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Steaua — Dinamo Pitești 
Universitatea Cluj — Petrolul 
Siderurgistul — Știința Craiova
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ARAD, 26 (prin telefon). — Iu
bitorii boxului din localitate au ur
mărit vineri seara 
uzinelor „30

în sala clubului 
Decembrie' întîlnirile

LA BOX: „SPERANIELE" ȘI-AU DISPUTAT FINALELE

Crișul Oradea — Steagul r. Brașov
Dinamo București — Farul
U.T. Arad — Rapid
Politehnica Tim. — C.S.M.S. Iași
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Horst Brautigam

Foto : Aurel Neagu

1.

Po-
Și

500 cmc situația se prezenta oarecum altfel. Campio
nul suedez Engstrom, alături de rutinatul său coleg 
Jardenberg, precum și tenacele A. Specht erau adver
sari de temut pentru alergătorii noștri. Desfășurarea 
curselor a confirmat pe deplin pronosticurile și astfel 

am asistat la dueluri de-a dreptul palpitante. In final 
victoria a surls celor care au știut să-și pregătească 
mai bine mașinile, care și-au dozat mai bine efortu
rile. Aceștia au fost reprezentanții noștri. Lor și an-

Doi dintre învingători: Dan Popovici (viteză) și Vasite Burlacii 
(eliminare și cursă cu adifiune de puncte)

6. S.

„Sportul

Start la clasa 250 cmc. In fruntea plutonului a pornit vijelios Cristian Doviț (8) urmat de Traian Macarie (9), Veliko Popovici — R.S.F. Iugoslavia (4) și Mihai Dănescu (1)
Foto: St. ClOtlOS

(Steaua) 
Soare 

4. A.

Sîmbătă seara s-au încheiat întrecerile celei 
le a Vl-a ediții a Campionatelor Mondiale de po- 
ice, competiție în care au concurat timp de 6 
ile cei mai buni sportivi și sportive din lume, 
upă frumoasele dispute din cadrul probelor pe 

chipe și perechi, în ultimele zile cei prezenți în 
ala .Voința* au putut urmări o echilibrată în- 
recere în proba individuală, care a scos în evi- 
ență excelenta pregătire a majorității concu- 
enților.
După ce joi și vineri au avut loc calificările, 

îmbăta s-a desfășurat finala pentru de- 
emnarea celor doi campioni ai lumii. S-a tras 
n ordinea inversă a clasamentelor din calificări, 
100 bile mixte — femei și 200 bile mixte — 
ărbați), titlurile fiind acordate prin totalizarea 
ezultatelor obținute în finală și în preliminarii.

Iată și un .scurt metraj" al acestei pasionante 
ispute:
Ora 8. De afară, de pe aleea din fața sălii, se 

ude prima -explozie" de... bețe. Pe pista nr. 1 
ugoslavul J. Juricevici, ultimul dintre cei 27 de

• România - trei titluri din șase • H. Brautigam 
și A. Schmidt (ambii R.D.G.), campioni ai lumii la in
dividual • Un nou record mondial la băieți ® Ion 
Micoroiu - medalia de bronz • Luptă extrem de 

strînsă în întrecerea feminină
FOTBAL • Ultima etapă 

va decide locul 13

Astrid Schmidt

Cicliștii de pistă au fost 
in nou la înălțime. ~Ei au 
eușit să oncursul 
esfășurat
inică pe 
amo din ictorii (Steaua 
amo — 1), în timp aspeții au realizat trei : 
ynamo Gera 
ermană — 2 ozsa din R.P.

. Așadar, din 
ări pistarzilor 
ui V. Burlacu, 
ovici si C. Grigore) 
ntren<klor lor Ștefan 
emîndroiu și Iulian Go- 
iman. Să mai adăugăm 

a aceasta și recordul de 
uiiiori realizat de G. Ne- 
oescu (Steaua) în proba 
e viteză : 11,7 secunde 
vechiul record era de 
2,0 secunde și aparținea, 
in anul 1963, lui Mircea 

eseu). Noul record are 
oarte bună valoare, 

nd la numai trei zecimi 
e secundă de recordul ării la seniori !
Rezultatele. Viteză (ziua 

) : 1. DAN POPOVICI
DINAMO) 5 v (a realizat 
el mai bun timp al zilei: 
1,5 secunde) ; 2. L. Sleisz 
Dozsa) 4 v ; 3. M. Popescu 
Dinamo) 3 v; 4. O. Wer- 
sr (Dinamo Gera) 2 v;

A. Csorba (Dozsa) 1 v; D. Lienert (Dynamo 
era) 0 v ; viteză (ziua a

cucerească în internațional, 
simbătă și du- 
velodromul Di- 
Capitală, patru 

3, Dice
din R. D. 
și Ujpesti 
Ungară — 
nou fellcl- 
(îndeosebi 
Dan

n-a) I 1. O. WERNER 
(DYNAMO GERA) 2 v; 2. 
D. Popovici (Dinamo) 2 v; 
3. M. Popescu (Dinamo) 
2 v; eliminare (ziua I), 16 
cicliști : L V. BURLACU 
(STEAUA) ; urmărire pe 
echipe : 1. DYNAMO

GERA 4:50,9 (în serii : 
4:48,4); 2 Steaua 4:51.0 (în 
serii : 4:48.2): 3. Dinamo 
4:53,0 (în serii : 4:48.8); 4. 
Ujpesti Dozsa 5:00,0; 1000 
m cu start de pe loc : 1. 
L. SLEISZ (Dozsa) 1:12.6 : 
2. V. Burlacu 
1:13,4; 3. Paul
(Steaua) 1:14,4;
Csorba (Dozsa) 1:14,9; 5.
O. Werner (Dynamo Gera) 
1:15,4; 6. S. Volker (Dy
namo Gera) 1:16,0; elimi
nare (ziua a n-a). 12 con- 
curenți : 1. C. GRIGORE(STEAUA); cursa cu adi- 
țiune de puncte (100 de 
ture cu sprint la fiecare 
trei ture): 1. VASILE 
BURLACU (STEAUA) 47 p;
2. C. Baciu (Steaua) 37 p;3. S. Duță (Steaua) 32 p;4. J. Mezey (Dozsa) 30 p;5. Gabriel Moiceanu (Di-
namo) 30 p; 6. N. 
(Dinamo) 29 p. în 
de fond (104 km 
șeaua București iești) : 1. FR.
(STEAUA) 2 h. 47:16; 
Gh. Suciu (Dinamo); 
St. Suciu (Dezrobirea).

HRISTACHE NAUM

Ciumeti 
cursa 

pe șo- 
— Plo- 

GERA 
2. 
3.

ROMÂNIA
R. D. GERMANĂ 
CEHOSLOVACIA 
IUGOSLAVIA 
AUSTRIA 
UNGARIA
R. F. GERMANĂ

(Clasament întocmit de

Scriam In avancronica publicată simbătă că etapa a XXV-a poate 
aduce răspunsul la Întrebarea „Cine va ocupa locul 13?” lată insă 
că rezultatele Înregistrate ieri iac ca răspunsul să nu poată li cunoscut 
decit la 10 iulie, adică atunci cînd se dispută ultimele jocuri din cam
pionatul 1965—1966. intr-adevăr, și Crișul, și Politehnica Timișoara și 
U.T.A. (pe Steaua n-o mai trecem in caicul datorită golaverajului po
zitiv) au pierdut și deci... statu quo în partea de jos a clasamentului. 
Asta înseamnă că numai meciurile U.T.A.—Rapid, Politehnica Timi
șoara—C.S.M.S, și Crișul—Steagul roșu, programate în ultima etapă, 
vor elucida „cazul" locului 13. Pentru că locul 14 apatține iremediabil 
Siderurgistului care, învins ieri la Constanta, a pierdut și ultima spe
ranță pentru a rămîne în categoria A.

Ieri, o dată cu încheierea întrecerii echipelor din categoria B a 
luat sfîrșit și pasionantul duel (direct și, apoi, indirect) dintre forma
țiile bucureștene Progresul și Știința, in seria a doua, Jiul tranșase 
mai de mult în favoarea sa, disputa cu Minerul Baia Mare. După ter
minarea /ocurilor în „C“, anul viitor, oaspeți in categoria B vor fi 
Chimia Suceava, Metrom Brașov, C.F.R. Timișoara și Unirea Dej. Să le 
urăm succes I

Steagul roșu Brașov — Univer
sitatea Cluj 2—0 (1—0)

Știința Craiova Steaua 2—1 
(0-1)

Rapid — Crișul Oradea
(0—0)

Dinamo Pitești — U. T. 
3—2 (2—1)

C.S.MS. Iași — Dinamo 
rești 1—2 (1—2)

Farul — Siderurgistul 
(1-0)

Petrolul — Politehnica 
șoara 1—0 (1—0)

ULTIMA ETAPĂ (10 iulie)

CLASAMENTUL

1. Petrolul 25 16 6 3 47—19 38
2. Rapid 25 15 2 8 45—27 32
3. C.S.M S. 25 11 5 9 32—34 27
4. Dinamo Buc. 25 9 8 8 41—30 26
5. Din. Pitești 25 11 4 10 43—40 26
6. Steagul roșu 25 11 3 11 38—29 25
7. Știința Cr. 25 9 7 9 22—35 25
8. Farul 25 10 4 11 29—33 24
9. Univ. C luj 25 7 10 8 29—35 24

10. Sîeaua 25 6 10 9 32—27 22
11. U.T.A. 25 7 8 10 30—39 22
12. Politeh. Tim. 25 9 3 13 23—35 21
13. Crișul 25 6 8 11 25—37 20
14. Siderurgistul 25 6 6 13 38—54 18

Motocrosiștii români au dominat 
a V

întrecerile celei de a V-a ediții a „Cupei Prie
teniei", desfășurate ieri pe traseul de la complexul 
sportiv Pantelimon din Capitală, au reliefat buna 
pregătire a motocrosiștilor noștri. Ei au dominat com
petiția și și-au adjudecat victoria la ambele probe, 
prin M. DĂNESCU (250 cmc.) și E. KERESTEȘ 
(500 cmc.). Alergătorii noștri au avut de înfruntat 
sportivi de valoare, ca Ake Engstrom (Suedia) 
Anton Specht (R. Fs.,Germană) 
Anton Kleele (R. F. Germană), 
Popovici (R.S.F. Iugoslavia) la

Dacă la 250 cmc prezența la 
noștri reprezentanți — Dănescu, 

.ne oferea certitudinea unei victorii românești, la clasa

Ș‘ 
la clasa 500 cmc, 

M. Stefanovici și F. 
clasa 250 cmc.
start a valoroșilor 
Dovil și Macarie —,

(Continuare în pag. a 4-a)

linale ale competiției „Criteriul spe
ranțelor*. Cu acest prilej au încruci
șat mănușile 20 de tineri, cîștigători 
ai întrecerilor preliminarii de la O- 
radea și Arad. Inte'resul spectatorilor 
a fost cu atît mai mare, cu cît pe ring 
urmau să evolueze și patru sportivi 
din localitate. Unul dintre aceștia. 
Valentin Tîrb, a constituit o adevăra
tă revelație. El a dispus, într-o ma
nieră spectaculoasă, de puternicul și 
experimentatul pugilist băimărean. 
Alexandru Matius.

