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Trimisul nostru special Iff Ziirich, VALENTIN PAUNESCU, transmits

Mare interes pentru meciul de miercuri seară

ROMANIA - ELVEȚIA
ZORICH, 22 (prin telefon). 

De cîteva ore echipa noastră 
națională se află în orașul 
unde miercuri seara va juca 
una dintre cele mai impor
tante partide din cariera sa : 
o victorie pe stadionul Hard- 
tucn din Ziirich mărește șan
sele echipei noastre de a ră- 
mîne definitiv pe 
în seria a Vl-a a 
tutui 
tatea 
teren 
dret
Alături de aceasta stă carac
terul jubiliar al meciului — 
cel de al 200-lea al repre
zentativei noastre.
care

locul întîi 
campiona- 
eventuali-european (în 

și a unui 
propriu în fața „squa- 

azzurra", la 25 iunie).

succes pe

Jucătorii 
vor alcătui această a 

200-a echipă a României știu 
toate aceste lucruri, și pe 
parcursul călătoriei de pe 
aeroportul Băneasa pînă Ia 
Klottern (Ziirich) s-au emis 
multa păreri In legătură «n 
meciul de miercuri. Nelu 
Nunweiller — căpitanul echi
pei — absent în meciul de 
Ia 2 noiembrie de Ia Bucu
rești — ne spunea : „Nu se 
ponto să nu avem o compor
tare bună. Chiar dacă joi sea
ra, în meciul cu Dynamo Ber
lin, echipa noastră a jucat 
slab. Și a adăugat zîmbind. 
Nu stiti cum e: dacă nu-ti

După o întrecere excepțională

Un aspect din afara tere
nului de joc, dar care ilus
trează deosebit de fidel mo
dul dramatic In care a fost 
decisă întîlnirea de tenis 
România — Spania, a putut 
fi desprins la cîteva minute

Manuel Santana (dreapta) si Ion 
după excepționala lor partidă

Lotul fotbaliștilor români fotografiați ieri dimineață, pe aeroportul Băneasa, îna
inte de decolarea spre Ziirich.

merge la jocul de pregătire, 
iese bine... „duminica".

Va fi miercuri seara o „du
minică* pentru fotbalul nos
tru ? 0 declaralie sinteză ni 
s-a părut a fi cea făcută de 
Luccscu, pentru care „returul* 

o însemnă- 
După cum 
debutat cu 
România—■

cu elvețienii are 
tate deosebită, 
vă amintiți, el a 
prilejul partidei
Elveția, disputată în toamnă 
la București. „Dacă apărătorii 
•a vor tine bine, noi atacan- 

(Continuare în pag. a 3-a)

după încheierea partidei 
Năstase - Gisbert. In vestia
rul jucătorilor spanioli 
domnea un entuziasm de 
nedescris, aproape inexpli
cabil. Oaspeții, fie ei jucă- 

conducători

Tiriac isi string nuna
Foto: N. Aurel
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Vă prezentăm pe noul campion european

la lupte greco-romane:

SIMION
POPESCU

Foto: A. Neagu

CUPA PRIMĂVERII" LA CAIAC-CANOE

Moment din întrecerea echipelor de caiac 4 Foto : A. Neagu

0 COMPETIȚIE DE SUCCES I
»,

W

care 
feri- 

un 
Gis-

îmi dă 
Bine că 
mai de-

scenariu

riști, se îmbrățișau, cîntau 
de bucurie, erau de o ve
selie extremă. Curios, un 
singur membru al caravanei 
spaniole și tocmai cel 
trebuia să fie cel mai 
cit ședea stingher pe 
scaun, abătut : Juan 
bert. Ne-am apropiat de în
vingătorul din acea partidă 
care egala scorul întîlnirii 
și am aflat un amănunt cu 
totul surprinzător : „Cu ul
tima minge prin care am 
cîștigat meciul cu Năstase
— spunea sportivul spaniol
— Ia un rever, mi-am făcîit 
o întindere de ligamente Ia 
mina dreaptă care 
o durere atroce-..
nu s-a intîmplat 
vreme !“.

Iată un final de 
cinematografic, dar perfect 
real, oglindind intensitatea 
întrecerii celor două echipe, 
imponderabilele care inter
vin uneori 
tivă Cu o 
acest joc, 
fi obținut 
Dar o rr.erita el oare ?...

Din păcate, revenind la 
analiza strictă a disputei, 
trebuie să răspundem ne
gativ. Gisbert a fost mai 
bun, iar Năstase sub aștep
tări. E drept că spaniolul 
este o valoare confirmată a 
tenisului mondial, un jucă-

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

într-o luptă spor- 
minge în plus în 
Ilie Năstase ar 
poate victoria.

orășenească Bucu- 
și de numeroasa

Universi- 
Științe economice, 
sportiv școlar și 

sportivă nr. 2. La 
întrecerile au fost 

de caiaciștii 
clubului

Desfășurată sîmbătă și 
duminică pe lacul Herăs
trău, competiția de caiac- 
canoe dotată cu «Cupa 
Primăverii" s-a bucurat de 
o excelentă organizare (co
misia 
rești) 
participare a tinerilor spor
tivi de la Dinamo, Steaua, 
Olimpia, Voința, 
tatea, 
Clubul 
Școala 
seniori, 
dominate de caiaciștii și 
canoiștii clubului Steaua 
care, de altfel, au cîștigat 
toate cele nouă probe dis
putate. Foarte echilibrate, 
cursele juniorilor au prile
juit, de asemenea, o inte
resantă și foarte atractivă 
luptă pentru primele locuri.

In general, competiția 
și-a dovedit din plin utili
tatea și credem că astfel de 
întreceri — programate pe 
lacul Herăstrău — îmbină 

Voleibaliștii de la Steaua

participă la un turneu in Franța
Ieri, echipa masculină de volei, 

campioana republicană Steaua Bucu
rești a plecat la Paris, unde va lua 
parte Ia un''turneu international în 
cadrul căruia urmează să joace cu 
cîteva echipe din Belgia. Olanda si 
Franța.

— a fă- 
sportul 

mută la 
meseria 

activează

(an- 
după 

pe 
obți-

cîștigat de trei ori 
campion al Româ- 

„greco-romane“ — 
63 kg. Din 1966 este

Simlon Popescu are 27 de 
ani. El s-a născut la Lugoj, 
oraș unde — în 1958 
cut cunoștință cu 
luptelor. In 1959 se 
Reșița unde învață 
de mecanic auto și
în secția de lupte a clubului 
sportiv din localitate sub în
drumarea antrenorului I. Lo- 
vas. Din 1981, Simlon Po

pescu face parte din clubul 
sportiv Steaua București 
trenor Gh. Șuteu), unde 
o muncă asiduă pășește 
drumul performanței, 
nînd o serie de succese atît 

competițiile interne cit șl 
cele internaționale. Astfel, 
„europenele" din 1966, de 
Essen (R.F.G.), el s-a cla

sat pe locul III. Simion Po
pescu a 
titlul de 
niel la 
categoria 
maestru al sportului.

Noul campion european 
este căsătorit și are o fetiță 
în vîrstă de 2 ani. Un amă
nunt interesant : în 
Iul Simion Popescu 
luptelor are o frumoasă tra
diție. Fratele lui. Petre Po
pescu, practică și el luptele 
(face parte din echipa C.S.M. 
Reșița), este maestru al spor
tului și concurează la ace
eași categorie de greutate ca 
șl Simion. (t. r.).

familia 
sportul

de

cu cele de popu- 
a caiacului si ca-

probe-
500 —

K2
Verba

cîștigătorii

armonios necesitățile 
pregătire ale tinerilor con- 
curenți 
larizare 
noei.

Iată 
lor: SENIORI K1 
Boeru (Steaua) 2:07; 
500 — Roșea
(Steaua) 1:49; CI 800 m — 
H. Alexe (Steaua) 4:18; 
K1 800 m — Somovschi 
(Steaua) 3:37; K2 800 m — 
Marinescu — Moldoveanu 
(Steaua) 3:26 ; C2 800 m — 
Sîrbov —■ Petre (Steaua) 

, 8:50; K1 800 m — Steaua 
(Skurka 
Simionov) 2:58;
500 m —- Feodotov (Steaua) 
2:38; K2 fete 500 m — 
Cichi — Lipalit (Steaua) 
2:13. JUNIORI : K1 băieți 
II 500 m — Petrescu (C.S.Ș.) ; 
K2 b II 500 m — Calan- 
gea — Ion (Voința); K4 b II

D. GÂRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

Ivanov, Țoncu,
K1 fete

BOXERII ROMANI 
PLEACĂ AZI LA ROMA!

Azi va pleca in Italia, pentru a participa 
la campionatele europene de box, repre
zentativa tării noastre. Echipa a fost alcă
tuită. după cum urmează : Ciucâ (muscă), 
Gîju (cocoș), Stanei (pană), Goantâ (semi- 
ușoară), Antonia (ușoară), Hodoșan 
mijlocie), Covaci (mijlocie ușoară I 
(mijlocie). Moneo (semigrea), 
(grea). Reprezentanții noștri vor 
de antrenorii l Pupa C. Nour 
de dr. Petre Radovici

Premieră estivală

DANA POP (10 ANI) 
A STABILIT PRIMELE RE
CORDURI ÎN AER LIBER

Tineretului din 
găzduit ieri prima

Ștrandul 
Capitală a 
întrecere de înot în aer liber 
și, în ciuda timpului nefa
vorabil. majoritatea înotăto
rilor fruntași bucureșteni nu 
au scăpat prilejul de a-și da 
concursul la această premieră 
estivală. Programul a cuprins 
în general probe pe distanțe 
lungi, care să permită spor
tivilor mai mult acomodarea 
cu noile condiții de concurs.

