
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI * Trei din cele zece titluri de campioni republicani
au luat drumul provinciei

Doi tineri sub 20 ani campioni la seniori!
• Decizie discutabila la „pană“

norii grei amenințători care 
it cerul sîmbătă spre seară, 

nici chiar ploaia abundentă care a că
zut pe stadionul „Republicii" imediat 
după începerea reuniunii și a durat 
mai bine de o oră, n-au fost mai pu
ternice decît dorința celor mai bine

natclor, au îmbrăcat acum tricou I de 
campioni republicani la seniori, la ca
tegoriile pană (A. Simion) și mijlo
cie (Gh. Chivăr). Dar, să trecem în 
revistă cele 10 partide.

La categoria muscă, Constantin 
Ciucă (Steaua) a reeditat performan-
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sportiva in
Ploaia nu i-a împiedicat nici pe sportivi, nici pe spectatori să 

participe la numeroasele și atractivele competiții programate de „du
minica sportivă44, organizată în întîmpinarea celui de al IV-lea Con
gres al partidului și desfășurată ‘ieri în Capitală. De dimineață — 
cînd s-a dat startul în probele de caiac-canoe pe lacul Herăstrău — 
și pînă seara tîrziu — cînd la lumina reflectoarelor s-a consumat 
ultimul act al finalei „Cupei R. P. Române44 la fotbal — Bucureștiui 
a oferit iubitorilor sportului numeroase atracții sportive.

IN PARCUL SI PE LACUL 
HERĂSTRĂU

i energic și zeci de caiaciști 
i cursă. întrecerile, dîrze, 

sînt aplaudate la „scenă 
de către mii de bucureș- 

teni prezenți duminică pe aleile din 
parcul de cultură și odihnă Herăstrău. 
Frumosul spectacol nautic oferit de 
fruntașii a opt cluburi bucureștene a 
entuziasmat !

După disputatele curse de caiac-ca
noe și schif, crainicul întrecerilor nc 
invită la o demonstrație de aero și 
navomodele. O primim cu plăcere. 
Iată-ne, așadar, în fața unor lilipu
tane ambarcații ce înfruntă valurile 
lăsate în urmă de o... șalupă. După 
„teleghidate", intră în focul concursu
lui „velierele". Emoții, aplauze... Iah
tul de tipul Ml al pionierului Cris
tian Cîrciumărescu — premiantul cla
sei a Vll-a a școlii generale de S 
ani nr. 74 — trece primul linia de 
sosire I

Un zgomot asurzitor (motoraș de 
2,5 cmc) anunță demonstrația pregă
tită cu multă minuțiozitate de cons
tructorii de aeromodele. Acrobație, 
viteză, curse și la sfîrșit, o frumoasă 
repriză de... ploaie. Se întrerup pen

Un start 
pornesc în 
bărbătești, 
deschisă" <

tru un sfert de oră pasionantele me
ciuri de tenis de cîmp organizate tot 
cu acest prilej. Apoi, o dată cu soa
rele ies pe lac suplele iole. Se avîntă 
în larg, îndreptîndu-se cu prora spre 
trambulina din dreptul debarcaderu
lui, o ocolesc cu grație și se pierd în
cet spre Expoziție.

Schiul pe apă ne reintroduce în at
mosfera palpitantă a întrecerilor. 
Primul evoluează maestrul sportului 
Cornel Tăbăraș. Apoi, cunoscuții 
schiori Gheorghe Bălan și Kurt Gohn. 
Demonstrație de 
urma... șalupei și 
bulină.

Rusu (Știința) 6—3, 6—1, semifinale: 
Dron — Niculescu 6—2, 6—4, 6—0, 
Boaghe — Mita 6—3, 8—6, 7—5. Me
ciurile au fost de un bun nivel teh
nic, sportivii oferind faze spectacu
loase, cu dese acțiuni la fileu. Sim
plu femei, sferturi de finală : A. Ve- 
rone (Știința) — A. Hasnaș 'SSE 2) 
6—1, 6—0, M. Colceag (Dinamo) — 
FI. Butoi (Știința) 6—1, 6—4, D. Soti- 
riu (Știința) — Z. Crețu (Știința Po
litehnica) 6—-2, 6—1, S. Ciogolea 
(Progresul) — G. Voinescu (S.S.E. 2) 
6—3, 6—2, semifinale : A. Verone — 
S. Ciogolea 6—2, 6—2, S. Ciogolea — 
D. Sotiriu 6—2, 6—2.

Finalele vor avea loc miercuri, cu 
începere de 
centrului de

Capitală

Gh. Chivăr (dreapta) execută o „stîngă“ la stomac în partida cu Ion Olteanu.
Foto : A. Neagu

ÎNTRECEREA

slalom special în 
sărituri de la tran»-

TENISMENILOR

Duminică dimineața au continuat 
întrecerile de tenis organizate de con
siliul orășenesc UCFS prin comisia 
respectivă de specialitate. Competiția 
a reunit 128 de jucători și 32 de ju
cătoare. Iată rezultatele mai impor
tante : simplu bărbați, sferturi de fi
nală : Dron ,'Dinamo) — P. Dumitres
cu (Progresul) 6—1, 6—3, R. Nicu
lescu (Steaua) — A. Teodorescu 
(Justiția) 6—4, 6—3, Mita (Progresul) 
— M. Bogdan (Știința Politehnica) 
6—4, 4—6, 6—3, Boaghe (Steaua) —•

întrccind pc Dinamo Pitcșli cu 2-1 (10)

Știința Cluj a cîștigat pentru prima oară 
Cupa R. P. Române, la fotbal

Aseară, la lumina reflectoarelor Sta
dionului Republicii, clujenii și-au vă
zut împlinit un vechi vis : cîștigarea 
Cupe»' R.P. Române. De fapt, pe „Re
publicii", studenții au reușit un „e- 
vent“ mult invidiat: juniorii de pe ma
lurile Someșului au îmbrăcat tricourile 
de campioni republicani, iar seniorii— 
și-au înscris numele pentru prima dată 
pe lista câștigătorilor. Dublul succes 
al fotbalului clujean răsplătește din plin 
strădaniile neobosiților și pasionaților 
antrenori, instructori și activiști spor
tivi din Cluj. Pentru aceasta, le adre
săm tuturor sincere felicitării

Și acum, să ne reamintim partida 
de aseară. început timid de ambele 
părți. Cei care încearcă primii poarta 
sînt studenții, care în minutul 10 be
neficiază de primul corner, iar în mi
nutul 11 înscriu: Cîmpeanu intercep
tează balonul aproape de linia de cen
tru, aleargă circa 10 metri și, prin 
surprindere, șutează de la 30 de metri. 
Niculescu este pe fază, dar nu poate 
reține și • mingea se oprește în plasă: 
1—0 pentru Știința Cluj. Pînă la pauză, 
clujenii imprimă jocului un ritm vioi, 
fac derutante schimbări de locuri, șu
tează des la poartă și, în minutul 21,

In finala campionatului republican ii 
de juniori: Știința Cluj - ț 

Progresul București 2-0 (1-0)
4-+F+4- r+t v-v-r v r-t-t-

ratează una din marile ocazii ale par
tidei: Ivansuc trage de la 16 m și 
Matache — care l-a înlocuit pe Nicu
lescu — deviază balonul în bară. Di- 
namoviștii piteșteni acționează econo
micos, creează faze frumoase, dar fina
lizarea înaintașilor lasă de dorit. La 
patru minute după deschiderea scorului, 
în urma executării unui corner, Țîrcov- 
nicu și apoi Naghi șutează de la câțiva 
metri în... Moguț.

începutul reprizei a Il-a seamănă 
cu cel al primei reprize. Tatonări de 
o parte și de alta. Studenții — mai in
cisivi — încearcă poarta și, în minutul 
55, Ivansuc execută o lovitură liberă 
de la 25 m. Piteștenii fac „zid", dar 
balonul prinde efect și trece pe lîngă 
Matache în poartă: 2—0. In con
tinuare, dinamoviștii preiau inițiativa 
și asaltează poarta lui Moguț. In mi
nutul 65, Ionescu, aflat în apropierea 
colțului terenului, centrează în careu, 
iar Țurcan trimite balonul cu capul 
în plasă: 2—1. Pînă la sfîrșitul meciu
lui încercările celor două echipe de a 
modifica scorul rămîn infructuoase.

Arbitrul N. Mihăilescu, ajutat la 
tușă de Al. Pîrvu și M. Niță, a con
dus bine următoarele fonnații:

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț — ' iarcu, 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
Al. Vasile, Neșu — Szabo, Ivansuc, 
Adam, Suciu.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu (Ma
tache din min. 17) — Radu, Stoe- 
nescu, Ilie Stelian, Badea — Țîrcov- 
nicu, Dobrin (Zimer din min. 62) — 
C. Ionescu, Țurcan, Naghi, David.

POMPfLIU VLNTILA

la ora 16 pe terenurile 
antrenament nr. 2.

Cronici
și GH. CIORANU, corespondent

redactate de V. TOFAN

de 10.000 de spectatori — amatori de 
box din Capitală — de a viziona re
uniunea finală. Sportul cu mănuși 
și-a dovedit astfel din nou popu
laritatea I

Și, puțini au fost aceia care au 
avut ce regreta (cei care din lipsă de 
prudență, nu s-au „înarmat" cu haine 
de ploaie). Ca în fiecare an, partidele 
finale au 
dintre ele 
au lipsit 
sub vîrsta 
de juniori

fost foarte disputate, unele 
de un nivel pasionant. Nu 

nici surprizele ! Doi tineri 
de 20 de ani, foști campioni 
la ediția trecută a campio-

BUCUREȘTI I: 6 TITLURI LA VOLEI 
HANDBAL Șl BASCHET 

GATATI: CAMPIOANA UNIVERSITARA 
LA FOTBAL

5

După zece zile de întreceri entu
ziaste, finalele „universitarelor" la 
jocuri s-au încheiat într-o atmosferă 
sărbătorească.

