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Campionatul republican de atletism pe echipe
Olimpia Cataramă 53,06 m la disc, Gh. Costache 63,66 m
la ciocan, P. Astalel 4,70 m la prăjină

ORGAN AL UNIUNII OI CULTURA FIZICA 51 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Iarăși condiții atmosferice 
nefavorabile pentru întrecerile 
atleților, iarăși piste mustind de 
apă !... In această situație, cu 
prea puține excepții, perfor
manțele n-au fost cele așteptate.

Sub rezerva omologării lor de 
către biroul Federației de atle
tism rezultatele generale ale în
trecerilor din cat. A. de sîmbătă 
si duminică au fost următoarele:

Olimpia Cataramă a obținut un va
loros rezultat pe stadionul orășe

nesc din Cluj

STEAUA — RAPID 162—132 
(bărbați : 115—77 ; femei : 47—55)

STEAUA — BANAT 199,5—
113,5 (141,5—66,5 . 58—47)

RAPID — BANAT 151,5—146,5 
(100—91 ; 51,5—55,5)

DINAMO — BRAȘOV 169—138 
(121—75 ; 48—63)

DINAMO — BACAU 183—111 
(121—66 ; 62—45)

BRAȘOV — BACAU 179—111 
(109—74 ; 70—37)

SIFIION POPESCU - medalie de aur, ION TĂRANU — medalie 
de argint, fiHEORGHE POPOVICI — medalie de bronz la 
Campionatele europene de lupte grcco—romanc de Ia NinsK.

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)
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Echipa noastră de fotbal 
pleacă astăzi spre Țara cantoa
nelor. Un buchet de speranțe 
(ale tuturor celor ce doresc 
afirmarea fotbalului nostru și 
poate chiar ale celor chemați 
să-l reprezinte miercuri seara 
pe stadionul din Ziirich) îi 
fi tovarăș de drum și de 
dere in nordicul oraș al 
veției.

E normal să sperăm în
gătură cu acest Joc, îndrep
tățiți fiind de comportările 
din această primăvară ale ce
lor mai buni fotbaliști ai noș
tri. Slnt cuprinși în lotul care 
face deplasarea cei mai in 
formă jucători ai campionatu
lui (exceptind accidentările de 
ultimă oră — Dumitriu, Mar- 
hnovici). De fapt, ultima ac
cidentare este cea a lui Fră- 
țilă, in minutul 12 al Jocului 
cu Dynamo Berlin. Sintem con-

I.C.F.  — CLUJ 164—147 (102— 
95 ; 62—52)

I.C.F.  — ARGEȘ 187—117 (125— 
65 ; 62—52)

CLUJ — ARGEȘ 191—113 (127 
—64 ; 64—49)

BUCUREȘTI (Rapid, Steaua, 
Banat). Intîlnirea s-a desfășurat 
pe stadionul Dinamo. Rezultate
le generale ale celor trei meciuri 
au fost normale, singura situa
ție curioasă fiind înregistrată în 
întîlnirile echipelor feminine: 
Banatul a întrecut Rapidul, dar 
a pierdut la Steaua care, la rîn- 
du-i, a fost învinsă de Rapid I

Iată cele mai bune rezultate 
obținute cu acest prilej : BĂR
BAȚI : 100 m: A. Stamatescu 
(S) 10,8, V. Porojan (R) 11,0 ; 200 
m: Gh. Zamfirescu (S) 21,8, E. 
Tobias (B) 22,2, A. Deac (S) 22,3 ; 
400 m : Zamfirescu 49,0, Deao
49,5 V. Mihăiesuu (R) 49,(8; 
800 m : C. Bloțiu (R) 1:58,8 ; 
1500 m: Bloțiu 3:52,9, I. Da- 
maschin (S) 3:53,2*; 5000 tn: I. 
Cioca (R) 14:33,6*, V- Caramihai 
(S) 14:51.8 ; 10 km marș : I. Gă- 
situ (S) 49:08,2 ; 110 mg : N. Ma- 
covei (S) 14,8, N. Perțea (S) 15,0 ; 
400 mg : V. Mihăiescu (r) 53,7 ; 
3000 m obst: V. Caramihai 9:08,2
I. Cioca 9:14,2* ; 4x100 m: Stea
ua 43,0 ; lungime : Ad. Samungi 
(S) 7,16, D. Bădini (S) 7,14 ; tri
plu : V. Răuț (R) 15,18, M. Petra 
(S) 15,14 *, O. Viscopoleanu (S) 
15,05, G. Bloss (R) 15,03 ; înălți
me : C. Semen (R) 1,90, A. Popes
cu (S) 1,90 ; prăjină : P. Astafei 
(S) 4,70, Cr. Ivan (R) 4,50 ; greu
tate : A. Raica (R) 14,90 ; disc : I. 
Naghi (S) 53,50, Z. Heghedus (B) 
46,80 ; suliță : W. Socol (S) 66,54; 
ciocan : N. Răscănescu (S) 55,70, 
V. Popescu (S)' 53,94 ; FEMEI : 
100 m : I. Petrescu (R) 11,9 ; 200 
m : Petrescu 25,0 ; 400 m : FI.
Grigorescu (R) 57,7, FI. Stancu 
(S) 57,8, V. Gabor (R) 58,7 ; 800 
m: Gabor 2:16,2, Stancu 2:17,8; 
80 mg : V. Viscopoleanu (S) 11,8; 
lungime : Viscopoleanu 6,07, M. 
Salamon (S) 5,95 * ; înălțime : V. 
Bonei (R) și D. Radu (S) 1,55 ;

Ziirich

are o 
pentru 
numai

SI VICTORIE!
vinși insă că Jucătorii care 
vor alcătui echipa României la 
a 200-a sa apariție nu-și vor 
precupeți nici un efort pen
tru a cinsti evenimentul, pen
tru a se întoarce de Ia " ’
cu un rezultat bun.

Partida de la Ziirich 
însemnătate deosebită 
fotbalul românesc nu 
prin caracterul său Jubiliar. O 
victorie, miercuri seara, ne 
păstrează intacte șansele pen
tru obținerea clștigutui de 
cauză în această atit de grea 
serie ' ■
pean, 
odată optimismul in legătură 
cu meciul de la 25 iunie de la 
București, cu Italia. Deci, an
gaJament total pentru reali
zarea unui joc bun și a unui 
rezultat corespunzător In a
ceastă atit de grea partidă...

Drum bun și victoriei 

a campionatului euro- 
consolidlndu-ne tot-

I

greutate : L. Oros (S) 13,23 ; disc: 
Oros 40,40 ; suliță : S. Moritz (B) 
40,86 ; 4x100 m : Steaua 49,5, Ra
pid 49,9.

BRAȘOV. (Brașov, Dinamo, Ba
cău). Partidele au avut loc pe 
stadionul Tractorul. Sîmbătă a 
plouat torențial iar duminică 
timpul a fost amenințător. BAR- 
BAȚI : 100 m : C. Grigorescu (D) 
10,8, T. Puiu (D) 10,9, N- Pița

*) = recorduri personale-
(Ccmtinuare in pag. a 2-a)

ROMÂNIA-SPANIA IN „CUPA DAVIS“
Tenismanii români conduc cu 2-1 

înaintea partidelor decisive 
Dublul românesc a învins categoric: 3-0

Iată că după două zile de Între
ceri dirze, de emoții și surprize, 
tenismanii români reușesc să țină 
în șah puternica formație a Spa
niei’. Mai mult chiar, la capătul 
celor hei meciuri încheiate plnă 
acum, /ucătorii reprezentativei 
României mențin avansul de un 
punct obținut din start, condu- 
cind acum cu 2—1. Splendida 
victorie realizată sîmbătă de e- 
chipterii noștri în partida de 
dublu, a completat succesul din 
prima zi al lui Ion Ț ir iac. Astlel 
că, după numai două ore de la 
egalarea scorului de către Ma
nuel Santana, spaniolii au din 
nou de remontat un handicap.

Foto : A. Nea:Ion Țiriac și Ilie Năstase in acțiune

In finalele campionatelor republicane de haltere

15 recorduri ale țării, dintre care 11 la seniori!
Campionatele republicane de 

haltere, rezervate seniorilor, cane 
s-au desfășurat timp de două zile 
în sala Giulești din Capitală s-au 
încheiat cu o recoltă bogată : 11
recorduri la seniori, 4 la juniori 
și alte rîteva performanțe bune, 
(Gh. Teleman, M. Cristea). în 
plus, la majoritatea categoriilor 
rezultatele campionilor sînt su
perioare celor de anul trecut. De
sigur, progrese s-au înregistrat, 
dar vom vedea cu alt prilej în ce 
măsură ele ne pot satisface.

Lupta pentru cuceirirea titlurilor

DUPĂ «9 ANI
Steaua dim nou 

campioană de voki a țării

Smlbitd, tn sala Floreasca, la capătul turneului final masculin al 
categoriei A la volei, STEAUA BUCUREȘTI, lideră in clasament și în
vingătoare tn toate cele 5 etape ale Intrecorii, a cucerit din nou, după 
19 ani, titlul de oa^pioană republicană. lată-i tn fotografie pe antreno
rul fi jucători mod campioane, cîștigătoarea titlului defin^it fără între
rupere din 1*958 fi țină acum de Rapid București: sus, de la stingă spre 
dreapta — Mann, Bartha, Rotaru, T. Tflnase (antrenorul echipe), Cris
tiani, Rauch, NîțoteMCi; jos — Creța, Binda, Poroșnicu (căpitanul echi
pai), Pldurefu, Stamate. (Amănunte din desfășurarea ultimei etape 
a turneului final — Cn pagina a 2-a).

