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De fapt, fiecare din cele șapte 
rezultate înregistrate ieri 
era în sine deosebit de im
portant. Fie în lupta de la 

„subsolul" clasamentului, tie în 
cea care s-a dus pentru șefie. To- 
AjȘi, înfrîngerea Rapidului la Ti
mișoara pare cel mai însemnat, 
deschizînd... două drumuri 1 Mai 
întîi, al PETROLULUI PLOIEȘTI 
SPRE CEL DE AL TREILEA TITLU 
DE CAMPIOANA A ȚĂRII (pri
mele două în 1957-1958 și 1958- 
1959). Iar, în subsidiar, Politehni
cei Timișoara — drumul spre... 
salvare.

Dar să revenim la Petrolul, că
reia i-a fost suficient un meci 
egal în fața fui Dinamo București 
pentru a deveni virtuală campioa
nă. Anul viitor Petrolul va repre
zenta totbalul românesc in „Cupa 
campionilor europeni" unde, cre
dem că echipa lui Constantin Cer- 
năianu, cel mai tinăr antrenor din 
categoria A, va face o figură fru
moasă. La felicitările pentru cuce
rirea titlului să adăugăm deci și 
speranțele noastre pentru „C.C.E."

Cel mai neașteptat rezultat al 
focurilor de ieri — și una dintre 
cele mai mari surprize ale cam
pionatului — 11 constituie înlrîn- 
gerea Stelei la București de către 
Steagul roșu. Aceasta, în timp ce 
surpriza era așteptată de la Cluj, 
unde mulți pronosticau o victo
rie a Siderurgislului. Numai că 
Marcu și colegii lui n-au tost de 
acord, spulberînd „visul de o 
noapte" al gălâțenilor.

In rest, Crișul, Farul și C.S.M.S. 
au arătat încă o dată cit de impor
tant este avantajul terenului pro
priu.

Și acum, pauză I Duminica 
viitoare — meciul cu Uruguay I
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REZULTATELE DE IERI

Politehnica Timișoara — Rapid
3—1 (0—1)

Crișul — Dinamo Pitești 3—1 
(1—0)

Farul — U.T.A. 2—0 (1—0) 
^fcțeaua — Steagul roșu 0—2 
^f-0)

Universitatea Cluj — Siderur- 
gislul 4—1 (3—0)

Petrolul — Dinamo București 
2—2 (0—1).

C.S.M.S. — Știința Craiova 1—0 
(1—0)

1_ CLASAMENTUL

1. Petrolul 24 15 6 3 46—19 36
2. Rapid 24 14 2 8 43—21 30
3. C.S.M.S. 24 11 5 8 31—32 27
4. Dinamo Buc. 24 8 8 8 39—23 24
5. Dinamo Pitești

24 10 4 10 40—38 24
6. Universitatea Cluj

24 7 10 7 29—33 24
7 Steagul roșu 24 10 3 11 36—29 23
8. Știința Craiova

21 8 7 9 20—34 23
9. Steaua 24 6 10 8 31—25 22

10. FaruJ 24 9 4 11 26—32 22
11. U.T.A 24 7 8 9 28—36 22
12. Politehnica Tim.

(26

24 9 3 12 23—34 21
13. Crișul 24 6 8 10 ’5—35 20
11. Siderurgistul 24 6 6 12 37—51 18

iunie)ETAPA VIITOARE
Steag'ul roșu — Universitatea 
Știința Craiova — Steaua
Rapid — Crișul
Dinatno Pitești — U.T.A.
C.S.M.S. — Dinamo București.
Farul — Siderurgistul.
Petrolul — Politehnica Timi

șoara. i
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Petrolul Ploiești virtuală campioană la fotbal

Metalul a ciștigat „Cupa începătorului" la box

In campionatul de polo

Dinamo București a realizat din nou
un scor astronomic: 16-1 cu Ind. linii

. . ■ -i . 0 9.1 Dinamoviștii bucareșten: nu au
(Cum croiucue m pag. 2-3) I dcparte de * un r

— în materie de - — i.

noastre de box vin nume
re-7 tineri talentați. Depinde 
numai de antrenori, dacă 
acești tineri vor învăța co- 
revir sau nu, a.b.c.-ul

_ r . . ..puuiic
■dntria litti -___Bi..:. acres, ne-au îmă rit con-

.Z, exDerim*n- rin «rerea că snre sălile

ECHIPA Dt TALERE A ROMÂNIEI.
E LOCUL II LA CAMPIONATELE EUROPENE

I. DUMITRESCU GII. ENACHE

GH. FLORESCU ȘT. POPOVICl

dent trei șotan u poarta sa se 
apere» : 7in pro
pria jwBâtate de teren- Golurile în- 
ringătorilor au fost realizate de 
Grisțescn 6. Zahza 2. Mihăilescu 3- 
Fleșerin 3, Biajec $i Popa. Pentru 
oaspeți a marca: Cisteasu. Bun ar
bitrajul lui H. Ia cobori Buc.).

La Arad, echipa ’ocalâ LQA. a în-

Sleana. în primele două reprize.

se cu scoruri egale Scor final 6—2 
(I—0, 3—0. 1—1. 1—1) pentru
Steaua. Au înscris: Szabo. Țărâna 2.
Calineac. Bădiță. Neacșu pentru oas-

(Coniuuture in pag. a 3-a)

Aspect din partida care a opus pe V. Trocuri (stingă) 
lui M. Ipitrop

Foto: Th. Roibu

dintre pugîliștii 
sosrstrat reale ca- 
rapidistul P. Co- 
I tenor M. Fulea).
remarcabilă a directelor, cu 
■ațe. mobilitatea deosebită au 
limoa =-5 impresie celor prezenți 
rin* ului. Aceeași notă bună 

ieri: Gh. Farcaș (antrenor C. 
M. Bîtdu (antrenor E. Euresz), 
i (antrenor M. Cristea). lată 
tehnice: D. Giurea (Dinamo) 

on (SPC), Af. Ipitrup (Meta-
T roean f Construe torul), V.

b.p. G. Ihaconu 
id) b.p. I. Bucu- 
vlae (Progresul) 
SPC), Gh. Ene 
(Semănătoarea),

Const ruciorw) 
, l. (Rap

Mal). P. .Vie

Gh. Stroe (Progresul) b.p. Gh. Pantazi 
(Rapid), 1. Ivănescu (SPC) b.p. /. Du- 
mi trache (SPC), /. Da miau (Gr. Roșie) 
b.p. A'. Enache (Gr. Roșie), Gh. Farcaș 
(Gr. Roșie) h.ab, 3 M. Nacu (Construc
torul), P, Cojocarii (Rapid) b.ab. 2 D, 
Tudorache (SPC), A. Dobre (Rapid) b.p. 
V. Petrescu (Metalul), M. Budu (Di
namo) b.p. /. Crăciun (Olimpia)

Clasamentul „Cupei începătorului*8 se 
prezintă astfel: 1. Metalul (antrenor 
Sandu Ion) ; 2 Grivița Rosie (antrenor 
C. Cionoiu) ; 3, Constructorul (antrenori 
1 ustaliu Mărgărit și Gh. Lungu) etc. 
(R. C.).

Sportivii români in întreceri internaționale
Sfîrșitul săptămânii a fost bogat in întreceri in

ternaționale pentru sportivii noștri. Ei au concurat 
în numeroase țări europene, pe stadioane, in săli, 
pe piste de apă. Bilanțul acestor competiții este, 
în mare măsură. îmbucurător.

• CAMPIOANA NOASTRĂ olimpică Mihaela 
Peneș a obținut la aruncarea suliței o performanță 
de 58,36 m — CEL MAI BUN REZULTAT MON
DIAL AL ACESTUI SEZON. In același concurs, de 
la Frechen, lolanda Balaș s-a clasat, ca de obicei, 
pe primul loc.

• CAIAC1ȘTII Șl CANOIȘTIl care se pregă
tesc pentru C.M. de la Griinau au „eplecțiohat“ 
primele locuri in concursurile de la Stockholm, ob- 
ținînd victoria in 6 probe din 9.

• CINCI NOI RECORDURI republicane de no
tație au fost obținute de tinerii noștri înotători

intr-un mare concurs internațional desfășurat la 
Berlin.

• TOT CU UN NOU RECORD a încheiat Andrei 
Barabaș o cursă de 3 000 m plat desfășurată la 
Budapesta.

• PE TERENURILE cu gazon de la Nottingham 
tenismanul Ion Tiriac a obținut un nou succes, cu
cerind proba de simplu și pe aceea de dublu, în 
care a făcut pereche cu tinărul llie Năstase.

• IN SFIRȘIT, la campionatele europene de la
tere de la Lahti echipa noastră, alcătuită din Ion 
Dumitrescu, Gheorghe Enache, Gheorghe Florescu 
și Ștefan Popovici, s-a clasat pe locul doi.

(Citiți în pagina a IV-a amănunte de la 
competițiile internaționale la care an oarti- 
cipat sportivii noștri.)



PETROLUL PLOIEȘTI VIRTUALA
MECIUL CAMPIOANELOR

Petrolul-Dinamo București 2-2 (0-1)
DOUA PUNCTE... DE AUR

Terminînd la egalitate cu Dinamo 
Bueurești (2—2) și beneficiind de in~ 
succesul Rapidului la Timișoara, echipa 
Petrolul Ploiești, și-a asigurat ciștigarea. 
titlului de campioană a țării încă îna
inte de consumarea ultimelor două etape 
ale întrecerii. Așadar, predarea ștafetei 
s-a făcut ieri la Ploiești, într-un meci 
direct Petrolul — Dinamo, viitoarea și 
actuala ettmrfioami, meci disputat in fața 
unui stadion arhiplin. Lupți nd pentru 
ebtinereu unui rezultat favorabil, cele 
dtmă er-hrpe n-au neglijat totuși nici 
preocupări'e pentru latura spectaculară a 
partidei și este meritul tuturor jucători
lor că au oferit un joc antrenant, plăcut, 
eu multe iaze interesante și viu dispu
tate,. la ambele p&rțî. Și, să nu uităm, 
eu patru goluri!

