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; Concursul internațional
de gimnastică

Elena Ceampelea—cîștigătoare la Individual
La băieți, Dinamo București a ocupat locul II pe echipe

S-au încheiat Campionatele internaționale de tir
Trei noi recorduri românești 
la armă standard : ludith 
Moscu, Petre Șandor și echi
pa de seniori

România a cîșiigat meciul 

triunghiular ■

©

Sovietica Kira Boiko, o în
vingătoare merituoasă

estivitale de premiere: proba de pistol viteză 60 f. De la stingă la 
reapla: M. Roșea (loc. III), I. Tripșa (loc. I) și V. Alanașiu (loc. II)

Foto : N. Aurel
într-un cadru sărbătoresc s-a 

aeiat ieri, pe poligonul Tunari, 
a anului 1966 a campionatelor in- 
irnaționale de tir ale României. Și 
1 ultimele două zile s-au obținut re- 
iltate remarcabile. Printre protago- 

s-au numărat țintașii sovietici, 
■,.eosebi fetele, care au înregistrat 
fre superioare băieților la proba 
3 armă standard 3x20 focuri. Ast- 
sl, Kira Boiko a cucerit titlul de 
ampioană internațională a Româ- 
iei cu 579 p, față de 574 p, cît a rea- 
zat — la aceeași probă — compa- 
iotul ei, Lusberg. Atît sîmbătă oît 

duminică, trăgătorii noștri au fost 
înălțime la armă standard. Aici, ei 

i stabilit trei noi recorduri repu- 
icane — ludith Moscu (564 p), Pe- 
e Șandor (572 p) și echipa de se- 
ori a României (2265 p). De ase- 
enea, tînărul Decebal Becea 
rt locul întîi la proba de 
andard 3x20 focuri juniori, 
■zultat promițător — 551 p.
O luptă aprigă s-a dat la proba de 
stol calibru mare. După cum era 
!. așteptat pistolarii sovietici s-au 
ipus, ocupînd primele patru locuri, 

au fost constanți atît Ia precizie 
t și la viteză. Cîștigătorul, G. Ko- 
h, ca și Suleimanov și Makeev erau 
>tați la jumătatea probei (după pre-

în- 
edi-

a ocu- 
armă 

cu un

292 p, iar Stolîpin avea 
în continuare, la viteză.

pe 
cu

cizie) cu 
291 p. Și, 
pistolarii oaspeți au reușit cifre ri
dicate. Este interesant de amintit că 
la jumătatea concursului (după cele 
30 de focuri la precizie) conduceau 
românul I. Pieptea și cehoslovacul 
J. Vesely cu cîte 293 p, dar urmă
toarele 30 de focuri, la viteză, le-au 
creat probleme greu de rezolvat, 
ceea ce s-a reflectat în locurile 
care le-au ocupat: 5. J. Vesely 
584 p și... 22. Pieptea cu 574 p.

Cea de a treia ediție a întîlnirii 
triunghiulare dintre reprezentativele 
României, Iugoslaviei și Bulgariei a 
fost cîștigată detașat de echipa noa
stră, învingătoare în 7 din cele 10 
probe. Celelalte probe au revenit 
trăgătorilor iugoslavi.

Federația noastră de specialitate a 
avut o inițiativă lăudabilă, de a or
ganiza și o probă experimentală, con
curs eliminatoriu la pistol viteză, cu 
participarea celor mai buni 16 pisto
lari. Manifestînd o formă bună și în 
această întrecere, campionul nostru 

Tripșa a reușit să se clasezeI. pe

T. RĂBȘAN
C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

CAIAC-CANOE

JINAMO—FERENCVAROS 15-1
Jucurești) (Budapesta)

Victorie la scor a dinamoviștilor bucureșteni în fala unei 
rniații redutabile — Ferencvaros Budapesta — care â pre- 
ntat în întîlnirea internațională amicală de la Snagov cîteva 
lividualități de certă valoare : Mihaly Ilesz — locul II și 
pad Soltesz — locul IV7 la J.O. de Ia Tokio.
Competiția a programat 16 probe (12 de seniori și 4 de 
niori) dintre care 15 au revenit sportivilor bucureșteni, 
spetii realizînd o singură victorie, prin experimentatul 
Italy Ilesz — la caiac simplu fond. Dar și aici am în- 
țistrat o sosire destul de „strînsă", dinamovistul A. Vo- 
biov pierzînd doar cu 4 secunde. Dominînd autoritar această 
mpetiție, caiaciștii și canoiștii de la Dinamo au reușit să 
upe primele două locuri în 11 probe.
Și acum, despre performeri. Firește, se cuvin mențiuni 
osebite pentru cei care și-au îmbogățit palmaresul cu mai 
alte victorii. Notăm, în primul rînd, pe cvadrupli eîștigătofi 

sîmbătă și duminică : A. Vernescu (K 1—500, K 2—500, 
2—1000, K 1—4x500) și A. Sciotnic (K 2—500, K 

—1000, K 2—1000, K 1—4 x 500) și pe cel care au obținut 
i dublu succes: M. Turcaș (K 4—1000, K 1—4x500), 

Ivanov și .4. Calenic (K 4—1000, K 2—10 000), V. 
ilabiciov și S. Covaliov (G 2—1000, G 2—10 000) și 
niorii: Gh. Sidorov (C 1—500, C 2—500) și A. Bavlo- 
"j (K 1—500, K 2—500). Unii dintre sportivii dinamoviști 

D. Ivanov, M. Calenic, V. Calabiciov, S. Covaliov, I. 
acarenco — la seniori, Gh. Sidorov, A. Pavlovici și M. 
niță — la juniori au realizat cu prilejul acestui concurs 
ima lor victorie internațională. De la oaspeți, am reținut 

mod deosebit evoluțiile lui Mihaly Ilesz, învingător la 
nd, dar învins în proba olimpică de viteză, Arpad Soltesz 
ale componenților echipajului de caiac 4 (M. Ilesz, I.

Sîmbătă șî duminică a continuat, 
în sala Dinamo din Capitală, con
cursul international de gimnastică, 
cu exercițiile liber alese și cu în
trecerea primilor 6 clasați pe aparate.

Competiția s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, evoluția multor spor
tivi fiind călduros aplaudată de 
spectatori. Și la băieți, dar mai ales 
la fete, echipele s-au prezentat la 
o valoare foarte apropiată. Acest lu
cru a prilejuit, o luptă strînsă, atît 
la echipe cit și la individual. Dova
dă în acest sens sînt și rezultatele 
apropiate cu care s-au încheiat în
trecerile.

In concursul feminin echipa Dina
mo București nu a putut să se ridice 
mai sus de locul III, dar de prima 
clasată, Dinamo Moscova, o despart 
3 zecimi de punct. Reprezentanta 
noastră Elena Ceampelea a obținut 
un frumos succes, ocupînd primul 
loc la individual compus,

Gimnaștii noștri au reușit să-și 
păstreze locul secund în întrecerea 
pe echipe, în urma formației Dina
mo Moscova și înaintea sportivi
lor de la clubul Gwardia Varșovia. 
La individual, dintre reprezentanții 
noștri cel mai bine s-a comportat 
Gh. Tohăneanu, clasat pe locurile 
5—6, la egalitate de puncte cu po
lonezul Romuald Symonowicz.

REZULTATE, FEMININ, echipe : 1. 
Dinamo Moscova 366,75, 2. Ruda 
Flvezda Praga 366,70, 3. Dinamo
București 366,45, 4. Gwardia Var
șovia 359,80, Spartak Sofia 348,95/ 
individual compus; 1. Elena Ceam
pelea (Dinamo București) 74,25, 2. 
Eva Svetlikova (Ruda Flvezda Pra
ga) 73,95, 3. Zdena Hubena (Ruda 
I-Ivezda Praga) 73,90, 4. Raisa Zbro- 
dova (Dinamo Moscova) 73,75, 5.
Marta Vinklerova (Ruda Hvezda Pra
ga) 73,70, 6. Hana Liskova (Ruda 
Hvezda Praga) 73,65; MASCULIN, 
echipe : 1. Dinamo Moscova 555,35, 
2. Dinamo București 539,65, 3. Gwar-i 
dia Varșovia 537,05, 4. Dozsa Bu
dapesta 534,25, 5. Spartak Sofia
523,90, 6. Dynamo Berlin 417,60; 
individual compus: 1. Mihail Bo
gus (Dinamo Moscova) 112,00, 2.
Viaceslav Davîdov (Dinamo Mosco
va) 111,45, 3. Leonard Rîșkov (Di
namo Moscova) 110,40, 4. Nadar Ma-i 
kalatia (Dinamo Moscova) 109,90, 5—1 
6, Gh. Tohăneanu (Dinamo București) 
și Romuald Symonowicz (Gwardia 
Varșovia) 109,30.

Duminică, în concursul primilor 
clasați pe aparate, dintre sportivii 
noștri cel mai bun rezultat l-a obți
nut Elena Ceampelea, care a ocu
pat locul întîi la sol.

(Continuare în pag. a 4 a)

In etapa a XXIII-a a campionatului de fotbal-24 de goluri

Depășindu-l pe Greavu, Voinea înscrie primul gol al echipei Steaua, aducînd egalarea

A fost o etapă pasionantă în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, care a satis
făcut sufragiile iubitorilor noștri de 
fotbal, atît prin numărul mare de goluri

Dispută dirză pe lacul Snagov
Foto : P. Romoșan

Csizmadia, K. Koltay, L. Endreffy). O impresie frumoasă 
au lăsat, de asemenea, juniorii din Budapesta, sportivi cu 
evidente posibilități de afirmare.

