
PROLEI ARI DIN rOATE Morarii și Cristina Daia&anhegtonala jciiccjioncri de titluri la campionatele 
republicane de natape

al Uniunii de Cultură Fizică și din ica Socialistă România

A. Șoptereanu (2:36,4- 
nou record) și V. Costa 

(2;38.2) l-au învins
pe T. Tretheway (S.U.A,) 

la 200 m bras
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UN FRUMOS SUCCES

Echipa Romanici pentru a doua oară 
campioană balcanică la baschet juniori
KRALJEVO, 29 (prin telefon).— 

duminică seara s-a încheiat în lo- 
«lițate campionatul balcanic de 
■asu.et rezervat echipelor de juni- 
>ri. La capătul unor întreceri de 
>un nivel tehnic, mult apreciate de 
lumeroșii spectatori, formația Ro- 
nâniei a repurtat un frumos succes 
>cupînd locul I în clasament și de
venind astfel pentru a doua oară 
onsecutiv campioană balcanică.

In cea de a patra zi a întrecerilor, 
ormația noastră a obținut o nouă 
/ictorie, de data aceasta în fața Gre- 
:iei: 68—63 (28—21). Partida a fost 
îxtrem de disputată și de un foarte 
bun nivel tehnic, ambele echipe fiind 
adesea aplaudate la scenă deschisă 
aentru jocul lor spectaculos. Tinerii

baschetbaliști români au avut iniția
tiva în cea mai mare parte a timpului, 
reușind ca în final să facă față cu 
succes puternicei reveniri a formați
ei grecești.

Din nou cel mai bun om de pe te
ren a fost Radu Diaconescu, care a 
marcat 31 de puncte. Celelalte puncte 
ale formației românești au fost în
scrise de : Tudoșj 9, Scor/escu 14. 
Rusu 2, Ruhiiq 2, Sduca 5, loneci 4, 
Satmari 1.

In cel de al doilea meci de sîmbă
tă, echipa Bulgariei a obținut — la 
capătul unui meci de mare luptă — 
o surprinzătoare victorie în fața Iugo
slaviei cu scorul de 72—70 (37—33). 
Duminică, în primul joc al programu
lui, Bulgaria a întrecut Turcia cu

63—46 (26—14), iar la ora cînd are loc 
convorbirea telefonică Iugoslavia con
duce în partida cu Grecia cu 52—37. 
Indiferent de acest rezultat, însă, e- 
chipa României a ocupat locul I în 
clasament. La egalitate de victorii (3) 
cu Iugoslavia (în cazul că aceasta 
cîștigă meciul cu Grecia) și Bulgaria, 
echipa țării noastre are un clasament 
favorabil datorită coșaverajului su
perior în întîlnirile directe.

Surpriză de mari pro
porții, sîmbătă la bazinul 
Dinamo, în cea de a treia 
zi a finalelor : pe cît de 
mare pe atît de... plăcu
tă. Tom Tretheway, cam
pion al S.U.A. pe 1965, 
învins la București I De 
amîndoi specialiștii bra
sului nostru, Angel Șop- 
tereanu și Vasile Costa, 
care — în finalul probei 
200 m bras — au atins 
peretele bazinului înain
tea lui Tom. Cursa me
rită a fi relatată : înotă
torul american a „ieșit" 
mai bine din start, dar la 
jumătatea întrecerii a în
tors împreună cu Șopte- 
reanu (1:14,8 Ia 100 m). 
Reprezentantul nostru a- 
junge primul Ia 150 m 
și apoi încearcă des
prinderea. Avantajul luat 
tereanu crește văzînd cu ochii, în 
timp ce de pe culoarul 3, V. Costa

A. Șoptereanu, unul din performerii campionate
lor de natafie, îl Întrece clar pe Tom Tretheway 

in finalul probei de 200 m bras(S.U.A.)

de A. Șop-

la reluarea campionatului de rugbi

Cu o excepție, scoruri strinse
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

PETROȘENI 6—3 (6—0)

vine tare din urmă. Pe ultimii metri 
Șoptereanu conduce autoritar, iar 
Costa îl depășește pe Tretheway. 
„Media" cronometrelor indică un va
loros record republican pentru A. 
Șoptereanu: 2:36,4. V. Costa a par
curs distanța în 2:38,2 (timp de ase
menea sub vechiul record : 2:38,6 — 
V. Costa), tar Tom Tretheway în 
2:39,0. Dar în afară de A. Șoptereanu, 
antrenorul Gh. Dimeca a mai prezen
tat la această ediție un elev cu... 
lecția bine învățată. Numele lui este 
Vladimir Moraru care, după titlul 
cîștigat vineri (cu record) la 100 m 
liber, și-a adjudecat, a doua zi, și 
probele 200 m fluture (cu un foarte 
promițător record de juniori cat. 1 : 
2:24,6) și 400 m liber (tot cu un timp 
recod: 4:34,9). înapoiată de la Uni
versiadă, Cristina Balaban a cîștigat 
cu ușurință titlurile de campioană în 
probele 100 m spate (cu 1:14,5) și 400 
m liber (cu 5:12,5).

In ultima zi a concursului, ploaia 
puternică a stăvilit elanul parlicipan- 
ților la această ediție, astfel că ta-

rul a fost realizat de Nica (lovitură 
de pedeapsă) și Dragomirescu (lo
vitură de picior căzută) pentru Di
namo și Sabău (lovitură de pedeapsă) 
nentru Știința Petroșeni.

G. R. Ș-

un
chi- 
mo-

s-au 
cu o 
dominată 
dezastru-

(Continuare în pag. a 3-a)

GLORIA BUCUREȘTI — RULMEN
TUL BIRLAD 3—0 (3—0)

(Continuare în pag. a 3-a)

LAURIAN CR1STESCU (Steaua)
Foto : A. Neagu

Sîmbătă dimineața, într-un cadru 
festiv, au luat startul, în ediția 1965 

campionatelor republicane de tir, 
peste 150 de sportivi. In general, pri
mele rezultate șînt mulțumitoare, dar 
în etapa actuală, cînd ne mai despart 
trei săptămîni de campionatele euro
pene, așteptam totuși mai mult de la 
O serie de trăgători fruntași, îndeosebi 
de la aceia oare fac parte din lotul 
alcătuit pentru marea confruntare a 
continentului.

Trebuie să mai semnalăm și faptul 
că, din nou, am asistat la o risipă 
neadmisă de talere. Sîmbătă, de pildă, 
se spărgeau la lansare cîte 5—6 talere 
la rînd pe un post dc tragere. De alt
fel, în loc de 1800 de bucăți s-au 
consumat 2600 de bucăți. Acest lucru 
a făcut ca trăgătorii să se enerveze 

> să obțină rezultate slabe și, mai 
mutt, concursul de duminică a trebuit 
să fie întrerupt după 75 de focuri 
din... lipsă de talere. Talerele sînt con
fecționate de o unitate aparținând de 
A.G.V.P.S.

Pe un teren care semăna cu 
bazin, liderii clasamentului 
nuit încercînd să facă scor 
destă formație, de altfel 
numai de ideea limitării...
lui. Au reușit oaspeții, iar... chinurile 
dinamoviștilor s-au soldat doar cu o 
victorie la limită. Evident, scorul nu 
poate ii proporțional cu diferența de 
valoare, dar răsplătește meritele 
reale ale studenților petroșeneni. în 
egală măsură, consfințește însă și în
grijorătoarea lipsă de orientare tac
tică a învingătorilor, subiect pe 
care-1 vom mai aborda separat- Sco-

Pe frumosul teren din preajma u- 
zinelor Republica s-au întîlnit în pri
ma etapă a returului Gloria Bucu
rești și Rulmentul Bîrlad. Bucureș- 
tenii, cu toate că au fost superiori în 
majoritatea compartimentelor,

Rezultate : Armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, seniori: 1. L. CRISTES
CU (STEAUA) 591 p *- campion al 
Republicii Socialiste România, 2. M. 
Ferecatu (Dinamo) 588 p, 3. N. Ro
taru (Steaua) 585 p, 4. Gh. Vasilescu 
(Olimpia) 585 p, 5. V. Enea .(Steaua) 
584 p, 6. I. Olărescu (Știința) 584 p. 
Pe echipe: 1. ȘTIINȚA 2325 p — 
campioana a Republicii Socialiste Ro
mânia, 2. Dinamo 2310 p, 3. Steagul 
roșu Brașov 2297 p. Pistol liber : 1.
L. GIUȘCĂ (ȘTIINȚA) 551 p — cam
pion al Republicii Socialiste România.
2. N. Bratu (Știința) 550 p, 3. M. Du- 
mitriu (Steaua) 544 p, "4. G. Maghiar 
(Dinamo) 541 p, 5. M. Grosaru (Steaua 
roșie Bacău) 537 p, 6. I. Tutoianu (O- 
limpia) 537 p. Pe echipe : 1. ȘTIINȚA 
2150 p — campioană a Republicii ^So
cialiste România, 2. Steaua 2145 p,
3. Olimpia 2136 p. Armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri seniori, poziția cul
cat: 1. TR. COGUT (C.S.M.S. IAȘI)

(Continuare în pag. a 3-a)

Turneul internațional de box de la Constanța

Pugiliștii români învingători 
în majoritatea meciurilor

CONSTANȚA, 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Sîmbătă seara 
a avut loc în Sala spoiturilor din loca- 

v. «.te prima reuniune din cadrul tur
neului internațional de box. Gala a 
fost dominată de boxerii români care, 
datorită pregătirii fizice superioare, au 
cîștigat aproape toate întîlnirile. Cea

mai frumoasă partidă s-a disputat în 
limitele categoriei ușoare, în cadrul că
reia s-au întîlnit Ștefan Popoacă și 
Toth (Ungaria). Adversarul lui Po
poacă a început meciul promițător. în 
repriza I, Toth a manifestat superio
ritate din punct de vedere tehnic.

(Continuare în pag. a 4-a)

Luptă dirzâ cu ad
versarul, luptd dir- 
ză cu... terenul I 
(Fază din meciul 
Constructorul — 
Știința Cluj 3—0)

Foto : V. Bageac

ETAPA A III-A
Jocuri bune la București, 
Brașov și Timișoara
20 de goluri marcate 
in etapa de ieri 
Dinamo București la a doua 
înfringere, Farul la prima 
victorie, Crișul și Știința Cluj 
la al treilea meci nul 
Au mai rămas cinci echipe 
neînvinse

Citiți cronioile în pag. 2—3.

