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ZIUA 
PIONIERILOR

Frumoasa demonstrație sportivă 
din parcul Dinamo

Hunedoara-Deva
——-------—- ln categoria A la rugbi

DOUĂ MECIURI DIN TREI AU DEZAMĂGIT

E ceasul cind mii de pionieri iau 
cu asalt — în glasul goarnelor și 
răpăitul tobelor — parcul sportiv 
Dinamo. Tribunele sînt pline. Ga
zonul, la fel. Deodată, peste întreg 
stadionul, se aude o comandă e-

al patriei. E 4 iunie, „Ziua pionie
rilor ! Zi de sărbătoare.

O nouă comandă, pentru raport. 
Apoi, deviza: „PENTRU GLORIA 
POPORULUI ȘI ÎNFLORIREA 
ROMÂNIEI SOCIALISTE, PEN-

ierbii se desfășoară acum repriza 
de gimnastică a „cravatelor roșii* 
din raioanele 1 Mai și 30 Decem
brie. Tema : „Spre măiestrie spor
tivă !:‘ Exercițiile incintă privirile, 
dau glas versurilor: „Spre Olim
piada tinereții noastre / Pe dru
mul măiestriei azi pornim! / Culmi 
neatinse ascunse în zări albastre / 
Pe noi ne așteaptă să le cucerim!* 

în mijlocul terenului s-au for
mat acum cinci cercuri olimpice. 
Se aplaudă la „scenă deschisă*. Și 
poezia armoniei, a frumuseții 
sportului continuă: „Cinci cercuri 
continente — iată aurora Z Sub 
care toți sportivii din lume ne-om 
uni / Victoria va fi a tuturora J 
Chiar dacă lauri numai unii vor 
primi !“.

Iată și repriza celor mai mici 
sportivi din raioanele Grivița Ro
șie și 16 Februarie. Pionierii sini 
îmbrăcați în alb și poartă pălării 
mari de soare, de culoarea paiului 
și a mării. Tema: „Vacanță feri- 
cită“. Excursii, jocuri, șezători. O 
mică repetiție a marii vacanțe — 
cum spttne poetul — cu sute de 
tabere însorite, cu pajiști verzi sau 
valuri argintii, pe care zburdă-n

VASILE TOFAN
(Continuare in pag. a 3-a)

Programul rugbistic con- 
stînd din trei întîlniri in- 
terbucureș.tene restante din 
etapa a VllI-a a debutat 
sub auspicii favorabile 
sîmbătă după-amiază, pe 
terenul Ciulești. într-ade- 
văr, confruntarea Rapid— 
Grivifa Roșie s-a bucurat 
de o vreme bună și de in
teresul pentru meci al am
belor echipe. A. fost un 
joc deschis, presărat cu 
numeroase faze de mare 
spectacol și cu un număr 
substanțial de puncte în
scrise. în final, victoria 
le-a revenit campionilor, 
care au dispus de rapidiști 
cu 32—11 (16—5), punc
tele învingătorilor fiind 
realizate prin 7 încercări 
(dintre care 4 transfor
mate) și o lovitură de 

pedeapsă, iar ale învinși
lor prin 2 încercări (dintre 
care una transformată) și 
o lovitură de pedeapsă. 
Foarte bun ■— arbitrajul 
lui CZ. Horowitz. Din pă
cate, cuplajul de duminică 
dimineață, de pe terenul 
Progresul, a reușit să ne 
dezamăgească. Au evoluat 
celelalte două componente
ale „trio“-ului cu pretenții 
la titlu, Dinamo și Steaua, dar jo
cul pe care l-au practicat nu ne-a 
plăcut. In deschidere, formația înti
nerită a clubului Progresul, i-a ținut 
în șah nescontat de mult pe dina- 
moviști. Ba chiar putem afirma că 
scorul final de 16—6 (8—0) e mai 
sever decît îndreptățea aspectul jo
cului, însăși victoria dinamoviștilor 
purtînd, dacă stăm să analizăm unele 
faze decisive, amprenta șansei. Ne 
referim la faptul că prima încercare 
a jocului s-a datorat unei greșeli 
realmente stupide comise de jucă
torii de la Progresul și nicidecum 
unui atac coerent, organizat, cît de 
cît, de dinamoviști. Mai adăugăm 
faptul că gazdele au ratat „la mus
tață" două încercări ca și făcute 
(la circa 1 metru de linia terenului 
de țintă), datorită unor greșeli co
pilărești (în care lipsa de experiență 
a avut un cuvînt greu). Deci specta
torii n-ar fi avut de ce să fie sur
prinși la un scor de 12—11 în fa
voarea învinșilor... în orice caz, sîn- 
tem îngrijorați de forma echipei Di

Dispută dirză pentru balon în tușă (fază din 
meciul Progresul—Dinamo). Foto: I. David

Trimisul nostru special, R. CÂLĂRĂȘANU, transmite din Roma:

Gol? Nu! Popa, portarul echipei Politehnica Timișoara a reușit *ă devieze in corner mingea șutată de Dumitriu
Foto: A. Neagu

namo care va susține duminică re
turul finalei din „C.C.E.“ cu S.U. 
Agen. Fără îndoială, prelungita pa
uză competițională, datorată calen
darului internațional, constituie o ex
plicație. Dar numai în parte... Spe
răm că, deși salturi valorice specta
culoase nu sînt posibile în 6 zile, 
dinamoviștii vor da totul pentru un 
comportament onorabil, eventual — 
le stă, totuși, în puteri — pentru 
un rezultat favorabil. Punctele învin
gătorilor au fost realizate prin 2 în
cercări (una transformată), o lovi
tură de picior căzută și o lovitură 
de pedeapsă, iar ale învinșilor prin- 
tr-o încercare și o lovitură de pe
deapsă. în general, arbitrul I. Nico- 
lescu s-a achitat bine de sarcina sa.

Ultimul joc, Gloria—Steaua, a fost 
anost, singurul element interesant 
(oarecum...) constituindu-1 domina
rea îndelungă pa care a suportat o 
Steaua. Scor final : Steaua—Gloria 
8—3 (0—3). Cu scăpări — arbitrajul 
lui D. Lucescu. Vom reveni și asu
pra acestei partide...

G. RUSSU-ȘIRIANU

nergică : PIONIERI, PENTRU RI
DICAREA DRAPELULUI PA
TRIEI, FIȚI GATA !

Alămurile fanfarei au fulgerat 
in soare și din pieptul miilor de 
„cravate roșii" izbucnește cintecul 
„Trei culori". încet, spre cerul al
bastru se înaltă drapelul tricolor

TRU CAUZA PARTIDULUI — 
TOT ÎNAINTE !“. „TOT ÎNAIN
TE !“ — răspund mii de glasuri. 
Urmează cuvântul prof. univ. Tra
ian Pop, Președintele Consiliului i 
Național al Organizației Pionierilor.

Începe marea și frumoasa de- I 
monstrație sportivă a pionierilor I 
clin Capitală. Pe verdele crud al ,

După ultimul sunet de gong 
al „europenelor14...

O dată cu încheierea festivită
ții de premiere la categoria grea 
s-au stins luminile ringului din 
centrul lui ..Palazzo dello sport" 
și spectatorii au părăsit sala sub 
cupola căreia răsunaseră cîteva 
zile în șir ecourile încurajărilor 
și aplauzelor. Cîteva mii de oa
meni s-au revărsat pe străzile 
din jurul sălii, sfîșiind liniștea 
nopții cu sunete de trompete, cu 
urale continui pentru succesul în
registrat de compatrioții lor Ca
sați și Baruzzi.

Alte sute de spectatori s-au 
strîns în jurul „pulmanurilor" de
legațiilor participante și carnețe
lele cu autografe au trecut din 
mînă în mînă. Dintre ai noștri, 
cel mai solicitat a fost, bineîn
țeles, NICOLAE GÎJU. Proaspătul 
campion european al categoriei 
cocoș abia a putut face față ata
cului concentric al atîtor și atîtor 
colecționari de autografe, al fo
toreporterilor și ziariștilor.

Autobuzul nostru și-a făcut cu 
greu loc prin mulțime și Gîju, în- 
sfîrșit, s-a putut așeza liniștit pe 
bancă.

— Acest „final" a fost cu mult 
mai greu și mai obositor decît 
cel din ring ! Acum, ce-aș putea 
să mai spun ? Sînt foarte, foarte 
fericit ! Dar în aceste momente 
gindul îmi zboară către toți aceia 
care, intr-un fel sau altul, m-au 
ajutat să ajung aici, Ia Roma, să 
urc cu fruntea sus pe podiumul 
de pe ringul lui „Palazzo dello

sport". Le mulțumesc tuturor, din 
toată inima !