€ind o partidă se încheie cu un rezul
tat egal, cronicarul este deobicei tentat 
— mai mult parcă decît atunci cînd una 
din echipe eîslîgă — să cintârească me
ticulos ocaziile, să reflecte mai mult 
asupra jocului» căutsnd răspunsul La în
trebarea totuși, cure din formații ar 
meritat victoriaProce>itnd. ast‘ei, am 
ajuns Ia concluzia că mai multe argu
mente ’'rledecză -yenlm r mai în-
tii, pentru a eoitdtt^ cu 2— (min.
46 jp.j în al doFÎea rtdd. perttr'a că oaspeții 
au domirifit meii mult pu l(fSZ mai peri- 

a& legat :mtti jacul : șic in -
dl ifeiilt-a' rînd. 'iefori-i răiLcd • •
T&ailyteftpr. dihamoăiștiior. pentru că. ei an 
T.âtpț. mai multe ocazii^ dițitre run unele 
•fpaiie cff^ț&răbije.- In die pricește echipă: . 
Petrolul .(la care >-6, rt '-Imiii lipsa

s-a^păi-ttle cd- a jucat- parca 
timorat, reținut, deși poziția solidă din 
fruntea clasamentului L-ar fi dat dreptul 

acțiuni, degajate, la un joc mai calm. 
Conduși cu 2—0 la începutul reprizei a 
doua (cînd la Timișoara era încă 1—0 
pentru, Rppjd), petrpliștii _ și-au pierdut 
cu Dl]1uI pentru b ^uriă perioădu,
uu recurs la diirilăți și îmbriuedi, j&enl 
pierzÎJdi în acest timp din frumusețea 
de pînji atunci. Au venit însă cele două 
minute decisive (âO--^)'-- în care scorul 
a devenii egal și..4 apele s-au liniștit. 
Vom mai sublinia că din. cei 24 de ju
cători care : an evoluat ieri o impresie 
excelentă a lăsat Pîrcălab (eel mai bun 
de pe teren), motorul tuturor acțiunilor 
de atac dinamoriste, care ne-a confirmat 
și la Ploiești dorința, și posibilitățile sale 
de a înscrie golitrL Qrozeu (mai ales

pentru jocul prestat în repriza îniii), 
precum și Dragomir.

Duelul Moeanu — Pîrcălab de care a- 
mj.nteam îil avancronica noastră a înceDOt 
chiar din min. 1 al partidei (cînd Mo- 
canu acordă corner pentru a îndepărta 
pericolul unei acțiuni a lui Pîrcălab) și 
avea să eenrinue pe întreaga desfășu
rare a meciului. în majoritatea cazurilor 
însă Ptrcâlab avea să iasă victorios^ atît 
din eoniFttniacea cit Mncsuiu, cii si tii» 
tea ca ceilalți fundași petroliști. După 
un sfert de eră de tatonări, dinam stridii 
au, în min. 7-3. ocazia să deschidă sco
rul : de la circa 20 de m Grozea trage 
pute mic Itmescu stinge mingea fără
s-o retină, dar Octarian Popescu trimite 
a iară. Oaspeții înscriu totuși în min. 23 : 
primind o pasă, de la i răi Hă, Pîrcălab 
intră. în careu, îl depășește pe Pahontu, 
îl fenieazn pe îfmesca și_
min. ÎEi gazdele ratează prin 
foarte mare ocazie, jucătorul 
frimiîind pe lingă Datcu (dar 
gă bară) un șut foarte periculos. Din 
prima repriză mei reținem combirutiia 
dintre If aida, și Prățilâ in careul petro
list (lenescu a interceptat și a reținut 
sigur), precum și perioada de. pttțernică 
dominare u oaspeților în finAikttl primei 
părți a jmcului. Chiar în primul minut 

' de la, reluare otispeții își rnăreșc ai-an-^ 
lajal. ■ PtFfăbiV o cursă
pe. extremă, -centrează în careu, dar Mo
canii rulează .intervenția la baled: de- 
<>arf-ee irtingea se îndrepta spre prătilă^ 
aflut în pocite fațorăbilă, Mo.ca.uu îl 
țaid'tează pe juca torul dinam oviși, infrac
țiune petbtru} câre arbitrui acordă AL m. 
Transformă Frățilă : 2—(). Apoi . lovi
tură de teatru.: în numai 2 minute gaz
dele egalează. Primiți gol a, fost realizat: 
de Drăgan (min. 50), prințr-o specta
culoasă foarfecă pe spate, la o acțiune 
inițiată de Iuhas pe extrema dreaptă» 
Numai după 2 minute, un nou gol: la 

.murginea careului de 16 in Petrolul be- 
tâeficiază, de o lovitură liberă indirectă r 
.Moeanu execută, scurt la Dridea și a- 
cesta.- trimite prin ,,zid“' tn plasă; Dă teu, 
mascat:, nepUtînd interveni. în mini 70 
Numeețller FT (intrat în min. 60 în loeul 
lui Hai du) trimite spre poarta goală, 
dar P&honțu salvează de pe linie. în 
min. 86, Pîrcălab trimite balonul, cu 
capul, in bară, l ltimele minute ale-, me
ciului aparțin Petrolului, dar...

1—9. In 
Brâuan o 
ploie*teaB 
și pe lîn-

SIDERURGISTUL N-A MAI AVUT... FLACARA!
Universitatea Cluj —

C3LUJ, 12 (prin teiefom de la trimisul 
nostru).

UNUCERSITATEA : Gaberaș 7—Szok® 
& Pexa 7, Anca 7, Cîmpeami 7— M. 
Bretan 8, Țegean 6— Marca 9, Ivansuc 

Adam 7. Szabo G.
SIDERURGISTUL : Enache 4 (min. 37 

Tlerea 4) — Pal 5 (min. 46 S. Bretan 
Cestache 6, Voi cu 5, Valcan 4 — Toniță 
6, Adam 7 — S. Bretan 5 (din tmn. 46 
fără extremă). Vom ea (min. 15 Cojoca- 
:ru 6), Stătescu 7, Ciocănarii 5. După 
pauză Pal, accidentat, a jucat între mij

locași.
Brigada bucureșteană V. Dumitrescu. 

T>. Isăceseu, G. Ghemingian a condus 
bine.

Așteptat cu interes, recomandat de 
-ascensiunea alpină a gălățenuor și ono- 
.rat de televiziune^ jocul Universitatea 
«Cluj—Siderurgistul s-a consumat în pri- 
imete 15 minute, care au asigurat o fru- 
imoasă și plăcută inerție următoarelor 
:30. Universitatea a îuaz un start furios, 
: supărată de faptul că rezultatui medu
lui fusese pus in dubii: înainte âe Cuie
rul arbitrului. Studenții au 
avalanșei chiar din plecare.
-cut-o de astă dată gindît, 
Valcan. capu? de c< 

rficultate. Mărci 
:ficat scăderea
s-a demarcat, 
făcîndu-i pe 
a fost trecut 
j,munca de jos”, 

• daș. Studenții au

u. redivivus, 
in greutate, 
a driblat 
multi 
timp 

pe

aArbitrul Iosif Ritter (Timișoara) 
condus satisfăcător.

PEl ROLL L : Ionescu 7 (min. 
Sfeicu)- — Pahonțu 7, Boc 7, Fior ea 
Moeanu 6 — Iuhas 7, Dragomir 
Moldovean» 7, Dragan 6, Undea 
Dridea II 7.

: Datctr S — Popa 7, 
Meiller III 7, Nunweiller IV 8. Ivan 6 
— Grozea 8, Popescu ~ — Pîrcălab 9, 
Frăliiă 6. Varga 7, Ha id ii 5 (min. 60 
y un wei Her VI 7 ).

30
6.

8 —
I 6.

Nun-

CONSTANTIN MACOVEI

S

Saună

Olimpia

Bihor

CONSTANTIN A

Politehnica — Răpi
TIMIȘOARA. 12 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru}. -— Mare bucurie 
în orașul de pe malul BegăiI Politeh
nica, depâsindu-și propria-i condiție, 
a învins Rapidul cu 3—1 (0—1) și 
flacăra speranței, care de-abia mai 
pîlpîia, arde acum cu putere.

„Eroul* zilei este, fără îndoială, 
tînărul Regep, care a intrat pe teren 
dintr-o întîmplare: în min. 34, M. 
Popa s-a accidentat și a părăsit spa
țiul de joc. Nu l-am văzut de prea 
multe ori pe atacantul Politehnicii, 
dar astăzi Regep a făcut dovada

Victorie meritată la Oradea

Crișul-Dinamo Pitești 3-1 (1-0)

unor calități certe, 
uimitor de ușor între masi 
tori ai formației bucurește 
fel, el a înscris și două 
formației sale (min. 47 ș
de-al treilea — al doilea î 
marcării (min. 58) — fii 
fundașului central Race 
în partea a doua a meciul 
vîrf. Intrînd pe teren, Reg
Politehnicii incisivitate, for 
ales —- așa cum am arătat

Setea lui de gol s-a trans 
întregii formații studenț 
piuă atunci părea resemna 
soartei. Și „viata dificilă* 
pentru Rapid, determinată 
modificarea efectuată în 
echipei gazdă. „Linia M 
giuleștenilor s-a prăbușit î
Și dacă scorul nu indică ac 
de vină sînt Lereter, Mițar 
care au ratat încă 4 gol 
același timp, Răducanu. ca 
ambiția de a ține singij 
biTilor înaintași timișor

Este greu să redai în sc 
rioadă ca aceea dintre mii 
în care Răducanu a luptat 
puteri pentru a bara drum 
lor expediate de aproape 
distanță, pe jos sau pe sus, 
tarea timișoreană. Cred că 
aceste clipe cineva — pri 
— l-ar fi întrebat dim îl 
tînărul portar al Rapidului 
puns în... japoneză 1 S-a r 
toată lumea. Cu atacanții 
cii, cu fundașii acesteia, c 
geau pînă în careul mic, c

Arbitrul Mireea Rotarii (Iași) a 
condus bine un meci desfășurat într-o 
deplină sportivitate.

