
Un strălucit succes românesc: VIRGIL ATANASIU campion mondial 
la pistol viteză cu un nou record al lumii: 596 

ichipa României pe locul II proletar, D,N toate TAml.E,m,,ri.VA!
Duminică scara cînd „07" ne-a pus în lega
ră cu localitatea vest-germană Wiesbaden, 
s Ia capătul celălalt al tirului ani auzit vocea 
igrumată de emoție a ing. Petre Cișmigiu, 
îtrenorul îederal Ia tir.
— VICTORIE 1 1

devenit campion al 
Cu 596 puncte a sta-

— Virgil Atanasiu a 
mii I Și nu numai atît.
lit un nou record mondial. Mica noastră de- 
gație a trăit azi momente deosebite pe poli- 
inul Freudberg. Mai întîi am fost plini de 
noție, pentru ca în final o 
s inunde sufletele.
•=- Dar cum a fost ?
— Cum a fost ? A fost... 
tanasiu a tras excepțional! 
ă dați seama cît ? Un singur foc, un 
1 loc de un „nouar' . __ 
artea a doua a întrecerii, cînd și-a dat seama 
i poate obține victoria dar și un rezultat 
are, Atanasiu a fost hotărît să le realizeze 
e amîndouă. De data aceasta a reușit : 297 p. 
otalul de 596 p este superior cu un punct 
•cordului mondial al sovieticului Kropotin. 
a terminarea tragerii Atanasiu a fost pur și 
mplu copleșit de îmbrățișările noastre. Abia 
e a mai reușit să facă față tuturor mîinilor 
are i s-au întins...
Notați, vă rog, rezultatele : 1. VIRGIL ATA- 
IASIU (ROMÂNIA) 596 p — 
1AMPION MONDIAL PE 1966;
. Zapeski (Polonia) 594 p, 3.

mare bucurie să

magnific. Virgil 
Mai întîi 299 p! 
' . t „decar'

și ar fi fost... 300 1 I în
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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXII —Nr. 5026 * Luni 18 iulie 1966 * 4 pagini 25 bani

ION TRIPȘA

Suleimanov (U.R.S.S.) 593 p, 
4. Kubo (Japonia) 592 p, 5. 
ION TRIPȘA (ROMÂNIA) 
590 p.

Ceilalți băieți ai noștri au 
tras 585 p (Marcel Roșea) și 
583 p (Mihai Dumitriu). Din pă
cate nu sînt încă. în ppsesia 
clasamentului definitiv al celor 
125 de trăgători înscriși la pro
ba de pistol viteză, așa că nu 
vă pot spune locurile ocupate 
de ei.

— Care au fost rezultatele 
în întrecerea pe echipe ?

— Formația țării noastre, 
alcătuită din ATANASIU, 
TRIPȘA, ROȘCA și DUMITRIU, 
a cucerit medaliile de argint, 
terminînd concursul pe locul 
doi. Punctajul realizat, 2354 p,

este egal cu cel al reprezen
tativei U.R.S.S., care a cîștigat 
ia baraj. Pe locul trei s-a cla
sat formația Poloniei cu 2342 p.

— Despre celelalte probe 
desfășurate ce ne puteți spune ?

— Sîmbătă și duminică, la 
talere s-au tras 100 de bucăți 
(cite 50 în fiecare zi). După 
trei zile de concurs (întrecerea 
pe echipe se încheie luni) pe 
primul loc al clasamentului ge
neral se află echipa României 
cu un total de 575 talere dobo- 
rîte. Pe 
înaintea 
găsesc :

locurile următoare, 
ultimului „hop“ se 
S.U.A. 573, R. F.

Interviu consemnat de
ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

MARCEL ROȘCA

Frumoase succese internaționale 
ale înotătorilor români

• Șase victorii la Criteriul european al juniorilor de la 
Catania : ANCA ANDREI (15 ani) 1:12,8 la 100 m spate si 
2:39,1 la 200 m spate; PETRE TEODORESCU (15 ani) 1:14,7 
la 100 m bras și 2:43,4 la 200 m bras; GICA MANAFU (15 
ani) 1:25,6 la 100 m bras și 3:00,6 la 200 m bras.

;• VASILE COSTA - 1:10,5 la 100 m bras (nou record) 
și 2:36,2 la 200 m bras — a obținut cele mai bune perfor
manțe ale „Marelui premiu al orașului Bratislava".

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

MECIUL DE ATLEIISM STEAUA -DINAMO 
SUB SEMNUL MARILOR PERFORMANȚE!

• VIORICA VISCOPOLEANU—6,59 m la lungime (nou 
record, cel mai bun rezultat mondial al anului) • IOLANDA 
BALAȘ —1,80 m la inăltime • GH. ZAMFIRESCU —10,3 
pe 100 m (nou record) și 20,9 m pe 200 m (record egalat)
• P. ASTAFEL—4,82 m la prăjină (nou record)® MIHAELA 
PENEȘ—56,26 m la suliță și A. SAMUNGI—7,71 m la lungime

Au luat sfîrșit întrecerile Balcaniadei de lupte
I. Țăran

LJUBLJANA, 17 (prin tele
fon). Sîmbătă după-amiază au 
început, în sala de sport Ti
voli din localitate, întrecerile 
celei de a 15-a ediții a Balca
niadei de lupte greco-romane 
și libere la care s-au întrecut 
reprezentativele Bulgariei, Tur
ciei, României, Greciei și Iu
goslaviei. Sportivii români, pre- 
zenți la Balcaniadă cu echipe 
în care au intrat și o serie de 
tineri, cu o redusă experiență 
în întrecerile internaționale, au

i campion la cat.
avut de înfruntat din primele 
tururi sportivi de certă valoa
re. Unii dintre luptătorii noș
tri însă au obținut victorii va
loroase în meciurile pe care 
le-au susținut. De pildă Nico- 
lae Cristea l-a întrecut la punc
te intr-un meci dramatic pe 
vicecampionul olimpic de la 
Tokio și fostul campion mon
dial Akbas (Turcia). El a fost 
însă învins tot la puncte în tu
rul următor de Palrikov (Bul
garia). Din păcate am avut în

78 kg.
echipele noastre și unii luptă
tori care nu au evoluat la ni
velul posibilităților și s-au cla
sat pe locuri periferice : P. 
Poalelungi, L. Buha, C. Turtu
rea și N. Pavel.

Iată o parte dintre rezulta
tele înregistrate de sportivii 
noștri : „GRECO-ROMANE' : 
cat. 52 kg C. Turturea pierde

TOMA RABȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Etapa a LI-a a campionatului 
republican de atletism pe echipe 
a prilejuit dispute interesante.

Derbiul etapei și al campio
natului, meciul Steaua—Dinamo, 
a fost într-adevăr partida pe care 
o așteptam, echilibrată și de o 
calitate mulțumitoare. Victoria a 
revenit formației Steaua care mai- 
chează astfel un însemnat pas 
înainte spre cucerirea titlului de 
campioană pe anul 1966.

In cadrul întrecerilor desfășu
rate pe stadionul „23 August* 
arbitrii concursului au consemnat

VISCOPOLEANU la săritura în 
lungime. Cu 6.59 m (mai mult 
cu 7 cm decît vechiul său record 
din 1965) \ iorica se situează 
printre cele mai bune săritoare 
ale lumii din istoria acestei pro
be. Junioara GEORG ETA CÎR- 
STEA a realizat 11,2 sec pe 80 
mg — record republican de ju
nioare.

Rezultate remarcabile au mai 
obținut : ZOLTAN VAMOȘ 8:41,2 
(la 5.1 sec de tecord) și VASILE 
SARUCĂN 10,5 sec pe 100 m.

Iată cite va dintre rezultatele în
registrate în prima zi a concursu-

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV LA CAIAC-CANOE
Sportivii români învingători în toate probele!

Alte două zile de întreceri 
— cele mai multe deosebit de 
echilibrate și spectaculoase ■— 
pe „stadionul" de apă de la 
Snagov ! După cum era de 
așteptat, ediția din acest an a 
regatei Snagov a prilejuit o 
pasionantă luptă sportivă pen
tru ocuparea unui loc cit mai 
bun în clasamentele celor 16 
probe ale competiției. Prota- 

kțmniști — caiaciștii și canoiș-

tii români, învingători în toate 
cursele. Ceilalți concurenți, 
sportivi din Cehoslovacia, Po
lonia și Bulgaria n-au reușit 
să cucerească nici o victorie, 
ocupînd doar cîteva locuri în 
„primii trei".

Competiția a început sîm
bătă cu întrecerile din serii 
(de remarcat doar timpurile 
realizate de sportivii fruntași) 
și a continuat după amiază

cu... 8 finale. Ca întotdeauna, 
la startul primelor probe s-au 
prezentat fondiștii. Rezultate: 
K 2 — 10 000 m : 1. C. Coș- 
niță — I. Terente (R) 45:18,5 ; 
2. C. Zaharenco — Gh. Dumi
triu (R) 46:37,0; 3. Pleer — 
Kadnar (C) 46:48,5; K 1 —
10 000 m: 1. St. Pocora (R) 
50:05,0; 2. I. Cozlov (R)
51:12,0; 3. V. Roșea (R)
53:46,2; C 2 —- 10 000 m: 1.

