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„Cupa campionilor europeni" la volei în vitrina
cu trofee a dinamoviștilor bucureșteni
• Aseară, in al doilea meci, Dinamo — Rapid 3-2

Ieri, la Pavilionul Expoziției 
Naționale, într-o sală arhiplină 
s-a consumat cel de-al doilea act 
din finala românească a „Cupei 
campionilor europeni" la volei 
masculin, al doilea meci susținut 
■^echipele noastre fruntașe Di
namo și Rapid. Al doilea act... 
și ultimul al celei de-a Vil-a 
ediții a ,,C.C.E.“ Dinamo Bucu
rești, confirmînd integral valoa
rea, superioritatea manifestată în 
prima partidă și pronosticurile 
care aproape în unanimitate o ve
deau cîștigătoare, a dispus din 
nou de Rapid București, cucerind 
astfel noua „Cupă a campionilor 
europeni". Frumosul trofeu de 
argint, pentru a cărui adjudecare 
s-au pregătit cu atîta seriozitate 
și pe care îl merită din plin, le-a 
fost înmînat dinamoviștilor de 
către dl. OLIVIER BRLYR, se
cretarul Comisiei europene a 
F.I.V.B., la capătul întrecerii 
cîștigate de ei aseară cu scorul 
de 3—2 (15—9, 10—15. 10—15, 
15—9, 15—8).

Disputa a durat, cu pauzele 
«intre seturi și cu taimauturi, 
■kP dc minute, înregistrîndu-se 
Briitătoarea evoluție a scorului, 
elocventă pentru a vă descrie pal
pitanta desfășurare a meciului : 
P—1, 2—1, 2—3, 5—3, taimaut 
Rapid, 8—3, taimaut Rapid 
I’—3, 11—5, taimaut Dinamo, 
11—7, taimaut Di namo, 11—8, 13- 
L 13—9, 15—9 (durata setului — 
|20 de minute) ; 0—1, 1—1, 1—4, 
laimaut Dinamo, 1-—7, taimaut 
llinamo^ 1—10, 3—10, taimaut 
rapid, 3—13, 6—13, taimaut Ra
bid, 10—13, 10—15 (14 minute) ; 
f 1, 1—1> 1—4, taimaut Di- 
lamo. 3—4, 3—5, 7—5, taimaut 
Rapid, 7—6, 8—6, 8—8, taimaut 
llinamo, 8—10, 9—10, 9—14, 
■ 0—14, 10—15 (27 de minute) ; 
I—0, taimaut Rapid, 5—0, 5—3, 
I—3, taimaut Rapid, 7—4, 8—4, 

10—5, 10—7, taimaut Di-

Răsplată binemeritată învingătorilor 1 Echipa de volei
Dinamo București (in mijloc, antrenorul Sebastian Mihăi- 

lescu) iac tradiționala iotogiafie cu trofeul cucerit.
Foto : Aurel Neagu Meciuri echilibrate

Surp
Duminică........— surpriză

plăcută pentru spectatorii 
meciurilor de fotbal de 
pe stadionul „23 August” 
și (din cite ne transmit co
respondenții) din întreaga 
țară. La București, de 
pildă, în locul tarabelor 
cu aspect de zarzavagerie 
de pe pista ce înconjoară 
partea superioară ă sta
dionului „23 August** — 
tonete în culori pastel, cu 
vînzătorî în halate „freș“. 
Un sortiment bogat de 
gustări, sucuri, dulciuri de 
tot felul, înghețată cu va
nilie, ciocolată și fistic, în 
batoane și la pahare ee- 
ruite — la dispoziția pu
blicului spectator.

Cei veniți în ultimul 
timp nu mai sini obliga*» 
să stea Ia coadă cu sutele 
în fața tejgheluței de pa
tru coți. Prin tribune, ca 
niște albine, puzderie de 
vînzătorî cu bonete albe 
puse ștrengărește „pe o 
parte”, cu ecusonul între
prinderii de alimentație 
publică (sau de cofetării 
șl răcoritoare”) șe întrec 
să îmbie spectatorii cu 
sucuri reci în ounsi de 
polietilenă cu îngheța
tă, cu de toate. Nu-i 
maj iese omului su
fletul ureînd zeci de scări
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11—9, taimaut Di- 
(21 de minute) ;

namo, 11—7, 
namo, 15—9
0—2, 3—2, taimaut Rapid, 6—2, 
6—3, 7—3, 7—5, taimaut Dina
mo, 7—6, 10—6, taimaut Rapid, 
10—8, taimaut Dinamo, 15—8 
(27 de minute).

Cele două echipe au întrebuin
țat următoarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor SEBASTIAN M11IÂILES- 
CU) ■— Corbeanu (Mânu, Stoian),

AGENDĂ

riza
pînă la „tonete**. Cutii izo
terme, vopsite în alb, u- 
șoare și încăpătoare (mai 
ceva ca pălăriile cu iepuri 
ale lui Iozefini) ascund în 
ele nenumărate bunătăți. 
S-au golit cutiile ? Mașini 
izoterme, din cele care 
aduc fructe congelate la 
„Polar**, așteaptă sus, să 
facă „plinul”. E și firesc, 
dacă ții seama că s-au pus 
căldurile I

Se spune că astfel sînt 
cîștigați și spectatorii și 
întreprinderile respective 
(s-ar fi hotărît ca fie
care unitate comercială 
raională să primească un 
număr egal de sectoare, 
să nu se mai certe direc
torii, dornici să acapareze 
toate tribunele).

S-a dus vadul celor cu 
„bomboane agricole** î Era 
și timpul !

MIRCEA COSTEA
P.S. Am lăsat în primul 

rînd niște „puncte-puncte", 
cu rugămintea să le com
pleteze organele de resort 
ale sfaturilor populare și 
Ministerului Comerțului 
Interior. Dacă s-ar putea 
o dată mai aproape... N-aș 
vrea să fi scris ceea ce'se 
cheamă îndeobște un... re
portaj de anticipație.

M. C.

* 4 pagini-25 bani

Der- 
riher

Tîrlici. Stoian (Cozomci). 
zei (Mânu, Dobre), Schi 
(Smereeinschi). Gancin.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
— IOAX PGNOTA) — Plocon. 
Pavel (Ardelea. Costinescu), Dră- 
gan, 
ian,

Grigorovici (Minccv), Ni- 
Mincev (Costinescn).

CONSTANTIN FAUR

Și de data aceasta, partidele 
au purtat amprenta meciurilor 
de campionat. Am asista*, la 
multe meciuri disputate cu 
dîrzenie și s-a făcut risipă de 
energie. O mențiune specială 
pentru bucureșteanul N. Gîju, 
care ne-a oferit din nou o 
mostră de scrimă pugilistică, 
cîștigînd clar la puncte. Ad
versarul său, St. Ispas (Rapid 
București), recunoscut prin 
duritatea loviturilor sale, a în
cercat zadarnic trei reprize să-l 
„prindă" cu un upercut sau o 
directă. In cea de a doua par
tidă din cadrul categoriei co
coș, reprezentantul clubului 
Farul, D. Răgălie, a început 
„tare", însă N. Puiu (Progre
sul București) a restabilit trep
tat echilibrul- luptei. In final, 
Piiiu a atacat mai mult și a 
obtinut victoria la puncte.

V. Antoniu (Dinamo Bucu
rești) a cîștigat destul de greu 
-— la puncte — întîlnirea cu 
colegul său de sală, Gh. Bă- 
doi. In cealaltă partidă din ca
drul categoriei semiușoară, A. 
Farcaș (C.S.M.S. Iași), cu toate 
că a primit un avertisment pen
tru țineri, a fost declarat în
vingător la puncte în fața lui 
P. Vanea (Steaua). I. Pițu (Gaz 
metan Mediaș) a urcat din nou 
treptele ringului, întîlnind pe

După trei zile de vii dezba
teri, care au prilejuit o ana
liză aprofundată a activității 
sindicatelor, a sarcinilor spo
rite ce le revin pentru înde
plinirea programului de înflo
rire a patriei, trasat de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, Congresul 
sindicatelor și-a încheiat ieri 
lucrările.

La ședința de închidere au

semifinală de
L Hodoșan (Dinamo Craiova). 
Ca și cu o seară înainte, Pițu 
a reușit să-și trimită adversa
rul la podea in repriza a 111-a, 
dar aceasta a fost insuficient 
pentru a ciștiga. Hodoșan a 
atacat mai mult, a lovit mai 
mult și mai precis și, în mod 
normal, a fost declarat învin
gător.

Bucureștenii I. Marin (Pro
gresul) și C. Ghiță (Dinamo) 
ne-au oferit o dispută intere
santă, în care accentul s-a pus 
pe combativitate. In ultima re
priză, Marin a fost numărat 
și astfel a pierdut la puncte. 
Multe lovituri tari s-au schim
bat în meciul Gh. Chivăr 
(Steaua) și Gh. Cojocaru (Chi
mia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej). Bucureșteanul mai pre
cis în lovituri a cîștigat la 
puncte. La aceeași categorie, 
mijlocie, I. Manole (Muscelul 
Cimpulung) a cîștigat prin ne- 
prezentarea lui I. Olteanu (Di
namo București), accidentat.

Partidele din cadrul catego
riei grea au fost de slab nivel. 
V. Mariuțan (Dinamo Bucu
rești) a terminat în două mi
nute disputa cu V. Szentanai 
(C.S.M. Cluj). Boxerul clu
jean, după ce a fost numărat, 
a făcut din nou cunoștință cu 
podeaua. In aceste condiții.