Rezultatele generale au consfin
țit succesul aproape total al prime
lor reprezentative ale orașului Bucu
rești. Centrul Universitar din Capi
tală are satisfacția de a fi intrat în 
posesia a 6 din cele 7 titluri de cam
pioane republicane puse în joc: la 
handbal, volei și baschet (băieți și 
fete). Al 7-lea titlu a luat drumul 
Galaților prin victoria repurtată în 
finala la fotbal.

Și acum, o succintă cronică a 
melor „dueluri".

MECI NUL ÎN DERBIUL 
HANDBALISTIC FEMININ

ulti-

Două au fost atracțiile ultimei etape 
la handbal : derbiul feminin Bucu
rești I — Timișoara (singurele echipe

neînvinse) și lupta pentru locurile 
2—3 la băieți, între Petroșeni, " 
șoara, Galați și Cluj.

Partida decisivă a turneului 
nin s-a încheiat la egalitate 
(4—3), după un joc spectaculos, pa
sionant prin evoluția scorului. La 
început a condus Timișoara cu 2—0 
(Frânt 2 goluri), datorită unei com
portări mai bune. Bucureștencele însă, 
care au debutat mai slab, și-au re
venit și au egalat (Șramco și Bota 
din 7 m). în continuare, ca de altfel 
în întreaga partidă, jocul s-a men
ținut palpitant prin acțiuni și schim
barea scorului : 3—2 pentru Timișoa
ra (Egri Kis), 3—3 (Șramco). 4—3 și
5— 3 pentru București (Popa și Comi
șel), 5—5 (Egri Kis și Frânt din 7 m),
6— 5 pentru București (Șramco) și, 
în fine, 6—6 (Ciosescu), rezultat just. 
București I, însă, a cucerit primul loc

(Continuare în pag. a 3-a)

Timi-

femi-
6—6

ta de anul trecut, păstrîndu-și astfel 
tricoul de campion al țării. în finală, 
el l-a întrecut la puncte pe dinamo- 
vistul craiovean, Stelian Costescu. 
Chiar dacă a cîștigat clar, Ciucă n-a 
obținut o victorie comodă, 
a acționat foarte hotărît, a 
permanență, într-un cuvînt, 
serios de furcă actualului 
Cunoscînd forța de lovire a 
rului său, Ciucă a boxat foarte atent, 
lăsîndu-1 pe Costescu să lovească în 
gol, a contrat precis cu directe și „un 
doi-uri“, apropiindu-și. în fiecare re
priză, victoria.

în lipsa campionului 
(N. Puiu), „cocoșul" 
(Steaua) a avut — desigur — o sarcină 
mai ușoară în partida pe care a sus
ținut-o contra brăileanului Petre Co- 
valiov. Dar combativul Covaliov nu 
a făcut de loc, cum s-ar putea crede, 
o simplă prezență. El a atacat per
manent în prima repriză (pc care a 
și cîștigat-o), plasînd multe lovituri 
la față. Gîju a comis greșeala de a 
accepta lupta de uzură impusă de 
Covaliov și nu s-a deplasat bine, așa 
cum ne obișnuise. Treptat, treptat, 
însă, începînd din repriza secundă, 
aspectul partidei s-a schimbat. Cova
liov continuă să atace dar Gîju. bine 
sfătuit de antrenorul său, Ion Chiriac, 
se deplasează permanent și contrează 
precis, echilibrînd situația. Asistăm, 
în ultimul rund, pe deoparte la atacu
rile disperate ale lui Covaliov (care 
joacă „ultima carte"), iar pe de altă 
parte la „scrima pugilistică" a lui 
Gîju, care cucerește în cele din urmă 
o mult aplaudată victorie la puncte, 
și, totodată, primul său titlu de cam
pion republican de seniori.

Așa cum spuneam la început, Aurel 
Simion (Gl. Muscel) a cucerit primul 
său titlu de la seniori. în cadrul ca
tegoriei 
munca 
Cristian Panaitescu. 
siv. în compania 
(Dinamo Craiova), musceleanul a avut 
o sarcină dificilă. El a început pru-

Costescu 
atacat în 

i-a dat 
campion, 
adversa-

de anul trecut
Nicolae Gîju

pană, răsplătind astfel și 
de 8—9 ani a antrenorului 

în meciul deci- 
lui Mihai Goanță

MIHAI TRANCA
R. CALĂRASANU

(Continuare în pag, a

Pe lacul Snagov

Sîmbătă și duminică, pe lacul Snagov, s-au desfășurat 
finalele campionatului republican de caiac-canoe. Aproape 
SOO de concurenți din 10 orașe ale țării s-au prezentat la 
startul celor 19 probe prevăzute în program. Titlurile au 
fost cîștigate de sportivii de la Steaua (11) și Dinamo (8),

în clasamentul general pe cluburi primul loc revenind dina- 
moviștilor.

In clișeul alăturat: start în proba de caiac 4 fond, 
terminată cu victoria sportivilor de la Steaua. (Citiți amă 
nunte în pagina a doua).
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Intreeînd pe Steaua eu 5-2

DINAMO BUCUREȘTI A ÎNCHEIAT NEÎNVINSĂ
PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI

CAIAC CANOE

Campionatele republicane
.-a mmiirr—

Dinamo, țoale titlurile!

Cele mai bune formații de polo din 
București și Steaua, 
fată în fată în cadrul 
derbi al campionatului 
atras numeroși specta- 

.Tinere-

Arbitrul A. Szittyai (R.P.U.)
dus formațiile : DINAMO : FRĂȚILĂ
— ZAHAN, KRONER, GRINȚESCU, 
Mărculescu, BLAJEC, Mihăilescu,

a con- Popa, Novac; STEAUA: ȘTEFĂNES- 
CU — Firoiu, Szabo, Bădiță, Culineac, 
Neacșu, Țăranu, C. Marinescu.țară, Dinamo 

aflate, aseară, 
tradiționalului 
republican, au
tori în jurul piscinei de la 
tului". Partida — cu caracter decisiv 
pentru desemnarea campioanei turu
lui — a revenit formației dinamoviste 
la un scor suficient de concludent : 
5—2 (3—0, 0—2, 0—0, 2—0).

De la bun început trebuie 
întrecerea nu s-a ridicat la 
posibilităților celor două

sous că 
nivelul 

formații 
care aliniau pe toti componentii lo
tului reprezentativ. S-a jucat nervos, 
încîlcit, fapt care a răpit spectatori
lor frumusețea disputei sportive. Fi
rește, cea mai mare parte din vină re
vine jucătorilor de la Steaua, caro, 
ieri, nu s-au ridicat decît rareori la 
Snă țimea partenerilor de întrecere. 
Așa se face că de la început dina- 
moviștii și-au asigurat un avantaj le
jer, iar în momentul cînd adversarii 
lor reduseseră din handicap au știut 
să se impună cu luciditate, obținînd o 
victorie clară și meritată.

Meciul a început într-o alură vie. 
Mărculescu greșește de puțin ținta 
(bară), pentru ca, imediat, să-1 imite 
Tăranu. în faza următoare s-a înscris 
și primul gol • Zahan deși talonat de 
Bădiță reușește să salte mingea peste 
Stefănescu : 1—0 pentru Dinamo. Nu 
trece nici un minut și actionînd în 
superioritate numerică campionii în
scriu din nou prin Mărculescu (2—0). 
La acest scor Steaua are posibilitatea 
să reducă din handicap dar Frățilă 
apără magistral lovitura 
de la 4 metri de Bădiță, 
contraatac dinamoviștii nu 
același Mărculescu ridică 
3-—0. Meciul este jucat ?
deoarece poloiștii de la Steaua încep 
să se concentreze mai mult (profitînd 
și de relaxarea timpurie a 
rului), fac o repriză mai 
doua) și la sfîrșitul ei tabela 
caj va arăta scorul de 3—2 
cat de două ori Culineac).

A urmat o repriză albă
Steaua a mai ratat un 4 metri (Fi
roiu) și apoi perioada care a decis 
partida. La un atac dinamovist Kro
ner a tras cu boltă peste Stefănescu, 
dar Culineac (aflat în spatele porții) 
a scos mingea din poartă (1). Arbi
trul a acordat golul, perfect valabil, 
sancționînd în același timp gestul 
nesportiv cu eliminare definitivă. în 
superioritate numerică, Dinamo mai 
înscrie un gol prin Zahan : 5—2.

expediată 
Plecați pe 
greșesc și 
scorul la 
Nu încă.

adversa- 
bttnă (a 
de 
(a

mar- 
mar-

în carp

Pronosport
Așa arată o varianta cu

REZULTATE EXACTE
12

Concursul nr 28 din 11 iulie 1965
i.

II.

Pitești — Știința Cluj (pron.
2

m.
Pitești — Știința Cluj 
final)

știința Cluj
2

IV.

, v. 
vi.

VII. 
vin.

Dinamo
pauză)

Dinamo
(pron.

Progresul
(pron. pauză)

Progresul — Știința
(pron. final)

Victoria Oriș — C.F.R.
Progresul Reghin — Unio S. Mare 
I.M.U. Medgidia — Raf. Cîmpina 
Minobradul V.D. — Minerul

Comănești
Oltul R. Vîlcea — S.N. Oltenița 
Știința petroș. — Progr. Strehaia 
Unirea Negrești —• Ancora Galați 
C.I.L. Gherla — Met. C. Mică

Cluj

Caransebeș

IX.
I X.

XI.
XII.
Fond de premii 124 447 lei.

2

2
x
1
1

1
X
1
2
2

De la I. E. B. S.
f Pentru meciul de iotbzl RAPID — 
Î7 NANDORI TIRANA din cadrul „Cu
pei Balcanice", care se va desfășura 
miercuri 14 iulie a.c., în nocturnă, 
pe Stadionul Republicii, biletele s-au 
pus in vinzăre începînd de azi 12 
iulie, a.c., la casele de bilete obiș
nuit! j.

aFrățilă este din nou la post. Firoiu a șutat puternic dar portarul dinamovist 
respins, solvind echipa sa de la o nouă situație critică.

