șc. medie 1. L. Cara
giale București (13—11).

Iată
1. Șc.
2. Șc. 
reții 8 
sandri 
medie 
medie
3. Șc. i

clasamentele : MASCULIN : 
medie nr. 10 Timișoara 8 p.

" ‘ ' Bucu-
Alec-

1.
2.

medie I. L. Caragiale
i p ; 3. Șc. medie Vasile

Iași 6 p ; FEMININ :
nr. 4 Timișoara 10 p ;
Mihai Viteazul București 8
medie nr. 3 Buzău 6 p.

Șc.
Șc. 
p;

ADRIAN VASILIU

★

I
/s

întrecerile 

gimnaștilor

După trei zile de întreceri viu dis
putate, au luat sfirșit campionatele 
republicane de gimnastică rezervate 
juniorilor șl școlarilor. Titlurile de 
campioni republtcani școlari au fost 
cucerite de Rodica Apăteanu (Buc.) 
și Petre Potcovaru (Buc.), iar cele de 
juniori de Elena Ceampelea (Ploiești) 
și Petre Mârcutiu (Crișana).

întrecerile feminine au oferit o in- 
teresaută dispută, în care au fost an
grenate direct în lupta pentru tithil 
de campioană cinci concurente. îna
intea disputării întrecerilor Ia ulti
mul aparat Elena Ceampelea se afla 
pe locul IU, Ia o diferență de 15 su
timi de Rodica Apăteanu și Rozalia 
Baizat. 
bîrnă, 
ocupe

lată 
. caf. f:
2. V. Mărgineanu (Cluj.) 73.70; 3. T. 

.Sigheti (Banat) 72,1-0; Seniori cat. 11: 

Avînd o bună execuție la 
Elena Ceampelea a reușit să 
primul loc, la junioare, 
rezultatele : BĂIEȚI, juniori 

1. A.. Stoica (BuvȚ 74,60 ;

ciocan: St. Sișcovici (Br.) 57,5 
Oroveanu (Buc.) 56,34, L. Pîrvu 5...

FETE : 100 m: A. Petrescu ( 
12,5, A. Gheorghe (Ag.) 12,5, V. E 
(Ag.)' 12,6 ; 200 m : EI. Ionescu (P 
26,4, V. Dinu 26,4, Ec. Vitalios (r 
26,7 ; 800 m: El. Baciu (Bac.) 2-' 
El. Ionescu 2 :18,1, An. Todirel 
2:22,0; 80 mg: S. Angelescu (B. 
11,3 — nou record, Ed. S ci tal ' 
11,9, A. Vitalios (Br.) 12,1 (în ; 
11,8) ; lungime : G. Rădulescu (Bi 
5,98, A. Petrescu 5,20, El. Sca.. 
(Buc.) 5,18 ; înălțime : V. Pulpea ''
I, 60, M. Maziliu (Ag.) și M. D 
(Buc.) 1,45 ; greutate : El. Lefter (
II, 38, N. Savu (Maram.) 10,84, 
Ciurea (Br.) 10,72; disc : C. Popes- 
(Buc.) 36,91, A. Menis (Olt.) 36,0 
EI. Lefter 32,81 ; suliță : T. Bi: 
(Ag.) 44,60, M. Ciurea 41,14, R. L< 
(CI.) 36,60; 4x100 m: București 49 " 
Cluj 50,2, Argeș 50,6.

P. NAGHI, cores;

Rezultatele jnnioritor miei Ie 
publica în numărul nostru viitor.

★*

1. Petre Mlhâiuc (Buc.) 96,25 ; 2. G 
Pâunescu (Olteni®) 91,90; 3. N. A 
chim (Buc.) 89,90. Seniori cat. 1
1. P. Măicuțiu (Crișana) 110,45
G. Mu tu (Oltenia) 109,45; ° C. 
lan (Buc.) 107,60. FETE: junioa' 
cat. 1 : 1. Alina. Goriac 55,50; 2. Ele 
Blîndn (Dobrogea) 53,10; 3. M>
Bezolan (Dobrogea) 53,10. Colego. 
senioare; 1. Nona Știucă (Buc.) 7Î
2. Mioara Papescu (Buc.) 71,25. 
Aneta Duț®n (lașii 70,90. Categv 
maestre: 1. Elena Ceampelea (Pt 
iești) 37,80; 2. Rodica Apăteanu (Bu 
37,75; 3. Rozalia Baizat (Buc.) 37,70.

G. CIORANU, coresp.

★

I hVI^GĂIOîM SCONTAU

LA VOLEI

, ȘC. ii,, 
medie Petru ' 

medie nr

Codi ea 3- 
medie nr

PIATRA NEAMȚ 4 
tn ultimele etape ale 
titlurile de campioane_ . _
registrat rezultate scontate. ____ ...
așteptărilor, primele locuri au lost 
pate d- Șc. medie Petru Rareș P4;.. 
Neamț (feminin) și de Șc. medie nr. 
Timișoara (masculin).

Iată rezultatele : FEMININ — stmu. 
Șc. medie Petru Rareș Piatra Neam' 
Șc. medie nr. 17 București 3—2: Șc. 
die nr. 1 Constanța — Șe. medie nr 
Timișoara 3—1; Șc. medie nr. 1 Co>
— Șc. medic nr. 1 Oradea 3—0; ftiunir
ȘC. medie nr. 17 București — ~ 
nr. 1 Oradea 3—0; Șc. 
reș Piatra Neamț — Șc. _____ ...
Constanța 3—2; Șc. medie nr. 19 T‘ 
șoara — Șc. medie nr. 1 ~ “ 
MASCULIN — sîmbătă: Șc. ____  ...
Timișoara — Șe. medie Gh. Barițiu C
3—2: Șc. medie Petru Rareș Piatra Nea»>
— Șc. medie nr. 2 Co.nstanța 3—0; Ș 
medie nr. 1 Oradea — Grupul Șc. 
August București 3—0; duminică : 
medie nr. 1 Oradea — Șc. medie nr 
Constanța 3—2; Șc. medie Gh. Bar' 
Cluj — Grupul șc. 23 August Bucur: 
3—1: Șe. medie nr. 10 Timișoara — î 
medie Petru Rareș Piatra Neamț 3

C. NEMȚEANU — cores;

(prin telefon). - 
turneelor per4 
la volei s-au ’’ 

Condiuj

★

S. M. nr. 4 Cluj la băitv 
și S. M.». 1 București la ffc 
au cucerit titlurile la ba^cb

MEDIAȘ, 4 (prin telefon de la 
misul nostru). întrecerea elevilor b 
chetbaliști s-a încheiat, după jo< 
viu disputate, cu victoria echip 
ȘCOLII MEDII Nr. 4 „EMIL RA 
VIȚĂ" CLUJ la băieți și ȘCOLII 1 
DII Nr. 1 „N1COLAE BÂLCESc 
BUCUREȘTI la fete. De remarcat 
învingătoarele nu au putut fi cur 
cute deeît după desfășurarea part 
lor din ultima zi.

lată rezultatele si clasamentele 
nale: BĂIEȚI: S. M. nr. 3 Arad 
S. M. nr. 4 Cluj 
Mediaș — S. M.
45, S. M. nr. 2 
nr. 2 Tg. Mureș

46—66, S M. nr 
nr. 7 București X 
Constanta — 
44—60.

s.