Erau prezenți numeroși in
vitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid si 
de stat, vechi militanți ai miș
cării revoluționare, oameni de 
știință, artă și cultură, repre
zentanții organizațiilor sindi
cale naționale și internaționale 
care au asistat la lucrările 
Congresului, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Tovarășul Constantin Dră
gan a anunțat că in prima parte 
a ședinței de dimineață, Con
gresul a ales, prin vot secret. 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Romania si Comisia centrală 
de cenzori

S-a dat apoi citire listei Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia din care fac parte 205 
membri si "0 de membri su- 
pleanti și a Comisiei centrale 
de cenzori, alcătuită din 35 
C* lB€3BtHTÎ.

Tovarășul Ion Cotot a anun
ța: că în prima ședință ple
cară. Consiliul Central a ales 
Comitetul executiv format din 
31 de membri și 8 membri su- 
pleanți, precum și secretaria
tul. Președinte al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia a fost ales tovarășul Con
stantin Drăgan. In prima șe
dință, Comisia centrală de 
cenzori a ales ca președinte pe 
tovarășul Ludovic Csupor.

Intr-o atmosferă de puternic

ACTUALITY Țî
Rapid București, In finala

„Cupei Balcanice"
Ieri după-amiază, Rapid Bucu

rești- a jucat la Tirana cu forma
ția »17 Nendori”, în cadrul .Cupei 
balcanice*. Rapid a cîștigat cu 
2—1 (6—1). Golurile formației
bucureștene au fost marcate de 
C. Dan și Kraus.

Iată folosit : Răducanu
— Lupescn, Motroc. C. Dan, 
Greavu — Dinu, Georgescu — 
Năsturescu, Dumitrîu, Ionescu, 
Kraus.

In urma acestei victorii, fero- 
vlaru — care s-au Înapoiat aseară 
în Capitală pe calea aerului — 
s-au clasat pe locul I in prima 
sene & competiției.

în a doua 
box
arbitrul a oprit lupta, decla- 
rindu-1 învingător pe V. Mariu- 
țan. N. Moțoc (Farul Constan
ta), cu toate că a fost numărat 
în repriza a treia, a acumulat 
punctele necesare pentru a ob
ține victoria în fața lui I. Cio- 
ran (Voința Brăila). 

POMPILIU VINTILĂ ------- —--------------------------- -------

Stingă lui Ispas a blocat-o Gîju, dar dreapta...
Foto : P. Stan

entuziasm, Congresul a hotărît 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Scrisoarea citită la 
tribuna Congresului a fost a- 
probată cu vii aplauze și o- 
vații prelungite.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de tovarășul Constantin 
Drăgan care a arătat că Con
gresul a dezbătut și adoptat în 
unanimitate documente de im
portanță deosebită și a expri
mat hotărîrea deplină a tuturor 
membrilor sindicatelor de a. 
lupta cu abnegație și perseve
rență pentru înfăptuirea măre
țului program de dezvoltare^ 
In continuare, a economiei^ 
științei și culturii, pentru ridi
carea țării spre noi culmi ala> 
civilizației și progresului.

După ce în numele membri
lor Consiliului Central a mul
țumit pentru încrederea acor
dată, vorbitorul a declarat în
chise lucrările Congresului.

Congresul s-a încheiat intr-o/ 
atmosferă însuflețitoare. Mi
nute în șir răsună urale și o- 
vații puternice pentru Partidul: 
Comunist Român, conducăto
rul încercat al poporului nos
tru, pentru Republica So
cialistă România, pentru unita
tea sindicală mondială și soli
daritatea oamenilor muncii de 
pretutindeni. Miile de delegați 
și invitați și-au reunit vocile 
intonînd „Internaționala".

(Agerpres))

8 SZCZECIN. Pogon Szczecin — 
C.S.M.S. Iași I—1 (1—0). Meciul a 
fost întrerupt în min. 60 — din. 
cauza ploii — și nu s-a mal re
luat.

Meci de fotbal aminat 
pentru luni

Partida C.S.M.S. Iași — Dinamo. 
Pitești, programată pentru etapa, 
de duminică, se va disputa luni? 
Ia Iași, cu începere de la ora 
17.30.

„CUPA CAPITALELOR BALCANICE'* 
LA MOTOCROS

Ieri dimineață a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Belgrad 
— unde va avea loc duminică 
prima etapă a „Cupei capitalelor 
balcanice” — lotul bucureștean da 

| motocros. Au făcut deplasarea 5 
i M. Pop, M. Dănescu, Cr. Doviț, 

Gh. Ion, E. Keresteș, E. Seiler^ 
Șt. Chițu și Al. Șuier.

Farul învins la Sofia
SOFIA (prin telefon de 

la corespondentul nostru TO
MA HBISTOV). Miercuri s-a 
desfășurat întîlnirea dintre 
reprezentativa de fotbal a 
Bulgăriși și Farul Constanța-. 
Victoria a revenit echipei 
gazdă cu 3—0 (1—0) prin go
lurile marcate de Jekov în 
min. 45 din penalti (acordat 
cu ușurință . de arbitrul vest- 
german Eschweiler); Jekov 
(min. 58) și Kotkov (min. 75).



R.UGB! HANDBAL

Visul va deveni realitate? ACTUALITATEA Tractorul Brașov la egalitate cu Universitatea
Vinerea trecută vorbeam cu antrenorul Mircea Buhlea din Tg. Mureș, 

îmi spunea omul ce și cît a lucrat, în această iarnă, pentru ca discul 
elevului său Iosif Naghi să poată zbura cît mai departe. In timp ce el 
îmi vorbea despre zecile de antrenamente, despre sutele de aruncări 
efectuate, despre tonele ridicate la o singură ședință, gîndul meu a 
prins să zboare în depărtări. Mă gîndeam la marii aruncători de disc pe 
care i-a avut lumea, la rezultatele lor care au produs uimire și mi-1 
închipuiam și pe Naghi al nostru între aceștia!...

Deocamdată, ce e drept, diferențele de mai multi metri dintre cam
pionul nostru și așii discului mondial, nu slat în măsură să stimuleze... 
visele, d.ar convingerea cu care ne-a .orbit Buhlea despre marile caii tați 
ale lui Naghi, conștiinciozitatea cu care se pregătește acesta, dorința 
lui sinceră de a se întrece mereu pe sine, de a obține rezultate de o 
valoare tot mai ridicată care să-l apropie de granița celor 60 de metri ai 
deplinei consacrări internaționale, toate acestea mă fac să anticipez noi 
și noi recorduri.

Cel mai important lucru este acela că Iosif Naghi VREA să ajungă 
un mare campion, că este foarte modest șl sîrguincios—

Spunea Mircea Buhlea că antrenamentele din perioada pregătitoare 
le-a început la 1 decembrie, realizând cicluri săptăminale de 7 antrena
mente. Dintre acestea 3 erau afectate dezvoltării forței și detentei, alte 2 
antrenamente pentru lucru specific și tehnică și ultimele pentru îmbu
nătățirea tehnicii și a vitezei. La ua singur antrenament de forță Iosif 
Naghi a ridicat de zeci și zeci de ori haltera, pînă ce antrenorul își nota 
8 sau 10 tonei! De asemenea, la alte ședințe de lucru el executa aproape 
150 de diferite sărituri pentru îmbunătățirea detentei și dezvoltarea 
musculaturii. în general, antrenamentele au urmărit, cu toată atenția, 
„prelucrarea* fiecărei grupe musculare, în special a celor solicitate în 
timpul aruncării. Cît despre aruncări... la fiecare antrenament a executat 
zeci de lansări atu discul de 2 kg, cu cel de 1,5 kg și chiar cu... greutatea. 
-Din păcate, cu Mimai 3 discuri cite are la dispoziție, Naghi nu poate 
realiza „seriile* de aruncări atît de necesare.

Rezultatele unei activități atît de asidui s-au văzut la primele concursuri 
din anul 1966 1 54,26 m în aprilie — Tg. Mureș, 54,58 m la 3 mai — 
Timișoara (record republican) și 55,89 m, acum, duminică, la București, 
în legătură cu acest ultim concurs ar trebui notată și seria aruncărilor 
sale, 54,3.4 — 55,89, — D — O 52,86, — 53,47 m.

Acestea sînt faptele ! Și pentru că visam, șl voi continua să cred în 
acest vis, fie-mi permisă o comparație între Iosif Naghi și cîțiva dintre 
cei mai buni aruncători din lume (recordmani mondiali):

Rezultatul înălțimea Greutatea Virsta

Piatkowski — Polonia 
Silvester — S.U.A.

59,91 — 1959
60,72 — 1961

1,82
1,88

95
105

23
24

Trusenev — U.R.S.S. 61,64 — 1962 1,88 105 31
Oerter — S.U.A. 62,94 — 1964 1,93 106 28
Danek — Cehoslovacia 65,22 — 1965 1,93 105 28
Naghi 55,89 — 1966 1,91 103 20

Și acum sînt gata, cu creionul și hîrtia pregătite, să notez viitoarele
performante ale recordmanului nostru. Pînă la 60 de metri mai sînt, ce
e drept, 4,11. m, dar ziua „depășirii" nu mi se pare prea depărtată...

ROMEO VILARA

Zainîircscu promite.
Sprinterul nostru numărul 1 a în

ceput sezonul atletic sub bune auspi
cii : 10,4 sec pe 100 m;
200 m. Pregătirea temeinică din
iernii începe să-și arate roadele, 
ghe Zamfirescu și-a propus ca 
tualul sezon să treacă peste 
bariere. Recordul lui Moina pe 

împlinește 
de ani
ori
al lui

21,1 pe 
timpul 
Gheor- 
în ac- 
două... 
100 m 
respec-

și pe care 
și Tudorașcu 

Jurcă pe

— 10,4 sec (care 
tahila vîrstă de 20 
l-a egalat de trei 
o dată), și acela
200 (20,9), care constituie ohieclivul 
cel mai apropiat al reprezentantului* 
clubului Steaua. Rezultatele de pînă 
acum sînt promițătoare...