Comportarea pugiliștilor români 
la cea de a XVII-a ediție a cam
pionatelor europene a fost elo
giată de numeroși specialiști pre- 
zenți la întrecere. Boxerii noștri 
au lăsat o frumoasă impresie nu

(Continuare în pag. a 4-a)

Excelente 
de atleții

$. Ciochina 16,59 la
Scrban Ioan 2,09 Ia

4 (prin telefon 
ziarului

ÎNAINTEA ultimei

ÎN CATEGORIA A LA
• SE CUNOSC ECHIPELE CARE

ETAPE
FOTBAL

VOR RETROGRADA
rezultate obținute 
români Ia Sofia
triplu; I. Nafihi 37,86 la disc;

înălțime; C. han 4,60 Ia prăjină

de la 
„Naroden

SOFIA, 
redacția 
Sport"). 120 de atleți din 12 țări 
au luat parte simbătă și dumini
că la întrecerile celei de a Xl-a 
ediții a concursului internațional 
organizat de ziarul „Narodna 
Mladej". Cu acest prilej atleții 
români au avut o comportare 
foarte bună, reușind să cîștige 
mai multe probe și să întreacă 
4 recorduri republicane. Noile 
recorduri sînt: triplu salt — 
Șerban Ciochină 16,59 m ; disc 
— Iosif Naghi 57,86 ; înălțime 
(j) — Șerban loan 2,09 ni ; pră-

jină (j) — Cristian Ivan 4,60 m.
Cele mai echilibrate dispute au 

avut loc în probele de lungime 
femei și triplusalt, încheiate cu 
rezultate excepționale : lungime: 
L Kirszenstein (Polonia) 6,62 — 
cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului, I. Beker (R. F. a 
Germaniei) 6,53, V. Viscopoleanu 
(România) 6,43, T. Wieczorek 
(R. F. a Germaniei) 6,36, D. Ior- 
gova (Bulgaria) 6,30 ; triplusalt 
I; Jaskolski (Polonia) 16,72 —

ȘTEFAN PETROV
(Continuare ln pag. a 4-a)

• CAMPIOANA VA FI DECISĂ
REZULTATE TEHNICE

Rapid — Politehnica Timi
șoara 2—0 (1—0)

Steaua — Petrolul 1—1 (1—0)
Jiul — Dinamo București

0—3 (0—2)
Steagul roșu — Progresul

2—0 (1—0)
U.T.A. — Dinamo Pitești

2—1 (0—0) 
Cluj — C.S.M.S.

2—0 (1—0) 
Craiova — 

3—0 (1—0)

ABIA DUMINICĂ
CLASAMENT

Universitatea

1. Rapid
2. Dinamo B.
3. Univ. Cr.
4.
5.
6.

Farul
Steaua
Steagul r.

Universitatea
Farul

ULTIMA ETAPĂ
Dinamo București — U.T.A. 
Politehnica Timișoara — Jiul 
C.S.M.S. — Steagul roșu
Dinamo Pitești — Universita

tea Cluj
Farul — Steaua
Petrolul — Rapid
Progresul — Universitatea 

Craiova

7. Petrolul

8. Univ. Cluj

9. Jiul

10. Din. Pitești

11. Progresul

12. U.T.A.
13. C.S.M.S.

14. Politeh. T.

25 13 7 5 39—21 33
25 13 5 7 37—22 31
25 13 3 9 36—30 29
25 10 7 8 37—36 27
25 10 6 9 36—27 26
25 10 5 10 30—36 25

25 9 6 10 25—26 24

25 8 8 9 27—28 24

25 10 3 12 39—31 23

25 10 3 12 32—37 23

25 9 5 11 27—32 23

25 7 9 9 30—35 23

25 7 6 12 29—52 20

25 6 7 12 32—43 19



ULTIMEI
RAPID LA SEMNAL IN GARA PLOIEȘTI BUCUREȘTENII AU FOLOSIT CU PRICEPERE I

Rapid •— Polii elinică 2-0

Stadion : „23 August", spectatori: 
circa 25 000, terenul: excelent. Au 
marcat: Dumitriu (min. 24) și Io- 
nescu (min. 80).

RAPID : Răducanu 8 — Lupeseu 
8, Motroc 7, 
Dinu 6, Jamaischi 5 
6, Dumitriu 6, loneseu 
dreanu 6.

I, Dan 7, Greavu 6 — 
Năsturescu

5, Co-

care 
lotu- 
două 
limi-

7 — Bo-POLITEHNICA: Popa 
drojan 7, Răceleseu 7, Lereter 7, 
Rotaru 5 — Mihăilă 6, Petrovici 6 
— Cotormani 5 (Popanică min. 66), 
Mureșan 6, Surdan 7, Regep 5.

A arbitrat Al. Alexa — R™-
Vîlcea ★★★★

Jocul dintre lider și „lanternă", 
care părea să marcheze sprintul 
feroviarilor pe acești ultimi metri 
ai campionatului, n-a făcut decît 
să anunțe o sosire „la fotografie", 
în timp ce Rapid reintra în ves
tiar, tranzistoarele anunțau 2—0 
la Petroș: ni pentru Dinamo, rea- 
nimînd lupta pentru titlu cu nu
mai 90 de minute înaintea fluieru
lui definitiv.

In „deschiderea" de ieri, ambele 
echipe și-au infirmat locurile în 
clasament. Feroviarii au mal co- 
borît o treaptă pe diagrama capa
cității fizice, iar timișorenii au o- 
ferit oel puțin o jumătate de oră 
de joc bun, care ne face să re
gretăm această tardivă regrupare 
a forțelor. Meciul a început cu 
atacurile feroviarilor, care s-au 
lansat „în șase" spre poarta Lui 
Popa, dar Dumitriu și loneseu au 
părut surprinși de mulțimea apă
rătorilor timișoreni. Această sur
priză avea să-i cuprindă apoi și 
pe mijlocașii rapidiști. Mihăilă și 
Petrovici au început să ..iasă cu
rat" din aglomerare, inițiind con
traatacuri. Două dintre ele ar fi 
putut diuce chiar

simnlistă :
- Surdan. 

aie lui 
Greavu 
comsa-

galeria

la deschiderea

soorului. în min. 10, Dan a salvat, 
degajind în corner, iar trei minu
te mai tirziu, după un foarte mare 
și spectaculos triunghi Cotormani- 
Regep (centrare) — Surdan, Rădu- 
canu a prins cu o siguranță 
îi acordă un talon pentru 
rile viitoare. După aceste 
ocazii ratate, timișorenii se
tează doar la schimburi frumoa
se. Eficacitatea lor scade treptat, 
pentru că schema e 
nrijlocaș — Mureșan 
Încercările de... diversiune
Cotormani sînt lichidate de 
care recurge la arma sa 
erată: patinajul pe gazon.

Rapid revine — o cere 
care flutură steaguri — dar mijlo
cașii joacă confuz (mai ales Ja
maischi), astfel că principalul fur
nizor de baloane e... Lupeseu. 
După eiteva tatonări, feroviarii 
ghicesc, în sXirșit, faza golului. Ja
maischi trimite Ia loneseu, un 
„cap" spre stingă, la Dumitriu. și 
acesta țîșnește, înscriind cu stîngul: 
1—0. E minutul 24 și însuflețită 
galerie giuleșteană așteaptă „festi
valul". Dar festivalul întîrzie. „Po
li" continuă să execute schimburi 
frumoase reamintind tradiția școlii 
timișorene. Din păcate, totul se 
stinge la Surdan care, în ciuda 
bunăvoinței, nu izbutește decît să 
dezechilibreze cîte un apărător, 
pentru a fi deposedat în ultima 
instanță. Ultimele minute ale re
prizei aparțin Rapidului. Năstures
cu trece de cîteva ori -de Rotaru, 
dar centrează imprecis. în minutul 
42 Dumitriu îl găsește „lung" pe 
Codreanu, centrare „pe tavă", dar 
loneseu nu face decît să confirme 
scăderea simțului porții în acest 
final de campionat.

După pauză, ambele echipe re
iau „studiul" timp de 10 minute.

Timișorenii au o bună ocazie de 
a egala (min. 61), dar Surdan, 
mult prea hăituit de mingile deci
sive (e singurul, de altfel, cu a- 
ceastă misiune în echipa timișo
reană) ratează „plecarea" la o min
ge frumos pusă de Mureșan. Două 
minute mai tirziu, loneseu, singur 
cu Popa, adoptă soluția... perforă
rii portarului și suportă zîmbetul 
ironic al tabelei de marcaj. Rapid 
încearcă să forțeze, dar jocul nu 
merge. Năsturescu muncește mult, 
își depășește adversarii, dar se 
pierde cu regularitate în ultima 
fază. Dumitriu joacă „din pupitru", 
iar încrucișările lui Codreanu cu 
Ioncscu se „rup“ în fața apărării 
aglomerate a timișorenilor. Pe 
deasupra, Jamaischi, mulțumit 
.parcă de pasa care a dus la în
scrierea golului, își servește co
pios... adversarii. Replicile timișo
renilor au suficientă școală fotba
listică, dar lipsa oricărei schimbări 
de ritm telefonează totul defensi
vei feroviare.

In 
rul. 
mic, 
sus,

min. 89. Rapid majorează sco- 
Codreanu execută un corner 
preia Jamaischi, centrare pe 
apărătorii timișoreni resping 

cu capul, mingea ajunge ia Dumi
triu, acesta trimite spre loneseu 
care, surprinzînd... telepatic co
mentariile nefavorabile ale tribu
nei, execută o foarfecă superbă și 
ridică scorul Ia 2—0. Ultimele mi
nute se joacă lentamente.

Rapid a ciștigat, desigur, meri
tat, dar e departe de forma sa bu
nă. Mijlocașii sînt evident obosiți. 
Extremele joacă dezordonat, lo- 
nescu e obsedat prea mult de go
lul oare nu vine, iar Dumitriu 
pare derutat de „răceala" partene
rului său.

La ora cind scriu ultima frază, 
radioul comunică scorul final de 
la Petroșeni : 3—0 I. DECI, CAM
PIONATUL ABIA ÎNCEPE!

