
tigătorii „Turului României": Gh. Suciu 
și echipa orașului București

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNI/i-W

XV-lea cîști- 
adevărat în- 
bicicletă. Gh. 
ani și a fost

GH. SUCIU

• ÎNVINGĂTORII ULTIMELOR DOUA ETAPE: W. ZIEGLER 
Șl H. TESSELAAR • ION COSMA Sl-A PĂSTRAT „TRICOUL 
VIOLET" • CEL MAI BUN CĂȚĂRĂTOR : G. VIANEN • N. 

CIUMETI - LIDERUL SPRINTERILOR

Marea competiție ciclistă a 
anului 1966 — „TURUL ROMÂ
NIEI" — s-a încheiat. Tînărul 
rutier brașovean GH. SUCIU a 
reușit excelenta performanță de 
a păstra „tricoul galben" pînă 
la linia de sosire. El devine 
astfel cel de al 
gător al acestui 
conjur al țării pe 
Suciu are 21 de
pregătit în primii săi ani de 
ciclism de antrenorul Martie 
Ștefănescu. Trecînd la clubul 
sportiv Dinamo, el a devenit 
„elevul" antrenorului Nicolae 
Voicu. în această competiție a 
făcut parte din reprezentativa 
orașului București. Gh. Suciu 
a cucerit anul trecut titlul de 
campion al țării la ciclocros și 
a făcut parte de mai multe ori 
din reprezentativa țării în ma
rile întreceri internaționale. 
Performanța din „Turul Româ
niei" este cea mai valoroasă 
din palmaresul său sportiv.

în clasamentul pe echipe, 
primul loc a fost cucerit de re
prezentativa orașului București 
Alcătuită din rutierii Nicolae 
Ciumeti, Emil Rusu, Gh. Suciu,

Walter Ziegler și Gh. Moldo- 
veanu, această formație a fost 
— intr-adevăr — cea mai omo
genă, echipa care a avut repre
zentanți în fiecare acțiune. Ci
cliștii bucureșteni au participat 
efectiv la dinamizarea cursei, 
și-au adus contribuția la rea
lizarea unor faze de mare spec
tacol.

Premiile oferite de Loto-Pro- 
nosport au fost cucerite de Gh. 
Suciu (o motocicletă C.Z. de 
175 cmc), Ion Cosma (un scu
ter Manet) și C. Ciocan (un 
televizor „Grigorescu") — 
primii trei clasați în clasamen
tul general final. Au mai fost 
premiați Nicolae Ciumeti (pre-

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

începe urcușul de la Dealul Negru...
Foto : A. Neagu
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In etapa
a Vi a

a campionatului
categoriei A

Trei victorii în

0 frumoasă victorie a baschetbalistelor noastre:

România - Italia 79-57 (31-32)
CLUJ, 25 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Avanpremieră1 

, ’ " de baschet feminin — duminică seara în Sal ’
sporturilor din Cluj. într-o ultimă verificare oficială înaintea mari 
competiții, reprezentativele României și Italiei au oferit celo: 
aproape 1 000 de spectatori o partidă interesantă, încheiată cu fru
moasa victorie a echipei României : 79—57 (31—32), prin punctele 
înscrise de Racoviță 2, Nictilescu 9, Spiridon 8, Gheorghe 14, Voge 
10, Suliman 16, Dumitrescu 18 și Horvath 2. Pentru echipa Italici 
au marcat: Pausich 2, Geroni 26, Cirio 4, Grisotto 8, Del Mestre 2 

Crocitto 2, Zambon 2, Alderi- 
ghi 7 și Toriser 4.

Româiieele au impus din pri
mele mintlte un ritm viu, ce 
atacuri rapide, sufocante. Da ’ 
imprecizia paselor și a arun
cărilor la coș chiar din poziții 
clare, ca și „mîna" excepționalii 
a Marisei Geroni au făcut ca 
oaspetele să aibă inițiativa îr 
prima repriză (20—12 în mirt. 
9), iar echipa noastră să fie 
nevoită să depună eforturi se
rioase pentru a reface handi
capul. După pauză, „5"-ul Ro
mâniei menține ritmul și ju
cătoarele sînt mai atente îr 
apărare, „măcinînd" minut c 
minut lorțele adversarelor, 
desprinzîndu-se în cîștigătoar 
sigure : 49—39 în min. 29, —
46 în min. 35.

ADRIAN VASILIU

a „europenelor1

deplasare
• PROGRESUL, NOUL LIDER • STIINTA CRAIOVA, REVELAȚIA ETAPEI • DOAR 9 GOLURI 

ÎN 6 PARTIDE ! • DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI ÎNVINȘI „ACASA"

REZULTATELE ETAPEI

C.S.M.S. - U.T.A.
Progresul — Politehnica Timișoara
Dinamo București - Steagul roșu
Universitatea Cluj - Știința Craiova
Dinamo Pitești — Steaua
Jiul - Rapid

CLASAMENTUL

1. Progresul
2 Știinta Craiova
3. Steaua
4. Rapid
5. Dinamo București
6. Farul
7. Dinamo Pitești
8. Petrolul
9. C.S.M.S.

10. Jiul
11. U.T.A.
12. Universitatea Cluj
13. Steagul roșu
14. Politehnica Timișoara

ETAPA VIITOARE
Dinamo Pitești - Jiul
Steagul roșu - Petrolul
U.T.A. - Farul
Politehnica Timișoara -
Rapid - Dinamo București 
Știința Craiova - C.S.M.S.
Progresul - Steaua
Miercuri, la Timișoara : Politehnica - Steagul 

roșu (meci amînat din etapa a lll-a).

6
6
6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
5
5

octombrie)

4
4
3
2
3
3
3
2
2
2
0
1
1
1

2 
1
2
3
1
1 
0
1
1 
0
4
1 
1
0

(2

9- 7
13- 6
11- 4
12- 7
9- 6
6- 7
6- 5
8-19

14- 9
4— 7
2- S
2-11
3- 8

3-1 (0-1)
1-0 (0-0) 
0-1 (0-1) 
0-1 (0-1)
1-0 (0-0) 
0-1 (0-1)

8- 3 10

Universitatea

OMÂNIA a învins ITALIA la atletism
NAGHI - DISC, GH. COSTACHE - CIOCAN Șl ȘTAFETA DE 4x400 m

Stadionul Republicii a găzduit interesanta întîlnire de atletism Jlntrc 
aele României și Italiei, care a prilejuit o frumoasă victorie a culorilor 
itre.

AU STABILIT NOI RECORDURI

400 mg. în lipsa campionului euro-
pean Frinolli, Jurcă a reușit o fru-

B noianul dc însemnări făcute pe 
■iea celor 15 probe desfășurate 
Bin am reținut doar cîteva. FE- 
B 100 m. Manifestind o netă su- 
Blale sprinterele italiene au ocu- 
Bu ușurință primele două locuri : 
■Horazzo (l) 12,0, 2. Govoni (1) 
Bj. 7. Petrescu (R) 12,3, 4. Nou- 
B (R) 12,*. 800 m. Problema
Bui loc a fost rezolvată de finișul 
Bun al alergătoarei italiene Paola 
1/2:07,2 în acest an) : l Pigni 
BlJO.5. 2. Silui (R) 2:11,3, 3. Ga- 
|R) 2:14,1, 4. Torello (1) 2:16,0; 
B1ME : Reprezentantele noastre au 
It un „dublu** valoros. Consem- 
Bezultatul Elenei Vintilă, la 2 cm 
■cordul său personal: 1. Viscopo- 
I (R) 6,28, 2. Vintilă (R) 6,18, 
Ittorazzo (1) 5,67, 4. Pasqui (I)
I ÎNĂLȚIME : Iarăși o dublă vic- 
I pentru culorile noastre. Promiță- 
■ evoluția debutantei, de 16 ani, 
Ilia Popescu: I. Stoenescu (R) 
12. Popescu (R) 1,60, 3. Geam-
1/7 (1) 1,60, 4. Giardi (l) 7,55. 
KEUTATE, Ana Sălăgean a obținut 

a opta victorie în cadrul meciu- 
România—Italia : 7. Sălăgean (R) 
; 2. Ballotla (I) 14,21, 3. Gurău 
14,12, 4. Parcellini (l) 13,45.
RBAȚ1 : 100 in. După trei starturi 
e, Zamfirescu fl țîșnit puternic, 
a jumătatea cursei a fost ajuns 
LQn terii italieni și apoi întrecut, 

sînt modeste. Să fie de vină 
Vântul din fată, de 2.5 m/sec ? 

uni (l) 10,9, 2. Preatoni (l) 10,9, 
mfirescu (R) 11,0, 4. Săru caii (R)

11,1; 1 500 m. Cursă tactică. în ritm 
lejer. Italienii au „rupi’ pe ultima sută 
de metri: 1. Arese (I) 3:49,9, 2. li- 
nelli (1) 3:50,2, 3. Barabaș (R) 3:50,9, 
4. Scheible (R) 3:53,2. 10 000 m.
Mustață a făcut eforturi deosebite pen
tru a putea învinge. A condus majori
tatea cursei, a încercat mai multe „ru- 
peri“, dar în final n-a putut rezista 
finișului recordmanului italian: 1. Ainbu 
(I) 29:41,6, 2. Mustață (R) 29:41,8, 3. 
De Palma (I) 29:45,6, 4. Lupu (R)

moașă victorie: 1. Jurcă (R) 52,2, 2. 
Bello (I) 53,2, 3. Rățoi (R) 53,3, 4. 
Scatena (1) 55,5.
gătorii italeni au avut mai mult iniția
tiva căci Vainoș
pentru cursa dc 5 000 m de duminică, 
jn finală însă clasa recordmanului nos
tru și-a spus cuvîntul : 7. Vamoș (R) 
8:48,8, 2. Pizzi (I) 9:01,2, 3. Cura-
mihui (R) 9:04,4, 4. Begnis (1) 9:08,0. 
TRIPLU: Victorie facilă a reprezen
tantului nostru: 1. Ciochină (R) 16,04, 

2. Cutii (I) 15,35, 3. Viscopoleanu (R) 
15,35, 4. Vecchione (1)

3 000 m. obst. Aler-

și-a menajat forțele

hiena Vintilă și Viorica Viscopoleanu atacă, in avantaj, un nou gard

31:06,4. 4 x100 tn. Cu o echipă impro
vizată, nu ne-am putut aștepta la mai 
mult în fafa formației oaspete, 
tuită efectiv din specialiști ai i 
probe :
Giani. Berruti) 40,5.
mean,

alcă- 
efectiv din specialiști ai acestei 

: 1. Italia (Simoncelli, Prea toni, 
2. România (Să- 

Rățoi, Jurcă, Osoianu j 41,5.