REZULTATE TEHNICE : G. Po- 
metcu (Buc.) b.p. I. Nica (Buc.); I. 
Nicolau (lași) b.p. I. Anghelescu (Re
șița); P. Ncdelcea (Reșița) b.p. L 
Tănase (Galați); O. Gorea (Reghin) 
b.p. V. Potolea (Galați); Gh. Bădoi 
(Buc.) b.p. P. Costea (Arad); V. 
Silberman (Buc.) b.p. G. Deheleanu 
(Arad); V. Tîrb (Arad) b.p. Al. Matius 
(Baia Mare)); T. Ivan (Buc.) b.p. N. 
Manița (Brăila); A. Iancu (Muscel) 
b.p. I. Ardeleanu (Arad); I. Sănă- 
tescu (Craiova) b. p. N. Tincu (Cugir).



Prima victorie a... noilor campioni
Petrolul —Politehnica Timișoara 1-0 (1-0)

Cînd Rapid
Rapid — Crișul 2-0 (0-0)

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Credem că nu gre
șim dacă spunem că miile de spec
tatori, prezenți la jocul Petrolul — 
Politehnica Timișoara, au făcut din 
deplasarea lor la stadion o obligație 
de onoare față de echipa favorită, 
campioană a țării cu două etape îna
intea încheierii campionatului. Pen
tru că, partida disputată astăzi, la 
Ploiești, n-avea miză decît pentru 
oaspeți, aflați în halucinanta cursă a 
salvării de la retrogradare. Asis

tența numeroasă a stimulat însă pe 
fotbaliștii ploieșteni, redîndu-le pros
pețimea, vigoarea și mai ales calmul 
necesar desfășurării unui joc de con
strucție. Și, iată că, neașteptat, cei 
care au condus moral și material jocul 
au fost ploieștenii. Din primul și 
pînă în ultimul minut, Mircea Dridea 
și colegii săi au practicat un fotbal 
curat, cu acțiuni abil concepute, des
fășurate pe întreaga suprafață a te
renului.

Revăzînd pe petroliști, trei zile 
după jocul de la Pitești, am fost plă
cut surprinși, constatînd că ei au re
venit la... prima dragoste (jocul 
cinstit, pe atac', manieră în care 

calitățile unui Iuhas, Dragomir, Mol- 
doveanu sau Dridea I sînt mai bine 
puse în valoare, adversarii suportînd

ERAÎ0VENII, INVINCIBILI PE TEREN PROPRIU
Știința — Steaua 2-1 (0-1)

©âAlOV’A, 26 (prin telefon., de Ia tri
misa! nostru). — Alături de Perrz'u: 
Ploiești, Știința Craiova și-a creat ir. acest campionat mitul invincibilității pe 
teren propriu. Astăzi, în meciul cu Steaua, craiovenii i-au adăugat un nou 
argument, cîștigînd — pe merit — c- 
2—1, după ce la pauză avantajul era de 
partea oaspeților. Spectatorii craioveni 
nu se mai întîlnișeră cu idolii lor. fot
baliștii, de Ia 22 mai, dar și azi. ca în
totdeauna, ei i-au primit cu aplauze și 
încurajări, trecînd cu vederea că în 
cele două deplasări anterioare — la 
București și lași — echipa lor favorită 
primise 9 goluri.

Deși gazdele au dominat teritorial, 
atît în prima cît și în cea de a două 
repriză, creînd multe (și periculoase) faze la poarta lui Suciu, puțin a lipsit 
ca Steaua să plece cu un punct de ’ la 
Craiova. A speculat prompt una din 
greșelile lui Plugaru, înscriind în min. 
16 prin Sorin Avram și a calmat foarte 
bine jocul în perioadele de atacuri sus
ținute ale gazdelor. Dacă oaspeții ar fi 
atacat mai susținut în repriza i. cînd 
au avut avantajul vîntului, și dacă nu, ar fi considerat prea devreme că scorul 
poate rămîne egal, poate că... Dar iure
șul furtunos din primele 10 minute ale reprizei a Il-a în care pur și simplu 
și-au masat adversarii în propria jumă
tate de teren (în min. 49 gazdele egalează prin Deliul, incursiunile mai pe
riculoase ale înaintașilor craioveni la 
poarta lui Suciu, ocaziile foarte mari 
ratate de Eftimie și Sfîrlogea în prima 
repriză, ca și, în ultimă instanță, golul 
Iui Sfîrlogea din min. 81, au făcut ca 
avantajul să fie de partea Științei. Cra
iovenii au obținut astăzi o victorie me
ritată ce le dă dreptul să spere că în 
viitorul campionat să aibă o comportare 
și mai bună. Felicitări ambelor echipe 
pentru sportivitatea de care au dat do
vadă într-un meci cotat cu miză mare, 
pentru spectacolul în general plăcut pe 
care l-au oferit spectatorilor craioveni 
ce au umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului Tineretului. Felicitări și ar
bitrului Iosif Ritter — Timișoara care, 
ajutat de V. Paladescu — Galați și Șt. 
Birăescu — Timișoara, a condus foarte 
bine.

C. S. M. S. — Dinamo
IAȘI, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Nici nu vă puteți 
închipui cît de tare a bătut inima „la
șului** pentru acest meci, cu cită am
biție au luptat fotbaliștii de la C.S.M.S. 
pentru a-și păstra locul III in clasa
ment, poziție pe care au mai ocupat-o 
la începutul campionatelor, la mijlocul 
lor, dar niciodată... și la sfîrșit. Și, 
după jocul de ieri, ieșenilor le-au mai 
rămas puține șanse ca să încerce a- 
ceastă satisfacție...

întâiul sfert de oră a dat mari, spe
ranțe gazdelor, Iu primul rînd, ele au 
deschis scorul după numai trei minute 
de joc (o frumoasă combinație Matei— 
Stoieescu, fructificată de acesta din 
urmă) iar în continuare au desfășurat 
o serie de acțiuni care confirmau a- 
cest succes initial și anunțau chiar ma
jorarea scorului.

Dinamo își regăsește însă calmul și 
înosf^ să contraatace din ce în ce mai 

cu dificultate pătrunderile acestora 
spre poarta curajosului Petre Popa. 
Timișoreanul a făcut o partidă bună, 
salvînd multe situații critice pentru 
echipa Sa iar la golul înscris de 
Dridea II (creație a fratelui său), 
min. 30, n-a avut nici o vină.

înainte de a încheia rîndurile cu
venite învingătorilor, subliniem reve
nirea în formă a lui Dridea I (a con
dus eficace acțiunile ofensive ale for
mației sale) și a mijlocașilor Drajo- 
mir și Iuhas.

Și acum, cîteva vorbe despre Poli
tehnica Timișoara, o echipă alcătuită 
din „amintiri* și .speranțe*. Antre
norul Silviu Bindea a continuat, pen
tru importantul joc cu Petrolul, redis
tribuirea de— roluri începută in jocul 
cu Rapid: Răcelescu a fost .numit* 
înaintaș central iar Lereter fundaș 
central. Amintind că. în min. 60, Ră
celescu a fost înlocuit, iar Lereter a 
trecut pe postul deținui de acesta, vor
bim de fapt despre dezorientarea 
existentă în formația bănățeană. la 
acest sfîrșit de campionat, perioadă 
în care își joacă soarta in fiecare mi
nut, al fiecărei partide. Și această dezo
rientare nu este numai de domeniul_
alcătuirii echipei ci se simte ri in jocul 
propriu-zis al studenților. Pe de altă 
parte, .amintirile* — Lereter, Mi țara

în primele 15 mimite ale meciului 
asistăm mai mult la acțiuni de tatonare- 
dar cei care se anunță, mai periculoși 
sînt fotbaliști’ craîovesL în min. 15 S5r- 
logea Ii «pune* o minge excelentă lui 
Cir ci umăr eseu, dar șutul acestuia este, 
tot excelent, blocat de Suciu. în minu
tul următor Steaua deschide scorul : o acțiune pe partea stingă. mingea este 
trimisă în careul Științei, Plugaru lui- 
tează și Sorin Avram Însene. în min. 
25 Eftimie are o bună ocazie de a mar
ca. dar... Două minute mai tlrziu Sflrfto- 
gea ratează cea mai mare ocazie a meciului : deși singur cu Suciu. el trage 
în portar ; mingea, respinsă, ajunge cin 
nou la el, dar șutează slab și portarul oaspețilcr reține.

