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O strălucită și pe deplin meritată victorie a rugbiului românesc:

Invingînd pe S. U. Agen cu 18-0 (3-0), 
Dinamo a cucerit Cupa campionilor europeni

CLASAMENTUL FINAL

1. RAPID 26 13 8 5 39-21 34
2. Dinamo București 26 13 6 7 38-23 32
3. Universitatea Craiova 26 13 4 9 38-32 30
4. Farul 26 11 7 8 38-36 29
5. Steaua 26 10 6 10 36-28 26
6. Universitatea Cluj 26 9 8 9 31-30 26
7. Steagul roșu 26 10 6 10 31-37 26
8. Jiul 26 11 3 12 41-32 25
9. Petrolul 26 9 7 10 25-26 25

10. Progresul 26 9 6 11 29-34 24
11. U.T.A. 26 7 10 9 31-36 24
12. Dinamo Pitești 26 10 3 13 34-41 23
13. C.S.M.S. 26 7 7 12 30-53 21
14. Politehnica Timișoara 26 6 7 13 33-45 19

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE

Fericiți, dinamoviștii pozează fotoreporterului nostru (de la sttnga spre dreapta) sus : antrenorul D. lonescu, Țutuianu, 
-ulfigi, Zlătoianu. Ene, Baciu, lordăchescu, Rășcanu; jos: Coravu, Dragomirescu, Giugiuc, Dragomir, Nica, Leonle, 

* Dăiciulescu, (Stoica, accidentat, lipsește)
Coravu, Dragomirescu, Nica ; 
Giugiuc, Leonte; Fugigi, Rășca
nu, Zlătoianu ; Țuțuianu, Ene ; 
Baciu lordăchescu, Stoica; S. U. 
AGEN: Pâchambert: Fausto,
Gruppi, Sabattier, Pommies ; Ra- 
zat, Lacroix; Sitjar, Zani, Bie- 
mouret ; Fort, Viol to ; Lagiewski, 
Malbet, Lasserre. încă din pri
mele secunde gazdele domină au
toritar și rugbiștii agenezi nu Ie 
pot opune decît... lovituri, vă
dind o neobișnuită lipsă de spor
tivitate, dar arbitrul... iartă cu 
ușurință. Poate că nota accen
tuată de duritate a jocului (care 
n-a rămas fără urmări) ar fi fost 
evitabilă printr-o eliminare-două, 
întotdeauna temperatoare de spi-

Oare cîți dintre cei mai opti
miști suporteri ai dinamoviștilor 
bucureșteni pot afirma că au 
prevăzut o asemenea victorie ? 
Noi nu credem că prea mulți... 
Intr-atît de categorică, de meri
tată, de completă a fost supe
rioritatea rugbiștilor noștri, in
cit chiar scorul mai mult decît 
elocvent nu o exprimă fidel. Dar, 
>ă lăsăm, pentru moment bucuria 
>i să vă redăm cite ceva despre 
;elul în care „Cupa campionilor 
europeni" la rugbi și-a fixat do- 
niciliul la București.

La fluierul arbitrului bucureș- 
ean P. Niculeseu s-au ali- 
liat formațiile : DINAMO BUCU- 
tEȘTI : — Dăiciulescu ; Dragomir,

Trăgătorii români
ATENA, 11 (prin telefon). Sîm- 

•ătă și duminică au continuat în- 
recerile de tir dotate cu „Cupa 
arilor latine și Grecia". La capă- 
J1 celor cinci probe ale competiției, 
«mânia a acumulat cel mai mare 
umăr de puncte — 24 — cucerind 
ea de-a 11-a ediție. Pe locurile 
rmătoare s-au clasat echipele Ita- 
ei cu 19 p„ Spaniei 17 p., Franței 
5 p., Greciei 10 p., Monaco 1 p. și 
ortugaliei 0 p.
Rezultatele tehnice ale ultime- 

ir două zile : armă liberă calibru 
>dus 3 x 40 f., echipe : 1. România 
!89 p., 2. Italia 3366 p., 3. Franța 
131 -............ ' “
39 p (396 +381+362),
32 (392+382+358), 3. De Chirico 
talia) 1131 p. ...6. Șandor 1118 p. 
90 +377+ 351). Pistol precizie, echi- 
!: 1. Spania 1623 p., 2. Italia 1615 
. 3. România 1598 p. Individual:
Vergel (Spania) 552 p„ 2. Simoni 

