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Un adevărat festival 
pugilistic a fost oferit 

| de către finaliștii ediți- 
I ei 1966 a campionatelor 

republicane de box ju 
| niori celor aproape 2000 

de spectatori prezenți 
sîmbătă seara în sala 
Floreasca. De-a lungul 
a peste patru ore de 
luptă, „schimbul de 
mîine" al boxului româ
nesc a demonstrat cali
tăți incontestabile și cu
noștințe tehnico-tactice 
remarcabile.

în prima parte a reu-

Partide viu disputate in intîlnirea feminină
dc șah România-luQoslavia
• Șahistele noastre conduc cu

PLOIEȘTI 17 (prin telefon, de la tri- rență de 1 punct (6'A—5%), 4 par- 
misul nostru). După două zile de joc. tide fiind întrerupte. întrecerea celor 
în intîlnirea internațională feminină două echipe, fruntașe în arena mon
de șah România — Iugoslavia repre- dială a șahului feminin, a prilejuit 
zentantele noastre conduc la o dife- partide de o bună valoare tehnică.

1

eri in campionatul de rugbi:
Grivița Roșie—Dinamo 6-6

Spectatorii au aplau 
combinații de atac 
vrate cu o mare te

La prima masă s 
trele internaționale 
Iau si Katja Jovan 
noastră a jucat cu multă hotărî 
siguranță prima partidă, cedată 
joc de șahista iugoslavă după î 
rupere. Și în partida a doua iniți 
a fost de partea Alexandrei Nk 
care — în poziție net superioar 
s-a grăbit cu un sacrificiu de calitate 
ce s-a dovedit pînă Ia urmă incorect.

Elisabeta Polihroniade a întrerupt 
cu avantaj decisiv prima sa partidă 
cu Lubita Jocici și a remizat-o pe cea 
de a doua.

Iată 
mese: 
'h-'h
Teodorescu — 
'h—'h ■ Makkai —Kureș 1—0,

rezultatele de la celelalte 
Perevoznic — Stadler
Jianu — Liliac 0—1,

Bela mar ici

0—1 
0—1 ;
l—O, 
Intr„-

Reicher — Nagy 1—0 (R. Iovanovici) 
1-—0; Baumstarck — Timofeeva într. 
(Pongral) într.

Astăzi, începind de la ora 9, se 
reiau cele patru partide întrerupte, 
al căror rezultat va hotărî scorul 
final.

RADU VOIA
Luptă dtrză la tușă (Grivifa Roșie — Dinamo).

Foto : A. Neagu

ni unii au urcat trepte
le ringului juniorii de 
categoria a doua. La 
categoria cocoș, Q. Lică 
a îmbinat de minune 

boxul combativ, efica
ce, întrecîndu-1 la punc
te pe musceieanul A 
Oancea. Deși a fost a- 
vertizat, pe bună drep
tate. de arbitrul M. Stâ- 
r.escu pentru lovirea 
adversarului căzut la 
podea, totuși D. Mihal- 
cea a reușit să obțină 
decizia la puncte. In 

Gh. Peteanu 
ol* Dracin- 

s-a soldat

prima repriză. Rareori 
i situații ca acelea din 
ii—Florea.

c- ai luptei, după o rafală pu
nică la față, Furdui I-a pus k.o. 
Florea. pentru ca imediat aces- 
din urmă să plaseze o contră și 
câștige prin k.o.! în sfîrșit, se 

că ia orizontul boxului nostru 
se anunță un „greu" de valoare: 
săîmăreanul Ion Săllște. Curajos, 
eficace și cu mult tact, posesor al 
unui stil curat, Săllște l-a întrecut 
pe gălățeanul V. Lehâduf.

Ia:ă celelalte rezultate 1 M. Toni 
(Orașul Gh. Gneorghiu-Dej) b.p 
Z. Mocanu (Bocșa); D. Constantin 
(Făgăraș) b.p. Șt. Sandu (Galați); 
P. Dobrescu (Brăila) b.p. A. Kele- 
men (Reghin); b. Mat he (Cluj) b.p. 
N. Roșu (Buc.); M. Budu (Buc.) 
b.p. M. Morărescu (Reșița); D. Bu- 
nea (Brăila) b.p. Z. Giorfi (Buc.); 
D. Bucur (Bocșa) b o. Z. Dascălu 
(Buc.)

întrecerile juniorilor de categoria 
f au fost la fel de spectaculoase. @ 
finală de... zile mari au furnizat

sa 
pare

Od

iedul D. Mihalcea (dreapta) și G. Peteanu

În primul

G. Pometeu și Gh. Tănase. „Scri- 
meri“ prin excelență, cei doi boxeri 
au schimbat lovituri foarte rapide 
și clare. Tănase a recepționat în 
repriza secundă un croșeu de dreap
ta, fiind trimis la podea, ceea ce 
pe buletinele judecătorilor a... cîn- 
tărit mult, astfel că victoria a re
venit lui Pometeu. Noul campion 
al categoriei pană este tînărul Ion 
Voicilă. Acesta a reprezentat cu cin
ste boxul din Cîmpulung Muscel, 
furnizînd o partidă de excelentă 
factură tehnică cu D. Ghenciu (Sa- 
ligny). Iată celelalte rezultate: V. 
Bontaș (Buc.) b.p. Gh. Pușcaș (Reși
ța) ; A. Cojan (Cluj) b.ab. 2 P. 
Lucaci (Oradea); V. Potolea (Galați) 
b.p. Z. Angelescu (Reșița); Gh. Ene 
(Buc.) b.p. G. Deheleanu (Arad) ; 
V. Silberman (Buc.) b.p. C. Cocîrlea 
(Brăila) ; S. Dumitrescu (Buc.) b.p. 
Șt. Marton (Cluj); Al. Popa (Cluj) 
b.ab. 
Ivan

2 Gh. Călin (Constanța) ; T. 
(Buc.) b.p. N. Manila (Brăila):

R. CĂLARAȘANU
(Continuare in pag. a 3-a)

GRIVIȚA ROȘIE — DINAMO 
6—6 (0—3). Derbiul etapei le-a ofe
rit numeroșilor spectatori care au 
urmăm cuplajul de pe terenul Pro
gresul un spectacol rugbistic de 
bună calitate. Rezultatul de egali
tate îi dezavantajează oarecum pe 
dinamoviști, nu numai pentru că 
ei au condus pînă în ultimul mi
nut, ci și pentru că au jucat mai 
bine. Dar meritul realizării unui 
meci cum am vrea să vedem în 
fiece etapă ie revine ambelor 
mâții.

în ce privește desfășurarea 
Itidei, dinamoviștii au luat

for-

par-
un

Diversitatea Cluj a stopat
cursa liderului la baschet

start... fulgerător, înscriind o în
cercare splendidă la capătul unei 
șarje la fel de splendide, a cărei 
rapiditate i-a surprins pe grivițeni. 
în continuare, s-a dat o luptă 
acerbă pentru fiecare petec de... 
teren (în treacăt, o mențiune în 
plus jucătorilor pentru felul în care 
s-au descurcat pe plan tehnic pe 
un teren alunecos), dar pînă la 
pauză nici una din echipe nu și-a 
putut concretiza superioritatea din- 
tr-o fază sau alta. După reluare, 
dinamoviștii au reușit să majoreze 
avantajul (Nica — lovitură de pe
deapsă) și se părea că vor cîștiga 
cu 6—0. Dar, puțin înainte de sfîr- 
șit Wussek a „semnat" o încercare 
(care, de fapt, este opera lui C. 
Stănescu), iar în ultimul minut de 
joc, ca urmare a acordării unei lo
vituri de pedeapsă in fața butului 
dinamovist, Irimescu a transformat: 
6—61 Un deznodămînt puțin aș
teptat. ..

FOTBAL: In etapa de ieri a plouat... dar nu cu goluri
REZULTATELE DE IERI

Știinfa Craiova - Petrolul 0-0
Dinamo Pitești - Siderurgistul 3-1 

(1-1).
Universitatea Cluj - Dinamo Bucu

rești 2-1 (1-1)
Crișul - Farul 1-0 (1-0)
Rapid - C.S.MS. 2-0 (0-0)
Steaua - Politehnica Timisoara 4-0 

(3-0)
U. T. Arad - Steagul roșu 0-1 (0-0) 

ETAPA VIITOARE (1 MAI)
Siderurgistul - Steaua
Politehnica Timisoara - Universitatea 

Cluj
Petrolul
U. T. A.
Dinamo
Steagul
C.S.M.S.

- Farul
- Știinfa Craiova
București - Dinamo Pitești 

roșu - Rapid
- Crișul

CLASAMENTUL

1. Petrolul
2. Rapid
3. C.S.M.S.
4. Dinamo
5. Steaua
6. Steagul roșu
7. Dinamo Buc.
8. Universitatea

Pit.

9. St. Craiova
10. U.T.A.

Farul
Politehnica

11.
12.

Crișul13.
14. Siderurgistul

18
18
18
18
18
18
18
Cluj
18
18
18
18
Timișoara
18
18

11 5
12 2
9 3
8 3
5 8
8 2
7 4

5 8
6 5
5 6
6 3

2 37-14 27
4 33-15 26
6 24-24 21
7 35-30 19
5 25-16 18
8 30-23 18
7 27-24 18

5 17-23 18
7 16-23
7 22-29
9 20-27

17
16
15

6 3 9 15-27
4 6 8 19-29 14

15

18 3 4 11 25-41 10

GAZDE - OASPEȚI 12-3 ! 