In fotografie: Zamfirescu termină 
învingător proba de 200 m Ia concursul 
de primăvară.

ÎN CATEGORIA B
• Rezultate înregistrate în categoria 

B în etapa din 15 mai : seria I : Cimen
tul Medgidia — Petrolul Ploiești 17—3 
(6—0), Ideal Cernavodă — Metalul Bu
zău 6—0 (3—0), Constructorul Ploiești
— Victoria I.T.O. Galați 14—0 (5—0).
U.S.A.S. Năvodari — Chimia Brăila 8—3 
(3—3), Electroputere Craiova — Ancora 
Galați 6—5 (6—0) ; seria a H-a : Politeh
nica Iași — Ceahlăul Piatra Neamț 11—3 
(8—3), Constructorul Bîrlad — A.S. Te
cuci 11—11 (8—3), Laminorul Roman — 
Constructorul Suceava 0—0. Energia 
I.G.O. Focșani — Constructorul Oraș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 8—3 (5—0) ;
seria a ili-a : Agronomia Cluj — Chimi
ca Tîrnăveni 9—0 (3—0),
— Metalul 
Politehnica 
18—3 («-•). 
nica Cluj
grupa -4 : Rapid. — Vulcan 11—0. Olim
pia — Aeronautica 18—6. S-N. Oltenița
— Politehnica 11—e. Construcții — Arhi
tectura 11—3 ; grupa B : I.C.F.
rantul S—a. IS.E. — Proiectantul 3—6 
(neprezența re), Știința l.PG.G. — 
C. S. Școlar II 11—9, Știința I.P.G.G.
— Colorantul ; restanță) 6—S

C.S.M. Sibiu 
Turnu Severin 53—0 (19—0), 
Timișoara — C. I. L. Blaj 
Minerul Lupeni — Politeh- 
14—0 (5—: seria a lV-a,

— Colo-

Constructorul
Cernavodă — Cimentul

• Programul etapei următoare : seria 
I : Metalul Buzău — Ancora Galați, Chi
mia Brăila — Eleczroimtere Craiova. 
Victoria I.T O. Galați — US-A^. Năvo
dari. Petrolul Pitești 
Ploiești, Ideal
Medgidia ; seria a H~a : Ceahlăul Pia
tra Neamț — Constructorul Suceava, 
Constructorul Oraș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Laminorul Roman, A.S, Tecuci 
— Energia I.G.O. Focșani, Politehnica 
Iași — Constructorul Bîrlad ; seria a
III- a : Metalul Tumu Severin — Agro
nomia Cluj, C.I.L. Blaj — C.S.M. Sibiu, 
Jiul Petrila — Metalul Hunedoara, Poli
tehnica Timișoara — Minerul Lupeni, 
Institutul de Mine Petroșeni — Vulturii 
U.M. Timișoara ; prin retragerea for
mației C.S.M. Reșița, două echipe în loc 
de una nu joacă în această etapă, anu
me Politehnica Cluj și Chimica Tîrnă
veni (sugerăm, pe această cale, comi
siilor de resort din cadrul federației 
reprogramarea returului de așa manieră 
incit etapa „liberă" să dispară) ; seria a
IV- a, grupa A a terminat (o dată cu 
etapa a șaptea) turul și nu programează 
decît unele restanțe (sîmbătă se joacă 
meciul Politehnica — Olimpia) ; grupa

I.C.F. — Știința I.P.G.G., C.S. Școlar 
Proiectantul, Colorantul — I.S.E.

Azi incep turneele de calificare
Ieri s-au 

din cadrul 
cane (seria 
de Ia corespondenții noștri.

Tractorul Brașov — Universitatea 
București (m I) 12-12 (8-3). Joc pal
pitant, care a oferit în final o răs
turnare surprinzătoare a scorului. 
Gazdele au condus pînă în min. 44 
uneori chiar la o diferență de 6 go
luri (min. 32 : 9-3, min. 36 : 10-4). 
Dar studenții au revenit puternic și 
în min. 52 aveau un avantaj de 
două goluri: 12-10! In finalul jocu
lui Tractorul a reușit să egaleze, dar 
victoria a ratat-o Universitatea în 
ultimul minut. Foarte bun arbitrajul 
lui C. Căpățînă (Buzău). (T. MANTU- 
coresp.l.

Tractorul Brașov — Universitatea 
București (f 1) 3-5 (0-2). Echipa bucu- 
reșteană a știut să fructifice prompt 
situațiile de gol pe care Ie-a avut. 
Gazdele au jucat mai lent, dovedind 
lipsă de eficacitate în acțiunile pe 
semicerc. In final Tractorul a ratat o 
suită de mari ocazii de gol, printre 
care și o lovitură de la 7 m, pe care 
Naco nu a putut s-o transforme. 
(C. GRUIA - coresD. rea.).

Dinamo Bacău — Dinamo Brașov

disputat o serie de jocuri 
campionatelor republi- 

I). Iată relatările primite

(m I) 14-7 (4-5). După o reprize 
care nu au știut să se descurce- 
fața unei apărări ferme, băcăo 
s-au impus în partea a doua, c 
gînd detașat. (GH. D ALBAN ■ 
reșp.I.

Voința Sighișoara — Rafinăria 
leajen (m I) 17-20 (8-12). După < 
au jucat în repriza secundă, sigh 
renii puteau egala. Meciul a avut 
la Sibiu, terenul din Sighișoara f 
suspendat. (D. SOLONEI - coresp.)
• Incepînd de azi, în patru or 

(Pitești, Tg. Jiu, Arad și Mediaș} 
loc turneele finale ale campion 
lui de calificare la handbal. Echi] 
clasate pe primul loc în fiecare gr 
se califică în seria a Il-a a cam 
natului republican.

Iată echipele care aspiră la un 
în campionatul republican : M 
CULIN : Voința București, Mold 
Iași, Știința Lovrin, Electropu 
Craiova (Pitești), Textila Cisnă 
Metalurgistul Cugir, A.S.A. Ploii 
Știința Oradea (Tg. Jiu); FEM1N 
S.S.E. Arad, Textila Buhuși, Const 
torul Baia Mare, Voința Brăila ( 
diaș). Textila Sighișoara, Autori 
Craiova, S.S.E. nr. 2 București 
S.S.E. Tg. Mureș (Arad).

LUPII

a cAiwimmm se JBNIQRI !Â „IIBtllP
azi vor începe, la Reșița, în- 

campionatelor republicane
Șendreni), cat. 56 kgI. Ena 
(Oțelul Galați), cat. 60 ka — P. 
lancea (Progresul), cat. 65 kg — 
Irimia (Școala profesională C.S. 
lati), cat. 70 kg ■—Gh. Carcosfe (1 
greșul), cat. 75 kg — M. Gric 
(Oțelul), cat. 87 kg — N. Bure 
(Otelul). (STATE CONSTAh 
NESCU).

SUCEAVA. Concursul etapei 
gionale a avut loc la Rădăuți în 
moașa s.ală a sporturilor. Titlurile 
campioni regionali au revenit ju 
rilor din Suceava ’ "
48 
52 
56 
tg 
65 
70 
kg 
81 
87 
peste 87 kg 
(SERGIU MOCANU).

TR. SEVERIN. întrecerile din 
giunea Oltenia au desemnat urm 
rii cîștigători: I. Coțovealîu (Tr. 
verin) cat. 48 kg ■, M. Stanciu (Cd 
va) cat. 52 kg ; Gh. Fîță (Craid 
cat. 56 kg,- I. Gheban (Craiova) 
60 kg; Gh. Slăveanu (Craiova) 
65 kg ; M. Giță (Craiova) cat. 70 
J. Ghioc (Craiova) cat. 75 kg; 
Grigore (Craiova) cat. 81 kg și| 
Dobrescu (Tr. Severin) cat. pești 
kq. (MIRCEA FOCSANI.

De 
trecerile 
individuale de lupte libere — juniori. 
Pentru desemnarea participanților la 
finale, recent, au avut Ioc întrecerile 
etapei regionale. Iată relatările co
respondenților noștri de la aceste 
rompetiții.

TG. MUREȘ. La concurs au parti
cipat 60 de tineri luptători din clu
burile și asociațiile sportive din re- 
qiunea Mureș-Autonomă Maghiară. 
Întîlnirile au fost de bun nivel teh
nic. S-au remarcat juniorii de la 
A.S. Unirea Tîrnăveni care, deși fac 
parte dintr-o secție nou înființată, 
s-an clasat pe primele trei locuri 
la multe categorii. Campionii regio
nali : I. Husar (A.S. Comerțul Tg. 
Mureș), cat. 48 kg, Șt. Vodă (Unirea 
Tîrnăveni), cat. 52 kg, P. Marcu (Mu
reșul Tg. Mureș), cat. 56 kg, K. De- 
neș (Lemnarul Odorhei), . cat 60 kg, 
L. Gyorgy (Mureșul), cat. 65 kg. Al. 
Micloș (Unirea), cat. 60 kg, M. Vodă 
(Unirea), cat. 75 kg, ' - -
nărui), cat. 81 kg, C. 
sul), cat. 87 kg, M. 
cat. peste 
ALBUl

GALAȚI, 
din comuna 
trecerile juniorilor pentru desemna
rea campionilor regiunii Galați. Con
cursul s-a desfășurat la 8 categorii, 
desemnînd următorii cîștigători : cat. 
48 kg — I. Dumitru (Progresul Brăi
la), cat. 52 kg — M. Cristea (S.M.T.