IOAN CHIRILĂ

O VICTORIE A VOINȚEI
telefon, de la

Arădanii n-au
ARAD, 4 (prin 

trimisul nostru). - 
făcut economie de nici un strop 
de energie, aruneîndu-se pur și 
simplu in jumătatea de teren a 
oaspeților chiar de la primul flu
ier al arbitrului. Rezultatul n-a 
fost însă cel scontat de gazde. 
Atacînd mereu, acționînd rapid, 
însă fără orizont, preferind min
gile Înalte în locul unui joc cu 
pase scurte pe jos, arădanii n-au 
constituit un pericol prea mare 
pentru echipa din Pitești. Folo
sind așezarea 1—1—4—3—2, dina
moviștii au creat în fața propriu
lui careu un sistem defensiv greu 
de depășit. In această lungă dar 
sterilă perioadă de dominare (pină 
la sfirșitul celor 45 de minute 
din prima repriză) U.T.Â. a ratat 
cîteva ocazii clare, cea mai mare 
aparținind lui Chivu (min. 38).

După pauză, golul realizat chiar 
în min. 
executat 
beră de

în rîndul arădanilor. In continua
re, dominarea lor a avut mai 
multă consistență, acțiunile 
fost mai bine gîndite, mai va
riate și consecința s-a văzut în

doar doi înaintași iar Naghi

au

U. T. A, 2

Dinamo Pitești 1

pi- 
A- 
cel 
de

Dinamo Buc.—Jiul 3-0

Jiul ; teren : greoi,

PETROȘENI, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Stadion : 
desfundat ; timp : i nour at; specta
tori : 8 000. Au marcat : O. Popes- 
ou (min. 9 și 15) și Nunweiller VI 
(min. 53). A arbitrat N. Cursaru 
(Ploiești) ★★★★.

DINAMO : Datcu 8 — Pîrvu 7, 
Nunweiller III 8, Dinu 8, Ștefan 
7 — Ghergheli 8, Nunweiller VI 8 
— Grozea 7, Frăiilă 7, Octavian 
Popescu 9, Haidu 8.

JIUL: Ion Vasile 6 — Dan 5, 
Stocker 6, Pap 5, Tonca 4 — Cră
ciun 3. Sandu 7 — Martinovici 
Libardi 6, loneseu 5, Peronescu 
(min. 46 Toia 6).

6,
4

aContinuînd cursa de 
liderului, dinamoviștii 
au obținut victoria și 
cu Jiul ; o victorie clară, pe de
plin meritată, chiar la acest scor 
categoric.

Diferența de clasă, în favoarea 
oaspeților, și-a spus azi euvintul 
mai evident ca niciodată, îndeosebi 
la capitolul esențial : ORGANIZA
REA JOCULUI. O organizare a- 
xată pe obișnuitul joc de siguran
ță, în momentele de apărare, scop 
în care mijlocașul Ghergheli a în
deplinit sarcini strict defensive,

urmărire 
bucureșteni 
în partida

operînd în fața lui Nunweiller III 
— fundașul măturător — și a lui 
Dinu. Dor, o dată aflați în posesia 
mingii, fotbaliștii bucureșteni au 
recurs, ca o compensație logică, la 
„arma" lor de temut, contraatacul. 
Și au făcut-o cu deosebită price
pere. Majoritatea baloanelor au 
fost dirijate în spațiile libere, cu 
predilecție în spatele zonei unde 
acționa rezerva de fundaș, Tonca, 
nesigur pe el și cu lacune în pla
sament. După infiltrări oportune 
pe acest „teritoriu", bine sincixmi- 
zate in momentul pasei, urmau, 
de regulă, centrări precise, pe jos, 
în fața porții lui I. Vasile, acolo 
unde 
aflat 
trem 
spus, 
moviștii au acționat 
elasticitate în celelalte linii, unde 
Nunweiller VI, Grozea, Frățilă, O- 
Popescu și Haidu și-au derutat ad
versarii, îndeplinind — prin alterna
re — cind roluri de „oameni" 
tili la mijlocul terenului, cind 
„vîrfuri" înfipte printre culoarele.
(este drept, cam largi) ale apărăto
rilor de la Jiul.

De partea cealaltă, formația gaz
dă a prestat un joc foarte slab, 
urmînd conduita ultimelor ei evo-

O. Popescu și Haidu s-au 
mai des și bine plasați. Ex- 
de prudenți, cum am mai 
în apărarea imediată, dina- 

cu o mare

u-

46 de Țîrlea (care a 
magistral o lovitură li
la 18 m) a adus calmul

dificultatea cu care apărarea 
teșteană a rezolvat situațiile, 
ceasta n-a mai putut evita 
de al doilea gol realizat 
Âxente, în min. 67. Abia după 
acest punct, dinamoviștii reacțio
nează mai decis și se comportă 
la nivelul arătat in alte ocazii, 
înlocuindu-l în atac pe Olteanu 
cu David, piteștenii au echilibrat 
jocul. In ofensivă nu au mai fost

a 
punctat această perioadă de do
minare a oaspeților

a
reluînd în 
lui Davidplasă o centrare 

(min. 81).
Finalul meciului 

tor, ambele echipe 
că fluierul final. A fost un meci 
de luptă, 
tehnic.

Teren : 
spectatori

Arbitru
★★★★

U.T.A. :
Bacoș 6, 
Igna 7, Mețcas 6
Jac 7, Schiopu 8, Chivu 8.

DINAMO PITEȘTI: Coman 7 — 
Pop 6, Barbu 9, Ilie Stelian 7, 
Vulpeanu 6 — Olteanu 7 (din 
min. 72 David 7), Țîrcovnicu 6 — 
C. Radu 6, Naghi 5, Dobrin 4, 
Prepurgel 6.

a
așteptînd par-

dar de

U.T.A. ; 
8 000.
Adrian

tost plictisi-

un slab nivel

timp frumos ;

Macovei

6 — Birău 7,
Czako 6, Țîrlea 7 —

Axente 8,

Gornea

CĂLIN ANTONESCU
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Un 
poărtă 
— Cri 
50 !

Cînd echipele se mulțumesc
Steaua
Petrolul

STEAUA : Sticiu 8 — Petescu
5, Jenei 6, Hălmăgeanu 5, Sătmă- 
reanu 6 — Negrea 6, D. Popescu 
5 (min. 77 Soo 5) — Sorin Avram 
7. Constantin 8, Voinea 6, Crăinl- 
ceanu 7.

PETROLUL: Sfetcu 6 — Pali 6, 
Pahonțu 6. Florea 6, Mocanii 5 — 
Iuhasz 8, Dragomir 6 — Oprișan
6, Moldoveanu 7, Badea 7, Dri- 
dea II 5 (Dragnea min. 46, 6).

Arbitru Aurel Pop (Oradea)

Partida-vedetă programată ieri 
pe stadionul „23 August" ar ti 
putut să-și merite titulatura. Ar 
fi putut, mai întîi, prin prezenta 
în teren a două echipe cu rezo
nanță în fotbalul ndstru : Petro
lul, actuala campioană a țării, și 
Steaua — și ea în trecut de mai 
multe ori cîștigătoare a campio
natului categoriei A; ar fi pu
tut, în al doilea rind, prin faptul 
că meciul nu avea o miză deo
sebită nici pentru gazde și nici 
pentru oaspeți, combatanții nea- 
vînd nici „probleme de retrogra
dare", dar nefiind (din păcate!) 
angajați nici în lupta pentru de-

S'fetcu a fost „bat

Brașovenii și-au atins ținta: 25 puncte
BRAȘOV, 4 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Stadionul Tineretului, teren de 

ioc bun, aproximativ 6 000 de spec
tatori, timp splendid. A marcat 
Gyârfi (min. 36 și 90).

...Trecea minut după minut ți ni
mic nu se intimpla in partida Stea
gul roșu — Progresul. Doar o a- 
lergătură fără rost, de o parte și 
de alta a liniei de centru, fără 
nici o preocupare pentru un fotbal 
cit de cit la nivelul pretențiilor ca
tegoriei A. Atit de neinteresantă 
era „lupta" de pe teren, incit aten
ția tuturor se îndrepta spre tran- 
misiile celorlalte meciuri. Intre 
timp, „admirăm" neputința lui 
Ga-ne de a șuta cu stingul la o po
ziție foarte bună din min. 17. Jo
cul este „animat", din cind în cînd 
de deciziile, fără nici o contin
gență cu situația de pe teren, ale 
arbitrului clujean Romulus Sabău. 
La Progresul, încă din primele mi
nute se observă intenția de a ține 
mingea, „prim solist" fiind Mindru.

Primul șut din acest meci (Năf
tănăilă, min. 26) se pare că este 
pentru Steagul roșu semnalul în
ceperii propriu-zise a jocului și,

intr-adevăr, din acel moment par
tida începe să se învioreze, spec
tacolul fotbalistic începe să răsară. 
Dar aceasta numai datorită stega
rilor care vor avea, mai ales in 
repriza secundă, o comportare mai 
bună. In schimb, Progresul nu a

după una 
înaintării 
trimite balonul cu mina la Gyorfi, 
venit pe dreapta în ajutorul pro
priei apărări. Urmează o cursă pe 
toată lungimea terenului și un ța,- 
centrare : mingea întilnește bara

din puținele acțiuni ale 
bucureștene, Adamache

afară, 
golul, 
/ac al

Steagul roșu—Progresul 2-0

reușit nici un moment să arate că 
este o echipă din categoria A (pri
mul șut la poartă in min. 68, au
tor : fundașul Staicu.'). Oare fap
tul că se află in afara oricărui pe
ricol de a face cunoștință din nou 
cu cat. B să influențeze atit de 
mult focul echipei din strada dr. 
Staicovici ?