PRĂJINA singura dublă victorie româ
nească la bărbați ■ 1. Crislescu (R)
4,50, 2. Piștalu (R) 4,50, 3. Righi (l)

ROMEO V ILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Duel aerian la poarta lui PlicăDuel aerian la poarta lui Plică

Foto : V. Bageac

Azi. pe terenurile Progresul

Start în campionatul 
individual de tenis
Astăzi, pe cele șase terenuri 

de la Progresul va începe cel <1 
al doilea concurs și ultimul ai 
etapei finale â' campionatului 
republican individual de teni 
Meciurile stat programate i de 1 ’ 
ora 8,30 și ora 14. Participă ci 
mai buni jucători, în frunte c 
Tiriac, I. Năstasc, Bosch, Iudi 
Dibar, Eleonora Dumitrescu etc

Cupa Federației44

la baschet
Primele trei etape ale .Cupei 

Federației", competiție organ' 
zată pentru verificarea echipt 
lor masculine bucureștene în? 
intea începerii campionatului n 
publican (seria I), s.au închei 
cu următoarele rezultate : R; 
pid — Dinamo 86—83 (33—43
Steaua — Academia Militară 
—76 (42—44), Dinamo — Acade
mia Militară 95—54 (49-23), R. 
pid — I.C.F. 65—71 (30—44), R; 
pid — Academia Militară 74— 
(37—22), Steaua — I.C.F. 82—Lj 
(38—31).

CLASAMENT î
2
2
1
1 
0

3
2
2
2
3
se dispută, c

i 
o
1
1
3

225-205 '
164—136 
178—140 
131r-147 
181—251 ..

1. Rapid
2. Steaua
3. Dinamo
4. I.C.F.
5. Acad. Milit.
Azi, la Giulești,

la ora 19 meciurile Dinamo 
J.C.F. și Rapid — Steaua.

Campionatele republicane de tic
Primul titlu lui P. Șandor

Ieri au început pe po
ligonul Tunari din Ca
pitală întrecerile cam
pionatelor republicane de 
tir pe anul 1966. Primii 
care au luat startul au 
fost trăgătorii cu arma 
militară și cei cu arma 
de vinătoare (skeet). Di
ficila probă de armă mi
litară 3x20 focuri (pe dis
tanța de 300 m) a reve
nit specialistului nr. 1 al 
probei Petre Șandor 
la clubul Steaua care, cu 
un rezultat destul 
bun, 534 p, și-a 
sat adversarii.

La talere aruncate din 
turn (skeet) s-a disputat 
prima manșă de 100 de 
talere. La întreceri par
ticipă și doi ț|ntași din

de

de 
surda-

R.F.G. Și într-adevăr, la 
primele 100 de talere am 
asistat la un „duel“ pal
pitant între tînărul nos
tru trăgător, Gheorghe 
Sencovici și germanul 
Graf Hohental. După cele 
trei serii de 25 de talere 
ambii trăgători erau no
tați cu cîte 74 de punc
te. Apoi, în ultima serie 
Hohental obține un „plin" 
iar Sencovici pierde la 
talere duble un foc și 
astfel el obține 98 de ta. 
lere lovite, cu un punct 
mai puțin decît trăgăto- 
lul oaspe.

Rezultate tehnice : ar
mă militară 3x20 focuri : 
1. P. ȘANDOR (Steaua) 
534 p _ (191 + 176+167) —
campion al Republicii So-

ctaliste România pd >1966.
2. T. C ’ ‘
p, 3. L.
503 p. 4. 
ua) 499 
(Steaua) 
(Steaua) 
buc. — 
talere : ____ .
hental (R.F.G.) 99 t. 2. G 
Sencovici (S.S.E. 1) 98
3. B. Marinescu (Dinar;. 
Obor) 94 t. 4. I. Albesi 
(Steaua) 93 t. 5. W. Sk< ; 
siess (R.F.G.) 92 t. 
Diaconu (Ș.S.E.

Azi, începînd 
io, se <............
doua a 
aruncate 
bucăți.

Ciulu (Steaua) 5 
Cristescu (Steau 
T. Coldea (Stea 

p, 5. N. Corn 
490 p, 6. V. En 
455 p. Skeet L ' 
manșa I 100 d

1. P. Graf Hc

dispută 
probei 

• din

6. :<
1) 90 t 
de la o 
manșa < 
de tale < 
turn M

T. RABȘAN



„TURUL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

miul ziarului „România liberă", pentru 
primul clasat dintre sprinteri), H. 
Tesselaar (premiul ziarului „Infor
mația Bucureștiului", pentru primul 
sosit pe velodromul Dinamo), Ion 
Ardeleanu (premiul ziarului „Steagul 
roșu", pentru cîștigătorul sprintului 
’de la Titu). Tînărul rutier Stefan 
Suciu a primit premiul ziarului 
„Scînteia", pentru performanta de a 
fi fost cel mai bine clasat dintre ci
cliștii din noua generație,, iar clu
jeanul V. Sălăjan — premiul ziarului 
„Scînteia tineretului", pentru comba
tivitate și bună pregătire.

WALTER ZIEGLER 
' <— PRIMUL LA CĂLIMĂNEȘTI

Etapa a Xl-a, Deva — Călimănești, 
Î97 km, a fost denumită „etapa ma
raton* și de la ea s-au așeptat lu
cruri mari. Dar, ca în fiecare final 
de cursă, lucrurile se liniștesc în 
ultimele zile de concurs. Concurent» 
și-au cristalizat pozițiile, s-au obiș
nuit cu ideea locului pe care-1 ocupă 
și — de ce n-am spune-o? — au 
cam gjuns la capătul resurselor. Așa 
se face că în această etapă, ca de 
altfel și în ultima, nu s-a mai înre
gistrat nimic spectaculos. Sîmbătă a 
fost o zi noroasă, cu timp rece și 
— pe Valea Oltului — cu ploaie. 
Sprintul de la Sebeș a fost cîștigat 
de N. Ciumeti care a exercitat un 
presing tot mai accentuat asupra lui 
Gh. Suciu pentru a-i prelua șefia 
în clasamentul sprinterilor. O ușoară 
agitație la trecerea prin Vințul de 
'dos anunțase în prealabil bătălia 
pentru acest sprint. Lungul urcuș al 
ÎApoidului triază serios plutonul. în 
vîrf (km 87) ordinea este Fr. Gera, 
G, Vianen și N. Ciumeti. Prudenta 
Cu care se coboară șî monotonia care 
Cuprinde plutonul permit multor ci
cliști rămași Ia urcuș să reia con
tactul cu grupul masiv Sprintul de 
la Sibiu (km 114) găsește plutonul 
aproape compact Cîștigă Moiceanu, 
urmat de Gera, dar Ciumeti își asi
gură și el două puncte (locul 111).

După Veștem intrăm pe frumoasa 
Vale a Oltului. Sîntem primiți Cu... 
picături reci de ploaie. Spre norocul 
cicliștilor, ploaia ne însoțește doar 
cîțiva kilometri. înainte de intrarea 
în Călimănești, W. Ziegler se deta
șează și cîștigă primul loc cu un 
avans de 4 secunde. Clasament: t. 
W. Ziegler 4h51:18; 2. G. Vianen 
4h51:22 ; 3. de Groot, 4. I. Ardeleanu,
5. I. Cosma, 6. C. Grigore, 7. N. Ciu
meti, 8. G. Moiceanu, 9. Gh. Suciu. 
3 0. Gh Moldoveanu — același timn.

A V-A VICTORIE OLANDEZA : 
TESSELAAR PRIMUL LA BUCUREȘTI

După Vianen, cîștigătorul a trei 
etape, a fost rîndul lui Tesselaar să 
se impună El a cîștigat ieri la Bucii 
rești cea de a doua etapă, demons- 
trîndu-ne că este un ciclist valoros, 
cu un sprint remarcabil. Din această 
ultimă etapă, desfășurată ca și pre
cedenta, fără momente palpitante, 
Vom da cititorilor noștri numai primii 
clasați la călărare și sprinturi. Rm. 
Vîlcea — București. 174 km : Dealul 
Negru — Fr. Gera, G. Vianen, L. 
Zanoni; Dedulești : L. Zanoni, H 
Tesselaar, 1. Ardeleanu ; Pitești : N. 
Ciumeti, C. Gontea, Dan Mărgărit : 
Găești : C. Dumitrescu, Dan Mărgă
rit, St. Suciu

Pe străzile Capitalei, H. Tesselaar 
și-a părăsit colegii de pluton, reușind 
să intre primul pe velodromul Di
namo. Clasamentul etapei : 1. H. Te»- 
selaar 4h35:48,- 2. G. Vianen 4h36:02 ;
3. N. Ciumeti, 4. C Ciocan, 5, 1 
Cosma, 6. Dan Mărgărit, 7. C. Gri
gore, 8. Gh. Suciu, 9. Gh. Neaaoe, 
10. W. Ziegler — același timp.

CLASAMENTE GENERALE ALE 
CELEI DE A XV-A EDITH A „TU 
RULUI ROMÂNIEI". Individual: 1. 
GH. SUCIU (București) 39hl8:03; 2 
Ion Cosma (Steaua — Dinamo) la 

’48 sec; 3. C. Ciocan (Steaua — Di
namo) 2:53 4 N. Ciumeti (Bucu
rești) 3:31 ; 5. St. Suciu (România — 
tineret) 14:22,- 6. C. Dumitrescu (Ro
mânia) 16:10; 7. L. Zanoni (România) 
16:29,- 8. G. Vianen (Olanda) 17:07,- 
9. H. Tesselaar (Olanda) 17:31 : 10. 
Fr. Gera [România] 19:33.