Foto A. Neagu

Turneul voleibaliștilor francezi
Ain tara noastră

BRĂILA (prin te
lefon). Sîmbătă, în 

localitate, formația locală a realizat 
o frumoasă victorie cu 3—1 (16—14, 
10—15, 15—9, 15—8) în fata echipei 
secunde a Franței. Gazdele au prac
ticat un joc spectaculos, îndeosebi în 
acțiunile la fileu și la blocaj. Jocul 
a început pe terenul Constructorul, 
dar a fost întrerupt 
(în primul set), fiind 
Pentru felul cum a 
evidențiată întreaga 
de la oaspeți — Guy 
dus bine Nicolae 
restiî. (N. Costin — coresp.).

bună — 
de lipsa 
cîștigînd 
formația 
tate la fileu, atacul fiind mai eficace. 
S-au evidențiat Udrișteanu, Iorga, Pe- 
trișor (de la gazde), Mestre și Cas
sini (de la oaspeți), (T. Siriopol și 
Gh. Arsenie — coresp.).

și-au revenit și au profitat 
de coeziune a gălăteniior, 
seturile II și III. în final, 
locală a acționat cu varie-

din cauza ploii 
reluat în 
luptat, 

echipă 
Mestre.

Ionescu

sală, 
merită 
locală; 
A con- 
(Bucu-

• Turneul echipelor franceze se 
va încheia mîine la Constanta, unde 
se vor desfășura următoarele meciuri: 
România A — Franța A și Farul — 
Franța E

Neașteptat de vitregă a fost vre
mea cu fiinaliștii campionatelor repu
blicane de caiac-canoe 1 Dacă sîmbătă 
dimineața fondiștii s-au întrecut în 
condiții relativ bune, în schimb, sîm
bătă după-amiază furtuna, care s-a 
abătut asupra Snagovului, a impietat 
simțitor desfășurarea probelor pe 500 
metri. Iar duminică dimineața, chiar 
dacă n-a mai plouat, vremea rece, 
vîntul, valurile, au creat concurenti- 
lor dificultăți deosebite, reflectate — 
din păcate — în valoarea scăzută a 
timpurilor realizate. In orice caz, 
sportivii noștri fruntași au făcut o 
utilă repetiție pe pista nouă (de la 
„malul tăiat" către baza Clubului 
sportiv școlar), amenajată în vederea 
apropiatelor campionate europene și 
de care ei se declară satisfăcut!.

Dominate de sportivii de la Steaua 
și Dinamo, care au cucerit 11 și — 
respectiv — 8 titluri, campionatele 
din acest an au scos în relief decala
jul valoric dintre sportivii acestor 
două cluburi și cei ai celorlalte clu
buri, mai ales provinciale. în acest 
fel, în marea majoritate a probelor, 
lupta pentru locul întîi s-a rezumat 
la un duel al celor două puternice 
secții de caiac-canoe din Capitală, 
care nu numai că 
un titiu dar — 
excepții — n-au 
lelalte locuri pe...
s-a reflectat grăitor și în clasamentul 
pc cluburi și asociații care se pre
zintă astfel : 1. Dinamo 212 p, 2.
Steaua 185 p, 3. C.S.S. București 55 p, 
4. Olimpia Buc. 49 p, 5. Olimpia Re
șița 35 p, 6. Voința Arad 29 p, 7. 
S.S.E. Timișoara 26 p, 8—9. Ancora 
Galați și S.S.E. București 25 p, 10—11. 
Steaua Tulcea și Rapid Galati 18 p.

în aceste condiții, interesul specta
torilor s-a îndreptat mai mult spre 
duelul Steaua — Dinamo, care — ca 
număr de titluri — a revenit primilor, 
mulțumită în mare măsură superiori
tății din probele feminine unde n-au 
pierdut nici un loc prim. Cît des
pre cunoscuții noștri campioni Ver
nescu, Nicoară, Ivanov, Conțolenco, 
Hi’de Lauer, Elena Lipalit, Ema Mi
hai'eseu, Sidorov, Ismailciuc, laco- 
vici, Alene Dumitru, Țurcasu, Andrei 
Icjorov, frații Lipalit și ceilalți, mem
bri ai loturilor reprezentative, et au 
reușit cu toții să îmbrace tricourile 
de campioni republicani. Cele mai 
spectaculoase probe din cele două

n-au pierdut nici 
cu foarte puține 

cedat nici ce- 
podium, fapt care

4 băieți, șta- 
care victoria

zile de concurs : caiac 
feta 4x500 m băieți (în 
a surîs la fiecare schimb altei echi
pe) și mai ales caiac 4 fete, unde tit
lul s-a decis pe ultimii metri. Dar, 
iată rezultatele tehnice ale celor 19 
Probe •

BĂIEȚI. Caiac dublu 10 000 m. : 1. Di
namo (Terente, Calenic) 45:10,0; 2. Steaua 
(Galan, Tomuș) 49:17,0 ; 3. Mureșul Tg. M. 
(A. Marton, Fr. Marton) 49:55.8 ; 4. Olim
pia Buc 5. Știința Tim. 6. Rapid Galați. 
Caiac simplu 10 000 m. : 1. Ștefan Pocora 
(Steaua) 55:39,0 ; 2. E. Cozlov (Steaua Tul
cea) 58:06,0 ; 3. I. Gali (Voința Arad) 
59:05.0 : 4. FI. Vazazt (Constr. Tim.): 5. 
S. Fulop (Voința Tg. M.). Canoe dublu 
10 000 m. : 1. Dinamo (Ieor Lipalit, Ichim 
Lipalit) 49:45.0 : 2. Dinamo (P. Maxim, A. 
Simionov) 50:0.3,0 ; 3. Rapid Galați (Leu, 
Azizoaie) 58:42,0 ; 4. Steaua. Caiac sim
plu 10 090 m. : 1. Andrei Igorov (Steaua) 
57:29.0 ; 2. Ioan Macarenco (Dinamo)
57:40,0 ; „ .. -------------
4 10 060 m. : 1. Steaua (Ilievici, Toncu, 
C_ -1,2, -_____ , 22T2.r. . ~
robiov, Husarenco. Zaharenco, Timofan) 
40:28.5 ; 3. Dinamo (Covaliov, - ---------
Roșea, Stavăr) 40:55,0 ; 4. Steaua;
inta Buc.; 6. Știința Bue. Caiac 
500 m. : 1. Gh. Antoniu (Dinamo)
2. O. Mercurian (Dinamo) 2:00,7 ; 
Marinescu (Steaua) 2:02,4 : 4. M. 
(Olimpia Buc.); 5. C. Boeru (Constr. 
Tim.); 6. E. Botez (Voința Arad). Canoe 
simplu 500 m. : 1. Simion Ismailciuc (Di
namo) 2:14,1 : 2. S. Procop (Steaua) 2:20,6;
3. I. Szabo (U.T. Arad) 2:26.8 ; 4. I. Anas
tasescu (Olimpia Buc.); 5. Șt. Ștefănescu 
(Dinamo): 6. I. Constantin (Olimpia Re
șița). caiac dublu 500 m. : I. Steaua 
(Corneev. Irimia) 1:47,8 ; 2. Dinamo (Pa
vlovich Ioniță) 1:50,3 : 3. CSS Buc. (Pan- 
tea. Filipi) 1:52 3 ; 4. Voința Tg. Mureș ; 
5. Constr, Timișoara : 6. Dinamo. Canoe 
dublu 590 m. : 1. Dinamo (Taeovicl, Co- 
valiov) 1:59.9 : 2. Steaua (Ditcov. Ser
ghei) 2:03 3; 3, CSS Buc. (Ghițuleseu,
Nicolau) 2:04.o ; 4. Ancora Galați; 5. CSS

* SSE Timișoara. Caiac simplu 
1. Andrei Conțolenco (Steaua) 
A. sciotnic (Dinamo) 4:03,6 ; 3. 
(Steaua) 4:06,5 : 4. ■ Frumu-

Azizoaie) 58:42,0 ;

2. Ioan Macarenco (Dinamo)
3. V. Romașescu (Steaua) ;_caiae 

Coșnîță. Ivanov) 39:52,4 ; 2. Dinamo (Vo-

Ivanov, 
5. Stl- 
simplu 
1:59.9 ; 
3. Gh. 
Doară

PLOIEȘTI (prin telefon). Sîmbătă la 
Ploiești, în al treilea joc al turneului, 
echipa Franței a primit replica for
mației Petrolul Ploiești. Impunindu-și 
superioritatea prin pase bine execu
tate și prin hotărîrea cu care au ac
ționat la fileu, francezii au fost a- 
plaiidați deseori de spectatori. Ei au 
cîștigat pe merit, cu scorul de 3—1 
(15—12, 10—, ~ 
condus 
(M. Bedrosian și Gh. Apostolescu 
coresD.).

15, 15—10, 15—10). A 
C. Florescu — București.

ei celor
Școala sportivă de 

elevi din Brașov a 
organizat recent 
„Cupa Carpați“, 

competiție rezervată elevilor și elevelor 
din clasele V—VIII. La întreceri au parti
cipat 9 echipe de băieți și 10 de fete din 
diferite orașe ale țării. Disputele au fost 
deosebit de interesante și au permis 
afirmarea a numeroase elemente talen
tate printre care Liliana Popescu (Clu
bul sportiv școlar București), Maria 
Hubes (Făclia Sf. Gheorghe), Ștefajiia 
Raicu (S.S.E nr 1 București), Mariana 
Moldovan (S.S.E. Brașov). V. Răileanu 
(S.S.E. constanța), Gh. Manciulea (S.S.E. 
Ploiești) si A. Gane (S.S.E. Sibiu). Suc
cesul competiției ne îndreptățește să a- 
firmăm că organizarea cu regularitate a 
unor astfel de întreceri (cu etape inter- 
clase, interșcoli, orășenești, regionale și 
cu turneu final), de către federația de

un succes
mai tineri jucători

specialitate, ar contribui la dezvoltarea 
baschetului în rîndul școlarilor.

Revenind la desfășurarea „Cupei C-r- 
pați”, trebuie să amintim de strădania 
organizatorilor de a oferi condiții de 
participare cît mai bune, contribuind 
prin aceasta la succesul competiției. în 
întrecerea băieților, câștigătoarele celor 
tre serii (atît la băieți, cît și la fete, 
participantele au fost împărțite în trei 
serii) și anume S.S.E. Constanța. S.S.E. 
Sibiu și S.S.E. Ploiești și-au disputat 
un turneu final. Primul loc a fost cu
cerit de S.S.E. Constanța (antrenor prof. 
Petrică Alexandru), urmată de S.S.E. 
Sibiu și S.S.E. Ploiești. La fete, trofeul 
a revenit echipei Clubului sportiv șco
lar București (antrenor prof, 
nea), urmată de ■ S S.E. nr. 1 
și Făclia Sf. Gheorghe.

