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NICOLAE NLARTINESCU

— 7000 
sâmbătă 
ultimele 

euro-

Dinamo a dispus net de Rapid! 

(3-1; 15-3, 6-15, 15-12, 15-î)

4e
I

• In Iacii și Simtă

Pipetei >e Iacii

ESSEN 15 (prin telefon), 
de spectatori au urmărit 
pînă după miezul nopții 
întreceri ale campionatelor 
pene de lupte greco-romane. Spor
tivii noștri au avut o comportare 
remarcabilă. NICOLAE MARTI- 
NESCU a cucerit titlul de campion 
european, iar ION BACIU si 
SIMION POPESCU s-au clasat 
pe locul III. Pentru a ajun
ge pe podiumul 
luptătorii noștri 

grele

BACTU
s-au

a
învingătorilor, 

au trecut prin 
dispute. în cea 
a „europenelor" 

Simion Popescu și

In luptă — trei maeștri emeriji ai sportului: Derzei (Dinamo) iese o dată în plus învingător 
cu blocajul rapidist (PIocon+Nicolau)

Foto:

din întrecerea

în incinta 
Economiei 

mai 
la

Sîmbătă după-amiază, 
Pavilionului Expoziției 
Națiofiale, un public numeros, 
[entuziast decît oricînd, a asistat 
Icel dinții act al frumoasei sărbători a 
[voleiului nostru, finala românească a
L Cupei campionilor europeni”, sus
ținută de echipele masculine bucureș- 
Itene Rapid și Dinamo. Spectatorii au 
kubliniat caracterul festiv al reuniunii 
Ivoleibalistice de alaltăieri atît prin 
Liumărul lor deosebit de mare, apro
ximativ 6 000, cit și printr-o prezen
tă permanent „pe fază*, încurajîn- 
|iu-și, fiecare din ei cu aceeași înflă- 
rărare, echipa favorită. Divizați de 
litașamtntul pentru o formație sau 
llta în două „galerii” la fel de omo- 
ler.e și în grozavă formă vocală, ei 
lu fost... impăcați de reușita demon
strație de volei căreia i-au fost mar- 
lori, iar în încheiere uniți prin aplau-

zele dăruite și deplin cuvenite, echipei 
învingătoare, Diaamo, victorioasă 
un elocvent scor : 3—1 (3, — 6, 
7)!

Cele două finaliste ale .G.C.E." 
folosit următoarele formații :

DINAMO (antrenor — S. Mihăi- 
lescs) — Corbeanu (Mânu), Tîrlict 
(Smerednschi). Cozonici (Stoian), 

Derzei (Stoian. Dobre, Smerecinschi), 
Schreiber, Ganciu.

RAPID (antrenor — I. Pouova) — 
Plocon, Nicolae, Dragau, Grigore- 
vicî (Ardelea, Costinescu), Pavel (Ar
delea), Mincev (Costinescu).

Cum a fost meciul? Să lăsăm mai 
întîi ca desfășurarea celor patru se
turi ale sale să v-o .povestească" 
evoluția scorului: 1—0, I—I. 5—1 și 
taimaut cerut de Rapid, 9—1. taimaut 
Rapid. 10—1, 10—3, 15—3 după 12 
minute de la Începere ; 1—0, 1—2,

Ia
12,

au

LIDERUL CAMPIONATULUI
SERIA I, MASCULIN

Dinamo București — Universita
ra București 14—8 (5—4). Aproape 
p de minute studenții s-au „agă- 
at“ de puternicii lor adversari, îm- 
iedieîndu-i să se distanțeze. în 
Itimele 15 minute Dinamo acce- 
krează și îrț 9 minute (45—54) sco
ut ajunge de. la 9—7 la 13—7 ! Și 
ktfel la capătul unei partide, în 
Bre nivelul tehnic și tactic nu s-a 
[dicat pînă la valoarea' celor două 
prmații, victoria a revenit, așa 
Lm era de așteotât, dinamovlști- 
br. Au înscris : Moser (7), Costache 
| (4), lonescu (2) și Coman (Di- 
bmo), Gațu (3), Marinescu (2), Go- kn, Băduiescu și Savu (UniverSi- 
Itea). Sub așteptări arbitrajul lui 
I. Grebinișan > (Tg. Mureș). A I Steaua — Știința Galați 17—12
1—5). Un joc foarte frumos, cu 
kmbinații subtile, cu contraatacuri 
klgerătoare, în care ambele echipe 
|t-făcut risipă de energie. Mai si- 
liri în finalizare bucureștenii au 
Iștigat pe merit. Au marcat: Gruia 
I), Popescu (4), îacob (3), Oțetea 
I). Nodea, Alboaica, Roșescu, Ro- 
Iru (Steaua), Birzoi (3), Zikeli (2),

FEMININ ÎNVINS LA BRAȘOV!
Samungi (2), Nițescu (2), Opriș, 
dure, Michetin (Știința).

Dinamo Brașov — Politehnica 
mișoara 11—8 (5—&). A fost

(Continuare in pag. a 4-a)

Pă-

A. Neagu
Dinamo, 5—7,
6—9, 6—15 (du-

3—2, 3—7, taimaut
Uimaut Rapid, 5—9.
rata setului — 13 minute) ; 1—0, 1—1, 
1—3, 2—3, 2—4, 3—4, 3—5, 6— 5,
taimaut Rapid. 8—5, 8—6. 9—6, 9— 
7, 10—7, taimaut Rapid, 12—7, 12—

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 4-a)

mnl 
de 
Ion
Nicolae Martinescu au susținut cite 
4 și 5 meciuri cu adversari redu
tabili, medaliați ai marilor compe
tiții internaționale.

Astfel, ION BACIU (cat 57 kg) 
l-a învins prin tuș (min. 7) în 
turul II pe Peterssen (Danemarca), 
în turul III a cîștigat la puncte 
meciul cu Gonda (Ungaria), iar în 
turul IV l-a întrecut, tot la puncte, 
pe Torun (R.D. Germană). El a in
trat apoi în semifinale terminînd 
Ia egalitate cu Stange (R.F. Ger
mană). în finala cu Saiadov 
(U.RJSJS.), Baciu a fost la egalitate 
pînă în minutul 8, cînd a primit 
un avertisment, fiind declarat în
vins Ia puncte și clasîndu-se ast
fel pe locul III. Dacă termina la 
egalitate și acest meci Baciu ar 
fi cucerit medalia de argint.

SIMION POPESCU (cat 63 kg),

(Continuare in pag. a 4-a)

ION BACIU

SIMION POPESCU

Concursul atletic de primăvară ai seniorilor PETROLUL
Așteptări împlinite la multe probe!
Timpul n-a vrut să „țină” cu atlețiiR 

Răpăiala de ploaie de sîmbâtă și vin- 
tul în rafale au stînjenit evident des
fășurarea tocmai a acelor probe in 
care era mai multă nevoie de._ calm 
plat. Dar și așa, startul atleților frun
tași în cadrul concursului republican 
de primăvară a fost mai mult decît 
promițător pentru acei sportivi (aflați 
de data aceasta în majoritate) care 
s-au pregătit cu sîrguință în cursul 
săptămînilor de iarnă și primăvară.

în această privință, bilanțul între
cerilor de pe stadionul „23 August* 
este pe deplin grăitor. Au fost înre
gistrate două noi recorduri republi
cane de seniori : NICOLAE MUSTA
ȚĂ 29:13,6 pe 10 000 m (cu 9,8 sec 
mai bun decît recordul lui Grecescu) ;

IOSIF NAGHI 55,89 m Ia disc (cu 
131 m mai mult decît aruncase cu 
puțină vreme mai înainte la Timi
șoara). Au fost realizate, de aseme
nea, două noi recorduri republicane 
de junioare (ERICA ALEXANDRINA 
STOENESCU 1,71 m la înălțime, 
ECATERINA VITALIOS 25,0 sec pe 
200 m) și unul egalat (SANDA AN- 
GHELESCU 12,1 sec pe 100 m).

Aceasta a fost „recolta*” de recor
duri. dar în afara ei alte cîteva cifre 
au atins o înaltă valoare : rezultatul de
I. 83 m al IOLANDEI BALAS este 
desigur, cap de listă, dat fiind faptul 
că aceasta este cea mai bună perfor
manță mondială a actualului sezon. 
Mai adăugam 6.28 m la lungime — 
Viorica Viscopoleanu (și vă rog să 
rețineți : fără să fi „prins" pragul 1), 
6.10 m Ia aceeași probă — Elena Vin- 
tilă, 51,08 m la suliță — Mihaela 
Peneș (într-o aruncare fără... elan) etc.

La alte probe au fost consemnate, 
de asemenea, unele rezultate care ves
tesc viitoarele recorduri : 10,5—100 m 
și 21,1—200 m Gheorghe Zamfirescu, 
7,60 m — lungime Adrian Samungi.
II, 3 la 80 mg Viorica Viscopoleanu

REZULTATELE DE IERI
C.S.M.S. - Universitatea Clui 

(1-1)
Steagul roșu - Știinta Craiova

(0-0)

3-3

l-t

4.-0

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 3-a)

{Campioana noastră olimpică loianaa 
Balaș o sărută pe tînăra sa adver
sară, Erica Alexandrina stoenesen, 
pentru excelentul record stabilit la 
înălțime, tn timp ce aceasta nu-și 

poate reține lacrimile.
Fotot R Vilara

Politehnica Timisoara - Farul 
(1-0)

Crișul — Dinamo București 0—0 
Steaua - Petrolul 0-1 (0—A)
U.T. Arad - Siderurgistul 2-2 (0-0) 
Dinamo Pitești - Rapid 2-1 (0-1) 

CLASAMENTUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
IZ
13.
14.