Ieri, ploaia torențială a făcut im
posibilă consumarea ultimelor 
două focuri de simplu, așa că în
vingătorii întîlnirit vor fi cunos- 
cuți abia astăzi, tn fața Jucători
lor români slnt deschise perspec
tivele unei performanțe presti
gioase, dar și meciuri deosebit 
de dilicife In care fiecare punct 
poate fi decisiv pentru victorie.

Simbătă după amiază, progra
mul a fost inaugurat cu conti
nuarea partidei Năstase — San
tana, care n-a durat declt opt 
minute, timp ce i-a fost suficient 
redutabilului tenisman spaniol să 
acumuleze cele trei ghemuri nece
sare victoriei. Relulnd Jocul la

: a

nu a fost chiar atît de pasionantă 
ca In alți ani. In primul rînd, pen
tru că o serie de .ași " au ieșit 
din concurs, ratînd consecutiv de 
trei ori încercările (Panait — Stea
ua la cat. 56 kg. A. Toma — Stea
ua și A. Wagner — Steagul roșu 
Brașov la cat. 60 kg, D. Dolofan 
— Steaua, St. Pintilie — Dinamo 
la cat. 82 kg și S. Herghelegiu — 
QS.M. Cluj la cat. 90 kg). Astfel, 
concurenții direcți ai acestora au 
avut clștig de cauză, ușurîn- 
du-și drumul spre cucerirea titlu
lui (Z. Fiat, V. Rusu și M. Cris-

2— 3, în setul patru (după 6—0,
3— 6, 3—6), Iile Năstase a pier
dut chiar primul ghem in care a
vea serviciul. Pus In alternativa 
de a-și cheltui toate resursele 
pentru a egala, prin ofensivă con
tinuă, un Jucător excelent fi în 
defensivă, sau de a se menaja 
pentru Intîlnirea de dublu, me
zinul echipei noastre a ales ul
tima variantă. El n-a mai insistat 
la duelurile la fileu, a acționat 
relaxat, ușurind sarcina lui Ma

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

tea). Ceilalți campioni au clștigat 
de o manieră categorică, la dife
rențe apreciabile de următorii cla
sați. Faptul acesta nu este de loc 
în măsură să ne bucure, el arătind 
un decalaj valoric prea mare. Ne 
referim la cat. grea, ușoară, co
coș etc.

Pe echipe, cea mai bună com
portare au avut-o, din nou, spor
tivii de la Steaua (antrenori Șt

ION OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 2-a)



Jucătoarele de la Rapid București pozindQopice imediat după
campioane

Rapid București și-a păstrat titlul 
de campioană a țării

tviinzs după io ani

STEAUA-DIN NOU CAMPIOANĂ A TĂRII

După cum era de așteptat, man
șa a doua a finalei campionatu
lui republican feminin de popice, 
în care s-au calificat șase din 
cele 10 formații angrenate joi In 
cursa pentru titlu, a început sub 
semnul unei aprige dispute. An
trenorii au introdus în „teren* pe 
cele mai bune jucătoare, în spe
ranța că formațiile lor se vor dis
tanta chiar din start. Dar situația 
a rămas incertă, primele schim
buri, de forte sensibil egale, obți- 
nînd rezultate apropiate. Trei din 
cele șase jucătoare care au des
chis turneul final, au lansat bila 
cu o precizie... matematică: Ținea 
Balaban (Rapid București) —431 
p.d., Maria Stanca (C.S.M. Reșița) 

-—426 p.d., și Stela Sfetcu (Laromet 
București) —427 p.d. în continua
re, rapidistele, cu un plus de si-

POLO

IN PRIMA ETAPĂ

ECHIPA I.C.F.
a smuls un punct formației 

Rapid: 5-5!
Prima etapă a celui de-al 22-lea 

«campionat republican de polo nu 
-a Întrerupt tradiția existentă în 
-această competiție de mai multi 
-ani: partide aminate chiar din 
-startul întrecerii)...

La București, proaspăta promo
vată, echipa Institutului de Cultu
ră Fizică, a furnizat o plăcută 
surpriză, ținind „in șah* experi
mentata formație Rapid.

Feroviarii au condus cu 1—0 
(Băjenaru), 2—1 și 3—2 (Rusu 
din „4 metri'), dar de fiecare dată 
studenții au replicat prompt: Lezai 
din două lovituri de pedeapsă și 
Vasiliu cu un șut de la 12 m. La 
scorul de 3—3, Lesai a ratat un 
„4 metri', iar la situația de 4—4, 
Băjenaru l-a imitat. Cu un minut 
Înainte de sfirșit I.C.F. conducea 
-cu 5—4, dar feroviarii au benefi
ciat In final de două lovituri de 
la „4 metri* din care au transfor
mat doar una — Miu. Scor final: 
5—5 (2—1, 1—2, 1—1, 1—1). A ar
bitrat corect L Diăgan.

La Oradea, Crișul a înregistrat 
o categorică victorie, 15—0 (3—0, 

-5—0, 2—0, 5—0) In fața forma
ției I.C.A., care s-a prezentat in
admisibil de slab, (V. Sere-coresp.)

TLETISM Campionatul republican pe echipe
(Urmare din pag. 1)

(Br.) 11,0 ; 200 m: B. Huged (D)
22.2 ; 400 m: L Nae (D) 50,1 ; 
800 m: Gh. Ungureanul (Bc.) 
1:54,2; 1500 m : A. Barabaș (D) 
-3:54,2 ; 5000 m: L Iardache (D) 
14:56,0 ; 110 mg: V. Jurcă (D)
15.2 ; 400 m : Jurcă 52,8 ; 3000 m
obst. : Gh. Cefazt (Br) 9:18,2 ; 10 
km marț : Such (D) 49:32,2;
-4x100 m • Dinamo 43,0 ; lungime: 
V. Dumitrescu (D) 7,14 ; tripla : 
Dumitrescu 15,76 ; Înălțime ; AL 

‘.Spiridon (D) 2,01 ; prăjină : S. 
«Cristescu (D) 4,10 ; greutate: A. 
'Gagea (D) 15,76 ; disc : V. Sălâ- 
gean (Br.) 53,86; suliță : Wentzel 
(Br.) 58,10 ; ciocan : Gh. Costa- 
che (D) 63,66, V. Tibulschi (D) 
■62,80 ; FEMEI : 100 m : R. Mari
nescu (D) 12,4 ; 200 m : Ec. Vita- 

Jio® (Br.) 24,9, Marinescu 26,0; 

ce au îmbrăcat tricourile de 
Foto : N. Aurel 

guranță la „izolate*, s-au detașat 
de la un schimb la altul. După 
cinci schimburi ele conduceau cu 
peste 100 p.d., datorită, în special, 
evoluției neașteptat de bune a 
Valeriei Amzulato (417 p.d.) și 
comportării maestrei emerite a 
sportului Elena Lupescu, care a 
doborit din 100 de bile mixte 422 
de popice. Cu experienta-i recu
noscută, ultima jucătoare a fe
roviarelor, Florica Lăpușan (411 
p.d.), a practicat un joc bine gîn- 
dit, reușind să mențină avantajul. 
Astfel, Rapid București cucerește, 
grație omogenității echipei, pen
tru a patra oară titlul de cam
pioană a țării. Antrenorul Iancu 
Burduloiu a folosit -— în ambele 
jocuri — următoarea formație:

Tfnca Balaban, Alexandrina Na- 
von. Elena Lupescu, Cristina Iosl- 
fescu, Valeria Amzulato. Florica 
Lăpușan.

CLASAMENTUL FINAL: 1. RA
PID BUCUREȘTI 4 875 p.d. (2 
JOCURI), CAMPIOANA RE
PUBLICANĂ, 2. Petrolul Ploiești 
4 770 p.d., 3. C.S.M. Reșița 4 751 
p.d., 4. Voința Cluj 4 728 p.d., 5. 
Laromet București 4 701 p.d., 6.
Hidromecanica Brașov 4 628 p.d.

Revelația competiției a consti
tuit-o formația Petrolul Ploiești, 
antrenată de maestrul sportului 
Victor Ivan. Eleonora Nicolescu, 
aproape la fel de bună în ambele 
manșe (433 și 413 p.d.), Victoria 
Markai și Valeria Popescu au fost 
jucătoarele de bază ale echipei 
ploieștene, iar tînăra Anica Dobre 
se anunță ca o autentică speranță. 
Se cuvine, de asemenea, să re
marcăm echipa Voința Cluj, pre
gătită de instructorul voluntar Fr. 
Naghi, care a promovat cu curaj 
multe elemente tinere. în schimb, 
cunoscuta echipă C.SM Reșița a 
fost lipsită de coeziune, unele ju
cătoare experimentate, ca Marfa 
Rus și Elena Parțian, obținînd re
zultate sub posibilități.

TR. IOANIȚESCU

ftlTri lM Douâ meciuri egale in „A“
Ieri s-au Înregistrat două rezul

tate de egalitate In categoria A. 
La București, formațiile Rapid șl 
Progresul au terminat la egalita
te, în... rate (jocul a fost între
rupt stmbătă după amiază din 
cauza ploii, în min. 45, pe tere
nul Giulești, și reluat, pe același 
teren, duminică după amiază). 
Toate punctele au fost înscrise 
din lovituri de picior căzute, rea-

400 m : Vitalio6 57,8 ; 800 m : El. 
Baciu (Bc) 2:11,6, L Szacacs (Br) 
2:14,1, D- Bîrsan (D) 2:17,6; 80 
mg : Ol. Damian (Br) 12,0 ; lun
gime : Ed. Schal (Br) 5,33 ; înăl
țime : R. Țarălungă (Bc) 1,50; 
greutate: A. Sălăgean (Br) 15,74; 
disc : E. Desencnuc (D) 40,00 ; su
liță : M. Peneș (D) 52,54, I. Stan- 
cu (D) 47,04 ; 4x100 m : Brașov 
49,6. (C. GRUIA-coresp. princi
pal).