P. DUMITRESCU —

Emil Ma-
București

coresp.

Buc. : 6. 
1000 m. : 
3:57.2 ; 2. 
C, Feher ________ ________
șanu (Olimpia Buc.): 5. I. Popovici (SSE 
Tim.); 6. O. Rujan (Ancora Galați), canoe 
simplu 1000 m. : 1. Achim Sidorov (Di
namo) 4:28,8 ; 2. M. Ionescu (Dinamo)
4:33.0 ; 3. I. Suhov (Steaua Tulcea) 4:34,0; 
4. I. Preoteșescu (CSS Buc.) 4:57,1 ; 5. A. 
Opris (Știința Tim.): 6. M. Popa (Rapid 
Galați). Canoe dubiu 1000 m. : 1. Dinamo 
(Alese Dumitru, Vicol Ca’nbiciov) 4:03,4;
2. Steaua (Blîndu, Trofimov) 4:08,3 ; 3. Di
namo (Cercelaru. Nițu) 4:14.0 ; 4. CSS 
Buc. ; 5. CSS Buc. : 6. Viitorul Tg. Mu
reș. Caiac dublu 1000 m. : 1. Steaua (V. 
Nicoară, H. Ivanov) 3-35.5 : 2. Dinamo 
(Sipoș, Dumitriu) .3-45.1 ; 3. Voința Arad 
(Verba, Oștea) 3:53.1 : 4. Dinamo: 5.
Voința Buc. : 6. Viitorul Tg. Mureș. Șta
feta 4X500 m. : 1. Steaua (Crăciunescu, 
Simionov. Poenaru, Cozlov) 8:12.5; 2 Di
namo (Anastasescu, Franzen, Stavăr. Ivă- 
nescu) 8:16,5 ; 3. Olimpia Buc. (Vușat, 
Laszadi, Oreg, Galan) 8:17,5 ; 4. Știința 
Buc.; 5. CSS buc.; 6. SSE Buc. Caiac 4 
1000 m. : 1. Dinamo (Vernescu, furcaș, 
Milicin, Butnaru) 3:14,9 : 2, Steaua (Scur- 
ca, Artimov, Cuciuc, Terente) 3:16,6 ; 
știința Tim. (Mircea Radu,
Oberst) 3:34,3 ■ 
limpia Buc.: 6.

FETE. Caiac
Lauer (Steaua) 
limpia Reșița) 2:19,8 ; 3. Cresa Spiță (Vo
ința Buc.) 2:20,8 ; 4. Sanda Țieranu (SSE 
Tim.); 5. Ileana Ionescu (CSS Buc.); 6. 
Sanda Iorgulescu (Dinamo). Caiac dubiu 
500 m. : 1. Steaua (Sofia Conțolenco,
Victoria Cichi) 2:14,9 ; 2. Olimpia Buc. 
(M. Seceleanu, D. Stănescu) 2:28,1 ; 3.

Galați (S. Teodoru, E. Vlad) 
4. Voința Arad; 5. Voința Tg. 
6. Olimpia Reșița, ștafeta 4X500 
Steaua

Serghei. Irina
cu) 9:35,6 ;
nescu,
Petrica
500 m. 
trescu, 
mitru,
3. Dinamo. 1:56,8 
pia Reșița; 6. SSE Buc.

3.
Pitic, schibec,
Reșița: 5. O-4. Olimpia

Dinamo
simplu 500
2:14,8; 2. Ana Arvai (O-

m. : 1. Hilde

Ancora 
2:29,2 ;
Mureș; 
m. : 1. (Elena Lipalit, Valentina 

Artimov, Ema Mihăiles- 
Dinamo (Adriana Bîrsă- 
Ballnt, Năștea Spiridon,

2.
Ghizela
Popa) 9:46,2 ; 3. SSE Buc. Caiac 4 
: 1. Steaua (Timiș, Rîuleț, Pe- 
Artimov) 1:53,8 ; 2. Dinamo (Du- 
Calinin, Maftei, Sersea) 1:54,1 ;

4. CSS Buc.; 5. Olim-

RADU URZICEANU

GALAȚI (prin telefon). Așteptată 
cu deosebit interes, partida dintre 
Știința Galati și Franța B a prilejuit 
o dispută pasionantă, în special prin 
evoluția scorului. Gazdele au cîștigat 
cu 3—2 '15—4, 12—15, 9—15, 15—10, 
15—12). Studenții au început jocul 
în forță, creînd faze deosebit de fru
moase în primul set. Francezii — 
care, în general au lăsat o impresie

iiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifiiiiiiiininiiiH ttiiiiiiiiiiiiiiinHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiHiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiiinii 
firma, desigur, mai evident. Dar exis
tă raioane întregi (Alba Iulia, Ha
țeg, Sebeș, Ilia, Petroșeni) unde acti
vitatea atletică (în special cea femi
nină) este foarte slabă. Mai mult, 
în desfășurarea activității atletice din 
Hunedoara există și lipsuri de altă 
natură care impietează asupra perfor
manțelor. Pista stadionului Corvinu.l 
este neîngrijită, iar sportivilor le lip
sesc cu desăvîrșire o serie de mate
riale (garduri, obstacole, prăjini). Or, 
în aceste condiții, poate fi vorba de 
un lucru de calitate ?

Iată numai cîteva din problemele 
pe care le ridică în mod imperios 
activitatea atletică din acest oraș și 
pe care, atît conducerea clubului Me
talul cît și consiliul orășenesc al 
UCFS trebuie să le rezolve 
grabnic. Altfel, antrenorul 
va trebui, în continuare, să 
elemente tinere, să se ocupe și
gători și de săritori și de aruncători, 
în condițiile de muncă arătate mai 
sus, în timp ce alte cadre specializa
te, care ar putea aduce un apqrt sub
stanțial la îmbunătățirea activității 
ar continua să se complacă în acei 
„dolce farniente*, să le pice din cer 
vreun recordman al tării..

Puncte de vedere
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atletismul hunedorean începe săîn 
se simtă ceva ! în orice caz s-a făcut 
un important pas înainte. Ne-o cer
tifică, în primul rînd, locul fruntaș 
pe care echipa regiunii îl deține în 
campionatul republican. Este meritul 
organelor sportive locale care, în ul
tima vreme, s-au dovedit mai preo
cupate pentru dezvoltarea atletismu
lui. Meritorie este și munca desfășu
rată în acest oraș de antrenorul Geor
ge Băleanu. Acesta a reușit, cu mult 
entuziasm și pricepere, să descopere 
și să îndrume o mină de atleți (Ion 
Catrina, Romulus Moise, Paul Korosy, 
Teodor Șerban, Elena Vîrlan, Ma
ria Salomon sau Suzana Trif) cu fru
moase perspective.

Analizînd însă cu mai multă pro
funzime o serie de probleme legate 
de dezvoltarea atletismului în Hune
doara vom descoperi pe lîngă incon
testabilele realizări și cîteva rămîneri 
în urmă care arată că mai sînt multe 
lucruri de făcut.

NICI O ARUNCĂTOARE 
DE SULIȚĂ PESTE 29 M!

în Hunedoara există un lăudabil 
Centru de antrenament al UCFS,

Realizări, dar și obstacole
- Prin secțiile de atletism

unde antrenorul Băleanu 
pe cei mai talentați copii și juniori 
(58). De aici își recrutează elemente
le secția de atletism a clubului Me
talul unde muncește tot... G. Băleanu. 
în ceea ce privește continuitatea în 
muncă nimic de zis ; îndrumarea tî- 
nărului atlet este astfel asigurată 
pe o durată mai îndelungată. Dar, 
cerințele deosebit de mari care stau 
în fața atletismului hunedorean nu 
mai pot fi acoperite în aceste condi
ții. Și atunci nu trebuie să mai mire 
pe nimeni că dintr-o regiune întreagă 
nu se poate selecționa o formație fe
minină cu posibilități de a concura 
măcar mulțumitor în campionatul re
publican sau că, de pildă, cea mai 
„bună" aruncătoare de suliță de-abia 
atinge 29 metri ! Exact ca în urmă 
cu 30 de ani...

Este foarte adevărat că antrenorul 
Băleanu își consacră tot timpul liber 
pentru depistarea unor tinere atlete. 
Mai mult, în primăvara acestui an el 
a inițiat organizarea unei competiții 
(sistem divizie) la care au luat parte 
9 reprezentative școlare (!). întrece
rea s-a bucurat de un mare succes de

din Hunedoara -
i-a adunat participare, mai ales că probele ei 

(60 m, lungime, înălțime, greutate, 
aruncarea mingii de oină și ștafeta 
4x60 m) erau perfect accesibile unui 
mare număr de copii. Dar, inițiativa 
nu s-a bucurat de un sprijin prea 
mare, pentru că aportul majorității 
profesorilor de educație fizică, care 
ar fi trebuit să se ocupe de selecțio
narea echipelor, de pregătirea lor, a 
fost cu totul nesatisfăcător. De altfel, 
lipsa de preocupare a unor profesori 
cu specializare în atletism, cum ar fi 
I. Stanciu (Hațeg), C. Ciontescu (Hu
nedoara), Doina Holhoș (Brad), I. 
Ciolana (Orăștie) ș.a. constituie, de 
asemenea, un principal impediment în 
dezvoltarea atletismului hunedorean.

ESTE NEVOIE DE CALITATE !

Am amintit rezultatele bune ob
ținute de antrenorul G. Băleanu. Dacă 
și ceilalți antrenori sau profesori cu 
specializare și-ar da mai multă oste
neală, atletismul hunedorean s-ar a-

cît mai 
Băleanu 
caute și 
de aler-

A. VAS1L1U
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Juniorii de la Știința Cluj, campioni republicani

Trei recorduri de juniori 
Ia Poiana Brașov

® Mihae'a Peneș — 55,90 m la suliță

Dună o întrerupere de 9 ani, ju
niorii Științei Cluj au reușit să in- 

din nou în posesia titlului de 
campioni republicani.