Pit. 
Buc.

Peîrolul 
Rapid 
C.S.M.S. 
Dinamo 
Dinamo
Știința Cr. 
Univ. Cluj 
Steaua 
Steagul 
Politeh. 
Crisul 
U.T.A. 
Farul 
Siderurgistul

roșu 
Tim.

21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
20

14 5
13 2
9 5
9 4
7 7

2 43:15 33
6 37:19 28
7 28:29 23
8 38:33 22
7 29:26

10 19:30
8 22:30
8 25:34

11 22:31
11 29:44

Etapa viitoare : Știința

21
21
21
19

:28 19
19
18
18
17
13

Etapa viitoare : Știința Craiova «• 
Crișul Oradea, Farul Constanța - 
Steaua, C.S.M.S. lași - Dinamo P4® 
tești, Rapid - Universitatea Cluj, Si
derurgistul Galați - Politehnica li* 
mișoara, Petrolul Ploiești — Steagul 
roșu Brașov, Dinamo București - U.T, 
Arad.

(Citiți cronicile In pag. 2—3)



PETROLUL-CINCI
STEAUA PETROLUL 0-1 (0-1)

Așadar, nici Steaua n-a reușit să 
întrerupă „seria" Petrolului, care în 
acest retur nu a cunoscut înfrînge- 
rea !

Partida de pe stadionul „23 Au
gust" a scos în relief calitățile echi
pei petroliste, publicul bucureștean re- 
cunoscîndu-i prin aplauze la „scenă 
deschisă" meritele de ocupantă a lo
cului prim în clasament. în jocul de 
ieri, (ca și în altele pe care am avut 
prilejul să le urmăresc) petroliștii au 
dovedit din nou un puternic spirit de 
echipă și de luptă, manifestat în com
portarea tuturor jucătorilor, în acțiu
nile de atac, cit și în fazele de apă
rare. Cine a urmărit cu atenție jocul 
a putut vedea că pentru ei n-a existat 
minge pierdută. Ploieștenii au vrut să 
cîștige partida cu Steaua și au reușit 
acest lucra printr-un joc viu. cu par
ticiparea tuturor : fundașii în acțiu
nile de atac. înaintașii in apărare, iu 
momentele critice la poarta lui Ionescu. 
Portarul echipei naționale. în mare 
formă, a apărat excepțioaaL taErÎB- 
du-și echipa — în primele 15 minute 
— de cel puțin trei goluri. în această 
perioadă. Steaua a jucat debordant, 
încercînd să-și sufoce adversarul prin 
dese acțiuni pnrt<te pe pa nea lui So- 
rin Avram. Apărarea Petrolului, insă, 
a trecut peste aceste momente m Euii 
cilm. echilibrirc sizsațîa îi ’em- Pa- 
honțiL. Boc, Fierea fâ Mocajan *~aa 
trimis nici o mințre firi adresă, deoare
ce -vîrfurile“ eran nrict narrate de 
Hălmă eeanu. D. Nscalar Sâmărcax*. 
Ajutați de Dragomir. IaEas k Badea 
(ien pe tot terenol;. petrolișm aar âe^ăc 
organizat din apărare ia atac, preri- 
tind cu atenție fiecare p~îrri—dci c a 
înaintașilor spre poarta lai Socfa.

cum am tpw ax 
la îxepotal pax- 
o victorie i> fata 
jocul lor ofaamv

Dinamo Pitești — Ra
un meci destul de bun, in car 
movistii au atacat mai mul 
fost mai periculoși la poartă, 
vut mai multă prospețime. O 
care satisface cu atit mai m 
cit de vreme îndelungată n- 
întrecut pe Rapid. Ei au 
două puncte de la feroviari 
cind aceștia aveau mal mul 
voie de ele. Pentru că, pierz 
Rapid a pierdut și cea ma 
parte din iluziile titlului d 
pioană in care s-a „legănat".

Au atacat la început pit 
care au acționat bine ia miji 
renului prin Dobrin șl Țirc 
Apărarea bucureștenilor (cu 
frunte) a stopat insă veleităț 
delor. Rapid a început să pase 
min. 22 a înscris. Ionescu i-a 
iui Dumitriu și acesta a șu

PITEȘTI 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul din loca
litate și-a înregistrat azi recordul 
de spectatori. Peste 20 000 de pi- 
teșteni au venit la meciul Dinamo 
— Rapid, au trăit momente de a- 
dîncă decepție — în prima repriză Ia 
golul oaspeților — dar și-au recă
pătat curajul după pauză, cind a 
survenit egalarea și s-au entuziasmat 
în min, 90, cind echipd lor a cucerit 
o victorie in care nu mai sperau. 
Afectați toată săptămîna de infrin
gereq suferită în min. 90, duminica 
trecută la Craiova, piteștenii „s-au 
răcorit" azi nu numai pentru că au 
cîștigat ei, de astă dată în ultimul 
minut, ci și pentru că au întrecut o 
echipă de valoarea Rapidului 
după ce fuseseră conduși.

O victorie meritată, obținută după

a ieșit în evidență faptul că atacanții 
merg... la inspirație personală. De ne
numărate ori Voinea, Creiniceanu și 
Pavlovici au căutat să rezolve cum 
credeau (la întîmplare) situații care, 
dacă ar fi fost gîndite, s-ar fi soldat 
cu goluri. Asemenea posibilități au 
avut în min. 10 și 15 prin Pavlovici, 
20 — prin Voinea, 46 și 61 — prin 
Sorin Avram ș.a.

Singurul gol al acestei partide a fost 
înscris de petroliști în min. 41, într-nn 
moment de dominare a echipei bucu
reștene. O pasă lungă ajunge pînă la 
Dridea, aflat pe partea stîngă a te
renului. Dridea trimite înalt în fața 
porții unde se afla doar Moldoveana, 
flancat de fundașii Sătmăreanu, Du
mitru Niculae și portarul Suciți. Toți 
patru sar la minge, singurul însă care 
o —șterge" cu capul este Moldoveana, 
care o trimite ia plasă. Sucia a inter
venit greșit la această fază și—. 1—6 
pentru Petrolul. In partea a doua a 
■serialul. petroliștii fac o demonstrație 
de felul cum trebuie păstrat un re
zultat Fără să lase impresia că fac 
un joc de apărare, ei au pasat balo
nul derutant enervant chiar pentru 
adversari (un mare rol l-a avut Badea, 
care a jucat foarte bine în această 
repriză), oaspeții și-au menajat for
țele și ori de cite ori 
au făcut-o pe cit 
pe atît de periculos, 
fost bombardată. în 
de Badea. Dincuță și chiar de fun
dașul Mocanu (excepțional acest ju- 

. !b min. 59 petroliștii au scă
pat • mare ocazie de a mări scorul 
prin Dridea.

1 ■traducerea lui Raksi, în locul lui 
D Popescu care a jucat șters) a adus 
act oarecare reviriment în jocul bucu- 

. ' - „ . z -șit Steaua a do- 
■răsat ce e drept, dar nu a putut în
sene țohsl egalizator deșt în min.

Ia poarta ploieșteană au șutat pe rînd 
Voinea, Pavlovici și fundașul Sătmă- 
reanu. Ionescu, portarul petrolist, nu 
a putut fi bătut nici de astă dată. *■

Arbitrul M. Rotaru a condus în ge
neral bine această partidă, cele cîteva 
scăpări neinfluențînd rezultatul.

STEAUA : Suciu 6 — Petescu 4, 
Hălmăgeanu 7, D. Niculae 6, Sătmă- 
reanu 7 — Jenei 6, D. Popescn 5 (din 
min. 59 Raksi 7) — Sorin Avram 6, 
Pavlovici 6, Voinea 5, Creiniceanu 5.

PETROLUL — Ionescu 10 — Pa- 
honțu 8, Boc 8. Florea 9, Mocanu 9 
— Itihas 7, Dragomir 8 — Dincuță 7, 
Dridea 7, Badea 9, Moldoveana 8.

Și

an contraatacat 
de spectaculos. 
Poarta Stelei a 
această repriză.

Siderurgistul 2-2 (0-0)

poarta lui Datcu. InSTEFAN IACOB-coresp.

6 — Bîrău 5, Bacoș 
o II 5 -— Chivu 7, 

- a 8 Jac 5, Țîrlea 6,

I : Florea 8 — Pal 
oicu 8, Velea 7 — 
-— Bretan 5, Voinea 

- - 63 Ciocănaru 5),

Bucureșteniî. așa 
dominat mai mult 
tidei, an dorit mult 
Petrolului, dar în

U.T.
ARAD, 15 (prin triefea 

bitrul A 
sfirșitul 
derurgis- 
neau să creadă ca 
să obțină un ,ega 
timp de 90 de mi 
minat copios, 
în propria lu 
plus, arădeni 
jocul și au it 
pozițiile.

In ciuda presiu 
liștii n-au reușit să 
de două goluri, 
parte, datorită fi 
gistul s-a apărat 
numeric, avînd 
cel mai bun om ai 
altă parte, 
U.T.A. n-ai 
rar ea .bete

Sider urgii 
să se apere 
atace uneori 
însă supărătoare te 
primul și pînă in 
joc să facă totul 
timpul.