8
1. S. M. nr. 4 Cluj 5 5 0 328—251
2. S. M. nr. 2 Mediae 5 3 2 285—256
3. S. M. nr. 3 Arad 5 3 2 264—283
4. S. M. nr. 7 București 5 2 3 293—324
5. S. M. nr. 2 Tg. Mureș 5 2 3 270—273
6. S. M. nr. 2 Constanta 5 0 5' 237—285

FETE : S. M. nr. 2 Tg. Mureș
S. M. nr. 5 Brașov 55—64, S. M. nr. 1 
București — S. M. nr. 3 Arad 54—37,

D. STANCULESCU

S. M. nr. 1 Bacău — S. M. nr. 1 S-atu 
Mare 40-—60.

1. s. M. nr. 1 București 5 4 1 233—207
2„ S. M. nr. 5 Brașov 5 4 1 284—246
3. S. M. nr. 1 Sa tu Mare 5 3 2 242—201
4 . S. M. nr. 2 Tg. Mureș 5 31 2 234r-228
5. S. M. nr. 1 BacăiU 5 1 4 198—245^
6. S. M. nr. 3 Arad 5 0 5 189—25.\



Știința Cluj-Progresul București 2-2 (0-0,1-1)
Studenții avantajați de calculul vîrstei cu... 1 an!

Adam (Știinfa Cluj) transformă impecabil lovitura de la 11 metri, 
partida Știința Cluj — Progresul București).
Numai vreo 2000 de spectatori au 

asistat ieri dimineață, la Brașov, Ia 
îilinala Progresul București —•

?tiintff~£Juj. Meciul n-a trezit inte- 
- as în orașul de Ia poalele Tîmpei, 
dar nici organizatorii locali nu l-au 
privit cum se cuvenea. Ei l-au pro
gramat pe Stadionul Tineretului, fără 
să anunțe prin afișe acest lucru. Din 
acest motiv, sute de oameni s-au în
dreptat spre Stadionul Tractorul (pe 
care s-a jucat tot anul), de unde au 
trebuit să facă „calea-ntoarsă"' șî să 
traverseze orașul pentru a ajunge la 
terenul pe care se disputa partida-

Intîlnirea a fost de nivel tehnic 
scăzut, în special în primele 45 de 
minute, cînd aveam impresia că a- 
sistărn îa un „amical de vacanță". 
După pauză, am mai văzut ceva fot
bal. Tonul l-au dat jucătorii 
Progresul care, după ce au 
(min. 49) o mare ocazie prin 
(scăpat singur în careu, a tras 
8 metri în Moguț), au reușit

de la 
ratat 

Iancu 
d>e la 

„ .... . să ia
conducerea. în minutul 52, după un 
frumos „un-doi“ cu Mateianu, Maf- 
teuță pasează în urmă lui D. Popescu 
și acesta înscrie plasat. Inițiativa ră- 
mîne de partea jucătorilor bucu- 
^>tenî-, dar în minutul 62 Peteanu 

joacă balonul cu mîna în careu și 
lovitura de la 11 metri este transfor
mată de Adam : 1—î. Jocul devine 
acum mai animat dar — din păcate 
— jucătorii ambelor echipe comit 
neregularități repetate. Iancu și Adam 
pierd fiecare cite o bună ocazie de 
gol, Progresul este pe punctul de a 
narea la o lovitură liberă indirectă 
•.n careu, Brelan șutează puternic în 
sară de la 16 metri, pentru ca în 
ninutul 87 Adam să rateze din nou 
> ocazie mare : scăpat sinairr în ca- 
•eu, el caută să dribleze pe Cosnra, 
iar intră în „unghi mort" și astfel... 
wtida se prelungește.

în minutul 95, aproape de centrul 
erenului, Știrbei și I. Popescu se 
enează reciproc, Adam intră în. po

sesia mingii și după o cursă lungă 
înscrie r 2—1 pentru Știința. Clujenii 
conduc doar două minute, pentru că 
la un fault în careu comis de Tr. 
Georgescu asupra lui Iancu, lovitura 
de pedeapsă este precis transformată 
de D. Popescu- Pînă la sfîrșitul jocu
lui, bucureștenii au mai mult iniția
tiva și își creiază ocazii numeroase, 
ratate însă de Al. Cansiantinescu, 
Iancu și Dumitru Popescu, în minu
tele 107, 108 și 118. Cea mai pericu
loasă fază realizată în acest timp de 
către studenti a fost cea din minu
tul 117. cînd un șut puternic al 
Cîmpeaau a fost blocat sigur 
Costna-

Cel de-al treilea meci din acest 
dintre aceste două echipe terminîn- 
du-se din nou la egalitate (în campio
nat, 0—0 și 2—2) a trebuit să se facă 
apel, pentru desemnarea finalistei 
„Cupei R. P. Române", la calculul 
vîrstei jucătorilor. După datele în
scrise pe foaia de arbitraj, echipa 
clujeană însumează cu un an mai 
puțin decît cea bucureșteană (325 la 
324 !). Dată fiind această diferență 
minimă și pentru evitarea oricărei, 
greșeli, tov. Florea Tănăsescu, secre
tarul general al F.R.F., prezent la 
Brașov în calitate de observator, a 
hotărit ca în cursul dimineții de luni 
calculul să fie verificat încă odată, 
după fișele de legitimare ale jucă
torilor, aflate în fișierul federației.

Arbitrul Cornel Nițescu — Sibiu a 
condus corect următoarele formații:

Știința Cluj : Moguț 7 — Maieu 7, 
Tr. Georgescu 5, Grăjdeanu 6, Cîm- 
peanu 6, — V. Alexandru 7, Neșu 5 — 
Szabo 6 (din minutul 46 Suciri 6), 
Fvansuc (pentru cîteva faze din re
priza a doua, 6; altfel, 4 1), Adam 6, 
Bretan 7.

Progresul: Cosma 8 — Al. Geor
gescu 6, Știrbei 5, Peteanu 3, Ad. 
Conslantinescu 9 — D. Popescu 6, 
Al- Constanlinescu 6 — Baboie 4,

Scorul este acum 1
Foto : A. Neagu

Mateianu 5 (din min. 70 I. Popescu 5), 
Iancu 7, Maîteuță 5.