SCORUL ZILEI - LA
SURPRIZA ETAPEI

CRAIOVENII N-AU 
TRONAT LIDERUL

BUCUREȘTI. 
LA ARAD

MAI DE-

CLUJ, 17 (prin telefon, de la trimi- 
[sul nostru). — „5“-ul universitar din 
Cluj a reușit ieri dimineață, în sala ar
hiplină a „Armatei” ceea ce nici una 
din echipele participante la actualul cam
pionat nu a putut să realizeze : stoparea 
[actualului lider (neînvins de 18 etape !). 
în momentul cînd arbitrii Dutka și Sal- 
teleki din Oradea anunțau sfirșitul unei 
partide aprig disputate și de un foarte 
bun nivel tehnic (localnicii afirmă că de 
multi ani nu au asistat la un asemenea 
joc), tabela de marcaj indica scorul de 
75—71 (42—40) pentru clujeni. Rezul
tat normal, dacă ținem seama că, pe de 
o parte, studenții au luptat cu o ambi
ție rar întilnită pentru fiecare minge, 
[străpungînd cu decizie în multe rînduri 
sistemul defensiv advers, iar pe de altă 
parte, baschetbalișlii de la Steaua nu 
s-au simțit în largul lor, contițind dese 
greșeli în apărare, determinate în sta
bilirea rezultatului final.

j Prima repriză a întîlniri ne-a oferit 
un adevărat recital de baschet. Ambele 
echipe, au atacat într un ritm sufocant 
concretizînd de cele mai multe ori prin 
aruncări precise de la semidistanță și 

Histaută. Conducerea (niciodată însă la 
mai mult de 3—4 puncte) a alternat tot

G. RUSSU-ȘIRIANU 
(Continuare în pag. a 4-a)

Rapid — C.S.M.S 2—O Portarul Constantinescu salvează în corner, 
lonescu, ca întotdeauna. între Vornicu și Pop.

Foto i St. Ciotloș

A. VASILIU

(Continuate In pag. a 4-a)

Etapa de teri — a v-a a retu
rului campionatului categoriei A — 
a împlinit numai... jumătate din
tre speranțele rapidiștilor. în lupta 
lor pasionantă pentru titlul cu Pe
trolul. Bucureștenll au așteptat vic
toria lor și... înfrîngerea liderului, 
la Craiova. Șl nu se poate spune 
că aceste calcule erau prea hazar
date. S-a realizat însă numai prima 
eventualitate : Rapid a cîștigat parti
da cu C.S.M.S., în timp ce 1
n-a pierdut decît un punct 
două scontate. La drept 
țlnînd seama de gradul 
cultate al meciului de la 
nu știm dacă nu se poate spur.e 
mal degrabă că Petrolul a cucerit un punct...

Duelul din 
nu trebuie să 
aspecte legate 
tei etape. Ne .................. ____
eficacitate. La socoteală ies și mai 
puține goluri marcate decît în etapa 
trecută șl asta cu tot „aportul" ace
lui 4—0 realizat Ia București de 
Steaua tn țața unei echipe care n-a 
avut nici o pretenție, ’ ’ 
pe aceea de a arăta 
în categoria A. . .f- - - - • ■ ■
mai mari la.*.. __________ ___
în clasament) s-a înregistrat la Arad, 
unde U.T.A. a părăsit terenul în
vinsă în fața propriului el public. 
Cît privește pe Dlnamo Pitești, care 
a luat-o în clasament înaintea dina- 
moviștilor bucureștenl, cine ar spune 
că este vorba de echipa care la în
ceputul 
sufletul’ 
fără nici 
ține scai 
golgeterllor. Două puncte 
lonescu, două Naghl I

Dlnamo București, care
o vagă speranță suporterilor el prin 
cele trei victorii consecutive obți
nute la începutul returului, a de
monstrat că, în fotbal, nu potl mer
ge fără oprire. Și bucureștenll s-au 
oprit sîmbătă la Cluj.. ■

Petrolul 
din cele 
vorbind, 
de difi- 
Craiova, 

spune

fruntea clasamentului 
ne facă să uităm alte de desfășurarea aces- 
referim, în special, la

nici măcar 
că activează

Surpriza etapei (cu
.Pronosport'

repercusiuni
decît

campionatului își „trăgea 
tn coada
un punct 7 Iar
de lonescu tn

clasamentului, 
Naghl se 
tntrecerea 
a marcat

a fluturat

B M.



Rapid— C.S. M.S. 2-0 (0-0)

Ionescu

și-a amintit

că e golgeter...

RAPID : Andrei 7 — Greavu 7, 
laspcscu 7, Dan 9, Ștefan 6 — 
Jamaischi 7, Georgescu 7 (min. 62 
Kraus) — Năsturescu 5, Dinu 8, Io
nesco 8, Codreanu 7.

C.S.M.S. : Constantines cu 9 — V. 
Popescu 6, Pop 6, Vornicu 6, De- 
leanu 8 — Ștefănescu 7, Romilă 6 
— Matei 7, Cuperman 5, Lupules- 
cu 5 (Incze IV, min. 68), Stoices- 
cu 6.

Rapid fără Dumitriu I La aflarea 
formației, suporterii giuleștenilor au 
avut o strîngere de inimă: ,Ge va 
face Ionescu singur ? Ce șansă mai 
are Năsturescu în fața lui Deleanu ? 
Cine va desena triunghiurile ? Cine 
va .simți* culoarele?'

De cealaltă parte, C.S.M.S. venea 
după un 2—0 cu Steaua, care ștergea 
cu buretele acel penibil și in con
tinuare inexplicabil 0—6 de la Galați.

Startul a lost echilibrat. CSJtLS. a 
început să paseze calm, in stil de fa
vorit, să mute jocul cu dezinvoltură 
de pe un flanc pe altul, să cheme 
fundașii la atac, dar toate acestea in 
.treimea" de mijloc a terenului. De 
altfel, șutul Iui Cuperman (min. 8) 
va fi singura acțiune ieșeană înche
iată pe poartă pînă în min. 83. In 
acest timp. Rapid a atacat poate mai 
puțin .modern", dar mult mai peri
culos, datorită plusului de mobilitate 
al lui Ionescu, a insistenței exem
plare manifestată de Dinu și a im
petuozității perechii Jamaischi — 
Georgescu. Ocaziile nu au îniirziat. 
Ionescu (volă alături, min. 12, la 
singura greșeală a lui Constantines- 
cu), Codreanu (min. 13) și Jamaischi 
(min. 14) sînt pe punctul de a des
chide scorul. Ieșenii demonstrează că 
au învățat lecția aglomerării orga
nizate (deși stoperii păstrează re
miniscențele .liniei") și ies la atac 
prin efortul nu întotdeauna lucid 
al perechii Ștefănescu — Romilă. Din 

păcate, Matei își creează artificiale 
dueluri de„ prestigiu eu Ștefan, Su
perman are evident o zi slabă, Lupu- 
lescu nu știe precis dacă e vîrf sau 
mijlocaș, iar Stoicescu, deși specta
culos ca gabarit și alură, pedalează 
pe bicicletă fixă.

Rapid accentuează presiunea. Dinu 
muncește enorm, nedozîndu-și eior- 
turile, mijlocașii șutează puternic 
(Georgescu, min. 2? — alături, Ja
maischi, min. 31 — In Constantines- 
cu, din nou Georgescu, min. 32, ace
lași Constantinescu — reflex formi
dabil), dar golul nu cade nici în mln. 
40, cînd o centrare scurtă și pericu
loasă a tai Năsturescu nu găsește un 
picior feroviar — din cele opt pre
zente — care să devieze cu cîteva 
grade mingea. In tot acest timp, ie
șenii manifestă o surprinzătoare lipsă 
de nerv, limitîndu-se la .succesul" 
unor acțiuni de 2—3 pase sau chiar 
mai multe, pînă în fața careului. La 
reluare, rapidiștii pornesc mai deciși 
și, în min. 47, deschid scorul. Iones
cu îl găsește pe Dinu — Inepuizabil 
— pe post de extrem stînga, micul 
.bun la toate* centrează precis, 
Ionescu urmărește și, profitînd de 
ezitarea unuia dintre stoperii ieșeni, 
lifiează frumos. cu_ instinctul, în 
colțul drept: 1—0. Stimulați de gol, 
feroviarii atacă. Codreanu scapă sin
gur, e placai in extremis de Vornicu, 
dar Dan ratează una din numeroa
sele lovituri libere pe care Ie mono

polizează în baza unui act de con
cesiune vechi de un an (golul de la 
Brașov, la 1—4). Treptat, feroviarii 
scad tempo-ul, vizibil obosiți. Ieșenii 
împing scena înainte cu vreo 20 de 
metri, dar nu izbutesc să demareze 
în careu. La un contraatac, în min. 
81, Năsturescu centrează înapoi, Io
nescu execută o frumoasă piruetă șl 
înscrie cu stîngul, în același colț 
drept: 2—0. Pînă la sfîrșit oaspeții 
sînt deseori la poarta lui Andrei, 
Matei șutează pentru a doua oară în 
acest meci (min. 83), Incze IV îl 
imită — prin surprindere — în min. 
86, dar cele mai periculoase acțiuni 
ale echipei lui Augustin Botescu sînt 
tot loviturile de colț.

Rapid a cîștigat pe merit. Ionescu 
a simțit răsuflarea fierbinte a lui 
Naghi și a procedat în consecință. 
Dinu i-a amintit lui Dumitriu că ta
lentul e în primul rind muncă, iar 
Dan și-a condus apărarea în stil 
de tutore. C.S.M.S. a pierdut pentru 
că nu a reușit să rupă ritmul. A- 
ceastă talentată echipă de tineri a 
jucat... bătrînește. Poate pentru că 
simte în buzunar medalia de bronz 
a campionatului. Ar ii trist...

A arbitrat bine Petre Sotir (Me
diaș).

Tradiția 
a lost 
păstrată:

DINAMO : Datcu 7 — :
Nunweiller III 8, Nunweille 
Ivan 4 — Ghergheli 5 (Nt
IV min. 45 — 6), Ștefan 7 
călab 5, Ene 5, Nunweille: 
(Frățilă min. 45 — 5), Vai 

UNIVERSITATEA CLUJ : 
gheanu 6 — Szoke 7, Pexa 
8, (Smpeanu 8 — AL Vasil 
prea 8 — Mar cu 8, Ivansu 
dam 7j Szabo 7.

