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Trimisul nostru special, C. TAllR, transmite:
Azi, la Progresul

primele meciuri

in concursul
ternațional de tenis
O dată cu sosirea primilor 

«speți s-a intrat de fapt în 
bra concursului internațional 
3 tenis. Sîmbătă au venit 
forlivi din U.R.S.S. — Maria 
ull, Tatiana Cealko și Vol- 
ov, precum și jucătoarea 
ora Schediwy (R. F. Ger- 
ană). Sportivii sovietici au 
^ifeut trei antrenamente. Du- 
înică seara au mai sosit și 
țannine I.icphrige și Eveline 
rrras (Franța), ca și italia- 
iî Giordano Maioli. Ceilalți 
meurenți străini sînt aștep
ți în cursul zilei de azi.
Prin urmare, cu începere de 

ităzi, baza sportivă de la 
rogresul din Capitală va fi 
izda unei interesante com- 
:tiții internaționale de tenis 

care pe lîngă cei mai buni 
icători români, vor lua parte 

o serie de tenismani cunoș
ti. Dintre sportivii noștri, 
iblicul va avea ocazia să ur- 
ărească evoluția campionului 
rii Ion Tiriac, a lui Ilie 
ăstase, Boscb, Mărmureanu, 
idit Dibar, Dron și a unor 
ncri ca Dumitrescu, Marcu 
a.
Concursul va cuprinde 

ate cele cinci probe indi- 
duale: simplu bărbați, sim- 
Iu femei, dublu bărbați, du- 
u femei și dublu mixt.
P.^tha inaugurală va fi cea 

> simplu barba fi. Astăzi,
ogramul începe de la ora 9 

ora 14,30.

începe turneul final al C. M.

România joacă azi cu R. D. Germană

S-AU ÎNCHEIAT campionatele 
EUROPENE DE ATLETISM

Mihaela Peneș — medalia de argint la suliță

întrecerile preliminare ale Cam
pionatului mondial de volei nu 
s-au încheiat fără a furniza cîteva 
surprize de proporții, amplu co
mentate de tehnicienii și ziariștii 
sportivi prezenți în Cehoslovacia. 
Prima dintre acestea : rezultatul 
cu care s-a terminat jocul dintre 
reprezentativele Iugoslaviei și 
Chinei, în care victoria a revenit 
voleibaliștilor iugoslavi, ceea ce 
a dus la eliminarea din turneul 
final a selecționatei chineze. O 
altă surpriză s-a înregistrat în 
grupa B, la Nitra, unde echipa 
Ungariei a întrecut-o pe cea a U- 
niunii Sovietice. Acest rezultat nu 
a influențat asupra calificării, de
oarece — deși învinși — repre 
zentanții U.R.S.S. au obținut ca
lificarea. Este drept, cu niullc 
emoții...

Dar iată amănunte de la jocu
rile disputate în fiecare grupă, 
precum și clasamentele finale.

In grupa A, la Praga, după 
cum spuneam n<ai înainte, toată 
atenția s-a îndreptat spre meciul 
Iugoslavia—China, la sfîrșitul 
căruia tabela de marcaj a indi
cat scorul dc 3—1 tn favoarea 
primei echipe. Jucătorii iugoslavi 
au practicat un volei foarte pru
dent în atac, punînd accent pe 
organizarea apărării. în felul a- 
ccsla ei au reușit să anihileze 
jocul foarte variat pe fileu al 
voleibaliștilor chinezi. De altfel, 
antrenorul iugoslav, Sa va Grozda- 
novici, a declarat că a studiat cu 
foarte multă atenție sistemul de 
joc al echipei chineze și că după 
multe experimentări a reușit să 
găsească antidotul atacurilor 
rapide și derutante, cu ajutorul

cărora formația asiatică se impu
sese pînă atunci.

Rezultate tehnice în 
erupă : Italia — R.F.G. 
Cehoslovacia—Danemarca 
Iugoslavia—R. P. 
CLASAMENT: 1. 
p; 2. Iugoslavia 
Chineza 8 p; 4. 
R. F. G. 6 p.; 
5 p.

La Nitra, unde 
din cadrul grupei
leibalișților unguri 
sovietici a făcut ca 
echipelor calificate 
„setaverajul“. 
R.D.G.—Cuba 
Franța 3—1;

această
3—1;
3—0;

Chineză 3—1.
Cehoslovacia
9 p; 3. R. 
Italia 7 p; 5.
6. Danemarca

(Continuare

10
P.

au loc jocurile 
B, victoria vo- 

asupra celor 
în stabilirea 
să intervină 

rezultatele : 
S.U.A.—

lată
3—0;
Ungaria—U.R.S.S.

tn pag. a 4-a)

în 
fost 
buni 
secință, au obținut mai multe re
zultate de valoare. Singurul succes 
al delegației române la acest al 
8-lea campionat european a fost 
realizat de tînăra atletă Mihaela 
Peneș care, aruneînd din a treia 
încercare sulița la 56,94 m, a cîș- 
tigat medalia de argint. Proba a re
venit reprezentantei R. D. Germane, 
Marion Liittge (58,74 m). Clasamen
tul final al probei : 1. M. LtlTTGE 
(R.D.G.) 58,74 m (56,50, 54,56, 58,74, 
45,78, dep, dep), 2. M. Peneș 56,94 
(52,30, 53,94, 56,94, 55,30, 55,46, dep), 
3. V. Popova (U.R.S.S.) 56,70 m, 4. 
Gorceakova (U.R.S.S.) 55,95 m, 5. 
E. Ozolina (U.R.S.S.) 55,52 m, 6. M. 
Rudas (Ungaria) 54,30 m.

Cu mult interes a fost așteptată 
cursa de 3000 m obstacole, în care 
țara noastră era reprezentată de 
Z. Vamoș. Pe parcursul primelor 
5 ture, plutonul celor 12 finaliștă a 
mers compact, la trenă trecînd 
pe rînd Roelants, Texereau, Ku- 
dinski, Morozov, Lezterich și Ku
rian. Pe ultima „mie“ Roelants a 
încercat să se detașeze, dar alergă
torii sovietici, Kudinski 
vest-germanul Lezterich 
zentantul nostru Vamoș 
repede plasa. Cu 600 m 
sosire, Vamoș a fost jenat de Ku
rian și practic a ieșit din lupta 
pentru un loc fruntaș, iar pe ulti
mii 300 de metri sovieticul Kudin
ski a sprintat irezistibil, depășindu-1 
pe Roelants și cîștigînd într-un 
timp inferior cu numai două zecimi 
de secundă recordului

Clasament 
DINSKI 
Kurian (U.R.S.S.) 8:28,0, 
Roelants (Belgia) 8:28,8, 4. 
Texereau (Franța) 8,30,0, 5. 
Lezterich (R.F.G.) 8:31,0, 6.

ultimele două zile vremea a 
favorabilă întrecerii celor mai 
atleți ai Europei oare, în con-

și Kurian, 
și repre- 
i-au prins 
înaânbe de

final: 1. V.
(U.R.S.S.) 8:26,6,

3.

irprize în campionatul de viteză 
la motociclism

4STANȚA, 4 (prin telefon de la 
isul nostru). — Mii de iubi- 
ai sportului cu motor, afla ți 

litoral, au asistat duminică la 
’cerile motocicliștilor care 
ti disputat titlurile de cărn
ii republicani de viteză pe cir- 

Faza finală a reunit la star- 
probelor peste 40 de alergă- 
calificați în întrecerile pe 

e. Aceștia au luptat cu amhi- 
pentru obținerea titlurilor și 
de puține ori spectatorii au 

: martorii unor faze palpitante 
tiu care i-au răsplătit cu ropo- 
le aplauze. Performanța zilei a 
t realizată de alergătorul Alex. 
eseu (Steaua). El a concurat 
două probe, cîștigînd — spre 
prinderea multora — ambele 
jri. lată acum campionii pe 
sgorii: 125 cmc — Traian Ma
le (Dinamo) ; 175 cmc — Mi- 
Pop (Dinamo) ; 250 cmc — 

orglie Ion (Steaua); 350 cmc— 
lonescu (Steaua); 500 cmc 

Al lonescu ; ataș — M. Dă- 
cu 4“ E. Keresteș (Steaua), 
orită clauzei regulamentare— 
; precizează că titlurile de 
ipioni republicani se acordă 
ffâi dacă la startul probei 
lective se prezintă cel puțin

opt concurenți — Ia clasa 70 cmc 
nu s-a atribuit titlul, deoarece au 
participat numai șapte alergători. 
Proba a fost clștigată de brașo
veanul Al. Oprea.

ION DUMITRESCU

mondial.
KU-

2.
Hartmann
Z. Vamoș 
cord și 8. 
8:37,0.

Mihaela Peneș a cucerit medalia de argint la aruncarea 
suliței cu o performantă de 56,94 metri

(R.D.G.) 8:31,6, 7.
8:34,0 — nou re- 
Herriot (Anglia)

Proba de săritură în lun
gime a adus polonezei L

(Continuate in pag. a 4-a)

ECHIPELE BUCURESTENE SI-AU IMPĂRTIT PUNCTELE
9 9 9

REZULTATE
Progresul — Rapid 1-1 (1-1)
Steaua — Dinamo București 1-1 (0-1)
UZT.A. — Știința Craiova 1-1 (1-0)
C.s.M.S. — Dinamo Pitești 1—2 (0—0)
Farul — Universitatea Cluj 2—1 (0—0)
Jiul — Petrolul 3—1 (3—0)

CLASAMENTUL

1. Steaua 3 2 10 11—4 5
2. Dinamo București 3 2 1 0 8—3 5
3. Farul 3 2 1 0 6—3 5
4. Progresul 3 2 1 0 3—1 5
5. Jiul 3 2 0 1 12—4 4
6. U.T.A. 3 0 3 0 1—1 3
7. Rapid 3 0 3 0 2—2 3
8. Știința Craiova 3111 5—7 3
9. Politehnica Timișoara 2 10 1 3—3 2

10. Dinamo Pitești 3102 3—5 2
11. Universitatea Cluj 3012 1—3 1
12. Petrolul 3 0 12 1—4 1
13. C.S.M.S. 3 0 1 2 2—9 1
14. Steagul roșu 2 0 0 2 1—10 0

ETAPA VIITOARE
Știința Craiova — Rapid
Progresul — Farul
Petrolul
Steagul
Dinamo
Dinamo Pitești — Politehnica Timișoara
C.S.M.S. — Jiul

— U.T.A.
roșu — Steaua
București — Universitatea Cluj

Dinamo Steaua 1-1 (1-0)
Nici „actul** al doilea al mult aștep

tatului cuplaj interbucureștean, disputat 
ieri seara pe stadionul Republicii, nu 
a dat cîștig de cauză vreuneia din cele 
două echipe. După o luptă dîrză. după 
o dispută în care ambele formații au 
rămas datoare publicului spectator în 
ceea ce privește calitatea fotbalului 
practicat, partida Steaua - Dinamo 
încheiat cu un rezultat de
1-1 (0-1).

