
CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR

Mihaela. Peneș — din nou 
peste 56 m la suliță!

® Trei noi recorduri de juniori
Un record republican de seniori 

egalat, alte trei recorduri de juniori 
și o sumedenie de recorduri perso
nale (notate de noi cu cîte un as
terisc) iată bilanțul cu care s-a înche
iat concursul atletic de primăvară al 
seniorilor. Dintre performanțele in
dividuale pe primul plan se situează 
cele obținute la aruncarea suliței de 
către MIHAELA PENEȘ (56.02 m) 
și MARILENA CÎUIÎEA (53,88 m).

lată acum rezultatele înregistrate:
SIMBATĂ — BĂRBAȚI : 100 m: 

Gh. Zamfirescu (Steaua) 10,7, B. 
Iliescu (Dinamo) 10,8, A. Stamatescu 
(St.) 10,8, Al. Munteanu (Construc
ții) 10,9; 400 m: Gh. Zamfirescu 
48.0 », T. Puiu (Din.) 48,1 », I. Rătoi 
(Din.) 48,7, D. Grama (Univ. Cluj) 
48,9 *, A. Deac (St.) 49,0 » ; 1 500 m :
C. Bloțiu (Rapid) 3:46,5, I. Nicolae 
(St.) 3:50,3», N. Gagiu (CSO Pitești) 
3:52.0», I. lordache (Din.) 3:53,0,
D. Săvescu (St.) 3:58,9; 5 000 m:
A. Barabaș (Din.) 14:17,0, I. Rusnac 
(St.) 14:29,0», I. Cioca (Rapid)

14:31,0 », N. Simtnoiu (Rapid) 15:14,6; 
110 mg: V. Suciți (Polit. lași) 14,3», 

■— rec. republican egalat. N. Perta 
(St.) 14.5», N. Macovei (St.) 14,5, 
D. Hidioșanu (1CF) 14.6, Ad.
Schneider (Polit. Tini.) 14,8, C. So- 
col (Univ. Cluj) 14.9; 3000 m obst. : 
I. Căprarii (CSM Cluj) 9:05,2 », Gh. 
Cefan (St. roșu Br.) 9:11,6 », R. Roșu 
(CSM Cluj) 9:14,6», P. K3r5si (Met. 
Iluned.) 9:23,4», Gh. Eghied (CSM 
Cluj) 9:28,2 *, V. Ciobanii (Șc. sp. 
UCFS Roman) 9:20,8 ’ ; 4x100 m : Di
namo 1 41,5, ICF I 42,5; triplu : $. 
Ciochină (Met.) 16,03, V. Dumitrescu 
(Din.) 15.92 *, V. Răut (Rapid) 15,56, 
O. Viscopoleanu (St.) 15,43, G. Bloos 
(Rapid) 15.23 », M. Petra (St.) 
14,95»; înălțime: S. loan (Po
lit. Buc.) 2,04, A. Popescu

(St.) 2,00 *, M. Mitilecis (ICF)
și Al. Spiridon (Din.) 1,95, E. 
Ducu (St.) 1,95 ; greutate: Ad. Gagea 
(Din.) 16,32, C. Crețu (Met.) 15,62, 
G. Lucbian (Șc sp. C-ța) 15,35; su
liță : W. Socol (St.) 69,62, D. Silaghi 
(ICF) 65,12», Șt. Giubelan (Șc. sp. 
Craiova) 63,76, D. Marian (ICF) 
63,24, V. Iancu (Petrol. PE) 62,50 », 
S. Cătăneanu (ICF) 62,48; 20 km 
marș: L. Caraiosifoglu (Din.)
1.34:29,0», V. Ilie (Din.) 1.39:08,0, 
I. Găsim (St.) 1.39:25,0 *, M Perși- 
naru (PTT) 1.40:02,4, V. Such (Din.) 
1.40:48,0; FEMEI: 100 m: I. Pe
trescu (Rapid) 12,0, Ec. Nourescu 
(Met.) 12,2, M. Goth (Met.) 12,3, 
S. Anghelescu (Viit.) 12,4 ; 400 m: 
D. Bădescu (Rapid) 57,0, Ec. Vita- 
lios (Tract. Tg. Secuiesc) 57,4 », Ec. 
Nourescu 57.5, El. Baciu (Șc. sp. 
UCFS Roman) 58,1, M. Filip (Șc. sp. 
UCFS Roman) 58,9 — rec. republi
can junioare mici, G. Moldovan (Mu
reșul Tg. Mureș) 59,3, El. Ionescu 
(Constr.) 59,6; lungime : V. Visco
poleanu (St.) 6,23, El. Vintilă (Din.) 
6.12, M. Salamon (St.) 5.94», Al. 
Popescu (Lie. 35 Buc.) 5,68»; disc: 
L. Manoliu (Met.) 51.66, 01. Cata
ramă (Muscelul) 50,36. R. Moțiu 
(ICF) 43.54, L. Ores (St.) 43,52.

DUMINICĂ — BĂRBAȚI : 200 m : 
Gh. Zamfirescu 21,4, T. Puiu 21,8», 
P. Ciobanu (Din.) 21,9, V. Jurcă 
(Din.) 21,9, B. Ilugel (Din.) 22,1; 
800 m: I. Damaschm (St.) 1:52,3», 
I. Nicolae (St.) 1:52,3», Gh. Ene 
(St.) 1:52.6, Cli. Ungureanu (Ccalil. 
P. Neamț) 1:54.6, M. Neamtu (ICF) 
1:54,7», U. Pacepa (Univ. Timiș.) 
1:55,7 », A. Vlădoianu (ICF) 1:55,7 » ;

(Continuare in pag. a 3-a)

„Zestrea" liderului s-a micșorat 
cu două puncte

tn meciul de ieri, linia de Înaintare a diriamoviștilor bucureșteni 
a înscris de cinci ori. In fotografie: momentul marcării celui de-al 
doilea gol. Octavian Popescu reia mingea centrată de Pircălab fi o 

introduce in poartă, pe lingă portarul constănjean
Foto : T. Roibu

REZULTATELE TEHNICE

Progresul - Jiul 
Univ. Cluj - Rapid 
C.S.M.S. - Polit. Tim. 
U.T.A. — Steagul roșu 
Dinamo Buc. — Farul 
Univ. Craiova - Steaua 
Dinamo Pit. - Petrolul

1-1
2-0
4- 1
5- 1
5-2
3-0
0-0

(0-1)
(0-0)
(0-0)
(1-0)
(2-2)
(2-0)
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Reprezentativa de rugbi a României a întrecut 
fără drept de apel XV-Ie Italiei: 24-3 (16-0)!

Florescu a fost unul dintre 
cei mai buni jucători ai echipei 
României. Iată-1 în plină ac
țiune, secondat de Veluda și 
Râfcanu, alte valori majore 

ale formației noastre
Foto: A. Neagu

Reprezentativa de rugbi a Româ
niei a realizat duminică, in fața 
XV-lui Italiei, o victorie reconfor
tantă, de proporții, pe deplin me
ritată. Scorul final, 24—3 (16—3), 
nu oglindește — totuși — suficient 
diferența de valoare dintre cele 
două formații. Rezultatul este cu 
atît mai semnificativ cu cit am ali
niat o echipă mult schimbată față 
de garnitura standard, fără cițiva 
dintre „pilonii" rugbiului nostru 
(Penciu, Nica, Ciobănel etc.). Cu ei 
în formație, scorul ar fi fost — 
probabil — și mai sever.

Mai ales; în prima repriză, echi
pa României a făcut un veritabil 
„galop de sănătate" in fața unui 
adversar permanent deconcertat de 
rapiditatea fazelor și de modifică
rile continue ale scorului. Linia de 
treisferturi a țării noastre, în acest 
meci În mare vervă, a zburdat pur 
și simplu, făcînd slalom printre

apărătorii echipei adverse, dintre 
care doar Modonesi a reușit (câte
odată) să se distingă, prin inter
venții destul de prompte. înainta
rea, și ea foarte activă în prima 
parte a meciului, a căutat să con
tracareze „pachetul" advers, bine 
construit din punct de vedere atle
tic, dar prea puțin experimentat. 
Abia după pauză jocul se mai echi
librează, dar nu datorită rugbiști- 
lor italieni, ci mai mult faptului 
că sportivii noștri — asigurați de 
victorie — n-au mai insistat in 
aceeași măsură. Firește, a fost o 
greșeală. Fiindcă am fi avut pri
lejul să obținem un succes de pro
porții și mai mari, oare să arate 
și mai pregnant actuala diferență 
valorică dintre rugbiul românesc 
și cel italian. Oricum, în istoria 
întîlnirilor dintre cele două repre
zentative, o victorie românească — 
la un asemenea scor — nu s-a mai 
înregistrat I

Echipa Italiei, cum am amintit, 
n-a fost în măsură să dea o repli
că puternică reprezentativei noas
tre. Este evident că rugbiul italian 
trece printr-un impas (o dovadă 
mai veche o aveam deja : înfrân
gerea „squadrei azzurra" la XV-le 
Franței, cu 60—13), că în această 
confruntare de la București, din ca
drul celei de-a 2-a ediții a „Cupei 
națiunilor" învingătorul putea fi

oarecum anticipat. Poate nu la un 
scor ca acesta. Rugbiștii italieni, 
foarte tineri, n-au avut, de fapt, 
decît trei jucători care au reținut 
într-o oarecare măsură atenția : în 
afara lui Modonesi, de care am 
amintit, Di Zitti, un jucător de li
nia a IlI-a, bătăios și cu o mare 
putere de percuție, și Conform, 
mijlocașul la grămadă. In rest, rug- 
biști modești, poate peste cițiva ani 
nume cu sonoritate internațională. 
Spunem aceasta deoarece sportivii 
oaspeți, sub aspectul calităților fi
zice, sînt în general bine selecțio
nați. a

Si acum, succint, filmul meciului.
Lovitura de începere o au ita

lienii, prin Modonesi, dar inițiativa 
trece imediat de partea echipei 
noastre. Două „șarje" consecutive 
anunță parcă deschiderea scorului. 
Evenimentul se produce în min.

