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u luat siîrșit campionatele republicane
de atletism ale juniorilor

il dintre evidențiații campionatelor: brașo- 
nul Ștefan Siscovici. El și-a depășit cu mult 
recordul personal la aruncarea ciocanului

R. VilaraFoto :

deosebite, nereușind să 
atingă așteptările.

Aceasta avea să fie 
singura ediție din ultimii 
ani a campionatelor de 
juniori la care n-a putut 
fi înregistrat nici un re
cord republican.

Rețin totuși atenția re
zultatele atleților : Doina 
Bădescu, Erica Stoenes- 
cu, Olga Damian, Elisa- 
beta Baciu, Teodor Puiu, 
Ion Nicolae, Ion Dima, 
Marcel Petra, Ștefan Sis
covici, Zoltan Hegheduș. 
lată rezultatele obținute: 
BĂIEȚI : 100 m: P. Cio- 
banu (Dinamo Buc.) 10,9, 
B. Iliescu (Dinamo Buc.) 
11,0, I. Orghidan (S.S.E. 
Bacău) 11,1, B. Hugel (Di
namo Buc.) 11,1, N. Pita 
(Tract. Br.) 11,3; 200 m: 
B. Iliescu 22,5, T. Puiu 
(S.S.E! II Buc.) 22,5, M. 
lonescu (C.S.S.) 22,8, L. 
Levonian (Farul) 22,9, I. 
Golgojan (S.S.E. II Buc.) 
22,9; 400 m: T. Puiu
50,0, L. Levonian 50,6, U. 
Pacepa (Lie. 4 Timișoara) 
50,7, I. Golgojan 51,7, Gh. 
Ticușan (S.S.E. Br.) 52,3 ; 
SCO m : I. Nicolae (Stea
ua) 1:57,9, I. Damaschin 
(Banatul) 1:58,6, Tr. Ma-

gheru (Crișul) 1:59,4, Em. Kocsis 
(C.S.M. CFtrj) 2:00,0, I. Pană (S.S.E. 
Giurgiu) 2:00,3, C. Petrișor (C.S.M.S. 
Iași) 2:00,5; 1506 
4:03,4, Ion Dima (Metalul 
4:05,0, Em. Kocsis 4:07,7, I. Damas
chin 4:10,8, Gh. Ungureanu (Ceahlăul 
P. Neamț) 4:12,6, I. Pană 4:12,7; 3000 
m: I. Dima 8:50,6, C. Andreica 
(LC.F.) 8:54,0, C. Pascale (Metalul 
Buc.) 8:55,8, R. Rusu (C.S.M. Cluj)

8:58,6, St. Marcu (S.S. UCFS Roman) 
9:G3,2, I. Grosu (S.S UCFS Roman) 
9:09,8; 110 mq: D. Hidioșanu (S.S.E. 
II) 14,2, St. Szatmari (Start Tg. Mu
reș) 14,6, FI. Drăguleț (Metalul Buc.) 
14,6, A. Șepci (S.S.E. — ---- ~
Fruntaș (I.CJ.) 14,8,
(I.C.F.) 15,1 ; 400 mg:
niversitalea Cluj) 56,6. M. Zissu (Ba
natul) 56,9. L Burcă (Lie. 2 Tg. M.) 
57,2, D. Cosma (S.S.E. Bacău) 57,5, 
FI. Drăguleț 58,1, D. Hidioșanu 53,8; 
1500 m obst. : R. Rusu 4:20,9,
Cefan (St. r. Br.) 4:22,7, M. Ionescu

Cluj) 14,7, R.
H. Cernescu 

D. Grama (U-

Gh.

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a 2-a)

A doua întîlnire dd verificare 
pentru „mondiale", pe care repre
zentativele masculine de volei ale 
României și Cehoslovaciei au sus
ținut-o sîmbătă la Brașov, a luat 
sfîrșit — ca și partida jucată vi
neri la Sibiu — cu victoria prețioa
să și, pe cîț de muncită, pe atît de 
meritată, a echipei noastre. Tot 
după două ore și jumătate de luptă 
și tot cu 3—2, încheiate însă de 
astă dată cu: 12—15, 4—15, 15—11, 
15—11, 15—9. O întrecere drama
tică, precum o ilustrează și evolu
ția scorului : 1—0, 1—2, 5—2, 5—4, 
9^—4, 9—5, 10—5, 10—7,12—7, 12—15; 
0—5, 1—5, 1—6, 3—6, 3—11, 4—11, 
4—15; 0—2, 1—2, 1—5, 3—6, 2—9, 
12—9, 12—10, 13—10, 13—11, 15—11;
2— 0, 2—2, 3—2, 3—6, 6—6, 6—7,
8—7, 8—9, 9—9, 9—10, 14—10,
14—11, 15—11 ; 0—1, 3—1, 3—2,
3— 5, 4—5, 4—6, 7—6, 7—8, 10—8, 
10—9, 15—9.

Disputa, exceptînd setul secund, 
a fost de o rară frumusețe și s-a 
ridicat Ia un înalt nivel tehnic și 
tactic, atît în defensivă, cît și, în
deosebi, în ofensivă, unde finali
zarea acțiunilor a fost din nou 
marcată de o remarcabilă alternan
ță a forței cu subtilitatea, ultima 
predommînd. Și, ceea ce e mai 
important, am putut nota iarăși un 
avantaj de partea atacului nostru 
(Bărbuță, Bartha, Grigorovici, Udiș
teanu), coordonat și servit foarte 
bine de către Drăgan (o dată în 
plus magistral !) și Cozonici în se
turile câștigate, Ferariu și Ganciu

în setul I. în același timp, la echipa 
noastră, deși Derzes, Nicolau și 
Schreiber n-au jucat de loc, iar 
Corheantr a intrat în 'teren doar 
pentru o rotație, blocajul a fost 
eficace, în special în 
Bărbuță, Cozonici și 
Dragan, Bartha.

Principalele lacune 
prezentativei României 
fel și din acela al garniturii ceho
slovace) le-au constituit dublajul 
atacului și, mai ales, dublajul blo
cajului

în utilul lor meci de verificare 
de la Brașov, cele două reprezenta
tive au jucat în formațiile urmă
toare :

ROMÂNIA — Grigorovici (Sto- 
ian), Tîrlici (Stoian, Udișteanu), 
Ganciu (Cozonici), Bărbuță (Fera
riu), Bartha, Ferariu (Dragare, de 
la scorul de 2—6 din setul III și 
pînă la sfîrsitul partidei);

CEHOSLOVACIA — Smidl (Smol- 
ka, Mazr, Perusic), Svoboda (Pet- 
lak, Perusic), Prochazka (Petlak, Pe
rusic, Grfissl, Gulia n), Schenk 
(Moar, Golian, Smolka), Koudelka, 
Perusic (Svoboda, Smolka, Mozr).

Asemenea partidei anterioare, ar
bitrată corect de cuplul C. Pitaril- 
D. Badea (Sibiu), întîlnirea de sîm
bătă a fost condusă bine, în ma
niera orientativă indicată și favori- 
zînd astfel cursivitatea jocului, de 
către FI. Satnoiann, ajutat de R. 
Sava, ambii din Brașov.

liniile Bartha,
Grigorovici,

din jocul re-
(ea de alt-

CONSTANTIN FAUR

Campionatele republicane de caiac «canoe

IRAȘOV 3 (prin telefon, de Ia tri
lul nostru). — După ce zilnic în 
[astă săptămină și-a primit porția 
ploaie, pista stadionului Tractorul, 
pent, n-a mai corespuns cerințelor 
I măcar duminică, cînd în sfîrșit n-a 
I plouat. Participanții la întrece- 

finale ale campionatelor republi- 
e de juniori categoria I au avut 
plătit un greu tribut pistei, rezul
te lor, în pofida unor eforturi

m: I. Nicolae
Buc.)

13 FINALE LA SNAGOV

Spre linia de sosire I... T'mărul Gh. Sidorov il conduce pe Simion Ismarlciue și va ciștiga „finișul" probei 
de canoe 1-560 m, cucerind astlel — pentru prima oară

II

de la Travemiinde (R.F.G.)
HAMBURG 3 (pria telex). — La 
kvetniinde s-a desfășurat un turneu 
ernațional de tenis cu participarea 
kr jucători fruntași din mai multe 
p europene.
In proba de dublu bărbați, un 
mos succes au obținut reprezen- 
Ițîi României, Ion Tiriac și Ilie 
stase, care s-au clasat pe primul 
, întrecînd în finală pe reputații 
usmani iugoslavi Nicola Pilici și 
ra lovanovici, în cinci seturi : 0—6, 
-3. 7—5, 1—6, 6—4.
E- '■

La simplu, Ion Țîriac s-a calificat 
îo semifinală, după o victorie cu 
6—1, 6—1 asupra danezului Torben 
Ullrich. Campionul român a cedat 
apoi lui Pitici cu 7—9, 2—6. Finala 
va fi disputată între Pilici și italia
nul Tacchini, care l-a eliminat pe 
Iovanovici cu 6—4, 6—2.

în finală, la dublu femei : Niessen, 
Seelbach (R.F.G.) — Pachta (Austria), 
Sturm (R.F.G.) 6—2, 6—2.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

OBTUGAUA-ROMANIA 1-0 (1-0)
PORTO, 3. — Echipa României a 
sținut astâ-seară un meci amica], 
| verificare, cu puternica formație 
[Portugaliei care participă la tur
ul final al campionatului mondial 

fotbal de la Londra.
Partida s-a încheiat cu victoria la 
nită a fotbaliștilor portughezi, 
intr-un gol înscris în primul minut 

joc de Torres (la o lovitură de
K executată de Coluna).
fcjțdeie au dominat la început, dar 
cui s-a echilibrat apoi, repriza

a Il-a în special mareînd o revenire 
puternică a echipei noastre.

Arbitrul elvețian A. Buchelli a con
dus formațiile:

PORTUGALIA: Americo — Festa, 
Germano, Jose Carlos, Cruz — Pinto, 
Coluna — Manuel Duarte (diin. 46 : 
Perez), Eusebio, Torres, Jose Aucțusto.

ROMÂNIA: lonescu — Popa. Nun- 
weilier HI, C. Dan., Mocanu — Gher- 
gheli, D. Popescu — Marcu (min. 4»: 
S. Avram), Dnbrin (min. 65: lancu), 
Dridea. S. Avram (min. 46 : Stoicescu).