CLUJ. (Cluj, I-C.F., Argeș). 
Vremea a fost frumoasă dar pis
ta necaresputnzătoane. BĂRBAȚI: 
100 m: C. Rizon (I.C.F.) 114 î 
200 m : D. Grama (C) 22,4; 400 
m : Granta 49,6; 800 m: M. 
Neamțu (LC.F.) 1:54,4 ?, N. Ga
giu (A) 1:54,8; 1500 m: Gagiu 
4:04,1 ; 5000 m: I- Căpraru (C) 
15:26,2; 4x100 m: I.C.F. 42,8;
110 mg: D. Hidwoșanu (I.C.F.) 14,9;

Pe locurile 2 și 3 in clasamentul final, la
Politehnica Galafi și Dinamo

S-a încheiat — prin meciurile des
figurate simbătă la Floreasca — 
ediția a XlX-a a campionatului repu
blican masculin de volei. Sfîrșitttl 
Întrecerii a consfințit succesul echi
pei STEAUA BUCUREȘTI (antrenor: 
TAJiASE T AN ASE) care, dispunînd 
do Politehnica Galati cu 3—0 (5, 11, 
9), a terminat neînvinsa și a cincea 
dispuți din turneul final: 26 de par
tide ciștigate din totalul de 2l jucate. 
Astfel, Steaua a cucerit iarăși, după 
10 ani, titlul de campioană a țarii. 
Pentru a cincea oară STEAUA BUCU
REȘTI ae Încununează cu laurii do 
campioană republicană masculină la 
volei, obținînd totodată dreptul de a 
reprezenta țara la viitoarea ediție a 
„Cupei campionilor europeni', împreu
nă eu DINAMO BUCUREȘTI, dețină
toarea trofeului și cu care, conjugin- 
d«-și eforturile, sS ne ofere satisfac
ția una a treia finale românești a 
„C.C.E.* ! 0 prețioasă performantă, 
Ineoronînd laborioasa și înalt calita
tiva munci de pregătire dusă de a- 
eeastA echipă începînd din 1965 și prin 
cart tinerii voleibaliști de la Steaua 
întâmpină cu cinste apropiata sărbă
torire a celor 20 de am de existentă 
a clubului lor sportiv. Felicitările li 
se cuvin din plin ’ Cu atîl mai mult, 
eu rft ei au desfășurat tot timpul 
un joc valoros, modern, de concepi ie 
superioară și nepierzînd, în întreg tur
neul final, decît 2 seturi.

In partida jucată sîmbălă, Steaua, 
prin acțiuni In viteza și variate îa

rpAMDBAL

Partide echilibrate
Feminin, seria I

RULMENTUL BRAȘOV — LI
CEUL nr. 4 TIMIȘOARA 13—7 
(6-3). Gazdele au manifestat multă 
vervă, cîștigînd pe merit. (Eugen 
Bogdan — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—6 
(1—4). Handbalistele din Tg. Mu
reș au jucat slab, static în apărare 
și fără eficacitate în atac. Formația 
eaape a acționat cu hotărire în atac 
și apărat organizat. (I. Păuș — 
coresp. principal).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI. Meciul, 
programat sîmbălă, a fost întrerupt 
din cauza unei ploi torențiale, după 
primele 25 de minute de joc, la sco
rul de 1—1. Partida a continuat du
minică, dar numai 7 minute, după 
can a fost din nou întreruptă (tot 
din cauza ploii), urmind a fi reluată 
astăzi, pe stadionul Tineretului, după 
meciul masculin Universitatea Bucu- 
aaști — Dinamo București.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
SIGHIȘOARA 24—6 (14—3). Cu

Ilzate în „duel* direct de T. Ma
rinescu pentru Rapid și de Ghefu 
pentru Progresul. Scor: 6—6 (3—3)

La Săcele, Precizia și Știin/a 
Petroțeni au terminat de aseme
nea la egalitate (0—0), la capătul 
unui joc de slabă factură tehnică.

(V- Secdreanu-coresp.)
Im Iași,Politehnica—Farul Con- 

■tanța 5—0 (3—0).

400 mg: St Szatmari (C) 56,1,
Drtguleț (LC-F.) 56,2 ; 3000 m
•bat: Căpraru (C) 9:10,4;
M km marș : G. Rus (C)
55:51,4 ; lungime : V. Sărucan (C) 
T,37 ; triplu : T. Vladcu (I.C.F.) 
14^34; Înălțime: M. Miitileais 
(IJCJ.) 2,03 * ; prăjină : C. Pop 
JO 445 • ; greutate: D. Serafim 
0-C-F.) 14,21 ; disc : C. Socol (C) 
46,00 ; suliță : D. Silaghi (I.C.F.) 
05^6 * ; ciocan : G. Moșteanu (A) 
47,70 ; FEMEI: 100 m: A. Geor- 
RBaou (A) 12,7 ; 200 m : L Silai
<C) 25,7 ; 400 m : Silai 57,2 ; 800 
m A. Ieaob (C) 2:21,1 ; 80 mg :
A. Vitalios (I.C.F.) 11,4, V. Suică 
<JC-F.) 11,8; 4x100 m: Cluj 49,7; 
kmgime: M. Dobre (I.C.F.) 5,34 ; 
disc: Ol. Cataramă (A) 53,06 (A. 
FALADE-UKSL, coresp.) 

maximum, n-a permis Politehnicii 
să-i dea o ripostă periculoasă, stu
denții nereușind-o ca urmare a insu
ficiențelor vădite și în atac, dar mai 
ales în organizarea apărării. Demni 
de evidențiere •— toți cei de la 
Steaua, dar în mod deosebit Bartha. 
Cristiani, Rotaru și Rauch. De la în
vinși s-au remarcat, pe-alocuri, Ozurn 
și lorga. Meciul a fost arbitrat bine 
de bucureșlenii Em. Costoiu și N. 
Ursulescu.

Intîlnirea Dinamo București — Ra
pid București, avind pus în joc lo
cul 3 din clasament, pe care Rapid 
nu-1 putea ocupa în final decît cîș
tigînd cu 3—0. s-a soldat eu vic
toria normală a dinamoviștilor. mai 
buni și mai deciși în finalurile selu- 
rilor 4 și 5. Scorul: 3—2 (—14, 
—10, 4, 13, 13). Un meci în care 
a învins echipa dotată nu numai cu 
un potențial tehnico-tactic superior, 
dar și mai tinără (Derzei și Ganciu 
n-au jucat) și cu o mai bună rezis
tență fizică și nervoasă. Decalajul 
acesta determinant a apărut limpede 
în setul 3, cel al mizei jocului. în 
care rapidiștii, activînd pînă atunci 
extrem de economic (și Dinamo Ia 
fel), în tempo lent, au comis gre
șeala de a-1 accelera, la scorul de 
5—1. Dinamoviștii i-au imitat, cu 
efectul ■— firesc — în favoarea tine
reții lor, giuleștenii nepulind ține pa
sul, fiind surclasați (15— t), pier- 
zînd așadar, la capătul acestui set.

acest joc, feroviarele au încheiat 
campionatul (în ultima etapă nu joa
că), devenind campioane ale tării. 
Ele au marcat acest eveniment prin- 
tr-o comportare excelentă. (Rodica 
Vișan — corespondentă).

Seria a H-a

Constructorul Timișoara — Spartac 
Constanta II—5 (4—2) : Șc. spor
tivă Buzău ■— Voința Odorhei 7—9 
(4—3) ; C.S.M. Sibiu — Favorit 0- 
radea 9—4 (2—3) • Șc. sportivă nr. 
2 București — Textila Buhuși 7—10 
(7-5).

Masculin, seria 1
DINAMO BRAȘOV — RAFINĂ

RIA TELEAJEN 18—16 (9—10).
C.S.M. REȘIȚA — DINAMO BA- 

CAU 16—6 (9—2). Partidă de un 
bun nivel tehnic. Reșițenii au ciș- 
tigat pe merit (I. Plăvițu — 
coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA 
GALAȚI 19—8 (12—1). Steaua a 
avut o netă superioritate ping In 
min. 44. Din acest moment nici in
tuiția tactică a lui lacob, nici „deșu- 
rubările' lui Gruia și nici dîrzenia

JA1TERE

(Urmare din pag. 1)

A chim și Gb. Mănăilescu) care 
au cucerit 5 din cele 7 titluri, ce
lelalte două revenind halterofili
lor Gh. Teleman și Gh. Mincu de 
Ia Dinamo (antr. A. Cosma și E. 
Rațiu). Comportări bune au avut 
ooncurenții de la C.S.M. Quj (dar 
nu Ia nivelul așteptărilor), Petro
lul Ploiești, Steagul roșu Brașov, 
Rapid București.

Iată recordurile înregistrate la 
aceste campionate.

SENIORI : Cat. cocoș (56 kg) :
107.5 (împins) și 322,5 kg (total) 
Z. Flat ; 95 kg (smuls) I. Panait ; 
Cat. semimijlode (75 kg): 140 kg 
(împins), 152,5 kg (aruncat) și
407.5 kg (total) F. Balaș ; Cat. mij
locie (82,5 kg) : 127,5 kg (smuls) 
și 415 (total) M. Cristea ; Cat. 
grea: 165 kg (împins), 175 kg (a- 
runcat) și 467,5 kg (total) Gh. Min
cu.

JUNIORI : Cat. cocoș : 97,5 kg 
(împins) și 282,5 kg (total) A. Par- 
navelas ; Cat. ușoară: 115 kg (îm
pins) V. Bădescu; Cat. mijlocie:
117.5 kg (împins) S. Pintilie.