Cu toate acestea n-au lip
sit și cîteva performanțe hune. 
Ca și în iarnă, micula Dana 
Pop (Șc. sp. 2) — 10 ani —- 
a deschis sena recordurilor 
în bazin de dimensiuni olim
pice, corectînd cele mai buna 
performanțe românești în pro
bele de 50 m și 100 m spate 

La fel de
„cronome- 
Gheorghe 

Copcealău 
liber.
— SEN1- 
(m) : VI. 
Cheorghe 

I. 
Ștemer

(42,7 ?i 1:28,1). 
apreciate pot fi și 
trele“ lui D.
(10:12.1) și L. 
(10:51,6) Ia 800 m

Rezultate tehnice 
ORI : 800 m liber 
Mor tru 10:11,5, D. 
10:12,1 ; 800 m liber (f) : 
Ungur 11:20.5, A. “ 
11:20.7; 400 m bras (m) : 
Săruleanu 5:56.4. Soos 6:03.6, 
Șoptereanu 6:04.0; 400 m
triate (m) : M. Andrei 5:31,7 ; 
200 m bras (f) : C. Mogoș 
3:11,6; 100 m liber (f) : E. 
Schuller 1:10,0; 100 m liber 
(m) : M. Slavic 60,1 ; 100 m 
spate (m) : VI. Belea 1:08,4 ; 
400 m mixt (m) : 
5:17.8 ;

COPII
(m) : Ii. 
A. Spinea 
11:03,6;
C. Cehanzuc 11:20,5, A. Gro
za 12:09,1 ; 400 m bras (in): 
E Hempel 6:27,7; 200 m 
bras (m): E. Hempel 3:03,8; 
100 m liber (m): Al. Preda 
1:06,7; 100 m spate (f): G. 
Simion 1:27,0, L. Radu 1:27,7,
D. POP 1:28,1 — nou rec. 
cat. C.

N. Tat

m liber
10:51,6,

— 800
Copcealău
11:03,4, V. Pleșca

800 m liber (f) ț

nou
(42,7 la 50 m spate 

rec. categ. C); 100
(m) : E. Manolescu

— nou 
m spate.
1:18,2

O observație: părinții co
piilor, vreo 50 la număr, 
care vin să asiste la con
cursurile de înot au fost puși 
duminică în situația de a 
plăti 6 lei (!) pentru un bilet 
de intrare.
xagerează 
tie ?...

Nu cumva se a- 
în această direc-

VASILIUA.

(semi- 
Chlvir

Mamut in 
fi însoțiți 
precum și



Dinumo București a câștigat
meciul cu Universitatea București: 15-14 (9-8)
Dinarnoviștii bucureșteni au 

trecut ieri, pe stadionul Tinere
tului, prin mari emoții, pînă cînd 
au reușit să cîștige partida cu 
Universitatea București, greu, la 
o dilerenlă minimă : 15—14
,(9—8). în ansamblu meciul a fost 
iun ul dintre .cele mai spectacu
loase și mai echilibrate din în
tregul campionat, numeroșii spec
tatori „gustînd" din plin nu nu- 
anai rapiditatea și varietatea la- 
y.etoT, ci și o suită de ratări „mi
limetrice'", care au pus la grea 
încercate nervii celor doi an
trenori.

l>n prima repriză, Universitatea 
a reușit în apărare să anihileze 
aproape total forța de finalizare 
a principalilor realizatori dinamo- 
viști. Am spus aproape total pen
tru că a existat o excepție : 
Nica, iori în zi de șut, care prin 
suita de goluri marcate a per
mis echipei Dinamo să țină pasul 
cu adversara ei. Cele cinci go
luri înscrise de Nica au determi
nat ca avantajul studenților să 
nu fie prea mare în perioada aînd 
ei au dominat net — pînă către 
sfîrșitul primei reprize —• și apoi 
au ajutat ca Dinamo să poată 
egala și chiar să ia conducerea. 
In repriza secundă Dinamo a ju
cat mai variat, mai rapid în atac, 
iar m apărare ceva mai atent, 
astfel că a condus majoritatea 
timpului. Finalul meciului a fost 
dramatic. La scorul de 14—14 
cu trei minute înainte de fluie
rul final, după ce Universitatea a 
irosit o excelentă ocazie, Gațu a 
ratat un „7" m, iar apoi, un mi
nut mai tîrziu, Dinamo a abținut 
victoria printr-un „7 m" transfor
mat de Licu. Au marcat : Nica 
(5), Licu 
Ivănescu, 
(Dinamo), 
Hnat (3) 
versitatea). A condus M. Gerbe- 
lușan.

Meciul feminin dintre echipele 
Universitatea București — Con
fecția București s-a încheiat —

(4), Moser (2), Popescu, 
Samungi, Moldovan 

Bădău (4), Kicsidt (3), 
Gațu (3), Dinea (Uni-

NAUTICE

Lucian Popescu (Dinamo) ratează 
Dinamo București—nJ niversitatea

după două amînări — cu scorul 
de 2—1 (1—1)! în favoarea for
mației Confecția. I

★
Rezultatele înregistrate în sena a 

ll-a .studențească, rezervată echipelor 
feminine : Politehnica Galați — "Uni
versitatea Cluj 9—4 (5—2). Deși meciul 
a avut o „miză“ deosebită ((echipa în
vingătoare, avînd în mod cert asi
gurată calificarea în prima serie), to
tuși partida s-a jucat deschis, corect, 
cu numeroase faze spectaculoase. 
Gazdele au manifestat o superioritate 
evidentă, eîștigind detașat. (T. Sirio- 
pol — coresp.) ; Pedagogic Bacău — 
I.C.T. București 11—21 (4—9ț; Bdliteh- 
nica București — (Pedagogic 'l'g. Mu
res 5—2 (3—1) ; Științe Economice 
București — Universitatea II Bucu
rești 5—2 (4—0).

CLASAMENTE la zi

o mare ocazie !
București, ciștigat 

Foto :
Masculin, seria a

1. Univ. Cluj
2. tPedag. Bacău
3. J’olit. Buc.
4. Șt. Petroșeni
3. Mefl. Tg. M.
5. Univ. Craiova

Fază din meciul 
de drnamoviști 

Ionel David
II-a studențească
17 15 B
17 .12 1
17 >9 1
17 9 B
17 .8 1
17 6 3

2 319:192 30
4 238212 25
-7 2461223 19
8 233:219 M

■3 203:227 17
8 250 269 15

seria a n-a

Xlniv. II Buc. 17 6 0 11 .2331264 12
8. Polit. Brașov 17 5 -2 10 2651311 12

■0. Polit. II Tim. 17 5 1 11 241:269 11
10. I(C.F. Buc. 17 S 1 Il 2G11303 11

Feminin, seria a II-a

1. Canstr. Tim. 17 11:3 3 133: 95 25
.2. CCS.W. Sibiu 17 11 2 4 119: 18 24
.3. Voința Odorbei 17 11 2 4 1531120 24
4. Sc. sp. nr. .2 'B. 17 9 2 •6 1671157 20
5. Te-xtila Bubuși 17 9 1 7 1311124 19
6. Șc. șp. -Buzău 17 9 1 7 .99: ^8 19
7. Șc. sp. Fetroș. 17 B-1 8 1411117 17
8. Spar.tac C-.ța 17 5 2 10 971134 12

-D. Favorit Oradea 17 3 2 12 941147 8

Pe apele lacului Snagov, ușor 
unduite de un vînt slab, s-au 
întâlnit sîmbătă canotorii fruntași 
ai țării — marea majoritate com- 
ponenți ai loturilor naționale — 
la primul concurs oficial din a- 
cest sezon, dotat cu „Cupa Di
namo".

Pe distanța de 2 000 m, în cele 
șapte probe clasice, s-au întrecut 
peste 100 sportivi.

Concursul a prilejuit obținerea 
unor „timpi" excepționali pentru 
stadiul actual de -pregătire. Unii 
dintre ei sînt chiar cei mai buni 
realizați vreodată pe pista din 
Snagov. De pildă, rezultatul de 
5:54,5 la 8-4-1 marchează prima 
coborire -sub pragul celor 6 mi
nute, timp ce nu s-a realizat pînă 
acum de nici un echipaj roma
nesc sau străin pe această pistă, 
în istoria respectivei probe. In 
egală măsură se poate evidenția 
și performanța schitului de 4+1, 
4 și 2 fără cîrmaci.

Se pare că antrenorii Nicolae 
■Radu și Dumitru Popa au găsit 
„cheia" lacătului mare i-a ținut 
pe canettori în anonimat în ulti
mii ani. Consecința unei bune 
pregătiri „pe uscat" în sezonul 
rece și după acomodarea pe apă 

spune cuvîntul. Este un merit 
celor doi antrenori, la care 
adaugă și Paul Barcani care 
ocupă de ./tineret".

în tabăra canotorilor
+ G. Gheorghiu (Dinamo) 6:30 ; 
sebif 2 f.c.: A. Chirlocopschi, T. 
Zaiț (Dinamo) 6:59,2 ; schif 2-4-1 :
R. Bațchi, P. Ceapura j- C. Bun- 
ceanu (Dinamo) 7:20,1 ; schif 4 
f.c.: E. Tușa, L. Covaci, G. Dri- 
lea, 
schif 
7:12;
O. 
schif 
Zaiț,
Husarenco, E. Stratan, R. Batchi,
S. Tarasov -j- L. Lavrenschi (Di
namo) 5:54,5.

„Cupa Dinamo" a revenit spor
tivilor clubului organizator care 
a oferit concurenților diplome și 
plachete.

F. Papp (Dinamo) 6:20; 
simplu: C. Ciocoi (Steaua) 
schif dublu : A. Aposteanu, 

Pavelescu (Steaua) 6:32;
8j-l : A. Chirlocopschi, T. 
P. Cichi, P. Ceapura, I.