A CAMPIONATULUI DE FOTBAL
REZULTATE :

Farul — Dinamo Pitești 2—0 (1—0) 
Steagul roșu—Dinamo București 4—l 
(2—1). , ,
Rapid.—Petrolul 2—1 (1—0).
Crișul—U.T. Arad 1—1 (0—1).
Știința Cluj — Steaua 0—0. 
C.S.M.S.—Siderurgistul 3—2 (3—0). 
Știința Timișoara — Știința Craiova 
3—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE: Siderurgistul 
Galați r- Steagul roșu Brașov, Petro
lul Ploiești — Crișul Oradea, Știința 
Craiova — Farul Constanța, Dinamo 
București — Rapid București, U. T. 
Arad — Știința Timișoara, Djnamo 
Pitești — Știința Cluj, Steaua Bucu
rești — C.S.M.S. Iași.

CLASAMENT:

1.—2. Știința Timiș. 3 3 0 0 8—3 6
1.—2. Rapid 3 3 0 0 6—1 6

3. U. T. Arad 3 2 1 0 5—3 5
4.-5. Petrolul 3 2 0 1 8—3 4
4.-5. Steagul roșu 3 2 0 1 8—3 4

6. C. S. M S. 3 2 0 1 5—4 4
7—8 Crișul 3 0 3 0 4—4 3
7.-8. Știința Cluj 3 0 3 0 2—2 3

9. Farul 3 1 0 2 2—3 2
10. Steaua 3 0 2 1 3—4 2

11. Dinamo Buc. 3 1 0 2 6—9 2

12. Știința Craiova 3 0 1 2 1—6 1
13. Siderurgistul 3 0 0 3 4—9 0
14. Dinatno Pitești 3 0 0 3 1—9 0



Campionii la a doisa inErîngeye Un meci aprig d

STEAGUL ROȘU—DINAMO BUCUREȘTI 4-1 (2-1) RAPID - PETROL!
BRAȘOV 29, (prin telefon de la tri

misul nostru). — Este greu de descris 
bucuria jucătorilor brașoveni în clipa 
în care fluierul arbitrului a anunțat 
sfîrșitul meciului și a consfințit vic
toria lor. Timp de 90 de minute ei fă
cuseră o adevărată risipă de energie 
pentru a „spăla" rușinea acelui 1-10, 
din primăvară, de la București. Și au 
reușit. Aceasta nu numai pentru că au 
lîștigat categoric, cu 4—1, (permițîn- 
du-și chiar „luxul" de a rata o lovitu
ră de la 11 m — Sigheti, în min. 60) 
ci, pentru că au prestat un joc va
loros, dovedindu-se o echipă în ade
văratul sens al cuvîntului. Firește, au 
existat în această formație, de azi, a 
Steagului roșu și cîțiva „soliști" de cla
să (Goran, Necula, Sigheti) dar și ei 
nu făceau în ultimă instanță altceva 
decît să-și includă valoarea în angre
najul general al echipei, care a func
ționat ireproșabil.

Aceasta a fost, de altfel, și princi
pala trăsătură a meciului. De o par
te, Steagul roșu — un mecanism unitar, 
care a funcționat perfect de-a lungul

întregului joc — iar de partea cealal
tă Dinamo București — o echipă frag
mentată, în care eforturile individuale 
(și de cele mai multe ori în contra
timp) ale unora dintre jucători nu au 
putut să se încheie, decît cu scurte — 
deși cîte o dată periculoase — pîlpîiri.

In ansamblu partida a plăcut prin 
evoluția scorului care, o dată, a su
grumat chiar focoasa galerie brașovea- 
nă (la 1—1 în min. 35) și apoi a 
ținut-o în șah pînă spre sfîrșitul parti
dei, cînd i-a permis să se dezlănțuie 
cu generozitate.

Iată cum s-au marcat golurile : min. 
7 — la un corner, Nunweiller III res
pinge defectuos și înalt, Sigheti retri
mite în fața porții lui Uțu, Nunweiller 
IV nu ajunge la balon și Necula în
scrie, 1—0; min. 35 — la o centrare 
a lui Nunweiller VI, mingea ricoșează 
dintr-un buchet de jucători, apărătorii 
brașoveni ezită și Haidu înscrie ne
stingherit, 1—1; min. 40 — Necula, 
lansat, sprintează printre doi apărători 
dinamoviști, marcînd printr-un șut ful
gerător de la 20 m, 2—1; min. 77 —

o combinație Goran—Necula—Năftă
năilă permite ultimului să ridice scorul, 
3—1; min. 81 — un schimb Gane — 
Năftănăilă și mijlocașul brașovean pe
cetluiește rezultatul, 4—1.

Arbitrul craiovean Octavian Comșa 
a condus excelent.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — 
Zaharia 6, Jenei 8, Campo 8, Naghi 
7 — Năftănăilă 7, Sigheti 8 — Nevul a 
9, Gane 7, Goran 9, Pescaru 6.

DINAMO : Uțu 7 — Popa 7, Nun
weiller III 5, Nunweiller IV 6, Ște
fan 4 — Ghergheli 6, Stoenescu 4 — 
Unguroiu 7, Nunweiller VI 6, Ene 
4 (din min. 64 Frățilă), Haidu 4.

CĂLIN ANTONESCU

Pot spune cu mina pe inimă oă în 
partida de ieri dintre Rapid și Pe
trolul s-a jucat și fotbal. Aceasta 
pentru că în ciuda ploii și a terenu
lui alunecos jucătorii celor două echipe 
au făcut tot ce le-a stat în putință 
să-și adjudece victoria, să se impună 
unul în fața celuilalt prin tehnică și 
viteză, să ofere — în ansamblu — un 
spectacol agreabil. Rezultatul favorabil 
în final giuleștenilor se datorează fap
tului că ei au avut față de petroliști 
un plus în fazele de finalizare, con
struind acțiuni în mare viteză, oare 
au derutat masiva apărare din fața 
porții lui Ionescu. La rîndul lor, plo- 
ieștenii au dat o replică extrem de vi
guroasă.

Iureșul îl imprimă bucureșteni 
de la început creează faze de a 
extreme. Năsturescu și Codrei 
fac remarcați prin curse și o 
ce ar fi putut fi fructificate. Schi 
reușite fac Ionescu și Dumitriu, 
date pentru „finețe", nu însă și ) 
eficacitate. Petroliștii calmează jc 
mijlocul terenului, unde se re 
Juhas și Dragomir. Majoritatea 
nelor îl caută însă necontenit p 
dea (ieri bine păzit). Jocul se 
cu o repeziciune de la o poa 
alta, de unde apărările resping 
La Rapid, cei mai buni sirii 
Greavu și Motroc, care îi anii

C.S.M.S. Iași — Siderurgistul 3-2 (3-0)

Ieri în categoria B
SERIA I

Unirea Rm. Vîlcea — Știința Bucu
rești 3—1 (1—1)

Progresul București — C.F.R. Paș
cani 2—1 (1—1)

Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina
1—0 (0—0)

Metalul București—Dinamo Bacău
3—2 (2—1)

Știința Calați — Dinamo Victoria 
Buc. 0—1 (0—1)

C.F.R. Roșiori—Ceahlăul P- Neamț 
2—1 (1—0)

Constructorul Brăila — Metalul 
Tîrgoviște 3—1 (2—0)

SERIA A II-a
A.S.A- Tg. Mureș — Jiul Petrila 

1—0 (0—0)
C.S.M. Sibiu —C.F.R. Arad 3—1 

(2-O)
Minerul Baia Mare — Clujeana 2—0 

(1-0)
Vagonul Arad — Arieșul Turda 5—2 

(T-2)
Ind. sîrmei C. Turzii — C.S.M. Re

șița 3—0 (1—0)
Minerul Lupeni — A.S. Cugir 2—0 

(0-0)
Recolta Cărei — Gaz metan Me

diaș 1—1 (0—0)
CLASAMENT CLASAMENT

1. Dinamo Victoria Buc.
2. Constructorul Brăila
3—4. C.F.R. Roșiori
3—4. Progresul București 
5. Ceahlăul P. Neamț 
8—8. Știința București 
6—8. Dinamo Bacău
6—8. Unirea Rm. Vîlcea
9. Flacăra Moreni
10. Metalul București
11—12. C.F.R. Piașcani 
11—12. Poiana Cîmpina
13. Metalul Tîrgoviște
14. Știința Galați

2 2 0 0 3—0 4
2 110 4—2 3
2 110 2—1 3
2 110 2—1 3
2 10 1 4—2 2
2 10 1 3—3 2
2 10 1 3—3 2
2 10 1 3—3 2
2 10 1 1—2 2
2 10 1 3—5 2
2 0 11 2—3 1
2 0 1 10—1 1
2 0 11 1—3 1
2 0 0 2 0—2 0

1. Ind. sîrmei C. Turzii
2. Minerul Baia Mare
3. Gaz metan Mediaș
4. Jiul Petrila
5. Arieșul Turda

6—7. Vagonul Arad
6—7. Minerul Lupeni
8—9. A.S. Cugir
8—9. A.S.A. Tg. Mures
10. C.S.M. Sibiu
11. C.S.M. Reșița

12—13. Clujeana
12—13. C.F.R. Arad
14. Recolta Cărei

2 110 5—2 3
2 110 2—0 3
2 110 2—1 3
2 1 0 1 3—1 2
2 1 0 1 7—6 2
2 1 0 1 6—5 2
2 1 0 1 2—1 2
2 10 1 3—3 2
2 1 0 1 1—1 2
2 1 0 1 3—4 2
2 1 0 1 1—3 2
2 0 11 2—4 1
2 0 1 1 1—3 1
2 0 11 2—6 1

IAȘI 29 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Ieri, Siderurgistul a fost 
la un pas de a realiza primul său 
punct în actualul campionat, într-un 
meci pe care, după desfășurarea prime
lor 45 minute de joc, se părea că îl 
va pierde la scor. După o repriză în 
care au jucat ca niște modești par
teneri de antrenament și au primit 8 
goluri (și mai puteau primi cel puțin 
încă 3), gălățenii au ieșit la atlac — nu 
mai aveau ce pierde — și atunci cînd 
nimeni nu se mai aștepta au înscris 
de două ori, prin Voinea și Neagu (în 
min. 58 și, respectiv, 79), fiind pe punc
tul de a egala într-un emoționant fi
nal de meci.