Citiți amănunte în ziarul de miine.

„Cursa" pentru cucerirea celor 41 
de tricouri de campion a continuat, 
vineri și sîmbătă la Snagov, cu 13 
finale care — în majoritate — au o- 
ferii spectatorilor întreceri echili
brate și deosebit de spectaculoase.

Programul de sîmbătă a cuprins 
probe de K4 — 10 000 m, încheiată cu 
victoria echipajului de fond al clu
bului Dinamo, întrecerile de viteză 
(1000 m) și probele rezervate fete
lor. Ea băieți — în general victorii 
scontate, dată fiind valoarea echipa
jelor care beneficiau de calculul 
hîrtiei. A. SciotniC (Kt), V. Nicoară 
și N, Artimov (K2), L. Calinov și 
Ichim Lipalit (C 2) au cîștigat clar. 
Mai greu era de făcut un pronostic 
în proba de canoe simplu 1 000 m 
în care doi sportivi dinamovîști — 
Marian Ionescu și Igor Lipalit por
neau cu șanse egale. Cu un finiș mai 
viguros, tânărul Marian lonescu, (în 
progres de la un concurs la altul) 
și-a adjudecat victoria, realizînd un 
timp eu 2 secunde mai bun decît cel 
al experimentatului Igor Lipalit. în
trecerile fetelor s-au încheiat așa 
cum era de așteptat: sportivele de 
la Steaua au învins în cele 3' probe 
(Hilde Tătaru Ia simplu, V. Serghei 
și E. Drag,an la dublu, C. Sideri, A. 
Arvai, S. Conțolenco și V. Cichi Ia 
4). La caiac 4, o comportare remarca
bilă a avut și echipajul clubului Di
namo, clasat pe locui secund Ia o 
diferență de o secundă de formația 
campioană.

Pe o vreme frumoasă, campiona
tele au programat duminică ultimele 
cinci finale. Și ieri s-au îndeplinit 
multe pronosticuri. Astfel. M. Husa- 
renco (K1 — 500 mj, H. Ivanov și 
A. Conțolenco (K 2 — 500 m), V. 
Calabiciov și S. Covatiov (C2 — 500 
m) n-au dat prea multe emoții su
porterilor. Alte două probe erau

însă sub semnul întrebării. Prima, 
cea de canoe simplu 500 m, unde în 
lupta pentru titlu erau direct anga
jați dinamoviștii S. Ismailciuc, Gh. 
Sidorov și — cu șanse mai reduse 
— Serghei Filip de la Steaua. Pro
ba a fost extrem de disputată și — 
pină aproape de sfîrșitul cursei — 
se părea că experiența iui Ismailciuc 
își va spune cuvântul. Și-a spus însă

titlul de campion al tării
Foto : V. Bageac

cuvîntrii... tinerețea lui Gh. Sidorov 
care a sprintat puternic și, cu un 
avantaj de trei zecimi de secundă a 
cucerit astfel pentru 
titlul 
care

de campion al 
l-a felicitat,

prima oară, 
țărit. Primul 

imediat după

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Atmosferă entuziastă la finalele 
(ampionatelor universitare

întrecerile finale ale campionate
lor republicane universitare la 
handbal, volei și baschet au 
continuat sîmbătă și duminică în 
mijlocul unui interes general și 
într-o atmosferă entuziastă, speci
fică disputelor studențești, în rîn- 
durile de mai jos publicăm rela
tările jocurilor din ultimele zile.

Handbal
TIMIȘOARA 3 (prin telefon). în 

ultimele două zile, miile de amatori 
de handbal din orașul de pe malul 
Begăi au fost prezenți în tribu
nele terenurilor „23 August" și 
C.F.R. pentru a asista la jocurile 
din cadrul finalelor campionatelor 
universitare. întîlnirile au fost e- 
chiftbrate și de un bun nivel teh
nic, fapt care dovedește că forma
țiile studențești de handbal s-au 
pregătit serios în vederea acestor 
întreceri. Dintre meciurile dispu
tate vom evidenția partidele mas
culine Universitatea Craiova — In

stitutul Pedagogic Oradea 14—12 
(5—4), Universitatea Iași — Insti
tutul Politehnic Timișoara 19—15 
(9—7), I.C.F. București — Institutul 
Politehnic B-rașov 18—17 (10—7), în 
care evoluția strînsă a scorului a 
stîrnit interesul spectatorilor.

în celelalte partide au fost înre
gistrate următoarele rezultate : FE
MININ : Universitatea Timișoara — 
Institutul de Mine Petroșeni 25—16 
(16—12), I.C.F. București — Univer
sitatea București 10—I (5—0), Uni
versitatea București — Institutul 
de. Mine Petroșeni 10—2 (6—1),
I.C.F. București — Institutul Peda
gogic Bacău 16—3 (9—1), Universi
tatea Timișoara — Universitatea 
Cluj 12—3 (7—2), Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Iași 28—2 
(14—1) : MASCULIN seria I: I.C.F. 
București — Universitatea Bucu
rești 27—13 (14—9), Institutul Pe
dagogic Bacău — I.M.F. Tg. Mureș 
20—6 (9—4), Universitatea Cluj

(Continuare in pag. a 2-a)



Atmosferă entuziastă la finalele 
campionatelor universitare

(Urmare din pag. 1)

— I.M.F. Tg. Mureș 10—15 (4—9) ; 
seria a H-a: Universitatea Craiova
— Institutul Pedagogic Suceava
37—3 (14—0), Universitatea Iași — 
Institutul Pedagogic Constanța 36— 
16 (25—13), Politehnica Timișoara
— Institutul Pedagogic Oradea 30—
12 (15—6), Politehnica Timișoara
— Institutul Pedagogic Suceava 52— 
9 (20—4), Institutul Pedagogic Ora
dea — Institutul Pedagogic Cons
tanța 17—12 (8—5).

P. ARCAN — coiesp. reg.

Volei
IAȘI, 3 (prin telefon). Un mare 

număr de spectatori au fost pre- 
zenți în ultimele două zile pe te
renurile de volei „Voința" și „1 
Mai“ din localitate, unde s-au dis
putat primele întîlniri ale celor 
24 de formații participante la fi
nalele campionatelor universitare. 
După primele jocuri s-au impus, 
printr-o bună pregătire, Politehni
ca Brașov (masculin) și Universi
tatea Timișoara (feminin). Iată re
zultatele tehnice înregistrate : MAS
CULIN : Institutul Pedagogic Ora
dea -— Institutul Pedagogic Pitești 
3—0, Universitatea Craiova — Uni
versitatea Iași 0—3, Institutul Poli
tehnic Galați — Universitatea Ti
mișoara 2—3, Institutul Politehnic 
Cluj — Institutul Pedagogic Ba
cău 3—1, Institutul Politehnic Bra
șov — Institutul de Mine Petroșeni 
?—0, I.C.F. — Institutul Pedagogic 
Tg. Mureș 3—0, Institutul Politeh
nic Galați — Institutul Politehnic 
'Brașov 0—3, Universitatea Bucu
rești — I.C.F. 1—3, Institutul Peda
gogic Pitești — Institutul Politehnic 
Cluj 0—3, Institutul Pedagogic Tg. 
Mureș — Institutul Pedagogic Ora- 
«dea 0—3 ; FEMININ : Universitatea 
Cluj — Universitatea Craiova 3—1, 
Institutul Pedagogic Galați — In
stitutul Pedagogic Brașov 3—0,

Universitatea Timișoara — I.M.F. 
Tg. Mureș 3—0, I.C.F. — Institutul 
Pedagogic Pitești 3—0, Universitatea 
Iași — Universitatea Cluj 0—3, 
Institutul Pedagogic Pitești — Uni
versitatea Timișoara 0—3, Univer
sitatea Craiova — Institutul Peda
gogic Galați 0—3.

C. DIACON ESCU — coresp. reg.

Baschet
CLUJ, 3 (prin telefon). întrecerile 

de baschet s-au desfășurat în aer 
liber și au fost urmărite de un 
număr mare de spectatori. Deși 
e prematur să se emită vreo ipo
teză în privința cîștigătoarelor, se 
pare totuși că la băieți victoria 
finală va reveni echipei bucureș- 
tene Politehnica, învingătoare pînă 
acum în toate jocurile, la scoruri 
categorice. Duminică dimineață, 
de pildă, studenții bucureșteni au 
jucat cu Universitatea Timișoara. 
Imprimînd chiar de la început un 
ritm rapid, ei au făcut ca în min. 
7 tabela de marcaj să indice scorul 
de 20—2. în continuare, Politehnica 
rulează întregul lot și cîștigă cu 
79—31 (39—13). Două victorii con
secutive a obținut și Politehnica 
Cluj : 57—49 (33—19) cu Universi
tatea Craiova și 73—31 (34—10) cu 
Institutul de Mine Petroșeni. Alte 
rezultate : Institutul de Mine Petro- 
seni — Institutul Pedagogic Cons
tanța 37—38 (22—15), I.M.F. Tg. 
Mureș — Universitatea Timișoara 
57—55 (24—28), Politehnica Iași — 
Institutul de Mine Petroșeni 72—36 
(43—17).

lua fete, favorită este tot o for
mație din Capitală: Universitatea. 
Aceasta a surclasat echipa Insti
tutului Pedagogic din Constanța, 
realizînd scorul de 94—14 (57—'3).
Alte rezultate: Universitatea Cluj 
■— Universitatea Iași 52—46 (30—21), 
I.C.F. București — I.M.F. Tg. Mureș 
69—38 (37—15).

I. BRAȚAN-coresp.

POLO

Rezultate strînse
Singurul meci din campionatul re

publican de polo programat în Capi
tală a opus echipele Rapid București 
și Industria linii Timișoara. Spre 
surprinderea tuturor, bucnreștenii — 
care erau favoritii întîlnirii — au 
intrat în apă mult prea siguri de 
victorie și după două reprize s-au 
trezit conduși cu 2—0 (I). în urmă
toarele 5 minute, feroviarii au de
pus eforturi deosebite pentru a ega
la, reușind acest lucru după mari 
emoții (Băjenaru a ratat și o lovi
tură de la 4 metri). Ultima repriză 
a fost extrem de disputată. Cei care 
au atacat mai mult au fost bucu- 
reștenii și pînă la urmă Rapid a 
cîșligat partida cu scorul de 3—2

în etapa de ieri
(0—1, 0—1, 2—0, 1—0). Cele 5 go
luri au fost înscrise pe rînd de 
Băncilă, Cinteanu, Șteiănescu, Rusu 
și Miu.