După un început
IOAN CHIRILĂ

Știința Craiova — Petrolul 0-0

Elanul

n-a putut infringe

jocul organiiat

ȘTIINTA CRAIOVA : Papuc « — 
Gavrila 7, Bitlan 8, M. Marcel 7, 
Deliu 7 — Strîmbeanu 9, Anton 7
— Vasilescu H 5 (min. 71 Cîrciumă- 
rescu), Eftimie 6, V. Ionescu 7, Plu- 
garu 5.

PETROLUL : M. Ionescu 8 — Pa- 
honțu 7, Boc 9, Florea 7, Mocanu 8
— luhas 7, Dragomir 7 — Dincuță 
6, Dridea I 6, Badea 7, Moldoveariu 
4 (min. 60 Dridea n).

SURPRIZĂ
LA
ARAD

U.T.A. : Weichelt 4 — Birău 5, 
Bacoș 6, Mețcas 5, Czako n 6 — 
Axer.te 5, Floruț 6 — Pantea 4, 
Donciu 4 (Jac — min. 80), Tîrlea 
5, Chlvu 5.

ST. ROȘU : Adamache 8 — Ivăn- 
cescu 7, Jenei 8, Naghi 7, Zaharia 
6 — Alecu 6, Pescaru 6 — Hașoti 
«, Năftănăilă 9, Necula 6, Sellme- și 5.

Joc corect,

arbitraj excelent

CRIȘUL : Eremia 7 — Tălpaș 8. 
Solomon 8, Pojoni 8, Balog 6 —
Vigu 7, Iacob 7 — Harșani 8. Mure- 
șan IH 7. Damian 7 (din min. 73 Bacoș), Mureșan II 6.

FARUL : Manciu 7 — Pleșa 9, Til- 
vescu 8, Costin 8, Gref 6 — Mareș 7 
(din min. 81 Stancu), Koszka 8 — 
Kalo 6, Manolache 5, Iancu 6, Olo-

CRAIOVA. 17 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Pasionant, de la lo
vitura de începere și pînă la fluierul 
final, acest meci Știința Craiova—Pe
trolul ! A fost una dintre partidele cele 
mai vii, cele mai antrenante, la care am 
asistat în acest campionat, un meci cap
tivant pentru cei aproape 20 000 de 
spectatori care nu s-au mișcat de la 
locurile lor nici un moment, deși o 
ploaie puternică s-a abătut asupra sta
dionului în mai multe reprize. Știința 
Craiova a impus meciului un ritm sus
ținut, pe care l-a menținut (spre lauda 
jucătorilor și a antrenorului care îi pre
gătește, prof. D. Teodorescu) pînă în 
ultimul minut. (La acest capitol și e- 
cbipa antrenată de prof G. Cernăianu 
s-a prezentat, de altfel, remarcahil, ne- 
cedind pasul, în ciuda numeroaselor hăr
țuieli la care a fost supusă).

Petrolul s-a deosebit de gazde prin- 
tr-o mai bună organizare, prin realiza
rea așa numitului „bloc funcțional" 
care a dat contur jocului său de an
samblu. Cu aceasta și cu plusul de pre
gătire tehnică a componenților săi, Pe
trolul a contracarat „arma nr. 1“ a 
Științei — elanul, obținînd rezultatul 
de egalitate care-i asigură în continuare 
șefia clasamentului.

ARAD, 17 (prin telefon). — Jocul de 
duminică ne-a întărit și mai mult con
vingerea că în returul campionatului fot
baliștii de Ia U.T.A. se află într-un vi
zibil regres. Ca dovadă, la sfîrșitul în- 
tîlnirii cu Steagul roșu ei au fost ne- 
voiți să părăsească terenul învinși.

Intîlnirea nu s-a ridicat nici pe de
parte la nivelul tehnic dorit. Aceasta, da
torită în mare parte, localnicilor. Aceștia 
au încercat să se apropie de poarta ad
versă cu mingi trimise la întîmplare în 
adînclme, fără să-și pregătească în prea
labil acțiunile. Supărătoare au fost și 
numeroasele execuții tehnice greșite, mai 
ales pasele. Atacanții, cu excepția pri
melor 30 de minute, au jucat fără vlagă, 
nereușind să pericliteze poarta apărată 
de Adamache. Șuturile lor au fost spo
radice și fără adresă. în ce privește al
cătuirea formației arădene, ni s-a părut

ORADEA, 17 (prin telefon). — 
Vom începe relatarea meciului dis
putat la Oradea cu declarația an
trenorului echipei oaspe, V. Mărdă- 
rescu: „Deși echipa mea a părăsit 
terenul învinsă, pot să spun că jocul, 
in general foarte disputat, a fost co
rect, bucurîndu-se de un arbitraj 
excelent..." Cuvintele antrenorului 
constănțean cuprind succint dar fi
del felul în care s-a disputat partida 
dintre Crișul și Farul. De la început, 
ambele echipe au impus un ritm ex
trem de rapid, cu faze spectaculoase 
în atac cît și cu intervenții prompte 
ale apărătorilor. în prima repriză, 
gazdele au dominat mai mult. A- 
ceastă dominare poate fi scoasă în 
relief și prin raportul de cornere: 
10—1 în favoarea Crișului. După 
pauză jocul se echilibrează, în fina
lul partidei oaspeții dominînd o pe

Suporterii craioveni, care la ora cînd 
transmit, comentează cu aprindere jocul 
în grupuri masive pe strada centrală a 
orașului, consideră că echipa lor e ne
dreptățită de rezultat și invocă în spri
jin superioritatea teritorială manifestată 
în a dona repriză, ca și numeroasele 
ocazii de gol, ratate mai ales în final. 
Dar, ratarea unor ocazii bune nu consti
tuie — în același timp — elemente de 
„pasiv* în ansamblu] comportării unei 
echipe ? In favoarea Petrolului ple
dează concepția tactică, jocul ordonat, 
calm, așa Incit părerea noastră este că 
împărțirea punctelor reflectă just an
samblul partidei.

Știința Craiova a jucat azi fără trei 
titulari (Mihăilescu, Minei, Sflriogca), 
dar chiar cu „ll“-le aliniat s-a com
portat bine. Ne-au plăcut mai ales jucă
torii de la mijloc. Strîmbeanu și An
ton, în special primul. 0 surpriză plă
cută — Bitlan ca fundaș centrat

Petrolul a atacat mai mult în prima 
repriză, cînd Dridea I și Badea au jucat 
în cuplu. In a doua parte, Dridea I s-a 
desprins de partenerul său, deplasîndu-se 
cînd pe dreapta, cînd pe stînga (cu 
scop tactic, evident) In timp ce Badea 
a jucat mai mult retras, în mijlocul te
renului. Mențiuni pentru contribuția a- 
dusă apărării de atacanții petroliști, pre- 

U. T. A. — Steagul roșu 0-1 (0-0)
neinspirată retragerea Iui Axente pe li
nia de mijloc și înlocuirea lui cu mijlo
cașul Chivu. Asta cu atît mai mult, cu 
cît nici unul dm ei nu a dat (pe noile 
posturi) randamentul obișnuit.

Oaspeții au realizat la Arad o per
formanță neașteptată. Spunem acest lu
cru, deoarece în ultimele ediții ale cam
pionatului ei nu au reușit să obțină aici 
nici un punct. Prin felul cum au jucat 
de astă dată, au meritat victoria. Au 
știut să se apere prudent și organizat, 
să evite aglomerările din fața porții și 
să contraatace periculos.

Dar să vedem cum s-a desfășurat jo
cul. După felul cum au început texti- 
liștii se părea că victoria nu le poate 
scăpa. Astfel, în min. 4 Danciu scapă 
singur, dar întîrziind să șuteze trimite 
mingea în picioarele unui apărător venit 
din urmă, ratînd o mare ocazie de a

rioadă de timp fără a înscrie însă, 
în general, față de miza acestei 
partide, nivelul tehnic al jocului a 
fost destul de bun.

In min. 11 s-a înscris singurul 
gol al partidei. Iacob a fost faultat 
de Koszka la 25 metri de poarta 
apărată de Manciu. Lovitura a fost 
impecabil executată de Mureșan III 
care a trimis balonul puternic peste 
zidul apărătorilor constănțeni: 1—0 
pentru Crișul. încurajate de acest 
gol, gazdele continuă să domine și, 
la numai 3 minute de la luarea con
ducerii Mureșan III pătrunde în 
careul constănțean și, de la apro
ximativ 14 metri, trage extraordi
nar dar Manciu, printr-un plonjon 
spectaculos, reține la fel de... extra
ordinar. Pînă Ia sfîrșitul meciului 
ocaziile... ratate au abundat. In mi

cum și pentru apărarea imediată, în 
care au excelat Boc și M. Ionescu.

Cîteva momente mai importante din 
acest meci. In min. 2 Papuc scapă min
gea la un șut al lui Dincuță, dar revine 
și o reține. Apoi, un bun atac al lui 
V. Ionescu este stopat de Boc. In min. 
17 Papuc respinge în eorner șutul pu
ternic al lui Badea. în finalul reprizei, 
ușoară superioritate a ploieștenilor. In 
min. 42 Papuc apără un șut al lui Dri- 
dca I, deviat periculos pentru poarta 
sa de M. Marcel.

Repriza secundă este — teritorial — 
a craiovenilor. In min. 50 Eftimie intră 
în careu, dar șutul său întîlnește bara. 
Portarul ploieștean se remarcă apoi la 
șuturile lui V. Ionescu (min. 51) și 
Strîmbeann (min. 58). In final — ulti
mele 5 minute — Știința are două 
mari ocazii de gol, ratate de V. Io
nescu și mai ales de Anton, care a avut 
o ezitare de o fracțiune de secundă la 
o minge pe care o putea introduce în 
poartă. în încheiere, o mențiune pentru 
nota de sportivitate în care s-a desfă
șurat jocul.