In numărul de mîine, rezultatele celor 16 probe și cîteva 
considerații pe marginea acestei utile întîlniri internaționale.

înscrise — 24 — cit și prin ardoarea 
cu care s-au disputat toate partidele. 
Fără îndoială, prin prisma rezultatului 
performera etapei este U.T.A., care în 
acest final de campionat i-a obligat pe 
virtualii campioni să guste (pentru prima 
oară în acest retur) din cupa înfrîngerii. 
Puși însă la adăpost de cele 5 puncte 
cu care continuă să conducă (în urma 
victoriei Stelei asupra Rapidului), fot
baliștii din Ploiești suportă mai ușor la 
această oră înfrîngerea de la Arad. Sin
gura echipă care a reușit ieri să obțină 
un punct în deplasare a fost Farul. 
Formația cohstănțeană confirmă ultimele 
rezultate și are toate șansele să iasă 
cu bine din periculoasa zonă a retro
gradării, cu atît mai mult cu cît Cri
șul și Politehnica au capotat la 
și Pitești, continuînd să lupte 
evitarea fatidicului loc 13.

Din cele. 24 de goluri

★

REZULTATELE DE
U.T.A. — Petrolul 2—0 
Dinamo București — f 

iova 8—0 (1—0)
Universitatea Cluj — Farul 

(0—0)
Siderurgistul — Crișul 3—0.(1—0) 
Steagul roșu — C.S.M.S. 3—0

(2—0)
Steaua — Rapid 3—2 (3—2) 
Dinamo Pitești — Politehnica 

mișoara 1—0 (1—0)
ETAPA VIITOARE

Galați 
pentru

Foto : V. Bageac . 
etape, 13 au fost înscrise la jocurilă 
disputate pe stadionul „23 August'" din 
Capitală. Dinamo București a oferit sțț: 
porterilor săi un adevărat festin, 
ministrind studenților craioveni un ustu
rător 8—0, înregistrînd totodată cel mai 
mare scor al acestui campionat, iar în 
meciul Steaua—Rapid mingea a poposit 
în plasele porților de cinci ori.

In general, în urma jocurilor etapei 
a XXIII-a, atenția continuă să se în
drepte spre ultima parte a clasamentului, 
unde după părerea noastră lupta nu este 
definitiv terminată 
tul, deși se află pe 
un joc restantă cu 
deci...

deoarece Siderurgis' 
ultimul 
Steaua.

loc, mai ard 
Să așteptării

ale acestei C. M.

DAN GÎRLEȘTEANU

IERI
) (2-0) 
Știința Cra-

1—1

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

ir
CLASAMENT

Ti-

1. Petrolul 23 15 5 3 44—17 33

2. Rapid 23 14 2 7 42—24 30

3. C.S.M.S. 23 10 3 8 30—32 25

4. Dinamo Pitești 23 10 4 9 39—35 24

5. Dinamo Buc. 23 8 7 8 37—27 23

6. Știința Craiova 23 8 7 8 20—33 23

7. U.T.A. 23 7 8 8 28—34 22

3. Universitatea Cluj 23 6 10 7 25—32 22

9. Steaua 22 6 9 7 29—21 21

10. Steagul roșu 23 9 3 11 34—20 21

11. Farul 23 8 4 11 24—32 2(3

12. politehnica Tim. 23 8 3 12 20—33 19

13. Crișul 23 5 8 10 22—34 ÎS

14. Siderurgistul 22 6 5 11 34—45 13



Giivita Roșie învingătoare 
„in extremis" la Constanța

FARUL CONSTANȚA — GRIVIȚA 
ROȘIE BUCUREȘTI 0—5 (0—0). — 
Bucureștenii au primit o replică dîr- 
ză din partea localnicilor care au 
muncit pînă la epuizare. Jocul a fost 
însă, în general, urît. Ambele forma
ții au practicat un joc închis, foar
te prudent atît în atac cît și în a- 
părare, cu zeci de baloane trimise 
în tușă. Dacă Farul a jucat în nota 
sa obișnuită, în schimb Grivița Ro
șie a manifestat multă nervozitate. 
Jocul ei n-a avut cursivitate, ma. 
ales pentru că bucureștenii s-au 
angrenat în obstrucțiile localnicilor. 
In min. 30 Gingie a (Farul) a fost 
eliminat de pe teren. Punctele în
vingătorilor au fost înscrise de Iatan 
(încercare în min. 78) și Irimescu 
(transformare), după ce Iliescu îl 
placase' fără balon pe constănțeanul 
Vătafu. De altfel, arbitrajul lui 
N. Pădureanu a fost sub orice cri
tică, făcînd să degenereze jocul în 
anumite momente, iar în finalul par
tidei a culminat prin greșeala capi
tală care a influențat rezultatul final, 
dar nu poate justifica busculada de 
la sfîrșitul partidei (E. PETRE-co- 
resp.).

STEAUA — RULMENTUL BIRLAD 
'15—3 (15—3). Gazdele au făcut cel 
mai bun joc al lor din actualul cam
pionat și, deși conduse cu 3—0 în 
primele minute, au dominat eficace 
în continuare și au stabilit înainte 
de pauză rezultatul final, înscriind 
trei încercări, o lovitură de pedeap
să și o lovitură de picior căzută, 
față de o lovitură de pedeapsă a bîr- 
lădenilor. Excelent arbitrajul maes
trului emerit al sportului Gh. Pîrcă- 
Idbescu-București. Se cere însă sem
nalată nesportivitatea jucătorului 
Florescu de La Rulmentul, guraliv și 
brutal la tot pasul.

GLORIA — CSJvLS. LAȘI 3—0 
(3—Op Un ioc destui de bun. mai a-

neexjc* * t SoK occai 
~*r"-14Bw4 ae aacacr cărrră.

wnw&v Watz, «r O 
serous Thayer s

l < -.MM «

PROGRESUL — ȘTIINȚA PETRO- 
ȘENI 3—6 (3—6). — Cu o apărare
aproape impenetrabilă și cu mai 
multă orientare tactică în raport cu 
terenul mocirlos, studenții din Valea 
Jiului au cîștigat pe merit, în fața 
unei echipe care pare din nou a bate 
pasul pe loc. Gazdele au la activ 
doar două faze frumoase și „curate", 
una singură concretizată printr-o în
cercare de toată frumusețea, in timp 
ce rugbișții de la Știința Petroșeni 
au „pigmentat" jocul mai de multe 
ori și au înscris o lovitură de pe
deapsă și o încercare perfect... spe
culativă cînd nu se aștepta nimeni. 
Nici chiar înaintașii de la Progresul... 
Foarte bun arbitrajul lui N. Ghion- 
dea-București, (g.r.ș.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 3 — 23 
(3 — 6). Joc frumos, în care stu
denții au rezistat însă doar în prima 
parte. (A. ARNĂUTU-coresp.).

PRECIZIA SĂCELE — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 3—0 (0—0).

CLASAMENT

1. Gri vă ța Roșie Buc. (1) 9 8 1 9 129-33 29
2. S>Coua _ Sil 1Dinamo București T s c 1
4 Precizia Sâceîe (i®J 9 4 1 4 39-75 19
5. Știința Pe treier, i T» 9 4 1 4 li
6. Progresul. 3uc- 4 9 4 9 — r*
7. Farul Constanța 31 9 4 i 5 Ț7
8. Gloria Buroreș:- ir 9 4 9 Țț
9. C.S.M.S. las. £ III

16. Constructori Buc. % 3 •
11. Rulmentul Bîrlac 3 1 t 1 f
12. Universitatea Ta*. 125 9 9 9 9

Pronosport

ia. Unrversttaae* C3*j_ nm C-ța x
V. Siderurgtstnl —■ Crfsntf <0cadte* 1 I

VI. Steagul roș _ —
VII. Din. Pitești — Poli'.e?" j —-—

VHI. Met. Tîrgoviște — c.F.R.
IX. C.S.M, Reșița — Jiul Petrila
X. Mineru] Lupenj — Vagonul Arad '

XI. Ungaria — Elveția
XII. Modena — Livorno x

Xm. Pisa — Venezia 1
Fond de premii 587 685 lei din care 

135 677 lei report pentru fondul premiu- 
Mt minim.

