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Final pasionant
în campionatele de iianoal
® Universitatea Timișoara și Dinamo București — campioane 
• Tradiționalul derbi bucureștean - o demonstrat»© de virtuo
zitate ® Tractorul Brașov, Voința Sighișoara, C.S.M. Sibiu și'

Voința Odorhei au retrogradat în seria a U-a

Ion Dumitrescu — campion 
internațional al României 

Ia talere aruncate din șanț

ION DUMITRESCU

Foto : V. Bageac

Iubitorii tirului care n-au fost ieri la poliqonul Tunari au 
de ce să regrete I Intr-adevăr, în ciuda vremii nefavorabile 
(timp rece, vini puternic in rafale și luminozitate diferită de 
la o clipă a alta), ultima zi a campionatelor internaționale de 
talere aruncate din șanț a oferit o întrecere de-a dreptul pal
pitantă. Lupta dîrză desfășurată în primele două zile a conti
nuat și duminică timp de aproape opt ore, iar condițiile at
mosferice neprielnice au solicitat din partea concurenților 
mari resurse fizice și nervoase.

Spre satisfacția noastră, cei care au reușit să depășească 
toate dificultățile, au fost doi sportivi români. ION DUMI
TRESCU, maestru emerit al sportului, a cucerit titlul de cam
pion internațional al României la capătul unui baraj foarte 
sirius și spectaculos, susținut in compania colegului său 
GHEORGHE ENACHE. Câștigătorul a dovedit o mai bună do
zare a eforturilor, a fost calm, mai sigur în momentele deci

sive. Cifrele obținute de Dumitrescu

Ieri, în mijlocul unui interes deosebit, 
s-au disputat ultimele meciuri din ediția 
7965—1966 a campionatelor republicane 
de handbal. Victoria finală a revenit e- 
chipelor UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— la fete și DINAMO BUCUREȘTI — la 

I băieți. Pasionante au fost însă duelu- 
j rile pentru evitarea retrogradării în se- 
j ria a Il-a și a promovării în seria I. 
; La masculin, Tractorul Brașov și Voința 

■Sighișoara vor „cădea" in seria a II-a,
■ locul lor fiind luat de C.S.M. Reșița și 
, CS.MS. Iași, iar la fete, „schimburi se 
I ra face între Cri.M. Sibiu și Voința O- 
1 doritei („spre* seria a Il-a) si Voința 
j SișA; socru ji Progresul București 
: („spre" seria I).

MASCULIN, SERIA I

Steaua — Dinamo București 21—20 
(10—11). Derbiul echipelor masculine, 
un veritabil „pom lăudat", a adus 
pe terenul Progresul un mare număr 
de spectatori, care au plecat, în ciuda 
proverbului cu— sacul plin! Inclusiv 
noi. comentatorii, cărora întrecerea 
formațiilor Steaua și Dinamo ne-a 
furnizat un material bogat, cum 
poate n-am recoltat de la cîteva e- 
lape. Pentru că meciul a fost o ade-

■ vărată demonstrație de măiestrie, for
ță, îndeminare tehnică și subtifitate 
tactică. ȘL peste toate acestea, am 
trăit un final palpitant, cu o uluitoare 
răsturnare de scor, în care dinamo- 
viștii, invingători siguri cu 9 minute 
înainte de sfîrșit, s-au văzut învinși 
printr-un veritabil „K. O.', realizat

tire fizică, deoarece la începutul re
prizei secunde ritmul trepidant din: 
prima parte a partidei s-a „subțiat",, 
determinînd unele momente de „a— 
calmie", mai anoste — firește — față: 
de rapidele șarje oferite anterior da; 
cele două echipe. Steaua — cu o pu
tere de luptă exemplară — a obținut: 
o victorie de prestigiu, pentru caro: 
a muncit mult, încercî.nd să supli
nească carențele din jocul pivoțilori 
și lipsa de aplomb în contraatacuri 
(Iacob nu a fost în „zi"), prin pune
rea în valoare a forței de șut a fui 
Gruia (excelent realizator : 10 goluri 
din acțiune!) și Dumitru (un tînăr 
cu multe calități). Dinamo a Opus 
jocul său complet, sigur în apărare, 
foarte variat în atac, cu schimbări 
derutante de ritm și cu contraatacuri 
fulgerătoare (s-a evidențiat Coman), 
ceea ce i-a adus la un moment dat 
certitudinea victoriei (exprimată și 
pe tabela de marcaj). Dar — tribu
tari unui vechi (și rău) obicei, dina- 
moviștii și-au subestimat adversarii, 
au încercat să facă demonstrație și 
au reușit doar să... ușureze sarcina 
celor de la Steaua, care și-au reve
nit neașteptat, au realizat o suită ex
traordinară de goluri, răsturnînd re
zultatul. Iată („prescurtată") evoluția 
scorului : 1-0, 1-1, 3-1 (min. 5), 3-3, 
4-4, 6-6 (min. 12, cînd ambele echipe 
au ratat cite un 7 ml), 8-8 (min. 19), 
8-10, 10-10, 10-11 (pauză), 10-12,
11-15 (min. 41), 12-18 (min. 43), 15-18 
(min. 49), 16-19 (min. 51), 18-19 (min.

18 NOI RECORDURI LA FINALELE 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE HALTERE!
© Fiți Balaș-144,500 kg la „împins"—performanță superioară recordului 
Kgndial oficial! • M, Cristea—420 kg la „mijlocie", in afară de concurs

CLUJ, 29 (prin telefon de la tri
misul nostru). Bilanțul campionatelor 
republicane individuale de haltere, în
cheiate duminică în localitate, este 
plin de succes. Au fost depășite 7 
recorduri republicane de seniori, între 
care unul superior recordului mondial 
oficial, și alte 11 de juniori ; s-au 
înregistrat o serie de alte rezultate va
loroase aparținînd unor tineri în plină 
ascensiune.

Ziuj de sîmbătă, cînd a avut loc 
un acîevărat „maraton", (concursul s-a 
încheiat la 2 noaptea !) a fost marcată 
de un eveniment deosebit. Un spor
tiv român a depășit pentru prima 
oară, un record al lumii la seniori. 
La ora 17,55 FIȚI BALAȘ a între
cut recordul mondial oficial la cate
goria ușoară, stilul împins, ridicînd 
144,5 kg și întrecînd astfel cu 1,5 kg 
recordul lumii deținut din 1965 de 
halterofilul sovietic Evgheni Kațura. 
Iată un scurt film al acestui rezultat.

întîi 137,5 kg (record republican) și 
apoi 145 kg. Juriul și arbitrii au pro
cedat, conform regulamentului, la re- 
cîntărirea barei. S-a constatat că greu
tatea ei exactă era de 144,5 kg.

în continuare F. Balaș corectează 
alte două recorduri republicane : 117,5 
kg Ia „smuls" (a 4-a încercare) și 
155 kg la „aruncat". Adversarul său 
rămas în concurs, tînărul A. Holțer 
a reușit și el 4 recorduri de juniori : 
105 kg la „smuls", 107,5 kg la „îm
pins", 137,5 kg la „aruncat" și 347,5 
kg la „total".

Și... ploaia de recorduri a continuat 
La „semimijlocie" Șt. Pintilie a reali
zat și el 4 recorduri de juniori : 
112,5; 112,5; 145 și 362,5 kg. în 
fine, cu mult după miezul nopții M. 
Cristea la „mijlocie" încheie seria 
recordurilor de sîmbătă realizînd

ION OCHSENFELD
(Continuare în pag. a 3-a)

(281 L 23 t — baraj) și Enache (281 t, 
22 t) sînt valoroase în condițiile în 
care s-a tras.

Comportări meritorii și o contribu
ție însemnată Ia mărirea interesului 
față de competiție au avut și cei șase 
taleriști din R. D. Germană, patru 
dintre ei (Trubenbach, Bartels, Mar- 

1 scheider, Hager), clasîndu-se pe locu- 
; rile 3—6.

Iată rezultatele (300 de talere): 1.
Ion Dumitrescu (România) 281 t 
(96 + 94 + 91), 2. Gheorghe Enache 
(România) 281 t (95 + 97 +89), 3. Wer
ner Trubenbach (R.D.G.) 277 t
(92 + 95 + 90), 4. Eckard Bartels (R.D. 
Germană) 273 t (93 + 94+86), 5. Ioa- 
chim Marscheider (R.D.G.) 273 t

: (97+ 95+81), 6. Rudolf Hager (R.D.G.) 
272 t (94 +88 + 90), 7. Ștefan Popovici 
(România) 268 t (93 + 89 + 86), 8.

- Gerhard Assmus (R.D.G.) 267 t
I (91+97+79), 9. Gheorghe Florescu 
i (România) 266 t (92 + 84+90), 10.
i Heinz Rehder (R. D. G.) 266 t
| (84 + 95 + 87), ÎL Ion Stănescu (Ro- 
j mânia) 252 t (85+87 + 80), 12. Aurel 
| Ionescu (România) 251 t (85+89+77), 
. 13. Laszlo Ferencz (Ungaria) 248 t 
J (87+ 80+81), 14. Viorel Calomfirescu 
! (România) 240 t (86+85 +69), 15. Va- 
1 sile Trăistaru (România) 232 t 
I (69 +89 +74), 16. Istvan Bakonyi (Un

garia) 213 t (72 +73+68).

