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Vremea a fost potrivnică

tleților in „finalele" de la Cluj
■JJ 7 (prin telefon, de la trimisul 
1/J. Punct fina! în cea de-a 50-a 
I a campionatelor tării la atletism. 
Berile desfășurate timp de trei zile 
calitate nu ne-au adus rezultatele 
Ire scontam. De data aceasta, vre
ji lost un adversar pentru rnajori- 
I finaliștilor. Sîmbătă, de pildă, 
Jratura a scăzut brusc la 17 grade, 
Intui a bătut în rafale care au a- 
Iși 15 m pe secundă. în aceste 
Iii, fișele de concurs au înregistrat 
rnianțe mai slabe care nu reflectă 
lotul gradul de pregătire a șporti-

|a lungul probelor din ultimele 
I zile am asistat la mai multe îu- 
I extrem de disputate, în care une
ia făcut apel (pentru departajare) 
Itografia sosirii. Cel mai bun re- 
I aparține fără îndoială recordma- 
lumii și campioanei olimpice 10- 
)A BALAȘ, care a trecut fără di
ate ștacheta înălțată la 1,84 m 
la mai bună performanță mondială

Luni 8 august 1966 *

a anului. Cu un rezultat frumos, 55,16 
m (a avut și o aruncare de peste 56 m 
care nu a fost luată în considerație, 
deoarece sulița nu s-a înfipt în pămînt) 
Mihaela Peneș a cîștigat proba ei fa
vorită. Și pentru că sîntem în domeniul 
aruncărilor, să subliniem două perfor
manțe meritorii.

După 9 ani, iată că un nou atlet 
român reușește să arunce greutatea 
peste 17 m. în continuu progres, dina- 
movistul Adrian Gogea și-a dominat ca
tegoric toți adversarii, cea mai bună 
aruncare a sa măsurînd 17,14 m. Pentru 
prima oară în acest sezon, brașoveanca 
Ana Sălii gean a depășit limita celor 16 
metri, cîștigînd concursul cu rezultatul 
de 16,12 m.

In domeniul sprintului nimic nou. 
Zamfirescu l-a învins pe Jurcă și la 
200 m, probă pe care a încheiat-o iu 
21,3 sec., în timp ce adversarul său a 
realizat doar 21,5 sec. Cursa fetelor a 
revenit fără dificultate Ioanei Petrescu 
(24,5 sec.), înaintea Ecaierinei Nourescu
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(24,9) și Marianei Goth (25,0 sec.), 
care a egalat recordul tării de junioare.

Cu mult interes a fost așteptată a- 
lergarca de 3 000 m obstacole. Vamoș 
și Carami/iai au „mers44 cot la cot pînă 
la 2 600 m, cînd dinamovistul a sprin- 
tat sec și s-a detașat net. Cronometreze 
au arătat pentru Vamoș timpul de 8:43.6 
pe care îi considerăm mai mult decît 
promițător avînd în vedere că vîntul a 
bătut in tot timpul cursei, din diferite 
direcții, cu peste 8 ni pe secundă.

Alergătorii de la 110 m garduri 
ne-au oferit o întrecere pasionantă, al 
cărei cîștigător nu a putut fi cunoscut 
decît după developarea fotografici. Ar
bitrii l-au desemnat pc primul loc pe 
clujeanul Kurt Sokol, în același timp 
— 14 7 sec. — cu revelația cursei, tî- 
nărul bucureștean Dan Ilidioșanu. Aces
ta ar fi avut chiar posibilitatea de a 
cî.știga, dar el a acroșat cel de al doi
lea gard, fapt care l-a făcut să piardă 
zecimi prețioase. De relevat și locui 
111 obținut de atletul ZV. Pertu (14,8), 
care pînă în 1966 era specialist la... 
săritură în înălțime. La fel de intere
santă a fost și proba de 800 m rezer
vată seniorilor. Pînă la 600 m a condus

ROMEO VILARA

Invingîndu-și partenerii bulgari și iu
goslavi, reprezentanții orașului București 
și-au luat o binemeritată revanșă în 
competiția internațională de motocros 
dotată cu „Cupa capitalelor balcanice4*, 
organizată de ziarul „Vecerni Novini“ 
din Sofia.

Etapa a doua, desfășurată ieri pe 
traseul de la complexul sportiv Panle- 
limon din Capitală, a reliefat buna pre
gătire morală și de voință a motocicliș- 
lilor bucureșteni. Aceștia, animați de o 
mare dorință de a învinge, au dat un 
adevărat recital motociclist la care va
loroșii lor adversari, echipierii maeștrilor 
emeriți ai sportului Ilia Ciubrikov și 
Miladin Miladinov (Sofia), au fost ne- 
voiți să se recunoască învinși. Toți cei 
8 component ai celor două echipe bucu- 
reștene au luptat cu toată dăruirea, iar 
risipa de energie n-a fost zadarnică, 
în final, primele 6 locuri în clasamentul 
individual fiind ocupate de sportivii ro
mâni, iar în clasamentul pe echipe, locu
rile I și 11 au revenit formațiilor 
București I și București II. Pentru a- 
ceastă performanță le adresăm un sin
cer BRAV'O !

Tînărul Ștefan Chifu — București II (5) talonat de Ivan Sekulinov —« 
Sofia I (14) atacă decis un viraj în ,.ac de păr"

Victoria repurtată de sportivii noștri, 
privită îfl ansamblul întrecerii, este 
foarte prețioasă. Ea a „șters44 handi
capul de 90 de puncte (din etapa 1) 
Ș' a adus echipei București I o „zestre4* 
de 109 puncte cu care se va prezenta 
la etapa a II l a, în septembrie la So
fia.

Sportivii bulgari au luptat mult, au 
încercat lotul, dar alergătorii noștri, 
excelent îndrumați de antrenorul Gh. 
lonită, le-a spulberat orice speranță. 
Dacă M. Miladinov are scuza c5 la 
startul manșei I i s-a „înecat44 motorul 
și a fost nevoit să plece cu cîtcva se
cunde în urma plutonului, ceilalți n-au 
nici măcar această consolare. Ei n-au 
reușit să lină piept alergătorilor noștri 
decît în primele ture ale fiecărei manșe. 
Dintre ei s-au evidențiat totuși /. Cili” 
brikov, M. Miladinov, V. Starnbolov și 
/. Sekulinov. Dintre motocicliștii din 
Belgrad singurul care a „sclipit44 a fost

I. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 2-a) Foto: P. Stan

Viorica Viscopoleanu 
și-a adăugat la colecția 
sa un nou titlu de cam

pioană a tării

rezentativa feminină de baschet a [arii noastre 
învingătoare in „Cupa Mării Negre"

lîNSTANTA, 7 (prin telefon de 
limisul nostru). Sîmbătă, întîlnirea 
■rt-iiiî A—Polonia, care a decis cîș- 
marea celei de a V-a ediții a „Cu
plării Negre“, s-a încheiat cu vic- 
| reprezentantelor noastre : 71—59 
1-21). Cu excepția primelor 10 mi- 
L jocul a fost la discreția învin- 
larelor, care și-au depășit adver- 
|e în toate compartimentele. Deși 
Lu strălucit prin precizie, acțiunile 
[sive ale baschetbalistelor noastre 
plăcut datorită rapidității circula- 
jucătoarelor și a mingii, datorită 
ințelor permanente de a iniția pă- 
deri sau contraatacuri. în apă- 

am remarcat că în majoritatea 
Lului jucătoarele noastre nu au a- 

momente de „odihnă", au fost 
file și agresive. Ca evoluție, meciul 
jst echilibrat în primele 10 minute, 
:ru ca, în continuare, reprezentan- 
noastre

ul să
cea

scăzut din potențialul echipei și bas
chetbalistele poloneze au reușit să re
facă din handicap. Cele 130 de puncte 
au fost înscrise de Spiridon 6, Nicu-

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

să se detașeze și,. treptat, 
ia proporții (min. 32 : 

mai mare diferență). Spre 
introducerea rezervelor a

întreceri sportive organizate
ZILEI MINERULUI si

BAIA MARE
Duminică, au avut loc 
minieră Cavnic întrecerile finale 
cu „Cupa minerului* la fotbal, 
tir, popice și tenis de masă. La 
concursuri organizate in cinstea 
minerului* au participat aproape 200 de 
sportivi din Baia Mare, Nistru, Baia 
Sprie, Băiuț și Cavnic. De remarcat că 
în vederea acestei competiții, sportivii 
din Cavnic au amenajat un frumos te
ren de volei și au reamenajat popicăria.