și Rădăuți. < 
kg — V. Curelaru (Rădăuți 
kg — G. Georgescu (Rădău . 
kg — V. Hînțar (Rădăuți c^ 
—• E. Filchenștein (Sucea vgjțl 
kg — V. Pașcani (Rădăuți), I 
kg — St. Irimia (Suceava), cat 
— D. VasHovici (Suceava), 

kg — R. Pînzaru (Suceava), 
kq — Gh. Lungoci (Rădăuți), 

V. Botez (Sucea

în sala 
Șendreni

87 kg.

Ieri
tradiționala '"competiție 
pionatul Capitaîej. Iutrșceele^ 
program toate probele clasice d< 
și pistol,

Cu amănuntul și cu ridicata
Scarlat e unul din foștii mei 

colegi de școală. Un taciturn 
cum nu cred sâ existe altul' 
O vorbă are: „Cu amănuntul 
și cu ridicata*. II asculta, să 
zicem, la istorie. Nu știa. Sau 
știa ca și unii dintre noi, așa, 
în „generaP.

— Cum a fost Scarlat? 
întrebam în recreație.

— Cu amănuntul...
— La teză ai făcut ceva?
— Cu ridicata!
In primul an de căsătorie 

îl întilnesc pe stradă:
— Felicitări, Scarlate ! Fată 

drăguță ?
— Cu ridicata !
— Gospodină?
— Cu amănuntul...
De atunci nu l-am mai vă

zut. Ieri însă, după atiția ani, 
îl văd că intră ca o. furtună 
în birou și începe:

— ^,Cu amănuntul și cu ridi
cata" am terminat!

—

îl

— Nu-1 mai are ’
— Totuși...
— Dar raionul „ 

magazinului „O.C.L. Tehnome- 
tal" din bulevardul 
Gheorghiu-Dej nr. fO ?

— Ce-i cu el?
— Desființat 1 Dar raionul 

„sport* al aceluiași „O.C.L. 
Tehnometal* din Calea Vic~

— Foarte bine! ii spun. Era 
și timpul. Totuși, cum naiba 
ai reușit să te dezbari de 
meteahna asta ?

— De ce?
■— De obiceiul... In sfîrșit, 

ca mai faci, cu ce te ocupi ?
— Cu amănuntul și cu ri

dicata !...
— Scarlate, iar începi?
— Nu m-ai înțeles. Lucrez __ 

în comerț! Adică, cu amănun- 
tul și cu ridicata. Pasiunea 
mea : articolele de sport!

-— Bravo! Dă-mi voie să-fi 
string mîna în numele tineri
lor care...

— Care nu prea le găsesc!
— Ei, cum poți vorbi așa ?
— Cunoști magazinul 

„O.C.L. Tehnometal* din bu
levardul Republicii nr. 80 ?

— Avea un raion pentru 
desfacerea „eu amănuntul* — 
cum spui tu — a materialelor 
sportive.

FOILETON

Gh.

tăriei 26 ?
— Desfi...
— Exact! Dar raionul 

Calea Victoriei 122?...
— Și ăsta ?
— Și! Ne-a scos fi

scoale respectivul „O.C.L.“ de 
pesta tot. Vorba aia: „cu ri
dicata !“ De ce rîsi?

din

na

I. Balint (Lem- 
Gyorgy (Mure- 
Pal (Mureșul), 
(CONSTANTIN

clubului S.M.T. 
au avut loc în-

A început campionatul Capita

— De... amănuntul ăsta.
— In schimb nici un nou 

complex comercial sau superma- 
guzin deschis în Drumul Ta- 
berii, Berceni, ori Balta Albă 
nu are un raion, un colțișor, 
măcar, pentru desfacerea ar
ticolelor de sport! Nu rîzi 
și de „amănuntul1'’ ăsta ?

— Nu, dragă Scarlate. îmi 
imaginez ce înseamnă să vii 
din Berceni în Lipscani pen
tru o minge de tenis sau un 
cîrlig de pescuit.

— Iți imaginezi! Dar ia 
imaginează-ți că „pentru buna 
aprovizionare cu articole de 
sportu s-a dat și o dispozi
ție scrisă! Fii atent ce spune 
adresa Ministerului Comerțului 
Interior — cabinet — nr. 
71538 din 15.111. a.c. Mai 
întîi ce se constată: „Unele 
O.C.L.-uri dau prioritate măr
furilor specifice activității lor, 
negl'ijînd desfacerea articole
lor pentru sport44.

— Justă observația!
— Mai departe: „Rețeaua 

de desfacere cu amănuntul 
către cluburi și asociații spor-

Tunari 
rtsn- 

au în 
pușcă

a început pe poligonul 
de Tîrț 

letr&eerile,
Je

la ete parlicipsud trăgători

live, precum și către popu
lație,- în unele localități este 
necorespunz.ătoare. 
București, Timișoara. 
Cluj,. Constanța, Tș. 
Brașov și ”

— Sini.
— Uite 

sfaturilor 
tură cu actualele spații de 
depozitare și desfacere a arti
colelor de sport: „Acolo unde 
necesitățile impun lărgirea re
țelei, să se organizeze, pînă 
la data de 30 iunie 1966, uni
tăți de desfacere sau raioane 
specializate în desfacerea ar
ticolelor pentru sport".

— Deci, nu să se desfiin
țeze ? Ce propui, dragă Scar
late ?

— Un articol... sportiv.
— Critic ?
—• Da. „Cu amănuntul și

cu ridicata !“...

Exemplu :
Lugoj,
Mureș,

Sibiu41. Ești atent ?

fi ce se recomandă 
popalare în legă-

VASILE TOFAN

e

fruntași din Capitală și invitați 
serie de orașe ca Ierși. Arad, €hj 
Brașov.

în prima zi s-au desfășurat prl 
de pistol viteză, armă standard 6( 
focuri culcat senioare și armă libera 

Jibru redus 60 de focuri culcat sea 
Starea timpului, vizibilitatea redus 
vîntuT au influențat rezultatele. „Vi 
a fost cîștigată cu 586 p de un vel 
al probei, campionul olimpic din 1 
Ștefan Petrescu.

Rezultate : Armă liberă calibru zi 
60 de focuri culcat seniori: 1. L. I 
tescu (Steaua) 589 p, 2. T. 4 
(Steaua) 588 p, 3. A. Dumitrescu] 
limpia) 583 p, 4. Tr. Coguț (I
582 p, 5. R. Weinericli (Arhi tec] 
578 p. Grupa B (sportivi de catego] 
Il-a și a III-a) : 1. V. Neagu fS/J 
576 p, 2. Gh. Viădan (Metalul) 51 
3. M. Vlad (Olimpia) 569 p. I 
standard 60 focuri culcat seziil 
1. Rodica Ilnat (Dinamo) 582 J 
Maria Ignat (Arhitectura f 581 J 
Edda Baia (Arhitectura) 581 p, 4.1 
Goreti (Olimpia) 580 p, 5. T] 
Quintus (Arad) 580 p. Pistol 1 
(60 focuri) : 1. Șt. Petrescu (Dini 
586 p (295+291), 2. D. Iuga (Dini
583 p, 3. N. Flamaropol (OliJ 
580 p, 4. G. Maghiar (Dinamo) 51 
5. Gh. Vieru (Steaua) 576 p.

Concursul continuă azi cu probei 
armă liberă calibru redus 3x40 q 
seniori, armă standard 3x20 f| 
senioare și pistol viteză (grupa Bl
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Surpriză la Timișoara:

Articpjul „Fotbal și goluri* al an
trenorului federal Jean Lăpușneanu 
ridică o problemă foarte importantă. 
Cu toate că sînt un începător în me
seria de pedagog, îndrăznesc să-mi 
exprim și eu părerea, răspunzind ast
fel chemării lansată de ziar în înche
ierea articolului. Iată despre ce este 
vorba :

La începutul oricărui campionat, in
diferent de nivelul la care se desfă
șoară, fiecare antrenor și fiecare bi
rou de secție își consemnează în plan 
jaloanele după care trebuie să se des
fășoare activitatea echipei. Este exclus 
ca dintre aceste jaloane să lipsească 
referiri cu privire la practicarea unui 
fotbal de calitate și — firește — la 
locul ce ar putea fi ocupat rn cla
sament. Nu este omisă nici problema 
îmbunătățirii eficacității. „Vom isterie 
mai multe goluri !", sună angajamen
tul.

Pe parcursul desfășurării campiona
tului, deviza -FOTBAL și GOLURI44, 
înscrisă în plan la început de sezon 
își schimbă sensul, devenind -GO- 

.LURI în special și FOTBAI— cit »e 
poate*. Indiferent cum sînt obținute 
primează golurile care, în oltiraă in
stanță, materializează poziția echipei 
în clasament.

Această orientare transformă antre
norul intr-un „sclav* al golului • 
al punctelor, făcînd ca spectaco.uî. 
mult dorit de public, să fie neglija’ 
Pențru că, un meci ciștigat. să zicem 
cu 10—0 poate fi execrabil sub aspec
tul spectacolului, iar un altul, înche
iat cu 2—1, să delecteze tribunele 
Problema, deci, trebuie privita prin 
cele două prisme : a jocului și a go
lurilor.

CU SASE LOCURI MAI SUS!