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Luptătorii români învingători
în concursul internațional de „libere"

CLASAMENTUL

1. Rapid 23 12 6 5 37-21 (+16) 30
2. Dinamo B. 23 11 5 7 32-22 (+10) 27
3. Univ. Cr. 23 12 3 8 32-28 (+ 4) 2?
4. Farul 23 9 7 7 35-33 (+ 2) 25
5. Steaua 23 10 4 9 35-26 (+ 9) 24
6. Jiul 23 10 3 10 39-27 (+12) 23
7. Progresul 23 9 5 9 27-28 (- 1) 23
8. Din. Pit. 23 10 2 11 30-34 (- 4) 22
9. St. roșu 23 9 4 10 27-35 (- 8) 22

10. Petrolul 23 8 5 10 22-24 (- 2) 21
11. U.T.A. 23 6 9 8 26-30 (- «) 21
12. Univ. Cluj 23 6 8 9 24-28 (- 4) 20
13. C.S.M.S. 23 1 6 10 29-48 (-19) 20
14. Polit. Tim. 23 5 7 11 28-39 (-11) 17

ETAPA VIITOARE (28 MAI)

I

Farul - C.S.M.S.
Petrolul - Universitatea 
Rapid - Steaua 
Politehnica Timișoara - 
Jiul - Universitatea Cluj 
S’eaaul roșu - Dinamo 
Progresul

Craiova

U.T.A.

Pitești
Dinamo București

cea de a VT-a ediție a concursului 
internațional de ,.libere” s-a des
fășurat la 6 categorii de greutate 
(52, 57. 63. 70, 78, 87 kg) cu partici
parea unor sportivi din Bulgaria, 
Polonia, R. D. Germană. Suedia, 
Ungaria și din țara noastră.

In ceea ce-i privește pe reprezen
tanții noștri la actuala ediție a 
..internaționalelor*, pe lîngă unii 
sportivi consacrați au participat și 
o serie de tineri cu perspective cum 
sînt D. Tindeche, Gh. Stan, V. Ior- 
ga, I. Marton și L. Rădoi.

Analizînd comportarea sportivilor 
noștri trebuie să arătăm că ei au 
impresionat prin dîrzenie și putere 
de luptă, dar au fosț deficitari în 
ce privește combinațiile tehnice, în 
special la ,,parter". De asemenea, 
n-a existat o orientare în finaliza
rea acțiunilor pentru obținerea 
victoriei prin tuș, chiar în ocaziile 
favorabile, iar viteza de execuție la 
procedeele de contraatac și apă
rare a fost redusă.

Iată cîteva însemnări făcute pe 
marginea întîlnirilor desfășurate :

La cat. 52 kg primul loc a reve
nit lui N. Dumitru, un luptător 
care și-a bazat acțiunile numai pe 
forță. De notat cg la lupta de la 
parter el nu a folosit nici Un pro
cedeu tehnic ! Tînărul D. Tinde
che. clasat pe locul secund, a ară
tat frumoase posibilități de viitor,

remsrcîndu-se prin curaj și hotă- 
rîre. Foarte disputată a fost lupta 
pentru întîietate la 
După turul 3 mai 
în concurs 5 sportivi cu șanse ega
le pentru ocuparea locului I : Gh. 
Tăpălagă. N. Crlstea, Gh. Stan (Ro
mania), H. Maier (R. D. Germană), 
M. Stoicio (Bulgaria). In finală s-au 
întîlnit însă reprezentanții țării 
noastre Tăpălagă, Cristea și Stan. 
Deși a terminat la egalitate cu Cris
tea (Stan a abandonat fiind acciden
tat), Tăpălagă a ieșit învingător 
datorită faptului că a acumulat pe 
parcurs mai puține puncte de pe
nalizare. Cel mai periculos adversar 
al lui P. Coman, cîștigătorul cat. 
63 kg, a fost I. Cîrstev (Bulgaria), 
pe care l-a învins la puncte. P. 
Coman a folosit variate procedee 
tehnice, însă ceea ce îi reproșăm 
este faptul că acțiunile pe care le 
întreprinde sînt prea lente. Reve
lația primelor patru tururi la cat. 
70 kg a constituit-o suedezul J. 
Karlsson, posesorul unei game va
riate de procedee (în special de 
contraatac), cu o foarte bună pre
gătire fizică. El a fost totuși învins 
în finală de P. Poalelungl, după o 
partidă echilibrată, în care sportivul 
român a fost în permanentă defen
sivă, inițiind rare atacuri la mar
ginea saltelei.

învingătorul cat. 78 kg., Ion Po

cat. 57 kg. 
rămăseseră

pescu, a dus o luptă închisă, a- 
vînd mari dificultăți în meciurile 
cu principalii săi adversari : P. 
Broikov (Bulgaria), cu care a ter
minat la egalitate, și tînărul V. 
Iorga. pe care l-a învins la puncte. 
De remarcat că Iorga l-a întrecut 
la puncte pe Broikov.

Maestrul emerit al sportului, Fr. 
Boia, a terminat la egalitate cu 
suedezul A. Antonsson în finala 
cat. 87 kg., deoarece nu s-a orien
tat bine 
aproape, 
vantajat. 
reușit să 
tegoriel, 
românești 
neu.

Clasamente : cat. 52 kg : 1. N.
DUMITRU (România), 2. D. Tinde
che (R) 3. P. Cernău (R) ; cat.
57 kg : 1. GH. TAP AL AGĂ (Româ
nia), 2. N. Cristea (R), 3. Gh. Stan 
(R) ; cat. 63 kg : 1. P. COMAN
(România), 2. A. Geantă (R), 3. I. 
Cîrstev (Bulgaria) ; cat. 70 kg : 1. 
P. POALELUNGI (România). 2. J. 
Karlsson (Suedia), 3. I. Chirllă (R) ; 
cat. 78 kg : 1. I. POPESCU (Româ
nia) 2. V. Iorga (R), 3. P. Broikov 
(Bulgaria) ; cat. «7 kg : 1. FR. 
BOLA (România), 2. H. Antonsson 
(Suedia), 3. I. Marton (R).

GH. CIORANU

tactic, preferind lupta de 
în care era vădit deza- 
Cu toate acestea el a 
ocupe primul loc al ca- 
încheind suita victoriilor 
în cadrul actualului tur-

ÎNCEPÎND DE MÎINE, 
LA FLOREASCA:

5 noi „recitaluri44 
voleibalistice

i
; Doar o zi pînă la primele 
[schimburi de mingi în turneul 
l final al campionatului republi- 
fcan masculin de volei, care se 
^desfășoară, în sala Floreasca, 
mîine, miercuri, joi, vineri și 
sâmbătă, cu participarea echipe
lor STEAUA BUCUREȘTI, PO
LITEHNICA GALAȚI, DINAMO 
BUCUREȘTI, RAPID BUCU
REȘTI, VIITORUL BACĂU și 
TRACTORUL BRAȘOV. In fle
care zi, cu începere de la ora 
16, 3 meciuri, cele 5 etape a- 
vînd „în vedetă" partidele: 
MARȚI: — Politehnica—Rapid ; 
MIERCURI — Rapid—Steaua; 
JOI — Politehnica—Dinamo ; 
VINERI — Steaua—Dinamo; 
SÎMBĂTA — Dinamo—Rapid ! 
Chiar și singură prezența pe 
afiș a acestor dispute justifică 
din plin nerăbdarea cu care este 
așteptat turneul final, căruia îi 
garantează, în primul rând ele, 
succesul.



Elanul a învins tehnica! JOCUL A ÎNCEPUT ÎN
Progresul — Jiul 1-1 (0-1) caută, 1 
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2-0 (0-0)
tre fără dirijor. Dinu și Jamai
schi greșesc pasele, convinși par
că de faptul că nu au cui pasa, 
Ionescu preia greoi, Codreanu 
nu este niciodată pe fază, Neagu 
se autoizolează pe extremă, ju- 
cînd pe o zecime din zona lui 
Năsturescu, iar apărarea întîrzie 
degajările, căutând prea mult cu
loarul de... creație.

In aceste condiții, studenții își 
dau seama că a venit momentul 
loviturii de grație. Și atacă ! 
Neșu schimbă jocul de la Marcu 
la Uifăleanu, Szoke se interca
lează în atac. Dar, Ivansuc și 
Adam se lipesc prea mult de 
adversari, fiind deposedați cu 
destulă ușurință.

în min. 55 cade golul : Marcu 
intră pe centru, prelungește Ia 
Adam și golgeterul campionatu
lui *64—’65 șutează sec, în colțul 
stâng : 1—0. Riposta feroviarilor 
e palidă, în jocul lor apărînd un 
element nou : centrarea pe sus, 
pe care au abandonat-o de cîți- 
va ani. Bineînțeles că Ionescu 
nu poate face nimic la altitudi
nea perechii Pexa-Anca, iar în
cercările de pătrundere ale lui 
Kraus sînt doar inimoase.

In plină dominare clujeană, 
Ionescu are o ocazie rarisimă de 
a egala — pe contraatac — dar 
ratează preluarea și Ringheanu 
„scoate".

în min. 79 Adam consacră 
victoria echipei sale, reluînd în 
plasă — de pe dreapta — o lun
gă centrare a lui Cîmpeanu fă
cută peste întreaga apărare ra- 
pidistă.

In ultimele 10 minute ambele 
echipe așteaptă... vestiarul, ceea 
ee nu-1 împiedică pe Anca să 
„înghețe" tribunele, în min. 87, 
când a fost gata-gata să înscrie 
în propria-i poartă.

Universitatea a obținut o vic
torie meritată. Elanul a învins 
tehnica paralizată parcă de obo
seala nervoasă !

IOAN CHIRILA

Cluj — Rapid
prea riscante, care permit apără
rii feroviare să se regrupeze. 
Demarajele lui Ivansuc și Adam 
se încheie cu pierderea mingii in 
extremis.