Repriza întii a purtat pec 
de altfel întreaga par 
tății echipei arădene. 
construit zeci de acțip 
au rămas nefructifii 
doar cîteva : Axente ■

Dwă reteure. des l
oet owe ceschjc scorul

iB 3E3“ 58 Cc.
de colt Execu

Se k ac Vcsme* reia cu capul
ic* s-jcl.. . e iz min 1
ieres. *z tsinoea aju

brae are*»za trace spre Doej
Li.*. a»?*:e pe Pai care pj 
zeccr'je pc-artd: 1—1.

ase, •exn- Dapd atest oot terți
si scare cu si stai Kui

oe âe e Ca wware. ia i&in. '

ca spetii, 
obțin o 

Slătescu șl 
in plasă. Ega- 
64 : la o lovl- 
jnge la Tirlea, 
trtă și balonul 
irelungește in..

âliștii continuă 
iltă intensitate.
74, la capătul 
ă frumusețea, 
âtie de șut pe 
din apropiere: 

nd se părea că 
V nu mai putea 
rine egalarea t 
ritură liberă in- 
cu capul : 2—2. 

Aurel Pop — satis-

Politehnica Timișoara
TIMIȘOARA 15 (prin telefon, de ia 

trimisul nostru). — O perdea groază 
de nori negri acoperea duminică iupă- 
amiază stadionul „1 Mai“, ceea ce a 
făcut ca mulți amatori de fotbal să 
prefere televizorul sau radio-ul de a- 
casă. Cîteva mii s-au încumetat, însă, 
să vină în tribune și nu au avut ce 
regreta. Partida dintre aceste două for
mații, aflate în partea de jos a clasa
mentului, în plină bătălie pentru evi
tarea locurilor periculoase, s-a ridicat 
la o valoare unanim apreciată.

Aliniind un „11“ cu fundașul Dum
bravă pe extrema stîngă, se credea că 
Farul va pune accentul pe apărare. 
Dar, din primele minute s-a văzut că 
echipa din orașul de pe malull mării 
a venit cu gîndul să atace, să cîștige. 
în min. 8, inimile timișorenilor pal
pită pentru prima dată : Manolache 
șutează puternic, dar mingea zguduie 
bara transversală. Șapte minute mai 
tîrziu este rîndul lui Iancu să scape, 
dar șutul său este reținut de Siclai. 
Abia după primul sfert de oră timi
șorenii își organizează jocul, Grizea 
și Hibăiiă depun o activitate rodnică

tnce

CR. MANTU

Așa s-a marcat golul. Moldoveanu sare la balon și... 1—0 pentru Petrolul
Foto : Șt.' C

Crișul — Dinamo București 0-0
ORADEA 15 (prin telefon). — In

teresul pe care l-a suscitat această 
partidă a făcut ca un număr mare 
de spectatori să asiste la disputa ce
lor două echipe. Localnicii, din dorin
ța de a cuceri două puncte (de altfel, 
foarte necesare) au acționat, de la în
ceput, cu multă voință și ambiție. 
Bucureștenii au răspuns Ia fel și de 
aceea întîlnirea a fost atractivă, cu 
multe faze spectaculoase. Am fost 
martorii unui spectacol fotbalistic de 
bună calitate, cu acțiuni rapide în 
atac și intervenții prompte în apă
rare. Comparînd situațiile de gol 
create de atacanții celor două for
mații, trebuie să arătăm că, numeric, 
gazdele au avut mai multe.

Iată un scurt film al meciului: 
pînă în minutul 10 asistăm la trei 
lovituri de colț executate de orădeni. 
Dinamoviștii au și ei una dar toate 
patru rămîn fără rezultat pe tabela 
de marcaj. In minutul 19, Mureșan 
III îl deschide ideal pe Harșani, a- 
cesta pătrunde în viteză în careu dar 
șutează peste

min. 34, la o greșeală comisă de 
Pojoni, Pîrcălab interceptează balonul 
și numai plonjonul curajos al lui E- 
remia salvează echipa orădeană de 
la primirea unui gol.

După două minute de la reluare, la 
o învălmășeală în fața porții lui Dat
cu, Mureșan II introduce balonul, cu 
corpul, în poartă dar arbitrul îl a- 
nulează pe motiv de henț. In min. 51, 
după o cursă făcută de Pîrcălab, Var
ga pierde o bună ocazie de a înscrie, 
șutind afară din apropierea porții.

In finalul partidei, gazdele insistă 
în atac, Solomon se intercalează de 
multe ori în linia ofensivă, dar apă
rarea echipei bucureștene intervine 
foarte energic, depășind uneori li
mitele admise. în min. 86, Ivan comi
te henț la circa 18 m de poarta lui 
Datcu. Mureșan III execută lovitura, 
ridicînd ușor balonul peste zid și 
Pojoni, reluînd prin „foarfecă", îl ac-

cidentează pe 
său mai mic, 1 
mod nesportiv 
doi. Aceasta a fost singura f 
a afectat oarecum atmosfera 
plină sportivitate în care s- 
șurat partida.

Arbitrul O. Comșa — Craio 
tat la tușe de M. Biolan și 
gulici-Tr. Severin, a condus 
mitor.

CRIȘUL : Eremia 8 — Tălp 
lomon 8, Pojoni 7, Szakacs 
Vigu 6, Iacob 7 — Harșani 
șan III 6, Szakacs III 6, 
II 6.

DINAMO BUCUREȘTI: Da 
Stoenescu 7, Nunweiller III 
weiller IV 7, Ivan 6 —
6, Ștefan 7 — Pîrcălab 7,
Nunweiller VI 5, Varga 7.

Nunweiller IV. 
Radu, se Janies 
' în disputa di

ILIE GHIȘA-coresp

Farul Constanța 1-0 (1-0)
îl-? .' terenului (îndeosebi Gri-
- apărare cuplul de fundași 

tăviiește atacurile Farului iar 
isivă, servită cu mingi bune, 
și facă datoria.
in minutele următoare Po- 
Timișoara atacă, atacă me-

Astfel, 
litehnîca 
reu, dar intîlnește o apărare excelent 
condusă de Costin. încep cursele lui 
Regep care devine o... mașină de cen
trat mingi. Numai că Lazăr (min. 28), 
Lereter min. 30) și Grizea (min. 32) 
ratează. Jocul timișorenilor, mai teh
nic, e bazat pe combinații subtile, în 
timp ce atacul Farului se bazează pe 
pătrunderile masivilor Manolache și 
Iancu. în cele din urmă, în min. -7 
„cade" și golul, anunțat de ava’.ar.-a 
de ocazii ale timișorenilor. Traiect ?- 
ria balonului : Grizea — R. Lazăr — 
Loncer - 
în ofsaid 
șierul M. 
bitrul V. 
dată cu 
ploaia. în ciuda terenului alunec « 
jocul nu suferă. Introdurindu-1 ; 
Zamfir în locul lui Koszka, antrec

constănțeni au 
ție pentru că 
temperat iureșul studenților, 
excelent legătura între apărarea și a- 
tacul echipei sale. E drept, repriza a 
doua a început, cu cîteva șuturi peri
culoase ale lui Regep și Mihăilă, dar 
Farul —■ de nerecunoscut după jocul 
slab prestat în etapa de „Cupă" — 
vine tot mai mult în atac. Manolache 
(min. 50) șutează foarte puternic, Cos- 
tin (min. 63) semnează a doua „bară" 
a Farului, Iancu (min. 70) trimite min 
gea la cîțiva centimetri de poarta goa
lă ! In încheiere, o nouă „bară", de 
data asta a timișorenilor — Loncer

avut o fericită inspira- 
Zamfir, pe lingă că a 

a făcut

- gol! Loncer se afla insă 
flagrant, nesemnalat de tu- 
Bică-București și nici de ar- 
Pădureanu (București). O 

înscrierea golului începe 6

1TEHNTCA TIMIȘOARA : Sic-
— Surcan 6. Petrovici 7, Răce- 
r. Speriosu 6 — Grizea 7, Mi-

— Lazăr 6 (min. 52 — Cotor- 
9. Loncer 6. Lereter 8, Regep 8. 
I L Mânau 8 — Pleșa 5, Tîl-
- C.-A-TV O “

Kc-oia 3 j

bravă A
*

MTRCEA

5 — Stancu 6, 
Zamfir 8) — 
iancu 5. Dum-

TUDORAN

BRAȘOV 15 (prin telefon). Rezulta
tul de egalitate realizat de studenții cra- 
ioveni este deosebit de valoros pentru 
ei. Dacă au plecat cu un punct de la 
Brașov, această se datorește însă, în 
primul rînd, portarului Papuc și apoi 
lipsei de concentrare a gazdelor care au 
acționat pripit. încurcîndu-se de multe 
ori unii pe alții. Derutată de alura în 
care au abordat partida jucătorii bra
șoveni, echipa craioveană trece de la în
ceput la o apărare aglomerată. Așa s-a 
desfășurat prima repriză, cu excepția 
unor contraatacuri ale oaspeților, pe care 
insă apărarea echipei locale reușește să 
Ie respingă cu destulă ușurință. In a- 
ccastă parte a meciului Steagul roșu n-a 
știut să fructifice avantajul vîntului, 
jucînd cu mingi înalte pe care apărarea 
imediată, în frunte cu portarul Papuc 
(azi în zi mare), le lămurea cu regula
ritate. Șuturile expediate pe rînd de Ne- 
cula (două chiar în min. 2 și 3 — des
tul de periculoase). Jenei, Gyiirfi, Se- 
limesi, Năftănăilă și l’escaru nu și-au 
putut atinge ținta.

