
La gimnastică—dublu succes 
al sportivilor de la Dinamo București
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A Vl-a ediție a „Cupei orașului București1* la ciclism

N. Ciumeti — învingător
ea mai spectaculoasă probă a competiției

dat startul in cursa cu adifiune de puncte, întrecere cîștigată 
de reprezentantul nostru, Nicolae Ciumeti.

Foto : Șt. Ciotloș

lultă vreme n-au mai venit atî- 
Ictatori pe velodromul Dinamo 
Ipitală 1 Dar, nici unul dintre 
li ciclismului n-a regretat „baia 
Ic" de sîmbătă și duminică, în- 
le oferindu-le tuturor faze pal- 
L de mare spectacol. „Vioara 
iau fost cicliștii italieni care 
probat încă o dată valoarea 
ui cu pedale din patria lui 

Coppi. Nici ceilalți concurenți 
u lăsat mai prejos. Bulgarii, 
^vacii și sovieticii au depus efor

turi maxime și au contribuit din plin 
la reușita celei de a Vl-a ediții a 
„Cupei orașului București4

Reprezentanții țării noastre au mar
cat — așa cum prevăzusem — o evi
dentă ascensiune de formă. Acest lucru 
s-a concretizat în cîteva performanțe 
de valoare și în comportarea la nivel 
ridicat a unora dintre alergători. în 
proba denumită „cursa italiană", echi
pa țării noastre (FI. Negoescu, Paul 
Soare, E .Bărbulescu, C. Dumitrescu, 
V. Burlacu) a doborît — atît în serii,

8 victorii românești 
regata internațională 

de la Essen
EN, 10 (prin telefon). — In lo- 
l s-au desfășurat sîmbătă și du- 
I întrecerile uneia din cele mai mari 
liții internaționale de caiac-canoe 
lest sezon: „REGATA ESSEN". 
Irtieipat cei mai valoroși sportivi 
ftgaria, R.Fv Germană, Cehoslova- 
lo/onia. Uniunea Sovietică, Olanda, 
h, Italia și llomânia.
pd startul în 13 din cele 15 probe 
pe în programul regatei, sportivii 
j au avut o evoluție strălucită, 
id 8 victorii și ocupînd, de ase- 
. numeroase locuri II și 111. Au- 
icestui frumos buchet de succese 
rmătorii: K 1—1000 m A. Sciot- 

L 2—1000: V. Nicoară și II. Iva- 
K 2—10 000 m A. Contolenco și

C. Coșniță; C 1—10 000 m A. Igorov; 
C. 2—10 000 m P. Maxim și A. Simio- 
nov; K 4—1000 m V. Nicoară, H. Iva
nov, N. TerentL S. Cticiuc; K. 1—500 
m A. Vernescu; K 2—500 m A. Ver- 
nescu și A. Sciotnic. O comportare fru
moasă au avut și St. Pocora (locul II 
la K 1—10 000 m), echipajul de șta
fetă (locul II) etc.

Evoluția sportivilor români, elogios 
apreciată de toți specialiștii prezenți la 
Essen, a confirmat valoarea ridicată a- 
rătată în acest sezon. Ei au dominat ca
tegoric această competiție.

In clasamentul pe națiuni ROMÂNIA 
ocupă primul loc cu 77 p, urmată de 
Ungă ria 57, Cehoslovacia 53, R. F. Ger
mană 49, Polonia 39, Olanda 34 etc.

Finalele campionatelor republi
cane de gimnastică seniori din acest 
an s-au încheiat cu victoria meri
tată a echipelor clubului Dinamo 
București. Dinamoviștii, care au con
tat ca de obicei pe Tohăneanu, Ca- 
dar și Silaghi, au reușit să termine 
competiția la o diferență substanția
lă <6,54 p) față de principalii lor... 
urmăritori, gimnaștii de Ia Steaua. 
Felicitări campionilor și antrenorului 
lor, F. Cociș.

într-un fel, o surpriză locul 3 al 
sportivilor de la C.S. Banatul, cla
sați înaintea celor de la Vagonul 
Arad și I.C.F. Total neconcludentă 
mai ales comportarea viitorilor pro
fesori de educație fizică de la care, 
desigur, ne-am fi așteptat la mai 
mult. „Plutonul* l-au încheiat gim
naștii clujeni (de la C.S.M.), care 
n-au reușit să țină cadența unei 
competiții de o asemenea avergură.

Și la fete, victorie clinamovistă. 
Sportivele pregătite de antrenorul

Șt. Tarco au „atacat" cu mult aplomb' 
fiecare aparat (în special Rodica A- 
păteanu, Rozalia FUipescu și Nona 
Știucă), astfel că nu trebuie să sur
prindă avantajul cu care au termi
nat finala : 6,35 p față de redutabi
lele gimnaste de la I.C.F. Pe locul 
3 a „sosit" Farul Constanța, ceea 
ce este un merit și al echipei și al 
antrenoarei Jeana Baltă, Clujencele 
de la C.S.M., pe care inițial le... ve
deam pe podium, s-au clasat pe lo
cul 5. Deși modest, locul 6 al foar
te tinerelor gimnaste de la Dinamo 
Bacău poale fi un indiciu spre... mai 
sus.

La individual compus, cîștigători 
scontați : Gh. Tohăneanu, mai com
plet decît principalul său adversar, 
A, Cadar, și Elena Ceampelea, care

TIBERIU STAMA
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cît și în finală — recordul republican, 
în prima evoluție, cicliștii noștri au 
realizat pe 2 000 m timpul de 2:17,1 
(vechiul record : 2.17,2), iar în cea 
de a doua : 2:16,5. Maestrul sportului 
V. Burlacu a obținut, în proba de 
1 000 m cu start de pe loc, cu rezul
tatul de 1:12,1 cel mai bun timp rea
lizat de un sportiv român pe velodro
mul Dinamo și a doua performanță 
românească a probei. în cursa cu adi- 
țiune de puncte — cea mai frumoasă, 
mai spectaculoasă și mai animată în
trecere din cele trei zile de concurs — 
sportivii români s-au impus categoric, 
dominînd de la primul și pînă la cel 
din urmă tur. De-a lungul a 40 km 
(100 de ture), parcurși cu o viteză de 
peste 44 km pe oră, am asistat la o 
luptă extraordinară pentru fiecare din
tre cele 34 de sprinturi și — mai 
ales — pentru realizarea unui număr 
cît mai mare de ture avans. Nicolae 
Ciumeti (această probă de velodrom 
este de drept a... fondiștilor), ajutat 
de către ceilalți alergători români (Ia 
start au fost prezenți 42 de cicliști, 
dintre care 22 de peste hotare), a reu
șit să fie în permanență în fruntea în
trecerii, să obțină un avans de 3 ture 
și să acumuleze cel mai mare punc
taj : 68.

în timpul întrecerilor de duminică, 
tînărul și talentatul junior al clubului 
sportiv Steaua, Florian Negoescu, a 
făcut o tentativă de record în proba 
de 400 m cu start de pe loc. La sfîr- 
șitul alergării cronometrele au arătat 
28,6 sec, performanță care constituie 
un nou record de juniori (vechiul re
cord era de 30,2 sec. și îi aparținea lui 
Dan Popovici) și de seniori al țării 
(Ion Ioniță alergase distanța în 29,4 
secunde). Este o performanță demnă 
de reținut ca și numele acestui tînăr 
pistard — FI. Negoescu — o marc 
speranță a velodromului nostru.

HRISTACHE NAUM 
aJ 
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Ciștigătorii la „individual compus" ■— Elena Ceampelea (Petrolul 
Ploiești) și Gheorghe Tohăneanu (Dinamo București)

Petrolul Ploiești întîlnește în primul tur 
al „C. C. E.“ pe F. C. Liverpool

LONDRA 10 (Agerpres). — Du
minică a avut loc la Londra trage
rea la sorți în competițiile interna
ționale de fotbal „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa cupelor" (ediția 
1966—67). Campioana României, 
Petrol al Ploiești, va juca în primul 
tur cu renumita formație engleză 
F. C. Liverpool. Conform tragerii la

sorți, Petrolul urmează să dispute 
primul joc în deplasare.

In „Cupa cupelor* cîștigăloarea 
„Cupei României* va întilni în pri
mul tur formația franceză F. C. 
Strasbourg.

Se ț»revede ca în ambele cupe, în- 
tîlnirile din primul tur să se termine 
pînă la 15 octombrie.

Punct finul în cel de ui 48-lea
campionat de fotbal

Ploiești pentru a treia oară campioană a țării 
Rapid și Dinamo București, medaliile de argint 
bronz

* Crișul și Siderurgistul, în categoria B

9 Petrolul
• Pentru 

și de

i sportive
întreceri spectaculoase

Campioanele universitare la jocuri 
u fost cunoscute după

ULTIMELE REZULTATE
Steaua — Dinamo Pitești 2—3 
Dinamo Buc. — Farul 4—3 
U. T. A. — Rapid 3—1 (1—0) 
Crișul — Steagul roșu 1—2 
Politehnica Timișoara — C

3—1 (2—0) 
Universitatea Cluj — Petrolul 5—0

(1—0)
Siderurgistul — Știința Craiova 3—1 

(2—0)

(1—2) 
(3—1)

2 (0—0)
C.S.M.S

Ipă mai 
Iceri viu
■ost desemnate campioanele uni- 
Itare la jocuri sportive pe anul 
I: Institutul politehnic Brașov (m) 
IC. F. București (f) la volei, Insti- 
I politehnic București (m) și Uni- 
Itatea Cluj (f) la baschet, Institu- 
pedagogic Bacău (m) și Universi- 
l Timișoara (f) la handbal Institutul 
tehnic București la fotbal. între- 
le au fost caracterizate nu numai 
Entuziasmul specific jocurilor stu- 
ești, ci și de o valoare tehnică ri- 
kă. Iată ultimele rezultate și scurte 
■tarii.

bine de o săptămînă de 
disputate și spectaculoase,

și duminică la 
finalelor cam- 

Și

VOLEI
kȘI (prin telefon, de la trimisul
ru). — Numeroși spectatori au

ținut să asiste sîmbătă 
meciurile decisive ale 
pionatelor universitare de volei, 
n-au avut ce regreta, nivelul tehnic 
și frumusețea partidelor satisfăcînd pe 
deplin exigențele. în competiția femi
nină, victoria a revenit formației 
I.C.F. București (antrenor — prof. Șt. 
Stroe), care a reușit să cîștige titlul 
fără a cunoaște înfrîngerea. în tur
neul final, studentele bucureștene 
învins cu 3—0 Universitatea Iași 
Universitatea Cluj, care s-a clasat 
locul 2. Foarte pasionantă a fost 
întrecerea pentru locurile 3—4, 
care favorite porneau studentele 
la Universitatea Timișoara, care 
impuseseră anterior printr-o mare pu
tere de luptă. Ele au trebuit să cedeze 
însă în fața replicii deosebit de dîrze

au
ȘÎ 

pe
Și 
în 
de 
se

a Universității Iași, care a ocupat ast
fel locul 3 în clasamentul final.