CRIȘUL : Eremia 7 — E. Naghi 7, 
Solomon 7, Pojoni 8, Sacaci II 4 — 
Vigu .5 (dîn<nin. 62; Varga 6), Iaeob 
8 Tomeș 6, MureșanJ III T9 Harșani 
7, Murcșan II 7.

DIN AMO PITEȘTI ^Niculescu 8 — 
I. Popescu 7, Barbu 9» I. Steljan 7, Ba. 
dea. 4 — Pop (5, Țîrcovnicu 6 — C. 
Ra4u 7,. Naghi 7, Threan. 64 David 6 
{dih min. 81 Olteanu). ;

JACK BERARIU

ORADEA, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru):. TpțF orădenii au de
venit. materna ti cicm ! în. ar ele pre
mergătoare meciului de a&tăzi, ori
unde nranf aflat n-am auzit altceva 
decît socoteli peste socoteli — posi
bile și imposibile •—prin căre local
nicii încercau să-și salveze echipa de 
la . Și m c ușor să' re
zolvi o ,'^Gtiațțe cu. afiteii. r. j.xiecunoS- 
cute ; în oricț, caZ primul caicul zcel 
mai simplu^, nu ;• v>>:t>â) s-a confir
mat : (iiișui a i'bțiiuit ~2 . «lin cele (5 
puncte Ia caie aspiră, învingin<l pe 
Dinamo Pitești după un meci de o 
valoare tehnică destul de bună. Deși 
aveau în față un joc cu o mare miză 
pentru ei, fotbaliștii- orădeni nu s-au 
năpustit asupra adversarului, ci au 
prestat un joc calm, organizat, asigu- 
rindu-și superioritatea la mijlocul te
renului. Este drept că și „evenimeu- 
tele“ i-au înlesnit Crișului practica
rea unui astfel de joc, două minute 
după începerea partidei gazdele descfii- 
zînd scorul prin Mureșan II, care a 
preluat o mfflge trimisă de Iacob. Cu 
un gol avantaj pe teren propriu, în 
min. 2, o echipă acționează mai sigur. 
Așa a și f&ut Crișul, atacînd în 
adîncime și creindu-și astfel citeva 
ocazii favorabile. Poate însă că, la 
un moment dat. orădenii au pus prea 
marc preț pe acest gol și au lăsat ra 
oaspeții să preia inițiativa. A urmat 
o perioadă în care s-a profilat even
tualitatea unei egalări, David avînd 
chiar această posibilitate în min. 15 
șutul lui a fost blocat de Solomon 

în ultima fracțiune de secunriă). Pi- 
teștenii au desfășurat un joc tehnic, 
au condus adesea cu iscusință balonul, 
dar au combinat lateral și au păcătuit 
— mai ales — prin aceea că au im
primat acțiunilor lor un ritm lent. 
Spre finalul reprizei. Crișul revine în 
atac. în min. 37 Miireșan II, singur 
cu portarul, nu ajunge Ia minge și 
pierde astfel un gol sigur. Cinci mi
nute mai tîrziu se produce o. fază 
puțin obișnuită. încolțit de doi adver
sari. Badea vrea să trimită balonul 
„acasă*, dar lovește prea tare mingea 
și aceasta 
al porții. 
Niculescu 
poartă în

a ratat foarte
IAȘI, 12 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Fotbalul rămîne fotbal. 
Chiar dacă nu era vorba de o partidă 
cu miză, cu probleme de retrogradare 
sau de cucerire a titlului, cu o oră 
și jumătate înaintea meciului, stadio
nul din Dealul Copoului era plin. 
Așadar, înainte de a începe cronica 
propriu-zisă, trebuie să acordăm o notă 
bună publicului ieșean pentru dragos
tea lui față de fotbal, pentru fidelita
tea față de echipa favorită.

Intîlnirea d-e azi s-a caracterizat 
printr-o luptă sportivă demnă de evi
dențiat. Este meritul ambelor formații.

In calitate de gazdă, C.S.M.S. și-a 
asumat din primele minute rolul de 
primă'solistâ pe care, cu excepția 
perioadei din min. 60—75, l-a jucat 
cu brio. O apărare bună, sobră și cu 
multă putere de muncă (în special 
fundașii laterali), un mijlocaș — Ro
milă — care a fost capabil să supli
nească și sarcinile lui Ștefănescu, as
tăzi pe post de... figurant, au creat 
o bază solidă în jocul moldovenilor. 
Cu un „spate" stăpîn pe situație, 
înaintașii au avut posibilitatea unei 
totale reabilitări după jocul de la 
Brașov. In parte ei au reușit acest lu
cru. Au alergat mult, au desfășurat 
un joc combinativ, pe cupluri (Stoi
cescu - Cuperman, Matei - Stoicescu). 
Dar, Ia 16 m, exact în fazele de fina
lizare a intervenit lipsa. de hotărîre, 
de decizie în șut și uneori chiar super
ficialitatea. Așa a fost posibil să se 
rateze foarte mult, în condițiile cînd 
echipa domina categoric.

Pentru Știința Craiova 7 zile au fost 
prea puține ca să-și revină la poten
țialul de care e capabilă după „șocul* 
(0—8) de la București. în.frîngerea de 
atunci s-a transformat în.. . plumb 
care a atîrnat greu în picioarele jucă
torilor. Doar evoluția lui Papuc, Bît
lan. Mincă și Ivan a salvat formația 
oaspe de la o înfrîngere severă. Papuc 
a fost acela care și-a adus cea mai 
mare contribuție Ia obținerea unei în- 
frîngeri... onorabile. A apărat excepțio
nal, Prin reflexe de ultim moment a

salvât mingile expediate de 
în mia. 14, 45 și 63, pe care 
rii le și văzuseră în plasă. în 
cu piciorul, a apărat o lovit 
11 m executată de Stoicescu 1 
comis în careu de Bîtlan. M 
amintit că în min. 49 Mih 
scos balonul de pe linia por 
în min. 75 Stoicescu și Cup 
ratat de la marginea care 
O singură dată mingea a 
poarta Științei : în min. 35 
a centrat ușor, pe jos, fund 
garu a interceptat pentru mo 
a pasat greșit și Stoicescu 
cu șpițul balonul în plasă 
Papuc.

La poarta lui Constantine 
ziile le-am putut număra pe 
de la o singură mină. .. în 
un șut mai serios: al lui St 
trecut prin fața porții sub. .. 
lui Sfîrlogea și Eftimie. în 
același Stănescu a șutat și C 
nescu ă respins î® corner, 
următoare mingea a ajuns la I 
de la 20 ni a șutat puternic. 
I-a depășit pe Constantines 
de Bara verticală din dreap 
cut prin fața porții goale 
această: fază C.S.M.S. a pus 
stăpînire pe joc, a trecut la a 
mai înscr&,. dar și>a mtatjit 
Iau. cuFnete- (16—1) eare — u 
spune și el destul de mult.

Brigada de 'arbitri form 
Emil Martin — la centru, C. 
C. Niculescu — la tușe — 
bine.

C.S.M.S. • Con&tantineseu

Siderurgistul 4-1 (3-0)
omului de legătură (Neagu) a ieșit In 
evidență.

După pauză. în min. 47, Marca exe
cută o lovitură liberă de la 35 de metri 
drept in mijlocul porții, iar Flore a ne 
face să-1 regretăm pe portarul înlocuit 
Enache. saiutînd cu un inexplicabil res
pect mingea. Studenții sânt mereu in 
atac, dar pofta de gol scade vizioik deși 
tribunele cer —------ -
golaveraj ului, 
lui întârzie și 
tenii încearcă 
norabii și au 
end Gaboraș _ _ __ ______ _______
țări, scoțând în stilul lui Real, o minge 
trasă de Stătescu. La minutul 79 Gabo- 
raș își anulează această intervenție de 
nota IS- printr-o ezitare de nota â 
Cojocaru reia în pieptul lui Cîmpeanu 
(aflat în poartă, la dublaj), înscriind 
golul de onoare. Mingea repusă la cen
tru ii aduce Iul Adam satisfacția sterilă 
a unei bare (min. 80), iar ultimele 10 
minute se desfășoară sub semnul con
turilor încheiate.

Universitatea a obținut o victorie cla
ră, care putea fi și mai spectaculoasă 
ca scor, după ce cu q sâptămînă înainte 
smulsese un punct Farului, tot acasă, 
in ultimele minute. în urma unei anm- 
cări de ja margine a lui Cîmpeanu.

Această metamorfoză — fulger pro- • 
bează resurse care,, din păcate, sînt la 
discreția bunului plac. Cu totul remar
cabil jocul lui Marius Bretan. în mare 
progres tehnic.,

Siderurgistul : n-a mai avut... flacără, 
după epuizanta campanie de reabilitare 
din retur. Este limpede că gălățenii 
și-au dat seama prea tîrziu că sînt’ de 
fapt, o echipă de categoria A.

cu insistență echilibrarea 
Ocaziile abundă, dar go- 
a trage resemnarea. Gălă- 
să părăsească terenul o- 
o mare ocazie (min. 62) 
răspunde primei soliei- se duce, spre colțul de sus 

Cu o 
aruncă 
corner.

