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RAPID A FĂCUT ÎNCĂ UN PAS SPRE TITLU

Min 72. Șutul lut Dumitriu a iacul tardiv plon/onul lui Adamache. Jamaischi, 
autorului golului, s-a aruncat in plasă. E 1—01

cel care i-a pasat 
Foto i V. Bageac

CLASAMENT

Astă-seară, In sala Floreasca, o gală de mare atracție

SELECȚIONATA CLUBURILOR
BUCUREȘTENE—CUBA

De cîteva zile se află în țara 
noastră reprezentativa de box a 
Cubei. După întîlnirea cu selec
ționata României disputată zilele 
trecute la Constanța și cîștigată 
la mare luptă de reprezentanții 
noștri cu 6—4, boxerii cubanezi 
vor susține astă-seară, de la ora 
18, în sala Floreasca, o nouă 
partidă amicală. De data aceasta, 
oaspeților Ii se va opune o se
lecționată a cluburilor bucurej- 
tene.

Antrenorii cubanezi Alcîdes Sa- 
garra și Juan Fernandez vor pre
zenta pe ringul de la Floreasca 
o echipă redutabilă, alcătuită din 
„punched" de mare clasă. Cînd 
facem această afirmație ne gîn- 
dim la faptul că la reuniunea de 
la Constanța, trei dintre repre
zentanții noștri au pierdut îna
inte de limită. Pe de altă parte, 
nu trebuie uitat faptul că în luna 
aprilie, la Havana, naționala

Cubei a pierdut foarte greu (cS 
4—6) întâlnirea cu echipa olim
pică a U.R.S.S., iar recent, ia 
Budapesta, cubanezii au surclasat 
selecționata Ungariei cu scorul de 
8—2 ! Iată, deci, motive ca noua 
dispută pugilistică româno-cuba- 
neză să fie așteptată cu mare in-1 
teres.

Boxerii români, care se pregă-t 
tesc pentru campionatele esw 
pene de la Roma, privesc cu în- 
credere partidele de astă-seară. 
Antrenorii Popa și Nour vor tri
mite în ring următorul zece i 
Ciucă, Gîju, Iliescu, AL Murg,; 
Antoniu, Majai, Covaci, Olteami, 
Monea și Mariuțan. Echipa Cubei 
va cuprinde, printre alții, pe Șese, 
Espinoza, Regueiseros, Betancourt, 
Martinez, Cabrera.

★
Biletele pentru această lntîlnlre 

s-au pus în vînzare începlnd de azi 
la casa specială din str. ion Vidu, 
precum și la casele de la Sala Fio* 
reasca.

In primul meci din finala de volei a „C.C.E.“

DINAMO —RAPID 3-0

Fîiia’ele
campionatelor
studențești
de atletism
® Zece recorduri republicane 

universitare
© Șerban loan — 2,08 la înălțime

Bacău, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Finalele campio
natelor universitare de atletism au 
prilejuit obținerea unor rezultate 
bune, între care zece recorduri 
republicane universitare și un 
nou record de juniori al țării.

Iată lista campionilor republi
cani universitari pe anul 1967:

BĂRBAȚI : 100 m: A. -FSeraru
(I.C.F.) 10,9; 200 m: D. Grama (Uni- 
versitatea Cluj) 21.8: 400 m: D. Gra
ma 49,0 — record universitar; 800 m:
M. N^amțu (I.C.F.) 1:57,7; 1 500 m:
Gh. Cefan (Polît. Brașov) 
5 000 m: C. Andreiea (Univ. 15:404- — - - — -
14,4 - 
Schneider (Polit. Timiș.) 54,4 
univ.
fan 
I.C.F. 
I.C.F.
Ș. loan (Polit. Buc.1) 2.08 m 
univ. și rec. rep. juniori ;
N. Ligor (I.C.F.) 4,30 — rec. univ.;
lungime : E. Pereteatcu (Pedag. Ba
cău) 7,14; triplu : C. Corbu JPedag. 
Pitești) - -
(I.C.F.) 
(Polit. 
culschi 
D. Popescu (Polit. Buc.) 
MEI: 100 m; V. “
200 m:
400 m : M. Crețu (Medicina 
60,7: 800 m: M. Crețu 2:22,0; 
V. Enescu 11,5 — rec. univ.; 
I.C.F. 50,0; înălțime: I. 
(Pedag. Oradea) 1,54 — rec. 
lungime : M. Dobre (I.C.F.) 
greutate : El. Lefter (I.C.F.) 
disc1: R. Motiu (I.CJF.) 43,64; 
T. Bucura (KCJFi) 45,46.

MM?
C. Andreiea (Univ. Buc.) 

110 mg: V. Suciu (Polit. Iași) 
rec. univ. -ecalat; 400 mg Ad.

................. *" * — rec. 
egalat; 3 000 m obst : Gh. Ce- 
9 £24,8 — rec. univ.: 4x100 m : 
42.4 — rec. univ.; 4x400 m: 
3:27.5 — rec. univ.; înălțime:

— rec. 
prăjină:

E.

14.98: greutate: D. Serafim 
14.44; disc : B. Schuster 
Cluj) 44.98; suliță: G. Pi- 

(Polit. Timiș.) €4,28: ciocan : . 4754. FE_
Enescu (I.C.F.) 12,4; 

A. Vitalios (Polit. Buc.) 25,7;
Cluj) 

80 mg: 
4x100 m: 

Tomcic 
univ.; 

5,53; 
13,18; 

suliță:

ADRIAN IONESCU

1. Rapid
2. Dinamo Buc.

22 12 6
22 10 5

4 37—19 (+18) 30
7 27—20 (+ 7) 25

3. Farul 22 9 7 6 33—28 (+ 5) 25
4. Univ Craiova 22 11 3 8 29—28 (+ 1) 25
5. Steaua 22 10 4 8 35—23 (+12) 24
6. Jiul 22 10 2 10 38—26 ( + 12) 22
7. Progresul 22 9 4 9 26—27 (— 1) 22
8. Steagul roșu 22 9 4 9 26—30 (— 4) 22
9. Dinamo Pitești 22 10 1 11 30—34 (— 4) 21

L0. Petrolul 22 8 4 10 22—24 (— 2) 20
11. U.T.A. 22 5 9 8 21—29 (— 8) 19
12. Univ. Clqj 22 5 8 9 22—28 (— 6) 18
13. C.S.M.S. 22 6 6 10 25—47 (—22) 18
14. Politehnica Tim. 22 5 7 10 27—35 (— 8) 17

REZULTATE TEHNICE

Steaua — Universitatea Cluj 
4—1 (3—1)

■Rapid — steagul roșu 
(0-0)

Universitatea Craiova — 
namo Pitești

Petrolul —
(0—2)

C.S.M.S. — 
rești 0—0

Polftehnica
Farul 1—1 (0—0)

Jiul — U.T.A. 1—0 (0—0)
ETAPA VIITOARE (14 MAI)

Universitatea Cluj
C.S.M.S. — Politehnica 

mișoara
Progresul — Jiul
U.T.A. — Steagul roșu
Dinamo București — Farul 
Universitatea Craiova — 

Steaua
Dinamo Pitești

1-0

Dl-
1—0 (0—0) 
Progresul

Dinamo Bucu-

1—2

Timișoara

Rapid
Tl-

Petrolul

Un turneu internațional de bex 
convins!carg mi o

Ideea care a stat la baza orga
nizării turneului internațional de 
box, încheiat ieri dimineață în 
sala Floreasca, la care au fost in
vitate și două formalii de peste 
hotare (Wismut Gera — R. D. 
Germană și LOZB Lodz — Polo- 

.nia), a fost aceea de a da posi
bilitate unora dintre pugiliștii 
noștri fruntași să-și verifice for
ma sportivă înaintea viitoarelor 
confruntări 
chiar de la gala inaugurală, am 
constatai cu surprindere că oas
peții au prezentat la București 
echipe modeste ca valoare.

Dacă aruncăm o privire retro
spectivă asupra meciurilor, vom 
vedea că doar polonezii Stanczv- 
kowski și, oarecum, Kubacki au 
tăcut excepție de la regulă. Res
tul ? Boxeri care și-au bazat ac
țiunile numai pe torță, pe obs
trucții.

Se pot declara mulțumiți an
trenorii loturilor noastre sau cei 
care răspund direct de pregătirea 
boxerilor de la clubul Metalul 
(sub egida 
turneul) rie 
Desigur că 
a echipelor

posibilitatea de a vedea dacă re
prezentanții noștri „vidați" să in
tre în echipele naționale au a- 
tins sau nu forma sportivă co
respunzătoare. Dacă adăugăm la

(Continuare in pag. a 4-a)

internaționale. Dar,

căruia s-a organizat 
eficienta meciurilor ? 
nu I Valoarea slabă 
oaspete ne-a lipsit de

Echipele feminine
Politehnica București da baschet)

■și Dinamo București (la volei)

și-au păstrat titlurile
(citiți amănunte în

de
pag.

campwane
3)

Prima partidă dintre 
echipele noastre mascu
line de volei DINAMO și 
RAPID din cadrul fina
lei „C;C.E.“ (desfășurată 
sîmbătă la Floreasca, un
de va avea loc și retu
rul, mîine, de la ora 17) 
a corespuns așteptărilor 
din majoritatea punctelor 
de vedere. Publicului 
(mulțumită in mare par
te excelentului arbitraj 
prestat in sprijinul cursi
vității jocului de L. KET- 
TNER-Cehoslouacia, foar
te bine secondat de P. 
LANGE-R. D. Germană) 
i-a fost oferită o dispută 
spectaculoasă, plină de 

electrizante, 
cucerită 

3—0 (13,
oră și 35 
joc, pe

faze lungi, 
Victoria a fost 
de Dinamo, cu 
9, 13), după o 
de minute de
parcursul căreia scorul a 
înregistrat destule alter
nanțe. lată-i evoluția:
6— 0, 6—2, 9—2, 9—4, 10-
4, 10—7, 11—7, 11—12, 13—
12, 13—13, 15—13; 3—0,
3—1, 4—1, 4—2, 6—2, 6—4,
7— 4, 7—6, 10—6, 10—9,
15—9; 0—2, 2—2, 2—5, 4—
5, 4—7, 5—7, 5—9, 6—9,
6—10, 10—10, 10—13, 15—13 (34’+ 
24'+33’).