C. COMARNTSCHI

1 de Steaua, pe linia de sosire. Ce am 
fi putut cere mai mult de la acest 

ț joc ? Poate, doar, un plus de pregă-

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Șu'ui necruțător al lui Moser aduce un nou gol echipei Dinamo. 
Fază din meciul Steaua—Dinamo (11—20)

Foto : R. Paul
Balaș a intrat în concurs la 125 kg 
dar nu a reușit să ridice această greu
tate decît la a 3-a încercare I A cerut 

i se acorde însă alte două încer
cări suplimentare, reușind să ridice cu 
o deosebită ușurință și corectitudine

Campionatele republicane 
de mare fond la caiac-canoe „Repriza" secunda a finalelor...

Cehoslovacia “România
9-9 (6-3)

in „Cupa Națiunilor*' la rugbi
PR AGA 29 (prin telex).
în meciul contînd pentru „Cupa Na

țiunilor", jucătorii cehoslovaci au reu
șit să obțină cea mai bună performanță 
— un rezultat de egalitate cu echipa 

României.
Jucătorii români au folosit lovitu

rile de picior pentru a cîștiga teren și 
a-și impune superioritatea prin folo
sirea omogenității liniilor dar, de data 
aceasta, jucătorii cehoslovaci au re
zistat fizic și tactic piuă la sfîrșit, 
reușind să pună stavilă atacurilor și 
să frîneze rapiditatea românilor

După meci, arbitrul Dusrat.de ne-a 
declarat : „Am fost surprins de per
formanța echipei cehoslovace, care a 
jucat bine în apărare, ca și în atac, 
dovedindu-se în plin progres. Românii 
au jucat mai bine, dar adversarii lor 
n-au mai „dat drumul" jocului". 
,._Din echipa oaspeților cei mai buni 
au fost fundașul Dăiciulcscu și mijlo-

întrecerea fondiștilor a continuat 
sîmbătă, la Snagov, sub semnul ace
luiași echilibru valoric și al aceleiași 
pasionante dispute pentru cucerirea 
titlurilor de campioni.

La primul „start" s-au prezentat 
cele 11 echipaje înscrise în proba de 
caiac dublu fete (5000 m). Dominată 
de sportivele de la Steaua, întrecerea 
a prilejuit cea mai strînsă sosire a 
finalelor, învingătoarele obținînd

victoria doar cu o diferență de 1,7 
sec.

CLASAMENT : K 2 (F) — 5000 m: 
1. S. Conțolenco —- V. Cichi (Steaua) 
20:02,1 CAMPIOANE REPUBLICANE 
PE 1966 ; 2. V. Serghei — A. Arvai 
(Steaua) 20:03,8; 3. N. Spiridon — 
V. Dumitru (Dinamo) 20:18,3; 4. L Ar- 
timov — F. Ditcov (Steaua) 20:47,2; 
5. T. Cacenco — A Mor ea nu (Di

namo) 21:11,2; 6. L. Maftei — L. Do- 
mocoș (Voința Buc.) 21:56,5.

Același număr de „candidate" la 
titlu și în proba feminină de caiac 
simplu (5000 m). Victoria a revenit 
— scontat — Hildei Tătaru - Lauer, 
care manifestă o formă constant bună 
de la începutul sezonului.

CLASAMENT : K 1 (F) — 5000 m: 
1. Hilde Tătaru - Lauer (Steaua) 
33:16,5; CAMPIOANĂ REPUBLI

GUSTAV VLK
redactor de specialitate la 

ziarul „Ceskoslovenski Sport"- 
Praga

(Continuare în pag. a 4-a)

CANĂ PE ANUL 1966 ; 2. G. Balint 
(Dinamo) 34:02,0; 3. C. Sideri (Steaua) 
34:18,3; 4. E. Drăgan - Mihăilescu
(Steaua) 34:19,8; 5. D. Anghelescu
(Steaua) 34:26,2; 6. Gh. Niculescu 
(Dinamo) 34:42,1.

în întrecerea canoiștilor se preve
dea — la simplu — un duel intere
sant între A. Igorov (campion în 
1965) și I. Macarenco, primului acor- 
dîndu-i-se mai multe șanse. Dar, 
cursa a început neașteptat. La 5000 
m Macarenco avea un avans de 19 
secunde! Dinamovistul a pornit însă 
prea tare, în turul următor a pier
dut avantajul (plus două secunde) și, 
cu tot ajutorul tactic dat de colegii 
lui, S. Ismailciuc și Igor Lipalit, n-a 
putut menține ritmul și, de la 10 000 m, 
Igorov a luat cursa pe cont propriu, 
dovedindu-se și de data aceasta cel 
mai în formă dintre specialiștii pro
bei.

CLASAMENT : C 1 — 20 000 m : 1. 
A. Igorov (Steaua) 92:23,1 — CAM
PION REPUBLICAN PE 1966; 2. I. 
Macarenco (Dinamo) 93:24,9; 3. Igor 
Lipalit (Dinamo) 96:17,4; 4. Gh. Sido
rov (Dinamo) 96:58,1; 5. C. Manea 
(Dinamo) 97:19,3; 6. F. Serghei 
(Steaua) 97:46,2. Clasat pe locul 6, 
Simion Ismailciuc a fost descalificat 
deoarece ambarcațiunea pe care a 
concurat a avut ia terminarea pro-

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Dusrat.de


In categoria B: Progresul București își menține av 
învingătoare în deplasare — a trecut

Seria 1
PROGRESUL BUCUREȘTI 1 (0) 
OȚELUL GALAȚI 0 (0)

Sîmbătă după-amiază, deasupra sta
dionului Giulești se adunaseră nori 
negri, anunțînd o ploaie torențială. 
O rafală de vînt a spart însă norii 
și cei peste 7 000 de spectatori — 
martori ai intîlnirii Progresul — Oțe
lul Galați — au fost mulțumiți că 
furtuna s-a transformat într-o „mocă
nească' pe cit de măruntă pe atît de 
deasă și rece. Cam același lucru s-a 
petrecut și din punctul de vedere al 
jocului. Suporterii Progresului, care 
pronosticau o ploaie de goluri în întîl- 
nirea cu Oțelul, au fost fericiți pînă la 
urmă și cu o victorie la limită 1—0 
(0—0), așteptată piuă în min. 72. Un 
gol norocos, dacă ne gîndim bine, 
deși lucrurile s-au desfășurat după 
toate regulile... artei. Adică, Mateianu 
a executat un șut-centrare de pe stînga 
spre dreapta, iar Oaidă, ca în zilele 
lui bune, a intrat pe traiectoria balo
nului și l-a trimis, cu capul, în col
țul opus al porții. Portarul Cîmpea- 
nu, cel mai bun jucător al oaspeților, 
a trebuit să scoată mingea din plasă, 
după ce 70 de minute făcuse ade
vărate... minuni pentru a împiedica 
golul. Scriem acest lucru, gîndindu-ne 
la cele șase situații de gol în care 
s-au aflat Mateianu, Mafteuță (de 
două ori), Neacșu, Șoangher și Baboie 
și în care Cîmpeanu salvase miracu
los. în afară de acesta în min. 7 al 
întîlnirii s-a petrecut o fază rar vă
zută în fotbal : un șut puternic al 
âai Prepurgel a făcut ca mingea să 
zboare dintr*un stîlp în altul al porții 
gălățene și, în ultimă instanță, să re
vină în teren.

înfrîngerea a afectat formația gă" 
lățeană, în care am reîntîlnit mulți 
dintre foștii componenți ai Siderur- 
gistului — Hulea, Florescu, David, 
Cîmpeanu, Radu Matei — poate și 
numai pentru faptul că eforturile dis
perate ale apărătorilor săi reușiseră să 
mențină albă tabela de marcaj pînă 
în minutul amintit. Dar, la drept 
vorbind, supărarea lor n-are decît a- 
cest temei... sentimental pentru că, 
altfel, gălățenii au fost dominați tot 
meciul. Și dacă golul (sau golurile) 
n-r căzut mai devreme, asta s~a da
torat în egală măsură și gazdelor. 
Atacanții Progresului au avut multe 
și bune ocazii de a înscrie, dar elie 
n-au purtat pecetea unor construcții 
gîndite, lucid. Ba, am zice că situațiile 
de gol s-au ivit mai mult în urma gre
șelilor săvîrșite atît de apărătorii Oțe
lului, cît și de... atacanții Progresului. 
Oricare ar fi însă origina acestora, 
ele dădeau totuși dreptul unei victorii 
Progresului, echipă care, în pofida 
tuturor erorilor comise, a fost mai 
bună.

A arbitrat satisfăcător M. Ostafciuc- 
Deva.

P. VALENTIN 
METALURGISTUL BUC. 2 <01 
C.F.R. ROȘIORI 0 (0)

Departe de a fi... complet neintere- 
»antă, dacă am judeca după pozițiile 
ocupate în clasament de cele două 
formații (Metalurgistul — locul 3, 
C.F.R. — posesoarea lanternei roșii), 
partida disputată ieri dimineață pe 
terenul Gloria a păstrat tot timpul 
amprenta luptei dusă de formația 
feroviară pentru evitarea locurilor 
buclucașe. în consecință, C.F.R. a 
atacat din primul minut, uneori chiar 
categoric. Nu este însă mai puțin ade
vărat că această perioadă de domi
nare a fost înlesnită și de vîntul deo
sebit de puternic pe care oaspeții l-au 
tavut favorabil în prima repriză. Atît 
de puternic a bătut vîntul ieri dimi
neață, încît pur și simplu a intervenit

direct în joc prin traiectoriile curioase 
și neobișnuite pe care le dădea balo
nului I Apoi, era suficient să lovești 
cît de puțin mingea pentru ca ea 
să zboare, în toată accepțiunea cuvîn- 
tului, cîte o jumătate de teren cel 
puțin. De aceea, orice șut, cît de 
firav ar fi fost, devenea periculos 
pentru apărarea metalurgistă și porta
rul Niculescu. Avînd însă o defensivă 
bine organizată, bucureștenii au scăpat 
cu „față curată" și în următoarele 45 
de minute au avut ei avantajul vîn- 
tului. Cu o mică excepție : primele 
10 minute din repriza secundă cînd 
C.F.R. Roșiori, acționînd sub spec
trul retrogradării, a atacat cu forțe 
nebănuite. încet, încet această ofen
sivă s-a stins și Metalurgistul, pose
soarea unor jucători mai tehnici, a în

C.F.R. : Andrei — Pintică, Oprică, 
Tudorache, Penu — Nițu, Ghiță — 
Florescu, Petrescu, Gerea, Pîtpîiac.