Echipe: 1. BUCUREȘTI I18hl8:35 ,- 
2. Steaua — Dinamo la 9:07; 3. Ro
mânia — tineret 9:24,- 4. România 
24:48,- 5. Olanda 49:58; 6. Ploiești 
lh31:20; 7. Cluj — Tg. Mureș
2h32:48; 8. Voința — Olimpia
3h03:41 ; 9. Constanta 4h38:34.

Sprinteri: 1. N. Ciumeti 49 p, 2. 
Gh. Suciu 48 p, 3. Tudor Vasile 30 p,
4. C. Gontea 23 p, 5. C. Dumitrescu 
22 p, 6. St. Suciu 14 p.

Cățărare: 1. G. Vianen 58 p, 2. 
Fr. Gera 51 p, 3. L. Zanoni 26 p, 4 
N. Ciumeti 24 p, 5. I. Ardeleanu 15 p,
6. Gh. Moldoveanu 14 p.

„Tricoul violet" : 1. Ion Cosma
66 p, 2. G, Vianen 64 p, 3. G. Moi
ceanu 51 p, 4. de Groot 43 p, 5 C. 
Dumitrescu 39 p, 6. I. Ardeleanu 31 p.

Media orară generală a cursei : 
4C354 km l

Jiul — Rapid București 0-1
Apărarca Rapidului . pețroseni, 25 („« telefon, d6 

la trimisul nostru). Mare deziluzie, 
;» Ilftrffllt ’n localitate, în rîndul spectatorilorU IV31 Ub llt lltlUl veniți a?J în număr-record la meciul 

dintre Jiul și Rapid ! Echipa care a 
acest* campionat și a făcut apoi cîteva partide bune s-a

la trimisul nostru). Joc frumos
debutat strălucit în 
comportat slab, pierzînd intîlnirea la limită, dar fără drept de apel.

Bucureștenii au învins cu 1—0 la capătul unei lupte epuizante, în 
care tot greul meciului l-a dus apărarea. Oaspeții au arătat multă matu
ritate în joc, au știut să se apere fără greșeală în momentele dificile (vezi 
notele), au stăpînit balonul — în special după ce an înscris golul victo
riei *—_ și au contraatacat periculos și uneori spectaculos, mai ales prin 
Dumitriu și Ionescu.

Unul dintre foștii jucători ai Jiului, ing. Emeric Farcaș, azi în condu
cerea secției de fotbal, îmi spunea înainte de meci că localnicii pot învinge 
numai dacă marchează în primele 20 de minute. Dar, cum Jiul n-a înscris 
în această perioadă, rezultatul este cel cunoscut. S-a văzut de la început 
că din cauja nervozității gazdele nu vor reuși să străpungă betonul 
rapidist !

în min. 2, în urma unui fault comis de C. Dan la 18 m, lovitura 
liberă, executată excelent de Stocker, este respinsă în corner de Răducanu, 
foarte bine inspirat. Cîteva minute jocul este variat. Dumitriu face un 
slalom printre apărători, îi pasează lui Năsturescu, dar șutul acestuia este 
apărat de Ion Vasile. Urmează două acțiuni ale lui Casandra, la una din 
ele acesta sim'ulînd un fault în careu și căutînd să-l influențeze pe arbitru, 
să „agite" spiritele din tribune. Bucureștenii sînt aproape de gol (min. 18), 
dar Ionescu greșește ținta. îl imită gazdele prin Martinovici. care șutează 
spre poarta goală, dar Lupescu, apărînd ca din pămînt, salvează specta
culos printr-o „foarfecă" ! Și apoi, după o serie de tatonări, urmează 
golul în min. 41. Năsturescu a tras spre poartă. A respins un apărător pînă 
la Dumitriu, acesta l-a găsit liber pe Ionescu, care a trimis mingea în gol, 
după o acțiune în care apărarea Jiului a fost făcută „șah-mat" •_ 1—0
pentru Rapid. Toată repriza secundă gazdele atacă dezlănțuit, dar egalareă 
nu survine, deoarece „mașina de goluri" de altă dată (Peronescu, Libardi. 
Casandra) azi nu „merge". Și totuși, în ultimul minut, o „bară" trasă 
într-o aglomerație , de nedescris a dat emoții tribunelor, dar rezultatul a 
rămas neschimbat.

în general, meciul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
RAPID : Răducanu 8 — Lupescu 9, Motroc 9, Dan 9 Ștefan 7 — 

Dinu 6. Georgescu 7 — Năsturescu 7, Dumitriu 8, Ionescu 8, Kraus 7.
JIUL : I. Vasile 5 — Șerban 6, Dan 4, Pop 6, Speriosu 7 — Stocker 

8, Sandu 7 (din min. 57 Ionescu 6) —• Martinovici 6, Libardi 5, Casandra 
5, Peronescu 4.

Jocul a fost condas cu unele scăpări de arbitrul P. Sotir (Mediaș).

singura echipă neînvinsă!
SîmoStă seara, pe ..Republicii", c 

crainicul a anunțat echipa Pe care 
alinia Progresul in meciul cu Politeh
nica Timișoara, în tribune au izbucnit 
aplauze frenetice : suporterii formației 
bueureștene salutau astfel apariția lui 
Matei și Viorel Popescu sub culorile 
„bancarilor", nădăjduind că echipa lor 
favorită va avea atu-uri și mai serioa
se în lupta ce a angajat-o cu... locurile 
fruntașe ale clasamentului.

După cum se știe. Progresului i-a... 
ieșit pasența și in cea de-a Vl-a eta
pă a campionatului. Invingînd cu 1—0 
pe Politehnica Timișoara. bucureș- 
tenii s-au instalat stabil în partea su
perioară a clasamentului și vor putea, 
de pe această poziție, să abordeze cu 
un moral ridicat jocurile viitoare.

Meciul de sîmbătă ne-a Întărit din 
nou convingerea că echipa Progresul 
știe să... obțină rezultate. Deși în cea 
mai mare parte a timpului jocul s-a 
desfășurat sub semnul echilibrului de 
forțe bucureștenil au fost totuși mai 
periculoși în careul advers, solicltîn- 
du-1 serios pe portarul timișorean ; 
prin combinații simple și mal ales 
printr-o circulație permanentă a balo
nului. atacanțli bucureșteni și-au 
creat deseori poziții excelente de șut 
șl nu au așteptat prea multe Invi
tații de a trage la poarta iul Popa. 
Dacă Matei și V. Popescu au oferit 
sîmbătă mal puțin decît se aștepta de 
la ei, un joc excelent a practicat, în 
schimb mijlocașul Al. Constantines
cu, „motorul" tuturor acțiunilor for
mației bueureștene, bun organizator, 
pe care l.am văzut și șutind foarte 
periculos la poarta timișoreană, dar șj 
temperînd atacurile oaspeților, 
tlmele 
acestea, 
toritar 
și-a pus

la Iași
trimisul nostru).— 
frumos, disputat 

două echipe care, 
pînă acum puteau

IAȘI 25 (prin telefon, 
de la 
Meci 
între 
dacă
fi trecute în categoria 
celor „corijente", s-au 
revanșat azi în fața pu
blicului ieșean, reușind 
un meci aplaudat. Păcat 
că la această partidă a 
asistat un număr redus 
de spectatori ieșeni. Ar 
fi avut prilejul să vadă 
pe C.S.M.S. ca în zilele 
ei bune. Oricum, cele 
două puncte cucerite 
înseamnă pentru local
nici „oxigen", așa cum 
îmi spunea după meci 
antrenorul Botescu.

C.S.M.S.-ul a venit pe 
teren cu surprize: for
mația oarecum modifica
tă fată de partidele an
terioare și prezența a 
doi jucători tineri, ata
cantul Gălățeanu șl fun
dașul Aurelian, din „pe
piniera* proprie. Si dacă 
jocul a tost frumos, tre-

buie remarcat de astă 
dată în mod deosebit 
fotbalistul Stoicescu, a 
cest jucător care pină 
nu de mult a fost obiec
tul multor discuții, dar 
care are merite deose
bite în succesul de AZI 
al 
de

echipei sale. Alături 
el, Romilă și Humă, 
cei doi mijlocași — 
acoperit terenul, a- 

contribuția

înscris de

și ea meri- 
partidei. In

au
dueîndu-ș» 
la victorie (golul egali 
zator a fost 
Humă).

U.T.A. are 
te la reușita
prima parte a jocului a- 
părarea, în frunte 
Chivu, a reușit să blo
cheze atacurile inițiate 
de ieșeni dar, ce păcat, 
după pauză ea a cedat 
în fata presiunii ex
traordinare exercitate de 
formația locală. Au e- 
xistat și unele momec- 
te de tensiune, mai ales 
după egalarea scorului. 
Dar, în cele din urmă 
jocul a pornit din- nou 
pe făgașul normal, sa
tisfăcând publicuL

Iată cum s-au marcat 
golurile: în min. 43 A- 
xente demarează pe ex
tremă, Malschi nu inter-

cu

vine hotărî! și I 
șui arădean șută 
apropiere : 0—11 
rea survine în I 
printr-un șut exd 
la 20 de metri, lai 
jen“, de către
1—1. In min. 73 
cu urcă scorul 
printru-un șut 
de la marginea I 
de 16 m și tot 
minute mai tîrzid 
din nou. după d 
nație cu VorJ 
Lupulescu. Meciu 
toarte bine csspl 
brigada bucureg 
cătuită din Cq 
la centru, ajuta 
Costică și C M

C.S.M.S. : cJ
nescu 7 — Ma 
Aurelian 6, Vo 
Deleanu 8 — H 
Romilă 8 — G 
7, Stoicescu IC, 
cu 6, Incz.e IV 
min. 56 Hrițcu 5 
Gornea 5 (din 
Weichelt) — 11 
Bacoș 7, Mețcas 
ko II 5 — Jac 
min. 70 Schicpu) 
8 — Moț
Țîrlea 5, .jUferj

M. TUD<I. OCHSENFELD

Politehnica se apără...
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Foto: St. Ci

de un
cele 

nivel

și Mateianu ar fi 
poate că spectaco- 
două echipe ar fi 
mai ridicat. Dar

are doar satisfacția că 
ales în prima

în ul- 
minute ale meciului. Peste 

Constantinescu a dominat au- 
mi j locul terenului, de unde 

permanent colegii în poziții

bune de șut. Dacă 
fost în „zi bună" 
Iul oferit de 
fost 
așa...