Iată desfășurarea propriu zisă a par
tidei. Conform unui obicei, care pare 
a deveni o regulă la Iași, localnicii 
debutează în „trombă" creînd, din pri
mele minute ale partidei panică în ca
reul advers. Golurile, care „plutesc în 
aer", nu întîrzie și, în min. 9 și 14, 
ca urmare a aceleiași elementare „sche- 
me“, portarul Florea este nevoit să 
scoată mingea din plasă. „Angajat" 
de două ori prin mingi aruncate pes
te apărători, Pop — ieri cel mai ac
tiv atacant ieșean — țîșnește în fața 
porții gălățenilor și, sub privirile de 
spectator impasibil ale lui Florea, în
scrie. în min. 40, cînd la un 
șut slab al aceluiași Pop, Flo
rea plonjează în maniera unui de
butant în... cinematografie, scapă, mai

rău ca în filme, mingea și... este 3—0 
pentru C.S.M.S. Autorul acestui gol 
este Lupulescu, care a împins 
mingea în plasă. In aceste momente, 
în tribune se anticipează scoruri de 
rugbi în favoarea localnicilor și un... 
vapor de goluri pentru gălățeni. înce
pe însă repriza a doua, golurile ieșe
nilor întîrzie, nu „cad" din senin, ini
țiativa trece de partea Siderurgistului 
care, așa cum scriam la începutul aces
tor rinduri, are o revenire puternică, 
fiind întrecut la limită, cu o „jumăta
te de roată". Se pare că formațiagă- 
lățeană arc, pînă la această oră, „com
plexul" meciurilor de categoria A. 
Credem că atîta timp cit nu va juca 
deschis și cu curaj orice partidă, suc
cesele mult dorite de suporterii gălă
țeni vor întîrzia.

O notă pentru sportivitatea în care 
s-a desfășurat partida, ușurînd arbitra
jul —■ corect și pe fază — al lui 
George N. Gherghe (Buc.).

C.S.M.S.: Constantinescu 7 — Po
pescu 7, Malschi 6, Vornicu 6, De 
leanu 7 — Ștefănescu 8, Romilă 7 (din 
min. 75 Stoicescu) — Matei 7, Pop 8. 
Lupulescu 5, Cuperman 6.

SIDERURGISTUL : Florea 3 (din 
min. 46 Enache 6) — Valcan 7, Co- 
man 5, Voicu II 5, Cristian 6 — Cos
tache 5, R. Matei 5 — Adam 5, Voinea 
7, Neagu 7, Stătescu 6.

MARIUS POPESCU

Ionescu, aflat lingă bară, tr. 
doilea gol în poarta... tizului 

pe Badea, Dridea și Frățilă. L 
trolul, Boc, Pahonțu și Florea o 
lează permanent pe Dumitriu, Ic 
și Codreanu. în minutul 14, primi 
Ionescu ajuns pe partea stingă a 
nului centrează și Dumitrii! ;n 
1—0. Neașteptat, deoarece p< 
ploieștean ar fi putut interveni ci 
rință. Reacția Petrolului este putt 
Dar, ineficacitatea și, de oeli 
multe ori, imprecizia în șuturi a 
Moldoveanu, Badea și Dridea își 
cuvîntul. în această repriză Răpi 
tează o mare ocazie de mărire ; 
rului prin Ionescu și Dumitriu ci 
zită să șuteze de la cîțiva mei 
poartă. în partea a doua a me 
petroliștii încep' în bombă. în 
tele 46, 47 și 48 Badea, Frății

Crișul Oradea la al treilea meci nul: 1-1
Etapa viitoare : C.F.R. Pașcani — 

C.F.R. Roșiori, Dinamo Bacău — Fla
căra Moreni, Progresul București — 
Știința București, Metalul Tîrgoviște 
— Unirea Rm. Vîlcea, Poiana Cîmpi
na — Constructorul Brăila, Dinamo 
Victoria Buc. — Metalul București, 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Galați.

Etapa viitoare: Recolta Cărei — 
CS.M. Reșița, Minerul Baia Mare — 
Ind. sîrmei C. Turzii, C-F.R. Arad — 
Gaz metan Mediaș, C.S.M. Sibiu — 
Minerul Lupeni, Jiul Petrila — Vago
nul Arad, Arieșul Turda — A.S.A. 
Tg. Mureș, Clujeana — A.S. Cugir.

ORADEA, 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru). —

Spectatorii care au umplut duminică 
pînă la refuz stadionul Crișana do
reau ca echipa lor favorită să joace 
în întîlnirea cu U.T.A. mai bine decît 
pînă acum, cele două puncte fiind 
foarte necesare localnicilor, întrucît 
ei vor avea de susținut în următoa-

rele două etape meciuri grele în de
plasare, la Ploiești și apoi la Con
stanta. Dar orădenii au evoluat și de 
data aceasta pe linia ultimelor lor 
comportări, adică nemultumilor, a- 
flîndu-se astfel la al treilea meci nul 
în noul campionat. Rezultatul de 1—1 
(0—1) este echitabil, ambele echipe 
prestînd un joc de factură tehnică

CAMPIONATUL CATEGORIEI C
SERIA SUD SERIA EST SERIA NORD SERIA VEST

Electrica Constanța — Flacăra roșie 
București 2—1 (0—1)

Rulmentul Brașov — Textila Sf. Gheor
ghe 1—2 (0—1)

Chimia Făgăraș — I.M.U. Medgidia 
5—3 (3—2)

Tractorul Brașov — Portul Constanța
3- 0 (2-0)

Victoria Giurgiu — Electrica Fieni 2—0 
(0—0)

Marina Mangalia — Metrom Brasov 
0—0

Rapid Mizil — Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—1 (1—1)

Fruetexport Focșani — Locomotiva Iași 
2—0 (1—0)

Victoria P. Neamț — Minobrad Vatra 
Dornei 4—o (1—0)

Metalul Rădăuți — Foresta Fălticeni
2— 3 (1—2)

Flramura roșie Tecuci — Petrolul Moi- 
neștl 2—0 (0—0)

Textila Buhuși — Metalosport Galati
3— 1 (0—0)

Viitorul Suceava — Unirea Negrești
1—0 (0—01

Forestiera Sighetul Marmației — Mine
rul Baia Sprie 2—1 (1—1)

Unirea Dej — Faianța Sighișoara 2—0 
(1-0)

A.S. Aiud — Soda Ocna Mureș 0—0
Metalul Copșa Mică — Steaua roșie 

Salonta 2—3 (1—0)
Olimpia Oradea — Chimica Tîmăvenl 

1-1 (0-1)
Sătmăreana

(3-0)
Minerul

6—2 (3—1)

Tractorul Corabia

Muscelul Cîmpu-

Progresul

CLASAMENT

Bihor

Gloria Bistrița 3—1

Progresul Reghin

Minerul Anina - 
0-0

C.F.R. Timișoara 
lung 6—1 (3—0)

Electroputere Craiova
Strehaia 9—0 (5—0)

Metalul Hunedoara — Electromotor Ti
mișoara 3-0 (2—0)

Victoria Călan — C.F.R. Caransebeș 
2—0 (1—0)

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

Metalul T. Severin
3—1 (1—0)

Victoria Tg. Jiu

CLASAMENT

Tehnometal București — S.N, Oltenița
4— 0 (2—0) *

1—2. Tehnometal București 2 1 1 0 5—1 3
1—2. Metrom Brașov 2 1 1 0 5—1 3
3. Tractorul Brașov 2 1 1 0 3—0 3
4—5. Textila Sf. Gheorghe 2 1 1 0 3—2 3
4—5. Electrice Constanța 2 1 1 0 2—1 3
6. Victoria Giurgiu 2 1 0 1 2—1 2
7—8. I.M.U. Medgidia 2 1 0 1 5—5 2
7—8. Flacăra roșie Buc. 2 1 0 1 2—2 2
9—10. Chimia Făgăraș 2 1 0 1 6—8 2
9—10. Portul Constanța 2 1 0 1 3—5 2
11. Marina Mangalia 2 0 1 1 2—3 1
12. Electrica Fieni 2 0 1 1 0—2 1
13. S.N. Oltenița 2 0 1 1 6—4 1
14. Rulmentul Brașov 2 0 0 2 1—4 0

Etapa viitoare : S.N. Oltenița — Trac
torul Brașov, Electrica Fieni — Chimia 
Făgăraș, Rulmentul Brașov — Metrom 
Brașov, Tehnometal București — Flacă
ra roșie București, Portul Constanța — 
Electrica Constanța, Victoria Giurgiu — 
Textila St. Gheorghe, I.M.U. Medgidia 
— Marina Mangalia

1. Victoria P. Neamț
2. FI. roșie Tecuci
3. Foresta Fălticeni
4. Viitorul Suceava
5. Locomotiva Iași
«. Fruetexport Focșani 
7—9. Textila Buhuși 
7—9. Petrolul Moinești 
7—9. Unirea Negrești
10. Rapid Mizil
11. Minobrad V. Bornei
12. Metalosport Galați
13. Chimia Orașul

Gh. Gheorghlu-Dej
14. Metalul Rădăuți

2 2 6 0 7—1 4
2 110 3—1 3
2 110 4—3 3
3 1 1 0 1—0 3
2 10 1 4—2 2
2 10 1 2—1 2
2 10 1 3—3 2
2 10 1 2—2 2
2 10 1 1—1 2
2 10 1 3—4 2
2 10 1 3—5 2
2 0 111—31

2 0 0 2 2—5 0
2 0 0 2 2—7 0

CLASAMENT CLASAMENT
roșie Salon ta1. Steaua

2. Soda Ocna Mures
3—4. Sătmăreana
3—4. Chimica 'Hrnăveni
5. Minerul Bihor
6. Unirea Dej
7. Olimpia Oradea
8—9. Gloria Bistrița
8—9. Forest. Sig. Mfirmației 
10. Progresul Reghin
11—12. Minerul Baia Sprie
11—12. A.S. Aiud
3. Faianța Sighișoara
14. Metalul Copșa Mică

1
1
1
1
1
0

o o 
1 o
1 o
1 o 
o 1 
o 1
2 o

10 1 
10 1 
10 1 
oii 
oii 
oii 
0 0 2

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0

1. Minerul
2. Metalul __________
3. Tractorul Corabia
4. Electroputere Craiova
5. C.F.R. Timișoara
6. Electromotor Timișoara
7. C.F.R. Caransebeș
8—9. Victoria Tg. Jiu
8—9. Metalul T. Severin
10. Victoria Călan
11. Minerul Cîmpulung
12. Minerul Anina
13. Muscelul Cîmpulung
14. Progresul Strehaia

Deva
Hunedoara

2 2 0 0 4—0
2 110 4—1
2 110 1—0
2 10 1 9—1
2 10 1 8—4
2 10 1 4—3
2 10 1 2—2
2 10 1 4—5
2 10 1 3—4
2 10 1 2—4
2 0 11 3—4
2 0 11 0—2
2 0 11 2—7

2 0 11 3—12

4
3
3
2
2
2
2
9
2
2
1
1
1
1

Etapa viitoare : Minobrad Vatra Dor
nei — Unirea Negrești, Flamura roșie 
Tecuci — Metalul Rădăuți, Locomotiva 
lași —- Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, Viitorul Suceava — Victoria P. 
Neamț, Metalosport Galati — Fruetex
port Focșani, Petrolul Moinești — Ra- 
nid Mizil, Foresta Fălticeni — Textila 
Buhuși.