începutul reprizei a doua este marcat 
de o puternică dominare 2 gazdelor 
care. folosind avantajul vîntului. îi obligă pe oaspeți să se anere eu itine
rare. în min. 46 Sfîrlogea" se desprinde 
din „cleștele* apărării adverse, car de 
la 18 m șutează peste poartă. în min. 
49, la o lovitură liberă ir. favoarea cra- 
iovenilor. Mihăilescu trimite de pe par
tea dreaptă a terenului în careu. Apă
rarea echipei Steaua ratează intervenția 
și Deliu, cu capul, trimite balonul în 
poartă : 1—1. Eftimie (in min. 52 setea
ză peste poartă ce la 4 m). Circiumă- 
rescu (șut foarte periculos în mia. 64, 
excelent blocat de Suciu), iată acțiunile care pigmentează jocul din renrira s 
doua, pentru că o mare parte din Cmn 
echipele au acționat mai mult la centrul terenului.

Cînd prea puțini mai sperau în ceva 
spectaculos, iată golul victoriei înscris 
de craioveni î în min. 81 Sfîrlogea pri
mește o pasă bună în careu și șutează 
sec : 2—1. Pînă la sfîrșit, patru cernere 
în favoarea gazdelor. Dar. soarta me
ciului fusese pecetluită !

ȘTIINȚA : Papuc 7 — Mihăilescu 7, 
Mincă 7, Bitlan 8. Plugaru 4 (min. 35 
M. Marcel 7) — Strimbeanu 8, Ivan 8 
— Circiumăreseu 7, Sfirlogea 7, Eftimie 
7, Deliu 8.

STEAUA î Suciu 8 — Petescu 6, Chiru 
5 (min. 70 Negrea 6), D. Nicolae 6, Săt- 
măreanu 7 — Jenei 7, D. Popescu 7 — 
S. Avram 6, Constantin 7, Voinea 6, Bakși 8.

C. MACOYEI

Dinamoviștii s-au
București 1-2 (1-2)

periculos. Bucureștenii, deși au, în ge
neral, avantajul fizic, evită „lupta** de 
aproape, se demarchează bine și acțio
nează cu deschideri lungi, schimbînd 
derutant direcțiile de atac. Asistăm, o 
lungă perioadă, la un joc desfășurat 
într-un ritm uluitor — cu „100 pe 
oră** — în care Dinamo marchează o 
evidentă superioritate tehnică. Dar și 
localnicii acționează cu hotărîre, ast
fel că jocul, în prima repriză, are mo
mente de mare spectaculozitate. In min. 
19, după o serie de atacuri dinamo- 
viste care „amețesc** apărarea ieșeană, 
Vornicu, încercînd să lămurească o si
tuație grea, lovește greșit balonul cu 
capul, trimițînd mingea în propria 
poartă : 1—1. Un minut mai târziu, 
Constantinescu respinge defectuos — 
în teren — și Pop trebuie să salveze 
apoi, de pe linia porții, șutul lui Nuti- 
weill'er VI. Spectatorii respiră ușurați, 
iar C.S.M.S. revine în atac. Este însă 

sau R. Lazăr — fac și ele ce pot; o 
foită frumoasă, un dribling reușit sau 
o preluare corectă iar „speranțele* 
— Regep, Popa P., sau Grizea se 
zbat, punînd tot sufletul și finețea lor.

Dar, una peste alta, jocul echipei 
timișorene nu are acea consistență ne
cesară obținerii victoriei. Schimburile 
de balon, efectuate Ia mijlocul terenu
lui, acolo unde opoziția adversarului 
e minimă, nu mai pot impresiona de
cît adolescentele din tribună. Soarta 
jocului se decide în lupta dură din 
careu. Or. aci (in propriul careu sau 
in cel al adversarilor) băieții de la 
Timișoara se— scuză și primesc sau 
ratează goluri. Astăzi, Mihăilă și Gri
zea au ratat două ocazii care ar fi 
redat liniștea întregii Timișoare fot
balistice.

Pe stadionul din Ploiești, timișorenii 
nu s-au prezentat la joc nici măcar 
cu .arma albă* a elanului, de multe 
ori cel mai puternic argument al lor. 
Și_ 1—0 (1—0) pentru Petrolul. Alt
ceva, nimic. A arbitrat foarte bine 
E. Martin — București.

PETROLUL : Ionescu 8—Pahonțu 7, 
Boc 7, Florea 7. Mocanu 7—Iuhas 8, 
Dragomir 8 — Moldoveana 7. Dridea I 
8, Drăgan 6 (Dincuță), Dridea II 7.

POLITHENICA TIMIȘOARA : Po
pa P. 8—Surdan 7, Petrovici 6. Le
reter 7, Speriosu 5—Grizea 6. Mihăilă 
7—Lazăr 6, Regep 8, Răcelescu 6 
fHumelnicu 5), Mițaru 5.

VALENTIN PĂUNESCU

Joc modest, victorie meritată
Farul— Siderurgistul 3-1 (1-0)

CONSTANTA, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru), — Victoria fără 
dificultate a Farului în fața Siderur- 
gistului și, ca urmare, rămînerea în 
continuare a echipei de pe litoral în 
prima categorie a tării, a adus fără 
îndoială multă satisfacție posionaților 
spectatori constăntenL Nu aceeași 
bucurie a simțit-o însă publicul local 
urmărind jocul de o valoare tehnică 
modestă a ambelor formații. Nici mă
car puterea de luptă a celor 23 de 
jucători nu a ieșit prea mult în e- 
vidență.

Gazdele au meritat să cîștige pen
tru că au dominat 80 de minute (ra
port de cernere 14—1). repriza I des- 
fășurîndu-se într-un singur sens i 
spre poarta lui Fierea. In partea a 
D-a a jocului s-a înregistrat un revi
riment. Farul acționînd mai legat și 
construind atacuri mai periculoase. 
Cu toate acestea, două din cele trei 
goFuri s-au înscris din cauza lui Flo
rea — inconstant.

Farul ar fi putut marca mai multe 
goluri dacă: a) ar fi avut Intr-ade
văr o linie de mijlocași (Koszka a 
jucat lent, pe metru pătrat, iar Ma- 
nolache deși a muncit mult, a fost 
dezorientat jucînd numai la înainta
re. Din aceste motive centrul tere
nului a fost mereu descoperit. Aici 
a existat în general o adevărată... 
zonă a nimănui, halfii Siderurgistu- 
lui acționînd pe posturi de fundași); 
b) dacă înaintașii constănțeni nu în
grămădeau jocul în careul de 16 m, 
iar Tufan și Kallo erau lansați la 
timp; c) dacă centrările extremelor

reabilitat la
o mare diferență între felul cum acțio
nează linia de înaintare a lui Dinamo 
— foarte rapid, in special în apropie
rea careului advers — și încetineala 
cu care abordează fazele decisive jucă
torii C.S.M.S.-ului și, in mod special, 
Cuperman.

Norocul pare. însă, să surîdă gazde
lor, căci în min. 34, arbitrul Gavrilă 
Pop le acordă un 11 m gratuit. Pop 
însă ratează lovitura de pedeapsă!

Efectul psihologic al acestei ratări nu 
întîrzie să se vadă. C.S.M.S. cedează 
moral, în timp ce Dinamo este echipa 
care pune stăpînire pe joc. In min. 37 
Constantinescu „scoate** o minge de pe 
capul lui Frățilă, în min. 39 Ene trage 
în bară, dar în min. 41 Dinamo își 
concretizează superioritatea: Frățilă șu
tează puternic, prin surprindere, de la 
18 m și socotelile ieșenilor se năruiesc... 
E 2—1 pentru Dinamo!

Repriza a II-a, jucată și ea într-un 
ritm viu, dar cu faze de fotbal mult 
mai puțin reușite, avea să se desfășoare

Așadar, Rapid și-a asigurat „meda
liile de argint* ale campionatului 
1965—1966. Dar, în ultima partidă 
din acest campionat pe care fero
viarii aveau s-o susțină acasă, supor
terii lor pretindeau — și aveau tot 
dreptul — de la favoriți un joc pe 
măsura locului II în categoria A. Or, 
din acest punct de vedere, al cali
tății fotbalului practicat, toți jucă
torii giuleșteni — cu excepția lui 
Greavu — nu au primit notă de 
trecere pentru jocul din prima re
priză. Intr-adevăr, nu ne amintim 
să fi văzut vreodată pe Rapid făcînd 
o exhibiție atît de penibilă I Ima- 
ginați-vă, pase greșite una după alta, 
greșeli în aprecierea traiectoriei ba- 
lonuiui pe care nici măcar un... pitic 
de la Rapid nu le face! Adăugați 
la toate astea o alergătură fără sfîr
șit și de cele mai multe ori fără 
rost, ca și jocul fără convingere prac
ticat de feroviari pînă în minutul 45 
și aveți o imagine fidelă a primei 
reprize. Aceasta, pentru că nici Cri
șul nu a arătat ceva deosebit. Invi
tați (parcă) să atace, orădenii au 
fost mai multă vreme în jumătatea 
de teren a Rapidului, dar fazele con
struite de ei erau stereotipe, de o 
lipsă de tehnică supărătoare și, ca 
atare, sorții de izbîndă lipseau.

Am notat: min. 10 — pe teren nu 
se întîmplă nimic •, min. 14 — Go- 
dreanu iese în evidență prin cîteva 
curse bune, dar și foarte mult stri
cate chiar dîn fașă ; joc la mijlocul 
terenului, atacul Rapidului nu merge.

nu ar fi fost „aeriene" și deci ușor 
de interceptat de apărarea înaltă și 
supraaglomerată a oaspeților.