Ne întrebăm acum nu dacă 
este echitabil, ci dacă vreuna
două formații ar fi putut să termine 
jocul învingătoare. Șl încercînd să răs
pundem la această întrebare punem în 
fiecare parte a unei imaginare balanțe 
tot ce au arătat ele mal bun. Dinamo 
a plăcut prin organizarea jocului, în 
care Nunweiller III este un veritabil 
„libero", ceea ce dă apărării dinamoviste 
mult calm și, 
ranță. Numai 
acestei echipe 
din perioadele
sistente ale fotbaliștilor de la Steaua. 
Aceștia din urmă au alergat mai mult, 
au pasat în toate direcțiile, stăpînind 
minute întregi cu autoritate mijlocul 
terenului, de unde au inițiat o sumede
nie de acțiuni, care s-au „împiedicat" 
în fața careului dinamovist, atît pen
tru că apărarea adversă era la post, 
dar și pentru că Voinea și Constantin 
au fost sever marcați și în bună parte 
anihilați de Ghergheli și, respectiv, Nun-

s-a
egalitate :

rezultatul 
din aceste

în 
așa 
să 
de

special, multă sigu- 
au putut jucătorii 

iasă cu fața curată 
dominare uneori in-

Pîrcălab nu ajunge la minge și Suciu va prinde protejat de D. Nicolae
Foto: V. Bageac

este cit se

ocazii de gol 
putem spune 

Poate 
lui S. 
se în-83, cînd mingea 

spre gol și a fost de
af ară ! Și tot Voinea 
mai tîrziu la 10 m de

colțul lung, iar Haidu — 
pămînt — a respins prin- - 
reflex cu piciorul în cor- 
general, se poate spune

weiller IV. Pe cit de promptă în inter
venții a fost apărarea echipei Dinamo, 
pe atît de deficitară s-a arătat cea • 
Stelei, care la fiecare contraatac S-a 
pripit, a intervenit tîrziu și greșit, reu
șind — ca o dovadă a nesiguranței sale 
— să maree și un gol în propria poar
tă ! Trăgînd o linie după aceste sumare 
aprecieri cu privire la evoluția celor 
două formații, vom ajunge la concluzia 
că rezultatul de egalitate 
poate de echitabil.

Este drept că mai multe 
a avut Steaua, însă ca să
că a scăpat victoria este greu, 
doar dacă ne gîndim la șutul 
Avram din min. 
drepta inevitabil 
viată de Voinea 
a fost un minut
poarta lui Niculescu și a tras slab. Tn 
„contul” lui Dinamo avem trecute In 
carnet un șut năpraznic al debutantu
lui Pîrvu (min. 80) care a zguduit bara 
porții lui Haidu, precum și una din pu
ținele faze de fotbal, petrecută în min. 
25 cînd Frățilă s-a infiltrat cu dezinvol
tură prin apărarea adversă și a șutat 
din unghi pe 
deși căzut la 
tr-un uimitor 
ner. Deci, în
că și la ocaziile de gol întîlnirea tot 
„remiză" rămîne.

Am lăsat la urmă descrierea golurilor, 
tocmai pentru că ele nu au fost conse
cința directă a unor faze de fotbal. 
Scorul a fost deschis de Dinamo în 
min. 18 cînd la o centrare a lui Pîrcă- 
lab, Petescu a înscris în propria poar
tă. Egalarea a survenit în min. 55 cînd 
Constantin a transformat magistral o lo
vitură liberă de la 16 m.

Arbitrului Aurel Bentu (București) îi 
reproșăm faptul că în min. 63 a „mutat" 
afară din careu o lovitură liberă ia un 
henț clar comis de Nunweiller IV. In 
rest, bine. Au jucat formațiile :

STEAUA : Haidu 6 — Petescu 5, Jenei 
6, D. Nicolae 6, Sătmăreanu 8 — Negrea 
8, D. Popescu 7 — Pantea 6 (din min. 
46 S. Avram), Constantin 7, Voinea 6.

S. Avram 6 (din min. 46 Raksi 7).
DINAMO : Niculescu 6 — Fîivu 6.

Nunweiller III 8, Nunweiller IV 7, Ște
fan 6 — Ghergheli 6, O. Popescu 5 — 
Pîrcălab 6, Frățilă 7, Ene II 5, Nun
weiller VI 7.

CĂLIN ANTONESCU^



DUPĂ UN JOC CU MULTE NEREGULARITĂȚI Un „car de ocazii“ și, totuși, victorie la lin

Progresul—Rapid 1-1 Farul—Universitatea 2-1 (0-(
Se spune despre Mîndru că e cel 

mai... norocos portar din fotbalul 
nostru și că, o dată intrat „în mî
nă", ori cum i-ai trage la poartă 
nu primește gol. Cei care susțin 
aoest lucru au noi argumente după 
partida Rapid — Progresul, desfă
șurată sîmbătă seara pe „Republi
cii". Scriem aceasta deoarece, în 
cursul jocului amintit, Mindru a 
găsit soluții prin... reducere la ab
surd, la cel puțin trei faze (min. 
13, 17 și 48) eînd golurile păreau 
iminente. Ajutat sau nu de șansă 
(norocul e cum și-l face omul), 
Mîndru a contribuit substanțial la 
stabilirea scorului acestei partide. 
Golul primit (min. 34) a fost urma-

de situația de pe tabela de mar
caj, apărătorii Rapidului sau ai 
Progresului au recurs la tot felul 
de procedee neregulamentarei cu
noscute și necunoscute, toate petre
cute sub ochii (îngăduitori sau ne
putincioși) ai arbitrului Vasile 
Dumitrescu din București, care după 
min. 34 a scăpat jocul din mînă, 
comițînd numeroase greșeli.

Revenind la desfășurarea jocului, 
trebuie să spunem că în prima 
parte Rapid a avut mai multă con
sistență în acțiuni, creîndu-și oca
zii de gol care au fost fie ratate 
(lonescu — minutele amintite mai 
sus, Kraus min. 9, Năstureseu min. 
14, Dumitriu min. 37 și altele) fie

Rapidului, dar încet-încet Progresul 
a echilibrat situația, înaintașii săi 
apropiindu-se amenințător de poar
ta lui Răducanu. în min. 54 s-a 
petrecut o fază care a dat multe 
emoții galeriei giuleștene, Răduca
nu greșind intercepția la un balon, 
în apropierea sa nu se afla însă 
nici un atacant advers și Năstures- 
cu a 
mai

rezolvat situația. Zece minute 
tîrziu, Răducanu a comis o 

nouă greșeală, amesteeîndu-se în- 
tr-un duel Dan-Oaidă, a scăpat ca 
prin minune, mingea ocolind poarta 
goală. Ultimul eveniment important 
al jocului: „bara“ lui lonescu din 
min. 80. Și astfel, meciul s-a în
cheiat cu un scor echitabil (1—1,

privește în altă parte. Dar, din

Foto: T. Roibu

Portarul și... luna? Nu! Fază primejdioasă la poarta Rapidului. Răducanu 
fericire, „luna* va ocoli buturile

rea unei lovituri de la 11 metri 
(executant — Ion lonescu), acordată 
de arbitrul Vasile Dumitrescu în 
urma unui henț comis de către 
Măndoiu, greșeală în care — după 
părerea noastră — nu a existat 
elementul intențional.

Rapid a vrut victoria în acest 
joc și componenții săi au luptat din 
răsputeri pentru obținerea ei, ne- 
făcînd nici o economie de forțe și 
mijloace. Elevii antrenorului Valen
tin Stănescu au abordat partida 
utilizând o4 tactică din ciclism : 
imediat după „start" ei au impri
mat o trenă infernală, .scontînd în 
„scuturarea din pluton" a celor 
mai slabi. ' Dar, Progresul a răs
puns cu aceeași monedă și, aproape 
o jumătate de oră, terenul părea 
un cazan în clocote, acțiunile pur- 
tîndu-se cu viteză cosmică. La pri
ma fază periculoasă, la poarta lui 
Mîndru (min. 1) Progresul a răs
puns cu una de aceeași calibru 
(min. 2), desfășurată în fața porții 
Iui Răducanu, nevoit să plonjeze 
Ia picioarele lui Mafteuță. Atacu
rile se succedau fulgerător în fața 
unor spectatori aproape incapabili 
sa țină „pasul" cu iuțeala jocului. 
Dar, desigur, nu-i mare nenorocire 
dacă unui spectator îi scapă o fază! 
Mai grea este, în atari condiții, si
tuația apărătorilor, pe care ase
menea „pierderi" îi pot costa mult, 
Și atunci ? Cînd nu mai poți ține 
pasul cu adversarul... îi pui o pie
dică, îl plachezi sau îl lovești pur 
și -simplu! Rînd pe rînd, în funcție

„rezolvate" de Mîndru. în această 
perioadă, Progresul a replicat prin- 
tr-un marcaj la om mai mult de
ci t sever, treisferturi din efectivul 
său retrăgîndu-se în propriul teren 
pentru a închide căile de acces 
spre poartă. în atac, echipa din str. 
Dr. Staicovici s-a bazat doar pe ac
țiunile singulare ale lui Oaidă, 
Mateianu sau Șcaangher, ale primi
lor doi fiind destul de periculoase. 
O prestigioasă activitate, la mijlo
cul terenului a depus Mafteuță, 
neobosit și prezent la toate fazele. 
Și după pauză inițiativa a fost mai 
mult de un sfert de oră de partea

golul Progresului fiind înscris 
min 15 de către Mafteuță, din lo
vitură liberă).

PROGRESUL,: Mîndru 10 — Col- 
cerîu 7, Măndoiu 5, Peteanu 6, Ad. 
Constantinescu 5 (Staicu min. 70) 
— Neacșu 6. Alex. Consțantinescu 
7 — Oaidă 7, Mateianu 7, Șoangher
6, Mafteuță 9.