In etapa a XXIII-a a campi
S3

STEAUA RAPID 3-2 (3-2) U. T. A.
Steaua—Rapid în „deschidere”, pe 

stadionul „23 August” ! Numele echi
pelor spun mai mult decît atît și iu
bitorii fotbalului își amintesc, desigur, 
că un asemenea meci decidea în ulti
mii ani soarta primelor clasate. în- 
tr-un fel și această ultimă confruntare 
Steaua—Rapid era decisivă, dar de 
data aceasta nu atît pentru desemna
rea unei fruntașe (căci Rapid avea 
asigurat oricum locul 2), ci pentru evi
tarea locurilor din josul clasamentu
lui de către Steaua. La capătul celor 
90 de minute de joc, tabela de marcaj 
consemna rezultatul de 3—2 în favoa
rea formației Steaua, victorie care 
ușurează mult situația ei în clasament 
și va da, cu siguranță, mai multă în
credere jucătorilor în partidele vii
toare. Deci, două puncte extrem de 
prețioase pentru Steaua. Să vedem cum 
au fost obținute. Neputîndu-I folosi 
pe Hălmăgeanu (accidentat la Lud
wigshafen), Steaua a. intrat pe teren 
cu Jenei pe post de fundaș central, la 
mijlocul terenului — Racsi cu D. Po
pescu, iar în atac și-a făcut reintrarea 
Constantin. Pe un teren mustind de 
apă, se părea că „vechea gardă" își 
va duce cu greu la îndeplinire misiu
nea. Și totuși, Racsi (cel mai bun din 
22), Constantin și Jenei și-au făcut da
toria, contribuind poate cel mai multCLUJ-FARUL 1-1 (0-0)

5 (prin telefon). O întîfnire 
de campionat, în care 

cu multă

dentă, concretizata atit in 
șuturile expediate spre poartă (20), cît 
și în loviturile de colț (12). Păcat, 
însă, că această dominare n-a avut 
nici un rezultat, marea majoritate a 
șuturilor, fiind lipsite de forță și pre
cizie, iar unele ocazii clare fiind ra
tate în mod copilăresc : Bretan min. 
21, 32, Oprea min. 66. 76 și Neșu 
min. 77.

Constănțenii au surprins plăcut prin 
jocul lor deschis și prin plusul de 
calm față de clujeni. în fazele difi
cile de la poarta lui Manciu, apără
torii au intervenit cu promptitudine, 
au „culcat” balonul, pasînd omului li
ber, declanșînd contraatacuri pericu
loase, care au găsit de multe ori des
coperită apărarea studenților. Deși 
elevii lui Mărdărescu au șutat mai pu
țin la poartă (4), ei au creat cîteva

Steagul roșu — C.S. M. S. 3-0 (2 0)

se găsesc 
fidelitate, 
trecute cu

BRAȘOV, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Echipa locală și ini
moșii ei suporteri au dat azi un se
rios examen. Fotbaliștii trebuia să 
arate că au depășit momentul critic 
Si că prezenta lor în zona de retro
gradare este de fapt un accident, iar 

în fata 
Ambele 
succes.

cu 3—0 
în care 

net (scorul putea fi mai 
timp ce spectatorii au re- 

c 'nu este nici o exagerare) 
octinue de ploaie, frigului 
r. sustinîndu-și echipa pînă

Abordind partida cu o energie ale 
cărei rezerve s-au dovedit inepuiza
bile brașovenii s-au instalat în te- 
renul oaspeților, hărțuindu-1 continuu 
pe excelentul Constantinescu. Pasele 
scurte, combinațiile în doi și trei ju
cători pe spații limitate (inițiate de 
Pescaru, într-o formă excepțională în 
acest meci) s-au dovedit elemente 
foarte indicate pe terenul alu
necos. Respectarea lor cu strictețe, 

£1

la stabilirea scorului amintit. Deși în
vinsă, Rapid nu a fost inferioară Ste
lei. A desfășurat un bun joc combina- 
tiv, cu faze frumoase, cu șuturi la 
poartă, dar n-a schimbat rezultatul 
din prima repriză pentru că în partea 
a doua a jocului nu a insistat sufi
cient în fazele de poartă, acțiunile de 
atac pierzînd mult din incisivitate. 
Doar Georgescu, de pe post de ex
tremă stingă, l-a „speriat” de mai 
multe ori pe Suciu cu șuturi destul de 
puternice.

Meciul ..s-a jucat" de fapt în prima 
repriză. Spunem aceasta și pentru că 
scorul 
Stelei) 
pentru 
oferit 
mai 
spectaculoase răsturnări 
Steaua a avut în primele 
ocazii să deschidă scorul 
7 și Racsi min. 9, care
Motroc să trimită de puțin pe... lîngă 
propria poartă). Deși jocul nu părea 
să anunțe aceasta, Rapid înscrie în 
min. 13 : Lupescu trimite de la mar
ginea > propriului careu lui Dumitriu 
care, deși jenat, îi pasează Iui Io
nescu ; acesta îl vede pe Suciu ieșit 
din poartă, îl fentează frumos pe Je
nei și, cu ștîngul, trimite precis în

din min. 43 (3—2 în favoarea 
nu a mai fost modificat, dar și 
că primele 45 de minute au 

un joc mai dinamic, cu faze 
palpitante, mai interesante, cu 

de situații, 
minute două 
(Voinea min. 
îl obligă pe

faze extrem’ de periculoase, rezolvate 
în ultimă instanță de Gaboraș : în 
min. 22 și 59 portarul studenților a 
trebuit să plonjeze Ia picioarele lui 

ași Gaboraș a 
careului

tonlor clujeni și înscrie pe lingă Ga
boraș ; egalarea survine în min. 79, 
cînd la o minge aruncată de la mar
gine de Cîmpeanu, Manciu a sărit, a 
reținut balonul, dar a căzut cu el în 
poartă : autogol. Constănțenii au con
testat valabilitatea golului. Pînă la 
sfîrșit, nimic interesant.

A arbitrat cu greșeli C. Nițescu — 
Sibiu.

UNIVERSITATEA : Gaboraș 7 — 
Mustețea 6, Neșu 6. Anca 8, Cîmpea
nu 8 — Oprea 6, Țegean 8 — Marcu 
8, Ivansuc 5 (Pexa min. 67 — 7), 
Bretan 6, Sabo 7.

FARUL : Manciu 6 — Pleșa 6, Tîl- 
vescu 8, Costin 8, Gref 5 — Mano- 
lache 6, Koszka 5 — Caraman 6, 
Zamfir 6, Iancu 6, Kalo 7.

V. MOREA — coresp. reg.

ca și voința cu care au luptat pentru 
fiecare balon, au adus brașovenilor 
nu numai satisfacția unui rezultat bun 
-— cu care și-au luat revanșa după 
înfrîngerea din tur — ci și a unei 
comportări foarte frumoase.

Ieșenii au adoptat o tactică speci
fică unui meci în deplasare. Au jucat 
aglomerat în apărare, de unde au 
aruncat mingile spre Stoicescu, Cu
perman și Matei, jucătorii cei mai 
avansați, în speranța că aceștia vor 
realiza contraatacuri care să-i pună 
in si uatia de a înscrie. Tactica nu 
a dat însă roade, pe de o parte pen- 
tru că cele trei vîrfuri au încercat 
să rezolve situațiile numai prin ac
țiuni individuale, iar pe de altă parte 
pentru că Sigheti a fost mereu pre
zent în zona de apărare, ajutînd pe 
Jenei și pe Alecu să se descurce în 
momentele mai grele. Totuși, trebuie 
să subliniem că o scurtă perioadă 
(spre sfîrșitul reprizei secunde), cînd 
brașovenii au încercat să temporizeze 
jocul la mijlocul terenului, ieșenii 
și-au adus aminte că ocupă locul 3 
în clasament și au făcut dovada ca- 
lităjilor lor, realizînd cîteva combi- 

poarta goală : 1—0. Dumitriu ar fi 
putut apoi să majoreze avantajul echi
pei sale dar, în stilul său caracteristic, 
a... ratat o mare ocazie. S-a aflat sin
gur cu portarul, dar a... driblat, i-a 
venit în întîmpinare un adversar, l-a 
driblat și pe acesta (în ambele situații 
ar fi putut să înscrie ușor), pentru ca 
apoi să tragă afară de la 3—4 m ! 
Steaua obține egalarea în min. 26, 
prin golul înscris de Voinea la o gre
șeală a lui Greavu și Motroc. El s-a 
trezit cu balonul în picior la margi
nea careului, șutul fiind o simplă for
malitate : L—1. După numai un mi
nut, Steaua ia avantaj : Constantin, 
de pe poziție de extremă dreaptă, 
centrează în careu iar Voinea, din ime
diata apropiere a porții, a trimis cu 
capul în plasă pe lîngă Răducanu, 
surprins de iuțeala acțiunii. Un nou 
gol al Rapidului restabilește egalita
tea : de la marginea terenului, Du
mitriu trimite o minge în careu, minge 
la care nu intervine nici unul din 
cei patru apărători ai Stelei situați 
pe linia de 6 m ; o primește Codreanu 
și... 2—2. Golul victoriei (autor Con
stantin, min. 43) a fost înscris, 
părerea noastră, din .ofsaid. La 
vitură liberă executată de Racsi 
gea ajunge în careul . rapidist, 
era un buchet de jucători ; aflat în 
fața tuturor, Constantin trimite cu 
capul în plasă. Arbitrul de tușă Sa- 
doveanu semnalează poziția de ofsaid, 
dar N. Mihăilescu, arbitrul de centru, 
îl ignoră. La insistențele rapidiștilof 
acceptă să-1 consulte pe „tușier”, dar 
îl ignoră din nou, acordînd golul. 
Din repriza a doua semnalăm exce
lenta ocazie a lui Racsi de a majora 
avantajul (min. 12 șut pe lîngă bara 
verticală), un șut-bombă al lui Dan 
de la mijlocul terenului, reținut cu 
dificultate de Suciu, cîteva curse ale 
lui Micu (șters în general) și mai 
multe șuturi ale lui Georgescu.