Iată cîștigătorii: fotbal: Minerul Să- 
sar ; volei: Minerul Explorări II B. 
Mare; popice: Minerul Cavnic (811 

tir: Minerul Cavnic (218 p) ; 
" ~ (8 p).

a ZILEI
in cinstea
MARINEI

7 (prin telefon). — 
în localitatea 

dotate 
volei, 

aceste 
„Zilei

l>.d.) ;
tenis de masă: Minerul Răiut

T. TOII ATAN-coresp. rcg.

— Tra-
„Cupa 

a atras pe bazele sportive

PETROȘENI 7 (prin telefon). 
ditionala competiție dotată cu 
minerului" 
din Lupeni, Aninoasa, Petroșeni și Pe- 
trila un mare număr de spectatori care 
au asistat la întrecerile de handbal, vo
lei, fotbal și popice. Pentru cucerirea 
trofeului s-au întrecut zeci de tineri din 
asociațiile sportive Parîngul Lonea, Mi
nerul Aninoasa, Preparata Petrila și 
Minerul Lupeni.

ST. BALOI-coresp.

CONSTANȚA 
în localitate au 
festări închinate 
blicii Socialiste 
în bazinul portului Constanta, în pre
zenta a peste 20 000 de spectatori, flota 
civilă, sportivii din lotul național de ju
niori la sărituri de la trambulină, elevii 
Școlii superioare de marină și artiști ai 
Teatrului de stat din localitate au rea
lizat un frumos spectacol. Demonstra
țiile au fost deschise de „zeul* Neplun. 
Au urmat tradiționalele „lebăda*, „nu
fărul* și demonstrații de „aquaplan*. 
înotătorii au realizat apoi un frumos 
exercițiu pe fundalul albastru al mării.

Pe pe trambulina instalată în fata 
gării maritime tinerii campioni Dacia 
Schileru Măriuca Isăcescu, Constantin 
Nedelcu si Jean Trăistaiu au executat 
sărituri în bazin, mult aplaudate de 
spectatori. A urmat un concurs de bărci 
cu rame (2A-1 și 6-\-l) al elevilor Șco
lii superioare de marină. N-au lipsit 
nici surprizele marinărești: „școndrul 
cu purcelul*, „prinderea ratelor* ele. 
Seara, pe faleza din fata Cazinoului 
focurile de artificii au încheiat mani
festările cult ural-sportive organizate de 
„Ziua marinei*.

7 (prin telefon). — 
avut loc astăzi mani- 
„Zilei marinei Repu- 
România*. Dimineață,

CORNEL POPA-corcsp. reg.

S-a încheiat faza pe Capitală 
a Spartachiadei de vară

Timp de trei zile. în parcul spor
tiv Dinamo, s-au desfășurat întrece
rile din cadrul fazei pe Capitală 
a Spartachiadei de vară. Cei peste 
800 de participanți, cîștigători ai 
fazelor precedente, și-au disputat 
întîietatea la atletism, gimnastică, 
volei, handbal, baschet, tir, înot, 
trintă, ciclism și fotbal.

Spectatorii, veniți în număr mare 
la stadion, au avut prilejul să a- 
plaude atît interesantele dispute 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai Spartachiadei.

Ultimul act al acestei populare 
competiții s-a consumat ieri, o dată 
cu meciul de fotbal dintre echipele 
Uzina de mașini unelte și FI. roșie, 
cîștigat de prima.

Așadar, cortina a căzut peste una 
d’ntre cele mai populare competi
ții de masă. învingătorii merită 
toate felicitările pentru frumoasele 
manifestații oferite publicului bucu
reștean.

Intr-unui din numerele noastre 
viitoare vom reveni cu amănunte 
de la aceste întreceri.

In meciurile de ieri din cadrul com
petiției fotbalistice dotată cu „Cupa de 
vară" au debutat echipe de categoria A. 
Amatorii de fotbal au populat din nou 
tribunele, susținîndu-și cu multă însu
flețire formațiile favorite. Jucători și 
spectatori își fac „încălzirea" in vederea 
deschiderii noii „stagiuni".

In imaginea alăturată, fotoreporte
rul nostru Stan Petre vă prezintă un 
atac al echipei Rapid (Fază din meciul 
Rapid—Știința). Cititi cronicile meciu
rilor din „Cupa de vară" in pag. d 
3-a.



POLO CICLISM

Steaua este noua campioană la juniori
STEAUA, cea mai tî- 

nără formație partici
pantă la turneul final al 
juniorilor, este noua 
campioană a țării. Sîm- 
jbătă, băieții lui Fr. Cri- 
șan (media lor de vîrstă 
iiu depășește 16 ani) au 
Itrecut cu brio ultimele 
examene, cucerind a- 
plauzele și simpatia tu
turor celor care au ur
mărit zi cu zi acest ade
vărat maraton al tineri
lor poliști.

Dimineața, ei au avut 
ca adversar formația 
(Politehnica din Cluj, 
care i-a și condus cu 
1—0 și apoi i-a ținut în 
șah timp de trei reprize. 
Ultimul „sfert* însă le-a 
aparținut categoric. Scor 
final: 6—2 (2—1, 1—1, 
0—0, 3—0) prin punc
tele marcate de Frîncu 
(3), Pietraru (2) și Teo- 
dorescu. în cursul după- 
amiezii, formația Steaua 
a avut în față un alt 
adversar incomod, Di
namo, care a făcut efor
turi deosebite -entru a 
obține un rezultat favorabil. A în
vins pînă la urmă Steaua: 2—1 (1—0, 
0—0, 1—0, 0—1) — echipa care a 
prezentat un lot mai omogen, supe
rior atît în pregătirea fizică, cît și 
în cea tehnică.

Eliberați astfel de emoțiile dispu
tei pentru titlu, jucătorii de la Steaua 
au terminat în forță acest campionat, 
realizînd duminică dimineața scorul 
record al competiției: 15—2 (2—0, 
4—0, 4—1, 5—1) cu I. C.Arad. Cuplul 
Dan Frîncu (golgeterul turneului) — 
Peter Teodorescu a marcat 14 din 
cele 17 goluri ale partidei (I), iar 
echipa lor a încheiat turneul neîn
vinsă.

Pentru întreaga comportare din 
acest campionat, subliniată printr-o 
disciplină exemplară, formația Steaua 
alcătuită din AL. PETRESCU și OV. 
PAPINIU — portari, M. ANGHELES- 
CU, FL. TEODOR, D. POPESCU, I. 
PIETRARU, D. FRÎNCU, P. TEODO
RESCU, M. COSMESCU, D. ROTARU 
și C. VOICULESCU, cît și antrenorul 
lor, FRANCISC CRIȘAN, care a mun
cit cu conștiinciozitate și multă răb
dare pentru creșterea elevilor săi,

SASCfser

Echipa Steaua, campioană republicană la juniori

HANDBAL

Echipa de tineret a orașului București 
a cîștigat turneul internațional de la Brașov
BRAȘOV 7 (prin telefon). — în lo

calitate s-a disputat sîmbătă și du
minică un turneu internațional ami
cal de handbal la care au participat, 
alături de echipa de tineret a orașu
lui București și selecționata taberei 
de juniori, formațiile TUS Rheinhau
sen și BSV Berna. Jocurile, găzduite 
de baza sportivă Dinamo, au plăcut 
numerosului public prezent în am
bele zile, prin varietatea acțiunilor, 
prin rapiditatea lor și prin frecvența 
și precizia șuturilor Ia poartă.

O bună impresie au lăsat echipa 
de tineret a Bucureștiului, din rîn- 
durile căreia s-au remarcat Guneș, 
Cosma, Moldovan și Cristian, pre

au mărit considerabil eficacitatea 
echipei.

Locul doi în clasamentul final a 
revenit poliștilor de la S.S.E. 2 (an
trenor Gh. Dumitru), care în ulti
mele trei meciuri au realizat tot 
atîtea victorii: 4—2 (0—0, 1—0, 1—0, 
2—2) cu S.S.E. 1, 6—0 (2—0, 2—0,
0—0, 2—0) cu C.S.M. Ciuj și 9—0 
(2—0, 2—0, 2—0, 3—0) cu Rapid Ora
dea. Meciul oare a decis ocupanta 
locului trei a opus echipele bucu- 
reștene Dinamo și S.S.E. 1. Dinamo- 
viștii au condus cu 1—0, și 2—1, iar 
jucătorii de la S.S.E. 1 cu 4—2 (în 
repriza a IV-a). Pînă la urmă însă, 
tabela de marcaj a indicat egalitate 
deplină: 4—4 (1—0, 1—1, 0—2, 2—1) 
și acest rezultat s-a dovedit în cele 
din urmă favorabil... Politehnicii din 
Cluj (antrenor A. Ardeleanu) care, 
învingătoare cu 1—0 (1—-0, 0—0, 0—0, 
0—0) în fața echipei C.S.M. Cluj, a 
avansat pe locul trei în clasamentul 
general.