Primii clasați : CAT. COCOȘ (5€ kg): 
1. Z. Fiat (Steaua) 322,5 kg, 2. A. Par- 
naveîas (Rapid Oradea) 282,5 kg ; 3. 
I. Hortopan (Olimpia Buc.) 270 kg ; 
CAT. PANA (SO kg) : 1. V. Rusu
(Steaua) 315 kg, 2. N. Gabor (Rapid 
Buc.) 310 kg, 3. A. Zakarias (C.S.M. 
Cluj) 305 kg; CAT. UȘOARA (67,5 kg): 
1. D. Nlculescu (Steaua) 360 kg. 2. 
A. Holter (C.S.M. Cluj) 342,5 kg. 3—4. 
C. Cristea (Petrolul Ploiești) 340 kg, 

egalitate de puncte — 
București

locul 3 și ocupînd din clip» aceea 
locul 4...

S-au remarcat, In cele 125 de mi
nute ale meciului, Corbeam, Papu- 
giu, Tirlici, Duliei și Snurocinschi 
de la Dinamo, Mineev, Costinescu și 
Ardelea de la Rapid. V. Arhin (Bra
șov), secondat atent de V. Morrn 
(Cluj), a arbitrat inegal, eu aelplri, 
care n-au influențat rezultatul final 
al partidei, dar care, supărătoare ca 
și alte eîteva înregistrate la aecat ca
pitol în turneul final, necesită • 
discuție detaliată, amănunțiți, impo
sibil de cuprins pe spațiul acesta.

In „deschiderea* de almbitl. Trac
torul Brașov a dispus eu 3—2 (12, 
—4, 9, —6, 10) de Viitorul Bacău, 
fără Insă a-și putea îmbunătăți prin 
aceasta poziția (locul 6) to clasa
ment. Jocul, condus corect, unitar, 
de N. Mateescu și dr. M. jd/iuț 
(București), a plăcut prin echilibrul 
său și datorită îndeosebi bunei amn- 
portări, în defensivă ca și în ofen
sivă, a voleibaliștilor Ferariu, Băr
buță, Popescu (Tractorul), Rodnic, 
Costea și Ciuhureanu (Viitorul).

CLASAMENTUL FINAL: 1.
STEAUA BUCUREȘTI 53 p. (e în- 
frîngere, setaveraj 78:19). 2. Politeh
nica Galati 49 p. (5, 74:27), 3. Di
namo București 49 p. ( 73:29),
4. Rapid București 47 p. (7, 67:31),
5. Viitorul Bacău 37 p. (17, 43:5 /t
6. Tractorul Brașov 36 p. (18, 40:60).

CONSTANTIN FAUR

lui Marinescu nu au mai putut aduce 
echipei bucureștene vreun punct. 
(Nușa Mttsceleanu).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
AGRONOMIA IAȘI 22—9 («—5) 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI. Meciul a 
fost amînat din cauza terenului im
practicabil și va avea loc astăzi, de 
ia ora 16 pe stadionul Tineretului.

Seria a 11-a
Textila Cisnădie — Metalul Copșa 

Mică 10—9 (5—3). Spectatorii pre- 
zenți au urmărit o partidă extrem de 
echilibrată, cu un final pasionant. 
In ultimele minute, la scorul de 9—9 
Oană (Metalul) a ratat ou „7 m“, 
după care gazdele au Înscrie golul 
victoriei. (1. Andrei — coreap.) ; 
Voința București — Rapid Boeurești 
13—14 (4—7) ; Tehnometal Timi
șoara — Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 11—10 (6—6) ; Știința Le 
vrin — Tractorul Brașov 23—21 
(10—13) ; Timișul Lugoj — Voința 
Sibiu 22—15 (9—5).

Seria a 11-a studențeaaeă
Politehnica Brașov — Universit 

lea II București 17—15 (7—6) ;
Universitatea Cluj — Universitatea 
Craiova 22—13 (10—6) ; Politeh
nica II Timișoara — Știința Petro
șani 27—21 (15—10); Pedagogic
Bacău — I.C.F. București 18—13 
(8—7) ; Politehnica București — 
Pedagogic Tg. Mureș 7—7 (4—5).

Gh. Mincu „aruncă"

A. Dumitrescu (Dinamo Buc.) 3M kg 
CAT. SEMIMIJLOCIE (75 Kg) : 1. F 
Balaș (Steaua) 407.5 kg, Z. O. Cri» 
tescu (Dinamo) 375 kg, 3. F. Martor 
(Steaua) 372,5 kg ; CAT. MIJLOCII 
(82,5 kg): 1. M. Cristea (Steaua) 415 kg
2. L. Kato (C.S.M. Cluj) 3W kg. > 
Gh. Mlinea (Petrolul Ploiești) 3*7^S kg 
CAT. SEMIGREA (90 kg) : L Gh. Te 
leman (Dinamo Buc.) <15 kg, Z. I. 
Kotlar (Rapid Buc.) 375 kg, 3. V. Ol 
teanu (Olimpia) 357,5 kg ; CAT. GREA 
1. Gh. Mincu (Dinamo) 467,5 kg, ! 
I. Vlădăreanu (Olimpia) 382,5 kg, 3—4 
O. Pop (C.S.M. Cluj) 362,5 kg șl b 
Băncîlă (Rapid) 362,5 kg.



Trimisul nostru special la Minsk, Gheorghe Cioranu, transmite:

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT TREI MEDALII

LA CAMPIONATELE EUROPENE
MINSK, 21 (Prin telefon). După 

trei zile de întreceri încerc să răs
foiesc carnetul de însemnări și să 
trag primele concluzii. Marele exa
men pe care l-au susținut cei mai 
buni luptători de pe continent poa

SIMION POPESCU ION ȚARANU GHEORGHE POPOVICI

te fi caracterizat că s-a desfășurat 
la un inalt nivel. Spun aceasta gin- 
dindu-mă la valoarea și buna pre
gătire a majorității participanților 
prezenți aici la Minsk. Nici de la 
această ediție a „europenelor" n-au 
lipsit surprizele. încă din primele 
tururi, campioni mondiali și euro
peni au fost învinși sau. ou mare 
greutate, au obținut meciuri egale, 
tn semifinală și finală luptătorii 
sovietici n-au reușit să se claseze 
decît la două categorii pe primele 
locuri.

După ce in prima zi unii dintre

Tenismanii români conduc cu 2-1
(Urmare din pag. 1) 

nuel Santana de a termina vic
torios o partidă care începuse sub 
cu totul alte auspicii. Scor final: 
0—6, 6—3, 6—3, 6—3 in favoarea 
jucătorului spaniol.

Fără exagerare, se poate spune 
că partida de dublu, Țiriac, Năs- 
tase — Santana, Arilla a fost 
una dintre cele mai frumoase 
demonstrații de tenis văzute la 
noi in tară. Și satisfacția a fost 
cu atit mai mare cu cit Întrecerea 
celor două valoroase perechi de 
jucători a dat cîștig de cauză re
prezentanților noștri. A fost o 
strălucită confirmare a clasei a- 
tinse de fruntașii tenisului româ
nesc, un rezultat fn acord perfect 
cu frumoasele alirmări înregistra
te in sezonul trecut, cînd Ț ir iac 
șl Năstase s-au calificat in finala 
campionatelor internaționale de 
la Roland Garros și au cîștigat 
Balcaniada de la Zagreb. De data 
aceasta, pe lista învinșilor forma
ției noastre s-au adăugat faimoșii 
tenisinani spanioli, un cuplu cotat, 
de ciliva ani, printre primele din 
lume.

Remarcabile în evoluția jucători
lor noștri au fost deosebita lor com
bativitate, valoarea tehnică și, mai 
ales, puterea lor de concentrare 
in momentele cheie ale partidei, 
folosirea cea mai judicioasă a po
sibilităților tactice oferite de des
fășurarea jocului. Constatind că 
Arilla este totuși punctul slab al 
forma/iei oaspe (in ciuda citorva 
reflexe extraordinare ale acestuia 
la fileu), Țiriac a mobilizat și tor
tele partenerului intr-un tir sus-

ALTE REZULTATE 
DIN „CUPA DAVIS '

Concomitent cu întâlnirea inter
națională de tenis România—Spa
nia, în mai multe orașe europene 
se dispută alte întâlniri din turul 
doi al competiției. La Sofia, echipa 
Angliei conduce cu 3—0 (după în
treruperi cauzate de ploaie) în fața 
Bulgariei, urmînd să întâlnească în 
turul următor pe învingătoarea de 
la București. Alte rezultate din 
prima grupă a zonei europene : la 
Atena, Chile—Grecia 2—1 ; la Co
penhaga, Danemarca—U.R.S.S. 1—2 
(Ullrich pierde la Leius, iar Leshly 
învinge pe Metreveli ; dublul a re
venit sovieticilor).

Au fost decise, în primele două 
zile de joc, toate întîlnirile din gru
pa secundă : la Varșovia, Polonia— 
Brazilia 0—3 ; la Piacenza, Italia— 
Luxemburg 3—0 ; la Monte Carlo, 
Monaco—Republica Sud-Africană 
0—3 ; la Paris, Franța—Ungaria
3—0.

sportivii români au avut o compor
tare nesatisfăcăloare, am urmărit 
in continuare cu emoție evoluția 
celor rămași în concurs. Cu cit ne 
apropiam de finală, cu tot dezavan- 
tajul creat de tragerea la sorți (din 

primele partide sportivii noștri au 
avut adversari foarte puternici) 
totuși, datorită unei bune pregătiri 
și a unei intense mobilizări, repre
zentanții noștri au reușit ca în 
confruntările următoare să treacă 
de o serie de concurenți valoroși șl 
să cucerească trei medalii. De re
marcat că la această ediție, echipa 
României a avut o comportare su
perioară față de 1966 — C.E. Essen 
— ooupind locul III pe națiuni. Cel 
mai mare succes l-a obținut 81- 
MION POPESCU (cat. 63 kg.) care 
a reușit să depășească o serie de

(inut asupra acestuia. La 5—5 fn 
primul set, cu Arilla la serviciu 
și — exact în aceeași situafie fn 
setul secund — românii forțează 
decizia Și cu toate eforturile coe
chipierului lui Santana de a face 
fată atacurilor, spaniolii pierd de 
fiecate dală, permitind gazdelor să 
se distanțeze in finiș. In setul al 
treilea, care avea să fie și ultimul, 
jucătorii noștri se dezlănțuie, iau 
avans la 5—1, după ce Năstase 
(la serviciu) reușește să dejoace 
rezistenta lui Santana, posesor al 
unor retururi impecabile. Oaspeții 
au o ultimă revenire, apropiin- 
du-se la 5—4, dar Țiriac servește 
fără greșeală și după trei meci- 
boluri, al patrulea este in slîrșit 
fructificat. PERECHEA ROMANĂ 
IESE ÎNVINGĂTOARE IN TREI 
SETURI DE LUPTA: 7—5, 7—5, 
6—4.