MIRCEA TUDORAN

FLACĂRA MORENI 3 (0)
OLTUL RM. VÎLCEA 2 (0)

La capătul unui joc de bună factură 
tehnică, în ciuda terenului desfundat și 

.untului puternic, gazdele au reușit să 
câștige la limită. După ce au ratat 
în prima repriză patru mari ocazii 
de gol, jucătorii de la Flacăra iau 
un avans de trei goluri (autori : 
Manta — mih. 51. Baicu — min. 62 
și Popescu — min. 70) pentru ca apoi 
oaspeții, profitind de perioada de 
automulțumire a gazdelor (și de slaba 
comportare a portarului Mocanu), să 
atace cu toată echipa și să înscrie de 
două ori prin fundașii centrali Mihăi-

Metalul atacă cu toate forțele dar cu 
aceeași nereușită. Cei care marchează 
sînt tot studenții, prin același Lu
cescu (min. 66). Golul de onoare al 
gazdelor este înscris în min. 88 de 
către Cazacu. A condus foarte bine 
V. Dăscălescu (Constanța).

M. AVANU -coresp.

POIANA CÎMPINA 1 (0)
DINAMO BACĂU 0 (0)

Echipa gazdă nu a satisfăcut publi
cul cîmpinean vădind o slabă pre
gătire. Meciul a început cu domina
rea localnicilor care ratează o mare 
ocazie în min. 20 prin Nanu. în con 
tinuare, ambele echipe joacă fără ori
zont pînă la sfîrșitul partidei, unicul 
gol datorindu-se unui 11 m acordat 
în min. 89. la o învălmășeală în careul 
dinamoviștilor în care un apărător

Băcanu (Metalurgistul), în dreapta, revelația partidei de ieri în duel pentru balon cu Pintică (C.F.R.) Fază 
din meciul Metalurgistul București — C.F.R. Roșiori 2—0.

Foto: Șt. Ciotloș
ceput să-și manifeste superioritatea, să 
marcheze goluri. Primul a căzut în 
min. 77. Autor : I. Popescu. Coautor : 
vîntul. Iată cum s-a petrecut faza : 
tînăra extremă stingă a metalurgiști- 
lor, Băcanu, jucător dotat cu viteză 
și pătrundere, a șutat la poartă ; 
Andrei, portarul echipei din Roșiori, 
a prims balonul dar vîntul i i-a... 
suflat din brațe și I. Popescu, prezent 
pe fază, a înscris ușor. Peste două 
minute — golul al doilea, înscris de 
Pantelimon, în urma unei acțiuni ini
țiată tot de Băcanu.

Victoria echipei bucureștene este pe 
deplin meritată. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît ea a prezentat o for
mație cu cîțiva jucători foarte tineri, 
crescuți în cadrul echipei de juniori 
de antrenorul Leon Lazăr. Este vorba 
de fundașul Cojocaru (17 ani), de 
mijlocașul Apostol și extrema Băcanu, 
19 ani fiecare. Prezența lor în echipă 
se datorește scoaterii din lot a nu 
mai puțin de șase jucători, dintre 
care Buzatu, Szabo, Antonică și Stere 
erau titulari, iar Coteț și Ion Con
stantin — primele rezerve. Motivul 
îndepărtării : lipsă de interes în pre
gătire și meciuri. Pentru măsura luată, 
secția de fotbal de la Metalurgistul 
București trebuie felicitată.

Arbitrul FI. Dumitriu — Craiova a 
condus corect formațiile :

METALURGISTUL : Niculescu I — 
Marin, Badea, Tudor, Cojocaru — 
Apostol (min. 73 Niculescu II), Chiru 
•— Roman, Pantelimon, I. Popescu, 
Băcanu.

NU UITATI!
Miercuri, 1 iunie, apare

Revistă ilustrată in culori, 12 pagini, 2 lei

lescu (min. 77) și Păciulete (min. 80).
A arbitrat foarte bine Gh. Limona- 

București.
GH. ILINCA-coresp.

C.F.R. PAȘCANI 3 (2)
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3 (1)

Jocul disputat pe un teren moale, 
din cauza ploii, a fost interesant, atît 
ca evoluție a scorului cît și datorită 
fazelor de poartă create de cele două 
înaintări. Scorul a fost deschis de 
oaspeți, în min. 10, prin Meder. în 
continuare, feroviarii organizează mai 
bine jocul la mijlocul terenului, și 
reușesc să ia conducerea cu 2—1 prin 
punctele înscrise de Atanasiu în min. 
30 și 42. După pauză, tot feroviarii 
domină dar cei care înscriu sînt oas
peții, prin același Meder (min. 50). 
în min. 62, scorul devine 3—2 pentru 
C.F.R., ca urmare a golului înscris 
de Votca, dar replica oaspeților este 
promptă, 3—3, în min. 75. A înscris 
Olteanu.

A arbitrat Gh. Popovici-București. 
C. ENEA-coresp.

METALUL TTRGOVISTE 1 (0) 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 3 (2)

O întîlnire așteptată cu deosebit in
teres de ambele echipe. Tîrgoviștenii 
aveau nevoie de 2-puncte, ca de... aer, 
pentru evitarea retrogradării, iar stu
denții doreau aceleași două puncte 
pentru a-și continua — cu șanse — 
cursa de urmărire a liderului. Din 
primele minute, gazdele au atacat cu 
insistență dar portarul Rămureanu — 
excepțional în această partidă — a 
reținut tot. Două contraatacuri stu
dențești aduc, în plină dominare a lo
calnicilor, două goluri înscrise de 
către Lucescu și Sîrbu. După pauză,

Seria
GAZ METAN MEDIAS 0
MINERUL BAIA MARE 0

Partida s-a desfășurat pe nn teren 
foarte greu care a supus ambele forma
ții la eforturi deosebite. A primat ca
racterul de luptă, latura spectaculară 
find lăsată pe planul secund. Minerii 
au venit deciși să obțină un scor cît 
mai strîns, acționînd în consecință cu 
un dispozitiv defensiv supraaglomerat,

băcăoan a atins mingea cu mina. Lo
vitura de pedeapsă a fost transfor
mată de portarul Opanschi. A arbi-
trat corect Marin Niță (București).

C. VÎRJOGHIE -coresp,

PROGRESUL BRĂILA 2 (2) 
DINAMO VICTORIA BUC. 0 (0)

Jocul celor două formații, desfă
șurat pe un vînt puternic, a oferit 
celor peste 6 000 de spectatori o dis
pută de bun nivel tehnic. în prima 
repriză, localnicii, cu avantajul vîn- 
tului, au atacat cu multă insistență 
poarta oaspeților și au reușit să în
scrie de două ori, prin Militaru (min. 
11) și Zgardan (min. 27) — ultimul
transformînd o lovitură liberă de la 
16 m. în repriza a doua, inițiativa 
rămîne de partea gazdelor care nu 
mai reușesc însă să majoreze scorul. 
Foarte bun arbitrajul lui G. Nițescu 
(Sibiu)

D. CRISTACHE-coresp.
CLASAMENT

1. Progresul Buc. 22 11 7 4 39—22 29
2. Știința Buc. 22 11 5 6 35—17 27
3. Metalurgistul Buc. 22 10 5 7 43—32 25
4. Flacăra Moreni 22 12 1 9 36—32 25
5. Dinamo Bacău 22 8 7 7 26—21 23
6. Ceahlăul P. Neamț 22 9 4 9 38—29 22
7. Oltul Rm. Vîlcea 22 8 6 8 31—29 22
8. Progresul Brăila 22 10 2 10 28—41 22
9. Poiana Cîmpina 22 8 5 9 25—26 21

10. Dinamo Victoria 22 8 4 10 31—35 20
11. C.F.R, Pașcani 22 8 4 10 31—37 20
12. Oțelul Galați 22 7 5 10 22—28 19
13. Metalul Tîrgoviște 22 7 3 12 21—44 17
14. C.F.R. Roșiori 22 6 4 12 22—35 16

ETAPA VIITOARE : Oțelul Galați —
Metalurgistul Buc., Metalul 1Tîrgoviște —
C.F.R. Pașcani, Dinamo Victoria Buc. —-
Poiana Cîmpina, Dinamo Bacău —
C.F.R. Roșiori, Știința București — Cea
hlăul P. Neamț, Flacăra Moreni — Pro
gresul București, Oltul Rm. Vîlcea — 
Progresul Brăila.

a Il-a
foarte greu de trecut. In atac — doar 
Sasu și Soo. In aceste condiții, firește, 
Gaz metan, care a abordat jocul cu 
mult aplomb, a dominat net, dar a 
jucat fără o idee tactică precisă, negă
sind antidot în fața apărării organizate a 
oaspeților. Mai mult, atacanții echipei 
gazdă au încercat să străpungă apărarea 
formației din Baia Mare prin acțiuni in
dividuale (ceea ce nu le-a reușit), în 
loc să încerce un joc de combinații. In

ultimele 20 de minute formația 
a fost masată în propria sa jumă 
teren, dar lipsa de răspundere a 
șilor de la Gaz metan în fazele 
nalizare a făcut ca partida să : 
șit cu un scor alb.