RAPID : Răducanu 5 — Lupescu
7, Motroc 7, C. Dan 7, Greavu 7 — 
Jamaischi 6, Georgescu 6 — Năs- 
turescu 7, Dumitriu 7, lonescu 6, 
Kraus 5 (min. 70 Mitroi).

în

VALENTIN PAUNESCU

CONSTANȚA, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Foarte greu se des
curcă unele dintre formațiile noastre 
în fata apărărilor aglomerate I Printre 
acestea se numără și Farul. Mai bine 
de 75 de minute, fotbaliștii constăn- 
țeni au controlat cu autoritate jocul 
cu Universitatea Cluj. Uneori am avut 
chiar impresia că ei susțin un meci 
de... verificare, în compania unui 
adversar dintr-o categorie inferioară. 
Nu treceau 2—3 minute și la poarta 
lui Ringhcanu se crea o fază peri
culoasă. Ce folos că lancu, Zamfir, 
Tufan se găseau în situații foarte 
favorabile, dacă șuturile lor nu ni
mereau ținta. Kalo, o adevărată „ma
șină de centrări*, trimitea mingi pe 
jos, la semiînălțime, cu boltă> însă 
toate aveau același rezultat : reluări 
peste poartă și preluări urmate de 
angajamente cu apărarea adversă 
(alcătuită din 6—7 jucători) de unde 
mingea pornea din nou spre centrul 
terenului. De aici, Tîlvescu și Koszka 
o retrimiteau în careul advers.

La această dominare a contribuit 
și tactica de joc a clujenilor. An
trenorii ne-au anunțat că vor juca 
în sistemul 4—3—3, dar în realitate 
doar Adam a rămas înainte, în timp 
ce colegii lui din atac au ocupat 
poziții defensive în speranța reali
zării unui meci egal. A fost supre
ma deviză a clujenilor, pentru că 
echipa a apărut pe teren fără Ivan- 
suc, Grăjdeanu, Pexa, Szabo și Va
sile Alexandru (accidentați 6au ieșită 
din formă). Dar, cum se întîmplă 
întotdeauna, fără un atac viguros 
victoria sau chiar rezultatul de ega
litate sînt greu de realizat. Ringhea- 
nu a făcut o partidă foarte bună, 
în final a cedat și el presiunii ce 
creștea în tărie ca furtuna pe mare

Min. 4: Kalo își începe seria cen
trărilor, dar Ringheanu blochează 
in extremis la picioarele lui lancu. 
Se dă startul în... dominarea lo
calnicilor și urmează o... ploaie de 
ocazii. Min. 8: Zamfir șutează pes
te poartă. în minutul următor lancu 
„pune" cu capul o minge la păian
jen, dar Ringheanu o aruncă în 
corner. Peste două minute, Kalo cen
trează, lancu reia din voie peste 
bară. Min.14: faza se repetă. Peste 
cîtva timp Tufan, din poziție bună, 
își imită colegii. Urmează alte și 
alte atacuri... în această perioadă 
clujenii realizează doar două in
cursiuni, dar Barbu se pripește și

șutează slab, o dată fiind chiar 
patru ochi cu Manciu.

Pentru a descrie partea a 
meciului ar trebui să derulări 
cap filmul jocului din prima 
Așa că ne vom rezuma la a 
fazele care au dus la marcare 
trei goluri : Min. 59 : Tufan es 
tat la marginea careului, Kalo 
mingea ușor lui Ologu, un șu 
nic pe jos și Ringheanu, mase 
„bătut" : 1—0. Se părea că
s-a terminat. Rarele șuturi al< 
nilor trase de departe, fără ț 
tivă, semănau cu. .. transform 
rugbi. în min. 83 însă, de la 
m. Mustețea șutează cu boltă 
ciu, neatent, plonjează tîrziu, 
poate evita egalarea. Greșeați 
portarului constănțean ! A tre 
se forțeze din nou pentru c? 
să obțină victoria cu mare g 
deși a dominat categoric. în 1 
Kalo, același Kalo, centrează 
gheanu vrea 
sare și lancu. Acesta îi ia 
capul dintre mîini 
poartă. Părerea mea este 
totuși fault : în săritură 
dezechilibrat cu umărul pe p 
clujean. Arbitrul a acordat gol 
a consfințit victoria meritată i 
lui, într-un meci de o valoa 
diocră.

N. Mihăilescu, ajutat de M. 
tantin și Ion Petriceanu (to 
București), a condus în genera 
îi reproșăm unele ignorări al 
avantajului.

FARUL CONSTANȚA : Ma 
— Georgescu 8- Tîlvescu 7,,Ko 
Gref 5 — Pleșa 5, Manolaclf 
Tufan 5 (min. 52, Ologu 6), Za 
(Tufan), lancu 6, Kalo 8.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
gheanu 8 — Marcu 5, Costin rt 
5, Cîmpeanu 5 — Oprea 5 (m 
Mustețea 6), Petru Emil 5 — 
5, Uifăleanu 5, Adam 6, Barbu

CONSTANTIN ALJ

să „pozeze

ți o

<! i r 
mii
i . in 
că
Iar

CINE JOACĂ MAI RAPID

JIUL - PETROLUL

CÎȘTIGĂ

3-1 (3-0)

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

REZULTATE EXACTE
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36CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 
etapa din 4 septembrie 1966

I. Steaua — Dinamo Buc.
II. Progresul •— Rapid

III. Dinamo Bacău
IV. U.T.A. — Știința Craiova 

V. C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești
VI. Jiul Petrila — Petrolul 

VII. Farul — Universitatea Cluj
Vni- Siderurgistul—Metalurgistul Buc.

C.F.R. Pașcani—Chimia Suceava 
Clujeana — Vagonul Arad 
C.S.M. Sibiu — Minerul Lupeni 
A.S. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș 
C.S.M .Reșița—Minerul Baia Mare

x 
Anulat 

Oltul Hm. Vîl. 1
x 
2
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

Rond de premii 424 437 lei din care 
365 703 lei report premiul minim.

★
IN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR

Se aduce la cunoștința participanților 
că în programul concursului Pronosport 
Tir. 37 etapa din 11.IX.1966, meciul V este 
Progresul Brăila — Oltul Rîmnicu Vil- 
cea (cat B) și nu Dinamo București — 
Universitatea cum este tipărit pe afi
nele de etapă șl fluturași.

Rubrică redactată de Administra- 
JH» da stat Loto-Pronosport.

IX. 
x.

XI. 
xu. 

XIII.

PETROȘENI, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). ■— în min. 28, cînd 
Peronescu a înscris cel de al treilea 
gol al gazdelor, galeria Jiului a în
ceput să 
aluzie la 
gul roșu.

...Spre
torii echipei locale își consultau 
mai des ceasurile și așteptau ne
răbdători fluierul final, strigînd me
reu : „Timpul, arbitru!".

Această dublă imagine vă redă 
aspectul partidei. Din nou înainta
rea Jiului, rapidă și eficace (12 go
luri în trei meciuri!) și-a făcut da
toria, asigurînd în 
victoria echipei din 
Acționînd în viteză, 
rării adverse răgazul 
ze, înaintașii Jiului 
prima repriză numeroase faze peri
culoase la poarta lui lonescu. Și 
n-a lipsit mult ca scorul să ia pro
porții, așa cum cereau, din tribune, 
suporterii gazdelor.

Nu e mai puțin adevărat că în 
tot acest timp apărarea Petrolului 
a fost „groggy*. Ea a făcut greșeli 
peste greșeli, în primul rînd de 
plasament, fiind — practic — co’au- 
toarea celor trei goluri înscrise de 
Jiul.

Cînd, după pauză, apărătorii pe
troliști și-au păstrat locurile, aspec
tul jocului a început să se schimbe: 
atacurile gazdelor (e drept, purtate 
într-un ritm mai scăzut) n-au mal 
găsit „cale liberă*, iar înaintarea 
Petrolului, eliberată din strînsoarea 
psihologică de pînîi atunci, a început 
să acționeze mai degajat, impunîn- 
du-se în finalul partidei.

In prima repriză n-a fost decît 
o singură echipă pe teren: 
altfel, localnicii au luat și 
bun, înscriind în min. 2 un 
avea să Ie aducă un plus 
$i de siguranță. Apărarea

scandeze : „7—0 I 7—0 l 
scorul meciului cu Stea-

sfîrșitul partidei, susțină-

prima repriză 
Valea Jiului, 
nelăsînd apă

să se regrupe- 
au creat în

Jiul 1 De 
un start 
qol care 
de elan 
Petrolu-

lui a fost surprinsă pe poziții înain
tate și depășită în viteză de Marti- 
novici care s-a dus cu mingea pînă 
la marginea careului, de unde a 
pasat lui Libardi. Un șut fulqerător, 
splendid și... 1—0 pentru Jiul. C.îte- 
va minute mai tîrziu, gazdele sînt 
în situația de a înscrie din nou, dar 
Stocker trage în bară. în min. 22, 
cel mai bun atacant al Jiului (aten
ție selecționeri I), Libardi, insistă la 
o fază în care apărarea adversă pă
rea că este în avantaj, preia mingea 
și șutează puternic dar nu și impa- 
rabil. Totuși: 2—0.

Petrolul reacționează timid, pier
de mingea imediat, se află doar 
o dată pe punctul de a marca, dar 
vole-ul lui Dridea I ocolește poar
ta. Gazdele controlează jocul, ajung 
mai repede la minge, o păstrează 
iriai mult, o conduc mai bine. în 
min. 28 la un atac al Jiului, Pero- 
nescu majorează scorul: 3—0. Faza 
a fost frumoasă, dar ea l-a găsit 
pe Peronescu în poziție de ofsaid, 
trecută cu vederea atît de arbitrul 
Al. Toth cît și de tușier.

După pauză, încet, încet, jocul 
echilibrează. Abia în ultimele 20 
minute, însă, Petrolul își aduce
minte că este echipa care a cîști- 
gat campionatul și începe să acțio
neze cu mai multă adresă, constru
ind cîteva faze care o reabilitează 
într-o oarecare măsură în ochii spec
tatorilor. în min. 73 jocul și domi
narea Petrolului au și un rezultat 
concret: Boc înaintează în careul 
gazdelor, pasează lui 
cesta înscrie golul de onoare al 
oaspeților : 3—î.