ReghinEtapa viitoare : Progresul
Sătmăreana, A.S. Aiud — Forestiera Si
ghetul Marmației, Minerul Bihor — O- 
limpia Om dea, Chimica Tîrhăveni — Mi
nerul Baia Sprie, Metalul Copșa Mică
— Faianța Sighișoara, Soda Ocna Mureș
— Unirea Dej, Gloria Bistrița *- Steaua 
roșie Salonta.

Călan — E-Etapa viitoare î Victoria 
lectroputere Craiova, Minerul Deva — 
Metalul Hunedoara, C.F.R. Caransebeș
— Metalul T. Severin, Tractorul Corabia
— C.F.R. Timișoara, Muscelul Cîmpulung
— Progresul Strehaia, Victoria Tg. Jiu
— Minerul Anina, Electromotor Timișoa
ra — Minerul Cîmpulung.

(0-1) cu U. X / 
modestă. Crișul a avut o apărar, 
nerabilă, în care Solomon și, u 
Eugen Naghi au trebuit să-i 
nească pe colegii lor de linie, 
tacului — bine alimentat de 
cașii N. Alexandru și Iacob 
lipsit un realizator. Din aceasta 
gazdele, care au dominat teri 
inițiind mai multe acțiuni ofe 
au ratat (mai ales în prima re 
prin Mureșan II, Suciu, Sacaci 
alții, mari ocazii.

Cum s-a comportat U.T.A. ? S- 
zut de la început că oaspeții au 
deciși să plece din Oradea cu 
punct. Ei s-au apărat uneori ci 
6—7 oameni. în schimb, cînd au 
traatacat au avut în Țîrlea ur, 
coordonator și realizator. Din 
ocazii personale, Țîrlea a fruc 
una, iar în cealaltă mingea a 
oprită de bară.

Iată cum s-au marcat cele 
goluri : în min. 30, în plină da?'' 
a gazdelor, la o minge „arui«..„ 
Pantea în careul Crișului, Sol 
se... invită reciproc cu Sacaci II 
mul respinge în ultimă instanți 
Țîrlea, care înscrie pe jos, în [ 
dreaptă a porții (0—1); după c 
siune îndelungată, timp în care 
reșan II ratează cea mai mare o 
trăgînd fără să se uite, de la 6 
brațele portarului arădan, Bacoș 
lează in min. 70, la o învălmi 
(1-1).

Arbitrul A. Pîrvu (Buc.) a c< 
foarte bine următoarele formați

CRIȘUL: Duca 6 — Sacaci II ! 
lomon 7, Eugen Naghi 7, Balog 
N. Alexandru 7, Iacob 7 — Sui 
St. Bacoș 8, Mureșan II 5, Saca 
5 (din min. 46, Vigu 6).

U.T.A • Weichelt 6 — 
Bacoș 8, Mețcas 6, Czako II 
misar 6, Igna 6 — Panlea 5 
54, Donciu 5), Jac 6, Țîrlea 
te 5.

Bîr?
7 L 
(din
8. /

TRAIAN IOANIȚES



O „remiză“ de mare luptă:
im—imnniHfiwiiwiiii i" imgmagMsaKai

POLO: Dinamo București din nou învingătoare la scor
12-0 cu 1. C. Arad

tat

2-1 (1-0)
Moldoveanu șutează puternic dar fără 
succes. în min. 54 Juhas expediază un 
șut extraordinar dar Andrei salvează 
în ultimă instanță. Revin în atac ra- 
pidiștii și este rîndul lui Codreanu, 
Dumitriu și Ionescu să-l încerce pe 
portarul ploieștean. Trebuie spus că 
toate aceste acțiuni purtate pe poartă 
(rapidiste sau petroliste) au fost răs
plătite de public cu numeroase aplauze, 
în min. 63 asistăm la al doilea gol al 
echipei Rapid, după o combinație reu
șită între Năsturescu și Ionescu. Năs- 
turescu centrează din viteză, portarul 
Ionescu atinge doar balonul, lăsîndu-1 
să treacă pînă la Ionesou care a șutat

Știința Cluj — Steaua
CLUJ, 29 (prin telefon de la trimi

sul nostru)
Teren : desfundat ; spectatori : 

20 000 ; arbitru : Gavrilă Pop (Bra
șov), bun. ȘTIINȚA CLUJ : Gaboraș 
7 — Marcu 7, Neșu 8, Grăjdeanu 8, 
Cîmpeanu 7 — AI. Vasile 7, Tr. Geor
gescu 6, Pexa 7 — Ivansuc 7, Adam 
6, Szabo 7. STEAUA: Haidu 7 — Geor
gescu 5, Petescu 7, D. Nloolae 6, Hăl- 
măgeanu 6 — Jenei 7, Raksi 0 — S. 
Avram 6, Constantin 8, Pavlovlci 4 
(min. 60 Negrea 6), Voinea 6.

0-0 !

balonul in plasă înscriind cel de al 
d. Ionescu Foto : V. Bageac

Ploaia de toamnă, care a căzut pînă 
în momentul fluierului de începere, a 
transformat terenul de joc într-un ve
ritabil patinoar, supunînd la mari e- 
forturi pe toți jucătorii.

Știința a avut un start bun, punînd 
sub presiune poarta lui Haidu. Timp 
de 20 de minute, studenții au atacat 
în 6, „cavaleria ușoară" — Ivansuc — 
Adam — Szabo — fiind bine susținu
tă de linia mediană — Al. Vasile — 
Tr. Georgescu — Pexa. în această 
perioadă clujenii au avut o frumoasă 
ocazie... triplă (min. 5 —- șut Ivansuc, 
șut Georgescu, șut. Al Vasile în... 
Adam), „recidivînd" în min. 18 (cen
trare Ivansuc, .cap" Szabo, alături, în 
situație clară). în minutul următor 
Adam a ratat cea mai mare ocazie a 
meciului, șutind afară, de la 8 m, cu 
poarta goală în față.

Steaua a început mai timid, dar 
curînd a izbutit să tempereze jocul 
prin pase prudente, a lansat cîteva 
contraatacuri prin Constantin și 
Raksi, dar S. Avram (lipsit de vigoa
re), Voinea (inimos dar... stingher pe 
extremă) și Pavlovici (greoi și sur
prins mereu în ofsaid) n-au izbutit să

finalizeze. Steaua a avut două ocazii I 
bune în min. 11 (Voinea) și min. 41 • 
(Pavlovici), ambele rezolvate curajos ■ 
de Gaboraș.

Pînă la pauză jucătorii au făcut ri
sipă de energie, menținînd un nivel I 
de joc satisfăcător. ■

I.a reluare, partida își păstrează • 
claritatea relativă pînă în min. 55 | 
cînd, o dată cu eliminarea fundașului 
bucureștean Georgescu, pentru atitu- I 
dine nesportivă, pe teren se instalea- I 
ză o atmosferă de nervozitate, tem- > 
perată curînd de arbitru.

Știința presează și Steaua își întă
rește apărarea. Constantin muncește I 
mult ca mijlocaș, iar Raksi contra- I 
atacă impetuos. în general, presiunea . 
Științei continuă dar Ivansuc își pro- I 
pune acțiuni individuale imposibile, 
iar Szabo și Adam combină excesiv, ■ 
în loc să sprinteze de la înălțimea | 
ultimului apărător. Atacanții Științei 
Iasă impresia că sînt obsedați de oca- I 
ziile ratate la începutul jocului. ■ 
Steaua se apără bine. Se poate spune ■ 
că maturitatea perechii Constantin — I 
Raksi a decis echilibrarea jocului în . 
partea a doua.

Știința a dominat mai mult, dar . 
Steaua a știut să se apere.

In cuplajul de polo desfășurat 
ieri, la ștrandul Tineretului, în ca
drul etapei a Vil-a din returul cam
pionatului republican, Dinamo Bucu
rești a obținut o nouă victorie la 
scor, de data aceasta în fața for
mației I. C. Arad: 12—0 (4—0, 3—0, 
2—0, 3—0). în cel de al doilea meci 
echipa clujeană C.S.M. a luptat cu 
multă însuflețire pentru a scoate un 
rezultat cît mai strîns în fața ju
cătorilor de la Rapid. Feroviarii au 
obținut victoria cu 4—3 (0—1, 2—1, 
0—0, 2—1), doar cu trei secunde 
înainte de fluierul final, cînd Bă-

jenaru a transformat o lovitură de 
la 4 metri

La Timișoara a avut loc der
biul codașelor, Ind. linii—Mureșul 
Tg. Mureș. Gazdele au obținut o 
victorie meritată cu 4—2 (1—2,
3—0, 0—0, 0—0), prin golurile în
scrise de Laszlo 2, Cinteanu si Ke- 
lemen. Pentru învinși au marcat 
Fiilop și Soos.

La Oradea, Crișul a întrecut pe 
Voința Cluj cu 4—1 (0—0, 1—1, 
2—0, 1—0).

Astăzi se desfășoară la ștrandul 
Tineretului (ora 11) meciul dintre 
Steaua și I. C. Arad.

Primii campioni de tir

ION CHIRILA

P. S. Imediat după terminarea jocu
lui, Știința a plecat cu trenul spre 
Neustadt, pentru primul său joc în 
„Cupa Cupelor", cu speranța de a ob
ține a... patra „remiză" consecutivă.

în poarta goală : 2—0. După 5 minute 
petroliștii reduc scorul prin Frățilă. Ei 
nu cedează lupta, atacă cu toată echipa 
și cu 4 minute înainte de fluieiul 
final au o mare ocazie de a egala.

Epuizați de eforturile depuse jucă
torii, părăsesc terenul în aplauzele pu
blicului care a avut ocazia ieri, să a- 
siste la un joc pe care l-ar dori re
petat și de alte echipe, mai puțin însă 
duritățile de care au dat dovadă unii 
jucători.

A arbitrat bine P. Sotir (Mediaș) 
ajutat la tușă de C. Mihăilescu și O. 
Calugherovici (Brașov).