Arbitrul N. 
slab.

după 
o lo- 
min- 
unde

ARAD, 5 (prin telefon, de tj 
nostru). Constantin CernăianuJ 
dintre cei mai realiști antren 
noștri, ne spunea înainte de înJ 
partidei : „Niciodată n-am cîști 
terenul din Arad ; nici măcar 
zultat de egalitate n-am reuș 
cred că vom sparge gheața 
acum !“ Realismul Iui Cernăian 
s-a făcut simțit în cucerirea i 
de lider de către Petrolul, a 
fie confirmat la sfîrșitul celor 
minute : U.T.A. a cîștigat ctJ 
aducînd fruntașei clasamentului 
înfrîngere din retur.

A fost., meritată victoria gaa 
Categoric, da ! U.T.A. a fost 
care și-a impus jocul, mai ales 
priza I, cînd s-a hotărit soar 
ciului

Partida derbi a etapei s-a j 
de un timp splendid și de un 
uscat, fiind urmărită de aproț 
17 000 de spectatori. De la -hMfc 
remarcă tendința gazdelor d^l 
simplu, cu pase lungi, pe poal 
intercalarea lui Chivu sau Fi: 
linia de atac, după cum cerea 
Apărarea ploieșteană este uned 
prinsă de acest plus de efea 
linia de atac a adversarilor și I

. Tenei

Mihăilescu a condus

Ml

Steaua : f
D.

csi 9, D.
Negrea 5), Constantin 8, Voinea 

7, Sorin Avram 7.

Rapid : Răducanu 6 — Lupescu 7, 
Motroc 5, Dan Coe 6, Greavu 7 — 
Dinu 6, Georgescu 8 — Năsturescu 
(min. 19 Jamaischi 6), Dumitriu 7, 
Ionescu 7, Codreanu 6.

CONSTANTIN MACOVEI
Așa s-a înscris primul gol 
nici fotoreporterii noștri).

DIMAMO BUCUREȘTI -ȘIlIHțJ
Pîrcălab demarează, centrează... gol 

(min. 1) ; Pîrcălab demarează, centrea
ză... gol (min. 16); Pîrcălab demarea
ză, centrează... gol (min. 51) ; Pîrcălab 
demarează, centrează... gol (min. 60)

nații la capătul 
(min. 71 și 76) a 
a înscrie.

Meciul a fost în general foarte fru
mos, meritul pentru realizarea acestui 
spectacol nesperat (tinînd seama de 
condițiile atmosferice în care s-a 
jucat) revenind aproape în exclusi
vitate echipei brașovene.

Golurile au fost înscrise de Gane 
(min. 15 și 53) și Goran (min. 43). 
Mai sînt de notat „barele" din min. 30 
(Pescaru) și 61 (Goran).

Arbitrul N. Cursaru, ajutat de E. 
Vlaiculescu și V. Gligorescu (toți din 
Ploiești), a condus bine următoarele 
formații i

cărora Cuperman 
fost pe punctul de

STEAGUL ROȘU: Adamache 7 —
Zaharia 6, Jenei 7, Alecu 7, Naghi 7 
— Pescaru
7, Gane 9,

10, Sigheti 8 — Selymesi 
Goran 8, Gyorfî 7.

C.S.M.S. :
pescu 6, Pop 6, Vornicu 6, Deleanu 6 
(din min. 47 Malschi 6) — Humă 5, 
Romilă 7 — Matei 6, Stoicescu 6, Cu
perman 7, Incze IV 6.

Constantinescu 10 — Po-

CAUN ANTONESCU

și... discul care înregistra festiv 
namovist pe gazonul de la „23 
părea că se învîrtește în același 
Intr-atît de irezistibilă s-a dove 
aripa dreaptă dinamovistă (, 
Carpatilor”, cum plastic a ca rac 
un gazetar italian) coautoarea 
patru goluri ,\semnate“, rînd 
de Frățilă, Mihăilescu (autogol 
și Ilaidu (de două ori).

Apoi Pîrcălab a realizat gol 
(min. 63), le-a creat în stilul s 
sonal pe următoarele două (îm 
plasă de Frățilă în min. 72 
pentru ca tot el să pecetluiască 
(min. 87) scorul meciului și al. 
pionatului.

Dar, firește, această victorie 
rică n-a avut un singur erou, 
echipă dinamovistă ni s-a părut 
cît aceea care evoluase în etap 
rioară în compania U.T.A.-ei, d 
trenorii au operat doar două m 
în formație : Grozea și Oct. Pop 
în linia mediană —■ în locul lu 
gllcli și Ștefan. Au fost do: 
schimbări, dar esențiale, avînd 
influențeze în bine jocul prac 
dinamoviști, devenit acum mai ec 
mai clar, mai cursiv. Intr-adevS 
doi mijlocașii au dat dovadă 
dilate, s-au plasat rațional în t 
pasat cu adresă și mai ales 
baloanele culese de ei. In speri 
rul Grozea (mijlocașul ofensiv) 
vit deseori impecabil la „întîlu 
Pîrcălab, scoțîndu-1 astfel din 
tiv pe fundașul

Să nu-i uităm 
tori dinamoviști, 
aflați mereu pe 
Pîrcălab;, ca și pe component Ii 
fensive, cărora le revine merit

Deliu.
nici pe ceilalț 
pe Frățilă și 
fază la centră



olului de fotbal-—24 de goluri glw^

Etapa a Ill-a

ETROLUL 2-0 (2-0) Siderurgistul — Crișul 3-0 (1-0)
iu mai poate interveni cu eficacita- 
ea-i cunoscută. Așa a fost la primul 
'ol, căzut în min. 13 : Chivu s-a în- 
iltrat pe dreapta, a pasat lui Donciu, 
ie la acesta mingea a ajuns la Pan- 
ea. Mocanu ezită să-1 atace decisiv 
i Pantea centrează lui Țîrlea ; un 
ut cu stîngul din unghi greu și Io- 
sescu este „învins” : 1—O. Meciul este 
ntrenant, deosebit de disputat, purtat 
ntr-un ritm susținut (impus de 
J.T.A.), după părerea noastră unul 
lintre cele mai frumoase jocuri din 
eturul campionatului. Mingea se 
limbă cu repeziciune de la o poartă 
i alta, cei doi portari remarcîndu-se 
rin intervențiile lor eficace, cura- 
oase. Totuși plasa Petrolului e din 
ou scuturată. Dar de data aceasta 
e Axente (min. 26) care, lansat de 
îrlea, fuge cu Boc și Pahonțu în 
spate” și șutează sec de la cîțiva 
letri.
r'^ndusă cu 2—O și avînd în față 
„-cirul primei înfrîngeri din retur, 

etrolul nu-și poate reține nervii și 
i min. 32 Moldoveanu are o ciocnire 
u Bifau. Fundașul arădean îl face 
ur și simplu K.O. pe Moldoveanu și 
upă îndelungi parlamentari, arbitrul 

elimină, Țirlea trecînd fundaș în

pe care nu l-au putut „prinde“ 
ecis și Frățilă a reluat balonul
1

Foto : V. Bageac

8-0 (1-0)!
imprimat din fașă acțiunilor o notă 

rstructivă.
Știința Craiova, performera returului, 
deziluzionat, pierzînd la un scor care 

se uită ușor. Care să fie explicația 
:stui rezultat atît de sever? Dintre 
ie, una ni se pare mai aproape de 
evăr. Și anume: golul întîi, căzut 
t de devreme (min. 1 ■— la prima 
iulie ofensivă a dinamoviștilor) a de- 
minat formația oaspe să joace altfel 
:ît obișnuiește să o facă în deplasare.

adăpost de razele... lanternei și în 
■inia de a egala, fotbaliștii craioveni 
„deschis” prea mult jocul, hazardîn- 

-se în terenul advers. De nenumărate 
mijlocașii Strîmbeanu și Ivan (în- 

>sebi) au „urcat" pînă 5n apropierea 
i“-lui dinamoțjjit, lăsînd descoperită 
ipria apărare la contraatacurile ;id ver
ii lui. Să adăugăm la acestea și absen- 
lui Eftimie din linia de atac, fapt 
e s-a resimțit mult în jocul întregii 
ipe. Sfirlogea nu s-a înțeles nici o 
>ă cu celălalt înaintaș central (Stă- 
cu), care în loc să încerce acțiuni
ubinative a preferat să șuteze de la 
tanță la poarta lui Datcu»
Vrbitrul Al. Toth (Oradea) a condus 
isfăcător următoarele formații: 

locul lui Birău. Jocul degenerează și 
din cauza conducătorului partidei, 
care în unele momente a pierdut con
trolul asupra meciului. Bacoș (min. 
33) îl „culcă” pe Badea, care mai tîr- 
ziu se răzbună ; Pahonțu îl lovește 
pe Igna cu mingea etc.

în timpul pauzei, antrenorii și că
pitanii celor două echipe sînt che
mați la ordine de delegatul federal, 
Dincă Schileru. Rezultatul e că, după 
reluare, jocul e „cuminte”, liniștit. Nu
mai că își pierde și din valoare. Trec 
multe minute și nici o fază interesantă 
nu se produce. Doar în min. 70 Badea 
și Dridea, de la doi metri de poartă, 
au pe rînd mingea la picior, dar nu 
pot șuta. în min. 88 un șut al lui 
Moldoveanu era cît p-aci să fie gol, 
dar este respins de portarul Weichelt, 
în cădere, cu călcîiul. Și astfel se în
cheie un meci care a debutat mai mult 
decît promițător, dar „stricat” de ges
tul reprobabil al lui Birău.