Arbitrajul lui AI.
poate primi calificativul satisfăcă
tor. In 
bine și

JIUL:
7, Pop
(min. 46 Crăciun 5), Sandu 6

Martinovici 8, Libardi 9, Casandra 
7, Peronescu 6.

PETROLUL: M. lonescu 6 — Pa- 
honțu 4, Boc 6, Florea 5, Mocanu 
5 — Dragomir 6, Juhas 5 — Moldo- 
veanu 6, Dridea I 6, Badea 6, Dri- 
dea II 4 (min. 70 Dincuță 6).

JACK BERARIU

ARAD, 4 (prin telefon). — S 
că fotbaliștii de la U.T.A. au < 
specialiști în meciuri nule. b 
cea de a 3-a etapă nu au reușit 
țină victoria, fiind nevoiți să sr 
(urnească cu un singur punct în j 
cu Știința Craicva

Spectacolul fotbalistic oferit c 
două echipe a satisfăcut in marc 
exigențele celor prezenți. Mai ah 
prima repriză s-a jucat în ritm su 
constrnindu-se dese acțiuni spect: 
se. în această parte a jocului g 
se fac remarcate atit in cîmp cît 
fața porții. Din păcate, vechea 
-— lipsa dc eficacitate — 'tTJb m< 
și de astă dată. Urmarea? Dinți 
mcroasele acțiuni clare, tcxlilișlii 
reușit să fructifice decit una sț 
Ei ne-au dovedit cu acest prilej c 
să joace fotbal de calitate, dar 
celași timp ne-au întărit convinge

Trimisul nostru special, MIDCEA TUDOIMN, transmit

A luat sfîrșit turneul internațional
pentru

se 
de 
a-

Dincuță și a-

Toth (Oradea)

alte meciuri însă a condus 
chiar foarte bine...
Gram 7 ■— Șerban 6, Dan
8, Cazan 5 — Stocker 7

SOFIA, 4 (prin telefon). — Aproape 
7 000 de spectatori au vizionat sinibătă 
după-amiază pe stadionul Lewski par
tida pentru locurile 3—4 dintre Unga
ria și România, pierdută de ai noștri 
cu scorul de 3—2 (1—0). Cu toate că 
formația noastră nu a mai realizat jo
cul bun din partida cu reprezentativa 
Bulga rici, ca ar fi putut reuși — cu 
mai multă atenție tn apărare — un re
zultat de egalitate. Și clnd spun faptul 
acesta mă gindesc In special la primul 
și la al treilea gol înscris de echipa 
Ungariei. Astfel, în min. 15 Dunai a 
șutat cu boltă de la distanță, fără ca 
apărarea noastră să intervină cu hotăr'ue 
în faza incipientă. La al 
înscris de Toth (min. 70), 
furat de fază, a ieșit prea 
atacantul ungur a marcat
goală. Iată cum s-au înscris celelalte 
goluri: în min. 64 Biliboncă șutează 
puternic, portarul levay sare, scapă min
gea și Biliboacă reia in poartă: 1—1. 
In min. 68 Dunai face ca tabela de

treilea gol, 
Duntbreanu, 
Înainte și 
in poarta

juniori
marcaj să fie 
pei ungare. EI 
sat. Cel mai f 
fost realizat de echipa noastră, în 
78 : Etern execută ușor o lovitul 
beră la 
nic sub 
rezultat, 
cui 4.

Arbitrul Radunccv — Sufia a cc 
formațiile :

ROMÂNIA : Dumbrear.u — Fl< 
lonescu, Cojocaru, Neant (min. 6‘ 

• dar) — Creții, Cadar (min. 63 M 
— Florea (min. 41 Nistor), Etern, 
boacă, Marica (min. 63 Cornan).

UNCARIA : Levay — Mcggyesi 
lamon, Molnar, Muller — David, S 
-— Simon, Dunai, Bence, Toth.

Duminică dimineața, tot pe stad 
Lewski, s-a disputat finala turn 
între reprezentativele Bulgariei 
U.R.S.S. Jocul s-a încheiat cu vi< 
Bulgariei, după prelungiri : 3—2 
2. 1—2).

din nou favorabilă 
înscrie prinlr-un șui 

rumos gol al meciij

Marica și acesla șutează ] 
bară: 2—3 In urma a< 
echipa noastră a ocupa



P. Decuseară, I. Sanaa
TATIVA OLTENIEI - ÎNVINGĂTOARE

și Melania Treistaru
teren propriuIeșenii învinși din nou

S.M.S.-Dinamo Pitești 1-2 (0-0)

Campionatul republican pe echipe
• DERBIUL ETAPEI A FOST CÎȘTIGAT DE DOBROGENI •

în deplasare
REPREZEN

4 (prin telefon). — Piteștenii 
lizat la Iași mai mult decît 
“ care le suridea la pauză. Ac- 
Iot au fost construite cu calm 
dilate. Prin retragerea lui Eftî- 
Naglii s-a creat o legătură bună 
părarea imediată și Țurcan, de
mult spre centru. Țîrcovnicu, a- 
->1 de coordonator, i-a lansat cu 
pe Țurcan și Radu, pe contra* 
astfel dinamoviștii au realizat 

trie clară
perioadă 

teritorial, 
contribuit

i, care 
Jnunilor 
gă cu orice preț 
prin punctul ei 
prima parte a 

t multe ocazii de 
min. 27 și 30, 

r ele au fost ratate cu...

Malschi se afla în ca- 
și a fructificat tun

de Vomicu. La 1—1, 
echipe părea mulțumită.

noii campioni la sărituri

Jțiui

în pofida faptului că 
din meci au fost do- 
La aceasta, e ailevă- 
și lipsa de orientare 

și-ati canalizat majori- 
pe centru, vrtad 6ă 

apărarea ăaspe 
cel mai puter- 
jocului, ieșenii 
a înscrie (Că
ineze IV min. 

seni-

rituri libere, 
reul oaspeților 
gea expediată 
fiecare dintre
Totuși, piteștenii — cu un plus de vo
ință —■ insîsttad pe contraatac, au rea
lizat mai mult, obținînd victoria în final 
prin golul înscris de Naghi (min. 85), 
servit ideal de Prepurgel. O mare con
tribuție la realizarea victoriei a avut-o 
linia mediană a oaspeților care n-a re
nunțat nici un moment la luptă și, prac- 
ticînd un joc elastic, cu deplasări înain
te și înapoi, a hărțuit necontenit apă
rarea 
cu pa ti 
cît de 
prinși
hotăriti. Lacune au manifestat și înain
tașii, care n-au avut suficientă forță de 
pătrundere, n-au dat randamentul scon
tat în ce privește mult discutata efica
citate a loviturilor la poartă.

A arbitrat foarte bine Cornel „Ni- 
țescu — Sibiu.

Capitală întrecerile 
republicane de sări- 
de trambulină, recen- 
C.E. de la Utrecht,

gazdelor. Fundașii ieșeni, preo- 
mai mult de acțiunile de atac de- 
cele de apăiare, s-au lăsat sur- 

sau au acționat cu întîrziere, ne-
i adversarele. Ea

golul marcat de Țurcan (Alin, 
o acțiune extrem de simplă, pe 

tac, la care a contribuit și lipsa 
ărîre a lui Vornicii, gazdele se 
ează, atacă în trombă, cu dan- 
levente ale fundașilor laterali — 
bi Deleanu — dar replierea a- 

se face cu întîrziere, fapt de 
>r profita pînă la urmă oaspeții, 
il gazdelor nu a putut lega jo- 
►țoate eforturile mijlocașului Ște- 
t care s-a infiltrat în repetate 

in careul advers. Colul egalării 
69) a survenit în urma unei lo-

C.S.M.S. : Constantinescu 8 — Mal
schi 6, Pop 6, Vornicu 5, Deleanu 6 — 
Șteffincscu 8, Romila 7 — Incze 
Huma 6, Cuperman 7, Baboe 5 
leț min. 61).

IV 8,
(Dani-

— I.
7, Ol-
— C.

DINAMO PITEȘTI : Coman 8 
Popescu 7, Barbu 7, I. Stelian 
teanu 6 — Țîrcovnicu 8, Pop 7 
Radu 5 (Prepurgel min. 66). Eftimîe 7, 
Naghi 7, Țurcan 8.

D. DIACONESCU — coresp. reg.

UN ALT MECI NUL AL ARĂDENILOR

IȚA CRAIOVA 1-1 (1-0)

Ieri s-au încheiat la ștrandul Ti
neretului din 
campionatelor 
turi. în proba 
tul finalist al
Pantelimon Decuseară, a confirmat 
forma bună în care se află, învin- 
gîndu-1 clar pe sîbianul I. Ganea. 
El a dovedit multă siguranță și acu
ratețe în sărituri, fiind adesea a- 
plaudat pentru încercările sale spec
taculoase. Concursul feminin a re
venit, cum era de așteptat, colegei 
sale de club Melania Treistaru, care 
și-a dominat clar
a cîștigat și proba de sărituri de 
la platformă cu o diferență de a- 
proape 30 de puncte față de urmă
toarea clasată, Aurelia Manache. în 
sfirșit, Ion Ganea a avut cele mai 
bune execuții în concursul de du
minică, cîștigînd ușor proba de la 
platformă.

Rezultate tehnice: trambulină,
fete : 1. MELANIA TREISTARU (Pro
gresul) 117,44 p, 2. Dacia 
(CSS) 105,24 p, 3 Măriuca 
(Prog.) 97,06 m, 4. Irinel 
(CSS) 84,18 p, 5. Aurelia
(Prog.) 81,22 m, 6. Mariana Voinea 
(CSS) 75,22 p ,• trambulină bărbați:
1. P. DECUSEARĂ (Prog.) 149,33
2. I. Ganea (SSE Sibiu) 140,55 
3 Gh. Baican (Prog.) 133,47 p, 
Gh. Ungureanu (Steaua) 125,16 
5. A. Breja (Prog.) 119,40 p, 6
Spăriosu (Prog.) 104,39 p: platfor
mă (f): 1. M. TREISTARU (Prog.) 
85,63 p, 2. A. Manache 56,71 p, 3. 
D. Schileru 54,38 p,; platformă (b): 
1.1. GANEA (SSE Sibiu) 151,32 p, 
2. Gh. L'ngureanu 139,72 p, 3. Gh. 
Banu (SSE Sibiu) 135,48 p.

Schileru
Isăcescu 
Popescu 

Manache

p,
p.
4.
P.

N.

e atac este lipsită de incisivi- 
lecesarfi.
enții craioveni s-au „încălzit"... 