Steagul roșu se avintă tot mai 
mult și deschide scorul în urma 
unui contraatac spectaculos, care 
a scos în evidență calitățile și for
ma excelentă a lui GySrfi — un 
fotbalist ce se impune pentru se
lecționare. Dar să revenim la gol:

din stingă și ricoșează in gol: 
1—0. Fină la sfirșitul reprizei, 
Steagul roșu se menține in atac 
și supune poarta lui Mindru unui 
adevărat tir, remarcindu-se preci
zia și frecvența șuturilor lui Năf- 
tănăilă.

După pauză, aspectul jocului nu 
se schimbă ți Progresul face 
greu față situației. In min. 62, in 
urma unui șut al lui Năftănăilă, 
Peteanu scoate balonul cu capul 
de pe linia porții. Patru minute 
mai tirziu, Goran își amintește că 
are și el șut puternic : balonul ex
pediat de el intră in gol pe sub

bara transversală, dar ie^e 
Stupoare : in loc să acorde 
arbitrul Sabău face semn ca 
să continue, adăugind încă o veri
gă la lanțul de greșeli ne c— l"-a 
făcut tot timpul. De-abia în min. 
90, prin Gyorfi, Steagul roșu reu
șește să-și rotunjească pe merit di
ferența la care a ciștigat : 2—0.

Arbitrul Romulus Sabău (Clui) 
A a condus sub orice critică, in 
compensație, fără autoritate, n-a 
ținut seama de semnalizările ar
bitrilor de tușă Aurel Pop și Ion 
Cimpeanu — ambii din Cluj. Prin 
deciziile sale, el n-a schimbat to
tuși soarta partidei.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 
— Ivăneescu 7. Jenei 8. Aleea 7. 
Campo 7 — Pescaru 8, Năftănăilă 
9 — Selimeși 5, Gane S, 
Gyorfi 10.

PROGRESUL: Mindru 
drian Constantinescu 5, 
6, Peteanu 6, Staicu 5 — 
6, Mafteuță 6 — Oaidă 6, Matei 4, 
Mateianu 5, Șoangher 5 (din min. 
30, Alexandru Constantinescu 5).

C~”

Goran 5,

6 — A-
Măndoiu

■ Neacșu

MIRCEA TUDORAN

semnarea noii campioane ; și apoi, 
prezenta în echipa Steaua a pa
tru jucători din Iotul lărgit pen
tru apropiatul meci cu Italia ar 
fi trebuit să constituie un stimu
lent pentru afirmare, pentru eta
larea unui mai bogat bagaj de 
cunoștințe din partea jucătorilor 
vizați direct și, de ce nu, și a ce
lorlalți... Existau, așadar, condiții 
pentru ca fotbaliștii să ne ofere 
un spectacol bun, un joc dina
mic, cu faze interesante, care să 
„încălzească" tribunele.

Ar fi putut, dar n-a fost așa. 
Si n-a fost, cred, pentru că în
trecerea sportivă a fost privită de 
fotbaliștii celor două echipe nu ca 
o luptă cu o durată de 90 de mi
nute, pentru dominarea adversa
rului, pentru folosirea tuturor si
tuațiilor de gol în scopul reali
zării scorului la care îți dă drep
tul desfășurarea jocului. Fotbaliș
tii au ținut parcă să ne arate că 
ei sînt „modești", că se mulțu
mesc de fapt cu puțin, că nu 
vor mare lucru de la această 
partidă.. Steaua a înscris destul 
de devreme golul său și s-a gin- 
dit că este sulicient pentru în
vingerea ploieștenilor. Aceasta și 
explică, poate, faptul că deși a 
dominat în prima parte, echipa 
gazdă nu a mai putut să stră
pungă apărarea petrolistă. Con
stantin, amintindu-ne în această 
parte de zilele lui bune, a gîndit 
aproape fiecare acțiune, a fost un 
adevărat piston care a împins 
mereu înainte jocul echipei sale, 
a trimis mingi utile 
legilor de atac, dar 
Crăiniceanu au irosit 
te ocazii bune. în 
doua aspectul jocului
Petroliștii, deși în formație 
cîteva improvizații (ne vom re
feri doar la alcătuirea liniei de 
atac — Oprișan, Dragnea, Ba-

tuturor co- 
Voinea și 

multe, mul- 
repriza a 
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A. Ncagu

CLUJ, 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Și totuși n-a fost 
nimic deosebit pe stadionul din lo
calitate, partida exprimînd în des
fășurarea ei exact pozițiile pe care 
le ocupau în clasament (înainte de 
această etapă) cele două echipe an
gajate în dispută. Surpriza „scon
tată* de suporterii ieșenilor nu s-a 
produs. Și nici studenții din locali
tate u-au jucat mai bine ca alte ori. 
Dacă ar fi să caracterizez evoluția 
celor două formații aș serie fără nici 
o ezitare : una a jucat mai prost 
decît cealaltă, întrecîndu-sc parcă în 
a face greșeli !

Un spectator nea vizat ar fi crezut, 
probabil, după primele 30 de minute, 
că cele două formații n-au nimic de... 
împărțit. Intr-atit de lent, de neinte- 
resat jucau cei 22 de fotbaliști. Cînd 
unul sau altul (fără alegere) comi
teau greșeli, nimeni nu făcea aproape 
nimic pentru repararea lor. Mingea 
circula ,,zăpăcită* de la un jucător 
Ia altul — adversar sau coechipier. 
E drept că din cînd in cînd Ivansuc 
sau Lupulescu — animatori în for
mațiile respective — încercau cite o 
ieșire din anonimat. Toiul insă pe 
cont proprio și, bineînțeles, fără vreo 
eficacitate.

împins pur și simplu din spate, a- 
tacul ieșean a sch i lat cîteva acțiuni 
mai legate, două dintre ele (min 26 
și 27) dînd emoții tribunelor, deoa
rece Stoicescu și Hrițcu au șutat pe
riculos la poarta lui Ringheanu. Dar, 
ajutat și de șansă, Ringheanu a scă
pat cu fața curată, cum scăpase de 
altfel și în min. 17. Atunci, la o 
minge rătăcită prin careul mic al por
ții clujene, Lupulescu s-a încurcat cu 
Stoicescu la 3 m de linia porții gaz
delor și balonul a trecut pe 
bară.

Apoi, o „bară* din lovitură 
a lui Ivansuc (min. 36) a avut
să prevestească golul înscris 9 mi- 
nutex mai tîrziu. Oprea — sesizînd 
}>oate faptul că se apropie slîrșitul 
reprizei — a șutat la noroc de la

30 m. Un șut puternic, fără îndo
ială, dar drept în brațele lui Con- 
stantinescu și de aici în... poartă. 
Una dintre clipele în care pe acest 
talentat fotbalist îl... lasă calitățile 
și comite gafe ireparabile.
stupid, care a spulberat însă puținele 
speranțe 
oaspefi.

Pauza 
moralul 
tal însă 
Ivansuc și-a chemat mereu coechipie
rii la joc, acționînd atît de unu! 
singur, cit și in combinații cu Adam, 
Oprea și mai ales cu foarte tînă- 
rul Co-nian. Aripa stingă a clujenilor 
i-a făcut multe clipe 
nului" Pop, fentîndu-1 
în stingă, depășindu-1 
prin dribling. Ivansuc 
și Coman au fost cei 
cheia cu care au deschis apărarea 
ieșeană : driblingul.

Repriza a doua s-a caracterizat 
printr-o oarecare creștere a nivelu
lui jocului, sub toate aspectele. 
Avînd in spate golul din finalul 
primei reprize, gazdele au apăsat pe 
accelerator, dorind înscrierea celui de 
al doilea gol și „îngenunchierea" 
completă a adversarilor. In min. 68, 
Pop a mai făcut o greșeală gravă, 
dar Constanlinescu a salvat, trirni- 
tind in corner. Două minute mai tîr
ziu, oaspeții au o zvicnire și Lupu
lescu ratează din apropiere egalarea. 
In min. 76, Coman l-a depășit din 
nou pe Pop, a centrat -— elasic — 
și Ivarrsuc a înscris lingă bară, cu 
tot saltul disperat (dar tardiv) 
Iui Constantinescu.

Arbitru Alexandru Pirvu (Bucu
rești) ★ ★★★★

Universitatea 3

Un gol
Farul O

ce îi mai însuflețeau pe

n-a avut nici un efect pentru 
ieșenilor. Gazdele n-au ui- 
min. 45 și după reîncepere

amare „hătrî- 
în dreapta și 
în viteză sau 
(în principal) 
care au găsit

al

UNIVERSITATEA: Ringheanu 
(min. 87, Moldovan) — Szoke 
(min. 36 Costin 7), Pexa 7, Anca 
Cîmpeanu 6 — Neșu 5, Oprea 7 —
Mustețea 6, Ivansuc 9, Adam 5, 
Coman 8.

7
5

6,

Ungă

liberă 
darul

C.S.M.S. : Constanlinescu 6 (min. 
86 Ursache) — Pop 5, Malschi 6, 
Vornicu 6. Deleanu 8 — Șle fanes- 
cu 7 (min. 56 Incze IP 6), /Iritcu 7 
— Nicoară 6, Lupulescu 7, Cuper- 
man 6, Stoicescu 7.