:alia) 551 p.. 3. Maghiar 543 p.
9. Bratu 530 p. ... 11. Giușcă 

5 p. Pistol viteză, echipe : 1. Ro- 
in.ia 1766 p., 2. Italia 1741 p., 
Grecia 1728 p. Individual: 1. Pe- 
tscu 591 p (297 + 294), 2.
1 p (294+295), 3. Atanasiu 
11+ 295) ... Giușcă 578 p. 
eră calibru redus 60 f. 
hipe : 1. Spania 1770 p., 2.
i 1758 p., 3. Italia 1748 p. Indivi- 
al : 1. Calvo (Spania) 594 p., 2. 
nna (Italia) 592 p., 3. Ferecatu

pe primul loc la Alena
591 p. . .. Șandor 584 p. ... Rotaru 
583 p.

Dintre rezultatele sportivilor ro
mâni pot fi considerate ca bune 
cele obținute de pistolarii Petrescu 
și Tripșa. In schimb, destul de sla
be sînt rezultatele lui Bratu, Giuș- 
că (pistol precizie), Șandor și Ro
taru (armă liberă calibru redus 
60 f. culcat). Dintre ceilalți trăgă
tori, sportivii spanioli au realizat 
progrese.

rite încinse. Fapt este că, după 
numai 6 minute de la începerea 
jocului, Dinamo beneficiază de o 
lovitură de pedeapsă dintr-o po
ziție nu prea favorabilă, dar 
Nica anunță, transformînd-o im
pecabil, „seria" rar văzută care-și 
va pune amprenta asupra jocu
lui : 3—0.

Minutele se 
rea insistentă 
oaspeții avînd 
timp pentru a 
de centru, lucru cart 
le-a reușit 
de abia 
Dar și 
retrimiși 
20 Nica 
destul de bună, majorarea scoru
lui printr-o lovitură de pedeapsă. 
După alte cinci minute, Stoica, 
grav accidentat, părăsește defi
nitiv terenul. Din acest moment 
dinamoviștii ar fi fost absolviți 
de orice eșec... Dar, mai dîrzi 
ca niciodată, cum nu l-am văzut 
în ultimii ani decît in rare mo
mente din cite un meci, ei se 
aruncă în atac cu toate resursele 
fizice, tehnice, tactice și morale. 
Jocului dur îi cad victime, pe 
rînd, Zlătoianu și Rășcanu, care

scurg în domiua- 
a dinamoviștilor, 
de așteptat mult 

putea trece linia 
de altfel,

de nejrezut 1 — 
de joc. 
prompt 

In min. 
situație

după 11 minute 
atunci au fost 
în terenul lor. 
ratează, dintr-o

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 4-a)

p. Individual: 1. Ferecatu
2. Rotaru

Tripșa 
586 p. 
Armă 

culcat. 
Romă-

I

Petrolul - Rapid 0-0
Dinamo București - U.T.A. 1-1 (1-O)
Progresul - Universitatea Craiova 2-2 (1-2)
Politehnica Timișoara - Jiul 1-2 (0-0)
Dinamo Pitești — Universitatea Cluj 2-4 (0-2)
Farul - Steaua 1-0 (1-0)
C.S.M.S. - Steagul roșu 1-1 (0-0)

(Citiți cronicile meciurilor în pag. 2—3).

Cinci noi recorduri 
în concursul internațional 

de atletism
• I. NAGHI - 58,28 m LA DISC, Ș. IOAN - 2,10 m 

LA ÎNĂLȚIME, ELISABETA BACIU - 2:08,1 LA 800 m, DOINA 
BADESCU 56,5 sec. LA 400 m, AURELIA PENTON (CUBA) 
55,9 sec. LA 400 m. • REINTRAREA IOLANDEI BALAȘ.