RADU URZICEANU

lui 
de

an

Jinamo Pitești-Dinamo București 1-0 (1-0)
y Curmare din pag. 1)

rină. Un șut periculos al1 lui Țîrcov- 
icu este boxat de Uțu, mingea este 
iterceptată de David, acesta cen- 
ează lui Naghi, care înscrie din 
propiere. Deci, 1—0 pentru Dinamo 
itești în minutul 30. în continuare 
inamo București vine mereu în 
ac, dar Niculescu (care a făcut o 
artidă excelentă) este imbatabil, 
upă. pauză jocul se desfășoară doar 
itr-un singur sens : spre poarta Iui 
iculescu. Dar campionii joacă exce- 
v de mult pe extreme și termină, 
țiunile lor de atac prin centrări 
ilanate", ceea ce convine de minune 
Arării adverse. Așa se face că piuă 
r;

PRONOSPORT

la sfîrșit bucureștenii nu reușesc 
decît o singură bară, mingea nepu- 
tînd intra în poarta piteșteniior. Vic
toria acestora trebuie să însemne o 
lecție severă pentru colegii lor din 
Capitală, care și-au făcut socoteala că 
valorosul trofeu va ramîne la clubul 
lor, dar pentru păstrarea căruia au 
uitat că trebuie să lupte din toate 
puterile.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Con
stanța) a condus bine echipele:

DINAMO PITEȘTI: Niculescu 10 — 
G. Radu, 8, Stoenescu 9, Ilie Stelian 
8, Badea 7 — Țîrcovnicu 7 (raiiu 46 
Zimer 5), Dobrin 5 — C. lonescu 5, 
Țurcan 6, Naghi 7, David 7.

DINAMO BUCUREȘTI : Uțu 8 —
Popa 7, Nunweiller III 7, Ivan 6, Ște
fan 6 — Em. Petru 6, O. Popescu 5 
(ruin. 65 Grozea 5) — Pîrcălab 4,
Frățilă 4, Ene II 4, Haidu 6.

Știința Cluj și Progresul București iși vor disputa 
titlul de campioană la juniori

Cele 
au

Ieri, la Mediaș și Sibiu, s-au dis
putat ultimele meciuri din turneul 
final al campionatului republican de 
juniori. In fruntea celor două clasa
mente s-au situat formațiile PROGRE
SUL BUCUREȘTI și ȘTIINȚA CLUJ, 
care își vor disputa duminică titlul 
de campioană a țării. Iată amănun
tele de la ultimele partide, transmi
se de corespondenții noștri:

MEDIAȘ, 4 (prin telefon). 
două jocuri disputate duminică
satisfăcut publicul medieșan. In pri
ma întîlnire, U.T.A. — Farul, tabela 
de marcaj arăta, dti.pă 80 minute de 
joc, scorul de 2—1 (la pauză 1—1) 
în favoarea arădenilor. Aceștia au 
deschis scorul în min. 4 prin Cucla. 
In min. 9 Farul egalează prin Bili- 
poagă, iar pînă la sfîrșitul reprizei 
mai notăm numeroase ocazii ratate 
Ia ambele porți. In a doua parte a 
jocului, cei care reușesc să înscrie 
sîni tot arădenii, prin Gligor. In a 
doua partidă a cuplajului s-au întîl-

BARAJUL PENTRU CATEGORIA C
LAROMET BUCUREȘTI — C. I. I.

GHERLA 3—1 (3—0)

în cel de al doilea meci preliminar 
din barajul pentru categoria C din
tre Laromet București și C.I.L. Gherla 
victoria a revenit primei formații, cu 
același scor cu care a pierdut la Gher
la : 3—1 (3—0).

Emoționați de debutul în Capitală, 
oaspeții au început timid și chiar în 
min. 5 au primit primul gol, iar îa 
min. 21 și 31 au mai primit încă 
două goluri. în această parte a me
ciului, bucureștenii au dominat clar 
și și-au creat destule ocazii pe care 
însă le-au ratat (notăm și cele două 
bare pe care le-au avut).

Siguri de calificare, jucătorii de la 
Laromet s-au comportat în repriza se
cundă din ce în ce mai slab, ba chiar 
indolent, astfel că oaspeții nu s-au 
lăsat prea mult invitați și, jucînd cu 
mai mult curaj, au reușit să înscrie în 
min. 64 golul care le dă dreptul de a 

partidă (pe teren neu- 
termina Ia egalitate 
dacă înaintașii Pop 
fi ratat două ocazii 
extrem de favorabile

fost lăsati la vatră și echipa orădea- 
nă. s-a găsit fără jucători în preajma 
barajului, F. R. Fotbal a aprobat ca 
la baraj să participe formația 
clasată pe locul II în campionatul 
regional,, adică Victoria Chișineu- 
Criș. Echipa gazdă a realizat victoria 
prin golurile lui Oprea (min. 43, din 
penalti, și min. 51). (M. Mutașcu-
corespA
ANCORA GALATI - UNIREA NE

GREȘTI 2—0 (1—0)

Au înscris : Alexe (min. 37 din pe- 
nalti)și Belaruschi (min. 51). (Gh. Ar- 
senie și T. Siriopol-coresp.).

ALTE REZULTATE: S. N. Oltenița 
— Oltul Rm. Vîlcea 1—0 și Unio 
Satu Mare — Progresul Reghin 2—2.

nit Știința Cluj și Rapid București? 
Clujenii au cîștigat cu 2—1 (1—0). 
Din primele minute echipele 
făcut un joc frumos, cu 
tehnice reușite, deseori 
date de public. Cei care deschid 
scorul sînt clujenii, în min. 12 prin 
Tarcu, în urma unei frumoase com
binații a înaintării. După pauză Ști
ința forțează ritmul jocului și Bretan 
mărește avantajul în min. 49. Goli.’i 
rapidiștilor este marcat în min. 73 de 
Parasculă. In urma acestui rezultat, 
Ștința Cluj (antrenori: Silviu Avram 
și Willi Covaci) s-a clasat pe primul 
loc în grupă calîficîndu-se pentru 
finală

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.
SIBIU, 4 (prin tetelon). In ultima zi 

a întrecerilor. Știința Timișoara a în
vins A.S.A. Tg. Mureș cu 4—2 (1—0). 
Au marcat: Regep (min. 19), Gro- 
zăvescu (64), Petrovici (69), Morozan 
(74) pentru Știința, Kiraly (50) și 
Incze (55) pentru A.S.A. In a doua 
partidă echipele bucureștene Pro
gresul și Steaua termină la egalitate : 
1—1 (0—0). In general» partida a fost 
anostă, mai ales în prima repriză. 
In a doua parte a jocului ambele e- 
chipe fae risipă de energie. Se părea, 
că Steaua va cîștiga,. mai ales că 
Tone a a înscris în min. 45. La un 
contraatac, în min. 65, Gh. Ion (Pro
gresul) aduce egalarea și astfel ju
niorii de la Progresul se califică pen
tru finală

GH. TOPÎRCEANU — coresp.
Iată clasamentele grupelor <

I

au 
execuții 

aplau-

iputa „ „ ___
i). Ei puteau

disputa o a treia 
tru 
această întîlnire 
și Ostian nu ar 
clare din situații 
(singuri, cu portarul...).

