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Cei mai buni boxeri ai tării
Noii campioni ® Gîju și Dumitrescu, tedetele reoniBHii finale ©Boxul tehnic, pe prim plan

tu toată „obstrucția" timpului, 
pape 6 000 de spectatori au ținut 
fie prezenți la ultimul și cel mai 
ortant act al campionatelor repu- 
ane de box.
5ei care au asistat la reuniunea 
ilă n-au avut ce regreta. Ploaia 
I mult i-a... speriat (ea a încetat 
>ă primul meci). Marea majori- 
I- a întâlnirilor a constituit dis- 
^spectaculoase, de un bun nivel

Firesc, Ciucă a primit decizia cu 
5—-0.

La categoria cocoș, NICOLAE GIJU 
(Steaua) a ciștigat finala cu Nicolae 
Puiu (Prog. Buc.) intr-o manieră de-a 
dreptul entuziasmantă. De multă vre
me spectatorii n-au văzut un meci 
de box atât de frumos, in care scri
ma pugilistică s-a împletit atit de bine 
cu forța, oferindu-ne momente de mare 
dinamism, de intensă vibrație. Fi-

Craiova) și C. CRUDU (Dinamo Buc.) 
a plăcut totuși prin ritmul în care 
s-a desfășurat prin echilibrul de forțe 
din ring. Buzuliuc a abordat partida 
cu mai mult aplomb, în special în 
final, preluând inițiativa și punctând 
cu upercuturi de dreapta Ia plex. A 
arbitrat Petre Mihelfi. Decizia a fost 
dată cu 4—1 lui Buzuliuc. Unul dintre 
arbitri. Victor Popescu, a -văzut** me
ciul altfel decît ceilalți patru colegi

.Vin Țirlea șutează _ O clipa mai tirziu, Datcu va scoate mingea

De la stingă la dreapta : C. Ciucă, N. Giju, C. Buzuliuc, V. Antoniu, M. Dumitrescu, C. Ghiță, 
I. Covaci, Gh. Chivăr, I. Monea și V. Mariuțan

pic, demne de finala unui campio- 
I republican. Publicul a văzut, în 
Ițit, n^^,așteptatul duel dintre Ni
ke și Nicolae Puiu — așii
Icoșilor" din țara noastră — un 
Ictacol pugilistic de zile mari. A 
1 un meci care ar fi putut figura 
Iar fi obținut aplauze la „scenă 
lehisă" pe orice ring din lume, la 
ce competiție.
bar, să începem cu... începutul, 
fum era de prevăzut, C. CIUCĂ 
faua) a intrat din nou în posesia 
piui la categoria muscă. Adver- 
Ll său, I. Nica (Dinamo Buc.), și-a 
Irat onorabil șansele, a avut chiar 
repriză — a doua — în care a 
lat de la egal la egal cu reduta- 
Ll său adversar, dar n-a putut face 
t mult io f-ața boxului sigur, a 
rarilor insistente ale lui Ciucă. Mai 
b în repriza a IlI-a — pe care avea 

câștige la două puncte diferență 
Ciucă a „lucrat" în plin cu directe 
stingă și „un-doi“-uri la față, su- 

îndu-1 pe Nica. Meciul a fost curat, 
litrul Fedorovicz (Polonia) limitîn- 
se la rolul plăcut de... spectator

rește, Puiu și-a dat seama că n-are 
sorți de izbîndă în această partidă 
decît apropiindu-se cît mai mult de 
adversar și obligzcdu-l în ultimă in 
stanță pe Gîju să accepte lupta corp 
la corp, din care fostul campion și-a 
făcut o temută specialitate. Dar Gîju 
a evitat, de fiecare dată, „furtuna" și, 
dovedind o mobilitate derutantă, un 
excelent simț al distanței, aproape că 
n-a fost atins de Puiu. în schimb, din 
defensivă, folosind lovituri de întâm
pinare, Nicolae Gîju a acumulat 
puncte, iar ân repriza a III—a l-a de
pășit pe Puiu cu propria armă a aces
tuia*, cu atacul. A fost o repriză în 
care Gîju a boxat in chip de mare 
campion. Total depășit, Puiu a recurs 
uneori și la lovituri neregulamentare, 
sancționate fără ezitare printr-un aver
tisment de arbitrul Petre Epureanu, 
care a servit, încă o dată, o lecție de 
arbitraj.

Cei cinci judecători au dat aceeași 
decizie : învingător la puncte : Gîju.

Handicapat de proaspetele impresii 
ale întâlnirii precedente, meciul dintre 
„penele" C. BUZULIUC (Dinamo

din juriu și decît toată lumea, acor- 
dî«du-i victoria lui... Crudu !

La semiușoară titlul a revenit, așa 
cum se prevfedea, lui V. ANTONIU

JACK BERARIU 
ROMEO CĂLĂRĂȘANU

(Continuare în pag. a 3-a)

.Pronosticul- nostru din ziarul de 
sîmbătă. acela că etapa a XXII-j 
va n una dintre cele mai importan
te ale returului categoriei A. s-a a- 
deverit Intr-adevăr, iuvingind și pe 
Steagul roșu. Petrolul Ploiești iși 
menține intact avansul de cinci punc
te iată de Rapid care, in partida cu 
Universitatea Clni, a realizat două 
comportări total, diferite: un .qatop 
de sănătate- in prima repriză, pentru 
ca in cea de a doua să iacă un joc 
slab, in care era cit pe ce să fie 
egalată.

Privind clasamentul. Constatăm 
două salturi frumoase: Știința Cra
iova ocupă locul al 4-lea, dar nu 
se știe pînă cind Poate doar pinâ azi 
cînd, la Iasi, are loc meciul C.S.M.S. 
—Dinamo Pitești. Numai dacă piteș- 
tenii pierd. Știința rămine pe 4. In 
legătură cu formația craioveană, incă 
o constatare: de 5 etape, mai precis 
de la 10 aprilie ea nu a pierdut nici 
un joc ! Cel de al doilea salt, impre
sionant ca număr de locuri, este cel

★
REZULTATELE DE IERI

Știinta Craiova—Crișul .Oradea 1- 0 
(1-0)

Farul—Steaua 1—0. (0-—0)
Rapid — Universitatea Cluj 3—2 

(3-0) . ; .
Siderurgistul—Politehnica Timisoara

2—1 (1—0)
Petrolul—Steagul roșu T—0 ( —0)
Dinamo București — U.T.A. 0—1

(0-1)
Partida C.S.M.S. lași—Dinamo Pi

tești se dispută azi.
ETAPA VIITOARE. (5 iunie) 

U.T.A—Petrolul/ ..
Dinamo București—-Știința Craiova 
Universitatea Cluj—Farul 
Siderurgistul—Crișul 
Steagul roșu—C.S.M.S.
Steaua—Rapid 
Dinamo Pitești—Politehnica Timișoara

reușit de U.T.A.: de la locul 12 Ia 8.
.Zona retrogradării" s-a extins, cu- 

prinzind după părerea noastră, un 
număr și mai mare de echipe decit 
pină acum și anume, mai mult de 
jumătate din clasament: între locul 
6 (Dinamo București) și locul 13 (Cri
șul) diferența este doar de 3 puncte 
și deci orice partidă pierdută poate 
avea repercusiuni neplăcute. N-am 
vorbit incă de ocupanta ultimului 
loc, Siderurgistul Galați, care se află 
Ia 3 puncte de Crișul. Dar să notăm 
că actualme-ie qălâțenii luptă și cu
ceresc puncte prețioase : în ultimele 
3 etape au oblinut 5 puncte, dintre 
care — notati bine! — 3 în depla
sare !

Mai sînt de disputat 4 etape — a- 
saltul final. Deocamdată însă cam
pionatul se întrerupe pînă la 5 iunie, 
pentru a iace loc preqătirilor în ve
derea partidei cu selecționata R.F. 
Germane (Ludwinshafen, 1 iunie).

★ ★CLASAMENT M. T.

1. Petrolul 22 15 5 2 44—15 35
2. Rapid 22 14 2 6 40—21 30
3. C.S.M.S. 21 9 5 7 28—29 23
4. Știința Craiova

22 8 7 7 20—25 23
5. Dinamo Pitești

21 9 4 8 38—33 22
6. Dinamo Buc. 22 7 7 8 29—27 21
7. Universitatea Cluj

22 6 9 7 24—31 21
8. U.T.A. 22 6 8 8 26—34 20
9. Steaua 21 5 9 7 26—19 19

10. Steagul roșu 22 8 3 11 31—29 19
11. Farul 22 8 3 11 23—31 19
12. Politehnica Tfm.

22 8 3 11 20—32 19
13. Crișul 22 5 8 9 22—31 18
14. Siderurgistul

21 5 5 11 31—45 15

învingând pe Dinamo București cu 82—71

Steaua a recucerit titlul de campioană a țării la baschet

pgătorii români au cîștigat ediția 
biliară a „Cupei țărilor latine"
LISABON A, 22 (prin telefon). Ca- 
ala Portugaliei a găzduit timp de 
uă zile cea de a X-a ediție a 
mpetiției internaționale de tir do
rn cu „Cupa țărilor latine". La 
Ireceri au participat reprezentati
ve de seniori ale Franței, Spaniei, 
lliei, Portugaliei, Monacoului și 
'DMĂNIEl. în afara concursului au 
at parte și trăgători din Grecia, 
lortivii români au avut, ca și la 
ecedentele ediții ale „Cupei", o 
mportare foarte bună, cîștigînd 
ate probele pe echipe. în felul a- 
PNț valorosul trofeu internațional, 
lupa țărilor latine", revine în 
imârtia pentru a opta oară. Din- 
; sportivii noștri s-au remarcat 
mod deosebit Petre Șandor, cîști- 

tor a două probe, Lucian Giușcă 
Mihai Dumitriu.