La unul din antrenamentele

Alături de C.F.R. Timișoara, autori
tarul lider al seriei Test dje categoria 
C, o altă formație bănățeană are o 
frumoasă comportare. Este vorba de 
echipa favorită a muncitorilor din 
Anina, Minerul, care în returul cam- 
pienatului n-a cunoscut înfrîngerea.

Desigur,< a nu pierde 7 etape, con
secutivi constituie 0 performihță . re
marcabilă pentru price echipă și cu 
atît mai mult pentru Minerul, formație

Tragerea autoturismelor are loc irevocabil 
miine 21 mai 1966

AZI ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor

Numai astăzi mai aveți posibilitatea 
să vă procurați bilete pentru tragerea 
autoturismelor la LOTO.

După cum am mai anunțat, această 
importantă tragere atribuie autoturis
me în număr nelimitat: „Fiat 1800“, 
„Fiat 1300“ plus 18.600 lei, „Wart
burg Lux 312/1“ plus 42.500 lei. 
„Renault 10 Majori, „Wartburg B. 
312“ plus 13.300 lei, „Fiat 850“ și 
.Fiat 600“.

Cu 24 lei șe poate participa la toate 
cele 12 extrageri, la care se extrag în 
total 36 de numere.

Cu numai 10 lei se poate cîștiga 
un autoturism „Fiat 1800“ sau „Fiat 
1300“ plus 18.600 lei numerar și „Wart
burg Lux 312/1* plus 42.500 lei nu
merar. De asemenea se oferă și nu
meroase premii în bani variantelor cu 
2 numere cîștigătoara.

Ecouri la articolul ..FOTBAL SI GOLURI"
La ora actuală, fotbalul cel mai bine 

cotat ia lume este cel brazilian. In 
lucrarea -Fotbal la paalele Ca rdi be
rilor44, antrenorul G. Teașcă caracte
riza astfel jocul echipei Braziliei : 
„O concepție uitară. colecxiv-cw 
stractivâ ; acțiuai variate și schimbări 
de faze ; .1—2*-«ri ți -triaaghmri ; 
demarcări coatiue. demaraje scmrte : 
sprijin reciproc și spertaliTare pe pos
tări ; joc fără minge din partea fo
ta rar fotbaliștilor-- Șt. in coottBuarc. 
autorul remarca : .Tot ce za realizat 
tactic jucătorii s-a bazat pe o TEH
NICA SUPERIOARA4.

Este normal ca o astfel de echipă, 
ca o asemenea concepție tactică, avimd 
la bază TEHNICA deoâvirjică, să 
realizeze or* spectacol șavarpt dc O4r 
bac și SA OBȚINĂ — !N FINAL — 
VICTORIA, ♦> diferențe nu 
auce. dar suficiente pentra i întregi 
satisfacția, ath a jscarorî’or j: an- 
treDori-or. at ri a speciatorîlar-

sporur. al cărui .scop principal ră- 
mine marcarea ralurilor, dar acest 
lucra nc poaîe fi realizat decîi daca 
juca torul este pregătit pemru aces: 
literU- irasc. Ia șxjartă nu se învață 
— dupi otm rrrorca p antrenorul 
Jeaa Lăpuțnrair^ — în categoriile mu 
perioare, aid exersmdu-ie n^snai, Iu~ 
cm va:am! peatm *eate procedeele 
tehnice d;n foibaL Pen:ru a ttttreei 
această afirmație, aaaintesc deda rația 
lui Richardo Zamora care, în numă- 

Minerului Anina.

care în prima parte a campionatului 
n-a reușit să ciștige — în deplasare — 
nici măcar un meci, avînd o compor
tare sub orice critică.

Revirimentul fotbalistic din Anina 
coincide cu afirmarea unui tînăr an
trenor, Vasile Georgescu. Noul antre
nor, a preluat- echipa într-o situație 

• grea (loc 13, cu 9 puncte), ea fiind 
amenințată cu refrogradarea. Măsurile 
pe care le-a luat (înlocuirea unui nu-

Deși unii participant au cerut a- 
mînarea tragerii autoturismelor la 
LOTO, aceasta nu se va amina, avînd 
loc irevocabil mîine sîmbătă 21 mai 
a. c. în București, strada Doamnei nr. 
2, orele 18,30.

TRAGERFA AUTOTURISMELOR

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

Fer. capac-! 
cele nu:

• i *

edripi.
ArC

iXioaii

P a

ie

*â 
la

prrvev 
aces

GliGOfE GH4CA 
profesor la Catedra de f»: 

a Ș-S.E- 2 Bucureftî
tw

dew de jucători altădată de bază, 
prin promovarea cn curaj a juniori
lor, sporirea numărului de antrena
mente) au început să dea roade in re
tur cînd echipa s-a prezentat cu un 
bagaj mai bogat de deprinderi teh
nice, cu o pregătire fizică superioara. 
Juniorii promovați, Naidin Dumitrescu, 
Copăceanu și Almăjanu au dat de
plină satisfacție, aducînd echipei un 
plus de vigoare. Dintre ei înain
tașul central Copăceanu a dovedit 
multă fantezie și eficacitate în joc, 
fiind, de altfel, și golgeterul echipei 
(a înscris 7 goluri în 7 meciuri).

Fotbaliștii din Anina, care au ajuns 
pe locul 7, au ca obiectiv de viitor : 
menținerea pe linia aceleiași compor
tări și promovarea (bineînțeles în anul 
ylitor) în categoria secundă â țârii.

SIMION STAN

GfMNAST/CA După întîlnirea de gimnastică România-U.R.S.S.

Mai multă muncă, fetelor!
întîlnirea gimnastelor noastre cu reprezentativa Uni

unii Sovietice, desfășurată recent la București, a consti
tuit un eveniment sportiv de mare interes. După cum am 
arătat și în cronica întrecerii, formația oaspe a lăsat o 
impresie deosebită. Specialiștii și spectatorii au apreciat 
execuțiile frumoase ale Olgăi Ifarlova (16 ani), Zinaidei 
Drujihina, NatalTei Morozova. în acest concurs greu, cu 
adversare valoroase, gimnastele noastre s-au comportat în 
general bine — la valoarea lor — nu au ratat exercițiile, 
nu au căzut de pe aparate. Totuși, ele au fost întrecute la 
o diferență de aproape 10 puncte pe echipe, iar în 
concursul individual cea mai bună gimnastă româncă, 
Rotlica Apăteanu, s-a clasaț abia, pe locul VI.

Diferență" măre de valoare trebuie să dea mult de gîn- 
dit specialiștilor noștri, în Special în două direcții: 
intensificarea pregătirii țolului reprezentativ in vederea 
campîbnatelor mondiale Sin Septembrie și îmbunătățirea 
generală a procesului de selecție și de antrenament in 
gimnastica noastră feminină, pe linia cerințelor mereu 
Crescînde a nivelului mondial.

In rîndnrile de față ne propunem să atragem atenția 
numai asupra unor factori de care tehnicienii noștri ar 
fi bine să țină seama într-o țhăsurl mai mare decît pînă 
acum, factori care condiționează nemijlocit progresul mai 
rapid și atingerea unor performanțe înalte.

După o selecție mai riguroasă șl continuă pe toate 
treptele de instruire — în cadrul căreia să existe o 
preocupare sporită în privința aspectului fizic, dezvol
tării calităților fizice specifice gimnasticii, posibilităților 
de însușire a elementelor tehnice și, bineînțeles, rezul
tatelor — trebuie să se acorde o mai mare atenție îm
bunătățirii procesului de pregătire. Evoluția gimnastelor 
noastre a arătat că ele încă nu muncesc suficient. In 
multe cazuri, ne-ati creat impresia că „trag din greu" la 
execuția unor elemente dificile. Cum se obține ușurința 
și siguranța în execute? Numai prin dezvoltarea la un 
nivel înalt a calităților fizice, ca forța, viteza de exe
cuție, suplețea, rezistenta (la care multe dintre sporti
vele noastre mai sînt deficitare) și prin pregătirea teh
nică dusă pînă la perfecțiune. Numai astfel vor pu
tea... zîmbi în timpul execuților, numai astfel vor putea 
crea impresia că nu fac un efort deosebit sau că nu

„tremură" înaintea unei mișcări grele. Este inadmisibil, 
de exemplu, ca una dintre componentele de bază ale se
lecționatei noastre, Rozalia Bâizat-Filipescu, să nit aibă 
cu 5 luni înaintea campionatelor mondiale, „curajul" (de 
fapt, siguranța corespunzătoare) să execute saltul la 
sol. Pregătirea la inalt nivel nu se poate realiza. în con
dițiile performanțelor de astăzi, fără antrenamente zilnice 
de un volum și de o intensitate foarte ridicate. Mai pe 
scurt, prin muncă mai multă.

Un alt aspect important desprins din acest concurs 
fie Teferă la pregătirea „artistică". în special la sol și la 
bîrnă •— unde această pregătire își spune Cuvîntul cu 
precădere —■ mișcările efectuate de gimnastele noastre 
ni s-au părut de multe Ori lipsite fle finalitate, adică 
tocmai de acel aspect care <1ă execuțiilor nota de grație 
și de feminitate. Atragem atenția. în Special, asupra ținu
tei coloanei vertebrale, asupra lucrului cu capul și cu 
brațele în orice mișcare, fie fia eît de simplă. Pentru 
ca să atingem în această privință o treaptă superioară, 
lecțiile de balet și de gimnastică artistică nu trebuie să 
lipsească din programul dă antrenament.