Ocazii au fost destule dar, ca 
bicei, ratate. Doar după min. 6 
tăm la acțiuni care au darul să 
călzească tribunele^ amorțite, pînă 
de jocul anost prestat de ambe 
mâții. Cea mai mare ocazie este 
de Zanca (min. 73) care — sin 
portarul — ezită să șuteze de I 
In ultimele minute gazdele atacă 
sistentă, dar fără rezultat. După 
nomia jocului gazdele meritau v 
A arbitrat bine V. Dumitrescu 
rești.

GAZ METAN; Cemeami — 
Țîcă. Lepădatu (min. 51 Staudt), ■ 
Kezdi, Zanca (min. 51 Bara 
Scheau, Staudt (min. 51 Zanca) 
cal. Gartner.

MINERI L : Bai — Cromelî, C< 
Donca. Vaida — Bohoni, Staicu - 
culaș, Soo, Sasu, Czako.

G. CloSJ

C.S.M. REȘIȚA
C.F.R. ARAD

Jocul a fost viu disputat, în 
ploii care a căzut tot timpul. Ri 
au dominat cu autoritate dar îna 
n-a reușit să fructifice decît 
ocazii — Arnoțchi (min. 38) și 
bauer (min. 75). Ambele^goluri a 
marcate cu capul. A arbitrat cori 
Sadoveanu - București. (I. P 
coresp.).

A. S. CUGIR 
C.S.M. SIBIU

Formația gazdă a luptat cu 
voință și a cîștigat pe merit. A 
înscrise doar două goluri (Kiss - 
6 și Radu — min. 42), dar scorul 
fi mult mai mare. A arbitrat b 
Niculescu - București. (M. J îl 
coresp.).
RECOLTA CĂREI *

A.S.A. TG. MUREȘ
Echipa locală a atacat mai m 

avut situați de gol mai clare și ar 
ritat victoria, dar ocaziile au fost 
Cu toată ploaia care a căzut fără 
tare, partida a fost de un nivel 
țumitor, caracterizîndu-se printr-ui 
viu. Au marcat: Silaghi (min. 54' 
tru Recolta, respectiv Dragomir 
88). (E. Herman-coresp.).
MINERUL LUPENI ' 
CLUJEANA

Intîlnirea a fost de slab nivel
și a adus multe neplăceri 
Pe de o parte ei au fost < 
ineficacitatea liniei de atac a mu
iar pe de altă parte de greșelile b

Știința Craiova-
CRAIOVA 29 (prin telefo, 

în pofida timpului rece șUl 
tului puternic, craiovenii și-ai 
pat locurile în tribunele sta
lui Tineretului pentru a-și îi 
ja echipa favorită. Confirmi n< 
ma bună în care se află £
a reușit să obțină o prețioasi 
torie, cîștigînd cu 2—0 
campioanei R. D. Germane, 
ral jocul a fost frumos cu 
succedate de la o poartă la 
mai ales în prima repriză, 
ocaziile de gol au aparținut 
lor formații. Iată cîteva faz< 
importante. în min. 17, Nae

Dinamo Pi
ia RUSC: 3

RUSE, 29 (prin telefon). Sîi 
după-amiăză, pe stadionul I 
din localitate, Dinamo Pitești i 
nav Ruse, echipe clasate pe lo 
în campionatele țărilor respe 
s-au întîlnit într-o partidă sj 
culoasă care a satisfăcut pe < 
exigența spectatorilor aflați î 
bune. Dinamo, dovedind o mai 
pregătire fizică, tehnică și tac 
reușit să-și depășească advea 
obț-inind o victorie meritată ct 
(1—1) confirmînd și cu acest- 
buna comportare din jocurile 
naționale.

In ciuda dominării teritorii 
dinamoviștilor, Dunav deschide 
rul în min. 11: Iordanov prime 
centrare de pe stînga și o p«



Jiul Petrila — 
mul loc

e arbitri alcătuită din V. Pădureanu 
la centru), N. Cătănoiu și AL Paras- 
îiv (la tușă) toți din București. In 
us, jocul a fost influențat de starea 
roastă a terenului. Deși Minerul a do- 
inat 80 de minute n-a reușit decît să... 
țaleze. Primul gol este înscris în min. 
I de Dumitrescu (Clujeana) în urma 
iei grave greșeli de apărare. După un 
inut gazdele egaleză prin Colroază. 
. Ciortea și I. Costescu-coresp.).

AGONUL ARAD 2 (1)
MD. STRMEI C. TURZII 0 (0)
Partida s-a desfășurat pe o ploaie 
ă-runtă și rece, de toamnă, ea re a în- 
eunat execuțiile tehnice. Vagonul a 
►minat în majoritatea timpului con- 
ruind multe atacuri. Dintre acestea le 
tăm pe cele ale lui Stănoaie (min. 22 
69), Schweininger (min. 39 — cînd 

i aflat în fața porți goale), și. tot el, 
ară“ în min. 58. Au Sdnrâ-
îger (min. 47) și Stănoaie (min. 88). 
versarii au jucat bine în cîmp dar 

deficitari la finalizare. O mare 
a lor a ratat-o Rădulescu în min.

Foarte bun arbitrajul prestat de N. 
rsaru - Ploiești. (Șt. Iacob-coresp.).

RIESUL TURDA 0 (0)
UL PETRILA 1 (1)
Vfeciul a fost așteptat cu viu interes, 
bele echipe avînd fiecare nevoie de 
ictele puse în joc. Dacă la sfîrșitul 
)r 90 minute victoria a revenit 
ipeților, acest lucru se datorește com- 
tării sub orice critică a atacului
eșului, comportare caracteristică — 
altfel — echipei în ultima perioadă, 

icul gol a fost înscris de Libardi. 
ui a fost arbitrat cu competență de 
Mihăilescu-București.
IUL : Ion Vasile (min. 70 Gram) — 
oară, Ivănescu, Pop, Cazan—Stocker, 
•a (min. 79 Crăciun) — Martinovici, 
ardi, Peronescu, Sandu.
vRIEȘUL: Curuț -— Balaș, Zăhan, 
ar, Vădan — C uncut i, Pop—Bona 
W. 50 Băluțiu), Ivan, Pîrvu, Binder. 
zar Petru - coresp.).

CLASAMENT

fiul Petrila 22
linerul Baia Mare 22
Vagonul Arad 22
L.S.A. Tg. Mureș 22
L.S Cugir 22
LS.M. Reșița 22
nd. sîrmei C. Turzii

22 
•S.M. Sibiu 22
raz Metan Mediaș 22
lujeana 22
Jiiienil Lupeni 22
ecolta* Cărei 22
riesul Turda 22
.F.R. Arad 22

14 4 4 37—19 32
12 7 3 40—15 31
13 4 5 40—24 30
11 6 5 29—14 28
10 4 8 31—25 24
11 2 9 29—36 24

8 4 10 30—30 20
8 3 11 26—30 19
8 3 11 23—27 19
5 8 9 26—37 18
7 3 12 19—20 17
6 5 11 22—33 17
6 3 13 17—30 15
4 6 12 15—44 14

APA VIITOARE : Clujeana — C.SJM. 
, C.F.R. Arad — Arieșul Turda, 
A Tg. Mureș — Gaz metan Mediaș, 
sîrmei C. Turzii — Recolta Oarei, 

I. Reșița — Jiul Petrila, Minerul 
ni — Vagonul Arad, Minerul Baia

— AS. Cugir.

Berlin 2-0 (1-0)
epășește pe Dumitrescu, șutea- 
Sternic, dar P^>uc respinge în 
er printr-un reflex extraordi- 
într-un singur minut (25) stu- 

ii ratează două mari ocării 
Plugaru și Ivan. în min. 35, 

aru centrează înalt și Stănescu 
ite balonul cu capul în plasă: 

în min. 37, Cîrciumărescu e- 
tă o lovitură liberă, dar min- 
zguduie bara. în min. 85, Sfîr- 
; este pus în poziție de șut și 
ie peste portar: 2—0.

R. ȘULȚ-coresp. reg.

ivingătoarc 
cu Dunav

de la 10 m spre poarta apă- 
de Niculescu. Acesta plonjează, 
balonul, în traiectorie, întîlnește 
moc de iarbă sare peste țwtar 
■ odihnește în plasă: 0—1. Pi
nii atacă și mai hotărît și, nu- 
după cinci minute, Naghi ega- 
: 1—1. La reluare Dunav do- 
cu insistență mai bine de 10 

te și, după ce Naghi ratează în 
48, în min. 49 Suleimanov pra
de o neînțelegere a liniei de 

dinamoviste și marchează : 
Dinamo joacă calm și tehnic; 

ază în min. 67 (autor: Naghi) 
scrie golul victoriei prin același 
i (min. 75).

_ P. RAPAPORT ,

Rezultatele categorieiC
SERIA EST

Minobrad V. Dornei — Chimia
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 2-1 (1-1).

Metalosport Galați — Unirea Ne
grești 4-0 (3-0).

Chimia Suceava — Metalul Ră
dăuți 2-1 (0-1).

Locomotiva Iași — Rapid Mirii 
2-0 (1-0).

Flamura roșie Tecuci — Textila 
Ruhuși 2-1 (1-0).