Următoarele 45 de minute nu schimbă 
aspectul jocului decît în mică măsură. 
Asistăm la faze palpitante. In min 50 
mingea trimisă de Pescaru, de la numai 
2 m, nimerește bara. Apei urmează un 
contraatac al Studenților, soldat cu o 
lovitură de eolț. Sintem în min. ,51 și

Plugaru execută cornerul pînă 
mie, care reia direct în poartă 
Adamache să schițeze vreun 
min. 54 și 55, craiovenii au pr 
majoreze scorni însă Eftimie 
Pliigaru șutează defectuos. Gaz
nesc din nou la ofensivă. Abia 
70 Pescaru reușește să reia în 
minge care fusese jucată de 
înaintași brașoveni. Egalarea d; 
mult aripi gazdelor care atacă
tinuare dezlănțuit, dar nici uni 
înaintași nu reușește să fructifi 
vențiile salutare ale portarului 
pun capăt unei partide în care 
roșu a șutat la poartă mai mult 
toate jocurile din returul aces 
pionat.

Arbitrul I. Ritter (Timișoara 
dus sub nivelul posibilităților
ierînd cu întîrziere și fiind n 
semnalizările tușierilor.

STEAGUL ROȘU — Adama 
Ivănceseu 
Năftănăilă 
Necula 7, 
Gyiirfi 8.

ȘTIINȚA CRAIOVA: 
Mihăilescu 5, M. Marcel 7, 
liu 7, — Strimbeanu 6, Ivan 6 
garu 6, Eftimie 7 — Stănescu 
mărescu 5. !

C. GRUIA-cores

7, J enei 7, Alccu 6, N
6. Pescaru 7 - 
Goran 4 (min.

- Se
58

Papi 
Bitl



NCTE AVANS!
El

I
I

£-1 (0-1)

de la 10 m, peste Niculescu: 
După gol, Rapid joacă mai 
Dumitriu mai are o ocazie 
401 dar trage aiară. Ultimul 
ăl primei părți anunță 
după pauză: ~
în careu, dar Răducanu blochează, 
amînînd egalarea...

După pauză, rapidiștii Încep să 
fie depășiți, în primul tind fizic. 
Ei lasă impresia că joacă la menți- 
herea scorului. Firește, piteștenil pre- 
iau inițiativa. Consemnăm ocazii de 
goi la poarta oaspeților: in min. 52 
llupescu scoate cu capul de pe linia 
por ții, la șutul lui Dobrin, iar in 
min. 59 Răducanu scapă mingea in 
picioarele iui Țurcan care reia însă 
laiară. Egalarea survine tn min. 64 : 
David execută o lovitură liberă late
rală, Naghi recentreazâ cu capul la 
plie Stelian și acesta, tot cu o lovi
tură de cap, trimite balonul în pia
ță ; 7—7. La acest scor, echipele pă
țeau mulțumite. In final însă Rapi- 
L'ui iese la atac, dar acțiunile oas
peților n-au destulă consistentă. In 
L™. 78 Năsturescu are totuși o oca- 

bună. Intrăm în ultimul minut, 
End Pop a dat centrarea decisivă. 
«Mingea a trecut pe jos prin fața 
Lareului, Țurcan i-a lăsat-o lui Naghi, 
iNaglit luL C. Ionescu și acesta a 
prelungit-o lui Ioachim Popescu. Un 
but de zile mari din marginea careu
lui al fundașului piteștean, sus la 
țolț, și Dinamo Pitești a ciștigat 
partida; 2—1.I In ultima analiză rezultatul a fost 
llecis de două elemente: 1. după
lăuză „mijlocul" piteștean a fost 
liai bun decît cel al rapidiștilor 
iDinu și Jamaischi au părut sufocați); 
l, atacul lui Dinamo a jucat mai 
legat, spre deosebire de cel al Ra- 
lidului care în â doua repriză s-a 
ledus la acțiuni îndrăznețe, fără eco
nomie de efort, ale lui Ionescu și 
Kăsturescu, dar nesusținute de coe- 
Ihipieri.
■ Arbitrul C. Nițescu-Sibiu a condus 
line formațiile :
UliNAMO PITEȘTI : Niculescu 7 — 
[Sachim Popescu 8, Barbu 6, Iile 
Stelian 8, David 7
Bobrin 8 
|, Naghi 
lop 7). 
I RAPID : 
llotroc 7, 
I, Jan^ischi 
liitriu 6 (din 
I, Codreanu

0—7. 
bine, 
(min. 

minut 
golul de 

Țurcan intră singur

Barbu 6,
Țîrcovnicu 7,

— C. Ionescu 8, Țurcan 
6, Radu 5 (din min. 60

Răducanu 6 — Lupescu-7, 
Dan 8, Greavu 6 — Dinu 

6 — Năsturescu 6, Du
miri. 70 Kraus), Ionescu 
7.
RADU URZICEANU

I
I

Dinamo-Stcaua 65-64, 
după un meci de marc spectacol

în jurul careului de 16 m. dar 
trebuia să finalizeze n-a mai 

cine... Față de carențele atacului 
se manifestă mai de multă vreme,

I 
I 
I
I

IAȘI, 15 (prin telefon). — Specta
torii ieșeni au părăsit din nou sta
dionul dezamăgiți. Atacul lui C.S.M.S. 
S-a complăcut in situația de a construi 
faze 
cînd 
avut 
care
astăzi și apărarea a fost nesigură în 
intervenții și depășită deseori de vi- 
guroșii atacanți dujeni-

Se pare că noțiunea de extremă 
a dispărut total din formula de atac 
a C.S.M.S. Sînt mult mai dese incursiu
nile fundașilor laterali care — este 
adevărat — provoacă derută în apă
rarea adversă, dar creează și goluri în 
propria apărare. Replierea lor s-a făcut 
cu foarte mare întîrziere. Clujenii au 
speculat două asemenea situații pe 
partea lui V. Popescu și cu concursul 
arbitrului au „scos" un 11 m la o ase
menea fază.

Păcat că nici Universitatea Cluj 
nu are merite deosebite în această 
partidă. Studenții clujeni au acționat 
în prima parte cu 8 jucători în pro
pria jumătate de teren și au comis 
nenumărate obstrucții (Cîmpeanu, Al. 
Vasile, Anca).

Primul gol a fost „lucrat” de apă
rătorii ieșeni : Deleanu îl vede liber 
pe dreapta pe V. Popescu, îi centrea
ză, acesta face o cursă lungă pe ex
tremă, pasează in careu și balonul este 
lăsat de Matei și Lupulescu lui Cu
perman, care șutează sec la colț : 1—0 
(în mic. 23). Egalarea o aduce Barbu 
(în min. 43). care îl depășește ușor 
pe Pop, se împiedică, reia totuși ba
lonul și șutează la colț : 1—1. Delea" 
nu, pe post de extremă, obține un 
corner în min. 64. II execută precis, 
în capul lui Stoicescu și... 2—1. Apoi, 
Sabo scapă de V. Popescu, aflat prea 
în față, face o cursă de circa 15 m, 
se dezechilibrează în careu și cade (în 
min. 65). După lungi parlamentari și 
după ce în prima instanță arbitrul 
Marin Niță a indicat

Se consultă cu arbitrul de tușă Emit 
Vlaiculescu și din nou... revine, punind 
mingea la 11 m. Adam transformă . 
2_ 2.

Două cernere succesive, în min. 75. 
aduc din nou avantaj ieșenilor. Din 
primul, executat de Deleanu, Moguț
îl acordă pe al doilea. Matei execută _ 
în careul de 6 m, Moguț respinge la | 
Cuperman, care reia cu bolts' în pla- . 
să ; 3—2. In minutul 87, Cîmpeanu | 
execută un aut pînă în careu. Cons- 
tantinescu iese, nu 
care Pop îl trimite 
ta, din voie, de la 
ză în gol : 3—3.

Arbitrul Marin Niță — București a | 
făcut greșeli care au influențat rezul
tatul.

a. m uticu. u/vuz- _ 
reține balonul, pe | 
la Bretan și aces 
circa 20 m, șutea- |

C.S.M.S. : Constantinescu 5 — V 
Popescu 5, Pop 6. Vornicu 7, Delea- 
nu 7 — Ștefănescu 6, Romilă 6 — Ma
tei 7, Lupulescu 4 (min. 50 Incze 
7), Cuperman 7, Stoicescu 7.

IV

UNIVERSITATEA: Moguț 5 - 
Szoke 6, Pexa 7, Anca 6, Cîmpeanu 
5 — Al. Vasile 6, Bretan 7 — Marcu 
6, Barbu 8, Adam 5, Sabo 7.

D. DIACONESCU, coresp. reg

In categoria B
SERIA I

11 m, el revine.

Ieri în categoria C
SERIA EST

Poiana Cîmpina — Oltul Rm. Vîl- 
cea 0—0.

Progresul Brăila — C.F.R. Roșiori 
3—1 (1—0).

Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Ba
cău 2—0 (2—0).

Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani 2—0 
(1-0).

Știința
Buc. 2—0

Metalul
reni I—2

Progresul București — 
toria Buc. 2—2 (0—1).

București — 
(1-0). 
Tîrgoviște — 
(1-1).

Metalurgistul

Flacăra Mo-

ETAPA A XX-A, 15 MAI

Flamura roșie Tecuci — Metalo- 
mrt Galați 4—0 (3—0).
Metalul Rădăuți — Chimia Orașul 
h. Gheorghiu-Dej 3—0 (1—0).
Fructexport Focșani — Minobrad 
atra Dornei 3—1 (2—0).
LTextila Buhuși — Victoria Roman 
p (1—0).,
Unirea Negrești — Rapid
r°-
Locomotiva Iași
[oi 1—0
Chimia
ști 5—1

Foresta
(1—0).
Suceava — Petrolul 
(1-1).