Pentru Laromet au înscris Radu
lescu (2) și Cedreanu, iar Ostian a 
marcat pentru C.I.L. Gherla.

O frumoasă impresie a lăsat tînă- 
rul fotbalist Brejan (C.I.L.).

Meciul a fost condus foarte bine de 
arbitrul Gavrilă Pop-Brașov.

LAROMET: ’
Rusu, Alecu, 
san—Codreanu, Radulescu, 
lonescu.

C.I.L. : Botiș—Uțin, Victor, Rezmu. 
veș—Szabo—Suciu, Stanetzki—Ostian, 
Pop, Enghi, Brejan.

Apostolescu—Moraru, 
Pintea—Mădaiu. Bîr- 

Costache,

C. D.
MINERUL COMĂNEȘTI — MINO
BRADUL VATRA DORNEI 2-0 (1-0)

Au marcat: Munteanu (min. 6) și 
Morgatoiu (min. 70). (loan Bîrzan- 
coresp.).

RAFINĂRIA CÎMPINA — I. M. U. 
MEDGIDIA 1—3 (0—2)

Luptă aprigă, presărată cu 
durități. Apostol, Gh. Văsîi 
năria) și Dogan (I.M.U.M.) au 
eliminați. Au marcat: Bașchir 
10), Călin (min. 40 și 70) j 
I.M.U.M., respectiv Pastor (min. 55). 
(E. Sțroe-coresp.).
C.F.R. CARANSEBEȘ — VICTORIA 

CHIȘINEU-CRIȘ 2—0 (1—0)
Deoarece 7 jucă-tori de la Dinam© 

Oradea, campioana reg. Crișana, au

multe 
(Rafi- 

i fost 
’ (min. 
pentru

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

GRUPA
Știința Chij
U. T. ’ '
Rapid
Farul

Arad
București
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2
1
1
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1
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1
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(Torpedo)-campioni de semifond
MAMAIA, 4 (prin 

telefon de la tri
misul nostru. —

.tur-Cicliștii și-au încheiat astăzi 
neul" pe litoral. După ce vineri și-au 
încercat forțele la contratimp, dumi
nică în. zori ei s-au prezentat la Ma
maia, la startul curselor de semifond 
cu adițiune de puncte.

La ora 7,30 s-a dat startul în cursa 
juniorilor de categoria a II-a, invi
tați de federație să-și dispute întâie
tatea în cadrul concursului republican. 
Au pornit să acopere cele opt ture 
(28,8 km), 20 concurenți, marea majo
ritate din provincie. Clasament : 
Radu Dorel (Steaua) 29 p'. ; 2. 
David (Mureșul Tg. Mureș) 27
3. E. Popa (Tractorul Brașov) 13 p. ;
4. FI. Negoescu (Steaua) 12 p. ; 5. P.
Ivănescu (S.SJE. 1), 4 p. ; 6. I. Trifan 
(.C.S.O. Brăila) 1 p. S-a desfășurat apoi 
proba pentru juniorii de cat. I (47 de 
concurenți ; 14 tur e — 50,4 km ;
sprint la fiecare tur). Din nou băieții 
lui Martie Ștejănescu au reușit să 
aducă Brașovului un titlu de campion 
la ciclism. Ștefan Suciu l-a întrecut 
categoric pe C. Grigore, socotit spe
ranța bucureștenilor. Clasament : 1. St. 
Suciu (Torpedo Brașov) 39 p. — cam
pion al R.P.R. ; 2. C. Grigore (Voința 
Ruc.) 26 p. ; 3:. Gh. Juravle (Olimpia) 
21 p.; 4. T. Vasile (Petrolul Ploiești) 
12 p. ; 5. D. Crișan (Torpedo Brașov) 
8 p. ; 6. G. Negoescu (Steaua) 7 p.

La seniori s-au prezentat 26 concu-

1. 
N. 

p-;

renți (22 de ture — 79,2 km ; sprint 
la fiecare tur). Am așteptat eu legitim 
interes ca dinamoviștii să încerce să 
se revanșeze pentru pierderea suferită 
la contratimp. Dar, replica lor a fost 
palidă. Ziegler a încercat la început 
ceva, apoi a stat liniștit în pluton ca 
și Moiceanu, de altfel. Gh. Badără și 
Em. Rtzsu au abandonat după cîteva 
ture, micșorînd șansele dinamoviștilor. 
Mai mult le-au dat de furcă celor de 
la Steaua alergătorii de la Voința, și 
Olimpia. în această situație, antrenorul 
E. Golgoți s-a orientat repede și bine. 
A „momit" plutonul cu Dumitrescu, 
care a cîștigat primul sprint, punîndu-i 
pe urmele lui pe cei care aspirau la 
primul loc. Apoi, l-a făcut... scăpat 
(în turul V) pe Moldoveanu, urmat 
de Egyed. Și, în timp ce plutonul îl 
urmărea pe Dumitrescu, Moldoveanu 
și Egyed acumulau distanță și... puncte 
la sprint. Așa se face că între sprin
turile 5 și 17, Moldoveanu a reali
zat (cu concursul lui Egyed) 65 de 
puncte, asigurîndu-și victoria.

Clasament final :
1. Gh. Moldoveanu (Steaua) 79 p —- 

campion al R.P.R. ; 2. W. Egyed 
(Steaua) 55 p; 3. C. Gonfea (Steaua), 
26 p ; 4. C. Dumitrescu (Steaua) 18 p; 
5. S. Mihălfeanu (Olimpia) 15 p; 6. 
S. Ariton (Voința) 11 p ; 7. P. Neacșu 
(Voința) 8 p ; 8. W. Ziegler (Dinamo) 
5 p ; 9. G. Moiceanu (Dinamo) 4 p; 
10. Gh. Neagoe (Steaua) 3 p.

HRISTACHE NAUM j

kȘA ARATA O VARIANTA €U 12 
REZULTATE EXACTE.

Concursul nr. 27 din 4 iulie 1955
I. U.R.S.S. — Brazilia 2

II. Rapid —- Știința Cluj (camp; jun.) 2 
[I. U.T.A. — Fnrul (camp, jun.) 1
V. Steaua — Progresul (eamp. jun.) X 
V. A.S.A. Tg. Mureș — Știința Tim.