Dar, cu toate inversările de si
tuații, a fost permanent evidentă 
superioritatea garniturii dinamo- 
viste. Campionii europeni au bi
ruit pentru că, înainte de orice, au 
constituit O ECHIPA, un colectiv

Blocajul echipei Dinamo (Berzei — Cozonlcl) 
respinge cu promptitudine j——ax 

atacul
. mingea plecată din

întreprins de Grigorovlci (Rapid)

de luptă sudat, afirmat ca atare 
in primul tind în jocul de apăra
re, „cheia” succesului lor. Dinamo 
s-a impus din capul locului prin-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare tn pag. a 4-a)

Principalele pretendente la titluri au învins ieri
FEMININ, SERIA 1

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 10—4 (4-2). 
Derbiul campionatului a 
așteptările. Am asistat 
meci frumos, curat, cu 
reușite și spectaculoase, cu goluri

confirmat 
la un 

combinații

înscrise din poziții variate. Princi
palul merit în realizarea acestui joc 
interesant l-a avut echipa Rapid, 
care a manifestat o superioritate 
evidentă, mai ales în repriza se
cundă, cîștigînd astfel pe merit, 
chiar și la o diferență de 6 goluri. 
Partida a debutat cu o scurtă pe-

care fe- 
forta lor

Apărarea timișoreană u lost depășită și Cula 
gherilă ia poartă f

(Rapid) aruncă nestin-
Foto i A. Neagu

rioadă de tatonare, după 
roviarele s-au impns prin 
de finalizare și prin ritmul superior 
al acțiunilor ofensive. Ele au condus 
cu 2—0 (min. 10), dar timișoren- 
cele au reușit să egaleze. Se părea 
că vom asista la o luptă dîrză. Insă, 
după egalare (min. 20) Universita
tea Timișoara s-a... stins treptat, 
singure Franz și Kașpari continuînd 
să joace și în repriza secundă Ia ni
velul obișnuit al acestei formații. în 
partea a dnua a întîlnirii Rapid s-a 
detașat mai mult, principalele salo 
realizatoare, Starck și Băicoianu. con- 
lucrînd perfect atît între ele cît -și 
cu celelalte coechipiere. An marcat: 
StarCk (2), Băieoianu (2), Roth 
(2), Gheorghe (2), Cula, Hedeșiu 
(Rapid), Moșu (3). Kaspari (Uni
versitatea). Excelent, arbitrajul Iui 
O. Leikep (Sibiu).

MUREȘUL TG. MUREȘ — LI
CEUL NR. 4 TIMIȘOARA 10—9 
(3—6). Meci dramatic. Elevele au 
condus aproape tot timpul (4—0, 
5—2, 6—3, 8—6), dar în ultimele 
trei minute gazdele au reușit să ega
leze (8—8) și 
ficilă victorie.
principal).

chiar să obțină o di- 
(loan Păus—corcșp.

{Continuare in pag. a 3-a)



RAPID A FĂCUT ÎNCĂ UTv
Ce greu a (ost pentru IKer!

Stadion : „28 August" ; specta
tori : 40 000; timp frumos; teren: 
foarte bun. A marcat : Dumitriu II 
(min. 72).

Greu, foarte greu a fost acest 
meci pentru liderul clasamentului. 
„Dialogul la distanță** cu Dinamo 
se disputa în condițiile cînd pe

Rapid 
Steagul roșu

1
o

Copou și pe stadionul din Capi
tală tabelele de marcaj încreme
niseră la 0—0. Dinamo putea face 
o surpriză, pe cînd stegarii nu 
cedau de loc în întîlnirea de la 
București,

Nc-am așteptat ca elevii lui 
Ploeșteanu, scăpați de obsesia re
trogradării, să joace mai deschis. 
Dar din dorința de a acumula 
măcar un punct, de a continua 
drumul frumos din acest retur, 
n-au vrut „să iasă la joc**. Bra
șovenii au venit în Capitală cu 
o lecție bine învățată : au pasat,

au pasat și iar au pasat. Cu 
această tactică de pasare la mij
locul terenului, Steagul roșu și-a 
scos adversarul din ritm. l-a 
enervat, i-a făcut pe Dinu, Greavu 
și Codreanu să faulteze în pri
mele minute.

Rapidul n-a știut să forțeze, să 
iasă din această tactică, n-a exer
citat presingul atît de necesar 
pentru a forța adversarul să nu 
mai joace pe metru pătrat și n-a 
putut ieși la atac. în prima re
priză ofensiva bucureștenilor s-a 
redus la cîteva acțiuni dintre care 
cele mai clare pot fi numărate 
fe degetele unei singure mîini. 

ar în aceste cazuri șutul decisiv 
a fost slab : cazul lui lonescu 
(min. 16) și cel al lui Dumitriu 
(min. 31), care din apropiere a șu
tat nesigur și Adamache a reținut. 
Din .bătuta pe loc** brașovenii nu 
s-au apropiat de Răducanu decît 
de două-trei ori. In min. 13, cînd 
Răducanu a respins șutul peri
culos de la 8 metri al lui Gyorfi 
și în min. 20, cînd Ivăncescu a 
executat o lovitură liberă de la 
25 de metri. în rest, ei au jucat 
de-a latul terenului, și-au prelun-

mai joace pe metru p; 
putut ieși la atac. In

Două linii de atac ineficace
PETROȘENI, 7 (prin telefon). 

Teren uscat, denivelat; timp frumos; 
spectatori — 6 (XX); arbitru: Gh.
Limona (București) ★ ★★★; a mar
cat: Libardi — min. 53.

JIUL: I. Vasile 8—Dan 7, Stocker 
8, Pop 7, Mihai 8 —- Toîa 6 (din

scopul de a realiza 
Așa se explică faptul

un 
că 
de 

do- 
jucă- 

marea

Jiul 1
U.T.A 0

min. 52 Crăciun 7), Sandu 7 — 
Martinovici 6, Libardi 7, lonescu 6, 
Peronescu 5.

U.T.A.: Cornea 8 — Birău 7, 
Baco? 7, Cuela 6, Țîrlea 6 — Igna 
7, Mețkas 5 — Axente 7, Jac 5, 
Popescu 5 (din min. 83 
»u 5.

„Miza* mare a acestei 
ambele echipe luptă pentru evitarea 
zonei retrogradării — a influențat 
in mod considerabil evoluția atit a 
formației gazdă, cit și pe aceea a 
oaspeților. Fotbaliștii din Petroșeni 
au luptat să se reabiliteze in fala 
inimosului lor public, după îrifrin- 
gerea din etapa trecută, iar jucă
torii de la U.T.A. au arătat chiar 
din primele minute că abordează

partide —

jocul cu 
meci nul. 
încă de la primele schimburi 
mingi gazdele au avut inițiativa, 
minind insistent. Din păcate, 
lorii de la Jiul au comis 
greșeală de a juca pe sus, oaspeții 
•espingînd atacurile cu ușurință. Și 
atunci cind au folosit pătrunderile 
cu pase scurte, pe jos, înaintașii de 
ta Jiul au avut în Gornea, portarul 
oaspeților, un adversar greu de de
pășit.

In primele minute ale reprizei se
cunde, oaspeții au fost mai insistent 
în atac și au avut două situații fa
vorabile, ratate însă de Tr. Po

pescu (min. 46) și Metcas (min. 48), 
ultimul din ei trăgînd de la citi
ră metri în bară. După acest „duș 
rece", gazdele au atacat susținut și 
in min. 53 Crăciun, proaspăt intrat 
pe teren, l-a lansat pe Martinovici, 
acesta a centrat și Libardi a reluat 
din voie în plasă, înscriind unicul 
gol al partidei. Pină la fluierul fi
nal al arbitrului, inițiativa a apar
ținut Jiului, care putea majora sco
rul dacă lonescu (min. 58 și 62), 
Peronescu (min. 77) și Martinovici 
(min. 85 și 86) nu ar fi risipit oca
zii bune de a marca.

ȘT. BĂLOI, ȘT. KONYCSKA
corespondenți

Comportarea oaspeților o surpriză plăcută
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Stadionul „1 Mai“: spectatori

14 000. Teren bun. Timp frumos. Au 
înscris: Tufan (min. 59) și 
(min. 63).

Tristă duminică pentru 
sportului cu balonul rotund 
șui de pe Bega. Așteptată 
interes, partida de azi a atras peste

Surdan

amatorii 
din ora- 
cu mult

Politehnica Tim. 1
Farul 1

14 000 de spectatori, care au pă
răsit stadionul dezamăgiți de evo
luția formației lor favorite.