C. RADUȚ

Întrecerile studenților

biicureșteni

Masculin,
Feminin, seria a II-a studențească

1. Text. .Cisnădie 17 11 0 6 270:341 22
1. Polit. Galați 17 16 0 1 194: 71 32 2. Met. C. Mică 17 10 0 7 220:189 20
2. Univ. Cluj 17 14 2 1 283:101 30 3. Știința Bovrin 17 9 2 6 232:251 20
3. I.C.F. Buc. 17 12 2 .3 223: 92 26 ■4. Eapid Buc. 17 8 3 6 184:173 19
4. Univ. II Tim. 17 11 2 4 157: 91 24 5JTimișul JLugoj 17 9 0 8 250:263 18
5. Polit. Buc. 17 6 1 10 96:150 13 6. Voința Buc. 17 8 2 7 222:205 18

Polit. Iași 17 5 2 10 83:151 12 7. Cauciucul Or. Gh.
7. Pedag. Bacău 17 4 2 11 99:167 10 Gheorehiu-Dei 17 6 3 8 215:190 15
8. Științe Ec. Buc. 17 4 0 13 80:167 8 8. Tehnomet. Tim. 17 6 2 9 187:206 14
9. Pedag. T. M. 17 3 2 12 75:170 8 9. Tract. Brașov 17 6 1 10 246:278 13

10. Univ. u Buc. 17 3 1 13 74:195 7 10. Voința Sibiu 17 5 1 11 234:264 11

trecute

15 FINALISTE VITEAZA TITLUL
DE CIȘTIGATOARE A „CUPEI ROMÂNIEI”
O VA REEDITA C.P.B. SUCCESELE DIN 1965 SI 1966?
« SFORTIVII DOBROGENI AU PREGĂTIT COMPETIȚIEI UN CADRU 

SĂRBĂTORESC
« DUPĂ FINALĂ, O CONSFĂTUIRE METODICA

DE F.R.O.
ORGANIZATA

Intre 26 si 28 mai, orașul Man
galia găzduiește — pentru a 
treia oară consecutiv — o com
petiție republicană de oină. După 
ee în anii 1965 și 1966 a primit 
pe finaliștii „Cupei campionilor 
regionali", splendida localitate de 
pe litoral și-a deschis din nou — 
primitoare — „porțile" și pentru 
finalistele primei ediții a „Cupei 
României".

Evenimentul a fost așteptat pre
tutindeni cu un interes demn de 
o asemenea competiție impor
tantă, echipele participante pre- 
gotindu-se în mod special. Cînd 
spunem aceasta avem în vedere 
îndeosebi formațiile Recolta 
Boureni (antrenor Ionică Venus), 
Avîntul Valea Roșie-Curcani (M. 
Gruianu și D. Bădărău), Recolta 
Erasin (I. Mimteanu) și C.P.B. 
(Al. Rafailescu). Ultima, care re
prezintă Capitala, este cîștigă- 
toarea edițiilor a III-a și a lV-a 
a „Cupei campionilor regionali". 
Va reuși ea să reediteze succe
sele din 1965 și 1966 ? Greu de 
anticipat.

La finală participă un număr 
'de 15 echipe. (Absentează — jus-

campioane ale 
și Mureș Au- 
Ele vor fi gru-

S-a redeschis centrul de sport

și recreare al clubului Progresul
De curînd s-a redeschis, în tca-i 

d.rul plăcut al lacului -Herăstrău, ' 
aentr.ul de sport și r-ecr?are al. 
«clubului sportiv Hrognesul. Centru]- 
funcționează zilnic (cu excepția 
zilei de luni) între orele 10—13 și 
15—20 și oferă posibilitatea practi
cării tenisului de cimp, tenisului 
de masă, șahului și tirului. De la 
magazia bazei pot fi închiriate 
echipamentul și materialele ne
cesare. 1

iificat — echipele 
regiunilor Crișana 
tonomă-Maghiară). 
pate — prin tragere la sorți — în 
5 serii preliminare a cite 3 echi
pe. După aceea, capii de serii 
vor lua parte la turneul final 
propriu-zis, în cadrul căruia me
ciurile sînt programate tur-retur.

în orașul gazdă a competiției 
preparativele au fost încheiate 
încă de la începutul săptămînii. 
Cu sprijinul Consiliului regional 
UCFS Dobrogea, comisia regiona
lă de oină, în calitate de organi
zatoare, ș-a îngrijit de toate a- 
mănuntele tehnice. Au fost mar
cate terenurile pe care se vor 
desfășura, concomitent, meciurile 
din preliminarii, s-au stabilit ar
bitrii.

Tot prin intermediul comisiei 
regionale de oină s-a făcut 
frumoasă popularizare 
tiei, în special în asociațiile spor
tive sătești. Ca și în alte ocazii 
similare, se speră ca și de data 
aceasta întrecerile finale ale 
„Cupei României" să aibă un pu
ternic ecou în rindurile 
țărani cooperatori, să le 
bold pentru a alcătui 
multe echipe de oină.

După desemnarea câștigătoarei 
„Cupei României", o parte dintre 
cei prezenți la Mangalia — arbi
tri *și antrenori — vor participa 
la o consfătuire metodică orga
nizată de federația de speciali
tate. Cu acest prilej vor fi abor
date unele aspecte legate de re
gulament, se va căuta să se a- 
jungă la o interpretare cît mai 
.unitară a anumitor situații din 
joc. Vor fi discutate, de aseme
nea, probleme legate de organi
zarea etapelor superioare — re
giune, zone, finală — ale actualei 
ediții a campionatului republican, 
de inițierea cit mai multor com
petiții de oină nu numai in aso
ciațiile sportive de la sate ci și 
ân școli, în perioada apropiatei 
vacanțe de vană. Constătuirea >v.a 
dura două zile (29 și 30 mai).

La sfîrșitul săptămînii 
s-au desfășurat în București par
tidele din cadrul turneului final 
al campionatului de calificare 
pentru seriile secunde ale cam
pionatelor republicane. Iată re
zultatele înregistrate : FEMININ : 
Șc. sportivă Ploiești — Șc. spor
tivă Tg. Mureș 7—-5 (6—1) ; Con
structorul Baia Mare — Sparta 
Mediaș 10—9 (6—6) ; Sparta Me
diaș — Șc. sportivă Tg. Mureș 
15—9 (9—4) ; Șc. sportivă Plo
iești — Constructorul Baia Mare 
8—5 (2—.3) ; Șc. sportivă Ploiești 
— Sparta Mediaș 8—7 (3—I) ;
Constructorul Baia Mare — Șc. 
sportivă Tg. Mureș 10—'8 (2—4). 
Ca urmare a acestor rezultate cla
samentul este următorul : 1. Șc. 
sportivă Ploiești 6 jp ; 2. Construc
torul Baia Mare 4 p ; 3. Sparta 
Mediaș 2 p ; 4. Șc. sportivă Tg. 
Mureș 0 p. MASCULIN : A.S.A. 
Ploiești — Marina Gonstanța 
28—17 (12—6) ; Voința Bistrița — 
I.C.O. Arad 16—15 (10—9) ; I.C.O. 
Arad — Marina Constanța 19—10 
(8—4) ; A.S.A. Ploiești — I.C.O. 
Arad 12—10 (6—5) ; Marina Con
stanța — Voința Bistrița 27—15 
(11—8); - 
Bistrița 
mare a 
mul loc
A.S.A. Ploiești cu .6 puncte.

A.S.A. Ploiești — Voința 
31—13 (.12—5). Ca ur- 

acestor rezultate pe pri- 
în clasament este -echipa

'O
competi-

tinerilor 
dea im- 
cît mai

DE MASA'
ARAD (prin tiefon). La 

șitul săptămînii trecute a 
loc un concurs internațional 
tenis 
unor 
nine 
via, 
Arad
cerile pe echipe ca și cele indi
viduale au fost dominate de ju-

sfîr- 
avut 

de 
de masă cu participarea 
formații masculine și femi- 

din Sofia, Budapesta, Varșo- 
Praga, Erfurt, Zrenianin, 
și București. La fete, între-
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O notă slabă pentru canotorii 
clubului Steaua care au rămas 
g umbră ai celor de acum 5—110 
■ani, atît valoric cit și numeric. 
Conducerea clubului și coei trei 
antrenori (Z. Benedeck, E. Mesa- 
ros și tC. Veres) n-au nimic de 
spus ? Tradiția așteaptă răspuns.

Trecînd in tabăra rezultatelor 
bune, optimismul s-a instalat deja 
ca un bun augur în pragul sezo
nului international ce va începe 
chiar în această săptămînă la 
Lyon (Franța) continuîndu-se apoi 
în R. F. a Germaniei, R.D.G. și 
U.R.S.S. Rămîne ca schifiștii noș
tri să confirme valoarea timpilor 
și în concursurile internaționale, 
lată cîștigătorii în ordinea pro
belor : schif 4-|-l : P. Cichi, E. 
Stratan, I. Husarenco, S. Tarasov

Herăstrăul a găzduit, la sfîrșitul 
săptămînii, întrecerile de canotaj și 
caiac-canoe ale studenților bucureș- 
tenl, desfășurate în cadrul campiona
telor universitare (etapa orășenească 
la canotaj ; etapa de zonă la caiac- 
canoe).

Competiția rezervată schifiștilor 
reunit echipaje ale următoarelor clu
buri : ICF, Politehnica, 'Construcții, 
Universitatea, 1PGG șl Științe Econo
mice. Rezultate : fete simplu : Doina 
Bălașa (ICF) ; dublu visle : ICF (Ma- 
rieta Nica—Ana Maria Bărbulescu) ; 

.2+1 -rame ; ICF, (Lucia Gănescu—Ște- 
fania Ionescu plus Claudia .Lambru). 
In clasamentul pe echipe locul I a 
revenit formației ICF cu 21 p; BĂ
IEȚI: simplu: Mircea Ionescu (Științe 
economice), 2+’l științe economice ; 
8 + 1 : ICF. In clasamentul pe echipe 
— locul 1 a rost ocupat de Institutul 
Politehnic cu 33 p.

La caiac-canoe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : K 1 — 800 m bă
ieți : Franzen (ICF) ; K 2—800 m bă
ieți : Construcții (R. Filipi — E. ola- 
ru) ; K 4—800 m băieți : ICF (Murgu- 
lescu — Chiricâ — Covalcluc — Jula) ; 
C 1—800 m j Marian Dinu (Științe eco
nomice) ; K 1—500 m fete : Crina Doro- 
banțu (ICF) ; S 2—500 m fete ICF (Lu
cia Niculescu — !E. Cseh) ; K 2—500 m 
băieți: ICF (A. .Pavlovici — S. Pen tec); 
K 1—500 m băieți ; V. Păcuraru (ICF)

Clasamentul general : 1. ICF 90 ; 2. 
Universitatea 28 ; 3. Științe Economice 
24 ; 4. Construcții 23 ; 5. IPGG 13 ; 6. 
Agronomia 6 ; 7. Politehnica 4.