Arbitrul V. Pâdureanu (Buc.), ajutat 
la tușă de M. Sadoveanu și M. Con
stantin, a condus foarte bine.

RADU URZICEANU

o victorie usoar?

Dinamo Pitești: Niculescu 
Popescu 7, Barbu 9, Stellan 
vid 7 — Tîrcovnicu 8, Dobi 
C. Radu 7, Naghi 9. Turcan 1 
(mln. 46 — C. Ionescu 6).

Siderurgistul: Enaehe 6 (m 
Florea) — Pali 7, Costache 7, ’ 
Velea 7 — Ionlță 8, Adam 8 
tan 5, Stătescu 6 (min. 80 — 
cu), Negu 5, Ciocănaru 6.

Un meci
rv v fara
istoric...

STEAUA : Suciu^t— Pe 
Hălmăgeanu 8, D. Nicolae 7j 
reanu 7—Negrea 8, D. Popi 
Mieu 7, Pa vio viei 9, S. Aj 
Creiniceanu 7.

deschide scorul. Apoi, în min. 13 și 27, 
Chivu și același Donciu lasă nefructifi
cate ocazii clare. Și... cam atît. Totul 
a fost ca un foc de paie. Brașovenii pre
iau treptat inițiativa și controlează jo
cul. Ei ratează prin Jenei (min. 33) și 
Alecu (min. 44). După reluare, oaspeții 
joacă mai organizat și mai clar. Ei în
scriu unicul gol al partidei prin Năftă- 
nailă (min. 76) la o greșeală gravă a 
portarului Weichelt. Ultimele minute de 
joc se caracterizează prin insistența a- 
tacului textilist, fără modificarea scoru
lui.

Brigada de arbitri C-tin Petrea — 
centru, Gheorghe Limona și Mircea Cîțu 
(toți din București) a condus corect și 
autoritar.

ST. IACOB-coresp.

Crișul — Farul 1-0 (1-0)

POLITEHNICA TIMI!
Siclai 4 — Surdan 6, Peti 
Răcelescu 6, Speriosu 6 — 
7, Mihăilă 6 —- R. Lazăr 6, : 
5, Lereter 5 (min. 69 Hui 
Regep 6.

Creiniceanu a centrat de pd 
plasă. A

nutul 23, la un corner, Pleșa a sal
vat un gol ca și făcut, scoțînd ba
lonul cu capul de pe linia porții, 
în minutele 70, 71 și 82 Harșani, 
Damian și Bacoș au ratat ocazii 
clare, trăgînd slab din imediata a- 
propiere a porții. La rîndul lor, oas
peții au avut și ei în min. 50, o 
mare ocazie de a egala. Manolache 
a primit o minge „ideală" dar Ere
mia i-a „suflat-o“ în ultima secun
dă. Pînă la sfîrșit, rezultatul sta
bilit în min. 11 rămîne neschimbat, 
partida încheindu-se cu o meritată 
victorie a gazdelor.

Arbitrul A. Bentu (București) a 
condus excelent un meci disputat 
în limitele sportivității.

ILIE GHIȘA - coresp. reg.

în ca
SERIA I

C.F.R. Roșiori — C.F.R.
3—2 (1—0).

Flacăra Moreni — Dinarno
0—1 (0—0).

Știința București — Pi 
București 1—1 (0—0).

Oltul Rm. Vilcea — Meta’ 
goviște 4—0 (2—0).

Progresul Brăila — Poiaij, 
piua 0—2 (0—1).

Metalurgistul București —
Victoria București 2—0 (1—(

Oțelul Galați — Ceahlăul P.
1-1 (1-1).



Ieri, în categoria At

Un ive rsitatea Cluj — Din am o
CLUJ, 17 (prin telefon). — Așadar, 

victoria a revenit din nou studenților 
'clujeni, pîstrindu-se tradi[ia. După as
pectul jocului, Universitatea Cluj a 
fost un învingător categoric, în ciuda 
scorului la limită cu care s-a încheiat 
meciul. Cei peste 25 000 de spectatori 
au fost martorii unui duel care a plăcut 
prin tenipo-ul impus de gazde, prin do
minarea lor aproape absolută (raport 
de comere : 18—2!). prin dorința fermă 
a studenților de a învinge. Am regre
tat însă faptul că arbitrul I. Dobrin — 
Craiova, depășit în parte de importanța 
întîlnirii (aceasta este și părerea obser
vatorului federal C. Braun), a fluierat 
— mai ales în primele 25 de minute — 
„fals", deciziile lui nepotrivindu-se cu 
faptele din teren.

Nu greșim de loc spunînd că dina- 
moviștii au venit la Cluj pentru un 
punct și cu speranța că, dacă vor pro
fita de greșelile studenților, vor putea 
pleca chiar cu două. De la început 
Nunweiller III rămtne un fel de „mă
turător", Ștefan se plasează Intre cei 
patru fundași, supraveghindu-1 neconte

nit pe Ivansue, Pîrcălab se plasează 
pe partea stingă lingă Varga. Ene însă 
nu se vede nicăieri, iar Nunweiller VI 
muncește anonim, fără spor. Studenții 
joacă simplu. Al. Vasile și Oprea se 
mișcă în voie în spațiul liber din mijlo
cul terenului, Marcu și Szabo schimbă 
mingile pe lîngă Popa sau Ivan și ob
țin... comere. După cîteva auturi ce a- 
duc „teren", ca la rugbi, urmează un 
corner; minutul 14: Ivansue execută și 
Adam reia spectaculos cu capul sub 
bară. 1—0.

Bucuria fine doar un minut: Nun- 
loeiller VI centrează de pe stingă pe 
jos și înapoi, Anca aluneci și Varga 
șutează sec : I—1.

Studenții domină copios, Cîmpeanu 
se duce — și va merge tot timpul — 
în atac, fiindcă Pîrcălab i-a lăsat loc 
(și liniște) să facă acest lucru. In ul
timul sfert de oră, notăm un „sac" de 
comere pentru clujeni precum și „lumi
nările" lui Nunweiller Iii deasupra tri
bunelor, invidiate parcă și de plopii din 
vecinătatea stadionului. In mîn. 45 Di
namo trage a doua oară la poartă.

București 2-1 (1*1) '

Gazdele atacă vijelios și în repriza 
secundă. Adam, talonat de Lică Nun- ■ 
weiller, șutează din careu pe lîngă poar- | 
tă (min. 46). Dinamoviști au primul cor
ner în min. 60. Tot din acest minut I 
Pîrcălab se duce să-i țină de urît lui ■ 
Varga. Popa, epuizat, stă mereu pe ■ 
iarbă acuzînd loviri, iar vizavi Ivan | 
luftează mereu, spre hazul tribunelor. 
In min. 71 Cimpeana aruncă de la tușă I 
Ungă poartă. Dates, Adam, Marcu și ■ 
Szabo sar la balon si din ultimul ba- ■ 
Ionul ricoșează în plasa: 2—-JL

Dinamo iese abia acum la atac, dar îi 
lipsește forța și limpezimea în acțiuni. | 
Nunweiller IV șutează slab, Ringbeanu 
scapă spectaculos balonul din brațe și, | 
de la circa 10 metri, Pîrcălab zguduie 
bara transversală, făcând ca 25 000 de | 
surîsuri să înghețe o clipă pe buzele ce
lor care se bucurau de victorie. A fost | 
cel de-al 4-lea șut pe poartă al oaspe- 
iilor- |

VIOREL CACOVEANIFcoresp. .

Tractorul Brașov (m) și C.S.M. Sibiu (f), 
performerele etapei

Dinamo Pitești—Siderurgistul Galați 3-1 (1-1)
PITEȘTI, 17 (prin telefon). — în 

fciuda faptului că marea majoritate a 
pronosticurilor indicau „I", solist, me
ciul de la Pitești nu a fost ușor. Te
renul alunecos, 15 minute de ploaie to
rențială, un vînt vijelios cu direcția 
porții lui Niculescu, iar în cealaltă parte 
a terenului o foarte promptă apărare gă- 
lățeană au făcut ca pronosticata victo
rie a pîKștenilor să se contureze cu 
greu. Nu este mai puțin adevărat că Ia 
începutul meciului piteștenii au acționat 
cu destulă nesiguranță, pripit, tatînd 
în faze clare de gol. Mai trebuie a- 
dăugat că în această perioadă înaintașii 
piteșteni au greșit — după părerea 
noastră — folosind prea mult centrările

înalte, duelurile aeriene revenind, destul 
de ușor masivilor apărători gălățeni.

Toate acestea au caracterizat primele 
25 de minute ale partidei, inițiativa 
trecînd, în continuare, net de partea 
gazdelor care au controlat cu destulă 
autoritate jocul pînă la fluierul final

Iată, pe scurt, filmul partidei. In 
min. 2 și 6, două reluări cu capul ale 
lui Țurcan rămîn fără rezultat. In 
toiul ploii, cînd abia se mai vedea min
gea, înscriu gălățenii, prin Stătescu. 
Sîntem în min. 13 și Siderurgistul con
duce cu 1—0. Reacția piteștenilcr este 
puternică. între min. 17 și 22 Enache 
și Costache salvînd 5 ocazii clare de 
gol. Egalarea survine în min. 26, cînd 
Naghi transformă un penalti. dictat

pentru henț în careu comis de Voieu. I 
E rîndul gălățenilor să rateze prir. I 
Bretan și Adam. In repriza a doua, pri . 
mele 10 minute aparțin gălățenilor, I 
după care jocul se mută în jumătatea 
lor de teren. După două ratări ale lui | 
G. lonescu, (min. 56 și 60) Naghi în- | 
scrie spectaculos, printr-o setnifoarfeeă.
in min. 61. Scorul este pecetluit de Tur- I 
ean care în min. 75 șutează surprinzător 1 
de la 30 m: 3—1. ■

Pînă la sfîrșitnl partidei. Naghi. Țur | 
can și Radu, ratează, dînd implicit o- 
cazie apărătorilor oaspeți să se remarce. 1

A arbitrat bine E. Martin — Bucu
rești.