Desigur, evidențieri In acest 
mare spectacol sportiv merită toți 
cei patru competitori. Dar au ex
celat, in special, Ion Țiriac (prin- 
tr o bună dirijare a jocului echi
pei noastre, prin fermitate in ac
țiuni și mult calm), Llie Năstase 
(adesea strălucitor in plasarea lo
viturilor decisive și în execuțiile 
tehnice dificile), precum și Manuel 
Santana care de cîteva ori a tri
mis mingi „imposibile" care au 
smuls aplauze tribunelor.

Din programul zilei de dumini
că s-ou jucat numai opt ghemuri 
din meciul Năstase — Gisbert. 
Confruntarea tenismanilor secunzi 
ai celor două formalii n-a fost 
concludentă, pină la întrerupere. 
Gisbert conduce cu 5—3, intr-un 
prim set in care Năstase nu a 
arătat încă posibilitățile sale 
reale. MECIUL CONTINUA AZI, 
DE LA ORA 14 Șl VA FI URMAT 
DE PARTIDA ȚIRIAC — SANTA
NA. AMBELE tNTiLNIRI AU LOC 
PE TERENUL PROGRESUL

• Accesul publicului se va face 
pe baza conlramărcilor biletelor 
de duminică. 

Santana și Arilla — învinși I

adversari redutabili : Baroezi (Un
garia), Freij (Suedia), locul II la 
Essen, pe care l-a învins la tuș, 
Kniter (Polonia) și în finală a cîș
tigat de o manieră entuziasmantă 
în fața Iui Svets (Cehoslovacia) și 
Adamov (U.R.S.S.). Un frumos suc
ces a realizat și Ion Țăranu (cat. 
78 kg.); in turul II l-a întrecut prin 
tuș pe Martinetti (Elveția) apoi a 
obținut un egal cu Verșinin (U.R.S.S.) 
și in finală a remizat cu turcul 
Adjar. Astfel, reprezentantul nostru 
s-a clasat pe locul II. La categoria 
87 kg. Gheorghe Popovici a obți
nut următoarele rezultate : a pier
dut la puncte in fața Iui Kis 
(Turcia), bate la tuș min. 1 pe Ko- 
valewski (R.F.G.), egal cu Tințarov 
(Bulgaria) și bate la puncte pe Mat- 
kiewici (Polonia), obținind medalia 
de bronz.

Iată primii clasați : Cat. 52 kg. 
1. Kirov (Bulgaria), 2. Ribalko 
(U.R.S.S.), 3. Lakour (R.F.G.); Cat 
57 kg. 1. Varga (Ungaria), 2. Puls 
(R.D.G.), 3. Kazakov (U.R.S.S.) ; 
Cat. 63 kg. 1. SIMION POPESCU 
(ROMANIA), 2. Adamov (U.R.S.S.), 
3. Svets (Cehoslovacia) ; Cat. 70 kg. 
1. Sapunov (U.R.S.S.) 2. Tapio (Fin
landa), 3. Pohl (R.D.G.); Cat. 78 kg.
1. Adjar (Turcia). 2. ION ȚARANU 
(ROMANIA), 3. Verșinin (U.R.S.S.) ; 
Cat. 87 kg. 1. Iurkevioi (U.R.S.S.),
2. Metz (R.D.G.), 3. GHEORGHE 
POPOVICI (ROMANIA) ; Cat. 97 
kg. 1. Kiss (Ungaria), 2. Merkulov 
(U.R.S.S.), 3. Svensson (Suedia) :
Cat. 97 kg. 1. Kozma (Ungaria),

2. Cimakov (U.R.S.S.), 3. Kmet (Ce
hoslovacia).

Clasamentul pe națiuni: 1.
U.R.S.S. 40 p., 2. Ungaria 18 p., 3. 
ROMANIA 16 p.. 4. R.D.G. 14 p„ 5. 
Bulgaria 13,5 p., 6. Turcia 13 p.

TINERII NOȘTRI BOXERI DIN NOU ÎNVINGĂTORI

ROMÂNIA—UNGARIA 7-3
Iubitorii sportului cu mănuși din 

Brăila au avut prilejul să urmă
rească simbătă seară intilnirea re
vanșă dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Ungariei. 
Spectatorii oare au umplut pînă la 
refuz arena Progresul din locali
tate, au fost satisfăouți doar în par
te de nivelul intrecerilor, care au 
luat sfirșit ou rezultatul de 7—3 
in favoarea reprezentanților noștri, 
tn marea lor dorință de a ciștiga, 
cele două echipe au aruncat in 
luptă vigoarea tinereții, lăsind — 
din păcate prea des — ounoștințele 
tehnice și tactice pe planul doi.

Din cele zece partide doar trei 
au satisfăcut pe deplin : Nedelcea 
(R) — Balogh (U), Ene (R) — 
Harcsa (U) și Turos (U) — Matius 
(R), in care primii au obținut vic
toria. Cel mai bun boxer ai reuniu
nii a fost, fără îndoială, tinărul 
Pavel Nedelcea. Foarte mobil, el 
și-a pregătit cu istețime atacurile

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL POPULAR" 

VEȘTI DIN TABĂRA FOTBALIȘTILOR ELVEȚIENI
Cu puțin înaintea meciului de 

miercuri seara dintre reprezentati
vele de fotbal ale Elveției și Ro
mâniei, în tabăra fotbaliștilor din 
țara cantoanelor domnește o vie 
activitate. Selecționabilii au fost 
convocați la Bolder (lîngă Ziirich). 
Conducerea latului a fost luată de 
antrenorul Ballabio. Acesta a con
vocat pentru mociul ou România o

Trimisul nostru special in „Cursa Păcii", 
HRISTACHE NAUM, transmite:

Un traseu greu, cu urcușuri, 
ploaie și... zăpada

PLZEN, 21 (prin telefon). Ca
ravana „Cursei Păcii' din acest 
an traversează toate dificultățile 
posibile, cicliștii resimțind din 
plin, bineînțeles, risipa de ener
gie pe care sînt nevoiți s-o facă. 
Astăzi, de pildă, cei 170 km. pro
gramați în etapa a Xll-a Karl 
Marx-Stadt (R.D.G.) — Plzen
(R.S.C.) au pus la qrea încercare 
pregătirea alergătorilor, deoarece 
întreg traseul a fost de munte iar 
condițiile atmosferice total im
proprii. La început a bătut vîn- 
tul — o adevărată furtună care 
îndoia arborii tineri de pe mar
ginea șoselei — pentru ca apoi 
o ploaie rece și deasă să ne în
soțească pînă pe stadionul „T.J. 
Skoda" din Plzen. Pe porțiunea 
aceasta de urcuș, cu vînt puter
nic lateral, Cosma n-a putut de
păși un moment critic de slăbi
ciune și a rămas în compania al
tor cicliști care n-au rezistat rit
mului, formînd un pluton de 10 
alergători. Șoseaua de munte a- 
coperită în multe locuri cu pie
triș fin a făcut ravagii, obligîn- 
du-i pe unii rutieri să schimbe 
3—4 baieuri (Catieau, Tesselaar 
ele.) iar pe alții să înlocuiască 
bicicletele din cauza defecțiunilor 
mecanice, cum a fost, de altfel, 
și cazul lui Moidoveanu. Printre 
ghinioniști s-a numărat din pă
cate, și Gh. Suciu care, spărgînd 
în serie, a pierdut foarte multe 
minute și a abandonat.

Cursa a început într-un tempo 
moderat, plutonul atacind lent ur
cușurile. Dar, după ce vîntul a ce
dat locul ploii, s-au declanșat ac
țiunile pentru cucerirea sprintu
rilor cu premii și a celui de că-

(extrem de eficace), eschivînd cu 
măiestrie loviturile de întimpinare 
și contraatac ale adversarului său, 
Balogh, un pugilist ou apreciabile 
cunoștințe tehnice. Nedelcea a cîș
tigat prin abandon, in rundul doi, 
o partidă îndelung aplaudată.

Foarte pasionantă a fost intil
nirea dintre Marcel Florea (R) Ș< 
Ianos Sin (U). Cei doi și-au plasat 
(negiijind aproape total apărarea) 
lovituri care ar fi putut pune ori- 
cind capăt partidei. Noroouj am
bilor sportivi a fost că multe din
tre ele nu și-au atins ținta. A în
vins la puncte Marcel Florea.

Celelalte rezultate : Tibor Badari 
(U) b.p. Mihai Aurel (R) ; Aure! Si- 
mion (R) b.p. Lajos Elod (U); Calis- 
trat Cuțov (R) b.p. Ferenc Somlay 
(U); Constantin Cocirlea (R) b.p. 
Nandor Bakoni (U) ; Josef Benke 
(U) b.p. Tudor Ivan (R) : Anghel 
Iancu (R) b.p. Lajos Iuhasz (U).