Politehnica
pe lungi perioade (mal 
repriză) a creat faze frumoase de fot
bal — combinații excelente, ritm viu, 
priză bună la balon. Dar, ce folos că 
în atac n-a contat decît pe Regep (de
seori periculos), dar complet neaju
tat de Mureșan III Popanlcă șl, în
deosebi, Mițaru. Apărarea timișorea
nă — mai ales Surdan și Lereter — a 
stopat cu promptitudine acțiunile 
bucureștenilor, obligîndu-i deseori pe 
Oaidă. Matei ș; Constantinescu să șu- 
teze de la distanță și atenuînd astfel 
pericolul atacurilor înaintașilor gazdă.

Cu toate acestea, oaspeții puteau 
pleca cu un punct de la București, 
în min. 55 un atac al lui Mureșan III

șl Popanlcă inițiat de la centrul tere
nului devine periculos pe măsura a- 
proplerit balonului de poarta Iul Mîn- 
dru. Arbitrul de tușă Paladescu (Ga
lați) se pripește să semnaleze o ima
ginară poziție de ofsaid și golul în
scris de timișoreni din această ac
țiune nu a fost acordat.

Victoria echipei Progresul este, fără 
îndoială, meritată. Pe lîngă golul în
scris de Tarălungă în min. 61, care a 
finalizat o acțiune purtată de Con
stantinescu și Oaidă, bucureștenil au 
avut și alte ocazii de a înscrie, dar o 
dată bara (Oaidă min. 23) și alte ori 
intervențiile salutare ale portarului 
timișorean au făcut ca victoria să fie 
repurtată cu un scor minim. Dintre 
ocaziile reale ale oaspeților, amintim 
pe cea din miri. 18 cînd. la un șut pe
riculos al lui Regep, Peteanu a fost 
pe punctul de a înscrie în propria 
poartă. Mîndru a avut însă șansa să 
respingă în corner.

Arbitrajul lui Adrian r.ț^-ovJ 
câu) — slab. El a fost-Tîeseori I 
de faze, a Ignorat semnaliz&il 
șierilor.

PROGRESUL : Mîndru 1 — 1 
pescu 7, Măndolu 6, Peteanu 
cu 6 — Neaeșu 7 (din min. 7l 
gher). Al. Constantinescu 9 —I 
7, Matei 7, Mateianu 6, Țarălil

POLITEHNICA TIMISOARA 
8 — Rotaru 6, Petrovici 6. Le] 
Surdan 7 — Bodrojan 5. Mihăi 
Regep 7, Mureșan III 5, Popa 
Mițaru 5.

C. MAO

IN CATEGORIA
SERIA I

Olt

Universitatea Cluj-Știința Craiova 0-1 (0-1) Ceah

CLUJ 25 (prin telefon). — Cu mici excepții, am asistat 
la o reeditare a partidei Universitatea Cluj — Progresul, 
încheiată de altfel cu același rezultat. Veniți la Cluj 
să-și... vîndă cit mai scump pielea, studenții craioveni 
au abordat jocul cu prudență. însăși așezarea pe teren 
demonstrează acest lucru : 1—4—3—3. Clujenii au folosit 
așezarea 1—4—2—4. Diferența ? Craiovenii au avut în 
permanență o apărare supranumerică, promptă în inter
venții, au stăpînit mijlocul terenului, iar pe contraatac 
au căutat specularea fisurilor din apărarea clujeană, 
lucru pe deplin reușit în min. 34. Sfîrlogea, deschis in 
adîncime de Deselnicu, pătrunde spre careu, Ringheanu 
ieșit pe linia de 16 m ratează intervenția și Sfîrlogea 
trimite în poarta goală.

în minutul următor, un alt contraatac, condus de ra
pidul Niță, era cit p-aci să aducă un alt gol. Ringheanu 
a plonjat însă în Ultimul moment la picioarele atacan
tului craiovean în rest ’ O dominare insistentă a cluje
nilor, mai ales în repriza secundă (raport de cornete

9—2), dar cu aceleași lacune : sterilitate excesivă, lipsă 
de orientare tactică, greșeli de ordin tehnic și imprecizie 
în șuturi. Cu asta am epuizat aprecierile la adresa clu
jenilor. Pentru a întregi totuși tabloul, adăugăm și oca
ziile de gol ratate: P. Emil (min. 16 și 58), Adam 
(min. 29), Szabo (min. 49), Ivansuc (min. 52), Oprea 
(min. 65) — care deși aveau culoar liber au expediat 
dc fiecare dată balonul pe lîngă poartă.

Mai amintim totuși șutul lui Cîrciumărescu (min. 
respins de Ringheanu în corner și în faza din min. 
cînd Anca era să înscrie în propria poartă. în rest, 
joc încîlcit, cu numeroase greșeli, comise mai ales 
clujeni. Victoria craiovenilor este meritată.

A arbitrat satisfăcător, llie Drăghici (București).
UNIVERSITATEA : Ringheanu 7 — Marcu 7 (min. 

46 Costin), Costin 7, Grăjdeanu 8 (min. 46 Anca 7), 
Cîmpeanu 7 — P. Emil 5, Oprea 5 — Ivansuc 4, Barbu 
6, Adam 4 (min. 46 Marcu), Szabo 7.

ȘTIINȚA : Vasilescu 8 — Mihăilescu 7, Mincă 7, M. 
Marcel 8, Deliu 8 — Strîmbeanu 8, Ivan 7 — Niță 8, 
Sfîrlogea 7, Deselnicu 8, Cîrciumărescu 8.

45)
89,
un
de

VICTOR MOREA - coresp. reg.

Stderurgistul Galati
Vîlcea 4—0 (1—0)

C.F.R. Pașcani — Flacăra 
3—0 (1—0)

Chimia Suceava
Neamț 1—0 (0—0)

Dinamo Bacău — Oțelul 
3—0 (1—0)

Metrom Brașov — Știința Bu 
1—2 (0—1)

Dinamo Victoria Buc. — 
Cîmpina 2—0 (0—0)

Progresul Brăila — Metalu 
București 1—0 (1—0)

SERIA A II-A

Gaz metan Mediaș — N 
Baia Mare 0—0 J

A.S. Cugir — Minerul Lupei 
(1-0)

A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. • 
4—1 (3—0)

C.F.R.
(0—2)

Unirea
C F R

C. Turin 2—2 (2—1)
Crișul Oradea — C.S.M. Siîf 

(3-0)

Arad —Vagonul Arai

Dej — Clujeana 1—1 
Timișoara — Ind.



victorii în deplasare KUGB!

EO Universitatea Timișoara performera

Victorie din 11 metri
PITEȘTI, 25 (prin telefon, de la trimisul nostru). Cu 

cîteva minute înainte de începerea partidei, în vestiarul 
dinamoviștilor, Tîrcovnicu îmi spunea zîmbind : „Știu, 
Steaua a venit aici hotărîtă să ia cele două puncte, pen
tru a se menține în fruntea clasamentului, dar tocmai 
de aceste puncte avem și noi nevoie ca de aer. Și vom 
ține cu dinții de ele*. Și, într-adevăr, așa a fost, Tîr
covnicu exprimînd 
al acestui joc nu 
primul și pînă în

Steaua a aliniat 
garnitură pe care 
librată pe toate compartimentele, formația bucureșteană 
a început jocul în forță, asaltînd poarta apărată de tînă- 
rul Coman, imediat după lovitura de începere. „Transfe
rarea* lui S Avram pe aripa dreaptă a îngăduit echipei 
■oaspe formarea unui nucleu ofensiv pe această parte, 
ăn care experiența lui Constantin sau Voinea se com
pletau cu vitalitatea lui S. Avram și Negrea. De altfel, 
prin această zonă vor fi dirijate majoritatea acțiunilor, 
chiar dacă multe dintre ele vor avea punct de plecare 
Raksi (care astăzi a fost distribuit în... ingratul rol de 
aripă retrasă). Și, după o scurtă perioadă, minutele 4—13, 
în care dinamoviștii contraatacă viguros, Steaua pune 
stăpînire pe joc, organizînd acțiune după acțiune. Ol
teanu face față cu dificultate impetuozității lui S. Avram, 
recurgînd la țineri, faulturi, mai mult sau mai puțin sanc
ționate de arbitru. Aripa dreaptă a bucureștenilor reu
șește totuși să-și depășească adversarii și trimite nume
roase mingi în careul gazdelor, creînd situații favorabile 
de șut și de gol pentru Raksi (min. 13, 25, 36) și Voinea 
(18, 30, 36, 38), ultimul, singur cu portarul, a ratat de 
două ori ocazii extrem de prielnice de a înscrie. Este 
o *arte a jocului pe care gazdele o traversează agă- 
țîMLse cu desperare de fiecare minge, luptînd fără cru

ceea ce a constituit aspectul esențial 
prea spectaculos, dar interesant din 

ultimul minut.
pe terenul din Pitești cea mai bună 

o poate alcătui la ora actuală. Echi'

,,Betonul" oaspeților
mai rezistent

Surpriză de proporții la București, 
menită să întrerupă o tradiție : Stea
gul roșu Brașov a învins pe Dinamo 
„acasă" la ea, pentru prima oară de 
cind semnează statele în campiona
tul categoriei A. Cum a învins-o? 
Cu propriile ei arme, adică utilizind 
„betonul* de la început și pînă la 
ultimul fluier de arbitru. Ținînd cont 
de situația precară din clasament 
(locul ultim după patru etape) antre
norul Silviu Ploeșteanu a pus accen
tul pe defensivă. In acest scop. Cam
po. „joly-jocker“-ul formației, brașo
vene. a apărut într-o nouă postură, 
actionînd în Spatele liniei de fundași 
^respingdnd cu succes, datorită bu- 
^L^^W.riment, mingile scăpate de 
^■^Pierii din

W®ar sistemul defensiv utilizat de 
aaspeți n-a fost unul rigid : în situa
țiile de atac, Campo se îngrijea de 
,omul“ lui Alecu (de regulă Varga), 
nare la rîndu-i se intercala între mij- 
oeași, ajutînd la pregătirea acțiuni- 
or ofensive, desfășurate cu mai mult

fată.