Timp de două zile am urmă
rit, pe stadionul Republicii, în
trecerile concursului atletic in
ternational, remareînd străda
niile unora dintre participant 
de a se impune și de a obține 
performanțe cît mai valoroase. 
Aceste strădanii, ca 
rezultate remarcabile, n-au pu
tut scoate totuși din anonimat 
competiția. Atlețiî noștri, ca și 
tinerii < 
Bulgaria, 
R. D. Germană, R. F. 
maniei și 
juit cîteva 
tate dar 
fost totuși 
sit acestor 
pete de afiș' 
prin personalitatea 
strălucirea cu care 
nuit trecutele ediții ale 
naționalelor*' 
cate aceste „vedete" ale atletis
mului european, deși au fost 
solicitate cu multă vreme înain
te, n-au răspuns favorabil invi
tației forului nostru de specia
litate.

Și totuși acest concurs, cum 
am spus, a prilejuit obținerea 
cîtorva perfomanțe remarcabile, 
noi recorduri, pe care le-am 
subliniat în titlul acestui mate
rial. în afara acestora, apreci
eri laudative se cuvin Vioricăi 
Viscopoleanu (6.47 m si 6,44 m) 
ca și celorlalte concurente de la

și unele

concurenți din Belgia, 
Cehoslovacia, Cuba, 

a Ger- 
Iugoslavia au prile- 
înlreceri viu dispu- 

nivelul general n-a 
cel așteptat. Au lip- 
întreceri 

•“ care
cîteva „ca
să asigure, 

lor atletică, 
ne-au obiș- 

„inter- 
‘ noastre. Din pă- 
„vedeter 

european,

ELENA CEAMPELEA Șl LOTHAR FORSTER
CAMPIONI INTERNAȚIONALI DE GIMNASTICĂ Al ROMÂNIEI

CLUJ, 11 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Sîmbătă și dumi
nică Sala sporturilor din Cluj a 
găzduit cea de a X-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de gim
nastică ale României. Au luat par
te sportivi și sportive din Bulga
ria. Cehoslovacia, Iugoslavia, Po
lonia, R.D. Germană și România. 
Nivelul tehnic al competiției a fost 
mediocru, majoritatea sportivilor 
fiind tineri. La fete, Elena Ceam- 
pelea a dominat concursul, cîști- 
gînd titlul la individual compus, 
precum și la 3 aparate. Celelalte 
două gimnaste românce, Rozalia

Filipescu și Irina Sărăcuț, s-au 
comportat de asemenea bine, ocu- 
pînd locurile 2 și, respectiv, 4. 
Dintre oaspete cel mai bine a evo
luat lînăra gimnastă cehoslovacă 
Hana Liskova. La băieți reprezen
tanții R.D. Germane Lothar Forster 
și Giinther Beier au fost superiori 
adversarilor lor, clasindu-se Pe pri
mele două locuri la individual 
compus, urmați de 3 gimnaști ro
mâni : Tohăneanu, Silaghi și Cadar. 
Rezultate tehnice : FEMININ : in
dividual compus — Elena Ceampe
lea (Rom.) 38,466 ; Rozalia Filipescu 
(Rom.) 37,866 ; Hana Liskova (Ceh.) 
37,499 ; Irina Sărăcuț (Rom.) 37,400;

Bo- 
PE

Kveta Weisova (Ceh.) 37,133 
zena Mazurek (Pol.) 36,833 
APARATE: sărituri : Ceampelea 
19,200 ; paralele : Ceampelea 19,200 ; 
birnă ; Ceampelea 19.232 ; sol : Fi- 
lipescu 19,366 ; MASCULIN : indi
vidual compus — Forster 55,700; 
Beier 55.650 ; Tohăneanu 55,400 ; 
Silaghi 55.000 ; Cadar 54,850 ; Srot 
(Iug.) 54,750 ; PE APARATE : sol : 
Mihaiuc (Rom) 19.150 ; cal : Simion 
(Rom.) 18,950 ; inele : Srot 18,750 ; 
sărituri : Beier 18,850; paralele : 
Beier 18.950 ; bară : Tohăneanu și 
Beier 19.000.