După acest prim sfert de oră 
„furios", Rapid reușește să tem
pereze jocul timp de 10 minute. 
Vor fi — de altfel — singurele 10 
minute demne de un lider. La 
capătul acestei perioade, Jamai
schi pătrunde, îl găsește pe Io
nescu, dar șutul acestuia întâl
nește bara. în minutul următor, 
Dumitriu taie răsuflarea tribune
lor printr-un sprint cu fente 
care îi „culcă" pe Oprea și pe 
Anca. La capătul cursei, el îi 
trece balonul lui Ionescu, dar a- 
cesta, probabil pentru prima 
oară în cariera lui, renunță la 
șut — avea golul în picior — și 
îi pasează lui Codreanu, blocat 
pînă la urmă de Szoke. Și cu 
aceasta Rapid și-a încheiat, prac
tic, partitura...

Ratarea unei asemenea mari 
ocazii dă aripi... studenților. Ei 
atacă mereu, dar șuturile sînt 
imprecise (Marcu, Szoke, Oprea). 
Cu un minut înainte de sfîrșitul 
primei reprize, Răducanu con
firmă starea de surescitare a 
liderului, degajînd superficial în 
picioarele lui Marcu. Masivul 
extrem dreapta clujean ratează, 
însă, trimiterea mingii în plasă.

După pauză, Rapid dă vizibile 
semne de oboseală. Absența lui 
Dumitriu (care a început jocul 
cu glezna umflată și s-a reacci- 
dentat) este decisivă. Feroviarii 
lasă efectiv impresia unei orches-

Universitatea
CLUJ, 14 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
UNIVERSITATEA s Ringheanu 

7 — Szoke 7, Pexa 6, Anca 6, 
Cîmpeanu 6 — Neșu 7, Oprea 7
— Marcu 7, Ivansuc 6, Adam 6,
Uifăleanu 5 (Mustățea, min. 77).

RAPID : Răducanu 6 — Lupes- 
cu 6, Motroc 6, Dan 6, Greavu 6
— Dinu 5, Jamaischi 4 — Neagu 
4, Dumitriu 7 (Kraus, min. 41, 
6), Ionescu 5, Codreanu 4.

Arbitru : D. Rumianțev (Bul
garia) ★ ★★★

Spectatori: 19 140 plătitori
4- 6 000 copii gratuit

★
Universitatea s-a regăsit „Stu

dențește", în ceasul al 12-lea, 
cînd nu mai avea nici o cale de 
apel. A fost o victorie a elanului 
furibund, deseori cu „ochii le
gați", dar — oricum — o victo
rie care reaprinde speranțele în 
cadrul echipei de „greierași" ai 
Clujului. Coincidența face ca a- 
ceastă victorie, salutară, să... co
incidă cu prima înfrîngere a li
derului în retur. Setea de echi
libru a campionatului și-a tăiat 
din nou partea leului.

Jocul a avut un scurt prolog, 
în care crainicul stadionului a 
urat bun venit „viitorilor cam
pioni", fără a uita să menționeze 
însă că „astăzi Universitatea nu 
poate pierde !“

Partida începe cu asalturile 
clujenilor. Liderul, vădit crispat, 
acuză prea mult povara puncte
lor puse în joc. Studenții vor să 
obțină lovitura decisivă din start, 
dar se lansează în acțiuni mult

După mai bine de o jumătate de 
oră de plictiseală în tribune, cînd 
pe teren balonul era „bubuit" și 
pasele mergeau la întîmplare, unii 
dintre spectatorii „nocturnei" de 
sîmbătă erau în- dilemă : să rămî- 
nă pînă la sfîrșitul partidei sau să 
plece urgent acasă să nu-1 scape... 
pe Simon Templar 1 Justificată ne- 
hofărîrea, mai cu seamă că în pri
mele 39 de minute Mateianu și 
Țarălungă nu înscriseseră nici un

oprește jocul, balonul ajunge la Ll- 
bardi, care printr-un șut-bombă 
înscrie. Bucureștenii protestează, 
arbitrii se consultă și... scorul ră- 
mîne alb ! Părerea generală: gol 
valabil. A fost parcă semnalul în
ceperii meciului. Era și timpul. Mi
nerii se ambiționează, joacă din ce 
în ce mai bine, așa cum i-am văzut 
de fiecare dată cînd au fost oaspeții 
Capitalei și foarte talentatul Iones
cu, după o acțiune personală, șu

Ion Vasile blochează. Un nou atac al echipei Progresul a fost oprit 
Foto : A. Neagu

Mindc 
stantir

Derbiul codașelor
C.S.M.S. lași—Politehnica Timișoara 4-1 (0-0J

IAȘI, 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Stadion „23 August', 16 000 de 
spectatori, timp frumos, teren 
bun.

Sînt tentat să încep relatarea 
acestui meci cu minutul 46. Scriu 
asta, pentru că răsfoindu-mi bloc
notesul, pe paginile privind pri
mele 45 de minute, găsesc foarte 
puține lucruri demne de consem
nat.

...Și iată acest minut 46. Ște- 
fănescu ■*- laborios ca întotdea
una — a plecat cu un balon din 
fața propriului careu, a „lungit' 
mingea pînă la Cuperman — 
aripă dreaptă în clipa aceea. Un 
dribling (tînărul Rotaru a devenit 
spectator), o centrare clasică și 
Stoicescu — pe fază — s-a înăl
țat și a lovit balonul cu capul: 
1—0. Un gol așteptat de tot la
șul 1 Zăgazurile au fost rupte. 
Jocul se îndîrjește, echipele de
vin mai dinamice, mai elastice. 
Ambele. Surprinzător, timișore
nii reacționează cu o energie pe 
care nimeni nu le-ar fi bănuit-o. 
Dar... Deleanu recuperează un 
balon și-l trimite în fața careu
lui lui Popa. Cuperman este be
neficiarul acestei inițiative. Un 
șut „curat" cu dreptul, spre „col
țul lung" al porții: 2—0. Era mi
nutul 52. Jocul gazdelor capătă 
consistență în atac, sînt realizate 
combinații eficiente și spectacu
loase. Timișorenii nu renunță și, 
în ciuda diferenței de pe tabelă, 
întrecerea este echilibrată. Cîști- 
gul de cauză este obținut de că
tre C.S.M.S., în special datorită 
activității laborioase a celor doi 
mijlocași — Ștefănescu și Hrițcu 
— ultimul distingîndu-se prin acu
rateța execuțiilor tehnice. Amîn- 
doi reușesc să se afle — în ma
joritatea cazurilor — în calea ba- 
loanelor respinse de apărarea oas
peților, să le obțină și să le pre
lucreze, creînd multiple posibili
tăți de joc pentru cei 4 din față. 
Aici, în apropierea porții timișo
rene, se acționează iute și „bă- 
trînul' Lereter nu mai poate ține 
cîrma. în min. 67, Bodrojan comi
te henț în careu — Cuperman 
transformă (3—0) — iar 7 minu
te mai tîrziu se desfășoară cea 
mai frumoasă fază a întâlnirii. 
Pop deposedează pe Surdan lîngă 
poarta Iui Constantinescu, Hrițcu 
primește pasa și trimite mai de
parte la Șteiănescu. Acesta schim
bă direcția atacului combinind cu 
Lupulescu și din nou Cuperman 
este beneficiarul. Șut din inte
riorul careului și 4—0. Pînă la 
sfîrșit mai ratează Incze IV 
(nuci, 81j și Cuperman (două mi-

nute mai tîrziu). Timișorenii mai 
au o tresărire, Cotormani șutea- 
ză sec în min. 85, prilej uindu-i 
lui Constantinescu să-și dove
dească calitățile, dar un minut 
mai tîrziu acesta este învins în 
urma unei combinații Surdan — 
Popanică, ultimul înscriind golul 
de onoare al echipei sale.

A condus A. Bentu — Bucu
rești ★★★★★•

C.S.M.S. IAȘI: Constantinescu 
8 — Pop 8, Malschi 8, Vornicu 8, 
Deleanu 8 (min. 67 Romilă 6) — 
Ștefănescu 9, Hrițcu 9 — Incze 
IV 7, Lupulescu 7, Cuperman 10, 
Stoicescu 10.

(Notele sînt date pentru repriza 
a doua).

POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
Popa 6 — Bodrojan 5, Răcelescu 
5, Lereter 6, Rotaru 5 — Petro- 
vici 6, Mihăilă 8 — Cotormani 7, 
Surdan 7, Regep 4, Popanică 7.

VALENTIN PAUNESCU

gol din cinci poziții ideale, că 
înaintașii din Petroșeni nu puteau 
trece de „linia" fundașilor bucu- 
reșteni ș.a.m.d. Dar n-a plecat to
tuși nimeni de la stadion, căci au 
urmat scene „tari" (uneori nedo
rite), care au reținut atenția. Pri
ma, în minutul 40. Căpătînd parcă 
un reflex condiționat, după atîtea 
ofsaiduri semnalate, tușierul Ștefan 
Birăescu a ridicat steagul (greșit 
de astă-dată), indicînd poziție de 
ofsaid la Ionescu (Jiul). Arbitrul de 
centru, I. Ritter, vede steagul, nu

tează în bară, mingea revine în te
ren și SANDU (min. 42), pe fază, 
o introduce în plasă : 1—0 pentru 
Jiul.