PETRE HENȚ

serie de jucători care în etapa de 
sîmbătă au avut o comportare bună. 
După cum se știe, antrenorul lotu
lui, dr. Foni, este bolnav.

Cîteva indisponibilități de ultim 
moment pun unele probleme in 
alcătuirea echipei definitive. în 
etapa de campionat, care a avut 
loc sîmbătă, fundașul Fuhrer s-a 
accidentat grav în meciul de la 
Lausanne. în aceeași situație — 
indisponibil — se află și talentatul 
fundaș Stoker, de la F. C. Basel. 
De aceea, antrenorul Ballabio a a- 
pelat la fundașul Perroud (de la 
F. C. Sion), la portarul Kunz și la 
fundașul central Michaud (ambii de 
la F. C. Basel). Iubitorii sportului 
cu balonul rotund din Elveția își 
pun o mare speranță în Blaettler, 
care a marcat 4 goluri în etapa de 
sîmbătă.

Fără îndoială că problemele de 
ultim moment în alcătuirea echipei 
reprezentative a Elveției vor fi so
luționate, astfel incit miercuri, pe 
stadionul Hardturn din Ziirich, să 
putem da o viguroasă replică ju
cătorilor români. Este ceea ce 
speră toți pasionați! fotbalului din 
Elveția.

KURT ALLGOEWER
— redactor la „Sport Zurich" 

tătare. La Annaberg (km. 27) pre
miul a revenit belgianului Gorez, 
Iar la Oberwiesenthal (km. 52; 
altitudine de aproape 1 200 m) lo
cul I la cățărare a fost cucerit de 
compatriotul său Maes, un adevă
rat grimper. Aici, la Oberwiesen
thal, iarna nu și-a luat încă rămas 
bun și spectatorii au putut, în 
consecință, să întîmpine pe cicliști 
cu oameni de zăpadă.

Drumul spre Karlovy Vary este 
un adevărat „plonjon" pe ser
pentine cu viraje în loc. Cei care 
au un deosebit curaj se avîntă. 
Marea majoritate a cicliștilor ru
lează însă cu prudență și permite, 
în acest fel, temerarilor Gorez 
și Mahieu (Belgia), Pavlik (Iu
goslavia), Juszko (Ungaria) și Go- 
letz (echipa mixtă a R.F. a Ger
maniei și a Berlinului occiden
tal) să-și creeze distantă. Pavlik 
ciștigă sprintul de la Karlovy Vary 
(km. 81), dar în continuare, cînd 
șoseaua urcă din nou pante lungi, 
el dă semne de oboseală și rămî- 
ne. Prin aceleași momente grele 
trec Juszko și Goletz, care se 
lasă ajunși de pluton. Numai cci 
doi belgieni par să se simtă în 
largul lor pe munte și rezistă cu 
tenacitate în duelul cu plutonul 
pînă la sosire, efectuînd astfel o 
evadare de 100 km, soldată cu un 
beneficiu de 2 miz.. 34 sec. Sprin
tul a fost cîștigat de JEAN MA
RIE GOREZ, un ciclist în vîrstă 
de 22 de ani. agricultor din Soig- 
nies. El se află în partea a doua 
a clasamentului general. în pluto
nul masiv care a sosit pe stadion 
la 2 min, 34 sec. se aflau și ru
tierii noștri Moiceanu, Șt. Suciu, 
Grigore și Moidoveanu care au 
făcut, în generai, o cursă bună. 
Clasamentul etapei a Xll-a: 1. 

! Gorez (Belgia) 4 h 31.15. 2. Ma
hieu (Belgia) — același timp. 3. 
Sever (Cehoslovacia) 4 h 33:25,... 
8. Dahne (R.D.G.) 4 h 33:49... 11. 
Moiceanu... 18. Grigore... 36. Mol- 
doveanu... 50 Șt. Suciu — același 
timp cu Dăhne... 78. Cosm„ 4 h 
49:15.

în CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1. SMOLIK (CE
HOSLOVACIA) 40 h 48:40, 2
Maes (Belgia) 40 h 51:24, 3. Kiri
lov (Bulgaria) 40 h 54:08, 4. Ma- 
giera (Polonia) 40 h 56:19... 16.
Moiceanu 41 h 01:33... 18. Șt. Su
ciu 41 h 05:15... 44. Cosma 41 h 
25:06... 57. Moidoveanu la 57:25... 
62. Grigore la 58:50. în CLASA
MENTUL GENERAL PE ECHIPE 
nu s-au produs schimbări. Con
tinuă să conducă Cehoslovacia, 
iar echipa noastră se află pe lo
cul Vili la 29:45. Luni — etapa a 
XlII-a Plzen — Usti nad Labem 
(170 km.).

PE SCURT
NEW YORK. Sprinterul ameri

can Tommie Smith a corectat re
cordurile mondiale în probele de 
400 m și 440 yarzi cu 44,5 și, res
pectiv, 44,8.

NEW YORK, Curtis Cokes Și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
la categoria semimijlocie, invin- 
gîndu-1 prin K.O. tehnic în repriza 
a 10-a pe francezul Franțois Pa- 
villa.

BERLIN. Intilnirea internațională 
amicală de gimnastică dintre selec
ționatele feminine ale R. D. Ger
mane și U.R.S.S. s-a încheiat cu 
victoria sportivelor din R. D. Ger
mană cu scorul de 190—186,25 p

FOTBAL PE GLOB
• In campionatul Franței conținu 

să conducă Saint Etienne cu 50 pune 
te, urmată de Nantes — 48 p. și Bor 
deaux — 43 p.
• La sfîrșitul acestei luni va plec 

într-un lung turneu în Africa și Eu 
ropa cunoscuta echipă braziliană F.C 
Santos. Fotbaliștii brazilieni urmeaz 
să evolueze la Dakar, Librevillt 
Kinshasa, Abidjan, Cairo, Beiru 
Miinchen, Mantova, Torino, NeapoJ 
și Florența.

O în finala „Cupei Angliei", des 
fășurată sîmbătă la Londra, Tottei 
ham Hotspurs a învins cu 2—1 (1—1 
pe Chelsea, cîștigînd a treia oar; 
în ultimii șapte ani, trofeul.

e In primul meci al semifinal 
„Cupei orașelor tîrguri" Leeds Unite 
a învins cu 4—2 (4—2) pe Kilmarnoc
• Echipa Angliei a susținut 

Londra un meci de verificare în cor 
pania selecționatei engleze de tineri 
Scor 5—0 (2—0) pentru tinerii fotb 
liști !
• In campionatul european. Pol 

nia a învins cu 3—1 (2—0) Belgia, C 
hoslovacla — Irlanda 2—0 (1—0).

Redacția șl administrația: str Vasil? Conta nr 16 telefon II 10.05, interurban 72 șl 235 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. „Iniormația“ str. Brezoianu 23—25. 
PREJUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni, 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 lei.



Rezultate'e 
din categoria C

0 ETAPĂ FURTUNOASĂ
• Dinamo Bacău și Siderurgistul Galați învinse ® A. S. A. Tg. Mureș s-a

&

distanțat O Chimia Suceava victorioasă la București
SERIA I

DINAMO VICTORIA BUCU- 
REȘTI—SIDERURGISTUL 1-0 

(0—0)

După cîteva jocuri anoste, di- 
namoviștii au evoluat ieri după- 
amiază la adevărata lor valoare 
și au obținut o binemeritată vic
torie în fața echipei Siderurgistul 
Galați. Din primele minute bucu- 
reștenii au inițiat atacuri pericu
loase la poarta adversă și numai 
imprecizia atacanților a făcut ca 
tabela de marcaj să rămină ne
schimbată pînă aproape de sfirși- 
tul meciului. Cu toate că dina- 
moviștii au jucat in 10 oameni — 
Feodot fiind eliminat in min. 39
— aspectul jocului nu s-a schim
bat nici după pauză. Dinamo Vic
toria a dominat cu autoritate, gă- 
lățenii s-au apărat șt au contra
atacat foarte rar. Unicul gol al 
partidei a fost marcat in minutul 
88: Jercan a centrat, după ce s-a 
executat un corner, și Maghiar a 
reluat balonul in plasă : 1—0 pen
tru gazde.

Surprinzător de slabă a fost e
voluția gălățenilor. In majorita
tea timpului ei s-au rezumat la a
părare și au schițat cîteva con
traatacuri prin Stătescu și Cojo
caru, care au fost rezolvate cu 
succes de apărarea dinamovistă. 
Am asistat, din păcate, și la acte 
nesportive, comise îndeosebi de 
oaspeți, la acordarea unui penalti 
in favoarea gazdelor.

Arbitrul Cornel Nițescu — Si
biu a condus slab acest meci.

DINAMO VICTORIA : Stan — 
Maghiar, Crăciunescu, Șerban, 
Constantinescu — Feodot, Ciu- 
leanu — Popa (min. 80 Dobrescu), 
Ion Ștefan. Florea, Jercan.

SIDERURGISTUL: Enache 
(min. 88 lone seu) — Dima, Costa
che, Voicu, Velea — Ioniță, Pro
fir — Cojocaru, Neagu (min. 68 
Brelan), Adam, Stătescu.

METALURGISTUL BUCUREȘTI
— CHIMIA SUCEAVA 0—3 (0—0)

Spectatorii prezenți la acest meci 
au aplaudat cu căldură victoria echi
pei sucevene, surprinzătoare atit prin 
scorul realizat, cit mai ales prin jo
cul foarte bun prestat. O apărare cal
mă, bine organizată, contraatacuri 
foarte periculoase, eficacitatea liniei 
de atac și — Îndeosebi — un joc 
tehnic au fost atributele echipei din 
Suceava. Victoria obținută în depla
sare este deosebit de valoroasă și ea 
confirmă atît locul 3 în clasament cit 
și rezultatele realizate în ultima vre
me, printre care și jocul bun făcut 
in compania echipei Dynamo Dresda.