în competiția masculină întrecerea 
a fost net dominată de echipa Institu
tului politehnic Brașov (antrenor — 
prof. N. Boș), care s-a dovedit cea 
mai bună dintre formațiile care au 
evoluat în finalele de la Iași. Pose- 
dînd un lot omogen și valoros, studen
ții brașoveni au impresionat prin for
ța atacului și siguranța blocajului. în 
turneul final ei au cîștigat cu 3—0 
partida cu echipa Institutului politeh
nic Cluj și cu 3—1 pe aceea cu I.C.F. 
București, clasată pe locul 2. Pentru 
locurile 3—4 au luptat Universitatea 
Timișoara și Institutul politehnic Cluj, 
învinși sîmbătă de I.C.F. București cu 
3—2, timișorenii au izbutit duminică

să-i întreacă pe clujeni, cîștigînd în 
felul acesta locul 3.

GH. CIORANU

BASCHET

CLUJ (prin telefon, de la trimisul 
nostru). Meciurile în urma cărora au 
fost desemnate campioanele republi
cane universitare pe anul în curs au 
oferit spectacole deosebit de atrăgă
toare, urmărite cu justificat interes 
de un numeros public. La băieți, de 
pildă, echipele bucureștene Politehnica 
și Universitatea au oferit faze extrem 
de rapide, aplaudate deseori la scenă

(Continuare în pag. a 3-a)

CLASAMENTUL

1. PETROLUL 26 16 6
2. Rapid 26 15 2
3. Dinamo Buc . 26 10 8
4. Dinamo Pil. 26 12 4
5. St. roșu 26 12 3
6. C.S.M.S. 26 11 5
7. Univ. Cluj 26 8 10
8. Șt. Craiova 26 9 7
9. Farul 26 10 4

10. U. T. A. 26 8 8
11. Politehnica Timișoara

26 10 3
12. Steaua 26 6 10
13. CRIȘUL 26 6 8
14.

6

4
9
8

10 
11 
10

8
10
12
10

13
10
12 26-39

SIDERURGISTUL
26

(Citiți cronicile

47-24 38
46-30
45- 33
46- 42
40-30
33- 37
34- 35
23-38
32- 37
33- 40

26-36
34-30

13 41-557
meciurilor în 
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32
28
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25
24
24
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Punct finul în cel de ni 48-lea campionat
„Polița" din tur a fost achitată... 
Universitatea Cluj — Petrolul 5-0 (1-0)

Victorie de adio: Siderurgistul— 
Știința Craiova 3-1 (2-0)

Dinamo

CLUJ, 10 (prin telefon). — Ceea ce 
n-a reușit nici o echipă în întregul 
retur a reușit în acest meci Univer
sitatea : o victorie în fata campioni
lor la un scor categoric, fără 
drept de apel. în avancronica la e- 
tapă spuneam că: „In fața campio
nilor fiecare echipă dă totul". Și U- 
niversitatea a dat. deși a abordat 
întîlnirea în condiții vitrege : 11 ju
cători și o sinqură rezervă — Gabo- 
raș !

Chiar așa stînd lucrurile, studenții 
și-au adus aminte că au... polița de 
plătit petroliștilor, acel 1—5 din tur: 
ți au ținut s-o „achite”, oferind 
spectatorilor o victorie la care nici 
cel mai înfocat suporter clujean nu 
se aștepta. Secretul acestui scor con
cludent ? Puterea de luptă exempla
ră, acțiunile purtate în viteză, pă
trunderile spectaculoase și bineîn
țeles, șuturile cu adresă precisă 
care l-au făcut K.O. pe M. Ionescu. 
(Venind vorba de M. Ionescu, trebuie 
să spunem că, nu ne-a plăcut ati
tudinea lui după golul 4, cind, su
părat pe... sat, a părăsit terenul ne
motivat, cedîndu-i locul lui Sfetcu). 
Toate compartimentele echipei gazdă 
au dat satisfacție : linia de fund, e- 
lastică, promptă și decisă în inter
venții ,- mijlocașii în acțiune pe o 
mare rază, servind atacul cu mingi 
utile, iar înaintașii știind să specu
leze fisurile din apărarea Petrolului 
unde doar Mocanu a dat satisfacție 
deplină.

Ce-au făcut petroliștii ? în primul 
rînd se pare că tensiunea nervoasă, 
care a stăpînit echipa în lupta dusă 
pentru cucerirea titlului și-a spus 
cuvîntul. Deși echipa ploieșteană a 
abordat acest ultim joc cu toată 
seriozitatea — după cum a afirmat 
și antrenorul Cernăianu — treptat, 
picioarele petroliștilor s-au umplut 
cu... plumb, clarviziunea lor de altă
dată s-a transformat în nesiguranță 
și deruta a cuprins înlreaqa echipă, 
mai ales în apărare. Doar în prima

CA 0 MARE FINALĂ!
DINAMO BUCUREȘTI-FARUL 4-3 (3-1)

Un umorist a spus că seara toate fe
meile slut frumoase! Aș face o comple
tare: și meciurile de fotbal! Aseară, pe 
răcoare, la lumina reflectoarelor, Diuamo 
București și Farul Constanța și-au a- 
părat șansele cu maximum de ardoare, 
imprimînd acțiunilor un ritm drăcesc și 
lăsînd impresia că asistăm nu la un 
joc fără miză de la sfîrșit de campio
nat, ci la finala „Cupei Jules Rimei*, 
Repriza a doua, în special, s-a desfă
șurat sub semnul unor atacuri ultra
rapide, cele mai multe inițiate de Farul 
care, cu un arbitraj corect, ar fi putut 
termina partida la egalitate. Arbitrul 
I Dobrin (Craiova) a sancționat însă 
cu o lovitură liberă de la marginea 
careului un fault comis asupra lui lan- 
cu, evident în careu.

A fost un meci frumos, la realizarea 
căreia cele două echipe au contribuit 
în mod egal. Dinamo București a con
trolat jocul în prima repriză și mai ales 
în primele 15 minute, datorită evoluției 
bune a liniei de mijlocași, care a asi
gurat o legătură perfectă între apărare 
și atac. In minutul 16, în luptă cu 
Nunweiller VI, care îl talona, Dumbravă 
imprimă o viteză greșită balonului și a- 
cesta în loc să ajungă la portar se o- 
prește în plasă: 1—0 pentru Dinamo. 
Bucureștenii atacă în continuare, obțin 
6 cornere în interval de cîteva minute, 
dar nu concretizează. Și iată minutul 38: 
Manolache face un sprint prelungit, îl 
deschide pe Kalle și acesta trimite min
gea lui Tufan, care egalează. Bucurie 
de scurtă durată, fiindcă în minutul 42 
Ene, primind o minge de la Hai du, redă 
gazdelor avantajul pierdut, iar cu cîteva 
clipe înainte de sfîrșitul reprizei, La o 
lovitură liberă, abil executată de Fruțilu, 
Octavian Popescu se infiltrează în apă
rarea adversă majortnd scorul,
* Meciul își recapătă însă echilibrul 
imediat după pauză, o dală cu golul în
scris de Kall© în min. 48. Este adevă
rat eă nici Dinamo nu stă cu miiiiile tn 
stn, ci insistă în atac, obfinind astfel 
un nou gol, în min. 63, prin Haidu, dar 
Farul joacă din ce în ce mai avîntat 
și cîștigă teren prin pase lungi, pe am
bele aripi. Cu un sfert de oră înainte 
de sfîrșit, Dinamo nu mai are de cit un 
gol avans (a înscris Iancu), pe care îl 

ipâra foarte greu piuă la fluierul fi- 

repriză Petrolul a demonstrat vir
tuți de campioană. Focul de paie din 
primele 10 minute ale reprizei se
cunde a fost o pîlpîire anemică.

Cum au fost înscrise cele cinci go
luri ? în min. 12: IVANSUC dri
blează toată apărarea și, dintr-un 
unghi „imposibil", înscrie peste M. 
Ionescu; min. 58: Bretan centrează 
Ia MARCU, două fente care expe
diază în direcții diferite pe Boc și 
Horea, apoi un șut cu efect la pă
ianjen și— qol ; min 65: Saabo șu- 
tează, Ionescu respinge în corner 
iar după executarea loviturii de colț 
Ionescu ratează intervenția și BRE
TAN împinge balonul în plasă. (Pe
trolul contestă . valabilitatea golului 
dar arbitrul prezent pe fază rămîne 
intransigent); min. 69 : Cîmpeanu
aruncă de la tușă și IONESCU vrînd 
să boxeze trimite în... plasă; min. 
73: IVANSUC recuperează o minge 
scăpată de Sfetcu la un șut tras tot 
de el și dintr-un unghi dificil în
scrie sub bara transversală. De altfel, 
studenții au mai ratat alte două oca
zii clare de gol în min. 71 și 80. 
Oaspeții au avut doar două ocazii 
prin Drăgan (min. 36 și 37) la două 
intervenții defectuoase ale lui Mo 
guț, salvate de Szoke și Cîmpeanu.

Erigada bucureșteană — C. Petrea, 
la centru, C. Popa și Gh. Limona, la 
tușă -— a arbitrat cu competență.

UNIVERSITATEA : Moguț 6 — 
Szoke 7, Pexa 7, Neșu 9, Cîmpeanu 
8 — V. Alexandru 7, Bretan 9 — 
Marcu 8, Ivansuc 8, Szabo 8, Pîrvu- 
leț 7.

PETROLUL : Ionescu 6 (min. 70 
Sfetcu 8) — Pahonțu 5, Boc 6, Flo- 
rea 6, Mocanu 8 — luhas 7 (Sloi- 
cescu min. 78), Dragomir 7 — Dincu- 
ță 5, Dridea I 8, Moldoveanu 6, Dră
gan 6.

VICTOR MOREA—coresp. reg.