Și acum cîteva cuvinte despre modul de alcătuire a 
exerțițiilor liber alese. Nu ne vom opri asupra necesi
tății de a mai îmbogăți aceste exerciții cu elemente 
grele și originale, ci asupra aspectului general al aces
tora. Fie că este vorba de sol, de bîrnă sau de paralele. 
exercițiile trebuie alcătuite pe „măsura1* fiecărei gim
naste, luind în considerație conformația fiiică și stilul 
de mișcare. în multe cazuri exercițiile gimnastelor noastre 
ni s-au părut învechite, trase parcă pe același calapod. 
De ce oare antrenorii noștri nu se preocupă mai mult 
de găsirea notei specifice pentru fiecare sportivă ? Acest 
lucru ar ușura. într-o anumită măsură, pregătirea, deoa
rece gimnastele ar executa ceea ce le convine mai bine 
și ar îmbunătăți originalitatea cxcrcițiilor — element im
portant în condițiile creșterii importante a „concurenței 
pe plan mondial.

Desigur, acest concurs a fost foarte util pentru gim
nastele noastre, constituind an bun prilej de verificare a 
gradului de pregătire în vederea campionatelor mondiale.

ILDICO ȘIRIANU

România (tineret) - Austria (tineret) 1-2 (1-1)!
TIMIȘOARA 19 (prin teloîon. de 

la trimisul nostru). — Ci nd. în rnf- 
mr.al 18 al primei reprizd, Naghi a

• s școr . : astfel sfer
tul de oră de netă superioritate teh- 
nico-tacticâ a echipei noastre spec
tatorii prezenti azi în tribunele sta- 
dion_'j; dtn localitate au sperat în
tr-o victorie comodă absolut logică 
aprecnnB și după antecedente: 2—2 
•a Verofca fia începutul anului) șt 

Mute vaJon, 
am. se treci 
exceleo: :eb.

|_ Q Ia Eîsenstadt, cu puțin timp în
arTBi. Va sîînrjr sHoat mai tîrzhi.

subtilscr_l «ervit oDortaa și
de Nâphi m căsSt sfcger in fata
DOT* 3:ruin} austriac, dar n-a reușit
sJM i ^7150= «răi. 23:1. a fost
rîQdu • «ui Frâ-îU §4 rateze o minu-
*1-3*3 ocazie, irosind o pasâ Measâ
Drifitâ•5 de .3 Dobrin. Si tot a sa se
scurge o inaiâtate de ori timp la 
care oasoețîl se află mai mult pe 
.'oni-e-med*. m'j'*umîndu-se să con- 
traaiace sporadic pe partea lui Wel
dinger.

Tn min. 31. exasperați de a ti tea 
retîri antrenorii H înlocuiesc pe 
rrlffB cn Varga. O schimbare bine

.-. .er.4..CT.i'i — firește — dar care, 
pe parcurs nu va fi confirmată. Ini
țiativa jucătorilor noștri slăbește și 
adversarul iese cu mal mult cura) 
din .strînsoare*. Finalul de repriză 
aparține oaspeților care obțin trei 
coraere intr-un singur minut (min. 
40) și aooi. in min. 42, egalarea: 
mijlocașul Schilcher, intercalat tn 
atac. încearcă poarta și balonul sa 
rosîocoiește in plasa, destul de în
cet. urmărit de privirile neputincioa
se a patru apărători și de portarul 
Niculescu care a plonjat defectuos, 
ia nitimnl minut al reprizei. Hot- 
schari boxează in corner mingea ex

Duminică în Capitală
STADIONUL „23 AUGUST*. ora

14: Școala nr. 95 — Școala nr. 114 
(campionat școlar); ora 15,15 : Dina
mo bucurești — U.T. Arad (categ. A); 
ora 17 : Rapid București — Universi
tatea Cluj (catg. A).

SȚADIONUL DINAMO, ora 8,30: 
Liceul nr. 36 — Școala prof. 23 Au
gust (câmp, școlar); ora 10: Dinamo 
Victoria București — Metalul Tirgo- 
viște (catg. B).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
8,30: Știința București — Steaua 
București (juniori)ora 10 : Știința 
București — C.F.R. Pașcani (categ. B) 

pediată cu capul de Naghi. Pauza nu 
se va dovedi un bun sfetnic pentru 
fotbaliștii români. în dorința de a 
înclina din nou balanța cit mai re
pede tn favoarea lor. ei acționează 
pripit și total neindicat din punct de 
vedere tactic. Toate baloanele îl 
caută numai pe Varga, coordonato
rul eehipeî, care, neihspirat, se de
plasează mereu spre zona aripei 
drepte, de unde centrează stereotip, 
înalt, iu fata porții adverse. Nu mar
căm noi, ci oaspeții, în min. 54 (prin 
Hisl). spre stupefacția tribunelor.

Conlusâ cu 2—1. selecționata 
noastră de tineret își pierde și mai 
mult busola, „dominindu-și* adver
sarul haotic, fără speranță. Mingile 
cohlinuă să-i caute pe Varga care, 
neajutat nici de coechipierii dîn linia 
de atac, complică acțiunile jnttrziind 
pasa sau încercînd să dribleze.

în ambele formații se produa • 
serie de modificări (trei ia oaspeți 
și două la nor) care nu schimbă însă 
prea mult fizionomia jocului. De re
ținut doar clipele de panică prin care 
trec portarii Niculescu și Hotechart, 
la șuturile expediate de Weidinger 
(min. 82), Schilcher (min. 83) și Boc 
(min. 90).

Arbitrul Karoli Schop — Ungaria 
a condus bine nt.-măfbarele formalii:

România (f): Niculescu — Peteșcu, 
Boc, T5. Nicolae, Sătmăreanu (Ivăn- 
cescu) — Jamaischi, Dobrin — Pan- 
tea, Frățilă (Varga), Naghi, Nun- 
weiller VI, (Haidu).

Austria (t): Hotschart — Pumm, 
Wahl Binder (Fleiachacher), Frolich 
— Schilcher Hasil (Eigenstiller) — 
Wartusch. Kaîtenbrunner (Schmidt), 
Hisl. Weidinger.

G. NICOLAESCU

TERENUL TIMPURI NOI, ora 10: 
FI. roșie București S.N. Oltenița 
(categ. C).

TERENUL LAROMET, ora 9 : Teh- 
nometal București — FI. roșie Bucu
rești (juniori).

STADIONUL GIULEȘTI, ora 10,30: 
Rapid București — Farul Constanta 
(juniori).

STADIONUL „23 AUGUST*, teren 
IV, ora 10: Viitorul București — 
Flacăra Moreni (juniori).

TERENUL VOINȚA I, ora 10:
Ș.S.E, nr. 2 București — Metalul Tir- 
goviște (juniori).



Rezultate scontate în turneul
final de baschet

Ieri, în prima partidă din ziua a 
treia a turneului final, s-au întîlnit 
echipele Politehnica București și Uni
versitatea Timișoara, victoria reve
nind bucureștenilor cu 74—68 (42— 
26). Meciul, în pofida diferenței mici 
de scor, a fost la dispoziția învingă
torilor, care au condus uneori cu auto
ritate (min. 18:40—22). Și totuși, spre 
sfîrșit, aducîndu-și parcă aminte că 
în sală sînt spectatori dornici să 
vadă ceva mai multă vioiciune stu
dențească, timișorenii s-au „trezit” și 
au refăcut o bună parte din handicap, 
ajungînd în min. 89 la 66—70.

Realizatori : Costescu 6, Dia-
conescu 18, Purcăreanu 8, Teo- 
doru 2, Dudescu 8, Ivan 1, 
Molin 4, Iecheli 19 și Czell 8 pentru 
Politehnica, respectiv Cîrlan 7, Dan 
Pușcașu 16, Davidhazi 4, Ionescu 24, 
V. Pușcașu 4, Chirluță 6 și Ivanici 7. 
'Au arbitrat bine dr. Dan Chiriac și 
E. Hottya.

Echilibrat pînă în min. 8 (15—15) 
scorul a amenințat să ia proporții se
rioase datorită presiunii insistente 
exercitate de Dinamo București în 
întîlnirea cu Rapid (min. 11:27—15, 
mici. 13:33—17). De altfel, avantajul 
substanțial acumulat în această pe
rioadă de timp a permis antrenorului 
Dan Niculescu să ruleze în continuare, 
fără emoții, întregul lot. Și rapi- 
diștii au utilizat 11 jucători, dar nu 
din aceleași motive. în vreme ce Dina
mo și-a odihnit titularii și a încercat 
rezervele, Rapid a căutat soluții pen

„Cupa campionilor europeni" la volei in vitrina 
cu trofee a dinamoviștilor bucureșteni

(Urinare din pag. 1)

Dinamoviștii, magistral conduși de 
pe margine de antrenorul lor, au. ac
ționat cu aceeași combativitate, în spe
cial în ultima parte a meciului, luptînd 
ca și în primul meci al finalei, extra
ordinar pe linia de fund și (excep- 
tînd seturile pierdute) Ia dublaj, pre
cum și la blocaj, unde și-au întrecut 
net adversarii. Și i-au depășit mai ales 
in ceea ce privește rezistența nervoa
să, care a și determinat victoria lor 
categorică din finalul partidei. De ase
menea, învingătorii s-au dovedit, o dată 
în plus, posesorii unui mecanism coor
donator mai bun, ai unui „arsenal* 
mai bogat în procedee și combinații 
de atac decît al Rapidului, incisivita
tea lor fiind și ea adesea decisivă.