La Arad, partida dintre I.C.A. și 
Voința Cluj a oferit o dispută extrem 
de echilibrată. Conduși după pri
mele 5 minute cu 1—0, jucătorii din 
Arad și-au revenit, obținînd în cele 
din urmă victoria cu scorul de 2—1 
(0—1, 1—0, 1—0, 0—0). Au marcat : 
Kincs și Valinger pentru învingători 
și Burdea pentru învinși.

(GH. NICOLĂIȚĂ, coresp.).

La Tg. Mureș: Mureșul — Pro
gresul București 2—2 (1—1, 0—1,

CICLISM Sa încheiat prima edific
a competiției cicliste „Cupa Voința '
O Învingători: G. Moiceanu—Ia individual și Dinamo 1 —la echipe
® Ciștigătorii ultimelor etape: W. Egyed (Steaua) șl N. Ciumeti (Dinamo)

Prima ediție a „Cupei Voința", 
bine organizată și beneficiind de par
ticiparea marii majorități a cicliști
lor noștri fruntași, s-a încheiat cu 
victoria lui Gabriel Moiceanu și a 
echipei Dinamo I București. învin
gătorii au meritul de a fi contracarat 
atacurile principalilor adversari 
(sportivii de la Steaua) și chiar de 

; a fi întrebuințat ei această eficace 
! armă pentru departajare.

Ultimele două etape ale acestei 
competiții (a V-a, simbătă, Bușteni— 
Predeal — Brașov — Hârman — Brașov
— Bușteni, 90 km; a Vl-a, duminică, 

, Bușteni — Predeal — Cioplea —
Bușteni — București. 166 km) — și 
îndeosebi cea de a Vl-a — n-au mai 

, fost atit de interesante. Dinamo- 
viștii s-au dovedit bine pregătiți și, 
cu toate că erau lipsiți de aportul 

, lui W. Ziegler și L. Zanoni, au reușit 
' să țină cursa in mină. Scoaterea 
| unei porțiuni dificile din traseu (Po- 
| liștoaca) a redus evident din spec- 
| taculozitatea cursei.

Simbătă, cea mai importantă ac
țiune s-a produs Ia Timișul de Jos. 
înainte de începerea urcușului, trei 
alergători (Rîndașu, Ciocan și Egyed) 
s-au detașat de pluton. Pe serpen
tinele Timișului ei reușesc sâ obțină 
avans. Sprintul de cățărare este 
cîștigat, la Predeal, de C. Ciocan. 
Chiar după sprint, W. Egyed se des
parte de colegii de acțiune și por
nește într-o temerară și vertiginoasă 
coborîre spre Bușteni. Deși presat 
de pluton, el reușește să sosească 
la capătul etapei cu un avans de 
9 secunde.

Duminică, în cadrul ultimei etape, 
am reținut o singură lază. Scoțînd 
din traseu Poliștoaca, organizatorii 
au inclus o scurtă porțiune de urcuș 
pe Cioplea. Aici s-a desprins un mic 
grup, condus de C. Dumitrescu și G. 
Moiceanu, care a reușit să-și păstreze 
avansul pînă la Azuga. Apoi, apele 
se... liniștesc. Cîteva bariere rețin 
plutonul — în permanență compact
— timp de 7:30. Arbitrii vor scădea 
aceste minute la calcularea mediei 
orare. în rest : plimbare... pe bici
cletă. învingător la sprintul de pe 
velodrom : N. Ciumeti (Dinamo).

Din scurta descriere a acestor 
două etape n-am vrea să se înțeleagă 
că minimalizăm performanțele învin
gătorilor. Dimpotrivă. Așa cum am 
subliniat la început, ei au merite evi
dente. îi felicităm pe ei și pe antre
norul lor Nicolae Voicu. Clasamente : 

Etapa a V-a : 1. W. Egyed (Steaua) 
2h.l7:40; 2. Gh. Răceanu (CPB) 2hl7:49; 
3. Gh. Drăghicloiu (Dinamo); 4. C. Vlăs- 
ceanu (Dinamo); 5. P. Neacșu (Voința);
6. A. Drăgan (Voința) — același timp;
7. C. Ciocan (Dinamo) 2hl8:40; 8. G.
Moiceanu (Dinamo); 9. I. Constantinescu 
(Voința); 10. I. Ardelcanu (Steaua) — 
același timp.

Etapa a Vl-a : 1. N. Ciumeti (Dinamo) 
4hl0:25; 2. Gh. Drăghiciolu (Dinamo); 3. 
S. Mihălțeanu (Olimpia);, 4. G. Moiceanu 
(Dinamo); 5. L. Andrei (Steaua); 6. P. 
Neacșu (Voința); 7. Gh. Suciu (Dinamo);
8. C. Gonțea (Steaua); 9. Fr. Gera 
(Steaua); 10. C. Popescu (Olimpia) — 
același timp.

CLASAMENT GENERAL INDIVIDUAL:

Sosire pe velodromul Dinamo in ultima etapă a „Cupei Voința", 
gător: N. Ciumeti (Dinamo)

Foto : A. Ne
1. GABRIEL MOICEANU (DINAMO) 19h 
30:34 ; 2. Fr. Gera (Steaua) la 30 sec.; 3. 
C. Ciocan (Dinamo) la 30 sec.: 4. Gh. 
Suciu (Dinamo)-la 35 sec.; 5. Gh. Nea- 
goe (Steaua) la 1:25 ; 6. Mircea Virgil 
(Steaua) la 5:00; 7. M. Beșleagă (Dina
mo) la 11:19; 8. N. Ciumeti (Dinamo) la 
15:10; 9. Emil Rusu (Dinamo) la 15:22; 
10. Gh. Moldoveanu (Steaua) la 15:26.

în clasamentul general pe echipe, lo
cul I a fost ocupat de formația DINA

MO I. Pe locul n — în același 1 
Steaua I. Urmează în clasament : 
n. Lotul de tineret, Voința Bu 
Olimpia, Dinamo n și Voința Pic

Remarcăm comportarea ti 
alergători M. Beșleagă, St. C 
T. Puterici și Gh. Răceanu car 
dovedit combativi, curajoși.

HRISTACHE N7

0—0, 1—0).

Au luat sfîrșit campionatele republicane 
de atletism ale juniorilor

(Urmare din pag. 1)

(S.S. UCFS Roman) 4:29,1, St. Mar- 
cu 4:31,6, V. Ciobanu (S.S. UCFS Ro
man) 4:34,4, D. Husa (Banatul) 4:35,3, 
10 km marș: B. Beizat (Farul), N. 
Maxim (Voința Pl.), T. Șerban (Ba
natul) ; 4x100 m : Dinamo Buc. 43,4, 
S.S.E. II Buc. 43,5, I.C.F. 45,2, C.S.S. 
45,2, S.S.E. I Buc. 45,3, S.S.E. Bacău 
45,3; 4x400 m: S.S.E. II Buc. 3:29,1, 
I.C.F. 3:31,2, Banatul 3:34,5, C.S.M. 
Cluj 3:34,6, S.S.E, Giurgiu și Viitorul 
Buc. 3:34,8 ; lungime: M. Olteanu 
(C.S.M. Cluj) 6,88, G. Cecală (C.S.O. 
Galați) 6,77, I. Chiovari (S.S.E. Beiuș) 
6,77, S. Lupan (Dinamo Buc.) 6,72, 
Em. Milotin (C.S.S.) 6,61, P. Ciupercă 
(S.S.E. Bacău) 6,52; triplusalt: M. 
Petra (Steaua) 14,61, V. Căpăț (S.S.E. 
Arad) 14,06, P. Ciupercă 14,04, M. 
Delcă (Dinamo Br.) 13,50, M. Aldea 
(S.S.E. II Buc.) 13,37, M. Harabagiu 
(S.S.E. Oradea) 13,30; înălțime: S. 
loan (S.S.E. I Buc.) 1,94, M. Mitilecis 
(C.S.O. Brăila) 1,91, A. Șepci 1,88, 
D. Damian (Lie. N. Bălcescu Cluj) 
1,75, M. Molnar (S.S.E. Arad) 1,75, 
St. Blașco (C.S.O. B. Mare) și I. 
Iepure (S.S.E. Reșița) 1,75; prăjină: 
Cr. Ivan (Rapid Buc.) 4,20, S. Marian 
(Lie. 35 Buc.) 3,90, C. Pop (S.S.E. 
Cluj) 3,90, M. Ioniță (Rapid Buc.) 
3,80, V. Martin (S.S.E. II Buc.) și N. 
Ligor (S.S.E. II Buc.) 3,60; greutate: 
Z. Hegheduș (S.S.E. Reșița) 14,79, S. 
Hodoș (I.C.F.) 14,48, D. Rădulescu