Foresta Fălticeni — Petrolul Mol- 
nești 1-2

Victoria Roman — Fruct export 
Focșani 2-0 (1-0).

SERIA SUD

Marina Mangalia — Tractorul 
Brașov 1-1 (0-0)

Portul Constanta — Flacăra roșie 
București 3-3 (2-3)

Rulmentul Brașov — S. N. Oltenița 
2-2 (1-1)

Chimia Făgăraș — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 5-0 (2-0)

Metrom Brașov — Electrica Flenl 
5-0 ((0-0)

L M. U. Medgidia — Electrica 
Constanta 1-0 (0-0)

Meciul Tehnometal București — 
Dunărea Giurgiu se va disputa la 1 
iunie.

SERIA VEST

Metalul Hunedoara — Progresul 
Strehaia 5-0 (3-0)

Victoria Tg. Jiu — Progresul Co
rabia 3-2 (2-1)

Minerul Anina — Victoria Călan 
1-1 (1-0)

C. F. R. Timișoara — Minerul 
Cîmpulung 3-0 (neprezentare)

Metalul Tr. Severin — Electromo
tor Timișoara 2-0 (1-0)

Muscelul Cîmpulung — Electropu- 
tere Craiova 1-0 (1-0)

Meciul C.F.R. Caransebeș — Mine
rul Deva nu s-a disputat.

SERIA NORD

A. S. Aiud — Sătmăreana 3-0 (1-0)
Chimica Tîrnăveni — Soda Ocna 

Mureș nedisputat
Minerul Baia Sprie — Minerul Bi

hor 1-0 (1-0)
Olimpia Oradea — Metalul Copșa 

Mică 3-0 (3-0)
Forestiera Sighetul Marmației — 

Unirea Dej nedisputat
Steaua roșie Salonta — Faianța 

Sighișoara 2-0 (2-0)
Gloria Bistrița — Progresul Reghin

1-1 (0-1)

Pronosport
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 21

ETAPA DIN 29 MAI 1999

I. Poiana Cîmpina — Din&mo BacAta 1
H. Prog. Brăila — Dinamo Viet. 1

m. Metalul Tîrg. — Știința Buc. 2
IV. Recolta — A.S.A. Tg. Mureș x
V. Gaz metan — Minerul Baia Mare x

VI. Minerul Lupeni — Clujeana x
vn. Vagonul — Industria sîrmei 1

VIU. A.S. Cugir — C.SJME. Sibiu 1
IX. Arieșul — Jiul Petrila 2
X. Messina — Catanzaro 1

XI. Monza — Lecco 2
xn. Novara — Genoa x

XIII. Pro Patria — Palermo 1
FOND DE PREMII : 523.313 lei, din care 

135.677 lei report pentru fondul premiu
lui minim.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 21 DIN 22 MAI 1966

PREMIUL EXCEPȚIONAL : 1X114.984
lei ; CAT. I : 53x1.443 lei ; CAT. a n-a : 
2.851x26 lei ; CAT. a m-a : 19^32,5x10 
lei.

CîștLgătorul premiului excepțional este 
BOTH REMUS din CLUJ, el fiind sta
bilit prin tragerea la sorți care a avut 
loc sîmbătă 28 mai în București, Calea 
Victoriei nr. 9.

PREMIILE TRAGERII AUTOTURISME
LOR LOTO DIN 21 MAI 1966

CATEGORIA I : 2 FIAT 1800 ; 3 FIAT 
1300 plus 18.600 lei și 3 WARTBURG 312/1 
plus 42.500 lei ; CATEGORIA a Il-a : 5 
RENAULT 10 MAJOR ; CATEGORIA a 
in-a : 1 FIAT 850 ; CATEGORIA a IV-a : 
5 FIAT 600 ; CATEGORIA a V-a : 4 788 
premii a 237 lei fiecare.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

POLO

Steaua a învins
Crișul Oradea cu 8-1!

Campionii, Dinamo București, au debutat

cu un 12 0 în îața Voinței Cluj
Șase din cele 10 formații parti

cipante la campionatul republican 
an evoluat ieri dimineață la bazinul 
Dinamo din Capitală. Jocurile a’i 
scos in evidență buna pregătire a 
echipelor bucureștene Dinamo, 
Steaua și Rapid, care au obținut 
victorii clare. Iată citeva amănunte:

RAPID — POLITEHNICA CLUJ 
5—1 (1—0. 2—0. 1—0, 1—1). Fero
viarii au dominat autoritar, impu- 
nînd jocului un ritm susținut. Ei 
au contraatacat adesea fulgeră
tor, punînd în mare dificultate apă
rarea adversă. Oaspeții, veniți cu 
intenția de a... limita proporțiile în- 
frîngerii, au contat în ata: coar pe 
cîteva acțiuni ale lui Dcroczi. Au 
marcat: Miu 2, Rusu. Mediana. Chir- 
văsuță pentru Rapid și Daroczi 
pentru Politehnica. Bun arbitrajul 
lui N. Nicolaescu (Buc.).

STEAUA — CRIȘUL
8—1 (1—0, 2—0. 1—1. 4—0). Meciul 
anunța o dispută echilibrată pentru 
că, pe de-o parte. orădenii se pre
zentau neînvinși după trei etape, 
iar pe de altă parte, formația bucu- 
reșteană — cu mai mulți jucători 
în lot — are încă prea puține an
trenamente comune de omogenizare. 
Și lucrurile s-au întimplat conform 
așteptărilor, dar numai timp de două 
reprize. Steaua a marcat de două 
ori din superioritate numerică (Bă
diță și Cotxtcij, pentru ca apoi să 
fie rîndul oaspeților să aibă în bazin 
an om în plus. Cei care au înscris 
insă au fost tot jucătorii bucureșteni, 
astfel că în loc de 2-l„. 3-0, și partida 
a fost jucată. Orădenii s-au demo
ralizat foarte ușor în reprizele ur
mătoare, cînd au mai primit un gol . 
in situație de superioritate numeri-

ORADEA

HALTERE 18 NOI RECORDURI LA FINALELE 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE

(Urmare din pag. 1)

131 fi kg la „împins", 162,5 kg la 
„aruncat" și 407,5 kg la „total". Cris
tea, în afară de concurs a totalizat 
420 kg, iar F. Balaș — tot în afara'' 
concursului — 417,5 la „ușoară" (!), cu 
15 kg sub recordul mondial deținut 
de Bazanovski (Polonia).

Ultim;» zi ne-a prilejuit o altă re
velație ! Tînărul Gh. Teleman a îm
bunătățit 3 recorduri de juniori : 125 
kg la „smuls", 160 kg la „aruncat* 
și 410 kg la „total" devenind, la 
cei 20 de ani ai săi, campion republi
can de seniori la categoria semigrea.

Rezultatele înregistrate și pregăti
rea halterofililor ne îndreptățesc să 
apreciem finalele acestui campionat ca 
net superioare, din toate punctele de 
vedere, edițiilor din ultimii ani.

Iată rezultatele înregistrate în ulti
mele două zile de concurs : cat. ușoa
ră : 1. F. BALAȘ (Steaua) 380 kg

Final pasionant 
in campionatele de handbal

(Urmare din pag. 1)

55), 19-19 (min. 57), 21-19 (min. 59), 
21-20 (min. 60). Realizatorii golurilor: 
Gruia (10), Cristian (4), Nodea (2). 
Dumitru (2), Roșescu, Iacob, Otelea 
— STEAUA; Moser (7 — 4 din 7 m), 
Coman (4), Costache II (4), Mureșan 
(3). Costache I. Nica — DINAMO. 
Arbitrul C. Căpățînă a avut o sarcină 
grea, de care s-a achitat în general 
bine. Raport de lovituri de la 7 m ; 
Dimamo — 6; Steaua — 2.

Universitatea București — Voința 
Sighișoara 31—8 (14—5).

Dinamo Brașov — Știința Galați 
27—10 (16—5)

Politehnica Timișoara — Rafinăria 
Teleajen 20—17 (12—4). Avînd în 
Stentzel un bun coordonator și rea
lizator, studenții au obținut o meri
tată victorie, care i-a salvat de la 
retrogradare. In ciuda ploii și a tere
nului desfundat, jocul a fost dinamic, 
cu faze spectaculoase. (ION IOANA- 
coresp.).

Dinamo Bacău — Tractorul Brașov 
23—22 (11—9).

că (!) și nu s-au mai 
concentrat în apărare. 
Și cum poliștii de la 
Steaua nu s-au lăsat 
prea mult invitați la 
atac, cîteva frumoase 
acțiuni colective ale for
mației bucureștene l-au 
obligat pe Mureșan (nu 
prea inspirat în această 
ri) să scoată încă de 
5 ori mingea din plasă. 
Perțtru învingători au 
marcat Bădiță 2. Neacșu, Szabo 2, 
Covaci. Fir criu și Țăranu, iar pentru 
învinși — Hegyesi (din 4 m).

DINAMO BUCUREȘTI — VOIN
ȚA CLUJ 12—0 (3—0. 3—0, 5—0.
1—0). Meci la discreția campionilor, 
in echipa cărora și-a făcut un fru
mos debut tânărul Demeter. Dina- 
moviștii au atacat continuu timp de 
trei reprize, nelăsind adversarul să 
răsufle nici un moment. Doar în 
ultimul «sfert* oaspeții au reușit să 
mai schițeze cîteva acțiuni ofensive, 
care însă nu au ajuns pînă la poarta 
Iui Frățilă— obligat să facă „sprin
turi* individuale pentru a se mai 
încălzi. Autorii golurilor; Zamfirescu 
2. Zahan 4, Demeter 2, Novac, Mi- 
hăiiescu. Popa și Mărculescu. A 
condus corect Gh. Dumitru (Buc.) 
(a.v.).