Cît privește pe gălățeni, aceștia 
(cu o formație improvizată din 
cauza unor indisponibilități) au ac
ționat fără convingere. In repriza I 
Siderurgistul nu a trimis nici un ba
lon la poarta lui Manciu, prima 
incursiune în careul advers fiind în
registrată abia în minutul 581

Iată cum au fost înscrise cele pa
tru goluri: min. 35; la o lovitură 
liberă executată de Koszka, Florea 
ezită să iasă permițîndu-i lui Tufan 
să deschidă scorul cu o lovitură de 
cap,- min, 52: același Tufan, bine 
servit de lancu, șutează puternic, 
mingea trecînd printre mîinile și 
picioarele lui Florea; min. 71: Ma- 
nolache pasează precis lui lancu în 
careul mic și ultimul introduce ba
lonul în poarta goală. Singurul gol al 
oaspeților a fost înscris de Cojocarii, 
la un contraatac, în min. 75.

Arbitrul life Drăghici (București) 
a condus ireproșabil o partidă dis
putată în limitele sportivității.

FARUL: Manciu 7 — Piesa 7, Tif- 
vescu 8, Costin 7, Dumbravă 6 — 
Manolache 7, Koszka 7 — Tufan 8, 
Zamfir 7, lancu 8, Kallo 8.

SIDERURGISTUL: Florea 6 —
Valean 6, Costache 6, Dima 6, Stă- 
tescu 7 — Ioniță 7, Adam 8 — Bre
ton 5, Cojocaru 7, Neagu 4, Ciocă- 
naru 6 (Voicu min. 52).

CONSTANTIN COMARNISCHI

Iași
sub semnul dominării teritoriale a lo
calnicilor. Dinamo s-a apărat insă or
ganizat, astfel că ieșenii au ajuns ra
reori in poziții prielnice de șut, do
minarea lor soldîndu-se cu centrări, 
interceptate de Datcu.

Dinamo a făcut un salt miraculos 
de la meciul slab de miercuri, cu 
Steaua, la jocul excelent de astăzi, 
care i-a adus o victorie pe deplin me
ritată.

Arbitrul Gavrilă Pop (Brașov) a 
condus cu multe greșeli — unele ila
riante — următoarele formații: 
C.S.M.S. : Constantinescu 6 — Viorel 
Popescu 5, Pop 8, Vornicu 6, Deleanu 
9 — Ștefănescu 5, Romilă 6 — Matei 
S, Stoieescu 6, Cuperman 3, Incze 4 
(din min. 70, Lupulescu 4). DINAMO 
BVC.: Datcu 8 — Pîrvu 6, Nunweiller 
III 9, Ivan 7, Ștefan 6 — Ghergheti 8, 
Octavian Popescu 7 — Nunweiller VI 9, 
Frățilă 7, Ene 8, Haidu 8.

JACK BERARIU 

Nfin. 18 — joc oarecare. De an 
min. 19 Rapid expediază primJ 
Ia poartă (autor : Dumitriu). Da 
laltă parte răspunde la fel Mul 
III. In min. 25 Harșani se infiltl 
în dispozitivul apărării rapidil 
scapă, dar Motroc — gest penii 
îl... plachează I Patru minute ma 
ziu asistăm la o fază identici 
una din meciul Rapid—Steaua J 
mitriu păcălește în stilul său □ 
nai apărarea orădeană și cîștig| 
avans de 3 m, îl driblează și pa 
soni dar, ieșind din unghiul cel 
favorabil de șut, preferă să... ceri 
și ocazia — rarisimă — se voi 
zează.

Repriza se încheie și feroviarii] 
bat drumul pînă la vestiare sul 
ru! vociferărilor și fluierăturilor 
priilor suporteri, vădit nemulț

Ionescu deschide scorul. Obser| 
iar Ionescu a strecurat nuJ 

de jocul formației favorite.
că în pauză, „ajutată* și de antrl 
rii V. Stănescu și V. Stăncula 
echipa giuleșteană își face un ,] 
ces de conștiință", pentru că în 
mătoarele 45 de minute Rapid 
devine... Rapid : apărarea, card 
înainte dusese greul jocului, este 
decisă în intervenții, linia de mu 
(în care, după cum spunea un s 
tator, pînă atunci Dinu fusese..] 
plus!) acoperă mai bine terenu 
alimentează cu succes atacul, în J 
Kraus și Codreanu, dar mai ales 
mitriu și Ionescu, făcuseră un sa 
cosmic ca valoare.

Publicul uită repede. Ne-am J 
vins încă odată de acest lucru

Steagul roșu-UnrJ
BRAȘOV, 26 (prin fele fon).

Nici de data aceasta studenții^ 
jeni n-au reușit să obțină uM
zultat favorabil la Brașov.
dacă n-au reușit acest lucru, 
schimb, aiături de jucătorii brJ 
veni, au contribuit la realiza 
unui spectacol fotbalistic de un 
nivel tehnic.

Cei care au avut Inițiativa 
fost brașovenii. Ei au dominat ma 
majoritate a timpului și-au creat 
tuații favorabile de șut (și de d 
avînd momente cînd au înghesuit] 
propria jumătate de teren întreag] 
chipă studențească. Atacul SteagJ 
roșu, bine sprijinit de mijlocași, I 
acționat cu dezinvoltură, a arătat | 
multă claritate, punînd în încurcat 
de nenumărate ori apărarea cit 
nilor.

Studenții, fără Ivansuc, dar 
schimb cu cinci juniori talentați, 
dat o replică viguroasă mal i 
la mijlocul terenului, unde au c< 
binat' frumos, spectaculos. Neav 
însă în atac decît un singur vîrf 
riculos — Marcu — și lipsiți de 
portul mijlocașilor, ei n-au pi 
constitui un pericol pentru poarta 
părată de Âdamache. Cele citi 
incursiuni ale lui Marcu, destul 
periculoase (mai ales cea din n 
81), au fost lămurite de apărare 
de portarul echipei gazda.

Dacă ne-am orienta după rgMK 
de lovituri de colț (20—4), ne-afl| 
seama de insistentele depuse de 
cătoriî brașoveni, care s-au revan 
pentru acel 0—1 înregistrat în to; 
nă, la Cluj. Și dacă Steagul roșu



s
Fiecare echipă a dominat cite o repriză

în prima etapă ă campionatelor

Multe „parcursuri spectaculoasei
-i Ieri pe spectatorii din Glu- 
aplaudînd, să-și rupă palmele, 

,ele — e adevărat, splendide — reu- 
e după pauză de aceiași jucători 
e fuseseră fluierați cu puțin timp 
linte. Tribunele sînt în picioare în 
n. 60, cînd, la o acțiune lonescu—- 
aus—lonescu, ultimul șutează ful- 
ător și spectaculos : foarfecă din 
oarcere, puțin pe lingă poarta lui 
soni. Acțiunea lui lonescu anunță 
e două goluri pe care atacantul 
ridist avea să le marcheze mai tîr- 
. într-adevăr, în min. 66, primind 
onul de la Georgescu, ION IO- 
iSCU se „joacă" cu Solomon și 
>i cu Gasoni, trimițînd mingea în 
arta goală: 1—0. în min. 79 cu
ll rapidist reușește încă o fază de 
re spectacol creată de Dumitriu 
.finalizată de IONESCU, fază în 
e orădenii n-au avut altceva de 
:ut decît să... aplaude măiestria 
nică a celor doi înaintași.

Dinamo Pitești-U.T.A. 3-2 (2-1) *
PITEȘTI, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Două reprize de fot
bal bun, în care Dinamo Pitești și 
U.T.A. au avut cîte 45 de minute supe
rioritatea de partea lor. Un echilibru 
perfect: în prima parte dinamoviștii 
au dominat terenul, iar după pauză 
U.T.A. a fost echipa care a dat tonul 
în joc. După acest aspect credem că 
un rezultat de egalitate n-ar fi surprins 
pe nimeni. Dar pînă la acest bilanț cu 
satisfacții morale echipa arădeană tre
buie să mulțumească Petrolului și Rapi
dului care i-au stopat pe cei mai peri
culoși adversari ai U.T.A. în zona re
trogradării (Politehnica și Crișul).

în meciul de azi piteștenii au oferit 
în primele 45 de minute un fotbal wca 
la carte44. Ieșiri elastice din apărare, ac
țiuni purtate cînd pe o parte, cînd pe 
alta, cu schimbări de direcții, cu par
ticipări reușite ale mijlocașilor — iată 
ce a caracterizat jocul dinamoviștilor. 
Golurile pe care le-au înscris în această 
repriză au fost urmarea unor faze bine 
gîndite. In min. 9 Dobrin pasează lui 
Nagy, acesta trimite înapoi lui Țircov- 
nicu, care, de la 18 m. șutează 
nic la semiînălțime și înscrie. Toată 
apărarea arădeană era plasată în stingă 
terenului. în min. 27, Dobrin constru
iește cu migală o acțiune de toată fru
musețea, Nagy îl ajută, mingea trecută 
de la ei este preluată de al doilea mij
locaș dinamovist (I. Popescu)- care în
scrie printr-o acțiune identică cu cea 
din min. 9. U.T.A. se străduiește să nu 
rămînă mai prejos. In min. 28 Pant ea 
face o cursă, pasează înapoi iui Birou, 
acesta lui Jac care trimite cu laiul in 
poarta lui Niculescu.

Pauza s-a prelungit pentru dina mo - 
viști și pe teren. Atacul contează acum 
doar pe tinărul C, Radu care joacă 
bine, dar care nu poate suplini lipsurile 
celorlalți deși înscrie un gol în min. 
51. Nagy ține morțiș să înscrie goluri, 
să-l ajungă pe Ion lonescu, dar ratează 
situații clare. în această perioadă, jocul 
este dominat în ansamblu de U.T.A. 
Numai că înaintașii ei acționează lent 
în preajma careului de 16 m și golul 
din min. 65 acea să fie opera lui Ri- 
râu. Acesta înaintează pe extremă, din 
apropierea liniei de fund centrează. in 
timp ce N icul eseu se uită după min gen 
care frece cu boltă peste el lovindu-se de 
bara verticală opusă și intri nd in plasă. 
Nici cu acest neașteptat ajutor atacau- 
ții arădeni nu pot concretiza superiori 
t2tea teritorială evidentă și, în duda e- 
f ort urilor lui Chivu și Floruț (care au 
șutat cel mai muh la poartă), U.T.A. 
părăsește înfrimă terenul în această e- 
lapă a meciurilor-cheie pentru— retro
gradare.