Nu aceleași cuvinte bune pot fi spu
se despre metalurglști. Aceștia, deși 
și-au creat unele ocazii, n-au reușit 
să le finalizeze.

Golurile au fost înscrise de Aldea 
(Metalurgistul) în proprie poartă — 
min. 53 — la o centrare a Iul Mus- 
tețea. Anton — min. 65 — printr-un 
șut puternic de la 22 m șl Tudor — 
min. 81 — care a reluat în poartă o 
pasă primită de la Teodoslu.

A plăcut întreaga echipă a Chimiei 
și în special Anton, Stere șl Roșu. 
De la Metalurgistul, o mențiune pen
tru eforturile lui Niculescu.

De menționat atitudinea nesportivă 
a lui Cojocaru (Metalurgistul), com
ponent al lotului de juniori al țării, 
care a adresat în nenumărate rîn- 
duri injurii spectatorilor.

Arbitrul Petre Badea (Brașov) a 
condus în general bine, dar a greșit 
cînd. în min. 68, a lăsat nesancțio
nat un fault în careu clar, comis 
asupra lui Mustețea.

C. DUMITRIU

PRONOSPORT •
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 20 etapa 
din 21 mai

I. Polonia—Belgia 1
II. C.F.R, Pașcani—Polit. Buc. 1

III. Flacăra Moreni—Dinamo
Bacău 1

IV. Dinamo Victoria—Siderur
gistul Galati 1

V. Crișul Oradea — Minerul 
Baia Mare 1

VI. Gaz metan Mediaș—C.S.M.
Reșița 1

VII. Vagonul Arad—C.F.R. Ti
mișoara 1

VIII. Minerul Lupeni — A.S.A.
Tg. Mureș X

IX. Bologna—Milan ‘ 1
X. Lanerossi—Juventus 2

XI. Lecco—Napoli 2
XII. Torino—1 

XHI. Venezia—Roma 2

Fond de premii 295.874 lei.

FLACARA MORENI — DINA
MO BACĂU 1—0 (0—0). Cei pes
te 2 000 de spectatori au făcut să 
răsune stadionul cu ovațiile lor 
in min. 89 la golul înscris de Du- 
mitran. A fost un gol muncit, 
-căutat” timp de două reprize de 
către gazde. Flacăra a mai ratat 
cinci ocazii prin Manta (min. 22 
și 27), Postolache (min. 21), Dră- 
gan (min 50), Cimpeanu (min. 
79).

Oaspeții s-au apărat in majori
tatea timpului, contraatacind pe
riculos prin Dembrovschi șt Bo- 
roș.

OȚELUL GALAȚI — OLTUL 
RM. VlLCEA 1—2 (0—1). Mai de
cisă in acțiuni echipa de pe ma
lul Oltului a deschis scorul in 
prima repriză prin Tăbircă (min. 
39). Gazdele au obținut egalarea 
in min. 50 prin Pătrașcu, dar 3 
minute mai tirziu Udroaică (Ol
tul) a adus victoria echipei sale. 
A condus cu competență C. Pe- 
trea — Buc. Meciul s-a desfășu
rat la Tecuci. (Vasile Doruș — 
coresp.).

Atac la poarta formației din Galați. (Fază din meciul Dinamo 
V ictorla—Siderurgistul)

Foto : T. Roibu

METROM BRAȘOV — POIA
NA C1MPINA 3—0 (1—0). Brașo
venii au jucat mai hotărît șt au 
obținut o prețioasă victorie. Punc
tele învingătorilor au fost înscri
se de Lazarovici (min. 8), Sima 
(min. 48), Ardeleana (min. 89). A 
arbitrat foarte bine Marin Niță
— Buc. (Tiberiu Maniu—coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— PROGRESUL BRAILA 1—1 
(0—0). Rezultat echitabil. Au mar
cat : Onica (min. 53) pentru Cea
hlăul și Pareșcura (min. 65) pen
tru Progresul. In min. 86, Zgar- 
dan a salvat de pe linia, porții un 
gol gata făcut. Foarte bun arbi
trajul prestat de I. Hrisafi (Buc.). 
(Cornel Nemțeanu—coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 3—1 (2—1). 
Joc de bun nivel tehnic, presă
rat cu faze spectaculoase. Au 
marcat : Dascălu (min. 8), Con- 
tardo (min. 12), Rozorea (min. 51) 
pentru feroviari și Vasilescu (min. 
5) pentru Politehnica. De subli-

PRONOEXPRES
REZULTATELE CONCURSILLUI
EXCEPȚIONAL PRONOBCPRES 
CU ATRIBUIRE DE AUTOTURIS

ME DIN 20 MAI 1967
FAZA I (bilete de 30 lei, autoturis

me Renault 16)
EXTRAGEREA I : 8, 47, 28, 23, 14, 30,

5, 3, 48.
EXTRAGEREA A II-A ; 29, 45, 8, 

23, 43, 16, 6, 15, 41.
EXTRAGEREA A IU-A : 43, 22, 48, 

41, 46, 2, 33, 49, 17.
EXTRAGEREA A IV-A : 38, 1, 27, 2, 

37, 41, 46, 17, 23.
FAZA A II-A (bilete de 30 lei și 

18 lei, autoturisme Renault 10 Major) 
EXTRAGEREA A V-A : 24, 13, 29, 48,

6, 33, 28, 39, 17.
EXTRAGEREA A VI-A : 1, 25, 35, 

11, 12, 5, 45, 22, 16.
EXTRAGEREA A VII-A : 6, 39, 49, 

26, 11, 10, 38, 2, 13.
FAZA A III-A (bilete de 30 lei, 18 

Iei și 9 Iei autoturisme Renault Dau
phine)

EXTRAGEREA A VIII-A : 46, 18, 38, 
1, 4, 8, 10, 26, 41.

EXTRAGEREA A IX-A : 16, 18, 15, 
26. 47, 24, 29, 9, 49.

FAZA A IV-A (bilete de 30 lei, 18 
lei, 9 lei si 3 lei autoturisme Trabant 
601)

EXTRAGEREA A X-A : 37, 23, 48, 
46. 31, 14, 33, 45, 35.

FOND DE PREMII : 4 493 001 Iei. 

niat faptul că, din min. 60, oas
peții au jucat în zece oameni, in- 
trucit Grecea, accidentat, a pă
răsit terenul. A condus bine V. 
Liga — Galați. (C. Enea—coresp. 
^principal).

CLASAMENT
1. Dlnamo Bacău 22 12 4 35-14 30
2. Sid. Galați 22 12 8 4 34-17 30
3. Chimia Suceava 22 10 8 6 21-16 28
4. Polii. Buc. 22 10 3 9 31-29 23
5. Flacăra Moreni 22 11 1 10 21-28 23
8. Dinamo V. Buc. 22 7 8 7 27-22 22
7. Ceahlăul P. N. 22 0 8 8 29-31 22
8. C.F.R. Pașcani 22 0 5 8 30-34 21
9. Oltul Rm. Vil cea 22 0 5 9 21-35 21

10. Poiana Cîmpina 22 8 2 11 25-24 20
11. Met. Buc. 22 8 4 10 28-29 20
12. Metrom Brașov 22 0 8 9 22-24 18
13. Prog. Brăila 22 8 6 10 22-28 18
14. Oțelul Galați 22 4 8 12 11-26 14

ETAPA VIITOARE : Poiana Cîmpl- 
na — Metalurgistul Buc., Politehnica 
București — Progresul Brăila, Me
trom Brașov — Oțelul Galați, Side
rurgistul — Chimia Suceava, Flacăra 
Moreni — Dinamo Victoria Buc., Di
namo Bacău — Ceahlăul P. Neamț, 
Oltul Rm. VÎIcea — C.F.R. Pașcani.

SERIA A II-A
CRIȘUL ORADEA — MINERUL 

BAIA MARE 1—0 (0—0). Pînfl în 

min 70 se părea că ne aflăm pe sta
dionul „23 August* din Baia Marc, 
atît de puternică era galeria oaspeți
lor. In acest minut, 70, Suciu, ajuns 
pe aripa dreaptă, centrează în fața 
porții oaspeților iar Harșani, cu capul, 
lovește balonul. Bai, portarul oaspe
ților, îl respinge. Spre balon se în
dreaptă Kun 11 din fața căruia fun
dașul băimflrean Czako, vrfnd să res
pingă cu putere, trage în Bai de 
unde mingea ricoșează în plasă : 
1—0. Mare dezolare în rîndul specta
torilor din Baia Mare și bucurie în 
tabăra orădeană. Pînfl la „căderea* 
golului, Crișul a periclitat mai mult 
poarta oaspeților. In ansamblu meciul 
a plăcut, mai puțin nervozitatea uno
ra dintre j'ucătorii echipei oaspe (Dră- 
gan și Sasu) temperați de arbitrul 
A. Bentu-București, care a condus 
foarte bine. (Ilie Ghișa — coresp. 
principal).

MINERUL LUPENI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 0—0. Rezultatul parti
dei nemulțumește echipa locală. De 
la bun început trebuie spus că sta
rea terenului — cu băltoace — a in
fluențat latura tehnică a partidei. Ca 
aspect, prima repriză a aparținut mi
nerilor : în cea de a doua, avînd o 
pregătire fizică mai bună, A.S.A. a 
luat inițiativa. De-a lungul partidei 
am notat două bare: min. 24 Foca 
(Minerid), min. 75 Ciutac (A.S.A.). 
Un rol important la buna desfășu
rare a partidei l-a avut Nicolae Rai-

Steagul roșu-Dynamo Berlin
0-1 (0-1)

BRAȘOV, 21 (Prin telefon). Con- 
tinuîndu-și turneul în țara noastră, 
Dynamo Berlin a jucat azi la Bra
șov în compania echipei locale 
Steagul roșu, pe care a întrecut-o 
cu 1—0 (1—0). Unicul gol al parti
dei a fost marcat de Hali, în 
min. 43.