In repriza a 
orădenilor a fost 
cînd pe cupluri și folosind „un’doi-uri- 
le“, ei au dat mult de lucru apărării 
adverse. Ici min. 51, localnicii au fost 
pe punctul de a marca prin Mure- 
șan II, dar portarul Niculescu, micșo- 
rindu-i unghiul, a evitat golul. Avan
tajul teritorial al gazdelor se materia
lizează și pe tabela de marcaj în min. 
78, Harșani majorînd scorul dintr-o 
acțiune personală. Meciul este „jucat", 
în min. 82, același Harșani trage la 
poartă și Tomeș reia mingea respinsă 
de Niculescu. Cu trei minute înainte 
de sfîrșit, Naghi, care a fost și cel 
mai insistent atacant al oaspeților, 
pătrunde singur pe mijlocul terenului 
și reduce handicapul.

săritură acrobatică, 
însă mingea peste

doua 
mai

superioritatea 
evidentă. Ata-

dat drumul 
dar au fă- 
sezisînd că 
zz2ă in dî- 

și-a valori- 
a demarat, 

a șutat 
sete că 

la
:un-

și
sâ 

de 
posi 

desfăcut
de

_ _ ____ ____- îxl
larg apărarea gălățeană, i-au ademenit 

rpe fundașii de margine spre bordura 
pistei de atletism și și-au creat cui. are 

.'libere prin centru, pe unde au ratat
* cin ci ocazii în primele 10 minute. In toî 
acest timp, perechea m. Bretan—Marcu 
a repetat de mai multe, ori schema Gro-

:zea—Pîrcălab din meciul Dinamo—Cra- 
:iova, școțîndu-1 din- joc și p,e Voicu, ve- 
.nit să astupe alunecările în gol ale lui 
'Valcan (era să zic... Deliu).

Primul go’ a fost înscris de Adzm, cu
* capul. în rhinutu] după o rapidă com
binație M. Bretan—Ivansuc—Szabo. Pa-

7tru minute nnai, tîrziu,. ace’asi Bretan 
rgăsește o nouă „gaură”, preia Szabo, 
. pas la Marca și... su4 bombă sub bară:

0. In. minutul 34 din nou Bretan tri,- 
ripite la Marcaj,. șceș.ta șutează puternic 
’■din unghi, înscriind cu concursul lui 
Epache și al... soarelui.

In primele 4£ de minute, gălăi.enii s-au 
'retras,, meren în cpr-zi, vizibil dp-nojnaM 
rfj^ic și psihic, dovedind că, n-gți, pu,țy< 
•dppași^ minutul 81 din meciul cu St'eă- 
UȘ- Macinați de jocul în mispare al stu- 

TGenților, ei și-au umplut careul, cu pir 
’(apare, greșite., încercările-, cte „.ieșire’’ ăl» 
-Mijlocașilor n-au găsit destinaigrb vL- 

defensivi ai Universi- 
ÎUnd mereu primii la minge. Lipsa

IOAN CHIRILĂ

7
Popescu 8. Pop 7, Vornicu 7

" ’ *' ' . 6nu 8 — Ștefănescu 4 (min. 
lescu), Romilă 8 — Matei 7, 
8, Cuperman 7, Incze IV 5.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Pap 
Mihăilescu 7, Mincă 8, Bîtlan 
garu 5 — Strîmbeanu 6, Iv 
Cîrciumărescu 6, Sfîrlogea 
mie 7. Stănescu 5 (min. 7 
lescu II).

In categoria C: 26 de victorii ale echipelor gazd
Șefia Est

Chimia Suceava — Fruetexport Foc
șani 2—0- (1—0>

Victoria Roman — Flamura roșie Te
cuci 2—()■ (1—0).

Rapid Mizii — Metalosport Galați 4—0 
(L—0)

Retijolul, Moinești — Minobrad. V. Dor- 
nei 2—0 (2—0)

TexțiJa Buhuși
(.1—0)

Chiiuia. Orașul Gh. Cl^d,
Foxeșta Fălticeni 4—2 (1—2)

Metalul Rădăuți
2—0 (ncprezcntare)*

Locomotiva Iași 2—0

Gh.ș.QTghi.urEtej — 
;; :)
Unirea Negrești

Seria Sud
s. N.. Oltenița — I.M.U. Medgidia 2—1 

(1—1)
Portul Constanta — Electrica Fîeni 

1—0 (0—0)
Rulmentul Brașov — Marina Manga

lia 2—1 (0—1)
Dunărea Giurgiu — Electrica Constan

ța 1—0 (1—0)
Oltul Sf. Gheorghe — Flacăra roșie 

București 2—1 (1—0)
Tehnometal București: — Chimia Fă

găraș. 2—1 (2—1)
Mfeciui Tractorul Brașov — Metr.om 

Brașov a. fost amînatx

Seria Vest
Gimp ui ung — Progresul Co- 

(3—0)
Hunedoara

Muscelul
rabia 3—1

Metalul
Craiova 1—I (1—1)

Mânerul
3—1 (0—0)

Minerul
(1—0)

Victoria
(1—0)

Electromotor Timișoara
St re baia 4t—0 (3v—0);

C.F.R. Caransebeș — Minerul Cîmpu- 
lung 3—0 (neprezentare).

Electraput-ere

Anina — Metalul Tr. Severin

Deva — C.F.R. Timișoara 1—0

Călan — Victoria Tg. Jiu 2—0

Progresul

Seria Nord
Dej — Progresul RegUnirea-

G-Ieria-
4—0. (2—oy

Minerul Baia Sprie 
Sal on ta 8r—1 (3—Ij

Chimica Tîrnăveni — 
(0—0)

Soda Ocna Mureș —
2—0 (0—0)

A.S. Aiud — Minerul
Forestiera sighetul Marmațiâi 

ianța Sighișoara 3—2: (1—2).

Bistrița — Metalul Cop
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STEAUA-STE46UI

ac-

în-

SERIA I SERIA A II-A

Bacău

Mediaș — Cluj eanaGalați

Vîlcea

Știința

Roșiori

2-0

— Vagonul Arad 1—3

atribuit și
este mai

teren ? îp 
„cosit* in

Farul — U. T. A.

U TIMIȘORENI!
-»)

săi apărători care făceau greșeli co
pilărești. De fapt, aceasta a fost sur
priza meciului : maniera incredibil 
de slabă în care a evoluat apărarea 
rapidistă după min. 34 : uluită, dere
glată, fără vlagă; singur Lupescu 
a încercat să arate publicului din lo
calitate că a jucat într-o selecțio
nată a țării.

în partida de astăzi, neașteptat, 
partea mai tare a echipei bucurește- 
ne a fost atacul (in primele 25 de 
minute}, remarcîndu-se Kraus șt O 
dreanu, primul înscriind și unicul gol 
al- formației sale în min. 23. Un plus 
de îndrăzneală (în deplasare a ară
tat Dumitriu, „plimbindu-si* de cite- 

srtuații fa- 
Kraus sau

rtț 
va ori adversarii, creînd 
vorabile pentru Ionescu, 
Dinu.

Alte „întîmplări" d'e pe 
min. 30 Dumitriu a fost 
careu de Petrovici. Arbitrul a închis 
ochii. In min. 68 se petrece, oare- 

m, aceeași fază, C. Dan faultîndu-l 
Rosolan pe Repeg. Și de data aceas
ta conducătorul jocului își mută pri
virea în altă parte. Un minut mai 
tîrziu, Răcelescu intră în careu ta- 
lonat de C. Dan, se împiedică sin
gur și cade... frumos. De data aceas
ta, spre stupefacția multora, se acor
dă penalti. Lereter frage și Răducanu 
respinge. La executarea loviturii de
ll n» s-a mai produs o abatere de 
la regulament pe care arbitrul a lă
sat-o nesaneționată; Dar, despre asta 
altă dată.

încheiem subliniind faptul că ar
bitrul Nicoiae Cursaru (Ploiești) a 
condus sub orice critică.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Popa 
7 — Surdan 6, Petrovici 6, Răce
lescu 8, Speriosu 6 — Grizea 8, Mi- 
hăilă 8 — R. Lazăr 7, Popa 5 (min. 
34 Regep 9), Lereter 6, Mițaru 7.

RAPID : Răducanu 8 — Lupescu 8, 
Motroc 5, C. Dan 5, Greavu 6 — 
Dinu 6. Jamaischi 5 (min. 65 Geor- 

5) — Kraus 8, Dttmitriu 6, Io- 
escu 7, Codreanu 7.

VALENTIN PĂUNESCU

i X.UGB!

O victorie surprinzătoare, dar meritată

După două partide mai bune — cu 
Rapid și Siderurgistnl — în care a acu
mulat trei puncte (ce s-ar fi făcut astăzi 
fără ele?), Steaua a revenit'ieri la jocul 
ei „normal"’ adică slab, lipsit de orizont 
și eficacitate: Privind cum evolua for
mația bucun-șteană. în meciul de pe 
stadionul Republicii, ne întrebam: curn 
este posibilă o asemenea oscilație în jocul 
unei echipe într-un interval de numai 
trei zile? N-aur stat de vorbă cu antre
norii. dar mai mult ca sigur — așa cum 
au făcut-o și după meciul pierdut la 
Constanta acum trei săptămîni — ar 

găsit explicații. Ieri însă, mai puțin 
ca atunci, aceste scuze ar fi lipsit total. 
Sau poale (mai știi) ar fi 
acest eșec ghinionului! Nu 
puțin adevărat că în min. 4 Constantin, 
in min. 20 \ oinea, în min. 33 Constantin, 
în prima repriză, și apoi Voinea. Racși, 
.-. Avram (de două ori), și Creiniceanu 
în repriza a doua, au ratat, pînă în mân. 
70. ocazii peste ocazii. Mai mult, ste- 
liștii, în urma dominării (uneori copioa
se) au beneficiat în această partidă și 
de 11 lovituri de* co-lț. Și ele, ca și oca
ziile enumerate (și neenumerate) mai 
sus. au rămas fără efect. De ce oare? 
După părerea noastră echipa bucureș
teană trece — de mai multă vreme —, 
printr-o serioasă* criză de orientare tac
tică in ioc. Cele două meciuri bune de 
care am; amintit mai sus-au fost.realizate 
datorită ambiției și situației precare din 
ciasanrent. Ieri. însă, ecliipa bucureștea
nă. pe lingă faptul că a jucat demodat,, 
a iueat și fără... ambiție. Înaintașii — 
cu excepția lui Constantin — au 
ționat la întîmplare. Ei au căutat să re
zolve acțiunile pe cont propriu, au 
tirziat pasa, dînd posibilitate apărării 
adverse să se regrupeze de fiecare dată; 
iar în ceea ce privește șuturile trase pe 
poartă... mai bine să nu mai vorbim.! 
Lipsa de formă a lui D. Popescu se 
face vizibilă pe mijlocul terenului, unde 
tot greul cade pe Kakși. Pe linia ultimi
lor apărători, Sătmăreanu și Petescu ri
dică probleme. Cele două goluri mar
cate ieri de brașoveni în min. 72 și 74,.