Arbitrul I. Dobrin (Craiova), care s-a 
descurcat bine la fazele ușoare, dar a 
evitat, se pare, complicațiile, a condus 
următoarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 6 — 
Popa 8, Nunweiller III 8, Ivan 6, 
Stoenescu 7 — Grozea 8, Octavian Po
pescu 9 — Nunw tiler VI 7, Frățilă 6, 
Ene 7, Ha l-du 6.

FARUL: Maneiu 7 (din min. 70 
Pilcă 7) — Pleșa 7, Tîlvescu 7, Costin 
7, Dumbravă 6 — Manolacbe 8, Koszka 
6 — Tufan 6 (din min. 75 Ologu 7), 
Iancu 8, Zamfir 1, Kallo 8.

JACK BERARIU

Corigenți la disciplină:
TIMIȘOARA 10 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). încheiată cu o vic
torie care aduce sportivilor timișoreni 
mai mult decît obișnuitele două punc
te. partida dintre Politehnica și 
C.S.M.S. a oferit celor prezenți un 
spectacol plin de neprevăzut, cu faze 
frumoase la început dar, din păcate, 
mai tîrziu, cu incidente care lasă un 
gust amar oricărui iubitor al fotba
lului.

Să începem cu partea mai plăcută, 
în primele minute jocul a fost frumos, 
dinamic, pasionant. Politehnica a do
minat, asigurîndu-și superioritatea 
printr-o judicioasă așezare în teren 
și printr-un ritm rapid. în acest timp, 
C.S.M.S. a realizat unele contraatacuri 
care au făcut să „înghețe” tribunele. 
Spre suprinderea generală, timișorenii 
au jucat însă în repriza secundă fără 
nerv, mulțumiți parcă de rezultat, deși 
aveau în față o echipă în inferioritate 
numerică și cu un portar improvizat. 
Această întorsătură neașteptată a ra
portului de forțe a determinat publi
cul timișorean să-și fluiere favoriții. 
Felul în care au abordat gazdele re
priza secundă a făcut ca ieșenii să 
scape cu fața curată, realizînd în acea
stă parte a jocului (cînd era de aștep
tat să încline serios steagul) un re
zultat egal, 1—1, după ce în primele

GALAȚI, 10 (prin telefon). într-o 
partidă în care nu se putea nici re
para nici strica ceva, Siderurgistul a 
ținut să-și încheie printr-o victorie 
socotelile cu prima categorie a țării. 
După terminarea meciului am putut 
citi în ochii jucătorilor regretul că 
trebuie să părăsească categoria A. Pă
cat, dar aceasta, este situația. Reviri
mentul a început prea tîrziu.

Spectatorii prezenți pe stadionul 
Dunărea au aplaudat succesul obținut 
de echipa lor Ia capătul unei partide 
de bun nivel tehnic. în care „vioara 1“ 
au fost gazdele. Fotbaliștii gălățeni au 
acționat pe un front larg, folosind 
mult extremele, astăzi în mare vervă, 
în special pe Sorin Bretan care l-a 
„pierdut pe drum" pe Deliu ori de 
cîte ori a avut balonul. De altfel, două 
din cele trei goluri au fost înscrise 
ca urmare a acțiunilor pe extreme.

Studenții craioveni au jucat la în
ceput bine, au plimbat mult balonul, 
dînd o replică dîrză adversarilor lor. 
Abia după înscrierea primului gol ci 
au cedat pasul, permițînd gălățenilor 
să domine cu autoritate. Rînd pe rînd, 
Ioniță (min. 31), Stătescu (mm. 41) și
S. Bretan (min. 42) au ocazia să în
scrie, dar de fiecare dată apărarea 
oaspeților salvează în extremis. în 
această parte a jocului craiovenii au 
o singură ocazie clară dc a marca 
(în min. 43), dar Eftimie o irosește 
șutind pe lingă poartă.

RECITAL FOTBALISTIC LA ARAD: U. T. A.-RAPID 3-1 (
ARAD, 10 (prin telefon, dc la tri

misul nostru). — Pe teren lucrurile 
s-au întîmplat așa cum era și de aș
teptat. Arădenii, îndeosebi în prima 
parte a meciului — nervoși, dar evi
dent preocupați să ciștige, indiferent 
de cantitatea de efort cerută de acest 
lucru. Bucureștenii — relaxați, supe
riori tehnic, gata să fructifice orice 
eroare a adversarului în așteptarea 
acestora, timp de 70 minute elevii lui 
Valentin Stănescu au avut ambiția 
să demonstreze la Arad că „știu me
serie". Și au făcut-o la un nivel pen
tru care merită felicitări, indiferent 
de rezultatul de pe tabela de marcaj. 
Scriem acestea pentru că, nespunind 
o noutate în fotbal nu totdeauna cîș
tigă cel care Știe mai mult. Aceasta 
nu pentru că U.T.A. ar fi avut noroc 
în acest meci. Dimpotrivă. Valorii 
tehnice a adversarilor, gazdele le-au 
opus forța și o mare risipă de ener
gie concretizată adeseori în faze bine 
concepute și realizate, o contribuție 
majoră avînd Axente, Jac și Baeoș. 
Avînd în față spectrul... „diviziei B”, 
arădenii s-au străduit să nu greșească 
decisiv și au reușit. în plus, mingea 
răzbunîndu-se pentru fentele pe carg 
i le-au făcut Dufhltfnl, Kraus sau 
Codreanu, a „ținut" cu gazdele, du- 
cîndu-se de trei ori în poarta lui 
Urziceanu (o dată min. 20 — Axente, 
șut puternic și „mascat”) și de două 
ori în perioada în care a apărat An
drei (Țîrlea, min. 79 și 82), La în
scrierea ultimului gol al gazdelor 
un „merit" are și Andrei care, uluit

Politehnica Timișoara-C.S.M.S. lași 3-1 (2-0)
45 de minute, cînd ambele formații 
au fost complete, le-au încheiat cu 
0—2.

Fotbal propriu-zis am văzut prea 
puțin, doar la începutul jocului și 
acum, epuizînd prin forța împrejură
rilor „capitolul" despre joc, să tre
cem și la lucrurile... neplăcute. Inci
dentul, sau mai bine-zis suita de mici 
răfuieli încheiate prin eliminarea por
tarului Constantinescu (min. 44), a ne
mulțumit total. Cum s-au petrecut lu
crurile ? După ce s-a înscris primul 
gol, Mițaru a avut un schimb de 
„amabilități" cu Constantinescu, ulti
mul fiind fugărit de-a latul terenului 
de o parte din jucătorii timișoreni. 
După o scurtă întrerupere jocul «-a 
reluat, avînd acum un pronunțat ca
racter de duritate. în finalul primei 
reprize, la o fază în care Mițaru pă
trunsese în careu, el a fost atacat în 
mod neregulamentar și accidentat de 
Constantinescu. Gestul nesportiv al ju
cătorului ieșean a fost prompt sanc
ționat de arbitru, care l-a eliminat 
din joc și repriza s-a încheiat în mod 
penibil, după ce începuse promițător.

In partea a doua, după cum arătam, 
jocul a fost lent, dîndu-ne uneori im
presia că asistăm la un joc dc „old- 
boys". Este de menționat faptul că 
oaspeții au știut să se descurce în

Repriza secundă începe furtunos, 
gălățenii obțin cornere succesive, dar 
'în pofida unei superiorități teritoriale 
nu reușesc să finalizeze.

Iată cum s-au înscris golurile. în 
min. 25 Ioniță pasează lui Neaga care 
îl driblează scurt pe Bîtlan și, de la 
10 na, înscrie : 1—0. în min. 38 ace
lași Ioniță trimite balonul lui S. Bre
tan, acesta centrează în careul mie, 
Ioniță șutează la poartă și Vasilescu 
respinge balonul în picioarele lui 
Stătescu care majorează scorul la 2—0. 
în min. 47 asistăm la un reușit schimb 
de l*curi între Neagu și Stătescu și ul
timul șutează dc la aproximativ 16 m 
pe lîngă Vasilescu : 3—0. în min. 6S 
oaspeții reduc din handicap prin 
Strîmbeanu care profită de o neînțe
legere a apărătorilor gălățenb

A condus foarte bine brigada con- 
stănțeană alcătuită din N. Stavru (la 
centru), V. Dăscălesc» și I, Constan
tinescu.

SIDERURGISTUL: Florea 6 —Pal 6, 
Costache 6 Voicu 6, Velea 7 — Ioniță 
7, Adam 6 — S. Bretan 9, Cojocarii 
6, Neagu 7, Stătescu 8.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Vasilescu 6, 
— Milrătlescu 5, Mîncă 7, Bîtlan 6, 
Deliu 4 — M. Marcel 5, Ivan 5 — 
Cîrciumărescu 5 (min. 64 Plugaru), 
Strîmbeanu 8, Eftimie 6, Stănescu 5.

T. SIRIOPOL — coresp.

Doar Dinamo Pite 
confirme cele scrise î 
noastră de sîmbătă ș 
devenit un „II” reduh 
cesta a ajutat-o, ieri, 
la București un număr 
suporteri, și l-a simțit 
propria-i piele I Intr-ad 
la primele schimburi 
văzut că piteștenii, re 
seara din turneul intre 
Germană (unde au pi 
ori) sini puși pe fapte 
iu primul minut spect< 
o splendidă combinație 
Țurcan — Dobrin care 
Țurcan, dar acesta se i 
nei împreună cu D. Nk 
situația, după ce îi tr< 
rile. Acțiunea dinamovi 
anunțe unele moment 
splendid reușite de fo 
nată de Ștefan Vasile 
novschi. Două minute ir 
Radu — care a făcut 
moașe — îi dă emoții 1 
mingea trece cu puțin 
După 60 de secunde, Na 
aminte că este în urmi 
de golgeter și șutează 
lingă. Ofensiva pitește-' 
și, în min. 5, Dobrin șu 
Stelei nu se lasă aștept 
6 FI. Voinea este cosit

de rapiditatea fazei, a împins în plasă 
o minge fără... viitor. Pentru oaspeți 
a înscris Codreanu, după o cursă cu... 
obstacole (Birău, Bacoș’ Weichelt) în 
min. 64. Și iată cum, în această par
tidă de protocol sau de... menținerea 
în efort, dacă vreți, Rapid a mai pier
dut încă o dată în acest sfîrșit de 
campionat.