REZULTATE: Armă liberă cali
bru redus 3 x 40 focuri: 1. P. ȘAN
DOR 1128 p... 4. Gh. Vasilescu 1117 
p... 12. M. Ferecatu 1101 p... 15. L 
Olărescu 1097 p ; 60 Șocuri culcat: 
1. P. ȘANDOR 593 p... 3. Gh. Va- 
silescu 588 p... 5. M. Ferecatu 587 
p... 7. I. Olărescu 572 p ; pistol 
liber: 1. L. GIUȘCA f>52 p... 5. N 
Bratu 548 p... 7. M. Dumitriu 544 p; 
armă standard 3 x 20 focuri : 1. Del- 
cero (Spania) 560 p, 2. Lacca (Spa
nia) 558 p, 3. M. Ferecatu 558 p, 
4. P. Șandor 554 p.„ 10. Gh. Vasi- 
lescu 547 p ; pistol viteză: 1. M. 
DUMITRIU 589 p, 2. V. Atanasiu 
588 p, 3. M. Roșea 587 p, 4. I. Tripșa 
574 p (a pierdut o siluetă).

Sportivii români se întorc în țară 
în cursul zilei de luni,

Ajuns la minge cu o fracțiune de secundă îna
intea lui Cernea, Novacek o va voleibola în coș.

Fază din meciul Steaua—Dinamo
Foto ; A. Neagu

Așadar., cupa care răsplătește 
pe campionii țării la baschet a 
revenit, după numai un an de 
absență, Jn vitrina cu trofee a 
clubului. Steaiia. Sîmbătă seara, 
sub cupola sălii Floreasca, în 
ambianța marilor finale, echipa 
condusă de antrenorul emerit 
Constantin Herold a cîștigat par
tida decisivă cu eterna ei ri
vală de sport, Dinamo București, 
intrînd pentru a 9-a oară în po
sesia mult invidiatului titlu.

Întîlnirea de sîmbătă a celor 
două fruntașe ale baschetului nos
tru masculin a semănat cu multe, 
foarte multe dintre meciurile lor 
precedente. Aceeași dîrzenie și 
ambiție pentru apărarea culorilor 
clubului, aceeași luptă epuizantă 
pentru fiecare minge, aceeași to
tală dăruire întrecerii sportive... 
Mai puțin- poate aspectul tehnic 
(nu rare au fost, și de o parte 
și de alta, acțiunile șablon ce 
puteau fi intuite cu cîteva se
cunde înainte), care într-o oare
care măsură a lăsat de dorit.

Cu puțin timp înaintea j'ocu- 
lui. maestrul emerit al sportului 
Mihai Nedef r.e declara că vic
toria va fi de partea echipei 
care se va apăra mai bine, va 
recupera mai mult la panou și... 
iși va stăpîni mai bine nervii în 
final. Și afirmația sa — bazată 
pe o lunsră experiență a meciu
rilor Steaua—Dinamo — nu a 
fost departe de adevăr. E drept, 
apărările au fost la fel de nesi
gure, scoțînd parcă și mai mult 
în evidentă slăbiciunea sisteme
lor defensive ca o caracteristică

generală a acestui campionat. Și 
dacă j’ucătorii de la Steaua so 
pot bucura astăzi de victorie, a- 
ceasta se datorează atît superio
rității lor în lupta la panou, cît 
și calmului cu care au temperat 
în final ofensiva năvalnică a di- 
namovișîilor și au putut — la 
rîndul lor — să declanșeze a- 
tacuri sigure, care de cele mai 
multe ori nu au dat greș.

Spre deosebire de întîlnirea lor 
precedentă, în care învingătorul 
nu a putut fi cunoscut decît o 
dată cu fluierul final, de data a- 
ceasta 30 de minute de luptă la 
cea mai înaltă tensiune au fost 
suficiente pentru a întrezări cîș- 
tigătoarea întrecerii. Timp de 10 
minute a condus Dinamo (13—8, 
17—14, 19—16), datorită în 
special aruncărilor precise de la 
distantă ale lui Kiss. Ne aștep
tam ca dinamoviștii să facă mai 
des apel la una din armele lor 
de bază — contraatacul. Ei au 
ales însă atacul pozițional care
— aveam să vedem în continuare
— a putut fi lesne contracarat. 
A urmat „seria** de sub panou a 
lui Novacek, care în următoarele 
10 minunte a adăugat la „zes
trea*1 formației sale 14 puncte, 
în timp ce adversarii săi direcți, 
Kiss și Novac, „recoltau44 cea de 
a 3-a și. respectiv, a 4-a greșeală 
personală. La pauză scorul eia 
favorabil echipei Steaua cu 
41—37.

adrian vasiliu

(Continuare în pag» a 3-a)
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Beton la Ploiești

Petrolul—Steagul roșu 1-0 (1-0) Rapid-Universitatea (
Steagul roșu a venit la Ploiești pen

tru un punct. Nimic mai firesc cînd ai 
19 puncte și joci pe terenul liderului. 
Brașovenii și-au întărit apărarea, ..beto- 
nînd" cu Naghi în spatele perechii Je
nei—Alecu. Jenei s-a lipit de Dridea, 
Alecu l-a „sufocat" pe Badea, dar ei 
nu au fost singurii. Toți ceilalți „ste
gari" au respectat riguros principiul a- 
părării „om la om". Înaintașii n-au fost 
scutit! nici ei de obligația presingului ; 
Sn primul minut, extremul stingă Sely- 
>tic~i a scos trei mingi din picioarele 
lui Mocanu și le-a trimis cu seninătate 
afară.

Surprinși de 
ploicștenii n-au găsit antidotul, intrînd 
în aglomerările deliberate ale oaspeți
lor. Abia în min. 13 Iuhas și-a dat sea
ma că dacă pe partea lui Dincuță s-au 
adunat zece oameni, pe partea lui Moi- 
doveanu s-ar putea să fie ...nici unul ; 
el a schimbat flancul prin surprindere 
și a creat o situație de gol. sugerînd o 
idee de joc. Din păcate, a doua descon
gestionare de acest fel s-a produs abia 
după 10 minute, lăsînd impresia că

„betonul" brașovean,

prima a fost doar rodul întîmplării. Cele 
mai multe mingi au zburat spre Dri- 
dea, unde însă a intervenit cu succes 
excelenta detentă a lui Jenei, care a 
anihilat superioritatea teritorială a gaz
delor, materializată doar prin trei cor- 

-nere. (La al doilea, min. 35, Dridea a 
reluat periculos din voie, dar Adamache 
a izbutit să vadă mingea prin barajul 
de picioare, evitînd deschiderea scoru
lui).

Golul victoriei a fost înscris în min. 
44. dintr-o fază fixă. Badea a executat 
o lovitură liberă de pe partea stingă, 
Boc s-a furișat prin careul suprapopulat 
și a reluat in gol. După pauză, brașo
venii s-au reprofilat — firește — re- 
nunțînd la libero, pentru a ciștiga un 
om în fată, dar linia de atac n-a legal 
aproape nimic, totul rezumi nd u-se la 
eforturile individuale ale lui... Pesearu. 
care a demarat frumos pe parLea lui 
Mocanu. fără să găsească însă desti
natarii așteptat) pentru reluarea mingi
lor centrate. După ce în min. 62 Mo
canu a „scos44 de pe linia porții. Pe
trolul a pus stăpînire pe joc timp de

Aplauze pentru U.T.A.

un sfert de
mijlocașii s-au intercalat în atac, dar 
Dragomir a luftat în situație clară 

68). Peste 10 minute, Alecu a 
în ultima instanță mingea de

oră. Scăpați de presing,

Dinamo București-U.T. A. 0-1 (0-1)
Aflată in zona retrogradării, unde 

orice punct in pius înseamnă... aur 
curat, U.T.A. a reușii ieri marea și 
neașteptata performanta de a 'învin
ge pe Dinamo la București, rezoivind 
astiel, cel puțin pe jumătate, pro
blema răminerii in prima categorie.

Cum au obținui arădenii această 
prețioasă victorie ? Se înșeală cei 
care n-au tost la meci dacă se gin- 
desc la felul cum se petrec de cele 
mai multe ori lucrurile in partidele 
Încheiate cu victoria echipei nefa- 
vorite : un gol — mai mult sau mai 
puțin norocos — apărat apoi cu 
strășnicie prin toate mijloacele po
sibile. O astiel de imagine n-are 
nimic comun cu partida de ieri, in 
care U.T.A. a jucat de la început 
pină la sfirșit ofensiv, fiind invin- 
găloarea de fapt șt de drept a me
ciului. De altlel, acest 1—0 (Țirlea, 

, miri. 28), este scorul cel mai pulin 
avantajos pentru oaspeți, care au 
stăpînit jocul in majoritatea timpu
lui și puteau să obtmă un rezultat 
mult mai concludent.

Concepția ofensivă, nepărăsită nici 
un moment, este aceea care a de
terminat victoria arădenilor. Ei n-au 
tăcut greșeala pe care o fac atitea 
echipe de a apăra golul înscris, ci au 
găsit în acest prim succes indemnul 
de a pune și mai mult preț pe ac
țiunile de atac. Și dacă in prima 
repriză se poate vorbi de un echili
bru de forje, în cea de a doua, in 
afara cilorva momente cind Varga 
a ..tras" după el atacul dinamovis- 
tilor, jocul a fost la discreția oas
peților, bine organizați în apărare, 
insistent! și inspirați in acțiunile 
ofensive. U.T.A., prin Chivu și Flo- 
ruț in special, a controlat bine mij
lociii terenului, nedind răgaz bucu- 
reslenilor să-și pregătească atacurile.

Dinamo n-a jucat cu aplombul, cu 
siguranța obișnuită. înaintarea, mai 
ales, n-a jucat la valoarea compo- 
nenților ei, a pierdut ușor mingile, 
îngreuind in acest fel și sarcina 
apărării. Evident, și dinamoviștii ar 
ti putut înscrie, dar ocaziile lor au 
tost mai puține decît cele ale arăde
nilor, așa că nu pot pune pe seama 
„ghinionului" iaptul că n-au cîștigat.