în finala de ieri, Știința și-a de
pășit adversarul mai ușor decît 
ne-am așteptat. Oaspeții, ca de alt
fel și gazdele, au avut în echipă 
cîteva individualități care și-au 
făcut debutul și în prima categorie 
a țării. Dar în timp ce Ion Cons
tantin, Udroaica și Adrian Cons- 
tantinescu de la Progresul acționau 
individual, valorile cluienilor (Si- 
monfi, Szoke, Curuț) s-au angrenat 
în mecanismul formației lor și ca 
urmare valoarea întregii echipe a 
fost superioară adversarilor.

Prima repriză a purtat ampren
ta emotivității, a crispării, ceea ce 
firește a dăunat calității. Ambele 
echipe au comis greșeli în pase, au 
tras puțin și imprecis la poartă. 
Golul marcat în min. 29 este, de 
fapt, rezultatul unei greșeli de. a- 
părare. Sabău a executat de la dis
tanță o lovitură liberă, cu boltă 
Brelan și portarul bucureștean au 
sărit la minge, ultimul a atins-o cit 
palmele și a „aruncat~o“ în poartă

După pauză, ambele echipe — 
dar mai ales Știința — ne-au arătat 
ca merită cinstea de a juca finala 
juniorilor. Meciul este mai atractiv, 
cîteva faze de poartă încălzesc tri
bunele. Se creează multe ocazii dar 
dintre toate doar una este concre-

„Cupele campionatului" CONSTANTIN ALEXE

înaintea finalei „Cupei R. P. Ro- 
Jmâne" a avut loc înmînarea „cupelor 
-campionatului". Astfel, după ce au 
fost premiate campioana R. P. Ro
mâne pe anul 1964—1965, echipa DI
NAMO BUCUREȘTI, câștigătoarele 
din categoria B (SIDERURGISTUL 
GALATI și ȘTIINȚA TIMIȘOARA) 
?i din categoria C (DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI, CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ. C.F.R. ARAD și ARIE- 
ȘUL TURDA), au mai fost înmînate 
următoarele trofee : „CUPA SPOR
TUL POPULAR", echipei cu cea mai 
valoroasă comportare în afara cam
pioanei, adică Rapid București ; 
„CUPA REVISTEI SPORT". celui 
mai bun portar al campionatului — 
Mihai Ionescu (Petrolul) ; „CUPA 
SCÎNTEIA TINERETULUI", antre
norului care a promovat cei mai mulți 
tineri jucători în prima formație : N.

Sarajul pentru categoria C
OLTUL RM. V1LCEA—S. N. OL

TENIȚA 1—1 (0—1). — Joc de mare 
uptă în care — de ambele părți — 
lu abundat duritățile. Echipa locală 
i jucat la întîmplare, fără orizont, în 
imp ce oaspeții s-au apărat organizat 
i au contraatacat periculos, reușind să 
iljțină un meritat rezultat de egalitate 
1, o dată cu acesta, calificarea în ca- 
egoria C (duminica trecută echipa din 
lltenița a cîștigat cu 1—0). Au înscris: 
Țnpeanu (min. 23) pentru S.N.O., 
funteanu (min. 54) pentru Oltul. 
Ion Predișor - coresp).

VICTORIA CHIȘINEU-CRIȘ — 
l.F.R. -"CARANSEBEȘ 0—0. Joc de 
actură 'slabă în care au abundat ieșirile 
lesportive și faulturile. Partida a fost 
.ondusă foarte slab de arbitrul Cîm- 
>eanu din Cluj. In min. 15, Lingurarii 
Victoria) șutează la poartă, direcția 
alonului este schimbată cu mina de 
n apărător al feroviarilor și arbitrul, 
a loc de penalti, acordă corner! In 
lin. 71, la o învălmășală în fața por
ii echipei din Caransebeș, Dascălu 
Victoria) trimite mingea cu capul în 
ol. Portarul oaspeților, Udrea, reține... 
proape de plasă. Arbitrul de centru 
» îndrepta spre tușier să se consulte, 
‘Ar a intervenit de pe margine observa-' 
irul federal R. Wetzer care i-a in- 
icat arbitrului să anuleze golul! In 
ir: 2—0 pentru C.F.R. (Iosif Boitoș- 
oresp.).
ALTE REZULTATE: Unirea Ne- 

rești—Ancora Galați 0—1 (0—0), Pro- 
resul Reghin—Unio Satu Mate 2—0 
1—0), I.M.U. Medgidia—Rafinăria 
impina 3—0 (1—0), Minobradul Va- 
a Domei—Minerul Comănești 4—-0, 
tiința Petroșeni—Progresul Strehaia 
-0' (1—0), C.I.L. Gherla—Metalul 
opșa Mică 0—2.
In urma acestor rezultate au promo- 

at în categoria C: Minobradul Vatra 
>ornei, I.M.U. Medgidia, C.F.R. Ca- 
insebeș, Ancora Galați, S.N. Olte- 
ița, Progresul Reghin. Duminica vi
oare se dispută returul partidelor 
dința Petroșeni—Progresul Strehaia 
(O.J.L. Gherla—Metalul Conșa Mică, 
mănunte în ziarul de mîine.

Sorin Bretan — căpitanul echipei Știința, cu cupa în mină, și colegii lui fac 
tuiul âe onoare, fericiți și aplaudați de miile de spectatori.

Foto : V. Bageac
tizată. In min. 46, la un contraatac, 
Mustețea trece printre apărătorii 
adverși și înscrie pe lingă portar. 
La 0—2 Progresul insistă mai mult 
dar nu poate modifica scorul.

Arbitrul Gh. Osiac — Timișoara 
a condus cu unele mici scăpări for
mațiile :

ȘTIINȚA CLUJ : CURUȚ — Po-

Dumitrescu (U.T.A.) ; „CUPA RO
MÂNIA LIBERĂ4*, echipei cu înain
tarea cea mai eficace : Dinamo Bucu
rești ; „CUPA MUNCA", celei mai 
disciplinate echipe : Steaua București; 
„CUPA MAGAZIN", jucătorului cu 
cei mai mulți ani de activitate la a- 
celași club : dr. Traian Georgescu 
(Știința Cluj) ; „CUPA RADIO-TE- 
LEVIZIUNII", antrenorului care a 
dat cei mai mulți jucători reprezenta
tivelor : Ilie Savu (Steaua București); 
„CUPA FLACĂRA", echipei cu cele 
mai bune rezultate în deplasare : Di
namo București ; „CUPA INFORMA
ȚIA BUCUREȘTIUI.UI", golgeteru- 
lui campionatului : Adam (Știința 
Cluj) ; „CUPA STEAGUL ROȘU", 
celui mai bun arbitru : N. Mihăilescu 
(București) ; „CUPA GAZETA LI
TERARĂ", celei mai bune apărări : 
Rapid București ; „CUPA I. S. LO- 
TO-PRONOSPORT". echi pei cu cel 
mai bun golaveraj prin scădere : Di
namo București. De asemenea, a fost 
premiat antrenorul Dan Alexandru 
jU. 1. Arad) care a avut cele mai 
bune rezultate în munca cu juniorii.

Ieri, la Constanța

Farul—Aufbau Magdeburg 
1-0 (0-0)

CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 
Desfășurată pe un timp nefavorabil 
(ploaie, vînt și frig), partida a fost 
urmărită de un număr redus de spec
tatori. Jocul a arătat că cei care au 
absentat de pe stadionul „1 Mai" 
n-au avut ce pierde. Meciul a fost de 
o factură tehnică și spectaculară cu 
totul modestă. Atît de o parte cît și 
de cealaltă s-a jucat la întîmplare, 
cu repetate pase la adversar, fără a 
se realiza vreo fază mai atrăgătoare. 
Totuși, chiar și în aceste condiții, 
localnicii ar fi putut deschide scorul 
în min. 44 dacă Manolache n-ar fi 
ratat copilărește.

în repriza a doua, jocul a fost ceva 
mai bun. Meritul principal l-au avut 
gazdele, care, introducînd în atac pe 
Ologu și Tufan în locul lui Mănescu 
și, respectiv, Bukosi, au dat acțiuni
lor lor mai multă consistentă. Cu 
toate acestea, unicul gol al partidei 
a fost înscris de fundașul Neacșu, 
care, in min. 60, a transformat impe
cabil o lovitură liberă de la 20 m. 
Zece minute mai tîrziu oaspeții au 
fost pe punctul de a egala : la un cor
ner, portarul Pîlcă, slab în acest joc, 
a lăsat mingea să-i treacă prin fată, 
Stocker a șutat dar ou puțin pe lînaă 
bară.

FARUL : Pîlcă — Neacșu, Stancu, 
Costin, Gref — Zamfir, Pleșa, — Șoan- 
gher, Bukosi (Tufan), Manolache, Mă
nescu (Ologu).

AUFBAU: Blokwitz — Zibemann. 
Fronczek, Retschlog, Kubisch — Riih- 
loff, Seguin — Stocker. Hirschmann. 
Fckardt, Klincibiet-

GELU RUSCANU — coresp. reg. 

povici, SZOKE, Sabău, Chira 
CZETGEAN, Oprea — S. BRETAN 
MUSTEȚEA, Tarcu, Simonfi (antre
nor S. Avram).

PROGRESUL : E. Cicu — A. 
CONST ANTINESCU, Ioniță, Mari
ni, Pipoi — Gerea, Mirăuță — 
GHIȚĂ, Udroaica (min. 60. L. Cicu),
I. CONSTANTIN, Gheorghe (an
trenor I. Kluge).

S-au încheiat finalele „universitarelor" la jocuri
(Urmare din pag. 1)

datorită golaverajului superior : 1. 
București I 11 p (94:25); 2. Timișoa
ra 11 p (73:28); 3. Galați 8 p; 4. Cluj 
6 p; 5. București II 4 p; 6. Iași 2 p;
7. Petroșeni 0 p. Alte rezultate: Iași
— Petroșeni 13—3 (8—2) și Cluj — 
București II 9—7 (5—5).