Iată și celelalte rezultate : S.S.E. 1 
— Rapid Oradea 3—3 (2—0, 0—1, 
1—0, 0—2); Politehnica — I.C. Arad 
9—5 (2—0, 1—1, 4—3, 2—1);

merită sincere felicitări. Noii cam
pioni s-au impus printr-o viteză de 
acțiune superioară, o tehnică bună 
în mînuirea balonului — atuuri care

CLASAMENT FINAL :
1. Steaua 7 7 0 0 45:12 14
2. S.S.E. 2 Buc. 7 6 0 1 37:10 12
3. Politehnica Cluj 7 4 1 2 24:17 9
4. Dinamo Buc. 7 3 2 2 29:19 8
5. S.S.E. 1 Buc. 7 2 2 3 22:25 6
6. Rapid Oradea 7 1 1 5 9:43 3
7. I.C. Arad 7 1 0 6 20:44 2
8. C.S.M. Cluj 7 1 0 6 7:23 2

cum și selecționata taberei de ju
niori care a avut în Coasă, Stănescu, 
Badea și Ciuncan cei mai buni ju
cători. Dintre cele două formații 
oaspe, BSV Berna a dovedit o mai 
bună pregătire fizică și tehnică.

Iată rezultatele : SÎMBĂTĂ : Tabă
ra de juniori — TUS Rheinhausen 
17—12 (6—5) ; București tineret — 
BSV Berna 24—13 (14—7) ; DUMI
NICA : Tabăra de juniori — BSV 
Berna 11—13 (9—4) ; București tine
ret— TUS Rheinhausen 24—9 (12—2). 
Turneul a fost cîștigat de București 
tineret.

C. GRUIA și V. POPOVICI 
corespondenți

Campionii tării:
C. Dumitrescu (Steaua)—la contrai 
și W. Ziegler (Dinamo)—la fond

BRAȘOV, 7 (prin telefon, de la 
trimisui nostru). — Puțini dintre cei 
care au venit la Brașov pentru a 
asista la cele două finale de cam
pionat, ultimele din acest an la în
treceri cicliste pe șosea, sperau că 
alergătorii noștri să-și revină după 
slaba comportare din „Cupa Orașu
lui București". Spre surprinderea tu
turor însă, „minunea" s-a întîmplat. 
Finaliștii au fost la înălțimea eveni
mentului, mult mai combativi și mai 
curajoși decît cu o săptămînă în 
urmă. Cele două titluri de campioni 
ai țării au revenit celor care au lup
tat mai mult, fără a-și drămui efor
turile. Ei sînt CONSTANTIN DU
MITRESCU (Steaua) la contratimp 
individual și WALTER ZIEGLER (Di
namo) la fond.

Sîmbătă dimineața a avut loc pe 
șoseaua Brașov — Sighișoara finala 
la contratimp individual. Vremea a 
fost în general bună, cu o singură 
excepție: pe ultima parte a cursei 
seniorilor a bătut un puternic vînt 
lateral. Cu ajutorul cronometrelor 
ne-am dat seama că lupta pentru 
primul loc se dă între doi alergă
tori : C. Dumitrescu și E. Rusu. Pri
mul avea la kilometrul 25 un avans 
de 18 secunde față de cel de-al doi
lea iar amîndoi depășeau pe ceilalți 
concurenți cu mai bine de 1:30. Pe 
a doua parte a traseului C. Dumi
trescu a luptat mai bine cu.,, vîntul 
și a învins.

Clasament: 1. C. DUMITRESCU 
1 h 10:27 (50 km, cu o medie orară 
de 42,8 km), campion al României,
2. E. Rusu (Dinamo) 1 h 11:57, 3—4. 
C. Ciocan și I. Cosma (ambii de la 
Dinamo) 1 h 14:35, 5. I. Ardeleanu 
(Steaua) 1 h 14:36, 6. M. Virgil
(Steaua) 1 h 14:45.

La juniori cat. I, titlul de cam
pion al țării a revenit talentatului 
ciclist Ștefan Suciu (Dezrobirea Bra
șov) care a parcurs 30 km în 41:44 
(media orară 43,'1 km), fiind urmat în 
clasament de T. Vasile (Petrolul 
Ploiești) 42:53 și A. Sofronie (S.S.E. 
nr. 1 Buc.) 43:01. Concursul republi
can pentru juniori de cat. a Il-a a 
fost cîștigat de I. Ignat (Voința Plo
iești), marcat Ia capătul celor 20 km 
cu ,28:59.

Finala campionatului republic® 
fond a avut loc duminică dini® 
pe traseul cuprins între Braș® 
Rîșnov — Pîrîul Rece — Pred® 
Brașov — Poiana Brașov. Seniol 
avut de parcurs de două ori „H 
peste Pîrîul Rece, însumînd 13® 
dintre care 40 km de urcuș. Li 
ma coborîre a Timișului se I 
șează un grup alcătuit din I. I 
leanu, W. Ziegler, Gh. Suciu, <1 
pescu, G. Drăghicioiu și Gh. N<1 
Plutonul nu ripostează și la I® 
fugarii au 2:30 avans. în cel I 
doilea tur, la începutul urcușului 
Pîrîul Rece, Drăghicioiu și Ni 
nu mai pot face Iată eforturi® 
rămîn. Gh. Suciu atacă, înăfrl 
vijelios și la Brașov are un I 
de 2 minute față de colegii la 
evadare și aproape 6 minute dj 
ton. Să se fi jucat oare „ia 
carte" în această cursă ? Toi 
gîndeam la urcușul greu, Iun] 
12 km, spre Poiană și care avi 
joace rolul decisiv. Deși brașo] 
Gh. Suciu nu poate urca îi] 
ritm care să-i mențină avansJ 
timp ce W. Ziegler declanșează 
parcă acum i s-a deschis pofti 
concurs) atacul hotărîtor. înced 
urce ca un... Diesel electric, îi I 
mănă" pe drum pe Ardeleanu șl 
pescu (aceștia vor fi întrecuți I 
la urmă și de grosul plutonuld 
apoi trece ca un bolid pe lingă 
ciu (evident extenuat), creîndu-a 
fabulos avans pînă la sosire. |

Clasament: 1. W. ZIEGLER I 
01:49, campion al României, a 
Moiceanu (Dinamo) la 2:2'1, 3. N.l 
meti (Dinamo), 4. E. Rusu (Dina 
5. C. Dumitrescu, 6. Fr. Gera (Stq 
la același timp. I

La juniori cat. I, Șt. Suciu (Dj 
birea Brașov) a parcurs 70 krl 
2 h 14:25, fiind al 11-lea titlul 
campion republican de junior 
care îl cucerește în mai puțin dd 
ani. îl urmează în clasament, la 3 
cunde C. Grigore (Voința Bucud 
și la 5 sec. V. Sălăjan (C.S.M. C 
Concursul republican rezervat ju 
rilor de categoria a Il-a (55 kn 
fost cîștigat de E. Popa (Tractc 
Brașov) cu 1 h 55:04.

H. NAU

„Cupa Mării Negre"
(Urmare din pag. 1)

Iescu 4, Dumitrescu 8, Racoviță 9. 
Gheorghe 12, Vogel 10, Suliman 16, 
Ivanovici 4 și Pruncu 2 pentru Româ
nia A, respectiv Likszo 25, Jaworska 
10, Majde 3, Wojdal 4, Nizielska 2, 
Zoziskowa 10, Nowak 5 pentru Polonia. 
Au arbitrat bine Sz. Szecsi (Ungaria) 
și Elena Korneitova (R.S.S. Moldove
nească).

în deschidere, echipa secundă a 
României a făcut un joc bun și a în
vins după o partidă echilibrată repre
zentativa R. S. S. Moldovenești cu 
39—36 (17—22). Au marcat Ivanovici 
10, Pruncu 9, Simon 2, Horvath 6, 
Vartepniuc 6, Szabadoș 6, respectiv 
Statuia 10, Zingan 6, Rascietnova 10, 
Vidrițkaia 3 și Erșova 7. Au arbitrat 
J. Stawarz (Polonia), și C. Armășescu 
(România).

în ultima zi, prima formație a Ro
mâniei și-a subestimat nepermis ad
versarele, a jucat foarte slab, evideut 
mult sub valoare (în special în atac, 
unde s-a ratat exasperant de mult) 
și a pierdut în fața reprezentativei 
R. S. S. Moldovenești cu scorul de 
51—43 (19—25). Punctele au fost în
scrise de Stratula 12, Zingan 5, Mi- 
hailiuk 2, Rascietnova 2, Vidrițkaia 
10, Erșova 8 și Petrosian 3 pentru 
învingătoare, Racoviță 2, Dumitrescu 
3, Niculescu 4, Spiridon 5, Vogel 4, 
Gheorghe 12, Suliman 11 și Ivanovici 
2 pentru România A. Au arbitrat 
bine J. Stawarz (Polonia) și Sz. 
Szecsi (Ungaria).

în deschidere s-au întîlnit echipele 
Poloniei și României B. Victoria a 
revenit baschetbalistelor poloneze cu 
scorul de 70—47 (38—29). Punctele 
au fost înscrise de Likszo 20, Ja
worska 10, Majde 8, Wojdal 12, Mi- 
kulska 6 Piernicka 2, Zoziskowa 12 
pentru învingătoare și de Horvath 5, 
Pruncu 8, Szabadoș 3, Ivanovici 12, 
Simon 7, Fordea 2, Vartepniuc 4, 
Bițu 2 și Diaconescu 4 pentru învinse. 
Au arbitrat Elena Korneitova (R.S.S. 
Moldovenească) și I. Petruțiu (Ro-‘ 
mânia).