VALENTIN PĂUNESCU

CRAIOVA (de la trimisul nostru). 
Stadion : Tineretului ; spectatori : 

peste 15 000 ; terenul de joc înmuiat 
de aversele de ploaie căzute înaintea 
începerii partidei. Au înscris : Sfîr
logea (în min. 35) și Oblemenco (min. 
51 și min. 57).

Iubitorii fotbalului din Craiova au 
așteptat cu mult interes meciul din
tre formația locală — Universitatea — 
și Farul Constanța, considerat ca un 
adevărat derbi al celor mai bune 
două echipe provinciale din această 
ediție a campionatului. Pentru am
bele formații miza partidei era Ia fel 
de importantă, deoarece oricare din
tre ele obținea victoria își sporea 
considerabil șansele la instalarea de
finitivă pe locul al treilea în clasa
ment.

Beneficiind de avantajul terenului 
propriu, era și firesc ca gazdele, mai 
mult decît oaspeții, să forțeze vic
toria, care ar fi însemnat și revanșa 
înfrîngerii suferite în toamnă, la 
Constanța. într-adevăr, de la primul 
fluier al arbitrului și pînă spre mi
nutul 70, craiovenii s-au menținut 
permanent în ofensivă. în lipsa lui 
Ivan (ținut pe tușă de antrenori din 
motive disciplinare), Mincă a devenit 
fundaș stingă, iar Bîtlan a fost trecut 
în linia de mijloc de unde, împreună 
cu Strîmbeanu, a împins mereu îna
inte propriul atac. Dominînd insis
tent, gazdele au fost deseori în situa
ția de a deschide scorul, dar acest 
lucru s-a întîmplat de-abia în min. 
35 cînd, la o centrare a lui Strimbea
nu, Sfîrlogea a trimis cu capul min
gea în plasă. Pînă atunci din nume
roasele ocazii de gol nefructifieate 
cele mai clare au fost în minutele 5 
și 15, cînd mingile expediate de Stă- 
nescu și, respectiv Oblemenco au ni
merit în bară. După pauză, în pri
mele 15—20 de minute presiunea la 
poarta lui Uțu a devenit de-a dreptul 
infernală, gazdele atacînd în trombă. 
Oaspeții s-au apărat cu disperare, 
dar n-au reușit totuși să împiedice 
majorarea scorului. Oblemenco — cel 
mai bun jucător din acest meci — a 
înscris succesiv două goluri (ultimul 
din ele „la păianjen44, printr-o întoar
cere de 180 de grade — o execuție 
tehnică cum rar se 
stadioanele noastre),

vează pe locul secund în clasamen- 
tul golgeterilor. Cînd toată lumea se 
aștepta ca scorul să ia proporții se 
produce însă o schimbare a fiziono
miei jocului. înlocuirea lui Tîlvescu 
(complet epuizat) și trecerea în locul 
acestuia a lui Koszka au dat mai 
multă siguranță apărării oaspeților. 
Acțiunile ofensive ale gazdelor se lo
vesc acum de un zid mai trainic și, 
treptat, ele scad din intensitate, îna
intașii craioveni părînd mulțumiți de 
rezultat. Sesizînd situația, constănțe- 
nii, care de la începutul partidei se 
menținuseră într-o strictă defensivă, 
jucînd mai mult destructiv, au în
ceput să iasă la atac. Acțiunile înain
tașilor constănțeni nu au însă sufi
cientă consistență, așa că sînt ușor 
de respins. Farul are tot își o bună 
ocazie de a înscrie în min. 75, dar 
mingea șutată de Ologu a fost res
pinsă de pe linia porții de către De- 
selnicu.

Partida s-a încheiat astfel cu scorul 
de 3—0, dar, ținînd seama de neta 
superioritate a gazdelor pînă în minu
tul 70, diferența de goluri putea fi și 
mai mare, fără ca oaspeții să se fi 
simțit nedreptățiți. Universitatea Cra
iova a lăsat și în acest joc, ca și 
în cel cu Steaua, o bună impresie, 
meritînd a fi considerată drept reve
lația actualului campionat. Dintre cei 
trei jucători selecționați în lotul pen
tru jocul cu Italia, care au evoluat 
sîmbătă la Craiova, numai Oblemenco 
a corespuns. Fără căderea din fina
lul partidei i-am fi putut da chiar 
nota 10. în schimb, Iancu a avut o 
comportare foarte slabă. Chiar și pînă 
la rănirea la ochi (min. 66) el a fost 
aproape figurant pe teren. Ceva mai 
activ s-a dovedit Kallo, dar el a 
jucat tot timpul retras pe linia mij
locașilor, îneît nu ne-am putut da 
seama asupra utilității sale pe postul 
care l-a consacrat.

Arbitrul bucureștean Emil Martin 
(★★★★) bine secondat Ia tușă de 
Alex. Paraschiv și Ștefan Lazăr a

in fața 
mii de

armonie- 
generale 
și Tudor 

repriza 
executată

hore fericite, gălăgioase 
copii I

Și astfel, rînd pe rind, 
tribunelor pline evoluează 
pionieri. Notăm în continuare fru
moasa repriză „Grație și 
a sportivilor din școlile 
ale raioanelor 23 August 
Vladimirescu precum și 
„Ne jucăm și învățăm"
de peste 800 de pionieri din ra
ioanele Nicolae Băle eseu și V. I. 
Lenin.

Concomitent, pe 
nuri sportive din 
au loc întreceri și 
volei, înot, ciclism, 
tenis de cimp. 
zelor" de pe 
prezenți asistă 
natelor șeolare 
orașul București. Se întrec echipe
le Liceului nr. 38 (elevi pînă la 
clasa a VIII-a) și cei ai școlii ge
nerale nr. 102. In pauză au loc ten
tative de record la atletism, (crai
nicul anunță intre timp că la apro
piatele „internaționale" de atle
tism ale României pionierii vor 
avea acces gratuit în tribune !), 
demonstrații de aeromodele, con
cursuri distractive.

Festivitate de premiere: la fot
bal a ciștigat formația Liceului nr.

Aurelia 
baschet 

loc in 
școlare s-a 

Gh. Șin-

celelalte tere- 
parcul Dinamo 
demonstrații de 
handbal, fotbal, 

După suita „repri-
terenul mare, cei 

la finala campio- 
la fotbal, faza pe

prof.
La 

pe primul 
campionatelor 

liceului

poate vedea pe 
cu care promo-

Rezultatele

Alex. Paraschiv și 
condus formațiile :

UNIVERSITATEA : 
hăilescu 6, Deselnicu 
7, Mincă 5 — Strimbeanu 8, Bitlan 7 
— Popescu Adrian 6, Stănescu 8, O- 
blemenco 9, Sfîrlogea 7.

FARUL : Uțu 8 — Pleșa 6, Tîlvescu 
5 (din min. 58 Koszka), Mareș 6, Dum-

8 
3,

Papuc 7 — Mi-
7, Marin Marcel

bravă 5 — Manolache 6, Koszka 
(min. 58 Zamfir) — Ologu 6, Tuian 
Iancu 5, Kallo fi.

C. FIRĂNESCU

38 — antrenoare 
Osnoga 1 Așadar, 
băieți, 
finala 
clasat echipa 
cai (antrenor : prof. Victor Tibacu). 
Locul întâi la gimnastică fete (in 
aceeași mare competiție) a revenit 
pionierelor de la școala generală 
nr. 75 (prof. 
Premieri s-au 
volei, handbal,

Sărbătorirea 
continuat și după-amiază, cu spec
tacole artistice în 
focuri de tabără și 
Palatul pionierilor,

★
Nenumărate întreceri 

participarea a mii de 
curenți au completat 
orașele țării 
bătorire a „Zilei pionierilor".

Georgeta Popescu). 
făcut și la natație, 
atletism.

„Zilei pionierilor" a

aer liber, cu 
carnavaluri. La 
pe Herăstrău...

sportive cu 
tineri con- 

— în toate 
programul de săr-

Agendă competițională

sizează au- 
și ies la 

iasz, îndeo- 
calează tot 

înaintare, 
fort sporit 
iv al Stelei 
Juciu să se 
Iul egaliza- 
zeanu, oas- 
ă înscrie și 
nit evident 
J tabela de 
rg tot mai 
rău că au 
rente cînd 
ii dădeau 
robabil că 
esia gene- 
partida a 
de lînce- 

i la urmă, 
c a făcut 
. multumi- 
., căci des- 
>ate spune 
gîndi fot- 
putin la

din categoria B
SERIA I

Oțelul Galați C.F.R. Pașcani
1—1 (0—0) 

Dinamo Bacău — Poiana Cîm- 
pina 2—1 (1—0)

Politehnica Buc. — Metalurgistul 
Buc.

Dinamo Victoria Buc.
Rm. Vîlcea 

Ceahlăul P. Neamț
gistul Galați 

Progresul Brăila —
Moreni 

Chimia Suceava —
Brașov

2—2 (1—1) 
Oltul 

4—2 (2—0)
— Siderur-
2—1 (1—1) 

Flacăra
3—1 (2—0) 

Metrom
3—3 (2—1)

SERIA A II-A

Vagonul Arad — Minerul
Baia Mare

Crișul Oradea —
Tg. Mureș

Minerul Lupeni -
C.

C.F.R.

1—0 (0—0) 
AS. A.

1—0 (0—0) 
Ind. sîrmei 
2—1 (I—0)

Ieri, în categoria C
SERIA EST SERIA VEST

Petrolul Moinești — Gloria
Bîrlad 3—1 (

Ancora Galați — Metalul
Rădăuți

Foresta Fălticeni
Tecuci

Rapid Mizil

Unirea Focșani
Buhuși

Minobrad V. Dornei
Roman

Metalul Buzău 
Galați

(2-1)

(5—0) 
roșie
(1-D

6—0 
FI.