în partea a doua a meciului, nici 
un spectator nu se mai gîndește la 
„sfîntul" văzînd cele de pe teren. 
Jiul Și-a organizat o apărare straș
nică, Stocker, Crăciun și portarul 
Ion Vasile fac adevărate minuni la 
mingile înalte din propriul careu, 
asaltat de bucureșteni. Sandu și 
Libardi controlează mijlocul tere
nului. iar Ionescu și Peronescu

Stocke 
ciun f 
(din n 
suscu

Brij 
Ritter, 
nalate 
aplica: 
și pe: 
multă

Si la Pitești au început calculele
PITEȘTI 14 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Stadion „1 Mai", timp frumos, 

teren bun, aproape 15 000 de spec
tatori

Și la Dinamo Pitești — echipa 
din mijlocul clasamentului, care nu 
avea probleme — au început cal
culele. Amatorii de fotbal din acest 
oraș, mai ales spectatorii prezenți 
la jocul de azi, se gîndesc cu în
grijorare ce o să fie la periferia 
clasamentului. Sînt îngrijorați pen
tru că ploieștenii au plecat și ei 
cu un punct de aici, pentru că Di
namo are un program greu în ur

Dinamo — Petrolul 0-0
mătoarele etape, pentru că (poate 
e cel mai important factor) echipa 
lui Ștefan Vasile joacă mult sub 
valoarea ei reală, manifestând' o 
vizibilă scădere de formă. Este 
concluzia firească după ultimele 
comportări ale dinamoviștilor. In 
meciul cu Petrolul, în prima repri
ză, fotbaliștii piteșteni au forțat, 
au dorit victoria și nu se poate 
spune că n-au muncit pentru a o 
obține. Ba mai mult, în min. 2 
toată lumea o și vedea asigurată. 
Mocanu l-a „agățat" cu piciorul 
pe I. Popescu, l-a trîntit în careu 
și........11" m. însă Naghi a șutat

0 victorie conturată în repriza secundă
Dinamo Buc. — Farul 5-2

Stadionul Republicii.
Spectatori: 15 000.
Terenul foarte bun pentru joc; 

vremea destul de călduroasă.
Au înscris : Frățilă (min. 6), Tîl- 

vescu din 11 m (min. 17), O. Po
pescu (min. 24), Ologu (min. 31), 
Frățilă (min. 66), Pircălab (min. 81) 
fi Nunweiller VI (min. 90).

★
După cum era de așteptat, Di

namo a obținut cele două puncte 
in partida de ieri cu Farul, care 
ii erau necesare pentru a se men
ține cit mai aproape de lider. Vic
toria sa, destul de concludentă, 
după cum o arată fi diferența de 
goluri, a început să te contureze 
de-abia spre mijlocul reprizei se
cunde. Pină atunci, atit tabela de 
marcaj, cit fi fizionomia jocului 
indicau un perfect echilibru.

Este adevărat că după ce Frățilă 
deschisese scorul, incă din min. 6 
al partidei, se părea că Dinamo nu 
va mai avea nici o problemă. Dar 
constănțenii nu s-au pierdut cu fi
rea fi au început să atace din ce 
in ce mai susținut. Șutul splendid 
al lui Manolache din min. 12 (a- 
celași adjectiv se cuvine și lui 
Datcu pentru plonjonul său)- avea

să avertizeze că oaspeții au venit 
să-și vîndă scump pielea. A urmat 
apoi acea greșeală flagrantă de a>- 
bitraj care a facilitat golul Faru
lui. Kallo a primit mingea în pozi
ție de ofsaid, a pătruns în careul 
dinamoviștilor și l-a driblat pe 
Nunweiller III care, in cădere, u 
atins mingea cu mina. După trans
formarea loviturii de la 11 m a ur
mat o suită de atacuri la ambete 
porți, dar cei care au fructificat 
primii au fost dinamovtștii. In min. 
24, Pircălab face o unică cursă de-a 
lungul terenului, in stilul său per
sonal, centrează și Octavian Popes
cu reia de la cițiva metri in plasă. 
Sase minute mai tîrziu, același Oct. 
Popescu pătrunde prin dribling în 
careu, dar de la 8—9 -metri șutează 
pe Ungă poartă. A fost un adevărat 
moment de răscruce al jocului, căci 
de la posibilul 3—1 pentru Dinamo 
s-a ajuns, imediat, la... 2—2. La o 
lovituri liberă in favoarea constăn- 
țenilor, mingea a ajuns la Manola- 
ehe care, cu capul, i-a pasat-o lui 
Ologu. Acesta a șutat fulgerător și 
Datcu, mascat de cițiva jucători, 
n-a mai putut interveni. Puțin după 
aceea constănțenii au ocazia să 
preia conducerea, dar Kallo trimite 
puternic mingea in bară.

Jocul continuă apoi sub semnul

(2-2)
echilibrului pînă in min. 66, cînd, la 
o lovitură liberă executată de dina- 
moviști, din apropierea careului 
oaspeților, Frățilă țișnește in spa
tele „zidului" constănțenilor și 
preia balonul în plasă. Din acest 
moment Farul cade, iar înaintarea 
bucureștenilor capătă aplomb. Fără 
a forța prea mult, dinamoviștii mai 
înscriu două goluri, obținînd o vic
torie clară și pe deplin meritată, 
îndeosebi pentru jocul lor superior 
din finalul partidei.

Privind insă evoluția echipei 
bucureștene prin prisma apropiatu
lui meci cu Elveția, trebuie să spu
nem că așteptam mai mult de Ia 
selecționabilii Popa, Nuniveiller III. 
Ghergheli și Pircălab, care ieri au 
acționat sub valoarea lor obișnuită.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu « 
— Popa 6, Nunweiller III 7, Dinu 
6, Ștefan 6 — Ghergheli 6, Nun
weiller VI 8 — Pircălab 7, Frățilă 
8, O. Popescu 8, Haidu 6.

FARUL : Manciu 6 — Dumbravă 
6, Tîlvescu 7, Mareș 6, Pleșa 5 — 
Manolache 7, Coszka 6, — Ologu 7, 
Zamfir 5 (din min. 73 Caraman), 
Tufan 6, Kallo 7.

Arbitrul Aurel Pop (Oradea)

c. firanescu

în bară (jos) și mingea a ieșit a- 
fară. Ratarea avea să-l scoată din 
joc pe „omul de gol" al piteștera- 
lor, care a făcut apoi mai mult fi
gurație. Dar echipa nu s-a descu
rajat, a dominat o repriză întrea
gă, a șutat mult. David (min. 49), 
Prepurgel (min. 32, mingea a căzut 
pe bară), Dobrin (min. 36). Radu 
(min. 38 — mare ocazie) și Țurcan 
(același minut, șut de la 10 m 
peste poarta goală și min. 43. șut 
în bară) au ratat deschiderea sco
rului. Apoi, a intervenit și jocul 
bun al apărării oaspeților, în care 
cei mai valoroși au fost Pahonțu 
(pe post de „libero") și portarul 
M. Ionescu, care a intervenit de
cisiv de ci te va ori.

După pauză, Petrolul și-a dat 
seama că nu-i chiar așa de greu, 
a impus meciului tempoul care-i 
convenea, acceptat de dmamoviști, 
și a trecut la atac, controlînd jocul 
în cea mai mare parte a timpului. 
Roman și Moldoveanu au realizat 
cîteva curse frumoase, iar Dridea 
(min. 51, 57), Badea (min. 53). Moi- 
doveanu (min. 60, 72) și Roman 
(min. 75) au șutat periculos, Dn- 
dea și Moldoveanu avind ciliar 
șansa de a înscrie. La poarta lui 
Ionescu au fost doar două faze 
mai periculoase. în min. 60. rind 
Pahonțu a șutat in Turcan ș: mm- 
gea a ricoșat pe lingă poarta Iui 
Ionescu și în min. 71. cînd Tartan 
a șutat puternic peste bară. O re
priză Dinamo, una PetroiuL Re
zultatul de egalitate in acest mea. 
care a oferit pe alocuri faze fru
moase (dar in care s-a rata: muri) 
este echitabil.

Și o ultimă constatare, foarte 
îmbucurătoare: deși ambele for
mații nu stau pe roze in clasament, 
meciul lor s-a desfășurat intr-o de
plină sportivitate. Arbitru : Alexan
dru Toth (Oradea) ★

DINAMO PITEȘTI : Cotata 7 — 
L Popescu ", Barbu 7, L Steiiaa T. 
David 7 — Prepurgel 6, Țireovnku 
6 — Radu 7, Naghi 5 (min. 7t 
Pop 6), Dobrin 7. Țurcan 6.

PETROLUL : Ionescu 8 — Pal 7. 
Pahonțu 8, Florea 7. Mocana ” — 
Iubasz 6, Dragomir 7 — Roman *. 
Dridea I 6, Badea 7. Moldoveana X
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40! O replică palidă a oaspeților
in șuturi de Universitatea Craiova Steaua 3-0 (2-0)
Mindru.
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CRAIOVA, 14 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Sta
dionul Tineretului, spectatori — 
peste 15 000, timp frumos, teren 
cu denivelări. Au marcat : OBLE- 
MENCO (min. 16). STANESCU 
(min. 32 și 53).

Arbitrul M Rotaru 
ajutat la tușă de V. Popa și C. 
Alexandru, toți din Iași.

UNIVERSITATEA : Vasilescu 7 
(min. 66 Papuc 17) — Mihâi- 
lescu 7, Deselnicu 8, M. Marcel 
9, Deliu 7 — Bîtlan 8, Ivan 7 — 
Ad, Popescu 7, Stănescu 8, Oble- 
menco 8, Sfîrlogea 7.

STEAUA : Suciu 5 (min. 58 
Haidu 7) — Peteseu 5, Jenei 6, 
D Nicolae 7, Sătmăreanu 6 — 
Negrea 5, D. Popescu 5 — Pan
tea 5, Constantin 6, Voinea 5, 
Creiniceanu 5 (min. 58 Săvu II8).

Victorie clară, fără drept de 
apel, în favoarea studenților cra- 
ioveni. După cum rezultă din 
„chenarul" introductiv, scorul și 
minutele în care au fost înscrise 
cele trei goluri nu lasă loc du
biului, ba puțin a lipsit (în min. 
89, la o ocazie clară ratată de 
Ad. Popescu) ca tabela să arate
4—0, exact atîta cu cît pierdu
seră craiovenii în fața aceluiași 
adversar la debutul lor în prima 
categorie a țării. Dar de atunci 
s-a scurs ceva vreme, cu folos 
pentru Universitatea Craiova, 
care— acumulînd an de an — a 
ajuns o echipă de plutonul frun
taș, de nedepășit cînd evaluează 
la domiciliu și capabilă uneori 
de succese răsunătoare. Cum a 
fost cel de azi. încurajată frene
tic de public, Universitatea a de
clanșat ofensiva din primul mi
nut. O ofensivă purtată într-un 
ritm susținut, dar pe fondul unei 
bune organizări a ansamblului, 
care s-a priceput să îmbine ar
monios elanul cu jocul gîndit,
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roșu 5-1 (1-0)
partea gazdelor. Și părea aproape 
imposibil ca un gol să nu cadă în 
poarta lui Adamache. Acest gol a 
venit în min. 29, cind Tr. Popescu 
a finalizat excelent o fază de toată 
frumusețea.