în urma acestor rezultate, clasa
mentul este următorul : 1. România 
A 5_ puncte ; 2. Polonia 5 p ; 3. Ro
mânia B 4 p ; R.S.S. Moldovenească 
4 ►

Vremea a fost potrivnică 
atleților in „finalele" de la Cluj

(Urmare din pag. 1)

I. Nicolae, dar la intrarea în linia dreap
tă el a fost depășit de Blotiu. Se pă
rea că rapidistul scăpase în cîștigător... 
Pe ultimii metri însă, colegul său de 
club Horia Ștef a plasat un atac ire
zistibil, rupînd primul fir la sosire. 
Tot pe ultimii metri a fost decisă și 
alergarea fetelor de 400 m. Ileana Silai 
a imprimat de la început un ritm rapid 
și după 200 m se afla in frunte. Pe a 
doua turnantă ea a fost însă întrecută 
de Florentina Stanca și Doina Bădescu. 
Lupta lor pe ultimii metri a ridicat pur 
și simplu tribunele în picioare. Cu un 
finiș mai puternic, Doina Bădescu a 
trecut prima linia de sosire, cucerind 
astfel primul ei titlu de campioană.

Cursa de 5 000 m a fost o copie fi
delă a celei de 10 000 m. Cuplul dina- 
movist Barabaș—Mustață s-a desprins 
de la început de grosul plutonului, luînd 
de la un tur la altul un avantaj tot mai 
mare. Ca și în cealaltă probă de fond, 
victoria a revenit lui Barabaș. In sfîr- 
șit, să menționăm și rezultatul de 51,9 
sec. a lui Valeriu Jurcă la 400 m gar
duri. Cu siguranță însă că această per
formanță ar fi fost mult mai bună dacă 
dinamovistul nu s-ar fi angajat în prea 
multe probe. Un rezultat mai bun declt 
7,53 m (cu cît a cîștigat proba de 
săritură în lungime) ar fi putut obține 
și tînărul Fosile Sărucan, dar vîntul 
din față, extrem de puternic, l-a împie
dicat să depășească recordul țării pe 
care-1 așteptam de la acest talentat 
atlet.

In general,- întrecerile de la Cluj au 
fost dominate de atleții clubului Dinamo 
București, care au cîștigat 14 titluri. 
Sportivii de la Steaua au cîștgat 10 
titluri, iar cei de la Rapid — 5. De 
subliniat frumoasele comportări ale lui 

Fosile Sărucan, Horia Ștef, Ion Rusnac 
(cîștigător al maratonului) și Dinu Piș- 
lalu, sau ale celor două junioare Doina 
Bădescu și Georgeta Cirstea, care au 
îmbrăcat pentru prima oară, în cariera 
lor, tricoul de campioni.

REZULTATE TEHNICE — MASCU
LIN : 200 m: 1. ZAMFIRESCU
(Steaua) 21,3, 2. Jurcă (Dinamo) 21,5, 
3. Vosminschi (I.C.F.) 22,1; 110 mg:
1. K. SOKOL (Universitatea Cluj) 
14,7, 2. Hidioșanu (S.S.E. 2) 14,7, 3. 
Perța (Steaua) 14,8, 4. Filipini
(U.I.S.P.) 14,9; 3000 m obst.: 1. VA- 
MOȘ (Dinamo) 8:43,6, 2. Caramihai 
(Steaua) 8:49,8, 3. Scheible (St. roșu 
Brașov) 9:08,2; lungime: 1. SĂRU
CAN (Dinamo) 7,53 m, 2. Samungi 
(Steaua) 7,31 m, 3. Simionescu (Di
namo) 7,23 m,- 4x100 m: 1. DI
NAMO 41,8, 2. Dinamo II 42,4, 3.
I.C.F.  43,0; greutate: 1. GAGEA 
(Dinamo) 17,14 m, 2. Crețu (Metalul) 
15,76 m, 3. Serafim (I.C.F.) 13,71 m, 
suliță: 1. GH. POPESCU (Metalul 
Cugir) 74,28 m, 2. W. Sokol (Steaua) 
65,20 m, 3. $. Nagy (C.S.M. Cluj) 
64,40 m,- înălțime: 1. SPIRIDON (Di
namo) 2,00 m, 2. Ș. loan (S.S.E. 1) 
2,00 m, 3. Mitiletis (C.S.O. Brăila) 
1,95 m; 20 km marș: 1. CARAIO- 
SIFOGLU (Dinamo) 1 h 35:37,0, 2. 
Farcaș (Metalul) 1 h 41:09,0, 3. Per- 
sinaru (Telefoane) 1 h 44:02,0; pe 
echipe: 1. TELEFOANE 14 p, 2. Di
namo 15 p, 3. Metalul 16 p ,- 800 m: 
1. ȘTEF (Rapid) 1:51,1, 2. Bloțiu (Ra
pid) 1:51,5, 3. R. Rusu (C.S.M. Cluj) 
1:52,3; disc: 1. NAGHI (Steaua) 
52,56 m, 2. V. Sălăgean (St. roșu 
Brașov) 51,58 m, 3. K. Sokol (Uni
versitatea Cluj) 46,14 m; 5 000 m: 
1. BARABAȘ (Dinamo) 14:18,8, 2. 
Mustață (Dinamo) 14:21,6, 3. I. Ior- 
dache (Dinamo) 14:55,0; 400 mg:

Trei ani la rînd (1964, 1965, 1966) Gheorghe Zamfirescu a cucerit titlu; 
de campion republican la 100 m și 200 m. Iată-I aici ciștigind „sui 

la Cluj

1. JURCĂ (Dinamo) 51,9, 2. Rățoi 
(Dinamo) 53,0, 3. Meszaros (Banatul) 
53,9; prăjină: 1. PIȘTALU (Dinamo) 
4,50 m, 2. P. Astafei (Steaua) 4,50 m,
3. S. Cristescu (Dinamo) 4,40 m; 
4x400 m: 1. DINAMO 3:17,2 — rec. 
republican de club, 2. Steaua 3:21,6, 
3. I.C.F. 3:22,4; maraton: 1. RUS
NAC (Steaua) 2 h 39:23,0.

FEMININ: 400 m: 1. DOINA BĂ
DESCU (Rapid) 57,1, 2. FI. Stancu 
(Steaua) 57,1, 3. I. Silai (C.S.M. Cluj) 
57,6, 4. El. lonescu (Constructorul) 
57,9; 4x100 m: 1. STEAUA 48,5,
2. I.C.F. 49,6, 3. C.S.M. Cluj 50,1 (în 
afară de concurs — lotul de junioare 
47,7); suliță: 1. MIHAELA PENEȘ 
(Dinamo) 55,16 m, 2. E. Neacșu (Muș- 
celul) 47,98 m, 3. E. Prodan (I.C.F.) 
44,18 m,- greutate: 1. ANA SĂLĂ
GEAN (Dinamo Brașov) 16,12 m, 2. 
A. Gurău (Progresul) 14,63 m, 3. E. 
Elic (Metalul) 14,02 m; 200 m: 1. 
IOANA PETRESCU (Rapid) 24,5, 2. 
Ec. Nourescu (Metalul) 24,9, 3. M. 
Goth (Progresul Deva) 25,0 — record 
republican de junioare egalat; înăl
țime : 1. IOLANDA BALAȘ (Steaua) 
1,84 m, 2. E. Stoenescu (Știința 
Alexandria) 1,64 m, 3. R. Voroneanu 
(Steaua) 1,55 m.

REPETIȚII GENERALE
ÎNAINTEA EUROPENELOR1*

DE ATLETISM 1
1IANOVRA. — La Hanovra au I 

cepul campionatele de atletism ale II.| 
Germane. lata cîteva rezultate din prii 
zi: masculin : 400 m : Kinder — 41 
lungime: Latzel 7,47 m; suliță 
Stump 78,76 m; feminin: greutate 
Schaefer 16,32 m.

VARȘOVIA. — Cîteva rezultate I 
campionatele Poloniei : masculin : Iun 
me : Stalmach 1,62 m ; ciocan : Ciei 
63,86 m; 20 km marș: Paziwski 1 
34:13,6. Feminin: 400 m Gerwin 55,1 
80 m garduri: Bednarek 10,6; greu' 
te: Ciarkovska 14,08 m; înălțim 

Bieda 1,60 m.
MINSK. — în cadrul unui concu 

desfășurat la Minsk, Elvira Ozolina 
aruncat sulița la 58,86 m (a doua p 
foruianța mondială a sezonului). ’W



„Cupa de varâ“
Ieri s-a disputat o nouă etapă a competiției „Cupa de vară". Din 

relatările corespondenților noștri reiese că unele meciuri nu au iost de un 
bun nivel, că fotbaliștii nu au manifestat poftă de joc. Redăm mai jos, 
pe scurt, amănuntele primite telefonic din orașele gazdă ale întilnirilor 
de ieri.