„ Cupa Primăverii" la caiac-canoe

o competiție de succes!
(Urmare din pag. 1)

in Dinamo (Tudor, Pan500
tazi, Tănase, Tudosej; Cl II 500 
m — Minai (Șc. sportivă); C2II 
500 m — Ionescu — Vesela 
(C.S.Ș.),- KI fete II 500 m — Nițu 
(Dinamo); K2 f II 500 m — Geor
gescu
500 m
(Cojan, Anghel, Tudor, Cotoran) ; 
KI b I 500 m — Petcu (C.S.Ș.); 
K2 b I ~
vodvorschi (C.S.Ș.); «4 b I 800 
m — Clubul sportiv școlar (Ne- 
grescu, Dragotă, Dumitrașcu, Za- 
fiu) ,- Cl I 500 m — Crăciun (Di
namo) ,- KI f I 500 — Tone 
(C.S.Ș.).

în urma acestor rezultate a 
fost întocmit clasamentul general

Rus (C.S.Ș.); K4 f II 
Clubul sportiv școlar

500 m — Pantea — No-

(seniori și juniori) al competiției ț 
1. STEAUA 223; 2. Olimpia 129; 
3. Școala sportivă nr. 2 119; 4. 
Dinamo 79; 5. ISE 50; 6. Voința 
42; 7. Universitatea 16.

După cum se vede, din clasa
ment lipsește Clubul sportiv șco
lar ai cărui reprezentanți au cîș- 
tigat citeva din probele dispu
tate în „Cupa Primăverii". Iată și 
explicația : în proba de caiac 
dublu fete, echipajul reprezentînd 
Clubul sportiv școlar a fost în
scris și a participat în cursă fără 
respectarea prevederilor regula
mentului competiției, ceea ce a 
atras eliminarea întregii echipe 
din concurs. Ce părere au an
trenorii de caiac-canoe de Ia Clu
bul sportiv școlar ?

Întreceri Internationale ia Arad
cătoarele de la Voința Arad. în 
partida decisivă, Voința I Arad 
(Mihalca, Crejec) a dispus de Vo
ința II Arad (Lesai, Sălăgeanu)cu 
3—1. Locul trei a revenit forma
ției Start Varșovia. In finala de 
simplu femei s-a înregistrat o 
surpriză : îrifrîngerea Eleonorei 
Mihalca la ludit Crejec cu 2—0. 
Loc. III: Lidia Sălăgeanu. La e-

chipe bărbați, întrecerea a fost 
câștigată de Spartakus Budapesta 
(5—0 în finala cu Voința Bucu
rești). Voința Arad s-a clasat pe 
locul IU. La individual: Marosfy 
—- Timar 2—4). Ambii jucători a- 
parțin lui Spartakus Budapesta.

ST. IACOB — coreșp. principal

Concursul din Capitală
în concursul de obstacole și dresaj, dotat cu 

disputat doar cîteva 
fost întrerupte din cauza

„Cupa Primăverii", s-au 
probe, apoi întrecerile au 
timpului nefavorabil, lată rezultatele înregistrate 
în probele disputate sîmbătă dimineață și după 
amiază: DRESAJ: categoria ușoară: 1. V. Tudor 
(Steaua) cu Leandru 309 p. 2. D. Velea (Steaua) 
cu Severin 288 p, 3. Vlad Postelnicu (Știința) cu 
Brebenel 275 p; categoria semigrea : 1. N. Mihal- 
■cea (Steaua) cu Dana 748 p, 2. I. Molnar (Steaua) 
cu Vultur 692 p, 3. D. Velicu (Steaua) cu Domi
no 601 p.; OBSTACOLE : proba de deschidere, 

k

seria I: X. 
51,0 s, 2.

O. Recer
D. Velea

(Dinamo) cu Petrișor 0
(Steaua) cu Germinai 0 

52,3 s, 3. C. Vlad (Dinamo) cu Eroina 0 p, 53,1 
4. Cornel Ilin (Steaua) cu Viteaz 0 p, 53,9 s.; 
seria a II-a: 1. Mircea Silea (Știința) cu Gratis 
0 p, 1:00,0, 2. C. Vlad (Dinamo) cu Spirt 0 
1:04,0 3. Puiu Victor (Dinamo) cu Salvator 0 
1:04,3.

Celelalte probe -prevăzute în acest concurs 
vor disputa duminică, 28 mai, pe baza hipică din 
Calea 'Plevnei.

P.
P,
S,

P. 
P.

S€



Mare interes
pentru meciul de miercuri 

seară România-Elvetia 3

(Urmare din pag. 1)

ții ne angajăm să obținem golul 
victoriei*.

Gazdele noastre, care ne-au întîm- 
pinat cu deosebită amabilitate, sînt 
foarte circumspecte în legătură cu 
„viitorul" jocului de miercuri seara. 
In presa locală echipa noastră este 
prezentată pe larg, subliniindu-se re
zultatele obținute în ultima vreme 
dp fotbaliștii români.

La aeroport, la liotei, numeroși 
ziariști și fotoreporteri ne cer a- 
mănunte despre jucătorii români și 
ne mărturisesc, totodată, că sînt 
foarte curioși „sa-i vadă pe acești 
fotbaliști care au condus cu 4—0 
team-ul elvețian*.

Revenind Ia treburile noastre, 
vreau să vă spun că jucătorii noș
tri, la ora cînd transmit, se află 
pe stadionul unde se va desfășura 
meciul de miercuri, pentru un prim 
contact cu „scena" și „luminile* ei. 
Deoarece vreau să mai prind și eu 
ceva din acest antrenment, închei. 
Pe mîine, cînd am să vă transmit 
ultimele amănunte înainte de meciul 
de miercuri.

In campionatul de motocros j

Eugen Keresteș și Petre j
Paxino-performerii I

etapei a treia I
I 
I 
I 
I
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I 
I 
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I
I 
I 
I 
I
I 
I
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întrecerile etapei a treia a cam
pionatului republican dc motocros 
desfășurate pe traseul de la Pante- 
ltmon au lost dominate dc sportivii 
de la cluburile Steaua și Steagul 
roșu. Ei și-au împărțit primele două 
locuri la toate cele trei clase. Ca
racteristica principală a curselor a 
fost lupta pentru puncte care a dat 
loc la dueluri de-a dreptul entu- 
ziasmante. Astfel, la cl. 250 cmc
O. Ștefani, în marc vervă, a lansat 
un atac furtunos asupra liderului
P. Paxino și după 5 ture a preluat 
conducerea cursei, pe care n-a mai 
cedat-o pînă la linia de so
sire. în manșa a doua Paxino 
după o lungă cursă de urmărire în 
care nu i-a dat nici o clipă de 
răgaz lui Ștefani, s-a revanșat și 
a ciștigat. Duelul lor, urmărit cu in
teres de către cei prezenți pe tra
seu, a dat loc la faze rar întîlnite 
în cursele de motocros, pentru care 
ambii concurcnți merită calde feli
citări. Pe planul al doilea al cursei 
Dovids și Dănescu au făcut pur și 
simplu o cursă contracronometru prin 
care și-au apărat locurile 3 și, res
pectiv 4. Clasament : 1. P. Paxino 
(Steaua), 2. O. Ștefani (St. roșu),
3. Cr. Dovids (Metalul), 4. M. Dă
nescu (Steaua), 5. C. Coman (Poia
na), 6. C. Goran (Steaua).

Alergarea clasei 500 cmc a scos 
In evidență revenirea de formă a lui
E. Keresteș. El a ciștigat ambele 
manșe, dar nu fără emoții. în man
șa 1, de abia după 7 ture, a reușit 
să-l detroneze de la șefia plutonului 
pe O. Puiu, care s-a apărat hotărît. 
In manșa a doua Keresteș s-a insta
lat încă din start în fruntea pluto
nului și a rezistat, cu succes, tiru
lui concentrat asupra sa de către 
Seiler și Puiu. Cum însă toți trei 
au parcurs traseul fără greșeli, or
dinea sosirii a rămas aceeași. Cla
sament: 1. E. Keresteș (Steaua), 2.
O. Puiu (St. r. Brașov). 3. E. Sei
ler (Metalul), 4. FI. Ștefan (Loc. 
P1>-

Manșele dc la scl. 300 cmc tineret 
au revenit, pe merit, lui Fr. Szinte 
(1) și E. lluszar (II). Adiționarea 
timpilor înregistrați în ambele man
șe a dat cîștig de cauză cu 0,3 se
cunde (!) lui Szinte. Clasament: 1. 
Fr. Szinte (St. r. Brașov), 2. E. 
Huszar (Steaua), 3. P. Lucaci (St. 
r. Brașov), 4. T. Bălănoiu (Poiana), 
5. A. Crican (Poiana)

CLASAMENTE GENERALE DU
PĂ TREI ETAPE: 250 cmc: 1. P. 
PAXINO 22 p, 2. Cr. Dovids 16 p, 
3. O. Ștefani 13 p, 4. M. Dănescu 
11 p, 5. 0. Coman 6 p, 6. Șt. Chițu 
2 p, 7. C. Goran 1 p; 500 cmc:
1. E. SEILER 20 p, 2. 0. Puiu 
18 p, 3. E. Keresteș 16 p, 4. FI. 
Ștefan 8 p, 5. Al. Ionescu 6 p, 6-7. 
A. Ionescu (Steaua) și I. Sasz (St. 
r. Brașov) 2 p; 300 cmc: 1. E. IIU- 
SZAR 20 p, 2. Fr. Szinte 17 p, 3.
P. Lucaci 19 p, 4. A. Crican 8 p, 
5—6, T. Bălănoiu și Șt. Viuleț (Loc. 
PI.) 3 p, 7. D. Șupeală (Poiana) 
2

ION DUMITRESCU

CATMA C ÎN CIFRE Șl COMENTARII
SERIA EST

FORESTA FĂLTICENI — MI
NOBRAD VATRA DORNEI 
(3—0). Golurile au fost înscrise 
de Benic (min. 63 și 70) și Luțac 
(min. 72). (Negru Lazăr—coresp.).