P. Maxim — A. Simionov (R) 
52:18,0 : 2. Ichim Lipalit — L. 
Calinov (R) 52:30,0; 3. Voro- 
biov — Simionov (R) 52:43,0.

Ultima din cele 4 probe de 
fond de sîmbătă s-a încheiat 
cu o surpriză: victoria netă 
a lui I. Macarenco asupra lui

D GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

BILANȚ MONDIAL - 1966
6,59 VIORICA VISCOPOLEANU (ROMÂNIA)
6,58 Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.)
6,50 Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)
6,48 Irena Kirzenstein (Polonia)
6,47 Deiana lorqova (Bulgaria)
6,44 Mary Rand (Anglia)
6,34 Burghild Wieczorek (R.D.G.)
6,32 Ingrid Becker (R.F.G.)
6,31 Helga Hoffmann (R.F.G.)
6,30 Berit Berthelsen (Norvegia)

o serie de rezultate remarcabile, 
în cursa de 100 m GIL ZAMFI- 
RESCU a realizat (în sfîrșit), 
mult dorita corectare a recordu
lui republican, înregistrtnd timpul 
de 10,3 sec. Vechiul record (lu,4) 
fusese stabilit de Ion M oină la 
Predeal, în urmă cu 20 de ani. 
Un nou record republican, de o 
foarte bună valoare internațio
nală, a fost obținut dc VIORICA

lui : BÂBIHȚI : 100 m : Gli
Zamfirescu (S) 10.3 — nou re 
cord, V. Să mean (D) 10,5, Nichi- 
for (D) 10,8 ; 400 m: 1. Rățo» 
(D) 49,0, 1. Osoianu (D) 50,2. 
A. Dcac (S) 50.7 ; 1500 m. A. Ba 
rabaș (D) 3:52,4, Gh. Plăcinta™ 
(S) 3:52,7, I. lordache (D >
3:53,6. I. Nicolae (S) 3:55,2 (b

(Continuare în pag. «



Steaua a cîștigat
pentru a 7-a oară Cupa României

în primul joc al finalei „Cupei Balcanice14

Rapid—Farul 3-3 (3-0)!
Aseară, joc aplaudat

Steaua a oferit aseară o compen
sație deplină susținătorilor săi pentru 
țlocul modest pe care l-a ocupat in a- 
cest campionat. In aplauzele lor en
tuziaste, ea a cucerit Cupa României, 
rnvingînd cu 4—0 pe U.T.A. la ca- 
•pătul unei partide de o rară spectacu
lozitate, cu multe faze de poartă, ra- 
-tate în prima repriză, dar fructifica
re — în sfîrșit — in a doua parte a 
□meciului.

Desigur, repriza a H-a a fost aceea 
‘în care Steaua ne-a oferit un adevă
rat recital fotbalistic. Dar, Steaua a 
ravut un început tot atît de bun și în 
prima repriză, controlînd multă vre- 
pne jocul și creîndu-și ocazii după 
(ocazii. Scorul putea fi deschis în mi
nutul 5, la o centrare a lui Voinea 
reluată de Raksi, cel mai activ și mai 
jpericulos atacant al învingătorilor. 
•A intervenit însă, în ultima fracțiune 
ide secundă Chivu și mingea a ricoșat 
fîn corner. Un minut mai tîrziu, un 
jșut al lui Sorin Avram trece năpraz- 
țnic pe lîngă poartă. Și iată și minu- 
itul 10: o „bară" a lui Voinea, un 
tșut după altul al înaintașilor de la 
‘Steaua, trei sau patru ocazii de gol 
(la interval de cîteva secunde și fur- 
Ltuna se potolește fără să lase urme în 
^poarta apărată de Weichelt.

■ Și U.T.A. are o mare ocazie în 
;tnin. 22, dar Axente ezită și Suciu, 
țplonjînd de cîteva ori pînă Ia margi
nea careului, culege balonul. în minu- 
<tul următor, o altă fază dramatică, 
□a poarta arădenilor însă: Raksi recu
perează o minge „pierdută* 1 * 
Mie fund, și trimite 
nea. Acesta reia cu

Pentru a treia oară consecutiv
— o echipă clujeană în finala 
campionatului republican de juniori. 
Numai că de data asta, spre deo
sebire de cele două ediții anterioa
re în care C.S.M. Cluj și Știința 
Cluj s-au dovedit superioare adver
sarelor lor, Universitatea Cluj, pre- 
zentînd o formație cu nu mai puțin 
de 6 jucători care primiseră „bote
zul" categoriei A, a înclinat stea
gul. Și astfel juniorii de la RAPID 
BUCUREȘTI, ... răzbunîndu-i pe se
niori, și-au adjudecat titlul. Statis
tica ne arată că feroviarii au mai 
cucerit tricourile de campioni în 
4951 și în 1959—1960.

Și în finala de ieri, ca și în cea 
de anul trecut, fotbalul... a avut de 
suferit! într-adevăr, cu greu am 
putut distinge în cele 80 de minute 
de joc cîteva faze de fotbal ade
vărat. Cele două echipe s-au avîn- 
tat într-o încîlceală de pase, într-un 
joc fără orizont în care mai lucizi
— totuși — au fost tinerii jucători 
de la Rapid. Ei s-au apărat ou 
strășnicie mai mult de jumătate 
din meci, au știut să-și depășească
adversarii dar, atunci cînd ajun
geau în fața porții, parcă uitau să 
șuteze. La cealaltă poartă, apă
rată de Răducanu, situația se pe
trecea aidoma. Pe bună dreptate nu
erau mulțumiți de jocul finaliste
lor nici cei doi antrenori și nici 
publicul. S-ar putea ca emotivita
tea să-și fi pus amprenta, totuși, 
au fost prea multe greșeli de ordin 

lungime: V. Viscopoleanu (S) 6,59 m 
— nou record, M. Salamon (S) 5,46, 
G. Rădulescu (D) 5,36; disc: Ol. Ca
taramă (A) 47,00, L. Oros (S) 40,40, 
M. Vasilescu (A) 38,80.

Ziua a doua a întrecerilor a fost 
marcată, de asemenea, de o serie de 
rezultate excelente. Confirmînd forma 
bună GH. ZAMFIRESCU a încheiat 
cursa de 200 m în 20,9 — record ega
lat. PETRE ASTAFEI și-a îmbună
tățit recordul la prăjină sărind 4,82 m. 
Performanțe remarcabile au mai înre
gistrat IOLANDA BALAȘ (1,80 m), 
MIHAELA PENEȘ (56,26 m), AD. 
SAMUNGI (7,71 m) etc.

Iată rezultatele : BĂRBAȚI : 200 m: 
Zamfirescu (S) 20,9 — record egalat, 
V. Jurcă (D) 21,2, B. Iliescu (D) 21,6 ; 
800 m : Vamoș (D) 1:56,0, N. Gagiu 
(A) 1:56,5, I. Nicolae (S) 1:56,8, I. 
lordache (D) 1:56,9 ; 5 000 m : A. Ba- 
i^ibaș (D) 14:28,2, N. Mustață (D)

pe linia 
în centru la Voi- 
capul, dar nu de-

cele 16 formații

GALATI Și

urmează, amă- 
disputate ieri : 

ANCO-

Pentru 14 dintre
-participante în barajul pentru catego
ria C, întrecerea s-a terminat. Doar 
Medicina Cluj și Topitorul Baia Mare 
se vor mai întîlni pentru a treia oară, 
pe un teren neutru, deoarece fiecare 
echipă a obținut cîte o victorie la două 
puncte diferență.

Așadar un singur loc nu este încă... 
.ocupat în categoria C, celelalte 7 fiind 
ale formațiilor A.S.A. SIBIU, AUTO 
RAPID CRAIOVA. AURUL ZLAT
INA, METALUL BUZĂU, GLORIA 
BÎRLAD, ANCORA — 

STUFUL TULCEA.
Iată, în rîndurile ce 

giunte de la meciurile
TEXTILA BOTOȘANI _____

3LA GALAȚI 1—4 (0—1). La termina
rea jocului, cei aplaudați au fost oas
peții. Ei au înscris prin Tarpan (min. 
33 și 85), Dărăban (min. 69) și Mili- 
taru (min. 80). Gazdele au înscris go
lul de onoare prin Cristea (min. 83). 
Găinaru (Ancora) a fost eliminat de 
pe teren în min. 83 de către arbitru! 
Mircea Rotaru - Iași, care a condus 
iorect. (T. Ungureanu-coresp.).

CONFECȚIA ODORHEI — A.S.A. 
SIBIU 2—0 (1—0). Inițiativa a apar
ținut tot timpul echipei locale a că
rei înaintare a ratat numeroase ocazii. 
Golurile au fost realizate de Sel 
(min. 31) și Bucur (min. 81). Oaspeții 
s-au apărat supranumeric pentru a 
păstra rezultatul de 3—0 din primul 
meci, ceea ce au reușit. (A. Pialoga- 
coresp).

, AUTORAPID CRAIOVA — ME
TALUL OȚELUL ROȘU 3—0 (1—0). 
Jichipa din Craiova a început jocul 
tu un handicap de două goluri, astfel 
■că singura armă care trebuia folosită 
■era atacul. în primul minut de joc 
ȘÎVasilescu ratează o bună ocazie pe 
tare și-o răscumpără două minute mai 
jtîrziu cînd o minge „lucrată" de el 
este trimisă în gol de Preoțescu. Cu 
toate că Autorapid atacă neîntrerupt, 
-scorul nu poate fi modificat. La re
luare scorul nu poate fi modificat de- 
icît după efectuarea unei schimbări 
t— inspirate— în atacul gazdelor. în 
Plin. 76, Stoenescu, proaspăt intrat în 
Țormație, mărește diferența la 2—0. 
Cu 4 minute înainte de final apărarea 
oaspeților cedează și Vasilescu înscrie 
«lin nou. De remarcat că în repriza 
secundă Metalul nu a tras nici un șut 
spre poartă. (Șt. Gurgui-coresp.).