Cele două meciuri programate la 
Timișoara și Arad nu s-au disputat. 
Progresul București a întîrriai cu 50 
de minute la jocul cu Ind. lînei, iar 
Mureșul nu s-a prezentat la Arad (!).

Astăzi (bazinul Dinamo de la ora 
11) ani programate două partide : 
Steaua. — Voința Cluj și Dinamo— 
Rapid.

(125, 100, 155) ; 2. A. Holțer (C.S.M. 
Gluj) 347,5 kg ; 3. C. Cristea (Petro
lul Ploiești) 325 kg ; cat. semi mij
locie : 1. O. CRISTESCU (Dinamo) 
367,5 kg (120, 105, 142,5) ; 2. Șt Pin- 
tilie (Dinamo) 362,5 kg ; 3. St. Iavorec 
(C.S.M. Cluj) 360 kg; cat. mijlocie: 
1. M. CRISTEA (Steaua) 407,5 kg 
(130, 120, 157,5) ; 2. D. Dolofan
(Steaua) 375 kg ; 3. L. Kato (GS.M. 
Cluj) 360 kg ; cat semigrea: 1. GH. 
TELEMAN (Dinamo) 410 kg (135, 
120, 155) ; 2. L. Kotlar (Rapid) 365 
kg ; 3. V. Olteanu (Olimpia) 350 kg ; 
cat grea: 1. GEL MINCU (Dinamo) 
440 kg (155, 120, 165) ; 2. L Vlădă- 
reanu (Olimpia) 357fi kg ; 3. S. Isac 
(Progresul) 352fi kg.

La sfîrșitul întrecerilor a avut loc 
un concurs de dezvoltare fizică gene
rală care s~a bucurat de un succes 
deosebit. La cele două categorii pri
mele locuri au revenit sportivilor 
F. Balaș (pînă la 1,68 m) și Gh. Tele- 
aiaa (peste 1,68 m).

FEMININ, SERIA I

Universitatea Timișoara — Confec
ția București 8—1 (4—0). Deși me- 
eiul s-a disputat pe ploaie, studentele 
au practicat un joc frumos, în viteză, 
cu acțiuni bine coordonate. Au în
scris : Moșu (3), Frantz (2), Kaspari 
(2), Nemetz pentru Universitatea, 
respectiv Hie. (P. ARCAN - coresp. 
regional).

C.SAL Sibiu — Rapid București 
3—10 (2—4). In meciul decisiv pentru 
evitarea retrogradării, sibiencele au 
jucat slab, realizînd 3 goluri din lo
vituri de la 7 m. Rapid a evoluat 
bine, meritînd pe deplin victoria. 
(GH. TOPÎRCEANU - coresp.).

Rulmentul Brașov — Liceul nr. 4 
Timișoara 12—8 (5—4). Realizînd a- 
ceastă victorie, ca urmare a unui atac 
mai bun (cu șuturi puternice și pre
cise) brașovencele s-au salvat de la 
retrogradare. Au înscris : Oancea 
(4), thiess (4), Dieners (2), Drasser, 
Liess — Rulmentul, Hrivniak (6), 
Metzenrath (2), — Liceul nr. 4 Timi
șoara. (T. MANIU - coresp.).

Mureșul Tg. Mureș — Universitatea 
București 4—2 (2—-2). Joc specific

Covaci a reluat imparabil in poarta lui Mureșan 
și Steaua conduce cu 2-0. Fază din meciul 

Steaua — Crișul.
Foto : C. Ștefan

„Repriza“ secundă
a finalelor...

(Urmare din pag. 1)

o greutate sub prevederile re-bei 
gulamentului.

Ultima probă din „repriza" secun
dă a finalelor a fost cea de canoe 
dublu, la startul căreia s-au prezen
tat 11 echipaje.

Nici de data aceasta nu s-au înre
gistrat surprize, dar — în special 
pe prima parte a cursei — întrecerea 
a fost viu disputată.

CLASAMENT : C 2 - 20 000 m i 
1. P. Maxim — A. Simionov (Dina
mo) 83:33,2 — CAMPIONI REPU
BLICANI PE 1966 ; 2. P. Serghei — 
I. Suhov (Steaua) 84:26,2; 3. S. Co- 
valiov — V. Calabiciov (Dinamo) 
84:47,7; 4. A. Trofimov — T. Ditcov 
(Steaua) 85:09,2; 5. Ichim Lipalit — 
L. Calinov (Dinamo) 86:03,2; 6. A. 
Iacovici — A. Sidorov (Dinamo) 
88:48,8.

întrecerile de la Snagov ne-au o- 
ferit posibilitatea să-i cunoaștem pe 
campionii acestei ediții și totodată 
să desprindem cîteva concluzii impor
tante despre care vom vorbi într-unul 
din numerele viitoare.

Nou record republican 
de pistă

Iubitorii sportului cu pedale prezent! ‘ 
sîmbătă după-amiază pe velodromul Di-j 
namo din Capitală au fost martorii] 
unui nou și valoros ‘-record republican- 
de pistă.

I.uînd startul în proba de 500 m era. 
start de pe loc. tînărul Paul Soare »■ 
stabilit cu 36.3 sec. un nou record^

Putin timp mai tîrziu, în aceeași, 
probă, Dan Popovici (Dinamo) a egala? 
noul record realizînd și el tot 36,3 
sec. CLASAMENT; 1—2. P. Soare și 
D. Popovici 36,3 — nou record ; 5. V. j 
Burlacu (Steaua) 36,5; 4. D. Laseu' 
(Steaua) 37,0; 5. M. Popescu (Dinamo) j 
37,6; 6. D. Dumitrescu (Dinamo) 37,8J 
Au urmat probele de viteză și „cursat 
italiană"* care au fost întrerupte din; 
cauza ploii. Concursul va continua joâî 
de la ora 16, pe velodromul Dinamo.

de campionat. Ambele echipe au a- 
buzat de faulturi: Universitatea 79 
(!) și Mureșul 44. In total deci, 113, 
un adevărat... record. Mai mult dej 
două pe minut! Mureșul a meritat! 
totuși, victoria pentru jocul prestat 
în repriza secundă. (I. PĂUȘ - co
resp. regional).

Voința Odorhei — Tractorul Bra
șov 5—4.

IN SERIA A II-a s-au înregistratJ 
următoarele rezultate :

MASCULIN : C.S.M.S. Iași — Timi
șul Lugoj 14—10 (9—6), Metalul Cop
șa Mică — Rapid București 12—5 
(4—2), Voința Sibiu — Tehnometal 
Timișoara 17-11 (8—3), C.S.M. Reșița
— Știința Tg. Mureș 6—0 (neprezen
tare), Cauciucul — Știința Petroșeni 
19—4 (6—2).

FEMININ : Știința Galați — Pro
gresul București 8—5 (3—4), Parti
zanul Roșu Brașov — S.S.E. Buzău 
8—4 (3—0), Constructorul Timișoara
— Favorit Oradea 5—6 (2—3), S.S.E. 
Petroșeni — Voința Sighișoara 10—6 
(6—3), Spartac Constanța — Univer
sitatea Cluj 9—20 (2—8).



* Valoroase rezultate

atletice

Atleții bucureșteni învingători la Cracovia In concursul internațional de lupte grecd-romane din Polonia

VARȘOVIA, 29 (prin telefon, de la 
redacția ziarului „Przeglad sportowy" ). 
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la 
Cracovia întîlnirea internațională de at
letism dintre formațiile orașului gazdă 
și echipele Bucureștiului. La capătul 
unei lupte foarte disputate, victoria a 
revenit atleților români eu scorul de 
] 77—151 p. La bărbați au cîștigat spor
tivii polonezi la un punct diferență: 
106—105 p, iar la fete succesul a fost 
de partea atletelor românce cu 72—45 p.

întrecerile au avut loc în condiții 
atmosferice nefavorabile.

Cel mai bun rezultat al concursului 
a fost realizat de campioana olimpică 
Mihaela Peneș care a’ aruncat sulița Ia 
55,56 m. Iată cîteva dintre rezultate : 
BĂRBAȚI : 100 m: Martinowsky (C) 
10,8; 200 m: Iacziscki (C) 22,0; lun
gime: Samungi (B) 7,24; ciocan: Cos- 
tache (B) 64,40 — record personal; 
FEMEI: 100 m: Starzinska (C) 12,2; 
80 mg: Starzinska 11,4; înălțime: Stoe- 
nescu (B) 1,60; lungime: Viscopoleanu 
(B) 6,15; disc: Manoliu (B) 18,03.

J. KORICY

Concursul internațional de tir de la Leipzig
U tl’ZIG. 29 (prin telefon). — Du

minică s-a încheiat în localitate între
cerea internațională de tir care timp de 
4 zile a reunit sportivi din șapte țări. 
Tinerii trăgători români, care au partici
pat la concurs, au obținut rezultate de 
valoare modestă, dintre ei evidențiindu-

T. Mureșanu pe locul III
în turneul internațional

de scrimă de la Wroclaw
WROCLAW 29 (prin telefon). -— 
Tu- '■ul internațional de scrimă de la 

Wroclaw a continuat cu proba de flo
retă băieți, individual. După o dispută 
foarte strînsă. locul I a fost ocupat de 
serimerul maghiar Laszlo Szabo, care a 
totalizat în finală un număr de 5 vic
torii. El a fost urmat de polonezul 
Zbigniew Skrudlik, cu 4 victorii.