VICTORIA ROMAN — PETRO
LUL MOINEȘTI (2—1). Victorie 
meritată, realizată prin golurile 
marcate de Csenteri (min. 17 și 
52). Pentru oaspeți — Mangala
giu (min. 64). (G. Groapă — co
resp.).

METALUL BUZĂU — GLORIA 
B1RLAD (1—0). A înscris Tăna- 
se (min. 24) în urma unei acțiuni 
la care a participat întreaga îna
intare. Arbitrajul prestat de Gh. 
Retezan — București, foarte slab. 
(Marin Dumitru — coresp.).

ANCORA GALAȚI — LOCO
MOTIVA IAȘI (5—1). Joc fru
mos, cu goluri multe, ca urmare 
a eficacității echipei gălățene. De 
remarcat spiritul de sportivitate 
în care s-a desfășurat această 
partidă. Au marcat : Alexe (min. 
42), Vasilache (min. 44, 88 și 89), 
Dărăban (min. 58) pentru Ancora, 
respectiv Albu (min. 29). (S. Con- 
stantinescu — coresp. principal).

RAPID MIZIL — UNIREA FOC
ȘANI (1—0). Formația feroviară 
a ratat nepermis de mult. De alt
fel, victoria a fost obținută de-a- 
bia în urma transformării unui 
penalti. Autor : Babone (min. 70). 
A arbitrat bine N. Tătaru — 
București. (I. Constantinoaia — 
coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — GLO
RIA C.F.R. GALAȚI (4—3). Deși 
s-au marcat 7 goluri, jocul a fost 
mediocru ca valoare. Au marcat : 
Lavric (min. 5, min. 18 din 11 m 
și min. 46), Dendea (min. 68) 
pentru Metalul, respectiv Puiu 
(min. 10 și 15) și Ceară (min. 
54). (I. Popescu — coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
TEXTILA BUHUȘI (2—0). Joc de 
slabă factură tehnică. Tecucenii, 
mai insistenți, au ciștigat înscri
ind prin Dragomir (min. 23) și Bu
jor (min. 58). (C. Fi) iță — co
resp.).

etapa viitoare : Locomotiva 
Iași —- Metalul Buzău, Unirea Foc
șani — Petrolul Moinești, Metalul 
Rădăuți — Rapid Mizil, Gloria Bîr- 
lad —Ancora Galați, Gloria , C.F.R. 
Galați — Victoria Roman, Textila 
Buhuși — Foresta Fălticeni, Flamu
ra roșie Tecuci — Minobrad Vatra 
Dornei.

CLASAMENT
1. Vict. Roman 22 15 2 5 45—23 32
2. Gloria Bîrlad 22 12 2 8 28—20 26
3. Foresta Fălticeni 22 11 3 8 40—30 25
4. Ancora Galați 22 11 3 8 34—24 25
5. Metalul Buzău 22 12 1 9 34—37 25
6. Met. Rădăuți 22 10 2 10 35—41 22
7. Minobrad V. D. 22 10 2 10 21—27 22
8. Unirea Focșani 22 8 5 9 28—20 21
S. Petrolul

Moinești 22 9 2 11 43—36 20
10. Rapid Mizil 22 8 3 11 23—24 19
11. Textila Buhuși 22 9 1 12 22—34 19
12. Gloria C.F.R.

Galați 22 6 6 10 24—32 18
13. FI. r. Tecuci 22 7 3 12 27—40 17
14. Locom. Iași 22 5 7 10 21—37 17

SERIA SUD
RAPID C. F. BUC. — S. N. OL

TENIȚA (3—1). In lupta pentru 
evitarea retrogradării echipa bucu- 
îeșteană a obținut două puncte 
prețioase, pe deplin meritate. Nu 
insă inainte de a trece prin mari 
emoții: la pauză era condusă de 
ioimația oaspe. Bucureștenii au 
dominat majoritatea timpului, dar 
au ratat mari ocazii de gol. In 
plină dominare a ieroviarilor cei 
ce înscriu sînt oaspeții, prin Ef- 
timescu (min. 41). După pauză, 
atacul gazdelor devine mai inci
siv și înscrie de trei ori prin 
Mehedințeanu (min. 66 și 77) și 
Voicu (min. 71). (N. Tokacek — 
coresp.).

STUFUL TULCEA — DUNĂREA 
GIURGIU (3—1). Au marcat: Va- 
siie (min. 35) pentru Dunărea, 
Teodorescu (min. 39), Masera (min. 
83 ți 85) pentru Stulul. In lipsa 
brigăzii de arbitri de la București 
a condus corect Toni Vateriu. 
(I. Turșie — coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG —

LA ZI
SELECȚIONATA CUBEI 
1ȘI ÎNCEPE TURNEUL

Iată programul turneului de 4 
jocuri pe care îl va întreprinde 
în țara noastră selecționata Cu
bei : miercuri 24 mai, la Con
stanța, cu Farul; duminică 28 
mai, la Medgidia, cu IJ4.U. ; 
miercuri 31 mai, le București, cu 
o ecliipâ încă nedesemnată ; du
minică 4 iunie, la Moreni, cu 
Flacăra.

I.M.U. MEDGIDIA (0—0). Musce
lul a presat 80 de minute, dar 
n-a putut străpunge apărarea 
oaspeților 1 (V. Popescu — co
resp.).

METALUL TlRGOVIȘTE — 
ELECTRICA CONSTANȚA (2—1). 
In prima repriză metalurgiștii au 
dominat serios, dar n-au putut în
scrie nici un gol. Ba, mai mult, 
au ratat un penalti prin Nițescu. 
Golurile se marchează după pau
ză : Nițescu (min. 50) ți Diaconu 
(min. 67) pentru Metalul, Olteanu 
(mm. 52) pentru oaspeți. In min. 
88, Doroț (Electrica) este elimi
nat pentru proteste ți injurii a- 
duse arbitrului V. Dumitrescu — 
București, care a condus toarte 
bine. (M. Avanu — toresp ).

C.F.R. ROȘIORI — PROGRE
SUL CORABIA (2—2). Niciodată 
nu s-a jucat Ia Roșiori o partidă 
de lotbal mai urîtă ca aceasta. 
La numeroasele greșeli de ordin 

Fază din meciul Rapid C.F. București—S.N. Oltenița (3—1)
Foto : A. Neagu

tehnic s-a adăugat și jocul ob
structionist, dur, al ambelor e- 
chipe, ca ți arbitrajul slab al bri
găzii bucureștene condusă de C. 
Niculescu. Menționăm că timp 
de două ore după terminarea 
partidei un grup de huligani n-a 
permis ieșirea arbitrilor din ca
bină. Au marcat : Cat ană (min. 
50) și Ene (min. 55) pentru Pro
gresul, Capatos (min. 56 din 11 
m) ți Fiță (nun. 89) pentru C.F.R. 
(Ion Drăgănescu — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
(4—0). Au marcat : Dragu (min. 
52), Melenco (min. 75), Bobin 
(min. 80, autogol), Sintimbreanu 
(min. 85). (E. Petre — coresp.).

ELECTRICA FIENI — OLTUL 
SF. GHEORGHE (2—0). Au în
scris: Drugă (min. 15) ți Popescu 
(min. 23). (C. Popescu — co
resp.).

stanța — Rapid C.F. București, Elec
trica Fieni — Portul Constanța, Fla
căra roșie București — C.F.R. Ro
șiori, Metalul Tîrgoviște — Stuful 
Tul cea, Progresul Corabia — Musce
lul Cîmpulung, Oltul Sf. Gheorghe 
— Dunărea Giurgiu, I.M.U. Medgi
dia — S.N. Oltenița.

CLASAMENT

1. Portul C-ța 22 13 5 4 32—14 31
2. I.M.U. Medg. 22 11 7 4 35—14 29
3. Met. Tîrgoviște 22 13 3 6 31—12 29
4. Electrica C-ța 22 12 4 6 33—24 28
5. Dunărea Giurgiu 22 12 1 9 35—24 25
6. Oltul Sf. Gh. 22 10 3 9 36—32 23
7. S.N. Oltenița 22 9 3 10 25—26 21
8. Stuful Tulcea 22 8 5 9 28—35 21
9. Flacăra r. Buc. 22 8 3 11 37—43 19

10. Electrica Fieni 22 8 2 12 27—29 18
11. Prog. Corabia 22 8 2 12 22—38 18
12. Rapid C.F. Buc. 22 5 6 11 22—31 16
13. Mus. C-lung 22 5 6 11 14—29 16
14. C.F.R. Roșiori ^2 5 4 13 14—40 14

ETAPA VIITOARE : Electrica Con-

SERIA VEST
VICTORIA CĂLAN — CHIMIA 

FĂGĂRAȘ (3—0). Joc rapid, care 
a plăcut prin dinamismul său. 
Golurile au fost realizate de 
Gheorghiu (min. 32), Mitu (min. 
74) și Cula (min. 89 din 11 m). 
(A. Tuza — coresp.).

MINERUL ANINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA (2—0).

RAPID - PROGRESUL 4-0 (1-0)

Duminică dimineața, pe stadio
nul Ciulești, în prezenta unui pu
blic numeros, s-au întîlnit intr-un 
meci amical echipele bucureștene 
Rapid și Progresul. Victoria a 
revenit primei echipe cu 4—0 
(1—O) prin punctele înscrise de 
Neagu (3) șl Georgescu. Progre
sul a jucat bine în cîmp, dar a 
tras rareori la poartă. (N. Toka
cek — coresp.,).

Superioritatea gazdelor a fost 
concretizată de Bîtea (min. 17) și 
Copăceanu (min. 65). A arbitrat 
corect M. Bădulescu — Oradea. 
(Gh. Crăciunel — coresp.).