La băieți, ultimele rezultate: Pe
troșeni — Cluj 13—8 (6—5), Galați
— Timișoara 18—17 (8—10), Iași — 
Brașov 21—18 (12—9), Oradea — 
Constanta 18—9 (7—5), Craiova — 
Tg. Mureș 28—19 (13—6), Bacău — 
Suceava 55—8 (30—4).

Clasamentul final: 1. București I;
2. Petroșeni ; 3. Galați; 4. Iași,- 5. 
Timișoara ; 6. Cluj ; 7. Brașov ; 8. 
Bacău ,- 9. Craiova ; 10. București II ; 
11. Tg. Mureș; 12. Oradea; 13. Con
stanța ,- 14. Suceava. (P. G.).

O FINALA PASIONANTA
LA FOTBAL

Studenții din Galați au reușit să în
treacă cu 5—3 (2—3) pe colegii lor 
din Craiova, după o partidă de un 
bun nivel tehnic, spectaculoasă, răs
plătită cu aplauze de numerosul pu
blic prezent pe stadionul Republicii.

Jocul a avut două aspecte diferite, 
în prima repriză craiovenii au do
minat mai mult și au condus la un 
moment dat chiar cu 3—1, prin golu
rile înscrise de Bîtlan (min. 24). An
ton (min. 30) și Lovin (min. 31). Gă- 
lățenii au ratat în această parte cîte
va situații favorabile, dar au reușit 
să înscrie în min. 29 prin Stoenescu 
(autogol) și în min. 40 prin Neagu. 
După pauză, gălățenii au intrat deciși 
și au egalat chiar în min. 46 prin 
Ionescu (din 11 m). Spre sfîrșitul re
prizei, studenții craioveni au cedat 
complet inițiativa celor din Galați, 
care au înscris încă două goluri prin 
Cojocaru (min. 84) și Gh. Cristian 
(min. 85). A arbitrat cu competență 
Aurel Bentu — București, formațiile: 
GALAȚI : Enache — PASCU, lacob, 
Antonescu, IONESCU — Nicolae, 
Cristian — Găinaru, COJOCARU, 
NEAGU, Stănculescu. CRAIOVA : 
PAPUC — Găgeatu, BÎTLAN, M. 
MARCEL, Stoenescu — Stănescu, Te-

Festivitate de premiere
Teatrul de vară al Complexului 

sportiv studențesc de la lacul Tei. 
în „fotolii", finaliștii campionate
lor republicane universitare. Cei 
care în toamna anului trecut au 
luat startul împreună cu aîți 
60 000 de sportivi studenți în acea
stă entuziastă întrecere tinerească. 
Sînt prezenți, de asemenea, profe
sori, antrenori, care prin munca 
lor susținută au reușit să urce 
echipele pe care le pregătesc pe 
podiumul învingătorilor.

La masa prezidiului iau loc 
Jean Livescu, adjunct al minis

Cu cîteva zile înaintea startului 
în finalele campionatelor republica
ne individuale de atletism ale senio
rilor (vor începe vineri la Timișoa
ra) activitatea competițională desfă
șurată în întreaga tară a urmărit a- 
ducerea viitorilor competitori într-o 
formă cit mai bună.

® în cadrul concursurilor desfă
șurate recent pe stadionul Tinere
tului din Capitală cele mai bune re
zultate au fost înregistrate la : BĂR
BAȚI : 400 ni: Gh. Luncan 50,7; 
800 m : S. Szabo 1:58,5, C. Tatu 1:59,6; 
110 mg; N. Pop 15,1; înălțime: Gh. 
Vanghelescu 1,85, M. Savilo 1.85; 
prăjină : P. Rujan și Gh. Gligor 3,70; 
greutate: A. Raica 15,78; FEMEI: 
400 m : V. Furdui 61,0, A. Weiss 61,1, 
Al. Bucur 61,2; 80 mg: G. Cîrstea 
12,1 L. Jung 12,2; înălțime: A. Pro- 
dea 1,50; greutate: A. Gurău 13,98; 
disc: L. Manoliu 49,81, El. Prodan 
41,02. (N. D. Nicolae-coresp.)

• Pe stadionul Crisana din Ora
dea a avut loc întîlnirea dintre 
echipele Crișul și C.S.O. Baia Mare: 
FEMEI: 400 m : I. Miclos (BM) 69,3;
800 m: Miclos 2:15,7; înălțime: E.
Szabo (C) — 15 ani 1,40 m ; lungi
me : M. Costin (C) 5.05 ■, 80 mg: 
Costin 12,1; BĂRBAȚI: 800 m: 1.
Hahn (BM) 2:02,4; 3000 m: A. Balint 
(BM) 9:17,4; 10 km marș: FI. Indricș 
(C) 55:04,4; înălțime: C. Szasz (C) 
1,85 m. (I. Boitoș-coresp.)

• în cadrul etapei regionale, des
fășurată pe stadionul „1 Mai" din 
Constanta, cele mai bune rezulta
te: BĂRBAȚI: 400 m: I. Ferentz 
51,4; 5000 m: T. Ioniță 16:00,4 ;

tea — Cîrciumărescu, Anton, Lovin, 
C. Popescu. (G. C.).

LA BASCHET MASCULIN, 
ÎNVINGĂTOARE BUCUREȘTI I

La baschet, victoria a revenit, după

Combativitate și spectacol de calitate, iată prin ce 
s-au caracterizat finalele „universitarelor" la baschet. 
Imaginea din fotografie ilustrează din plin acest lucru. 
In întrecere — jucătorii echipelor Galați și Craiova. 

Foto A. Neagu
cum era de așteptat față de desfășu
rarea primelor etape, formației Bucu
rești I, alcătuită in majoritate din 

trul învățămîntului, Aurel Duma, 
președintele Consiliului General al 
UCFS, Ștefan Bîrlea, președinte al 
U.A.S.R., precum și membri ai co
misiei de organizare a campiona
telor universitare. Finaliștii pri
mesc calde felicitări pentru fru
moasa lor comportare. Li se urează 
succes la învățătură și în viitoa
rele lor întreceri sportive.

Urmează festivitatea de premi
ere. Echipelor clasate pe primele 
locuri li se înmînează cupe, pla
chete, diplome și nenumărate pre
mii.

10 000 m: P. Lazăr 32:33,0; 4x100 m: 
Constanța 45,9; FEMEI: 800 m: V. 
Ferentz 2:24,1 ; 4x100 m: Constanta 
55,2. La juniori: 100 m : L. Levonian 
11,2; 800 m: Ch. Barbu 2:08,6; qren- 
tate: Gh. Luchian 15,35. IE. Petre- 
coresp.)

• Etapa regiunii Brasov s-a des
fășurat pe stadionul din Poiana. 
BARB AȚI: 100 m: D. Comșa 11,0; 
400 m: H. Schmidt 51,2; 800 m: T. 
Torok (Sibiu) 2:00,4; 5000 m. T6- 
rdk 15:57,0: 110 mg: M. David 16,2; 
lungime : V. Ersenie 6,97 ; triplu :
H. Haler 14,30; ciocan : F. Amels 
(Sibiu) 55,96 — nou record regio
nal ; FEMEI : 400 m : M. Cretu 
(Sibiu) 66,7 ; lungime : U. Popescu 
5,12; greutate: A. Sălăqean 15,93; 
disc: Sălăgean 42,05. (V. Secăreanu- 
coresp.)

• Simbătă și duminică, pe un timp
nefavorabil, a avut loc la Poiana 
Brașov un concurs al juniorilor. Cti 
acest prilej au fost înregistrate 3 noi 
recorduri de juniori și unul egalat: 
Pentatlon fete : Elena Vintilă (Di
namo) 4081 p (80 mg—11,8, greut. — 
8,67, înălț. — 1,50, ‘ lung. — 5.81,
200 m — 26,9); triatlon : Silviu Ho- 
doș (CSS Buc.) 2190 p (100 m — 11,5, 
lung. 6,89, greut. — 7,257 kg — 
13,64); disc (1,5 kg): Iosif Naghi 
(Știința Buc.) 60,96; 110 mg 1106 cm): 
Viorel Suciu (Penicilina Iași) 14,7 — 
rec. egalat. Alte rezultate: fete : su
liță : Mihaela Peneș 55,90 m ; 80 mg: 
Sanda Anghelescu 11,6; greutate: 
Elena Elic 13,16; băieți; disc (2 kg):
I. Naghi 51,26.

jucători divizionari. Este drept că 
în ultimele două etape nu an jucat 
Radu Diaconescu, Paraschivescu, le- 
cheli, Savu și Dimancea, selecționați 
în lotul pentru „L'niversiadă ; dar, 
acest lucru nu i-a împiedicat pe cei
lalți componenți ai echipei să reali

zeze două succese in fata 
Craiovei și Tim șoarei, 
terminînd turneul neîn
vinși și cucerind astfel 
titlul de campioni univer
sitari pe anul 1965.

Rezultate tehnice : Se
ria A: Galați — Craiova 
53—50, Cluj—Iași 58—43, 
București I — Timișoara 
105—55, București 1 — 
Craiova 89—38, Cluj — 
Galați 63—31 ; Seria B : 
București II — Tg. Mureș 
70—60, Petroșeni — Ora
dea 55—63, București II 
— Petroșeni 96—57. Cla
samentul final : 1. BUCU
REȘTI I; 2. Cluj ; 3. Iași; 
4. Timișoara ■, 5. Craiova;
6. Galați; 7. București II;
8. Brașov ; 9. Oradea ; 10. 
Tg. Mureș; 11. Petro
șeni. (D. S.).

FAVORITELE AU CÎȘ
TIGAT LA VOLEI

Favoriții au învins pe 
toată linia în meciurile 
de volei de sîmbătă: 
Brașov — Timișoara 3—1, 
Petroșeni — Iași 3—1. 
București II — Cluj 3—0 
în competiția masculină 
și București I — Bucu
rești II 3—0 (6, 15, 3) în 
finala feminină. Clasa
mentele finale : MASCU
LIN: 1. BUCUREȘTI I;2.