O oarecare scădere a ritmului la 
echipa U.T.A., determinată fără 
discuție și de euforia realizării 
golului, a permis Steagului roșu să 
încerce cîteva acțiuni ofensive, care 
au scos în evidență nesiguranța 
apărării arădane. Acest lucrai a de
venit mai evident la începutul re
prizei secunde, cînd două incursiuni 
ale lui Selymesi au surprins pe pi
cior greșit apărarea U.T.A.-ei și 
extremul de la Steagul roșu a reu
șit egalarea (min. 48).

REZULTATELE DIN CATEGORIA B
SERIA I SERIA A ll-A

Dinamo Bacău — Metrom Bra
șov 2—1 (1—0)

Siderurgistul — Poiana Cîmpi- 
na 2—0 (1—0)

Ceahlăul P. Neamț — Metalur
gistul Buc. 3—1 (1—0)

Progresul Brăila — C.F.R. Paș
cani 4—0 (2—0)

Chimia Suceava — Dinamo Vic
toria Buc. 1—0 (1—0)

Oltul Rm. Vîlcea — Flacăra 
Moreni 2—0 (1—0)

Politehnica Buc. — Oțelul Ga
lați 3—0 (3—0) 

I I, ÎN CATEGORIA C
SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

calculat. Linia de fund — bine 
dirijată de experimentatul Ma
rin Marcel — a rezolvat con
structiv duelurile cu partenerii 
de întrecere, i-a găsit în perma
nență pe cei doi mijlocași sau 
aripile, venite în ajutor, la pri
mire. continuînd circulația min
gii. spre vîrfurile centrale, Stă
nescu și Oblemenco.

Formația bucureșteană a avut 
o evoluție ștearsă. La început, 
în primul sfert de oră, ea a ieșit 
cu bine din presiunea exercitată 
de gazde. Apărătorii s-au dublat 
cu atenție, au pasat cursiv spre 
coechipierii apropiați, dar în zo
na de pregătire s-au pierdut cu 
ușurință numeroase baloane. Ma
joritatea l-au căutat pe Constan
tin, retras între mijlocași, care a 
„telefonat" pasa decisivă, dirija
tă fie spre Voinea, fie spre Crei
niceanu. Procedeul lui Constan
tin a înlesnit misiunea apărăto
rilor craioveni, bine plasați și 
prompți în intervenții. Destul de 
scăzut și aportul celor doi mijlo
cași, care au acționat confuz și 
parcă în contratimp. A trebuit 
să intre foarte tînărul Dan Savu, 
fiul antrenorului Ilie Savu, care 
— prin calmul său și prin ser
viciile oportune, dublate de șu
turi pe poartă — a servit o lecție 
celor mai mari. Trebuie mențio
nate și greșelile unor apărători, 
cum a fost pasa la adversar tri
misă de Peteseu în min. 16 și 
care a stat la baza primului 
gol.

Ca o concluzie asupra jocului 
slab practicat de Steaua mai 
trebuie spus că primul șut pe 
spațiul porții al echipei bucureș- 
tene a fost expediat în min. 47 
(autor : Constantin), iar totalul 
lor n-a depășit cifra 51

GH. NICOLAESCU

A fost momentul crucial al jocu
lui. U.T.A. s-a clătinat cîteva mo
mente, dar apoi, cu o prospețime 
surprinzătoare, s-a năpustit asu
pra adversarului. Ce a urmat ? O 
suită, parcă nesfirșită de acțiuni, 
și o serie de 4 goluri realizate — 
este drept — și datorită unor grave 
erori de apărare ale echipei oaspe.

U.T.A. : Gornea 8 (min. 85 Wei- 
chelt) — Birău 7, Bacoș 7, Cucla
6, Țirlea 6 — Igna 7, Mețcaș 8 
(min. 85 Domide) — Axente 8, Jac
7, Tr. Popescu 8, Chivu 9.

STEAGUL ROȘU : Adamache 4 
(min. 59 Piled 4) — Ivăncescu 5, 
Jenei 6, Alecu 6, Campo 5 — Pes- 
caru 5. Năftănăilă 6 — Selymesi 7, 
Goran 6, Gane 6, Gyorfi 6.

CALIN ANTONESCU

A. S. Cugir — C.S.M. Sibiu 
2-1 (1—1)

Ind. sîrmei C. Turzii — Vago
nul Arad 1—1 (0—1)

A.S.A. Tg. Mureș — Minerul 
Baia Mare 0—0

C.S.M Reșița — Unirea Dej
5—2 (2—0)

Gaz metan Mediaș — C.F.R. 
Timișoara 2—0 (1—0)

Clujeana — Crișul Oradea 0—0
C.F.R. Arad — Minerul Lupeni 

4—0 (2—0)

(SAPTAMÎNA 15-21 MAI) 
ACTIVITATE INTERNA

ATLETISM : 20-21.V - Etapa 
a ll-a o campionatului repu
blican pe echipe.

BOX : 17-20.V. - Finala con
cursului individual de califi
care seniori la Brașov

CĂLĂRIE: 20-21 .V. - Con
curs dotat cu „Cupa Primă
verii", la București.

CICLISM: 18-2*1 .V. - Circui
tul regiunii Ploiești.

HALTERE: 20-21 V. - Fina
lele campionatului republican 
de seniori, în București.

MOTOCICLISM : 21 .V. - Eta
pa a lll-a a campionatului 
republican de motocros, la 
București.

BASCHET : 21 .V. - Jocuri în 
cadrul campionatului mascu
lin cat. B, seria I.

HANDBAL: 18.V. - Jocuri 
în cadrul campionatului repu
blican cat. A; 20-21 .V. - 
Jocuri în cadrul campionatu
lui republican cat. A și B ; 
19—21.V. — Jocuri în cadrul 
campionatului de calificare, 
finalele la băieți și fete.

POPICE : 18-21.V* - Etapa 
finală a campionatului repu
blican feminin pe echipe.

ANDBAL

Etapă calmă în campionatele republicane
CATEGORIA A 

MASCULIN

Dinamo București—C.S.M. Re
șița 27—4 (13—2). în mare ver
vă de joc, acționînd excelent pe 
contraatac (remarcabil la acest 
capitol Costache II), campionii 
țării au cîștigat ușor în fața unui 
partener care nu a emis în nici 
un moment pretenții. Au mar
cat : Costache II 6, Nica 3, Costa- 
che I 3, Moldoveanu 5, Mozer 3, 
Popescu 3, Samungi 1, Ivănescu 
3 pentru învingători, respectiv 
Barabas. Iachman, Reich] și 
Kruhl. (M. NUȘA).

Politehnica Galați—Universita
tea București 9—9 (5—4). O dată 
cu acest punct, studenții gălă- 
țeni au pierdut ultima șansă de 
a rămîne în categoria A. Rezul
tatul oglindește situația de pe 
teren. (T. SIRIOPOL — coresp.).

Dinamo Bacău—Politehnica Ti
mișoara 15—7 (6—2).

Rafinăria Teleajen—Agronomia 
Iași 23—13 (8—7).

Dinamo Brasov—Steaua 12—16 
(4—8).

FEMININ

Universitatea Timișoara—Uni
versitatea București 5—5 (3—3). 
Timișorencele au cedat un punct 
colegelor lor din Capitală, dato
rită ratării a două lovituri de 
la 7 m (Nemetz și Szekeli), pre
cum și altor trei ocazii clare Ia 
semicerc (Kaspari și Szekeli). în 
general, gazdele au manifestat 
oboseală și nervozitate. Au în
scris : Moșu 3, Nemetz și Cioses- 
cu pentru gazde, Dumitru 2, Do- 
bîrceanu, Sramko și Furcoi pen
tru oaspete. A arbitrat corect 
V. Reisner (Sibiu). (P. ARCAN
— coresp. principal).

Rulmentul Brașov—Mureșul Tg. 
Mureș 12—12 (8—4). Mureșence- 
Je au jucat foarte bine în repri
za secundă. în plus, la scorul de 
8—11 portărița brașovencelor, 
Emilia Savin, s-a accidentat, iar 
înlocuitoarea acesteia nu a reușit 
să facă față atacurilor susținute 
ale oaspetelor. în contrast, Mu
reșul a beneficiat de aportul 
portăriței Irina Toro, care a sal
vat goluri gata făcute. (C. GRUIA
— coresp. principal).

Rapid București — Confecția 
București 8—5 (3—1). Mai decise 
în atac și cu o apărare mai

ȘAH : 20-28 V - Finala
campionatului republican pe 
echipe mixte, la Cluj

VOLEI: 16-2GV - Turneul 
final al campionatului repu
blican masculin, în București.

Agendă 
competițională
FOTBAL: 21 .V. - Campio

natul republican cat. B, C și 
juniori.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALA

TENIS/C: 19-21.V. - întîl- 
n'^pa România - Spania din 
cadrul „Cupei Davis , la Bucu
rești ; 15-21.V. - Participare 
la concursul de la Kiev.

TENIS/M : 17.V. — Progre
sul - Sparta Praga în finala 
„C.C.E." femei, la Praga.

ȘAH : 19.V. - Meci interna
țional inter-orașe, la Budapes
ta ; 20. V. - turneu interna
țional masculin la Moscova 
(participă Fl. Gheorghiu) ;

bine organizată, rapidistele au : 
pus treptat stăpînire pe joc, iar , 
în final au dominat net. O re- j 
marcă pentru Maria Buzaș, por
tărița învingătoarelor, care a re
zolvat cu succes unele situații 
dificile. (N. MUSCELEANU).

Voința Sighișoara — Progresul 
București 12—7 (5—6).

CATEGORIA B

MASCULIN, seria I : Metalul 
Copsa Mică — Tractorul Brasov 
24—10 (12—6); Voința Sibiu — 
Știința Lovrin 21—9 (11—3); 
Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Timișui Lugoj 23—4 (14— 
2); Rapid București — Tehno- 
metal Timișoara 13—12 ; Textila 
Cisnădie—Voința București 17— 
16 (8—6).