ROȘU 0-2 (0-0)
s-au inițiat pe partea lui Sătmăreanu și 
s-au finalizat pe partea lui Petescu, în 
ambele împrejurări, fundașii bucureșteni 
au fost prinși pe „stingiil* și păcăliți cu 
ușurință mai întîi de Selimeși și de Goran 
și apoi die Gyorfi, autorii victoriei stega
rilor. Rămasă deci cu 22 de puncte în 
clasament, cu numai dPuă etape înainte 
de final, în care mai are de înfruntat 
doi adversari extrem de dificili 
Știința la: Craiova* și pe Dinamo Pitești 
la București) fotbaliștii Stelei trebuie 
să se gîndeas.eă serios la viitorul echi
pei.

Poate s-ar fi cuvenit mai multe cu
vinte învingătorilor. Nu este însă întot
deauna cazul. Brașovenii au mers lă 
îneci nul și le-a ieșit victoria. Bravo lor ! 
0 victorie pe deplin, meritată, cu atît 
mai mult cu cît au obținut-o în depla

sare și de o manieră care dovedește că 
la Brașov se muncește cu seriozitate 
pentru fotbal. Antrenorul Ploeșteanu și-a 
clădit o formație cu o apărare greu de 
bătut, cu un mate talent pe mijloc, Pes- 
caru, și o linie de atac (Goran, Cane, 
Selimeși, Gvorfi) care știe ce vrea : 
adică goluri ! Sînt, credem noi, elemen
tele de bază în crearea unei formații 
care vă aduce multe satisfacții și în 
viitor- suporterilor echipei de la poalele 
Tîmpei. Și aici ar trebui acordată mai 
multă atenție problemei eficacității, de
oarece ,și- înaintaș ii brașoveni au ratat o 
întreagă, spiță, dec oeazijr-b.usne; de- gol.

Meciul, a fost condus de arbitrul I. 
J)®brin-Gr&i&va care, fără să influențeze 
rezultatul, n-a; aplicat just în unele mo
mente de joc legea avantajului.

STEAUA : Suciți 6 — Petescu 4',. Je
nei 6, D'. Niculae 7, Sătmăreanu 4, (din 
min. 74 Chiru) — Rakși 7, D. Popescu 
5 -— Creiniceanu 5, Constantin 7, Voi- 
nea 5, Soriți Avram 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Za- 
haria 8, Jenei 7, Alecu 7, Naghi 7 — 
P&searu 9, Sigheti 8—Selimeși 7, Gqne 
8, Goran 8, Gyorfi 7.
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Primele clasate s-au întrebuințat serios 
pentru a cîștiga in penultima etapă a turului

DINAMO — GLORIA 18—5 (8—5). 
Surprinși de replica neașteptat de 
inspirată a metalurgiștilor din prima 
parte a jocului și conduși cu 5—0, 
campionii anului 1965 au fost nevoiți 
să apeleze la întregul lor bagaj de 
cunoștințe telinico-tactice pentru a 
egala, a prelua dominarea și a ler- 
mina, totuși, partida ca învingători. 
Au înscris Nica (2 încercări), V. Ru
sii, Giugiuc (cite o încercare) și Co- 
ravu (trei transformări) pentru Di
namo, respectiv Cernat (încercare) și 
Crăciureescu (transformare) pentru 
Gloria. Arbitrul N. Cervinschi — 
București s-a achitat în general bine 
de dificila sa sarcină.

CONSTRUCTORUL — GRIVITA 
ROȘIE 3—9 (0—0). Lidera clasamen
tului a fost la un pas de... nu de 
fericire, ci de un mare necaz : gaz
dele, jucînd excelent, au găsit re-

tru învinși. A arbitrat bine Theodor 
Witting — București (Ion Cupen — 
coresp.I.

RULMENTUL BÎRLAD — PRECI
ZIA SĂCELE 20—3 (9—3).

ȘTIINȚA PETROȘENI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 12—3 (0—0).

C.S.M.S. IAȘI — FARUL CON
STANȚA 3—9 (3—3).

1. Grivița Roșie
CLASAMENT

București (1) 10 9 1 0 135—36 29
2. Steaua Buc. (2) 10 9 0 1 129—54 28
3. Dinamo Buc. (3) 10 7 2 1 137—43 26
4. Știința petroșeni (4)

10- 5 14 52—59 21
5. Farul C-ța (7) Ift 5 0 5* 58—53 20
6. Precizia Săcele (5j 10 4 1 5 41—99 19
7. Rulmentul Birlad (11)

10 4 0 6 69—60 18
8. Progresul Buc. (6)* 10 4 0 6 82—96 18
9. Gloria Buc. (8) 10 4 0 6 60—95 18

10. C.S.M.S. Iași (9) 10 3 1 6 55—59 17
11. Constructorul Buc. (10)

10 3 0 7 52—97 16
12. Universitatea Tim. (12)

10 0 0 10 24—123 lt

Luptă dirză în tușă, soldată aici cu succesul lui Demian (fază din meciul Con- 
structoral — GrivifiO, Roșie)

Foto : St. -Ciotloș

CRISTIAN MANTU

Iancu și Tuf an au adus victoria „litoralului"

CONSTANȚA, 12 (prin telefon, de 
trimisul nostru). —■- Un decor 

plendid, de vară, cu tribune pline 
înă la refuz de localnici și de oas- 
ețr veniți pe litoral -— iată ambian- 
a în care s-a desfășurat această par- 
idă, cu mare miză pentru evitarea 
etrogradării, dintre Farul și U.T.A. 
onstănțenii au cîștigat pe merit și, 
upă cum spun statisticienii de aici 
care nu și-au uitat acasă aparatele 
:u tranzistori...), Farul a trecut acum 
e marele „hop", dar' pentru a fi si- 
ură că rămîne în A, echipa locală 
ai are nevoie de... un punct ! Multă 
reme însă rezultatul* jocului de azi 

at sub semnul incertitudinii pen
s’ că, atîta timp cit a fost condusă 

1—0, U.T.A. nu a* abandonat

Meciul a plăcut îndeosebi prin 
poitivitatea demnă de laudă cu care 
mbele echipe și-au apărat șansele, 
rin numeroasele faze dinamice și 
rin arbitrajul corect prestat de bri- 
ada bucureșteană condusă de Marin

învingătorii au abordat jocul cu 
un elan remarcabil încă din primele 
minute. Ei au acționat calm și or
ganizat în apărare, avînd în Pleșa, 
Coslin și Tîlvescu, oameni de bază, 
iar în atac Iancu și Zamfir au con
lucrat excelent,, cu multă inventivi
tate. Echipa textilistă are mari me
rite în factura bună a jocului. Deși 
a aliniat o formație oarecum impro
vizată, cu Țîrlea și Igna fundași (trei 
titulari sînt suspendați : Ceman șv 
C2ako — de asociație, Birău — de 
federație), arădenii au luptat cu 
multă ardoare, remareîndu-se prin 
combativitatea arătată în repriza- se
cundă cînd, în jocul de Ia mijlocul 
terenului, și-au depășit adversarii, 
periclitind prin șuturi tari, de la dis
tanță, poarta apărată de Manciu. „Ea 
capitolul tehnică — după cum remar
ca antrenorul federal Ilie Oană, pre
zent la meci — U.T.A. a fost supe
rioară Farului. în schimb, oaspeții 
s-au arătat deficitari în linia de atac, 
în care le-a lipsit un realizator".

Scorul a fost deschis după un ex-

D“, doar în prima scrie 
mai continuă dudui pentru șcîic!
Ceahlăul P. Neamț —• Metalul Tîr- 
viște 4—1 (2—0)
Progresul Brăila — Flacăra Moreni

1 (1-0) 
Metalurgistul București — Progre-
1 București 0—5 (0—2) 
C.F.R. Pașcani — Dinamo 
-1 (0-0)
Poiana Cîmpina — Oțelul
0 (1—0) .

C.F.R. Roșiori — Oltul Rm.
-0 (1-0) .
Dinamo Victoria Buc. — 
curești 1—3 (1—1)

APA VIITOARE: C.F.R.
Dinamo Victoria Buc., Dinamo Ba- 

u «5- Oltul Rm. Vîlcea, Flacăra 
oreni — Ceahlăul P. Neamț, Poiana 
mpina — Știința București, Metalur- 
stul Buc. — C.F.R. Pașcani, Oțelul 
alați — Metalul Tîrgoviște, Progre- 
bL București — Progresul Brăila.