Marți, Dynamo Berlin evoluează 
la Sibiu unde va întîlni pe C S.M. 
(C. Gruia — coresp. principal). 

nea-Birlad, conducătorul întilnirii, 
care a fost aplaudat de public. 
(1. Ciortea și /. Cotescu — coresp.).

UNIREA DEJ - C.F.R. ARAD 
0—0. Joc de slabă factură tehnică. 
Codașele seriei au j’ucat de parcă 
au vrut să demonstreze că nu me
rită un Ioc mai onorabil In clasa
ment. 2 000 de spectatori au plecat 
dezamăgiți de acest meci foarte bine 
condus de Emil Martin — Bucu
rești. (A. Contrai — coresp.).

C.S.M. SIBIU — IND. S1RMEI 
C. TURZI1 2—0 (0—0). Ținind sea
ma de miza mare a partidei, ambele 
echipe au jucat crispat și nervos, 
din care cauză nivelul tehnic al par
tidei a avut de suferit. Au malrcs: 
Vuici (min. 63) și Comșa (min. 89). 
A condus foarte bine .M. Vasiliu — 
Ploiești. (1. lonesru — coresp. 
principal).

CLUJEANA — A.S. CUGIR 3—2 
(1—0). Victoria Ia limită a echipei 
clujene se datorește greșelilor comi
se In ultimul sfert de oră de apă
rarea gazdă. Au marcat : IJădăreanu 
(mm. 24), Ene (min. 49 și 61) pen
tru Clujeana, respectiv Al. Lazăr 
(min. 74) și Smadea (min. 87). 
(N. Todor an — coresp.).

VAGONUL ARAD — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). Arădanii au 
controlat jocul, au creat multe oca
zii, dar n-au transformat decît una, 
în min. 68, prin Dembrovschi. (Șt. 
lacob — coresp. principal).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 3—1 (0—0). Evoluția echi
pei locale i-a mulțumit pe specta
tori, cu toate că terenul desfundat a 
constituit un impediment în jocul 
celor două formații. Gaz metan a do
minat majoritatea timpului și a ciș- 
tigat prin punctele marcate de Panai- 
tescu (min. 53), Zanca (min. 62), 
Filiță (min. 87). Pentru C.S.M. — 
Kafka (min. 78). (Z. Rișnoveanu — 
coresp.).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. M. 22 14 5 3 36—10 33
2. Minerul B. M. 22 14 3 5 33—19 31
3. Vagonul Arad 22 12 2 8 49—20 26
4. C.S.M. Reșița 22 12 2 8 40—31 26
5. C.F.R. Tim. 22 11 4 7 37—27 26
0. A.S. Cugir 22 10 4 8 37—33 24
7. Crișul 22 9 2 11 35—26 20
3. Clujeana 22 7 8 9 23—31 20
9. Ind. sirmei C. Turzii

22 7 5 10 26—31 19
10. Gaz metan Mediaș

22 7 5 10 26—38 19
11. C.S.M. sibiu 22 8 2 12 30—35 18
12. Minerul Lupeni 22 6 5 11 22—44 17
13. C.F.R. Arad 22 6 4 12 21—33 18
14. Unirea Dej 22 4 5 13 22—61 13

ETAPA VIITOARE ; ind. sîrmei C. 
Turzli — Clujeana, C.F.R. Timișoa
ra — C.S.M. Sibiu, Minerul Baia 
Mare — Unirea Dej, C.F.R. Arad — 
Gaz metan Mediaș. C.S.M. Reșița — 
Minerul Lupeni, A.S. Cugir — Crișul 
Oradea, A.S.A. Tg. Mureș — Vago
nul Arad.

AGENDĂ (O'UHTIIIONALA
(Săptămîna 22-28 mai 1967)

ACTIVITATE INTERNA
CAIAC-CANOE : 27—28.V. — pe 

lacul Herăstrău, „Cupa tineretu
lui*.

LUPTE LIBERE • 26—28.V. — la 
Lugoj concursul de primăvară al 
juniorilor.

POLO : 28.V. — etapa a H-a în 
campionatul republican de se
niori.

MOTOCICLISM : 28.V. — la Tr. 
Severin, etapa I a campionatului 
de viteză pe circuit.

HANDBAL : 27—28.V. — pe te
renurile Progresul, Giulești și de 
la stadionul Tineretului, etapă în 
campionatele republicane (m+f).

OINĂ : 25—28.V. — la Mangalia, 
finala „Cupei României*.

RUGBI : 27—28.V. — etapă în 
campionatele categoriilor A, B 
și de juniori.

ȘAH • 21—28.V. — Ia Cluj, fina
la campionatului republican pe 
echipe mixte.

POPICE : 25—28.V. — sala Voința 
din București, finala campionatu
lui republican pe echipe (mascu
lin).

ACTIVITATE INTERNA
ȚIONALA

ATLETISM: 27—28.V. — la Tirana, 
întîlnirea România (tineret) — Al
bania ; 27—28.V. — la Varșovia,
I.C.F. București — A.Z.S. Varșo
via ; 27—28.V. — la Berlin, „Dina- 
moviada”.

BOX : 25.V.—2.VI. — la Roma, 
campionatele europene.

CANOTAJ : 26—28.V. — la Lyon, 
„Regata Lyon*.

SERIA SUD

Stuful Tulcea — Dunărea Giur
giu 3-1 (1--1)

Metalul Tîrgovișle — Electrica 
Constanta 2—1 (0—0)

Rapid C.F. Buc. — S.N. Oltenița
3— 1 (0—1)

Muscelul Cîmplung — I.M.U
Medgidia 0—0

Electrica Fieui — Oltul Si.
Gheorghe 2—0 (2—0)

C.F.R. Roșiori — Progresul Co
rabia 2—2 (0—0)

Portul Constanța — Flacăra ro
șie Buc. 4—0 (0—0)

SERIA EST

Foresta Fălticeni — Mi no brad 
Vatra Dornei 3—0 (0—0)

Flamura roșie Tecuci — Texti
la Bubuși 2—0 (1—0)

Metalul Buzău — Gloria Birlad 
1—0 (1—0)

Metalul Rădăuți — Gloria C.F.R. 
Galați 4—3 (2—2)

Rapid Mizil — Unirea Focșani 
1—0 (0—0)

Victoria Roman — Petrolul Moi- 
nești 2—1 (1—0)

Ancora Galați — Locomotiva 
Iași 5—1 (2—1)

SERIA NORD

Medicina Cluj — Recolta Cărei 
l_0 (1—0)

Olimpia Oradea — Faianța Si
ghișoara 2—0 (2—0)

Minerul Baia Sprie — Steaua 
roșie Salonta 4—2 (3—1)

Chimica Tîrnăveni — Soda Ocna 
Mureș 3—1 (1—1)

Minerul Bihor — Voința Reghin 
5—1 (4—1)

Sătmăreana — Metalul Alud
4- 1 (2-1)

Arieșul Turda — Metalul C'opșa 
Mică 1—0 (0—0)

SERIA VEST

Autorapid Craiova — Aurul 
ZIatna 3—1 (2—0)

Victoria Tg. Jiu — Tractorul 
Brașov 1—1 (1—1)

Metalul Hunedoara — Progre
sul Strehaia 1—0 (1—0)

Minerul Anina — Electropulere 
Craiova 2—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — A.S.A. 
Sibiu 3—3 (3—2)

C.F.R. Caransebeș — Mureșul 
Deva 2—0 (2—0) '

Victoria Călan — Chimia Fă
găraș 3—0 (1—0)

C. S. M. S. • Dynamo Dresda 
0-2 (0-1)

IAȘI, 21 (prin telefon). Astăzi s-a 
disputat meciul internațional dintre 
formația locală C.S.M.S. și Dynamo 
Dresda. Oaspeții au obținut victoria 
prin golurile înscrise de Hofman 
(min. 36 din 11 m și min. 72). (D. 
Dîaconescu—coresp. principal).

IAHTING : 26—28.V. — în URSS, 
„Regata Lituania* ; 20—26.V. — la 
Mamaia, „Regata Mamaia*.

CICLISM î Pînă la 25.V. — par
ticiparea la „Cursa Păcii”.

GIMNASTICA : 27—28.V. — Ia
Amsterdam, campionatele europe
ne feminine.

LUPTE LIBERE : 28.v. — la Lu
goj, România — R.S.S. Ucrainea
nă.

SĂRITURI ÎN APA ; 25.V.—6.VL 
— participare la Erevan.

SCRIMA : 24—28.V. — Ia Sofia, 
turneu internațional.

TIR : 24—30.V. — la Brno, cam
pionatele europene de skeet și de 
talere.

BASCHET : De la 24.V. — tur
neul echipelor reprezentative 
(masculină și feminină) în U.R.S.S.

RUGBI ; 28-V. — la Lisabona,
meciul România — Portugalia în 
cadrul „Cupei Națiunilor*.

ȘAH : De la 25.V. — participare 
la turneul internațional de ju
niori, în U.R.S.S.

TENIS DE CIMP : 22—28.V. — 
participare Ia campionatele inter
naționale ale Franței ; 23—28.V. — 
participare la campionatele in
ternaționale de tineret ale Bul
gariei.

TENIS DE MASA : 25.V. — sala 
Floreasca, Progresul — Sparta 
Praga, meci retur în cadrul fina
lei „Cupei campionilor europeni* 
(feminin).

VOLEI : 26—28.V. — participarea 
reprezentativei feminine la tur
neul de la Subotița ; 23—25.V. — 
turneul echipei masculine Steaua 
în Franța.