Farul — așa cum ne-a declarat 
înainte de începutul partidei antre
norul Virgil Mărdărescu — a venit 
la Timișoara decis să obțină un re
zultat cit mai bun, cu toate că din 
formație lipseau 4 titulari: Mano- 
lache (nu a fost folosit pentru că 
a plecat la Timișoara fără aproba
rea conducerii clubului și a antre
norului, încă din cursul săptămînii), 
lancu (datorită faptului că nu a 
participat la antrenamentele de joi 
și vineri), U(u și Georgescu (pen
tru că „singele apă nu se face")...

Declarația antrenorului V. Mărdă- 
rescu nu a fost făcută doar pentru 
ziariști, ea avea să fie confirmată 
de fizionomia jocului.

Farul, deși a pus 
defensivă, acționind cu 
beto“ permanent, nu a
•tac, u dimpotrivă a organizat nu-

accentul pe 
Mareș ,li- 
renun[at la

meroase acțiuni ofensive, în special 
prin cele două vîrfuri — Tufan și 
Ologu — care au zburdat pur și 
simplu printre apărătorii timișoreni. 
La mijlocul terenului, Koszka a 
jucat „ca ia carte", fiind cel mai 
bun de pe teren.

Politehnica, obsedată de locul pe 
care îl ocupă în clasament, a evoluat 
contractat. Înaintașii au abuzat de 
pătrunderi individuale pe centrul te
renului. jucînd cu mingi pe sus și 
ușurind astfel sarcina apărării bine 
organizate a oaspeților. Rezultatul 
de egalitate realizat de studenți poa
te fi considerat norocos, deoarece cei 
care au avut ocazii mai mari de a 
înscrie au fost constănțenii.

Partida, în ansamblul ei, a fost 
dinamică, spectaculoasă. Primul gol 
cade în min. 59, Ologu, pornit pe 
contraatac, se infiltrează printre a- 
părătorii timișoreni și șutează pu
ternic, Popa respinge, balonul a- 
îunge la Tufan, care înscrie plasat. 
Studenții oblui egalarea în min. 63 
prin Surdan, care a șutat necruță
tor de la 16 m. direct în plasă.

A arbitrat K, Pădureanu-Bucu- 
rești ★★★★

POLITEHNICA : Popa 7 
dro jan 5, 
Rotaru 5 
79 Hodrea 
tor mani 5, 
panică 5.

FARUL: 
7, Tîlvescu 
Bukossi 6 (din min. 70 Antonescu 5), 
Koszka 10 — Ologu 8, Zamfir 8, 
Tufan 8, Kallo 8.

git atacul ca o echipă de handbal 
pe marginea semicercului. Fără 
îndoială, această manieră de joc, 
această alergătură după un punct 
a influențat calitatea meciului, 
calitate de loc satisfăcătoare în 
primele 45 de minute.

După pauză. în sfîrșit, Rapidul 
a apăsat puțin pe accelerator, 
lonescu (min. 48) își pierde ad
versarii pe drum cu driblingul 
său, dar vrea să marcheze din 
unghi și irosește ocazia. Ce bună 
ar fi fost o pasă la Dumitriu. 
aflat in fața porții! După 5 minute 
brașovenii 
„cutie** și 
de... pase, 
nu aveau 
măcar o 
chiar dacă adversarul nu e în zi 
bună, un 0—0 e greu de obținut. 
Nu se poate ca apărarea să nu 
greșească, pentru că acest joc de 
„na-ți-o ție, dă-mi-o mie“ îți obo
sește și propriii apărători. Și mai 
ales că Rapidul și-a adus aminte 
că are două extreme capabile de 
mult mai mult decît au dat în 
prima parte a meciului. Năstu- 
rescii, folosit mai mult și cu mai 
multă pricepere, îi face zile grele 
lui Campo, iar cursele sale rapide 
și centrările creează panică în 
careu și dau în același timp di
namismul de care avea nevoie 
meciul. Dar Codreanu ratează 
(min. 57) și lonescu — într-ade- 
văr, puțin jenat de adversar — 
îl imită de la 6 metri (min. 61). 
Scorul nu poate fi deschis. Ar fi 
fost posibil în min. 65, dar Du
mitriu este împins în careu și 
trîntit cînd se pregătea să reia 
de la 8—10 metri centrarea lui 
lonescu. Arbitrul Rainea ezită să 
acorde 11 m și tabela de marcaj 
rămîne neschimbată. Se pare că 
tactica stegarilor își va atinge 
scopul. Dar nu ! A venit minutul 
72, cînd Jamaischi, cu balonul la 
picior, se intercalează în atac, 
pasează rapid lui Dumitriu și șu
tul sec, cu stîngul, al acestuia din 
urmă face tardiv plonjonul lui 
Adamache. Este 1—0 ! Altfel stau 
lucrurile. De abia de aici încolo 
jocul începe să placă, să capete 
dinamismul și culoarea pe măsura 
valorii celor două formații, dato
rită mai ales bucureștenilor. Du
mitriu și lonescu („absenți** în 
prima repriză) încep să „umble" 
la tehnică, fac cîteva „numere**, 
dar și șutează periculos (min. 74 
și 76). Partida se încheie cu vic
toria celor ce practic nu mai pot 
pierde titlul după care aleargă de 
foarte multă vreme. La orizont se 
arată tricourile de campioni.

A arbitrat Nicolae Rainea — 
Bîrlad ★★★ (fără ezitarea din 
min. 65 ar fi meritat 4 stele).

RAPID : Răducanu 7 
pescu 7, Motroc 7, Dan ( 
5 — Dinu 6, Jamaischi 
turescu 7, Dumitriu II
6, Codreanu 5.

STEAGUL ROȘU: 
7 — Ivăncescu 6, Jenei 7, Alecu
7, Campo 5 — Pescaru 7, Nâf- 
tănăilă 7 — Necula 5, Goran 5 
(din min. 74 Selimesi), Gane 5, 
Gyorfi 6.

CONSTANTIN ALEXE

reușesc să iasă de ia 
își reiau din nou lec(ia 
în toată repriza a doua 
să tragă la poartă nici 
dată. Cu acest sistem,

Lu-
6, Greavu 
8 — Năs- 
8, lonescu

Adamache

Bo- 
Răcelescu 7, Lereter 6, 
— Grizea 5 (din min. 
5), Petrovici 5 — Co- 
Surdan 6, Regep 5, Po-

Manciu 7 — Dumbravă
7, Mareș 9, Pleșa 7 —

GH. CIORANU

Un șut năpraznic, de la 35 de metri, al lui Negrea. Surprins, 
Gaboraș plonjează tardiv șt... 4—î pentru Steaua,

Foto: Aurel Neagu

IAȘI, 
„cheie' 
compan 
rești a 
în loca' 
umplînr 
ce nu 
tă vre 
După ’ 
Bucure: 
greșul, 
întîlnir 
Cu ati 
ceasta 
era lip 
și Gh< 
cuiti d 
Ștefan,

Cel mai bun om al învingătorilor
Partida Steaua — U niversita- 

tea Cluj s-a „/ucat" în minutul 8 
al celei de a doua reprize. A- 
tunci, la scorul de 3—1 pentru 
bucureșteni, oaspeții, care acțio
nau cu mult mai multă siguranță 
și hotărîte decît în prima parte 
a jocului, au beneficiat de o lo
vitură de la îl metri (fauit al 
lui Jenei asupra lui Adam). Șutul 
iui Maieu, care trebuia să aducă 
pe tabela de marcaj un neliniști
lor 3—2 a „găsit" însă exact mij
locul por(ii și, implicit, pe 
ciu...

A fost. Iară îndoială, un 
merit psihologic care, dacă 
hint elanul studenților, în orice 
caz le-a risipit speranțele pe 
care le nutreau de a întoarce re
zultatul. După care a urmat, ca 
o lovitură de măciucă, în miri. 
57, șutul de la 35 de metri al 
lui Negiea și o dată cu el golul 
ai 4-lea al echipei Steaua...

Repriza l părea să anunțe o 
victorie fără... probleme a fotba
liștilor de la Steaua. Pe de o 
parte, în această perioadă bucu- 
reștenii au construi! multe laze 
frumoase de atac (Voinea s-a de
marca! mereu cu multă abilitate, 
iar Creiniceanu, cu „slalomurile" 
sale, a creat panică în careul 
advers), iar pe de altă parte fun
dașii centrali ai Universității — 
Pexa și Anca — au avut repe
tate intervenții defectuoase care 
nu puteau rămîne fără urmări, 
în primul rînd pentru moralul e- 
chipei. Pexa greșește astfel grav 
in min. 7, faza aducind o situa
ție clară de gol pentru Steaua, 
salvată cind nu mai spera ni
meni de către SzOke care, de pe 
linia porții, a deviat mingea în 
corner I Apărarea clujenilor avea 
să ezite și în min. 20, permi/indu-i 
astfel lui Sorin Avram să dema
reze și să centreze la Creinicea
nu, care a reluat „dintr-o bucată", 
înscriind spectaculos. Steaua a 
marcat o evidentă superioritate 
tehnică și teritorială în această 
parte a jocului, astiel că cel de 
ai doilea gol, înscris ’ "
tin în min. 36, n-a 
să oglindească acest 
două minute înainte, 
tri, V oinea trăsese 
tă I).