C.F.R. Arad — A.S.A. Tg. Mureș 
1—0 (0—0)

Jiul Petrila — Minerul Baia. Mare 
2—0 (1—0)

Arieșul Turda — C.S.M. Reșița 
0—1 (0—1)

C.S.M. Sibiu 
(1-0)

Gaz Metan 
2—0 (0—0)

A. S. Cugiir — Ind. Sîrmei C. Tur- 
zii 2—0 (1—0)

Recolta Cărei — Minerul Lupeni 
2—1 (1—0)

ETAPA VIITOARE: Gaz Metan 
Mediaș — Jiul Petrila, Ind. Sîrmei C. 
Turzii — A.S.A. Tg. Mureș, Recolta 
Cărei — Clujeana, A. S. Cugir — 
C.F.R. Arad, Minerul Lupeni — Arie
șul Turda, C.S.M. Sibiu — C.S.M. 
Reșița, Vagonul Arad — Minerul Baia 
Mare.

celent schimb între Zamfir și Iancu. 
Ultimul a trecut printre doi adver
sari, Weichelt a ieșit din poartă, dar 
n-a putut evita golul : 1—0 în nrin. 5. 
Fazele se succed apoi cu repeziciu
ne și asistăm la un joc echilibrat. 
Notăm „bara" lui Donciu (min. 10), 
apoi un șut la lui Kallo (min. 33) 
salvat de pe linia porții • de Igna și 
o ratare a lui Iancu (min. 40). După 
pauză Farul se mulțumește cu avanta
jul minim, de- un gol, socotind că 
victoria nu-i va scăpa. în consecință
— acționează comod. Ca urinare, si
tuația pe teren devine alta. Pînă în 
min. 76 U.T.A. controlează jocul, 
forțează egalarea, dar șuturile lui 
Pantea (min. 47) și Donciu (min. 50)
— trase ca din tun ■— nu nimeresc 
poarta; Manciu culege ropote de 
aplauze la o nouă „bombă" expe
diată de Pantea (min. 62). Farul’se 
convinge că meciul nu e jucat și 
pornește la atac. După ce Iancu și 
Tufan ratează ocazii, urmează al doi
lea gol: Zamfir trage puternic spre 
poartă și Tufan, printr-o mișcare 
spectaculoasă, prelungește balonul in 
poartă : 2—0 în min. 76.

FARUL: Manciu 7 — Pleșa 8, 
Costin 7, Tîlvescu*7, Gref 5— Mano- 
lache 6, Koszka 6 — Ologu 5 (min. 
68 Tufan), Zamfir 8, Iancu 8, Kallo 7.

U.T.A.: Weichelt* 8 — Țîrlea 5, 
Bacoș 7, Mețcas 6, Igna 6 — Chivu 5, 
Floruț 7 — Pantea 6, Donciu 7, Jac 5 
(min. 68 Șchiopii), Axente 5.

ION OCHSENFELD

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 24, etapa din 12 iunie 1966.

I. Petrolul—Dinamo București
II. Politehnica Tim.—Rapid

Crișul Oradea—Dinamo Pitești 
Farul—U. T. Arad
Steaua—Steagul roșu 
Universitatea—Siderurgistnl 
C.S.M.S. Iași—Știința Cv.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII. Progresul Brăila—Flacăra
IX. Jiul—Minerul Baia Mare 
X. Arieșul—G.S.M. Reșița

XI. Novara—Lecco
XII. Palermo—Mantova

XIII. Trani—Genoa

x
1
1
1
2.
1
1
t
1
2
x
x
2

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

surse pentru a ține în șah expe
rimentatul „XV" grivițean mai tot 
timpul ! De altfel, Antimoianu (lovi
tură de pedeapsă) a adus echipei 
sale conducerea după pânză și as
pectul jocului lăsa să se întrevadă 
o surpriză de proporții. în continua
re, însă, grivițenii au înscris prin 
Țibuleac (încercare). La scurt timp 
după aceasta a intervenit momentul 
psihologic al meciului: trei jucători 
de-ai gazdelor, cu numai doi adver
sari în față, au „scăpat" pe contra
atac și o încercare le centru părea 
iminentă. Lipsa de experiență și de 
resurse fizice și-a spus însă cuvîn- 
tul, iar scorul a rămas neschimbat. 
Pericolul înlăturat pentru moment, 
grivițenii s-au remobilizat, au mai 
înscris o încercare (Teodoreseu) și o 
lovitură de picior căzută (Irimescu), 
scăpînd cu fața curată... Desigur, 
oaspeții au meritat victoria, experien
ța mult superioară fiind cel mai 
„greu" element din balanță, pentru 
că Ie-a permis să-și uzeze adversa
rii judicios și să-și impună în final 
punctul de vedere. învinșii merită 
însă laude sincere pentru partida 
bună, care pare a anunța revirimen
tul indispensabil față de „zona" în 
care se află. Pellegrino D’Ecclesis — 
București s-a dovedit din nou unul 
dintre arbitrii foarte buni, deși a lăsat 
uneori jocul cam larg, (g.r.ș.).

■ STEAUA — PROGRESUL 15—9 
I (3—9). Superiori în prima repriză, 

jucătorii de la Progresul au cedat 
| după pauză, cînd înaintarea lor, 
I „plimbată" prin loviturile de picior 
I lungi ale adversarilor, a dat semne 

vădite de oboseală. în general, do
minată în grămezi și în. tușe, Steaua 

I. a concretizat totuși mai mult, dato
rită preciziei în loviturile de. picior. 
Au înscris Mateescu (o lovitură de

I pedeapsă și o lovitură de picior că- 
■ zută), Durbac (două lovituri de pi- 
I, cior căzute) și Luscal (o încercare) 

pentru învingători, respectiv Craio- 
veanu (o lovitură de pedeapsă și o 

| lovitură de picior căzută) și Alexan- 
drescu (o lovitură de pedeapsă) pen-

Dînamo București a realizat 
din nou un scor astronomic: 

16-1 cu Ind. linii
(Lrmare din pag. 1) 

peți, Capotescu și Unc pentru gazde. 
A condus slab Gh. Baja. (Gluj). *

(Șt. Iacob-coresp.)

O partidă foarte echilibrată a opus 
Ia Cluj formațiile Politehnica și Mu
reșul Tg. Mureș. La capătul unui joc 
viu disputat, dar de slab nivel tehnic, 
clujenii au învins cu 2—1 (1—0, 
0—0, 1 — 1, 0—0). Cele trei goluri au 
fost marcate, pe rînd, de Gyorgy 
(P), Spingold (P) și Olariu (M) din 
situații de superioritate numerică. 
Oaspeții au avut mai multe ocazii de 
a egala, dar portarul clujean Szegeni, 
a respins miraculos în două situații, 
cînd Fiilop și Soos — scăpați singuri 
spre poarta adversă — au tras ne- 
stingheriți. De subliniat că golul mu
reșenilor a fost înscris în condiții ne
regulamentare: cu cîteva clipe înainte 
de a intra în poarta clujenilor, min
gea atinsese sîrma de susținere a por
ții, dar arbitrii L. Peesi (Oradea) și 
Z. Bogdan (Cluj), neatenți, au lăsat 
jocul să continue.

în cel de al doilea meci al cupla
jului clujean s-au întîlnit Voința și 
Crișul Oradea. Oaspeții, cu o echipă 
mai omogenă și mai experimentată au 
obținut victoria cu scorul de 5—2 
(2—1, 1 — 1, 0—0, 2—0).. Gazdele au 
acționat pe. alocuri timid, pripindu-se 
în fazele de finalizare. De subliniat, 
totuși, că orădenii nu s-au detașat 
decit în ultima repriză, care le-a apar
ținut în întregime. Au înscris: Len
gyel 3, Muth și Gavriș pentru oră- 
deni. respectiv Kocis și Szilagi pentru 
clujeni. (F. Radvani-coresp.).

PRONOSPORT
Fond de premii: 680.949 lei, din 

care 248.779 lei report pentru pre
miul minim.

PREMIILE CONCURSULUI.
PRONQSPORT nr. 23 (etapa din 

5 iunie)

Premiul excepțional : 1 x 75.000 lei 
(1 autoturism „Fiat 690" plus 36 500 
lei) ,■ categoria I : 103,5 x 728 lei ; ca
tegoria a Il-a: 1455,5 x 64 lei : ca
tegoria a IlI-a : 8767,5 x 10 lei.

Report pentru fondul premiului 
minim : 248.779 lei.

La categoria a IV-a s-au depus 
pentru omologare 28.093 variante cu 
10 rezultate, cărora nu li s-a putut 
asigura plafonul minim de 10 lei, 
deoarece cota categoriei respective a 
fost de numai 248.779 lei, care s-au 
reportat la fondul de rezervă pentru 
premiul minim de la concursul nr. 24 
(etapa din 12 iunie 1966).

Premiul excepțional de 75.000 lei 
(1 autoturism „Fiat 600" plus 36.500 
lei) a* fost obținut prin tragere la 
sorți de participantul Stingă Vasile 
din Galați.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



Sportivi români în întreceri internaționale
î«

Victorii ale tenismanilor noștrii în Anglia
Continuîndu-și seria succeselor repur

tate în acest sezon în întrecerile inter
naționale. campionul de tenis al Româ
niei, ION ȚlRlAG, a repurtat un frumos 
succes cîștigînd simbătă după-amiază 
turneul internațional de la Nottingham 
(Anglia). în finală. Tiriac l-a învins cu 
7—5, 6—2 pe Jackie Saul (Republica 
Sud-Afrieană).

Iu cadrul aceluiași turneu, cuplul 
Tiriac—Năstase a învins în finala pro
bei de dublu masculin cu scorul de 
19—17, 6—1 pe Billy Knight—Tony 
Pichard (Anglia), ceea ce constituie un 
redutabil succes dacă avem în vedere 
faptul că tînărul Ilie Năstase a parti-

cipat pentru prima oară la un asemenea 
turneu pe teren gazonat....ȘI IN BULGARIA

In turneul internațional de tenis pen
tru tineret de la Sofia, reprezentanții 
noștri au obtinut un loc I, la proba de 
dublu băieți (V. Marcu, G. Dumitrescu) 
și două locuri III : la simplu (Codin 
Dumitrescu) și la dublu mixt (Marcu. 
Bucur). In clasamentul pe echipe Româ
nia s-a clasat pe locul III. Au parti
cipat jucători din Polonia, Iugoslavia, 
R.S.F.S. Rusă. Turcia, Bulgaria și Ro
mânia.

La Stockholm

Caiaciștii și canoiștii—6 victorii!

MIHAELA PENES: 58,36 m-cel mai 
rezultat mondial al sezonului!