ÎN CATE
SERIA SUD

S.N. Oltenița

Flacăra roșie București — Metalul 
fîrgoviște 2—2 (1—1)

Dunărea Giurgiu — Progresul Co- 
abia 1—0 (0—0)

C.F.R. Roșiori 
-0 (0-0)
i Portul Constanța — Stuful Tulcea 
—0 (0—0)
Electrica Fieni — Electrica Con

tanta 2—0 (0—0)
Oltul Sf. Gheorghe — Muscelul 

'împulung 3—0 (2—0)
I.M.U. Medgidia — Tehnometal 

îucurești 2—0 (1—0). (meciul s-a 
ntrerupt în min. 77).

SERIA EST

Victoria Roman — Textila Buhuși 
—1 (1-1)
i Foresta Fălticeni — Petrolul Moi- 
fești 5—2 (2—1)

Ancora Galați — Gloria C.F.R. 
Salați 1—1 (l—O)

Gloria Bîrlad — Locor tiva Iași 
—0 (1-0)

Unirea Focșani — Metalul Buzău 
i-2 (1-2)
LMinobrad Vatra Dornei —- Metalul 
plfruli 1—0 (1—0)
■Flamura roșie Tecuci — Rapid Mizil

I—i (0-0)

țare pe întreaga suprafață a terenului Și, în plus, ori de 
cîte^ ori scapă din strîmtoarea adversă, echipa dinamo- 
vistă contraatacă viguros. La o asemenea fază, în min. 
34, Petescu îl contrează pe Pop și acesta părăsește de
finitiv terenul. Dar, rezerva sa, C. Radu, este într-o zi 
deosebită. Intrarea lui în atacul piteștenilor are un efect 

atac pe 
de a în- 
îndrepta

finitiv terenul. Dar, rezerva sa, C. Radu, este

pozitiv. Și astfel, finalul reprizei găsește în 
dinamoviști, în min 45 aceștia fiind pe punctul 
scrie. O minge șutată puternic de Tîrcovnicu se 
spre poarta goală, dar D. Nicolae apare ca din cer și 
respinge de pe linia porții.

După pauză, lupta pentru victorie se întețește. Oaspeții 
își creează situații, dar întîrzie șutul. Singurii care încear
că sînt Voinea și Negrea, dar calitatea șuturilor este în
doielnică : prea „moi* sau imprecise. Si iată minutul 75, 
fatal bucureștenilor. La o fază în careu, bana ă, Petescu 
îl faultează pe Țurcan. Lovitură de la 11 m. Execută 
Naghi, și 1—0 pentru Dinamo Pitești.

Steaua forțează egalarea- Are de cîteva ori ocazii prin 
Voinea și Raksi. Dar, ceea ce nu se întîmplase atunci 
cind forțele erau proaspete și capetele limpezi, nu poate 
fi realizat acum cu spectrul înfrîngerii în față, Condu
cătorii morali ai partidei sînt fotbaliștii din localitate 
care revin în atac, au ocazii mari prin Naghi (min. 77), 
și Țurcan (87). Și astfel, dinamoviștii părăsesc terenul, 
bucuroși ca după orice victorie iar oaspeții supărați că 
au pierdut 
jucat mai 
Rotaru din 
formațiile :

DINAMO PITEȘTI : Coman 7 (min. 46 Urziceanu 7) 
— I. Popescu 8, Barbu 8, I Stelian 7, Olteanu 6 — 
Tîrcovnicu 8, Dobrin 7 — Eftirriie 7, Naghi 7, Pop 6 
(C. Radu 8), Țurcan 7.

STEAUA : Suciu 7 — Petescu 5, Jenei 8, D. Nicolae 
8, Sătmăreanu 6 — Negrea 7, D. Popescu 
8, Constantin 7, Voinea 7, Raksi 8.

un joc pe care-1 puteau cîștiga, deoarece au 
bine decît adversarii lor. Arbitrului Mircea 
Iași, care a condus satisfăcător, i s au aliniat

7 — S. Avram

VALENTIN PAUNESCU

Dinamo București - Steagul roșu 0-1

etapei: 11-11 cu Grivita Roșie!
• Contrar ordinei de desfășurare a 

jocurilor etapei, vom începe cronicile 
noastre cu meciul Grivita Roșie—Uni
versitatea Timișoara, încheiat cu un re
zultat nescontat: 11—II (6—0). Stu
denții timișoreni au meritat cele două 
puncte, în specia) pentru maniera în 
care au abordat jocul la scorul de... 
0—11 1 (IPusek — „drop" min. 25,
lialcan — ■ încercare, min 33, M. Rusu 
— încercare, transformată de Irimescu, 
min. 51). Desigur, la acest scor, nimeni 
nu mai credea într-un reviriment a! oas
peților. A fost, poate, și motivul pen
tru oare rugbiștii bucureșteni au slăbit 
simțitor ritmul, lată de ce în continu
are, cei care s-au „văzut" mai mult au 
fost oaspeții. Ei au pătruns în repetate 
rînduri în jumătatea de teren adversă 
și, în min. 57, Suciu a reușit un „essai" 
splendid. Grivita Roșie nu și-a făcut 
probleme (mai avea o... zestre de 8 
puncte), dar oaspeții au inițiat noi ac
țiuni dintre care una, cea din min. 74, 
a lui Mălăoanu, s-a soldat cu o nouă 
încercare. Abia acum. antrenorul V. 
Moraru a dat „semnalul de alarmă". 
Prea tîrziu, însă ! „XV“-le Griviței 
Roșii n-a mai izbutit să-și intre în 

au fost 
înscris, a treia încercare. 

Tot el a și 
stabilind scorul final.

acum.
„semnalul 

însă ! „XV“-le 
mai izbutit să-și intre 

astfel că tot timișorenii 
care au

ritm, 
aceia 
prin Rlănaru (min. 79). 
transformat-o.

structorul și așteptăm ca organele fe
derației, prezente la meci, să ia măsu
rile care se impun. Partida a început 
sub semnul unei ușoare dominări a 
gazdelor care înscriu prin Marin (în
cercare, min. 11). Farul a egalat prin- 
tr-un „drop" al lui Cristea (min. 21). 
1 rei minute mai tîrziu, V. Popescu a 
transformat o lovitură de pedeapsă și: 
6—3 pentru Constructorul. La reluare 
Meiu (45) a transformat și el o lovi- 
tuiă de pedeapsă : 9—3. Gazdele au
socotit meciul încheiat și s-au... relaxat, 
astfel că a fost rlndul rugbiștilor de 
la Farul să înscrie două incertxl.i prin 
Tănase (58) și Bercu (61), ambele 
transformarte de Zamfirescu. Deci, în
toarcere de rezultat: 13—9 pentru 
Farul I Constructorul a căutat să ripos
teze, dar —• așa cum subliniam — nu 
totdeauna cu mijloace corecte. Gazdele 
au obținut două lovituri de pedeapsă 
pe care Chiosea (73 și 78) le-a trans
format, încît rezultatul final a fost 
pînă la urmă, favorabil Constructorului: 
15—13...

Arbitrul Șt. Constantinescu a pierdut 
jocul din mtnă, în special în ultimele 
15 minute. El a greșit neacordînd o lo
vitură de pedeapsă Farului, în minutul 
79, cînd Donciu a fost lovit intenționat 
de Hulă.

a jocului, 
de a păs- 

actionat

Apoi, Pîlcă 
lui Haidu.
In min. 10, notăm două 
poarta gazdelor, rămase

a plonjat la 
rezolvînd în

• Inlr-un meci 
tru configurația 
structorul a jucat 
este un fel de a 
tot meciul s-a desfășurat intr-o atmo
sferă de 
calitatea 
nea unor 
care au 
și și-au 
și Hulă 
din joc) 
totul improprie partidei. Este de nead- 
mis modul de comportare a echipei Con-

foarte important pen- 
clasamentului, Con- 
cu Farul. A jucat 
spune, deoarece mai

nervozitate care a influențat 
acțiunilor. Mai mult, atitudi- 

jucători din echipa gazdă, 
strigat tot timpul pe teren 
lovit adversarii (Gheorghiu 

tn special, de altfel eliminați 
a creat o stare de spirit cu

• Dinamo 
cu Precizia. 
i-a 
34 —3 (16—3). Echipa oaspe, din rîn- 
dnl căreia au lipsit șapte titulari, a 
făcut un joc curajos, dar fără finali
tate.

Întrecut

n-a avut probleme în jocul 
Dovada și scorul cu care 
pe rugbiștii din Săcele:

★

lată și rezultatele meciurilor din 
țară : Politehnica lași—Progresul 6—3 
(0—0), Știinfa Petroșeni—Steaua 0—3 
(0—3), Rulmentul — Gloria 14—3 
(14—0).

spor doar în prima parte 
De aici încolo, în dorința 
tra rezultatul, oaspeții au 
cu și mai multă prudență, rezumîn-
du-se la contraatacuri sporadice, u- 
șor de contracarat, întrucît dispece
rul Năftănăilă a rămas și el pe po
ziții retrase.