Astfel, dacă în prima repriză ei 
t mai mult în defensivă, bazin- 
>e contraatacuri, după reluare au 

animatorii jocului, combinațiile 
dintre Sfîrlogea și Cîrciumăreseu 

înd deseori derută în apărarea 
‘ilor.
1 începe în nota de dominare a 
>r. După cîteva ocazii rămase fără

Axente și Țîrlea), scorul este 
î în min. 20 : la o lovitură liberă 
25 m, executată puțernic de Bi- 
irta^trb Papqc respinge mingea în’ 
iar Dom ide, atent la fază, reia 
bil în plasă : 1—0. înaripați de 
Șol, textiliștii exercită o presiune 
că la poarta adversă, dar ocaziile 
jorare a scorului sînt ratate pe 
e Țîrlea (min. 28), Cbivu (min.' 

Domide (min. 43).
area survine îndată după reluarea 
. Astfel, în min. 47 Sfîrlogea

îl lansează pe Cîrciumăreseu care în
scrie pe lîngă Cornea : 1—1. In această 
situație craiovenii joacă degajat, iar 
gazdele din ce în ce mai nervos. In 
consecință, jocul controlat în mare parte 
de oaspeți, scade treptat din spectacu
lozitate și se încheie cu rezultatul de 
1—L Dintre ocaziile ratate în această 
parte amintim pe aceea a lui Sfîrlogea 
(min. 79) cînd, singur cu portarul, cl 
a tras pe lîngă poartă, ca și pe cele ale 
lui Chivu (min. 69) și Țîrlea (min. 82).

Arbitrul Alexandru Alexa — Rm. 
Vîlcea a debutat promițător în categoria 
A.

U. T. A. : Cornța 7 —- ! 
Bacoș 5, Mețcaș 7, Czako 6 — 
7, Chivu 7 — Igna 7, Dotnide 8, 
6, Axente 7.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc 
Mihăilescu 7, Mincă 8, Bîtlan 8, 
Marcel 7 — Strîmbeanu 6, Ivan 
Deliu 6, Sfîrlogea 8, Oblemenco 5, 
(Stăncscu — min. 64), Cîrciumăreseu 8.

ȘTEFAN IACOB — coresp.

SERIA I

■) Victoria Buc.—Otelul 
ti 3—1 (1—0)

Buc.—Flacăra Moreni
2—0 (0—0) 

tul Galati—Metaliiraistul 
țesti 2—0
bl P. Neamț—Metrom 
>v 1—1
j Bacău—Oltul Rm. 
îa 3—0 .
Pașcani—Chimia Suceava

’—o
1 Cîmpina—Progresul 
a “ 0—1

(0-0)

(1-0)

(1-0)

(0-0)

(0-0)

SERIA A II-A

na—Vagonul Arad 2—1
Sibiu—Minerul Lupcni

5— 0
jugir—A.S.A. Tg. Mureș

2—0
Arad—C.F.R. Tini. 0—3 
Reșița—Minerul Baia 

a 4—1
Oradea—Unirea Dej

6— 1
Mediaș—Ind. sirmei

Crzii 2-—0

(1-0)

(2—0)

(1—0)
(0—1)

(2-0)

(2-0)

(2-0) i

RUGB!

Birău 5, 
■ Șchiop» 
., Țîrlea

7 — 
Marin
8 —

Prima reuniune disputată în Capi
tală în cadrul campionatului republi
can pe echipe, a avut loc sîmbătă 
seara, pe stadionul Dinamo, protago
niste fiind selecționatele București și 
Galați. Gazdele au cîștigat la mare 
luptă, cu scorul de 11—9. în general, 
meciurile au purtat amprenta unei 
mari dirzenii, majoritatea pugiliștilor 
luptînd cu ambiție pentru victorie. Cî- 
teva dintre partide s-au ridicat chiar 
la o bună valoare, datorită proce
deelor tehnice folosite de boxeri. Din
tre acestea- „duelul* Covaliov - Ne- 
goescu (cîștigat de primul la puncte) 
a fost de-a dreptul pasionant Repre
zentantul regiunii Galați, cunoscut de 
altfel spectatorilor bucureșteni, a apă
rut mult schimbat în bine. Covaliov 
s-a deplasat, a eschivat și s-a blocat 
perfect, reușind — totodată — să pla
seze o gamă variată de lovituri, mult 
gustate de spectatori. Pauza interve
nită în activitatea lui Covaliov (după 
înfrîngerile repetate suferite acum un 
an) a fost, după cum se vede, bine
venită. Adversarul său, Negoescu, s-a 
dovedit același boxer tenace, care se 
bazează pe lovituri puternice. Ni s-a 
părut însă obosit, astfel că programa
rea sa de către comisia orășenească 
în gala de joi, nu ar mai fi, după pă
rerea noastră’ recomandabilă.

Dispute interesante au mai furnizat 
perechile Lungu - Antohi, Stăncuț- 
Naidin. și C. Vasiliu-Gh. Vasile, în 
care victoria a revenit primilor, Ia 
puncte.

Iată celelalte rezultate tehnice : Șt. 
Constantin (B) egal cu M. Aurel (G) ; 
S. Costandache (G) b.p. I. Crăciun 
(B) ; N. Enciu (B) b.p. T. Mitrea (G) ; 
M. Mariuțan (B) b.p. D. Șandru (G) ; 
Șt. Cojan (G) b.ab.2 P. Cîmpeanu (B) 
— reprezentantul Capitalei s-a între
cut în. .. obstrucții, fapt pentru care 
a fost avertizat, și a abandonat, pro- 
ducînd o impresie defavorabilă ; M. 
Constantinescu (B) b.p. P. Zeca (G).

★

CLUJ. Combinata Cluj - Hunedoara 
a întrecut, sîmbătă seara, în sala 
„Armatei" din localitate, echipa Cri- 
șana-f-Maramureș, ou scorul de 11—9.

Iată rezultatele tehnice : muscă : G. 
Vincze (C-H) pierde la puncte la N. 
Manea (C-M) — un rezultat de egali
tate era mai echitabil ; cocoș : C.

Nemțeanu (C-H) b.p.
(C-M); pană: P. Puiu , , .
Streche (C-M) ; setniușoară : Gh. Roș
ea (C-H) b.p. 1. Sabău (C-M) ; ușoară: 
AI. Șerban (C-M) b.ko.2 Șt. Vituș 
(C-H) ; semimijlocie : A. Kirali (C-H) 
egal cu Gh. Enculescu (C-M) ; mijlocie 
ușoară: A. Majai (C-H) b.p. C. Con- 
ceag (C-M) ; mijlocie ; Gh. Maidan 
(C-M) b.p. Șt Miloneanu (C-H) ; se
migrea : C. Naghi (C-M) b.p. A. Bora 
(C-H) ; grea : Șt. Sentanai (C-H) b.ko. 
2 C. Bălănescu (C-M).

Șt. Molnar 
(C-H) b.p. I.

V. Morea și P. Radvani — coresp.

*
CONSTANȚA. Derbiul etapei a 

doua, disputat în localitate, între se
lecționatele Dobrogaa și Argeș-j-Plo
iești, a dat cîștig de cauză gazdelor- 
cu severul scor de 16—4. învingătorii 
au demonstrat că formează o echipă 
omogenă (minus Motoc). S-au remar
cat Răgălie, Pițu (de la gazde), Badiu 
și Manole (de la oaspeți). REZULTA
TE TEHNICE : N. Stanciu (D) b.p. 
S. Cireșeanu (A-P) ; D. Răgălie (D) 
b.p. Gh. Badiu (A-P) ,- I. Marin (A-P) 
b.p.
(D) 
(D) 
(D) 
(D) 
(D) 
Preda (D) 
Ivan (A-P)

A. Simionescu (D) ; Gh. Anton 
b.p. C. Rotaru (A-P) ; I. Dinu 
cîștigă fără adversar ; C. Baciu 
b.ab.2. Gh. Manea (A-P) ; I. Pițu 
b.p. I. Păunoiu (A-P) ; T. Pintilie 
b. ko.2 I. Manole (A-P) ; Gh. 

b.p. A. Iancu (A-P) ; I. 
b.p. N. Motoc (D).

c Goldenberg — coresp.

★

TG. MUREȘ.' Reprezentativa regiu
nii Oltenia a învins la scor (14—6) 
combinata Mureș-A.M. -f- Brașov. RE
ZULTATE TEHNICE: C. Pop (O) 
b.p. M. Vass (M-B) ; G Momoiu 
(M-B) b.p. I. Mihăileanu (O) ; Gh. 
Popa (O) cîștigă prin neprezentarca 
adversarului ; M. Goanță (O) b.p. Șt. 
Mihallcic (M-B) ; I. Costin (M-B) b.p. 
I. Enache (O) ; I. Hodoșan (O) b.p. 
P. Păcuraru (M-B) ; E. Constantinescu 
(O) cîștigă prin neprezentarca adver
sarului ; I. Petre (M-B) b.desc.2 Gh. 
Constantinescu (O) ; 1. Sănătescu (O) 
b.p. I. Făgărășan (M-B) ; Șt. Panduru 
(O) b.p A. Gali (M-B).