Multă vreme. Universitatea a 
jucat „șters", fără orizont, tăcîn-

du-se simtită in atac doar o sin
gură dată, prin Mustetea, care 
a șutat strașnic, dar și Suciu a 
intervenit tot atit de bine, res- 
pingînd în corner Spre sfîrșitul 
reprizei insă, oaspeții ies din 
amorțeala de pină atunci, iar in

Steaua 4

Su-

mo- 
n-a

de Constan- 
făcut decît 
lucru. (Cu 

de la 6 me- 
peste poar-

Victorie la limită, dar pe deplin meritată
CRAIOVA. 7 (prin telefon). 

Stadionul Tineretului, timp fru
mos — spectatori 16 000. Arbitru : 
Al. Pîrvu (București) ★★★★•

UNIVERSITATEA : Vasilescu 7 
— Mihăilescu 7, Mincă 7, M. Mar-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1
DINAMO PITEȘTI 0

cel 7, Deliu 7 — Bitlan 7, Ivan 8 
-- A. Popescu 6, S. Stănescu 7, 
Oblemenco 8, Niță 5 (Slîrlogea 7 
—din min. 46).

DINAMO PITEȘTI i Coman 9 — 
I. Popescu 6, Barbu 8, I. Stelian 7, 
David 6 — Țîrcovnicu 6, Prepur
gel 6 — C. Radu 5, Naghi 6, Do- 
brin 7, Țurcan 6.

In prima parte a întîlnirii am 
asistat la un joc contuz, în care 
oaspeții au luptat pentru un re
zultat de egalitate, jucînd mult 
retras. Tirul greșit al studenți
lor tace ca în prima parte a în
tîlnirii scorul să rămînă alb și să

se înregistreze un mare număr 
de ocazii ratate de Nitâ (min. 6 
22, 41), Oblemenco (min. 27, 32) 
și Stănescu (min. 29 și 43). Sin
gura ocazie a dinamoviștilor pt- 
teșteni a fost aceea a lui Țurcan, 
care la un contraatac, în min. 34. 
s-a încurcat în fata porții, perrni- 
tînd portarului craiovean să in
tervină.

în repriza secundă gazdele in
tră și mai hotărîte pe teren, ini
țiind numeroase atacuri. Apăra
rea oaspeților. în frunte cu por
tarul Coman, face ca deschiderea 
scorului să întirzie. în min. 67, 
Deliu execută un corner, iar 
Oblemenco preia cu capul, înscri
ind un gol imparabil. în min. 74 
Naghi pierde o mare ocazie de 
a egala, trimițînd peste poartă o 
minge scăpată de portarul Vast- 
lescu. Menționăm nota de deplină 
sportivitate în care s-a desfășu
rat partida.

Raport de cornere — 10—1 in 
favoarea craiovenilor.

R. SULȚ — coresp. principal.

Universitatea Cluj 1

ac | iu ni
Bucu- 

nu du
de mi- 
mingea 
poarta 

3—1. Autorul golului:

min. 39, la capătul unei 
personale, Ivansuc înscrie 
tie și mai ales iluzii care 
rează însă nici jumătate 
nut : abia repusă in toc, 
avea să se oprească in 
cealaltă : 
Voinea

După pauză, in ciuda faptului 
că scorul s-a ma/orat (in condi
țiile in care vorbeam la începu
tul cronicii noastre) aspectul to
cului 
mult, 
.lege 
pe Suciu. Nota 9 pe care l-am 
acordat-o ilusliează deopotrivă 
meritele sale, dat și factorii noi

s-a schimbat destul de 
Clujenii au început să 
locul, I au pus la luciu

înlervt 
oaspet 
loase. 
activ, 
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* Moaspeții au
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Meciul s-a termi
nat, in vestiarul bucureștenilor ve
selia e mare, la Petrolul domnește 
liniște totală, jucătorii stau pe ban. 
chete. Nimeni nu se duce la duș, 
nici unuia nu-i vine să creadă rea
litatea celor petrecute pe teren.

Petrolul
Progresul

1
2

Antrenorul federal Șt. Covaci, 
prezent in tribună, făcea o remarcă 
demnă de consemnat : „Progresul 
a demonstrat 20 de minute că în 
fotbal totul este posibil, că aici 
„armele" nu se demodează nicioda
tă. Mateianu Si Șoangher au in
serts două goluri din faze greu 4e 
intilnit, azi, pe orice teren, — in
diferent de categoria de clasifica
re a echipei. Acolo unde la Inter 
sau la altă formație se află 3—4 
oameni (în mijlocul careului), la 
Petrolul nu s-a aflat nimeni si 
„progresiștii” au înscris, din apro
pierea porții, cu capul, nestinghe
riți (min. 9 și 16), din centrări de 
pe aripi".

Intr-adevăr, in amîndouâ situa
țiile Dragnea și Florea rămăseseră 
în... afara careului. Și totul a fost 
simplu, clasic, ca pe vremea 
C.C.A.-ului, în acest prim sfert de 
oră hotărindu-se soarta partidei.

Drept este că după min. 20 n-a 
mai fost așa de simplu pentru oas
peți, Petrolul aruneîndu-se în atac, 
exercitînd 
ră asupra 
poi a lui 
— alături
Neacșu — au merite mari în ob
ținerea celor două puncte... plo- 
ieștene. Regretabil este că Mata
che și-a pătat frumoasa compor
tare tehnică prin cîteva ieșiri de 
ordin etic, reprobabile, pentru care 
antrenorii l-au înlocuit cu Mindru.

Ploieștenii au stat în majorita
tea timpului în terenul Progresu-

o presiune extraordina- 
porții lui Matache și a- 
Mindru. Și unul și altul 
de Măndoiu, Peteanu și

lui, 
tele, 

i-bina 
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Politehnica București a cucerit AGENDA
A

ZULÎAr ECHITABIL
n). Meciul 
disputat In 
jamo Bucu- 
?s deosebit 
stadionului 
etuz. ceea 
st de tnul-

Copoului. 
senilor la 
ivins Pro- 
n această 
gur tot ei. 
contura a- 
inamovistă 
e. lui Popa 
liind inlo- 
-jocker-ul' 
aceasta a

jucat pe mijlocul terenului, ală
turi de Nunweiller VI.

Defecțiuni au lost semnalate și 
în echipa gazdă, care n-a bene
ficiat de aportul lui Deleanu — 
accidentat în jocul de .cupă*, Ia-

CcS$«>lMIUS« Iași 0
Dinamo Buc. 0

pentru a patra oară titlul feminin SĂPTĂMlNII

arul!
dominarea 

or penor- 
eosebit de 
citeva oii 

m cuvir.t 
pa care se 
iceaslâ re
lua, mullii- 
u mai ac- 
plomb. In 
au totuși 

ar Voinea, 
tritriite pe 
trimită de

jj- Ploiești, 
țipătoarele

Petescu 6, 
Sătmărea- 
Popescu 7 
min. 85 : 
7, Voinea

’JJ : Gabo- 
heanu 6) 4 
ca 5 Cîm-

7, Oprea 
6 — Mar
ii 6, Bre- 
r

nul. indisponibil de la meciul cu 
Progresul și Humă

După părerea noastră, privite 
din acest punct de vedere, echi
pele se prezentau pe teren cu 
un echilibru de forțe. Trebuie 
spus că încă dinaintea începerii 
partidei a existat o oarecare ten
siune, creată de dorința echipei 
gazdă de a obține victoria cu 
orice preț, dorință explicată de 
situația ei precară in clasament. 
Formația bucureșteană a primit 
lupta deschis, și-a organizat a-, 
păraiea a la „Inter", a respins 
din primele minute cu calm atacu
rile in trombă ale ieșenilor, a 
ieșit la contraatac printr-un joc 
gindit. cu pase scurte la mijlocul 
terenului și lansări alternative pe 
aripi, unde Pîrcălab și Haidu su 
reușit să producă deseori panică 
în fata porții lui Constantinescu.

Lupta pentru fiecare balon a 
fost deosebit de aîrză. dar ea s-a 
desfășurat totuși în limitele spor
tivității spectatorii ieșeni răsplă
tind cu aplauze în egală măsură 
tentativele celor două linii de 
înaintare

Fazele de înaltă tensiune, cînd 
tabela de marcaj s-ar 
modifica în 
s-au petrecut în min. 9 
35. cînd in urma unor

t> putut 
favoarea gazdelor, 

' 23. 29 si 
combina

ții spectaculoase, Lupulescu, Incze 
IV. Stoicescu și Cuperman au ra
tat deschiderea scorului. Pe de altă 
parte, și poarta lui Constanti- 
uescu a lost periclitată și deschi-
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ESCU

derea scorului ar fi fost posibilă 
în min. 5 la un șut a lui Frățilă, 
în min. 8, 80 șl 84 la acțiunile 
lui Haidu.

Repriza a doua debutează cu 
un atac surprinzător, in care a- 
părarea C.S.M.S. este depășită, 
dar șutul lui Frătilă (min 46) 
greșește tinta. Pînă în min. 60 
asistăm în continuare Ia e pre
siune 
Apoi, 
mină 
nute, 
Dinu.
vidențiază 
lutare.