RAPID: Andrei 8 — Lupescu 7, 
Motroc 7, C. Dan 8, Greavu 8 — Dinu 
6, Jamaischi 6 (din min. 71 Mihai) — 
Năsturescu 6, Dumitriu 7, Ionescu 7, 
Codreanu 8.

PETROLUL : Ionescu 5 — Pahonțu 
P. ”oc 7, Florea 8, Mocanu 7 — Juhas 
6, Dragomir 6 — Frățilă 6, Dridea 6 
(din min. 70 Crișan), Badea 7, Moldo
veanu 7.

C. MANTU

Timisoara-
7

Craiova 3-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 29 (prin leleion). — 

Deși în min. 67 victoria gazdelor 
era asigurată, cei peste 25 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 1 
Mai nu au părăsit locurile pînă la 
fluierul final al arbitrului, finind să 
răsplătească cu aplauze cea de a 
treia victorie consecutivă a echipei 
ior favorite. Succesul Științei Timi
șoara, este pe deplin meritat, iniția
tiva aparținînd jucătorilor gazdă în 
majoritatea timpului. Echipa timișo
reană a dat deplină satisfacție, prac
ticed un joc în viteză, cu acțiuni 
bine desfășurate și concretizate în 
trei goluri și trei bare. Știința Craio
va a intrat chiar de la început decisă 
să practice un joc de apărare și să 
acționeze doar prin rare contraatacuri, 
care au eșuat, însă, în fața apărării 
calme și hotărîte a gazdelor.

întreaga echipă timișoreană se ins
talează de Ia început în terenul oas
peților, însă șuturile lui Mițaruj 
Lereter și Cotormani sînt deviate în 
corner de apărarea imediată sau o-

Prima victorie a Farului in acest campionat:
2-0 (1-0) cu

CONSTANȚA, 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Jocul a fost 
așteptat în localitate cu interes de... 
final de campionat. Nici gazdele nici 
oaspeții nu acumulaseră nici un punct 
pînă acum și faptul acesta stătea dea
supra capetelor tuturor ca o adevă
rată sabie a lui Damocles, amplificînd 
miza, creînd emoții suplimentare, ner
vozitate... Această atmosferă dinain
tea începerii partidei s-a prelungit pînă 
la ultimul fluier al arbitrului, consti
tuind dominanta jocului.

Pentru Farul, din motivele arătate 
mai sus, faptul că juca acasă a fost 
oarecum un-., dezavantaj, fotbaliștii săi 
fiind preocupați tot timpul de ideea 
că meciul trebuie cîștigat cu orice 
preț. Din această cauză, îndeosebi ac
țiunile ofensive erau construite în gra
bă, necăutîndu-se cele mai bune solu
ții. Fiecare dintre jucători se străduia 
să ajungă cît mai repede la poarta lui 
Niculescu, alegînd mai întotdeauna re
zolvarea individuală a problemei. A- 
ceastă manieră de joc a dus La due
luri destul de dure între atacanți și 
apărare, primul dintre ele (Ologu—Ilie 
Stelian min. 10) încheindu-se cu ac
cidentarea lui Ologu. Rămasă în trei 
oameni — Tănase, Manolache, Șoan- 
gher — linia de atac a contat doar 
pe puterea de luptă a lui Manolache 
care de-abia în min. 40 a reușit să

Dinamo Pitești
scape de sub supravegherea lui llie 
Steiian și Badea și să înscrie de aproa
pe. Golul a avut darul de a schimba 
fața jocului, dinamoviștii ieșind la a- 
tac pe un front mai larg. Mai teh
nici, piteștenii și-au creat și cîeva bune 
ocazii de gol, ratate însă de Dobrin, 
Țurcan sau C. Ionescu.

Cu un minut înainte de sfîrșit Bukosi 
trage la poartă, balonul se lovește de 
piciorul lui Ilie Stelian și intră în plasă. 
Deci, 2—0, un scor care nedreptățește 
oarecum pe oaspeți, avînd în vedere 
aspectul reprizei a doua, dar care a- 
duce prima victorie Farului. Dar, dacă 
prin proporțiile scorului, rezultatul este 
inechitabil pentru piteșteni, victoria, 
în ansamblul ei, este meritată de către 
Farul care a luptat din răsputeri pen
tru a o obține.

Arbitrul Mihai Vasiliu — Ploiești a 
condus următoarele formații :

FARUL : Manciu 7 — Costin 7,
Stancu 8, Tîlvescu 8, Dumbravă 7 — 
Zamfir 6, Bukosi 8 — Ologu 6 (Kal- 
lo 6), Soangher 5, Manolache 8, Tăna
se 7.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 6 - 
Olteanu 6, Barbu 7, Ilie Stelian 4, 
Dinu 6 — Țîrcovnicu 7 (David 7), Pop 
8 — C. Ionescu 6, Țurcan 7, Naghi 8. 
Dobrin 5.

VALENTIN PAUNESCU

prite în ultimă instanță de Papuc. 
In min. 10 și 16 timișorenii sînt pe 
punctul de a deschide scorul însă 
Lereter și Cotormani trag în bară. In 
min. 28 mingea, pornită din mijlocul 
terenului, ajunge la Popa, acesta 
pasează „printre" lui Lereter, care 
înscrie plasat, făcînd inutilă inter
venția portarului craiovean. Prima și 
ultima acțiune a oaspeților în aceas
tă repriză are loc în min. 36, cînd 
Plugaru centrează de pe dreapta, însă 
Popescu — neatent —- permite lui 
Petrovici să lămurească o situație 
critică.

Și repriza a doua începe în nota 
de dominare a timișorenilor, care 
reușesc să mai înscrie (în min. 58 și 
67) prin Cotormani și, respectiv, Mi- 
țaru. Acesta din urmă a expediat ba
lonul din colțul sting al careului de 
16 m., mareînd cel mai frumos gol 
al partidei. După 3—0, timișorenii 
nu mai insistă, permițînd oaspeților 
să revină în atac, însă Bîtlăn și Plu
garu nu reușesc să concretizeze din 
situații favorabile. De altfel, în min 
84 craiovenij au și o „bară", prin 
Plugaru. Corect arbitrajul prestat de 
brigada bucureșteană Marin Niță, V 
Pădureami și C. Popa.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Siclai 7 
(din min. 76 P. Popa)—Surdan 8, Pe
trovici 7, Răcelescu 9, Speriosu 8, 
Grizea 8, Mihăilă 7 — Cotormani 7 
(din min. 76 Laurențiu), M. Popa 5 (din 
min. 76 Cotormani), Lereter 9, Mițaru 
9. ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc 8 
Mihăilescu 6; Deliu 6, Marin Marcel 
7, Dumitrescu 6 — Anton 6, Pașcaim 
4 — Plugaru 7, Sfîrlogea 6, Popescu 
6 (din min. 67 Bîtlanj, Onea 5 (din 
min. 67 Popescul.

PETRU ARCAN-coresp. reg.

Pronosport
Așa arată o variantă cu rezultatele 

exacte — Concursul Pronosport A 35 
și B 1, etapa din 29 august 1965.

I. Rapid—Petrolul 1
II. Știința Cluj— Steaua X

III. Farul—Dinamo Pitești 1
IV. Crișul—U. T. Arad X
V. C.S.MiS.—Siderurgistul 1

VI. Știința Tim.—Știința Craiova 1 
VII. Flacăra—Poiana Cîmpina 1 

VIII. Metalul Buc.—Dinamo Bacău 1
IX. A.S.A. Tg. Mureș—Jiul Petrila 1 
X. Minerul Baia Mare—Clujeana 1

XI. Industria sÎTmei—C.S.M. Reșița 1
XII. Minerul Lupeni—A.S. Cugir I

XIII. Steagul roșu—Dinamo Buc. 1
Fond de premii : Pronosport A. 35 : 

187.503 lei din care 54.717 lei report 
la categoria I.

Pronosport B 1 : 535.518 lei din care 
250.000 lei din fond specia), din care 
120.000 lei se va atribui la acest con
curs.

I 
i 
I 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
l 
l 
i 
i 
I 
I 
l 
I

pe acest an
(Uimare din pag. 1)

397 p — campion al Republicii So
cialiste România, 2. A. Szekeii (C.S.M. 
Cluj) 395 p, 3. M. Fereca tu 394 p, 
4. M. Rusescu (Steaua) 394 p, 5. A. 
Dumitrescu (Olimpia) 394 p, 6. FI. Ți
ței (Steagul roșu Brașov) 392 p; Pe 
echipe: 1. STEAUA 1564 p — cam
pioană a Republicii Socialiste România,
2. Dinamo 1550 p, 3. Știința 1549 p. 
Poziția în genunchi: 1. M. FERECA- 
TU 388 p — campion al Republicii 
Socialiste România, 2. I. Olărescu 385 
p, 3. M. Antal (Știință) 383 p, 4. G. 
Sicorschi (Dinamo) 383 p, 5. N. Rotaru 
382 p, 6. Tr. Cogut 381 p. Pe echipe :
1. STEAUA 1507 p — campioană a 
Republicii Socialiste România, 2. Di
namo 1500, 3. Știința 1496 p. Poziția 
în picioare : 1. N. ROTARU 365 p — 
campion al Republicii Socialiste Ro
mânia, 2. M. Lazăr (Știința) 364 p,
3. I. Olărescu 361 p, 4. Șt. Caban 
(C.S.M. Cluj) 359 p, 5. P. Șandor 
(Steaua) 359 p, 6. Gh. Vasilescu 359 
p. Pe echipe : 1. STEAUA 1436 p — 
campioană a Republicii Socialiste Ro
mânia, 2. Știința 1415 p', 3. Dinamo 
1383 p. Trei poziții: 1. M. FERECA- 
TU 1137 p — campion al Republicii 
Socialiste România, 2. I. Olărescu 1137 
p, 3. N. Rotaru 1137 p, 4. Tr. Cogut 
1133 p, 5. M. Lazăr 1132 p, 6. P. 
Șandor 1129 p. Pe echipe : 1 STEAUA 
4506 p — campioană a Republicii So
cialiste România, 2. Dinamo 4433 p, 
3. Știința 4426 p.

Talere aruncate din șanț (după două 
manșe) : I. G. l'lorescu (Steaua) 16& t,
2. G. Enache (Steaua) 163 t, 3. St. 
Popovioi (Dinamo Obor) 161 t, 4—5. 
V. Trăistaru (Șeaua) 155 t, A. Io
nescu (Olimpia) 155 t, 6. I. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 154 t.

întrecerile continuă azi, cu urmă
toarele probe : armă liberă calibru re
dus 60 foouri culcat senioare, pistol 
viteză (ambele manșe) și talere arun
cate din șanț.