V. Pădureanu, ajutat de S. Mîndreș 
și A. Munich (toți din București), a 
condus bine formațiile:

DINAMO PITEȘTI: Nicukscu 7 — 
Olteanu 8, Barbu 8, I. Stelian 8. Ba
dea 7 — I. Popescu 7, Tîrcovnicu 8 
— C. Radu 7, Dobrin 9, Nagy 7 (pen 
tru jocul din prima repriză). David 6 
(min. 60, Pop — o schimbare neinspi 
rată).

ILTJL: Weichelt 7 — Birău T. Ba
co? 6. Metcaș 6, P etch o w schi III 5 — 
Chivu 7, Fiorul 7 — Pastea 8. Jac 6. 
Țîrlea 6, Axeu'e 6.

CONSTANTIN ALEXE

I
I
I
I
I
I
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înainte de cronica ulti
melor întreceri din cadrul 
primei etape a campiona
telor republicane de călă
rie, o „restanță* pentru 
fișierul de rezultate : 
OBSTACOLE JUNIORI 
16 ani : I. Camelia Ver- 
deș (Steaua) cu Gelu 0 
p, 20,5 — după barajul 
II; 2. C. Berindei (Știin
ța) cu Ghidran 0 p, 20.9; 
3.—4. M. Ștefănescu (Di
namo) cu Eroina și Ga- 
brieia lonescu (Știința) 
cu Arcaș 0 p, 21,2.

Sîmbătă programul a 
continuat cu proba de ca
tegorie mijlocie care a 
reunit la start 34 de con- 
curenți. Ploieșteanul Aurel 
Stoica a furnizat o plă
cută surpriză obținind o 
victorie prețioasă pentru 
palmaresul său. Mai mult, 
el a ocupat și locul se
cund — cu calul Blond 
— fiind, de altfel singu
rul călăreț care a termi
nat cel de al doilea baraj 

Rezultate:
(Petrolul

P.
cu 
V.
cu

O. Recer (Dina- 
21,6.

a pe
Stoica

i) cu Sandu 0
2. A. Stoica 
0 p, 25,0; 3.

1. A.
Ploieș
233;
Blond
Bărbuceanu (Steaua) 
Altai 4 p, 20.5; 4.
mo) cu Greer 4 p,

Ieri, tribunele bazei hipice din calea 
Plevnei au fost pline ! Spectatorii au 
urmărit timp de_ 6 ore „parcursuri* 
deosebit de interesante. în prima pro
bă — cea rezervată fetelor — Liliana

Oscar Rece: (Dinamo), cu Bîrsan clștigătoral 
probai de categorie semigrea

Foto : V. Bageac
și Steaua — pentru finala probei. Re
zultate : 1. Steaua (V. Bărbuceanu
cu Merzuh, D. Velea cu Păunaș, A. 
Donescu cu Gelu și Gh. Langa cu 
Prudent) 1:46,8; 2. C.S.M. Sibiu 2:02,2.

D. GÎRLEȘTEANU

Însorii: s-a aruncat în dreapta, 
'.tîriga I (Rapid—Crișul 2—0) 
. , Foto : Stan Petre
SBferul Stavru Nicolau — Con- 
lița a condus corect.
APID : Răducanu 7 — Lupescu 7, 
poc 7, Dan 6, Greavu 8 — Dinu 
Georgescu 6 — Kraus 5, Dumi-

7, lonescu 7, Codreanu 7. No- 
sînt valabile numai pentru jocul 

I repriza a doua. Pentru prima — 
Excepție face GREAVU, exemplu 
seriozitate.
RIȘUL: Casonî 6 — E. Naghi 5, 
pmcn 5, Pojoni 5, Sacaci II 5 — 
u 6, lacob 7 — Tomeș 5 (min. 
Eacaci III 5), Mureșan III 7, Har- 
I 6, Mgreșan II 7.

MIRCEA TUDORAN

Progresul București și Jiul Petrila— i 
in categoria A

SERIA I SERIA A L«A i

c frumos la Brașov:

ea Cluj 2-0 (1-0)
f ris decît două goluri, aceasta este 
|fcea pe de o parte a apărării bine 
Hnzate a studenților și a unor in- 
renții salutare ale lui Gaboraș (șl 

ales ale înlocuitorului acestuia, 
dovan), Iar pe de altă parte a ®- 
ilor ratate cu... brio de atacanțil 
t o veni (Pescaru— min. 1, Selimesi 
pin 16, Gane — min, 17, Jenei — 
1 31, Sigheti — min. 55, Gyorii 
pin. 61).
rimul gol al partidei, „căzut* în 
I 38, poate fi pus mai mult pe 
pa Iui Gaboraș, care a scăpat 
bea printre picioare, decît opera 
[Campo care — este drept — a 
Lit ușor peste doi apărători șl tot 
I, din colțul careului de 16 m, a 
[t spre poartă. Al doilea gol a 
I foarte frumos t în min. 62 Pes- 
t execută o lovitură liberă late- 
I direct pînă la Gyorii, care reia 
I voie în colțul porții, stabilind 
Iul final.
Icul a fost excelent condus de V. 
L'frescu (București), ajutat ia tușe 
p. Alexandru (Iași) și Ad. Maco- 
l(Bacău).
iTEAGUL ROȘU: Adamache 7 — 
pria 6, Jenei 7, Alecu 7, Campo 
I- Sigheti 7, Pescaru 9 — Selimesi 
făitănăilă 6, Gane 8, Gyorii 9.
jNIVERSITATEA CLUJ: Gaboraș 
Moldovan — min. 46, 7) —
MA‘ea 6, Pexa 6, Anca 7, Cîmpea- 

Țegean 6, Neșu 7 — Marea 
Breton 7, Oprea 5 (Pîrvulețu — 
I 46, 6), Szabo 6.

CAROL GRUIA-coresp. reg.

Știinta București — Dinamo Bacău 
4—1 (2—0).

C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina 
3—1 (1—1).

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

Oltul Rm. Vîlcea — Oțelul Galați 
1—4 (0—2).

Ceahlăul P. Neamț
București 1—4.

Progresul Brăila —
Buc. 2—0 (0—0).

Dinamo Victoria Buc.

Progresul

Metalurgistul

Arieșul
(1—0).

CSJrf.
diaș 3—0

Minerul
bin 2—1

Clujean
C.F.R. Arad — Recolta Cărei 1—0 

(1—0).
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lu- 

peni 3—0 (1—0)
Jiul Petrila—Ind. sîrnr

Turda — A.S. Cugir

Gaz metan

1—0

Me- I
I
I
I

Flacăra C. Turzii
Moreni 3—0 (2—0). 6—1 (2—1).

CLASAMENTUL CLA SA
1. Progresul Buc. 26 14 7 5 49—24 35 1. Jiul Petrila 17 5 4 47—n 392. Știința Buc. 26 14 6 6 47—22 34 2. Minerul B. Mare 2§ 7 5 43—2u 353. Metalurgistul Buc. 26 12 5 9 48—40 29 X Vagonul Arad 2^ 15 4 7 344. Flacăra Moreni 26 14 1 11 40—37 29 4. A.S.A. Tg. Mureș 26 13 6 7 33—16 325. Dinamo Bacău 26 10 7 3 S7—27 27 5. C.S3L Reșița 2S 13 2 11 34—416. Progresul Brăila 26 12 2 12 32—45 26 6. A. S. Cugir 25 11 4 11 34*29 267. Ceahlăul P. N. 26 10 4 12 44—39 24 7. Ind. sîrmei C. T. 26 10 4 12 34—33 248. Dinamo Vic. Buc. 26 10 4 12 38—40 24 8. Gaz m. Mediaș 26 9 4 13 25—31 229. Poiana Cîmpina 26 9 6 11 30—33 24 9. Clujeana 26 7 8 11 31—43 2210. Oltul Rm. Vîlcea 26 9 6 11 34—40 24 10. C.F.R. Arad 26 1 6 12 21—46 2211. C.F.R. Pașcani 26 10 4 12 37—44 24 11. Minerul Lupeni 26 9 3 14 27—2512. Oțelul Galați 26 C 5 12 27—33 23 12. C.S.M. Sibiu 26 9 3 14 31—36 2113. C.F.R. Roșiori 26 9 4 13 28—40 22 13. Recolta Cărei 26 8 5 13 28—38 2114. Met. Tîrgoviște 26 8 3 15 24—51 19 14. Arieșul Turda 26 7 3 16 19—39 17
(Citiți în ziarul nostru de mîine a mănunte de la meciurile ultimei etape).

I
I
I
!
I
i
I

Nițulesca, care se remarcase și în 
întrecerea de la categoria ușoară, a 
confirmat așteptările. Ea a evoluat cu 
mult calm și siguranță, obținînd locul 
I cu Himalaia. In final, ea și-a dis
putat victoria cu sibianca Edith Wer- 
mescher, calificată și ea pentru al doi
lea baraj. Rezultate : 1. Liliana Nițu- 
lescu (Dinamo) cu Himalaia 0 p, 
203; 2. Edith Wermescher (C.S.M. Si
biu) cu Haiduc 0 p, 24,4; 3. Liliana 
Nițulescu cu Fira 4 p, 38,0 — după 
barajul I; 4 .Edith Wermescher cu 
Rival 4 p, 42,5 — după barajul I.