La începutul meciului. Dinamo a 
fost echipa care a vădit o oarecare 
superioritate, arădenii acomodindu-se 
mai greu în această perioadă cu te
renul alunecos. Jocul nu s-a concen
trat insă in terenul oaspeților, aceș
tia răspunzând la fiecare atac cu 
un contraatac. Bucureștenii sînt pe 
punctul de a deschide scorul în min. 
20, dar Frățilă trage in bară, iar 
Varga reia... afară mingea ricoșată 
in teren. Și în min. 25 notăm o ac
țiune a dinamoviștilor: o cursă pre
lungită a Iui Varga, stopată în ul
tima clipă, de Bacoș. Apoi, în min. 
28, golul, înscris de Țirlea la capătul 
unei <aze bine concepute. în același 
minut, contraatac dinamovist prin 
Pircălab, oprit și el pe „linia de 
sosire" de același Bacoș. In finalul 
reprizei, un șut puternic al lui Chivu, 
respins miraculos de Datcu...

A urmat o repriză a U.T.A.-ei. Nici 
o minge „înainte, departe", pentru a 
se ciștiga timp și teren. Fiecare ba
lon, chiar și de la apărare, la atac, 
cu adiesă, omului cel mai bine pla
sat. Și in min. 55 Țirlea, scăpat sin
gur, a intirziat, pierzînd astfel o si
tuație unică. Tot Țirlea, in finalul 
meciului, avea să tragă decisiv la 
poartă, dar Ștefan, cu un salt acro
batic, a scos mingea care se 'îndrepta 
spre plasă.

Arbitrul I. Dobrin — Craiova a 
condus foarte bine următoarele for
mații:

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 9 
— Ștefan 6, Nunweiller III 7, Nun
weiller IV 6, Ivan 5 — Ghergheli 7, 
Varga 8 — 'Pircălab 7j Frățilă 5, 
Ene 5, Ilaidu 4 (din min. .65: Gro- 
zea 6). ' ‘ C

U.T.A.: Coman 8 — Birău 8, Bacoș
8, Mețcas 7, Cszako II 8 — Cliivu
9, Floruț 9 —- Pantea 7 (din min 
80 Jac), DonciU 9, Țirlea 9, Axente 7.

ION MĂLIN

(min. 
„suflat" 
gol a lui Iuhas. între timp, brașovenii 
au renunțat la contribuția mult prea... 
elegantă a lui Gane, dar Goran nu a 
adus decît o 
și împiedicat 
atac, o nouă

Petrolul a 
î-a satisfăcut 
bcla de marcaj lozinca „Hai, 
nii!". In repriza 
fost șters 
sever 
economie, 
nu e fotbal", iar extremele n-au izbutit 
să scape de „umbrele" lor. Singurul care 
nu s-a pierdut cu firea a fost Drago- 
înir, foarte bun în jocul de ieri. Bra
șovenii au jucat cartea Iui 0—0. Cu 
=au fără măturător, ei n-ar fi putut 
ciștiga la Ploiești. Năftănăilă, Gane și 
Gyorfi — care ar Ii trebuit să• consti
tuie axa ofensivă a echipei -—- au avut 
o zi slabă. Pentru Petrolul, jocul de 
ieri a fost — sperăm — instructiv. E- 
chipele noastre trebuie să învețe să joa
ce împotriva betonului, care are destui 
adepți in Europa. Betonul nu poate fi 
învins prin campanii de presă și prin 
invitații la duhul blindetii.

A arbitrat bine Vasile Dumitrescu— 
București.

PETROLUL: Ionescn 7 — Pahonțu 
7, Boc 8, Florea 7, Mocanu 6 — 
Iuhas 6, Dragomir 9 — Dincuță 6, Dri- 
dea 7, Badea 6. Moldoveanu 5.

STEAGUL ROȘU: Adamache 7 — 
Zaharia 6, Jenei 8. Naghi 7, Canipo 7 
— Năftănăilă 5, Alecu 6 — Selymesi 
6, Gane 5 (min. 74 Goran). Pesearu 8, 
Gvi,rfi 5- IO AN CHIRILĂ

doză de agitație care l-a 
să reia în gol, pe contra- 
centrare a lui Pesearu.
meritai victoria, dar nu 
pe cei care lipiseră pe ta- 

campio- 
„betonului", Iuhas a 

din pricina marcajului 
-— Badea a jucat cu prea multă 

gîndind... superior că „acesta

Farul
CONSTANȚA, 22 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Meciul disputat 
duminică în orașul de pe malul 
mării s-a bucurat de atenția a 10 000 
de spectatori. Jocul a constituit însă 
o deziluzie. A cîștigat Farul cu 1—0 
prin golul înscris de Manolache în 
min. 50. După părerea mea, acest 
gol ar fi putut fi evitat, dar apă
rarea echipei bucureștene, presată 
și pînă atunci, s-a uluit: D. Nicolae 
nu l-a marcat cu destulă strictețe pe 
Manolache, care a reușit să se des
prindă din învălmășeală creată în 
fața porții lui Haidu, să intre în po
sesia balonului și să înscrie printr- 
un șut imparabil, făcînd inutil plon
jonul portarului bucureștean. Totul 
s-a petrecut cu o asemenea reprezi- 
ciune, îneît nimănui nu-i venea să 
creadă că Farul a deschis scorul! 
De-abia după cîteva secunde au iz
bucnit aplauzele. Jucătorii Stelei 
s-au repezit la arbitrul de tușă și la 
cel de centru, acuzînd poziția de 
ofsaid a înaintașul constănțean. Pe 
teren se petrec scene penibile, dar 
arbitrul Octavian Comșa-Craiova 
rămîne ferm pe poziție, acordînd
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I. Petrolul—Steagul roșu 1
II. Rapid—Universitatea ’ Cluj 1

HI Dinamo București—U.T.A. 2
IV. Știința Craiova—Crișul Oradea 1
V. Farul—Steaua 1

VI. C.S.M.S. Iași—Dinamo Pitești
(se joacă astăzi)

VII. Siderurgistul—Politehnica Tim. 1
VIII. Dinamo Bacău—Progresul Buc. 1

IX. Recolta—Minerul Baia Mare x
X. Fiorentina—Lazio i

XL Juventus—Sampdoria i
XII. Milan—Catania i

XIII. Napoli—Internazionale 1
Meciul VI se dispută azi, iar rezulta

tul se va cunoaște astă seară.

Fond de premii : 599 0(B lei din care 
38 473 lei report premiul excepțional și 
377 977 lei report premiul fondului mi
nim.

Rubrică redactată de Administra
ți» de Stat Lolo-Pronosport.

poarta clujenilor
■Vin. 11. Năsturescu a depășit apărarea adversă și trimite 

pe lingă Gaboraș
Foto :

Minutul 3. Aproape că echipele 
nici nu se încălziseră și Năsturescu, 
preluînd o minge trimisă înainte de 
Dumitriu II, la care Cîmpeanu a 
ratat intercepția, a centrat. Dumi
triu II, a sărit peste minge și 
Kraus, cu un șut sec, a înscris de 
la 10 m. Minutul 11: Dumitriu îl 
lansează lung pe Năsturescu, acesta 
face o cursă prin apărarea oaspe
ților și înscrie din nou. Rapidul 
juca lejer, înscria și aveam impre
sia (să nu se supere clujenii) că 

de antrenamentsusține un meci

Joc de

cu Abatorul sau cu Ti 
partenerii lor de verifica 
mijlocul săptămînii. Un 
Cluj, abordînd cu o
cată timiditate, cgjȘ-'lipsiți 
litatea cu care ne obișnui' 
rile susținute la București 
jgheba nimic periculos. Aț 
lăsa ușor depășită, mijii 
mai ales V. Alexandru — 
deau și bucureștenii const 
voie atacuri după atacuri. 
11 minute 2—0, Rapidul 
însă să mai joace agresiv,

slabă calitate la Constan

Steaua 10 (0—0)
presei, nici unulgoluL De la masa 

dintre ziariștii prezenți nu a putut 
identifica poziția acuzată de jucă
torii bucureșteni, faza desfășurîndu- 
se într-o fracțiune de secundă.

Eram în min. 50. Ce s-a petrecut 
însă pînă atunci? Chiar de la înce
putul meciului, fotbaliștii celor două 
echipe au practicat un fotbal sub 
orice critică. Miza celor două punc
te și-a pus amprenta pe joc și chiar 
de la primul schimb de mingi în
cep obstrucțiile. Apărările joacă 
distructiv, trimițînd mingea în aut 
de zeci de ori. La înaintare nu se 
leagă nici o acțiune care să lase im
presia că cei 22 de jucători au intrat 
pe teren cu intenția să joace și fot
bal! Pe gazon se produceau aseme
nea aglomerări și înghesuieli ale jo
cului, incit fotbaliștii se loveau în
tre ei, uneori chiar coechipierii între 
ei... După calculele observatorului 
federal I. Bălănescu, arbitrul O. 
Comșa a fluierat 41 de faulturi, ca 
să nu mai punem la socoteală pe 
cele trecute — din păcate — cu ve
derea! Cei care 
se apropie mai

au reușit totuși să 
mult de poarta ad-

Victorie meritată

Știința Craiova-Crișul Oradea 1-0 (1-0)
CRAIOVA, 22 

trimisul nostru), 
vingătoare azi cu 
ciul cu Crișul, a 
extrem de prețioase în lupta 
evitarea retrogradării și este 
practic, ferită de emoții.

Meciul de azi a plăcut prin 
spectaculoase, prin dîrzenia cu 
s*a jucat fiecare 
meritat 
avut i 
2. au 
mare 
știut 
sive întreprinse de oaspeți în repriza 
secundă. Subliniind unele aspecte ale 
meciului, putem spune că portarul Pa
puc a fost imbatabil. Pe linia de fund 
Mihăilescu, M. Marcel și Deliu au 
fost prompți în acțiuni, iar Ivan a fost 
pe tot terenul. Unele „bombe" și de
marări ale tînărului Stănescu ne-au 
amintit de zilele de glorie ale lui 
Dobay, dar păcat că echipierii nu 
l-au ajutat prea mult, preferîndu-1 pe

(prin telefon, de Ia 
Știința Craiova, in-
1—0 (1—0) în me- 
acumulat 2 puncte 

pentru 
acum,

fazele 
care 

balon. Gazdele au 
pentru că: 

ocazii de 
un efort 

adversarii lor ; 
anihileze acțiunile

victoria 
mai multe 

depus 
decît 

să

1. au 
gol; 
mai 

3. au 
ofen-

Cîrciumărescu care, ce~i drept, a mun
cit mult dar... fără folos.