T. RĂBȘAN 
V. GODESCU

for, oprite în ultimă instanță de sigu
ranța fundașului Crișan (C.S.M.S, 
Iași). Punctele întîlnirii au fost reali
zate din lovituri de pedeapsă de Cra- 
ioveanu (de două ori) pentru Pro
gresul și de Matievschi și Rosenberg 
pentru C.S.M.S. Iași. (M. COJOCARII 
— coresp.)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — GRIV1ȚA 
ROȘIE 3—24 (3—3)

TIMIȘOARA, 29 (prin leleion). — 
Din nou, studenții timișoreni au pier
dut la scor, dar de data aceasta au 
fost aproape de a realiza un rezul
tat meritoriu. Așa ar fi fost dacă s-ar 
fi jucat doar 40 de minute... într-ade- 
văr, scorul egal de la pauză 
arată clar situația din teren, unde a 
existat un real echilibru în jocul „de 
cîmp". După pauză însă, rezistența 
studenților s-a... dus, iar bucureștenii 
au putut realiza scorul etapei : 24—-X 
(I. IOANA — coresp.)

La reluarea campionatului 
de rugbi

(Urmare din pag. 1)

cîștigat la limită prin încercarea 
realizată în minutul 28 de către P. 
Truță. Bîrlădenii puteau totuși mo
difica rezultatul, dar în cele cîteva 
ocazii avute s-au fîstîcit, trimilînd 
în cele din urmă balonul oval în 
tuse

De menționat că jucătorii de la 
Gloria, ca și oaspeții au vociferat 
mult pe teren.

CONSTRUCTORUL — ȘTIINȚA
CLUJ 3—0 (3—0)

Meciul s-a disputat pe o ploaie 
deasă, care a îngreuiat, firește, jo
cul. tn min. 4 gazdele beneficiază 
de o lovitură de pedeapsă, pe care 
reușesc s-o fructifice. Ceva mai tîr- 
ziu, lot ele ratează o nouă ocazie și 
repriza se termină cu rezultatul de 
3—0 în favoarea lor. La reluare, 
oaspeții intră mai deciși, jucînd 
toată repriza a doua mingea in te
renul gazdelor, dar fără să concreti
zeze. Se mai înregistrează încă două 
,bare“ de ambele părți, fără ca a- 
ceasta să modifice însă rezultatul fi
nal. (GR. ȘERBAN — coresp)

PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.M.S.
IAȘI 6—6 (6—3)

Meciul opunînd echipele Progresul 
și C.S.M.S. lași a ținut încordată a- 
tenția entuziaștilor care, înfruntînd 
ploaia și frigul, au fost de față Ia jo
cul inaugural al returului- Deși han
dicapați de absenta unuia dintre jucă
torii de bază, Drobotă (accidentat), 
ieșenii au obținut un binemeritat re
zultat de egalitate. Am remarcat două 
șarje spectaculoase ale bucureșteni-

Vladimir Mor ar u și Cristina Balaban— 
colecționeri de titluri la campionatele 

republicane de natație 
(Urmare din pag. 1)

bela recordurilor de seniori nu a mal 
suferit nici o modificare. în decurs de 
numai 45 de minute, Vladimir Mo- 
raru — unul din „capetele de afiș* 
ale acestor campionate — a mai adău
gat colecției sale încă două medalii 
de aur (100 m fluture și 1 500 m 
liber). L-a imitat și dinamovista Cris
tina Balaban, care — cîștigînd d’ l șal 
cursa de 400 m mixt — a eșuat de 
puțin (1,4 sec.) în tentativa ei de re
cord.

Ca și în zilele precedente, Robie 
(60,4 sec. la 100 m și 2:17,0 la 200 m 
fluture), Dilley (1:05,0 la 100 m spate)# 
Saary (4:32,5 la 400 m liber), WaB 
(18:00,0 la 1 500 m liber) și Tretheway 
(1:12,4 la 100 m și 2:39,0 la 200 m 
bras) au lăsat o excelentă impresie 
în evoluțiile lor.

★
Rezultatele finalelor de sîmbătă : itt 

m fluture (m) : 1. VL. MORARU (CSȘ 
Buc.) 2:24,6 — nou record juniori 1 (v. 
rec. 2:31,6), 2. N. Tat (Olimpia Reșița! 
2:29,5, 3 Ad. Covaci (Mureșul) 2:37,7?
100 m spate (f) : 1. CRISTINÂ BALA
BAN (Dinamo) 1:14,5, 2. Anca Andrei 
(SSE Reșița) 1:18,5 — rec. de copii ega
lat, 3. Eugenia Botezatu (SSE i e ic.> 
1:21,0 : 200 m bras (m) : 1. AXGE&
ȘOPTEREANU (CSȘ Buc.) 2:36,4 - nou 
rec. republican (v. rec. V. Costa 2:38,6)» 
2. V. Costa (SSE Timiș.) 2:38.2, 3. A. Soc» 
(Steaua) 2:45,6 ; 100 m spate (m) : 1. T. 
ȘERBAN (Dinamo) 1:06,8, 2. Z. Giurasa 
(SSE Reșița) 1:09,2, 3. M. Potoceanu
(Steaua) 1:09,2 ; 100 m bras (f) : 1. CRIS
TINA STANESCU (Dinamo) 1:25.1, 2.
Gica Manafu (SSE Galați) 1:25,3. 3. Ma
ria Klos (Mureșul) 1:26,6 ; 400 m liber 
(m) : 1. VL. MORARU (CSȘ Buc.) 4:34,» 
—nou rec. republican (v. rec. 4:36.0), 2. 
G. Gfitter (Steaua) 4:42,0, 3. D. Nagy 
(Mureșul) 4:47,1 ; 400 m liber (f) : 1. 
CRISTINA BALABAN (Dinamo) 5:12,5» 
2. Ingrid Ungur (Steaua) 5:26,5, 3. Eva 
Nagy (Mureșul) 5:38,4 ; 4x100 ni mixt 
(m) : 1. C.S . ȘCOLAll BUC. 4:30,0, 2. 
steaua 4:31,1, 3. C.S.M. Cluj 4:44,8 :

Finalele de duminică : 100 m flutura
(m) : 1, VL. MORARU (CSȘ Buc.) 1:04,1» 
2. C. Georgescu (Steaua) 1:06,0, 3. E. 
Voicu (Dinamo) 1:06,0 ; 400 m mixt (f) :
1. CRISTINA BALABAN (Dinamo) 5:50,♦»
2. Anca Trohanl (CSȘ Buc.) 6:07,2, 3. Eva
Nagy (Mureșul) 6:15,6, 4. Dorina Mezinca 
(SSE Reșița) 6:17,6 — nou rec. copii : 
100 m bras (m) : l. A. ȘOPTEREANU 
(CSȘ Buc.) 1:12,7, 2 A. Scbmaltzer
(Steaua) 1:14,7, 3. A. Soos (Steaua) 1:17,4; 
100 m fluture (f) : 1. NICOLETA BAR- 
BULFSCU (Rapid) 1:15,8, 2. Codruța
Sala (SSE Timiș.) 1:17,1, 3. Agneta Ster
ner (CSȘ Buc.) 1:18,0 : 1500 m liber (m) : 
1. VL. MORARU (CSȘ Buc.) 18:54.3, 2.
N. Tat (Olimpia Reșița) 18:57.5, 3. D. 
Nagy (Mureșul) 19:08,3 : 4x100 m mixt
(£) : 1. C.S.Ș. BUC. 5:18.0, 2. S.S.E. » 
Buc. 5:27,7, 3. Steaua 5:30.9 : 4x100 m li
ber (rn) : 1. DINAMO BUC. 4:02.6. 2.
Steaua Buc. 4:02,9, 3. Rapid Buc. 4:11,0.

Sărituri de la trambulină (m) : 1. I. 
GANEA (SSE Sibiu) 146,36 p. 2. P. DeeU- 
seară (Progresul Buc.) 146,34 p, 3. Gh. 
Baican (Progresul Buc.) 139,74 p ; plat
formă (m) : 1. I. GANEA (SSE Sibiu) 
147,78 p, 2. P. Deeuseară (Progresul) 140,M 
p, 3. G. Ungureanu (Progresul) 139,07 p } 
sărituri do la trambulină (f) : 1. MELA
NIA TREISTAUU (Progresul) 115,19 p, 2. 
Dada Schileru (CSȘ Buc.) 100.69 p, 3. 
Aurelia Manache (Progresul) 96,59 p ; 
platformă (f) : 1. M. TREISTARU (Pro
gresul) 74,30 p 2. A. Manache (Progre
sul) 58,83 p, 3. M. Farkas (Crișul Ora
dea) 50,43 p.



SURPRIZE ÎN ULTIMELE ÎNTRECERI ATLETICE 
ALE UNIVERSIADEI

Echipa noastră a cîștigat ultimele două jocuri

Doi campioni olimpici, Tamara Press (U.R.S.S.) și Lynn Davies (Anglia), 
învinși în probele de ieri!

Prin telefon de la trimisul nostru special ROMEO VILARA
BUDAPESTA, 29

Sîmbătă, timpul, care se anunța fru
mos dimineața, s-a stricat din nou 
Și tot din nou atletismul, acum în 
centrul atenției, a fost păgubit. Cu 
toate acestea spectatorii au putut 
urmări finale cu rezultate valoroase. 
Iată și rezultatele: 400 mg: 1. Fri- 
nolli (Italia) 50,5; 2. Boirier (Franța) 
50,7; 3. Whitney (S.U.A.); greutate 
femei: 1. Tamara Press (U. R. S. S.) 
18.31 m (r.m.u.); 2. Cijova (U.R.S.S ) 
17,27; 3. Boqnar (Ungaria) 15,37; 200 
m plat bărbați: 1. Ozolin (U.R.S.S.) 
21,0 sec.; 2. Andersson (S.U.A.) 21,0; 
3. Campbell (Anglia) 21,2; 5 000 m:
1. Sawaki (Japonia) 13:45,2 (r.m.u.);
2. Philip (Anglia) 13:46,6; 3. Murray 
(Anglia) 13:52,6; decatlon: 1. Toomey 
(S.U.A.) 7 566 p; 2. Bakay (Ungaria) 
7 443; 3. Pflugbeil (R. F. Germană)
7 413; 4. Orțiev (U.R.S.S.) 7 356; 5. 
Castang (Franța) 7 198; 6. Curt Socol 
(România) 7 089.