Și apoi, spectaculoasa probă de 
categorie semigrea așteptată cu mult 
interes, cunoscută fiind dificultatea 
-parcursului* și înălțimea ridicată a 
obstacolelor. Dintre cei 7 concurenți 
numai Gh. Langa (cu Simplon și Gîod) 
și O. Recer (cu Bîrsan) au reușit să 
termine cu... 4 p. Ei și-au disputat, 
deci, primul baraj dar egalitatea a 
continuat, de data aceasta ei încheind 
proba de baraj cu 0 p penalizare. 
Aceeași evoluție au avut-o cei doi că
lăreți și în a! doilea baraj. Acum, 
insă, au intrat în funcție cronometre- 
le și astfel clasamentul probei a fost 
stabilit : 1. O. Recer (Dinamo) cu 
Bîrsan Op, 18,5; 2 Gh. Langa (Steaua) 
cu Gînd 0 p, 19,0; 3. Gh. Langa cu 
Simplon 0 p, 19,4.

Ca întotdeauna, proba pe echipe 
a fost urmărită, cum se spune, cu 
„sufletul la gură” de spectatori. Cele 
8 echipe s-au prezentat bine pregă
tite și întrecerea a fost foarte echi
librată. Patru din aceste formații s-au 
calificat în primul baraj, cu 0 p pena
lizare și apoi două — C.S.M. Sibiu

PBONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT NR. 26
Etapa din 26 iunie 1966

I. C.S.M.S. Iași—Dinamo Buc. 2
II. Știința Craiova—Steaua II

III. Rapid—Crișul II
IV. Din. Pitești—U.T. Arad 11
V. Steagul roșu—Univer. Cluj 1'

VI. Faruî—Siderurgistul 1
VII. Petrolul—Politehnica Tim. 1!

VIII. Oltul Rm. Vîlcea—Otelul Gl. 2 
IX. CF.R. Pașcani—Poiana Cîmpina

1 
X. CF.R. Arad—Recolta Cărei 1

XI. A.S.A. Tg. Mureș—Min. Lupenl
1

XII. C.S.M. Reșița—Gaz m. Mediaș
1 

XIII. Portugalia—Uruguay 1
Fond de premii: 502 681 lei din 

care 141 363 lei report premiul mi
nim.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport 

nr. 25 din 19 iunie 1966.
Premiul excepțional: 1 variantă a 

75 000 lei;
Categoria I 125 variante a 363 lei; 
Categoria a Il-a 1680 variante a 

33 lei ,•
Categoria a IlI-a 8 445,5 variante ă 

10 lei;
Categoria a IV-a 21 934,5 variante 

a 10 lei.
Rubrică redactată de Administra

ția de stat Loto-Pronosport.

CHIMIA SUCEAVA, METROM BRAȘOV, C.F.R. TIMIȘOARA Șl UNIREA DEJ AU PROMOVAT IU „B
SERIA EST

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej— 
Fructexport Focșani 1—2.

'Metalul Rădăuți — Petrolul Moinești 
2—q (0—0).

Victoria Roman — Metalosport Ga
lați 1—0 (1—0).

Unirea Negrești — Foresta Fălti
ceni 0—3 (neprezentare).

Rapid Mizil — Chimia Suceava 1—1 
(0-0).

Flamura roșie Tecuci — Locomotiva 
Iași 1—0 (0—0).

Textila Buhuși — Minobrad V. 
Dornei 2—0 (0—0).

SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

CLASAMENT

1. Chimia Suceava
2. Petrolul Moinești
3. Locomotiva Iași
4. Flamura r. Tecuci
5. Fructexport Foc.
6. Textila Buhuși
7. Victoria Roman
8. Metalul Rădăuți
9. Foresta Fălticeni

10. Minobrad V. D.
11. Rapid Mizil
12. Metalosport Galați
13. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej
14. Unirea Negrești

26 14 7 5 41—27 35
26 12 7 7 33—23 31
26 13 4 9 36—29 30
26 12 5 9 42—31 29
26 14 1 11 43—36 29
26 13 2 11 47—35 28
26 12 2 12 43—32 26
26 11 4 11 31—31 26
26 11 3 12 37—40 25
26 11 3 12 34—40 25
26 9 6 11 30—37 24
26 9 5 12 27—30 23
26 9 2 15 26—43 20
26 4 5 17 11—47 13

Flacăra roșie Buc. — Marina Man
galia 2—3 (1—2).

S. N. Oltenița — Electrica Fieni 
2—0 (0—0).

Tractorul Brașov — Electrica Cons
tanța 2—1 (0—I).

Oltul Sf. Gheorghe — I.M.U. Med
gidia I—1 (I—1).

Dunărea Giurgiu — Chimia Făgă
raș 2—1 (I—0).

Portul Constanța — Metrom Bra
șov 4—0 (1—0).

Rulmentul Brașov — Tehnometal 
București 4—1 (0-—0).

CLASAMENT
1. Metrom Brașov 26 14 6 6 42—25 34
2. Tractorul Brașov 26 12 7 7 45—30 31
3. Portul Constanța 26 10 8 8 41—35 28
4. I.M.U. Medgidia 26 10 8 8 33—28 28
5. Dunărea Giurgiu 26 10 8 8 24—23 28
6. S.N. Oltenița 26 9 10 7 25—32 28
7. Chimia Făgăraș 26 12 2 12 45—44 26
8. Tehnometal Buc. 26 9 7 10 39—38 25
9. Flacăra roșie Buc. 26 10 5 11 35—40 25

10. Oltul Sf. Gh. 26 8 9 9 23—32 25
11. Electrica C-ța 26 9 6 11 35—31 24
12. Electrica Fieni 26 9 5 12 34—37 2Ș
13. Marina Mangalia 26 8 7 11 31—38 23
14. Rulmentul Br. 26 6 4 16 35—53 16

C.F.R. Caransebeș — Electroputere 
Craiova 2—1 (1—0).

Minerul Anina — Progresul Stre- 
haia 2—0 (1—0).

Muscelul Cîmpulung — Victoria Tg. 
Jiu 0—2.

Metalul Hunedoara — C.F.R. Ti
mișoara 4—0 (3—0).

Victoria Călan — Metalul Tr. Se
verin 5—0 (3—0).

Electromotor Timișoara — Minerul 
Deva 1—1 (1—1).

Progresul Corabia — Minerul Cîm
pulung 3—0 (neprezentare).

CLASAMENT
1. C.F.R. Tim. 26 17 4 5 67—31 38
2. Metalul Hunedoara 26 15 3 8 58—22 33
3. Victoria Tg. Jiu 26 13 7 6 49—22 33
4. Electroputere Cr. 26 13 4 9 56—30 30
5. Minerul Deva 25 12 4 9 34—28 28
6. Minerul Anina 26 10 7 9 29—27 27
7. Metalul Tr. Sev. 26 12 2 12 34—46 26
8. Prog. Strehaia 26 11 3 12 33—60 25
9. Victoria Călan 26 9 5 12 32—33 23

10. C.F.R. Caransebeș 25 10 3 12 29—39 23
11. Muscelul C-lung 26 10 3 13 30—40 23
12. Progresul Corabia 26 9 5 12 30—42 23
13. Electromotor Tim. 26 8 5 13 43—48 21
14. Minerul C-lung 26 2 5 19 8—64 9

Unirea Dej — Minerul Baia Sprie 
5—1 (2—0).

A.S. Aiud — Chimia Tîrnăveni 
3—0 (2—0).

Sătmăreana — Steaua roșie Salonta 
2-0 . (0-0).

Olimpia Oradea — Gloria Bistrița 
2—1 (1—0).

Minerul Bihor — Faianța Sighișoara 
1—2 (0—2).

Metalul Copșa Mică — Progresul 
Reghin 0—3 (neprezentare).

Forestiera Sighetul Marinați ei — 
Soda Ocna Mureș 0—1 (0—1).

CLASAMENT

1. Unirea Dej 26 13 5 8 42—34 31
2. Soda O. Mureș 26 12 6 8 43—29 30
3. Progresul Reghin 26 13 4 9 47—40 30
4. Steaua r. Salonta 26 10 8 8 36—43 28
5. Minerul B. Sprie 26 10 7 9 47—42 27
6. A. S. Aiud 26 8 11 7 37—35 27
7. Chimica Tîrnăveni 26 10 6 10 25—24 26
8. Minerul Bihor 26 10 5 11 46—42 25
9. Sătmăreana 26 10 5 11 35—38 25

10. Faianța Sighiș. 26 11 3 12 35—42 25
11. Olimpia Oradea 26 9 6 11 37—35 24
12. Metalul C. Mică 26 11 2 13 36—38 24
13. Gloria Bistrița 26 10 4 12 37—39 24
14. Forestiera Sighetul

Marmației 26 9 0 17 31—53 18



Au luat siîrșit campionatele mondiale
de popice

Concursul internațional de caîac-canoe 
de la Bydgoscz

(Urmare din pag. 1) acest timp pe pista nr. I un tînăr sub
țirel zîmbește și produce adevărate 
ravagii în lăcașul popicelor. Să-i re
ținem numele: Horst Brăutigam !

Ora 17,05. încadrat de iugoslavul 
Sterzaj. exuberant și în permanent 
.dialog* cu bilele și popicele, și de 
taciturnul Varfalvi, Brăutigam conti
nuă să zimbească. Are și de ce. După 
100 de bile 
masa presei 1 
date despre 
Germană.