Cu toate că uneori a fost depășit 
de joc, arbitrul llie Drăghici (Bucu
rești) a condus corect. El a fost aju
tat la tușă de bucureștenii C. Nicu- 
lescu și N. Petriceanu.

U.T.A. : Weichell 7 — Birău 3, 
Bacoș 7, Mețcas 7, Igna 7 — Chivu 8, 
Floruț 7 — Pantea 8, Donciu 7, Ț îr
lea 8, Axente 7.

PETROLUL: Ionescu 7—Pahonțu 
7, Bdc 7, Florea 6, Mocanu 7 — luhas 
7, Dragomir 8 — Dincuță 5 (din min. 
84 Crișan), Dridea 6, Badea 7, Mol
doveanu 5.

MIRCEA TUDORAN

Binsmo Pitești - Politehnica Timișoara 1-0 (1-0)
PITEȘTI, 5 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Dinamo, ca un con
tabil meticulos, a mai adăugat azi 
două puncte la zestrea bogată pe care 
echipa n-a avut-o de cînd activează 
în categoria A : a făcut 24 de puncte 
și a revenit pe locul IV. Dar jocul 
prestat astăzi a fost departe de a sa
tisface așteptările publicului, mai exi
gent de cînd fotbaliștii piteșteni se 
află în plutonul echipelor fruntașe. 
Cineva motiva comportarea echipei 
prin faptul că 7 jucători sînt în a- 
ceastă perioadă în examene. Proba
bil. Cu excepția portarului Niculescu, 
a fundașilor centrali și a tînărului 
Radu, restul mi s-au părut obosiți. 
Nici proaspătul internațional Dobrin 
n-a ieșit din nota echipei. Se pare că 
oboseala și mai ales terenul ud (în 
timpul meciului a plouat) l-au stîn- 
jenit în etalarea posibilităților tehnice. 
Atacanții centrali Țurcan și Nagy au 
acționat ca doi... străini, mereu în 
contratimp. Doar o dată s-au înțeles 
(min. 43), cînd Țurcan cu capul i-a 
pus mingea la picior lui Nagy și a- 
cesta a înscris din apropiere.

Politehnica a avut 60 de minute su
perioritatea în joc. Repriza secundă 
i-a aparținut. Dar ce folos ? Slabă 
consolare pentru poziția ei actuală. 
Studenții, cu o linie de mijlocași mai 
activă, au stăpînit terenul, au țesut 
fază după fază dar, la 16 m s-au 
pierdut în combinații. Ineficacitatea 
care caracterizează jocul acestei for
mații a fost pregnantă. Două șuturi 
ale lui Răcelescu (min. 32 și 47), unul

REZULTATELE DIN CATEGORIA C

GALAȚI, 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Fiind vorba de „der
biul” codașelor, principalele candidate 
la retrogradare, partida de aici a avut 
alura unui aprig meci de cupă, am
bele echipe jucîndu-și o teoretică 
șansă de a rămîne în categoria A.

A cîștigat echipa Siderurgistul, care 
s-a adaptat mai bine la terenul-burete 
de pe stadionul Dunărea (la Galați, 
în ultimele 5 zile a plouat mereu), a 
luptat pînă la epuizare, depășindu-și 
net adversara, atît pe plan fizic cît 
și pe plan tehnic. Subliniem din capul 
locului aportul hotărîtor al cvartetu
lui ofensiv al gălățenilor — magis
tral condus de Neagu — care, mai 
ales în a doua parte a meciului, a 
jucat foarte bine, perforînd în repe
tate rînduri apărarea orădeană.

Meciul a debutat favorabil gălățe
nilor. In min. 3, Neagu pătrunde în 
careul de 16 m al oaspeților, face 
„un-doi“ cu Voinea și șutează necru
țător pe lîngă Eremia : 1—0. în restul 
reprizei, joc desfășurat mai mult la 
mijlocul terenului, fără emoții pentru 
spectatorii care au de înfruntat doar 
torențialele dezlănțuiri ale norilor.

Partea a doua a întîlnirii începe în 
nota de accentuată dominare a gaz
delor, hotărîte să decidă soarta me
ciului. Neagu produce panică, prin 
derulantele sale „cristiane”, în dis
pozitivul de apărare al oaspeților, iar 
Voinea și Stătescu străbat ca niște 
bolizi înverșunatul „beton" orădean.

al lui Mițaru (min. 49) și unul al fun
dașului Surdan (min. 45, cel mai pe
riculos, Niculescu fiind obligat să res
pingă în corner) sînt prea puține pen
tru ca o echipă să obțină victoria. 
Ar mai trebui arătat că portarul ti
mișorean era să-și maree un autogol 
în min. 34, boxînd mingea în bară. 
Timișorenii l-au trimis în acest joc 
pe Răcelescu în linia de atac, sperînd 
într-o minune : un șut de fundaș 
care... să facă ceva. Răcelescu a fost 
într-adevăr cel mai periculos atacant, 
a muncit mult, dar fără două extreme 
nu se poate face nimic. Remus Lazăr 
umblă la „lucruri ieftine”, iar Mițaru 
are întotdeauna „probleme” cu arbi
trii, fiind veșnic nemulțumit.

Și acum să ne referim la o fază 
controversată. Era în minutul 29 : în 
luptă cu llie Stelian, Mircea Popa 
faultează, balonul ajunge Ia Grizea 
care înscrie. Arbitrul fluierase însă

IERI, ÎN CATEGORIA B
SERIA I

Oțelul Galati — Metalurgistul Bucu
rești 0—2 (0—1)

Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 
2—0 (1—0)

Dinamo Victoria București — Po
iana Cîmpina 2—0 (1—0)

Dinamo Bacău — C.F.R. Roșiori 
4—0 (2—0)

Știința București — Ceahlăul P. 
Neamț 3—1 (1—0)

Flacăra Moreni — Progresul Bucu
rești 1—0 (1—0)

Oltul Rm. Vilcea — Progresul 
Brăila 2-0 (1—0) 

în această teribilă încleștare — ju
cătorii ambelor echipe sînt negri din 
cap pînă-n picioare de noroi — ob
țin cîștig de cauză gălățenii, a căror 
pregătire fizică este impecabilă, iar 
marea lor dorință de victorie îi pro
iectează — literalmente — în atac, 
în aceste condiții „cad" ultimele două 
goluri : în min. 69 Bretan, lansat de 
Stătescu, sprintează printre apărătorii 
orădeni și înscrie imparabii : 2—0; 
patru minute mai tirziu Stătescu îl 
„pierde pe drum" pe Naghi, șutează 
năpraznic, Eremia scapă mingea, iar 
loniță o expediază în plasă : 3—0.

Meciul este jucat, frumoasa victo
rie a Siderurgistului fiind salutată de 
sirenele de vapoare aduse în tribune 
de spectatorii gălăteni care azi, mai 
mult ca oricînd, speră în rămînerea 
echipei lor în categoria A. Consem
năm, în încheiere, arbitrajul bun al 
brigăzii bucureștene -— Aure! Bentu, 
M. Bică, I. Hrisofi — facilitat și de 
sportivitatea celor două echipe.

SIDERURGISTUL: Florea 7 — Pal
7, Voicu 7, Dima 7, Valcan 7 — lo- 
nită 7, Adam 8 ■— S. Bretan 7, Voinea
8, Neagu 9, Stătescu 8.

CRIȘUL : Eremia 5 (din min. 74 
Casoni) — E. Naghi 5, Solomon 7, 
Pojoni 8, Sacaci II 7 — Vigu 7, 
Iacob 6 — Harșani 6, Mureșan III 5 
(din min. 46 Tomeș 5), Varga 5, Mu
reșan II 6.

MARIUS POPESCU

fault comis de Popa și a anulat pe 
bună dreptate golul. Nu știm de ce 
timișorenii au protestat 1

Arbitrajul lui I. Dobrin (Craiova)
— bun în prima repriză, dar cu scă
pări în a doua, datorită unor greșeli 
în aprecierea faulturilor. Se pare că 
și terenul alunecos i-a creat dificul
tăți.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 7
— I. Popescu 6, Barbu 7, I. Stelian 7, 
Badea 6 — Țîrcovnicu 6, Dobrin 6 — 
C. Radu 7, Nagy 6, Țurcan 5, David 
5 (min. 57 — Pop 5).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : P. 
Popa 7 — Surdan 6, Petrovici 6, Le- 
re ter 7, Speriosu 6 — Mihăilă 6, Gri
zea 7 — R. Lazăr 5, M. Popa 5 (min. 
60 — Loncer 5), Răcelescu 7, Mițaru 5.

CONSTANTIN ALEXE

SERIA A ll-A

Clujeana — C.S.M. Sibiu 1—0 (1—0)
C.F.R. Arad — Arieșul Turda 2—1 

(2—1)
A.S.A. Tg. Mureș — Gaz metan 

Mediaș 1—0 (1—0)
Ind. sîrmei C. Turzii — Recolta 

Cărei 2—0 (0—0)
C.S.M. Reșița — Jiul Petrila 1—2 

(1-1)
Minerul Lupeni — Vagonul Arad 

1—0 (0—0)
Minerul Baia Mare — A.S. Cugir

1—0 (0—0)

a campienatefor

republicane, categoria A

Etapa a IlI-a a campionatului repu
blican de lupte pe echipe, cat. A, * 
programat numai intilniri bilaterale, ma
joritatea lor viu disputate.