In proba individuală, spadasinii un
guri au realizat un „triplă" valoros : 
1. Meszena; 2. Bakoniy; 3. Kovacs, 
care va conta mult în clasamentul 
pe națiuni. La baschet s-au disputat în
tîlni rile finale „în perechi": pen
tru locurile 5—6 Cehoslovacia — 
Bulgaria 83—77; pentru locurile 7—
8 Cuba — Spania 74—56; pentru locu
rile 9—10 România—Italia 80—66 (un 
meci în care băieții noștri au fost 
net superiori; locul ocupat este e- 
vident sub posibilități...); pentru tocu
rile 11—12 Polonia — Japonia 85—76.

In turneul feminin, echipa Uniunii 
Sovietice a dispus de Bulgaria, cu 
68—46.

Ultimele întreceri de atletism des
fășurate duminică după-amiază pe 
NeDstadion s-au încheiat cu cîteva 
surprize de mari proporții. Astfel, la 
aruncarea discului femei, recordma
na lumii si campioana olimpică Ta
mara Press a fost întrecută de cele 
două reorezentante ale Ungariei, Klei- 
berne si Stuqner, iar la săritura în 
lungime bărbați atletul sovietic Ter- 
Gvanesian a cîștigat în fața campio
nului olimpic Lynn Davies. Chiar și 
proba do 1 500 m a avut un învin- 
nător puțin scontat în vest-gefmanul 
Tuemler. în această cursă, reprezen
tanții noștri Z. Viimoș și C. Bioțiu au 
condus pînă la 1 000 m, dar apoi au 
test întrecuți, octipînd locuri modeste. 
Și acum ultimele rezultate :

Săritura cu prăjina: J. J. PENNEL 
(S.U.A.) 5,00 m, 2.
(UR.S.S.) 4,90 m, 3. Feld (U.R.S.S.) 
4,80 m. P. Astafei a ocupat locul 9 
cu 4,40 m. Aruncarea ciocanului: 1 
G. ZSIVOTZKI (Ungaria) 67,74 m, 2. 
Kondrașev (U.R.S.S.) 65,75 m, 3. Ba- 
karinov (U.R.S.S.) 63,74 m; 200 m (f): 
1. IRENA KIRSZENSTEIN (Polonia)

Cristina Balaban a avut o comportare frumoasă la Budapesta cucei ind 
două medalii de bronz. Iat-o pe podiumul premiatelor în proba de 100 m 

spate alături de Borie (Franța) — ciștigătoarea și Weeteling (Olanda)

G. Bliznețov

23,5 sec, 2. Cobian (Cuba) 23,9 sec,
3. Gill (Anglia) 24,0 sec ; săritura în
lungime (m): 1. TER OVANESIAN 
(U.R.S.S.) 8,19 m, 2. L. Davies (An
glia) 7,89 m, 3. Alexandrov (U.R.S.S.) 7,53 - - - - - • ■
7,44 
lia) 
13,9 
sec.
nometrat în 14,5 sec 
republican de juniori. Aruncarea dis
cului (f): 1. JOLAN KLEIBERNE (Un
garia) 55,66 m, 2. J. Stugner (Unqaria) 
55,16 m, 3. T. Press (U.R.S.S.) 53,63 m,
4. Olimpia Cataramă (România) 51,82
m; 800 m (f): 1. ERIK (U.R.S.S.)
2:06,2, 2. A. Gleichfeld (R.F.G.) 2:06,6, 
3. Hoffmann (Canada) 2:07,8 ; 1 500 m :
1. TUEMLER (R.F.G.) 3:46,2, 2. Green 
(Anglia) 3:46,7, 3. Wojcik (Polonia) 
3:47,3, ...7. C. Bioțiu (România) 3:48,2, 
8. Z. Vamoș (România) 3:48,6 ; penta
tlon (f): 1. T. ȘCEI.KANOVA
(U.R.S.S.) 4 802 p, 2. Kovacs (Unga
ria) 4 606 p, 3. Colinici (U.R.S.S.) 
4 479 p, ...6. M. Pândele (România) 
4 254 p ,- 4 x 100 m (m) : 1. R. F. GER
MANĂ 39,9 sec, 2.
3. Franța 40,3 sec ;
U.R.S.S. 45,5 sec, 2.
3. Ungaria 46,4 sec.

fit, finala turneului 
baschet, formația S.U.A. 
din nou echipa U.R.S.S. 
Clasament: 1. S.U.A.. 2. 
Ungaria, 4 Franța. Iată și 
zultate din turneul feminin: Cehoslo
vacia — Ungaria 65—46,- U.R.S.S. —

m, ... 6. A. Samungi (România) 
m; 110 m.g.: L E. OTTOZ (Ita- 
13,6 sec, 2. Cornacchia (Italia) 
sec, 3. Davenport (S.U.A.) 14,0 
în serif, Viorel Suciu a fost cro- 

nou record

Bulgaria 68—46. Clasament îinal: 1. 
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Ungaria, 
4. România, 5. Bulgaria, 6. Liban.

întrecerile de scrimă s-au încheiat 
cu proba de sabie (echipe). Pe pri
mul loc s-au clasat sabrerii maghiari, 
urmați de cei sovietici, polonezi și 
români. Pe locurile 5 și 6: Italia și 
R.F.G.

Duminică seara, la lumina reflectoa
relor, a avut loc închiderea festivă a 
celei de a IV-a Universiade, după 
care toți participanții s-au reîntîlnit 
pe Kisstadion în cadrul unui bal al 
tineretului.

iNTlLNIRI IHTERNAȚiONALE
ALE HANDBALIȘTILOR

la „europenele" de baschet-junioare
SOFIA. — Prima ediție a campionate

lor europene de baschet-junioare s-a 
încheiat duminică seera în sala Univer
siadei din Sofia. Echipa României a avuț 
în ultimele două zile o comportare mai 
bună, dispunlnd la scoruri concludente 
de selecționatele Italiei (68—39, la pauză 
25—23) și r.d. Germane (66—49, la pauză 
18—24). Spre deosebire de meciurile pre
cedente, junioarele noastre au jucat cu 
multă energie, au fost atente și, ca ur
mare-, contraatacurile au funcționat cu 
promptitudine, iar apărarea a avut si
guranță. Ca evoluție, ambele partide 
au fost asemănătoare. In prima parte 
echipa noastră a jucat reținut, pentru 
ca la reluare s> intercepteze deseori, 
să înscrie de la semidlstanță șl să ac
ționeze eficace în jocul pozițional.

Rezultate : în turneul pentru locurile 
I—Vi Cehoslovacia — Bulgaria A 69—58; 
U.R.S.S. — Ungaria 85—42; Iugoslavia— 
Ungaria 83—61; U.R.S.S. — Cehoslovacia 
72—54; Polonia — Bulgaria A 61—51; Po
lonia — Ungaria 56—53; Iugoslavia — Ce
hoslovacia 65—59; U.R.S.S. — Bulgaria A 
81—63; în turneul pentru locurile VII— 
XII : Franța — R. F. Germană 68—24; 
Bulgaria B — R.D. Germană 57-42; Bulga
ria B—Franța 47—44; Italia—R.F. Ger
mană 55—30. Clasament final : 1. U.R.S.S.
2. Iugoslavia, 3. Cehorlovacia, 4. Polonia, 
5. Bulgaria, 6. Ungaria, 7. România, 8. 
R.D. Germană, 9. Franța, 10. Italia, 11. 
R.F. Germană (Bulgaria B a participat 
în alară de concurs).

Pugiliștii români învingători
(Urmare din pap,. 1)

antrenorulBine sfătuit din „colț" de
Ion Popa, Popoacă a schimbat radi
cal tactica în repriza secundă. A ata
cat decis, a plasat lovituri extrem de 
puternice, una dintre acestea trimițîn- 
du-1 pe Toth la podea. Toth a făcut 
cunoștință cu podeaua de două ori și 
în ultima repriză, pentru ca în final 
să fie abandonat de arbitrul din ring.

O mare surpriză a realizat Virgil 
Badea, care prin evoluția sa — înche
iată cu o frumoasă victorie — din me
ciul cu A. Doicev (Bulgaria) — meda
liat cu argint la C. E. de la Berlin — 
a reintrat în plutonul boxerilor frun
tași ai categoriei mijlocie mică. La se- 
mimijlocie, Ion Pițu a realizat o vic
torie de prestigiu în fața unui boxer 
de valoare, Hollo (Ungaria). Pițu a 
acționat foarte bine în ultimele două 
reprize, a lovit puternic, cu adresă și 
și-a trimis de două 
podea.

Vasile Antoniu a 
de sfîxșitul primului
M. Burda (Cehoslovacia). Un croșeu de 
stingă, cu care s-a încheiat una dintre 
seriile sale de lovituri, a pus capăt 
luptei, astfel că Antoniu a cîștigat prin 
abandon. Singurul boxer străin care a 
realizat victoria în reuniunea de sîm
bătă seara a fost T. Haynal (Ungaria). 
El l-a depășit la puncte pe reprezen-

tantul nostru C. Rusu, care prin evo- > 
luția sa n-a justificat selecția. în a- 
ceeași categorie intră și „greul" Ba- 
sarab, care a oîștigat discutabil partida 
cu L. Houten (Olanda).

Nicolae Puiu n-a... strălucit în 
întîlnirea ou Tepaske (Olanda). Totuși, 
el l-a învins pe boxerul olandez prin 
abandon in repriza a doua. Tepaske 
a recepționat în rundul doi cîteva lo
vituri puternice la figură, fiind trimis 
de două ori la podea, pentru ca în 
cele din urmă arbitrul să oprească me
ciul. Buzuliuc a terminat învingător 
meciul cu bulgarul Ruseinov, Costescu 
l-a întrecut la puncte pe Harangozo 
(Ungaria), iar Baciu l-a obligat pe Mla- 
dek (Cehoslovacia) să abandoneze în 
repriza a doua.

M. TRANCĂ

ori adversarul Ia

terminat înainte 
minut partida cu

U.R.S.S. 40,1 sec,
4x100 m (f): 1
Polonia 46,1 sec.

masculin de 
a întrecut 
cu 71—60. 
U.R.S.S., 3. 
ultimele re-

De pe terenurile de fotbal
ÎN SEMIFINALA turneului inter

național de la Cadix, echipa portu
gheză Benfica Lisabona a învins ou 
2—1 (0—0) pe Real Betis (Spania). Go
lurile oaspeților au fost înscrise de 
Eusebio, cel mai bun de pe teren. în 
finală, Benfica întîlnește pe Real Sa
ragossa, învingătoare cu 3—0 asupra 
lui Flamengo Rio de Janeiro.

o Selecționata de fotbal a Pakista
nului și-a încheiat turneul întreprins 
în U.R.S.S. jucînd la Orei cu formația 
din liga secundă Spartak. Gazdele au 
cîștigat cu 3—1 (1—0).