C. Albii — coresp.

Cuplajul interbucureștean a confirmat așteptările
Deși în partida-vedetă au existat 

lungi perioade în care se cam con
firma proverbul cu pomul lăudat și 
cu sacul, spectatorii prezenți la 
cuplajul rugbistic de pe „Republi
cii" vor păstra, fără îndoială, o 
amintire sportivă frumoasă. Meciu
rile au fost foarte viu disputate, 
lidera clasamentului a fost mult 
timp ținută în șah de Progresul 
(ceea ce atribuie din nou victoria 
tradiției în lupta cu calculul hîr- 
tiei...), iar confruntarea Dinamo 
— Steaua, pe lîngă faptul că a fost 
plină de învățăminte, a avut un 
deznodămînt cu adevărat dramatic, 
consecință a unui final 
sub semnul voinței de 
dovedită de coechipierii

Dar să ne apropiem 
de subiect: GRIVIȚA 
PROGRESUL 14—6 (3—3). în esen-

desfășurat 
a învinge 

lui Penciu. 
mai mult 
ROȘIE —

ÎN CATEGORIA C
SERIA E5T

Fălticeni—Ancora
4—0 (1—0) 

Focșani—Flamura roșie

Foresta
Galați

Unirea
Tecuci ț—o (o—o)

Minobrad Vatra Dornei—Gloria
Bîrlad 0—1

Victoria Roman—Rapid Mizil
3—1

Textila Buhuși—Metalul Buzău
3—0

Petrolul Moinești—Metalul
Rădăuți 6—0

Glorii C.F.R. Galați—Locomot:
Iași 1—0

(0—0)

(2-0)

(2—0)

(2-0) 
îva
(0—0)

SERIA SUD

S. N. Oltenița—Stuful Tulcea
4—0 

Portul Constanța—Tehnometal 
București 2—1

Progresul Corabia—Electrica 
Constanta

Metalul Tîrgoviște—Muscelul
Cîmpulung 2—0

Flacăra roșie București—Oltul
Sf. Gheorghe 8—2

Electrica Fieni-

(2-0)

(0-1)

0—0

(1-0)

(2-0)
-I.M.U. Medgidia

2—0 (1—0) 
C.F.R. Roșiori—Dunărea Giurgiu

3- 2 (1-1)

SERIA VEST
C.F.R. Caransebeș—Minerul

Anina 1—0 (0—0)
Mureșul Deva—Metalul Hunedoara 

0—0 
Electroputere Craiova—Metalul

Tr. Severin 4—0
Victoria Călan—Aurul Zlatna 

1—0 
Progresul Strehaia—Chimia

Făgăraș 6—0
Tractorul Brașov—Autorapid

Craiova 2—1
Victoria Tg. Jiu—A.S.A. Sibiu

2—1

SERIA NORD
Chimica Tîrnăveni—Progresul

Reghin 4—0
Soda Ocna Mureș—Metalul

Copșa Mică 2—0
Faianța Sighișoara—Medicina

Cluj ‘ 1—1
Minerul Baia Sprie—Olimpia

Oradea
Arieșul
Steaua

Bihor
Recolta

(a—0)

(0—0)

(2-0)

(1-1)

(4-0)

(0-0)

(O-O)

0—0
(0—1)Turda—A.S. Aiud 2—2 

roșie- Salonta—Minerul
2—1 (1—0)

Cărei—Sătmăreana
3—0 <l--0)

ță, Progresul a reconfirmat că poa
te da emoții oricărei echipe dar, 
în același timp, și că n-are „ben
zină" decît pentru. .. trei sferturi 
din durata meciului. învingătorii 
lor, în... progres față de etapa tre
cută, par a merge spre titlu cu 
forța și regularitatea unei locomo
tive. Rămîne de văzut în ce .măsură 
cele două meciuri decisive, cu 
Steaua și Dinamo, le vor afecta sau 
nu „zestrea" de puncte, deocamdată 
intactă. După ce vom acorda men
țiuni jocului de echipă al grivițe- 
nilor și... șutului lui Craioveanu, 
vă dăm numele celor ce au înscris: 
Wussek (2 încercări), lrimescu (o 
transformare și o lovitură de pe
deapsă) și Țibuleac (o lovitură de 
pedeapsă) de Ia Grivița Roșie, Cra
ioveanu (lovitură de pedeapsă) și 
Alexandrescu (lovitură de picior că
zută) de la Progresul. Așadar, o re
editare, ca scor final, a meciului 
din tur ! Arbitrajul lui D. Dumi
trescu, foarte darnic în lovituri de 
pedeapsă, a fost mai slab decît era 
de așteptat și ridică din nou pro
blema unității de vederi în arbitraj.

A urmat apoi derbiul 
STEAUA - *
A fost un 
lejui multe 
nico-tactice. în orice caz, după 
mele cinci 
victoria celor de la Steaua: 
țuianu fusese eliminat, iar în 14 
oameni... Totuși, eforturile spec
taculoase, dar neîncununate de fi
nalizare ale lui Penciu, pe de o 
parte, mai buna organizare a jocu
lui liniei 
viste, pe 
ca scorul 
,,XIV“-lui 
71, iar aspectul jocului a 
probabil, atît pe antrenor cît și pe 
jucători să creadă meciul... ad
judecat. Lovitură de teatru : în 9 
minute Steaua înscrie 9 puncte, 
lăsîndu-ne pe toți cei de față a- 
proape nedumeriți! Puterea de 
luptă, incisivitatea menținută per
manent în centrul atenției, au dat 
în final un randament nescontat. 
Nici schimbarea mijlocașului dina
movist la deschidere Giugiuc nu 
e, după nărerea noastră, străină de 
răsturnarea situației. Față de des
fășurarea de pînă atunci a meciu-

lui era, evident, posibilă menține
rea rezultatului... Vom reveni asu
pra acestui meci. Autorii punctelor 
au fost Penciu (două lovituri de 
pedeapsă) și Durbac (lovitură de 
pedeapsă) pentru învingători, Nica 
(lovitură de pedeapsă) pentru Di
namo. Foarte bun arbitrajul (Th. 
Witting).

g.r.-ș.

Celelalte rezultate ale etapei : 
CONSTRUCTORUL — GLORIA 
3—3 (0—0); UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — PRECIZIA SACELE

etapei:
DINAMO 9—3 (0—3). 

meci care va mai 
discuții pe teme

minute se sconta

de treisferturi dinamo- 
de altă parte, au făcut 

să-i fie favorabil... 
dinamovist pînă în min. 

făcut,

O tușă care ilustrează excelent inten
sitatea disputei (în alb dinamoviștii) 

Foto: P. Romoșan

11_5 (3—0) ! ; RULMENTUL BÎR-
LAD — FARUL CONSTANȚA 9—8 
(6—0) ; ȘTIINȚA PETROȘENI — 
C.S.M.S. IAȘI 6—3 (0-^0).



HANDBAL

A ÎNCEPUT UN NOU CAMPIONAT Primele clarificări după șase runde
MASCULIN SERIA I

STEAUA — AGRONOMIA IAȘI 
20—12 (11—6). Joc frumos cu multe 
faze spectaculoase. Agronomia a în
cercat totul pentru un rezultat alt 
mai strîns. A reușit în oarecare mă
sură, datorită — în special — cura
josului portar Dănilă care a apărat 
foarte bine. Steaua a jucat într-un 
ritm vioi și a căutat să rezolve a- 
numite sarcini tactice, la care au par
ticipat toți jucătorii din cîmp. No- 
dea, Iacob, Oțelea și Popescu s-au 
comportat bine și acest lucru este 
îmbucurător, deoarece meciurile e- 
chipei reprezentative vor începe în 
curînd iar lotul national are nevoie 
de elemente bine pregătite. De la A- 
gronomia, în afara portarului, s-au 
remarcat : Tăbăcaru, Goia șl Mras. 
Bun arbitrajul lui Alexandru Albu 
din Brașov.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 16—12 
(7—5). Rezultat care a pus capăit u- 
nui meci urî.t, plin de greșeli de or
din tehnic și abundent în faulturi. 
Ambele echipe au rămas datoare pu
blicului, care a văzut puțin handbal, 
fiind obligat în schimb să asiste la 
o interminabilă suită de atacuri ne
regulamentare. La această stare de 
lucruri a contribuit și arbitrajul nea
tent și îngăduitor al lui T. Curelea- 
București care a condus în locul ar
bitrului delegat A. Balint-Tg. Mureș, 
absent nemotivat. Vom sublinia că 
în acest ioc s-au dictat 22 de minu
te de eliminare.

DINAMO BRAȘOV —
BACĂU 11—10 (5—7). Joc cu atacuri 
purtate în mare viteză. A plăcut evo
luția scorului, care a fost favorabilă 
pe rînd ambelor formații, dînd pînă 
la urmă cîștig de cauză sportivilor 
brașoveni Satisfăcător arbitrajul Iul
S. Popescu-București. (V. Secăreanu- 
corespl.

ȘTIINȚA GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 7—10 (3—5). Med greu 

DINAMO

pentru dinamoviști care au depus 
mari eforturi pentru a ieși Învingă
tori. Penu (Știința Galați) a apărat 
foarte bine. S-au remarcat: Costa- 
che 1, Ioriescu de la învingători, Pă
dure și Coman de la învinși. (S. Con- 
stantinescu-toresp. regional).

C. S M. REȘIȚA — RAFINĂRIA 
TELEAJEN 15—13 (9—9). Prima re
priză foarte echilibrată. In partea a 
doua reșițenii, cu o pregătire fizică 
mai bună ,au cîștigat pe merit. A ar
bitrat bine Waiselbaum-Timișoara. 
(I. Plăvițu-coresp.)

FEMININ SERIA I

CONFECȚIA — RULMENTUL BRA
ȘOV 9-16 (4—7). Victoria echipei

S-au încheiat campionatele europene de atletism
(Urmare din pag. 1)

Kirszenstein cea de a doua me
dalie de aur. Atleta noastră Viorica 
Viscopoleanu a început concursul 
mai slab (6,11 m, 6,07 m), apoi și-a 
revenit (6,28 m și 6,33 m), dar în 
ultimele două încercări (depășit și 
6,27 m) nu a putut realiza mai 
mult. Ea s-a aflat pe poziția a 3-a 
pînă la ultima săritură, cînd a fost 
depășită de Helga Hoffmann și 
Corrie Bakker. Clasament t 1. I. 
KIRSZENSTEIN (Polonia) 6,55 m,
2. D. Iorgova (Bulgaria) 6,45 m,
3. H. Hoffmann (R.F.G.) 6,38 m, 4. 
C. Bakker (Olanda) 6,34 m, 5. V. 
Viscopoleanu 6,33 m, 6. T. Talî- 
șeva (U.R.S.S.) 6,33 m. De remarcat 
că Mary Rand (6,16 m), campioana 
olimpică de la Tokio, nu s-a cali
ficat în finală.

Aruncarea greutății bărbați a 
adus Ungariei prima medalie de 
aur prin VILMOȘ VARJU 19,43 m. 
El a fost urmat de: 2. N. Karașev 
(U.R.S.S.) 18,82 m, 3. W. Komar 
(Polonia) 18,68 m, 4. A. Sosgornik 
(Polonia) 18,39 m, 5. D. Birlenbach 
(R.F.G.) 18,37 m și 6. Yrjolă (Fin
landa) 18,19 m. La 50 km marș a 
cîștigat italianul ABDON PAMICH 
cu 4h, 18:42,2, urmat de G. Agapov 
(U.R.S.S.) 4h, 20:01,2 și A. Scerbina 
(U.R.S.S.) 4h, 20:47,2.