Seria a Il-a : Universitatea Cra
iova — Universitatea II Bucu
rești 19—15 (11—8); I.C.F. — Po
litehnica II Timișoara 14—17 
(7—9); Universitatea Cluj — Pe
dagogic Bacău 32—10 (15—5).

FEMININ, seria I: Spartac 
Constanța — Voința Odorhei 
9—11 (1—7); Textila Buhuși — 
Sc. sportivă Petroșeni 13—7 
(7—5); Favorit Oradea — Sc. 
sportivă nr. 2 București 8—11 
(5—5); Constructorul Timișoara 
— C.S.M. Sibiu 7—5 (6—4).

Seria a Il-a: Universitatea II 
Timișoara — Universitatea Cluj 
12—14 (4—8); Științe Economice 
București — Politehnica Bucu
rești 7—11 (2—4) ; I.C.F. — Uni
versitatea II București 19—6 
(6—2).

De la I. E. B. S.
• Pentru jocurile de tenis din 

„Cupa Davis“ dintre reprezentati
vele ROMÂNIEI Și SPANIEI din 
19, 20 și 21 mai, de pe terenul Pro
gresul, biletele se găsesc de vîn- 
zare la agenția din str. Ion Vidu. 
S-au pus, de asemenea, în vînzare 
abonamente pentru toate cele trei 
zile.

• La Complexul Tineretului a 
luat ființă un centru de tenis pen
tru amatorii care doresc să practice 
acest sport. înscrieri și informații 
Ia administrația ștrandului Tinere
tului, telefon 17.39.25.

21 .V - Turneu international 
de tineret la Riga (participă 
D. Ghizdavu) ; 21 V. - Tur
neu internațional feminin la 
Kiev (participă Alexandra Ni- 
colau).

BOX : 18.V. - Meciul de ti
neret dintre echipele Româ
niei și Ungariei, la București ; 
20.V. - Revanșa acestei întîl- 
niri, la Brăila.

CĂLĂRIE : 14-16.V. - Parti
cipare la C.H.I. de la Novi 
Sad (Iugoslavia).

LUPTE GRECO-ROMANE : 
19—21.V. — Campionatele eu
ropene, la Minsk.

NATAȚIE : 15.V. - Partici
parea echipei de polo a Ro
mâniei la o competiție în 
R. F. a Germaniei; 19-22.V.- 
Participarea săritorilor la un 
concurs în R. D. Germană.

SCRIMA : 20-21 .V. - Turneul 
internațional de la Commo 
(Italia).

TIR : 15-21.V. - Marele pre
miu DOSAF, la Plsen (Ceho
slovacia) ; 18-30.V. - Campio
natele europene la talere din 
șanț și din turn, la Brno (Ceho
slovacia) ; 18-21.V. - Trăgă
torii de la Olimpia București 
evoluează la Budapesta.

Mihaela Peneș - din sas 
peste 56 m la suliță!

(Urmare din pag. 1)

10 000 m: N. Siminoiu (Rapid) 
31:22,0*, P. Korosi (Met. lhined.) 
32:13,6 *, K. Stof (St. roșu Br.) 
32:35,8*, Gh. Hanganu (Met. llu- 
ned.) 32:47,6*; 30 km (șosea): A. 
Baraliaș (Din.) 1.43:41,6, D. Buiae 
(Din.) 1.44:14,8, Ov. Lupii (St.) 
1.45:25,6, ». Lazăr (Farul C-ța)
I. 46:42,2, T. Voicu (Rapid) 1.49:46,6; 
400 mg: V. Jurcă (Din.) 52,1, V. 
Mihăiescu (Rapid) 53,6, Ad. Schnei
der (Polit. Tini.) 55,0, D. Cușma 
(Șc. sp. Bacău) 55,0 *, FI. Drăguței 
(1CF) 55,8*; 4x400 m : Dinamo 
3:22,4, ICF 3:28,3; prăjină: 1*. 
Astafei (St.) 4,75, Cr. Ivan (Rapid) 
4,54* — «vcord republican de ju
niori, E. Simionescu (St.) 4,15, N. 
Ligor (ICF) 4,15, I. Cujhă (CSO 
lași) 4,15 * ; lungime : M. Zaharia 
(Rapid) 7,41, S. Ciochină (Met.) 
7,31, D. Bădini (St.) 7,26, C. Agapie 
(Șt. economice) 7,11 ; disc : I. Naghi 
(St.) 55,54, V. Sălăgean (St roșu 
Br.) 51,44, Z. Heghedus (CSM 
Reși(a) 47,4 !; ciocan : Gh. Costache 
(Din.) 62,70, V. Tibuhchi (Din.) 
59,30, Șt. Șiscovici (Din.) 5’,30, N. 
Rășcăneseu (St.) 55,18, Fr. Ainels 
(CSO Mediaș) 52,62 ; decatlon: S. 
Ilodoș (ICF) 6 863 p *, A. Șepci 
(Univ. Cluj) 6 567 * — rec. republi
can juniori; M. Muha (Polii lași) 
6 263 * ; femei: 200 m : Ec. No- 
urescu (Met.) 24,7, M. Colb (Met.) 
24,8, I. Petrescu (Rapid) 24,9, Ec. 
Vitalios (Tract. Tg. Sec.) 25,2, M. 
Coman (CSO Brăila) 25,5 *, El. lo- 
nescu (Constr.) 25,9; 300 m: El. 
Baciu (Șc. Sp. UCFS Roman) 2:09,9, 
V. Gabor (Rapid) 2:11,3, FI. Slancu 
(St.) 2:12,5, I. Szacacs (Tract. Tg. 
Sec.) 2:12,5, Cl. lacob (Prog.) 
2:12,8; 80 mg: V. Suică (ICF)
II, 4*, V. Bufanu (Met.) 11,4*. S. 
Anghelescu (Viitorul) 11,5, V. Visco- 
poleanu (St.) 11,5, El. Vintilâ (Din.) 
11,6, G. Negoescu (Prog.) 11,8 ; 
înălțime: V. Bonei (Rapid) 1,67*. 
N. Balea (St.) 1,58, D. Munteanu 
(Șc. sp. Bacău) 1,58, D. Radu (St.) 
și Al. Stoenescu (Știința Alex.) 1,55; 
greutate: A. Sălăgean (Tract. Br.) 
15,68, A. Gurău (Prog.) 14,58, El. 
Elic (Met.) 13,61, L. Oros (St.) 
13,37; suliță: M. Peneș (Din ) 56,02, 
M. Ciurea (Din.) 53,88 *, T. Bucura 
(ICF) 46,10 *, I. Slancu (Din.) 44,24, 
El. Neacșu (Șc. Sp. UCFS C-lung) 
43,46; pentatlon: M. Pândele (Met.) 
4 292 p, S. Tănase (CSM Cluj) 
4089 p, Ol. Damian (St. roșu Br.) 
4 051 * p, M. Dobre (ICF) 3 875 p, 
El. Nicolaus 3 795 p, P. Păulețu 
(ICF) 3 760 *p ; 4x100 m: Metalul 
49,3, Steaua 50,5, ICF 51,1.

Ancora 

- Loco- 

:1. roșie 

sta Făl- 

lul Ră- 

I Mizil 

ria Ro-

C.F.R. Roșiori — Oltul Sf. Gheor- 
gbe 0—0

Dunărea Giurgiu — Muscelul 
Cîmpulung 5—1 (4—0)

I.M.U. Medgidia — Portul Con
stanța 0—0

Electrica Constanta — Stuful 
Tulcea 3—1 (1—1)

Rapid C. F. Buc. — Metalul 
Tîrgoviște 0—1 (0—1)

S. N. Oltenița — Fi. roșie Bucu
rești 1—1 (0—0)

Progresul Corabia — Electrica
Fieni 2—1 (1—0)

Tractorul Brașov — Victoria 
Călan 3—0 (1—0)

Aurul Zlatna — Electroputere 
Craiova 1—2 (0—1)

Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu 
4—1 (1—0)

Progresul Strehaia — Victoria 
Tg. Jiu 4—2 (2—1)

Chimia Făgăraș — Metalul Hu
nedoara 1—0 (0—0)

Minerul Anina — Metalul Tr. 
Severin 4—0 (2—0)

Autorapid Craiova — C.F.R. 
Caransebeș 2—0 (1—0)

Steaua roșie Salonta — Meta
lul Copșa Mică 2—1 (0—0)

Recolta Cărei — Minerul Bihor 
4—1 (1-1)

Metalul Aiud — Olimpia Ora
dea 1—1 (1—1)

Chimica Tîrnăveni — Arieșul 
Turda 0—0

Voința Reghin — Faianța Si
ghișoara 2—2 (1—2)

Soda Ocna Mureș — Minerul 
Baia Sprie 1—0 (1—0)

Sătmăreana — Medicina Cluj 
1-1 (0-1)

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT NR.

19 ETAPA DIN 14 MAI 1967

1. Univ. Cluj—Rapid 2—0 1
2. C.S.M.S. Iași—Politehnica 4—1 1
3. U. T. Arad—Steagul roșu 5—1 1
4. Dinamo București—Farul 5—2 1
5. Univ. Craiova—Steaua 3—0 1
6. Dinamo Pitești—Petrolul 0—0 x

7. A.S A. Tg. Mureș—Minerul Baia
Mare 0—0 x

8. Gaz metan—C.F.R. Tim. 2—0 1
9. Mantova—Juventus 1—1

10. Lecco—Venezia 2—1
11. Brescia—Foggia 0—0
12. Torino—Milan 0—0
13. Cagliari—Lanerossi 0—0

Fond de premii 409 157 lei

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



Trimisul nostru special in „Cursa Păcii“, HRISTACHE NAUM, transmite: LA GIMNASTICĂ

Două zile de mare dificultate
® Ion Cosma pe

SZCZECIN, 14. Sîmbătă și du
minică au fost două zile „inferna
le" pentru rutierii participant la 
cea de a XX-a ediție a „Cursei 
Păcii". Mulți dintre cei peste 100 
de ziariști prezenți în caravană au 
și dat cronicilor lor acest titlu, 
într-adevăr el reflectă fidel reali
tatea. In două zile au fost par
curse trei etape însumînd 416 km. 
Cicliștii au alergat aproape 10 
ore, luptind în permanență cu 
rafalele de vînt, ?e ,aU devenit tot 
mai puternice în apropierea Mării 
Baltice. Pe ultima parte a etapei 
a Vl-a, o ploaie rece le-a solicitat 
sportivilor nu numai rezistența fi
zică, ci și atenția, întrucît șoseaua 
a devenit foarte alunecoasă. Și 
așa obosiți cum erau, ei au trebuit 
să facă apel la ultimele resurse 
pentru a evita pe cit posibil bus
culadele. Sperînd că v-am creat, 
în mare, o imagine a dificultăților 
prin care au trecut cicliștii în a- 
ceste două zile, să vă vorbesc a- 
cum despre principalele aspecte 
pe care le-a ridicat întrecerea.