ILD1KO RUSSU-Ș1B1ANU

i
l

lungime, a căror dispută a fost 
pasionantă pînă la încercarea 
ultimei dintre cele șase finalis
te ; cubanezului Samuels, dotat 
cu calități fizice excepționale, 
care a cîștigat autoritar arunca
rea ciocanului, cvartetului de 
sprintere vest-germane din rândul 
cărora s-au ales învingătoarele 
la 100 m și la 200 m, iar la șta
feta de selecție, la 4x100 m, eu 
45,5 s-a marcat cel mai bun re
zultat înregistrat vreodată pe 
stadionul Republicii. O cifră 
egală —- 16,40 m — au realizat 
cele două concurente bulgare 
de la aruncarea greutății 1

Cu acest prilej și-a făcut re
intrarea, după o absență compe- 
tițională de peste 11 luni, re-1 
cordmana noastră mondială lo- 
landa Balaș. Ioli încă nu este 
complet refăcută după acciden
tul suferit la tendonul achilian 
al piciorului de bătaie și, evi
dent, nici nu se află la punct 
cu antrenamentul. înfrângerea 
ei de duminică, prima de la 
Olimpiada din 1956, nu trebuie 
s-o afecteze prea mult. Iubitorii 
atletismului așteaptă cu încre
dere să-i aplaude viitoarele 
succese.

In foile de concurs ale primei 
zile de întreceri au fost notate re
zultatele : BARBAȚI : 100 m : Trai- 
kov (Bulg.) 10,5, Bohrr.an (Ceh.) 
10,6, Poels (Belg.) 10,7, Iliescu (Di
namo) 10,7 ; 400 m : Diaz (Cuba)
47.4, Puiu (Dinamo) 48,0, Montez 
(Cuba) 48,3, Zamfirescu (Steaua)
48.4, Jurcă (Dinamo) și Deac (Stea
ua) 48,8 ; 1500 m : De Hertoghe 
(Belgia) 3:48,7, Penkava (Ceh.) 
3:49,1, Bloțiu (Rapid) 3:50,2, Stani
slav (Ceh.) 3:50,8 ;‘ 5 000 m : Barabaș 
(Dinamo) 14:20,6, Tietz (RDG) 
14:25,8, Vamoș (Dinamo) 14:29,6, 
Cioca (Rapid) 14:32,8, Anghelov 
(Bulg.) 14:35,2; 110 mg : Perțea 
(Steaua) 14,7, Hidioșanu (ICF) 14.9, 
Nadenicek (Ceh.) 15,0, Schneider 
(Polit. Timiș.) 15,1, Petkov (Bulg.) 
15.1 ; lungime : Pacheco (Cuba) 7.57, 
Bădini (Steaua) 7,34, Sărucan (CSM 
Cluj) 7,18 ; înălțime ; Ș. Ioan (Polit. 
Buc.) 2,10 — record republican de 
juniori, Spiridon (Dinamo) 1,95 (în 
afară de concurs a sărit. .. 2,10 ml), 
Mitilecis (ICF) și Jihanek (Ceh.)

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a 4-a)



RAPID BUCUREȘTI, PENTRU
SCHIMBAREA TRIC0UR1L0R DE CAMPIONI... UN MECI FĂRĂ II

PLOIEȘTI, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Meciul s-a ter
minat de aproape o jumătate de 
oră, dar de aici, din biroul de unde 
scriu aceste rinduri, aud neîntre
rupta manifestație a miilor de su
porteri ce și-au întovărășit echipa 
la acest meci care putea să în
semne totul sau nimic.

Mărturisesc că și eu înțeleg dez
lănțuirea aceasta asemănătoare 
unui torent. O jumătate de secol au 
așteptat oamenii aceștia clipa in 
care echipa lor le va împlini visul 
de-o viață. Și el și-a căpătat ființa 
în această după-amiază ploieșteană. 
Sorții au decis ca în această întîl- 
nire să se afle față în față prezen
tul și viitorul, deținătorii tricouri- 
lor de campioni și eventualii lor 
purtători. După 90 de minute de 
joc, deși nu au fost învinși, ploieș- 
tenii au trebuit să predea tricourile 
rapidiștilor.