Duminică după-amiază, cînd au 
avut loc ultimele 12 finale, am aș
teptat cu nerăbdare și evoluția lui 
Șerban Ciochină, care în calificări 
realizase cu 16.42 m — nou record 
— cea de a doua performanță a 
concursului. în întrecerea finală 
însă, cea mai lungă săritură a lui 
Ciochină a măsurat doar 16,22 m, 
rezultat care l-a plasat pe locul 7. 
înaintea sa s-au clasat: 1. STOI- 
KOWSKI (Bulgaria) 16,67 m, 2. 
Ruckborn (R.D.G.) 16.66 m, 3. Ka- 
locsay (Ungaria) 16.59 m, 4. Jas- 
kolski (Polonia) 16,57 m, 5. Schmidt

Unul din atacurile reușite de jucătorii timișoreni in partida cu Universitatea 
București

Foto : B. Vasile

oaspete a fost faciliată de faptul 
că bucureștencele au avut un por
tar improvizat (Elena Cordan) în lo
cul Irinei Naghi, absentă nemotivată. 
In general joc frumos, dinamic, cu 
faze spectaculoase.

RAPID — PROGRESUL 12—4 (4— 
3). Joc toarte echilibrat în prima re
priză cînd Progresul a și condus cu 
2—0 aproape 15 minute din joc. După 
pauză pregătirea fizică mai bună a 
rapidistelor șt-a spus cuvîntul, a- 
cestea cîștigînd clar. Bun arbitrajul 
Ioanei Dumitru-București.

TRACTORUL BRAȘOV — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 7—6 (3-4).

LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 5—4 
(1—1). Derbiul local a revenit pe me
rit elevelor care au făcut o partidă 
foarte bună. A arbitrat cu scăpări 
Al. Drăgoi-Timișoara. (T. Țăranu- 
coresp.).

VOINȚA SIGHIȘOARA — MURE-
ȘUL TG. MUREȘ 9—8 (3—4). Mure- 
șencele au condus pînă în min. 33 
după care au cedat inițiativa gazde
lor. (I. Turjan-coresp.).

Iată rezultatele înregistrate în se
ria a Il-a masculin: Tractorul Bra
șov — Tehnometal Timișoara 12—14 
(6—4)11 ; Voința Sibiu — Voința Bucu
rești 13—14 (6—8); Metalul Copșa 
Mică — Rapid București 12—10 (6—5); 
Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Textila Cisnădie 26—14 (12— 
5); feminin: S.S.E. Buzău — S.S.E.

(Polonia) 16,45 m și 6. Sauer 
(R.F.G.) 16,39 m.

Finala probei de 800 m femei 
s-a încheiat cu victoria surprinză
toare a tinerei alergătoare iugoslave 
VERA NIKOLICI care a încheiat 
cele două ture de stadion în 2:02,8. 
în urma sa au terminat în ordine:
2. Z. Nagy-Szabo (Ungaria) 2:03,1,
3. A. Gleichfeld (R.F.G.) 2:03,7, 4. 
P. Piercy (Anglia) 2:04,1, 5. Kri- 
voscekova (U.R.S.S.) 2:04,2 și 6. V. 
Muhanova (U.R.S.S.) 2:04,8. Român
ca Ileana Silai s-a clasat pe locul 
5 în prima semifinală de sîmbătă 
(2:08,0), ratînd calificarea în finală.

Aruncarea ciocanului a adus pe 
podium, în aceeași ordine, pe pri
mii trei clasați ai J.O. de la 'Bo- 
kio: R. KLIM (U.R.S.S.) 70,02 m, 
G. Zsivotzky (Ungaria) 68,62 m și 
U. Beyer (R.F.G.) 67,28 m. Reprezen
tantul nostru Gh. Costache (64,88 
m în calificări) nu a mai reușit în 
finală decît 62,60 m clasîndu-se pe 
locul 10.

în lipsa recordmanei mondiale și 
campioane olimpice, Iolanda Balaș, 
care din cauza unei tendinite acute 
la piciorul de bătaie nu s-a putut 
prezenta la concurs, proba de să
ritură în înălțime a revenit sporti
vei sovietice TAISIA CENCIK cu 
un rezultat de 1,75 m. Coechipiera 
sa, Ludmila Komleva (1,73 m) a 
cucerit medalia de argint, clasîn
du-se înaintea Jaroslawei Bieda 
(Polonia) 1,71 m. Măriei Faithova 
(Cehoslovacia) 1,71 m, Olgăi Gere 
(Iugoslavia) 1,71 m și Marianei Tho
mas (Olanda) 1,68 m. Tînăra noas
tră reprezentantă, Erica Stoenescu, 
a avut o comportare modestă, să
rind 1,60 m, cu care a ocupat abia 
locul 16.

Un punct de atracție al progra
mului de duminică l-a constituit 
finala de 5000 m. Plutonul a mers 
compact mai mult de 3000 m, la 
conducerea sa fiind în permanență

Petroșeni 7—5 (1—3); Spartac Con
stanța — Favorit Oradea 13—5 (6—3)t 
Textila Buhuși — Constructorul Ti
mișoara 7—6 (5—4) ; Partizanul roșu 
— C.S.M. Sibiu 4—5 (3—4).

Începe turneul final al C. M. de volei

Partidele întrerupte de sîmbătă di
mineața, apoi rundele a V-a și a Vl-a 
au avut darul să aducă primele clari
ficări în această foarte disputată finală 
a campionatului republican de șah.

Marele maestru FLORIN CllEOR- 
GIIIU, maestrul internațional THEO
DOR GHIȚESCU și maestrul CAROL 
PARTOS s-au instalat pe primele 
locuri ale clasamentului

Florin Gheorghiu a cules în rundele 
a V-a și a Vl-a două frumoase victorii 
(la Vaisman și Nacu), ambele obținute 
in partide jucate energic, la atac.

Pentru Ghițescu, foarte fructuoasă a 
fost ziua de sîmbătă. Dimineața, el a 
cîștigat întrerupta cu Șuta, reușind să 
găsească o fisură în zidul de pioni 
după care se ferecase regele negru, iar 
după-amiază a obținut o foarte preți
oasă victorie la unul din vechii săi ri
vali, Victor Ciocîltea. într-o deschi
dere indiană veche, Ghițescu a găsit o 
ingenioasă întărire a jocului albului, a 
obținut avantaj pozițional, pe care, trep
tat, treptat l-a transformat într-unul 
material.

Partos, care abordează cu maximum 
de seriozitate fiecare partidă, a atras 
într-un joc combinativ pe foarte pru
dentul Voiculescu, a declanșat un ne
așteptat atac la rege, soldat la mutarea 
29-a cu o amenințare imparabilă de mat. 
(v. eh.).

mânia 7 p. ; 3. Olanda 6 p. ; 4. Turcia 
5 p.; 5. R. P. Mongolă 4 p.

în ultima grupă (D), ale cărei partide 
s-au disputat la Jihlava, s-au înregistrat 
rezultate normale : Bulgaria—Finlanda 
3—0 ; Japonia—Brazilia 3—0. CLASA
MENT : 1. Japonia 8 p. ; 2. Bulgaria
7 p.; 3. Brazilia 6 p. ; 4. Belgia 5 p.;
5. Finlanda 4 p.

Primele două echipe clasate în fie
care grupă s-au calificat pentru turneul 
final care începe luni la Praga, iar ur
mătoarele două se vor întrece la Pardu
bice, în turneul pentru locurile 9—16. 
Ultimele clasate vor lua parte la un 
turneu (locurile 17—22) ce se va desfă
șura Ia Praga.

Iată ordinea pe zile a meciurilor din 
turneul final pentru locurile I—VIII : 
luni 5 septembrie ROMÂNIA-—R. D. 
Germană, Iugoslavia—Japonia, U.R.S.S. 
—Cehoslovacia : marii 6 Iugoslavia— 
U.R.S.S., Japonia—Polonia, Cehoslova
cia—ROMÂNIA, R. D. Germană—Bul
garia; miercuri 7 Polonia—R.D. Ger
mană, ROMÂNIA.—Iugoslavia, U.R.S.S. 
—Japonia, Cehoslovacia—Bulgaria ; joi
8 — zi de pauză (contează meciurile 
din serii) ; vineri 9 Iugoslavia-—Bulga
ria, Cehoslovacia—Polonia, U.R.S.S.— 
ROMÂNIA, Japonia—R. D. Germană; 
sîmbătă 10 ROMÂNIA—Japonia, Polo
nia—Iugoslavia, R. D. Germană—Ceho
slovacia, Bulgaria—U.R.S.S., duminică 
11 ROMÂNIA—Bulgaria, U.R.S.S—Po
lonia, Iugoslavia— R. D. Germană, Ce
hoslovacia—Japonia. 9 p.

ȘTIRI, REZULTATE*
NEW YORK. — Rezultate înregis

trate in proba de simplu bărbați din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A. ce se desfășoară 
la Forest Hills : Santana (Spania) — 
Tutvin (S.U.A.) 6—1, 6—1, 6—3,-
Drysdale (Republica Sud-Africană) — 
Can tin (S.U.A-) 6—3, 6—2, 6—3,;
Contet (Franța) — Carpenter (Canada) 
6—4, 8—6, 6—3,- Ralston ( S.U.A.) 
— Mulligan (Australia) 6—2, 6—4, 
6—2; Osuna (Mexico) — Beck 
(S.U.A.) 7—5, 6—2, 7—5; Stolle (Aus
tralia) — Barth (S.U.A.) 6—4, 6—1, 
6—4, Cox (Anglia) — Seixas (S.U.A.) 
6—3. 8—6, 6—3; Osborne (S.U.A.)— 
Beust (Franța) 6—3, 6—4, 7—5.

MClNCHEN. — în cadrul turneu
lui international de hochei pe ghea
tă de la Fiissen (R.F. Germană), e- 
chipa cehoslovacă Dukla Jihlava a 
învins cu scorul de 11—1 (4—0, 3—1, 
4—0) formația locală E.V. Fiissen. 
In cel de-al doilea joc Tesla Pardu
bice (Cehoslovacia) a întrecut S. C. 
Riessersee (R.F. Germană) cu 5—3 
(1—0, 2—2, 2—1).

FRANKFURT PE MAIN. — La 
Frankfurt pe Main au continuat în-

F.C. Bologna—Steagul roșu 7-1 (1
în cadrul turneului internațional 

de fotbal de la Bologna — la care 
participă Spartak Moscova, At
letico Madrid, F. C. Bologna și Stea
gul roșu — echipa brașoveană a 
pierdut cu 7—1 (1—0) meciul sus
ținut aseară cu echipa bologneză.