Dar dincolo de toate acestea trebuie 
spus că echilibrul creat prin contra- 
balansul — tehnic (Rapid) — efort 
(U.T.A.) a dus la realizarea unui 
soectacod de bun nivel, beneficiarii 
fiind cei peste 10 000 de spectatori pre
zenți în tribune. De-a lungul celor 
90 de minute, la poarta Rapidului 
sau a U.T.A.-ei s-au desfășurat faze 
construite după toate regulile ar
tei. „Suplimentele” oferite de Dumi- 
triu, mai activ ca oricînd, execuțiile 
tehnice de cele mai multe ori irepro
șabile ale lui Greavu, Axente, Dan, 
Mețcas, Baco.ș sau Codreanu și țoale 
celelalte „dichisuri" fotbalistice pre
zentate de majoritatea jucătorilor care 
au luat parte la joc ne-au obligat să 
apreciem ca pozitivă evoluția ambelor 
formații.

0 subliniere specială pentru sporti
vitatea în care s-a desfășurat jocul 
și calificativul foarte bine țînărului 
arbitru N. Rainea din Bîrlad.

U.T.A.: Weichelt 7— Birău 7,Bacoș 
8, Mețcas 7, Igna 7 — Cbivu 7, FIo- 
n»ț 8 — Pantea 7- Jac 8, Țîrlea 8. 
Axente 9.

RAPID : Urziceanu 8 (min. 46 An- 

drei 6) — Lupescu 6, 
(Mihai, min. 86), Dan 9, 
Jamaischi 6, Georgescu 1 
rescu 5, Dumitriu 8, Krau 
nu 7.

VALENTIN PĂ

PENTRU CR

această situație neobișnuită, realizînd 
chiar și golul de onoare. Și pentru că 
veni vorba de goluri, iată cum s-au 
înscris cele 4 puncte. In min. 32, Lere- 
ter execută puternic o lovitură liberă 
din afara careului, Constantinescu res
pinge și Răcelescu reia din apropiere :
1— 0 ; în min. 42, la o centrare a lui 
Mițaru, Constantinescu părăsește ne
inspirat poarta și același Răcelescu 
trimite mingea în plasă de la 14 m :
2— 0. în min. 62 Incze IV șutează din 
afara careului de 16 m, P. Popa plon
jează defectuos și balonul șe stre
coară pe sub el în plasă : 2—1. In 
min. 89, Grizea fructifică o pasă a lui 
Regep și stabilește scorul final : 3—1.

Arbitrul A. Bentu (Buc.) a condus 
bine o partidă care i-a pus foarte mul
te probleme.

POLITEHNICA : P. Popa 6 — Sur- 
dan 7, Petrovici 7, Mihăilă 7, Speriosu 
8 — Grizea 8, Lereter 8 — Lazăr 6, 
Regep 8, Răcelescu 8, Mițaru 6 (din 
min. 66 M. Popa).

C S.M.S. IAȘI: Constantinescu 3 
(din min. 44 Deleanu 8 — ca portar), 
V. Popescu 6, Pop 7, Vornicu 6, De
leanu (din min. 44 Romilă 7) — Ște- 
fănescu 5 (din min. 68 Humă), Romilă 
— Matei 7, Lnpulescu 6, Cuperman 6, 
Incze IV 6.

CĂLIN ANTONESCU

Crișul — Si
ORADEA, 10 (prin tel< 

trimisul nostru). — Cîte 
cîte variante s-au făcut la 
această săptămînă 1 Dar, 
cile speranțe se legau - 
atît de grea și plină de n< 
etapă a 26-a! Azi, însă, s-a 
tuturor probabilităților.

Cu cît se intra în atme 
ciului, cu cît minutele st 
orădenii se vedeau nevoi 
rămas bun de la categoria 
zistoarele aduceau pe stadi 
Oradea vești din ce în c< 
plăcute. Politehnica înscri. 
ia fel. Numai băieții lui 
reușeau... Mai ales, că acm 
sul al 12-lea, Crișul avea 
nească un adversar într-o 
ceientă. Da, Steagul roșu 
cel mai bun joc pe care 1- 
în acest campionat. Iată d 
dat posibilitatea orădenilor 
în B măcar cu consolarea 
unei victorii în acest final d. 
nat.

Meciul a început... Ce a 
Crișul a încercat să atace do 
roșu, grație jocului exceien 
locașilor, își temperează a 
plimbă balonul cu pase prec 
o parte pe alta a terenului, 
atacurile gazdelor devin n 
tente, apărarea se impune 
guranță și multă hotărîre. 
totuși atacurile Crișului aju 
roul de 16 m, Tomeș, Alex< 
mai ales, Sacaci III suteaz 
tnos.

Repriza se încheie albă, da 
punctată de șuturile în bar< 
Goran (min. 31), Alexand 
42), cînd poarta era goală 
(min. 44), cînd a șutat de 1

După pauză, Crișul presea 
minute. Dar cine să tragă 1< 
cînd în față se aflau doar 
cânți ? O va face mijlocașul 
mai tîrziu (în perioada dintr 
țele 6°—cînd localnicii a 
hat cu autoritate), dar pini 
stegarii deschid scorul : în 
Selimesi înșiră pe lingă tuș 
rală trei, patru adversari și 
țul careului de 6 m ’ centr» 
fentă și Goran înscrie. Gaze 
țează. In min. 64 egaleazl 
Alexandru care a transforma 
m la un henț comis de ? 
(de loc vinovat, fiindcă mir 
sărit din pămînt în mină). I 
perioada de dominare a Cr.. 
care am amintit mai sus. C.



cîștigătoare aplaudată la București
J

Campioanele universitare la jocuri sportive 
au fost cunoscute după întreceri spectaculoase

(Urmare din pag. 1)

3-2 (2-1) cu Steaua
careului de 16 m,- lovitura liberă este 
executată de Jenei și mingea întil- 
nește bara, la vinclu. In continuarea 
fazei mingea ajunge la Naghi, care 
scăpase de apărarea bucureștenilor, 
dar D. Nicolae.ilobstrucționează și 
lovitura rămîne fără rezultat. Jocul 
e frumos — 6 adevărată încheiere 
de sezon — și aplaudat în repetate 
rînduri. Aplauzele sînt însă adresate 
de cele mai multe ori fotbaliștilor 

f" din Pitești și' îndeosebi lui Dobrin 
care cunoaște la perfecție cîteva e- 
lemente de tehnică, în special în ceea 
ce privește protejarea balonului. 
Adăugind precizia paselor trimise de 
el, aveți explicația jocului bun al 
mijlocașului dinamovist. De altfel, el 
avea să-și aducă o contribuție de 80

la sută în deschiderea scorului, tri- 
mițîndu-i o pasă ideală lui Naghi, 
(min. 13): 1-0, dar după părerea 
noastră, Naghi „plecase” dintr-o du
bioasă poziție de ofsaid. Fazele se 
succed cu repeziciune de la o 
poartă la alta. In min. 16 Voinea 
șutează puternic dar Barbu deviază 
balonul în corner. După ce Țurcan 
își face loc printre Jenei și D. Ni
colae (min. 18) și ajunge Intr-o po
ziție ideală de șut, se... auto-încurcă, 
apoi scapă din nou și trage pe lingă 
poartă! Egalarea survine după un 
minut: „profesorul” Constantin, cu o 
lovitură de maestru, transformă în 
gol o lovitură liberă de la 16 m: 

-1.
Scorul devine 2-1 pentru Dinamo

Golul victoriei, marcat de Naghi in min. 65. Jenei, D. Nicolae 
și Suciu, privesc consternați.

Foto : Șt. Ciotloș

deschisă. De altfel, au fost perioade 
în care arbitrii nu au făcut altceva 
decît să indice înscrierea coșurilor. Me
ciul a fost la început echilibrat, am
bele formații studiindu-se ca în pri
mele reprize ale unui meci de box. 
Apoi, Radu Diaconescu și Iecheli 
punctează cu precizie și aduc avantaj 
echipei Politehnica, învingătoare pînă 
la sfîrșit cu 81—64 (38—26). Cei mai 
buni jucători : Diaconescu, Iccheli, 
Czell de la învingători, Purcăreanu, 
Filip și Ivan de la învinși. Au arbi
trat bine I. Știrbu și E. Sarosi. Cla
sament final : 1. POLITEHNICA BU
CUREȘTI (prof. Elena Caimacan și 
prof. Vasile Popescu), 2. Universitatea 
București (prof. Grigore Costescu), 
3. Politehnica Cluj (prof. Elemer Sa
rosi), 4. Politehnica Galați (prof. Pe- 
trică Vasiliu).

Finala fetelor a fost mult mai echi
librată. Universitatea Cluj și Institu
tul pedagogic Oradea au furnizat o 
partidă strînsă, în care scorul a alter
nat continuu. Bine conduse de prof. 
Vasile Geleriu, studentele de la Uni
versitatea Cluj s-au impus în final 
și au cîștigat cu 34—30 (15—12) Cele 
mai bune jucătoare : Maura Popa, 
Doina Rizescu de la Universitatea, 
respectiv Ana Dudas. Au condus bine 
V. Popescu și C. Dîrjan. Clasament fi-

nai: 1. UNIVERSITATEA CLUJ 
(prof. Vasile Geleriii), 2. Institutul po
litehnic Oradea (prof. Ileana Nagv), 
3. Universitatea București (prof. I. Pe- 
truțiu), 4. I.C.F. (prof. Teodora Pre- 
descu).

PAUL IOVAN

HANDBAL

FOTBAL

TUL A FOST UN VIS

il roșu 1-2 (0-0)

atacă 
ar fi 
acest 
Stea
Pes- 

Eremia 
și 

poarta 
retro-

mache și, în min. 79 — bara, se 
opun ca mingea să intre în plasă. In 
aceste momente grele brașovenii fac 
din nou dovada maturității lor. Jes 

i*£u mult calm din apărare și
periculos, insistă de parcă ei 
retrogradat dacă ar fi pierdut 
meci 1 Mai erau trei minute și 
gul roșu își asigură victoria, 

k caru combină cu Necula,
plonjează la minge dar o scapă 
Necula trimite balonul în 
goală, semnînd prin aceasta 
gradarea Crișului. Publicul îi aplaudă 
pe oaspeți, în timp ce Solomon, Pa- 
joni și colegii lor părăsesc stadionul 
cu capul în jos.

Brigada de arbitri Gheorghe Dulea 
(la centru), C. Bărbulescu și D 
Sirbu (toți din București), fără ușu
rința acordării acelui 11 m, putea 
primi calilicalivul foarte bine.