Ce s-a întîmplat în aceste 90 de 
minute, atît de grele pentru jucă
torii giuleșteni, atît de apăsătoare 
pentru suporterii lor, aceste 90 de 
minute „desfășurate pe toate fe
țele" întreaga săptămînă trecută ? 
O mulțime de lucruri și aproape 
nimic nou. Afirmația pare să cu
prindă în ea două părți care se 
exclud una pe alta, dar... asta 
este realitatea. Jocul de astăzi, de 
aici, a fost o reproducere în mic a 
întregii activități din campionatul 
acesta, în celelalte două campiona
te pierdute... Ca întotdeauna apă
rarea și-a făcut datoria, angajin- 
du-se intr-o dispută totală cu ad
versarul, neslăbind nici o clipită 
poarta. Și tot ca întotdeauna ea 
a avut momente de „rătăcire" in 
care soarta meciului ar fi putut fi 
decisă. Să reamintim: min. S : 
Moldoveanu e la 8 m de poartă.

Ieșenii ne-au spus „la
IAȘI, II (prin telefon). Stadio

nul din Dealul Copoului, timp fru
mos, spectatori oca 2 000. Arbitrul 
Ilie Drăghici i— București 
★★★★★ Au marcat: Lupulescu 
(min. 70) pentru CSMS și Naghi 
(min. 76) pentru Steagul roșu.

C.S.M.S. : Constantinescu 7 — 
Pop 6, Malschi (min. 23 Romilă 7), 
Vornicu 6, Deleanu 7 — Ștefănescu
8, Hrițcu 8 — Incze IV 6, Lupulescu
9, Cuperman 7, Stoicescu 6.

STEAGUL ROȘU : Adam ache 9 
•— Ivăncescu 6, Jenei 6, Naghi 7, 
Campo 6 — Pescaru 6, Năftănăilă 
9 — Necula 6, Alecu 6, Goran 7, 
Selimeși 7.

Păcat că și puținii și cei mai cre
dincioși suporteri ai C.S.M.S.-ului 
care «-au deplasat la acest joc din 
finalul campionatului nu au putut 
fi mulțumiți de o comportare mai 
bună a echipei favorite. In... schimb 
i-a exasperat ineficacitatea atacan- 
ților ieșeni 1 Atît de lipsit de in
teres a fast duelul între apărarea 
stegarilor și înaintarea C.S.M.S.,

In fața a.
TIMIȘOARA, 11 (prin tele

fon) — Stadionul „1 Mai“, teren 
alunecos (a plouat toată noap
tea ca și în cursul dimineții), 
spectatori 700 ; a arbitrat O. 
PETREA (București) ★★★★*

La sfîrșitul partidei cei 700 
de spectatori (cel mai mic nu
măr înregistrat vreodată) pre- 
zenți pe frumosul stadion „1 
Mai" au aplaudat victoria pe 
deplin meritată a oaspeților, 
dezaprobînd în același timp 
comportarea lamentabilă a Po
litehnicii. Nici în jocul de adio 
nu au reușit alb-violeții să se 
reabiliteze în fața puținilor sim- 
patizanți care le-au mai rămas, 
ratînd (cum au mai făcut de 
atîtea ori în actualul campio
nat) cu seninătate și această 
victorie. Am spus ratînd, pen
tru că în primele 25 de minute 
am notat nu mai puțin de trei 
„bane" (Regep min. 2, Cotor- 
mani min. 10, Petrovici min. 
12) și încă șase ocazii clare iro
site de Mureșan (min. 1), Sur- 
dan (min. 5, 16 și 20), Regep 
(min. 23 și 24), care din poziții 
clare au șutat imprecis, sau au 
permis portarului Ion Vasile să 
intervină.