DINAMO BACĂU—SIDERURGISTUL 
GALAȚI 2—1 (1—0)

Spectatorii băcăoani au asistat la 
o partidă antrenantă. Victoria echi
pei locale este meritată. Dacă dina- 
moviștii erau mai hotărîti în fața 
porții, scorul putea fi mai mare. Au 
înscris: Velea (min. 1 autogol), Red- 
nic (min. 50) și Adam (min. 64).

z-- Ilie Iancu

CHIMIA SUCEAVA — FORESTA 
FĂLTICENI 6—0 (3—0)

Joc frumos datorită numărului 
mare de goluri înscrise de gazde. 
Jucătorii suceveni au dovedit o bună 
pregătire fizică și tehnică. Oaspeții 
din Fălticeni au jucat lent, lipsiți de 
eficacitate. Cele șase goluri au fost 
înscrise de Borcău 2, Teodosiu 2 și 
Nicolau 2.

C. Alexa

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI 7—1 

(6-1)

Sîmbătă, pe terenul Timpuri Noi, 
s-a disputat meciul dintre echipele 
bucureștene Flacăra roșie și Tehno- 
metal. Gazdele au dominat net prima 
reprimă și beneficiind de o extremă 
stingă impetuoasă (Stoicescu II) și 
de verva de șut a celui mai bun ju
cător al lor, Ion Constantin, au în- 

■'«scris 6 goluri. La proporțiile victo
riei a contribuit și forma slabă a 
portarilor Cosma și Catrina (Tehno- 
metai). în partea a doua a jocului 
echipa antrenată de Eugen Iordache 
slăbește presiunea, dar handicapul 
nu poate fi micșorat.

Autorii celor 8 goluri: I. Constan
tin (min. 8, 10, 15, 27), Smadea (min. 
18 și 55) Stoicescu (min. 43) pentru 
Flacăra roșie și Dobre (min. 24) pen
tru Tehnometal.

Ion Cupen

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

în deschiderea cuplajului de pe 
Republicii s-au întîlnit în cadrul 
«Cupei de vară” două echipe bucu
reștene : Rapid și Știința. Jocul nu 
6-a ridicat la un nivel mulțumitor, 
fazele desfășurîndu-se de cele mai 
multe ori „cu încetinitorul".

îA prima repriză, gjuleștenii au 
dominat dar au ratat multe ocazii, 
înaintașii Rapidului au realizat unele 

-combinații reușite în fața careului 
advers dar Dumitriu, Codreanu și 
Năsturescu au șutat imprecis. Apă
rarea Științei, suprasolicitată, a ce
dat în min. 24 cînd Dumitriu a fina
lizat o acțiune personală : 1—0 pen
tru Rapid.

La reluare, în formația Rapidului 
au fost introduși o serie de juniori.

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

de box ROMÂNIA—R. F. GERMANĂ 
de vineri 12 august, ora 19,80, de pe 
stadionul Republicii, biletele se gă
sesc de vînzare la casele speciale din 
str. Ion Vidu, stadionul Republicii și 
parcul halelor Obor.

A apărut revista SPORT OF. 15
Din acest interesant număr al revistei, spicuim:

FOTBAL: — Campionatul mondial în imagini. 
— Pe prim plan campionatul — interviu cu 

Florea Tănăsescu, scretar general al F.R. Fotbal.

— Bravo, Zamfirescu I — pe marginea unui va
loros „10,3” pe „sută".

— Ștefan Covaci, antrenorul secund al echipei 
noastre naționale: „Marea artă este să creezi 
goluri, nu ocazii"...

NATAȚIE: 39 de recoruri republicane.
— Campion la 1 500 m.
— Dublă felicitare lui Vasile Costa.

ATLETISM : — Retrospectivă atletică europeană 
(I) — înaintea Campionatelor europene de la 
Budapesta.

— Viorica Viscopoleanu tot mai aproape de re
cordul mondial

CANOTAJ i — Afanasie Sciotnic, pescarul de la 
mila 23.

Nr. 15 al revistei SPORT este completat cu in
teresantele rubrici t „Fotocronica SPORT" și 
„SPORT Magazin".

Procurați-vă din timp numărul 15 al revistei 
SPORT.

Timp de zece minute aceștia au im
primat un ritm viu partidei. Apoi, 
jocul s-a echilibrat. Pînă la sfîrșit 
am asistat la multe ratări la ambele 
porti.

P. V.

SODA OCNA MUREȘ — A.S.A. 
TG. MUREȘ 0—0

Meciul nu s-a ridicat la valoarea 
așteptată. Gazdele au dominat mai 
mult, dar apărarea oaspeților a res
pins totul. Astfel, meciul s-a termi
nat cu un scor alb.

Gh. Tăntan

PROGRESUL REGHIN — CHIMIA 
TÎRNĂVENI 2—0 (0—0)

în prima repriză a meciului s-a 
jucat lent. Abia în partea a doua, 
jucătorii celor două formații își dau 
mai mult osteneala pentru a prac
tica un joc în care să atragă atenția 
spectatorilor. în această perioadă, 
gazdele inițiază mai multe atacuri 
și reușesc să-și adjudece victoria 
prin golurile înscrise de Varadl 
(min. 76) și Iencic (min. 83).

L. Maior

JIUL — U.T.A. 4—0 (2—0)

3 000 de spectatori au asistat Ia o 
partidă de bun nivel tehnic, înche
iată cu victoria categorică a noii 
promovate în categoria A Jiul Pe- 
troșeni asupra echipei U.T.A. Meciul 
a fost presărat cu numeroase faze 
de fotbal de bună calitate, sub acest 
aspect putîndu-se afirma o deplină 
egalitate între echipe. Sub aspectul 
eficacității însă jucătorii din Petro- 
șeni au fost superiori, ei reușind să 
introducă mingea în poarta adver
sarilor lor de patru ori.

S. Băloi

PROGRESUL BRĂILA — OȚELUL 
GALAȚI 1—1 (0—0)

Evoluția celor două echipe nu a 
satisfăcut pe spectatori. S-a jucat 
confuz, static, cu puține acțiuni la 
poartă. Localnicii au fost lipsiți de 
nerv. Oțelul Galați a controlat mij
locul terenului dar au fost ineficaci 
în fața porții. Golurile au fost în
sorise de Cazan (min. 63) pentru Pro
gresul și de M. Pătrașcu (min. 82) 
pentru Oțelul.

T. Costin

ELECTROPUTERE CRAIOVA—VIC
TORIA TG. JIU 2—2 (0—1)

Deși handicapați de eliminarea lui 
Păunescu <în min. 43, pentru atitu
dine nesportivă), oaspeții au atacat 
curajos și au majorat scorul prin 
Plean (min. 57). Primul gol al oaspe
ților a fost însoris în min. 41 de că
tre Bambuleac. Spre 6fîrșitul partidei 
oaspeții au slăbit alura permițînd lo
calnicilor să domine și să egaleze 
prin Gavrilă (min. 68), din lovitură 
liberă, și Drăgan (min. 85 — auto
gol). Bun arbitrajul lui S. Drăgulici 
din Tr. Severin.

M. Bobe!

Fază din meciul Flacăra roșie — Tehnometal, disputat în cadrul „Cupei de vară"
CRIȘUL — UNIVERSITATEA CLUJ 

1—0 (1—0)

Partida disputată la Oradea a ne
mulțumit spectatorii prezenți, dato
rită nivelului tehnic scăzut. Echipa 
din Cluj a aliniat o formație lipsită 
de mulți titulari, în timp ce Crișul 
a folosit 6 juniori. Singurul gol al 
acestei partide a fost înscris de Har- 
șani în minutul 9.

Ilie Ghișa

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA CRAIOVA 2—3 (1—1)

Întîlnirea nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic satisfăcător. Fotbaliștii 
celor două echipe au prestat un joc 
lipsit de elan și vigoare. Formația 
timișoreană, lipsită de aportul a trei 
titulari (Surdan, Răcelescu, Grizea) 
a cedat în fața unui atac impetuos. 
Meciul a început în nota de domi
nare a gazdelor. Atacul Politehnicii 
a inițiat cîteva acțiuni mai clare, 
ratate însă de Cotormani și Mițaru. 
Ei sînt totuși conduși pînă spre sfîr- 
șitul primei părți a jocului, reușind 
egalarea abia la sfîrșitul celor 45 de 
minute. La reluare craiovenii, cu o 
înaintare mai bătăioasă, se desprind 
și înscriu încă de două ori. La sco
rul de 3—1 pentru oaspeți, gazdele 
reduc din handicap. A condus L. 
Ferenczi (Timișoara).