(Metalul Buc.) 13,62. L. Boboc (Lie. 
N. Bălcescu Craiova) 13,49, Cr. Mitrea 
(Lie. 35 Buc.) 13,34, I. Ciocănescu 
(Știința Codlea) 13,23, disc: Z. He- 
qheduș 49,98, I. Armeanu (Știința 
Agnita) 48,68, V. Gîrbaciu (Banatul) 
46,12, N. Stoica (S.S. UCFS C. lung) 
45,50, Gh. Dăian (Metalul Cugir) 
44,88, N. Gagea (S.S.E. II Buc.) 43,90; 
suliță: T. Peca (S.S.E. Craiova) 59,84, 
St. Giubelan (S.S.E. Craiova) 58,14, 
V. Gîrbaciu 58,14, D. Clipicioiu 
(S.S.E. Reșița) 56,08, N. Vălimăreanu 
(Lie. 1 PI.) 53,80, D. Szilagyi (I.C.F.) 
53,10 ; ciocan ; Șt. Siscovici (Dinamo 
Br.) 65,12, D. Popescu (Constructorul 
Buc.) 54,32, V. Popescu (Lie. N. Băl
cescu Craiova) 51,22, J. Sîrbuleț 
(S.S.E. I Buc.) 49,12, I. Bahnea 
(C.S.M.S. Iași) 47,58, M. Gorea (Viito
rul Buc.) 46,56. .FETE: 100 m : O. 
Damian (Lie. 2 Br.) 12,3, M. Goth 
(Progresul Deva) 12,4, G. Cîrstea 
(Steaua) 12,5, S. Anghelescu (Viito
rul Buc.) 12,6, A, Petrescu (S.S.E. II 
Buc.) 12,6 ; 200 m : O. Damian 25,7, 
M. Goth 25,7, Ec. Vitalios (Tract. Tg. 
Secuiesc) 25,9, D. Bfidescu (Rapid 
Buc.) 26,8, F. Negru (Lie. 4 Timi
șoara) 26,8, A. Petrescu 27,0; 400 m :
D. Bădescu 58,0, E. Baciu (S.S. UCFS 
Roman) 58,2, F. Negru 59,2, FI. Gri- 
gorescu (S.S.E, II Buc.) 59,9, G. Mol
dovan (C.S.O. Tg. Mureș) 60,4, Cr. 
Strimbei (C.S.O. B. Mare) 61,7 ; 800 m:
E. Baciu 2:13,0, I. Szakacs (Tract. Tg. 
Secuiesc) 2:13,5, G. Moldovan 2:18,8,

A. Iacob (C.S.M. Cluj) 2:22,4, M. 
Crețu (Universitatea Cluj) 2:22,9, A. 
Pavel (Petrolul) 2:24,4; 80 mg.: S. 
Anghelescu 11,8, G. Cîrstea 11,8, S. 
Tănase (C.S.M. Cluj) 11,9, M. Anghel 
(S.S.E. II Buc.) 12,1, E. Schal (S.S.E. 
Brașov) 12,1, M. Popa (Lie. 2 Tg. M.) 
12,6; 4x100 m: Tractorul Tg. Secu
iesc 51,2, S.S.E. II Buc. 51,3, C.S.M. 
Cluj și Viitorul Buc. 51,5, S.S.E. 
Brașov și S.S. UCFS Roman 51,7; 
lungime : E. Schal 5,56, G. Rădulescu 
(Dinamo Buc.) 5,55, M. Salomon 
(Steaua) 5,52, M. Anghel 5,39, V. Se
cară (S.S.E. PI.) 5,38, FI. Iușan (C.S.M. 
Cluj) 5,33; înălțime: E. Stoenescu 
(Știința Alexandria) 1,66 V. Pulpea 
(Lie. 2 C-Iung) 1,54, D. Munteanu 
(S.S.E. Bacău) 1,54, M. Enică (C.S.O. 
Galați) 1,50, D. Radu (Steaua) 1,50, 
C. Dafinescu (Lie. 35 Buc.) 1,45; 
greutate: El. Lefter (I.C.F.) 13,64, M. 
Peneș (Dinamo Buc.) 13,23, G. Mură- 
rescu (S.S. UCFS Roman) 12,75, M. 
Ciurea (Dinamo Buc.) 11,76, St. Pîn- 
zaru (I.C.F.) 11, 69, P. Crăciun (I.C.F.) 
10,94; disc: A. Menis (Lie. N. Băl
cescu Craiova) 43,48, P. Crăciun 39,52, 
G. Murărescu 38,94, M. Vasilescu 
(S.S. UCFS C.-lung) 38,04, Fl. Barto 
(S.S.E. II Buc.) 37,20, St. Pînzaru 
36,92; suliță: M. Peneș 47,74, T. 
Bucura (Lie, 2 C.-lung) 44,30, M. 
Ciurea 42,02, I. Stancu (Știința Sla
tina) 38,40, E. Dragoș (S.S. UCFS C.- 
lung) 35,26, El. Burlacu (Petrolul) 
34,52.

LA SNAOOV
Este meritul lor că au lup 
multă voință pentru a obține 
succes, în timp ce echipajul d 
vist a plecat în probă mult pi 
cet și când a văzut că adv< 
„merge" la cîștig era prea tir 

Și astfel după această înt 
ultima din cele 19, cunoaștem 
41 de campioni ai țării, toți ct 
și oanoiștî din secțiile ciul 
Steaua (10 victorii) și Dinamo I 
torii). Rămîne ca pe cei ma 
să-i revedem, după regata de 
sen, la întîlnirea internațione 
oaiac-canoe programată pe 
Snagovului, peste două săptăi

Is-

B FINALE
(Urmare din pag. 1)

trecerea liniei de sosire, a fost
mailciuc ! Cea de a doua întrecere 
al cărei rezultat era greu de prevă
zut -— K4 — 1000 m — încheia de 
fapt programul campionatelor. Echi
pajele pretendente la primul loc — 
Dinamo și Steaua — erau formate 
din caiaciști buni, dar încă insufi
cient rodați în competiții de amploa
re. După performanțele individuale 
se părea că victoria va fi de partea 
dinamoviștilor. Dar, la capătul unei 
curse în care au existat incertitțjdini 
pină la... sosire, titlurile de campioni 
au revenit caiaciștilor de la Steaua.

REZULTATELE TEHNICE ALE FINALELOR
DE SIMBĂTĂ SI DUMINICĂ

K 4 — 10 000 m: 1. DINAMO 
(C. Covaliov, V. Timofan, A. Cale- 
nic, S. Terente) 40:19,7 ; 2. Steaua 
(M. Ivanov, P. Toncu, I. Irimia, M. 
Ilievici) 40:37,2 ; 3. Steaua (C. Mol
doveanu, T. Ivanov, I. Birău, N. To- 
muș) 42:32,8 ; 4. Politehnica Timi
șoara 43:34,6 ; 5. I.S.E. 45:06,4 ; 6. 
Rapid Galați 47:51,8.

K 1 — 1 000 m : 1. A. SC1OTNIG 
(Dinamo) 4:04,8 ; 2. C. Feher (Steaua) 
4:17,2 ; 3. I. Iacob (Dinamo) 4:18,7 ;
4. O Rujan (Ancora Galați) 4:34,2 ;
5. L. Torok (Mureșul Tg. Mureș) 
4:36,6 ; 6. L. Horvat (Politehnica Ti
mișoara) 4:37,0.

K 2 — 1 000 m : 1. STEAUA (V. 
Nicoară, N. Artimov) 3:40,2 ; 2. Di
namo (M. Ioniță, I. Sipoș) 3:49,6 ; 3. 
Olimpia București (V. Rusnac, Gh. 
Galan) 3:55,8 ; 4. Voința București 
(R. Matei, P. Ștefan) 3:58,6 ; 5. Voința 
Arad (A. Hohu, G. Vida) 4:07,2 ; 6. 
S.S.E. Timișoara (R. Terțan, G. Croi- 
toru) 4:10,6.

Cl — 1000 m : 1. M. IONESCU 
(Dinamo) 4:25,1 ; 2. Igor Lipalit (Di
namo) 4:27,1 ; 3. A. Nistor (Dinamo) 
4:37,7 ; 4. M. Blîndu (Steaua) 4:38,5 ; 
5. N. Cercelaru (Dinamo) 4:50,1 ; 6.
F. Contantinescu (C.S.S. București) 

4:53,1.
C 2 —• 1 000 m : 1. DINAMO (L. 

Calinov. Ichim Lipalit) 4:03,5 ; 2.
Steaua (T. Ditcov, A. Trofimov) 
4:05,0 ; 3. Dinamo (Gh. Nițu, I. So- 
movschi) 4:09,3 ; 4. Dinamb (Gh. 
Cosmia, Gh. Stan) 4:26,1 ; 5. Ancora 
Galați (P. Năstase, M. Buhoci) 
4:33,5 ; 6. Steaua (I. Suhov, G. Pan- 
tilirnon) 4:33,6.

K 4 — 500 m (fete) : 1. STEAUA 
(C. Sideri, A. Arvai, S. Conțolenco, 
V. Cichi) 1:49,7 ; 2. Dinamo (T. Ca- 
cenco, G. Nicolescu. A. Moreanu. A. 
Bîrsănescu) 1:50,7 ; 3. Steaua II 1:53,0, 
4. Dinamo II 1:58,1 ; 5. C.S.S. Bucu
rești 2:01,4 ; 6. S.S.E. Timișoara
2:12,9.

K 2 — 500 m (fete) : 1. STEAUA 
(V. Serghei, E. Drăgan) 1:57,9 ; 2. 
Dinamo (M. Lovin, D. Lovin) 2:05,6 ; 
3. Steaua (A. Feodotov, P. Tulea) 
2:10,4 ; 4. Voința București 2:11,5.

K 1 — 500 m (fete) : I. HILDE 
TĂTARU (Steaua) 2:11,0; 2. Gresa 
Spiță (Voința București) 2:19,7 ; 3.

Dorina Timiș (Steaua) 2:20,4 ; 4 
tina Mărculescu (Olimpia Bu< 
2:26.5 ; 5. Violeta Gheoi’ghe
versitatea București) 2:28,6 ; 6 
riana Cireșanu (Constructorul 
șoara) 2:31,6.

K 1 — 500 m : I. M. HUSAR 
(Dinamo) 1:57,7 ; 2. I. Roșea (5 
2:00.5 ; 3. Gh. Marinescu (S
2:01,3 ; 4. M. Doară (Ol
2:06,5 ; 5. Gh. Cuciuc (Steaua) 2 
6. V. Toader (Rapid Galați)

K 2 — 500 m : 1. STEAU 
Ivanov, A. Conțolenco) 1:43,5, 
namo (M. Turcaș, D. Galan) 1 
3. Steaua (C. Corneev, A. 
lj:50,3 ; 4. I.S.E. (S. Penteck, T. 
1:52,1 ; 5. C.S.S. (S. Novodvors 
Dragotă) 1:58,8 ; 6. U.T. Ara 
Roveanu, A. Klug) 2:03,5.

C 1 — 500 m: 1. GH. SID< 
(Dinamo) 2:07,2 ; 2. S. Ism
(Dinamo) 2:07,5 ; 3. F. S
(Steaua) 2:09,4 ; 4. A. Răduț (S 
2:21,2 ; 5. I. Szabo (U.T. Arad) ! 
6. N. Ștefănescu (Dinamo) 2:21

C 2 — 500 m : 1. DINAM 
Calabiciov, S. Covaliov) 1:51, 
Steaua (I. Suhov, P. Serghei) 1 
3. Dinamo (A. Sidorov, A. Ia 
1:55,6; 4. Dinamo (A. Dumitr 
Butelchin) 2:11,5; 5. Steaua (' 
colau, M. Ghițulescu) 2:12,3.