AURUL ZLATNA — GLORIA 
1OȘIA 4—2 (2—1). Jocul a fost ani
mat, de un bun nivel tehnic, desfășu
rat într-o notă de deplină sportivitate, 
la aceasta a contribuit și arbitrajul, 
competent și autoritar, prestat de bri
gada timișoreană avîndu-1 la centru pc 

Ritter. Scorul a fosi deschis de

și victorie la scor in finala cu U.T.A. 4-0 (0-0)
cisiv, astfel că Weichelt poate reține 
balonul. Se joacă într-un ritm foarte 
viu, iar ocaziile acestea care se ra
tează una după alta țin „tribunele" 
cu respirația tăiată. Spre sfîrșitul re
prizei, UT.A. scapă din strînsoarea 
în care fusese ținută pînă atunci și 
îpcearcă mai multe acțiuni ofensive. 
Una dintre acestea, pornită de la 
Pantea, avea să dea mari emoții fot
baliștilor de la Steaua, mai ales 
Țîrlea a introdus în cele din urmă 
plasă mingea respinsă de Suciu. El 
fost însă, evident, în ofsaid, astfel 
tabela de marcaj n-a suferit nici 
schimbare.

Repriza a Il-a s-a desfășurat, de 
un capăt la altul, sub semnul superio
rității categorice a jucătorilor de la 
Steaua, care au creat faze de joc deo
sebit de frumoase, încheiate de data 
aceasta și cu goluri. Gheața a spart-o 
Raksi, în min. 63, șutînd cu sete de 
la 10 metri. Tot el avea să înscrie 
și al doilea gol al învingătorilor, 7 
minute mai tîrziu. Apoi, Voinea în 
min. 75 și, cu 2 minute înainte de 
fluierul final, Sătmăreanu (aju
tat și dc... ricoșeul unui apărător !), 
au creat diferența justă în acest meci 
pe care bucureștenii l-au avut la 
discreție.

Arbitrul Vetter Erwin (R.D. Ger
mană) a condus excelent următoarele 
formații: .

STEAUA: Suciu (Haidu) — Petes- 
cu, D. NICULAE, JENEI, Sătmărea- 
nu — Negrea, D. POPESCU — S. 
Avram, CONSTANTIN, VOINEA, 
RAKSI.

U.T.A.; WEICHELT — Birău, 
CHIVU, Mețcaș (Petschovschi III),

oaspeți prin Botoș (min. 26). Au în
scris în ordine Boldan (A) — min 36, 
Cosma (A) — min. 43, Boldan (A) — 
min. 60, Orban (G) — min. 74, Boldan 
(A) — min. 78. (N. Baișan-coresp.).

MEDICINA CLUJ — TOPITORUL 
BAIA MARE 3—1 (0—0). Se poate 
spune că Topitorul a ratat calificarea 
pentru că nu a avut condiție fizică. 
Oaspeții au jucat calm și organizat în 
prima repriză, dar în cea de a doua 
au cedat teren, permițînd studenților 
să atace mai insistent. Au marcat : 
Cristea (min. 60, 64 și 88) pentru Me
dicina, respectiv Bandi (min. 74). In 
urma acestui rezultat se va juoa un al 
treilea meci. (V. Cacoveanu-coresp.).

METALUL BUZĂU — METALUL 
PITEȘTI 5—0 (3—0). Peste 5 000 de 
spectatori au aplaudat promovarea în 
categoria C a formației din Buzău. 
Au marcat : Butnaru, Enache, Tănase 
(2) și Toader (din 11 m). (Marin Du- 
mitru-coresp.).

VICTORIA BACĂU — GLORIA 
BÎRLAD 2—1 (1—0). Neputînd în
vinge decît cu 2—1, Victoria a pier
dut promovarea. Insuccesul se dato- 
rește faptului că echipa locală a ju
cat nervos. în schimb Gloria a practi
cat un fotbal de calitate. Au înscris : 
Firici (min. 30) și Dobranis (min. 90 
din 11 m) pentru Victoria, respectiv 
Balint (min. 60). (Ilie Iancu-coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — STU
FUL TULCEA 1—1 (0—1).

Meciul de atletism Steaua—Dinamo
(Urmare din pag. 1)

1,4 sec de recordul de juniori) ; 110 
mg: N. Macovei (S) 14,8, N. Perța 
(S) 15,0, I. Dumitrașcu (A) 15,1, V. 
JurcS (D) 15,2; 3000 m ob. : Z. Va- 
moș (D) 3:41,2, V. Caramihai (S)
8:54,8, I. Căpraru (S) 9:05,8 ; 4 x 100 
ni : Steaua 42,3; Dinamo (41,4) a fost 
descalificată; triplu: N. Dumitrescu 
(D) 15,53, N. Mărășescu (S) 15,33, 
O. Viscopoleanu (S) 15,30, 0. Corbu 
(A) 15,04; înălțime: E. Ducu (S) 1,98, 
Al. Spiricon (D) 1,98 ; greutate: Ad. 
Gagea (D) 16,86; suliță: W. Socol 
(S) 68,90, M. Petra (S) 57,14, Al. 
Crăciuneșcu (D) 55,60 ; FEMEI: 100 
m : N. Dinu (A) 12,2 G. Moga (A) 
12,3, G. Cîrstea (5) 12,3; 400 m: FI. 
Stancu (S) 57,6, E. Teodorof (D) 59,5, 
El. Bucur (S) 61,2 ; 80 mg: G. Cîrstea 
(S) 11,2 — record dc junioare, El. 
Vintilă (D) 11,7, St. Nedelcu (A) 11,8 ;

IGNA — Jac, FLORUȚ — Pantea, 
Domide, Țîrlea, AXENTE.

JACK BERARIU

M* ■■ ....

la

Năstutescu centrează, Georgescu șutează și. 
Rapid — Farul 3—3)

(fază din meciul 
Foto : Aurel Neagu

Finala campionatului de juniori

Rapid București—Universitatea Cluj
2-1 (2-1)

finalei „Cupei Balca- 
Rapid și Farul. în 
tabela de marcaj 
favoarea Rapidului I

O desfășurare neobișnuită a avut 
prima manșă a 
nice", dintre 
minutul 57, 
arată 3—0 în 
Giuleștenii inițiază un atac și Năs- 
turescu finalizează. Dar, arbitrul V. 
Pădureanu apreciază ofsaid și anulea
ză golul. Jucătorii de la Farul de- 

tehnic și tactic ca să Ie punem nu
mai pe seama emotivității sau a 
căldurii. Mai bine zis se poate spu
ne că cele două echipe au jucat un 
fotbal... prăfuit, ruginit. Și, pe te
ren, evolua tinerețea fotbalului 
nostru!

Se poate spune că victoria Ra
pidului este — într-o măsură — 
norocoasă. într-adevăr, cele două 
goluri marcate pot fi puse pe sea
ma tînărului, talentatului dar și 
îngîmfatului portar clujean Mol
dovan. La primul gol (min. 27) el 
a vrut să plonjeze „frumos", a 
scăpat mingea și Pareșcura a mar
cat. După numai două minute, în 
urma celei mai frumoase faze a 
meciului, singura în care jucătorii 
clujeni și-au dovedit talentul, Cri- 
șan egalează: 1—1. în min. 38, Mol
dovan intră din nou în acțiune: el 
iese prea mult din poartă (cu toate 
că faza impunea prezența lui pe li
nia porți) și Neagu înscrie golul 
victoriei: 2—1.

Arbitrul Aurel Bentu — Bucu
rești a condus corect formațiile:

RAPID (antrenor Ion Costea): 
Răducanu — Gitejan, Costea, Cioca, 
Ștefan — Gh. Ionescu, M. Popescu 
— Ad. Popescu, Neagu, Pareșcura, 
Mitroi.

UNIVERSITATEA (antrenor Sil
viu Avram): Moldovan — Pop, An
ca, Popovici. Gruber — Țegean 
(min. 70 Ardeleanu), Oprea — Tar- 
cu, Barbu, Mustățea, Crișan.

MIRCEA TUDORAN

14:29,4; 400 mg: I. Rățoi (D) 53,9, 
I. Dumitrașcu (A) 55,3, Z. Olah (D) 
56,2 ; 10 km marș : L. Caraiosifoglu 
;D) 47:31,4 ; lungime: A. Samungi (S) 
7,71, V. Sărucan (D) 7,60; prăjină: 
P, Astafei (S) 4,82, D. Piștalu (D) 
4,40, S. Cristescu (D) 4,40 ; disc: I. 
Naghi (S) 51,90 ; ciocan 5 Gh. Costa- 
che (D) 63,90, C. Drăgulescu (S) 62,12, 
V. Tibulschi (D) 59,00; FEMEI : 

REZULTATELE TEHNICE DIN ETAPA A ll-A
Categoria A

Bărbați Femei General
Steaua — Dinamo 95—106 67—46 162—152
Steaua — Argeș 135— 59 64—49 199—108
Dinamo — Argeș 136 —58 55—57 191—116
Cluj — Progresul 119— 60 69—40 188—100
Cluj — I.C.F. 95— 90 51—62 146—152
I.C.F. -- Progresul 118— 64 67—39 185—103
Brașov — Rapid 81—114 60—43 141—155
Brașov — Banat 83—114 66—36 149—150
Rapid -- Banat 102— 89 58,5—42,5 160,5—131,5

clanșează un contraatac. Balonul a- 
junge la Iancu, „tăvălugul" își face 
loc printre adversari și... 3—1. Stu
poare 1 în loc de 4—0, 3—1 !