VICTORIA TG. JIU — TRAC
TORUL BRAȘOV (1—1). Victoria 
a înscris... ambele goluri: unul 
în poarta oaspeților (Pleian, în 
min. 6) iar celălalt în poarta pro
prie (Sichitiu, în min. 29). De 
remarcat că în min. 87 Pleian a 
ratat un penalti și că Achim (Vic
toria) a fost eliminat de pe teren 
pentru lovirea adversarului. Ar
bitrul E. Sterescu — Curtea de 
Argeș — a condus bine. (P. 
Cristea — coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA — 
AURUL ZLATNA (3—1). Terenul 
desfundat a cerut eforturi deose
bite din partea ambelor echipe. 
Craiovenii au terminat învingă
tori prin golurile înscrise de 
Dașcu (min. 20 și min. 80, ulti-

mul din penalti) și Vasilescu (min. 
33). De remarcat că Autorapid a 
mai ratat un penalti, în min. 19, 
prin Păunescu, care a tras afară. 
Pentru oaspeți a marcat Preda 
(min. 88). (V. Popovici — co-
resp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — MURE
ȘUL DEVA (2—0). Un meci al 
ocaziilor Tataie! A înscrisr Ene 
(min. 21 și 24). (M. Mutașcu — 
coresp.).

METALUL HUNEDOARA — 
PROGRESUL STREHAIA (1—0). 
Unicul gol a fost marcat de Do- 
bindă în min. 19. Raport de cor- 
nere : 15—0 pentru Metalul! 
(Voicu Albu -— coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — 
A.S.A. SIBIU (3—3). Luptă acer
bă, teren greu, timp ploios. Au 
marcat : Constantin (min. 15 din 
11 m și min. 35) și D. Popescu 
(min. 22) pentru Metalul, respec
tiv Bermozer (min. 8), Crețu (min. 
33) și Macavei (min. 46). în min. 
15 Ardeleanu (A.S.A.) a lost eli
minat pentru injurii aduse arbi
trilor. (Gh. Manafu — coresp.).

CLASAMENT

1. Met. Huned. 22 15 3
2. Min. Anina 22 13 2
3. Chimia

Făgăraș 22 13 2
4. Mureșul

Deva 22 10 5

4 53—16 33
7 41—28 28

7 43—36 28

7 37—28 25

PRONOSPORT
RAPID-STEAUA Șl PROGRESUL - 
DINAMO ÎN PROGRAMUL CON
CURSULUI PRONOSPORT DE 

DUMINICĂ 28 MAI 1967

Programul concursului PRONO
SPORT din această săptămînă cu
prinde meciuri foarte atractive. 
Este vorba de întreaga etapă a 
campionatului categoriei A și în 
special de meciurile Rapid — 
Steaua și Progresul — Dinamo, 
care au furnizat totdeauna spec
tacole de calitate indiferent de si
tuația lor în clasament. în rest 
două întîlniri din B și patru par
tide din campionatul italian.

Dar să facem cunoștință cu cele 
13 meciuri: I. Rapid — Steaua; 
II: Progresul — Dinamo Bucu
rești ; III : Farul — C.S.M.S. Iași t 
IV: Petrolul — Universitatea Cra
iova ; V: Politehnica Timișoara —; 
U.T. Arad ; VI : Jiul — Universita
tea Cluj ; VII: Steagul roșu Bra
șov — Dinamo Pitești; VUI : Fla
căra Moreni — Dinamo Victoria 
București; IX: C.S.M. Reșița — 
Minerul l.upeni ; X : Lanerossi — 
Bologna; XI : Mantova — Inter- 
nazionale ; XII: Napoli — Torino; 
XIII : Roma — Fiorentina.

5. Electroputsre

ETAPA VIITOARE : Victoria Călan 
— Victoria Tg. Jiu, Aurul Zlatna — 
Metalul T. Severin, A.S.A. Sibiu — 
Autorapid Craiova, Progresul Stre
haia — C.F.R. Caransebeș, Chimia 
Făgăraș — Minerul Anina, Tractorul 
Brașov — Metalul Hunedoara, Elec- 
troputerc Craiova — Mureșul Deva.

Craiova 22 11 3 8 42—30 25
6. Tract. Bv. 22 10 4 8 44—30 24
7. Vict. Tg. Jiu 22 8 5 9 34—38 21
8. Vict. Călan 22 9 3 10 21—28 21
9. C.F.R.

Caransebeș 22 8 4 10 16—38 20
10. A.S.A. Sibiu 22 6 7 9 33—36 lt
11. Met. T. Sev. 22 7 5 10 29—57 19
12. Progresul

Strehaia 22 5 5 12 32—40 15
13—14. Aurul

Zlatna 22 7 1 14 32—42 15
13—14. Autorapid

Craiova 22 7 1 14 30—40 15

SERIA NORD
MINERUL BIHOR — VOINȚA 

REGHIN (5—1). Coteț, Ilaidu. 
Tudorache (3) pentru Minerul ți 
Mezei, pentru Voința, sint auto
rii celor 6 goluri. (M. Domițian—• 
coresp.).

SĂTMĂREANA — METALUL 
AIUD (4—1). Au marcat: Filip 
(min. 24), Mureșan (min. 36) și 
Marin (min. 55 ți 88) pentru Săt
măreana, Crăciun (min. 30) pen
tru Melalul. (A. Verba — co
resp.).

OLIMPIA ORADEA — FAIAN
ȚA SIGHIȘOARA (2—0). Orăde- 
nii au ratat enorm (și un pe
nalti 1). Au înscris: Sacaci III 
(min. 25) și Pugna (min. 35). Bri
gada de arbitri din Timișoara nu 
s-a prezentat și a fost înlocuită 
cu una din Oradea, condusă de 
I. Erdos. (I. Boitoș — coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI — 
SODA OCNA MUREȘ (3—1). Au 
marcat: Ionaș (min. 15), Solomon 
(min. 87) și Giurcuț (autogol, in 
min. 49) pentru Chimica, respectiv 
Lorincz (min. 8). (I. Ducan — co- 
iesp.).

ARIEȘUL TURDA — METALUL 
COPȘA MICĂ (1—0). Joc de 
slab nivel tehnic, presărat cu 
durități. A marcat Bena (min. 
63). (Lazăr Petru și Simicn Popa 
— coresp.).

MEDICINA CLUJ — RECOLTA 
CĂREI (1—i0). Golul a fost în
scris de Damian în min. 59. (V. 
Morea — coresp. principal).

MINERUL BAIA SPRIE — 
STEAUA ROȘIE SALONTA 
(4—2). Au marcat : Breban (min. 
24 și 38), Horung (min. 30) și 
Suta (min. 55) pentru Minerul, 
respectiv Pojonj (min. 33) și 
Ungvari (min. 85). (Al. Domuță — 
coresp.).

CLASAMENT

1. Olimpia Oradea 22 14 5 3 39—13 33
2. Medicina Cluj 22 13 6 3 38—16 32
3. Chim. Tîrnăv. 22 11 2 9 33—31 24
4. Recolta Cărei 22 9 5 8 35—23 23
5. Min. B. Sprie 22 10 3 9 36—30 23
6. Sătmăreana 22 9 4 9 26—25 22
7. Min. Bihor 22 9 3 10 34—30 21
8. Metalul Aiud 22 7 6 9 28—35 20
9. Faianța Sigh. 22 9 2 11 29—37 20

10. Met. C. Mică 22 9 1 12 25—29 19
11. Steaua t. Sal. 22 6 7 9 25—40 19
12. Arieșul Turda 22 8 2 12 26—29 18
13. Soda O. Mureș 22 6 6 10 22—34 18
14. Voința Reghin 22 6 4 12 20—44 16

ETAPA VIITOARE : Arieșul Turda
— Minerul Baia Sprie, Minerul Bihor
— Sătmăreana, Faianța Sighișoara — 
Chimica Tîrnăveni, Steaua roșie Sa- 
lonta — Metalul Aiud, Recolta Cărei 
—- Voința Reghin, Metalul Copșa 
Mică — Medicina Cluj, Soda Ocna 
Mureș — Olimpia Oradea.

• în atenția cîștigătorilor de Ia 
concursul excepțional PRONQ- 
EXPRES din 20 mai 1967:

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă în ziua de joi 25 
mai ora 13,00, în orașele de reșe
dință regională, iar în celelalte 
localități, pînă miercuri 24 mai 
1967, oră 13,00.

PRONOEXPRES

Rezultatele concursului PronO- 
expres nr. 20 din 17 mai 1967

Extragerea I : categoria I : 2 Va
riante a 29.651 lei ; a n-a 9 a 
7.138 lei ; a in-a : 46,5 a 1.487 lei; 
a IV-a : 341,5 a 260 lei ; a V-a : 1.108 
a 80 lei ; a Vl-a : 5.793,5 a 21 lei.

Extragerea a Il-a : categoria I : 1,5 
variante a 86.272 lei ; a Il-a : 3 a 13.381 
lei ; a m-a : 36,5 a 1184 lei ; a TV-a : 
208,5 a 266 lei ; a V-a 666 a 83 lei i 
a Vl-a : 3363,5 a 22 lei.

Premiul de categoria I de la extra
gerea a n-a în valoare de 86.272 lei 
a fost obținut de participantul 
ISOPESCU ADRIAN din Iași, iar 
participantul CHISAMERA ION din 
Brăila la aceeași extragere și cate
gorie a obținut pe un buletin 50% 
suma de lei 43.136, plus obiecte in 
valoare de 2.500 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de iM Loto-Pronosport.



Joi, start în „europenele* de box Trimisul nostru specia! In „Cursa Păcii", HRISTACHE NAUM, transmite:

® Pugiliștii

Joi, la ora 15,30 
(ora locală) va ră
suna la 
dello Sport 
Roma prima 
taie de gong care 
va marca deschi
derea campiona
telor europene de 
box. Deocamdată 
nu se știe care vor 
fi boxerii de cate
gorie muscă ce 
vor avea cinstea 
să inaugureze ma
rea confruntare a 
boxului amator de 
pe continentul nos
tru.