K 4 — 1 000 m: 1 STEAL 
Palanghianu, I. Albu, I. Reba, 
mionov) 3:17,9 ; 2. Dinamo (G. 
nic, Z. Comei, C. Covaliov, K. 
zeu) 3:18,8 ; 3. Olimpia Bucureș 
Mușat, N. Iorga, Gh. Morari 
Olarul 3:31,2 ; 4. Olimpia Bu 
II 3:36,3 ; 5. Politehnica Tina 
3:37,6 ; 6. Ancora Galați 3:38,'

Conform regulamentului a fc 
tocmit și clasamentul De clubur 
arată astfel : 1. DINAMO 2( 
2. Steaua 253 ; 3. Olimpia Bu, 
49 ; 4. C.C.S. 32 ; 5. Ancora 
26 ; 6—7. Voința București și 
pia Reșița 24 ; 8. Politehnica 
șoara 18 ; 9. S.S.E. București 1' 
I.S.E. București 14 ; 11. S.S.E. 
șoara 12 ; 12—14. Universitatea 
rești, Rapid Galați, U.T. Art 
15. Voința Arad 8 ; 16. Voinț 
Mureș 5 ; 17. Constructorul 
șoara 4 ; 18. Constructorul 
doara L
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Hristo Botev Vrața (Bulgaria)
A ÎNCEPUT „CUPA DE VARĂ"

A.

2-0 (1-0)
BUHUȘI — LOCOMO- 
3—1 (1—0). Localnicii
majoritatea timpului, 

fost realizate de Ursu

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTĂ 

CU 13 REZULTATE EXACTE

ETAPA DIN 3 IULIE 1966

am- 
fru- 

scorul 
min. 

urma

CRAIOVA, 3 (prin telefon). Me
ciul amical dintre Știința Craiova 
și Hristo Botev Vrața, din prima 
categorie a campionatului bulgar, 
s-a disputat pe un timp frumos, în 
fața unui public destul de numeros 
care a urmărit un meci specta
culos, cu faze purtate în mare re
peziciune de la o poartă la alta. 
Prima repriză s-a caracterizat prin- 
tr-un joc echilibrat, în care 
bele echipe au reușit faze 
moașe. Cei care deschid 
sînt studenții craioveni, în 
12, prin Marin Mareei, în
unei acțiuni inițiate de Ivan. Oas
peții încearcă să egaleze, dar nu 
reușesc, astfel că prima repriză se 
încheie în avantajul studenților.

Meciul reîncepe într-un ritm 
susținut și oaspeții încearcă să 
egaleze, dar, deși în min. 57 și 
65 se află numai cu Vasilescu în 
față, jucătorii bulgari nu reușesc 
să înscrie. După aceste două situa
ții, gazdele pun stăpînire pe joc și, 
în min. 75, scorul devine 2—6: 
Bărbulescu preia o pasă, trece prin 
toată apărarea și trimite balonul 
înapoi la Sfîrlogea, care înscrie ne
stingherit peste portarul oaspeților.

S-au remarcat Koșev și Bakard- 
jiev de la oaspeți, iar de la cra
ioveni Marin Marcel, Mincă, Efti- 
mie și Bîtlan.

A arbitrat cu competență o bri
gadă bucureșteană avînd la centru 
pe Ilie Drăghici, iar la tușe pe 
Constantin Costică și Constantin 
MSfrin.

TEODOR COSTIN-coresp.

TEXTILA 
TIV A IAȘI 
au dominat 
Punctele au 
(min. 13), Tănase (min. 58), Buhulei 
(min. 75), respectiv Albu (min. 81). 
(Ion Vieru — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (1—0). Meciul a 
plăcut datorită numeroaselor acțiuni 
organizate de înaintașii ceferiști. Ra
port de cornere : 6—0 în favoarea 
gazdelor. Unicul gol a fost înscris 
de Brîndușescu (min. 33). (L. Cră
ciun — coresp.).

RAPID MIZIL — POIANA C1M- 
PINA 2—1 (1—0). Echipa din loca
litate a creat multe faze frumoase. 
Au înscris Dinuță (min. 7) și Zelea 
(min. 68) pentru Rapid și Nan (min. 
59) pentru Poiana. fl. Georgescu — 
coresp.).

FLACĂRA MORENI - METALUL 
TÎRGOVIȘTE 0—1 (0-1). Metalul,

cu o formație întinerită, a jucat mai 
bine. Portarul Florea (Metalul) s-a 
evidențiat în mod deosebit, apărînd 
și o lovitură de la 11 m. Punctul 
victoriei se datorește autogolului lui 
Dumitran. (Gh. Ilinca — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — C.S.M. 
SIBIU 1—1 (1—0). Scorul a fost
deschis de gazde în min. 21, prin 
Varga. După pauză oaspeții au jucat 
mai decis. Egalarea s-a produs în 
min. 90, cînd Văcaru a transformat 
o lovitură de la 11 m. (I. Turjan — 
coresp.)

C.F.R. ARAD — VAGONUL 
ARAD 2—1 (1—1). Rezultatul con
stituie o surpriză. El este însă just 
ținînd seama de desfășurarea jocului. 
Feroviarii au dovedit multă putere 
de luptă și au atacat, mai periculos. 
Autorii golurilor ; Vlad (min 5) ți 
Cotoraci (min. 81) pentru C.F.R., 
Dembrovschi (min. 38) pentru Vago
nul. (Gh. Nicolăiță coresp.).

ME-
am-

4—5

(prin telefon), 
au prezentat o echipă din 
au absentat trei titulari (Sur- 
Grizea, Răcelescu) chemați în

TIMIȘOARA, 3
Deși 
care 
dan, _____
lotul studențesc, timișorenii au ob
ținut victoria după un joc vioi, 
bogat în faze de poartă, cu o evo
luție interesantă a scorului. Echipa 
cehoslovacă, proaspăt revenită în 
prima categorie, a practicat un 
joc atletic, uneori prea... tare. Din 
acest motiv arbitrul Al. Toth (Ora
dea) a fost obligat să împartă aver-

victoria după un joc vioi,

în „nocturnă", pe stadionul Republicii

Progresul București-Spartak Subolica 4-1 (3-0)

85 să eliminetismente, iar în min. 
pe Hrablik și Mițaru pentru lo
vire reciprocă.

Introducerea jucătorilor Rotaru și 
Morovan în acest meci amical a 
fost binevenită. Aceștia, prin jocul 
practicat, au arătat încă o dată că 
pot fi folosiți cu încredere de an
trenori și în alte ocazii.

Iată cum au fost înscrise golu
rile : în min. 3. Palivec depășește 
în urma unei acțiuni personale apă
rătorii timișoreni și înscrie 0—1 ; 
în min. 17 Lereter șutează și din 
bară mingea ricoșează în plasă:
1— 1 ; după 7 minute Morovan, care 
se infiltrase în atac, aduce con
ducerea de partea echipei sale:
2— 1 ; în min. 56 consemnăm o ac
țiune frumoasă a lui Regep care 
driblează apărarea oaspe și pe por
tar și... 3—1 ; în minutele 61 și 
63, Palivec, cel mai periculos ata
cant cehoslovac, restabilește echi
librul pe tabela de marcaj : 3—3 ; 
victoria timișorenilor este consfin
țită în 
schimb 
înscrie 
4—3.

CHIMIA FĂGĂRAȘ — GAZ 
TAN MEDIAȘ 2—0 (1—0). în 
bele formații au evoluat cite 
juniori. Jocul a fost deseori aplau
dat de spectatori. De remarcat forma 
bună a portarului Nanu — Chimia. 
Au marcat : Dumitrescu (min. 10) și 
Rusu (min. 77). în min. 52 Păcuraru 
(Gaz metan) a tras în bară o lovi
tură de la 11 m. (V. Lazăr și B. 
Stoiciu — coresp.).

METALUL HUNEDOARA — A.S. 
CUGIR (tineret) 9—0 (3—0). Circa 
6 000 de spectatori au asistat la un 
meci fără istoric. Golurile au fost 
înscrise de Secheli (min. 23, 30 și 87), 
Steiner (min. 53, 58), Cristescu (min. 
78 și 84), Dobîndă (min. 40) și Hristu 
(min. 85). (Voicu Albu — corespj.

MINERUL LUPENI — JIUL PE
TRILA 0—2 (0—1). Cu toate că Jiul 
a prezentat o echipă fără mulți titu
lari (Martinovici, Frank, Șerban, Zam
fir și Libardi) a reușit să cîștige pe 
merit. Au marcat : Farcaș (min. 19) 
și Foca (min. 67). Meciul s-a disputat 
la Petroșeni deoarece terenul din Lu
peni este în reparație. (S. Băloi — 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. RE
ȘIȚA 3—1 (1—0). Feroviarii au cîș
tigat la capătul unui meci în care 
au dominat mai mult. Oaspeții au 
prezentat o formație cu mulți jucă
tori de rezervă. Golurile au fost rea
lizate de Secheleanu (min. 5, 61 și 82), 
respectiv Bîtea (min. 53). (Șt. Mar
ton — coresp.).

Azi, la Arad

I. 
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

Portugaiia — România
Minerul Lupeni — Jiul
Petrila

C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
Flacăra Moreni — Metalul
Tîrgoviște

C.F.R. Arad — Vagonul Arad 
C.F.R. Timișoara — C.S.M.
Reșița

Arieșul — Industria sîrmei 
A.S. Aiud — Clujeana 
Textila Buhuși — Locomotiva 
lași

Rapid Mizil — Poiana 
Cîmpina

Faianța Sighișoara — C.S.M. 
Sibiu

Chimia Făgăraș — Gaz metan 
Metalul Hunedoara — A.S.
Cu gir

Fond de 
care report 
minim 9 943

1

2
1

2
1

1
1
2

1

X
1

1

premii : 284 969 Iei din 
pentru fondul premiului 
lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 26 din 26 iunie 1966

Premiul excepțional • 1 variantă
căreia îi revine 1 autoturism „Fiat 
600“ și suma de 36.500 lei în nu
merar ;

Categoria
Categoria

23 lei;
Categoria 

a 10 lei.
întrucît premiul 

IV-a a fost sub plafonul minim, nu 
s-a plătit.