Iată pe scurt cîteva aspecte de la 
confruntarea din sala Giulești, dintre e- 
chipele bucureștene Metalul și Rapid 
(greco-romanc). Ambele formații au ofe
rit partide si rinse, cu multe procedee 
tehnice. A învins echipa metalurgistă 
(21—11) datoiiti unui plus de voință. 
In unele meciuri s-a luptat însă „închis”, 
arbitrii fiind nevoiți să dicteze avertis
mente pentru lipsă de combativitate. 
De altfel, în toată reuniunea s-a înre
gistrat un singur tuș ! Arbitrajele au 
fost bune.

Rezultatele în ordinea categoriilor: 
C. Ciohotaru (R) meci nul cu I. Pri- 
sada ; V. Tu dose (R) b.p. M. Sandru, 
M. Baciu (R) m. nul cu E, Hupcă ; G. 
Stan (R) b.p. V. Coman; I. Enache 
(R) m, nul cu Gh. Gheorghe ;; G. Moisin 
(R) pierde la puncte Șt. Geantă; R. 
Chițearov este învins la tuș de
St. Ștetfănică. La cat. grea FI. Pițn 
(M) cîștigă fără adversar. (V, G.)

★

Meciul de „libere* din campionatul 
categoriei A dintre formațiile Steaua și 
Dinamo, desfășurat sîmbătă după-amia- 
ză, era să se încheie cu o mare surpri
ză. Dinamoviștii conduceau după trei 
partide cu 9—3, iar înainte de ultima 
cu 15,5—12,5. La categoria grea, însă, 
dinamovistul L Cum panaș u n-a reușit 
să-i facă față lui Șt. Stîngu decît 2 
minute, astfel că rezultatul final a de
venit favorabil luptătorilor de la Steaua 
cu 16,5—15,5.

Dacă echipa din șos. Ștefan, cel Mare 
n-a reușit surpriza, în schimb cîțiva 
componenți ai ei au întrecut toate aștep
tările. Este vorba de Gh. Stan (cat. 
57 kg) și Al. Radu (cat. 63 kg), car© 
au cîștigat la puncte în fața unor valo
roși luptători de la Steaua, Al. Marmara 
și, respectiv, P. Coman (ultimul, clasat 
pe locul 5 la recentele campionate eu
ropene) și de tînărul Gh. Marton (cat. 
97 kg) care a terminat la egalitate cu. . 
A. Balog. 1

Pentru frumoasa lor comportare în 
această partidă dinamoviștii merită fe
licitări și împreună cu ei antrenorul Vie-, 
tor Dona.

Sportivii de la Steaua, cu foarte pu
ține excepții, nu s-au comportat însă ia 
nivelul posibilităților. Nu este mai puțin 
adevărat că la cat. 78 kg ei au pierdut 
4 puncte. I. Popescu accidentîndu-se 
cu cîteva minute Înainte de meci, nu s-a 
mai prezentat pe saltea. (C. Ch.)

Iată și alte rezultate înregistrate îffi 
această etapă: Steagul roșu Brașov— 

Oțelul Galați 22,5—9,5 ; Electroputere 
Craiova—C.S.M. Reșița 22-—10 ; C.F.R. 
Timișoara—A.S.M.T. Lugoj 19—9 ; Chi
mistul Baia Mare—Unio Satu Mar® 
18—14 (rgreco-romane“) ; Oțelul Ga
lați—Progresul București 13—19 ; Mu

reșul Tg. Mureș—Steagul roșu Brașov 
14,5—17,5; Progresul Brăila—Prahova 

Ploiești 14—14 („libere*).

1INAM0 BUCUREȘTI : Datcu 7 — 
aa 7, Nunweiller III 7, Nunweiller
7, Ivan 7 — Grozea 9, O. Popescu 

— Pîrcălab 10, Varga 7 (min. 72 
e II), Frățilă 8, Haidu 8.

FIINȚA CRAIOVA: Papuc 7 — Mi- 
lescu 6, Mincă 5, M- Marcel 5, Dc- 
4 — Strîmbeanu 5, Ivan 6 — Cîrciu- 

rescu 5, Sfîrlogea 6, Stănescn. 5, lo- 
icu 5.

G. NICOLAESCU

SERIA EST
Locomotiva Iași — Petrolul Moinești 

1—0 (0—0)
Fructexport Focșani — Rapid Mizil (în

trerupt din cauza ploii la scorul de 2—1)
Unirea Negrești — Victoria Roman 0—6 

(0-2)
Flamura roșie Tecuci — Chimia Ora- 

ȘUl Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 (1—0)
Metal osp ort Galați — Foivsta Fălti

ceni 6—0 (2—0)
Textila Buhuși — Metalul Rădăuți 3—0 

(1—0)
Minobrad v Dornei — Chimia Su

ceava 0—1 (0—0)

SERIA SUD
Electrica Constanța — Tehnometal

București 3—0 (1—0)
Tractorul Brașov — Oltul Sf. Gheorghe 

1—0 (0—0)
Electrica Fieni — Marina Mangalia 

3—0 (2—Oj
S. N. Oltenița — Metrom Brașov 2—1 

(2—0)
Dunărea Giurgiu — I.M.U. Medgidia 

0—0
Flacăra roșie București — Rulmentul 

Brașov 2—1 (1—0)
Chimia Făgăraș — Portul Constanța 

3—1 (1—1)

SERIA VEST
Progresul Strehaia — Metalul Tr. Se

verin 0—1 (0—0)
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Caransebeș 

3—0 (1—0)
Victoria Călan — Muscelul Cîmpulung 

5—0 (4—0)
Victoria Tg. Jiu — Metalul Hunedoara 

1-2 (1—1)
Progresul Corabia — Electromotor Ti

mișoara 4—1 (2—0)
Electroputere Craiova — Minerul Deva 

3—0 (1—0)
Minerul Cîmpulung — Minerul Anina 

0—3 (neprezentare)

SERIA NORD
Metalul Copșa Mică — Chimica Tîmă- 

veni 1—0 (0—0)
Steaua roșie Salonta — Unirea Dej 

1—1 (0—1) . a
Faianța Sighișoara — A. S. Aiud 1—2 

(1—2)
Progresul Reghin — Forestiera Sighe- 

tul Marmației 2—1 (1—1)
Minerul Bihor — Gloria Bistrița 2—0 

(1-0)
Olimpia Oradea — Minerul Baia Sprie 

2—0 (1—0)
Sâtmăreana — Soda Ocna Mureș 3—2 

(2-2)



Sportivi români în întîlniri internaționale
Patru victorii ale atîeților

români la concursul
„Narodna mladej k k

5 (prin telefon).STARA ZĂGORA
Sportivi din R. D. Germană, Iugoslavia, 
România, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria au participat la ediția a X-a 
(jubiliară) a concursului atletic interna
țional organizat de ziarul „Narodna 
mladej“.

Una din probele așteptate cu mare 
interes a fost, cea de aruncare a suliței 
femei. Campioana țării noastre MIHAELA 
PENEȘ a realizat 56,54 m, intrecînd-c 
categoric pe Valentina Popova (U.R.S.S.), 
cea mai bună performeră mondială din 
acest an.

Iată acum cîteva dintre rezultatele în 
registrate: BĂRBAȚI : 800 m : Bulîșev 
(U.R.S.S.) 1:52,9: 1500 m: Kalccv
(Bul.) 3:50,2; 5000 m: Dalkîlie (Tur
cia) 14:38,8; 110 mg: Prokofiev (Bul.) 
14,7 : 3000 m ob. : CARAMIIIAI (RO- 

1 MÂNIA) 8:59,2, Tihov (Bul ) 9:02,2, 
jelev (Bul.) 9:04,4 ; 20 km mars : CA- 

iRAIOSIFOGLU (ROMÂNIA) 1.38:01,6, 
Stoikov (Bul.) 1:39:14,8, Atanasov 
1.41:41.6; lungime: Tonev (Bul) 7,55, 

iSAMUNGI (ROMÂNIA) 7,41, Poszala 
(Ung.) 7,37 ; triplu : Riickborn (R.D.G.) 
16,26: prăjină: ASTAFEI (ROMÂNIA) 
4,60, Fc.ld (U.R.S.S.) 4,40, Ilristov
(Bul.) 4,20; greutate: Feher (Ung.) 
18.01, Barisici (Iug.) 17,95, Gheorghiev 
(U.R.S.S.) 17,89 ; FEMEI : 400 m : To- 
mova (Bul.) 58,9; 80 mg: Kerkova 
(Bul.) 11,2; lungime: Iorgova (Bul.) 
6,14. Zafirova (Buf.) 5,88, Rașeva (Bul.) 
5,64, V1NTTLÂ (ROMÂNIA) 5,63; 
greutate: Ciorbova (Bul.) 15,84, disc: 
Illgen (R.D.G.) 51,13, Mihailova (Bid.) 
50,92, CATARAMA (ROMÂNIA) 49,68 ; 
•uliță: PENEȘ (ROMÂNIA) 56,54, Po
pova (U.R.S.S.) 54,54, Radnai (Ung.) 
47,94, Arsova (Bul.) 47,82.