CRIȘUL: Eremia 5 — Tălpaș 6. 
Solomon 6, Pojoni 7, Popovici 5, (un 
junior talentat) — Vigu 7, Iacob 7 
— Tomeș 5, N. Alexandru 5, Sacaci 
III 4 (min. 58 Cociș — alt junior — 
7), Mureșan II 6.

STEAGUL ROȘU: Ădamache 7 — 
Ivăncescu 7, Jenei 8, Alecu 8, Campo 
8 — Năftănăilă 8, Pescaru 10 — Șe- 
limesi 8, Gane 7 (min. 76 Necula 7), 

^£oran 8, Gydrfi 7.

în min. 38. Autor : Țurcan, după 
broderie de pase C. Radu _ 
Ultimul 
torii în 
nește și

După 
disputat. Pe dreapta, S. Avram crează 
panică și de aceea antrenorul Ștefan 
Vasile face o mișcare de translație 
în echipă : întărește partea stingă a 
apărării, trimițîndu-1 pe Ioachim Po
pescu ca un fel de al doilea mij
locaș stingă, locul lui fiind luat de 
Olteanu. In min. 50 și 54 Voinea îl 
încearcă pe Niculescu, iar în min. 
60 trece de Barbu și egalează : 2-2. 
Cu toate eforturile depuse de Raksi, 
D. Popescu, S. Avram, și Constantin, 
singurii jucători de la Steaua care 
au știut ce vor, înfrîngerea nu poate 
fi evitată. In min, 65 Barbu trimite 
balonul în fața porții lui Suciu 
Naghi înscrie 
spate : 3—2, 
meritată.

Arbitrul Al. 
condus corect

Dobrin. 
aruncă mingea peste apără- 
linie ai Stelei, Țurcan țîș- 
înscrie.
pauză, jocul este la fel de

Și
.foarfecă” pe

Și
printr-o „i
victorie aplaudată

Toth — Oradea 
formațiile :

STEAUA: Suciu 6 — Petescu 
Jenei 6, D. Nicolae 5, Sătmăreanu

4, 
4 

— Raski 7, D. Popescu 7 — S. Avram 
7, Constantin 7, Voinea 4, Pavlovici 
3.

DINAMO : Niculescu 8 — I. Po
pescu 7 (min. 56 Olteanu 5), Barbu 
7, I. Stelian 7, David 7 — Dobrin 9, 
Țîrcovnicu 8 — C. Radu 7, Țurcan 
7. Naghi 8, Pop 6 (min. 56 L Po
pescu).

MIRCEA TUDORAN

CONSTANTIN ALEXE

Prima etapă în barajul
pentru categoria C

Ancora Galați — Textila Botoșani
3—0 (1—0)

Gloria Bîrlad — Victoria Bacău 
3—0 (1—0).

Metalul Pitești —• Metalul Buzău
2—3 (1—1). —

Metalul Oțelul Roșu — Autorapid
Craiova 2—0 <0—0).

Gloria Ioșia — Aurul Zlatna 1—î 
(0—1).

L. Topi torni Baia Mare — Medicina 
■ftuj 2—0 (2—0).
r A.S.A. Sibiu — Confecția Odorhei 
I 3—0 (1—0).

Stuful Tulcea — Celuloza Călărași
I 5—0 (2—0). ’____________

București (f) campioane

republicane la juniori
BACĂU (prin telefon de Ia trimi

sul nostru). Turneele finale ale cam
pionatelor republicane de juniori și 
junioare la baschet au luat sfîrșit 
cu victoria echipelor S.S.E. CLUJ la 
băieți și CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
BUCUREȘTI (Liceul nr. 36) la fete. 
Ambele formații, dar mai ale6 cea 
din Cluj, au dovedit o pregătire su
perioară celorlalte participante incit 
se poate spune că titlurile se află 
cu adevărat în posesia celor mai 
bune echipe.

Iată ultimele rezultate și clasamen
tele finale; băieți: S.S.E. Cluj — 
Tînărul dinamovist București 51—40 
(25—20), Gloria Roman — Ș.S.E. Plo
iești 37—56 (23—2.9), Liceul nr. 35 
București — Ș.S.E. Oradea 67—63 
(22—26). Clasament :
1. S.S.E. Cluj
2. Tînărul dîn. Buc.
3. S.S.E. Ploiești
4. S.S.E. Oradea
5. Gloria Roman
6. Lie. nr. 35 Buc.

5 
4
3
1
1
1

0 336—264
1 281—257
2 332—282
4 309—330
4 221—275
4 244—315

5
5
5
5 
5 
5

Clasamentul coșgeterilor: 1. L. Caloș 
(S.S.E. Oradea) 167 p, 2. V. Popa 
(S.S.E. Ploiești) 86 p.

Fete: Clubul sportiv școlar Bucu
rești — S.S.E. Brașov 46—43 (18—15), 
Clubul sportiv școlar București — 
S.S.E. Bacău 51—45 (21—22), Liceul 
nr. 35 București — S.S.E. Satu Mare 
44—40 (25—17), S.S.E. Brașov — 
S.S.E. Ploiești 48—35 (18—21). Cla
sament :
1. Clubul sportiv șc. Buc.
2. S.S.E. _ ’
3. Liceul
4. S.S.E.
5. S.S.E.
6. S.S.E.

Bacău
nr. 35 Buc. 
Brașov 
Satu Mare 
Ploiești

5 4
5 4
5 4
5 2
5 1
5 0

1 248—189 9 
1 268—235 9 
1 210—210 9
3 246—215 7
4 188—250 6
5 183—244 5

Clasamentul coșgeterelor : 1. Eca- 
terina Muraru (CI. sp. școlar) 84 p, 2. 
Rodica Coneschi (S.S.E. Bacău) 62 p, 
3. Gabriela Fordea (S.S.E. Bacău) 
57 p.

D. STĂNCULESCU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte.

CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 28 
Etapa din 10 iulie 1966.

I. Steaua—Dinamo Pitești 
Univ.ersit. — Petrolul 
Siderurgistul — Știința 

Craiova
Dinamo Buc.—Farul 
U. T. Arad — Rapid 
Politehnica — C.S.M.S.

I^și
VII. Crișul—Steagul roșu

VIII. Rapid Mizil—Flacăra
Moreni

IX. Gaz metan — Faianța 
Sighișoara
C.S.M. Sibiu — Chimia
Făgăraș 2—0—1

Metalul Hunedoara —
Minerul Lupeni 2—0—1
C. F. R. Timișoara
Vagonul Arad

II. 
III.

IV. 
V.

VL

2—3—2
5—0—1

3— 1—1
4— 3—1
3—1—1

X.

XI.

3—1—1
1—2—2

1—2—2

4—1—1

XIII. A. S. Ai ud—Ind. sîrmei 7—2—1
Fond de premii: 252.080 lei, din

care 9943 lei report pentru 
minim.

— Azi este ultima zi în 
mai puteți cumpăra bilete 
„TRAGEREA PREMIILOR 
LOTO” la care se atribuie 
risme „Fiat 1300" și premii 
bani de cîte 60.000, 40.000 
lei, precum și excursii pe Dunăre la 
Belgrad și Budapesta.

Tragerea va avea loc mîine marți 
12 iulie la București.

premiul

care vă 
pentru 
MARI 

autotu- 
fixe în 
și 20.000

— Mîine marți 12 iulie a. c. este 
ultima zi pentru depunerea buletine
lor la concursul suplimentar PRONO
SPORT — Campionatul mondial de 
fotbal.

(Rubricd redactată de Administrația 
ț i —?—< zte__£lzU—LzjXn HMM»: ......................

TIMIȘOARA (prin telefon). Publi
cul care a urmărit timp d,e nouă zile 
întrecerile finale ale

■ universitare de handbal 
bată terenul satisfăcut 
spectacole vizionate.

în întrecerea pentru
echipele Institutului pedagogic Bacău 
și Institutului de Mine din Petroșeni 
au avut un „start" echilibrat, după 
care studenții din Bacău (prof. L. Pană) 
pun stăpînire pe joc, folosesc contra
atacurile și forța de șut a jucătorilor 
Horobăț și Coasă și se distanțează, 
cîștigînd în final cu 23—10 (13—5). 
Au înscris : Horobăț 6, Gerhard 5, 
Coasă 5, Hoară 3, Moldovan 3, Hell I 
pentru noii campioni universitari, res
pectiv Popovici 5, Vîjdea 3, Mălușelu 
1, Gruia 1.

La fete, titlul a fost cucerit de Uni
versitatea Timișoara (prof. V. Chita) 
după o partidă extrem de echilibrată, 
susținută în compania studentelor de 
la I.C.F. București : 3—2 (1—1). Au 
înscris Ciosescu 2, Frantz pentru Uni
versitatea, Dobîrceanu și Popa pentru
1. C.F.

Clasamente finale : masculin : 1. IN
STITUTUL PEDAGOGIC BACĂU,
2. Institutul de mine Petroșeni, 3. Po
litehnica Timișoara. 4. I.C.F. : feminin:
1. UNIVERSITATEA TIMIȘOARA,
2. I.C.F., 3. Universitatea Cluj, 4. Uni
versitatea București.

campionatelor 
a părăsit stro
de frumoasele

locurile 1—2,

PETRE ARCAN — coresp. reg.

Duminică dimineață, pe teren 
Politehnica și Medicina au avut 
ultimele partide din turneul de fn 
în finala campionatului. Institutul 
litehnic București a dispus de Pol 
nica Galati cu scorul de 3—0 (1 
Formația Institutului politehnic B 
rești a terminat neînvinsă t urnei 
a devenit astfel campioană rep: 
cană universitară. în prima rep 
echilibrată, înaintașii ambelor ec 
au ratat ocazii clare. în minutul 
însă. Goia a finalizat o acțiune 
sonală, șutind de la distanță. La 2 
nute după reluare, bucureștenii au 
jorat scorul prin Sașcă. în conțin 
s-a jucat lent. Jucătorii de la Poli 
nica Galați au dat semne de nerv 
tate și în min. 60 au rămas în 10 
meni, fundașul Oprea fiind elim 
pentru faulturi repetate. Formația 
stitutului politehnic București a 
inițiativa în continuare și a mai ins 
un gol în min. 67, prin Goia.

Pentru locurile 3—4 s-au înt 
echipele Institutului de mine Petro 
și Institutului pedagogic Bacău. ! 
deriții din Petroșeni, avînd o pregă 
tehnică și fizică mai bună, au cîșt 
cu scorul de 6—0. Autorii goluril 
Libardi 3, Răsădeanu 2 și Covaci.