Premiul excepțional a revenit prin 
tragere la sorți lui ICHIM BURLACU 
ION din lași.

I : 
a

77,5 variante a 738 lei; 
Il-a:

a III-a :

3 038 variante a

28 889,5 variante

de categoria a

P. ARCAN, coresp.

min. 80 cînd, în urma unui 
de pase cu Mițaru, Lereter 
ultimul gol al meciului:

U. T. A.—Partizan Tirana, 
in cadrul „Cupei balcanice14

ARAD, 3 (prin telefon). — Partida 
internațională ofiâală U.T. ARAD — 
PARTIZAN TIRANA (Albania) din 
cadrul .Cupei balcanice' ediția 1966— 
1967, ie va disputa luni (n.r. azi). 
Formația albaneză a sosit la Arad 
venind de la Varna, unde miercuri 
29 iunie a jucat cu Gerno More (tot 
în cadrul „Cupei balcanice") ți a 
pierdut cu 3—1.

GH. NICOLĂIȚĂ — coresp.

Rubrică redactată de Administrar 
ția de Stat Loto-Pronosport

DE LA I.E.B.S
Pentru întîlnirea internațională 

de box STEAUA — T.S.K. BERLIN 
(miercuri seara, la patinoarul „23 
August"), biletele se găsesc de vîn- 
zare la casa specială din str. Ion 
Vidu și la agenția C.C.A. din 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej.

reg. A.S.A. SIBIU
CU DINAMO

Rezultat egal in

A CIȘTIGAT BARAJUL
OBOR BUCUREȘTI
al doilea meci

dinamo-

Țarălungă șutează sea și... gol I Fază din meciul Progresul București 
Spartak Subotica 4—1 (3—0)

„Nocturna" amicală de sîmbătă 
de pe stadionul Republicii s-a în
scris pe lista meciurilor care se țin 
minte multă vreme. Proaspăta re
venită în „A", Progresul și forma
ția iugoslavă Spartak Subo'tica ne-au 
oferit un joc frumos, cu faze spec
taculoase și multe goluri. Victoria 
a revenit echipei din str. dr. Stai- 
covici, datorită în special jocului 
din prima parte a meciului, cînd a 
dominat și a concretizat trei din 
ocaziile avute.

Din primele minute Mateianu, 
Țarălungă, Șoangher și tînărul 
Ciucu au șutat puternic și cu a- 
dresă la poarta lui Kovacevici. Și 
aceste acțiuni de atac n-au rămas 
fără rezultat. în min. 18 Al. Cons- 
tantinescu, de la 30 m lateral, a 
trimis balonul pe sus în 
Mateianu l-a prelungit la 
gher, care a înscris: 1—0. 
două minute scorul a fost majorat: 
Ciucu șutează puternic balonul 
într-un apărător, care-1 deviază la 
Țarălungă, infiltrat pe centru și 
acesta face inutil plonjonul lui Ko
vacevici : 2—0. în continuare, as
pectul jocului nu s-a schimbat. 
Progresul a dominat copios, iar 
oaspeții au contraatacat rar. în min. 
30 Șoangher face un schimb de 
pase cu Mateianu și ajunge pe li
nia de fund, de unde centrează la 
firul ierbii. Țarălungă șutează sec 
și... 3—0.

Oaspeții s-au încălzit 
primele 30 de minute 
iugoslavi s-au remarcat o singură 
dată, în min. 25. O țesătură de 
pase la mijlocul terenului l-a gă
sit pe excelentul Vitkovici, care n-a 
ezitat să șuteze; balonul a lovit

careu,
Șoan-
După

greu. în 
înaintașii

Foto : A. Neagu 
bara și a Ieșit în aut! Spre sfîrși
tul reprizei acțiunile lor au fost 
mai periculoase însă Mîndru, în 
ultimă instanță, a reținut totul.

După pauză jocul a fost echili
brat, cu faze spectaculoase la am
bele porți. La început, oaspeții au 
dominat și au depus eforturi pen
tru micșorarea handicapului. îna
intașii iugoslavi au încercat poarta 
din toate pozițiile, însă fără suc
ces. Treptat, treptat, bucureștenii 
revin în atac, dar Anghel, Ciucu și 
Țarălungă au șutat imprecis sau 
au întîrziat în finalizarea unor oca
zii clare. Ultimele minute ale par
tidei au stabilit scorul final. După 
o ocazie ratată de înaintașii iugo
slavi, în min. 88, Progresul a ini
țiat un contraatac. Kovacevici res
pinge balonul pînă la Ciucu, care 
înscrie de la 18 m : 4—0. în minu
tul următor apărarea Progresului 
cedează. în careul bucureștenilor 
se produce învălmășeală, Matache 
respinge de două ori balonul și 
Calievici, atent, reduce handicapul i 
4—1.

Arbitrul Ion Pișcărac-București a 
condus bine următoarele formații : 

PROGRESUL: Mîndru — Neac- 
șu, Ioniță I, Mîndoiu, Ad. Constan- 
tinescu — Al. Constan'tinescu, Maf- 
teuță — Țarălungă, Mateianu, Ciu
cu, Șoangher.

SPARTAK : Kovacevici — Gu- 
bici, Agoston, Popovici, Bleskan I 
— Borbely, Wagner — Calievici, 
Vitkovici, Bleskan II, Voinici.

Au mai jucat: Matache, Prepur- 
gel, Anghel, Ioniță II, respectiv 
Iurkovici, Tonkovici, Rudici.

stu-

Disputat duminică dimineața pe 
stadionul Giulești, meciul a consti
tuit o ultimă verificare a Rapidu
lui în vederea jocului de miercuri, 
de la Utrecht, în compania selec
ționatei feroviare a Olandei, și o 
primă luare de contact cu selecțio
nata universitară a țării noastre, a- 
flată în pregătire pentru campio
natul european universitar.

Rapidiștii încep jocul, dar
denții sînt cei care deschid scorul 
în min. 2 prin Lucescu. Acesta a 
prins pe picior greșit întreaga apă
rare giuleșteană, inclusiv pe por
tarul Răducanu.

încet, încet Rapid își revine, tem
perează jocul și reușește să egaleze 
(min. 15) prin Kraus. Feroviarii do
mină în continuare... ajutați și de 
jucătorii selecționatei care nu se 
înțeleg între ei (desigur, lipsa de 
omogenitate va fi rezolvată în eta
pele viitoare ale pregătirii). Astfel, 
în min. 40, Cuperman și Libardi 
nu-și sincronizează intențiile și ra
tează o mare ocazie de gol. Repri
za a doua debutează cu faze spec
taculoase. Selecționata domină dar 
steril, ratînd prin aceiași Cuper
man și Libardi. în plină dominare 
a studenților, Rapid contraatacă și 
Năsturescu nu poate fi oprit decît 
prin fault (autor : Cîmpeanu) în 
suprafața de pedeapsă. Lovitura de 
la 11 m este transformată de Dinu.

Arbitrul Gh. Vasilescu I — Bucu
rești a condus formațiile :

RAPID : Răducanu (Urziceanu) 
— Lupescu (Costea), Motroc, Mihai, 
Ștefan — Jamaischi, Georgescu (Di
nu) — Năsturescu, Neagu, Kraus 
(Dumitriu III), Codreanu (Mitroi).

SELECȚIONATA UNIVERSITA
RĂ : Papuc — Surdan, Neșu, Răce
lescu, Cîmpeanu — Ștefănescu, 
Strîmbeanu — Lucescu (Szabo), Cu
perman, Libardi, Ciornoavă.

Chiar în primul minut 
viștii au ocazia să deschidă scorul, 
dar Băluță ratează. Bucureștenii do
mină teritorial, însă nu reușesc sa 
se descurce în fata apărării aglo
merate a oaspeților, care joacă și 
foarte „tare". în min. 7, 10, 11, 15 
Filip, Stelian și mai ales Roma, de 
la A. S. Armata Sibiu, au căutat 
picioarele adversarilor. în aceste 
condiții, dinamoviștii, preocupați șl 
ei de plata unor „polițe", ratează 
ocazii după ocazii. Toate aceste ne- 
reguilarități se petrec în fața arbi
trului M. Mariniciu din Ploiești, 
care s-a mulțumit să dea avertis
mente de o parte și de alta, fără 
însă a lua măsurile necesare, adică 
eliminarea de pe teren a celor vi- 
novați.

în min. 44 se înscrie primul gol ! 
Cernat șutează puternic de la 20 de 
metri, Ioniță I nu reține mingea și 
Băluță (Dinamo Obor) înscrie : 1—0. 
După pauză, dinamoviștii joacă mai 
bine și în min. 67 înscriu un gol 
valabil, însă arbitrul de tușă, N. 
Stănescu, semnalează ofsaid. Cinci

conducătorul me-
Boma (A.S.A.) și

minute mai tîrziu 
ciului elimină pe 
pe Enache (Dinamo) pentru lo
vire reciprocă. în min. 75 oaspeții 
egalează prin Ioniță II, în urma 
unui contraatac.

La sfîrșitul meciului, o parte din 
spectatori, certați cu disciplina, au 
intrat pe teren pentru a cere ar
bitrului socoteală asupra modului 
în care a condus. A arbitrat slab 
M. Mariniciu (Ploiești).

DINAMO OBOR ' BUCUREȘTI I 
Stan — Secure, Velicu, Enache, Pe
tre — Georgescu, Novac — Stănes
cu, Băluță, Cernat, Jercan.

A.S.A. SIBIU : Ioniță I — Filip, Ste
lian, Roma, Penzeș — Ca.loianu, 
Mateescu — Daniciuc, Lorincz, Ith 
niță II, Bogdan.