Să vedem ce s-a întîmplat pînă a- 
tunci. Ceferiștii au început furtunos, 
în primele două minute, șuturile lui 
Ionescu și Dumitriu au fost reținute 
de Manciu, dar acesta a cedat în 
minutul 4 : Codreanu face o cursă 
pe extremă, centrează și Năsturescu 
împinge balonul în plasă. Peste două 
minute, Năsturescu centrează, Geor
gescu șutează și... 2—0. Iureșul ra- 
pidist continuă. Ionescu, Dumitriu, 
Năsturescu hărțuiesc permanent a- 
părarea Farului. Constănțenii se a- 
pără, se apără... Golul următor, insă, 
care „plutea" în aer a căzut abia în 
min. 31. Ionescu îl lansează pe Du
mitriu care intră în careu și șutează 
sub bară : 3—0.

După pauză, jocul s-a echilibrat. 
Mijlocașii Farului sînt mai activi, 
înaintașii mai incisivi. Fazele se suc
ced la o poartă și la cealaltă. Notăm 
cîte o Ocazie ratată. Autori : Iancu 
și Dumitriu. Căldura își spune și ea 
cuvîntul. Se joacă mai lent. Minu
tele trec și... ceasul arată min. 57 al 
partidei. Pe lîngă cele arătate la 
început, mai notăm două schimbări: 
Pîlcă ia locul lui Manciu, iar Kraus 
îl schimbă pe Georgescu. După cî
teva minute, Ologu îl înlocuiește pe 
Kallo. Jucătorii de la Farul au iniția
tiva, organizează cîteva atacuri care 
pun la încercare poarta apărată de 
Andrei. în min. 78 apărarea Rapidu
lui a cedat. Tufan centrează, balonul 
se lovește de capul lui Ologu apă
rătorii rapidiști ezită și Iancu... pro
fită : 3—2. Peste două minute Urzi, 
ceanu îl înlocuiește pe Andrei. în- 
trevăzînd posibilitatea unui scor e- 
gal, constănțenii se mențin în atac. 
Egalarea se produce dintr-o greșeală 
elementară a portarului Urziceanu 
care, sărind, a încercat să rețină o 
centrare a lui Tufan. El a scăpat 
mingea și Zamfir a reluat în poarta 
goală : 3—3 ! Pînă la încheierea par
tidei am mai reținut doar cîteva ma
nifestări nesportive ale unor specta
tori certați cu disciplina și buna cu
viință ceea ce l-a obligat pe arbi
trul V. Pădureanu să fluiere sfîrșitul 
jocului în min. 87.

RAPID : Andrei — Greavu, Mo- 
troc, Lupescu, Mihai — Jamaischi, 
Georgescu — Năsturescu, Dumitriu, 
Ionescu, Codreanu.

FARUL : Manciu — Pleșa, Costin, 
Tîlvescu, Dumbravă — Manolache 
(Stancu din min. 46), Koszka — Tu
fan, Iancu, Zamfir, Kallo.

P. VINTILĂ

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. ; 

etapa din 17 iulie 1966

U.T.A. — steaua
Metalul Hund.—Jiul Petrila 
Minerul Lupenl—A.S. Cugir 
Locomotiva Iași—C.F.R. Pașcani 
Met. Tîrgoviște—Rapid Mizil 
Poiana Cîmpina—Fi. Moreni 
c.s.M. Sibiu—Gaz m. Mediaș 
Faianța Sighișoara—Chimia Fag. 
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 
C.F.R Timișoara—C.F.R, Arad 
Industria sîrmei—Clujeana 
Arieșul Turda—A.S. Aiud 
Textila Buhuși—Ceahlăul

29

i.n.m.
IV.
v.

vi.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII.

XHI. _
Fond de premii * 215122 lei din 

report premiul minim 60 085.

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
x
1
1

care

200 m : G. Moga (A) 25,6, V. Dinu (A) 
25,7, El. Vintilă (D) 26,0 ; 800 m : 
FI. Stancu (S) 2:12,6, El. Teodorof (D) 
2:13,4, El. Bucur (D) 2:17,4; 4x100 
m : Steaua 48,6, Argeș 49,5 ; înălțime; 
I. Balaș (S) 1,80, R. Voroneanu (S) 
1,58 ; greutate: M. Peneș (D) 13,04, 
L. Oros (S) 12,91 ; suliță■: M. Peneș 
56,26, M. Ciyrea (D) 49,64, M. Diaco- 
nescu (S) 49,60, El. Neacșu (A) 48,14.
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GRUPA A, LA LONDRA

nglia—Mexic 2-0 (1-0)
'otbaliștii englezi au reușit să o- 
: în sfîrșit o satisfacție suporte- 
r lor, obținînd prima victorie, 
lt timp scorul întîlnirii Anglia — 
xic a rămas strîns, după ce a fost 
chis de Bobby Charlton în mi- 
ul 37. Englezii au făcut un joc

similar celui din partida cu Uruguay, 
ținînd mult balonul, într-un continuu 
schimb de locuri. Fazele clare de 
poartă au fost însă tot atît de rare 
și abia în minutul 75 Hunt reușește 
să înscrie al doilea gol, pecetluind 
rezultatul. Au jucat echipele :

ANGLA : Banks—Cohen, J. Charl
ton, Wilson, Moore, Stiles, B. Charl
ton, Peters, Paine, Greaves, Hunt.

MEXIC : Calderon—Chaires, Her
nandez, Nunes, Pena, Del Muro, 
Diaz, Reyes, Jarregui, Padila, Borja

Trimișii noștri speciali, 
și G. NICOLAESCU,

C. MACOVEI
transmit

încep să dispară

ESH
semnele de întrebare• ••

RUPĂ B, LA BIRMINGHAM

r. Germană—Argentina 0-0
.a începutul partidei, argentinienii 
rchează un ușor avantaj. Ei au 
zia de a deschide scorul prin Ar- 
e, dar portarul Tilkowski reține 
oi, fotbaliștii vest-germani ratea- 

în scrie, în special prin Seeler, 
minutele 13, 26 și 40. După pauză 
:ul devine dur, menținîndu-se în 
a de dominare a echipei R.F. Ger- 
ne. După eliminarea argentinianu-

Albrecht, din min. 65, vest-ger-

manii aruncă toate forțele în atac 
dar nu reușesc să marcheze. Cea mai 
mare ocazie este ratată în min. 80 
cînd un schimb de pase rapide Hal
ler—Briills-Seeler se încheie cu 
șut al acestuia din urmă pe care 
tarul Roma nu-1 poate reține, dar 
Perfumo scoate balonul printr-o 
foarfecă de pe linia porții.

R.F. GERMANĂ: Tilkowski—Schul
tz, Hottges, Schnellinger, Becken
bauer, Weber, Briills, Haller, Uwe 
Seeler, Overath, Held.

ARGENTINA : Roma—Perfumo, 
Albrecht, Marzzolini, Fereiro, Solari, 
Ratin, Mass, Onega, Artime, Gonza
les.

de vi-

RUPĂ C, LA MANCHESTER

Portugalia-Bulgaria 
. 3-0 (2-0)

fc partida cu echipa Bulgariei, ju- 
torii portughezi au întîmpinat o 
istență destul de slabă. Ei au des- 
s scorul în minutul 7, cînd Torres 
demarat pe extrema dreaptă, de 

de a centrat puternic. Fundașul bul- 
r Vuțov, vrînd să degajeze, a în- 
is cu capul în propria poartă. Fot- 
Iiștii portughezi au majorat scorul 
n Eusebio (mia. 38) în urma unei 
mbinații pe centru cu Simoes. în

îRUPA D, LA SUNDERLAND

R.S.S.-ltalia 1-0 (0-0)
Joc de tatonare în prima repriză, 
m lent și cîteva șuturi ale lui 
azzola apărate cu brio de Iașin, 
re și-a reluat locul în poarta echi- 
i sovietice. în repriza a doua me
ii jBfcte mai antrenant, cu multe 
:e de poartă. După ce Pascutti ra- 
îză o bună ocazie, în minutul 57 
slenko îl driblează scurt pe Fac- 
etti, pasează Iui Malafeev, repri- 
îște mingea și trimite în poartă, fă-

CLASAMENTE

un
por-

min. 36. Asparuhov a avut o bună 
ocazie de a înscrie, dar mingea a lo
vit bara. După pauză, inițiativa a 
aparținut în continuare portughezilor, 
în minutul 75, Naidenov a avut o 
intervenție salutară, deviind în corner 
un șut la colțul de sus al lui Eusebio, 
dar peste 7 minute este bătut din nou. 
Torres profită de o greșeală a lui 
Gaganelov și înscrie de aproape. A 
arbitrat Codesal (Uruguay).

PORTUGALIA : J. Pereira — Fes
ta, Germano, Vicente, Hilario, Geaca, 
Coluna. Augusto, Eusebio, Torres, Si
tu oes.

BULGARIA : Naidenov — Salama- 
nov, Penev, Vuțov, Gaganelov, Jecev, 
Iakimov, Dermendjiev, Jekov, Aspa
ruhov, Kostov.

cînd inutil plonjonul lui Albertosi. 
Italienii contraatacă energic, și în 
minutul 79 sint pe punctul de a egala, 
însă Iașin blochează la picioarele lui 
Fachetti venit în atac. Cu 5 
înainte de sfîrșit, Husainov 
ocazia de a majora scorul.

Arbitrul Kreitlein (R.F.G.) 
dus formațiile :

U.R.S.S. : Iașin — Ponomarev, Șes- 
terev, Afonin, Danilov, Sabo, Voro
nin, Cislenko, Malafeev, Banișevski, 
Husainov.