în celelalte meciuri s-au înregis 
următoarele rezultate : University 
Iași —■ Institutul politehnic Bra 
1—2 (1—2) ; I.S.E. București — Ag 
noroia Craiova 3—-0 (neprezentare

Iată clasamentul turneului fin 
1. InstitutulPolitehnic București, 2. 
litehnica Galați, 3, Institutul de m 
Petroșeni, 4. Institutul pedagogic 1 
cău, 5. Institutul politehnic Braș 
6. Universitatea Iași, 7. I.S.E. Bu 
rești, 8. Agronomia Craiova, 9. In 
tutui pedagogic Constanța, 10. Insti 
tul politehnic Cluj.

P. VINTIL?

nZZZHZZS
Dublu succes al sportivilor de la Dinamo Bucureșl

(Urmare din pag. 1)
a rezistat cu brio .coaliției” Tutan, 
Filipescu, Apăteanu...

La aparate fete, consemnăm ma
rea surpriză a campionatelor — lo
cul I la bîrnă cucerit de Alina Go- 
reac, în vîrstă de 13 ani, reprezen
tantă a Școlii sportive de elevi din 
Lugoj. Prof. Tatiana Isar poate 
mîndră 
tata ei 
vrut să 
nădejde 
riturile*

fi 
de felul cum crește talen- 
elevă. Rodica Apăteanu a 
demonstreze că rămine o 
în gimnastică, cîștigînd ,sa
și „paralelele”, în timp ce 

Ceampelea, la sol, ne-a demonstrat 
din nou marile ei posibilități. To- 
hăneanu și Silaghi s-au impus și ei 
la aparate, cîștigînd .inelele” și 
.bara", respectiv .săriturile” și .60- 
lul”.

în linii mari, finalele din ace6t 
an s-au ridicat 
cător.

la un nivel satisfă-

★
TEHNICE. Echipe 

I București 356,90 p.
REZULTATE 

fete : L Dinamo
2. I.C.F. 350,55 p., 3. Farul Constan
ta 331,50 p., 4. Selecționata Banat 
331,15 p„ 5. C.S.M. Cluj 328,40 p„
6. Dinamo Bacău 319,40 p. Individual 
compus: 1. Elena Ceampelea (Petro
lul PI.) 74,70 p., 2. Elena Tutan
(I.C.F.) 74,00 p., 3. Rozalia Filipescu 
(Dinamo Buc.) 73,90 p., 4. Rodica

Crișul-Rapid, 4-3 

în derbiul etapei
ORADEA, 10 (prin telefon). — Der

biul etapei campionatului republican de 
polo, desfășurat între echipa locală 
Crișul și Rapid București, a fost cîștigat 
de gazde cu 4—3 (1—0, 0—1, 1—0, 
2—2) după o partidă extrem de echi
librată. Orădenii au jucat mai organizat 
și au avut pe lingă cele 4 goluri și 3 
bare. De remarcat că învingătorii aveau 
In min. 17 un avantaj de 3 goluri 
(4—1), dar in final bucureștenii au a- 
vut o revenire puternică. Au Înscris: 
Muth 2, Alexandrescu, Gavriș, pentru 
Crișul, Donciu, Ghididi și Chirvăsufă 
pentru Rapid. A arbitrat corect St. Si- 
mon (Tg. Mureș).

L BO1TOȘ - coresp.
rezultate: Politehnica Cluj—
Bueurești 5—-1 (2—0, 0—1, 

l—0, 2—0), Voința Cluj-^Mureșul Tg. 
Mureș 5—3 (3—0. 2—1, 0—2, 0—0), 
Industria linii Timișoara—I.C. Arad

• Alte 
Progresul

Apăteanu (Dinamo Buc.) 73,55 p., 
Cristina Ioniță (I.C.F.) 73,50 p„ 
Lucia Chiriță (C.S.Șc.) 73,35 p., 
Maria Andrioaie (Dinamo Bacă 
72,05 p., 8. Edmd Ilie (I.C.F.) 71,75 
Sol : 1. Ceampelea 19,450 p., 2. Fi 
pescu 19,025 p., 3. Apăteanu 18,825 
4. Ioniță 18,400 p„ 5. Viorica Pleav 
Țuțuianu (Dinamo Buc.) 18,050 
Sărituri: I. Apăteanu 18,875 p., 
Ioniță 18,725 p., 3. Chiriță 18,650 i
4. Filipescu 18,550 p., 5. Știu
18,425 p. Bîrnă: 1. Alina Gore. 
(S.S.E. Lugoj) 18,050 p-, 2. Maria: 
Rusu (Dinamo Bacău) 17,950 
Ceampelea 17,550 p., 4.
17,550 p., 5. Chiriță 16,675 p. 
lele: 1, Apăteanu 18,925 p., 
Ceampelea și Filipescu 18,750 
Tutan 18,600 p., 5. Ilie 18,575 p.

Echipe băieți: Dinamo Bucureș 
580,84 p„ 2. Steaua 521,40 p., 3. C. 
Banatul Timișoara 521,40 p., 4. V 
gonul Arad 514,77 p., 5. I.C.
490,32 p„ 6. C.S.M. Cluj 438,85 
Individual compus: 1. Gh. Tohăne 
nu (Dinamo București) 110,25 p., 
A. Cadar (Dinamo Buc.) 108,95 p., 
Gh. Condovici (Steaua) 107,30 p., ■
M. Simion (Steaua) 106,55 p., 5. A
Silaghi (Dinamo Buc.) 105,25 p., <
I. Zamfir (Steaua) 105,20 p. Sol 
1. Silaghi 18,325 p„ 2. V. Coșar i 
(C.S. Banatul) 18,225 p., 3. Tohăne. 
nu 18,125 p., 4. Zamfir 18.025 p., ! 
Cadar 18,000 p. Cal: 1. Simio
18,625 p., 2. Cadar 18,300 p„ 3. Si 
laghi 17,925 p., 4. Coșariu 17,675 p
5. Condovici 17,650 p. Inele: 1. To 
hăneanu 18,825 p. ,2. Zamfir 18,475 ț
3. Cadar 18,425 p., 4—5. Simion ț 
A. Gruin (C.S. Banatul Timș.) 18,200 p 
Bară: 1. Tohăneanu 19,000 p., 2. Con 
dovici 18,800 p., 
(Steaua) 18,450 p., 
(Steaua) 18,225 p., 5. Zamfir 18,200 ț 
Paralele: 1. Cadar 18,850 p„ 2. Con 
dovici 18,400 p., ' ~
4. Stanciu 18,050 
(Vagonul Arad) 
1. Silaghi 18,750 
18,700 p., 3. Stanciu 18,700 p„
N. Bercă 18,600 p., 5. Cadar 18,325 p

P-. 
Tut. 
Par 
2— 
P..

3. Gh. Stâncii
4. Șt. Hărgăla

3. Gruin 18,220 p 
p., 5. C. Cernușc 
17,900 p. Sărituri 
p., 2. Tohăneam

4

In mod excepțional, pe durata 
turneului final al Campionatului 
Mondial, revista

FOTBAL
se va difuza joia dimineața.

Citiți nr. 7 al revistei JOI 14 
IULIE.



în meciurile feminine de volei de la Sibiu

chipele României și R. S. S.ucrainene 
și-au împărțit victoriile

iîmbătă și ieri, echipa naționala fe
lină de volei a României a susținut 
Sibiu două jocuri de verificare în- 
ind reprezentativa R.S.S, Ucrainene, 
care a împărțit victoriile: în primul 

ci au învins oaspetele, în cel de du- 
tică — reprezentativa României.
Partida de sîmbătă (condusă cu u- 
e inegalități, dar în general corect,

C. Pitarii, secondat, cu scăpări de 
Badea, amîndoi din Sibiu) a luat 

rșit prn victoria echipei R.S.S. Ucrai- 
le, cu 3—2 (12, —6, —10, 13, 12), 
pă două ore de joc, la capătul urmă- 
rei evoluții a scopului: 0—1, 7—1, 
-2, 9—2, 9—3, 10—3, 10—6, 12—6, 
—11, 13—11, 13—12, 15—12; 1—0, 
-7, 3—7, 3—8, 5—8, 5—14, 6—14, 
-15; 1—0, 1—3, 2—3, 2—8, 3—8, 
-9, 6-9, 6-10, 8—10, 8—14, 10— 
, 10—15; 0—3, 3—3, 3—5, 5—5,
-10, 6—10, 6—11, 11—11, 11—13, 
—13; 0-1, 1—1, 1—2, 2—2, 2—4, 
-4, 3—10, 8—10, 8—12, 15—12.
După cum se vede, o dispută echili- 
ată, din care, cu toată superioritatea 
spetelor în cîteva privinți (precizia 
selor la trăgătoare și gabaritul ge- 
ral, îndeosebi cel al atacantelor prin- 
pale), reprezentativa noastră putea 
arte bine ieși învingătoare.
Cele două echipe au jucat în forma
le următoare : ROMÂNIA — GO- 
)ȘIE, FLORESCU (Golimas), Lă- 
anu (Chezan), Bogdan ȘTEFÂNESCU,

. Ciumcii - învingător in cca mai 
pcctaculoasă probă a competiției

(Urmare din pag. 1)

Așadar, cea de a Vl-a ediție a .Cu
ci orașului București” n-a constituit 
n succes numai în ceea ce privește 
pectacolul, ci și un prilej de substan- 
ială îmbunătățire a unor performanțe 
le sportivilor noștri. Acest început 
rebuie continuat cu o activitate sus- 
inută — am propune săptămînală — 
e velodromul Dinamo.
Rezultate. Sîmbătă : 1 000 m cu start 

le pe loc — 1. B. Dimitrov (Bulgaria) 
:11,8; 2. V. Burlacu (România) 1:12,1; 
. V. Bîkov (U.R.S.S.) 1:12,2 4. A. 
Jella Tore (Italia) 1:12,4; 5. C. Che- 
iello (Italia) 1:12,6; 6. L. Roncaglia 
Italia) 1:13,0; ștafetă perechi (100 
le ture cu sprint la 5 ture) : 1. C. Che- 
acllo — L. Roncaglia (Italia) 61 p ; 
. B. Dimitrov — Șt. Zlatkov (Bulga- 
ia) 36 p ; 3. V. Burlacu — V. Volo-

ÎNCEPE TURNEUL FINAL 
AL CELUI DE AL VIII-LEA 

CAMPIONAT MONDIAL DE FOTBAL
Pe stadionul Wembley din Londra 

are loc astă seară meciul inaugural 
al turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. Se întîlnesc echi
pele Angliei — țara gazdă a între
cerilor finale — și Uruguayului — 
deținătoarea titlului suprem la edi
țiile 1930 și 1950, La ora 20,30 (ora 
București) arbitrul maghiar I. Zsolt 
va fluiera începutul partidei. Ea va 
fi precedată de o solemnitate de 
deschidere, mareînd startul întrece
rilor în cea de a VIII-a ediție a 
.Cupei Jules Rimei"

★
LA UNA din ședințele de pregă

tire ale echipei Italiei, Edmondo 
Fabbri — antrenorul selecționatei — 
a declarat: „Noi am venit in Anglia 
ca să înscriem puncte, nu să ne 
apărăm în exclusivitate. Intenția 
noastră este să cîștigăm pentru a 
treia oară „Cupa Jules Rimet".