In acest turneu, reprezentanții țării 
noastre Tănase Mureșanu și Ionel Drîmbă 
s-au comportat bine, ocupînd locurile 
III și IV cu 3 și, respectiv, 2 victorii. 
După concurenfii români s-au clasat so
vieticul luri Șarov și maghiarul Laszlo 
Kamuty.

In proba de floretă băieți-echipe, lo
cul I a revenit — surprinzător — for
mației Poloniei, care a întrecut în fi
nală reprezentativa U.R.S.S. cu scorul 
de 9—3. Echipa de floretă băieți a ță
rii noastre s-a clasat pe locul IV. Ea 
a dispus de formația Bulgariei cu 15—1, 
de cea a R.D. Germane cu 10—6 și a 
terminat la egalitate cu „4“-ul Unga- 

■ei (8—8).
In proba de floretă fete, individual, 

pe primul loc s-a clasat sportiva 
sovietică Tatiana Samușenko, după un 
baraj cu compatrioata sa Galina Goro
hova. In continuare s-au clasat Idilko 
Rejto (Ungaria), Valentina Rastvorova 
(U.R.S.S.), Elszbiet Zimmerman (Po
lonia) și Alexandra Zabelina (U.R.S.S.). 
Prima dintre sportivele noastre a 
Ana Ene clasată pe locul 7.

se doar Șt. Caban care la proba de armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri s-a 
clasat pe locul 12 din 34 de eoneu- 
renți cu 1124 p iar la 40 focuri, poziția 
genunchi, pe locul 4 cu 387. Pe trei 
poziții Gh. Sicorschi s-a clasat pe locul 
25 cu 1099 p. Proba a revenit sovieticu
lui Neazov cu 1155 p. Alte rezultate: 
armă liberă 3x30 f. juniori: 1. Wun
derlich (R.D.G.) 850 p... 15. M. Pavel 
808 p., 16. D. Becea 803 p... 20. A. 
Belinschi 785 p. Armă standard 3x20 
f. senioare (29 de concurente): 1. Se- 
lenkova (U.R.S.S.) 563 p... 13. Magda 
Borcea 536 p... 17. Elena Nistor 524 p... 
19. Emilia Popa 521 p. Pistol viteză: 
Pihaule (R.D.G.) 585 p. Armă liberă cali
bru mare 3x40 f: Lapkin (U.R.S.S.) 1130 
p. La ultimele două probe n-am 
concurenți.

Cehoslovacia-România 9-9
(Urmare din pag. 1)

fost

avut

Gh. Stoicîu pe locul II Iu cat. 52 kg
VARȘOVIA, 29 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat în 
sala Gwardia din localitate întrecerile 
concursului internațional de lupte gre- 
co-romane dotat cu „Cupa P ytlasinski". 
Au participat sportivi din Bulgaria, Ro
mânia, Iugoslavia, U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Suedia și Polonia. Dintre repre
zentanții noștri, Gh. Stoieiu (cat. 52 kg) 
a avut cea mai bună comportare, cla- 
smdu-se pe locul II. El a terminat la 
egalitate, în primul tur, eu Nicialin 
(U.R.S.S.), a învins prin tuș, în turul

II, pe Tatak (Polonia), în turul III a 
făcut meci nul cu Kocialinski (Polonia) 
iar în turul IV l-a învins la puncte pe 
polonezul Haiduk. Gh. Gheorghe, con- 
curind la cat. 63 kg, a pierdut meciul 
cu Nedelcev (Bulgaria), în primul tur, 
apoi a învins Ia puncte, în turul II, pe 
Pawlet (Polonia) dar a pierdut în turul
III, prin tuș, la Tutup (U.R.S.S.), fiind 
astfel 
român
Neguf
VI.

eliminat. Cel de al treilea sportiv 
prezent la acest concurs — N. 
(cat. 87 kg) s-a clasat pe locul

baschet a României

NEV YORK, 29 (Agerpres). — 
In localitatea Modesto (California) 
a început un concurs internațional"^ 
de atletism la care participă o 
serie de sportivi din Cehoslovacia, 
Suedia, Ungaria, S.U.A. și alte țări. 
In prima zi a concursului, echipa 
Universității Southern (Nairn, Har
ris, Johnson, Anderson) a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de ștafetă 4x110 yarzi cu performan
ța de 39,6 (v.r. 39,7).

Recordmanul mondial Gyula Zsi- 
votski (Ungaria) a cîștigat proba de 
aruncarea ciocanului cu rezultatul 
de 68,54 m, întrecîndu-1 pe ameri
canul Harold Connoly — 68,35 m. 
Proba de aruncarea discului a re
venit americanului Oerter 
63,22 m, urmat de Ludwik 
(Cehoslovacia) — 62,73 m.

Alte rezultate: 100 m — 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Suedia)

cu
Danek

Miller 
Grelle 
Boston 
Perinei

10,2 ; 1 milă — Jim 
4:00,3 ; lungime — 
8,07 m; prăjină —
5,13 m ; suliță — Hedmark 
81,94 m.

(prin telefon). — 
duminică au conti- 
întrecerile turneului 

baschet. Ele

CRACOVIA 29 
Vineri, sîmbătă și 
nuat în localitate 
internațional feminin de 
n-au fost, desigur, lipsite de surprize.
Astfel rezultatele de vineri au ilustrat 
evoluțiile inegale pe reprize ale echipe
lor: Bulgaria—Polonia II 73—58 (25— 
2T), Polonia I—Ungaria 57-—47 (21 — 
18) și România—Praga 43—42 (17— 
20). Sîmbătă, Polonia II a întrecut sur
prinzător Ungaria eu 56—47 (23—22). 
Bulgaria a dispus de Praga la un scor 
destul de sever: 69—46 (24—18), iar 
Polonia I a întrecut România cu 78—65 
(44—28), la capătul unui joc deschis, 
în ritm viu, în care s-au înscris reniar-

(6-3) in ;,Cupa Națiunilor" ia rugbi

Stă-
din 

în

cașii Giugiuc (la deschidere) și 
nescu (la grămadă), în timp ce 
formația Cehoslovaciei au ieșit 
evidență fundașul Vrba, mijlocașul la 
grămadă Sendler și trăgătorul Krejci. 
Punctele au fost înscrise de Vreai (lo
vitură de picior căzută), Topol (lo
vitură de pedeapsă) și Farkac (în
cercare) pentru „XV“-le gazdă și de 
Ciobănel (încercare) și Irimescu 
(două lovituri de pedeapsă) pentru 
echipa României.

Iată formațiile :
CEHOSLOVACIA: Vrba—Mager, 

Hora, Vrzal, Farkac—Kourek, Send
ler—Frydrych. Topol, Kruetzner; Brej- 
la, Bednar; Kunst, Krejci, Wallenfels 
(antrenor — M. Petros).

ROMÂNIA: Dâiciulcscu—Țibuleac, 
Dragomirescu, Irimescu, Ciobănel— 
Giugiuc, Stănescu—M. Rusu, Demian, 
Zlătoianu; Rădulescu, Tuțuianu; Dinu, 
Iordăchescu, Ionescu (antrenori: Ale
xandru Teofilovici și Viorel Moraru).

Raport de baloane cîștigate: în gră
mezi ordonate 9/25, în tușe 14/24.

La meci, pe care l-a condus arbitrul 
francez Durrande. au asistat 1 200 de 
spectatori.

cabil de multe puncte de ambele părți 
și care a fost caracterizat drept cel mai 
frumos al turneului. Ziua de duminică 
a debutat cu o surpriză în ce privește 
scorul: Bulgaria—Ungaria 55—53 (28— 
31); apoi a urmat o victorie clară a 
echipei noastre în fața formației se
cunde a Poloniei: 63—41 (29—21), iar 
în partida de încheiere n-a lipsit mult 
să se înregistreze cel mai surprinzător 
rezultat. In schimb scorul constituie prin 
el însuși o surpriză: Polonia I—Praga 
77—71 (33—35) !

Clasamentul turneului este următorul: 
1. Bulgaria 5 victorii; 2. Polonia I 4 v; 
3. ROMÂNIA 3 v; 4. Ungaria 1 v; 5. 
Polonia II 1 v; 6. Praga 1 v (ultimele 
trei echipe au fost departajate prin coș- 
averaiul dintre ele).

AUREL PREDESCU 
antrenor federal

Turneul de tenis
de la Roland Garr

VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID BlLlRfȘLI
ÎNVINGĂTORI LA PARIS

Canotorii dinamoviști

U. M. Timișoara -
T.H.f.K. Leipzig 14-6 la box

au evoluat în U.R.S.S
29 (prin telefon). 

din localitatea 
dinamoviști au 
concursului de

LENINGRAD, 
Duminică, pe lacul 
Pskov, canotorii 
evoluat 
selecție 
vieți ce.
un vînt
luri mari. Canotorii clubului Dina
mo s-au întrecut în compania unor 
numeroși medaliați olimpici și eu
ropeni. Comportîndu-se bine spor
tivii noștri au ocupat trei locuri II 
la schit 4-|-l, schif 2 fără cîrmaci, 
schit 4 fără cîrmaci) și două locuri 
III (la schif simplu și schif 2-j-l).

DUMITRU POPA 
antrenor

în cadrul
a echipajelor Uniunii So- 
Probele s-au desfășurat pe 
puternic care a stîrnit va-

telefon). — Ieri 
sporturilor din 

box dintre echi- 
și T. H. f. K.
au cîștigat cu

TIMIȘOARA (prin 
s-a disputat în sala 
localitate întîlnirea de 
pele U. M. Timișoara 
Leipzig. Timișorenii 
scorul de 14—6.