1—1
Locomotiva Iași

1—0 (1—0) 
— Textila

6—0 (2—0)
— Victoria
4—0 (1—0) 

Gloria
2—2

SERIA SUD

C.F.R.
(0—2)

FI. roșie 
arnînat

Progresul
2—0 (0—0)

rua a des- 
prin Crăi- 
nitiată de 
iscris cu 
îngă Sfet- 
îteva mi
ll, același 
lom prin- 
, dar șu- 
rrește în 
dul poate 

puternic 
de la 

în min. 
o lovi- 
Moldo-

tiingea îi 
rrnic sub

u

i
1

CO VEI

Turzii 
Timișoara — Unirea Dej

4—0 (1—0) 
Sibiu — C.F.R. Arad

1—0 (0—0) 
C.S.M. Reșița

3—1 (2—0)
Gaz metan Medias — A. S. Cugir

6—1 (3—0)

C.S.M.

Clujeana

Dunărea Giurgiu 
București

S.N. Oltenița —
Corabia

C.F.R. Roșiori — I.M.U. Medgidia 
0—4 (0—0)

Portul Constanța — Metalul 
Tîrgoviște 3—0 (1—0)

Stuful Tulcea — Electrica
Fieni 1—0 (1—0)

Rapid C.F. Buc. — Oltul
Sf. Gheorghe 1—0 (0—0) 

Muscelul Cîmpulung — Electrica
Constanța 3—2

Electropu-C.F.R. Caransebeș
tere Craiova 2—3 (0—1)

Mureșul Deva — Progresul
Strehaia 3—0 (2—0)

Victoria Tg. Jiu — Minerul
Anina 1—0 (1—0)

Autorapid Craiova — Victoria
Călan 5—0 (2—0)

Metalul Tr. Severin — Tractorul
Brașov 1—2 (1—0)

Aurul Zlatna -— Chimia
Făgăraș 1—0 (0—0)

A.S.A. Sibiu — Metalul
Hunedoara 0—0

SERIA NORD

Soda Ocna Mures — Minerul
Bihor 1—0 (I—0>

Chimica Tîrnăveni — Recolta
Canei 0—1 (0—0)

Minerul Baia Sprie — Metalul
Copșa Mică 2—1 (2—1)

Voința Reghin -— Ariesul Turda
0—1

Metalul Aiud -- Faianța Sighi-
șoara 4—0 (2—0)

Sătmăreana — Olimpia Oradea
3—0 (0—0)

Steaua roșie Salonta — Medicina
Cluj 1—0 (1—0)

ACTIVITATE INTERNĂ
ATLETISM. 10—11 iunie, în 

Capitală, pe stadionul „23 Au
gust", etapa de zonă a cam
pionatelor școlilor profesionale.

BOX. 6—10 iunie, ia Con
stanța, Craiova, Timișoara și 
Gala(i, etapa de zonă a cam
pionatului republican individual 
de seniori.

CICLISM. 11 iunie, în Capi
tală, etapa orășenească a con
cursului de biciclete de turism.

NATAȚIE. 6 iunie, la ștran
dul Tineretului din Capitală, 
deschiderea centrului de învă
țare a înotului.

POLO. 11 iunie, etapa a IV-a 
a campionatului republican.

MOTOCICLISM. 11 iunie, 
pe Valea Răcădăului (Brașov), 
etapa a V-a 
de motocros.

RUGBI. 11 
nul Dinamo, 
tehnica Iași.

FOTBAL. 11 iunie, etapă în 
campionatele categoriilor A, B 
și C.
ACTIVITATE INTERNAȚIO

NALĂ
ATLETISM. 10—11 iunie, în 

Capitală, Campionatele inter
naționale ale României.

a campionatului

iunie, pe stadio- 
Progresul—Poii-

CĂLĂRIE. 3—6 iunie, parti
cipare la concursul de la Poz
nan.

CANOTAJ. 9—11 iunie, par
ticipare la regata internațio
nală a R.F. a Germaniei (mas
culin) și la regata Praga (fe
minin).

CAIAC—CANOE. 10—11 iu
nie, participare la regata Stock
holm.

GIMNASTICĂ. 10—11 iu
nie, la Cluj, ediția a X-a a 
Campionatelor internaționale.

LUPTE. 10—11 iunie, parti
cipare la Balcaniada de la Sa
lonic.

TIR. 8—13 iunie, în Grecia, 
„Cupa țărilor latine".

RUGBI. 11 iunie, în 
tală. Dinamo—Agen 
„C.C.E.".

ȘAH. 5—11 iunie, 
la turneele de la 
Kiev, Riga, Lvov și 
nia.

TENIS DE CÎMP. 
nie, participare la turneul in
ternational de la Bruxelles.

FOTBAL. 7 iunie, în noc
turnă pe stadionul Republicii 
din Capitală, meciul Steaua— 
A.C. Klagenfurth (Austria).

Capi- 
în cadrul

participare 
Moscova, 

din Polo-

AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 REZULTATE EXACTE 
Concursul PRONOSPORT nr. 22 etapa din 4 iunie 1967
I. Univ. Cluj—C.S.M.S Iași

II. Steagul roșu—Progr. Buc.
III. U.T. Arad—Dinamo Pit.
IV.
V.

VI.
Vil.

Chimia Suc.—Metrom Br. 
Jiul Petroșeni—Din. Buc. 
Rapid—Politehnica Ținu 
Steaua—Petrolul Ploiești

1 
1 
1 
x
2
1 
a

VIII. Vagonul Arad—Min. B.M. 
IX. Crișul Or.—A.S.A. Tg. M.
X. Min. Lup.—Tnd. sirnaei

XI. Gaz met. Med.—A.S. Cugir 
XII. Oțelul Gal.—C.F.R. Pașcani

XIII. Progr. Brăila—Flac. Moreni 
FOND DE PREMII 286.585

1
1
I
1
x
1

Iei

tOTO PRONOSPORT COMUNICA:
AZI - 5 IUNIE - 
ULTIMA ZI.
MIINE - 6 iunie — 
TRAGEREA.

LA 6 IUNIE Autoturisme în nu Autoturisme : Premii în bani de Premii fixe în bani 40 excursii în Cu 40 lei se poa-
1967 măr NELIMITAT. HAT 1800 valoare variabilă pentru variantele R.S F. Iugoslavia, te participa la

Premii in bani. RENAULT 16 pentru 3 numere cu 2 numere cîș cu vizitorea toate cele 20 ex-
TRAGEREA Excursii în străi HAT 850 cîștigătoare din 4 tigătoare din 4 ex COASTEI trageri = 80 nu-
AUTOTURISME
LOR LOTO.

nătate. TRABANT 601. extrase. trase. DALMAȚIEI. mere.



QOLO

Voința Cluj — Crișul Oradea 4-3 !
Punct final in campionatele 

internaționale de tenis ale Franței
români

acumulează puncte
Campionatul republican de polo 

a continuat ieri cu jocurile eta
pei a treia. Din cele patru me
ciuri desfășurate (al cincilea — 
Steaua — Politehnica Cluj — a 
fost amînat pentru 9 iunie), se 
remarcă victoria Voinței Cluj a- 
supra Crisului Oradea.

Voința Cluj — Crișul Oradea 
4—3 (1—1, 1—2, 1—0, 1—0). Clu
jenii au realizat o surprinzătoare 
dar meritată victorie. Orădenii au 
condus de trei ori, dar în final 
au fost depășiți de clujeni care 
au manifestat o rezistentă mai 
bună Au marcat : A. Silaghi 2, 
Hill și Rusu pentru Voința, Ale- 
xandrescu. Marinescu si Lengyel 
pentru Crișul. A arbitrat bine Oh. 
Dumitru (București). P. RADVANI 
— coresp ).

Dinamo București — I.C.F. 8—4 
(1—0, 2—1, 2—0, 3—3). Campio
nii tării au întîmpinat o rezisten
tă dîrză din partea studenților. 
Au marcat Kroner 3, Zahan 2, 
Novac 2 Mărculescu — pentru 
învingători, respectiv Lazăr 3 și 
Păun. Arbitrul N. Nicolaescu a 
condus sub nivelul la care ne 
obișnuise.

Qupte

în campionatele pe echipe

Progresul („libere") și Metalul 
(„greco-romane‘j învingătoare

Cea de a IlI-a etapă a cam
pionatelor republicane de lupte pe 
echipe a programat în Capitală 
două întîlniri : Progresul — Oțe
lul Galați (,.libere") și Metalul — 
Rapid (..greco-romane“), care au 
avut loc simultan în sala Giulești.

Urmărind evoluțiile sportivilor 
de la ..libere", am rămas surprinși 
de slaba comportare a echipei O- 
tglul Galați care a fost învinsă Ia 
un scor concludent : 18,5—9,5 ! Cu 
excepția lui P. Poalelungi (cat. 78 
kg.), ceilalți luptători gălățeni au 
venit la această etapă ca simpli... 
turiști.

Așa cum s-au prezentat cele 
două echipe (Oțelul Galați și Pro
gresul), ele nu pot primi decît ca
lificativul nesatisfăcător.

Meciul dintre Metalul și Rapid 
— la „greco-romane" — a fost aș
teptat cu mult interes, datorită 
faptului că, în clasament, cele 
două formații sînt departajate doar 
de 2 puncte.