Ora 17.45. ] 
rima finalistă: 
ce. alături. 0 
șat și felicitat

a realizat 501 p.d. La 
ziariștii încep să caute 
acest sportiv din R.D.

alt Lupescu, fundașul echipei Rapid, 
venit să-și încurajeze sora. .Hai 
Nuți !*— Dar, nervii o trădează. Mai 
are de lansat 12 bile și îi trebuie 
patru „nouari*. Ratează însă prea 
mult Ultima bilă, toate popicele ridi
cate. Dacă le doboară pe toate este 
campioană a lumii. Patru insă n-au 
vrut să cadă ! Astrid Schmidt ar fi 
gata să le —îmbrățișeze 1

Ora 19. Pe pistă au mai rămas E 
Luther (RD.G.) ți Kokarek Ceho
slovacia). După rezultatele oetinate 
piuă acum mai pot aspira doar la me
daliile de argint și c 

că

I. Lipalit și L. Calinov 
învingători la canoe dublu

BYDGOSCZ, 26 (prin tdeion). — 
La mbohemI 1 de caiac—
ca-:- Ia care au participat coucuxenp 

A-șina. B j’raria, Cehoslovaci», I»- 
fos’aviar Polonia, R. D. Germană, R.F. 
l-criri <i RodrJa, sportivii noștri 
an eîleva rezolute bune. In
ar&ba de caooe dubla 1000 hl. echipa- 
jal faoaat dia Ickiu Lipalît fi L. Co- 
te&G-r s-a clasat pe prissul loc eu 4:21.5

urmat de un alt echipaj românesc: L< 
Suhov—P. Serghei 4:21,6. La caiaol 
simplu 500 tn, T. Poenaru s-a clasat p« 
locul II cu 1:58,0, la caiac 4— 1000 m, 
echipajul format din Calenic, Covaliov, 
Vorobiov și Timofan a terminat proba s 
pe locul III cu 3:26,8, iar la caiac 4 — 4 
500 m băieți echipajul compus din Po- 
enaru. Vorobiov, Calenic și Timofan ■ 
ocupat locul II.

întrebai

'.aleși* ai calificărilor este... cel dintîi !
Ora 10,10. Timpul se scurge încet 

De odată, aplauze, încurajări. Intră în 
concurs primul dintre sportivii români: 
Tiber: u Szemani. Sportivul român în
cepe furtunos și apoi se... sufocă De 
pe acum atmosfera din sală este foarte 
«încinsă*...

Ora 11. Pregătiri pe pistele nr. 5 
ți 6. Peste cîteva clipe iși încep dis
puta pentru victorie și cele 19 sportive 
calificate în finală. Salută publicul o 
fată înaltă și blondă: iugoslava Ka- 
locsay. Este emoționată. Prima bi’.â 
un... . șesar* !

Ora 11,25. Tîberiu Szemani a ajuns 
pe pista nr. 4 ș: aruncă urmele brie. 
Margareta Szemani (ați ghicit soția 
nu-i mai întinde prosopuL A plecat la 
.încălzire*.

Ora 11,40. Margareta intră în con
curs, avînd alături pe Cornelia M:4- 
doveanu. Marii performeri au apărut 
și ci prin hol. Privesc

tabloul de afișaj. Vreun pericol ? în
că nu. Apoi îți acordă o ultimă re
laxare. Dar. relaxare totală- Iz. -riv_ 
degetele, pentru că ele dau 
tilelor .efectele* cele mai... d 
toare.

Ora 12.40. Pe pistă îSi fac 
V. Sindlerova și Petre Purje, 
torii .balansează* spre parte 
lor. Acolo este de văzut un 
Sindlerova ți Mikuliăkova. ca: 
mondiale la perechi. Ne depl 
noi tot acolo. Degeaba, insă 
firmă proverbuL ,La pontai .â

Ora 14,45. Petre Purje a ten 
cu 1818 p.d. este campion : 
Deocamdată_  Pe pistele 5 si
sectorul fetelor) un duel frum:« . :
Balaban (406 în calificări) ți spnrtîs 
din R.D.G. — Astrid Schmidt (415 
Balaban vrea să realizeze mai mu 
ți aruncă Ia început inegal în tin 
ce Schmidt, după un der.t mai s J 
își reglează tirul și devine foar 
constantă. De o con< 
vestește ceva_

Ora 15,95. Din not 
noase. Micoroiu a las 
realizînd serii de .5cj> 
Te pomenești că_

Ora 15.48. Evenim 
pită. Notăm mereu cu 
’ ‘d Schmidt a .con:
de bile și totalizează 832 n.d. Este ne 
primul loc în clasament. Tot in acest 
moment Micoroiu schimbă pista: după 
100 de bile are un total procriți' .r — 
492 p.d. Hai. Micoroiu !

Ora 16.05. Toate privirile sint a- 
trase de pista nr. 2. unde Cristu V'nă- 
toru trage la .izolate* cu o preci
zie uimitoare. Rezultatul? 107 p.d. — 
cea mai bună manșă a .mondialelor"!

Ora 16.29. Ion Micoroiu salută 
publicuL A realizat 953 p.d.; este 
tot numai o— apă ți cu un total de 
1855 p.<L a preluat conducerea. In
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Prima echipă a Bucureștiului s-a impus cu ușurință
in turneul internațional de polo

IX

e n
■arg

ăii ci: si

■ • a* ga— șț a 
secundă a

Lenin-

ș. n-in 
j’ectio- 
za se- 

In- 
fost 

au

prm CuJineoc ( 
ceiei de a treia reprize a 

f>. arabil t_ir_re?:eaRor, care 
Si: străpuns de dojă ori apărarea 
scv'ersă fCti-'-Teoc — acțiune perso- 
mIS si Novac — din superioritate 
MmerichL In .continuare, însă gaz
dele au comis greșeli nepermise în 
apărare si ia sfirșitul reprizei tabe
la de marcaj indica din nou un scor 

l (au marcat VI. Mitroian și Ge- 
BonL Ultimul .sfert* a fost însă 
tfiscTelia bucureș'enîlcr. Ei au

avut din nou avantaj numeric (și 
Popa a înscris în min. 17,53), pentru 
ca apoi să rămină cu un om mai 
puțin în bazin. De data aceasta însă 
apărarea a fost Ia post și după ce 
leningrădenii au pierdut ocazia de 
ega'are. același Popa — scăpat pe 
contraatac — a majorat scoruL Re-

l: 5—3 (0—1. I—O. 2—2. 
w București II.
i zi .secunzii* au întîlnit 
le tineret a Bulgariei de 
pus lejer cu scorul de 8—1 

(1—0. 2—1. 3—0. 2—0). Golurile în- 
vmcătorilor au fost realizate de: 
Cu.;.oeoc 3. Popa 2. Novac, Zamiires- 
cu și Lazâr.

Fără a depune eforturi deosebite, 
prima 
un] 
nind astfel 
tul general 
bucureștenii 
(3—0, 2—0, 
Bulgaria tineret prin punctele mar
cate de Grintescu 3, Zahan 2, Kroner 
2, Dobaru, Biajec și Fkoiu, iar du-

reprezentativă a Capitalei s-a 
îs în ultimele două partide, obțl- 

primul loc în clasamen- 
al turneului. Sîmbătă, 
au cîștigat cu 10—0 
3—0, 2—0) meciul cu

minică au întrecut pe Baltika Lenin
grad cu 19—3 (1—1, 4—1, 2—0, 3—1) 
prin golurile înscrise de Zahan 6, 
Fleșeriu 2. Grintescu și Kroner.

Avînd în față adversari care nu 
le-au pus probleme deosebite, jucă
torii prunei selecționate bucureștene 
au acționat mai mult prin contra
atacuri, care cu greu au putut fi o- 
prite. In ansamblu, însă, echipa nu 
a strălucit, acțiunile individuale fiind 
predominante, astfel că în aceste con
diții a fost mai greu de apreciat 
stadiul ei actual de pregătire.

CLASAMENT FINAL: 1. BUCU
REȘTI I 6 p, 2. București II 4 p, 3. 
Baltika Leningrad 2 p, 4. Bulgaria 
tineret 0 p.

A. VASILIU

Noi victorii internaționale 
ale atletilor noștri

la SIENA, 26 (prin telefon). La tra
diționalul concurs atletic organizat de 
UISP au luat parte peste 150 de spor
tivi din 10 țări. Reprezentanții țării 
noastre IOLANDA BALAȘ și ȘER- 
BAN CIOCHINĂ au repurtat victorii 
mult aplaudate. Iolanda a sărit 1,75 m 
(pe locul doi italianca Giardi — 1,60) 
iar Ciochină a realizat 16,24 m la

i

O remarcă îmbucurătoare ne-a prile- 
juît-o evoluția tinerilor P. Paxino, Șt. 
('hi tu și I. Sasz — la 250 cmc. Ei s-au 
întrecut de la egal la egal cu experi
mentalii lor parteneri, iar în final an 
venit în prima jumătate a clasamentu
lui, înaintea iugoslavilor Stefanovici, 
Popovici n'Î Zivkovici. La clasa 500 
cmc, debutantul C. Gorun (antrenor — 
maestrul sportului Ion Spiciu) a făcut 
o cursă de „zile probîndu-ne
încă o dată că este un real talent.