Ca de obicei, la 
această mare con
fruntare de forțe 
vor fi prezenți și 
pugiliști români. 
Ciucă, Gîju, Mo
nea și ceilalți re
prezentanți ai spor
tului nostru cu mă
nuși sînt hotărîți 
să facă o figură 
cît mai frumoasă 
pe ringul europe
nelor și, tocmai 
de aceea, antrena
mentele lor s-au caracterizat prin- 
tr-o rîvnă deosebită. Miercurea 
trecută, componenții selecționatei 
noastre au făcut un nou antrena-

Palazzo 
din 
bă-

emoții: tragerea la sorii

suit gata pentru marca confruntare © Primele MARCEL MAES (BELGIA)
w’

Fernando Picca

La Palazzo dello Sport (capaci
tate 20 000 de locuri) vom asista 
desigur, la meciuri grele, deoarece 
toți boxerii din Europa vin la Ro
ma cu gîndul să cucerească meda
lii : aur, argint sau bronz. Misiu
nea „ambasadorilor" boxului ro
mânesc este deci deficilă. Emoțiile 
tuturor vor începe chiar înain
tea primului sunet de gong ! Tra
gerea la sorți (care se va face în 
dimineața zilei de 25 mai) îi va 
edifica Pe antrenori, încă de la în
ceput, asupra șanselor pe care le au 
elevii lor. Boxerul care va intra în 
competiție pe o „pistă" bună 
(adică va boxa cu adversari soco
tiți — teoretic cel puțin — mat 
slabi), poate aspira să ajungă mai 
ușor în etapele superioare ale cam
pionatului.

ȘI R.P. POLONA-NOII LIDERI

(Urmare din pag. 1)

tor de elită. El beneficiază și de 
mai multă experiență. Gisbert pu
tea fi însă învins de Ilie Năstase, 
chiar fără intervenția unui acci
dent. Tînărul jucător român 
ridicat mereu la 
saruluî său( l-a 
a cîștigat mingi cu deosebită u- 
șurință. Aceasta nu a fost totuși 
suficient. în balanța victoriei au 
atîrnat mai greu greșelile comise 
de Năstase, ratările sale în serie 
și toate provenind dintr-o singură 
cauză — nervozitatea.

Pe scurt; despre evoluția sco
rului. Gisbert a decis imediat la 
reluare, în favoarea sa, primul set. 
Apoi a fost rîndul lui Năstase să 
cîștige un set de luptă care ne 
dădea speranțe. Dar ele au fost 
spulberate de Gisbert după încă 
o oră de dispută acerbă, în setul 
trei. în cele din urmă spaniolul 
s-a distanțat Ia limită și In cel de 
al patrulea : 6—3, 4—6, 9—7, 6—4.

Ultimul act al întîlnirii a fost 
o adevărată demonstrație de vir
tuozitate. Manuel Santana și Ion 
Tiriac au oferit tribunelor arhipli
ne de la Progresul un spectacol 
de gală, o partidă fn care aproape 
fiecare minge a însemnat un maxi
mum de intensitate și de perfec
ție tehnică. Campionul nostru a 
fost un învins demn al celebrului 
său adversar. El 
chiar cînd scorul 
puncte cîștigate în serie de Santa
na. Cu 6—2, 8—6, 7—5, campionul 
Spaniei termină învingător în a- 
cest memorabil meci.

Cu aceasta, echipa oaspe — care 
a disputat la București unul din 
cele mai dificile meciuri din carie
ră — se califică în semifinalele 
zonei europene a „Cupei Davis*1.

★
ALTE REZULTATE DIN „CUPA 

DAVIS** •: Anglia — Bulgaria 5—0, 
U.R.S.S. — Danemarca 3—2 (grupa 
A); Brazilia — Polonia 5—0, Re
publica Sud - Africană — Mo
naco 5—0, Franța -r- Ungaria 5—0, 
Italia — Luxemburg 5—0 (grupa B).

s-a 
nivelul adver- 
dominat adesea;

a cedat greu, 
a evoluat cu

Concursul international
9

COMO (prin telefon). Duminleă 
seara au luat sfîrșit întrecerite 
din cadrul celei de a XIII-a edi
ții a concursului International da
tat cu trofeul .Floreta de argint', 
tecul I 3 fost ecupat de sportiva 
sovietică Alecsandra Zabelina cu

ment la mănuși, avînd ca parte
neri pe boxerii de la Steaua. Toți 
au manifestat o excelentă dispozi
ție, dar mai cu seamă Ciucă, Gîju, 
Stanef și Monea care, după pă
rerea antrenorului Popa, au cele 
mai multe șanse să se claseze prin
tre fruntașii categoriilor respecti
ve. De fapt, toți boxerii care vor 
apăra culorile noastre sportive sînt 
animați de o puternică dorință de 
afirmare.

★
Am profitat de prezența arbitru

lui italian Fernando Picca în țara 
noastră („neutru** la întîlnirea de 
tineret România—Ungaria), pentru 
a-i solicita cîteva amănunte în le
gătură cu campionatele europene. 
Dl, Picca ne-a relatat, între altele, 
că antrenorii Rea și Poggi au al
cătuit reprezentativa Italiei din- 
tr-un lot de 40 de pugiliști „Squa- 
dra azzura** va avea următoarea 
înfățișare : Mencarelli, Fabrizio, 
Cottena, Petriglia, Bragaglia, Giug- 
liano, Menchi, Cassati, Varone și 
Baruzzi.

Printre arbitrii solicitați de 
A.I.B.A. vor figura England (An
glia), Zecev (Bulgaria), Rial (Spa
nia), Ivanovici (Iugoslavia). Wolf 
(R.D. Germană), Muller, Nussgen 
(R.F. a Germaniei), Zîbalov 
(U.R.S.S.), Gittyns (Tara Galilor), 
Picca, Cechi, Aniello, Tinelli (Ita
lia) și Victor Popescu (România).

R. CALĂRÂȘANU

USTI NAD LABEM, 22 (prin 
telefon). — Duminică seara, la 
Plzen, belgianul Marcel Maes îmi 
spunea : „Smolik are momente
de mare dificuitale în pluton. Nu 
va rezista atacului meu pe mun
te". Și ceea ce a intuit acest ex
celent rutier s-a întîmplat. în 
etapa de astăzi, Pizen—Usti n. 
I.abem (170 km), el, cicliștii polo
nezi și cei din R.D.G. au lansat 
un atac necruțător care a dus la 
schimbarea liderilor în ambele 
clasamente generale. Smolik a 
pierdut tricoul galben și a cobo- 
rît 3 locuri, iar echipa R.S.C. a 
predat tricourile albastre cicliș
tilor polonezi, cedînd și locul II 
formației R.D.G.

începînd chfar de la Plzen, tra
seul a fost marcat de multe ur
cușuri și, firește, atacurile s-au 
succedat. Maes este în mare for
mă și conduce plutonul, itnpu- 
nîndu-i o alură rapidă. El cîștigă 
sprintul de cățărare de la Sokol- 
ka (km. 26). Pe acest urcuș și 
următoarele se pierd numeroși 
rutieri. Printre cei aproximativ 
50 de alergători care cedează îi 
observăm pe Cosma, Șt. Suciu 
și Grigore. Și facem socoteala cu 
amărăciune că astăzi vom pierde 
cîteva locuri în clasamentul pe 
echipe. în plutonul fruntaș îl a- 
vem pe Moiceanu și Moldoveanu, 
caie rezistă cu 
atacurilor. La trena 
trece de cîteva ori 
tru a-i demonstra 
său, Maes, că este 
și că nu va ceda nici 
Kilometrii trec și la 
(km 34) este rîndul 
(R.D.G.) să se impună 
cu premii. Șoseaua urcă și co
boară în permanentă. De la jumă-

succes tuturor 
acestui grup 
Smolik, pen- 
adversaiului 
„în pedale" 

o secundă. 
Kralovice 

lui Marks 
la sprintul

Turneul 
de la

internațional de șah 
Moscova

Florin Gheorghiu
l-a învins pe Gheller!
în prima rundă a turneului in

ternațional masculin de șah de 
la Moscova, marele maestru in
ternațional român Florin Gheor
ghiu a obținut o frumoasă victo
rie în dauna marelui maestru so
vietic Efim Gheller, pe care l-a în
vins la mutarea 88-a. Campionul 
mondial Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
a remizat cu Boboțov (Bulgaria), 
Spasski (U.R.S.S.) l-a învins pe 
Pachman ' '
dele Bilek 
(U.R.S.S.), Portisch (Ungaria) 
Gligoricl
(U.R.S.S.) — Tal (U.R.S.S.) și Naj- 
dorf (Argentina) — Xeres 
(W.R.S.S.) s-au încheiat remiză. 
Partidele Gipslis (U.R.S.S.) — Uhl- 
mann (R. D. Germană) și Filip 
(Cehoslovacia) — Smîslov 
(U.R.S.S.) s-au întrerupt.

Aseară, în runda a doua, Florin 
Gheorghiu a jucat cu negrele îm
potriva campionului lumii. Tigran 
Petrosian. Partida s-a întrerupt. 
Au fost decise întîlnirile: Tal — 
Filjp 1—0 și Uhlman — Boboțov 
0—1. Partida Bronstein — Gipslis 
a fost remiză. Celelalte nu s-au 
încheiat în cele cinci ore de joc.

(Cehoslovacia). Parti- 
(Ungaria), — Bronștein

(Iugoslavia), S t e I n

FOTBAL
ÎN PENULTIMA etapă a cam

pionatului italian s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Atalanta — 
Mantova 0—0 ; Bologna — Milan 
2—0; Cagliari — Spăl 1—1 ; In- 
ternazionale — Fiorentina 1—1 ; 
Juventus — Lanerossi 1—0; La
zio — Foggta 2—1 ; Lecco — Na
poli 0—3 ; Torino — Brescia 3—0; 
Roma — Veneția 2—1. înaintea 
ultimei etape, configurația clasa
mentului este următoarea t 1. In-

de scrimă de la Como
5 victorii. Ea a fost urmată de 
Ildiko Rejtd (Ungaria) și Anto- 
nella Raqno (Italia).