Intîlnirea a fost viu disputată, 
furnizînd partide interesante. Me- 
talurgiștii au avut în rapidiști ad
versari redutabili, fiind nevoiți să 
se întrebuințeze din plin pentru 
a-i putea depăși. Scorul final de 
17,5—14.5 este semnificativ.

Am notat buna comportare a tî- 
nărului V. Dolipschi — cat. -(-97 
kg — (Rapid), care, a fost la un 
pas de înregistrarea unei mari 
surprize în întîlnirea cu experi
mentatul F. Chițu. In repriza a 
doua el și-a adus adversarul 
în poziție periculoasă, în ur

ULTIMELE ȘTIRI DE PESTE HOTARE
. UN NOU LIDER 

IN „TURUL ITALIEI” — 
ANQUETIL !

După disputarea celei de 
a XVI-a etape a Turului 
ciclist al Italiei (Mantova — 
Verona, 45 km contracro- 
nometru), în fruntea cla
samentului a trecut cu
noscutul rutier francez 
Jaques Anquetil, urmat la 
53 sec de Gimondi. Adorni 
la 1:29, Merckx la 2:04 și 
fostul lider Perez Frances 
la 2:16. Etapa a revenit 
danezului Ole Ritter în 
56:59 (medie orară 47,340 
km) urmat la 1 sec. de R. 
Altig.

ÎNTRECERILE TINERI
LOR TENISMANI

SOFIA 4 (Agerpres). — 
în stațiunea balneară 
„Țărmul însorit" (R. p. 
Bulgaria) s-a încheiat tur
neul internațional de tenis 
pentru tineret. Perechea 
română Santei-Mureșan s-a 
calificat în finala probei de

Mureșul Tg. Mureș — Indus
tria linii Timișoara 4—4 (1—1, 
1—0, 1—2, 1—1). Partidă de sla
bă valoare tehnică. Gazdele au 
ratat o serie de ocazii. Au în
scris : Soos 2, Sarvadi și Cziszer 
pentru gazde, respectiv Cintea- 
nu 3 și Bernstein. (I. PAUȘ — 
coresp. principal).

I. C. Arad — Rapid București 
1—3 (0—2, 0—0, 0—0, 1—1). Un 
joc de slab nivel tehnic. Au mar
cat : Unc pentru gazde, Băje- 
naru 2 și Tonciu pentru oaspeți. 
A condus slab Gh. Poja (Cluj). 
(ȘT. IACOB — coresp. principal).

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 32— 6 8
2. Voința Cluj 3 2 1 0 17— 6 5
3. Steaua 2 2 0 0 26— 3 4
4. Crișul Or. 4 1 1 2 26—17 3
5. Polit. Cluj 2 1 1 0 6— 5 3
6. Rapid Buc 3 1 1 1 9—14 3
7. I.C.F. Buc. 3 0 2 1 16—20 2
8. Industria linii

Timișoara 3 0 1 2 5—26 1
9. Mureșul

Tg. Mureș 3 0 1 2 6—28 1
10. I. C. Arad 3 0 0 3 3—21 0

ma unei acțiuni executate la 
marginea saltelei, fixindu-1 apoi 
în tuș. Din cauza neatenției 
arbitrilor, tușul n-a fost semnali
zat și lupta a continuat, astfel că 
în final victoria a revenit lui Chi- 
țu la puncte ! Iată și celelalte re
zultate înregistrate : Prisada (M) 
b. dese. Dumitrescu (R) ; Colț (M) 
b.p. Tudose (R) ; Baciu (R) b. tuș 
Șandru (M) ; A. Constantin (R) b.p. 
Genată (M) ; Enache (R) b. tuș 
Brînzaru (M) ; Stanciu (M) b.p.
Marmara (R) ; Penciu (M) b.p.
Moisin (R).

GH. CIORANU

Excelente rezultate obținute 
de atleții români la Sofia
(Urmare din pag. 1)

cel mai bun rezultat mondial al 
sezonului, Ș. Ciochină (Româ
nia) 16,59 — nou record repu
blican, H. Riickborn (R.D.G.) 
16,57, J. Schmidt (Polonia) 16,40, 
Ivanov (Ungaria) 16,33, H. Ka- 
loczai (Ungaria) 16,26, R. Stoi- 
kovski (Bulgaria) 16,23, M. Sauer 
(R. F. a Germaniei) 15,94. După 
cum se vede, printre învinșii 
lui Ciochină s-au numărat re
cordmanul mondial Schmidt și 
campionul european Stoikov- 
sehi !

Alte rezultate : bărbați : 200

dublu bărbați, fiind între
cută de cehoslovacii Necas
— Vrba cu 6—3, 7—5, 6—4. 
Proba de simplu masculin 
a revenit lui Necas, în
vingător în finală cu 6—3, 
6—1, 6—1, în fața bulga
rului Nikolov.

J. RYUN DIN NOU PRI
MUL PE 1 MILĂ

La Los Angeles, atletul 
american Jim Ryun a ob
ținut cea mai bună per
formanță mondială a anu
lui pe 1 milă — 3:53,2. în 
același concurs, echipa de 
ștafetă a universității 
Carolina de Sud a egalat 
recordul mondial pe 4x 
110 y cu performanța de 
39,6. în alte probe; 100 m
— Hines 10,2; 440 y __
Evans 45,8 ; 5 000 m —
Ron Clarke (Australia) 
13:39,8 ; triplu salt — Wal
ker 16,48 m; prăjină — 
Railsbak și Seagren 5,20 m.

• în concursul interna
țional atletic de la Bel
grad, proba de 800 m a

revenit Verei Nikolici (Iu
goslavia) cronometrată cu 
2:02,8 (cea mai bună per
formanță mondială a anu
lui).

• Rezultate din meciul 
atletic triunghiular Franța 
— U.R.S.S. — Italia (sel. 
studențești): 110 m.g. — 
Ottoz 13,6; 200 m — Ber- 
ruti 21,4; lungime — Ter 
Ovanesian 8,01 m ; înălți
me — Pico, Skvorțov și 
Stadnikov 2,05 m.

CAMPIONATUL MON
DIAL DE BASCHET

La Montevideo, în tur
neul final al C.M. de bas
chet masculin, selecționata 
U.R.S.S. a dispus de echipa 
Poloniei cu 86—61 (41—29) 
și de cea a Braziliei cu 78— 
74 (42—42). In acest ultim 
meci, sovieticul Voinov a 
înscris 30 de puncte. Re
prezentativa S.U.A. a în
trecut cu 76—66 (32—30) 
echipa Argentinei, iar me
ciul dintre Argentina și 
Uruguay a revenit primei 
formații cu 79—75 (35—29).

HERRERA SE RETRAGE?

MILANO, 4 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
„France Presse", cunoscu
tul antrenor de fotbal He- 
lenio Herrera a cerut să 
fie desărcinat din funcția 
de director tehnic al echi
pei naționale italiene. în 
cercurile sportive se crede 
că hotărîrea lui Herrera 
este urmarea eșecurilor 
suferite de echipa Interna- 
zionale în „Cupa campio
nilor europeni" și în cam
pionatul țării.

FOTBALIȘTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI LA PARIS

Meciul internațional a- 
mical de fotbal Franța — 
U.R.S.S., disputat la Paris, 
a revenit reprezentativei 
sovietice cu scorul de 4—2 
(1—2). Francezii au luat de 
două ori conducerea, în
scriind prin Gondet (min. 
11) și — după egalarea lui 
Cislenko (min. 33) — prin 
Simon (min. 45). In a doua 
repriză superioritatea oas

Ion Țiriac prezent în

PxÂRIS 4, (prin telefon). Au luat 
sfîrșit tradiționalele campionate in
ternaționale de tenis ale Franței. 
Unul dintre reprezentanții României 
la aceste întreceri, campionul țării, 
Ion Tiriac, a fost prezent la ultima 
finală de pe program, cea a probei 
de dublu mixt. Făcind pereche cu 
jucătoarea engleză Ann 1 lay don-J ones, 
tenismanul român reușise un rezultat 
deosebit de valoros, în semifinalele 
probei, în fața cuplului sud-african 
Mac Millan—Annette Fan Zyl, pe 
care l-a eliminat cu 6—3, 6—1. In 
finală, perechea Țtrtac—Jones a avut 
drept adversari pe redutabilii Owen

MARELE PREMIU
AL ZIARULUI „L’HUMANITE“

LA CICLISM
PARIS. La Marele premiu al 

ziarului „l’Humanite" la ciclism 
au luat parte o serie de valoroși 
rutieri amatori din Europa. Prima 
etapă s-a desfășurat pe circuit 
(31 km.) la Le Havre. Victoria, a 
revenit ciclistului sovietic Kulibin, 
care a parcurs distanța în 45:41,0. 
în același timp au sosit (într-un 
mare pluton) toți concurenții ro
mâni. A doua etapă a avut loc 
pe distanța Le Hâvre-Rouen 
(140 km.). Primul care a trecut 
linia de sosire a fost cehoslovacul 
Schejbal, cu timpul de 3h 55:18,0. 
Cu acest timp a fost cronometrat 
și un pluton alcătuit din 9 aler
gători, printre care se aflau Șt. 
Suciu, C. Grigore, și G. Moiceanu.