Brașov ,- 3. București II; 4. Petroșeni; 
5. Iași,- 6. Cluj ; 7. Timișoara; 8. 
Galați; 9. Craiova; 10 Oradea; 11.
Bacău ; 12. Pitești. FEMININ: 1.
BUCUREȘTI I; 2. București II, 3. 
Cluj ; 4. Craiova ; 5. Iași; 6. Galați ;
7. Timișoara ; 8. Tg. Mureș ; 9. Bacău; 
10. Brașov; 11. Petroșeni.

Partidele din ultima etapă — fără 
să strălucească — au mulțumit par
țial publicul prin numeroasele mo
mente de dispută echilibrată pe care 
le-au cuprins în desfășurarea lor. 
Ceva mai puțin jocul masculin Petro
șeni — Iași și mult mai p-ițin finala 
întrecerii feminine, la cauătul căreia 
București I avea să Cucerească titlul 
de campioană. Prima formație a Ca
pitalei, deși fără trăgătoarele princi
pale Golimas și Dumitrescu, a cîști
gat destul de comod ; echipa secundă 
din București s-a prezentat neașteptat 
de slab față de evoluțiile anterioare, 
mai cu seamă în apărare (blocaj, du
blaj, linia de fund). (C. F.).



A V-a ediție a „Cupei Bucureștiului"
Deși evident 

„incomodate" de 
ploaie (sîmbătă,
din această cauză, 
nu s-a putut desfă
șura decît o pro

bă), întrecerile celei de a V-a ediții a 
„Cupei Bucureștiului" au suscitat un 
viu interes în rîndul iubitorilor ci
clismului. Era și firesc- „Forța" a- 
cestui concurs a fost de primă mînă, 
printre concurent» prezenți la start 
numărîndu-se campionul olimpic de 
la Tokio, Jiri Daler, protagoniști ai 
ultimelor ediții ale campionatelor 
mondiale și numeroși performeri din

Ko/.i și — în sfîrșit — că Vasile ). 
Burlacu s-a „infiltrat" la 1 000 m prin- -■ 
tre fruntași ne arată că și în această )" 
ramură a ciclismului am putea face (( 
ceva dacă i-ain acorda mai mult ere- ■■ 
dit. Oricum, concursul internațional - - 
de la Dinamo constituie o reușită, uu )) 
pas pe un drum pe care trebuie să " 
mergem cu mai mult curaj, cu mai " 
multă ambiție.

Rezultate tehnice t «»
Viteză (ziua I) : 1- Z- Zajac (R.P.P.), " 

2- R. van Vlierberger (Belgia); 3. Va- (( 
dim Kozi (U.R.S.S.),- 4. Mircea Po- --

Curt Socol

„ricinorialul RosicKi" de ia Praga După 7 runde

nou
la decatlon

record republican
7433 p.

Se dă startul într-o nouă serie la viteză. Pe linia de plecare se află Mircea 
Popescu (dreapta) și sovieticul Kozi Vadim.

Foto : V. BageaoI'

PRAGA 10 (prin 
startul tradiționalului 
ternațional „Memorialul Rosicki" 
au fost prezenți, în acest an, o 
serie dintre cei mai valoroși atleți 
din Anglia, Austria, Australia, 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, 
R.D.G., R.F.G., Italia, Indonezia, 
România, Polonia, Ungaria, S.U.A., 
Olanda, Noua Zeelandă etc. în
trecerile, desfășurate pe Stadionul 
Armatei, au fost vădit stînjenite 
de pista muiată de ploaie și de 
timpul complet nefavorabil. Cu 
toate acestea au fost înregistrate 
o serie de rezultate foarte valoroa
se. Astfel, în proba feminină de 
100 m sprinterele poloneze Eva 
Klobukowska și Irena Kirszenstein 
au realizat cu 11,1 sec. un nou 
record mondial (v.r. de 11,2 apari 
ținea alergătoarelor americane Ws 
Rudolph și W. Tyus).

ÎNTRE REZULTATELE CELE 
MAI BUNE ALE CONCURSULUI

teleton). La 
concurs in-

că am rea- 
fării, a de-

Socol. il

Uniunea Sovietică, Belgia, Cehoslova
cia, Bulgaria, R. D. Germană, Polo
nia și România. Performanțele reali
tate (4:38,07 — echipa R.S.C. la ur
mărire, 1:11,4 — cu vînt destul de 
:tare — la 1 000 m cu start de pe 
iloo — W. Latocha și chiar acel 11,6 
sec. la viteză obținut sîmbătă, în se
riile eliminatorii de Mircea Popescu), 
ne dovedesc valoarea participanților, 
deși — așa cum remarcam — timpul 
n-a fost întrutotul favorabil- Am avut, 
desigur, o mare satisfacție atunci cînd 
Vasile Burlacu s-a clasat pe locul III 
la cursa cu adițiune de puncte. Dar, 
poate, tot atît de mare ne-a fost bu
curia constatînd că o serie dintre ci
cliștii noștri de pistă (dintre puținii 
pe care-i avem) pot ține piept unor 
alerqători de valoare incontestabilă. 
Faptul că Mircea Popescu a ajuns 
în turneul final la viteză, că Dan Po- 
povici l-a întrecut pe van Vlierberger 
(campionul Belgiei și învingătorul Iui 
Vandenberg) și pe sovieticul Vadim

pescu ; ziua a îl-a: 1. Z. Zajac 3 v; 
2- DAN POPOVICI 2 v; 3. van Vlier
berger 1 v; 4. Vadim Kozi 0 v;

Urmărire pe echipe: 1. R. S. Ceho
slovacă (4:38,07 — în serii); 2. R. P. 
Polonă; 3 Uniunea Sovietică; 4. R. P- 
ROMÂNĂ; 5. R. P. Bulgaria ; 6. Bel
gia ; 7. R. D. Germană.

1 000 m cu start de pe loc: 1- W; 
Latocha (R.P.P.) 1:11,4; 2. Jiri Pecka 
(R.S.C.) 1:11,5; 3- R. van Vlierberger 
(Belgia) 1:12,0; 4. Vasile Burlacii
1:12,3; 5. I. Telovalnikov (U.R.S.S.) 
1:12,7; 6. B. Junge (R.D.G-) 1:13,4.

Cursa cu adițiune de puncte (100 
ture, sprint la 3 ture): 1. Jiri Daler 
(R.S.C.) două ture avans 25 p; 2. Mi
lan Puzla (R.S.C.) un tur avans 45 p; 
3. VASILE BURLACU un tur avans 
14 p; 4. Edy Regniers (Belgia) 40 p; 
5. K. Foligowschi (R.P.P.) 36 p; 6. N. 
Ivanov (R-P.B.) 23 p.

H. NAUM
TR. IOANIȚESCU

La Praga

„Criteriul european
de juniori"

Ia tenis de masă
cum s-a
15 iulie

mai anunțat, între 
are loc la Praga 

de juniori"

Așa
12 și
„Criteriul european
la tenis de masă. In acest scop,
duminică au părăsit Bucureștiul 
sportivii Silviu Dumitru, Gelu 
Păun, Liviu Șimandan, Viorica 
Ivan și Carmen

Canotorii
Crișan.

au avut
în „Regata
(prin telefon). —

‘ 1“ îna-
LUCERNA, 11 ..

Veritabilă „repetiție generală1 
intea campionatelor europene de ca-

Trei din cele zece titluri de campioni republicani la box

(Urmare din pag. 1)

au luat drumul provinciei

SE CUVINE REMARCAT $1 CEL 
DE 7 433 p ÎNREGISTRAT, LA DE
CATLON, DE CAMPIONUL NOS
TRU CURT SOCOL, CU 47 P MAI 
MULT DECÎT VECHIUL SĂU RE
CORD REPUBLICAN.

„Slnt ioarte bucuros 
Uzat un nou record al 
clarat după concurs
închin, din toată inima, celui de 
al IV-lea Congres al partidului 
nostru. Cu acest prilej mă angajez 
să mă pregătesc și mai bine pen
tru a obține și alte rezultate de 
valoare".

Pe locul doi la decatlon, după 
Socol, s-a clasat un alt reprezen
tant al nostru, Vasile Mureșanu, 
cu 7 130 p., record personal, iar al 
treilea a fost Glatz (R.D.G.) cu 
7110 p.

ba aruncarea greutății femei, 
Ana Sălăgean a ocupat locul doi 
cu 16,15 m (cel mai bun rezultat 
din 1965) după Jange (R.D.G.) 
16,41,

Alexandra Nicolau conduce 
în turneul de șah 

de la Briansk
MOSCOVA 11 

turneul internațional feminin de 
șah de la Briansk, după consuma--- 
rea a 7 runde, continuă să con-)) 
ducă Alexandra Nicolau (R. P. Ro-)) 
mână) cu 5 puncte și o partidă în-" 
treruptă, urmată de , Kozlovskaia)) 
(U.R.S.S.) 5 puncte, Ranniku și--
Kislova (U.R.S.S.) 4,5 puncte. în" 
runda a 7-a, Kozlovskaia a cîști--- 
gat la Jurczinska, Lazarevici la" 
Borisenko și Kislova la Asenova.)) 
Nicolau a întrerupt în poziție-- 
complicată partida cu șahista ma-)) 
ghiară Karakaș.

s

(Agerpres). în-”

LA ATENA
începe Balcaniada 

de tenis
Atena • -Astăzi se deschide Ia 

cea de a Vl-a ediție a Balcaniadei) ’ 
de tenis. Reprezentativa țării - -

noastre, care a sosit in capitala)) 
Greciei, este formată din jucăto-. ■ 
rii Țiriac, Mărmureanu, Bosch si" 
C. Năstase. Competiția încheie)) 
vineri.

Campionatele mondiale de scrimă

Ultimele întreceri pe planșele 
de la „Coubertin"

De Ia trimisul nostru
PARIS, 11 (prin telefon). — 

Sîmbătă seara, echipa de spadă a 
Franței (Dreyfus, Boissier, Brodin, 
Bourquard) a cucerit titlul de cam
pioană a lumii întrecînd în finală 
formația Angliei cu 9—5. O per
formanță neașteptată. Inițial, spa-

o bună comportare 
Lucerna"

dent lupta, dîndu-i astfel posibilita
tea boxerului craiovean să puncteze și 
să acumuleze avantaj. Numai „sclipi
rea" din ultima repriză a lui Simion 
și, probabil, faptul că este mai tînăr 
i-a determinat pe arbitri să-i acorde 
victoria. Meciul, în general, a fost 
echilibrat, iar decizia este discuta
bilă.