S-au incheiat Campionatele internaționale de tir
și două serii la 4 sec.). 
Au concurat 16 trăgători: 
rezultate: semifinale — 
L Tripșa 146 p — G. Ma
ghiar 142 p, G. Makeev 
(R.SJ-S.R.) 146 p — A. 
Papageorgopoulos (Gre
cia) 133 p. Finala : Tripșa 
146 p — Makeev 141 p. 
Clștigător: L TRIPȘA.

Armă standard 3x20 
focuri seniori: 1. L. LUS- 
BERG (R.S.F.S.R.) 574 p 
(194 + 194+186), 2. V.
Komev (R.S.F-S.R.) 573 p, 
3. P. ȘANDOR (Roma 
nia) 572 p (197 + 194 + 
181) — nou record repu
blican (v.r. 570 p), 4. V. 
Grozdanovic (Iugoslavia)
571 p, 5. I. Meitin
(R.S.F.S.R.) 569 p, 6. N, 
Rotaru (România) 568 p 
(198 + 192 + 178), 7. E.
Vergov (Bulgaria) 568 p, 
8. M. Stoianovic (Iugo
slavia) 567 p (38x10), 9. 
B. Loncar (Iugoslavia) 
567 p (36x10), 10. Gh. Va- 
silescu (România) 567 p. 
Meci triunghiular : 1. RO
MÂNIA 2265 p (Șandor
572 p, Vasilescu 567 p, 
Ferecata 566 p, Ciulu 560 
p) — nou record repu-

' bllcan (vjr. 2242 p), — 
I 2. Iugoslavia 2257 p, 3.

Bulgaria 2216 p. Pistol 
calibru mare: 1. G.
KOSÎH (R.S.F.S.R.) 590 p 
precizie +298 la viteză), 

' lipin (R.S.F.S.R.) 589 p (291+298), 3. 
1 R. Suleimanov (R.S.F.S.R.) 588 p (292 

+296), 4. G. Makeev 585 p, 5. J. Ve-

(Urmare din pag. 1)

primul loc, după un „dud- pasionant 
cu Kasoumis (Grecia), Sinkulak (Un
garia), Maghiar (România) șl Makeev 
(R.S.F.S.R.).

Cele patru zile ale competiției de 
la poligonul Tunari, au constituit un 
bun prilej de verificare a gradului 
de pregătire a trăgătorflor din cele 
opt țâri, în ajunul , mondialelor* de 
la Wiesbaden.

Rezultate: Armă standard 3x20 
focuri senioare t 1. KIRA BOIKO 
(R.S.F.S.R.) 579 p (195 p la poz. cul- 
cat+198 p la poz. genunchi+186 la 
poz. în picioare), 2. Tamara Cerka- 
sova (R.S.F.S.R.) 573 p, 3. Tomata
Komaristova (R.S.FSJL) 56» p, 4. 
IUDITH MOSCU (România) (19&+192 
+ 176) — nou record republican (vr. 
562 p), 5. Magdalena Herold (Iugo
slavia) 564 p, 6. Milena Potokar (Iu
goslavia) 562 p, 7. Tereza Quintas 
(România) 558 p, 8. Anca Lanjeva 
(Bulgaria) 558 p, 9. Maria Ignat (Ro
mânia) 558 p, 10. Vera Otrin (Iugo
slavia) 557 p. Meciul triunc’hiular: 
1. IUGOSLAVIA 1683 p, 2. Bulgaria 
1669 p, 3. România 1656 p. Armă 
standard 3x20 focuii juriorl: 1. D. 
BECEA (România) 551 p (192+188+ 
171), 2. Al. Belinschi (România)
549 p, 3. M. Pavel (România) 547 p, 
4. B. Pavlovic (Iugoslavia) 546 p, 5. 
M. Sipek (Iugoslavia) 545 p, 6. L. 
Jalamov (Bulgaria) 544 p, 7. P. David 
(România) 543 p, 8. L Cergic (Iugo
slavia) 540 p, 9. C. Lazarovici (Ro
mânia) 538 p, 10. N. Ionesoi (Româ
nia) 537 p. Meci triunghiular t 1. IU
GOSLAVIA 1631 p, 2. România 1628 
p (Becea 551 p, Pavel 547 p, Caegezi 
530 p.), 3. Bulgaria 1574 p.

Pistol viteză — eUminatoriu: (pro- selȚ^f^iwiovaciarSM'p' erE? Hal
bă experimentală oonstînd din trei durov (R.S.F.S.R.) 583 p, 7. V. Atana- 
serii — a cite 5 focuri — Ia 8 sec.

PARIS, 5 (prin telefon). — Pe tere
nurile de la Roland Garros s-au dis
putat sîmbătă și duminică ultimele 
întîlniri din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței. în 
finala probei de dublu masculin s-au 
întîlnit perechile Denis Ralston —• 
Clark Graebner (S.U.A.) și Ion Țiriao 
—- Ilie Năstase (România). Jucătorii 
americani, capi de serie cu nr. 2 pe 
tabloul competiției, s-au dovedit su
periori, cîștigînd cu 6—3, 6—3, 6—0. 
A doua finală încheiată a fost cea 
la dublu femei. Au cîștigat austra- 
liencele Margaret Smith și Judy Teg- 
gart cu 4—6, 6—1, 6—1 în fața com
patrioatelor lor Jill Blackman — Fay 
Toyne.

în proba de simplu bărbați, austra
lianul Tony Roche l-a învins în trei 
seturi pe maghiarul Istvan Gulyas i 
6—1, 6—4, 7—5. La feminin, Ann
Haydon-Jones repetă succesul ei din 
ediția 1961 a turneului, cîștigînd fi
nala cu 6—3, 6—1 în fața campioa
nei S.U.A., Nancy Richey. La dublu 
mixt : Annette Van Zyl, Mc Millan 
(Republica Sud-Africană) — Ann 
Haydon-Jones (Anglia), C. Graebnet, 
(S.U.A.) 1—6, 6—3, 6—2.

Cursa cîclistă dotată

3. 
Vinklereva 18,70;
1. Hana Uskova,

2. Eva Svetlikova
3. Rozalia Fllipes-

Biena Ceampelea evoluînd la sol

REZULTATE, FEMI
NIN, sărituri: 1. Nadej- 
da Efremova (Dinamo 
Moscova) 18,70, 2. Vera 
Ilina (Dinamo Mosco
va) 18,63, 3. Zdena Hu- 
bena 18,55; paralele: 1. 
Elena Teajelova (Dina
mo Moscova) 18,98, 2. 
Rodica Apăteanu (Dina
mo București) 18,88, 
Marta 
birnă: 
19,00, 
18,95, 
cu (Dinamo București) 
18.75; sol: 1. Elena Geam- 
pelea 19,08, 2. Zdena 
Hubena 19,00, 3. Rozalia 
Fillpescu 18,78; MASCU
LIN, sol: 1. Viaceslav 
Davidov 18,88, 8. Alek
sandr Rokosz (Gwardla 
Varșovia) 18,53, 3. ta- 
jos Kistoth (Dozsa Bu
dapesta) 18,50; tal: 1.
Leonard Rîșkov 18,95,

p Partida Steaua — Rapid, singura 
întîlnire programată în Capitală în 
campionatul republican de polo, a 
avut un început furtunos, „7-le“ fe
roviarilor, care constituie o revela
ție în actuala ediție, a atacat de 
la început debordant și după 5 mi
nute de joc scorul îi era favorabil cu 
2—1 (I). Iar după aspectul jocului se 
părea că vom asista la o mare sur
priză a campionatului...

Prima pauză însă parcă a tăiat e- 
lanul rapidiștilor și a readus calmul 
și luciditatea în formația celor de 
la Steaua. Incepînd din repriza se
cundă, vicecampionii — conduși foar
te bine de experimentatul Al. Szabo 
— au trecut la ofensivă susținută, 
alternînd acțiunile cu „centru fix" 
cu contraatacuri decise. Și cum din 
acel moment feroviarii au greșit ne- 

,permis de multe pase (Chirvăsuță, 
Miu, Băjenaru), au comis greșeli 
copilărești în apărare, pe teren (și

pe tabela de scor) nu a mal existat un 
echilibru. Pe rînd, Neacțu, Szabo, 
Bădijă, Szabo șl Firoiu au concre
tizat cîteva din acțiunile lor colec
tive, meciul încheindu-se cu vic
toria meritată a echipei Steaua cu 
scorul de 6—2 (1—2, 3—0, 1—0, 1—0). 
Iar diferența putea fl chiar mai 
mare dacă ținem seama că Pavel 
Mure șan a apărat poarta ferovia
rilor de alte cîteva goluri ca și 
făcute... Arbitrul P. Niculescu (Buc.) 
a condus 
greșeli în 
eliminare

La Tg.
Dinamo București 
dificultate formația locală Mureșul 
cu 11—1 (2—0, 4—0, 2—1, 3—0).
Au marcat: Novaa 3, Popa 3, Bla- 
jec 2, Mihăilescu, Grinfescu, Kroner 
pentru învingători și Sarvadi pentru 
învinși. (I. PĂUȘ-coresp. reg.J.

autoritar, dar cu unele 
aprecierea situațiilor de 

din joc. (a. v.).
Mureș, campioana țării 

a întrecut fără

cu premiul ziarului'Iudith Moscu: 564 p — nou record al țării Ia 
armă standard 3x20 femei

Foto : A. Neagu
J. Șvab (Cehoslovacia) 581 p, 9. M. 
Dumitriu (România) 580 p (287+293), 
10. E. Raskazov (R.S.F.S.R.) 580 p.