După două etape, în clasamen
tul general individual conduce 
Schejbal, urmat la 2 sec. de Kuli
bin și la 5 sec. de Șt. Suciu, C. 
Grigore și G. Moiceanu. Pînă la 
închiderea ediției nu ne-au par
venit rezultatele ultimei etape.

finala de dublu mixt

Davidson (Australia) și Billie Moffit 
King (S.U.A.) Aceștia eliminaseră 
pe IIoue (Australia)—Truman (An
glia) cu 6—2. 6—4. Finala probei 
se anunța deosebit de echilibrată, dar 
ea a fost in parte ratată de compor
tarea partenerei lui Tiriac, care a 
evoluat sub valoarea sa cunoscută, 
în același timp, de partea cealaltă a 
fileului, jucătoarea americană Moffit 
King a prestat un joc excelent, ceea 
ce a determinat rezultatul final al 
partidei: Davidson -King încing pe 
Țiriac—Jones cu 6—6—I. Indi 
fereai de acest ultim rezultat, pre
zenta in finală a campionului român 
a constituit o confirmare a posibilită
ților sale, relevate in precedentele 
etape ale competiției.

Iată acum rezultatele celorlalte fi
nale de lu Roland Garros. Conti
nui nd să evolueze in aceeași formă 
bună, australianul Roy Emerson și-a 
adăugat o nouă victorie în palmares, 
intrecindu-l pe compatriotul său Tony 
Roche cu 6—1, 6—4, 2—6, 6—2. 
în schimb, la dublu bărbați Roche 
si Newcombe au avut cîștig de cauză 
in fata cuplului Emerson—Fletcher: 
6—4, 10—8, 12— 10.

Ca o ultimă surpriză s-a încheiat 
proba de simplu femei. După elimi
narea tuturor favoritelor, finala s-<i 
disputat intre Francpise Durr (Fran
ța) și Lesley. Turner (Australia). 
Pronosticurile au fost iacă o dată 
infirmate, la capătul celor trei seturi 
ale meciului: Durr a cîștigat cu 
4—6, 6—3, 6—4. Jucătoarea fran
ceză obținuse încă un titlu și la du
blu fete, sîmbătă, făcind pereche cu 
australianca Gail Sheriff, cu care a 
învins in finală pe Annette Pan Zyl— 
Pat Walkden cu 6—2, 6—2.

După ultimul sunet de gong 
al „europenelor44

(Urmare din pag. 1)

numai prin numărul medaliilor cu
cerite, ci și prin stilul lor curat și 
spectaculos de luptă.

Campionul mondial profesionist 
la categoria mijlocie, Nino Ben- 
venuti, ne-a declarat • „Cu ani 
în urmă am făcut parte din e- 
chipa Italiei care a evoluat la 
București și la Cluj (N.N. el i-a, 
întîlnit pe Șerbu Neacșu și pe 
Ștefan Cojan), așa că i-am putut 
cunoaște îndeaproape pe boxerii 
români de atunci. Trebuie să re
marc că pugiliștii dv. din nona 
generație se prezintă mai bine, 
sînt mai tehnici, mai completi. O 
impresie deosebită mi-a lăsat cam
pionul român de la categoria co
coș. M-au încintat pur și simplu 
maniera sa de luptă eschivele-i 
spectaculoase, promptitudinea și 
precizia loviturilor. Acesta este 
boxul adevărat, cel pe care-I 
practică Giju I"

Fostul campion european Laszio 
Papp ne-a declarat: „Spre deose- 

peților s-a concretizat nrin ; 
golurile marcate de Bîșe- 
veț (min. 46), Cislenko 
(min. 59) si Strelțov (min- 
80).

• în grupa V, a campio
natului european, ieri la 
Copenhaga : Danemarca — 
R. D. Germană 1—1 (0—1). 
în clasament conduce e- 
chipa Ungariei cu 7 p (din 
4 jocuri), urmată de R. D. 
Germană cu 3 p (din 2 
jocuri), Olanda cu 3 p (din 
4 jocuri) și Danemarca cu 
1 p. (din 4 jocuri).

• Alte meciuri interna
ționale. La Sofia : Bulga
ria — Anglia (sel. de tine
ret) 1—1 (1—0); la Mel
bourne : Scoția — Austra
lia 2—0 (0—0); a marcat 
Ferguson. La Miami 
(S.U.A.): Dundee United 
— Cor Bras 3—1 (1—1); 
în Cupa Inter-Toto: Da
ring Bruxelles — Feyer- 
nord Rotterdam 1—0 (0—0), 
La Budapesta : Selecționa
ta Vasas, Ferencvaros — 
Flamengo 4—1 (4—1).

După disputarea tuturor parti
delor din primele 9 runde ale 
turneului internațional feminin 
de șah de la Kiev, în clasament 
conduc la egalitate Nona Ga- 
prindașvifi (U.R.S.S.) și Alexan
dra Nicolau (România) cu cite 
6'/2 puncte. Urmează: Bilek (Un
garia) cu 6 p, Novarra (R.D.G ), 
Andreeva și Kislova (ambele 
U.R.S.S.) cu cite 5* 1/-, p. în runda 
a 9-a, Alexandra Nicolau a în
vins-o pe Kislova, iar apoi a re
mizat partida întreruptă cu Zvo- 
rîkina. Gaprindașvili a cîștigat la 
Bilek, iar Andreeva la Heetns- 
kerk.

m : 1. Monte (Cuba) 21,0, 2. Zam- 
firescu (România) 21,2 ; 400 m : 
1. I. Rățoi (România) 48,1 ; 400
mg : 1. V. Jurcă (România) 51,3; 
înălțime : Șerban loan (România) 
2,09 — rec. jun.; prăjină : 1—2. 
D. Hlebarov (Bulgaria) și C. Ivan 
(România) 4,60 — rec. jun. ; disc:
1. I. Naghi (România) 57,86 ; fe
mei : 800 m ; 1. I. Silai (Româ
nia) 2:10,0, 2. Brotweg (Elveția) 
2:12,2, 3. FI. Stancu (România) 
2:12,5 ; înălțime : 1. Lazova (Bul
garia) 1,65... 3. V. Bonei (Ro
mânia) 1,60, 4. C. Popescu (Româ
nia) 1,55.

★

Alte două runde ale turneului 
internațional de sah de la Mos
cova au dat posibilitate campio
nului român Florin Gheorghiu să 
acumuleze prețioase iumătăti de 
punct. El a făcut remize cu doi 
adversari redutabili, ex-campio- 
nul mondial M. Tal și unul din 
actualii lideri ai turneului, B. 
Spasski. Iată alte rezultate mai 
importante din acest turneu : Por
tisch — Bilek 1—0 Najdorf — 
Gipslis '/?—'/,, Spasski — Bobo- 
țov >/2—4/2. Keres — Petrosian 
>/.—>/2, Smîslov — Stein */2—'/2 
(runda IX) ; Bobolov — Najdorf 
*/2—*/2, Gipslis — Portisch >/,—>/2, 
Bronstein — Gligorici 1—0, Bilek 
— Smîslov 0—1 (runda X). Con
duc în clasament cinci concurenți 
cu cite 6 puncte — Spasski, Gips
lis, Boboțov, Stein, Portisch. Cite 
5'/2 p au Gligorici, Keres Naj
dorf și Smîslov. Fl. Gheorghiu 
totalizează 4>/2 P- 

bire de boxerii din generația mea. 
reprezentanții României la „eu
ropenele'1 de la Roma n-au mai 
pus accent pe lupta în forță, teh
nica imbinindu-se toarte bine cu 
această calitate, dar și cil viteza 
și tactica, Giju, în mod special, 
dar si Ciucă, Stanei, Chivăr și 
Hodoșan (în primele două parti
de) s-au dovedit boxeri cu fru
moase posibilități, îi felicit și le 
doresc succes în pregătirea pen
tru viitoarea ediție a Olimpiadei".

★

ROMA (Agerpres). — Comen- 
tînd rezultatele campionatelor eu
ropene de box de la Roma, an
trenorul echipei italiene. Natale 
Rea, a .declarat că a fost surprins 
de comportarea foarte bună a 
boxerilor români. „După cam
pionatele europene din anul 1965, 
echipa României a făcut, se vede, 
mari progrese, atît în ceea ce 
privește pregătirea fizică, dar și 
pe plan tehnic", a adăuoat spe
cialistul italian. Răspunzînd la o 
anchetă a corespondentului aqen- 
liei TASS, antrenorul formației 
sovietice. Viktor Ogtirenkov. a 
subliniat, de asemenea, că recen
tele campionate au afirmat o în
treagă pleiadă de tineri boxeri 
talentati din echipa României. 
Trimisul special al ziarului fran
cez „L'Equipe" remarcă boxul 
clar și ținuta frumoasă a pugilis- 
tilor români Nicolae Gîiu și Con
stantin Ciucă, precum și posibi
litățile încă nefructificate ale lui 
Ion Hodoșan.

Făcind bilanțul întrecerilor, co
mentatorul agenției France Pres
se evidențiază ascensiunea echi
pei de box a României, situată 
pe locul trei, după redutabilele 
echipe ale Poloniei și U.R.S.S. 
Iată clasamentul pe tari al cam
pionatelor europene de box, cla
sament stabilit de agenția fran
ceză de presă: 1. Polonia 23 
puncte, 2. U.R.S.S. 20 puncte ; 3. 
ROMANIA 13 puncte; 4. Italia 
12 puncte ; 5. R. F. a Germaniei 
8 puncte ; 6—7. Cehoslovacia, 
R. D. Germană 7 puncte; 8.
Turcia 5 puncte ; 9—10 Iugosla
via, Anglia 4 puncte, 11—12 Un
garia, Bulgaria 3 puncte. La cam
pionate au participat 177 de bo
xeri din 26 de țări.
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