Unul dintre cei mai compleți bo
xeri ai acestor finale de campionat a 
fost, fără îndoială, dinamovistul Va
sile Antoniu. După ce în semifinale 
îl întrecuse prin abandon pe A. Murg, 
făcînd o adevărată demonstrație, în 
partida care avea să decidă titlul de 
campion la categoria semiușoară, An
toniu a realizat o nouă victorie îna
inte de limită. De data aceasta, el l-a 

i învins prin abandon în repriza secun
dă, pe tînărul Victor Gheorghe (Con
structorul Brăila). Depășit evident în 
prima repriză, cînd a fost și numărat 

i în urma unui „un-doi“ la bărbie, V. 
Gheorghe a abandonat lupta în re- 

: priza secundă, simtindu-se în vădită 
; inferioritate.

Puțin a lipsit ca un al doilea titlu 
să ia drumul Muscelului. Boxerul 
muscelean. Gheorghe Manea, după 
două reprize, avea un ușor avantaj 
în partida cu campionul de anul tre
cut, Ion Dinu (Steaua). Finalul însă, 
cînd Manea a dat 
oboseală, i-a permis 
facă terenul pierdut 
toria.

Meciul dintre Ion

semne vădite de 
lui Dinu să re- 

si să obțină vic-

Pițu 'Gaz metan

și Constantin Niculescu 
a oferit miilor de spectatori 

Cei doi

Mediaș) 
(Steaua) 
multe momente palpitante, 
boxeri s-au angajat chiar de la pri
mul sunet de gong intr-un schimb ra
pid de lovituri puternice. Niculescu 
manifestă o oarecare superioritate în 
prima repriză, lăsînd impresia , cq^și 
va menține avantajul. Ultimul^rund 
este dramatic. Spectatorii se ridica în 
picioare. Prins între corzi, Niculescu 
ține brațul sting mai jos, Pițu sesi
zează și plasează o fulgerătoare 
dreaptă la bărbie, trimițîndu-și adver
sarul la podea. Niculescu reia lupta 
după numărătoare, dar incomplet res
tabilit este abandonat de arbitrul din 
ring, I. Dobre.

La categoria mijlocie mică s-au în- 
tilnit doi debutanți într-o finală de 
campionat : Vasile Dobre (Steaua) și 
Emil Constantinescu (Dinamo Craio
va). Craioveanul, intimidat de renu- 
mele pe care și l-a cîștigat, în ulti
ma vreme, adversarul său, a boxat re
ținut în primele două reprize și a fost 
depășit. în ultima, Constantinescu a 
atacat dezlănțuit, încercînd să refa
că... terenul pierdut, lucru care, în 
parte, i-a și reușit. Dar lăsîndu-se 
descoperit, a recepționat o puternică 
dreaptă la bărbie care l-a adus în si
tuație de K.O. Lovitură de teatru la 
categoria mi jlocie ! Titlul de campion 
al țării a luat drumul orașului Cîm- 
pia Turzii. Autorul acestei performan
țe de răsunet este tînărul de 19 ani, 
Gheorghe Chivăr (antrenor Fr. Am- 
bruș). Departe de a se intimida de 
valoarea adversarului său (Ion Oltea-

nu — Dinamo), Chivăr a 
deosebi, în ultimele două 
mult curaj, trimițîndu-i dinamovistu- 
lui excelente directe la față și la corp. 
Olteanu s-a impus în lupta de aproa
pe, folosind serii la corp, dar în ul
tima repriză, obosit, n-a mai avut vi
goare. Pentru un plus de claritate în 
acțiuni, Chivăr a obținut victoria la 
puncte.

Pentru 
nirea cu 
Craiova) 
După ce 
în prima 
croșeuri de stingă la figură, Panduru 
a fost abandonat de arbitrul din ring, 
în ultima, partidă, conform așteptări
lor, Vwfo jMariuțan (Dinamo) l-a în- 
treou#Iâ^puncte pe Ion Ivan (CI. Mus
cel).,

luptat, în- 
reprize cu

Ion Monea (Dinamo), întîl-
Ștefan Panduru (Dinamo 

a fost o simplă formalitate, 
a fost numărat de două ori 
repriză, ca urmare a unor

Ron (Idilic

notaj academic, „Regata Lucerna" a 
reunit la start sîmbătă și duminică 
sportivi din 15 țări europene, plus 
echipaje din S.U.A. și Canada. 
România a fost reprezentată de 4 
sportivi, care au avut o bună com
portare. Astfel, sîmbătă, concurind 
la 2 fără cârmaci, echipajul nostru 
format din Batschi și Ceapura a cîș- 
tigat proba cu timpul de 7:22,4 
întrecînd Elveția (7:22,9) și echi
pajul canadian campion olimpic. La 
numai o oră după această finală, 
sportivii români au concurat în serie 
la 4 fără cîrmaci (li s-au adăugat 
Tușa și Tarasov), obținînd califica
rea.

Duminică, în finală, s-au înre
gistrat rezultatele: 1. R.F.G. 6:25,7; 
2. Italia 6:28,2; 3. ROMÂNIA 6:29,0; 
4. U.R.S.S. (admisă hors concours, 
deoarece fusese descalificată în se
rii); 6:31,1; 5. Olanda 6:31,4; 6. El
veția 6:31,9, 7. Iugoslavia 6:47,0.

Cîștigînd proba de 2 f.c., țara 
noastră a primit „Cupa Rotsee". 
Alți oîștigători: 84-1: S.U.A. 44-1: 
Cehoslovaoia. Simplu: Olanda.
Dublu: Elveția.

- nou record mondial 
3 mile 12: ,4!

LONDRA 11 (Agerpres). Campiona
tele britanice de atletism au început, 
pe un timp ploios, pe stadionul White 
City din Londra

Atletul australian RON CLARKE a 
marcat (după o serie de eșecuri) o 
netă revenire de formă, stabilind un 
nou record mondial în probi de 
3 mile cu timpul de 12:52,4. Vechiul

record, deținut de același atlet, era 
de 13:00,4. Clarke a fost cronometrat 
la o milă în 4:15,4, iar la două mile în 
8,36,4. Pe locurile următoare: 2.
Lindgren (S.U.A.) 13:04,2 — nou re
cord al S.U.A.; 3. Mecser (R. P. Un
gară) 13:07,6 — nou record maghiar; 
4. Graham (Irlanda de nord) 13:15,8 
— nou record al Irlandei. <

special, Tiberiir Stama-"
* f 

dasinii francezi trecuseră greu de ■ ■ 
cei elvețieni. Conduși cu 7—6,)) 
francezii au egalat, apoi au luat - - 
conducerea cu 8—7. Meciul nu a mai) ) 
continuat deoarece francezii aveau Ț 
avantaj la tușe. Apoi, în semifinale,-. 
Franța nu s-a putut impune în fața). 
echipei R. F. Germane cu care a ■ ■ 
terminat la egalitate: 8—8, dar vie-)) 
torie franceză la tușe cu 58—60..» 
Două victorii extrem de dificile i-au (( 
adus, așadar, pe francezi în finala. „ 
probei. Ceilalți finaliști, spadasinii ■ - 
englezi, au avut o evoluție mai)) 
convingătoare. Ei au dispus de - - 
echipa Ungariei, campioană olim-)( 
pică, cu 9—5, ceea ce a reprezen-.. 
tat, desigur, o mare surpriză. In- ■ 
finală, francezii își datorează vioto- (( 
ria în special lui Yves Dreyfus, care)) 
a obținut 4 victorii (5—2 cu Jay, - ■ 
3—2 cu Hoskins, 5-—3 cu Ilalsted)) 
și 5—2 cu Jacobs). Pe locul trei s-a-- 
clasat echipa Uniunii Sovietice, iar" 
pe patru — reprezentativa R. F... 
Germane. - (

Finala probei individuale de sa-)) 
bie a revenit polonezului Jerzy;; 
Pawlowski. El mai reușise această-- 
performanță acum 8 ani, în 1957) ( 
și de aceea revenirea lui pe primul.. 
plan este considerată ca o surpriză. - 
Pawlowski a suferit o singură în-)) 
frîngere în turneul final, la sovieti- - ■ 
cui Melnikov, dar l-a învii cu)( 
5—0 pe cel de al doilea ctasat, -, 
maghiarul Mildos Mezsena. Iată"; 
clasamentul: 1. Pawlowski (Polo-)) 
nia) 4 victorii, campion mondial ; - ■
2. Mezsena (Ungaria) 3 v. (3—17);))
3. Horvath (Ungaria) 3 v (3—18);--
4. Melnikov (U.R.S.S.) 2 v (2—17);"
5. Pezsa (Ungaria) 2 v (2—23); 6..)
Rîlski (U.R.S.S.) 1 v. "

Duminică dimineața a început ul-)) 
tima probă, cea de sabie pe echipe - - 
la care au fost înscrise 13 formații.)) 
Reprezentanții noștri au fost în a- - - 
ceeași serie cu echipele Bulgariei" ( 

■și Ungariei. Din păcate, sabrerii 1.
■ -români s-au comportat slab pier--' 
((zînd ambele partide. In meciul cu)) 
))trăgătorii bulgari, după oe au con- - - 
--dus cu 5—3, au pierdut cu 6—10" 
"(Mureșanu 3 v, Drîmbă 2 v, Hau-)) 
--cler 1 v — Diakovski 4 v, Stavrev" 
"3 v, Spiridonov 2 v, Atanasov 1 v).)) 
))ln acest meci, cel do al patrulea -- 
- - trăgător al nostru, Csipler, s-a com-)) 
))portat sub orice critică. Apoi, fiind-- 
--întrecuți și de echipa Ungariei cu)) 
-.9—1 (singura noastră victorie: Mu--- 
"reșanu—Kovacs 5—3), scrimerii ro--- 
)(mâni au pierdut posibilitatea de a )) 
.. intra în finala probei, care va - ■
.. avea loc luni.--

■ti
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