Dinamoviștii ? O deziluzie. Consec
venți, ei au rămas și în această par
tidă fideli „betonului*, deși adver
sarul acționa cu un singur vîrf cen
tral de atac (Goranl. Dacă mai adău
găm Ia aceasta și faptul că în locul 
„perpendicularei" Popa—Ghergheli— 
Pîrcălab — dinamoviștii au apărut 
cu Pîrvu (care rămîne un bun... arun
cător de ciocan) — Dinu (transferat 
de la Metalul Tîrgoviște) și Nun
weiller VI, avem și explicația caren
țelor la capitolul omogenitate. Cu- 
rînd după pauză antrenorii l-au in
trodus în formație pe Pîrcălab care 
a reușit să schimbe într-o oarecare 
măsură fata jocului. Ce folos însă, 
că situațiile de gol create la poarta 
formației oaspe au fost risipite co
pilărește de Haidu, Frățilă și Varga.

La început inițiativa a aparținut 
jucătorilor brașoveni si Datcu a re
ținut cu dificultate un șut expediat

HANDBAL

Dinamo București ținută în șah 
de Politehnica Timișoara

la 18 m, dar Pîlcă 
elastic și respinge

se desfășoară în 
a

de Goran, 
picioarele 
extremis, 
eornere la
însă fără rezultat. In min. 24, GyOrfi 
trece cu ușurință de Pîrvu, trimite 
la Năftănăilă care este faultat în ca
reu de Nunweiller III j lovitura de 
la 11 m este transformată cu precizie 
de Ivăncescu: 1—0 pentru Steagul 
roșu. In min. 31, notăm primul șut 
al dinamoviștilor pe spațiul porții, 
iar un minut mai tîrziu, primul cor
ner. In min. 43, Varga execută magis
tral o lovitură de 
se întinde ca un 
în corner.

Repriza a doua
nota de superioritate teritorială 
formației bucureștene care-și creează 
și o serie de ocazii. în min. 60 Pîlcă 
este „bătut", dar mingea săltată de 
Haidu lovește bara, sus, la vinclu. 
Cea mai mare ocazie a meciului o 
va rata Frățilă (în min. 89), reluînd, 
alături de la numai 6 m de poartă.

In general am asistat la un joc a- 
nost, fără ritm și cu destule execuții 
tehnice defectuoase. Slab arbitrajul 
prestat de Al. Toth (Oradea).

GORIA C
SERIA NORD

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 6 
—Pîrvu 4, Nunweiller III 6, Nun- 
weiller IV 5. Ștefan 5 — Dinu 6, O. 
Popescu 5 (min. 57 Nunweiller VI)— 
Nunweiller VI 7 (min. 57 Pîreălab 
6), Varga 5, Frățilă 5, Haidu 5.

Sătmăreana — Steaua roșie Salonta 
1-1 (1-0)

Progresul Reghin — Metalul Copșa 
Mică 2—0 (2—0)

Medicina Cluj — Olimpia Oradea 
1-1 (0-1)

Arieșul Turda — Faianța Sighi
șoara 3—0 (0—0)

Soda Ocna Mureș — Recolta Caret 
0—2 (0—1)

Chimica Tîrnăveni — Minerul Baia 
Sprle 4—1 (2—0)

Minerul
(0—0)

STEAGUL ROȘU : Pîlcă 9 — Ivăn- 
cescu 7, Jenei 7, Campo 8, Naghi 6 
— Pescaru 6, Alecu 7 — Budai 5 
(min 46 Necula 5), Goran 5, Năftă
năilă 8, Gybrfi 5.

lată rezultate și relatări de la jocu
rile disputate sînihătă și duminică în 
campionatul republican de handbal.

FEMININ: RAPID BUCUREȘTI— 
RULMENTUL BRAȘOV 13—7 (5—5). 
— în prima repriză — joc foarte 
chilibrat, reflectat și de scor: Ț 
In partea a doua a meciului Ana Stark 
înscrie de mai multe ori și Rapidul se 
desprinde în clștigător clar. Echipa din 
Brașov, cu o pregătire fizică nesatis
făcătoare, nu a rezistat decît o repriză. 
Rapidistele au folosit cu mult succes 
contraatacul, la care au participat în 
permanență cîte 3—4 jucătoare. Cele 
mai bune: Stark, Bitlan și Hedeșiu 
(de la învingătoare) și Allies și Thiess 
(de la învinse). A arbitrat bine G. Sen- 
chea—Ploiești.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ. 11—2 (6—1). 
Jocul a fost la discreția bucureștence- 
lor. Studentele au prestat pentru pri
ma oară în acest campionat un joc a- 
propiat ca valoare de cel practicat în 
campionatele trecute. Schramko, Scor- 
țescu și Cîrligeanu au punctat eficace 
ori de cîte ori au avut ocazie. Succe
sul studentelor este meritat și credem 
că, prin această victorie, echipa și-a 
recăpătat încrederea, oarecum pierdută 
după insuccesele din acest început de 
campionat. Bun arbitrajul lui 
țînă—Buzău. (P. Iv.).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
VERS1TATEA TIMIȘOARA

» e-
5-5.

G. Căpă-

(3—6). Timișorencele au început foarte 
tare acest joc, dar pe parcurs au slăbit 
din ritmul prea susținut. Jucătoarele de 
la Progresul au greșit mult în atac, 
ratînd din situații clare. Cele mai multe 
goluri: Seoheli 6 pentru Universitatea 
și Oțelea 5 pentru Progresul București. 
(C. A.).

TRACTORUL BRAȘOV — CONFEfl- 
T1A BUCUREȘTI 6—6 (3-2). —
Joc echilibrat, nici una din echipe ne
reușind golul care să-i aducă victoria. 
(I. H1RȘU — coresp.). VOINȚA SIGHI
ȘOARA—LICEUL Nr. 4 TIMIȘOARA 
7—8 (1—6). Oaspotelc au dominat în 
prima repriză, iar gazdele în cea de-» 
doua. (I. TURJAN — coresp.).

MASCULIN: DINAMO BUCU
REȘTI—POLITEHNICA TIMIȘOARA 
13—12 (9—3). Nu mult a lipsit ca in 
această partidă să se înregistreze prima 
și cea mai mare surpriză a campionatu
lui. Conduși în min. 23 cu 9—1, timi
șorenii s-au angajat tntr o 
nantă cursă de urmărire și, 
de slăbiciunile din apărare și 
gazdelor, s-au apropiat și au 
galarea în min. 56: 12—12. 
viștii, dezorientați de revenirea puter
nică a oaspeților, au reușit totuși să 
ciștige printr-un gol Înscris de lonescu 
în ultimul minut de joc. (C. A.). DI
NAMO BRAȘOV—UNIVERSITATEA

BUCUREȘTI 14—6 (6—1); DINAMO 
BACAU—AGRONOMIA IAȘI 28—11 
(10-4); ȘTIINȚA GALAȚI — G.S.M. 
REȘIȚA 22—15 (10—8).

impresio- 
profitînd 
atac ale 
reușit e- 
Dinamo-

Bihor — A.S. Ai ud 1—0

SERIA VEST

Tr. Severin — Autorapid 
(1-1)
— Victoria Călan 0—0 
Strehaia — Minerul

Metalul
Craiova 3—1

A.S.A. Sibiu
Progresul

Anina 1—2 (1—1)
Metalul Hunedoara — C.F.R. Ca

ransebeș 6—0 (2—0)
Victoria Tg. Jiu — Aurul Zlatna 

2—0 (1—0)
Electroputere Craiova — Tractorul 

Brașov 1—4 (0—4)
Mureșul Deva — Chimia Făgăraș 

6-1 (1—1)

— UNI-
7—15G. NICOLAESCU

PRONOSPORT
DIN 25 SEPTEMBRIE 1966

I. Jiul Petrila — Rapid
II. Universitatea — Știința Craiova

III. Dinamo București — Steagul roșu
IV. CS.M S. Iași — U.T. Arad 

Chimia Suceava — Ceahlăul 
Metrom Brașov — Stiinta București 
C.F.R. Arad— Vagonul Arad 
C.F.R. Timișoara — Industria sîrmei 
Brescia — Fiorentina 
Cagliari — Milan 
Lazio — Torino 
Mantova — Roma 
Venezia — Atalanta

Fond de premii 495 397 lei, i 
190 016 lei report premiul minim.

2
2
2
1
1
2
2
X
X
X
X

1
X 

din care



Ecaterina lencic și
ciștigători In probele de floretă

• Marilena Ciurea — medalie

nul, Strasbourg învinsă!FOTBAL: Liverpool - meci

de la Budapesta

(Urmare din pag. 1)

m.

ȘTIRI, REZULTATE

al la

și Qua-

Realizînd

1

telefon). Du- 
în localitate,

interna- 
Ankara 
cîșligat 
realizat 
pe ca-

eutopeni".
prima formalie 
participă la această

p ; sol : 1. Natalia Kucinskaia

puncte, 
clasat 

și Te-

fru-
7,57.

★
însemnări din ziua a doua. 
: 200 m. Govoni a dominat 
cu toată revenirea Ioanei Pe-

MEXICO. Comitetul 
„Săptămînii sporti-

Slrasbourg, viitoarea adver- 
echipei Steaua București în 
cupelor*, a pierdut cu 1—2 

susținut în deplasare cu 
Reims. La Paris, formația

1. Italia

al
1.

Gîju și Trandafir pe locul II

zile de concurs 
următoarea înfăți- 

llirbaii: ROM A N1 A—ITALIA 
p, femei: ROMÂNIA—ITALIA 
P-

1.
2.
3.
4.

Bianchi, Fnsi)
LUNGIME. Să- 

noștri au înregistrat o 
victorie : 1. Samungi (R)

3. -

4. Vosminschi

2-2, la scrimă
ȚSKA Moscova-Steaua Trimisul nostru special la Dortmund, lldico Russu-Șirianu, transmite prin telex

S-A ÎNCHEIAT A X VI-A EDIȚIE A CAMPIONATELOII MONDIALE DE GIMNAST IC A

CI1IȘINĂU, 25 (prin 
minică a luat sfirșit 
meciul de scrimă dintre formațiile 
TSKA Moscova, campioana Uniunii 
Sovietice, și Steaua, campioana Ro
mâniei. Comportîndu-se bine, trăgă
torii noștri au reușit un rezultat de 
egalitate în compania redutabililor 
lor adversari, fruntași în scrima eu
ropeană și mondială.