(camp-, jun..) 2
71. Ancora Galați — Unirea Negrești 

(baraj cat. C) 1
II. Minerul Comănești — Minobradul

V. Dornei (baraj cat. C) 1
rJ. Unio S.atu Mare — Progr. Reghin 

(baraj cat. C) X
X. Rafinăria cîmpina — I.M.U. Med

gidia (baraj cat. C) 2
X. C.F.R. Caransebeș — Din. Or.

ANULAT 
Ș. N. Oltenița — Oltul R. Vîlcea
(baraj cat. C) 1

II. Laromet Buc. — C.I.L. Gherla (ba
raj cat. C) 1

'©nd de premii 124 592 Iei.

JPENTATILDN

Gh. Tomiuc și echipa Steaua l-campioni republicani 
la pentatlon modern pe anul 1965

DE LA I.E.B.S.
• începând de azi se pun în vm- 

zare la casele de bilete din str. Ion 
Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 2 
și la stadionul Republicii, biletele pen
tru FINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN de BOX, din 7, 8 și 
10 iulie, de pe stadionul RepubKeiî.

• Pentru finala „CUPEI R.P.R."' lă 
fotbal, din. 11 iulie, biletele se vor 
pune în vînzare începînd de miercuri 
7 iulie, la casele obișnuite.

la Călugăreai, unde atmosfera era 
foarte plăcută. Traseul a măsurat 
4 000 d'e metri (o buclă pe care s-a 
alergat de două ori). Pentru timpul 
de 14:15,0 a fost stabilit punctajul 
de 1 000 p, pentru fiecare secundă 
în- plus sau în minus, adăugîndu-se 
sau scăzîndu-se cîte 3 p. Pe baza tra
gerii la sorți, Tomiuc a fost concu
rentul care a. pornit ultimul (după 
cum se știe plecarea, se dă individual, 
din minut în minut). El a alergat' cu

multă hotărîre și ă încheiat cursa cu 
un timp foarte bun : 13:27.0 pentru 
care a primit 1144 p, care i-au con
sfințit victoria în clasamentul general 
al competiției. Remarcabilă evoluția 
tinerilor concurenți. Astfel Gh. Io- 
nescu a realizat Î4:23,2 (990 p), T. 
Gnță — 14:4'8,0 (901 p), Em. Io- 
nescu — 15:01,8 (862 p) și Baneth — 
15:17,5 (-844 p). între ei au reușit 
să-și găsească loc doar N. Lichiar- 
dopol cu 14:59,0 (868 p). Pe echipe : 
Steaua I 2781 p, Steaua II 2666 p, 
ASA Cluj 2001 p.

CLASAMENTELE GENERALE: î.j 
Gh. Tomiuc (Steaua I) 5112 p — cam
pion al R.P. Române, 2. D. lonescu j 
(Steaua I) 4673 p, 3. D. Țintea (Steaua 
I) 4537 p, 4. N. Lichiardopol (Steaua 
I) 4344 p, 5. G. lonescu (Steaua H)) 
3990 p, 6. I. Baneth (Steaua II) 3734 
p, 7. Gh. Tudor (C. Of. Br.) 3384 p, 
8. V. Balogh (ASA Cluj) 3344 p, 9. 
T. Guță (C.Of. Br.) 3329 p, 10. GU 
Pușcaș (G. Of. Br.) 3278 p ; ECHIPE : 
1. Steaua I 14326 n, 2. Steaua II 10286 
p, 3. Casa Ofițerilor Brașov 9991 p, 
4. ASA Cluj 8489 p.



Trimisul nostru special, TIBERIU STAMA, ne relatează:

Olga Orban-Szabo a cucerit 
medalia de argint la floretă

1 PARIS, 4- (prin telefon). Proba 
masculină de floretă a dat cîștig 

‘ de cauză floretistului francez Jean 
| Claude Magnan. El a susținut tur- 
I neul tinal împreună cu compatrio

tul său Revenu, sovieticii Sveș- 
nikov, Puteatin, Midler și polone
zul Wojda. La capătul a aproxi
mativ două ore de întreceri, Mag
nan a trecut primul... linia de so
sire, dar destul de greu, ajutat 
de Revenu. Iată clasamentul fi
nal: 1. J. C. MAGNAN (Franța), 
4 victorii, campion mondial; 2- 
Revenu (Franța) 3 v.; 3. Sveșni- 
kov (U.R.S.S.) 2 v.; 4. Puteatin
(U.R-S.S.) 2 v.; 5. Wojda (Polonia) 
2 v.; 6. Midler (U.R.S.S.) 2 v. Mag
nan cucerește titlul pentru a doua 
oară consecutiv.

Despre trăgătorii români din 
proba de floretă trebuie să spu
nem că ei au pus foarte mult su
flet pentru a termina competiția 
cît mai bine. Calificat în turul al 
doilea din eliminările directe, 
Falb l-a întrecut pe italianul Gra- 
nieri cu 5—2, 5—4. Apoi, asaltul 
cu sovieticul Sarov. Falb a avut 
permanent inițiativa, totuși vic
toria i-a revenit lui Sarov care a 
finalizat cu mai multă claritate. 
Mureșanu l-a întrecut pe polone
zul Skrudlik. O primă victorie cu 
5—2, apoi un asalt pierdut cu 
3—5. în sfîrșit, asaltul decisiv: 
Skrudlik punctează mai calm și 
cîștigă. Csipler, în ciuda unei e- 
volutii curajoase, nu l-a putut 
depăși pe Midler, motiv pentru 
care a revenit în recalificări, unde 
l-a avut ca adversar pe englezul 
Jay, cu care se întîlnise — și îl 
învinsese — în primul tur din eli
minările directe. De data aceasta, 
Jay a reușit să se revanșeze.

Ziua a doua a campionatului 
mondial a programat întrecerile 
din preliminarii și eliminările di
recte ale probei de floretă-îete. 
Un număr de 85 de îloretiste s-au 
aliniat în îața celor 12 planșe de 
concurs- în primele două tururi 
din calificări, toate cele cinci re
prezentante ale României au evo
luat bine, reușind să meargă inai 
departe. Olga Orban-Szabo inau
gurează întrecerile din „eliminări" 
dispunînd de italianca Oggero în 
două manșe: 4—3, 4—3. Aproape 
concomitent, Ecaterina lencic dis
punea tot în două asalturi (4—2, 
4—1) de principala floretistă a 
Franței, Rousselet- Un asalt foarte 
dificil se anunța pentru Ileana 
Drîmbă: avea ca adversară pe 
campioana mondială și olimpică 
Ildiko Rejto-Ujlaki. Ileana reușeș
te să se mobilizeze mai mult ca 
de obicei, face un prim asalt de

ULTIMELE ȘTIRI DE PESTE
ATLEȚ1I ÎN PLIN SEZON

CONCURS INTERNAȚIONAL LA 
BERNA î Cîștigătorii probelor pri
mei zile: 400 m: Frinolli (Italia), 
50.9; 100 m: Piquemal (Franța)
10,3; 400 m: Kinder (R.F.G.) 46,3;
800 m: Bogatzki (R.F.G.) 1:49; 5 000 
m : Jazy (Franța) 14:04; prăjină : 
Reinhard (R.F.G.) 4,70 m; suliță :
Warburg (Elveția) 79,16 m; ștafeta 
4x100 m : Italia 39,7.