Reprezentantele tării noastre 
Ileana Drîmbă și Olga Szabo s-au 
calificat în finală, unde au ocu
pat locurile 5 și, respectiv, 7.

W' IvU/liillsl g ti I

A început concursul
de iahting „Cupa

MAMAIA, 22 (prin telefon). — 
Luni dimineață, pe Siut-ghiol, s-a 
dat primul start în concursul in
ternațional de iahting dotat cu 
trofeul „Cupa Mamaia11. în prima 
regată a acestei traditionale com
petiții, vîntul — de forța 4 - 
fost inconstant ca direcție. El 
schimbat fața 
mijlocul regatei, dînd cîștig 
cauză ambarcațiilor care se aflau 
în plutonul secund. în prima con
fruntare a veliștilor, la clasa finn, 
locul 1 a revenit lui Gheorghe Ni- 
colicioiu (România). Pe locul al 
doilea s-a situat tot un reprezen
tant al țării noastre: Petre Svobo
da. Locul 3 a revenit lui Vladimir 
Gherov (R.P, Bulgaria). De 
ționat că învingătorul de 
trecut, Christian Schroder 
Germană) a ocupat numai locul 
6. La clasa F.D. („Olandezul zbu
rător"), din cauza sosirii cu întîr-

a 
a 

clasamentului la 
de

men- 
anul 

(R.D.

PE GLOB
ternazionale 48 puncte ; 2. Juven
tus 47 puncte; 3. Bologna 44 pune
te ; 4. Napoli 42 puncte; 5. Fio
rentina 41 puncte etc.

ÎN OPTIMILE de finală (me
ciurile retur) ale „Cupei Spaniei' 
s-au înregistrat rezultatele : Va
lencia — Betis 3—0; Real Madrid 
— Deportivo Coruna 3—1 ; Atle
tico Madrid — Barcelona 2—0; 
Elche — Sevilla 1—0 ; Granada — 
Sabadell 1—1 : Hercules — Pon- 
tevedra 1—0; Cordoba — Europa 
4—0. A mai rămas de disputat par
tida Las Palmas — Atletico Bil
bao. Echipele Granada și Sabadell 
vor susține un al treilea Joc.

PESTE 80 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul .Aztec' din 
Ciudad de Mexico meciul Inter
național de fotbal dintre selee- 
tlonata Mexicului și formația por
tugheză Benfica Lisabona. Fotba
liștii mexicani au obținut victo
ria cu scorul de 4—0 (1—0).

internațional
Mamaia“

veliștilor din R.F. a Ger- 
la startul primei regate au

ziere a 
maniei, 
fost prezente numai echipaje ro
mânești. Victoria a revenit sporti
vilor de la Electrica Constanta, 
Ion Alexandru și Gheorghe Ni- 
colescu. în „Cupa Mamaia1* sînt 
programate cinci regate pentru 
fiecare clasă.

PAUL ROMOȘAN

tatea etapei, Moiceanu și iugo
slavul Valencici inițiază o acți
une. Cînd ei au cca 500 m avans, 
Maes
— se 
(aflat 
ciune) 
șează 
polonezi și din R.D.G. Cîțiva ci
cliști care sesizează momentul, se 
atașează și el, astfel că grupul 
numără 14 alergători. La km. 90 
ei îi prind pe Moiceanu și Va
lencici și continuă împreună ac
țiunea. Maes duce trena formi
dabil și ajutat de cei trei polo
nezi și cei 4 sportivi din R.D.G 
creează în scurtă vreme grupului 
un avans de 1 min. 30 sec. Smo
lik își revine și contraatacă, dar 
dincolo Maes este evident mai 
puternic, așa că lucrurile se lă
muresc în favoarea belgianului. 
Lupta aceasta de o rară frumu
sețe se va înscrie fără îndoială 
printre cele mai dramatice mo
mente ale „Cursei Păcii*. Sprintul 
cu premii de la Novo Lovosice 
(km. 143) este cîștigat de Said- 
hujin șl diferența a devenit de 5 
min. avans față de grupul con
dus de Smolik și de 12 min. fața
de cel de al treilea pluton. Dine 
cesta din urmă, 
evadeze și să ia 
minute.

Pe stadionul „1
intră primul, tar Moiceanu ocupă 
poziția a treia. Ciclistul sovietic 
cade în primul viraj și-l obligă și 
pe Moiceanu să piardă timp pînă 
îl ocolește. Marks cîștigă etapa. 
Dar marea victorie este a lui 
MAES, care va îmbrăca 
galben.

Clasamentul etapei 
1. R. Marks 4h02:38, 
selaar, 3. M. Maes... 
ceanu — același timp... 
Smolik 4hl0:20... 37 Moldoveanu
a. t... 46. Cosma 4h22:23... 53. 
Grigore 4h25:36... 79. St. Suciu
— a.t. (au mai rămas 90 din 120 
alergători). în CLASAMENTUL 
GENERAL INDIVIDUAL : 1. MAES 
(Belgia) 44h53:47, 2. Kirilov (Bul
garia) 44h56:46, 3. Magiera (Po
lonia) 44h58:ll, 4. Smolik (Ceho
slovacia) 44h59:00, 
(R.D.G.) 
(Polonia)
(Franța) 45h00:25, 8. Dolejel (Ce
hoslovacia) 45h00:58, 9. P. Tesse- 
laar (Olanda) 45h01:07, 10. Marks 
(R.D.G.) 45h01:28, 11. Moiceanu
(România) 45h04:ll,... 36. Șt. Su
ciu 45h30:51... 44. Cosma 45h47:29, 
...53. Moldoveanu 45h56:25... 60. 
Grigore 461)13:06. în CLASAMEN
TUL GENERAL PE ECHIPE: 1. 
POLONIA 134h54:49, 2. R.D.G.
134 h55:48, 3. Cehoslovacia 135h 
07:00... 9. Iugoslavia 135h46:03,
10. România 135h49:12. (Au mai 
rămas 18 echipe, din 20). Marți
— etapa a XlV-a Usti—Liberec 
(128 km).

— ca un adevărat vulpoi 
strecoară pe lingă Smolik 
într-un moment de slăbi
și, pe un urcuș, se deta- 
cu un grup de alergători

Cosma avea să 
un avans de 3

Mai", Saldhujin

44h59:04,
44h59:36,

tricoul

a
2.

11.

XIII-a :
P. Tes-

G. Moi-
35. i.

5. Hoffman
6. Blawdzin

7. I-Ieintz

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• în ziua a doua a concursului de 

atletism care se desfășoară la Le
ningrad. campioana Europei Nade.jda 
Cijova a cîștigat aruncarea greutății 
cu performanța de 17.85 m. Rezulta
tul realizat de Cijova reprezintă cea 
de-a doua performanță mondială din 
Istoria acestei probe. Alte rezultate : 
MASCULIN : lungime — Igor Ter O- 
vanesian 8.06 m ; înălțime — Valentin 
Gavrilov 2,09 m ; triplu salt — Viktor 
Kravcenko 16,19 m ; disc — Vladimir 
Trusenev — 58,50 m : 100 m garduri 
— Vasili Anisimov 52.1 : 200 m — Bo
ris Savciuk 21.4 : 3 000 m obstacole — . 
Ivan Heliaev 8:45.0.

• în finala competiției masculine 
pentru „Cupa orașelor tîrguri** la tenis 
de masă, echipa Sparta Praga a în
vins cu scorul de 5—4 pe Vorcs Me
teor Budapesta. în competiția femi
nină. Inter Bratislava a întrecut cu 
5—4 pe Epitoek Budapesta. Ambele 
meciuri s-au jucat la Pirmasens.

• Competiția internațională de mo- 
tocros „Marele premiu al Olandei* 
(clasa 250 cmc), contînd pentru cam
pionatul mondial, disputată la Haga, 
a fost cîștigată de sportivul belgian 
Joel Robert, care a totalizat în două

manșe 49 de puncte. Pe locul secund 
s-a clasat Viktor Arbekov (U.R.S.S.) 
cu 47 de puncte.

• După două etape, în „Turul ci
clist al Italiei** conduce Antonio Go
mez del Moral (Spania) cu 9 h 00:14,9, 
urmat la 1:17.0 de Silvano Schiavon 
(Italia) și la 1:18,0 de Roberto Poggiali 
(Italia).

Etapa a doua, desfășurată Intre A- 
lessandria — Spezla (223 km) a revenit 
lui Antonio Gomez del Moral, crono
metrat cu timpul de 6 h 12:11,0.

• Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Sassari (Italia) a revenit spor
tivului iugoslav lovanovici, care în 
finală l-a învins cu 6—4, 6—3, 1—6, 
4—6, 6—3 pe Mulligan (Australia).

• La Belgrad s-a disputat tradițio
nalul meci atletic dintre echipele re
prezentative masculine ale orașelor 
Belgrad si Roma. Atletii italieni au 
obținut victoria cu scorul de 83—70. 
Sprinterul italian Ginattazio a realizat 
în proba de 100 m plat timpul de 10.4 
sec. Atletul iugoslav Teodosevici a 
cîștigat proba de săritură în înălțime 
cu 2,11 m.

Loturile de baschet pleacă azi la Leningrad
Loturile reprezentative de bas

chet ale țării pleacă în cursul 
zilei de azi în U.R.S.S. pentru a 
participa, la sfîrșitul săptămînii, 
la o serie de jocuri care se vor 
desfășura la Leningrad Fac de
plasarea la băieți > M. Albu, D. 
Nosievtcl, Cr. Popescu, A. Savu, 
Gh. Novac, N. Bîrsan. A. Cernea, 
M. Riihring, R. Diaconescu, Fr.

Dikai, 6. ioneci, P. Czomor, M. 
Chivulescu (antrenor Alex. Po
pescu); la fete; Hanelore Spi
ridon, Cornelia Gheorghe, Sanda 
Dumitrescu, Ecaterina Vogel, Ildico 
Horvath, _ 
Bogdana
Bitu, Gabriela Ciocan, Ildico Sipoș, 
Mioara Idriceanu (antrenor S. 
Ferencz).

Ecaterina Cherciov, 
Diaconescu, Octavia
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