Motroc pare hipnotizat de situație 
și il privește cum șutează. Dan 
intervine in ultima clipă și salvea
ză în corner ; min. 40 : Roman plea
că singur spre poartă și totul pare 
pierdut. Chiar și țișnirea lui Ră- 
ducgnu pare zadarnică. Dar min
gea șutată de Roman trece pe sus, 
peste bara transversală. Și a mai

Petrolul O
Rapid O

fost un moment, în min. 68, care 
a făcut ca o fracțiune de secundă 
să se oprească inimile rapidiștilor 
din tribune și de pe teren. Dan a 
trimis o minge „acasă" pe care Ră- 
ducanu abia a putut-o împiedica 
să nu intre in plasă. O dată la 50 
de ani, Rapid a avut insă o șansă 
și nici una din aceste situații nu 
i-a fost fatală. Șansa acestui meci 
și-a avut însă făuritorii ei, unii 
dintre aceștia — Dinu, Jamaisehi, 
Năsturescu, Codreanu — care au 
alergat pină la epuizare, jucind Ia 
sacrificiu. Toată stima mea pentru 
ei, pentru spiritul lor de devota
ment față de cauza echipei. Dinu, 
Jamaisehi și Codreanu au alcătuit 
o linie de mijloc sufocantă pentru 
intențiile de acțiune ale adversari
lor, reducînd aproape la zero acti
vitatea liniei adverse Iuhas, Badea 
și Dragomir. Badea, in special, n-a 
contat in echipa sa în acest meci. 
Chiar și un junior ar fi dat mai 
mult. Dar, dacă în ceea ce pri
vește asigurarea spatelui eforturile 
Iui Dinu, Jamaisehi și Codreanu au 
fost încununate de succes, in atac 
ele nu s-au văzut realizate și din 
motivul că Dumitriu și Ion Ionescu 

îneît cîțiva copii, aflați pe marginea 
terenului, au încins — la un mo
ment dat — g miuță.

In prima repriză ocaziile de gol 
ale GS.M.S. au fost mai puține și

C. S. M. s. 1
Steagul roșu 1

nu atît de clare ca cele irosite în 
partea a doua a întîlnirii. Să le 
notăm, totuși pe cele ale lui Cu
perman (min. 5, 27. și 28), Stoi
cescu (min. 6), Deleanu (min. 7. •»- 
bară), Ștefănescu (min. 40). Riposta 
stegarilor a fost curajoasă. Ei au 
prestat un joc deschis, cu atacuri, 
însă, destul de ușor controlate de 
apărarea om la om a ieșenilor. 
După pauză meciul e mai vioi. Par
ticiparea lui Deleanu și chiar Ro
milă la atac produce breșe în apă
rarea oaspeților și creează excep
ționale ocazii de gol ratate cu se-

700 de spectatori
în prima repriză oaspeții au 

știut să se apere calm și orga
nizat, trecînd doar de cîteva 
ori la contraatac (Ionescu, min. 
25, cu capul, trimite periculos 
obligîndu-1 pe Popa să devieze

Politehnica 1
Jiul 2

în corner și Martinovici, min. 
33 — bară). în schimb, în cea 
de a doua parte, introducerea 
lui Libardi în atac, a schimbat 
complet fizionomia jocului, mi
nerii devenind mult mai peri
culoși la poartă.

Cei care atacă în prima ju
mătate a reprizei secunde sînt 
gazdele, dar jocul lor stereotip 
— cu mingi înalte, ceea ce con
vine oaspeților — nu poate a- 
duce modificări pe tabela de 
marcaj. Totuși, în min. 63 Sur- 
dan trece de Stocker și, de pe 
linia de fund, centrează la PE
TROVICI care reia în plasă: 
1—0.

Se credea că Politehnica își 
va materializa această superio-

•••

ritate teritorială, dar greșeli 
grave ale apărării (Rotaru, Le- 
reter, Răcelescu) permit lui 
LIBARDI să modifice rezulta
tul în min. 74 și 77 în favoarea 
oaspeților. Tot Libardi, în min. 
88, șutează în bară.

Spre surprinderea generală, 
jucătorii Politehnicii, în loc să 
fie afectați de înfrîngere și să 
părăsească terenul cu capul ple
cat, ei au ieșit cu frunțile sus, 
zâmbind și sfidînd spectatorii. 
De ce, oare ? Aceasta dovedește 
dragostea pentru culorile clubu
lui studențesc și respect față de 
spectatori ?