Meciul triunghiular ROMÂNIA — 
IUGOSLAVIA — BULGARIA s-a în
cheiat cu victoria trăgătorilor ro
mâni. Clasament general: 1. ROMÂ
NIA 14 p, 2. Iugoslavia 19 p, 3. Bul
garia 27 p.

(292 p la
2. V. Sto-

l’Humanite"

eiu (România) 581 p (288+293), 8.

Z Mihail 
Davidov 
Davidov 
18,83; 3.

inele: 1. Viaceslav
2. Mihai] Bogus

Gh.
(Di-

Bogus 18,88, 3. Viaceslav 
18,85;
18,85,

Ion Zamfir (Dinamo Bucu
rești) 18,65; sărituri: 1. Nikola Pro- 
danov (Spartak Sofia) 18,88, 2. 
Tohăneanu 18,75, 3. Al. Silaghi
namo București) 18,68; paralele: 
1. Mihail Bogus 19,08, 2. Iuri Serov 
(Dinamo Moscova) 18,80, 3. Ceza 
Bordan (Dozsa Budapesta) 18,78; bară: 
1. Mihail Bogus 19,28, 2. Viaceslav 
Davidov 19,15, 3—4. Gh. Tohănea
nu șl Geza Bordan 18,83.

Cupa Giovannini“ 
la floretă

(prin telefon). — Sîm- 
avut loc în lo-

BOLOGNA, 5 
bătă și duminică a 
calitate tradiționalul concurs masculin 
de floretă dotat cu „Cupa Giovannini“, 
la care au participat 79 de sportivi din 
Franța, R.F Germană, Belgia. Iugo
slavia, România, U.R.S.S., Polonia, Un
garia și Italia. Comportarea sportivilor 
noștri a fost meritorie, avînd în vede
re valoarea participanților. Concursul 
s-a desfășurat sistem turneu, în finală 
intrînd 8 trăgători, printre care și Ionel 
Drîmbă, în timp ce Falb, Țiu și Csipler 
au fost eliminați din turul II, iar Mu- 
reșanu în sferturile de finală. Clasa
ment : 1. Skrudlik (Polonia) 5 v
(după baraj), 2. Parulski (Polonia) 5 
v (d.b.). “ ’------- ' *
(9 tușe 
4 v (13 
t.p.), 6
t.p.). 7.
<11 t.p.), 8. Midler (U.R.S.S.) 1 v

3 Laraggioni (Italia) 4 v 
primite), 4. Șarov (U.R.S.S.) 
t.p), 5. Noel Franța) 3 v (8 
Sveșnikov (U.R.S.S.) 3 v (9

Ionel Drîmbă (România) 3 v

PARIS, 5. Sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat cea de a XXXIII-a ediție 
a competiției cicliste dotate cu pre
miul ziarului „l’Humanite*. La startul 
competiției s-au aliniat alergători de 
valoare din Franța, Uniunea Sovie
tică, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia și 
România. Prima etapă s-a desfășurat 
sîmbătă pe un circuit de 33 km si
tuat în orașul Rouen. Pe primul loc 
s-a clasat alergătorul sovietic Dilinov, 
cronometrat cu 44:20. Cu timpul de 
44:34 a sosit un pluton în componența 
căruia se aflau Șeretkov (U.R.S.S.), 
Dolezel (Cehoslovacia), Saidhujin 
(U.R.S.S.), Tudor Vasile, St. Suciu, 
Gh. Juravle, Alex. Sofronie, G. Moi- 
ceanu, Jan Kudra (Polonia) Alex. 
Kulibin (U.R.S.S.) ș.a.

Etapa a II-a a avut loc duminică 
pe ruta Gonfreville — Quevillyi (133 
km). A cîștigat Smolik (Cehoslovacia) 
cu 3 h.26:58. El a fost urmat de Di- 
linov (U.R.S.S.) 3 11.27:25 și de pluto
nul cronometrat cu 3 h.27:59 în frun
tea căruia se găsea G. Moiceanu.

Juriul a alcătuit următorul clasa
ment general : 1. JAN SMOLIK (Ce
hoslovacia) 4 h.ll:26; 2. Dilinov
(U.R.S.S.) 4 h.11:47 ; 3. G. Moiceanu 
4 h. 12:33. Ceilalți cicliști români se 
află și ei în apropierea lui Moiceanu,

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
J1M RYUN LA O ZECIME DE SE 
CUNDA DE RECORDUL LUI JAZY 

PE O MILA!

NEW YORK 5 (Agerpres). — La con
cursul Internațional de atletism de la 
Los Angeles, atletul american Jim Ryun 
a fost cronometrat în proba de 1 milă 
cu 1:53,7 Ia 1/10 sec. de recordul mon
dial al francezului Jazy. Alte rezultate: 
ciocan — Zsivotski 69,75 m; 3 000 m. 
obst. — Roelants 8:39,4; lungime — 
Hopkins 8,12 m (Boston s-a clasat pe 
locul doi eu 8,08 m); 100 m — Green 
10,3; 110 m — Shy 13,7; 220 y — Jones 
M,8; disc — Danek 61,05 m; înălțime 
— Burrell 2,16 m; triplu — Walker 16.30

NOU RECORD EUROPEAN 
LA GREUTATE

La Budapesta, atletul maghiar Vilmos 
Varju a stabilit un nou record al Euro
pei în proba de aruncarea greutății, cu 
o performantă de 19,62 m. Vechiul re
cord era de 19,58 m și aparținea engle
zului A. Rowe. Varju a obținut această 
performanță din prima încercare. In ca
drul acestui concurs el a mai realizat 
UJS m și 13,33 m.

• Atletul japonez Yoshiro Mifune, 
in virstă de 20 de ani, a cîștigat în mod 
surprinzător maratonul Mainichi. El a 
realizat timpul de 2 h 26:61,6.

• La Lorlent /Franța): M. Jazy — 
13:38,2 pe 5 090 m.

• In concursul de atletism de la Eu
gene (Oregon, S.U.A.), D. Burleson 
(S.U.A.) s-a clasat pe primul loc în 
cursa de 1 milă cu rezultatul de 3:57,4. 
Proba de aruncarea greutății a revenit 
lui Steinhauer cu 20,44 m.

TURUL ITALIEI : ANQUETIL 
DE MOTTA

LA 4:28 (Franță) se află pe locul șapte, ld,*:28 
de lider.

• Cu prilejul unei reuniuni de ciclism 
cîesfășurate pe velodromul din Erevan, 
campionul lumii, O. Pakadze (U.R.S.S,), 
a stabilit un nou record mondial ' 
proba de 500 m lansat, cu timpul 
29,0 sec. Acest rezultat corectează 
4/10 sec. recordul oficial deținut 
Logunov (U.R.S.S.),

FOTBAL: REZULTATELE ÎNTÎLNIRILOR INTERNAȚIONALE

Selecționata Braziliei a jucat la 
Paulo cu echipa Perului, obținind 
torta cu 4—0 (2—0) prin punctele mar
cate de Lima (2), Fele și Parana. în
vingătorii au aliniat formația : Gilmar 
—Carlos Albert, Dias, Altair, Henrique, 
—Zito. Lima—Garrincha, Servillio, Pele, 
Parana

Și reprezentativa Ungariei și-a conti
nuat pregătirile, jucind L, Budapesta 
cu echipa Elveției. Gazdele au obținut 
victoria cu 3—1.

® Alte rezultate : Finlanda — Suedia 
1—0 (1—0) ! „Cupa r.f. Germane" a
fost cîștigată de Bayern MUnchen, care 
în finală a dispus cu 4—2 (2—1) de S.V. 
Meiderich.

ROMA 5 (Agerpres), — Turul 
Italiei a programat duminică 
18-a disputată pe ruta : 
zano (137 km). Primul a sosit italianul 
Dalcelli în 3 h 27:56. In clasamentul ge
neral conduce italianul Motta urmat la 
1:56 de spaniolul Jimenez și la 3:39 de 
R. Altig (R.F.G.)' Jacques Anquetil

ciclist al 
etapa a 

Levico-Bol- în 
de 
cu 
de

Sfîrșitul săptămînil a fost marcat de 
numeroase întîlniri internaționale de 
fotbal.

La Moscova, s-au întîlnit echipele 
Franței și U.R.S.S. După un joc intere
sant, meciul s-a încheiat la egalitate : 
3—3 (2—1). In prima repriză, francezii 
au condus cu 2—0 prin golurile marcate 
de Blanchet și Gondet, în urma unor 
acțiuni pe contraatac. Apoi, Metreveli 
reduce scorul. După pauză, gazdele 
atacă dezlănțuit și după ce egalează, 
prin Banișevski, preiau conducerea 
prin punctul marcat de Cislenko după 
o frumoasă acțiune individuală. Cu 12 
minute înainte de sfîrșit, Bonnel sta
bilește scorul final : 3—3.

Sao 
vic-

Citiți în numărul nostru de miercuri 8 iunie:
Primele răspunsuri la ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI

înaintea turneului final al C.M. de fotbal.
‘'UVU • ••

•1 Redacția și administrația: str. Vasite Conta nr 16. telefon 11.10.05, Interurban 72 și 286 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația*, str. Brezoianu 23—25.
PREJUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei J 3 luni; 19,50 lei j 6 luni: 39 lei j 1 an: 78 lei.