Epuizată de eforturile depuse în 
lupta cu apărarea bucureșteană, 

manifestă o 
Ultimele 15 mi-

puternică a bucuresleniler. 
gazdele revin în atac, do- 

la rîndul lor timp de 15 mi- 
dar Nunweiller III, Pîrvu, 
Stoenescu și Datcu se e- 

prln intervenții sa-

înaintarea ieșenilor 
cădere vizibilă, 
nute aparțin in întregime dina- 
moviștilor. care 
bună pregătire fizică iau jocul 
pe cont propriu, domină cu au
toritate. pasează mult, caută bre
șe în apărarea localnicilor, obțin 
6 cornere și o „bară" trasă de 
Pîrcălab (min. 82).

Și astfel derbiul acestei etape 
s-a încheiat la egalitate, rezultat 
echitabil după părerea noastră, 
avind in vedete aspectul generai 
al partidei și perioadele de do
minare ale celor două termații.

C.S.M S. IAȘI : Constantinescu 
8 — Pop 6. Maiscbi 5. Vornicu
6. V. Stoicescu 8 — Ștefănescu
7. Hrițcu 8 — Stoicescu 6 (din 
min 70 Gălăleanu). Lupulescu 8, 
Cuperman 7, Incze IV 6.

DINAMO BUCUREȘTI :
8. — Pîrvu 8, Nunweiller III 
Dinu 8. Stoenescu 
Nunweiller VI 7 
Frățilă 6. Grozea

A arbitrat : Z. 
stanța) ★ ★

dovedind o tnai

Datcu
9,
7,
7,

8 — Șlefan 
— Pîrcălab 
6. Haidu 7.
Drăghici (Con-

CRISTIAN MANTU
D. DIACONESCU — 

coresp principal

în categoria B
SERIA I

Met. Buc. — Fi Moreni 
Oțelul Galați—Ceahlăul

P Neamț 0—2
Metrom Brașov — Oltul

Rm. Vîlcea 1—0
Dinamo Victoria Buc. —

Politehnica Buc.
Progresul Brăila —

Bacău
C.F.R. Pașcani —

gîstul Galan 
(întrerupt in min.

torențiale).

0—0

(0-1)

(0-0)

1-1
Dinamo

0—1
Siderur-

2—2
75 din cauza ploii

(1-0)

(0-0)

(l-l)

Poiana Cîmpina — Chimia 
Suceava 2-0 (0-0)

SERIA A Il-A

C.F.R Timișoara—Crișul
Oradea 2—0

Bnîrea Deț — Min. Lupeni 2 — 1 
\ag Arad—A.S. Cugir 4 — 1 
A.S.A. Tg Mureș — Gaz

metan Mediaș 1—0
Minerul Baia Mare—C.F.R.

Arad 1—0
Ind «inuei C. Turzii —

C.S.M Reșița 4—1
C.S.M. Sibiu—Clujeana 2—0

(0-0)
(0-0)
(2-0)

(1-0)

(1-0)

(1-0)
(2-0)

Rezultatele in categoria C
Locomotiva lași — Flamura ro

șie Tecuci 3—0 (0—Ol
Foresta Fălticeni — Gloria C F.R. 

Galați 2—0 (1—0)
Metalul Rădăuți — Unirea Foc

șani 3—2 (1—I)
Rapid Mijii — Minobrad V. Dor- 

nei 3—0 (0—0)
Victori; Roman

2—1
Textila

nești
Ancora

zău 2—0 (1—0|

Gloria Birlad
(1—1»
Biihuși — Petrolul Moi- 
1—1 (0—n
Galați — Metalul

SERIA SUD

Biv

CoI.M.U. Medgidia — Progresul 
rabia

Flacăra
Fieni 

Metalul
Giurgiu 1—0 (1—0) 

Muscelul Cîmpulung
C. F. București 0—1 

Portul Constanța — 
șiori nu s-a disputai 

Oltul Si. Gheorghe — Stuful Tul- 
cea 3—0 (1—0)

S. N. Oltenița — Electrica Con 
stanța 3—1 (2—0)

4—0 (2—0| 
roșie Buc. 
2—0 (0—0) 
Tîrgoviște

Electrica

Dunărea

— Rapid 
(0—0)

C.F.R. Ro-

SERIA VEST

Metalul Tr. Severin — Progresul 
Strehaia 1—1 (1—0)

Victoria Călan — Mureșul Deva 
1—0 (0—0)

Chimia Făgăraș — Autorapid 
Craiova 2—1 (1—0)

Minerul

Aurul j

Metalul Hunedoara
Anina 4—0 (2—0)

A.S.A. Sibiu — Tractorul Brașov
1 — 1 (0—1)

C.F.R Caransebeș
Zlalna 1—0 (1—0)

Ele< (roputere Craiova — Victoria
Tg Jiu 0—1 (0—I)

SERIA NORD
Oradea — Chimica Tir-
3—0 (1—0)
Aiud — Voința Reghin

Olimpia
năveni

Metalul
l — l (l—0| 

Medicina Cluj —
2—0 (0—0|

Fa’anta Sighișoara — Soda
Mures 2—0 |2—0) 

Minerul
Cărei

Metalul
rea na

Arieșul
Salonta 2—3 (1—3)

Minerul B’hor

Ocna

Baia Sprie — I
3— 2 |3—0)
Copsa Mică —
2—0 (1 —O)
Turda — Steaua

Recolta

Salma-

roșie

TG. MUREȘ, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). In ulti
mele două zile de întreceri ale 
turneului final feminin s-au în
registrat rezultate scontate: sîm
bătă : Voința București — Rapid 
București 39—94 (16—43), 
versitatea Cluj — Voința 
șov 56—55 (21—21), Mureșul Tg. 
Mureș — Politehnica București
27—55 (14—28): duminică: Uni
versitatea — Voința București
55—57 (26—37). Mureșul — Voin
ța Brașov 44—57 (20—32), Poli
tehnica

După 
finală, 
sate, a 
studentelor, 
după cum era de așteptat, o dis
cuită aprigă între contraatacurile 
rapide completate de precizia în 
aruncările de la semidistanță (Po
litehnica) d*e o parte și jocul pi- 
votilor înalti (Rapid) de cealaltă, 
tn timp ce învingătoarele au dis
pus permanent de atd-uriie lor 
rapidistele nu și-au putut valo
rifica înălțimea. E drept că și 
apărarea campioanelor (o „zonă" 
severă) Ie-a pus probleme... Au 
înscris Niculescu 8. Haralambie 
12, Dumitrescu 15. Gheorghe 13, 
Vogel 6, Demetrescu 2 și Ciocan

Uni- 
Bra-

— Rapid 61—41 (34—23). 
cum se vede, întîlnirea 
dintre primele două cla- 
dat iarăși cîștiq de cauză 

Meciul a furnizat.

5 pentru Politehnica, respectiv 
Ferencz 6, Ivanovici 12, Costacbe 
4, Bițu 4, Diaconescu 5, Vasilescu 
7 și Chiraleu 3 pentru Rapid. Au 
arbitrat bine Gh. Dinescu (Bucu
rești) și V. Radar (Tg. Mureș), 
în urma acestei victorii. Poli
tehnica București a cîșttqat pen
tru a 4-a oară titlul republican, 
de data aceasta la cea mai mare 
diferență fată de a doua clasată 
din istoria campionatului feminin 
;1 înfrîngere tată de 5 ale Ra
pidului). S-au clasat în ordîne. 
Rapid București, Universitatea 
Cluj Voința Brașov. Mureșul Tg. 
Mureș și Voința București.

ACTIVITATE INTERNA

13—14

D. STANCULESCU

RUGB!
Rezultate înregistrate în categoria 

A: Parul Constanța— Știinta Petro- 
șeni 6—0 (3—0), Agronomia Cluj— 
Precizia Săcele 12—-6 (9—6) Rul
mentul Bîrlad — Politehnica Iași 
9—;3 (9—3). Meciurile Progresul— 
Dinamo, Steaua — Gloria și Rapid 
Griiila Rosie au fost aniînate.

ATLETISM. — 13—14 mai : 
Concursul republican de pri
măvară (seniori).

CAIAC-CANOE. 
mai : Cupa Dinamo.

CICLISM. — Cupa regiuni
lor (etapa Tg. Mureș).

MOTOCICLISM. — 14 mah 
campionatul de 
Tg. Jiu).

SCRIMA. - 
campionatului 
sabie.

HANDBAL.
mai : jocuri masculine și femi
nine în cadrul categoriei A.

_ ȘAH. — 8—11 mai : Semi
finala campionatului republican 
pe echipe mixte.

VOLEI. — 9 și, eventual. 10 
mai : finala masculină a
„C.C.E.**, Dinamo — Rapid.

FOTBAL. — 14 mai : etapa 
în cadrul campionatelor repu
blicane.

motorros (etapa

8 mai : finala 
republican de

ll, 13, 14

Dinamovistele și-au păstrat titlul
BACAU, 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Sîmbătă, in e- 
tapa a doua a turneului final al 
campionatului republican feminin 
de volei și duminică, in primul 
meci al ultimei etape s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Di
namo București — Penicilina Iași 
3—1, (4, 5, —13, 13), Rapid Bucu
rești — Farul Constanța 3—0 (10. 
2, 14), Penicilina — Farul 3—0 (8. 
9. 14).