în primul rind, trebuie să men
ționez faptul că cehoslovacul Jan 
Smolik se dovedește la cei 24 de 
ani ai săi un redutabil rutier, cu 
mari posibilități de a egala per
formanțele lui Gustav Schur. Din 
1964, cînd a cîștigat a XVII-a ediție 
a „Cursei Păcii", el Și-a îmbună
tățit substanțial calitățile. Are a- 
cum un remarcabil sprint, un 
contratimp valoros și foarte multă 
combativitate. Smolik merită cu 
prisosință tricoul galben, pe care-1 
poartă din nou, din etapa a V-a. 
Foarte valoroși sint și cicliștii 
francezi : R. Heintz, M. Duchemln 
și R. Berland care demonstrează 
mari posibilități.

Sportivii noștri au mers bine în 
etapele de bloc, dar au capotat la 
contratimp. Este punctul nostru 
nevralgic, din cauza căruia vom 
mai avea de pătimit și în alte 
competiții pe etape. Nu pot însă 
trece cu vederea faptul că au su
ferit și multe accidente. Șt. Suciu 
a fost răsturnat într-un viraj în 
etapa a IV-a, cînd era într-o po-

Participanții 
la Raliul transbalcanic 

au încheiat prima etapă
Ieri dimineață, din stațiunea ma

ritimă bulgară „Nisipurile de aur" 
s-a dat startul în prima ediție a Ra
liului automobilistic transbalcanic. 
La competiție participă 10 echipaje 
iugoslave. 13 bulgare și 13 româ
nești. Concurenții au intrat în Ro
mânia prin punctul de frontieră 
Negru Vodă și, după un popas la 
Constanța, s-au îndreptat spre 
București, unde au ajuns aseară. 
Astăzi dimineață la ora 8, are loc 
în Capitală pe platoul de la Pavili
onul Expoziției din Piața Scînteii 
o probă de îndemînare, după care 
Se va pleca spre Brașov prin Pi
tești (sosire ora 11,50), Cîmpulung, 
Rîșnov, Predeal (ora 14.20). Pe ser
pentinele ce urcă la Poiana este 
programată o probă de viteză în 
' astă între orele 15—16. Seara, în 
jurul orei 18,44, concurenții vor a- 
junge la Sibiu trecînd prin Făgăraș.

Echipa de tenis a Spaniei 
se află la București

® ASTÂ7! SOSESTE SI M. SANTANA • MECIUL ROMÂ- 
NIA-SPANIA ESTE PRIVIT CU DEOSEBITĂ SERIOZITATE 

DE OASPEȚI
Din seara zilei de sîmbătă. com

ponența reprezentativei de tenis a 
Spaniei sînt oaspeții Bucureștiului. 
Lipsește din rindurile lor doar pri
mul echipier. Manuel Santana, aș
teptat să sosească astă-seară din 
Berlinul occidental, unde este an
gajat în întrecerile turneului inter
național al clubului „Rot-Weiss“,

Jose-Luis Arilla, Juan Gisbert, Ma
nuel Orantes, conduși de căpitanul 
de echipă J. Bartroli și secondați de 
antrenorul englez R. Becker, au și 
făcut primul antrenament de acomo
dare pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul, l-am urmărit ieri după 
amiază, la încălzire. Toți cei trei 
tenismani spanioli manifestă o bună 
dispoziție de joc și evoluția lor — 
chiar în limitele unui simplu antre-

locul 4 in
ziție favorabilă, și a pierdut ast
fel minute prețioase; Gh. Suciu 
s-a aflat in aceeași zi într-o bus
culadă, iar C. Grigore, I. Cosma 
și G. Moiceanu au schimbat în 
2 zile 10 cauciucuri ! In etapa a 
VI-a ei au reușit să se reabiliteze 
întrucîtva, ocupînd locurile IV — 
I. Cosma și VIII — C. Grigore, 
locuri onorabile, care ne readuc 
în rîndul formațiilor despre care 
presa și specialiștii discută pe 
larg. Iată, de altfel, clasamentele 
individuale ale celor două zile :

Simbătă, etapa a IV-a, Byd- 
goszcz-Slupsk (214 km) : 1. R. 
Marks (R.D. Germană) 4h54:27, 2. 
S. Juszko (Ungaria), 3. R. Berland 
(Franța) — același timp... 12. Moi- 
ceanu 4h57:16... 17. Șt. Suciu
4h59:15... 40. Grigore 5h 00:44... 56. 
Cosma 5h02:48... 60. Moldoveanu
5h04:04... 74. Gh. Suciu 5hll:28
(medie orară — 43,6 km).

Duminică, (dimineața), etapa a 
V-a .contratimp individual, Slaw- 
no-Koszalin (42 km) : 1. R. Heintz 
(Franța) lh06:09, 2. J. Smolik
(Cehoslovacia) lh06:24, 3. M. Du-

Trimisul nostru special la Skopje, ADRIAN VASILIU, ne transmite:

Iugoslavia din nou campioana 
balcanică la baschet

Deși a întrecut Bulgaria și Turcia, echipa României 
s-a clasat pe locul IV

Inutil să vă descriem drama
tismul partidei dintre baschetba- 
liștii români și cei bulgari, deci
sivă pentru cucerirea medaliilor 
de argint și de bronz ale celei 
de a IX-a ediții a J.B

în partida de sîmbătă, baschet- 
baliștii noștri au fost pur și 
simplu obsedați de diferența de 
7 puncte cu care trebuiau să în
vingă. deoarece, dublată de o 
victorie în fața Turciei, aceasta 
i-ar fi adus pe locul 2 în cla
samentul general.

în primele 10 minute, cînd Albu 
și-a condus excelent partenerii, 
echipa României a controlat com
plet jocul, evoluția ei obținînd 
aplauze la scenă deschisă. Novac 
si Cernea au luptat admirabil în 
fața lui Radev, Savov-Barciovski 
și Golomeev, iar Savu și Nosie- 
vici au creat permanent derută 
în defensiva adversă. Aflați m 
fața unui eșec de proporții, bul
garii au încercat toate variante
le posibile în apărare și au ata
cat cu înverșunare pentru a re
duce diferența. Totuși, în min. 
36 beneficiem de un avans de 
10 puncte (61—51), suficient pen
tru obiectivul propus. Dar, în 
loc să forțeze cît mai des pătrun
derile pentru a obține cel puțin 
aruncări libere (în ultimele cinci 
minute nu am executat nici o 
asemenea aruncare !), Albu, Je- 
keîy (în special) și Diaconescu 
(aruncarea sa din ultimele 30 de 
secunde putea să ne coste victo
ria) au încercat tot timpul coșul 
de la distanță, fără succes însă, 
în timp ce contraatacurile ad
verse s-au soldat cu tot atîtea 
coșuri. Și iată-ne în ultimele 30 
de secunde cu numai un punct 

nament — trădează o clasă înaltă. 
Din primul moment ne-a făcut o im
presie deosebită Arilla, excelent în 
voleuri, Gisbert, stăpîn pe loviturile 
de bază, ca și tînărul Orantes, po
sesor al unui fizic adecvat, deosebit 
de mobil și activ la fileu.

Din tribuna terenului central de 
la Progresul, am cules următoarea 
declarație din partea căpitanului e- 
chipei spaniole, .1. Bartroli : „Con
siderăm deosebit de importantă tn- 
tilnirea din cadrul „Cupei Davis", 
pe care o vom susține la sfirșitul 
sâptăminii, la București. Nu am avut 
ocazia să văd pînă acum pe jucă
torii echipei române, dar rezultatele 
obținute de ei in turneele, interna
ționale ii prezintă ca foarte redu
tabili". (RD. V.)

etapa a Vl-a
chemin (Franța) lh06:35... 47.
Moiceanu lhll:39... 56. Șt. Suciu 
Îhl2:31... 61. Cosma lhl3:00... 67.
Grigore lhl4:45... 75. Moldoveanu 
lhl5:46... 84. Gh. Suciu lh!6:49 ; 
(după-amiază), etapa a VI-a, 
Koszalin-Szczecin (160 km) :. 1.
J. Serpenti (Olanda) 3h36:45, 2. F. 
Nienteijer (Olanda), 3. El Gourch 
(Maroc), 4. Ion Cosma (România), 
5. H. Mintjens (Belgia), 6. O. H. 
Pedersen (Danemarca), 7. K. Se
ver (Cehoslovacia), 8. C. Grigore 
(România) — toți același timp. 
Ceilalți 4 sportivi români au sosit 
și ei în același timp cu învingă
torul, în cadrul unui pluton de 80 
alergători.