ITALIA: Albertosi — Burgnich, 
Rosato, Salvadore, Facchetti, Lodetti, 
Leoncini, Meroni, Mazzola, 
li, Pascutti.

minute 
pierde

a con-

Bulgarei-

GRUPA A

Anglia
Uruguay
Franța 
Mexic

2
2
2
2

1 
1 
0
0

1 O 2:0
1 O 2:1
1 1 2:3
1 1 1:3

3
3
1
1

Miercuri, la
R.F. Germană

larti, la 
a 17,30). 
Miercuri, 
a 20,30).

Londra : Mexic—Uruguay 

la Londra : Franța—Anglia

1. Portugalia
2. Ungaria
3. Brazilia
4. Bulgaria

Birmingham 
(ora 20,30).

GRUPA C

Spania—

GRUPA B

2
2
2
2

4
2
2
O

R. F. Germană
Argentina
Spania
Elveția

larti, la Sheffield : 
(ora 20,30).

3
3
2
0

Argentina—Elve-

Ce/e 39 de goluri
de pinâ acum

CITE DOUĂ GOLURI: Haller 
■ unul din 11 m și Beckenbauer 
l.F. Germană), Augusto și Torres 
’ortugalia), Malafeev (UR.S.S.), Ar
me (Argentina) și Bene (Ungaria). 
CITE UN GOL: Hausser și De 
iurgoing — din 11 m (Franța), Bor- 

(Mcxic), Held (R.F. Germană), 
irri, Amancio și Sanchis (Spania), 
ele, Garrincha și Tostao (Brazilia), 
isebio (Portugalia), Farkas, Meszoly 
• din llm (Ungaria), Rocba și Cor- 
z (Uruguay), Bobby Charlton și 
unt (Anglia), Quentin (Elveția), 
arcos (Chile), Pak Sin Din (R.P.D. 
oreeană), Cislenko și Banișevski 
J.R.S.S.), Barison și Mazzola (Italia). 
^JJTOGOL: Vuțov (Bulgaria)
mtru Portugalia.

Marți, Ia Liverpool : Portugalia—Bra
zilia (se transmite la posturile de tele
viziune și radio de la ora 20,30).

Miercuri, la Manchester : Ungaria—
televiziune deBulgaria (se transmite 

la ora 20,30).

GRUPA

1. U.R.S.S.
2. Italia
3. Chile
4. R.P.D. Coreeană

la

D

4
2
1
1

Italia—Marți, la Middlesbrough : 
R.P.D. Coreeană (ora 20,30).

Miercuri, la Sundefland : Chile — 
U.R.S.S. (se transmite la radio de la 
ora 20,30).

După excepționala partidă 
neri, la Liverpool, în care am văzut 
pe campionii mondial făcuți k.o. de 
o irezistibilă echipă a Ungariai, am 
luat drumul spre Birmingham, unde 
ne aștepta un alt „cap de afiș" 
optimilor, meciul R.F. Germană 
Argentina.

Dar... „la pomul lăudat să nu 
duci cu sacul!" Se vede treaba 
acest proverb este valabil și 
campionatul mondial, fiindcă meciul 
care promitea să fie o confruntare 
a fotbalului european, atletic și in
spirat, cu cel sud-american, exce- 
lînd prin virtuozitate, a constituit 
de fapt o decepție pe aproape toate 
planurile, exceptînd poate doar cel 
ai dîrzeniei deosebite cu care s-a 
luptat pe teren.

Decepția au resimțit-o mai cu sea
mă miile de spectatori vest-ger
mani veniți să-și încurajeze echipa. 
Ei au părăsit tribunele din Bir
mingham dezamăgiți de proprii lor 
idoli. N-au fost mai satisfăeuți nici 
cei ce așteptau un spectacol din par
tea argentinienilor. Aceștia parcă au 
împrumutat din arsenalul europe
nilor cele mai defensive tacti: 
„betonînd" de la lovitura de 
cepere pînă la fiuerul final.

Sud-americanii, preveniți că echi
pa lui Helmut Schon vine cu in
tenții ofensive, i-au opus o tacti
că de apărare cu mai multe „zo
ne", acționînd succesiv ceea a ce 
a format un „lacăt" foarte greu de 
deschis. La rîndul lor, vest-germa- 
nii, surprinzător de slab orientați 
în această partidă, au greșit mi- 
zînd numai pe prezența lui Uwe 
Seeler ca vîrf de atac, care în plus 
nu a fost servit decît cu mingi 
înalte, interceptate mereu de apă
rătorii latini, foarte supli și vigu- 
roși. în ultima instanță, dacă poar
ta le era periclitată, argentinienii 
aruncau mingea departe, iuptînd 
evident pentru un rezultat de ega
litate, pe care l-au și salutat 
altfel în final cu 
tuziasm.

Nu s-ar putea 
nieniî n-au avut 
porta adversă. Artime, Mas și Ra- 
tin au sesizat prompt vidul lăsat 
în apărare de plecarea înainte a 
lui Schnellinger — fundaș cu sar
cini ofensive — și au intrat de mai 
multe ori în careul vest-germani- 
lor, după contraatacuri reușite. 
Aici s-a impus însă prezența ac
tivă a „măturătorului" Schultz, 
care a respins toate mingile peri
culoase, protejînd ideal pe porta
rul Tilkowski, destul de rar pus la 
încercare.

Mai consemnăm că dîrzenia ar
gentinienilor și jocul atletic al re
prezentanților R.F. Germane, ur- 
cînd în tempo pe termometrul par
tidei, au ajuns să depășească limi
tele sportivității de mai multe ori 
în cursul partidei. Aici a avut pri
lejul să se remarce arbitrul iugo
slav Zecevici, care, pentru a tem
pera zelul combatanților a recurs 
la eliminarea (perfect justificată) 
a argentinianului Albrecht, în mi
nutul 65, după avertismente date 
acestuia. Din acel moment, argen-

al

te 
că 
la

în-

de
o explozie de en-

spune că argenti- 
și ei acțiuni ia

fost mai prudenți 
dar și în 10 oameni 
contracareze valul 
adversarilor, în evidentă

în 
au 
de

de minute de fotbal dur

tinienii au 
intervenții, 
reușit să 
atacuri ale 
zi proastă.

După 90
și steril, am urmărit cu privirea 
pe argentinienii care părăseau te
renul jubilînd (ei sînt ca și cali
ficați, considerînd exclusă vreo 
surpriză din partea Elveției, ultima 
lor adversară), în timp ce vest-ger- 
mânij pășeau cu capul plecat, vă
dit afectați. Ei au acum un nou 
„hop" de trecut, echipa Spaniei, 
iar acest ultim meci devine deci
siv pentru desemnarea celei de a 
doua calificate în această puternică 
grupă B.

Dar să revenim pentru moment, 
la Liverpool, acolo unde s-a jucat 
prima mare dramă a actualei edi
ții. Situația aproape disperată a 
echipei Braziliei care are doar 
șanse reduse de calificare în sfer
turile de finală ale campionatului 
mondial și va trebui să joace ul- 
ma carte împotriva Portugaliei, la 
19 iulie, constituie subiect principal 
de comentarii.

Simptome semnificative au apă
rut la bursa pariurilor unde acțiu
nile campioanei mondiale au în
registrat un adevărat „crah". Brazi
lia nu mai figurează nici măcar în 
primele șase locuri fiind preceda
tă de Anglia, U.R.S.S., Italia, R.F. 
Germană, Argentina, Uruguay. De 
pildă, cehoslovacul Rudolf Vytla- 
cil, antrenorul echipei bulgare, n-a 
ezitat să declare:„/n grupa a IV-a, 
Ungaria și Portugalia vor ocupa 
primele două locuri". Este păre
rea unui expert care a văzut jucînd 
toate cele trei echipe.

Pentru presa londoneză, la Li
verpool s-a pus capăt unei legende, 
în ziarul „Daily Mirror" cunoscu
tul comentator Ken Jones exclamă: 
„Fără Pele, brazilieni nu sint de
cît niște „simpli muritori".

înfrîngerea Braziliei la Liver
pool este prima într-un meci al 
campionatul mondial, de la 27 iu
nie 1954, cînd Ia Berna a cedat în 
sferturile de finală tot echipei ma
ghiare, cu 4—2, după un meci tu
multuos încheiat cu incidente. Fun
dașul Djalma Santos, care la 38 de 
ani dispută cel de-al patrulea cam-

mon- 
două

EUSEBIO
văzut de Neaga Rădulescu

pionat mondial de fotbal și a par
ticipat atît Ia meciul de ia Liver
pool cît și la cel de la Berna, și-a 
amintit, desigur, vineri seara de 
toate acestea.

Din 1954 nu numai că brazilienii 
erau neînvinși în campionatul 
dial, dar ei n-au făcut decît
meciuri egale cu Anglia în 1958 
(0—0) și Cehoslovacia în 
(0—0). Acum fotbaliștii „cariocas1 
se află în cea mai dificilă situație, 
pentru că le-a rămas un singur 
meci contra Portugaliei. Sigur că 
echipa Ungariai va domina net pe 
cea bulgară, așa cum a făcut în 1958 
în Chile cînd a învins-o cu 6—1. 
Presupunînd că atît Brazilia, cît și 
Ungaria vor cîștiga, ele se vor afla 
la egalitate de puncte cu portu
ghezii, favorizați însă de un golave
raj superior. Brazilienii vor trebui 
nu numai să bată Portugalia, dar 
să obțină o victorie la scor.