în meciul decisiv al turneului 
final, DINAMO — RAPID, prima 
echipă a învins cu 3—2 (13, 10, 
—4. —9. 11), terminînd astfel în 
fruntea clasamentului întrecerea Și 
păstrîndu-și titlul de campioană re
publicană. (Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. Rapid, 3. Penicili
na, 4. Farul). Dinamovistele au cîș-

campioni ai țării
Sîmbătă seara la „Constructo

rul* a fost cunoscut primul cam
pion al tării la scrimâ-seniori — 
floretistu! luliu Faib. încheind 
turneu) final cu 5 victorii, repre
zentantul clubului Steaua a im- 
biăcat pentru a treia oară con
secutiv tricoul de campion ! S-au 
clasat în ordine: Șt Haukler 
(Steaua) cu 3 v (19 t.p.|. I. Drîm- 
bă (Steaua» cu 3 v (20 t.p.). T. 
Mureșanu (Universitatea Buc.) ru 
2 v (20 t.p.ț Șt. Ardeleanu (Stea
ua) cu 2 v (21 t.p.) și Gh. Kando 
(Unio Satu Mare). A arbitrat 
foarte bine Ad. Pelegrinni (Cluj).

Proba feminină de floretă a 
revenit — ca și anul trecut — 
sportivei Ileana Drimbă. de ase
menea neînvinsă in turneul fi
nal I După campioană s-au cla
sat : Marina Stanca (Progresul) 
cu 4 v. Suzana Ardeleanu (Stea
ua) cu 2 v (14 t.p.|. Maria Vicol 
(Progresuiț cu 2 v (16 t.p.) Eca- 
terina iencic (Steaua) cu I v 
(17 Lp.| și Aoa Ene (Progresul) 
cu I v (18 t.p.|.

(T. ST.).

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE

CONCURSUL
NR. 18 ETAPA DIN 7 MAI

PRONOSPORT
1967

I.
II. 

III.

IV.

Rapid — Steagul roșu 
Petrolul — Progresul 
C.S.M.S. Iași — Dinamo 
București

Steaua — Universitatea 
Cluj

Universitatea Craiova — 
Dinamo Pitești

1
2

X

Jiul — U.T. Arad 
Politehnica Tim. — Farul 
C.F.R. Pașcani — Side- 
rurgistul

Poiana — Chimia Suceava 
Industria sîrmei — C.S.M. 
Reșița

XI. Juventus — Internazionaie
XII. Lazio — Brescia

XIII. Napoli — Fiorentina 
Fond de premii: 453 226

VI. 
VII. 

VIII.

IX. 
X.

1 
X

ANULAT
1

Iei.

1
1
2
2

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

tigat deoarece au știut să-și dozeze 
mai bine eforturile și să-și stăpî- 
nească nervii în momentele hotă- 
riloare. Victoria dinamovistelor este 
cu atit mai prețioasă cu ctt 
ea a fost obținută în fața unei 
echipe care a ripostat cu o 
deosebită dîrzenie. In ciuda unor 
greșeli de ambele părți, generate 
în special de miza mare a jocu
lui, partida s-a ridicat la nivelul 
tehnic cerut de o finală disputată 
intre cele mai valoroase formații 
ale voleiului nostru feminin. Me
ciul începe in nota de dominare 
a campioanelor, dar feroviarele re
acționează prompt și egalează : 
3—3. In continuare Dinamo con
duce cu 12—4, Rapid se apropia 
DÎnă la 14—13, după care nu mai 
reușește nici un punct. In setul 
doi Rapid conduce cu 2—0 și 4—3. 
însă dinamovistele egalează și, de- 
pâșindu-șî adversarele, nu mai ce
dează întîietatea pînă la finele a- 
cestui set. Următoarele două părți 
ale intilnirii revin oarecum ușor 
feroviarelor. Ultimul set a fost de-a 
dreptul dramatic : Dinamo condu
ce cu 6—0, este egalată, se dis
tanțează insă pînă la 
jocul său înregistrează 
Rapid remontează la 
nu mai poate înscrie
ciul ia sfîrșit cu punctul realizat 
direct din serviciu de dinamovisia 
Constantinescu. S-au evidențiat : 
Ivănescu, Constantinescu, Vamos'u 
(Dinamo), Baga,
Florescu (Rapid). Excelent arbi
trajul prestat de 
(București) și C. Pitaru (Sibiu).

ACTIVITATE 
INTERNAȚIONALA

BOX. — 8 mai : România— 
Cuba, la București

CĂLĂRIE. — 14 mai : Con
cursul de la Novisad (Iugo
slavia).

CICLISM. — 11 mai : con
curs de pistă în Bulgaria ; 10 
mai : startul în. Cursa Păcii.

GIMNASTICA. — 14 mai : 
România — R. F. a Germaniei 
(juniori și junioare^ la Bucu
rești.

LUPTE. — 13—14 mai :
Concursul internațional jil Ro 
mâniei (ediția a doua), lă lup*? 
libere, în București.

BASCHET. — io—14 mai: 
Balcaniada (echipe masculine).

(Iugoslavia), cu 
și a echipei

la Skoplje 
participarea 
noastre.

TENIS. — 
pionatele i _________
Italiei, ia Roma, cu participa
rea și a sportivilor noștri 
fruntași.

FOTBAL. — 9 mai : Româ
nia — U.R.S.S., în turneul
U.E.F.A. (echipe de juniori), 
la Ankara.

RUGBI. — 14 mai : Româ
nia — Italia în „Cupa Națiu
nilor", la București,

8—18 mai : cant- 
internaționale ale

sportivilor noștri

14—6, unde 
o „cădere". 
14—11, dar 
nimic. Me

Bălășoiu și

dr. M. Albuț

I. DUMITRESCU

HANDBAL

Din agenda pe luna mai 
a sportului școlar și universitar

HANDBAL : 11—14 mai, la Ti
mișoara : Turneul de calificare 
pentru seria studențească (m) a 
cat. B ; 13—14 mai. la Craiova : 
Turneul de calificare pentru se
ria studențească <f> a cat. B.

ATLETISM : 13—14 mai, la
Cîmpulung Muscel : Etapa fi
nală a campionatului republican 
pentru liceele cu program de
educație fizică.

BASCHET : 12—14 mai, la lași:
Turneul de calificare pentru se
ria studențească (m) a “
12—14 mal. la Bacău : mrneui
d^ calificare pentru seria studen
țească (f> a cat. B.

VOLEI : 11—14 mai, la ____
rești : Turneu1 de calificare pen
tru seria studențească (m și f) a 
cat. B.

cat. B; 
Turneul

Bucu-

PRINCIPALELE PRETENDENTE
(Urmare din pag. 1)

PROGRLStL BUCUREȘTI 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 
(4—2) în prima repriză echipa Pro
gresul. cu un atac mai variat, s-a 
impus și a lăsat impresia >3 va cîș- 
tiga. După pau2ă. însă, handbalis
tele de la Confecția, folosind cu suc
ces contraatacurile, an reușit nu nu
mai să egaleze, ci să și obțină o 
meritată victorie. ( Rodica l'ișan — 
coresp.).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
RULMENTUL ---------- ‘ ‘
(7-4).

Seria a II—a: C.S.M. Sibiu — Spar- 
tac Constanta 16—3 (4—1); Șc.
sp. nr. 2 București — Constructorul 
Timișoara 16—16 (10—8)*, Șc. sp. 
Buzău—Textila Buhuși 4—5 (1—2); 
Șc. sp. Petroșeni — Favorit Oradea 
9—5 (5—3).

Seria a ll-a (studențească): Pe
dagogic Bacău — Universitatea II 
Timișoara 4—4 (3—3); Politehnica 
Galați — Științe Economice Bucu
rești 13—6 (7—2); Universitatea
Cluj — Pedagogic Tg. Mureș 14—2 
(6—1); Universitatea II București— 
Politehnica Iași 5—5 (3—3); Poli
tehnica București — I.C.F. 4—15 
(0-10).

MASCULIN, SERIA I

5-8

BRAȘOV 14—10

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
9INAM0 BUCUREȘTI 8—11 (2—8). 
Peste 3 000 de spectatori au asistat 
la acest veritabil derbi, încheiat cu 
victoria meritată a dinamoviștilor, 
superiori prin organizarea jocului în 
apărare și prin varietatea atacurilor. 
După un început egal (1 — 1), bucu- 
reștenii forțează și se distanțează 
net (5—1). Piuă la pauză ei vor 
mări avantajul, dovedindu-se mai 
eficienți în atac. In repriza secundă 
jocul a fost ceva mai echilibrat, stu
denții evoluînd mai bine, mai sigur 
în atac. (P. Arcan—coresp. prin
cipal).

C.S.M. REȘIȚA — POLITEHNI
CA GALAȚI 9—16 (4—6). 
pe deplin meritată, oaspeții 
cu multă însuflețire pentru 
minge. (I. Plăvitu—coresp.).

STEAUA — RAFINĂRIA TELEA- 
JEN 26—12 (12—6).

AGRONOMIA IAȘI 
BACĂU 4—9 (1-2).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
DINAMO BRAȘOV 12—8 (3—3). 
După o repriză echilibrată, studenții 
s-au impus destul dc greu in final.

Victorie 
luptînd 
fiecare

DINAMO



Un turneu 
internațional 
de box 
care nu 
a convins!

(Urmare din pag. 1) 
aceste constatări și faptul că or
ganizarea turneului a costat des
tui de mulți bani, reiese că e- 
forturile clubului organizator ai> 
fost în zadar.