Cu mai puțin de trei luni înaintea 
campionatelor europene de la Buda
pesta, atletii din toate țările conti- 

o in
tensă activitate de pregătire. In ca
drul acestei activități se înscriu 
zecile de concursuri cu caracter 
verificare, organizate săptămînă 
săptămînă.

La sflrșitul săptămînii trecute eîti- 
va dintre atletii români au fost in
vitați să participe la întrecerile in
ternaționale de la Frechen, în R.F.G., 
și de. la Budapesta.

In «onditiunile atmosferice nefa
vorabile ,In care s-a desfășurat con
cursul 
limpieă 
totuși t 
cat sul: 
perfora

nentului nostru desfășoară

st 
de 
de

Plătind
IOLANDA BALAȘ 
ra în înălțime cu 
Erica Alexandrina 
sat a III-a cu 1,64 
tură în lungime a

bun
moale, 
săritu- 
tînăra

tribut” pistei foarte 
~ a cîștigat

l, 77 m iar 
Stoenescu s-a cla-
m. Proba de sări- 
ievenit atletei so

vietice Tatiana Scelkanova cu 
m. Campioana noastră Viorica 
copoieanu a obtinut locul IV cu 
m. Vom reveni cu amănunte.

6,27
Vis-
6,07

In concursul de la Berlin

înotătorii români
au stabilit 5 noi recorduri

republicane
VL. MORARU - 9:35,5 LA 800 M 

LIBER Șl 5:09,6 LA 400 M MIXT

de Ia Frechen, campioana o- 
MIHAELA PENES a reușit 

un excelent rezultat Ea a arun- 
ita Ia 58.36 m — cea mai bună 
nanlă mondială a sezonului.

Andrei Barabaș: 8:03,4- 
nou record pe 3000 m

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat la Stockholm două importante 
competiții internaționale de caiac- 
canoe la care au participat și spor
tivi români, alături de sportivi din 
Suedia, R.D. Germană, R.F. Germa
nă. Ungaria, Finlanda, Danemarca și 
Norvegia. Ca și anul trecut, repre
zentanții noștri au avut o compor
tare remarcabilă, cucerind 6 locuri 
I în cele 9 probe ale concursurilor.

Concursul de canotaj
„Regata Praga“

corn- 
con

Canotorii noștri au avut o 
portare frumoasă în eartrul 
cursului international „Regata Praga". 
desiâșurafă pe Vltava, co participarea 
unor valoroși schifiști din mai multe 
țări europene cu tradiție în această 
disciplină sportivă. Cel mai bun re
zultat al schifiștilor români a fost 
înregistrat de echipajul 2-1-1 (R. Baț- 
chi. D. Ceapura + Gh. Gheorghiu), 
eare în oroba clasică de 2 000 m a 
sosit aetașat primul, cu timpul de 
7:08,5, înaintea echipajelor din 
R.D.G (7:15 0|. Cehoslovacia (7:21.3), 
ele. In proba de schit 4 iără cirmaci 
echioatul român s-a clasat pe locul 
II (6:15.2). după echipa R.D. Germa
ne (6:12.4), iar la dub-ju vîsle am ob
ținui locul 111.

Sîmbătă a avut loc un concurs de 
canotaj Ia care au participat numai 
sportivi din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia și România. Rezultate 
mr/ritorii au obținut echipatele noas
tre ie schi! 2+1 și 4 iără cirmaci 
unde am sosit pe locul 11.

pe locul IV la Alîortville I

In prima zi a avut loc competiția de 
viteză dotată cu trofeul „BRUNNS- 
VIKSLOPPET*. întrecerile, disputate 
pe laguna Brunnsvik din arhipelagul 
Stockholmului au fost dominate de ca
iaciștii și canoiștii români, care au ob
tinut patru victorii din cinci posibile 
și două locuri II. Iată rezultatele 
principale, înregistrate pe distanța 
clasică de 500 m: canoe simpla — 
1. ANDREI IGOROV (ROMÂNIA) 
2:24.9: 2. Tamaș WichmaM (Un
garia) 2:25.1; 3. Rudolf Nrjnea (Fin
landa) 2:27,7; caiac simplu: 1. Imre 
Kemecsei (Ungaria) 1:56,0; 2. Aurel 
Vernescu tRomânia) 1:57,2: 3. Wenz- 
ke (R.D.G.) 1:58,1; 4. Will (RDG.) 
1:58,7; 5. Utterberg (Suedia) 24)1.0; 
canoe dublu: 1. ROMÂNIA (V. Ca- 
labiciov, S. Covaliov) 24)1,4; 2. Da
nemarca (Sorensen. Wielsen) 
caiac 4: 1. ROMÂNIA (A. Vernes- 
cu. A. Sciotnic, V. Nicoară, H. Iva
nov) 1:35.2; 2. RD. Germană (Dre
her. Augustin. FrenzeL Ebeling) 
1:36.2; caiac dublu: 1. ROMÂNIA 
(A. Vernescu. A. Sciotnic) 1:43j; 2. 
ROMÂNIA (V. Nicoară. H. Ivanov; 
1:44.3; 3. Ungaria 
1:44.8; 4. R. D. GermaBă 
Ebeling) 
(Vierkant, Schubert) 1:49,1.

Concursul de duminică, dotat 
trofeul 
(aflată la a 33-a ediție), s-a desfășu
rat pe 
insulei 
noe simplu: 
(ROMANIA) 44:46; 2. T. Wicbmann 
(Ungaria) 45:10; 3. R. Nrjnen (Fin
landa) 48:32; canoe dublu: 1. RO
MÂNIA (V. Calabiciov. S. Covaliov) 
42:30; 2. Suedia (Lindel. Zeidlitz) 
43:24; 3. Danemarca (Sorensen. Niel
sen) 44:33; caiac simplu: 1. Imre Ke
mecsei (Ungaria) 39:59 ; 2. Uwe Will 
(R D G.) 40:50; 3. Gunnar Utterberg 
(Suedia) 40:22; „.8. S. POCORA (Ro
mânia) 42:15; caiac dupln: 1. Ungaria 
(F Cseh, E. Haszik) 36:02 ; 2. R.D.
Germană (E. Frenzel, P. Ebeling) 
37:01 ... 4. România (A. Vernescu, A. 
Sciotnic) 37:23 ... 8 România (V. Ni
coară, H. Ivanov) 40:29.

Turneul
de volei
MODENA. 1

TO

997

(Cseh,

1:48.0; 5. R. F.

2:06.3;

Hazsikl 
IFrenzel. 
Germană

„CURSA KUNGSHOLMEN*

distanta de 9 200 m în junii 
cu același nume. Rezultate: ca- 

1. ANDREI IGOROV

cart 3
al etaj

international
de la Modena

4

re 13
I- n

BUDAPESTA 12 (prin telefon). Pe 
„Nepstadion* a avut loc duminică un 
concurs internațional, din programul 
căruia au făcut parte doar trei probe 
de semifond, întrecerile disputîndu-se 
in pauzele unor meciuri de fotbal.

Luînd startul în proba de 3000 m 
ANDREI BARABAȘ a reușit timpul 
de 8:03,4 — nou record român (v. r. 
îi aparținea din 1962 cu 8:08,6).

Iată rezultatele : 800 m: Kluger 
RFG) 1:48,5; Stol (Ungaria) 1:49,0; 

3000 m : Mecser (Ung.) 7:58,7, Szereni 
(Ung.) 8:01,8, BARABAȘ 8:03,4, Ma- 
giar (Ung.) 8:07,4, Gorier (RFG) 
8:09,4 ; 800 m femei : Nagy (Ung.) 
2:07,8, Szenteleki (Ung.) 2:08,1, Toth 
(Ung.) 2:08,7 ... 6. CLAUDIA IACOB 
2:113.

Echipa de talere a României, 
pe locul II la campionatele europene
LAH11, 12 (prin telefon). Duminică 

seara s-a încheiat prima probă, cea 
pe echipe (după 200 de talere), a 
campionatelor europene de talere arun
cate din șanț. Titlul de campioană a 
continentului a revenit formației Ita
liei. Un frumos succes a înregistrat 

âniei, clasată pe 
ctiocata noastră a 
jortivii ION DU- 
t. GHEORGHE 

1 t, GHEORGHE FLO- 
t, 
: 759 t. față de Italia : 
și clasamentul primelor 
1. Italia 763 t, 2, RO- 
t_. 3. Franța 755 t— 4.

RD. Germană 751 t., 5. Suedia 741 t., i 
S. Elveția *37 t Din cauza îmbednă- i 
virii unuia dintre componenți, forma- > 
ția Uniunii Sovietice a ieșit din cursa l 
pentru titlul de campioană a Europei j 
la echipe.

La individual, după 200 de talere, I 
clasamentul este următorul : 1. Ba- 
sagni (Italia) 194 t.. 2—7. DUMI- i 
TRESCU, Prevost (Franța), Ciceri (Ita. ]

reprezentativ: 
locul al doili 
fost alcătuită 
MITRESCU 
ENACHE 19 
RESCU 189 
187 t. Total 
763 t. Iată 

uri : 
759

JS7

șase toci 
.MÂNIA

st

ȘTEFAN POPOVICI

lia), Mattarelli (Italia), Flukiger (Elve
ția). Bertosi (Italia) cu cite 192 t. ; 
8—9. ENACHE și Alipov (U.R.S.S.) 
cu cite 191 t. FLORESCU a doborît 
189 t iar ȘTEFAN POPOVICI 187 t.

Luni se vor trage ultimele 100 de 
talere pentru desemnarea campionului 
la proba individuală. Vor lua parte 
primii 60 de concurenți. .