REZULTATE TEHNICE: C. Pop b.p. 
Weinholdt ; E. Gale cîștigă fără adver
sar; Șt Molnar b.p. Markuzik; P. Cos- 
tea b. ab. 2 Bernhard; Gh. Kiș pierde 
la puncte în fața lui Haubic; Poraie 
(Leipzig) b.p. M. Marconi; N. Picior b.p. 
Schaffler; Kapteiner b.ab. 3. Gh. Ștefan; 
S. Șchiopu b.p. Schiel; G. Schubert (Tim.) 
b.p. Matzke.

Marți, echipa germană va evolua la 
Bocșa în compania echipei Metalul din 
localitate.

ION CIOȘAN-coresp.

PARIS, 28 (Agerpres). — Sîmbătă 
s-au desfășurat ultimele meciuri din ca
drul turneului internațional masculin de 
volei de la Paris. Competiția a luat sfîr
șit cu victoria echipei campioane a 
României, Rapid București, care în fi
nală a învins cu 3—0 (15—10, 15—9, 
17-15) formația poloneză Legia Var
șovia. In setul al treilea echipa polo-

neză a condus ca 9—5, dar voleibaliștii 
români, dintre care s-au remarcat in 
mod special Nicolau, Dragon și Gri- 
gorovici, au egalat, obținînd în final o 
victorie clară.

In semifinalele turneului internațional, 
Rapid București a eliminat echipa 
Stade Francois Paris, iar Legia Varșo
via pe Paris Universite Club.

Turneul de volei de Ia Belgrad 
s-a încheia!

BELGRAD, 29 (prin telefon). In 
„Turneul de Mai“. competiția inter
națională de volei începută vineri la 
Belgrad și care a continuat sîmbătă și 
duminică, s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

FEMININ — ROMÂNIA — Bulga
ria 3—1 (8, 10, —14, 11), Ungaria — 
Iugoslavia 3—2, Iugoslavia — ROMÂ
NIA 3—1 (—7, 12, 11, 13), Ungaria— 
Bulgaria 3—0, Ungaria — ROMÂNIA 
3—1 (10, 11, —14, 9), Bulgaria — 
Iugoslavia 3—1.

MASCULIN — Iugoslavia—R.D.G. 
3—1, U.R.S.S. — SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ 3—1 (5, 
9, —13, 15), R.D.G. — U.R.S.S. 3—0, 
Iugoslavia — SELECȚIONATA DI
VIZIONARĂ ROMÂNĂ 3—1 (—10 
11. 4, 12), U.R.S.S. - Iugoslavia 3-1, 
R.D.G. — SELECȚIONATA DIVI
ZIONARĂ ROMÂNĂ 3-0 (8, 11, 9).

Prin aceste rezultate, turneul s-a 
încheiat cu victoria echipelor Ungă-

riei în întrecerea feminină și RJ). 
Germane în aceea masculină. Pe ce
lelalte locuri în clasamentele finale 
s-au situat: 2. Iugoslavia, 3, ROMÂNIA 
și 4. Bulgaria în competiția feminină; 
2. Iugoslavia, 3. U.R.S.S. și 4. SELEC
ȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂ
NĂ în competiția masculină.

Din formația feminină a Ungariei, 
cîștigătoarea competiției, s-au evi
dențiat jucătoarele Fekete și Dencsi. 
Din echipa ROMÂNIEI, care a avut 
o comportare inegală, s-au detașat 
Vanea II, Bogdan și Ștefănescu. Cei 
mai buni jucători ai echipei cîștigă
toare în turneul masculin, R.D.G. au 
fost Schneider, Schultz și Freiwald. 
Din Selecționata divizionară română 
care, lipsită de numeroși internațio
nali de bază (Drăgan, Nicolau, Plocon, 
Ferariu, Grigorovici, Derzei, Schreiber) 
și întîlnind numai echipe prime re
prezentative, au corespuns Corbeanu, 
Poroșnicu și Bărbuță.

PARIS 29 (Agerpres). — In probi 
de dublu a campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței, românii Ion Țiriac 
și Ilie Năstase au furnizat una din 
surprizele turneului, întrecînd pe ame
ricanii Richey—Holmberg cu 8—6. 
6—3, 6—1. Iri continuare, perechea ro
mână a dispus cu 6—2, 6—3 de 
Javorsky, Koudelka (Cehoslovacia), ca- 
lificîndu-se pentru optimile de finală ale 
probei. Cuplul P. Mărmurcanu (Ro
mânia)—VI. Korotkov (U.R.S.S.) a eli
minat cu 6—3, 6—2, 6—2, pe Grostiaga 
(Ecuador)—Peralta (Argentina).

La simplu masculin, Țiriac a pierdut 
ocazia de a juca în optimi, fiind în
vins de francezul Jauffret cu 3—6, 7—5, 
6—4, 6—2; Iată alte rezultate: Gulyas— 
Graebner 6—3, 3—6, 6—4, 6—2; Flet
cher—Buding 6—4, 7—5, 9—7; Drys
dale—Darmon 6—3, 6—4, 6—4; Emer
son—Mukerdja 6—4, 6—4. 6—1: Roch^j 
Gisbert 6—4, 6—1, 6—2; Stolle—Okk 
2—6, 5—7, 6—4, 6—2, 6—1.

Două echipe cîștigătoare
în Turneul D.E.F.A.

La Belgrad au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul Turneului U.E.F.A. rezervat 
reprezentativelor de fotbal pentru juniori. 
In finală s-au întîlnit echipele Italiei 
și U.R.S.S. Meciul a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate: 0—0. Cum re
gulamentul competiției nu prevede o 
probă de departajare in caz de egali 
tate, turneul are două echipe clștigă 
toare. Trofeul va fi păstrat de flecar 
dintre cele două echipe cite 6 luni, pin 
la viitoarea ediție.

Pentru locul trei: Iugoslavia—Spâni 
2—0.

Corespondență specială din Moscova

Meciul Petrosian
începe de la partida

Iubitorii de șah au trebuit să aștepte 
cam mult pentru ca lupta să se „în
cingă* în acest al 25-lea meci pentru 
titlul mondial, pe care și-l dispută 
marii maeștri Tigran Petrosian și 
Boris Spasski. Pînă la finele săptă- 
minii trecute, mulți dintre spectatori, 
cuprinși de pesimism, își exprimau 
opinia că întîlnirea va intra în isto
ria campionatelor mondiale sub eti
cheta „celui mai discret" dintre me
ciuri. Dar iată că, în sfîrșit, mult aș
teptata „lovitură de teatru” s-a pro
dus. în antepenultima partidă în care 
șalangerul avea piesele albe, după 
ce la întrerupere specialiștii conside
rau că micul avantaj deținut de a- 
cesta nu este suficient pentru victorie, 
Spasski reușește totuși să înscrie acel 
punct prețios ceri oferă o nouă șansă, 
egalînd — ca să zicem așa — „in ex
tremis".

Curios. Spasski a avut de mai multe 
ori avantaj în ultimele partide (mai 
cu seamă în a 15-a și a 16-a) dar 
de fiecare dată rezistența lui Petro
sian a fost de netrecut. Acum, însă, 
în această a 19-a partidă, cînd pe

egalitate de piese și doar 
ceva mai bună pentru

tablă era 
o poziție 
Spasski, șalangerul la titlul suprem 
găsește căile victoriei.

Să recapitulăm, pe scurt, cum a de
curs această foarte importantă par
tidă. O deschidere franceză (aleasă 
pentru a doua oară în meci de cam
pionul mondial) a dus la un joc pozi
țional, cu aparență de echilibru. A" 
ceasta a justificat ca Petrosian, după 
schimbul timpuriu al damelor, să 
propună remiza la mutarea a 27-a. 
Spasski a declinat propunerea și a 
continuat să manevreze cu figurile sale 
postate pe cîmpuri din ce în ce mai 
active. Totuși, la întrerupere, nu se 
putea întrevedea nimic clar. Părerea 
noastră a tuturora era că, oricum, 
Petrosian se va apăra și de data 
aceasta. A fost deci o surpriză ca 
sîmbătă, după reluare, Spasski să ob
țină o puternică inițiativă. Avantajul 
său pozițional s-a transformat în- 
tr-unul material, albul cîștigînd un 
pion. încă două-trei schimburi și ne
grul a trebuit să se apere din greu, campion... 
Piesele lui Spasski au luat sub control 
întreaga tablă și după încercări in-

fructuoase de apărare, Petrosian s- 
recunoscut învins la mutarea 68.

Ce urmează 
partide înainte 
ne aflăm în 
start : egalitate (91A — 91/,). 
nu cifrele sînt concludente într-un as 
menea final de meci, ci raportul 
forțe pe tărîm psihologic. Și, din 
cest punct de vedere, trebuie să co 
venim că Boris Spasski are în mi 
un „atu“ puternic față de adversar 
său. Campionul mondial a fost dom 
nat în ultimele partide și această 
doua înfrîngere a sa dă aripi șalai 
gerului.

Să nu subestimăm însă și șanse 
redutabilului luptător care este Tigr 
Petrosian, 
partide el 
numai de 
trebuie să 
valorifica 
partidele a 21~a și a 23-a — avant 
jul primei mutări. Dacă reușește 
ceasta, el este cu adevărat un ma

acum ? Cu cin 
de închider 
situația de 1

D

aceste ultime cinîn
are de trei ori albele 

două ori 
riște considerabil pentru 
— numai de două ori,

negrele. Spass

L. ESTRIN
maestru internațional
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