Este probabil că împotriva Pqr- 
tugaliei, Pele își va face reintrarea. 
Dar va fi oare suficientă prezenta 
lui pentru a învinge la scor o echi
pă căreia vîntul îi bate favorabil 
în pînze și care dispune de un 
atac eficace și de o apărare de ne
pătruns? Portughezii vor arunca in 
acest ultim meci toate mijloacele 
tehnice și fizice de care dispun. 
Fiindcă nici ei nu sînt încă absolut 
siguri de calificare și, în plus, profi- 
tînd de degringolada Braziliei, vor 
putea elimina din campionat un 

în 
fi

196?

putea elimina din campionat 
contracandidat periculos, care 
ciuda decepțiile.- actuale poate 
mai tîrziu un obstacol de netrecut.

Chestiunea care se pune este de 
a ști dacă înfrîngerea din meciul 
cu Ungaria i-a făcut pe brazilieni 
să-și piardă siguranța, ce constitu
ia unul din atuurile lor esențiale, 
sau dacă dimpotrivă ei vor găsi în 
dificultățile prezente forțe noi pen
tru a dovedi că 
bătălie ei n-au 
natul mondial!

Duminică am 
„Week-endul“ englezesc a fost res
pectat și în programul C.M. De 
marți, însă, noi confruntări pasio
nante ne așteaptă, în această ulti
mă etapă a întrecerilor care trebuie 
să desemneze ultimele 8 echipe ră
mase în cursă.

Pe listele de pronosticuri încep 
să dispară semnele de întrebare...

dacă au pierdut o 
pierdut și campio-

avut zi de pauză.

Echipa „ideală44 după două
După două etape din optimile de finală, cei mai buni 

campionatului ar ii:

IAȘIN
(U.R.S.S.)

etape
11 jucători ai

SCHULTZ
(R.F.G.)

RATTIN 
(Argentina)

GERMANO
(Portugalia)

SALVADORE 
(Italia)

B. CHARLTON COLUNA
(Anglia) (Portuqalia)

CISLENKO EUSEBIO ALBERT ROCHA
(U.R.S.S.) (Portugalia) (Ungaria) (Uruguay)

CIUDAD DE MEXICO. Ramirez Vas- 
quez va conduce Comitetul de organi
zare a celei de a 19-a ediții a Jocurilor 
Olimpice din Mexic, în absența preșe
dintelui Lopez Mateos. Ramirez Vas- 
quez, în vîrstă de 50 de ani, este un 
arhitect cu renume internațional și de
ține funcția de vicepreședinte al Uniu
nii Internaționale a Arhitecților.

BUDAPESTA. In runda a 9-a a tur
neului internațional masculin de șah de 
la Szombathely, reprezentantul României, 
Victor Ciocîltea, a rțmizat cil șahistul 
iugoslav Bukici. Liderul clasamentului, 
Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană), 
a întrerupt partida disputată cu Barcza. 
Alte rezultate înregistrate în runda a 
9-a ; Kavalek—Szom 1—0 ; Bronstein— 
Lilienthal 1—0 ; Peîitov—Paoli 1—0. In 
clasement conduce Uhlmann cu 6 puncte 
și o partidă întreruptă, urmat de Bron
stein și Kavalek cu cîte 6 puncte fie-

Ultimele știri externe
care, Ciocîltea și Bilek cu cîte 5,5 punc
te.

TORONTO. în cadrul unui concurs 
de atletism desfășurat la Edmonton 
(Canada), sprinterul canadian Harry 
Jerome a egalat recordul mondial la 
100 varzi deținut de Bob Hayes (S.U.A.) 
cu 9,1.

BERKELEY. Cunoscutul atlet John 
Pennel a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu performanța de 5,35 m. A- 
cest rezultat este superior cu 3 cm ac
tualului record mondial oficial al pro
bei. Nu sc știe încă dacă rezultatul ob
ținut de Pennel va fi omologat ca nou 
record mondial.

PARIS. A început întilnirea dintre 
selecționatele Franței și Braziliei con-

lînd pentru finala grupei „A“ a „Cupei 
Davis" (zona europeană). După prima 
zi, Brazilia conduce cu 2—0. Manda- 
rino l-a întrecut pe Pierre Darmon cu 
3—6, 6—4, 6—2, 6—1 ; iar Koch l-a 
învins cu 2—6, 6—1, 6—3, 6—2 pe 
Franțois Jauffrct.

• Finala grupei „B" se desfășoară 
la Miinchen între echipele R. F. Ger
mane și Republicii Sud Africane. Spor
tivii din R. F. Germană au cîștigat pri
mele două meciuri (Buding-Diepraam 
6—2, 6—1, 1—6, 6—4 ; Bungert—Drys
dale 6—3, 0—6, 8—6, 6—4) și conduc 
cu 2—0.

AMSTERDAM. Turneul internațional 
masculin de șah de la Amsterdam s-a 
încheiat cu victoria fostului campion

mondial, Mihail Botvinnik (U.R.S.S.), 
care a totalizat 7,5 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Potnar (Spania) 
cu 5,5 puncte și Flohr (U.R.S.S.) cu 5 
puncte. Botvinnik a terminat acest tur
neu neînvins.

MOSCOVA. în prima zi a concur
sului internațional de natație de la 
Moscova, înotătoarca sovietică Irina 
Pozdniakova (13 ani) a obținut un 
nou record mondial la 200 m bras : 
2:43,0 (v.r. 2:44,6). Alte rezultate : 
400 m bărbați: Semion Beliz — 
Geiman — 4:14,1 (rec. european, 
cu 8 zecimi superior fostului re
cord deținut de Wiegand-R.D.G.) 
100 m liber femei : Marta Ran
dall (S.U.A.) 1:01,1. 100 m liber
bărbați : Don Schollander (S.U.A.) 
53,2; 200 m fluture: Kuzmin (U.R.S.S.) 
2:11,5.



A

SPORTIVII ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
J

6 victorii românești la Criteriul european
de natație pentru juniori

Anca Andrei 1:12.8 la 100 m spate și 2:3 9.1 la 200 m spate

17 (prin telefon).CATANIA
Peste 3 000 de spectatori au asistat 
sîmbătă și duminică în tribunele 
„Piscinei de la Plaja* la întrecerile 
criteriului european de natație pen
tru juniori (născuți pînă în 1951), la 
care au participat sportivi din 11 
țări.

Delegația tării noastre alcătuită 
din 5 înotători a avut o eomportare 
foarte frumoasă, obtinînd 6 victorii 
individuale. în continuu progres, tî- 
năra Anca Andrei din Reșița a do
minat categoria cursele de 
cîștigînd cu 1:12.8 și, 
2:39.1, timpuri care constituie 
recorduri 
subliniat 
m spate 
senioare 
ban ! Tot cu cite două victorii 
încheiat evoluțiile din acest impor
tant concurs șl brasiștii Gica Ma- 
naiu si Petre Teodorescu. Merită 
evidențiate îndeosebi cifrele reali
zate de înotătorul bucureștean, 1:14,7 
(la 0,6 sec. de recordul de juniori 
II al lui Soptereanu) și 2:43,4.

Rezultate tehnice: BĂIEȚI — 100 
m liber : 1. D. Karydis 
R. Karlsson (Suedia) 
spate : A. Petty (Italia) 
(Polonia) 1:09,8; 200
TEODORESCU (ROMANIA) 
Gebhardt (Austria) 2:50,4, Camalich 
(Italia) 
iumbo 
2:34,7: 
4:44,2, 
m spate: Esteva (Spania) 2:27,7, Es-

spate, 
respectiv, 

noi 
de junioare ale țării. De

că performanta de la 200 
egalează recordul țării la 
deținut de Cristina Bala- 

au

(Grecia) 58,1, 
60,6; 100 m
1:09,6, Zielski 
m bras: P.

2:43,4.

2:50,7; 200 m fluture: Pa- 
(Italia) 2:28,2, D’Elia (Italia) 
400 m liber: Esteva (Spania) 
D'Angelo (Italia) 4:45,9; 200

2:30,9; 100 m bras :
(ROMÂNIA)

pany (Spania)
P. TEODORESCU 
1:14,7, T. Kautomanis (Grecia) 1,18,9, 
Gebhardt (Austria) 1:19,5.

FETE — 200 m liber: 
(Finlanda) 2:22,4, B. Larsson 
dia) 2:23,0 ; 200 m spate :
DREI (ROMÂNIA) 2:39,1 — 
cord de junioare și record 
oare egalat, Y. Tornqvist 
2:45,4, 
100 m 
NIA) 
1:26,5,

M. Tilly 
(Sue- 

A. AN-
nou re

de seni- 
(Suedia)

2:48,1 ;
(ROMÂ- 

(Italia)

D. Meister (R.F.G.) 
bras: G. MANAFU 
1:25,6, P. Carboni
P. Bonora (Italia) 1:27,8; 100

m fluture: P. van Pouche (Belgia) 
1:13,0, 2. I. Uggla (Suedia) 1:16,5; 
200 m mixt: M. Tilly (Fini.) 2:45,1, 
2. B. Larsson (Suedia) 2:47,0,... 9. D. 
Mezinca (România) 2:55,5 ; 100 m li
ber: M. Tilly (Fini.) 1:04,3, M. Lars
son (Suedia) 1:05,9,... 6. E. Schuller 
(România) 1:10,3; 100 m spate: A. 
ANDREI (ROMÂNIA) Li2,8 — nou 
record
(Suedia) 1:15,5,
1:17,0;
(ROMÂNIA) 3:00,6, P. Bonora (Ita
lia) 3:05,8.

de junioare, Y. Tornqvist
O. Ascani (Italia)

200 m bras: G. MANAFU

Brasistul V. Costa (1:10,5 la 100 m-nou record
și 2:36,2 la 200 m) învingător la Bratislava