Rapidiștii au jucat mai bine decît

Cinci minute
OLD7 IER BRUYR (Belgia), secretarul 

Comisiei europene a F.I.V.B. : „îmi pare 
rău că nu ani avut... două cupe! Am
bele formații ar fi meritat cite una pen
tru calitatea jocului prestat. Dinamo este 
o învingătoare merituoasă. O echipă 
tînără, cu o pregătire fizică superioară 
Rapidului. Aceasta a și determinat re
zultatul. Rapid a dat dovadă de ner
vozitate. într-adevăr, pentru foștii de
ținători ai titlului de campioni ai echi
pelor campioane naționale, meciul a 
fost foarte important. Ei trebuiau să 
răstoarne acel 1—3 din prima partidă. 
Meciul de azi (n.r. ieri) m-a făcut să 
mă gîndesc că în viitor, în finala „Cu
pei campionilor europeni** ar fi sufi
cient un singur meci, mai ales dacă 
cele două formații sînt din aceeași țară. 
S-a văzut clar că Rapid a arul un 
handicap foarte măre din punet de ve
dere moral. Nu-și putea permite să facă 
greșeli dar... a făcut pentru că, din pă
cate, voleiul nu se poate juca fără gre
șeli. Ambele echipe vor fi prezente în 
viitoarea ediție a competiției și — cine 
știe ? — poate că se va reedita a- 
ceeași finală. Vreau să mulțumesc Fe
derației române de volei că m-a invitat 
la București pentru a înmîna „Clipa 
campionilor europeni" echipei învingă
toare. Totodată vreau să felicit și pe 
Dinamo și pe Rapid pentru frumusețea 
acestui joc. Nu trebuie să uit nici pu
blicul., care, și el. trebuie felicitat: nici
odată nu am văzut spectatori atit de 
entuziaști'1.

R. TRHULIA (Iugoslavia), arbitrul 
principal al meciului de ieri : „Cea de 
a doua partidă dintre formațiile bucu- 
reșțene Rapid și Dinamo a fost mult 
mai valoroasă decît prima. Echipele fiind 
de forțe egale, și Rapidul dorind cu tot 
dinadinsul să obțină posibilitatea celui 
de al treilea joc, iată premisele care au 
făcut ca victoria să fie disputată cu și 
mai multă ardoare. Deținătoarea „Cupei" 

tru a ieși din impas. Iar acest impas 
a fost în primul rînd procentajul ne
verosimil de slab în aruncările la coș. 
Au ratat exasperant de mult chiar 
și jucătorii de bază ! Scorul de 88—71 
(48—33) în favoarea echipei Dinamo 
a fost realizat de: Spiridon 1, Cer
nea 14, Scorțescu 4, Viciu 10, Kiss 8, 
Albu 4, Giurgiu 12, Negoiță 6, Novac 
12, Visner 8, Dragomirescu 12, Anto
nescu 2 pentru învingători, respectiv 
Cr. Popescu 7, Vasilescu 7, Dinescu 2, 
Haneș 12, Stănescu 4, Popovici 4, 
Tursugian 8, Olteanu 3, Predulea 12, 
Lungeanu 4 și Podvarcu 8. Arbitrii 
V. Kadar și Gh. Roșu au condus cu 
scăpări datorate lipsei de unitate de 
vederi.

Cu toate că la început păreau a 
avea jocul „în mină", învingătorii 
n-au fost scutiți de emoții în final. 
Steaua — Universitatea Cluj 72-62 
(39-24). Au înscris Novacek 15, Ni
culescu 10, Savu 14, Barau 6, Gheor- 
ghe 16, Dimancea 4, Dikay 2, Tudosi 
4 și Nosievici 1, pentru învingători 
și Demian 12, Riihring 21, Vizi 11, 
Bogdan 12, Geomoleanu 2, Kun 2 și 
Prie 2 pentru învinși. Autoritar arbi
trajul cuplului Gh. Chiraleu-I. Petru- 
țiu.

Azi, în penultima zi a turneului 
final, sala Floreasca găzduiește, de 
la ora 17, următoarele meciuri : Uni
versitatea Cluj — Universitatea Timi
șoara, Dinamo — Politehnica Bucu
rești, Rapid — Steaua.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

«îmbătă. Jocul lor a fost mai judicios 
organizat, iar atacul mai variat, cu 
pase mai corecte. Pînă prin setul al 
patrulea, cînd, blocajul dinamovist a- 
tingînd nivelul său maxim de vigoare, 
concentrare și agresivitate, ofensiva 
Rapidului a fost fără drept de apel 
redusă la tăcere.

Evidențieri li se cuvin tuturor volei
baliștilor de la Dinamo, dintre care 
doi, Stoian și Schreiber, au jucat acci
dentați. Le merită însă îndeosebi Der- 
zei, Corbeanu, Ganciu, Tîrlici și Cozo- 
nici. Dintre rapidiști s-au remarcat 
Drăgan, ieri cel mai eficace trăgător 
al lor, și Nicolau.

R. Trhulia (Iugoslavia), secondat 
corect de L. Kellner (Cehoslovacia), 
a condus cu unele scăpări, care nu au 
influențat rezultatul final.

după meci
a jucat mai bine decît în meciul de 
sîmbătă dar Dinamo a clștigat pe me
rit. De ce? Pe lingă faptul că a opus 
un blocaj mai bun, Dinamo a aiut de 
partea sa avantajul tinereții. Ca atare 
echipa a jucat cu mai multă vitalitate, 
în schimb, faimosul blocaj al Rapidului 
a fost mai slab decît al învingătorilor. 
In plus, feroviarii au jucat nervos. 
Probabil că simțeau „în spate* acel 1—3 
de sîmbătă. Victoria cea mai mare este, 
însă, a voleiului românesc: „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" NU A 
PLECAT NICI ANUL ACESTA DIN 
BUCUREȘTI*.

A X-a ediție a circuitului regiunii Ploiești

G. Moiceanu (Dinamo) învingător in prima etapă
PLOIEȘTI, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Numeroși iubitori 
ai ciclismului s-au masat azi după-a- 
miază (n.r. ieri) pe trotuarele din fața 
Palatului Culturii, pentru a ura drum 
bun și succes participanților la 
ediția jubiliară a circuitului regiunii 
Ploiești. Alături de rutieri de la clu
burile bucureștene Steaua, Dinamo, 
Voința și Olimpia, lotul reprezen
tativ de tineret, de la Petrolul șl 
Voința Ploiești, Dezrobirea Brașov 
și Textila Azuga, au fost prezenți 
la start și 7 cicliști bulgari de la 
Locomotiv Sofia.

Startul tehnic s-a dat la ora 15,30, 
de la km 6 pe șoseaua Ploiești— 
Tîrgoviște și cei 55 de cicliști au 
pornit în prima etapă Ploiești — 
Tîrgoviște — Pucioasa — Moreni — 
Ploiești (140 km).

Se rulează compact mult timp, 
într-un ritm viu și după o oră se 
parcurg 41 de kilometri. Sprintul

DIN NOU 0 ETAPĂ DIFICILĂ IN „CURSA PĂCII
• CICLIȘTII ROMANI AU AVANSAT IN CLASAMENTELE 

GENERALE

SZCZECIN, 19 (prin telefon). — Și- 
astăzi cicliștii au avut o zi grea. 228 
de km, la început pe căldură sufo
cantă și apoi, în apropiere de Marea 
Baltică, pe frig și ploaie — acestea 
au fost condițiile în care s-a desfă
șurat etapa a X-a : Poznan—Szcze
cin. Ar mai trebui adăugat și un alt 
impediment : vîntul lateral care a 
bătut de la începutul și pînă la 
sfîrșitul etapei. Majoritatea rutierilor 
au trecut cu brio și acest sever exa
men, parcurgînd distanța de 228 km 
cu o medie orară de peste 42 km. 
Printre ei se află și patru alergători 
români: W. Ziegler, I. Ardeleanu, 
Gh. Suciu și N. Ciumeti. Etapa de 
astăzi le-a adus sportivilor noștri li
nele ameliorări în clasamente.

Startul la Poznan s-a dat la ora 
prînzului. Pentru a lua plecarea în 
cursă, alergătorii au mai avut de 
parcurs încă 16 km între startul fes
tiv și cel tehnic. Nici nu se par
cursese un km și mașina tehnică a 
României a fost obligată să oprească: 
a spart Grigore. înlocuirea baieului 
s-a făcut foarte repede dar plutonul, 
care rula cu peste 46 km/h, s-a de
părtat între timp și ciclistul nostru 
fiind singur n-a putut să-l mai ajun
gă, deși a făcut mari eforturi. Rămas 
de la începutul cursei el a pierdut 
minute multe pînă la Szczecin.

Deși tempoul de alergare a fost 
în general rapid, plutonul a rămas 
pînă la km 160 compact. S-au „pier
dut" doar vreo 20 de cicliști aflați 
Ia periferia clasamentului. De aici 
încolo au început atacurile și pluto
nul s-a fragmentat de cîteva ori dar 
s-a reunit în apropierea finalului. La 
km 175 a rămas Ciocan care se re
simte încă de pe urma căzăturii din 
etapa anterioară. Șoseaua, pe care a 
plouat din belșug în ultimele ore, 
este acoperită de mîzgă și se produc 
busculade. Pe ultimii km italianul 
Guerra fuge singur și își păstrează 
pe linia de sosire un ușor avans, su
ficient pentru a urca ne treapta cea 
mai înaltă a podiumului de premiere.