•' • Bill Toomey și Russ Hodge s-au 
clasat pe primele două locuri în proba 
de decatlon din cadrul campionatelor 
masculine de atletism ale S.U.A., rea- 
lizînd 7 764 puncte și, respectiv, 7 682 
puncte.

CAMPIONATELE FEMININE ale 
S.U.A. au evidențiat pe tînăra atletă 
Marie Demulder (în vîrstă de 15 ani), 
învingătoare la 880 yarzi în 2:11,1 și 
1 500 m (pentru prima oară în pro
gram) în 4:36,5. O altă concurentă 
care a cîștigat două probe este Lynn 
Graham, clasată prima la disc — 
48,08 m și greutate — 14,50 m. Alte 
rezultate : 100 yarzi: Wvomia Tvus 
10,5; 220 yarzi: Edith Moguire 23,6; 
suliță: Ranie Bair 53,55 m; lungime : 
Willie White : 6,23 m; înălțime : Elea
nor Montgomery 1,70 m. în urma a- 
cestor campionate, s-a format echipa 
S. U. A. pentru meciul de la Kiev cu 
reprezentativa U.R.S.S

© în concursul international de 

studiu, pe care îl pierde la limită 
(3—4), iar apoi forțează ritmul și 
ciștigă consecutiv două asalturi 
cu același scor: 4—3. în sală, a- 
plauze, dar și rumoare. Cronicarii 
sportivi care urmăresc aceste cam
pionate s-au și grăbit să consem
neze victoria și s-o transmită re
dacțiilor respective. Pentru că 
Ileana Drîmbă a realizat marea 
surpriză de pînă acum a „mon
dialelor". De subliniat că Rejto, 
pierzind și la poloneza Zimmer
man în recalificări, a Ieșit din 
lupta pentru titlu.

Celelalte două floretiste, Maria 
Vico] și Suzana Tasi au pierdut 
asalturile din primul tur la ma
ghiara Marosi (0—4, 0—4) și, res
pectiv, italianca Masciota (3—4, 
2—4). în recalificări, Vicol a în- 
tîlnit-o pe Maes (R-F.G.J, de care 
a dispus cu 4—1, 4—2. Tasi, în 
schimb, n-a reușit să depășească 
pe O'Connor (S.U.A.), astiel că, 
revenită în recaliîicări, are puți
ne șanse de a urca mai sus de 
locurile 12—16.

în turul al doilea din elimină
rile directe, lencic trece fulgeră
tor și de Szakovics (Ungaria), pe 
care o întrece cu 4—1, 4—1; Or
ban dispune de Gulacs (Ungaria) 
cu 4—0, 2—4, 4—2, iar Ileana 
Drîmbă, comportîndu-se la fel de 
frumos ca în asaltul cu Rejto, o 
întrece și pe suedeza Palm (4—1, 
4—2).

In urma acestor frumoase vic
torii ale reprezentantelor noastre, 
duminică seara, în sala „Pierre de 
Coubertin" în turneul final la flo
retă femei s-au aliniat patru spor
tive românce și două sovietice. Fără 
îndoială, performanța de a ne ca
lifica cu patru floretiste în tur
neul final constituie un remarca
bil succes. Majoritatea specialiști
lor acordau credit la titlul mon
dial uneia dintre cele patru scri-

învingătorii de
Sîmbătă au luat sfîrșit întrecerile 

din cadrul turneului de tenis de la 
Wimbledon. în finala de simplu femei, 
Margaret Smith (Australia) a învins-o 
pe Maria Bueno (Brazilia) cu 6—4, 
7—5. La dublu mixt, perechea Flet
cher, Smith (Australia) a întrecut în 
finală pe Roche, Tegart (Australia) 
cu 12—10, 6—3, după ce în semifi
nale ei au eliminat cuplul Ralston 
(S.U.A.), Bueno (Brazilia). La dublu 
bărbați, Newcombe, Roche (Australia) 

atletism desfășurat la Turku a fost 
înregistrată o surpriză i fondistul 
Keino (Kenia) a reușit să cîștige pro
ba de 5 000 m plat, învingîndu-1 pe 
recordmanul mondial, australianul 
Ron Clarke. Keino a fost cronometrat 
cu timpul de 13:26,2, Ia patru zecimi 
de secundă de recordul mondial care 
aparține lui Clarke. Performanta sa 
este remarcabilă, deoarece starea 
pistei a lăsat de dorit, fiind inun
dată de ploaia căzută în ajun. Pe lo
cul doi s-a clasat Clarke cu rezulta
tul de 13:29,0, urmat de iugoslavul 
Vazicî cu 14 minute.

Keino este în vîrstă de 25 de ani. 
El este căsătorit și are o fetită în 
vîrstă de doi ani. Keino a fost remar
cat de specialiști cu ocazia J.O. de la 
Tokio, unde s-a clasat pe locul 5 în 
proba de 5 000 m plat. Săptămîna tre
cută, la Helsinki, el a fost învins pe 
5 000 m de Jazy (Franța), dar s-a 
clasat înaintea lui Clarke.

Iată alte rezultate înregistrate în 
concursul de la Turku : 1 500 m,
Haaye (R.F.G.) 3:48,3; 800 m Kipru- 
gut (Kenia) 1:47,7; 3 000 m obstacole 
Span (Iugoslavia) 8:55; 200 m Kone, 
(Coasta de Fildeș) 21,5; prăjină Nord- 
wig (R.F.G.) 4,70 m; înălțime And- 
jelkovici (iugoslavia) 2,04 m.

mere din România (Olga Orban- 
Szabo, Maria Vicol, Ecaterina 
lencic, Ileana Drîmbă). Pînă la 
urmă, după o suită de asalturi 
deosebit de spectaculoase, titlul a 
revenit însă cunoscutei trăgătoare 
sovietice Galina Gorohova, care a 
totalizat 4 victorii.

Galina Gorohova cîștigă pentru 
prima dată titlul mondial într-o 
probă individuală. Ea s-a aflat 
foarte aproape de el la campiona
tele mondiale din 1959 și 1962, 
cînd a cucerit medalia de argint.