La Messina: baschetbalistele românce 
au întrecut echipa
MESSINA, 17 (prin telefon). în ziua 

a III-a a turneului internațional fe
minin de baschet din localitate, re
prezentativa României a obținut pen
tru prima dată o victorie pe teren 
neutru asupra puternicei echipe a Ce
hoslovaciei, clasată întotdeauna pe lo
cul aj doilea sau a] treilea în cadrul 
„europenelor* și „mondialelor*. Meciul 
a fost extrem de echilibrat, iar în
vingătoarea a putut fi cunoscută de 
abia în ultimele secunde. După perioa
de de dominare care au alternat, ce
hoslovacele intră în min. 36 cu un 
avans de două coșuri : 42—38. Dato
rită apărării foarte sigure practicată 
de echipa română, aceasta reface 
punct cu punct. Totuși, cu 10 secunde 
înaintea fluierului final România este 
condusă cu 50—49. Urmează un fault 
tactic comis asupra pivotului advers 
care ratează ambele aruncări, un taim- 
aut în cursul căruia antrenorii echipei 
române dau tema tiactică necesară

unui astfel de moment și apoi un ata 
încheiat cu o pătrundere și o aruncar 
reușită de Dorina Suliman. Scor fi 
nai : 51—50 (22—23) pentru echip 
română care a făcut o partidă excelen 
tă și în atac și în apărare. Au în 
scris : Suliman 11, Horvath 2, Dumi 
trescu 6, Niculescu 1, Spiridon 3, Iva 
novici 6, Diaconescu 2, Vogel (cea ma 
bună de pe teren) 7, Gheorghe 2, Ra 
coviță 3, O. Simon 8 (a mai juca 
M. Simon-Pruncu) pentru România 
Mikulaskova 3, Richterova 4. Meii 
harova 5, Zvolenska 12, Ioskova 3 
Kyzlinkova 8, Volkova 6, Jindrova 7 
Starsi 2 (a mai jucat Stecherova 
pentru Cehoslovacia. Au arbitrat bin. 
Velkey (Ungaria) și Letourne 
(Franța).

Alte rezultate: Cehoslovacia — Un 
garia 50—38 (37—27), Italia —Franț 
47—37 (24—19), Ungaria — Franț; 
62—60 (26—20). Turneul continuă.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE LA BRAȘOV

BRATISLAVA 17 (prin teleîon). — 
înotători din 9 țări au fost prezenți 
sîmbătă și duminică la întrecerile 
din cadrul „Marelui premiu al ora
șului Bratislava". La acest concurs o 
comportare excelentă a avut tînărul 
înotător timișorean Vasile Costa, 
care a cîștigat probele de 100 m 
bras cu 1:10,5 — nou record repu
blican și 200 m bras cu 2:36,2. Spor
tivul nostru a fost premiat la sfîr- 
șitul întrecerilor pentru cea mai 
bună performantă a concursului.

REZULTATE TEHNICE : 100 m
bras (m) : 1. V. COSTA 1:10,5 — 
nou rec. republican, 2. Kral (R.S. 
Ceh.) 1:14,4, 3. Ocenasek (R.S. Ceh.) 
1:14,4; 100 m liber (in) : 1. Caperonis 
(Elveția) 56,9, 2. Tippman (R.S. Ceh.) 
57,5,... 7. H. Schier 59,1 ; 100 m spate 
(m) : 1. Ferak (R.S. Ceh.) 1:03,1, 2. 
Tichy (R.S. Ceh.) 1:05,3,„. 4. Z. Giu-

rasa 1:06,5; 200 m spate (m) :
Ferak 2:19,8, 2. Tichy 2:21,6,.. 
Giurasa 2:28,8: 200 m bras (m) 
V. COSTA 2:36,2, 2. Pejsa (R.S. Ceh.) 
2:38,5, 3. Wissiak (Austria) 2:40,0.

î.
7.
1.

BRAȘOV, 17, (prin telefon). Tur
neul internațional masculin de bas
chet a început în sala Tractorul cu 
două jocuri spectaculoase, încheiate 
însă la scoruri categorice. In primul, 
selecționata de tineret a țării noastre 
a dispus de reprezentativa de juniori

a Turciei cu 68—50 (31—20), iar îr 
al doilea echipa de seniori a Româ
niei a întrecut selecționata Brașovu
lui cu 89—43 (38—17). întrecerile
continuă.

C. GRUIA-coresp. regional.

Campionatele mondiale de tir
(Urmare din pag. 1)

Au luat sfîrșit campionatele 
mondiale de scrimă

MOSCOVA, 17 (prin telefon). 
Sîmbătă, în Capitala Uniunii Sovieti
ce, au luat sfîrșit întrecerile din ca
drul ediției 1966 a campionatelor 
mondiale de scrimă pentru seniori. 
Proba ultimei zile a fost cea de spa
dă pe echipe. Campioană mondială— 
echipa de spadă a Franței. în finală, 
spadasinii francezi au cîștigat cu sco
rul de 8—6 în fața celor sovietici 
'Brodin și Bourquard cîte 3 victorii, 
Dreyfuss și Alemann cîte o victorie, 
-esoectiv Nicancikov, Kostava și 
"Iriss cîte 2 victorii. Cel de-al patru- 

■'1 trăgător din echipa U.R.S.S.,

Smoleakov n-a obținut nici o victo
rie). Francezii au condus de la în
ceput (5—1, 5—3, 7—3), dar sovie
ticii s-au apropiat 
mentul psihologic

Pentru locurile 
formațiile Suediei 
chipei țării noastre în eliminări di
recte) și R.F. Germane. Spadasinii 
suedezi au terminat victorioși, la 
limită : 8—7. Ultimul asalt nu s-a 
mai tras. Chiar și în caz de egalita
te, trăgătorii suedezi n-ar fi scăpat 
victoria, avînd o situație superioară 
la tușe.

pînă la 7—6, mo- 
al meciului.
3—4 s-au întîlnit 
(învingătoarea e-

Germană și U.R.S.S., la egalitate, cu 
cite 569 t, în clasamentul individual 
conduc americanii Horneț și Jones 
cu 147 t. Enache este al patrulea cu 
146 t. Ceilalți trăgători români au 
totalizat : Florescu 145, Dumitrescu 
143 și Popovici 141 t. Concursul in
dividual se va încheia marți.

— Și probele de pușcă ?
— Aici, rezultatele noastre sînt 

departe de ceea ce ne-am așteptat. 
La 60 de focuri culcat Boyd (S.U.A.) 
a tras 598 p, Nowicki (Polonia) 596 p, 
Krilliny (S.U.A.) 596 p, în timp ce 
ai noștri au realizat : 44. Ferecatu — 
589 p, 57. Sandor — 587 p, 61. Caban 
— 587 p, 91. Rotaru — 583 p. Au 
fost prezenți 141 de trăgători. între
cerea pe echipe a fost cîștigată de 
formația S.U.A. cu 2376 p. Echipa 
noastră a fost a 13-a cu 2346 p. Ia 
poziția genunchi (112 concurenți) pe 
primul ioc, sovieticul Koniakin cu 
390 p. Vasilescu (33) 380 p, Ferecatu 
(61) 376 p, Rotaiu (66) 374 p, Sandor 
(74) 372 p. A cîștigat tot echipa 
S.U.A. totalizind însă același punctaj 
ca și formația sovietică : 1542 p.
Echipa noastră (15) n-a reușit decît 
1502 p.

— Ce va fi In zilele următoare ?
— Așteptăm plini de emoție înche

ierea concursului de talere și apoi 
începerea celui de skeet. Să vedem 
ce va fi !...

1

la

— E rîndul nostru, ca în loc d« 
.la revedere*, să vă rugăm să .rans- 
miteți tuturor sportivilor noștri 
SUCCES!

Campionatul balcanic

(Urmare din pag. 1)

REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV LA CAIAC-CANOE
frumusețe întrecerilor de caiac-ca- 
noe. Șl, din nou, doar o diferență de 
o zecime de secundă. Suficientă însă 
pentru a da cîștig de cauză echipa
jului Vernescu — Sciotnic. Rezul
tate : 1. A. Vernescu — A. Sciotnic 
(R) 1:40,0: 2. V. Nicoară — H. Iva
nov (R) 1:40,1; 3. B. Bonev — I. Bo- 
nev (B) 1:44,2.

în ultima probă de sîmbătă, K 4 
— 1 000 m, se anunța o întrecere 
strînsă între echipajele conduse de 
Nicoară, Sciotnic și Șcurca. învingă
tori, cu două secunde: Sciotnic, D. 
Ivanov, Țurcaș și 
3:11,7. Pe locurile 
Șcurca, Artimov, 
(R) 3:13,7; 3. Nicoară,
Terente, Conțolenco (R)

Așadar, sîmbătă — 8 
sportivilor noștri, dintre 
mareîndu-se doar canoiștii Pleer, 
Kadnar și Polakovici (Cehoslovacia), 
caîaciștii Adamus, Mașa (Cehoslova
cia) și frații Bonev (Bulgaria), iar 
dintre caiaciste — Mașeva, Hradi- 
lova (Cehoslovacia) și Ruseva (Bul
garia.

Ieri, întrecerile regatei Snagov au 
continuat dimineața, cu „serii* și cu 
o singură finală, cea de caiac 4 
fond (10 000 m), dominată conform 
așteptărilor de sportivii români și 
cîștigată, după o cursă în care s-a 
impus cu autoritate, de echipajul 
condus de A. Șcurca. Rezultate : 1. 
A. Șcurca, V. Terente, N. Artimov, 
S. Cuciuc (R) 39:37,5; 2. C. Coșniță,

din pag. 1)

A. Igorov, neînvins pînă acum în 
acest sezon ! Succesul tînărului oa- 
noist subliniază posibilitățile aces
tuia și confirmă evoluțiile bune din 
actualul sezon. O cursă bună a fă
cut, din nou, tînărul C. Manea. Re
zultate : C 1 — 10 000 m: 1. I. Ma- 
carenco (R) 55:10,0 ; 2. A. Igorov (R) 
56:54,0; 3. C. Manea (R) 56:59,0.