Clasamentul etapei: 1. Guerra 5h 
21:21 ; 2. Kegel (Polonia) 5h 21:26;

VIITOARELE GAZDE UE J.
MCNCHEN 19 (Agerpres). — După cum 

s-a anunțat, recenta sesiune a Comitetu
lui Internațional Olimpic a hotărît să 
acorde orașului Munchen organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din anul 1972. 
Pregătirile în vederea celei de a XX-a 
ediții a J.O. au și început. La circa 4 
km de centrul orașului Munchen, pe un 
teren denumit. „Oberwiesen fel d^, se vor 
construi mari baze sportive și satul 
olimpic, care urmează să adăpostească 
8 606 de sportivi. Pe stadionul central, 
cu circa 100 6C0 de locuri, se vor desfă
șura probele de atletism, finala turneu
lui de fotbal, competițiile hipice, precum 
și festivitatea deschiderii și închiderii 
Jocurilor Olimpice.

în sala de sporturi, cu o capacitate de 
12 de locuri, vor avea loc probele de 
gimnastică, haltere, box. scrimă, volei 
șl handbal (dacă acest sport va fi inclus 
în programul Olimpiadei). Pista de ci
clism va avea tribune pentru 8 000 de 
spectatori.

cu premii de Ia Pucioasa — cîști- 
gat de bulgarul Georgiev — agită 
plutonul. Apoi evadează M. Virgil, 
AL Sofronie și P. Neacșu. Ei reușesc 
să ia un avans de 1 km, dar ploaia 
căre-i va însoți pe cicliști pînă la 
sosire — îi .potolește". Pe o vale 
lungă — la intrarea în Moreni — plu
tonul se fragmentează iar sprintul 
de la Moreni revine Iui V. Burlacu. 
După Moreni, grupurile se reunesc 
la Băicoi (18 km pînă la Ploiești) și 
astfel asistăm Ia o sosire în bloc, 
învingător pe ultimii metri: G. Moi
ceanu (cronometrat cu 3h30:17), urmat 
(în același timp) de E. Bărbulescu 
(Din.), C. Ciobanu (V.PL), I. Stoica 
(Steaua II) și alții. Pe echipe etapa 
a fost cîștigată de formația Dinamo. 
Vineri se desfășoară etapa a II-a pe 
ruta Ploiești—Buzău—Ploiești (140 
km).

TR. IOANIȚESCU

3. Butzke (R. D. G.); 4.
Desvages (Franța); 5.
Saidhujin (U.R.S.S.) ; 6.
Kvapil (R. S. C.),- ...35. 
W. Ziegler ...43. I. Arde
leanu ...53. Gh. Suciu 
același timp, 56. Ciu
meti 5h22:06... 69. Ciocan 
5h29:45... 79. Grigore 6h 
07:26. Clasament general 
individual: 1. Guyot (Fr.) 
38h00:23, 2. Dohliakov 
(U.R.S.S.) la 1:04, 3. Me- 
gyerdi (Ung.) la 2:30... 
22. I. Ardeleanu la 
9:54... 46. Ziegler la 23:
13.. . 58. Ciumeti Ia 35:
16.. . 62. Suciu la 50:38...
64. Ciocan la 55:38... 74. 
Grigore la lh90:34. în 
cursă mai sînt 95 de a- 
lergători. Clasament ge
neral pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 114 h 09:52, 2. 
Polonia la 3:46, 3. R.D. 
Germană la 6:35... 12.
România Ia 47:45. In cla
sament sînt 17 echipe.

Vineri este zi de odih
nă la Szczecin iar sîmbă- 
tă se desfășoară etapa a 
Xl-a între Szczecin (Po
lonia) și Rostok (R.D. 
Germană) 205 km.

De pe terenurile de fotbal
• Echipa de fotbal a U.R.S.S. a 

susținut miercuri seara la Praga un 
meci amical cu reprezentativa Ceho
slovaciei. Victoria a revenit fotbaliști
lor sovietici cu 2—1 (1—0) prin go
lurile marcate de Banișevski (min. 49 
și 78). Pentru gazde a marcat Adamek 
(min. 54). Jocul a fost echilibrat, de 
un bun nivel tehnic. Au jucat echi
pele : U.R.S.S. : Banikov — Ponoma
rev, Șesternev, Danilov, Afonin,

0. 1972 SE PREGĂTESC
In afara noilor construcții, printre cele 

deja existente se numără un bazin de 
Înot, un stadion cu o capacitate de 
44 MM) de locuri și alte baze sportive.

★
TOKIO 19 (Agerpres). — După vizita 

făcută la Sapporo (Japonia), stațiunea 
care va găzdui în 1972 Jocurile Olimpice 
de iarnă, Henry Bonnet, membru al 
federației internaționale de schi, s-a 
declarat satisfăcut de instalațiile vizio
nate. El a declarat reprezentanților pre
sei că pirtiile de pe Teine șl Eniwa unde 
se vor desfășura probele de coborîre 
(masculin și feminin) sînt perfecte. 
Bonnet a vizitat și localitatea Naeba, la 
nord de Tokio, unde în 1970 vor avea 
loc campionatele mondiale de schi (pro
bele alpine).

ȘTIRI... REZULTATE
PRAGA. — Campionatele interna- 

■ ționale de tenis ale Cehoslovaciei au 
. continuat cu disputarea turului doi în 
| toate probele. Simplu masculin : Mac 

Manus (S.U.A.) — Barany (Ungaria) 
6—0, 6—2, 6—4 ; Egorov (U.R.S.S.) — 
Schultheiss (Austria) 6—4, 6—4, 6—3 ; 
Koudelka (Cehoslovacia) — Davidson 
(Australia) 6—3, 5—7, 2—6, 8—6,
6—3 ; dublu bărbați : Necas, Koukal 
(Cehoslovacia) — Mărmureanu, Bosch 
(România) 6—2, 9—7 ; dublu mixt : 
Vopickova (Cehoslovacia), Țiriac (Ro
mânia) — Magdeburg (R.D.G.), Klein 
(Ungaria) 6—I, 6—1 ; Dibar, Măr
mureanu (România) — Holeckova, 
Konrad (Cehoslovacia) 6—1, 6—2.

MOSCOVA. — A 16 partidă a me
ciului Petrosian — Spasski, pentru 
titlul mondial de șah, s-a încheiat re
miză la mutarea 49-a, după întreru
pere. Din nou Spasski a avut avantaj 
în timpul partidei, dar campionul 
mondial s-a apărat ermetic, egalînd 
pînă la urmă.

Scorul meciului este 8,5—7,5 în fa
voarea lui Petrosian.

ROMA. — Prima etapă a Turului 
ciclist al Italiei (Monte Carlo — 
Diano Marina, 149 km.) a revenit

Trimisul nostru special H, Naum transmite:
i iiwmmnnmiBiiii>>" i»Biimiiiiriiwiiiiiii n iiiimi-i i, irMir

Ială-l pe ciclistul francez Bernard Guyot, purtătorul 
tricoului galben în „Cursa Păcii", atacînd decis o 
paulă.

Foto : CTK

Scerebrianikov, Metreveli, Sabo, Ba
nișevski, Malafeev, Cislenko. CEHO
SLOVACIA : Vencel — Lala, Bomba, 
Popluhar, Novak, Vojta, Masopuțț| 
Vesely, Sikora, Adamek. Rabat.

• La Wroclav s-au întîlnit repre
zentativele Suediei și Poloniei. Meciul 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 1—1 
(1—1). Suedezii au deschis scorul 
prin Larsson (min. 20), iar polonezii 
au egalat prin Oszliszlo (min. 44).

• Federația de specialitate din Bul
garia a hotărît continuarea și. termi
narea campionatului național deMbtbal 
fără participarea jucătorilor selecțio
nați pentru turneul final al campio
natului mondial din Anglia.

• Din campionatul de fotbal al 
R. P. Ungare, după 10 etape conduc 
echipele budapestane Vasas și Honved 
cu cîte 17 puncte fiecare, urinate 
de Ferencvaros cu 15 puncte. Rezul
tate din etapa a 10-a: Honved — Gyor 
3—0 ; Vasas — Diosgyor 3—1 ; 
Ujpest — MTK 3—0 ; Tatabanya — 
Pecs 7—0 ; Csepel — Ferencvaro» 
1—1 ; Ozd — Dorog 1-—0.

• Meciuri amicale : la Montevideo. 
Uruguay — Paraguay 3—1 (2—I : 
la Atena, A.E.K. — Everton 
(1-0).

• ••

rutierului italian Taccone în 3h49,2. 
Anquetil a sosit la 3:15 de învingător.

Ieri s-a disputat etapa a 2-a (Ibe
ria—Moresi, 60 km). A cîștigat spa
niolul Jimenez, care trece în fruntea 
clasamentului general, urmat la 1:23 
de Motta și 1:25 de Gimondi.

BUDAPESȚA. - In capitala R. P. 
Ungare s-a disputat un concurs inter
național de motociclism viteză pe 
circuit la care au participat alergători 
din 21 de țări. Iată învingătorii : 
Petro (Ungaria) — 125 cmc sport ; 
Szab0 (Ungaria) — 125 cmc special ; 
Talhammer (Austria) — 350 cmc; 
Kurucz (Ungaria) — 500 cmc ; Schauz 
— Schneider (R.F.G.) — ataș.

MUNCHEN. — Campionatele mon
diale de ciclism pentru amatori și 
profesioniști se vor desfășura anul a- 
cesta în R. F. Germană. Proba contra- 
cronometru pe echipe (amatori) va 
avea Ioc la 25 august la Koln, pe 
distanța de 100 km, iar cea de fond, 
la 27 august, pe circuitul de la Nur- 
hurgring (182,480 km). întrecerile de 
velodrom se vor disputa, începînd de 
la 29 august, în orașul Frankfurt pe 
Main.
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