Nu putem încheia rîndurile de față 
fără să menționăm frumoasa organiza«fc 
a concursului, asigurată de clubul Me-W 
talurgistul. Cu această ocazie trebuie să 
consemnăm instalarea unei mașini elec
trice de start, operă a 
citori ai Uzinelor „23

CLASAMENTE : 250 
NESCU, 2. Cr. Doviț,
4. A. Kleele (R.F.G.), 5. P. Paxino, 
6. Șt. Cliițu, 7. I. Sasz, 8. M. Stefa- 
novici (R.S.F. Iugoslavia), 9. C. Coman, 
10. Tr. Moașa, 11. V. Popovici (R.S.F. 
Iugoslavia), 12. Z. Zivkovici (R.S.F. 
Iugoslavia), 13. N. Dumitrache, 14. Al. 
Ionescu; 500 cmc: 1. E. KEREȘTEȘ, 
2. Gh. Ion, 3. O. Ștefani, 4. Al. Io- 
nescu, 5. FI. Ștefan, 6. C. Goran. 7. 
D. Vasilescit, 8. O. Putu, 9. JS. Seiler, 
10. A. Engstrom (Suedia), 11. A. 
Specht (R. F. Germană), 12. M. Șanta.,

inimoșilor mun- 
August“.

cmc: 1. M. DA-
3, Tr. Afacarie,

CLASAMENTELE FINALE

triplu întrecîndu-1 pe ungurul Kaloc- 
sai (16,18 m). Alte rezultate: 200 m: 
Ottolina (It.) 21,0; 400 m: Bello (It.) 
47,5; 110 mg: Liani. (It.) 13,9. Viorel 
Suciu împiedieîndu-se de un gard a 
abandonat; greutate: Varju (Ungaria) 
18.78; suliță: Kulcsar (Ungaria) 79,16; 
FEMEI : ‘ (' ; ' ’ -
800 m: Szabo (Ungaria) 2:07,1;
gime: Lubej 
tate: Cijova

învingători în turneul 
de la Balaton

FEMININ: 1. ASTRID SCHMIDT 
(R.D. Germană' 832 p.d. — cam
pioană mondială; 2. G. Erski Iu
goslavia' 831 p.d.; 3. E. Schiffmann 
(Austria) 829 p.d.; 4. El. Lupescu 
(România) 829 p.d.; 5. Tinea Ba
laban (România) 829 p.d.; 6. S. 
Ronniger (R.D Germană) 825 p.d.;
7. El. Trandafir (România' 821 p d.:
8. H. Cebulla 'R D. Germană' 814 
p.d.; 9. Schrett Gyulane (Ungaria) 
813 p.d.; 10. M. Czako (Ungaria 
813 p.d.

MASCULIN; 1. H. BRAUTI- 
GAM (R.D. Germană 1910 p.d. — 
campion mondial; 2. M. Kokarek 
(Cehoslovacia) 1874 p.d.; 3. Ion
Micoroiu (România) 1855 p.d.; 4. 
E. Luther (R.D. Germană) 1854 
p.d.; 5. G. Varfalvi (Ungaria) 1828 
p.d.; 6. C. Vînătoru (România)
1826 p.d.; 7. L. Grom (Iugosla
via) 1825 p.d.; 8. M. Sterzaj (Iu
goslavia) 1824 p.d.: 9. G. Grohs 
(R.D. Germană) 1818 p.d.; 10. 

P. Purje (România) 1818 p.d.

Cristina Balaban și M. Potoceanu 
învingători la concursurile de inot 

de la Wolfsberg și Varșovia
ke (R.D.G.)
65,7; 100 m
1.09,5.

WOLFSBERG, 26 (prin teleton). — 
înotători din 10 țări au fost pre- 
zenti la întrecerile concursului inter
national desfășurat în localitate. In 
proba de 100 m spate, CRISTINA 
BALABAN a obținut o frumoasă vic
torie cu timpul de 1:11,4 înaintea aus- 
triacei Haii'ner (1:12,4) și a Veronr- 
kăi Holetz (R.D.G.) 1:14,0. In proba 
de 100 m fluture, Nicoleta Bărbules- 
cu a ocupat locul trei cu timpul de 
1:14,7, fiind depășită de Tobis (Izrael) 
1:11,9 și Blank (R.D.G.) 1:13,8. Alte 
rezultate: 100 m liber (m) : 1. Wie
gand (R.D.G.) 55,6; 200 m bras (m)i 
1. Heninger (R.D.G.) 2:33,9; 200 m 
fluture (m): 1. H. Gregor (R. D. G.l 
2:11.7 — nou record; 100 m liber (f): 
1. Schumacher (R.D.G.) 63,6, 2. Wan

»
64,5, ...5.
bras (m):

Cr. Balaban 
t. Heninger

★
VARȘOVIA, 26 (prin

La concursul internațional de înot 
desfășurat în capitala Poloniei au 
luat parte, în afara sportivilor țării 
gazdă, înotători din Cehoslovacia și 
România. In proba de 100 m spate, 
M. POTOCEANU a obținut victoria 
cu timpul de 1:08,6. O frumoasă 
comportare a avut și tînărul D. 
Gheorghe (13 ani), clasat pe locul doî 
la 1500 m (20:15,8) după Kedzia 
(Polonia) 19:29,1 și pe locul 4 la 400 
m liber cu 4:59,9 —- nou rec. de co
pii (proba a fost cîștigată de ceho
slovacul Vanecek cu 4:46,3).

telefon).

100 m: Govoni (It.) 11,8;
7 „ ' . . lun-

(Iugoslavia). 5,76; greu- 
(U.R.S.S.) 17,22 m.

★
unui concurs desfășuratin cadrul 

sîmbătă în Capitală maestrul sportu
lui PETRE ASTAFEI și-a îmbunătățit 
cu 3 cm recordul republican la săritura 
cu prăjina trecînd peste ștacheta înăl
țată la 4,78 m. Rezultate promițătoare 
au mai înregistrat Eug. Simionescu 
4,40 m — record personal și juniorul 
Cristian Ivan 4,30 m.

iunie a 
un tur- 
partici-

în zilele de 24, 25 și 26 
avut loc la Balaton (Ungaria) 
neu internațional de box cu 
parea unor sportivi de valoare din 
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia și România. Patru dintre repre
zentanții noștri —C. POP, N. PU1U, N. 
MOLDOVAN și I. MIHALIG — au 
reușit valoroasa performanță de a 
cuceri primul loc la categoriile res
pective. Din rîndul celorlalți învin
gători remarcăm pe Mihailov (Bulga
ria), Tauser, Pap, Serick, Orban și 
Szenasi (Ungaria).

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
PORTUGALIA—URUGUAY 3—0

LISABONA 26 (Agerpres). — Pe 
căldură caniculară, reprezentativa 

categorică
O
Portugaliei a obținut o < „
victorie asupra naționalei Uruguay- 
ului : 3—0 (1—0). Toate /
goluri ale portughezilor au fost mar
cate de Torres (min. 8, 57

cele trei

u
PARIS. — In Turul ciclist al Fran

ței continuă să conducă Rudi Altig 
(R.F.G.), urmat la mai puțin de un 
minut de peste 20 de concurent) în
tre care se numără și principalii fa- 
voriți ai cursei, francezii Anquetil și 
Poulidor. Etapa a 6-a (Caen — An
gers, 205 km! a fost cîștigată de 
belgianul Edouard Sels în 5 h 21:43, 
urmat de compatriotul său Rik van 
Looy și olandezul Nijdam.

VIENA, — Campionatul mondial 
masculin de handbal în 11 a început

ȘTIRI, REZULTATE
la Dornbirn (Austria) cu meciul Po
lonia — Elveția, terminat cu scorul 
15—13 (8—8) în favoarea sportivilor 
polonezi.

ISTANBUL. — Competiția cidistă 
internațională „Turul Mării Marma
ra" a fost cîștigată de rutierul bul
gar Ivan Bobekov. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Koțev (Bulgaria) 
la 25 sec, Weeks (Belgia) la 2:25, 
Kirilov (Bulgaria) la 3:28, Caliskan 
(Turcia) la 3:50. Pe echipe a cîștigat 
Bulgaria.

PARIS. — Cu prilejul reuniunii 
atletice de la Sochaux, francezul 
Michel Jazy și-a eqalat propriul re
cord european la 1 500 m cu timpul 
de 3:36,3. Proba de 3 000 m obsta
cole a fost cîștigată de Texereau în 
8:43,6.

BERLIN. — Disputat la Karl Marx- 
stadt. meciul internațional de polo pe 
apă dintre selecționatele R.D. Germane 
și Iugoslaviei s-a terminat cu scorul 
de 6—5 în favoarea jucătorilor iu
goslavi

și 64).
SCOȚIA—BRAZILIA 1—1

GLASGOW. — Sîmbătă seara, în 
prezența a 80 000 de spectatori, echi
pele de fotbal ale Scoției și Brazi
liei au terminat la egalitate : 1—1 
(1—1). Gazdele au deschis scorul în 
primul minut prin centrul atacant 
Chalmers. Brazilienii au egalat în 
min. 15 prin golul înscris de Ser
vilio dintr-o acțiune personală, dar 
eforturile oaspeților de a majora sco
rul au fost zădărnicite de solida 
apărare a gazdelor. Pele nu și-a pu
tut face jocul din cauza marcajului 
sever al mijlocașului Bremmer. Nici 
schimbările efectuate în repriza se
cundă n-au sporit eficacitatea sud- 
americanilor, care s-au acomodat greu 
cu terenul moale și vremea ploioasă. 
Cel mai bun jucător de pe teren a 
fost scoțianul Baxter. Iată formația 
aliniată de Brazilia : Gilmar, Fidelis, 
Bellini, Henrique, Zito (Lima), Or-

lando, Jair, Gerson, Servilio (Silva), 
Pele, Amarildo.

MECI DE VERIFICARE 
A REPREZENTATIVEI BULGARIEI

Continuîndu-și pregătirile în vede
rea campionatului mondial de fot
bal, reprezentativa Bulgariei a jucat 
la Sofia cu echipa Borussia Muuchen- 
gladbach (R.F. Germană). Fotbaliștii 
bulgari au terminat învingători cu 
scorul de 1—0 (0—0). Unicul punct 
a fost marcat de Kitov, în minu
tul 47.

CUPA ȚĂRILOR NORDICE
La Copenhaga, într-un meci con- 

tînd pentru „Cupa țărilor nordice*, 
Norvegia a întrecut Danemarca cu 
1—0 (0—0). Golul victoriei a fost 
marcat de E. Johansson în min. 51.

ECHIPA ARGENTINEI 
ÎNVINSĂ LA VIENA !

Sîmbătă, pe stadionul Prater din 
Viena, echipa F.C. Austria a învins 
cu scorul de . 1—0 (1—0) selecționata 
de fotbal a Argentinei care se pregă
tește în Europa pentru campionatul 
mondial. Unicul gol al partidei a fost 
marcat în minutul 5 de Bouzek.

® La Helsinki: Finlanda — Anglia 
0—3 (0—2).
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