SERIA. VEST

Mizil

Fălti-

Moi-

ETAPA A XX-A, 15 MAI

[Metalul Tr. Severin — Metalul Hu- 
doara 3-—1 (2—1).
[Victoria Călan — Minerul Deva 
[-2 (0—0).
[Muscelul Cîmpulung — C.F.R. Ca- 
psebeș 5—1 (3—1).
Minerul Anina — C.F.R. Timișoara
L2Electromotor Timișoara — Electro- 
Ițere Craiova 1—2 (1—1).
Progresul Corabia — Progresul Stre- 
lia 9—5 (2—2).
[Victoria Tg. Jiu — Minerul Cîm- 
llung 3—0 (neprezentare).

SERIA SUD

ETAPA A XX-A, 15 MAI

Portul Constanța — Dunărea Giur- 
12—1 (2—1).
Rulmentul Brașov — Tractorul Bra- 
f- 0—5 (0—2).
Electrica Fieni — Electrica Con- 
Ința 1—2 (0—I).
8.N: Oltenița — Oltul Sf. Gheorghe 
-0 (2—0).
Tehnometal București — I.M.U, 
rdgidia 0—0.

Marina Manga-Chimia Făgăraș — 
lia 0—0.

Metrom Brașov — Flacăra 
București 2—1 (I—6).

SERIA NORD

ETAPA A XX-A, 15 MAI

Unirea Dej

Copșa

roșie

3—1

Mică

Faianța Si-

A.S. Aiud 
(1-1). „

Sâtmăreana — Metalul 
1—0 (1—0)..

Mineral Baia Sprie — 
ghișoara 3—0 (0—0).

Soda Ocna Mureș — Progresul Re
ghin 3—0 (0—0).

Minerul Bihor — Forestiera Sighe- 
tul Marmației 5—2 (1—1).

Chimica Tîrnăveni — Gloria Bis
trița 5—1 (2—0).

Steaua roșie Salonta
Oradea 1—1 (0—1).

Olimpia

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte.

ETAPA DIN 15 MAI 1966
Steaua—Petrolul 0—1 
Crișul—Dinamo Buc. 0—0 
U.T. Arad—Siderurgistul 2—2 
Dinamo Pitești—Rapid 2—1 
Steagul roșu—Șt. Craiova 1—1 
Politehnica Tim.—Farul 1—0 
C.S.M.S. Iași—Univ. Cluj 3—3 
Juventus—Bologna 0—0 
Lanerossi—Milan 1—0 
Roma—Cagliari 1—0 
Sampdoria—-Napoli 1—0 
Spal—Fiorentina 1—2 
Varese-Brescia 2—0

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

2 
x 
X
1 
X
1
X
X
1
1
1
2
1

PREMIILE PRONOSPORT

în urma Omologării variantelor 
puse Ia concursul Pronosport nr.

de-
19,

Dinamo Vic-

SERIA A ll-A

A.S.A. Tg. Mureș — Vagonul Arad 
1_1 (1-0).

Arieșul Turda — C.S.M. Sibiu 
(1-0).

Jiul Petrila — Recolta Cărei 
(2-0).

Gaz Metan Mediaș — Ind. sîrmei 
C. Turzii 3—0 (0—0).

Minerul Baia Mare — Mineral Lu- 
peni 3—1 (I—0).

C.F.R. Arad — Clujeana 2—1 (1—0).
C.S.M. Reșița — A.S. Cugir 2—1 

(1—0).

2—0

4—0

etapa din 8 mai 1966, au fost stabi
lite următoarele premii :

Premiul excepțional: o variantă a 
105.055 lei ;

Categoria I : 124.5 variante a 627 lei 
fiecare ;

Categoria a II-a : 2047.5 variante 
38 lei fiecare ;
Categoria a III-a : 11.614 variante
10 lei fiecare.
Fond de premii : 502.684 lei. 
întrucît premiul de categoria a IV-a 
fost sub plafonul minim, nu

a

a

s-aa fost sub plalonul minim, nu 
plătit.

Report pentru fondul premiului 
nim la concursul Pronosport nr. 
etapa din 15 mai 1966 : 125.153

Premiul excepțional de lei 105.055 
lei a revenit participantului CZIM- 
MER GHEORGHE din București.

(Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport).

mi-
20, 
lei.

I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
l
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I

Publicul prezent duminică dimi
neața în sala Floreasca a avut pri
lejul să asiste la una dintre cele 
mai spectaculoase partide disputate 
în cadrul campionatului republican 
de baschet. Intr-adevăr, susținînd 
un meci deosebit de important pen
tru cucerirea titlului, jucătorii de 
la Dinamo București și Steaua au 
folosit o gamă variată de proce
dee tehnice și tactice și au reali
zat o întrecere care a ținut încor
dată atenția publicului din prima 
pină în ultima secundă de joc. La 
aceasta a contribuit in mare mă
sură și evoluția scorului. Steaua a 
condus cu 4—0. dar dinamoviștii 
au egalat și au preluat inițiativa, 
la început cu un avans minim și 
apoi s-an distanțat la 6—7 puncte. 
Repriza secundă a început tot în. 
nota lor de superioritate, dar în 
min. 26 Steaua ia din nou condu
cerea și are la un moment dat un 
avantaj de 5 puncte (min. 30: 
50—45), pentru ca în continuare 
dinamoviștii să revină, să egaleze 
și să ia un avans care părea de
cisiv : 64—60 cînd mai erau 45 de 
secunde de joc. Dar, două atacuri 
inițiate de Steaua aduc acestei e- 
chtpe egalarea. La 5 secunde de 
sfirșit, Dinamo atacă și Steaua nu 
mai poate împiedica pătrunderea 
lui Spiridon decît prin greșeală 
personală. C5nd mai era 1 secundă 
de joc, maestrul sportului Marian

Spiridon fructifică prima aruncare 
liberă si aduce victoria echipei sale: 
65—64 (35—32).

Fiind vorba de un singur punct 
diferență, cei care nu au fost pre- 
zenți la meci ar fi înclinați să 
creadă că succesul putea reveni la 
fel de bine jucătorilor de la Steaua. 
Dar, ținînd seama de întreaga des
fășurare a întrecerii, considerăm 
că victoria dinamoviștilor este pe 
deplin meritată. Ea s-a întrezărit 
încă din prima repriză cînd bas- 
chetbaliștii de la Dinamo au acțio
nat cu mai multă dîrzenie, au fost 
mai lucizi, mai prompți în apărare 
și mai deciși în atac. în plus ei au 
avut în maestrul sportului Mihai 
Âlbu un excelent realizator. în fi
nal, el (profitînd și de oboseala 
adversarului său direct, Barău) a 
înscris de la semidistanță cîteva 
coșuri hotărîtoare.

Cele 129 de puncte au fost rea
lizate de : Albu 23, Novac 13, Vis- 
*^r 9 Spiridon 6, Kiss, Viciu, Dra- 
grfnirescu cite 4, Cernea 2 pentru 
Dinamo, Nosievici 17, Novacek 11, 
Niculescu și Gheorghe cite 8, Barau 
și Savu cîte 6. Dimancea 4. Popa 
și Tu dosi cîte 2 pentru Steaua.

Arbitrii Gh. Dinescu și I. Petru- 
țiu au abordat partida cu mult 
aplomb, dar pe parcurs au slăbit 
aiura și au făcut greșeli care au 
defavorizat uneori echipa Dinamo.

D. STANCULESCU

EEZZZJ
Intr-o partidă-cheie 
pentru șefia clasamentului,

Grivița Roșie a învins Steaua cu 18-3
GRIVIȚA ROSIE — STEAUA 18-3 

(0—0). Partida a justificat interesul 
datorită spectacolului oferit și, mai 
ales evoluției scorului. Meritul în
vingătorilor nu poate fi pus în 
discuție. Nu este însă mai puțin 
adevărat că, față de felul în care 
s-au desfășurat primele 70 de mi
nute, finalul a constituit o adevă
rată lovitură de teatru. Timp de 50 
de minute, deși au dominat (mai 
ales In momentele fixe — grămezi 
ordonate și tușe), grivițenii n-au 
reușit să concretizeze. In min. 52, 
Irimescu transformă însă o lovitură 
de pedeapsă: 3—0. In continuare, 
jocul solicită mai mult cele două 
înaintări, liniile dinapoi părînd lip
site de decizie. In min. 70 însă, o 
lovitură de picior căzută (Mateescu) 
aduce egalarea : 3—3. Avînd în ve
dere potențialul scăzut al echipei 
Steaua (indisponibilitățile în spe
cial ale lui Penciu, au atîrnat greu 
la „cîntar*...), ne-am fi așteptat ca 
după ce a egalat să „încuie" jocul 
cu strășnicie. Rugbiul oferă posibi
lități serioase în acest sens... Se 
pare că rugbiștii de la Steaua n-au 
știut (s-au n-au vrut ?) să mențină 
egalitatea, care reprezenta o adevă
rată victorie. Și iată că în 8 minu
te grivițenii „sparg” apărarea adver
sarilor lor în trei rînduri și în
scriu trei încercări, toate trei trans
formate: 18—3! Autorii au fost, pe 
„cupluri* de cîte... 5 puncte, Irimes
cu — Țibuleac, Șerbu—Irimescu și 
Marinescu — Țibuleac. Au fost, de 
altfel, 8 minute de adevărat festi
val, în care grivițenii și-au reamin
tit, ca la un semnal, că au o carte 
de vizită internațională frumoasă și 
au confirmat-o din plin. Ei sînt, 
astfel singurii neînvinși după 8 
etape. Subliniem calitatea bună a 
arbitrajului prestat de Pellegrino 
D'Ecclesis-București