Crișul a comis cîteva greșeli care 
explică, de altfel, rezultatul. în pri
ma repriză, orădenii au jucat fără elan, 
veniți parcă la acest meci pentru a 
se apăra. Ei au contraatacat sporadic 
doar, doar vor marca vreun gol. Ne
potrivită ni se pare folosirea lui Har- 
șani pe dreapta, iar mobilitatea slabă 
a lui Sacaci III, ca și lipsa de inspi
rație a lui Mureșan II, explică de 
ce atacul oaspeților nu și-a găsit de 
ioc cadența, nici chiar în repriza a 
doua, cînd au stăpînit mijlocul tere
nului, grație eforturilor mijlocașului 
Iacob (azi șuterul lor nr. 1) și ale lui 
Damian, Solomon și Pojoni.

Jocul a început într-un ritm vi
guros (impus de studenți), în sens 
unic : spre poarta lui Eremia. Re
marcăm șutul lui Sfîrlogea de la 20 
m (min. 1), „presingul" tumultuos al 
studenților, la care orădenii răspund 
cu două contraatacuri ale mijlocași
lor Iacob (min. 16) și Vigu (min. 18), 
dar șuturile lor de la distanță sînt

reținute spectaculos de Papuc. Golul 
se naște în min. 28: Stănescu centrează 
în adîncime lui Sfîrlogea, acesta pre
lungește lui Eftimie care înscrie im
parabil ; 1—0. Zece minute mai tîr- 
ziu, Papuc salvează de pe linia porții 
un șut executat de Mureșan II de 
pe linia de corner.

După pauză, Crișul iese la atac, for
țează egalarea, controlează jocul la 
mijlocul terenului, dar Iacob (min. 54 
și 68) și Mureșan II (min. 72) nu 
reușesc să înscrie.

Foarte bun arbitrajul lui N. Cursa- 
ru — Ploiești.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc 9 — 
Mihăilescu 8. Mincă 7, Marin Mar
cel 8, Deliu 8 — Strîmbeanu 6, Ivan 
9 — Cîrciumărescu 5, Sfîrlogea 7, 
Eftimie 7 (din min. 70 Plugaru), Stă
nescu 8.

CRIȘUL : Eremia 8 — Tălpaș 6, 
Solomon 8, Pojoni 8, Sacaci II 6 — 
Vigu 6, Iacob 8 — Harșani 7, Da
mian 7, Sacaci III 5 (din min. 60 
Bacoș), Mureșan II 5.

ION OCHSENFELD

versa au fost fotbaliștii d 
care, în prima repriză, ai 
cornere (nici unul fructi 
două ocazii clare (ratate 
Voinea (Steaua) a ridicat ș 
cîțiva metri, balonul pest 
Atît!

în partea a dou;\ n meci 
ales după înscrieî^tyj 
devine și mai încîlOT1. 
Iancu și D. Popescu „ 
Cade Iancu și arbitrul îl e 
D. Popescu. In mod nor 
părerea mea, amîndoi treb 
de pe teren. 
Steaua, spre surprinderea 
pune stăpînire pe joc, do 
mult dar nu poate egala si 
pe tabela de marcaj, deși 
în min. 60, cînd Tîlvescu a 
pe linia porții balonul ex 
Voinea. Pînă la sfirșit se j 
mult în terenul gazdelor, 
rarea Farului face față c 
asaltului înaintașilor 
Publicul a părăsit stadio 
nemulțumit de jocul celor 
mâții.

Arbitrul O. Comșa-Craiov 
o sarcină dificilă. El a co 
unele scăpări, fiind insufic 
tat de tușieriî FI. Dumitri 
și C. Drăgulici-Tr. Severin.

Rămasă în 1

FARUL: Manciu 7 — D 
5, Tîlvescu 6, Costin 7, Gr 
Zamfir 5, Pleșa 6 — Kallo 
lache 7, Iancu 6, Ologu 5 
Stancu).

STEAUA: Haidu 6 — P 
Hălmăgeanu 7, D. Nicolae 
64 Chiru), Sătmăreanu 6 — 
D. Popescu 5 — S. Aura 
nea 5, Raksi 6, Crelniceatu

c.

REZ
SERIA EST

Fructexport Focșani—Flamura 
roșie Tecuci

Unirea Negrești—Locomotiva 
Iași

Petrolul Moinești—Metalosport 
Galați

Rapid Mizil—Victoria Roman
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu 

Dej—Textila Buhuși
Meciul Metalul Rădăuți—Mine 

tra Dornei se va disputa azi ci 
re de la ora 17.

A fost aminată și partida For 
ticeni—-Chimia Suceava.



ROGRADĂRII S-A EXIINS Progresul București la prima victorie:
2—1 cu Voința Cluj

e la 3 — 0 la 3-2 0 echipă a dominat,

3-2 (3-0)
artificiilor ușoare, fără scop precis. 
Și totuși ocaziile nu-i ocolesc pe 
înaintașii giuleșteni. în min. 29, Io- 
nescu, plecat din poziție de ofsaid 
nesancționată de arbitru, ratează de 
la cîțiva metri, trăgînd în Gaboraș. 
Peste un minut, însă, o fază simplă 
surprinde întreaga apărare clujea
nă. De Ia 20 m, Dumitriu II trage 
pe neașteptate la firul ierbii și în
scrie pe sub Gaboraș : 3—0.

...A venit pauza și apoi, la relua
re, cei ce au avut inițiativa au fost 
clujenii. în min. 57, un atac purtat 
pe partea lui Marcu se termină cu 
o centrare în colțul careului de 16 
m, pe partea cealaltă, de unde Bre- 
tan șutează cu boltă peste Răduca- 
nu și... 3—1. Golul este un adevărat 
„tonic" pentru clujeni. Meciul se în
cinge, de-abia de aici încolo asis
tăm la o dispută echilibrată, atrac
tivă. Universitatea trece la atac și 
pune „probleme" dispozitivului de
fensiv al bucureștenilor, din care 
lipsește C. Dan, sancționat de an
trenori pentru indisciplină. în plus, 
înlocuirea lui V. Alexandru cu
Mustețea a adus echilibrul de care 
avea nevoie echipa oaspe, care pune 
stăpînire pe mijlocul terenului. Ca 
urmare, tabela de marcaj se schim
bă din^iou : în min. 79 Cîmpeanu, 
din_^^opierea liniei de fund, exe- 
cut^un aut (cum numai el face 
acest lucru), pînă în careul mic al 
lui Răducanu. Bucureștenii resping 
mingea, dar aceasta ajunge la Neșu 
care o trimite cu capul spre poar
ta Rapidului. Răducanu intervine 
superficial, plin de el (cam devre
me pentru acest tînăr de 20 de ani, 
care apără de curînd buturile fero
viare), scapă mingea din brațe și 
Marcu o împinge în poarta goală. 
Așadar, de la 3—0 în min. 30, Rapi
dul își vede periclitată victoria, mai 
ales că Universitatea Cluj domină 
cu autoritate spre final. în această 
parte a meciului, înaintarea bucu- 
rdștenilor nu mai leagă nimic, se 
mișcă lent (fapt pentru care Dumi
triu este înlocuit), iar Ionescu este 
mereu în poziție de ofsaid. Dintr-o 
asemenea situație, din nou nesanc
ționată de arbitri, Ionescu trage 
pentru a doua oară, de la 8—10 m 
în Gaboraș.

Arbitrului Al. Toth (Oradea) îi 
reproșăm nesancționarea celor două 
pozi^^lare de ofsaid menționate 
și lRfare au fost... părtași și tu- 
șierii M. Bădulescu și Tr. Vecan, 
care s-au lăsat prea ușor depășiți 
de aceste faze. în rest, bine.

RAPID : Răducanu 6 — Ștefan 6, 
Motroc 7, Lupescu 8, Greavu 6 — 
Dinu 5, Georgescu 5 — Năsturescu 
6, Dumitriu II 5 (min. 84 Codreanu), 
Ionescu 6, Kraus 6.

UNIVERSITATEA CLUJ: Gabo
raș 5 — Szoke 5, Pexa 6, Anca 7, 
Cîmpeanu 7 — V. Alexandru 4 
(min. 53 Mustețea 8), Neșu 7 — Mar
cu 6, Ivansuc 5 (cu indulgență), A- 
dam 5, Brelan 6.

CONSTANTIN ALEXE

eri în categoria B
SERIA 1

Dinamo Bacău—Progresul București 
—0 (0 -0)

Oltul Rin. Vîlcea—Metalurgistul Buc. 
—3 (0—2)
| Otelul Galați—Progresul Brăila I—1 
P-°)
I Dinamo Victoria Buc.—Metalul Tîr- 
loviște 4—1 (2—1)
I Ceahlăul P. Neamț—Poiana Cîmpina
1—0 (0—0)
I Știința București — C.F.R. Pașcani 
H <2~0>.
I C.F.R. Roșiori—Flacăra Morcni 1—2 
L-o)

TELE DIN CATEGORIA C
SERIA SUD

I.U. Medgidia—Metrom
Brașov 1—1 (0—0)

ictrica Fieni—Tehnometal Buc.
2—1 (1-1) 

tul Sf. Gheorghe—Portul
Constanța 1—0 (0—0)

■fctrtca Constanța—Rulmentul
ztrașov 2—1 (1—0)

mărea Giurgiu—Marina Mangalia
1—0 (1—0) 

icăra roșie Buc.—S.N. Oltenița
3—1 (1—0)

actorul Brașov—Chimia Făgăraș a—0 

cealaltă a învins!