AL. MOMETE -coresp.

Blocajul Anei Mocanu (Universitatea Cluj) nu 
poate respinge atacul finalizat de Florica Tudora 
(Rapid București) Foto : T. Roibu

astfel că

Steaua—Politehnica Timișoara 4*0 (3-0)
4—0 pentru Steaua... cu Jenei, 

Constantin și Raksi pe tușă (pare-se 
Lrin cauza jocului lent practicat cu 
t-săptămînă în urmă Ia Iași). Din- 
Itre înlocuitorii celor „trei foști muș
chetari" ai formației bucureștene 
unul singur s-a detașat de restul co
echipierilor; prin dezinvoltura cu 
kare a acționat, prin ușurința cu 
Icare a simțit poarta. Ați ghicit: este 
[vorba de Pavlovici, autorul primelor 
[trei goluri „căzute" în mai puțin de 
b jumătate de oră. într-atît de re
pede s-a scris istoria, ieri, în des
chiderile- găzduită de stadionul „23 
[August".
I Mai întîi au atacat oaspeții, dar 
fără aplomb. Apoi, foarte repede, 
Bteaua a mutat jocul în cîmpul ad
vers, încercînd să pătrundă în dis
pozitiv pe aripi. Mai simplu și, prin 
Iceasta, mai periculos funcționează

cuplul S. Avram (înaintaș central 
stînga) — Creiniceanu. Ultimul re
nunță la înflorituri și la un nou de
maraj (min. 12) centrează din apro
pierea liniei de fund cu precizie și 
Pavlovici, care urmărise atent reia 
direct în plasă: 1—0. Cinci minute 
mai tîrziu, tabela de marcaj va in
dica 2—0: Negrea pătrunde pînă în 
apropierea suprafeței de pedeapsă, 
îl servește pe Micu care intră decis 
în careu și centrează în fața porții, 
de unde același Pavlovici înscrie tot 
fără preluare.

De partea cealaltă, Politehnica Ti
mișoara nu „leagă" nimic în atac, 
fapt care îl determină pe mijlocașul 
Mihăilă să încerce des pasa lungă, 
pe perpendiculara lui Lereter, dar 
fără folos. în situațiile de apărare, 
timișorenii joacă în linie, la ofsaid, 
dar asincron și stîngaci. Formația 
gazdă își orientează acțiunile pe di
recția porții și, în min. 27, pasa lui 
S. Avram îl găsește pe Pavlovici 
infiltrat în dispozitiv: un șut sec, 
pe lîngă Siclai, ieșit inoportun și 
este 3—0. Plouă cu goluri, plouă 
și cu picături mari... Moment memo
rabil pe carnetul nostru de note în

min. 31: primul șut al oaspeților . 
pe spațiul porții.

O bună parte din repriza secundă 
jocul se desfășoară anost: oaspeții I 
au o ușoară superioritate teritorială. ■ 
dar acțiunile lor se opresc cu regu- ■ 
laritate în apropierea suprafeței de I 
pedeapsă. Un singur șut mai serios 
la poarta lui Suciu (Mircea Popa ■ 
în min. 59) după care, tîrziu, în | 
min. 80 scorul urcă la 4—0: S. 
Avram își croiește drum spre poarta I 
părăsită de Șiclai, faultîndu-1 pe I 
fundașul Surdan și împinge mingea _ 
în plasă. Arbitrul N. Rainea se I 
consultă, la cererea jucătorilor timi
șoreni, cu tușierul V. Popa și cu | 
toate că acesta văzuse și semnali- I 
zase faultul, arbitrul de centru ră- 
mîne ferm pe poziție. Greșeală, cu I 
atît mai mare eu cit infracțiunea ■ 
comisă de S. Avram se petrecuse ■ 
chiar sub ochii lui.

Sfîrșitul meciului îi găsește pe ti- - 
mișoreni la poarta lui Suciu care I 
apără cu succes două șuturi puter
nice expediate de Regep și R. La- I 
zăr.

G. NICOLAESCU I

Derbiul etapei de ieri 
din campionatele repu
blicane la categoria A 
s-a desfășurat la Brașov, 
unde echipa masculină 
Tractorul a întîlnit-o pe 
fruntașa clasamentului 
seriei I, Rapid Bucu
rești. Meciul a stirnit, 
ca întotdeauna, un viu 
interes printre iubitorii 
de volei din localitate. 
Ca toate meciurile 
Tractorul—Rapid, și cel 
de ieri a fosr de o ex
cepțională calitate teh- 
nico-tactică și de o 
spectaculozitate remar
cabilă. Rezultatul parti
dei a fost favorabil 
Tractorului: 3—2 (18— 
16, 15—12, 14—16, 17— 
19, 15—8), după o între
cere care a durat 2 ore 
și 38 de minute de joc 
efectiv! Este pentru a 
doua oară cînd Rapid 
pierde la Brașov. Me
ciul, așa cum se vede 
din cifrele rezultatului, 
a fost echilibrat vreme 
de patru seturi. Dar el 
putea foarte bine să se 
•-ermine cu 3—0 pentru 
localnici, care în setul 
3 au avut 14—12. La a- 
ceastă situație, voleiba
liștii de la Tractorul nu 
insistă însă, scad atenția,
rapidiștii, forțînd puternic, printr-o 
apărare dîrză și un atac variat, ega
lează și câștigă setul la 14. Disputa 
este extraordinar de frumoasă și 
de palpitantă în setul 4, în finalul 
căruia Rapid câștigă după nume
roase schimburi de serviciu. Brașo
venii încep ultimul set în forță și 
susținuți frenetic de suporteri, iau 
cu autoritate conducerea, campionii 
nemaiputind rezista iureșului lor. 
S-au evidențiat toți jucătorii de la 
Tractorul, iar de la Rapid — Gri- 
gorovici și Nicolau. (1LIE STANCA 
— coresp.).

Progresul Brăila—Minerul B. Ma
re (m.I) 3—1 (9, —15, 7, 8). Brăile- 
nii, fără a juca la valoarea lor, au 
cîștigat ușor. S-au remarcat Pău- 
noiu, Vasile (Progresul), respectiv 
Rău. (N. COSTIN — coresp.).

Dinamo București—Farul Constan
ța (m.I) 3—0 (5, 6, 4), scor elocvent, 
realizat în 55 de minute. Farul le-a 
pus oarecum probleme gazdelor în 
seturile 1 și 2, cînd a atacat ceva 
mai decis și s-a apărat mai bine la 
blocaj și la dublaj. Dinamo a folo
sit întregul lot de jucători, toți co- 
respunzînd sarcinilor primite. în 
mod deosebit s-au evidențiat Cozo-

BOX

iă și Pavlovici a reluat direct în 
s primul gol.

Foto : C. Ștefan

oria B
SERIA A U-A

Recolta Cărei 2—0C.S.M. Reșița
HV.
ttrd. sîrmei C. Turzii — Minerul 
fia Mare 0—0.
Gaz metan Mediaș — C.FJ1. Arad 
ko (1—0).
iMinerul Lupeni
p (1-0).
feagonul Arad — Jiul Petrila 2—0
p).
IA.S.A. Tg. Mureș — Arieșul Turda 
ko (0—0).
IA.S. Cugir — Clujeana 3—1 (0—1).

C.S.M. Sibiu

----------------------- I
In categoria C 1

SERIA EST SERIA VES1

Unirea Negrești — Minobrad Vatra 
Dornei 1—0 (0—0)

Metalul Rădăuți — Flamura roșie 
Tecuci 2—1 (2—1)

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Locomotiva Iași 2—0 (2—0)

Victoria Roman — Chimia Suceava
4— 3 (0—1)

Fructexport Focșani — Metalosport 
Galați 1-—0 (1—0)

Rapid Mizil — Petrolul Moinești 
l_0 (1—0)

Textila Buhuși — Foresta Fălticeni
5— 0 (3—0).

SERIA SUD

Electroputere Craiova — Victoria 
Călan 4—0 (2—0)

Metalul Hunedoara — Minerul Deva 
1—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — C.FJL Ca
ransebeș 3—1 (0—1)

C.F.R. Timișoara — Progresul Co
rabia 3—0 (1—0 )

Progresul Strehaia — Muscelul 
Cîmpulung 2—0 (0—0)

Minerul Anina — Victoria Tg. Jiu 
0—0

Minerul Cîmpulung — Electromotor 
Timișoara 0—3 (neprezentare).

SERIA NORD

Tractorul Brașov — S. N. Oltenița 
3—1 (2—1)

Chimia Făqăraș — Electrica Fieni 
2—1 (1—0)

Metrom Brașov — Rulmentul Brașov 
3—1 (0—0)

Flacăra roșie București — Tehno- 
metal București 1—0 (0—0)

Electrica Constanța — Portul Con
stanța 0—2 (0—1)

Oltul Sf. Gheorghe — Dunărea Giur
giu 1—1 (1—0)

Marina Mangalia — I.M.U. Medgidia 
1—0 (0—0)

Sătmăreana — Progresul Reghin 4—1 
(3-1)

Forestiera Sighetul Marmației — 
A. S. Aiud 1—0 (0—0)

Olimpia Oradea — Minerul Bihor 
1—0 (1—0)

Minerul Baia Sprie — Chimica Tîr- 
năveni 0—0

Faianța Sighișoara — Metalul Copșa 
Mică 1—0 (0—0)

Unirea Dej — Soda Ocna Mureș 
1-1 (0-1)

Steaua roșie Salonta — Gloria Bis
trița 4—2 (1—0).