DR. HILTON GOSLING a declarat 
"iarișlilor sportivi că majoritatea fot
baliștilor din lotul Braziliei sînt sănă
toși și apți pentru joc. „în primul 
meci, a spus el, vom utiliza pe Pelă 
și Garrincha. Parana, Fidelis și Zito 
sînt singurii jucători deocamdată in
disponibili.

1N BULETINUL medical de ieri 
se arată că portarul Chilian Olivares 
este gripat și că mijlocașul italian 
Fogli este accidentat la un genunchi 

Citiți începînd cu numărul de mîine al ziarului nostru cronici ți re- 
oortaja transmise de trimiți! noștri speciali la meciurile turneului 

final al C. M. de fotbal din Anglia.

(Șorban), Rebac; R.S.S. UCRAINEANA 
— SURDA — (Durakova), B1DIUK 
(Șvalova), Kosenko (Durakova), IA
KOVLEVA (Șvalova, Durakova), 
SNIMSIKOV A (Bidiuk), VINIK (Su- 
tova).

CONSTANTIN FAUR

In partida de duminică, după o a- 
profundată analiză a lipsurilor manifes
tate in ajun, voleibalistele noastre au 
reușit să le elimine aproape total și ast
fel să obțină o victori» dară, cu
3— 1 (13, 9, —8, 5), scorul evoluînd 
precum urmează: 2—1, 2—5, 4—6, 6—6, 
6—9, 10—9, 10—12, 13—13, 15—13;
4- 1, 6-2, 8-5, 10—7, 10-9, 15-9; 
0—1, 2—1, 2—7, 4—9, 7—9, 7—12, 
8—12, 8—15; 0—2, 2-2, 2—4, 14—4, 
14—5, 15—5.

Oaspetele au jucat la fel de bine ca 
și sîmbătă. De astă dată însă,- român
cele au acționat tot timpul calm, în rit
mul lent adecvat, cu o coordonare meti
culoasă a jocului, cu o foarte bună 
mișcare în teren în apărarea din linia 
a doua și la dublaje, cu pase îndeobște 
precise, cu o varietate corect orientată 
în ceea ce privește intensitatea lovituri
lor de atac și cu blocaje, din nou, re
marcabile. Pe scurt, ele au confirmat a- 
precierile anterioare că, luptînd organi
zat pot mai mult decît arătaseră sîm- 
bătă.

V. VOICU - delegat F.R.V.

șin (România) 36 p ; 4. V. Bîkov — 
VI. Mitin (U.R.S.S.) 32 p ; 5. Al. Ni- 
kolenko — VI. Bunin (U.R.S.S.) 26 p ;
6. P. Soare — G. Negoescu (România) 
10 p.

Duminică Ț viteză (turneu) — 1. Ver- 
zini (Italia) 4 v ; 2. Starck (Cehoslo
vacia) 3 v ; 3. Kravțov (U.R.S.S.) 3 v ;
4. Doicev (Bulgaria) 2 v ; 5. Roncaglia 
(Italia) 1 v ; 6. D. Popovici (România) 
1 v ; cursa italiană : 1. Italia 2:15,0 ;
2. U.R.S.S. 2:15,1 ; 3. România 2:16,5; 
4. Bulgaria 2:17,0 ; 5. Cehoslovacia 
2:18,9; cursa cu adițiune de puncte:
1. Nicolae Ciumeti (România) 3 ture 
avans și 68 p ; 2. Zahari Stefanov 
(Bulgaria) 2 ture avans și 20 p ; 3. V. 
Voloșin (România) 1 t. av. și 44 p ; 
4. V. Burlacu (România) 1 t. av. și 
28 p ; 5. K. Iordanov (Bulgaria) 1 t. 
av. și 15 p ; 6. W. Ziegler (România) 
1 t. av. și 11 p.

Și Pascutti (Italia) este accidentat 
Nu se știe încă dacă Bene, centrul 
atacant al echipei R. P. Ungare, va 
putea conduce cvintetul ofensiv în 
primul meci.

ANTRENORUL Rudolf Vytlacil a 
alcătuit echipa Bulgariei care va în- 
tîlni marți la Liverpool formația Bra
ziliei dar a declarat că nu o va co
munica presei sportive.

DUPĂ două zile de odihnă, echipa 
Angliei s-a antrenat pe stadionul 
Arsenal. S-a anunțat oficial că .sto
perul' Jackie Charlton este acciden
tat din meciul cu Polonia și că pre
zența sa în echipă este incertă în 
meciul cu echipa Uruguayului.

ECHIPA UNGARIEI s-a antrenat 
sîmbătă cu formația Southport, (o 
formație din liga a treia), pe care 
a învins-o cu 7—1. Antrenorul echi
pei Southport, Billy Bingham, (care 
a fost de 56 de ori internațional) s-a 
declarat impresionant de jocul forma
ției maghiare. „Ungaria aplică me
tode de joc moderne și cred că va 
face o iigură frumoasă în campionat", 
a subliniat Bingham.

CĂPITANUL echipei Spaniei, Fran
cisco Gento, nu s-a putut antrena 
sîmbătă cu colegii săi, acuzînd o 
ușoară durere la piciorul drept. „N-o 
să fie nimic rău, a spus el ziariștilor. 
Cred că această odihnă de o zi îmi 
va prinde bine‘s

Campionatele mondiale 
de scrimă

MOSCOVA, 10 (prin telefon).' — 
Sîmbătă a fost cunoscută și prima 
echipă campioană mondială, cea de flo
retă băieți. Titlul a revenit trăgătorilor 
U.R.S.S. care au dispus cu 9—1 de cei 
ai Ungariei.

Ol mai disputat meci al turneului 
a adus pe planșă reprezentativele Polo
niei și Franței. După o luptă epuizantă 
floretiștii polonezi au terminat la ega
litate (3—8), dar au cîștigat la • di
ferență de... o tușă.

Pentru locurile 5—6 s-au întflnit for- 
mațiile României și R.F. Germane. Spor
tivii noștri au pierdut la limită (7—9). 
Clasament : 1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. 
Polonia, 4. Franța, 5. R.F. Germană, 6. 
România.

Duminică, echipa de sabie a Ungariei 
a furnizat prima mare surpriză a cam
pionatelor, terminînd pe local I! In fi
nala probei, sabrerii maghiari au dis
pus cu scorul dc 9—7 de cei sovietici 
(Bakonv 3 v, Horvath, Kovacs și Pezsa 
cîte 2 v, respectiv, Rîlski și Asatiani 
cîte 3 v, și Mavlihanov 1 v, Vinokurov),

Al treilea loc pe podium a revenit 
echipei Franței, dar după multe emoții: 
8—8, victorie la tușă, cu 59—62, în 
fața Italiei. Clasament: 1. Ungaria, 2. 
U.R.S.S., 3. Franța, 4. Italia.

Luni intră în competiție floretistele 
participante la turneul individual. Prin
tre acestea se află și reprezentantele țării 
noastre Ana Ene, Ecaterina Iencic, Ma
rina Stanca, Ileana Drimbă și Suzana 
Tasi.

Selecționatele orașelor Craiova 

și Constanța învingătoare...
Vineri seara la Craiova, selecționata o- 

rașului a întîlnit echipa T. S. K. Ber
lin. Partida a luat sfîrșit cu scorul ie 
12—8 în favoarea pugiliștilor craioveni. 
In cel mai frumos meci al galei, Mihai 
Goanță l-a învins la puncte pe Rainer.

Selecționata orașului Constanța a în
tîlnit sîmbătă seara. în meci revanșă, 
selecționata orașului Istanbul. Și de data 
aceasta, gazdele au obținut victoria. 
Scor 11—5. La un nivel remarcabil s-an 
situat partidele de la categoria cocoș și 
mijlocie, unde „perechile" Răgălie și Na- 
karoglu, Neagu și Sekerer au schimbat 
lovituri foarte puternice. Victoria a re
venit boxerilor constănțeni (Răgălie la 
puncte, iar Neagu, prin abandon în re
priza a treia).

ȘTIRI, REZULTATE
BUDAPESTA. După consumarea a 

10 runde, în turneul internațional 
feminin de șah de la Budapesta con
duce Kozlovskaia (U.R.S.S.) cu 8,5 
puncte, urmată de Veroczi (Ungaria) 
7 și Elisabeta Polihroniade (România) 
6,5. în runda a 10-a, Polihroniade 
a remizat cu șahista iugoslavă K, 
Jovanovici

LONDRA. In cadrul campionatelor 
internaționale de atletism ale An
gliei, Mohamed Gamtnoudi (Tunis) a 
cîștigat proba de 6 mile cu timpul 
de 27:23,4, Pe locurile următoare s-au 
clasat Bruce Tulloh (Anglia) 27:23,8 
și Mecser (Ungaria) 27:23,9. Rezul
tatul lui Tulloh constituie un nou 
record european. Proba de triplu 
salt a revenit polonezului Schmidt 
cu 15,99 m, iar cea de aruncare a 
ciocanului lui Zivotszki (Ungaria) cu 
66.04 m

STOCKHOLM. Campionatele inter 
naționale de tenis ale Suediei, des
fășurate la Bastaad, s-au încheiat cu 
o surpriză de proporții. în finala de 
simplu, sovieticul Metreveli l-a în. 
vins pe Santana (cîștigătorul turneu
lui de la Wimbledon recent încheiat) 
cu 3—6, 2—6, 6—1, 7—5, 6—4. în 
semifinale : Metreveli — Taylor 6—2, 
6—3, 6—4 ; Santana — Barnes 6—3, 
1—6, 3—6, 9—7, 7—5. în „sferturi*, 
Metreveli îl eliminase la mare luptă 
pe Nicola Pietrageli: 3—6, 6—3, 6—8, 
9—7, 6—2

MARSILIA. înotătoarea Daniele 
Dorleans a stabilit un nou record al 
Franței în proba de 100 m liber cu 
timpul de 1:04,0 (v. r. Monique Pietri 
1:04.1).