Sportivii de la Steaua s-au im
pus în probele de floretă (băieți și 
fete), cei de la ȚSKA Moscova — 
în probele de spadă și sabie.

Dintre trăgătorii echipei noastre 
campioane, o comportare meritorie a 
avut Ecaterina lencic, clasată pe 
locul I în turneul individual. Ea 
confirmă- în acest fel, rezultatele 
obținute în 1966 și în special suc
cesul realizat la campionatele mon
diale de seniori de la Moscova, din 
iulie, unde s-a clasat pe locul III. 
O notă bună și pentru luliu Falb, 
cîștigător în proba individuală de 
floretă.

Meciul de scrimă ȚSKA Moscova 
■— Steaua s-a ridicat la o bună va
loare tehnică.

LONDRA, tn campionatul de fot
bal al Angliei, F.C. Liverpool, care 
va intilni miercuri (pe teren pro
priu) echipa Petrolul Ploiești tn „Cu
pa campionilor europeni", a termi
nat la egalitate: 2—2 cu Sunder
land. tn clasamentul campionatului 
conduce Chelsea cu 14 puncte, ur- 
țnată de Stoke și Tottenham cu 13 
puncte. Liverpool se află pe locul 
6 cu 11 puncte, la egalitate cu Bur
nley și Sheffield United.

PARIS. în cea de-a VlII-a etapă 
a campionatului irancez de fotbal,

ROMANIA a învins ITALIA la atletism
4,40. Campionul 
ni in 1966) 
DISC. în 
unul de o 
a corectat 
<55,88 m) 
pi. De notat că 
care de 56,08 
57,00 m, 2.

italian Dionisi 
a duhorit de 3 ori la 
sfirșit un record! 
bună valoare, 
de două ori recordul 
realizlnd 56,58 ni și 

ii avut o 
I. Naglii 

> O ■

(4,94 
4,40 ! 

Și incă 
losif Naghi 

1 tării 
57,00
a run-
(K) 

54,84,
3. Asta (1) 53,20, 4. Sălăgean (R) 
51,94. SULIȚA. O victorie meritată a 
campionului nostru, obținută însă cu 
prețul unor serioase eforturi : 1. Po
pescu (R) 75,6*, 2. Rad man (I) 74,02,
3. RodeMero (i'j 70,08, 4. IT. Secol 
(R) 69.22.

La încheierea primei 
clasamentele aveau 
șa re : 
53—52 
31—24

Alte 
FEMEI 
clar și 
trescu o-a putut fi ajunsă : 1. Govoni 
(I) 24,4, 2. Petrescu (R) 24,6, 3. Pog- 
gipollini (I) 25,0, 4. Goth țR) 25,4. 
.400 m. Paola Pigni, învingătoare ia 
800 m, a cîștigat clar și această cursă: 
1. Pigni (I) 54,7, 2. Silai (R) 56,6,
3. Bădescu (R) 57,7, 4. Ferruci (l)
58.2. 80 mg. Un frumos succes al 
.alergătoarelor noastre, „Telesidul" de- 
.cizînd-o pe învingătoare : 1. Vintilă 
(R) 11,2, 2. Viscopoleanu (R) 11,2. 3. 
Vettorazzo (I) 11.4, 4. Giuli (I) 11,6. 
DISC. Lia Manoliu a arătat o con
stantă remarcabilă în aruncările sale : 
1. Manoliu (R) 53,76 (50,48 ; 51.92 ; 
53,76 ; 52,24 ; 53,12 ; 52,24), 2. Cata
ramă (R) 51,54, 3. Ballotta (I) 50,46,
4. Pravadelli (I) 41,06. SULIȚĂ. O
nouă dublă victorie a sportivelor român
ce; l.Peneș (R) 54,62, 2. Neacșu (R) 
47,46. 3. Sica (I) 40,02, 4. Maz.zacu- 
ratti (I) 39,26. 4x100 m. ~ ‘ ‘
foarte slab ultimul schimb, formația 
noastră a ratat victoria :
(Govoni, Pasqui, Molinari, Vettorazzo)
47.3, 2. România (Nourescu, Goth, 
Petrescu, Viscopoleanu) 47,5.

BĂRBAȚI : 200 m. Succes așteptat

Redacția și administrația: ști Vas'lf Conta ni 16 feleioo It 10 05 interurban 72 și 286 Telex: sportrom buc, 180 Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezoianu 23 -25. 
PREȚUL ABONAMENT ULUI: 1 lună: 6,50 leii 3 luni; 19,50 lei i 6 Juni: 39 leii 1 an : 78 lei. 40 365

Sîmbătă seară, după ce gimnastele 
cehoslovace încheiaseră evoluția Ia 
exercițiile liber alese (celelalte echipe 
fruntașe concuraseră în cursul dimi
neții), prin Westfallenhalle s-a răs- 
pîndit cu iuțeala fulgerului — încă 
înaintea anunțării rezultatelor ofi
ciale — vestea marii surprize : echi
pa feminină a Cehoslovaciei a între
cut-o pe cea a U.R.S.S., neînvinsă 
de aproape 15 ani pe arena inter
națională ! învingătoarele își dato
rează victoria în primul rînd omo- 

Dintre sovietice, Polina 
Larissa Latînina n-an 
nivelului întrecerilor 

măsură cu componen- 
ale echipei. La in-

Vera Ceaslavska,

geni tații.
Astahova și 
făcut față 
în aceeași 
tele tinere 
dividual compus, 
lideră permanentă pe parcursul com
petiției, a cîștigat, scontat, medalia 
de aur. Gimnastele noastre au evo
luat bine la exercițiile liber alese, 
dar destul de departe de plutonul 
fruntaș. în clasamentul final ele s-au 
clasat astfel : Elena Ceampelea lo
cul 28 (74,132 p), Maria Andrioaie 
locul 56 (71,897 p), Elena Tutan lo
cul 58 (71,863 p).

echipa 
sară a 
„Cupa 
meciul 
echipa
Slade de Paris a învins cu 1—0 pe 
campioana tării- F.C. Nantes, care 
suferă prima înfrîngere în acest se
zon. Pe teren propriu, Saint Etienne 
a întrecut cu 1—0 echipa Sedan și 
conduce în clasament cu 12 puncte. 
Strasbourg se află pe locul 4, cu 9 
puncte.

Vamoș 
Cindollo 
Mustață 
Gianca- 

14:31,0. 110
„europene- 

italieni,

sprinterilor „azzuri* : 
Giani (I) 21,1, 2. Ber- 

ruti (I) 21,4, 3. Jurcă
(R) 21,5, ..................
(R) 21,8. 400 m. Rezul
tate modeste : 1. Ottolina 
(I) 48,0, 2. Posi (I) 48,2, 3. 
Osoianu (R) 48.5. 4. Ră- 
țoi (R) 49,3. 800 m. O 
cursă cu un finiș iden
tic celui din ajun, de la 
1 500 m : 1. Arese (I)
1:51.6, 2. Bianchi (I)
1:51,8, 3. Stef (R) 1:52,0,
4. Gagiu (R) 1:57,0. 5 000

Italienii au condus 
cea mai mare parte a 
distanței dar finișul lui 
Vamoș nu le-a lăsat nici 
o speranță : 
(R) 14:20,8, 
(I) 14:22,4, 
(R) 14:24,8,
terino (I) 
mg. Finaliștii 
lor", atleții italieni, au 
repurtat o victorie facilă:
1. Ottoz (I) 13,8, 2. Cor- 
nacchia (I) 14,3, 3. Suiiu 
(R) 14,9, 4. Perțea (R)
15,0. 4x400 m. O cursă 
foarte interesantă în care 
aportul lui Jurcă a fost 
hotărîto-r pentru victorie 
și pentru noul record :
1. România (Vosminschi,
Puiu, Osoianu, Jurcă) 
3:12,1 — nou record re
publican, 2. Italia (Posi, 
Bello, — - -
3:13,7. 
ritorii 
moașă
2. Sărucan (R) 7,39, 3. Gatti (I); 
7,37, 4. Bonechi (I) 7,20. ÎNĂLȚIME. 
Al. Spiridon confirmă succesul de la 
Balcaniadă, cîștigînd cu cel mai bun 
rezultat al său din 1966: 1. Spiridon

2,06, 2. Azzaro (I) 2,03, 3. Ioan 
2,00, 4. Pico (I) 1,95. GREUTA- 
Conform așeptărilor oaspeții au 
cei care s-au impus : 1. Sorenti

(K)
(R)
TE.
fost
(I) 17,03, 2. Meconi (I) 16,91, 8. Ga- 
gea (R) 16,85, 4. Crcțu (R) 16,63.