Simion Stan

MINERUL BAIA MARE — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 1—2 (0—2)

Partida a dezamăgit. Ambele forma
ții au prestat un joc slab, în special 
brașovenii, eare timp de 90 de mi
nute n-au șutat măcar odată pericu
los la poartă. Golurile lor au fost 
înscrise în urma unor grave greșeli 
de apărare. Scorul a fost deschis în 
min. 14 de către Gyorfi care, din 
apropiere, a trimis în poartă pasa 
precisă a lui Sigheti (singurul jucă
tor din echipa oaspe care s-a mișcat 
bine). în min. 33 portarul minerilor, 
Bai, își părăsește postul și astfel 
Goran înscrie nestingherit. Minerul 
reduce scorul în min. 83 cînd Vaida 
transformă o lovitură de la 11 m 
acordată fără nici un temei de arbi
trul C. Varga (Baia Mare). Apără
torii echipei oaspe comiseseră faul
tul în afara careului de 16 m.

T. Tohătan

FARUL-SELECȚIONATA ORAȘULUI HANOVRA
3-0 (0-0)

CONSTANȚA, 7 (prin telefon). — 
Jocul internațional de la Constanța, ur
mărit de aproape 10 000 de spectatori, 
dintre care numeroși turiști străini a fia ți 
la odihnă pe litoral, a constituit un 
bun prilej de verificare a potențialului 
de pregătire a echipei locale și tot
odată o frumoasă victorie în fața unui 
adversar valoros. Partida a fost de un 
bun nivel tehnic. S-a jucat rapid, ambele 
echipe au reușit să creeze numeroase 
ocazii de gol ,unele fructificate de con- 
stănțeni, altele... ratate de oaspeți. Fa
rul a dominat cea mai mare parte din 
timp (raport de cernere 13—4), dove

„Nocturnă" agreabilă pe „Republicii"

S. K. A. Rostov — Progresul 3-2 (0-6)
După trei săptămîni de „World-Cup**, 

de fotbal la... televizor, reîntîlnire cu 
stadionul, cu freamătul lui atît de fa
miliar și de drag. A fost o revedere 
plăcută, prilejuită de vizita în țara 
noastră a uneia dintre cele mai bune e- 
chipe de club care a evoluat la Bucu
rești în ultimii ani: S.K.A. Rostov. 
Acestui adversar valoros, care a practi
cat un fotbal de înaltă factură, Pro
gresul i-a dat o replică onorabil’», în
cheind jocul la o diferență minimă.

S.K.A. Rostov nu este una din echi
pele cu „firmă" ale fotbalului sovietic. 
De aceea, surpriza pe care ne-a furni
zat-o aseară prin jocul prestat a fost 
cu atît mai mare și mai plăcută. Vie-

Meciuri amicale
PETROLUL PLOIEȘTI — FLACĂRA 

MORENI 3—1 (0—0)

PLOIEȘTI 7 (prin telefon). în cadrul 
programului de pregătire pentru 
noul campionat, fotbaliștii ploieșteni 
au susținut un meci amical în com
pania echipei de categoria B, Fla
căra Moreni. Jucătorii din Moreni 
au opus campionilor o dîrză rezis
tență în primele 45 de minute. După 
pauză Dridea I, Dridea II si Drago- 
mir înscriu pentru petroliști și Cîm- 
peanu pentru Flacăra. (A. Vlăsceanu 
— coresp.).

C.S.M.S. — GLORIA BÎRLAD
1-1 (1-0)

IAȘI 7 (prin telelon). Ieșenii au 
evoluat pentru prima oară în fața pu
blicului lor, intllnind formația Gloria 
din Birlad. Jocul amical a avut un 
caracter de verificare. Cu acest pri
lej antrenorii ieșeni au folosit 15 
jucători. întîlnirea a fost spectacu
loasă datorită ripostei dîrze dată de 
formația din Birlad. (D. Diaconescu 
— coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — METROM 
BRAȘOV 1—2 (1—0)

FĂGĂRAȘ 7 (prin telefon). Joc fru
mos. în prima repriză gazdele au 
condus cu 1—0 prin golul înscris de 
Bujor. Pînă la sfîrșitul partidei, însă, 
oaspeții reușesc să obțină victoria 
prin golurile realizate de Sima și 
Lazarovici. (L. Valentin — coresp.). 

dind o bună pregătire fizică, legătură 
între compartimente și, ceea ce este mai 
important, concentrare în fazele de fi
nalizare. Apreciem că linia de mijloc 
folosită în repriza a doua (Manolache, 
Pleșa) s-a dovedit mai utilă, ambii ju
cători expediind și multe șuturi peri
culoase la poarta oaspeților.

Selecționata orașului Hanovra, o echi
pă tehnică. solidă care practică un 
joc în forță, a fost lipsită în acest meci 
de finalitate.

Golurile au fost înscrise de Iancu 
(min. 56 și 71) și Tu fan (min. 80).

E. PETRE și M. SEULEANU - coresp.

toria oaspeților nu face obiectul nici 
unei discuții, ea este urmarea unui ex
celent joc colectiv, marcat, însă, și cu 
frumoase realizări individuale. Fotbaliș
tii sovietici au impresionat prin jocul 
lor tehnic^ mereu în mișcare, plin de 
fantezie. Gcea ce Je-a lipsit oaspeților 
a fost forța de pătrundere, care i-a adus 
și în situația de a fi... conduși cu 1—0 
(a înscris Al. Constantinescu în min. 
50). Cu perspectiva înfrîngerii în față, 
oaspeți au renunțat la combinațiile lor 
prelungite, acționînd direct pe poartă și 
înscriind la scurte intervale (min. 65, 
71 și 72) trei goluri (Eskov — 2 și 
Matveev).

Progresul nu cedează, însă, lupta, 
revine în atac, reduce handicapul în 
min. 75 prin Cincu, și nu este departe 
de a obține în ultimele minute de joc 
egalarea. Pus mai bine în cursă, Oaidă 
ar fi putut aduce un aport mai mare 
pentru echipă. Cele cîteva demaraje în 
plin au arătat acest lucru...

Arbitrul N. Mihăilescu s-a... încălzit 
mai greu, conducînd abia în repriza a 
doua cu competența sa obișnuită acest 
meci agreabil.

JACK BERARIU

Dinamo București învinsă la limită 
in primul meci

începîndu-și turneul în R. F. Ger
mană echipa de fotbal Dinamo Bucu-
rești a întîlnit formația Hertha. Vic
toria a revenit gazdelor cu 2—1 (1—1). 
Pîrcălab a deschis scorul în min 37.;

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 

REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT nr. 32, etapa din 7 august 

1966

I. Progresul Buc. — S.K.A. Rostov 2
II. Farul — Hanovra (R.F.G.) 1

III. Știința Buc. — Rapid 2
IV. Din. Bacău ■— Siderurgistul 1
V. Jiul Petrila — U.T.A. 1

VI. Politehnica — Știința Craiova 2
VII. Crișul — Universitatea Cluj 1

VIII. Minerul B. M. — Steagul roșu 2
IX. Prog. Reghin — Chim. Tîrnăveni 1
X. Soda O. Mureș — A.S.A. Tg. M. x

XI. Prog. Brăila — Oțelul Galați x
XII. Electroputere — Victoria Tg. Jiu x

XIII. Chim. Suceava — Foresta Fălt. 1
Fond de premii 134 584 lei.



Reprezentativa orașului București învingătoare 
în „Cupa capitalelor balcanice''

In prima gală internațională, la Buzău

Selecționata UCECOM—S. K. Cottbus 6-4
J

(Urmare din pag. 1)

M. Stefanovici. Iată clasamentul etapei: 
individual: 1. M. Dânescu (Buc. I), 2. 
Gr. Dovit (Buc. I), 3. Tr. Macarie 
(Buc. 11), 4. E. Keresteș (Buc. I),
5. sSt. Cliitu (Buc. II), 6. M. Pop 
(Buc I), 7. I. Ciubrikov (Sofia I), 8. 
M. Miiadinov (Sofia 1), 9. V. Stambolov 
(Solia 1), 10. I. Sekiilinov (Sofia I), 
11. O Comun (Buc. II), 12. bl. Stefa
novici (Belgrad I); echipe: 1. Bucu
rești I 525 p, 2. București II 383 p,
3. Sofia I 326 p, 4. Sofia II 212 p,
5. Belgrad I 199 p ; CLASAMENT GE
NERAL DUPĂ DOUA ETAPE: indi
vidual: 1. M. DÂNESCU 365 p, 2. M. 
Aliladinov 306 p, 3. Gr. Doviț 290 p,
4. Șt. Cliitu 280 p, 5. M. Pop 266 p,
6. V. Stambolov 255 p, 7 E. Keresteș 
221 p, 8. T. Gbigov (Sofia II) 217 p, 
9. I. Sekiilinov 205 p, 10. M. Stefano
vici 164 p, 11. Tr. Macarie 150 p, 12. 
Al. Șuier (Buc. II) 144 p; echipe: 
1. BUCUREȘTI 1 945 p, 2. Sofia I 
836 p. 3. BUCUREȘTI II 685 p, 4. 
Belgrad I 450 p, 5. Sofia II 402 p,
6. Belgrad II 150 p.