Deoarece în primul meci A.S.A. 
a cîștigat cu 2—0, echipa sibiană 
a obținut dreptul să lupte 
parte 
goria

pentru promovarea 
C.

mai de- 
în cate-

coresp.V. IORDACHE —

Foto : N. Tokacek

A.S.A. Sibiu se apără... Fază din meciul Dinamo Obor București — 
Sibiu 1—1

V. POMPILIU P. GIORNOIU — coresp.



SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
Concursul internațional 

de caiac-canoe din R. P. Ungară
Tinerele noastre voleibaliste au ciștigat 

turneul internațional de la Izmir
Turneele internaționale*

de handbal din Iugoslavia
TATA, 3 (prin telefon). în locali

tate a avut loc concursul internațio
nal de caiac-canoe, un 
teriu european, la care 
tul 139 de sportivi din 
întrecerile desfășurate 
duminică au 
neri caiaciști

adevârat cri- 
au luat stăr
ii țări. La 
sîmbătă și 
și cîțiva ti-participat

și canoiști din țara

Steagul roșu Brașov
și Dinamo Pitești

și-au
in

început
R. D.

turneele
Germană
Steagul roșuEchipele de fotbal

Brașov și Dinamo Pitești și-au în
ceput turneele amicale pe care le 
întreprind în R. D. Germană. Stea
gul roșu a jucat la Berlin cu Vor- 
wărts, campioana țării și a termi
nat la egalitate : 0—0. Dinamo Pi
tești a evoluat la Erfurt în compa
nia formației Rotweiss și a pierdut 
cu 1—0 (1—0)

„Memorialul 
fraților Znameiiski“

Tradiționalul concurs de atletism 
s-a desfășurat anul acesta la Odesa. 
Iată cîteva rezultate mai importante: 
BĂRBAȚI: 100 m: Ijima (Japonia) 
10,1, 200 m: Tuiakov IURSS) 21,1; 
5000 m: Zavaki (Japonia) 13:47,2; 
110 mg: Mihailov (URSS) 13,8; 400
mg: Anisimov (URSS) 51,2; 3000 m 
obst. : Morozov (URSS) 8:42,6; lun
gime: Barkovski (URSS) 7,74; înălți- 
țime: Skvorțov (URSS) 2,11; suliță: 
Lusis (URSS) 80,92! FEMEI: 100 m: 
Talîșeva (URSS) 11,5; 200 m: Popo
va (URSS) 23,8; 800 m: Muhanova 
și Babințeva (URSS) 2:07,8; 80 mg: 
Kulkova (URSS) 11,0, Baltzer (RDG) 
11,1; înălțime: Cencik (URSS) 1,75; 
greutate: T. Press (URSS) 17.68; su
liță: Ozolina (URSS) 57,90. Rezulta
tele atlețiior noștri (Vamoș, Cara- 
mihai, Popa) nu ne-au parvenit pînă 
la închiderea ediției.

meci juca'c în cadrulIZMIR (prin telefon). — După trei 
zile de întreceri, turneul interna
țional de volei desfășurat în loca
litate cu participarea echipelor na
ționale de tineret ale României, Bul
gariei și Turciei (feminin), Româ
niei, Bulgariei, Turciei și Greciei 
(masculin) a luat sfîrșit. în compe
tiția feminină, tinerele noastre vo
leibaliste au terminat neînvinse, 
în ultima etapă ele dispunind cu 
scorul de 3—0 (7, 2, 4) de echipa 
Turciei. Reprezentativa feminină a 
României s-a situat astfel pe pri
mul loc în clasamentul final, fiin- 
du-i decernată cupa pusă în joc. 
Pe locul 2 — reprezentativa de tine
ret a Bulgariei, iar pe locul 3 — 
cea a Turciei.

în ultimul 
competiției masculine, echipa de ti
neret a României a întîlnit-o pe 
aceea a Bulgariei, în fața căreia, 
voleibaliștii noștri — dînd semne 
clare de oboseală — au pierdut cu 
0—3 (8, 9, 7), încheind în felul 
acesta întrecerea pe locul 2, după 
reprezentativa Bulgariei care a cîș- 
tigat cupa. Pe 
Turciei care a 
cea a Greciei, 
ultimul loc.

Cele două turnee internaționale 
de handbal desfășurate în orașele 
Belgrad și Zagreb s-au încheiat cu 
victoria echipelor reprezentative 
ale țării gazdă. La băieți, în tur
neul de la ~ 
competiției 
— decisivă 
Iugoslaviei 
tul unui meci în care handbaliștii 
noștri s-au comportat slab, victoria 
a revenit echipei . iugoslave cu sco
rul de 20—7 (9—5), prin punctele 
înscrise de Vican (8), Horwath (5). 
Djuranec (2), Krisanin (2), Pribanici 
(2), Milkovici, respectiv de Moser 
(4) și Gruia (3). Locul al treilea în. 
clasamentul final a revenit echipei 
Elveției, care în ultimul joc a în
vins selecționata Poloniei cu 20—11 
(7—7).

La Belgrad, în turneul rezervat 
echipelor feminine, echipa română 
a fost întrecută vineri de reprezen
tativa Iugoslaviei cu 9—5 (2—2).
Sîmbătă, in ultima zi a competiției, 
în partida decisivă pentru ocupa
rea primului loc, handbalistele iu
goslave au învins selecționata Uniu
nii Sovietice cu 9—6 (7—4). în ce
lălalt meci, tinerele handbaliste ro
mâne au obținut o frumoasă vic
torie în fața echipei' repr ezentative 
a Cehoslovaciei cu școrul de 9—5 
(4—3), ocupînd în acest fel locul al 
treilea în clasamentul final.

finale, ti- 
au reali- 

bune. Ei 
la caiac 

mixt cu

noastră. Prezenți la 5 
nerii 
zat 
au < 
4—500
R. D. Germană) si s-au clasat pe 
locul III la caiac 4 fond (5000 m) 
cu echipajul format din Botez, 
Smull, Koroni, și Stoica. La K 2— 
500 m fete, reprezentantele noastre 
Dana Ciolacu și Doina Pențea au 
ocupat locul IV. Același 
l-au obținut și canoiștii A. 
și I. Poleacov în proba 
(5000 m). în clasamentul 
pe națiuni România se află pe lo
cul IV.

sportivi români 
cîteva rezultate 
ocupat locul II 

) m (în echipaj

rezultat 
Dumitru 
de fond 
neoficial

locul 3 — echipa 
dispus cu 3—1 de 
clasată astfel pe

Zagreb, ultima etapă a 
a programat partida 
— dintre selecționatele 
și României. La capă-

N. Mihalcea — învingător
în concursul internațional

C. Doviț pe locul II in concursul internațional 
de motocros de la Priștina ’

nit în prima jumătate a clasamentu- 
E. ..........................

O.
22

de călărie de la Aachen

PRIȘTINA 3 (prin telefon). Moto- 
crosiști de valoare din 8 țări (Suedia, 
U.R.S.S., România, Danemarca, Bul
garia, Italia, Austria și Iugoslavia) 
au fost prezenți Ia startul concursu
lui internațional desfășurat dumini
că la Priștina (R.S.F. iugoslavia).

Deși traseul a fost mult îngreuiat 
din cauza ploii torențiale căzute cu. 
o zi înainte, alergătorii s-au angajat 
în dispute palpitante, răsplătite cu 
ropote de aplauze de către cei peste 
35 000 de spectatori. Din păcate de
fecțiunile tehnice s-au ținut lanț, 
astfel că putini au fost cei care au 
terminat parcursul în ambele man
șe fără penalizări. Printre aceștia 
«lin urmă se numără și reprezentan
ții noștri Cristian Doviț (250 cmc), 
Eugen Keresteș și Ovidiu , 
(500 cmi).

La startul probei de 250 cmc 
prezentat 25 de sportivi. După 
sumarea celor două manșe a 
declarat învingător Laif Ake Olson 
— Suedia (învingător și în edițiile 
1964 și 1965), urmat de reprezentan
tul nostru Cristian Doviț și Iuri 
Romanov (URSS). La clasa 500 cmc 
a învins A. Lebedev (URSS) urmat 
de colegul său S. Sulen și suedezul 
L. A. Olson. Sportivii noștri au ve-

Puiu

s-au
con-
fost

Reprezentativa studențească a României 
va juca in prima grupă

'a campionatului european universitar de fotbal
MADRID. 3 (Agerpres). — în lo

calitatea Saint Jacques de Compos- 
telle a avut loc tragerea la sorți 
pentru repartizarea echipelor în cele 
două grupe ale campionatului euro
pean universitar de fotbal programat 
între 23 iulie și 4 august în Spania.

Echipa studenților din România face 
parte din grupa A, alături de echi
pele Spaniei, Franței și Olandei. în 
grupa B au fost repartizate echipele 
Iugoslaviei, Portugaliei și R. F. Ger
mane.

Anca Andrei și Vi. Belea an realizat 4 recorduri
in concursul de inot de la Budapesta

BUDAPESTA, 3 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică s-a desfășurat în 
bazinul din insula Margareta con
cursul speranțelor olimpice (înotători 
născuți pînă în 1950 inclusiv), din 
7 țări europene. Din Iotul prezentat 
de țara noastră — majoritatea avînd 
între 14 și 15 ani — cea mai bună 
comportare au avut Anca Andrei, 
clasată pe locul doi în probele de 
100 m și 200 m spate și VI. Belea 
(în cursele de 200 m spate și 100 m 
fluture). De subliniat că cei doi ti
neri înotători români au încheiat evo
luțiile lor la Budapesta cu 4 noi re
corduri republicane. Meritoriu este 
și timpul realizat de Dorina Mezinca 
(14 ani) la 100 m fluture — 1:19,4, 
nou record republican de copii. Din
tre ceilalți reprezentanți ai tării noas
tre, P. Teodorescu, M. Andrei, E. 
Heqedus, Cr. Stănescu și Ad. Lam
badarie au înregistrat rezultate slabe, 
sub posibilități.