Siderurgistul - 
Politehnica Timișoara 

2-1 (1-0)
GALAȚI, 22 (prin telefon de la tri

misul nostru). De trei săptămîni. Side
rurgistul nu mai jucase acasă. Și. cum 
în acest interval echipa gălățeană a 
reușit — în deplasare — două rezul
tate valoroase (victorie în fața Rapi
dului și meci nul cu U.T.A.). astăzi ia 
apariția ei pe teren, publicul de aici, 
cifrat la 18 000 de spectatori, i-a făcut 
o primire mai mult decît călduroasă. 
Meciul s-a desfășurat într-un ritm sus_ 
ținut, ambele echipe ară tind multa pu
tere de luptă și o condiție fizică bună. 
Deși handicapată prin accidentarea lui 
Velea — în timpul înrăiri riî, ceea 
ce a dus la înlocuirea lui cu Dima — 
echipa gazdă încurajată frenetic de 
miile de susținători. a debutat vijelios, 
deschizînd scorul chiar în min. 6 : Cos- 
tache a pasat lui Ioniță care l-a lan
sat imediat pe Bretan, o cursă fru
moasă a acestuia cfîn urmă, o centrare, 
unul din apărătorii oaspeți vrea să 
trimită în corner dar mingea lovește 
bara și revine Iui Voinea care însm-ie 
din apropiere. Numai peste două mi
nute Stătescu ratează o nouă ocazie de 
a marca.

încetul cu încetul. însă, inițiativa 
trece de partea timișorenilor, unde 
Grizea și Mihăilă funcționează că niște 
... suveici. Oaspeții reușesc din partea 
a doua a reprizei I să domine vreme 
de aproape 40 de minute mijlocul tere
nului. Scorul nu poate â însă modificat 
pentru că timișorenii înghesuie jocul 
pe centru și — o dată ajunși la mar
ginea sau în careul de 16 m — vădesc 
lipsă de finalitate, iar apărarea Side- 
rurgistului este promptă.

Cei care înscriu sînt tot jucătorii gâ- 
lațeni. în min. 67. Stătescu bine des
chis în adîncime de Adam, demarează 
și de la 16 m trage puternic, pe jos, 
în plasa porții lui Siclai. In continuare 
meciul este foarte disputat, cu faze ra
pide de la o poartă la alta. In cele 
cîin urmă, cînd Politehnica începuse să 
piardă speranța că va marca golul de 
onoare. Mircea Popa șutează de la 30 
m, mingea lovește un smoc de iarbă 
și sare în poartă pe lîngă Florea : min. 
75 — 2—1 pentru Siderurgistul.

Privind în ansamblu jocul celor două 
echipe apreciem că Siderurgistul a ac
ționat cu hotărîre în apărare, construind 
atacuri periculoase, în timp ce timișo
renii au demonstrat un mai bun con
trol al balonului și o mai bună organi
zare a jocului. Cum însă victoria la 
fotbal este decisă de numărul golurilor 
și nu de numărul combinațiilor, Side
rurgistul — echipa mai realistă — a 
învins.

Brigada de arbitri, compusă din C. 
Nițescu (Sibiu) — la centru — E Bucșe 
(Sibiu) și O. Calugherovici (Brașov) — 
la tușe — a condus „ca la carte" for
mațiile :

Siderurgistul : Florea 7 — Pal 6, Cos- 
tache 7, Voicu 6, Dima 6 — Ioniță 6, 
Adam 7 — Bretan 8, Voinea 6. Stătescu 
7, Ciocănaru 6.

Politehnica Timișoara : siclai 7 — 
Surdan 6, Petrovici 6, Răeelescu 7, Spe- 
riosu 7 — Grizea 8, Mihăilă 7 — Cotor, 
mani 6 (min. 69 — M. Popa 8), Loncer 
6, Lereter 7, Regep 6.

CONSTANTIN COMARNISCHI

SERIA a II-A

Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 2—1 
(1-0)

Clujeana—Arieșul Turda 2—0 (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș—A.S. Cugir 1—0 

(0-0)
Ind. sîrmei C. Turzii—Minerul Lupeni 

1—0 (0—0)

Jiul Petrila—C.F.R. Arad 3—0
(2-0)

Recolta Cărei—Minerul Baia Mare
1—1 (0--0)

C.S.M. Sibiu—Caz metan Mediaș 3—0
(1-0)

I 
I 
I
I

SERIA VEST

Progresul Strehala—Vie. Călan 1—0 (1—0) 
Electroputere Craiova—C.F.R.

Timișoara 7—3 (3—1)
Electromotor Timișoara—Muscelul

Cîmpulung 2—1 (1—0)
Minerul Cîmpulung—Metalul Tr.

Severin 0—3 (neprezentare)
Progresul Corabia—C.F.R.

Caransebeș 2—1 (1—1)
Metalul Hunedoara—Minerul Anina

4—0 (0—0)
Minerul Deva—Victoria Tg. Jiu 1—1 (0—0)

I 
I
I Proaspăta promovată în prima 
I categorie a campionatului republi

can de polo, Progresul București, a 
(înregistrat ieri dimineață la bazi

nul Dinamo, prima ei victorie. La 
capătul unui meci extrem de dispu- 

■ tat, în care rezultatul a fost incert 
I pînă la fluierul final, bucureștenii 
• au reușit să cîștige în fața Voinței 
I din Cluj cu scorul de 2—1 (1—1, 

0—0, 0—0, 1—0).

I Scorul a fost deschis de Romașcu 
(min. 0,40), iar Csaiani a egalat în 

. aceeași repriză (min. 4,36) din supe- 
I ri ori ta te numerică. Apoi, ambele e- 

chipe au avut numeroase ocazii

Ide a marea Lipsa de calm a jucă
torilor. sau în ultimă instanță inter
vențiile 'oarte bune ale portarilor

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

I
I

I

I

Au fost desemnați campionii republicani 
la lupte libere-juniori

REȘIȚA, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). în sala sporturilor 
dl în localitate s-au desfășurat între— 
cerile finale ale campionatelor re
publicane individuale de lupte libe
re — juniori. La această ediție (a 
XlI-a) au concurat 155 de sportivi 
din toate regiunile țării. Este pen
tru prima oară cind la finale se în
registrează o participare atît de 
.numeroasă.

întrecerile au scos în evidență 
faptul că la „libere" juniorii au fă
cut un însemnat pas calitativ. Nu
mărul mic de avertismente pentru 
lipsă de combativitate, gamele va
riate de procedee și contraproce- 
dee, tușurile realizate la capătul 
unor acțiuni deosebit de eficace și 
spectaculoase — acestea au fost, pe 
scurt, atributele finalelor juniori
lor.

Și, acum, primii trei clasați i 
caieg. 48 kg — 1. D. Tindeche (Me
canizatorul Călugăreni), 2. C. Iones
cu (St. r. Brașov), 3. G. Bălcescu 
(Met. Tîrgoviște); categ. 52 kg —
1. C. Pătrașcu (Met. Tgv.), 2. E.

Cei mai buni boxeri ai tării
(Urmare din pag. 1)

Adversarul său, A. 
Iași), i-a servit o

I 
I
I
I 

I

I

I

I

I

I

(Dinamo Buc.). 
Farcaș (C.S;M5. 
bună replica din punct de vedere teh
nic, însă s-a „temperat" (sau a ob- 
strucționat) de fiecare dată cînd re
cepționa o ,stingă" la plex. El a pri* 
mit și un avertisment io ultima repri
ză din partea arbitrului D. Dimulescu. 
Decizia a fost dată în unanimitate.

A urmat meciul de la categ. ușoară, 
care a produs marea surpriză a fina
lei. Surpriză prin rezultat — MIHAI 
DUMITRESCU (Dinamo Buc.) l-a în
vins pe colegul său de sală Iosif Mi- 
halic — surpriză prin maniera în care 
a fost obținută această victorie. în 
bună măsură, boxul lui .Mihăiță* 
l-a amintit pe cel al lui Gîju. Aceleași 
eschive derutante, aceleași contre pre
cise, același final de meci electrizant 
înaintea ultimei reprize. Mihalic era 
în vădită „întîrziere". El și-a jucat 
deci ultima carte, a forțat, a plasat 
cîteva croșee, dar Dumitrescu a răs
puns prompt, mărindu-și chiar avan
tajul. A arbitrat Victor Popescu. De
cizia : 4—1 pentru Dumitrescu. Doar 
arbitrul orădean P. Mihelfi a fost în 
contratimp...

O luptă strînsă, confuză în cea mai 
mare parte a timpului s-a înregistrat 
în meciul dintre semimijlocii C. GHI- 
TĂ (Dinamo Buc.) și I. Hodoșan 
(Dinamo Craiova). în repriza a III-a, 
Hodoșan a atacat mai mult și a plasat 
mai multe „serii" la față și la corp, 
in timp ce Ghiță a ținut și ă împins. 
Noi l-am văzut învingător pe Hodo
șan. Juriul, cu 3—2, l-a preferat pe 
Ghjță. A arbitrat in ring I. Ștefan.

SERIA NORD
Soda Ocna Mureș—Steaua roșie

Șalonta 3—0 (2—0)
Unirea Dej—Olimpia Oradea 1—0 (0—0) 
Metalul Copșa Mică—A.S. Alud 3—1 (1—0> 
Faianța Sighișoara—Gloria

Bistrița 4—0 (2—0)
Progresul Reghin—Minerul Baia

Sprle 8—3 (6—0)
Minerul Bihor—Sătmăreana 0—0
Forestiera Sighetul Marmației —

Chimica Tîrnăveni 1—0 (0—0) 

Racoveanu și Bogdan (Progresul) 
sau Hilf (Voința) au împiedicat mo
dificarea scorului. De abia în ulti
ma repriză, cînd arbitrul dr. 7. 
Drăgan a dictat o eliminare împo
triva clujenilor. Ilie Popescu a adus 
victoria echipei sale (min. 17,17) cu 
2—1.

La Tg. Mureș, echipa locală Mu
reșul a pierdut din nou, de data a- 
c-easta însă în fața formației Rapid 
București. Oaspeții au înotat mai 
bine, au dominat clar, cîstigînd cu 
scorul de 8—3 (3—0, 2—1, 2—2,1—0). 
(C. Albu — coresp.).