în deschidere s-a desfășurat o cursă 
la clasa 500 cmc, la care au luat star
tul 16 motocicliști români. După o luptă 
frumoasă, presărată cu multe faze de 
autentic spectacol motocrosist, In care 
au excelat O. Puiu, E Seiler, P. Paxino 
ți O. Ștefani, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: 1. O. Puiu (St. roșu

ECHIPA MASCULINĂ DE 

A CUCERIT „TROFEU
ROSETTO, 7 (prin telefon). În ul

timele două zile de întrecere ale tur
neului internațional masculin de 
baschet dotat cu „Trofeo Lido delle 
rose", reprezentativa României a ob
ținut tot atîtea victorii, clasîndu-se 
pe primul loc. Astfel, în fata Selec
ționatei militare italiene baschetba- 
liștii români au cîștigat cu 72—65 
(32—21), punctele fiind înscrise pen
tru noi de Demian 12, Cr. Popescu 
14, Diaconescu 12, Valeriu 14, No
vac 6, Albu 7, Predulea 5 și Iecheli
2. Din selecționata italiană cei mai 
eficace au fost Gennari și Gatti, cu 
cîte 16 puncte înscrise. În aceeași 
seară, Honved Budapesta a dispus 
de R.C. Malines cu 74—66 (36—30). 
în ultima zi, baschetbaliștii noștri 
au întrecut și pe Honved Budapesta: 
68—60 (30—33), punctele noastre
fiind înscrise de Cr. Popescu 15, Dia
conescu 15, Iecheli 18, Savu 8, Novac

Echipa de polo a României 
învingătoare la Sofia

SOFIA 7 (prin telefon). în bazinul 
<din localitate au avut loc sîmbătă și 
duminică două meciuri amicale între 
reprezentativele de polo ale României 
și Bulgariei.

în primul joc sportivii români au 
avut o comportare foarte bună, obți- 
nînd victoria cu scorul de 8—2 (1—0, 
2—1, 2—0, 3—1). Poliștii noștri s-au 
apărat foarte calm și au inițiat multe 
contraatacuri la capătul cărora au re
ușit să înscrie de 8 ori. Formația ță
rii gazdă, surprinsă de replica puterni
că dată de selecționata noastră a ac
ționat timid. Cele 10 goluri au fost

Victorii ale săritorilor români 
in Bulgaria

SOFIA 7 (prin telefon). Duminică 
după-amiază s-au încheiat în bazinul 
„Diana“ din localitate întrecerile con
cursului internațional de sărituri la 
care au luat parte sportivi din Bul
garia, România și Turcia. Săritorii 
noștri au avut comportări frumoase, 
cîștigînd atît proba de platformă, cît 
și pe aceea de la trambulină. Iată pri
mi: clasați : platformă : 1. I. GANEA 
377,50 p, 2 Kolev (Bulgaria) 341,20
3. Ungureanu 339,50 o : (în afară de 
concurs D Popoaie 387,05 •>) ; tram
bulină : 1. DECUSEARĂ 439,25 p. 2. 
Belcev (Bulgaria) 344,20 p., ... 4. Po
poaie 319,60 p.

„înghesuială" la trecerea printr-o poartă. De la stingă la dreapta:
M Ștelanovicl — Belgrad (18), Al. Șuier — București (4), G. Coman — 

București (6), I. Ciubrikov — Solia (10) șl V. Stambolov — Sofia (12)

Brașov), 2. E. Seiler (Metalurgistul), 
3. P. Paxino (Steaua). 4. Z. Sas (St. 
roșu Brașov), 5. D. Vasilescu (Meta
lurgistul) 6. A. Kriszbay (Dinamo), 7. 
C. Goran (Poiana Cimpina), 8. Gh. 
Munteanu (St. roșu Brașov).

La Rosetto (Italia)

BASCHET A ROMÂNIȚI 
EIDO DEEEE ROSE "

4, Albu 4 și Valeriu 2. De la Hon
ved s-au evidențiat Kozka (15) și 
Racz (13). în ultima întîlnire, Selec
ționata militară italiană a dispus de 
Racing Club Malines cu 87—84 
(40—36), la capătul unui meci foarte 
echilibrat.

Clasamentul final : 1. ROMÂNIA,
2. Selecționata militară italiană, 3. 
Honved Budapesta, 4. Racing Club 
Malines.

Acest turneu s-a dovedit extrem 
de important pentru formația noas
tră, oferindu-i un bun prilej de ve
rificare în condițiile unor meciuri 
dificile. Valoarea celorlalte echipe 
participante a solicitat în mod se
rios pregătirea echipei române. Me
rită să fie consemnat aportul jucă
torilor Cr. Popescu (foarte eficace), 
Demian, Novac (mai ales în apăra
re) și Valeriu (în special în partida 
cu Selecționata militară italiană).

realizate de Fleșeriu 3, Zahan 2, Kro
ner, Grințescu și Novac pentru echipa 
română, respectiv Exerov și ZIatev 
pentru gazde. De remarcat jocul buii 
practicat de Fleșeriu și Zahan.

Duminică după-amiază, în cel de-al 
doilea meci, victoria a revenit tot spor
tivilor noștri, de astă dată însă mai 
dificil. Reprezentativa Bulgariei a ju
cat mult mai bine ca în ajun și a con
dus cu 2—0 și 3—1. Poliștii români 
s-au concentrat mai mult în ultimele 
două reprize, reușind să egaleze și 
apoi să obțină victoria cu scorul de 
5—3 (0—2, 1—0, 2—1, 2—0). Au mar
cat : Grințescu 2, Kroner, Firoiu, și 
Fleșeriu pentru echipa română, Ikono- 
pisov 2 și ZIatev pentru gazde. A con
dus corect N. Nicolaescu (România).

ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI
PARIS — La Vii'hy s-au disputat semi

finalele competiției internaționale de 
tenis pentru „Cupa Galea" (tineret). 
Echipa R.S. Cehoslovace a învins cu 
scorul de 4—1 echipa Angliei. Tenlsma- 
nii cehoslovaci vor întilni în finală e- 
chipa U.R.S.S. care a eliminat cu 4—1 
echipa Franței.

NEW YORK — In turneul internațio
nal de șah de la Santa Monica (S.U.A.) 
continuă să conducă Boris Spasski 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat de Fischer, 
Najdorf și Unzlcker — cu cîte 6.5 puncte, 
în partida întreruptă cu Reshewski. 
Spasskț a obținut victoria. Fischer l-a 
învins pe iugoslavul Ivkov.

PORTILLO — Surpriză în prima zi a 
campionatelor mondiale de schi (probele

Foto : S. Petre

LUPTE

România —R. F. Germană
(la juniori) 5-5

RĂDĂUȚI 7 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru). Prima întîlnire interna
țională de lupte greco-romane dintre 
reprezentativele de juniori ale Româ
niei și R. F. Germane, programată la 
Rădăuți, deși s-a desfășurat pe un 
timp foarte răcoros, a fost urmărită dc 
peste 1 000 de spectatori. Acest eveni
ment a coincis cu prima întrecere in
ternațională de lupte care a avut loc 
aci. Meciurile au fost echilibrate, de 
un bun nivel tehnic, ambele echipe fo
losind o gamă variată de procedee 
tehnice atît la lupta din picioare cît 
și la parter. Rezultatul de egalitate 
(5—5) demonstrează echilibrul valoric

Șahiști români in întreceri internaționale
STOCKHOLM. Turneul final al cam

pionatului mondial studențesc de șah 
de la Orebro a continuat cu desfășu
rarea partidelor din runda a treia. Se
lecționata României a întîlnit forma
ția Finlandei pe care a întrecut-o cu 
scorul de 3,5—0,5. Alte rezultate: An
glia—Danemarca 0,5—2,5 (1); R- D. 
Germană—Izrael 0,5—2,5 (1) ; U.R.S.S.- 
Olanda 2,5—0,5 (1). în clasament,
după trei runde, conduce echipa U.R.S.S.

SOFIA. In runda a treia a turneului 
zonal de șah de la Varna, contînd pen
tru campionatul mondial feminin. Elisa- 
beta Polihroniade a remizat cu Karakaș 
iar Alexandra Nicvlau cu Margareta Pe- 
revoznic. Alte rezultate: Novara

Turneul de tenis
HAMBURG. în sferturile de finală 

ale turneului internațional de tenis de 
la Hamburg, australianul Bob Hewitt 
l-a învins cu 6—3, 4—6, 6—4, 6—2 
pe campionul României Ion Țiriac. New
combe (Australia) l-a întrecut cu 6—3, 
6—3, 6—2 pe Bungert (R.F.G.).

Făcînd pereche cu vest-germanul Bun
gert, campionul României la tenis, Ion 
Țiriac, a întrecut în turul doi cuplul

alpine), care au loc la Portillo (Chile). 
Proba feminină de slalom special a fost 
cîștigată de Annie Famose (Franța), care 
a realizat în cele două manșe timpul 
total de 90:48/100. Marea favorită, Ma- 
rielle Goitschell (Franța), s-a clasat pe 
locul doi cu 92:35/100, urmată de Penny 
Mc.Coy (S.U.A.) — 92:35400.