ția, Țara Galilor ; grupa a 2-a : — Spa
nia, Franța, Italia ; grupa a 3-a: — 
Austria, Anglia, Olanda ; grupa a 4-a : 
— Iugoslavia, Turcia, R.F. Germană. 
Cîștigătoarele de grupe se vor întîlni 
într-un turneu final.

LA CASABLANCA: Partizan Bel
grad—Anderlecht Bruxelles 4—1.

RAFINĂRIA TELEAJEN — SELECȚIO
NATA ORAȘULUI SARAJEVO 15—12 

(8—6)

Iată rezultatele tehnice înregistra
te în reuniunea de aseară: muscă : 
Pivovarov (U.R.S.S.) b.p. Davidescu— 
decizie eronată; Șt. Costescu b.p. 
Huppen (Olanda); Harangozo (Unga
ria) b.p. St. Constantin; cocoș: Ben- 
dalovschi (U.R.S.S.) b.p. N. Mîndreanu; 
N. Puiu b.p. Klenpvitz (Ungaria); Te- 
paske (Olanda) b.p. O. Gorea; semi- 
ușoară : C. Rusu b.p. Burda (Ceho
slovacia); semimijlocie : I. Marin b.p. 
Brazdil (Cehoslovacia); I. Pițu b.ab. 
2 Roossien (Olanda); grea: V. Ma- 
riuțan b.p. Houten (Olanda).

TURNEUL PENTRU JUNIORI care 
se dispută la Sofia a continuat cu în- 
tîlnirea dintre echipele Greciei și 
Iugoslaviei. Fotbaliștii greci au termi
nat învingători cu 2—1. în același tur
neu, echipa R. S. Cehoslovace a dis
pus cu 3—1 de selecționata Turciei.

REPREZENTATIVELE Suediei și 
Finlandei s-au întîlnit într-un meci a- 
mical pe stadionul din Luleo, soldat cu 
un surprinzător rezultat de egalitate : 
2—2 (1—1). Finlandezii au condus cu 
2—1 pî.nă în min. 87, cînd Bild a reu
șit să egaleze-

„CUPA EUROPEI" la fotbal, rezer
vată echipelor reprezentative de ama
tori, va începe în anul 1966 și se va 
termina în primăvara anului 1967. Cele 
12 echipe înscrise la această competi
ție au fost repartizate în 4 grupe după 
cum urmează : grupa I : Irlanda, Sco-

Sîmbătă după-amiază, la Ploiești, 
6-a disputat întîlnirea internațio
nală de handbal dintre Rafinăria 
Teleajen și Selecționata orașului 
Sarajevo. Gazdele, cu un plus de 
eficacitate și mai bine organizate 
ti apărare, au cîștigat pe merit.

I CONST ANTING AI A 
si M. POPESCU — coresp.

STEAUA BUCUREȘTI — SELECȚIONA
TA ORAȘULUI SARAJEVO 21—13 

(8—4)

Pe terenul Progresul din Capita
lă, Selecționata orașului Sarajevo 
a întîlnit duminică formația Stea
ua. După un joc tiu disputat, mi
litarii au cîștigat cu scorul de 
21—13 (8—4).

★

orașului SarajevoSelecționata
își continuă turneul jucînd la Ba
cău (31 august) și în Orașul „Gh. 
Gheorghiu-Dej1' (1 septembrie).

CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE
DE CANOTAJ ACADEMIC AU LUAT SFIRȘIT

DUISBURG, 29 (serviciul nostru de 
telex). — Duminică după-amiază, pe 
pista de la Wedau, s-au încheiat în
trecerile celei de a 53-a ediții a cam
pionatelor europene masculine de ca
notaj academic. După cum se știe, țara 
noastră a participat cu două echipaje 
— dublu și 2 J- 1. Amîndouă au me
ritul de a se fi calificat în finale, ocu- 
pînd un loc IV și un loc VI. Poate că 
medalii, în compania puternică in 
care au concurat, ar fi fost mai greu 
de obținut, dar, în orice caz, timpurile 
realizate puteau fi mai bune.

Iată rezultatele curselor finale :
2 fără cârmaci: 1. Danpmarca (Boye, 

Christiansen) 7:29,32; 2. Austria (Lo- 
sert, Ebner) 7:34,21 ; 3. U.R.S.S. (Sus
lin, Fedorov) 7:36,55 ; 4. R.F. Germană 
(Hober, Held) 7:38,83 ; 5. Franța (Cha
telain, Drivet) 7:47,44 ; 6. Olanda (En-

7:48,27. Simplu : 1. R.F.ters, Boelen)
Germană (Jochen Meissner) 7:41,10 ; 
2. U.R.S.S. (Sass) 7:43,35 ; 3. Olanda 
(Wienese) 7:45,59 ; 4. Polonia (Kubiak) 
7:46,75; 5.. Marea Britanie (Wardell- 
Yerburgh) 8:00,07; 6. Iugoslavia (Trla-^*— 
ja) 8:05,20. 2 4-1; 1. U.R.S.S. (Ra- 
kovoik, Safronov) 7:54,63 ; 2. Italia
(Baran, Sambo) 7:56,79 ; 3. Olanda
(Van Nes, Winter) 7:58,11 ; 4. România 
(Bațchi, Ceapura) 8:07,87 ; 5. Ceho
slovacia (Chalupa, Palko) 8:15,93 ; 6. 
Iugoslavia (Savici, Valjkovici) 8:21,29.
4 fără clrmaci :' 1. U.R.S.S. 6:50,99; 2. 
R. F. Germană 6.58,14 ; 3. Elveția
7:00,76 ; 4. Olanda 7:01,51 ; 5. Italia 
7:09,35; 6. Marea Britanie 7:09,48.

tiri • Rezultate • Știri • Rezultate
RON CLARKE ÎNVINS 

IN AUSTRALIA

Cunoscutul alergător australian Ron 
Clarke, recordman mondial, a fost în
vins de Jim Langford, un tânăr necu
noscut, cu prilejul unei curse de cros 
desfășurată la Perth pe distanța de 
10 000 m. Langford l-a lăsat în urmă 

Clarke cu 250 m.
IN PREZENT se află în tur

neu în Argentina echipa selec
ționată de rugbi a universităților 
Oxford și Cambridge din Anglia, 
în primul meci oaspeții au în
tâlnit la Buenos Aires echipa 
clubului Univefsitario pe care 
au învins-o cu scorul de 32—12 
(14—3).

BOBBY FISCHER LA A DOUA 
VICTORIE

în turneul internațional de șah „Me
morialul Capablanca" de la Havana a

pe

fost continuată partida întreruptă din
tre Fischer (S.U.A.) și Smîslov 
(U.R.S.S.). Partida care s-a jucat cu mu
tări transmise prin telex între Mars
hall Chess Club din New York și 
hotelul Habana Libre din capitala Cu
bei, a fost cîștigată de Fischer. El 
conduce în clasamentul general cu 2 
puncte din 2 partide. In runda a 3-a a 
turneului Fischer îl întîlnește pe Victor 
^iocîltea (România), care are albele.

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONA
TELE MONDIALE DE CICLISM

antrenată de Ahmed Kebaili și cu
prinde printre alții pe Djellil Ahmed. 
'Pahar Zaaf, Mohamed Boufridi, Ma- 
hiebdine Kaddou și Bonmerabet.

• Echipe cicliste din 5 țări s-au în
trecut la Verviers (Belgia) într-o cursă 
contracronometru pe distanța de 100 
kilometri. Cel mai bun timp 21121:14 
a fost realizat de echipa Belgiei (Buys- 
se, Genne, Stevens, Andeverde), ur 
mată de Olanda — 2h21:29 ; Elveția 
— 21121:40 ; Austria — 21127:50 ; Nor
vegia — 2h33:05.

în vederea viitoarelor- campionate 
mondiale de la San Sebastian, echipa 
de cidism a Franței se antrenează 
^hiar în Spania. Cicliștii francezi au în- 
wecut cu 7 secunde selecționata spa
niolă într-o cursă oe a măsurat 79 km.

Echipa selecționată de ciclism-fond 
a Algeriei va participa la campiona
tele mondiale din Spania. Echipa este

REZULTATE din semifinalele 
turneului internațional de tenis 
de la Klagenfurt (Austria) : Io- 
vanovici—Hewitt 7—5, 7—5 ;
Tachini—Knight 6—3, 6—2 ; 
Norma Baylon—Gail Sheriff 6— 
4, 6—4 ; Margaret Smith—Vlasta 
Vopickova 6—1, 4—6, 11—9.

7sO9B5^
Dublu : 1. Elveția (Btirgin, Studach) 
7:06,42; 2. U.R.S.S. (Tjurin, Dubrovski) 
7:08,83 ; 3. Cehoslovacia (Hollebrand. 
Kratky) 7:11,02; 4.R.F. Germană (Le- 
bert, Himsl) 7:13,46; 5. Austria (Bauer, 
Krausbar) 7:19,37 ; 6. România (Ciocoi, 
Pavelescu) 7:21,88. 4 + 1 .- 1. U.R.S.S. 
7:05,18 ; 2. R. F. Germană 7:08,13 ; 3. 
Cehoslovacia 7:10,00 ; 4. Iugoslavia

5. Polonia 7:18,58 ; 6. Olanda 
8 4- 1 : 1- R. F. Germană 
2. U.R.S.S. 6:27,47 ; 3. S.U.A.

7:14,28 ;
7:22,87.
6:26,33; z.. v.n.o.o. , u.
6:30,08 ; 4. Iugoslavia 6:30.27 ; 5. Italia
6:30,90; * ~6. Franța 6:37,55.

Turneul echipelor noastre 
de volei (tineret) in U.R.S.S.

MOSCOVA, 29 (prin telefon). — 
Sîmbătă, în sala 
noastre de volei 
ultimele meciuri 
reprezentativele 
U.R.S.S. care au 
3—0 (9, 12, 8) la ftfc?, 
—9, 3, 5, 5) la băieți.

Cu această partidă, voleibaliștii 
noștri șj-au încheiat turneul și re
vin luni în țară. Voleibalistele pă
răsesc marți Moscova, plecînd în 
R.P.D. Coreeană, unde vor susține 
cîteva întîlniri de verificare.

Ț.S.K.A., echipele 
(tineret) au susținui 
de antrenament cu 

de tineret ale 
cîștigat din nou : cu 

•, cu 3—2 (—&.
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