Clasamentul general individual 
(după 6 etape) * 1 Smolik 18h 58.-34, 2. 
Helntz 18h 59:49, 3 Berland 19h 00:05,... 
22. Moiceanu 19h 06:11,... 34. Șt. Suciu 
19h 10:13,... 41. Grigore 19h 12:53,... 42. 
Cosma 19h 12:57,... 54. Moldoveanu
19h 17:44,... 65. Gh. Suciu 19h 29:17. 
Clasament general pe echipe (după 
6 etape) :1. Franța 57h 02:26. 2. R. D. 
Germană 57h 05:35, 3 .Cehoslovacia
57h 07:02,... 12. România 57h 26:29.
Luni : zi de odihnă. Marți : etapa a 
VII-a Szczecin—Berlin (157 km).

avans, iar mingea la adversari... 
Savov a scăpat însă mingea în 
aut, iar replica noastră a contu
rat .scorul final la 63—60 (33— 
24). în locul unei victorii como
de, la care superioritatea tehnică 
și tactică i-ar fi dat dreptul, 
echipa noastră nu a realizat de- 
cît un succes minim, fără urmări 
favorabile în clasament.

E. Kassav (Ungaria) și I. Petro- 
vici (Iugoslavia) au condus exce
lent formațiile: ROMANIA — 
Cernea 12, Novac 8 Nosievici 9, 
Savu 8. Jekely 2. Albu 16. Hîrsan 
5, Popescu 2, Diaconescu 1: BUL
GAR IA — Dimov 8, Radev 19, 
Golomeev 2, Kîrstev 2, Savov 9, 
Dimitrov 12, Hristov 8. în cele
lalte partide de sîmbătă : Iugo
slavia—Grecia 100—74 (48—24), 
Iugoslavia B—Turcia 92—73 (48— 
42).

Duminică s-au înregistrat re
zultatele : Iugoslavia — Bulqaria 
98—76 (52—30). Iugoslavia B — 
Grecia 95—83 (53—43) și Româ
nia — Turcia 71—67 (37—37).

în clasamentul final, Iugo
slavia ocupă locul I, urmată, în 
ordine, de Bulgaria, Grecia, 
România și Turcia (Iugoslavia B 
a participat în afară de concurs).
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AU LUAT UN START BUN ÎN 
CAMPIONATUL EUROPEAN 

FEMININ

VARȘOVIA, 14 (Aqerpres). — 
în cadrul campionatului european 
feroviar de baschet (feminin), 
care se desfășoară la Poznan, 
echipa României a învins cu sco
rul de 43—39 reprezentativa Bul
gariei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 51—47; Polonia — 
Iugoslavia 61—33

TENISMANII ROMANI 
SE AFIRMA LA ROMA

în sferturile de finală ale cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Italiei, campionul român Ion 
Țiriac a obținut o netă victorie 
asupra italianului G. Bologna, de 
care a dispus cu 6—0, 6—0 6—2. 
Tiriac întîlnește în semifinale pe 
australianul Mulligan, învingător 
cu 6—0, 6—1, 1—6. 8—6 asupra 
lui Gulyas. în celelalte sferturi : 
Roche — Franulovici 8—6, 6—3, 
6—3 ; Pietrangeli — Iovanovici 
9—11, 6—1, 6—0, 1—6, 6—0.

în proba de dublu bărbați, Ion 
Țiriac și llie Năstase s-au cali
ficat în sferturi de finală, învin- 
gînd pe sovieticii Leius-Korotkov 
cu 6—3, 6—2, 6—4. La dublu
mixt : Năstase (România), Salfati 
(Franța) — Leius, Bakșeeva 
(U.R.S.S.) 1—6, 6—4. 6—2; Țiriac

Selecționatele noastre 
in concursul cu juniorii

Duminică după-amiază, în sala 
Floreasca din Capitală s-a desfă
șurat întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre selecționatele 
școlare ale României și reprezen
tativele de juniori ale R. F. a 
Germaniei. Spectatorii prezenți — 
în majoritate elevi veniți să-i 
încurajeze pe colegii lor — au 
avut satisfacția victoriei echipe
lor noastre, atît la băieți, cît și 
la fete. Elevii români au obținut 
primele locuri și la individual 
compus, prin Alina Goreac și 
Cornel Bălan.

REZULTATE, FETE, echipe: Ro
mânia 182,10, R. F. a Germaniei 
179,00 p; individual compus: 1. 
Alina Goreac (România) 37.50 p,
2. Maria Andrioaie (România) 
37,25 p, 3. Irina Sărăcuț (Româ-

«EKS

Reprezentativa de rugbi a României a întrecut 
fără drept de apel XV-le Italiei: 24-3 [16-0)1

(Urmare din pag. 1)

8 cînd Irimescu, bine dublat de 
Wiisek, înșeală apărarea italiană și 
culcă balonul : 3—0 și apoi 5—0, 
pentru că tot el transformă încer
carea. Nu trec decît 3 minute și 
Wtisek înscrie și el o încercare : 
8—0. De data aceasta, Irimescu ra
tează transformarea. în min. 19 
scorul ia proporții : o frumoasă ac
țiune a treisferturilor noastre, ba
lonul ajunge la Wusek și acesta 
culcă din nou : 11—0 și, prin trans
formarea încercării de către Iri
mescu : 13—0. Oaspeții au ocazia să 
reducă din handicap, dar Di Zitti 
ratează o lovitură de pedeapsă 
(min. 32). In min. 37, o splendidă 
acțiune pornită de la Dragomires- 
cu ajunge — după ce au fost par
curși mai bine de 60 de metri din 
teren ! — la Baciu, care culcă și 
el în spațiul de țintă italian : 16—0 
(Irimescu ratează transformarea).

(România), Wade (Anglia) — 
Chanfreau (Franța), Sheriff (Aus
tralia) 6—3, 8—6 (optimi de fi
nală). în sferturi de finală : Ți
riac, Wade — Năstase, Salfati
6—1, 2—6, 6—4.

@ Finala turneului internațio
nal de tenis din Berlinul occi
dental se va disputa între Ma
nuel Santana (Spania) și Roy 
Emerson (Australia). Amîndoi au 
cîstiqat cu 3—0 în meciurile se
mifinale. Santana l-a învins pe 
sud-africanul Moore, iar Emer
son pe enqlezul Stilwell

RECORDURI MONDIALE 
ALE ATLEȚILOR AMERICANI

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Houston (Texas), 
sprinterul american James Hines 
a alerqat 100 y în 9,1 egalînd 
recordul mondial detinut de Bob 
Hayes și Harry Jerome.

La Fresno (California), echipa 
de ștafetă a Universității San 
Jose a stabilit un nou record 
mondial în proba de 4 x 220 y, 
cu timpul de 1:22,1 (vechiul re
cord era de 1:22.6 și data din 
1958). în ultimul schimb, Tommie 
Smith a fost cronometrat în 
19.4

• La Londra, în cadrul unui 
concurs atletic, sportiva britani
că Anne Smith a obținut cea 

școlare învingătoare 
din R.F. a Germaniei

nia) 37,00 p. Pe aparate, sărituri: 
Alina Goreac 9,40 p; paralele: 
Maria Andrioaie 9,35 p, bîrnă: 
Alina Goreac 9,40 p, sol: Alina 
Goreac 9,60 p; BĂIEȚI, echipe: 
România 263,85 p, R. F. a Ger
maniei 257,05 p ; individual com
pus : 1. Cornel Bălan (România)
53.35 p, 2. Aurel Bunescu (Ro
mânia) 53,25 p, 3. Walter Mossin- 
ger (R. F. a Germaniei) 52,75 p. 
Pe aparate, sol: A. Bunescu și 
M. Gheorghiu (România) 9,30 p, 
cal : J. Hinsche (R. F. a Germa
niei) 8,60 p, inele: C. Bălan 
9,45 p, sărituri : J. Hinsche și W. 
Beinecke (R. F. a Germaniei) 
9,25 p, paralele: -W. Mossinger 
9,10 p, bară: M. Gheorqhiu
9.35 p.

După pauză ne mărim avantajul 
prin Irimescu țmin. 41) care trans
formă o lovitură de pedeapsă. în 
fine, în min. 51 înscriu și italienii : 
Dî Zitti, la a patra lovitură de pe
deapsă, transformă : 19—3. Scorul 
este pecetluit în min. 61. cînd Răș- 
canu a reușit să „spargă" apăra
rea italiană și să înscrie o încer
care aproape de centru. Transfor
mă Irimescu și... 24—3 !

Arbitrul Edgar Friedfein (R.D.G.) 
care l-a înlocuit pe Bernard Marie 
(Franța) — absent — a condus for
mațiile :

ROMANIA : Dăiciulescu — Țîbu- 
ieac, Irimescu. Dragomirescu, Wu
sek — Oblemeneo, Florescu — Șer- 
bu. Demian, Rășcanu — M. Rusu, 
Veluda — Baciu, Onuțiu, Dinu.

ITALIA : Modonesi — Mattei, 
D’Alberton, Ambron. Gatto — Gia- 
ni, Conforto — Cucciarelli, Di Zitti, 
Prosperini — Cioni, Bertolli — 
Boccancelli, Silvestri, Romagnoli.

mai bună performantă mondială 
feminină în proba de o milă, cu 
timpul de 4:39.2

ECHIPA U.R.S.S. 
ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUI 

U.E.F.A.

Turneul de fotbal U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori, a 
fost cîștigat anul acesta de se
lecționata U.R.S.S., care a învins 
în finală cu scorul de 1—0 (0—0) 
reprezentativa Angliei. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Kuz- 
netov, în min. 44. Meciul s-a dis
putat la Istanbul în fața a 40 000 
de spectatori.

Întîlnirea pentru locul 3, dintre 
echipele Turciei și Franței, s-a 
terminat la egalitate: 1—1 (1—1). 
Prin tragere la sorti, locul 3 a 
fost atribuit fotbaliștilor turci.

0 La Tirana, în cadrul cam
pionatului european de fotbal, 
iugoslavia a întrecut Albania cu 
2—0 (1—0). Ambele goluri au 
fost înscrise de Zambata.

• în campionatul de fotbal al 
Italiei : Inter — Napoli 1—1, 
Mantova — Juventus 1—1, Roma 
— Spăl 1—0, Torino — Milan 
0—0, Bologna — Lazio 1—0, Bres
cia — Foggia 0—0, Cagliari — 
I.anerossi 0—0, Fiorentina — 
Atalanta 1—1, Lecco — Venezia 
2—1. Conduce Inter cu 47 p, 
urmată de Juventus cu 45 p.