REZULTATE TEHNICE : echipe 
feminine: 1. Cehoslovacia 383,625
puncte, 2. U.R.S.S. 383,587 p, 3. Ja
ponia 380,923 p, 4. R. D. Germană 
877,818 p, 5. Ungaria 373,889 p, 6.
5. U.A. 367,620 p ; individual com
pus : L.Vera Ceaslavska (Cehoslova
cia) 78,298 p, 2. Natalia Kucinskaia 
(U.R.S.S.) 78,097 p, 3. Keiko Ikeda 
(Japonia) 76,997 p, 4. Erika Zuchold 
(R. D. Germană) 76,596 p, 5. Jaroslava 
Sedlackova (Cehoslovacia) 76,465 p,
6. Larissa Petrik (U.R.S.S.) 76,366 p ;
echipe masculine : 1. Japonia 575,150 
p, 2. U.R.S.S. 570,900 p, 3. R. D. 
Germană 561,000 p, 4. Cehoslovacia 
551,200 p, 5. Polonia 550,600 p, 6. 
S.U.A. 550,400 p ; individual com
pus : 1. Mihail Voronin (U.R.S.S.)
116,150 p ; 2. Shuji Tsurumi (Japo
nia) 115,250 p; 3. Akinori Naka
yama (Japonia) 114,950 p; 4. Miro
slav Cerar (Iugoslavia) 114,750 p, 
5. Franco Menichelli (Italia) 114,650 
p, 6. Takeshi Kato (Japonia) 114,600. 
CONCURSUL PRIMILOR 6 CLA
SAȚI PE APARATE : masculin : 
sol: 1. Nakayama 19,400 p, 2. Endo 
19,375 p, 3. Menichelli 19,300 p, 4. 
Kato 19,225 p, 5. Valeri Karașev 
(U.R.S.S.) 19,000 p, 6. Tsurumi 18,875 
p ; cal cu minere: 1. Cerar 19,525 
p, 2. Voronin 19,325 p, 3. Kato 19,125 
p, 4. Mathias Brehme (R D. Ger
mană) 19,025 p, 5. Tsurumi 19,000 
p, 6. Olli Laiho (Finlanda) 18,800 p ; 
inele: 1. Voronin 19,750 p, 2. Na
kayama 19,500 p, 3. Menichelli 19,475 
p, 4. Kato 19,300 p, 5. Serghei Dia- 
midov (U.R.S.S.) 19,200 p, 6. Tsu
rumi 12,650 p (s-a accidentat și nu 
a mai continuat concursul nici la să
rituri, bară și paralele) ; sărituri : 1. 
Haruhiro Matsuda (Japonia) 19,425

Naghi, victorios la aruncarea discului, cu 
un nou record al tării

CIOCAN. în sfirșit, Gh. Costache și-a 
văzut împlinită dorința de a deveni 
și recordmanul de seniori al țării 
Consemnăm și frumoasa evoluție a 
debutantului Țibulschi : 1. Costache 
(R) 66,04 (64,56; 64,24; 66,64 ; 64,82; 
64.58 ; d), 2. Țibulschi (R) 62,74, 3. 
Urlând* (I) 59,62, 4. De Buoni (I) 
54,36.

Clasamente finale : bărbați : RO
MANIA — ITALIA 103-108 p, 
femei: ROMANIA — ITALIA 66—51 
p, general: ROMÂNIA — ITALIA 
169—159 p.

Kato 19,325 p, B. Nakayama 
p, 4. Endo 18,700 p, 5. Vo- 

18,650 p ; paralele: 1. Dia-
19,550 p, 2. Voronin 19,400

Cerar 19,350 p, 4. Menichelli 
p, 5. Brehme 19,200 p ; bară :

p, 2.
19,050 
ronin 
midov 
p, 3.
19,225
1. Nakayama 19,675 p, 2. Endo 19,600 
p, 3. Mitsukuri 19,425 p, 4—5. Cerar 
și Voronin 19,400 p ; feminin : să
rituri : 1. Vera Ceaslavska 19,500 p,
2. Zuchold 19,333 p, 3. Kucinskaia
19,300 p, 4. Maria Krajcirova (Ceho
slovacia) 19,133 p, 5—6. Hiroko Ike- 
naga (Japonia) și Utte Starcke (R. 
D. Germană) ; paralele : 1. Natalia

Dan Hidioșanu și Carol
Duminică seara s-au încheiat, la 

Odessa, întrecerile celei de a doua 
ediții a Jocurilor europene pentru 
juniori. La această competiție a 
„speranțelor" au participat nume
roși atleți cu frumoase perspective 
din majoritatea țărilor de pe conti
nent. Pînă la ora închiderii ediției 
noastre ne-au parvenit următoarele 
rezultate: BĂIEȚI: 110 mg Gorskl 
(URSS) 14,6, Denisk (URSS) 14,6, 
Hidioșanu (România) 14,7; triplu 
salt: Cainov (URSS) 15,97... 3. Corbii 
(România) 15,43; ciocan: Amarin 
(URSS) 60,94... 4 Siscovici (Româ
nia) 56,06; 4x100 m: Franța 40,6...

A luat sfirșit turneul de box

Vineri după amiază s-au disputat 
la Budapesta, semifinalele turneului 
internațional de box, în cadrul cărora 
se calificaseră — după cum se știe — 
și pugiliștii noștri Gruiescu, Gîju, 
Stumpf, Trandafir și Chivăr. Dintre 
aceștia, Gîju și Trandafir au ajuns în 
finale. Iată rezultatele ; Kim Un San 
(R.P.D. Coreeană) b.p. Gruiescu — de
cizia a fost acordată sportivului co
reean, cu 3—2 ; Gîju b.p. Glenovitz 
(Ungaria) într-o partidă de mare spec
tacol, în care la sfîrșit, pugilistul 
român a fost declarat învingător cu 
4—1 ; Tregubov (URSS) b.p. Stumpf; 
Agheev (IJRSS) b.p. Chivăr. S-au 

schimbat lovituri extrem de puter
nice. Agheev a fost făcut „groggy* 
în repriza secundă ; Trandafir b.k.o. 
2 Bogi (Cehoslovacia).

PARIS. Atletul irancez Michel 
Jazy nu a reușit in tentativa tăcută 
la Chambery de a bate recordul 
mondial pe 2 000 m., deținut de 
vest-germanul Norpoth cu timpul de 
4:57,8. Jazy a realizat totuși un timp 
excelent — 4:58,4, care i-a permis 
să stabilească un nou record 
Franței pe această distantă.

DRESDA. După prima zi a meciu
lui de atletism R. D. Germană — 
Cehoslovacia, gazdele conduc cu 48 
—47 la masculin și cu 31—24, la 
feminin. Iată cîteva rezultate: disc 
— Danek 61,24 ni; 10 000 m; Haase 
28:41,8; 80 m g. : Karin Balzer 10,6; 
400 m fete: Anna Chmelkova 54,0.

SOFIA. Penultima etapă a „Tu
rului ciclist al Bulgariei", disputată 
pe traseul Tolbuhin — Ruse (220 
km), a fost ciștigată de Klaus Am
pler (R.D.G.) tn 5 h 57:0. tn clasa
mentul general conduc, ia egalitate 
de timp, Bobekov (Bulgaria) “ 
gliotlo (Italia).

ANKARA. în concursul 
țional de călărie de la 
„Premiul Orașului" a fost 
de Oncu (Turcia), care a 
67,6 sec. Recer (România), 
Iul Bîrsan, s-a clasat pe locul doi, 
cu 67,9 sec. A doua probă de ob-

Kucinskaia 19,616 p, 2. Ikeda 19,566 
p, 3. Taniko Mitsukuri (Japonia) 
19,516 p, 4. Ceaslavska 19,482 p, 5. 
Taki Shibuya (Japonia) 19,333 p, 6. 
Astahova 18,616 p ; birnă : Natalia 
Kucinskaia 19,650 p, 2. Ceaslavska 
19,333 p, 3. Larissa Petrik (U.R.S.S.) 
19,250 p, 4—5. Sedlackova și Aniko 
Ducza (Ungaria) 19,233 p, 6. Ikeda 
19,183 . . ’ ' .. ...........................
19,733 p, 2. Ceaslavska 19,683 p, 3. 
Zinaida Drujinina (U.R.S.S.) 19,666 
p, 4. Petrik 19,410 p, 5. Jana Ku- 
bickova (Cehoslovacia) 19,366 p, 6. 
Yasuko Furuyama (Japonia) 19,316 p.

de argint • Maria Salamon, 
Corbu — medalii de bronz
4. România (Hugel, Iliescu, Ciobanii, 
Nichiior) 41,5; FETE: 800 m: Ni- 
kolici (Iugoslavia) 2:03,4... 4. El. Ba
ciu (România) 2:09,4-, lungime: Ka- 
piteieva (URSS) 5,98... 3. M. Sala
mon (România) 5,82 ; greutate .- K&ș- 
ticenko (URSS) 14,25... 4. El. i 
(România) 13,80; sulifă: Launela 
(Finlanda) 5L82, M. Ciurea (Româ
nia) 50,50.

în alte probe au fost notați ur
mătorii ciștigători: 200 m b: Eigen- 
hren (RFG) 21,0; prăjină: Kallio- 
nachi (Finlanda) 4,60; 10 km marș: 
Efimovici (URSS) 46:58,0; 200 m i: 
Hamich (RDG) 24,2.

Finalele turneului s au disputat sîm- 
bătă, în fața unei săli arhipline. RE
ZULTATE TEHNICE : Novikov 
(URSS) b.p. Kim Un San (R.P.D. Co
reeană); Galonska (Polonia) L.p. Gîju. 
Reprezentantul nostru a boxat cu ar
cada deschisă, ca urmare a trauma
tismului suferit în semifinale ; Stepaș- 
kin (URSS) b.k.o. 2 Gutman (Polo
nia) ; Grudzien (Polonia) b.p. La 
(Ungaria) ; Kajdi (Ungaria) b.p. Ș 
(URSS) ; Heczel (Cehoslovacia 
Kurocikin (URSS) ; Tregubov (tJRS? 
b.ab. Rutkowski (Polonia) ; Aghecv 
(URSS) b.ab. Balogh (Ungaria) ; Ki
seliov (URSS) b. ab. 2 Trandafir ; 
Izosimov (URSS) b.p. Petrov (Bulga
ria).

stacole din ultima Zj a concursului 
a fost ciștigată, de asemenea, de 
Oncu (Turcia), urmat de Bărbu- 
ceanu (România).

MOSCOVA. Echipa sovietică de 
fotbal Torpedo Moscova și-a înche
iat pregătirile in vederea meciului 
pe care-l va susține miercuri
Milano cu Internazionale, in „Cupa 
campionilor europeni". Torpedo 
Moscova este 
U.R.S.S. care 
competiție.

CIUDAD DE 
de organizare a 
ve preolimpice" a hoiărît să includă 
în programul întrecerilor și con
cursuri de iahting. Acestea se vor 
desfășura în stațiunea de sporturi 
nautice Acapulco, de pe țărmul Co
ceanului Pacific. După cum se știe, 
probele celorlalte 10 discipline vor 
avea loc la Ciudad de Mexico.

MADRID. Turneul zonal leminin 
de șah, disputat la Arenys de Mar 
(Spania), s-a încheiat cu victoria 
maestrei iugoslave Vera Nedelko- 
vici, care a totalizat UVi 
Pe locurile următoare s-au 
Fanny Heemskcrk (Olanda) 
teza Stadiei (Iugoslavia).