Un adevărat festival 
pugilistic in finalele juniorilor 

ft/rmore din, pag. 1)

I. Anghel (C.-lung Muscel) b.p. 
I. FUipescu (Cluj); M. Niculescu 
(Buc.) b.p. G. Butcă (Mediaș).
CAMPIONH REPUBLICANI DE JUNIORI 

PE ANUL 1966

JUNIORI n : minimă ; M. Toni (Chi
mia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) — an
trenor V. Alexandru ; hirtie : D. Cons
tantin (Chimia Făgăraș) — antrenor 
I. Minciună ; muscă : P. Dobrescu
(Prog. Brăila) — antrenor C. Dobrescu ; 
cocoș : C. Lică (Voința Buc.) — antre
nor Gh. Preda și T. Niculescu ; pană ; 
L. Mathe (Voința Cluj) — antrenor E. 
Doda ; semiușoară : M. Budu (Dinamo 
Buc.) — antrenor E. Furesz ; ușoară : 
D. Bunea (P.A.L. Brăila) — antrenor 
C. Bobinaru ; semimijlocie: D. Mihal- 
cea (Dinamo Buc.) — antrenor E. Fu- 
resz ; mijlocie ușoară : V. Dracinschi 
(Dinamo Buc.) — antrenor E. Fdresz ; 
mijlocie: M. Florea (Progr. Brăila) — 
antrenor C. Dobrescu ; semigrea : I. Să- 
Uște (Voința Satu Mare) — antrenor 
T. Acs ; grea : D, Bucur (Metalul 
Bocșa) — antrenor Gh. Stoian.

JUNIORI I : minimă : V. Bontaș
(Viitorul) — antrenor T. Niculescu ; 
hirtie: A. Cojan (Voința Cluj) — an
trenor E. Doda ; muscă : G. Pometcu 
(Voința Buc.) — antrenori T. Niculescu 
șl Gh. Preda ; cocoș : V. Potolea
(I.C.O.R. Galați) — antrenor P. Mihai ; 
pană : I. Voicilă (Șc. sportivă UCFS 
C-lung Muscel) — antrenor C. Pan si
tes cu ; semiușoară : Gh. Ene (Dinamo 
Buc.) — antrenor E. Furesz ; ușoară : 
V. Silberman (Voința Buc.) — antrenori 
T. Niculescu și Gh. Preda ; semimijlo- 
cie î S. Dumitrescu (Semănătoarea) — 
antrenor Gh. Zarnfirescu ; mijlocie 
ușoară: Al. Popa (C.S.M. Cluj) — an
trenor Fl. Stanomir ; mijlocie : T. Ivan 
(Progr. Buc.) — antrenor L. Popescu ; 
semigrea : A. Iancu (Șc. sportivă UCFS 
C-lung Muscel) — antrenor C. Panaites- 
cu ; grea : M. Niculescu (Voința Buc.) 
— antrenori T. Niculescu și Gh. Preda.

nici, Stoian, Corbeanu și Tirlici. 
De la Farul s-au remarcat Timir- 
gazin și Biji.

Știința Galați—Politehnica Timi
șoara (m.I) 3—2 (12, —9, 8, —9, 7). 
Deși în formație descompletată, 
Știința a învins mai ușor decît arată 
scoruL (GH. ARSENIE și ȘTEFĂ- 
NESCU — coresp.).

Petrolul Ploiești—Politehnica Bra
șov (m.I) 3—1 (5, 12, —12, 9). Vic
torie clară, după un joc frumos, în 
care s-au evidențiat Rotaru, Petrie, 
de la Petrolul, Furtună si Bidian 
de la oaspeți. (V. SĂNDULESCU — 
coresp.).

Politehnica Cluj—Steaua București 
(m.I) 1—3.

Penicilina Iași—C.S.M. Sibiu (f.I)
2— 3 (11—15, 15—11, 13—15, 15—13, 
8—15). Prețioasă și pe deplin meri
tată victorie a oaspetelor, care au 
jucat foarte bine, în special în 
atac. (I. LEIZERIUC — coresp.).

Dinamo București—Metalul Bucu
rești (f.I) 3—0 (4, 6, 2). Diferență 
mare de valoare între cele două 
echipe. Fără eforturi deosebite, Di
namo a obținut o victorie categori
că, doar în 40 de minute de joc.

Rapid București—Universitatea 
Cluj (f.I) 3—0 (10, 5, 6). Rapid, cu 
un atac mai variat și un blocaj 
ferm, a învins clar. S-au remarcat 
de la campioane (Rebac, Moraru 
și Colceru, iar Popa și Marcu de la 
clujence. La acestea au debutat 
două elemente de certă perspectivă: 
surorile Doina Meseșan (născută în 
1949, înălțime 179 cm) și Minodora 
Meseșan (n. 1951, 182 cm.).

C. P. București—Știința Craiova 
(f.I) 3—0 (10,7, 5). Victoria gazdelor 
a decis-o buna lor mișcare în teren. 
S-au evidențiat, de la C.P.B., Po
pescu și Szilaghi (un promițător de
but), iar de la oaspete Lăzeanu și 
Zarnfirescu. (GH. CIORANU — co
resp.).

Partizanul roșu Brașov—Farul 
Constanța (f.I) 0—3 (2, 7, 1). Joc 
fără istoric prin lipsa de voință a 
gazdelor. (EUG. BOGDAN — coresp.)

REZULTATE DIN SERIA A II-A t 
Ind. Sîrmei C. Turzii—I.C.F. Bucu
rești (m) 3—2 (—13, 10, 8, —15, 7), 
Viitorul Bacău—Alumina Oradea (m)
3— 0 (12, 4, 7), Știința Tg. Mureș— 
Înainte Timișoara (m) 0—3 (6, 15, 
12), Știința Petroșeni—C.S.M.S. Iași 
(m) 3—2 (13, —13, 6, —13, 13), I.C.F. 
București—Progresul București (f) 
3—1 (9, —9, 9, 10), Știința Tg. Mu
reș—Progresul Tîrgoviște (f) 3—1 
(12, —4, 15, 8).

PRONOSPORT
BEZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT NR. 16 
Etapa clin 17 aprilie, 1966.

I. Știința Craiova — Petrolul x
II. Dinamo Pitești — Siderurgistul 1 
ni. Crișul — Farul li
IV. Rapid — C.S.M.S. Iași 1
V. Steaua — Politehnica Timișoara 1

VI. U.T.A. — Steagul roșu _ 2
VII. Flacăra Moreni — Din. Bacău 2

VIII. Ind. Sîrmei — Minerul B. M. x
IX. Vagonul Arad — Jiul Petrila 1
X. Fiorentina — Internaționale X

XI. Varese — Napoli 2
XII. Milan — Bologna X

XIII. Cagliari — Juventus 1
FOND DE PREMII : 600 631 lei
din care :
Report premiul excepțional 52.534 lei.
Report pentru premiul minim 57.694 lei.



HANDBAL UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (f),'l A. Șoptereanu învingător
STEAUA Șl ȘTIINȚA

scurt 
derbi i

FEMININ, SERIA I
Rapid București — Universitatea 

Timișoara 4—6 (4—3). Disputat pe un 
teren alunecos, derbiul etapei a ofe
rit un spectacol interesant, specific 
de campionat, în care s-a jucat dîrz, 
ambele formații făcînd o mare ri
sipă de energie. Și acum un 
„film* al acestui pasionant
min. 3: 0—1 Franz (frumos, din po
ziție de pivot),- min. 4 : 0—2 Nemetz 
(șut năpraznic de la 10 ml); min. 5:
1— 2 Boțan (din 7 m); min. 7 : 2—2
Boțan (șut exceptional de pe ex
tremă); min. 15: 3—2 M. Constanti
nescu; min. 18: 3—3 Nemetz (7 m); 
min. 25: 4—3 Boțan (7 m); min. 31: 
4—4 Franz (tot din poziție de pivot); 
min. 42: 4—5 Franz (iar ca pivoți); 
min. 46: 4—6 Franz. Arbitrul V.
Reissner (Sibiu) a fost prea îngăduitor 
față de „accentele* de duritate din 
unele momente.

Liceul nr. 4 Timișoara — Univer
sitatea București 5-—5 (1—5)î_ Tracto
rul Brașov 
8—6 (5—3);
Rulmentul 
C.S.M. Sibiu 
(3-D-

SERIA A 
rești — Voința 
(4—3); Spartaa Constanța — Știința 
Galați 1—6 (1—3); Constructorul Ti
mișoara — Partizanul roșu Brașov 
11—5 (5—3).

MASCULIN, SERIA I
Steaua București — Dinamo Bacău 

20—12 (8—4). Victorie netă și meri
tată. Jocul a fost echilibrat Ia În
ceput, eînd oaspeții au și eendus eu
2— 0 șl apoi au remontat de la 2—4 
la 4—-4. In rest, Inițiativa a aparținut 
mal mult echipei Steaua.

Știința Galați — Universitatea 
București 8—6 (5—5). Joa spectaou- 
les, deși disputat pe • ploaie teren-

— Confecția București 
Mureșul Tg. Mureș — 
Brașov' 12—6 (8—5):
— Voința Odorhei 8—4

II-Aî Progresul Bucu- 
Sighișoara 6—10

Ain concursul de la Rijeka

Kaspari (Universitatea) a „scăpat" printre Constantinescu și Roth. Coechi
piera ei Moșu li cere mingea, dar Kaspari .............. ’

7 m o va transforma Nemetz. Fază din
Timișoara.

va ii faultată și lovitura de la 
derbiul Rapid—Universitatea 

Foto: R. Tudor

17. — Bazinul 
localitate a

de înot 
găzduit con- 
înot la care 

din Iugo- 
România și 

român 
fru-

RIJEKA, 
(25 m) din 
cursul internațional de 
au participat înotători 
slavia, Italia, Ungaria,
R. D. Germană. înotătorul 
Angel Șoptereanu a obținut o 
moașă victorie, parcurgînd distanța 
de 100 m bras în timpul de 1:11,0. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Kaiser (R.D.G.) și Balasz (Ungaria)

ambii cronometrați în 1:12,3. Vladi* 
mir Moraru a luat startul în proba 
de 200 m fluture și a ocupat locul II 
cu 2:23,2. Cursa a fost cîștigată de 
înotătorul italian Marchesini cu 
timpul de 2:17,3. Tot în acest con
curs Gica Manafu a obținut locul III 
realizînd 1:23,9 la sfîrșitul probei de 
100 m bras. Proba de 200 m spate 
masculin a revenit înotătorului iugo
slav Vrhovsek cu 2:17,6.