în partida de la Oradea. Crișul a 
întrecut pe merit formația Politeh
nica Cluj cu 6—3 (0—0, 2—0, 2—2, 
2—1). (I. Ghișa — coresp. reg.).

Filip (St. r. Brașov), 3. C. Moldo
van (Rulmentul Brașov) ; categ. 56 
kg — L P. Marcu (Mureșul Tg. 
Mureș), 2. K. Nubim (I.M.U. Med
gidia)^ X I. Enache (Oțelul Galați) ; 
categ. 60 kg — 1. V. Boltaș (St. r. 
Brașov), 2. V. Albu (Rapid Buc.). 3. 
Gh. Ciuntu (Oțelul Galați); categ. 
65 kg — 1. L Dumitru (Viitorul 
Buc), 2. M. Popescu (ASMT Lu
goj), X V. Mihăilă (St r. Brașov) ; 
categ. 70 kg — 1. I. Bogdan (St. r. 
Brașov); 2. Gh. Caracostea (Prog.
Brăila), 3. S. Menisat (IMU Medgi
dia) ; categ. 75 kg — 1. E. Bernat 
(UNIO S. M.), 2. M. Vodă (Tîrnă- 
veni), 3. Fl. Hioreanu (Dinamo Buc.); 
categ. 81 kg — 1. L. Rădoi (ASMT 
Lugoj), 2. I. Balint (Lemnarul Odor- 
hei). X C. Marcov (Energia C-ța); 
categ. 87 kg — 1. N. Burgaza (Oțe
lul Galați), 2. I. Munteanu (Dinamo 
Buc.), X I. Nan (Energia C-ța) t 
categ. peste 87 kg — 1. P. Meszaroș 
(Mureșul), 2. R. Avrigeanu (Energia 
C-ța), 3. Gh. Canache (Metalul 
Tgv.).

COSTIN CHIRIAC

Meci fără istoric Ia mijlocie-ușoară.
I. COVACI (Dinamo Buc.), boxer 
efectiv de forță, și-a timorat într'atit 
adversarul, H. Stumpf (Steaua), incit 
acesta n-a schițat nici un gest de 
atac. Decizie firească : 5—0 pentru 
Covaci. A condus în ring M. Voicu- 
lesctL

La mijlocie, deznodămînt rapid : 
la un .corp la corp" în care inițiativa 
o avea I. Manole (Muscelul Cimpu- 
lung), GH. CHIVĂR (Steaua) a răs
puns cu un croșeu puternic la stomac, 
cu care și-a trimis adversarul la po
dea pentru 8 secunde. .Figura" s-a 
repetat imediat, ceea ce l-a determi
nat pe arbitrul Cervonenko (U.R.S.S.) 
să dicteze abandonul musceleanului.

în limitele categoriei semigrea, 
ION MONEA (Dinamo Buc.) a avut 
destul de furcă cu V. Trandafir 
(Steaua), pe care insă l-a întrecut fără

Steaua a recucerit
titlul de campioană a larii

(Urmare din pag. 1)

După reluare, alte 10 minute de luptă 
înverșunată. Niculescu, Nosievici și 
Popa (foarte inspirat) au servit pivo
tului lor mingi utilizabile, concretizate 
acum de acesta fără o prea mare difi
cultate. La rîndul lor, dinanioviștii, 
prin Dragomirescu, Spiridon și Albit au 
făcut tot posibilul pentru a echilibra 
situația Această încleștare de forțe nu 
a durat însă mult. Nervii foștilor cam
pioni au cedat treptat (suprasolicita
rea lor în cele 8 partide desfășurate 
în 12 zile și-a spus euvîntul), acțiunile 
lor ofensive devenind tot mai nesigure. 
Avantajul echipei Steaua începe să 
crească : 51—45, 57—49, 62—54, 
66—56 și 74—61 (min. 34). Nosievici, 
cu mult calm și siguranță (pentru ten
siunea la care se juca), își conduce si
gur partenerii spre victorie, în timp ce 
în echipa Dinamo, pînă și Albii sau 
Spiridon — luînd jocul pe cont propriu 
— lipsesc echipa lor de orientarea ne

Campionatele categoriei 
s-au încheiat

VIITORUL BACĂU, ALUMIN 
ORADEA (m), I.C.F. BUCURES- 
Șl ȚESĂTURA P. NEAMȚ ( 
AU PROMOVAT ÎN SERIA

Ieri, în ultima etapă a campion 
telor de categoria A, la seria a II- 
s-au înregistrat următoarele rezu 
tate :

MASCULIN — I.C.F. București—V 
itorul Bacău 3—1 (10, 11, — 12, 8 
Progresul București—Alumina Or« 
dea 1—3 (3—15, 10—15, 15—10, 8- 
15), Electroputere Craiova—Științ 
Tg Mureș 3—0 (11, 9, 11), Știința Pe 
troșeni—Ind. sîrmei C. Turzii 3—1 
C.S.M.S. Iași—înainte Timișoara 3— 
(5, 13 7).

FEMININ — I C.F. București - 
Țesătura P Neamț 3—2 <5, —6. —15 
11, 12), Sănătatea Arad—Progresu 
București 1—3 (15—2, 11—15, 10—15 
13—15), Progresul Tîrgoviște — Vo 
Inia M. Ciuc 3—0 14, 12, 6).

Ca urmare a acestor rezultate rla- 
samente’.e finale ale campionateloi 
categoriei A la seria a Il-a arată ast 
fel ■.

MASCULIN

1. Viitorul Bacău 18 12 fi 41:25 30
2. Alumina Oradea 18 12 6 40:28 30
3. C.S.M.S. Iași 18 11 7 38:30 29
4. înainte Timișoara 18 10 8 40:29 28
5. Electroputere Craiova 18 10 8 37:32 28
6. Progresul Buc. 18 9 9 36:33 27
7. I.C.F. București 18 9 9 34:34 27
8. Știința Petroșeni 18 7 11 33:38 Z5
9. Ind. sîrmei C. Turzii 18 6 12 25:44 24

10. Știința Tg. Mureș 18 4 14 14:45 22

FEMININ

1. I.C.F. București 14 13 1 40:10 27
2. Țesătura P. Neamț 14 9 5 34:24 23
3. Progresul Buc. 14 8 6 31:25 2»
4. Știința Tg,. Mureș 14 8 fi 31:27 23
5. Sănătatea Arad 14 7 7 28:26 21
6. Voința M. Ciuc 14 7 7 25:29 21
7. Progresul Tîrgoviște 14 4 10 21:33 13
8. C.S.M. Cluj 14 0 *14 6:42 7

PRIMELE DOUĂ ECHIPE. DIN AM
BELE CLASAMENTE, PROMOVEAZĂ 
ÎN SERIA I A CATEGORIEI A.

doar și poate, astfel că protestele unor 
spectatori au fost, după părerea noas
tră, neîntemeiate. De altfel, decizia 
a fost dată cu 5—0. Trandafir a cîș- 
tigat prima repriză, dar în a doua 
Mooea a lovit des cu directe de stin
gă, luind un avantaj substanțial, ca 
și în ultima repriză, în care dina- 
movistul a avut mai mult timp ini
țiativa. Considerăm nesportivă atitu
dinea lui Trandafir, la sfîrșitul me
ciului, de a dansa în ring, în aștep
tarea unei decizii care, chipurile, nu 
i se putea da decît lui. Aceasta a con
tribuit la influențarea unor spectatori, 
dar nu și a... juriului. Director de 
lupță, O. Orban.

La .grea", V. MARIUTAN (Dina
mo Buc.) și-a păstrat titlul de cam
pion, învingîndu-1 fără drept de apel 
pe N. Motoc (Farul C-ța). Decizie : 
5—0. Arbitru de ring — P. Epureanu.

cesară unui final. Și, astfel, Steaua ob
ține victoria cu scorul de 82—71 (41 — 
37), egalîndu-și adversara ca număr de 
puncte în fruntea clasamentului general. 
Ea cucerește însă titlul republican, de
oarece în partidele directe a avut două 
victorii, fală de numai una a d in a mo- 
viștilor.

Arbitrii Gh. Dinescu (Buc.) și F. 
Kadar (Tg. Mureș) au condus autori
tar, dar au comis greșeli în aprecierea 
faulturilor sub panou. Au jucat urmă
toarele formați: STEAUA : Novacek 30, 
Niculeșcu 8, Savu 2, Barau 14, Ghcor- 
ghe 6, Popa 4, Dimancea 6, Bulat 2, 
Tiidosi 4, Nosievici 6; DINAM©: Spi
ridon 13, Cernea 6, Viciu 6, Kiss 12, 
Albu 17, Novac 8, Vi'sner 4, Dra gonii- 
rescu 5.

în ultima zi s-au mai înregistrat ur
mătoarele rezultate : Rapid—Universi
tatea Timișoara 98—71 (52—22) : Po
litehnica București—Universitatea Cluj 
75—67 (41—38).



„Cupa națiunilor" la skeet 
a revenit sportivilor români

Gh. Sencovici
BRNO, 22 (prin telefon). Marea 

întrecere internațională a trăgători
lor cu arma de vînâtoare, „Cupa 
națiunilor" la skeet a luat sfîrșit 
cu o victorie românească. La star
tul competiției s-au aliniat 41 de 
sportivi din 11 țări. Pe locul I cu un 
rezultat foarte bun, s-a clasat echipa 
României compusă din GH. SENCO
VICI (196t), B. MARINESCU (190t) 
și I. ALBESCU (189 t). La indivi
dual. trofeul a revenit campionului 
mondial, Wirnhier (R.F. Germană), 
care l-a învins într-un baraj dra
matic pe tînărul nostru reprezentant, 
SENCOVICI. Concursul juniorilor, 
în aceeași competiție, a revenit ro-

HANDBAL

Derbiuriis din campionatul feminin 
s-au încheiat nedecis!