F.ste clar că nu ne putem lipsi 
de perfectarea unor turnee, cu 
participarea unor pugiliști da 
peste hotare. Dar tot atît de clar 
trebuie să ne fie că turnee de 
genul celui de săptămîna trecută 
nu ajută nici boxerilor noștri, 
nici antrenorilor și nici măcar 
spectatorilor

în ceea ce ne privește, nu fa
cem decît să reamintim celor în 
drept că invitarea nominală a 
unor boxeri străini, cu „carte de 
vizită", este o metodă folosită cu 
succes peste hotare, care asigură 
atît realizarea unor spectacole da 
calitate, cît și „succesul de casă*

In ultima reuniune, disputată 
ieri dimineață, s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice: O. 
Pop b.p. Șt Constantini L Grăj-

în primul meci din finala
de volei a „C.C.E.“

(Urmare din pag. 1)

tr-un blocaj bine sincronizat, a- 
gresiv și ermetic, care a și punc
tat, dar mai cu seamă a orientat 
cu exactitate activitatea coechipie
rilor din linia a doua. (Scăderile 
inițiale din setul trei de la blocaj 
ale dinamovișttlor explică aproape 
total evoluția scorului, favorabilă 
mai mult Rapidului în această ul
timă parte a jocului). De notat a- 
poi la învingători remarcabila com
bativitate în defensiva din „eșalo
nul” de fund șt la dublaje, iar în 
continuare — coordonarea de înal
tă precizie și subtilitate, plus fine
țea paselor (COZONICI, GANCIU), 
echipei fiindu-i îngăduit in felul 
acesta să acționeze în atac pe mă
sura integrală a capacității sale, in 
concepția modernă a voleiului, va
riat, combinativ (DERZEI, SCHREI
BER, CORBEANU, excelent și în 
apărare, SMERECINSCHI). Intrucit 
insă la Dinamo, cum spuneam, am 
admirat jocul unei echipe, o vom 
evidenția in bloc, in formația in 
care a jucat, alcătuită și condusă 
„ca la carte" de antrenorul S. MI- 
HAILESCU : Corbeanu (Stoian, Pa- 
puglu), Smerecinschi (Stoian), Co- 
zonici, Derzei (Papugiu, Tîrlici), 
Schreiber (Stoian), Ganciu.

Rapidiștii, dindu-le dinamoviști
lor replica in formația : Plocon, 
Chezan, Drăgan, Grigorovici (Ar- 
delea), Nicolau (Dobre), Mincev

Fază din meciul M. Mariuțan (dreapta) — Stanczykowskl
Foto: V. Bageac

deanu b.ab. 2 I. Lungu ; C. Stanef 
b.p. M. Ene; Gh. Bădoi b.p. Gh 
Stăncut,- Sattler (Wismut Gera) 
b.p. T. Voicu î V. Badea b.p. E 
Constantinescu ; Stanczykowski 
(LOZB Lodz) b p. M. Mariuțan 
Gh. Preda b p. P. Cîmpeanu; 
Mohring (Wismut Gera) b.ab. 1 
M. Niculescu.

în reuniunea „învinșilor", care 
a avut loc vineri seara, au evo
luat 7 boxeri de la LOZB, 6 de la 
Wismut și 3 de la Metalul

REZULTATE TEHNICE: Radzy- 
kowski (LOZB Lodz) b.ab. 2 Ma

(Costinescu) și contribuind desi
gur și ei la reușita tehnică a reu
niunii, au luptat considerabil pen
tru a cistiga. Ei au făcut-o insă 
cu o apărare insuficient organiza
tă față de impetuozitatea ofensivei 
ăinamoviste și cu atacuri șablon, 
care nu le puteau aduce decit atît 
cît au izbutit. Iar aceasta a repre
zentat rodul mai mult al unor fi
nalizări inteligent realizate de NI
COLAU și PLOCON, amîndoi 
demni de evidențiere și pentru mo
dul in care au luptat în defensi
vă. Randamentul scăzut al echipei 
giuleștene a avut drept cauză supli
mentară faptul că doi jucători, 
Chezan și Drăgan (căpitanul echi
pei), care sub aspect strict teh
nic s-au impus prin cîteva fru
moase acțiuni individuale, au ri
sipit o bună parte din ea și din 
eforturi în acte de ne sportivitate 
(care au afectat pe-alocuri spec
tacolul), pentru enervarea prin ze- 
flemisire a adversarilor, la greșe
lile acestora. Ambii — nu la pri
ma abatere în această privință — 
să sperăm că au recidivat sîmbă- 
tă pentru ultima dată. Si ne între
băm : de ce oare nu prinde, nu-i 
urmat de către toți remarcabilul e- 
xemplu de seriozitate, de sportivi
tate Și de respect acordat adversa
rului pe care-l dă de ani de zile 
fostul căpitan al echipei feroviare, 
Horațiu Nicolau ?

lik (Wismut Gera); G. Pometcu 
(Metalul) b.k.o. 3 Turshleit (Wis
mut Gera); A. Sirnion (Metalul) 
b.p. Jeloncievicz (LOZB Lodz) ; 
Prochon (LOZB Lodz) b.p. Knips 
(Wismut Gera) ,■ Freund (Wismut 
Gera) b.p. Sobiech (LOZB Lodz),- 
Biber (Wismut Gera) b.p. Mi- 
siak (LOZB Lodz); Monnchk (Wis- 
rnut Gera) b.p. Guzinski (LOZB 
Lodz) î I. Sănătescu (Metalul) b.p. 
Kubacki (LOZB Lodz).

In campionatele 
de lupte pe echipe

Duminică, in etapa a Il-a a ce
lor două campionate republicane 
pe echipe — „greco-romane" și „li
bere" — s-au înregistrat următoa
rele rezultate z

„GRECO-ROMANE”
Dinamo București — Rapid 

București 15—5, Dinamo — C.F.R. 
Timișoara 18—2, C.F.R. Timișoa
ra — Rapid 17—15, A.S.A. Cluj — 
Electroputere Craiova 13—11, A.S.A 
Cluj — Oțelul Galați 17—11, O- 
țelul Galați — Electroputere Cra
iova 18,5—9.5, Metalul București — 
Steagul roșu Brașov 15—13, Me
talul București — A.S.M.T. Lugoj
25.5— 2,5, Steagul roșu Brașov — 
A.S.M.T. Lugoj 23—9, Steaua Bucu
rești — Unio Satu Mare 15,5—
12.5, Steaua — Marina Mangalia
19.5— 8,5, Unio Satu Mare — Ma
rina Mangalia 22—10.

„LIBERE”
C.S.M. Cluj — Victoria Buzău 

24—8, C.S.M. Cluj — Dinamo Bucu
rești 17—15, Dinamo București — 
Victoria Buzău 20—8, Steaua Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș 22—10, 
Steaua — Petrolul Ploiești 26,5—
5.5, Petrolul Ploiești — Mureșul 
Tg. Mureș 17—11, Steagul roșu 
Brașov — Constructorul Hunedoara
24.5— 7,5, Otelul Galați — Con
structorul Hunedoara 26—6, Steagul 
roșu Brașov — Oțelul Galați 22— 
10. Progresul București — A.S.M.T. 
Lugoj 13—11, A.S.A. Brașov — Pro
gresul București 14,5—12,5, A.S.M.T. 
Lugoj — A.S.A. Brașov 14,5—13,5.

Tinerii trăgători români și sovietici

și-au împărțit victoriile

RE7ULTATE BUKE Șl ÎN ULTIMELE ZILE
Cele două competiții de tir — 

concursul international (cu partici
parea loturilor de tineret ale Româ
niei și U.R.S.S.) și Victoriei"
disputate timp de trei zile la poli
gonul Tunari s-au încheiat dumini
că. în ce privește prima competiție, 
victoriile au fost împărțite: patru au 
revenit trăgătorilor români și tot a- 
tîtea celor sovietici. în general, se 
pot evidenția și o serie de rezul
tate obținute în ultimele două zile: 
armă standard 3x20 f. bărbați și fe
mei, pistol liber 60 f., pistol cali
bru mare.

Rezultate tehnice: concursul in
ternational^ armă standard 3x20 
focuri bărbați: 1. Savenkov (U.R.S.S.) 
569 p. (194 4-102-4-183), 2 Klaci- 
kov (U.R.S.S.) 565 p., 3. Alerhand
(România) 561 p., 4. Daukșa 
(U.R.S.S.) 560 p.. 5. Țiței (Româ
nia) 558 p. (196). 6. OlăTescu fRo- 
mânia) 558 p. (194); pistol liber 
60 focuri: 1. legrișin (U.R.S.S.) 
561 p., 2. Giușcă (România) 552 p.,
3. Nina Razkazova (U.R.S.S.) 527 p 
(22x10), 4. Popescu (România) 527 
p. (17x10). 5. Teodor (România) 
523 p., 6. lordache (România) 518 
p : pistol viteză — prin eliminare 
(8 participant!): semifinale: Giușcă 
(România) — Kuzmin (U.R.S.S.)
296 p. — 293 p., Roșea (România) 
— Razkazova (U.R.S.S.) 295 p — 
285 p., finala: Giușcă — Roșea
297 p. — 295 p„; pistol calibru 
mare: 1. Kuzmin (U.R.S.S.) 592 p. 
(2934-299), 2. legrișin (U.R.S.S.) 
585 p., 3. Giușcă (România) 5^1 p.,
4. Iuga (România) 575 p., 5. Păcu-
rariu (România) 562 p., 6. Niță
(România) 525 p.: armă standard 
3x20 focuri fete: 1. Margareta Ena- 
che (România) 566 p. (194-)-191 -f-

Trimisul nostru special la Turneul

U.E.F.A.,Mircea Tudoran, transmite:

Suedia-România 1-0 (1-0)
KONYA, 7 (prin telefon). Greu

tatea cu care echipa sovietică 
a învins pe suedezi, în urma 
unui autogol al acestora, anunța 
un meci greu pentru juniorii 
noștri. Fotbaliștii noștri au atacat 
însă de la început: în min. 4 
Crișan îl pune în poziție exce
lentă de șut pe Neagu, dar acesta 
ratează preluarea balonului, pen
tru ca în min. 8 Coman, după o 
combinație inteligentă Ștefan — 
Neagu — Marica, să trimită ba
lonul peste poartă 1 Și a venit 
min. 10 care a adus golul sue
dezilor : Ionescu greșește grav 
în apărare și Edrenius, după ce 
driblează și portarul, marchează 
un gol neașteptat care avea să 
se dovedească neconform cu fi
zionomia generală a meciului. în 
care băieții noștri au dominat 
de la un capăt la altul.