După ce au participat la competiția 
ciclistă dotată cu premiul ziarului 
FHumanite. cicliștii români s-au pre
zentat și la startul tradiționalei curse 
organizată la Alfortville întrecerea 
s-a desfășurat pe un circuit de 
km pe care rutierii l-au parcurs 
40 de ori. Au concurat sportivi 
Cehoslovacia. Ungaria. Polonia. Uniu
nea Sovietică. România și Franța. 
Despre această cursa antrenorul Ni- 
colae Voicu — conducătorul delega
ției — ne-a relatat următoarele-

..Desfășurată în nocturnă, compe
tiția a fost deosebit de frumoasă. Du
pă primele ture au evadai Smolik și 
Alex Sofronie. Ei au fost ajunși de 
încă 5 rutieri, dar — datorită ritmu
lui rapid — trei dintre cicliști au fost 
nevoiți să rămină. Tînărul nostru spor
tiv A lex. Sofronie a fost in permanentă 
la înălțime. Dacă ar fi avut mai 
multă experiență ar fi reușit să se ba
tă pentru primul loc. Dar și așa ei a 
ocupat un onorabil loc IV în această 
cursă cîstigată de Jan Smolik (Ceho
slovacia), un alergător — după cum 
se știe — cu mare experiență în com
petițiile internaționale. Ceilalți rutieri 
români s-au clasat pe locurile: 11 St. 
Suciți. 13. G. Moiceanu și 26. Tudor 
Vasile.“

2.3 
de 

din

BERLIN, 12 (prin telefon). La sfîr- 
șitul săptămînii trecute s-a desfășurat 
în localitate un mare concurs inter
national la care au luat parte cel 
mai buni înotători din Olanda, Sue
dia, Finlanda, Cehoslovacia, România, 
Polonia, Iugoslavia șl R.D. Germană. 
Țara noastră a fost reprezentată la 
aceste întreceri de Vladimir Moraru, 
Cristina Balaban, Angel Șoptereanu 
și Nicoleta Bărbulescu, care — la 
primul lor concurs international in 
aer liber (bazin de 50 m) — au sta
bilit 5 noi recorduri republicane. 
Iată rezultatele tehnice :

700 m liber: M. Grufft
100 m spate:

FEMEI
nert (RDG) 1:02,6;
1. Kasparac (Iugoslavia) 1:10,8, 2. CR. 
BALABAN - - - -
(RDG) 1:12,0; 100 m fluture ; 1. H. 
Lindner (RDG) 1:09,7, 2. Berthes
(RDG) 1:12,2, 3. N. BĂRBULESCU 
1:15,1; 700 m bras: 1. M. Hansel 
(RDG) 1:19,4; 200 m spate: 1. Kas
parac 2:36,2, 2. Kfihler 2:36.7, 3. Mr- 
ger (RDG) 2:39,1 ,- 4. CR. BALABAN 
2:39,1 — nou record (v. rec. 2:41,8); 
200 m lluture.- 1. Lindner 2:31,7, ... 
5. N. BĂRBULESCU 2:49,3 — nou re
cord (v. rec. M. Rotaru 2:50,0); 200 m 
bras: M. Kok (Olanda) 2:48,8; 200 m 
mixt: 1. B. Heukels (Olanda) 2:36.0... 
7. CR. BALABAN 2:44,7 — nou re
cord (v. rec. 2:46,0),

1:11,5; 3. B. KOhler

BĂRBAȚI — 100 m liber: 1. Poser 
(RDG) 56,0, ... 8. VI. Moraru 58.3; 
100 m bras: 1. Heninger (RDG) 1:09.5, 
2. Kinzel (RDG) 1:12,3.- Jonsson (Sue
dia) 1:12,3, 4. ȘOPTEREANU 1:12.8-, 
800 m liber : 1. Bengtsson (Suedia) 

I 9:26.0. 2. VL. MORARU 9:35,5 — 
! nou record (v. rec. 9:48.2). 3. Jirusek 

(R.S. Ceh.) 9:40.4; 200 m bras: 1. He- 
I ninger 2:32,2, 2. A. ȘOPTEREANU 

2:38.6, 3. Katzur (RDG) 2:38.7, 4, 
Kinzel 2:38,8; 400 m mixt: 1. Pfeif
fer (RDG) 5:05,5; 2. VL. MORARU 
5:09,6 — nou record (v. rec. D. Nagy 
5:15,8); 200 m liber: Wiegand (RDG) 
„ „ Șomer2:00.6; 700 m fluture:~ 1.
(RDG) 59,7; 200 m spate: 1. RcM'tier 
(RDG) 2:19,4 : 200 m lluture: 1. Pla
tzek (RDG) 2:16,6.

R. D. Germană —România 6-1 și 4-4 la polo (juniori)
FINSTERWALDE 12 (prin telefon). 

Simbătă și duminică s-a desfășurat 
în localitate dubla întîlnire amicală 
dintre reprezentativele de polo (ju
niori) ale R.D. Germane și României. 
In primul meci gazdele au cîștiqat 
cu scorul de 6—î (1—0, 2—0, 0—1, 
3—0). Singurul gol al echipei româ
ne a fost înscris de Băjenaru.

Duminică, în cea de a doua par
tidă, poliștii români s-au comportat

mai bine. întrecerea a fost viu dis
putată și s-a încheiat cu un scor de 
egalitate: 4—4 (1—1, 2—2, 0—1,
1—0). Pentru selecționata noastră au 
înscris Zamfirescu 2, I. Popescu și 
M. Popescu. în cele două partide re
prezentativa română a întrebuințat 
următoarea formație : Racoveanu — 
Zamfirescu. M. Popescu, I. Popescu/ 
Băjenaru, Dumitrescu, Tudor, Do- 
baru.
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NEW YORK. — Cu prilejul con

cursului international de atletism de 
la Sacramento (California) sprinte
rul american de culoare Tommy 
Smith a stabilit un nou record mon
dial în proba de 220 yarzi (cu viraj) 
reaiizind performanta de 20,0. Ve
chiul record aparținea din anul 1964 
compatriotului său Henry Carr — 
20,2.

• Cursa de 5 000 m din cadrul 
concursului international de atletism 
de la San Dieqo (California) a fost 
cîștiqată de sportivul american Georqe 
Younq, cronometrat în 13:40,2. Pe 
locui doi s-a clasat cunoscutul atlet 
australian Ron Clarke cu 13:40,5. 
Proba de aruncare a qreutătii a re
venit iui Randy Matson cu 20,41 m, 
urmat de Parry O'Brien — 18,89 m. 
Alte rezultate: 1 milă: Jim Grelle 
(S.U.A.) 3:55,4; 100 varzi: Harold 
Busby (S.U.A.) 9,6; 120 yarzi gar
duri: Willie Davenport (S.U.A.) 13,7; 
880 yarzi : Tom Parrel (S.U.A.) 
1:48,2.

• Performanta de 66,07 m, reali
zată de discobolul cehoslovac Ludvik

Danek in 
Beach va 
omologare
Initial, unul din oficialii concursului
declarase că cercul de aruncare nu 
era regulamentar.

concursul de la Long 
fi supusă probabil spre 
ca nou record mondial.

• In cadrul campionatelor federa
ției de atletism a S.U.A., sportivul 
american Jim Ryun a stabilit un nou 
record mondial in proba de 880 yarzi 
cu rezultatul de 1:44,9. Vechiul re
cord (1:45,1) data din anul 1962 și 
aparținea neozeelandezului Peter 
Snell.

SOFIA. — Echipele de lupte (cla
sice și libere) ale Bulgariei au ple
cat în S.U.A. pentru a participa la 
campionatele mondiale ce vor avea 
loc în orașul Toledo. Din formația 
de lupte clasice fac parte, printre 
alții, A. Kerezov, P. Krumov, B. Ra- 
dev și R. Kasabov.

BUENOS AIRES. — Meciul inter
national de fotbal dintre echipele 
Argentinei șl Poloniei, disputat la 
Buenos Aires, în prezenta a 50 000 
spectatori, s-a terminat la egalitate i

1—1 (1—0). Au marcat Oscar Mas 
(min. 10) pentru 
(min. 53) pentru

gazde și Liberda 
oaspeți.

— Selecționata deMONTEVIDEO.
fotbal a Uruguayului a plecat sîm
bătă dimineață din Montevideo spre 
Europa. După o ședere de 24 de ore 
la Roma, fotbaliștii uruguayeni își 
vor continua drumul la Tel Aviv, 
unde vor întîlni la 15 iunie echipa 
Izraelului. Apoi, echipa Uruguayului 
va pleca la București pentru a sus
ține la 19 iunie meciul cu echipa 
României, joc care, de asemenea, 
face parte din programul de pregă
tire a echipei uruguayene în vede
rea turneului final al campionatului 
mondial din Anglia.

BUDAPESTA. — în cadrul întîl- 
nirii internaționale de haltere dintre 
echipele Ungariei și Poloniei ce se 
deslășoară la Budapesta, sportivul 
maghiar Imre Foidy a stabilit un nou 
record mondial la categoria cocoș, 
stilul împins, cu performanta de 
120 kg. Vechiul record aparținea 
portoricanului Fernando Baez cu 
119,5 kg.

Turneul de șah 
de la Varșovia

PRAGA. — După 11 runde, tur
neul international masculin de șah 
de la Harrahov conduce iugoslavul 
Janosevici cu 8 puncte, urmat de 
Hort (R. S. Cehoslovacă) și Furman 
(U.R.S.S.) cu cite 7,5 puncte. Pach- 
man (R. S. Cehoslovacă) are 7 puncie, 
iar Bilek (Ungaria) 6,5 puncte. Cio- 
cîltea (România) se allă pe locul 10 
cu 5 puncte. i

I

Ieri a lut sfîrșit ______  —
șah de la Varșovia la care au luat 
parte și reprezentantele noastre. în 
clasamentul final primul loc a fost 
ocupat de șahista maghiară Eva Kara- 
kaș cu 8 puncte urmată de Litmanovici 
7V2 puncte și Rodica Reicher cu 
puncte Elisabeta Polihroniade s-a cla
sat pe locul 8 cu 5 puncte și jumă
tate.

turneul feminin de
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