DINAMO — CONSTRUCTORUL 
9—0 (3—0). Ploaia din prima parte 
a îngreunat mînuirea mingii și con

cretizările s-au lăsat mult așteptate. 
Totuși, credem că dinamoviștii n-au 
folosit în prima parte a jocului cea 
mai bună tactică, și, în conse
cință, scorul a fost minim. De alt
fel, din liniile dinapoi a concreti
zat doar Nica prin lovitură de pe
deapsă (min. 32), cele două încer
cări de după pauză fiind operfț îna
intașilor Stoica și Țuțuianu. A condus, 
cu scăpări, care n-au influențat re
zultatul, V. Vardella-București,

G. RUSSU-ȘIRIANU

PROGRESUL — GLORIA 16 — 6 
(13—3). — O partidă de luptă, mai 
ales în partea a doua, cînd jucătorii 
de la Gloria au încercat din răs
puteri să refacă handicapul substan
țial acumulat de gazde. învingătorii 
au înscris trei încercări (Constan
tinescu, Dumitrescu V. și Enăche- 
scu), dintre care două transformate 
(Briceag) și o lovitură de picior că
zută (același Briceag), Iar Gloria 
două încercări (Blum și Luscanu). A 
arbitrat corect N. Ghiondea-Rvcu-., 
rești. (D. DUMITRESCU-coresp).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
FARUL CONSTANȚA 3—5 (0—0). 
Gazdele au avut doar o . „sclipire* 
(încercarea lui Pavlov ici). Oaspeții 
au dominat net și au înscris o în
cercare (Beianu) transformată (de 
Celea), Șt. Cristea-București, a ar
bitrat bine (1. IO AN A-coresp.).

PRECIZIA SACELE — ȘTIINȚA 
PETROȘENI 6—0 (3—0). Au înscris 
Matache (încercare) și Cordoș II 
(lovitură de pedeapsă). A arbitrat 
foarte bine D. Dumitrescu-București. 
(V. SECAREANU-coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — C.S.M.S. 
IAȘI 9—3 (6—0). Au înscris Roșea 
(lovitură de picior căzută și încerca
re) și Duță (lovitură de pedeapsă) 
pentru gazde, Popa (încercare) pen
tru oaspeți. A arbitrat cu scăpări 
P. Niculescu-București. (E. SOLO- 
MON-coresp.).

ATLETISM

Așteptări împlinite la multe probe!
(Urmare din pag. 1)

și Sanda Anghelescu, 15,85 m la greu
tate Ana Sălăgean, 14:07,0 pe 5000 m 
Andrei Barabaș și chiar 2:10,1 pe 
800 m Ileana Silai etc.

O remarcă pentru Ecaterina Nou- 
rescu cîștigătoare a trei probe de 
sprint : 100 m — 12,0, 200 m — 24,5 
și 400 m — 57,3. N-o putem omite, 
de asemenea, nici pe Ana Beșuan care 
a reușit 24,8 pe 200 m.

Acum, pe „23 August" au fost nu
meroși atleții care și-au realizat cele 
mai bune rezultate. Și, multe dintre 
ele, promițătoare !

Acest concurs a demonstrat că cei 
mai mulți dintre atleții noștri frun
tași, în rindul cărora încep să-și facă 
loc cu tot curajul o .serie de tineri 
foarte talentați, au serioase posibili
tăți pentru a înregistra, în continuare, 
rezultate de o valoare și mai ridicată, 
cu care să se impună printre cei mai 
buni atleți din Europa. De aceea cre
dem că.timpul care a mai rămas pînă 
la campionatele europene de la Buda
pesta va trebui folosit cu maximum 
de eficiență. Aceeași apreciere și pen
tru juniorii care vor participa, în sep
tembrie, la Jocurile europene de la 
Lvov,



Brașov (I.Progresul București — Știința Tg. traj slab: V. Arhire 
Mureș (f) 3—2 (7, —7, 9, —14, 14). STAN — coresp.).
Joc echilibrat, dar de valoare; infe- Viitorul Bacău — Electroputere 
rioară. Victorie meritată, datorată unei Craiova (m) 3—0^(7, 11, ^)- Un tn- 
mai bune mobilizări în final. (V. “ - - -
ȚTRLI — coresp.).

Voința M. Ciuc — I.C.F. București 
(f> 1—3 (—11, —7, 11, —11). Dispută 
însuflețită. Diferență clară de forțe. 
(B. SEBUK — coresp.).

Țesătura P. Neamț — Sănătatea 
Arad (f) 3—2 (2, —9, 6, —9, 2). Un 
mare pas al gazdelor spre promovarea 
în seria I. (C. NEMȚEANU — coresp.).

înainte Timișoara — Progresul 
București (m) S-—1 (—10, 12, 8, 5), 
succes obținut fara dificultate. Arbi-

vingător clar, după un meci — totuși 
— echilibrat. (GH. DALBAN — 
coresp.).

Alumina Oradea — I.C.F. București 
(m) 3—0 (4, 11, 15). Victorie datorată 
superiorității orădenilor la blocaj. 
(V. SERE —- coresp.).

Știința Tg. Mureș — Știința Petro- 
șeni (m) 3—2 (—8, 9, 17, —13, 13). 
Prima victorie din retur a gazdelor, 
care au cîștigat cu o echipă întinerită 
și cu un apreciabil plus de voința. 
(I. PĂUȘ — coresp. reg.).

Dinamo a dispus net de Rapid!
(3-1: 15-3, 6-15, 15-12, 15-î)
(Urmare din pag. 1)

9, taimaut Dinamo, 13—9,13—10, taim
aut Dinamo, 13—12, .15—12 (31 de 
minute) ; 3—0, 3—1, 5—1, taimaut 
Rapid, 7—1, taimaut Rapid, 7—3, 
taimaut Dinamo, 7—5, taimaut Dina
mo, 7—6, 12—6, 12—7. 15—7 (28 de 
minute).

Cu excepția, oarecum, a setului 
prim, întrecerea, de un deosebit dra
matism și plină de faze lungi, electri
zante, s-a ridicat la un înalt nivel 
tehnic, atingînd uneori frumuseți în- 
tîlnite mai mult la campionatele mon
diale. Aceasta, în largă măsură mul
țumită arbitrajului orientativ (favo
rabil cursivității și spectaculozității 
jocului), prestat de L. Kettner (Ceho
slovacia), pe care l-a secondat, R. 
Trimisa (Iugoslavia).

Considerabila valoare a voleiului, 
practicat s-a datorat îndeosebi dina- 
moviștilor. Aceștia, nu numai că au 
egalat, ci chiar i-au întrecut pe rapi- 
diști tocmai în punctul lor forte (pre
gătirea psihologică, concentrarea, 
combativitatea, rezolvările în stil 
acrobatic, promptitudinea preluări
lor), și astfel i-au surprins din capul 
locului. Pentru ca apoi, neîngăduind 
Rapidului decît extrem de rar să-și 
facă jocul obișnuit, jucătorii de la 
D in a mo și-au impus net superiorita
tea pe toate planurile. în apărare, pe 
fundul terenului și la dublarea blo
cajului, în coordonarea acțiunilor

s-au evidențiat mai cu seamă, specia
liștii formației îa această funcție dc 
„dirijori; (STOIAN, GANCIU și, 
inițial, Cozonici), iar blocajul a fost 
aproape fără fisură de pe la mijlo
cul setului trei. De asemenea, tn 
„compartimentul* atacului, Dinamo 
a dublat mai bine ca niciodată, co- 
rectînd exemplar prima pasă și alter
nând permanent forța cu subtilitatea 
prin executarea de către „soliștii8 
SCHREIBER. CORBEANU, DERZEI 
și Tîrlici a unei „partituri" de o re
marcabilă varietate. în fine, Dinamo 
a beneficiat de rezerve mai valoroase, 
mai bine pregătite, cu un mai bun 
moral (Mânu, Smerecinschi, Dobre),

Rapidiștii, biruiți prin magistrala 
utilizare a principalelor lor arme de 
către Dinamo, n-au mai constituit 
sîmbătă decît cînd și cînd cu adevă
rat o echipă, deziluzionînd în măsu
ra în care dinamoviștii au entuzias
mat. N-a corespuns decît Nicolau. în 
parte, prin două-trei mingi „puse*, 
Plocon. Și Drăgan, foarte bun ca de 
obicei în defensivă, dar coordonînd 
și pasînd îndeobște defectuos, mult 
sub posibilitățile lui. Rapidiștii au 
rămas datori. E cert că vor face to
tul pentru a se reabilita în meciul- 
retur al finalei „C.C.E.* și, totodată, 
putem fi siguri că dinamoviștii se vor 
strădui să nu le îngăduie aceasta. De 
vor reuși unii, de vor reuși ceilalți, 
... vom vedea joi! Un pronostic? Da, 
e posibil și de loc prematur: ca și 
alaltăieri, cel mai bun va învinge!

(Urmare din pag. 1)

meci foarte disputat. Timișorenii 
au condus pînă în min. 44 (8—7), 
după care gazdele au revenit și au 
cîștigat pe merit (V. Popoviei-co- 
resp.).

Dinamo Bacău — Rafinăria Te- 
leajen 17—11 (7—4). Scorul putea 
fi mai mare, dar dinamoviștii au 
ratat mult (3 lovituri de la 7 m). 
în general jocul a fost frumos, viu 
disputat (Gh. Dalban-coresp.).