Programul a continuat cu finalele 
de caiac simplu 500 m — băieți și 
fete. în prima cursă, A. Verneswi a 
cîștigat duelul cu A. Conțolenco ob
țin! nd — scontat — viotoria. în 
schimb, întrecerea fetelor a consem
nat o nouă surpriză: Hilde La uer - 
Tătaru a fost învinsă de tinăra Vio
rica Dumitru 1 Proba a avut un final 
extrem de spectaculos. Viorica Du
mitru a rezistat tuturor încercărilor 
adversarei sale de a reface distanța 
cu care era condusă și a cucerit — 
cu o diferență de o zecime de se
cundă — o victorie prețioasă. Re
zultate : K 1 — 500 m (b); 1. A. Ver- 
nescu (R) 1:51,0; 2. A. Conțolenco 
(R) 1:52,2; 3. J. Adamus (C) 1:54,7. 
K 1 — 500 m (f); 1. V. Dumitru (R) 
2:11,5; 2. H. Lauer-Tătaru (R) 2:11,6; 
3. A. Mașeva (C) 2:14,9.

Finala de dublu caiac a avut, la 
băieți, două „capete de afiș* : Ver- 
nesc’j — Sciotnic și Nicoară — Iva
nov. Din nou o luptă echilibrată și 
un „finiș" din cele care dau valoare și

M. Ilievioi (R) 
A. Calenic, A.
(R) 40:38,2. 
amiază a pro- 
în ansamblul

Calenic (R) — 
următoare: 2.

Cuciuc, Ieremia 
H. Ivanov, 
3:14,1.

victorii ale 
oaspeți re- 

Pleer,

I. Cozlov, I. Terente, 
40:15,2; 3. D. Ivanov, 
Vorobiov, V. Timofan

Reuniunea de după 
gramat 7 finale care
lor au oferit un spectacol sportiv de 
foarte bună calitate, prilejuind spor
tivilor români tot atîtea noi victorii 
în această regată. Rezultate : K 1 — 
1 000 m: 1. A. Conțolenco (R) 
3:54,3; 2. St. Pocora (R) 3:54,4; 3. M. 
Milicin (R) 4:02,8; K 2 — 500 m (f): 
1. Hilde Lauer-Tătaru, Valentina 
Serghei (R) 1:58,0; 2. Mașeva, Radi- 
lova (C) 2:00,5; 3. Ruseva, Gheor- 
ghieva (B) 2:02,4; K 2 — 1 000 m :
1. V. Nicoară, H. Ivanov (R) 3:33,2;
2. A. Sciotnic, A. Vernescu (R)
3:36,8; 3. K. Franzen, C. Covaliov
(R) 3:40,0; C 1 — 1 000 m: 1. Igor 
Lipalit (R) 4:26,3: 2. Marian Ionescu 
(R) 4:27,1; 3. A. Igorov (R) 4:27,4; 
C 2 — 1 000 m: 1. V. Calabiciov, S. 
Covaliov (R) 3:58,4; 2. Ichim Lipalit, 
L. Calinov (R) 4:00,9; 3. A. Trofimov, 
T. Ditcov (R) 4:01,1 ; K 4 — 500 m 
(f) : 1. H. Lauer-Tătaru, Valen
tina Serghei, Ema Drăgan, Cornelia 
Sideri (R) 1:47,1; 2. V. Dumitru, N. 
Spiridon, T. Cacenco, G. Balint (R) 
1:47,5; 3. V. Cichi, F. Ditcov, A. Ar
vai, D. Artimov (R) 1:49,3; Kt — 
4x500 m : 1. V. Nicoară, H. Ivanov, 
A. Conțolenco, St. Pocora (R) 7:36,2; 
2. M. Turcaș, T. Poenaru, A. Sciot
nic, A. Vernescu (R) 7:42,8; 3. A. 
Șcurca, S. Cuciuc, N. Terente, N. 
Artimov (R) 7:47,5.

puncte meciurile cu Chirov (Bul
garia) și Marinko (Iugoslavia); cat. 
57 kg I. Alionescu b.p. Moschidis 
(Grecia) și termină la egalitate me
ciurile cu Pavlov (Bulgaria) și Altin 
(Turcia); cat. 63 kg S. Popescu b.p. 
Paissios (Grecia), prin neprezentare 
la Marik (Iugoslavia) și termină la 
egalitate cu Alakok (Turcia); cat. 
70 kg L. Buha egal cu Butrakov (Bul
garia) și Pehlivan (Turcia) dar pierde 
la tuș in min. 4 la Martinovici (Iu
goslavia); cat. 78 kg I. Țăranu egal 
cu Nenadici (Iugoslavia), b.p. Savvas 
(Grecia) și p.p. Radev (Bulgaria); 
cat. 87 kg N. Neguț b.p. Monzakis 
(Grecia), pierde prin descalificare în 
min. 10 (!) la Necdet (Turcia) și p.p. 
Maras (Iugoslavia); cat. 97 kg N. Pa
vel pierde prin abandon in min. 9 la 
Gurbuz (Turcia) și prin tuș în min. 4 
la Petrov (Bulgaria); cat. peste 97 kg 
N. Martinescu b.p. Citacovici (Iugo
slavia) și termină la egalitate cu Do- 
nev (Bulgaria). „LIBERE" cat. 52 kg 
N. Dumitru b.p. Tektas (Turcia), p.p. 
Dimovski (Iugoslavia) și p. tuș min. 5 
Baev (Bulgaria); cat 57 kg N. Crls- 
tea b.p. Polidorov (Grecia) și Akbas 
(Turcia), p.p. Palrikov (Bulgaria); cat 
63 kg P. Cotnan b.p. Patmanidis (Gre
cia) și Aidin (Turcia), egal Gheor- 
ghiev (Bulgaria); cat. 70 kg P. Poa- 
îelungi p.p. Ongur (Turcia) și Mari- 
nov (Bulgaria); cat. 78 kg I. Chirilă 
b.p. Ranghelov (Iugoslavia) și Koga- 
nidis (Grecia), p.p. Sotirov (Bulgaria); 
cat. 87 kg I. Popescu p.p. Ăbduly 
(Iugoslavia) și Savaidis (Grecia), p.p. 
Gursay (Turcia);, cat. 97 kg C. Teodo- 
ru b.p. Tasevski ^Iugoslavia) și p. 
tuș min. 6 Onur (Turcia); cat. peste

97 kg Șt. Stingu egal cu Duraiev 
(Bulgaria) și Topkan (Turcia).

La închiderea ediției întrecerea nu 
este încheiată, de aceea dăm doar 
citeva rezultate finale. La „greco-ro- 
mane*. I. ȚĂRANU (cat. 78 kg) a 
ocupat locul I, împreună cu Nena- 
dovici (Iugoslavia). N. Martinescu 
(cat. _ ; ‘ _ . . ..
Câștigătorul, bulgarul Donev, a ob
ținut o surprinzătoare victorie prin 
tuș în meciul decisiv cu Ciotacovici 
(Iugoslavia). în ultimele meciuri 
alțî doi sportivi români au fost vic
tima unor erori flagrante de arbi
traj. Astfel, Popescu l-a învins prin 
tuș (min. 4) pe Delcev (Bulgaria) 
rezultat care i-ar fi adus locul I, 
dar juriul i-a descalificat fără nici un 
motiv pe ambii luptători. De aseme
nea, rezultatul meciului Alionescu— 
Rapaici (Iugoslavia) a fost viciat de 
arbitri.

grea) s-a clasat pe locul II.

Meciurile internaționale de volei 
din Capitală
s-a disputat în CapitalăDuminică

dublă întîlnire de volei dintre se- 
și masculine

o
lecționatele feminine
de tineret ale României și Uniunii 
Sovietice. în ambele jocuri victorii
le au revenit echipelor oaspe : 3—1 
(9, 10, -6, 16) la feminin și 3—1 (10, 
-14, 8, 7) la masculin.

Astăzi cele patru formații se în- 
tîlnesc din nou pe terenul Progre
sul (str. dr. Staicovici) începînd de 
la ora 17,30 (meciul masculin ).ȚJ

Voleibalistele noastre—învingătoare și învinse 
în R. D.

SENFTENBERG, 17 (prin telefon). 
La turneul internațional feminin de 
volei ce se desfășoară în localitate 
participă cinci echipe reprezentative, 
printre care și cea a României. în 
primul meci cu Bulgaria, voleibalis
tele noastre au început meciul cris
pat, dar în setul doi și-au revenit și, 
bazîndu-sc îndeosebi pe o bună orien
tare a blocajului, au cîștigat partida 
cu 3—1 (-1, 13, 8, 11). Cele mai

bune de pe teren Goloșie, Bogdan 
(România) și Berkovska (Bulgaria), 
înfruntînd apoi echipe de o valoare 
superioară, jucătoarele noastre au 
pierdut cu 1—3 (-5, 12, -6. -5) în 
fața Cehoslovaciei și cu 0—3 (13, 3, 
5) meciul cu Polonia. în alte meciuri: 
Cehoslovacia—Polonia 3—0, Polonia— 
R.D. Germană 3—1, R.D. Germană— 
Bulgaria 3—0.
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