La ediția din 1961 ea a ocupat 
locul patru. Același loc i-a reve
nit la Jocurile Olimpice de la 
Roma și Tokio- Gorohova are 28 
de ani.

Medalia de argint a fost cuceri
tă de Olga Orban-Szabo, fostă 
campioană a lumii în 1962, la 
Buenos Aires.

Dar iată clasamentul și rezulta
tele înregistrate: 1. Galina Goro
hova (U.R.S.S.) 4 v, campioană a 
lumii (4—3 cu Prudskova, 4—2 cu 
Olga Orban-Szabo, 4—3 cu Vicol, 
4—3 cu Drîmbă) ; 2. Olga Orban- 
Szabo (România) 3 v (11 tușe pri
mite, 14 date) — 4—0 cu Drîmbă, 
4—0 cu lencic, 4—2 cu Vicol ; 3. 
Valentina Prudskova (U.R.S.S.) 
3 v (14 —17) — 4—3 cu lencic, 
4—0 cu Szabo, 4—3 cu Vicol ; 4. 
Maria Vicol (România) 2 v (13 — 
16) — 4—0 cu lencic, 4—1 cu 
Drîmbă; 5- Ecaterina lencic (Ro
mânia) 2 v (15—11) — 4—3 cu 
Gorohova, 4—0 cu Drîmbă ; 6.
Ileana Drîmbă (România) 1 v 
(4—3 cu Prudskova).

Tot duminică s-au disputat și 
sferturile de finală în proba pe 
echipe Ia floretă masculin, lată 
rezultatele : * Ungaria — România 
9—7, Polonia — Anglia 9—5, 
Fran(a — Japonia 9—3, U.R.S.S. 
— R. F. Germană, 9—4.

la Wimbledon
au întrecut pe compatriotii lor, Flet
cher, Hewit cu 7—5, 6—3, 6—4. 
Proba de dublu femei a revenit pe
rechii Bueno (Brazilia), Moffit 
(S.U.A.).

După cum am anunțat, la simplu 
bărbați a cîștigat Roy Emerson.

La junioare finala a revenit sporti
vei sovietice Orozova, iar turneul de 
consolare — australianului Davidson 
(masculin) și, respectiv, Anei Dimi- 
trieva (U.R.S.S.).

F. C. SANTOS ÎNVINSĂ

în primul meci al turneului inter
național de fotbal de la Caracas, 
echipa italiană A. C. Milan a învins 
formația braziliană F. C. Santos cu 
1—0 (1—0).

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CAMPIONATELOR 

MONDIALE DE ȘAH

La Bled, au continuat cele două 
meciuri din cadrul sferturilor de fi
nală ale campionatelor mondiale de 
șah. Larsen (Danemarca) a cîștigat 
la mutarea 75-a partida întreruptă 
cu Ivkov (Iugoslavia). Portisch 
(R.P.U.) a obținut victoria în partida 
întreruptă cu Tal.

ULTIMA ETAPA ÎN „TOUR 
DE L'AVENIR”

„Tour de l’Avenir* s-a încheiat 
sîmbătă cu o etană contra-cronome- 
tru, la Barcelona. Etapa a fost cîști- 
gată de Guyot (Franța). în clasa
mentul general pe primele două locuri 
s-au clasat spaniolii Mariano Diaz și 
Rodriguez. Ludovic Zanoni a ocupat 
locul 25, la aproximativ 25 de minute 
de învingător.

în Turul ciclist al Franței, etapa de 
duminică (Barcelona-Perpignan — 219 
km) a fost cîștigată de olandezul

Frumoasa comportare a caiaciștilor 
și canoiștilor noștri în „Regata Griinau" 
— Victorie în 6 probe și locul I pe națiuni! —

GRCINAU (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică, pe pista viitoarelor 
campionate mondiale din 1966, s-a 
disputat marea competiție interna
țională „Regata Grtinau", la care au 
luat parte echipaje din 9 țări: Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, 
Olanda, Danemarca, Austria, Româ
nia și RD. Germană.

Sportivii români au concurat cu un 
deosebit succes, cucerind locul întîi 
în șase probe și numeroase alte 
locuri fruntașe. Ca urmare, în clasa
mentul pe națiuni ei au ocupat pri
mul loc.

Iată rezultatele celor 6 probe 
cîștigate de caiaciștii și canoiștii 
noștri:

Caias simplu, 500 metri: 1. AUREL 
VERNESCU 2:05,2; 2. Christensen
(Danemarca); 3. Kemecsey (Ungaria).

Caiac dublu, 500 metri: 1. NICOA- 
RÂ, IVANOV 1:49,2; 2. Vernescu, 
Țurcaș 1:51,2; 3. R. D. Germană, 4. 
Polonia.

Canoe dublu, 1000 metri: 1. IS-

„PBfMIUL PRIȘTINA" LA MOTOCROS
PRIȘTINA 4 (prin telefon). în pre

zența a peste 25 000 de spectatori s-a 
desfășurat azi concursul internațional 
de motocros dotat cu „Premiul Priș- 
tina“. Au luat startul 73 de concurenți 
din 13 țări dai, din cauza căldurii 
excesive și a traseului foarte dur, mulți 
au fost nevoiți să abandoneze.

Reprezentații noștri Mihai Dănescu, 
Otto Ștefani și Ovidiu Puiu s-au com
portat meritoriu, întrecînd motocicliști 
de valoare dm R.F.G., Olanda, R.S.F. 
Iugoslavia, Ungaria ș.a. CLASAMENT: 
cl. 250 cmc — 1. I. Ace Olsen (Suedia),
2. M. Klerr (Austria), 3. M. DĂNESCU; 
cl. 500 cmc — 1. S. Mate (R.P.U.), 
2. I. Peterson (Suedia), 3. S. Bertle 
(Suedia)... 6. O. ȘTEFANI, 7. O. PUIU.

Campionii mondiali de fotbal—la înălțime
Telespectatorii din (ara noastră și 

In special iubitorii sportului cu balo
nul rotund au avut In acest sfîrșit 
de săptămtnă o mare bucurie. Din 
inilialiva lăudabilă a Radioteleviziu- 
nii Române am putut urmări Închide
rea stagiunii fotbalistice internațio
nale, marcată de evoluția campioni
lor mondiali din Europa: două jocuri 
mari /sîmbătă, Ulmul meciului Bra
zilia — Suedia 2—1 și duminică în 
„direct" Brazilia — U.R.S.S. 3—0), In 
care campionii lumii și-au justificat 
renumele de care se bucură. Echipa 
lui Pete (dar nu numai a lui, ci și a 
iui D. Santos, Parana, Flavio, Gar- 
rincha etc., etc.) și-a etalat virtuozi
tatea pe scara unei game variate și 
complete. Am văzut o apărare solidă, 
In care Djalma Santos — In ciuda 
celor 40 de ani — are o vitalitate și

HOTARE
Janssen în 6 h 07,52. în clasamentul 
general (după abandonul olandezului 

Kerkhove) conduce italianul Gimondi, 
urmat la 3 mln. 12 sec. de Poulidor 
(Franța).