Voința Sighișoara — Tractorul 
Brașov 13—24 (7—1H

SERIA L FEMININ
Rapid București — Universitatea 

București 10—5 (3—0). Jocul a fost 
de o factură mediocră, ambele e- 
chipe jucînd sub așteptări (mai 
ales formația studentelor). Rapid a 
obținut o victorie meritată, dato
rită unor acțiuni mai eficace. Cele 
mai multe, goluri: Boțan (R) 3 și 
Dobirceanu (Unîv.) 2.

Rulmentul Brașov — Universita
tea Timișoara 2—1 (2—0) !! Scor de 
...fotbal, determinat de apărarea 
foarte bine organizată a gazdelor, 
la care portarul Emilia Savin a 
avut o comportare excepțională. 
Oaspetele au acționat în fel și chip, 
dar n-au reușit să înscrie decît un 
gol și acela din 7 m. Au marcat : 
Thiess și Drasser, respectiv Nemetz. 
(C. Gruia, coresp. reg.).

Mureșul Tg. Mureș — Tractorul 
Brașov 12—5 (8—3). Mureșencele
și-au asigurat victoria în prima re
priză, pe care au dominat-o. Trac
torul a echilibrat jocul după pauză. 
Cele mai multe goluri t Soos (M) 
4 și Melînte (T) 3. (I. Păuș, coresp.).

C.S.M. Sibiu — Lie. nr. 4 Timi
șoara 6—5 (4—2). Partidă echili
brată, în care localnicele s-au im
pus în prima repriză, însă in final 
au slăbit ritmuL Golul victoriei a 
fost înscris cu 3 minute înainte de 
sfîrșîtul meciului. (D. Solomei, co
resp.).

Trimisul nostru special în „Cursa Păcii“,
H. NAUM, transmite:

Ion Ardeleanu pe locul 6
in etapa a Vl-a

KATOWICE, 15 (prin teleion). 
.Cursa Păcii* a trecut astăzi pe teri
toriul Poloniei. Etapa a Vl-a, Gottwal- 
dov (ILS.C.) — Katowice (R.P.P.), 
de-a lungul a 209 km este prima etapă 
maraton (de peste 200 km) din cele 
15 care reprogramează actuala ediție 
a marei competiții. în mod firesc, 
cicliștii n-au mai acționat din primii 
kilometri, așa 
etapele scurte.
a cursei s-au 
cercări de evadare, dar cea care s-a 
bucurat de sortii reușitei a fost ini
țiată îa km 144, cînd nouă cicliști și 
anume italianul Albonetti, sovieticul 
Olizarenko, Ion Ardeleanu, Megverdi 
(Ungaria), Jarkov (UJLS.S.), Jusko 
(Ungaria), Koțev (Bulgaria), Riotte 
(Franța) și Dolezel (Cehoslovacia) 
s-au desprins și au pedalat energic. 
După 10 km, ei și-au creat un avans 
de 40 de secunde. Distanța se mă
rește continuu. Ne-a bucurat acest 
lucru, deoarece printre „evadați* se 
afla și Ion Ardeleanu și în acest fel 
echipa noastră avea posibilitatea să 
iasă din anonimat De altfel, Arde
leanu a muncit serios la trenă, fiind 
mult mai activ decît cicliștii unguri 
și cei sovietici. Din pluton s-au mai 
desprins cîțiva cicliști porniți în ur
mărirea fruntașilor cursei. Pe străzile 
orașului Katowice fiecare dintre cei 
9 alergători și-a încercat, pe rînd, 
șansele, dar nici unul dintre ei nu 
a reușit să-și părăsească colegii -de 
evadare. La poarta stadionului, în 
fața grupului se afla Dolezel, urmat 
de Ardeleanu și Albonetti. Dar în 
tunelul de la intrarea pe pistă ma
șina televiziunii nu a putut să păs
treze viteza normală și Dolezel a fost 
blocat. El a căzut și fără să vrea le-a 
răpit și celorlalți trei urmăritori 
șansa de participa la sprintul pentru 
primul loc.

Clasamentul etapei: 1. Jusko 
(Ungaria) 5hl2:12; 2. Olizarenko
(U.R.S.S.); 3. Megyerdi (Ungaria); 4. 
Riotte (Franța); 5. Jarkov (U.R.S.S.); 
6. I. ARDELEANU ; 7. Koțev (Bulga
ria) ,- 8. Albonetti (Italia) același timp; 
9. Guerra (Italia) 5hl3;35; 10. Nikolov
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PLSEN, 15 (prin telefon). — Pe 
gonul din localitate au continuat 
trecerile concursului internațional 
tir la care participă și 4 trăgători 
țara noastră, alături de sportivi 
Ungaria, Bulgaria, R.D. Germană 
Cehoslovacia.

Un vînt puternic a influențat consi
derabil obținerea unor rezultate mai 
bune. In proba de pistol viteză, unde 
au participat 30 de concurenți, G. Ma
ghiar — clasat pe locul 7 cu 579 p. 
iar D. luga pe locul 20 cu 569 p. Pe 
primele locuri: 1, Nakovski — 593 p, 2. 
Falta — 589 p, 3. Vana — 585 p., toți 
reprezentanți ai Cehoslovaciei.La - ... -
3x40 
tescu 
p. :

3.

liberă calibru
(30 concurenți) 5 

tocul 12 i 
această probă 
au revenit ’ “

1. Hondec -
1 132 p., 3. Navratil 
de pistol calibru mare

redus
Cris- 
1111

armă 
focuri

i a ocupat 
Și la 

trei locuri 
cehoslovaci : 
Sckwartz — 
p. în proba 
Maghiar a tras 571 p clasîndu-se 
locul 18. Pe primele locuri : 1. Falta 
585 p., 2. Wehle — 584 p., 3. Hurt 
582 p., toți Cehoslovacia.

Ultima probă a zilei a doua a fost 
arma standard 60 focuri culcat — femei. 
Iudith Moscu a realizat 587 p. clasîn- 
du-se pe locul 7. In final pe primele 
locuri : 1. Stolic’na (Cehoslovacia), 587 
p., 2. Trtkova (Cehoslovacia) — 578 p., 
3. Birnbaum (R.D. German) — 572 p.

L. 
cu 

primele 
trăgătorilor 
1 142 p., 2.

1 128
G. 
pe

ȘTIRI EXTERNE
INTERNAZIONALE — CAMPIOANA A ITALIEI

Ciștigînd meciul cu Lazio (4—1), in penultima 
etapă a campionatului, echipa Internazionale (in
diferent de rezultatul ultimului meci, cu Napoli), 
este campioana Italiei. Inter are 50 p și este ur
mată de Bologna cu 46 p, Napoli 43 p, Fiorentina 
41 p etc. Vor retrograda Catania și Varese. Alte 
rezultatei Lanerossi — Milan 1—0, Foggia — 
Atalanta 2—0, Juventus — Bologna 0—0. Roma
— Cagliari 1—0, Sampdoria — Napoli 1—0, Varese
— Brescia 2—0. Meciul Catania — Torino s a 
întrerupt (min. 65, la 2—0 pentru oaspeți).

• In finala .Cupei Angliei* la fotbal, Everton 
a învins cu 3—2 (0—1) pe Sheffield Wednesday.

« în primul meci al finalei .Cupei Amerlcii de 
Sud* la fotbal, formația Penarol Montevideo a 
învins cu scorul de 2—0 (0—0) echipa argenti- 
niană River Plata. Returul se va disputa miercuri 
la Buenos Aires.

® Selecționata de fotbal a Ungariei a susținut 
la Strasbourg un meci de verificare în compania 
echipei R.C. Strasbourg. Fotbaliștii maghiari au 
repurtat victoria cu scorul de 6—2 (4—1).

RECORDURI MONDIALE DE ATLETISM
BRAZILIA — ȚARA GALILOR 3—1

Rin DE JANEIRO 15 (Agerpres). — Selecțio
nau de fotbal a Braziliei a întîlnit pe stadionul 
Miracana reprezentativa Țării Galilor. Partida 
s-a încheiat cu rezultatul de 3—1 (2—1) în fa
voarea jucătorilor brazilieni. Au marcat Silva, 
Servilio, Garrincha, respectiv Ron Davies. Pel4, 
accidentai, nu a jucat în acest meci.

NEW YORK 15 (Agerpres). — în cadrul con
cursului 
fornia), atletui american Bob Seagren a stabilit 
un nou '
prăjina, realizînd performanța de 5,32 m (din cer; 
de a treia încercare). Vechiul record era de, 5,28 m 
și aparținea lui F. Hansen. Bob Seagren, în vîrstă 
de 19 ani, are înălțimea de 1,85 m și cintărește 
80 kg.

de atletism desfășurat Ia Fresne (Cali-

record mondial în proba de sărilur-ă cu

(Bulgaria); 11. Smolik (Cehoslovacia),• 
12. Dolezel (Cehoslovacia) același 
timp ; 13. Van Neste (Belgia) 5hl4:38. 
Plutonul urmăritor în care se aflau 
ceilalți cicliști români, a fost marcat 
cu 5hl5:00.

în clasamentul general INDIVI
DUAL continuă
Bernard Goyot cu 211107:56, iar ru
tierii noștri 
locuri : 28 —
62 — Ziegler 21h27:12, 68 — Ciocan 
21h3Q:55, 71 — Suciu 21h34:04, 77 — 
Ciumeti 21h39:34, 81 — Grigore
21h44:ll. în clasamentul pe ECHIPE 
a preluat conducerea Cehoslovacia cu 
63h45:14, iar formația noastră se află 
pe locul 14 cu 641114:20. Luni se des
fășoară etapa a VH-a pe ruta Kato
wice — Lodz (205 km).

să conducă francezul

ocupă următoarele
Ardeleanu 21hl7:50,

TRIEST 15 (prin telefon). — Peste 
2000 de spectatori au fost prezenți 
sîmbătă seara la bazinul. Municipal 
din localitate pentru a asista la cea 
dc a doua întâlnire amicală dintre 
reprezentativele dc polo ale Italiei și 
României. Sportivii italieni ' au jucat 
mult mai bine ca în meciul de Ia Mi
lano, obținînd victoria cu scorul de 
4—3 (2—0, 0—1, 1—2, I—0).