Ungaria (fete) și Suedia (băieți) 
campioane ale Europei la tenis de masă

țială. Mat botărîțl în atac, gălățenii 
au obtinut a victorie meritată. Prin
cipalii realizatori i Pădure (Ș) 5 și 
Gatu (U) 4. (T. SIRIOPOL • coresp.).

Tractorul Brașov — Rafinăria Te- 
leajen 6—11 (4—5). Rezultat surprin
zător, pe care oaspeții l-au meritat 
prin jocul lor bine organizat șl ac
țiunile Insistente la semicerc, lucru 
care le-a lipsit gazdelor (acestea au 
condus în min. 14 cu 4—01). 
(C. GRUIA • coresp. reg.).

Dlnatno București — Politehnica 
Timișoara 21—12 (10—4). Meci la
discreția 6amplonilor. Principalii rea
lizatori i Nica șl Costache I cîte 5, 
respeGtlv Stenzel 6.
“ Voința Sighișoara — Dinamo Bra
șov 11—27 (4—13). Brașovenii au 
obținut • victorie comodă. Jocul a 
avut too Ia Sibiu, terenul din Sighi-

fiind suspendat. (I. IONESCU •șoara 
coresp.).

SERIA A II-Ai Rapid — G.S.M. 
Reșița 9—12 (1—5), Tehnometal Ti
mișoara—C.S.M.S. Iași 14—8(10—2), 
Stiinta Petroșeni — Știința Tg. Mu
reș 10—5 (3—3], Metalul Copșa Mică 
— Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej 13—5 (6—1).

LONDRA, 17 (prin telefon). — Sîm- 
bătă seara, întîlnirea decisivă pentru cu
cerirea locului I la echipe — femei a 
adus față în față formațiile Ungariei si 
U.R.S.S. Jucătoarele maghiare au ieșit 
învingătoare cu scorul de 3—1 : Jurik— 
Grinberg 0—2, Koczian—Paisiarv 2—0, 
Koczian, Jurik—Grinberg, Paisiarv 2—0, 
Koczian—Grinberg 2—0. Cu o apărare 
bine dirijată, combinată cu atacuri pu
ternice Koczian și-a dominat adversa
rele. Alte rezultate: pentru locurile 
3—4 : Cehoslovacia—R.F.G. 3—0 (Lu- 
zova—Bucholz 2—0, Mikoziova—Simon

de lupte greco-romane

Universitatea Cluj a stopat cursa liderului
(Urmare din pag. 1)

timpul, fapt care a sporit interesul pen
tru acest joc.

In primele minute după reluate, cvin
tetul clujean și-a asigurat un avantaj 
de 1* p. (52—42 In min. 24). For
mația bucureșteană a restabilit egalita
tea pe tabela de marcaj (52—52 In min. 
27), cn prețul unor eforturi deosebite, 
dar tn final a fost nevoită să recu
noască superioritatea echipei gazdă. A*

RU6BI

GRIVIțA ROȘIE—DINAMO 6-6
(Urmare din pag. 1)

In deschiderea cuplajului,_ gazdele 
au fost Întrecute de o echipă care 
a luptat cu mult mai dîrz pentru 
puncte s 3GRESUL — CONS
TRUCTORUL 6—12 (3—6). Cu toate 
că terenul a fost mocirlos, echipele 
nu au scuze prea multe pentru as
pectul de încîlceală al partidei, care 
î-a pus probleme deosebite arbi
trului D. Manoileanu, ieri foarte 
btai. Punctele an fost realizate 
idintr-o ’o vi tură de picior căzută 
și o încercare pentru Progresul și, 
respectiv, două lovituri de pedeapsă, 
© lovitură de picior căzută și o în
cercare pentru învingători.

ceasta, acționînd cu mult elan și-a asi
gurat un avantaj — 62—56 în min. 31, 
69—60 tn min. 37 și 75—69 în min. 
40 — sigur pentru o victorie meritată.

Iată alte rezultate înregistrate în 
etapa de ieri a categoriei A, în seriile I 
și a 11-a masculine și a 11-a feminină:

MASCULIN SERIA I
Steagul roșu Brașov — Rapid București 

78—67 (41 ~30)
Stiinta Galați — Știința Tg. Mureș 

94 -71 (36—34)
Dinamo Oradea — Farul Constanța 

70-64 (27—31)
Politehnica București — Aurul Brad 

82—70 (42-29)
SERIA A n-A

Progresul București
Academia Militară

iași
■ Politehnica Cluj

— A.S.A. Bacău

șujnta Craiova —
61-49 (30—27) 

Olimpia M. I. -
77-80 (40—41)

I.C.F. - C.S.M.S.
75-59 (34—29) 

Uni o Satu Mare -
57-66 (27—27) 

Politehnica Brașov
94-52 (45—20)

FEMININ SERIA A II-A
Universitatea Timișoara — C.S.M.S. 

Iași 58—64 (44-30)
Voința Tg. Mureș — A.S.A. Cluj

61-47 (28—23) 
Spartac Salonta — Olimpia București

48—43 (19-18)
Stiinta Constanta — S.S.E. Craiova

61—40 (23—17)

11—15 
partidă 
In mo

„ GLORIA — STEAUA 
ț5—6). Gazdele an făcut o 
curajoasă, dar unele greșeli 
mente decisive le-au împiedicat să 
realizeze o surpriză de proporții 
în fata liderilor, care resimt indis
ponibilitățile. Arbitrul Th Witting, 
6 fost „pe fază* (M. Ionescu-co- 
resp.).

Celelalte rezultate ale etapei de 
festosoria A

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— G.S.MJS. IAȘI 0—5 (0—0).

FARUL CONSTANTA — PRE
CIZIA SACELE 11—5 (3—0).

ȘTIINȚA PETROȘENI — RUL
MENTUL BÎRT.AE) 6—0

CLASAMENTUL

(0—0).

1. Steaua (1) 6 6 0 0 85:26 18
2. Grivița Roșie (2) 6 5 1 0 80:27 17
3. Dinamo 6 3 2 1 68:35 14
4. C.S M.S. Iași (6) 6 3 1 2 41:37 13
B. Farul Constanta (8) 6 3 0 3 44:23 12
6. Gloria 6 3 0 3 43:44 12
7. Prceresul 6 3 a 3 51:61 12
8. Știința Petroșeni (9) 6 2 î 3 17:44 11
9. Precizia Sâcele fT) 6 2 î 3 26:56 11

19. Constructorul fii) 6 2 0 4 36 73 IU
11. Rulmentul Btr’ad 8 1 0 5 29:36 8
12. Universitatea Tim. (12) 6 0 0 6 12:10 6

1 Reda-rțit» stratia : st

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Sîmbătă au în
ceput întrecerile din cadrul turneului 
internațional de lupte greco-romane. In 
prima reuniune s-au întîlnit echipele o- 
rașelor Varșovia și Timișoara. Formația 
poloneză, cu mulți componenți ai echi
pei reprezentative, a cîștigat cu scorul 
de 5—3. (Reprezentanții noștri N. Ne
grit și O. Turturea au făcut meciuri 
nule, iar f. Alionescu și FI. Ciorcilă 
au învins la puncte).

în cel de al doilea meci, reprezenta
tiva orașului București a întîlnit echipa 
Sala din Suedia. Luptătorii români au 
învins cu 6*/2—V2. O comportare bună 
au avut sportivii Gh. Stoiciu, I. Baciu 
și N. Marlinescu care și-au învins ad
versarii prin tuș. L. Buha, I, Gabor și

cîștigat la puncte, iarGh. Popotici au cîștigat la puncte, iar 
S. Popescu a făcut meci nul.

Duminică dimineața s-au disputat me
ciurile dintre reprezentativele orașului 
București și Timișoara (6*/2—l’A) și 
Varșovia—Sala (6—2).

Ultimele întreceri ale turneului 
s-au încheiat cu victoria selecționatei 
timișorene, care a învins cu 7—1 
formația Sala—Suedia. Cea de a doua 
întîlnire dintre selecționatele orașu
lui București și Varșoviei s-a termi
nat la egalitate: 4—4.

Clasamentul final al turneului In
ternațional: 1. BUCUREȘTI, 2. Varșo
via, 3. Timișoara, 4. Sala—Suedia.

Marți seara, la Lugoj, echipa sue
deză va întîlni selecționata orașului.

C. CHIRIAG

Au luat sfîrșit întrecerile
din cadrul „C.C.E.“
HEIDENHEIM, 17 (prn telefon). — 

Sîmbătă, în ziua a doua a întrecerilor 
din cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la spadă, a fost cunoscută echipa cîști- 
gătoare, O.S.K. Budapesta, care, în 
meci decisiv, a dispus de campioana 
Suediei, S .K. Stockholm cn 8—2.

Campioana tării noastre, formația 
Steaua București, a ocupat locul 13 
(din 18 echipe înscrise în competiție).

Duminică, întrecerile au continuat cu 
un turneu individual la care au fost 
prezenți o serie dintre fruntașii în proba 
de spadă de pe continent. Printre a- 
ceștia : italianul Saccaro, francezul Bo-

ȘTIRI EXTERNE
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LONDRA. în runda a IlI-a a tur- U.R.S.S. și Poloniei. în meciul retur 
neului internațional de șah de la al semifinalelor, echipa U.R.S.S. a dis- 
Bognor Regis (Anglia), Victor Ciocli- pus cu 8—2 de cea a Iugoslaviei 
tea l-a învins pe șahistul englez 
Whiteley, iar în runda a IV-a el a 
remizat cu olandezul Bowmeester. După 
patru runde, iugoslavul Karaklajici 
totalizează 4 p, iar V. Ciocîltea 3,5 p.