ROMA — La Marsala s-a disputat a 
doua întîlnire de box dintre echipele 
reprezentative ale Italiei și Bulgariei. 
Pugiliștii italieni au terminat învingă
tori (7—3). în primul meci, desfășurat la 
Cagliari, ei cîștigaseră cu 6—4.

LONDRA — Sîmbătă seara, la Londra, 
campionul mondial de box la categoria 
;,grea”, Cassius Clay, și-a apărat cu 
succes titlul, învinglndu-1 prin ko în

Turneul formației S. K. Cottbus 
(R. D. Germană) a luat sfîrșit sîmbă- 
tă seara, în orașul Buzău. Întîlnirea 
internațională dintre selecționata 
UCECOM și echipa din Cottbus, pri
ma de acest gen la Buzău, a fost 
așteptată cu mare interes de Iubito
rii sportului cu mănuși de aci. Peste 
2000 de spectatori entuzia'” au ținut 
să fie martori ai acestui important 
eveniment sportiv.

Reuniunea a avut Ioc pe stadionul 
Metalul. Ca și la Brăila și Galați, 
scorul general a fost același : 6—4 
pentru pugiliștii noștri. De data a- 
ceasta boxerii din Cottbus au luptat 
cu mult mai mare ambiție, în dorin
ța de a cîștiga măcar ultima întîl- 
nire. Nu au reușit însă, deoarece 
selecționata UCECOM (în rîndul că
reia au evoluat și doi boxeri buzoieni 
— Breazu și Păunoiu) s-a impus prin
tr-o mai bună pregătire fizică s* 

și — adăugăm noi — buna pregătire 
a ambelor echipe. Evoluția formației 
noastre, la prima sa confruntare in
ternațională, poate fi considerată sa
tisfăcătoare, mai ales, dacă ținem sea
mă de valoarea ridicată a sportivilor 
din R.F.G., printre care s-au aflat 
mai mulți campioni ai R. F. Germane.

în prima reuniune s-au evidențiat 
Berceanu, Bugariu, Covătaru (Româ
nia), respectiv Westaal și Wolf (R. F. 
Germană).

Luni are loc cea de-a doua întîlnire 
la Suceava.

GH. CIORANU

(R.D.G.)—Todorova (Bulgaria) 1—0 ; 
Sili (Ungaria)—Radczinkovska (Polo
nia) remiză, Litmanovicz (Polonia) — 
Keller (R.D.G.) remiză. în partidele 
întrerupte din runda a doua, Novara a 
învins-o pe Radczinkovska, iar Karakaș 
.și Litmanovicz au întrerupt pentru a 
doua oară. în clasament, după trei run
de, conduce Novara cu 2,5 puncte.

MOSCOVA. Turneul international fe
minin de șah de la Petrozavodsk a fost 
cîștigat de jucătoarea sovietică Tatiana | 
Zatulovskaia cu 8,5 puncte din 11 po- ' 
sibile. Reprezentanta tării noastre MAR- ! 
CARETA TEODORESCU s-a clasat pe 
locul 5—6 împreună cu Rima Kazmina 
(U.R.S.S.).

de la Hamburg
Gottschalek—Ploetz (R.F.G.) cu 6—1, 
6—4, 6—4. Alte rezultate din turul trei 
simplu bărbați: Fred Stolle (Austra
lia)—K. Deepraam (Republica Sud-Afri
cana) 8—6, 6—2, 6—2 ; I. Buding 
(R E G.)—Cromwell (S.U.A.) 6—1,6—3, 
6—3; Newcombe (Australia) — Mc. 
Millan (Republica Sud-Africană) 4—6, 
6—3, 6—2, 6—2. 

• REZULTATE
rundul trej pe ‘Brian London. Meciul 
n-a avut istoric, fiind la discreția cam
pionului mondial care a arătat de la 
prima lovitură de gong o superioritate 
evidentă. întîlnirea a durat mai puțin 
de 8 minute. în rundul trei în urma 
unui violent „un doi“, la figură, London 
a fost trimis la podea. El a fost inca
pabil să mai reia lupta.

KINGSTON! — în competiția de atle
tism din cadrul jocurilor britanice ale 
Commonwealțhului de la Kingston . pro
ba de 6 mile a revenit lui N. Temu 
(Kenia) în 27:14.5, care a reușit să-l în
vingă pe recordmanul mondial, austra
lianul Clarke. Proba de 100 yarzi a fost 
cîștigată de canadianul Jerome, crono
metrat în 9,4.

tehnică. Ea categoria muscă, Ga
briel Pometcu l-a silit pe Muller să 
abandoneze în repriza secundă. Cam
pionul nostru de juniori a luptat 
energic, fiind foarte activ. în meci... 
oficial, „cocoșul" D. Miron a cîști
gat partida cu Fuhrer, datorită fap
tului că acesta din urmă a depășit 
greutatea regulamentară. In meci 
amical, însă, Fuhrer l-a învins pe 
Miron la puncte. O bună propagan
dă pentru box au făcut „penele" Go- 
rea și Oppitz. Cei doi sportivi s-au 
întrecut în a demonstra lovituri cla
re, spectaculoase, Gorea, excelent în 
plasarea „contrelor" pe plecare, a 
cîștigat o splendidă victorie la 
puncte.

Abia în repriza a treia, „sernimij- 
lociul" C. Cocîrlea a reușit să boxe- 
ze mai aproape de valoarea sa. Pînă 
atunci el recepționase puternice di
recte la fată. Cînd s-a hotărît (r. III) 
să-și folosească alonja, Cocîrlea nu 
ne-a mai dat emoții în privința în
vingătorului. Luptă dîrză la „mijlocie 
ușoară" I Gr. Enache a cîștigat me
ciul cu Krause, după 9 minute de 
schimburi fără menajamente. Ultima 
partidă a constituit, de asemenea, 
un excelent spectacol. „Semigreul* 
Brautske (21 de ani) s-a întrecut pe 
sine în meciul cu tenacele I. Cio- 
ran, cîștigînd clar Ia puncte. ALTE 
REZULTATE: Breazu b. dese. 3 Kru
ger ; Spitzner b. p. M. Băloiu ,• Kru
ger b. p. PăunoiuBressel eîștigă 
fără adversar.

R. CALARAȘANU

Medalii de bronz la campionatul 
european universitar de fotbal
Întorcîndu-se din Spania, unde au 

participat la campionatul european uni
versitar de fotbal, jucătorii selecționatei 
noastre și-au făcut apar fiu împreună cu... 
medaliile de bronz și o frumoasă cupă 
pentru ocuparea locului al treilea in 
competiție. Dilema celor ce i-au intim- 
pinat a fost repede înlăturată: in me
ciul cu R. F. Germană, pentru locurile 
3—4, fotbaliștii români AU ÎNVINS, 
și NU AU PIERDUT, cu scorul de 2—1 
(0—0), cum s-a anunțat dintr-o eroarg 
de transmisie telegrafică a unei agerxu 
de presă străine. Partida s-a desfășurat 
la Pontevedra, pe un teren greu dato
rat ploii. Golurile au fost înscrise de 
Ciornoavă, Libardi'' și Anca (autogol). 
(AGERPRES).

,,Ploaie" de recorduri mondiale
la natație

NEW YORK. Cu prilejul unui con
curs de natație desfășurat la Filadelfia 
au fost stabilite două noi recorduri 
mondiale. înotătoarea Martha Randall, 
în vîrstă dc 18 ani, a parcurs 200 m 
liber în 2:11,4 (v. r. 2:11,6 Fraser), 
iar Lee Davis a corectat recordul mon
dial feminin al probei de 1 500 m liber, 
realizînd 18:21,7 (v. r. 18:23,7 Bethy 
Caretto).

KINGSTON. La Jocurile Britanice ale 
Commonwealțhului de la Kingston, îno
tătorul australian Yan O'Brien, în vîrstă 
de 19 ani, a stabilit un nou record 
mondial în proba de 220 yarzi bras cu 
timpul de 2:28,0. El a corectat cu două 
zecimi dc secundă vechiul record mon
dial aparținînd lui Henninger (R.D.G.).

Echipa feminină de ștafetă a Cana
dei a stabilit un nou record mondial în 
proba de 4X110 yarzi liber cu o per
formanță de 4:10,8. Un nou record 
mondial a fost înregistrat în proba de 
ștafetă 4x220 yarzi liber de către echi
pa masculină a Australiei, cronometrată 
în 7:59,5. In primul schimb al ștafetei, 
Michael VFenden (Australia) a realizat 
pe 220 yarzi liber rezultatul de 1:57,4, 
performanță care constituie un nou re
cord mondial (v. r. era de 1:59,2 și 
aparținea lui Frank Wiegand).

LEIPZIG. înotătorul Egon Henninger 
(R. D. Germană) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 110 yarzi 
bras cu timpul de 1:08,4. Vechiul re
cord era de 1:08,5 și aparținea austra
lianului O’Brien.
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