Gazdele au început foarte tare, mar- 
cînd prin Pizzo (min. 2, 49) și Cevasco, 
cu un șut parabil (min. 3, 27). în al 
doilea „sfert*, echipa română arc su
perioritate numericășiFiroiu reduce 
din handicap (1—2 în min. 9, 21). Re
priza a treia a fost extrem de dispu
tată. Același Firoiu egalează în min. 
12. 23 (situație dc superioritate nume
rică). Apoi, înscriu pe' rînd, Marsili 
(min. 12, 28) și Fleșeriii printr-un șut 
splendid dc la 8 metri (min. 14, 58) : 
3—3. în ultimele 5 minute a fost rîn- 
dul italienilor să aibă un om în plus, 
iar LavoTratori a marcat golul vic
toriei în min. 18, 30?

Un frumos succes românesc

(Urmare din. pag. 1)

turul II, a cîștigat detașat laîn
puncte meciul cu belgianul Dutz, 
în turul III l-a învins ia .puncte 
pe Svek (Cehoslovacia), iar în tu
rul IV a cîștigat prin descalifica
rea luptătorului Jațai (Ungaria) 
care a „fugit" tot timpul de pe 
saltea. în semifinală el și-a adju
decat victoria la puncte în partida 
cu polonezul Kojen. Ultimul meci, 
de astă dată în finala cu Schneider 
(R.D. Germană), l-a terminat 
egalitate și a cucerit medalia 
bronz.

NICOLAE MARTINESCU

la 
de

(cat. 
97 kg) a fost liber în turul II, după 
care, în turul III, a făcut meci nul 
cu Kiss (Ungaria). Deși adversarul 
a evitat lupta, el nu a primit nici 
un avertisment. In următorul meci, 
cu turcul Lue, Martinescu a cîști
gat la puncte, iar în turul V și-a 
dominat adversarul (Petrov—Bul
garia), l-a fixat în „parter“, dar 
arbitrii nu au punctat și astfel de
cizia a fost de egalitate. Intrind în 
semifinală cu suedezul Svensson, 
luptătorul nostru a reușit să ob
țină victoria la puncte. în finală 
Martinescu s-a întîlnit cu sovieti
cul Karmațkin. La capătul unei 
partide strînse, a fost dictată de
cizia de egalitate. Karmațkin a ter
minat tot la 
Svensson si 
A CUCERIT

CORNEL 
kg) a reușit 
de a se clasa pe locul 5 la o cate
gorie în care au participat nu mai 
puțin de 20 de concurenți. în tu
rurile II și III el a cîștigat Ia
puncte meciurile cu Alker (Unga
ria) și, respectiv, Lacoure (R.F. Ger
mană). Turturea a pierdut însă în ' 
turul IV la Bakulin 
a cucerit apoi titlul 
european.

ION GABOR (cat. 
ȚARANU (cat. 
foarte bine în primele două tururi,

fiind învingători, dar în tururile 
III și IV au fost eliminați.: Gabor 
a pierdut la puncte meciul cu 
Smidth (R.F. Germană) și la tuș cu 
Pohl (R.D. Germană), iar Țărâna 
a. fost descalificat împreună cu 
Silay (Ungaria).

Iată primii clasați : cat. 52 kg:
1. Bakulin (U.R.S.S.), 2. Marir.ko
(Iugoslavia), 3. Mewis (Belgia); cat 
57 kg : 1. Stange (R.F. Germană).
2. Saiadov (U.R.S.S.), 3. ION BACIU
(România); cat 63 kg: 1. Agamav 
(U.R.S.S.), 2. Freij (Suedia), 3. SI- 
MION POPESCU (România); caț^ 
70 kg : 1. Pohl (R.D. Germană), -g! 
Ster (Ungaria), 3. Martinovici (Iugo
slavia); cat 78 kg: 1. Ivlev
(U.R.S.S.). 2. Laasco (Finlanda), 3. 
Kadîr (Turcia); cat. 87 kg: 1. Kis 
(Turcia), 2. Kirov (U.R.S.S.), 
Persson (Suedia); cat 97 kg: 
NICOLAE MARTINESCU 
nia), 2.
Svensson
1. Roscin 
garia), 3.

3- 
1.

(Româ- 
Karmațkin (U.R.S.S,), 3.
(Suedia) ; pat. peste 97 kg: 
(U.R.S.S.), 2. Kozma (Un- 
Kment (Cehoslovacia).

Concursul internațional

de la Novisad
egalitate cu suedezul 
astfel MARTINESCU 
MEDALIA DE AUR. 
TURTUREA (cat. 52 
frumoasa performanță

(U.R5.S.) care 
de campion

români

87
70 kg) și ION 
kg) au mers

La Los Angeles, echipa masculină a S.U.A., 
compusă din Link, Bess, Buch și Dennis Carr, a 
stabilit un nou record mondial în ștafeta de 
4x880 yarzi, cu timpul de 7:17,4. Proba de arun
carea greutății a revenit lui Randy Matson cu 
21,09 m. în cursa de 2 mile, Kim Ruyn, cu timpul 
de 8:25, i-a întrecut pe Jim Grelle și Kipchoge 
Keino. Alte rezultate: disc — Matson 59,72 m; 
triplu — Walker 16,33 m; înălțime — Burrel 
2,13 m ,• 440 yarzi femei — Charlotte Cook 53,5 
(nou record ai S.U.A.).

• în concursul atletic de la Madrid, polonezul 
Andrej Badenski a cîștigat două probe: 400 m 
în 47,0 și 200 m în 21,4. Campionul olimpic Joseph 
Schmidt s-a accidentat în timpul desfășurării 
probei de triplu salt.

SPASSKI A RECUPERAT T PUNCT
După încheierea celor două partide întrerupte 

ale meciului Petrosian — Spasski, pentru titlul 
mondial de șah, scorul a devenit 7!/2—6‘/?îr. fa
voarea campionului mondial. Spasski a recuperat 
un punct din handicap, cîștlgînrL partida a 13-a, 
cedată fără joc de Petrosian după a doua între
rupere. A !4-a partidă a fost remiză. Azi, fa 
Moscova, se joacă cea de a 15-a partidă.

NOVISAD, 15 (prin telefon). In loca- 
litate a început duminica concursul 
hipic internațional la care, alături de 
călăreți din Croația, Slovenia, Serbia și 
Vojvodina, participa și echipele de ju
niori și seniori ale țării noastre.

Cele trei probe programate în prima 
zi a concursului au fost dominate de 
sportivii români,, .aplaudați la ..scenă 
deschisă1* pentru evoluțiile spectacu
loase și de ridicat nivel tehnic.

Primii, au. intrat în competiție juniorii, 
prezenți la startul prpbei de obstacole 
de 1,20 m, baremâ c6 un baraj ia 
cronometru. în baraj,un parcurs cu 
înălțime maximă, 1,30 m, s-aii calificat 
7 călăreți și din aceștia, 5 âu terminat 
proba fără greșeală1. - Clasament : 1, 
GABRIELA IONESCU (România), CU Ar- 
caș, 0 p, 25 sec; 2. ș'rdanav (Iugosla
via), Cu Dinara, 0 p, 26 "sec; 3. I. Popa 
(România), cu Struna. 0 p, ;’26.2 sec.
..Probă următoare a; fost. rezervată^ se

niorilor (1,30 m înălțime...maximă) și a 
reunit la stărt ’27 de’ cdhcurenți. Cu 
toată, dificultatea parcursului, 10 călă
reți au încheiat proba fără greșală, 
cronometru! ^îotârind ordinea clasamen
tului : 1. V. PINCIU (fcomânîa), cu 
Clasic, 0 p, 49il- sec;.- ••2-j. Vi Barbticeanu 
(România), cu Stejar, o p, 51,0 sec ; 3. 
V. Pinciu, cu G-rațiela, 0. p, 51,3 sec. în 
ultima întrecere a zilei — obstacole 
1.40 m înălțime maxima, s-au înscris 
32 de. concurenți. punctajul, acordîndu-se 
în baza numărului ‘de’ obstacole sărite 
în timpul limită de 90 sec., sau pînă 
la prima. greșeală. : 1. V.
BÂRBUCeANU cu Stejar, .21 obstacole 
sărite ; 2—3: Oscar Rdcef (România), 
cu Bîrsan, și V. Pinciti, cu Grație:a, 
20 ; 4. Gheorghe Langa (România), cu 
Gînd, 18; 5. V. Bărbuueanu', cu Altai. 
10, 6. V. Pinciu, cu Clasic, 10. Com pe-, 
tiția continuă cu o :probă pe echipe 
pentru juniori și un parcurs de 1,40— 
1,50 m p'entru seniori.

Redacția și admlnishatla; .ir Vasfk Conta nr. 16. telefon II 16 05 interurban 72 ,1 286 Telex: sportrom buo. 180 Tiparul i L P. .Informația*, str. Brezoianu 23—25. 
PREjLL ABONAMEN 1 ULlil; l luuă : 6,50 lei j 3 luni: 19,50 lei 1 6 luni: 33 lei i 1 ab ; 78 let 40 365