PEKIN. în capitala R. P. Chi
neze a început turneul 
țional masculin de baschet. Primele 
rezultate : Dinamo București — Sport 
Phenian 72—68 (43—38). Dinamo
Tirana — Ruda Hvezda (R.S. Ceho
slovacă) 68—56 (30—30 I).

ROMA. în etapa de ieri a campio
natului italian echipa Cagliari care 
va evolua miercuri în București a rea
lizat un rezultat excelent în compania 
formației Juventus, pe care a învins-o 
cu 2—1. Alte rezultate : Fiorentina — 
Internazionale 0—0. Milan — Bologna 
1—1, Varese — Napoli 0—2 etc. în 
clasament conduce „Inter* cu 45 p, 
urmată de Bologna și Napoli cîte 
89 p, Juventus 85 p. Milan 84 p. etc.

MOSCOVA. Finala „Cupei Europei" 
la box se va desfășura între echipele

interna-

PRAGA. Echipa Sparta Praga a cîș
tigat turneul de juniori „Memorialul 
Josef Vogi". în ultima zi Sparta a 
învins pe Slavia cu 1—0, iar Milan 
pe Rapid Viena cu 3—1.

• Petrosian și Spasski au căzut de 
acord asupra temizel fără să mai 
reia jocul in cea de a treia partidă 
a meciului pentru titlul mondial de 
șah întreruptă vineri. Scorul este 
egal i 1,5—1,5 puncte. Luni are loc 
cea de a 4-a partidă, cu albele ju- 
cînd campionul lumii Petrosian.

PARIS. Echipa masculină de volei 
a Franței a dispus de reprezentativa 
Israelului cu 3—0 (la 4,11 și 6).

MOSCOVA. Aruncătorul de ciocan 
Romuald Klim a realizat cea mai bună 
performantă a anului la această probă: 
69,29 m. Alte rezultate : suliță — Lusis 
85.16 m, greutate — Gheorghiev 18,70 
m. înălțime — Kutianin 2,11 m, disc 
femei — Scerbakova 52,89 m.

CHICAGO. La 21 mai va avea loc 
la Londra meciul de box pentru titlul

la spadă
urquard. ungurii Kulcsar și Preda. La 
turneu au luat parte și trăgătorii noș
tri N. Marinescu, l. Sepeșiu, Alexandru 
Istraie, Nicolae Istrate și Ștefan Mol- 
danschi. Primii patru au căzut încă din 
turul cu care s-a inaugurat turneul. în 
turul II Moldanschi a realizat o sin
gură victorie, la Kost (R.F G.) cu 5—2.

In lupta pentru primul loc s-au an
gajat Barbuțki (Polonia), Preda și 
Kulcsar (Ungaria), Bourquard și Bois
sier (Franța), Saccaro (Italia) și Lo
rensen (Suedia). La ora la care s-a în
cheiat ediția, întrecerile continuau.

2— 1, Luzova, Mikoziova—Bucholz, Si
mon 2—0), loc. 5—6: Anglia—România
3— 0: Rowe—Mihalca 2—0 (14, 12).
învinsa a folosit atacurile în serie, 
presărate cu topspinuri, ratînd numeroa
se mingi înalte, în timp ce Rowe a apă
rat cu ușurință și s-a impus prin contre 
tari. Shannon—Alexandru 2-1 (8, -
13, 14). Jocului de continuă ofensivă, 
cu încheieri decisive ale englezoaicei, 
Alexandru i-a răspuns cu o defensivă 
slabă („tăieturi" uniforme). Ea a for
țat intrările în atac pe mingi nepregătite 
(procentaj scăzut de lovituri reușite)— 
Shannon, Rowe—Alexandru, Mihalca
2— 0 (12, 17). Sportivele noastre au ju
cat nervos, fără a se concentra suficient. 
Loc. 7—8: R.D.G.—Polonia 3—0; 9— 
10: Iugoslavia—Suedia 3—1; 11—12: 
Olanda—Belgia 3—2 ; 13—14: Austria 
—Elveția 3—1; 15—16: Finlanda— 
Grecia 3—2 \17—18: Danemarca—Scoția
3— 1; 19—20: Ț. Galilor-^TTbrvegia 
3—4 ; 21—-22 : Luxemburg—Irlanda 
3—1 : 23—24 : Spania—Guernsey 3—0.

Finala masculină a oferit o dispută 
frumoasă, terminată cu victoria Suediei 
în fața U.R.S.S. cu 5—2 : Bernhard— 
Sarkoian 0—2, Alser—Gomoskov 2—0, 
K. lohansson—Amclin 2—1, Bernhard— 
Gomoskov 0—2, K. lohansson—Sarkoian
2— 1 (Sarkoian a avut un set și 20—18 
în cel de-al doilea, iar în setul 111 a 
condus cu 12—4), Alser—Amelin 2—0, 
K. lob ansson—Gomoskov 2—1 (în setul 
decisiv, Gomoskov a avut 20—18). Loc.
3— 4 : Iugoslavia—România 5—3 : Sur-
bek—Reti 2—1 (—17,14,15). Vecko—, 
Giurgiucă 0—2 (—17, —13), Kotpa-^5* 
Negulescu 2—0 (19, 18), Surbek—Giur
giucă 0—2 (—14. —14), Korpa—Reti 
2—1 (16, —11, 11), Vecko—Negules
cu 1—2 (18, —16, —19), Korpa—
Ciurgiucă 2—1 (—19,9, 14), Surbek— 
Negulescu 2—0 (18, 20). Reti foarte 
agitat, a acționat prea mult cu contre 
în serie și a fost vizibil incomodat de 
loviturile cu efect ale adversarilor. In 
meciul cu Korpa, Giurgiucă, s-a angajat 
în contre prelungite și a fost depart de 
atacurile dezlănțuite ale adversarului. 
Loc. 5—6 : Cehoslovacia—Anglia 5—3; 
Loc. 7—8: R.F.G.—Ungaria 5—4; 
9—10: R.D.G.—Danemarca 5—2; 11— 
12: Bulgaria—Polonia 5—2; 13—14: 
Franța —Olanda 5—3; 75—16: Austria 
—Luxemburg 5—3; 77—18: Belgia— 
Finlanda 5—3: 19—20: Scoția—Portu
galia 5—4; 27—22: Spania—Grecia 
5—1 : 23—24 : Irlanda—Norvegia 5—l; 
25—26: Elveția—Italia 5—1; 27—28: 
Ț. Galilor—Jersey 5—0; 29—30: Mal
ta—Guernsey 5—1.

Luni încep primele
lor individuale.

mondial la categoria grea dintre 
Cassius Clay și englezul Henry Cooper 
— în vîrstă de 32 de ani, singurul 
boxer profesionist care a reușit să-l 
trimită la podea pe Cassius Clay 
(în 1963)

ROTTERDAM. Echipa de fotbal a 
Olandei a dispus cu 3—1 (2—0) de 
reprezentativa Belgiei.

PARIS. Cea de a 64-a ediție a cursei 
cicliste Paris — Roubaix a fost cîști
gată de italianul Felice Gimondi, care 
a parcurs 262,5 km în 6h59:27 și a 
fost urmat de olandezul Janssen

SANTIAGO DE CHILE. Iată pri
mele rezultate ale turneului interna
tional de baschet care reunește cîteva 
echipe masculine valoroase : Iugosla
via — Panama 84—59, U.R.S.S. — 
Porto Rico 54—51, Brazilia—Paruguay 
80—55, Spania — Argentina 81—68, 
Bulgaria — Peru 70—51

NEW YORK. In prima zi a cam
pionatelor de natație în bazin acope
rit (25 m) ale S.U.A., proba de 100 
yarzi spate (fete) a revenit canadiencei 

Elaine Tanner cu 1:00,7 urmată de 
sportivele americane Judi Humbar 
(1:01,4) și Cathy Ferguson. învingă- 
toarea are doar 15 ani.

LONDRA. Comitetul executiv al 
Federației internaționale de tenis de 
masă a hotărît ca viitoarele campio-

jocuri ale probe-

N. ANGELESCU
antrenor

nate europene să aibă loc în 1968 la 
Lyon, iar federația de specialitate din 
UR.S.S. s-a oferit să organizeze „euroq 
penele" din 1970.

MOSCOVA. Iată componenții echiJ 
pei U R.S.S. pentru actuala ediție a 
„Cursei Păcii" la ciclism : Olizarenkoj 
Petrov, Lebedev, Saidhujin, Jarkov șl 
Dohliakov.

CATANIA 17 (prin telefon). — Concursu 
internațional de tenis de la Catania -1 
continuat cu desfășurarea unor finala 
La simplu bărbați, Ion Tiriac a fos 
întrecut de Riessen (S.U.A.) cu 3—1. îl 
primul set Tiriac a pierdut cu 6—4, îl 
al doilea, jucătorul român a învin 
cu 8—6, Iar următoarele două le-a ca 
dat cu 6—2, 6—4. în semifinale, Țirial 
a trecut de Merlo (Italia) cu 5—7. 6—1 
7—5, 6—1 iar Riessen a dispus de Pid 
trangeli (Italia) cu 6—3, 6—3, 6—2. î| 
finala de dublu bărbați perechea Ries 
sen—Manus (S.U.A.) a cîștigat primii 
set în partida cu Ion Tiriac (România 
—Dl Maso (Italia) cu 6—4. Al doilel 
set s-a întrerupt din cauza întunerici! 
lui la rezultatul de 4—2 în favoare! 
primilor. în sferturile de finală, Tiriac-I 
Di Maso au învins perechea Gusmal 
(Ecuador) — Tim (S.U.A.) cu 6—3. 5—1 
6—3 iar în semifinale au cîștigat îl 
fata puternicei perechi italiene Ir‘Țl 
trangell-Merlo cu 6—3. 6—2.
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