Astăzi vom acorda întâietate... fe- 
t lor. Aceasta pentru că întrecerea 
echipelo-r feminine din seria I a în
scris în programul etapei jocuri im
portante, atît p-ntrii definitivarea 
echipei campioane — acum cunos
cuta : UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — cît și în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Iată amă
nunte :

Rapid București-Mureșul Tg. Mureș 
5—5 (4—3). Partida care punea față 
în față echipele aflate pe locul 2 și 
3 în clasamentul general nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic deosebit. 
Ea a fost totuși interesantă mai 
ales prin evoluția scorului, care a 
captivat pe cei prezenți de-a lungul 

, celor 50 de minute de joc. Rapidis- 
tele au condus cu I;—0, 2—1 și 4—3, 
dar imediat după pauză echipa mu- 
reșană a reușit să egaleze și chiar 
să preia conducerea (5—4). Apoi, o 
lovitură de la 7 metri transformată 
de Ana Boțan a restabilit egalita
tea pe tabela, de marcaj : 5—5, scor 
care nu a mai fost modificat pînâ 
la încheierea jocului. Principalele 
realizatoare : Boțan (4) de la Rapid 
și Soos (3) de la Mureșul.

Universitatea București—Universi
tatea Timișoara 2—2 (1—1). Joc ner
vos, specific de campionat, în care 
aceste două formații fruntașe au 
rămas datoare publicului. Am asis
tat la atacuri prelungite exasperant 
de mult, la ratări din situații clare, 
la o „suită" de faulturi, este ade
vărat nu periculoase, dar — prin 
frecvența lor — supărătoare. Con
cludent în această direcție este fap
tul că în 50 de minute de joc s-au 
comis 124 de faulturi (61 Universi
tatea București, 63 Universitatea 
Timișoara) ! Este evident că în a- 
eeste condiții numai handbal nu 
poate fi numit jocul practicat de 
cele două echipe. Și, în plus, nici 
nu-i de mirare că s-au înscris doar 
patru goluri și acestea nu ca ur
mare a unor combinații frumoase. 
Autoarele punctelor : Comișel și Ni- 
colae (București), Secheli și Nemetz 
(Timisoara).

Confecția Bueurești-—Rulmentul 
Brașov 6-—6 (2—3) Spre deosebire 
de meciul dintre studente, această 
partidă a fost mult mai dinamică.

NI CI-CIN: 2.26 m!

PEKIN 22 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui concurs de atletism des
fășurat duminică la Pekin, Ni Ci-cin 
a obținut la săritura în înălțime 
2,26 m (cea mai bună performanță 
mondială a sezonului). Acest rezul
tat este inferior cu 2 cm recordului 
mondial oficia! deținut de Valeri 
Brumei (U.R.S.S.). Ni Ci-cin este 
considerat ca unul dintre cei mai 
valoroși săritori din lume. Anul tre
cut el a realizat 2,25 m.

AUSTRALIANUL ROCHE A CÂȘTI
GAT TURNEUL DE TENIS DE LA 

PRAGA

PRAGA 22 (prin telefon). — în 
finala probei de simplu masculin 
a campionatelor internaționale de 
tenis ale Cehoslovaciei s-au întîlnit 
australienii Tony Roche și D Bow- 
rey. A cîștigat Roche cu 2—6. 6—4. 
7—5, 9—7. în sferturile de finală 
ale competiției Roche l-a întrecut la 
mare luptă pe românul Mărmureanu 
(6—3, 7—9, 2—6, 7-5. 6—3), iar
Bowrey a dispus de Țiriac (1—6, 
2—6, 6—3, 6—4, 6—4). Campionul

pe locul II
mânului SERGIU DIACONU, care 
a doborît 183 de talere.

Clasament: „Cupa națiunilor" la 
skeet (200 buc.) echipe: 1. ROMA
NIA 575t, 2. R. F. Germană 553t, 3. 
Cehoslovacia 536t. Individual: 1. 
Wirnhier (R.F.G.) 196t (24 la ba
raj), 2. GH. SENCOVICI 196t (23
la baraj), 3. Vorac (Cehoslovacia) 
191t, 4. B. Marinescu 190t, 5. I. Al- 
beseu 189t... 8. S. Diaconu 183t... 20. 
D. Danciu 174t.

Paralel s-a desfășurat și întrece
rea „Marele premiu al orașului 
Brno" la talere aruncate din șanț. 
A cîștigat sovieticul Semicev (192t). 
Gh. Florescu (România) a ocupat lo
cul 6, cu 189t.

mai palpitantă, în special prin evo
luția scorului. în prima repriză 
brașovencele au jucat mai bine și 
au condus cu 2—0 (min. 16) și 3—-8 
(min. 25). După pauză jocul s-a 
echilibrat, Confecția manifestînd 
mai multă fantezie în atac. Din pă
cate bucureștencele au ratat mult 
(două lovituri de la 7 m !).

Liceul nr. 4 Timișoara—Voința 
Odorhei 14—11 (5—4). Elevele au
cîștigat mai greu decît arată scoruL 
Ele au reușit să se impună doar în 
final (P. Arcan — coresp. reg.).

Tractorul Brasov—C.S.M. Sibiu 
8—5 (5—2).

MASCULIN, seria T
Universitatea București—Politeh

nica Timișoara 13—7 (6—3). Meci 
dinamic, în care bucurestenii au 
făcut eforturi serioase pentru a cîs- 
tiga. Ei au realizat „serii" de goluri 
surprinzînd pe timișoreni în unele 
scurte perioade:

Traetorul Brașov—Steaua 10—19 
(3—9). Victoria oaspeților este me
ritată. Ei au avut o apărare fermă 
și au realizat contraatacuri rapid» 
și eficiente. (T. Mania — coresp).

Știința Galați - Dinamo Bacău 
16—11 (8—5). Partida a fost foarte 
viu disputată, dar de un nivel teh
nic mediocru. Studenții au obținut 
o victorie clară și meritată. (St 
Constantinescu — coresp.).

Rafinăria Teleajen—Dinamo Bra
șov 18—18 (9—11).

REZULTATE ÎN SERIA A II-A
MASCULIN : Tehnometal Timi- 

șoara-Rapid București 12—13 (6—6): 
Știința Tg. Mureș^CjSAI. Sibiu 9—7 
(4—4) ; Voința Sibîu-C.S.M. Reșița 
14—11 (6—3); Știința Petroșeni-Me^ 
talul Copșa Mică 13—9 (5—4) ; Ti
mișul • Lugoj-Cauciilcul Or. Gh. 
Gheorghiu--Dej 14—13 (5—7) ; FEMI
NIN : Progresul București - Spartac 
Constanța 14—1 (2—0)Universita
tea Cluj-Constructorul Timișoara 
St—5. (2—4);- S.S.E. Buzău-Știința 
Galați- 6—4 (4-—1) ; Favorit Oradea- 
S.S.E Petroșeni 15—9 (5—4) ; Voința 
Sighișoara-Partizanul roșu Brașov 
10—9 (6—5).

Ultimele știri externe
român I. Țiriac a fost prezent în 
două semifinale: la dublu masculin, 
-Bowrey. Davidson (Australia) — Ți
riac (România). Mac Manus (S.U.A) 
11—9. 6—4; la dublu mixt, David
son, Melville (Australia) — Țiriac 
(România), Vopickova (Cehoslova
cia) 6—-0, 6—1. Finala probei femi
nine a revenit cehoslovacei Vlasta 
Vopickova. învingătoare cu 6—4, 
6—2, in fața austriecei Kranzke.

• Azi încep la Paris campionate
le internaționale de tenis ale Fran
ței. care se dispută pe terenurile de 
ia Roland Garros. Primii patru capi 
de serie la simplu masculin sînt: 
Stolle, Emerson. Roche (toți Austra
lia) și Pietrangeli (Italia). Țara 
noastră este reprezentată de I. Ți
riac, P. Mărmureanu și Ilie Năstase.

PENA ROL MONTEVIDEO VA DIS
PUTA CU REAL MADRID 

„CUPA INTERCONTINENTALĂ1'

La Santiago de Chile, în prezența 
a 45 000 de spectatori, s-a disputat

Trimisul nostru special in „Cursa Păcii“, H. Naum, transmite s

Bernard Guyot (Franța) și echipa UR.S.S. continuă 
să conducă in clasamentele generale

ROSTOK, 22 (prin telefon). Dupâ 
o zi de repaus petrecută vineri la 
Szczecin, cicliștii participant la cea 
de a XlX-a ediție a „Cursei Păcii" 
au pornit din nou Ia drum. Sîmbătă 
ei au parcurs etapa a Xl-a Szcze
cin—Rostok (205 km). După cum se 
vede, cursa a pășit pe teritoriul 
R.D.G. Caracteristicile etapei: vre
me rece, o mare parte din traseu 
acoperit cu piatră cubică și, spre 
finalul etapei, o deosebită agitație 
în pluton.

Startul s-a dat la ora lf,30 și 
după 10 km cicliștii au ajuns Ia 
frontiera dintre R.P. Polonă șî R.D. 
Germană. Apoi plutonul s-a menți
nut compact — deși au fost cîteva 
încercări de detașare — pînă Ia km 
160. La rulajul în grup i-a obligat 
pe cicliști și vântul puternic care, 
în majoritatea timpului, a bătut din 
față. Spre final însă, plutonul s-a 
agitat și o serie de rutieri n-au mai 
putut face față ritmului. Printre ei: 
Jarkov (U.R.S.S.), Lonardi (Italia), 
O. Andresen (Norv.), Suciu, Butzke 
(R.D.G.), Grigore și alții.

în apropiere de sosire, a fugit din

ATLfHSM

Echipa C. S. Banatul învingătoare 
in meciul cu selecționata Zrenjanin

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). Pe 
stadionul „1 Mai" din localitate s-a 
desfășurat întîlnirea de atletism dintre 
echipele C. S. Banatul și selecționata 
orașului Zrenjanin (Iugoslavia). 'Vic
toria a revenit sportivilor români în 
clasamentul general și la bărbați, iar 
oaspeților Ia fete. Clasamente : Bana
tul — Zrenjanin 131—115 p (bărbați 
83—59; femei 48—56).