PRAGA. La Brno s-a desfășurat 
întîlnirea internațională amicală de 
volei dintre reprezentativele femini
ne ale Cehoslovaciei și Ungariei. 
Voleibalistele cehoslovace au termi
nat învingătoare cu scorul de 3—0 
(15—4, 15—7, 15—7).

„Regata Snagov"
— un concurs deosebit de valoros
• SCHIF1STELE DIN R.D. GERMANA
• SPORTIVELE NOASTRE AU OCUPAT

Cele mai bune vîslașe și ramere din 
R.D. Germană, Cehoslovacia, Polonia 
și România și-au disputat întîietatea, 
duminică după-amiază pe lacul Sna
gov, în cadrul tradiționalului „patru
later' de canotaj academic feminin. 
Acect concurs internațional, desfășurat 
la ediția 1966 în cadrul „Regatei Sna
gov' a beneficiat de o participare deo
sebit de valoroasă (foarte multe echi
paje fac parte din obișnuitele fina
liste ale „europenelor" ; echipele de 
«chif 4-ȚI vîsle și S-|-l ale R.D. Ger
mane fiind deținătoare ale titlurilor 
de campioane europene în 1964). De- 
asemenea. subliniem că timpii excelenți 
înregistrați au scos în evidență pregă
tirea superioară a multora dintre par
ticipante. întrecerile, așa cum era de 
așteptat prin prisma ultimelor compe
tiții internaționale, au fost dominate 
de canotoarele din R.D. Germană care 
au cucerit patru locuri I, din cele 5 
probe ale programului. Ele de altfel 
s-au situat și pe locul I în clasamen
tul pe națiuni, cu 19 p. O frumoasă 
comportare au avut-o și sportivele din 
țara noastră, care în această compa
nie valoroasă, au cucerit patru locuri II 
(merită ia fi subliniat îndeosebi rezul
tatul obținut de schiful 4-j-l vîsle. ca 
și cel al tinerelor componente ale schifu- 
lui dublu vîsle. Omogenitatea forma
țiilor noastre ne-a adus locul II în 
clasamentul pe națiuni (14 p.), în urma 
noastră situîndu-se reprezentantele ca
notajului feminin din Cehoslovacia 
(9 p.) și Polonia (8 p.) Dar iată de 
altfel, rezultatele Regatei Snagov, în 
ordinea desfășurării celor 5 probe pe 
distanța clasică de 1 000 m: schif 4-j-l 
rame: 1. R.D. Germană (luge Mund, 
Brigitte Amm, Ursula Karel. Gitta Ru
ble -j- Gudrun Apelt) 3:33,9, 2. Ro
mânia (Ana Tamaș-Raicu, Florica 
Ghiuzelea, Viorica Moldovan, Maria 
Hublea + Ștefania Borisov) 3:41,9,
3. Polonia 3:48,8, 4. Cehoslovacia
3:50,9 ; schif simplu : 1. Alena Kvasi- 
lova (Cehoslovacia) 3:50,8, 2. Gisela 
Jaeger (R.D.G.) 3:51,2 ; 3. Elisabeta 
Vorindan (România) 3:56,7, 4. Danuta
Pribe (Polonia) 3:58,0 ; schif -4-j-l vîs
le : 1. R.D. Germană (Hanelore Gott
lich, Helga Kolbe, Antje Thiess, Re- 
nate Boesler -j- Ursula Jurga) 3:22,9, 
2. România (Maria Govaci, Ileana Ne- 
met, Luminița Golgoțiu, Stana Tudor 
-j- Ștefania Borisov) 3:27,9, 3. Polonia

ISTANBUL. Prima etapă a mara
tonului nautic desfășurată între Pen- 
dik și Burgas (16 km) a fost cîștigată 
de Daniel Reves (Izrael) cronometrat 
în 4 h 15:25. La concurs participă 
sportivi din Turcia, Izrael și Unga
ria. Cea de-a doua etapă se va 
desfășura între Burgas și Fenerbahce 
(12 km).

PEKIN. întîlnirea de tenis de masă 
dintre echipele masculine ale R. P, 
Chineze și Suediei a revenit sporti
vilor chinezi cu scorul de 5—0. Cit) 
Lan-sun l-a învins pe campionul 
european Kjell Johansson cu 2—0 
(21—19, 21—12).

BORDEAUX. După patru probe în 
concursul internațional de pentatlon 
modern de la Bordeaux conduce 
Hediger (Franța) cu 4196,2 puncte, 
urmat de Christianssen (Suedia) — 
4088,2 puncte și Langbour (Franța) 
— 4086,70 puncte.

AIMAR CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ 
ÎN TURUL FRANȚEI

Etapa a 18-a a turului Franței dis
putată pe distanța Turin — Chamo
nix (188 km) în care cicliștii au 
avut de trecut pasul Grand St. Ber 
nard (2470 m) și Forclaz (1527 m) — 
a fost cîștigată Schutz (Luxemburg) 
cu timpul de 5 h 55:46 urmat la o 
secundă de Poulidor, iar după 1 mi
nut — de tot plutonul. în clasamen
tul general pe primul loc continuă 
să fie Aimar (Franța) urmat de olan
dezul Janssen la 1:36, Mugnaini (Ita
lia) la 4:17, Momene (Spania) la 4:17, 
Poulidor la 4:22. Anquetil se află pe 
locul 8, la 6:19 de lider.

Etapa a ă-a'ln „Tour de l’Avenir" 
pe distanța Ivrea — Chamonix (188 
km) a fost cîștigată de Lopez Carril 
(Spania) în 5 h 42:36 urmat de Denii' 
(Italia) și Gomez (Spania), ambii la 
5:07 de învingător.

AU DOMINAT ÎNTRECERILE 
LOCUL II PE NAȚIUNI

3:40,9, 4. Cehoslovacia 3:47,2 : schif 
2 vîsle: 1. R.D. Germană (Ursula 
Pankraths, Monika Sommer) 3:37,7,
2. România (Teodora Untaru, Ana 
Chiș) 3:47,5, 3. Polonia 3:50,7, 4. Ce
hoslovacia 4:00,1 ; schif 8-Ț-l : 1. R.D. 
Germană 3:12,7, 2. România 3:28,9,
3. Cehoslovacia 3:29,0, 4. Polonia
3:38,2. în afara concursului propriu- 
zis a mai participat la fiecare probă 
și cîte un echipaj tînăr românesc, din
tre acestea cvidențiindu-se schiful de 
4-f-l vîsle al clubului Știința Bucu
rești, situat pe locul III cu timpul de 
3:39,9.

N. MARDAN

La „Regata Lucerna" 
canotorii români au obținut 

două locuri II
Sîmbătă și duminică s-au disputat pe 

lacul Lucerna, din Elveția, întrecerile 
tradiționalei regale la care au participat 
majoritatea țărilor europene cu tradiție 
în canotajul academic. La acest concurs 
internațional deosebit de puternic, schi- 
fiștii români — reprezentanți prin două 
echipaje — au obținut două valoroase 
locuri II. Astfel, în proba de schif 4 
fără cîrmaci echipajul nostru a sosit 
pe locul secund, cu timpul de 6:21,45, 
întrecînd printre altele și un echipaj 
foarte bine cotat pe plan internațional, 
cel al R.D. Germane, care a înregistrat 
timpul de 6:24,09. l’roba a revenit echi
pei Ungariei cu 6:18,76. De asemenea, 
la schif 2+1 (cursă care a fost cîști
gată de Danemarca cu 7:21,57), echipa
jul român (Ceapura, Bațchi) s-a clasat 
pe locul II (7:24.06), înaintea echipei 
U.R.S.S. (7:25,48), R.D.G. (7:29,60) 
și R.F.G. (7:32,50).

Concursul international h:pic 
de la Aachen

AACIIEN (prin telefon). — In con
cursul hipic internațional oficial ce se 
desfășoară în localitate s-au disputat 
noi probe de obstacole și de dresaj. 
Sportivii noștri, care au participat la 
două probe de obstacole și la una de 
dresaj, au obținut cîteva rezultate bune. 
Vasile Pinciu, cu Grațiela, a luat startul 
în proba dotată cu „Premiul Aachen44. 
El a reușit să termine parcursul fără 
greșeală, cu timpul de 1:05,9, și s-a 
clasat pe locul 3. V. Pinciu a fost în
trecut la timp de Mancinelli (Italia) — 
57,4 sec. și de Jones (S.U.A.) — 
1:04,7. In proba de ștafetă, V. Pinciu 
împreună cu Ebben (Olanda) și Pessoa 
(Brazilia) au format o echipă „interna
țională44. Formația a ocupat locul 2, 
fiind întrecută de puternica echipă a 
Italiei.

La dresaj, sportivii noștri au partici
pat la proba pe echipe și au obținut 
locul 5. lată clasamentul: J. R. F. Ger
mană 3879 p, 2. R. S. Cehoslovacă, 3. 
Olanda, 4. Danemarca, 5. Republica So
cialistă România 3091 p. (N. Mihalcea 
cu Dana, I. Molnar cu Argint și D. Ve- 
licu cu Seic).

Săritorii noștri au concurat slab 
in Austria

FCRSTENFELD — STEYERMARK, 10 
(prin telefon). ■— Cei mai buni săritori 
din Austria, Polonia, Suedia și România 
participă la campionatele internaționale 
ale Austriei care se desfășoară în locali
tate. In prima zi a întrecerilor au avui 
loc probele de trambulină (băieți) șl plat
formă (fele). La proba de trambulină, 
reprezentanții noștri I. Canea și P. Decu- 
seară au ocupat locuri modeste.

întrecerea masculină a fost cîștigată 
de polonezul J. Buchow cu 431 p. El a 
fost urmat de: 2. T. Andersen (Suedia) 
405 p, 3. A. I.ind (Austria) 401 p, 4.
S. Kowalewski (Polonia) 383 p, 5. K. 
Sandstedt (Suedia) 376,5 p, 6. P. Decu- 
seară 376 p, 7. I. Ganea 358 p. Con
cursul feminin de la platformă a fost 
cîștigat dc austriaca Ingeborg Pert- 
mever cu 274 p, urmată de B. Pics- 
kiewitz (Polonia) cu 264 p și E. Wîer- 
niuk (Polonia) 254 p.
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