(Agerpres)

Petre Astafei pe locul doi 

la „Memorialul fraților Znamenski‘
MINSK, 4 (prin telefon). Pentru 

prima oară în istoria tradiționalului 
concurs atletic internațional „Memo
rialul fraților Znamenski" întrecerile 
au avut loc în afara Moscovei. La 
ediția din acest an au luat parte 
sportivi din Bulgaria, Cuba, Cehoslo
vacia, Franța, R.D.G., Japonia, Polo
nia, Noua Zeelandă, România, Polo
nia, U.R.S.S. etc. întrecerile au fost 
stînjenite de vîntul puternic și rece.

Cîteva rezultate : BĂRBAȚI: 100 
m: Figuerola (Cuba) 10,2 (Zamfi- 
rescu în serii 10,6) ; 200 m : Politiko 
21.5 (Zamfirescu — în serii 22,1) ; 
400 m : Teles (Cuba) 47,1 ; 800 m : 
Bulîșev 1:49,3; 1500 m : May (RDG) 
3:42,3 ; 5000 m : Boguszievicz (Pol.) 
13:51,4; 10 000 m: Ivanov 28:49,0; 
110 m g: Mihailov 13,9 ; 400 m g : 
Anisimov 51,2; 3 C00 m ob.: Ku- 

MAILCIUC, SIDOROV 4:35,9; 2. R.D. 
Germană.

Ștafeta 4x500 m.: 1. ROMÂNIA
(N1COARÂ, IVANOV, CONȚOLEN- 
CO, SCURCA) 7:52,4; 2. R. D. Ger
mană 7:54,0; 3. România II (Vernescu, 
Țurcaș, Sciotnic, Antonip) 7:54,4.

Canoe dublu, 10 000 metri: 1. 
ISMAILCIUC, SIDOROV 49:39,0; 2.
R. D. Germană I, 3. R. D. Germană II.

Caiac dublu, 1000 metri: 1. NI- 
COARÂ, IVANOV 3:50,0; 2. Ungaria
3. R. D. Germană.

Ceilalți concurenți români au ob
ținut următoarele rezultate:

Canoe simplu, 10.000 metri: locul 
5 Igor Lipalit cu 59:55,0; caiac 4 pe 
1 000 metri : echipajul Scurca, Arti- 
mov, Cuciuc, Terente locul 3 cu 
3:30,0; canoe simplu 1 000 m- locul 3 
Igor Lipalit cu 4:58,8; caiac dublu 
fete docul 6 echipajul Contolenco, 
Gheorghe; caiac 4 fete : locul 3 cu 
1:57,7.

Competiția de tenis 
de la Zinnovitz* 

ZINNOVITZ 4 (prin telefon). 
continuarea concursului internațional 
de tenis s-au mai înregistrat urmă
toarele rezultate : simplu bărbați, tu
rul al II-lea : Ivanov (U.R.S.S.) — Che- 
recheș 6—3, 6—1, 6—3, sferturi: Ilie 
Năstase—Trettin (R.D.G.) 6—4, 7—5 
11—9, semifinale: Iungvent (U.R.S.S.)— 
Parmas (U.R.S.S.) 11—9, 6—4, 6—3 
Ivanov—Ilie Năstase 8—6, 3—6, 6—4 
6—1, finala : Iungvent—Ivanov 5—7 
9—7, 6—8, 6—4, 8—6 ; simplu femei 
finala : Palmeova (R.S.C.) — Wahllej 
(R.D.G.) 6—1, 4—6, 6—2; dublu fe 
mei, finala: Szabo, Szell (R.P.U.) — 
Palmeova, Starclova (R.S.C.) 6—1
6—4 ; dublu bărbați, semifinale : Tret 
tin, Lutropp (R.D.G.) — Ilie Năstase 
Cherecheș 6—3, 6—4, 4—6, 9—7.

o viteză pe care o poate invidir' 
unul pe jumătatea vlrstei sale ; c, 
văzut un portar (Manga) sigur, calr. 
ajutat de o statură impozantă și cai 
prinde totul. Șt... am văzut u 
„duet" Pele — Flavio care colabi 
rează periect, cu mare eficacitate, 
păcat că Garrincha n-a jucat dec 
10 minute I Dar șl așa. In cefe doui 
trei aefiuni, celebra extremă de 
Botaiogo și-a confirmat cartea de v 
zită. Revenind la duetul Pele-Flav 
ne rămln Întipărite imaginile care < 
prezentat cele trei goluri din joc 
de ieri: 1. (min. 24) Pele tentează d 
adversari (dar ce fentei) și lansea 
de la 20 m un șut năprazni< 
2. (min. 32) Pele trimite balonul pe 
te un fundaș, centrează milimeti 
lui Flavio care, servit „ca pe tav 
nu-i rămlne altceva de făcut dei 
să Împingă balonul In plasă ; 3. (m 
67): Pele face o cursă extraordina 
de la centrul terenului (acceler! 
ritmul pe măsură ce se apropia 
poartă) trece de toată apăra 
versă și marchează un gol l5. 
frumusețea. ~r ■■

Intr-adevăr, campionii mondiali 
arătat In jocul de la Moscova, 
au clteva mari individualități, d 
după cum am văzut, ei sînt perfe 
și In ce privește jocul colectiv

(I. o.

dinski 8:31,0— record U.R.S.S.; . 
gime; Ovanesian 7,75; triplu:* 
lotariev 16,00 ; înălțime : Bolșov 2 
prăjină : Keidan 4,70, Astafei 4,7( 
(a trecut din a treia încercare, 
Keidan din prima) ; greutate: 1 
șnis_ 18,58 ; disc : Trușeoev 57,44 
Sălăgean 51,12 ; suliță : Eusis 85. 
ciocan : Kotidrașev 68,20 ; — Co 
che 59,12 (în calificări) ; FEM 
100 m: Cobian (Cuba) 11,6 ; 200 
Cobian 23,9 ; 400 m : Marokina 5.' 
Stancu — 58,0 (în serie) ; 800 
Dimitreva 2:07,5 ; 8. Gabor 2:1 
9. Stancu 2:11,8 ; 80 m g : I. P 
10,8 ; lungime : Șcelkanova 6,17 
Viscopoleanu 5,89 (5 sărituri dep 
te); înălțime: Kostenko 1,71; g 
tate : T. Press 18,12 ; disc : P 
56,96.
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