Iată cîteva rezultate : BĂRBAȚI : 
100 m : Kemecsei 10,8, Mijițs.kovici 
(Z) 10,8 ; 200 m: Mijuskovici (Z)
22.1, Grangure 22,6 ; 400 m : Kalamar
(Z) 503, Mărgineanu 50,4, Pacepa 
50,7 ; 800 m : Damaschin 2:00,3, Hai- 
du (Z) 2:00,5 ; 1500 m ; Săvescu
4:15,9 ; 5000 m : David 15:45,4 ; 110 
mg : Schneider 14,7, Jerger 14,8 ; lun
gime : Socaciu 6,70, Kovlovacki (Z) 
6,68 ; triplu : E. Popescu 14,10 ; 
înălțime : Popovici 1,85 ; greutate : 
Nenadici (Z) 16,34, Piculschi 13,28 ; 
disc: Nenadici 49,30, Plev 48,12; 
4x100 m: Banatul 43,4; 4x400 m: 
Banatul 3:25,5 ; FEMEI : 100 m : 
Crkvenjacov (Z) 12,2, L. Negri; 12,8 ; 
200 m : F. Negru 26,1 ; 400 m : F. 
Negru 60,4 ; 80 mg : D. Jutronici (Z)
12.2, Radosav 12,4 ; lungime : L. Ne
gru 5,32 ; înălțime : D. Jutronici (Z) 
132 ; greutate : M. Vukovici (Z) 11,84, 
Szabo 11.23 ; disc : Vukovici (Z) 

39,98 ; suliță: S. Moritz (junioară 
cat II) 3932; 4x100 m : Zrenjanin 
51,1, Banatul 51,1.

■ Prof. EM. GROZESCU-coresp

ALTE CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Miercuri va avea Ioc în localitatea 
Munster din R. F. Germană o com
petiție internațională de atletism. 
La întreceri vei participa și atletele 

finala „Cupei Americii de Sud“ la 
fotbal între echipele Penarol Mon
tevideo și River plata din Buenos 
Aires. După ce la pauză River Plata 
conducea, cu 2—0, la sfîrșitul tim
pului regulamentar de joc scorul era 
egab 2—2. în prelungiri, fotbaliștii 
de ja Pgnarol au obținut victoria 
cu scorul de 4—2, cucerind astfel 
trofeul pus în joc. Aceasta a. fost 
cea de-a. treia partidă dintre cele 
două echipe. în prima, victoria re
venise formației Penarol (2—0), iar 
în cea de-a doua fotbaliștilor de 
la River Plata (3—2). Penarol Mon
tevideo va întîlni pe Real Madrid, 
cîștigătoarea „C.C.E.", în tradiționala 
„Cupă intercontinentală".

• în mai multe orașe din Iugo
slavia au început întrecerile turneu
lui de fotbal UEFA, pentru juniori. 
Iată primele rezultate înregistrate: 
Ungaria — Elveția 3—1; R.F. Ger
mană — Olanda 2—1; Spania — 
Scoția 1—1; Italia —. Franța 1—1; 
R.D. Germană — Bulgaria 1—1; Ce
hoslovacia — Anglia 3—2; U.R.S.S.— 

pluton Wouters (Belg.). Pe pistă el 
a fost însă ajuns și întrecut de 
Smolik, care a cucerit astfel primul 
loc. în clasamentul etapei veți ob
serva că învingătorul Smolik are un 
timp cu 2 sec. mai slab decît cel 
de al doilea clasat -— Wouters. A- 
ceasta se datorește faptului că în 
conformitate cu regulamentul „Cursei 
Păcii" timpul se marchează la... 
intrarea în stadion! Restul par
cursului (tunelul și pista) sînt nu
mai pentru stabilirea locurilor în 
clasamentul etapei. Prevederea a- 
mintită se aplică în mai toate 
cursele mari din lume. CLASA
MENT: 1. Smolik (R.S.C.) 5h 25:33,
2. Wouters (Belg.) 5h 25:31, 3. Zie
linski (Pol.) 5h 25:36, în același timp 
cu alergătorul polonez au sosit și 
Ziegler, Ciumeti, Ciocan și Ardelea- 
nu. Ceilalți: Suciu 5h 34 :26 și Gri
gore 5h 43:57.

Duminică după-amiază caravana 
s-a deplasat 60 km pînă în orașul 
Wismar, o stațiune așezată tot pe 
litoralul Mării Baltice. Pe un tra
seu de 3,1 km (pe care cicliștii l-au 
efectuat de 30 de ori) a avut loc 

noastre Mihaela Peneș și Ioana Pe
trescu.

La sfîrșitul săptămînii, la Cracovia 
se va desfășura meciul dintre forma
țiile feminine și masculine ale Cra
coviei ți Bucurețtiului.

Cassius Clay l-a învins pe Henry Cooper 
in repriza a 6-a!

LONDRA, 22 (Agerpres). — Pe sta
dionul Arsena 1 din Londra, 45 000 dc 
spectatori au urmărit sîmbătă seara me-

ciul pentru titlul mondial neoficial de 
box la categoria grea dintre negrul a- 
merican Cassius Clay și englezul Ilenry 
Cooper. Întîlnirea s-a terminat cu victo
ria lui Cassius Clay, prin abandon dic
tat de arbitru, pentru rănire, în repriis 
a 6-a.

Clay atacîndu-l decis pe Cooper cu puține clipe înainte de deznodă
mântul meciului

Turcia 3—1; Iugoslavia — Portuga
lia 2—1.

* Echipa de fotbal F.C. Stras
bourg a cîștigat „Cupa Franței". în 
•finală fotbaliștii de la Strasbourg 
au învins cu 1—0 formația Nantes.

TURUL CICLIST AL ITALIEI

ROMA 22 (Agerpres). — După 4 
etape, în turul ciclist al Italiei con
duce spaniolul Jimenez urmat la 
1:23 de italianul Motta și la 1:32 de 
Adorni (Italia). Anquetil (Franța) se 
află pe locul 12, la 4:40 de lider. E- 
tapa a 4-a Genova—Viareggio (241 
km) a revenit lui Knapp, care a fost 
cronometrat în 6 h 48:39.

IN PRiMA ZI a turneului inter
național de baschet (masculin) dotat 

’cu „Cupa orașului Sofia" s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Vil
nius — Sofia (tineret) 56—54 (25— 
27); Varșovia — Sofia I 68—64 
(24—27); Budapesta — Praga 83—53 
(39—24). în ziua a doua reprezenta
tiva capitalei Bulgariei a învins cu 
scorul de 93—80 echipa orașului Pa
ris. Sofia (tineret) a întrecut cu 
61—57 (30—28) echipa Budapestei.

cursa pe circuit contînd ca a XlI-a 
etapă. Din 5 în 5 ture s-au desfă
șurat sprinturi cu premii, cîștiga- 
te în ordine de: Vogelsang (RDG), 
Appler — de 2 ori, Lebedev și Des- 
vages (Fr.). Deși au fost efectuate 
mai multe tentative, acțiunea hotă- 
rîtoare a avut loc doar cu două 
ture înainte de final, cînd au eva
dat din pluton 6 rutieri. Acest grup 
a reușit să sosească la sfîrși.tul 
cursei cu un avans de 22 sec. Cla
sament: 1. Albonetti (It.) 2h 10:36 ;
2. Houben (Belg.); 3. Megyerdi
(Ung.), 4. Wouters (Belg.), 5. Said- 
hujin (U.R.S.S.), 6. Magiera (Pol.) 
toți același timp. în plutonul sosit 
cu timpul de 2h 10:58 se aflau toți 
cicliștii români.

Clasamentele generale după 12 
etape: INDIVIDUAL: 1. Guyot
(Fr.) 43h 25:59, 2. Dohliacov (URSS) 
la 1:04, 3. Megyerdi la 2:30, 4. Ku- 
dra (Pol.) la 2:39; 5. Van Neste
(Belg.) la 2:49; 6. Peschel (RDG) la 
3:40... 21. Ardeleanu Ia 9:54... 44. 
Ziegler la 23:13... 56. Ciumeti la
35:16... 62. Ciocan Ia 55:52, 63. Su
ciu la 59:28... 73. Grigore la 2h 28:09.^"' 
în cursă mai sînt 94 de alergători. 
ECHIPE: 1. U.R.S.S. 130h 26:40, 2.
Polonia la 3:46, 3. R.D.G. la 6:35,
4. Franța Ia 11:51, 5. R.S.C. la 12:17, 
6. Ungaria la 15:23, 7. Belgia la
16:15, 8. Bulgaria la 18:30, 
la 21:58, 10. R.S.F.I. la 22:57, ll-^i- 
nemarca la 31:18. 12. România la 
47:45. Urmează: Anglia, Norvegia, 
Maroc, Finlanda și Algeria. Luni 
are loc etapa a XIII-a pe ruta 
Rostok—Schwerin (160 km.).

Cooper, care s-a prezentat cu un 
handicap de greutate de peste 6 kilo
grame (8b,275 kg față de 91,399 kg 
cît a cîntărit Clay), a făcut totuși un 
meci bun și s-a arătat demn de adver
sarul său.

în primele reprize, Cooper a atacat 
mai mult, marcînd puncte prin croșeuI 
său de stingă. Totuși' în repriza a treia, 
Clay a reușit cîteva frumoase un-doiuri 
care l-au incomodat pe englez. Acesta 
a continuat să atace, căutînd se pare 
lovitura decisivă.' Dar, la începutul re
prizei a 6-a, în timp ce încercă din nou 
să-și plaseze lovitura favorită. Clay l-a 
contrat cu o directă de stînga, care 
i-a deschis arcada. Lupta a continuat, 
însă etfact după 40 de secunde de la 
începerea reprizei, arbitrul Smith a oprit 
meciul vâzînd că boxerul englez pierde 
prea mult sînge.

După meci, antrenorul lui Cooper a 
pretins că o lovitură de cap a iui Clay 
ar fi provocat deschiderea arcadei. Clay 
a negat acest lucru, dar s-a declarat 
nemulțumit de aeest deznodămînt neaș^ 
teptat și a spus că este gata să aeorde 
revanșa iui Cooper.
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