REZULTATELE TEHNICE
Partide întrerupte : Ciocîltea—Const 

berger ț/j—*/î, Mititelu—Ungureanu 
1—0, Drozd—Gavrilă */2—Vj, Voicules- 
cu—Soos 1—0 (fără joc), Ghițescu— 
Șuta 1—0, Gavrilă—Voiculescu */2—ț/2, 
Ungureanu—Drimer 1—0, Giinsbcrger— 
Buză 0—1.

Runda a V-a : Ghițescu—Ciocîltea 
1—0, Vaisman—Gheorghiu 0—1, Partos 
—Voiculescu 1—0, Ungureanu—Drozc 
1—0, Gavrilă—Șuta >/2—*/2, Nacu— 
Drimer !/2—->/2, Giînsberger—Mititeii 
l/2—>/2; partidele Buză—Ncamțu, Soos— 
Botez și Reichcr—-Stanciu s-au între 
rupt.

Runda a VI-a : Gheorghiu—Naci 
1—0, Ciocîltea.—Neamju 1—0, Mititelu— 
Buză 1—0, Voiculescu—Ungureanu 0—1 
Stanciu—Partos * l * 3/2—*/2, Șuta—:Reicbe 
*/2—*/2, Botez—Gavrilă ’/2—1/2, Glii 
țescu—Soos */2—*/2 ; partidele Drimer- 
Griinsberger și Drozd—Vaisman s-au îr 
trerupt.

(Urmare din pag. 1)

3—2. CLASAMENTUL este următorul:
1. R. D. Germană 9 p. (12:3); 2.
U.R.S.S. 9 p. (14:4); 3. Ungaria 9 p. 
(12:8); 4. S.U.A. 7 p.; 5. Cuba 6 p.
6. I ran (a 5 p.

Și acum citeva cuvinte despre grupa 
C, de, la Ceska Budejovice, unde — 
după cum se știe — evoluează reprezen
tativa țării noastre. în ultimul meci 
voleibaliștii români au întîlnit selecțio
nata Turciei, de care au dispus cu 3—0 
(4, 2, 7). Partida a durat 32 de mi
nute, timp in care au fost folosiți toți 
jucătorii din lot. Interesant de subli
niat că s-a încercat o nouă formulă de 
echipă: ca trăgător principal în locul 
lui Derszei — ’ care a dat semne de 
oboseală — a fost trecut Udișteanu, 
înlocuirea dovedind u-se inspirată. Sch
reiber, ușor accidentat în ajun, a jucat 
in acest meci, fiind chiar unul dintre 
cei mai buni din echipa noastră. în 
celălalt joc Polonia a întrecut R. P. 
Mongolă cu 3—0. Astfel, clasamentul 
este următorul: 1. Polonia 8 p.; 2. Ro-

maghiarul Mecser, încurajat fre
netic de miile de spectatori. în final 
însă el nu a mai rezistat ritmului 
puternic și a cedat conducerea 
vest-germanului Norpoth. Acesta a 
intrat cu un ușor avantaj pe linia 
dreaptă, dar francezul Michel Jazy, 
care stătuse „la ciitie" în majori
tatea timpului, l-a depășit cu un 
sprint puternic pe ultimele zeci de 
metri. Clasamentul: 1. M. JAZY
(Franța) 13:42,8, 2. Norpoth (R.F.G.) 
13:44,0, 3. Diessner (R.D.G.) 13:47,8,
4. Graham (Anglia) 13:48,0, 5. Mec
ser (Ungaria) 13:48,0, 6. Najde (Sue
dia) 13:48,2.

Iată rezultatele celorlalte finale: 
800 m (b) : 1. M. MATUSCHEWSKI 
(R.D.G.) 1:45,9, 2. F. J. Kemper 
(R.F.G.) 1:46,0, 3. B. Tummler
(R.F.G.) 1:46,3, 4. C. Carter (Anglia) 
1:46,3, 5. T. Jungwirth (Cehoslova
cia) 1:46,7, 6. J. Boulter (Anglia) 
1:47,0; 80 m g: 1. K. BALZER
(R.D.G.) 10,7, 2. K. Frisch (R.F.G.) 
10,7, 3. E. Bednarek (Polonia) 10,7,
4. R. Balck (R.F.G.) 10,7, 5. I.
Schell (R.F.G.) 10,8, 6. N. Kulkova 
(U.R.S.S.) 10,9 ; 110 m g: 1. E.
OTTOZ (Italia) 13,7, 2. H. John
(R.F.G.) 14,0, 3, M. Duriez (Franța) 
14,0, 4. E. Mihailov (U.R.S.S.) 14,1,
5. G. Cornacchia (Italia) 14,2, 6. S. 
Liani (Italia) 14,2 ; maraton: 1. J. 
HOGAN (Anglia) 2h 20:04,6, 2. Van 
den Driessche (Belgia) 2h 21:43,6,
3. Toth (Ungaria) 2h 22:02,0, 4. Pe
rez (Spania) 2h 22:23,8, 5. Skripnik 
(U.R.S.S.) 2h 23:14,8, 6. Sukharhov 
(U.R.S.S.) 2h 23:33,8 ; 4x100 m (b): 
1. FRANȚA 39,4, 2. U.R.S.S. 39,8, 
3. R.F.G. 39,8, 4. R.D.G. 40,0, 5. 
Anglia 40,1, 6. Italia 40,2 ; 4x100 m 
(f) : 1. POLONIA 44,4, 2. R.F.G. 44,5, 
3. U.R.S.S. 44,6, 4. Ungaria 45,1, 5. 
R.D.G. 45,3, 6. Anglia 45,4 ; 4x400 
m: 1. POLONIA 3:04,5, 2. R.F.G. 
3:04,8, 3. R.D.G. 3:05,7, 4. Franța 
3:05,7, 5. Anglia 3:05,9, 6. Italia 
3:06,5.

Clasamentul după VI runde: 1 Clieol 
ghiu 4’/? (1), 2. Partos 4*/2, 3. Ghițes 
cu 4, 4. Ungureanu 3’/2 (1), 5—(
Buză, Mititelu 31/,, 7. Nacu 3, 8—1! 
Botez, Soos, Drimer, Voiculescu 2*/2 (1 
12—15. Șuta, Ciocîltea, Gavrilă, Neamț 
2*/2, 16—17. Giînsberger, Stanciu 2 (1 
18. Drozd l>/2 (1), 19. Reicher 1 (2 
20. Vaisman 1 (1).

întrecerile continuă.

CIRCUITUL REGIUNII BRAȘO

Emil Rusii (Dinamo) - 
învingător

BRAȘOV 4 (prin telefon, de la 
respondents nostru regional CARi 
GRUIA). A Xll-a ediție a Circuitului < 
cllst al regiunii Brașov s-a încheiat t 
tăzi cu victoria meritată a ciclistul 
dlnamovist EMIL RUSU. Ultimele do 
etape au fost foarte disputate. Ele 
ocazionat o frumoasă luptă sportivă i 
tre rutierii experimentați și cei tine 
luptă care s-g încheiat uneori cu victoi 
alergătorilor ce acum depășesc vîri 
junioratul!)!.

Clasamente : etapa a IlI-a (simbi 
pe ruta : Mediaș — Agnita, 153 km) - 
N. CIUMETI (Dinamo) 3 h. 59:25 2. I. / 
deleanu (Steaua) ; 3. G. Molceanu (Dir 
mo) ; 4. C. Dumitrescu (Steaua) ; 5. C 
Suciu (Dinamo) ; 6. C. Gonțea (Steal 
— același timp : etapa a IV-a (dumini 
pe traseul Agnita—Brașov—Poiana Bl 
șov, 127 km) : 1. ȘT. SUCIU (Dezrobii 
Brașov) 3 h. 23:50 ; 2. C. Dumitres
(Steaua) ; 3. G. Moiceanu (Dinamo) ; 
I. Ardeleanu (Steaua) ; 5. E. Rusu (1 
namo) ; 6. L. Zanoni (Dinamo) — a 
lași timp.

Clasamente generale : individual — 
EMIL RUSU (Dinamo) 14 h. 54:55 ; 2. 
Moiceanu (Dinamo) și 3. N. Ciumeti (i 
namo) la 1 sec, ; 4. L. Zanoni (Dinar 
și 5. Gh. Moldoveanu (Steaua) la 3 s<
6. șt. Suciu (Dezrobirea), 7. C. Dui 
trescu (Steaua). 8. I. Ardeleanu (St 
ua) și 9. .Tudor vasile (Petrolpl Ploie 
la 5 sec ; 10. Fr. Gera (Steaua) la 13 s 
Cățărare : 1. N. CIUMETI (Dinamo) 
p ; 2. Fr. Gera (Steaua) 12 p ; 3. < 
Suciu (Dinamo) 11 p ; sprinteri: 1. I 
SUCIU (Dezrobirea) 13 p ; 2. N. Ciut! 
(Dinamo) 12 p ; 3. Gh. Suciu (Dinat

trecerile campionatelor mondiale 
ciclism pe velodrom.

Proba de viteză (feminin) a re 
nit concurentei sovietice Irina K 
cenko (13,2 pe ultimii 200 m.)

Cursa de semifond (amatori), 
antrenament mecanic, a fost cîști 
tă de sportivul olandez Pierre 
Wit, care a parcurs 71,600 km în 
de minute.

Proba de tandem s-a încheiat 
victoria echipei Franței (Morelo 
Trentin), care în finală a intri 
formația R. F. Germane (Kobiscl 
Stenzel). Cel mai bun timp real 
de învingători pe ultimii 200 m a 
de 10,9.

ROMA. — La Brindisi au conții 
întrecerile turneului internațional 
baschet la care participă echi 
masculine de juniori ale U.R.i 
Spaniei, Italiei, R.F. Germane, < 
ciei și Izraelului. Iată rezultatele 
registrate în cea de-a patra zi a 
neului: U.R.S.S. — Grecia 59 
(22—24); Italia — Izrael 65—60 (I 
25); Spania — R.F. Germană 59 
(23—22).

Golurile au fost înscrise de Nic 
(4), Pace, Vastoia și Haller. Pe 
români a marcat Pescaru.

Miercuri, Steagul roșu va îr 
pentru locurile $—4 echipa can 
pierde în întîlnirea Spartak M( 
va-Atletico Madrid.
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