Dominarea juniorilor români

181), 2. Ruta Vanaga (U.R.S.S.) 
558 p., 3. Mariana Borcea (Româ
nia) 5>6 p.. 4. Juliana Da roc zi -(Ro
mânia) 552 p., 5. Georgeta Șerb «an 
(România) 549 p., 6. «Elena Nistor 
(România) 547 p. „Cupa Victoriei**., 
pistol liber 60 focuri: 1. Bratu
(Construcții) 558 p., 2. Giușcă
(Construcții) 552 p. (23x10. 27x9). 
3. Piept ea (Olimpia) 552 p. (23x10. 
24x9); armă liberă, poz. culcat.
1. Ferecați] 394 p., 2. Vasilesca 393
p., 3. Ștefanide 393 p.; poz. ge
nunchi: 1. Sicorschi 384 p., 2.
Ferecatu 381 p., 3. Vasilescu 380 p.; 
poz. picioare: 1. Ferecatn 360 p..
2. Sicorschi 358 p., 3. Vasilescu
357 p.; trei poziții: 1. Ferecatu (Di
namo) 1135 p., 2. Vasilescu (Ol im- 
pia) 1130 p., 3. Sicorschi (Dina
mo) 1130 p.; pistol calibru mare:
1. Giușcă 581 p., 2. Maghiar 579 p..
3. Tu ga 575 p.; armă standard 3x20 
f. fete: 1. Margareta Enac'he (Steaua) 
566 p., 2. Mariana Borcea (Dinamo,) 
556 p., 3. Ioana Soare (Arhitectura) 
556 p.; clasament general pe echipe:
1. Di name 257 p., 2. Olimpia 161 p..
3. Construcții 71 p.: talere aruncate 
din șanț-seniari 6200 t.): 1 Flo- 
rescu (Steaua) 188 t„ 2. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 185 t.. 3 Constan
tinescu (Șc. sp. 1) 155 t.; juniori
(100 t.) : 1 Marcoci (Steaua) 79 t.,
2. Suditu (Steaua) 78 t., 3. Ma
rinescu (Șc. sp. 1 ) 77 t.; sheet seniori 
(200 t): 1. Sencovici (Șc. sp. 1) 100 t, 
(934-97). 2. Albescu (Steaua) 189 t. 
(904“99). Danciu (Dinamo Obor) 
l'°6 t. (914-95): juniori (100 t.): 
1. Stoica (Steaua) 80 t.. 2 Puiu 
(Steaua) 79 t. (baraj: 23). 3. IIu- 
sărescu (Șc. sp. 1) 79 t, (baraj: 22). 
La echipe, primul loc a revenit 
sportivilor de la Steaua.

este și mai insistentă în repriza 
secundă, cînd ei fac totul pen
tru a schimba scorul, suedezii 
reușind să treacă doar de două 
trei ori linia de centru dar... Se 
poate spune că de data aceasta 
nu a cîștigat cel mai bun.

Partida a fost arbitrată la 
centru de spaniolul Medina, iar 
formația aliniată de antrenorii 
noștri a fost aceeași din meciul 
cu R.D. Germană.

Marți, la Ankara, juniorii noș
tri au de susținut ultimul joc 
din serie, cu echipa similară a 
U.R.S.S.

Iată si alte rezultate : R. D. 
Germană — U.R.S.S. 0—0 Iugo
slavia — Italia 1—0 (0—0). An
glia — Spania 2—1 (0—0). Bul
garia — Belgia 3—0 (3—0) R.F. 
a Germaniei — Austria 2—1 
(1—0).

X

Întîlniri pentru LUCRĂRILE CELUI DE-ĂL 31-LEA CONGRES A.I.P.S.
„Cupa Davis“

In diferite orașe din Europa au 
continuat intîlnirile de tenis contlnd 
pentru „Cupa Davis”.

La San Sebastian, echipa Spaniei 
și-a asigurat o netă victorie In fața 
formației R.A.U., conducing cn 4—0 
înaintea ultimului joc de simplu. 
Spaniolii au ciștlgat meciul de 
dublu, iar apoi Santana a dispus cu 
7—5, 5—2. 6—3 de Mourad.

Tenismanii echipei U.R.S.S. au 
cîștigat cu 3—2, după un meci dra
matic, întîlnirea cu echipa R.F. a 
Germaniei, la Dusseldorf, Rezultatele 
ultimelor jocuri t Metreveli, Ltha- 
ciov — Boding, Bungert 6—3, 6—1, 
9—11, 9—7; Leius — Buding 4—6, 
6—1, 5—7. 3—6; Metreveli — Bungert 
6—2. 4—6, 4—6, 6—2, 7—5.

Iatâ rezultatele meciurilor (unele 
din ele Încă nu s-au încheiat) In 
care au fost desemnate pini acum 
echipele calificate pentru etapa ur
mătoare : Ungaria — Suedia 4—1, 
Iugoslavia — Brazilia 1—3, Anglia— 
Canada 3—1, Olanda — Republica 
Sud-Africană 2—3. Bulgaria — 
Portugalia 3—0, Italia — Austria 
5—0, Franța — Norvegia 5—0.

» i

BERLIN 7 (Agerpres). — La 
Berlin au continuat lucrările ce
lui de-al 31-lea Congres al Aso
ciației internaționale a presei 
sportive (A.I.P.S.). Delegații din 
cele 28 de țări participante au 
audiat rapoartele șefilor de presă 
ai Jocurilor Olimpice, Paul Blanc 
(J.O. de iarnă de la Grenoble) 
și Rafael Solana (J.O. de vară

Ion Tiriac în două finale 
la Stuttgart

Participînd la turneul interna
țional de tenis de la Stuttgart 
(R. F. a Germaniei), campionul 
țării noastre, Ion Tiriac, a dis
putat finala la simplu bărbați în 
compania cunoscutului jucător 
australian Roy Emerson, de care 
a fost învins — după 2 ore și 
jumătate de luptă — cu 1—6, 
6—3, 6—4. 6—2. în finală, la 
dublu bărbați : Emerson (Austr.). 
Elschenbroich (R.F.G.) — Tiriac 
(Româniși, Gottschalk (R.F.G.) 
9—7, 6—2, 6—4. 

de la Ciudad de Mexico). Con
gresul a delegat pe Salvador 
Gonzales Ruz în Comitetul de 
organizare a Jocurilor Olimpice 
din Mexic.

Secretarul Premiului interna
tional fair play „Pierre de Cou
bertin*, Jacques Ferran, s-a re
ferit în cuvîntul său la dezvol
tarea ideii de fair play și la co
laborarea dintre A.I.P.S. și C.I.O.

Congresul a atribuit premiul 
anual pentru cea mai bună or
ganizare a unei competiții spor
tive Comitetului de organizare a 
campionatelor europene de atle
tism de la Budapesta.

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
& într-un nou meci susținut de 

echipa de rugbi Steaua București, 
în cadrul turneului întreprins în 
Franța, la Clermont Ferrand, jucă
torii români au fost întrecu ți cu 
9—16 de o selecționată Montferrand 
— Vichy.

® în orașul Halle s-a disputat în- 
tî’nirea internațională masculină de 
baschet R.D. Germană — Austria.

Startul în cea de a XX-a ediție a .Cursei Păcii" se va da miercuri, 
la Varșovia. In fotografie, vd prezentăm echipa cicliștilor polonezi 
(de la stingă la dreapta): M. Kegel, Z. Czechowski, J. Magiera, 
K. Jasinski, C. Polewiak, H. Wozniak, J Gawliczek, A. Blasvdzin 

Foto: CAF — Varșovia

BaschetbaliștH germani au cîștigat 
cu 75—59 <32—27), calificîndu-se pen
tru campionatul european.

© Teri, în derbiul campionatului 
italian de fctbal, la Torino, forma
ția locală Juventus a dispus cu 1—0 
de Internazionale. Cu trei etape 
înainte de terminarea campionatu
lui. în clasament conduce Interna- 
zionale cu 46 p. urmată de Juventus 
cu 44 p.

O în urma retragerii titlului de 
campion mondial la cat. grea lui 
Cassius Clay de către organizațiile 
sportive din S.U.A., pentru desem
narea noului deținător al centurii 
vor lupta : Patterson (S.U.A.) cu 
Bonnavena (Argentina), Terrel 
(S.U.A.) cu Elfis James (S.U.A.), 
Frazier (S.U.A.) cu Chuvalo (Cana
da) și Mildenberger (R. F. a Ger
maniei) cu Thad Spencer (S.U^A->.
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