REZULTATE TEHNICE : 200 m
spate (f): 1. Anafkina (U.R.S.S.)
2:39,0, 2. A. Andrei 2:41,0 — nou rec. 
republican de junioare, 3. Nikolova 
(Bulg.) 2:42,8; 200 m fluture (m): 
1. P. Lazar (Ung.) 2:22,5, 2. Ciuptfsin 
(U.R.S.S.) 2:22,6, ... 8.M. Rău 2:44,5; 
100 m bras (f): 1. I. Pozdniakova

(U.R.S.S.) 1:20,0, ... 11. Cr. Stănescu 
1:27,0, 12. Ad. Lambadarie 1:27,7;
200 m spate (m): 1. L. Cseh (Ung.) 
2.18,6, 2. Filimonov (U.R.S.S.) 2:18,8, 
... 6. VI. Belea 2:27,7 — nou rec. re
publican de juniori, ... 11. A. Marin 
2:35,5 ; 100 m fluture (f) : 1. Pozdev- 
nikova (U.R.S.S.) 1:11,9, 2. E. Kovacs 
(Ung.) 1:11,9, ... 12. D. Mezinca 1:19,4 
— nou rec. republican de copii ; 
100 m liber (m): 1. V. Alexeev 
(U.R.S.S.) 57,4, ... 11. E. Hegedus 63,1; 
100 m liber (f) : 1. A. Rudenko
(U.R.S.S.| 63,8, 2. E. Kovacs (Ung.)
63.8, ... 16. E. Schuller 69,6; 100 m
spate (f): 1. Malikova (U.R.S.S.)
1:13,4, 2. A Andrei 1:13,8 — nou 
rec. republican de junioare II ; 100 m 
fluture (m) : 1. P. Lazar (Ung.) 61,7 
2. L. Cseh (Ung.) 63,8, ... 5. VI. Belea 
65,7 — nou rec. republican de juniori 
II ; 200 m bras (m): 1. V. Stahanov 
(U.R.S.S.) 2:39,4, ... 9. P. Teodorescu 
2:48,4; 200 m bras (f) : 1.1. Pozdnia
kova (U.R.S.S.) 2:46,1, 2. V. Samkina 
(U.R.S.S.) 2:52,9, ... 10. A. Lambadarie 
3:07,6, ... 12. Cr. Stănescu 3:08,4; 
100 m spate (m): 1. L. Cseh (Ung.)
61.8, ... 10. M. Andrei 71,2; 400 m 
liber (f) : 1. Rudenko (U.R.S.S.) 5:09,0, 
... 14. D. Coroiu 5:33,6.

lui:
(7), 
din

Keresteș. (locul 6), O. Puiu 
Ștefani (10) și Gh. Ion (11) 
de alergători.

ANDREI ILIAȘCU 
conducătorul delegației

Călărețul 
„Dana" a 

ciștigat proba de dresaj din cadrul 
concursului internațional -de călărie 
de la Aachen (R. F. Germană). Pe 
locurile următoare s-au clasat Sem- 
bera (Cehoslovacia) și St. Cyr 
(Suedia).

AACHEN (Aqerpres). - 
român N. Mihalcea cu

St.

Constructorul—F. K. Postenski (Sofia) 34-9 (20-3) ia rugbi
în cel de-al doilea meci susținut 

în țara noastră, formația sofiotă de 
rugbi F. K. Postenski a avut ca ad
versară echipa Constructorul. Me
ciul, urmărit de aproape 1000 de 
spectatori, a plăcut îndeosebi prin 
șarjele spectaculoase ale jucătorilor 
bucureșteni (la capătul cărora s-au 
și marcat cele 10 încercări..). Oas
peții au meritul de a fi acționat cu

mult curaj și de a fi rezistat rit
mului debordant impus deseori de 
gazde. Realizatori : Vlădescu (9), 
Meiu (6), Gheorghiu (5), Bumbu, 
Stroe, Hulă 1 și Lăzărescu (cîte 3) 
și Stofa,n (2), respectiv Ranghelov (?) 
— toate din lovituri de pedeapsă. 
Foarte bun — prompt și corect — 
arbitrajul lui P. H icul eseu. (t. st.).

Elisabeta Polihroniadtr
se menține printre fruntașele

Echipele participante la C. M. de fotbal
au susținut noi meciuri de verificare
LEIPZIG. — într-un 

Țional amical de fotbal 
bată la Leipzig, echipa R.D. Ger
mane a învins cu scorul de 5—2 
(2—0) echipa Chile, care se pregă
tește pentru turneul final al cam
pionatului mondial din Anglia.

VIENA. — Reprezentativa de fot
bal a Bulgariei a susținut un nou joc 
de verificare în vederea campiona
tului mondial, întîlnind pe stadionul 
Prater din Viena formația 
Viena. Fotbaliștii bulgari au 
cu 3—2 (1—2). Linia de atac 
pei Bulgariei a fost condusă 
noscutul internațional Asparuhov, 
care și-a reluat locul după accidentul 
suferit. Autorii golurilor,: Iakimov 
(min. 24), Kolev (min. 57) și Der- 
mendjiev (min. 66), respectiv Glen- 
diner (min. 6) și Seitl (min. 15). Iată 
și formația aliniată de învingători: 
Naidenov, Șalamanov, Penev, Vukov, 
Apostolov, Jecev, Davidov, Jekov 
(Dermendjiev), Asparuhov, Iakimov 
(Kitov), Kolev.

ROTTERDAM. Selecționata de fot
bal a Ungariei, a jucat la Rotterdam

meci interna- 
disputat sîm-

Rapid 
ciștigat 
a echi- 
de cu-

de ia Budapesta

în compania echipei locale Sparta. 
Fotbaliștii maghiari au repurtat vic
toria cu scorul de 4—1 (1—0). Cele 
patru puncte ale oaspeților au fost 
realizate de Farkaș (2), Bene și 
Molnar.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — După 
disputarea partidelor întrerupte din 
rundele precedente, în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Budapesta, conduc Keller (R.D.G.), 
Kozlovskaia (U.R.S.S.) și Polihroniade 
(România) cu cite 4‘/2 puncte, urmate 
de Veroczi (Ungaria) și Karakas (Un
garia) cu cîte 4 puncte.

Maria Bueno, învinsă

in finala la Wimbledon
La Londra s-au disputat ultimele 

finale ale ediției din acest an a cam
pionatelor internaționale de tenis de 
la Wimbledon, lată rezultatele : sim
plu feminin: Billie Jean Moffit 
(SUA) — Maria Bueno (Brazilia) 6— 
3, 3—6, 6—1 ; dublu femei: Bueno 
(Brazilia), Richey (SUA) — Smith, 
Tegart (Australia) 6—3, 4—6, 6—4 ; 
dublu bărbați: Fletcher, Newcombe 
(Australia) — Bowrey, Davidson 
(Australia) 6—3, 6-4, 3—6, 6—3 ; 
dublu mixt: Fletcher, Smith (Austra
lia) — Ralston, Moffit 'SUA) 4—6, 
6—3, 6—3.

Un nou lider
în Turul Franței
Turul ciclist al Franței a conti

nuat cu etapa a 12-a (Luchon-Revel, 
218 km). Victoria a revenit la sprint 
lui Rudi Altig (R.F.G.) în 6 h 32 : 15 
înaintea englezului Simpson. în cla
samentul general individual condu
ce acum Kunde (R.F.G.j.

Sîmbătă a început 
„Tour de rAvenir“. Au avut 
primele două 
metru. Prima 
semietape) a 
Steevens, iar 
ieri, a fost cîștigată de spaniolul 
Gomez. în clasamentul general con
duce Steevens.

competiția 
loc 

etape contra-crono- 
(împărțită în două 
revenit olandezului 
a doua, desfășurată

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
KEINO VICTORIOS LA NAIROBI

NAIROBI 3 (Agerpres). Cu pri
lejul unui concurs internațional de 
atletism desfășurat la Nairobi, Kip- 
choge Keino (Kenya) a ciștigat proba 
de 3 mile în 13:35,1 (recordul mon
dial pe această distanță este de 12:52,4 
și aparține australianului Ron Clarke). 
Proba de 880 yarzi a revenit cana
dianului Bill Rothers în 1:52,2.

• în cadrul campionatelor inter
naționale de atletism ale Anqliel, 
care au ioc pe stadionul White 
din Londia, proba feminină de 
tură în lungime a revenit atletei 
vegiene Berthelsen cu 6,30 m.
noscuta recordmană engleză Mary 
Rand s-a clasat pe locul doi cu 
6,14 m.

City 
sări- 
noi- 
Cu-

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL
MONDIAL DE HANDBAL ÎN 11

VIENA, 3 (Serviciul nostru de 
radio). Campionatul mondial mascu-

lin de handbal în 11 a luat sfîrșit 
ieri. în cel mai important meci s-au 
întîlnit echipele R. F. Germane și 
R.D. Germane. După un joc pasionant, 
partida s-a încheiat cu un rezultat 
nedecis: 15—15. în ultimul minut, 
echipa R.D.G. a egalat prin Muller. 
Beneficiind de un golaveraj mai bun, 
echipa R. F. Germane a fost desem
nată cîștigătoare.

ÎNTR-UN MECI internațional de 
handbal masculin desfășurat la Berlin, 
echipa R. D. Germane a învins cu 
scorul de 15—9 (6—2) echipa Polo 
niei. Cel mai eficace jucător al gaz 
delor a fost Ganschow, care a mar
cat 5 puncte.

KROGIUS CONDUCE 
ÎN „MEMORIALUL CIGORIN'

SOCI. — După opt runde, In tur
neul internațional de șah „Memo 
rialul Cigorin" conduce Krogius 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte, urmat de Po- 
lugaevschi (U.R.S.S.) și Matulovici 
(Iugoslavia) cu cîte 5‘/2 puncte fie-

care, Lein (U.R.S.S.) 5 puncte, Spasski 
și Korcinoi cu cîte 4l/2 puncte și o 
partidă întreruptă fiecare. în runda 
a 8-a, Krogius l-a învins pe Vladi
mirovich iar partidele Polugaevski — 
Bertok și Matulovici — Lein s-au în 
cheiat remiză. Korcinoi are un piou 
în plus în partida întreruptă cu 
Spasski.

MARELE PREMIU automobilistic 
al Franței disputat pe circuitul de 
la Reims a fost ciștigat de austra
lianul Jack Brabham, care a acoperit 
cei 307,165 km in lh33:32,4 cu o vi
teză medie orară de 197,025 km. Pe 
locurile 
(Anglia) 
(Franța)

• La 
reuniune de box în cadrul căreia 
fostul campion mondial de box la 
categoria grea, pugilistul de culoare 
Sonny Liston, l-a învins prin k.o. în 
repriza a 7-a pe Gerhard Zech (R.F. 
Germană).

următoare s-au clasat Lees 
— Ih33:41,3 și Baltoise

— Ih33:49.
Stockholm s-a desfășurat o
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