POLITEHNICA : Popa 5 — 
Bodrojan 6, Răcelescu 5, Lereter 
4, Rotam 4 — Petrovici 5, Mi- 
hăilă 5 — Cotormani 5 (min. 59 
Regep), Mureșan 5, Surdan 4, 
Regep 4 (min. 59 Popanică 4).

JIUL: I. Vasile 9 — Dan 7, 
Stocker 7, Pop 6, Mihai 6 — 
Libardi 8 (min. 46 Toia 6), San
du 7 — Martinovici 7, Casan- 
dra 5 (miin. 46 Libardi), Iones
cu 6, Peronescu 6.

PETRU ARCAN — coresp. 
principal

au dat un randament scăzut. Sin
gurul atacant periculos a fost Năs
turescu, din piciorul lui plecînd 
acțiunile cele mai primejdioase 
inițiate de rapidiști : min. 46 —
centrare perfectă, dar Ion Ionescu 
și Codreanu ratează intervenția ; 
min. 60 — centrare înapoi in apro
pierea porții dar Dumitriu șutează 
slab și Sfetcu reține. In afară de 
aceste două situații, bucurcștenii 
au mai avut doar de două ori posi
bilitatea de a deschide scorul: 
min. 74 — Jamaisehi a șutat spre 
poartă, dar mingea s-a lovit de 
gheata lui Năsturescu și a ieșit 
afară; Sfetcu fusese prins pe pi
cior greșit; min. 80— Ionescu a 
executat un număr special — „foar
fecă", mingea trecînd milimetric pe 
lingă colțul lung al porții.

Floieștenii și-au onorat prezența 
în această partidă jucind decon- 
tractat, realizînd cîteva faze de 
mare efect, printre care cea din 
min. 38 cînd, pornită de la Pahon- 
țu, mingea a trecut pe Ia Iuhas, 
Dragomir, Moldoveanu, Mocanu, 
oprindu-se în brațele lui Rădu- 
canu. A fost o fază care a amintit 
de vremurile bune, din urmă cu 
doi ani, ale echipei.

O remarcă pentru Moldoveanu; 
în mare revenire de formă, și sub
linieri pentru Roman și Oprișan.

A arbitrat A. Stavrev (Bulgaria) 
★★★★•

PETROLUL: Sfetcu 7 — Pal 7, 
Pahonțu 7, Florea 7, Mocanu 6 — 
Iuhas 6, Dragomir 6 — Oprișan 7, 
Roman 7, Badea 4, Moldoveanu 8.

RAPID : Răducanu 8 — Lupescu
7, Motroc 7, Dan 8, Greavu 7 — 
Dinu 8, Jamaisehi 8 — Năsturescu
8, Dumitriu 6, Ion Ionescu 6, Co
dreanu 8.

VALENTIN PAUNESCU

revedere!“
ninătaie (Stoicescu, min. 58 și 79). 
Și în această repriză bara salvează 
de două ori pe oaspeți de goluri 
gata făcute, la șuturile lui Cuper
man și Hrițcu, „cărați" în atac de 
Lupulescu — singurul care s-a zbă
tut să străpungă apărarea oaspe
ților.

Steagul roșu iese bine din încleș
tare și Năftănăilă este un adevărat 
motor al echipei. El acționează pe 
un front larg, este inepuizabil atît 
în apărare cit și în atac. In schimb 
Goran este cel care ratează. In 
min. 60 un șut al acestuia întîlnește 
bara.

Iată cum s-au marcat golurile : 
In min. 70 LUPULESCU deschide 
«corul cu un șut bine plasat, în 
urma unei pase primite de la Cu
perman. Peste 6 minute survine e- 
galarea : Pop, depășit de o minge, 
comite henț la aprj^pe 20 m de 
poartă. NAGHI execută lovitura 
direct în gol, fără ca portarul Con
stantinescu să schițeze vreun gest 
D. DIACONESCU -coresp. principal

Minutul 3, gol I Dinamo conduce cu

Stadion „23 August", spectatori 
7 000.

Au marcat: Haidu (min. 3) și 
Schiopu (min. 90).

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 8
— Pirvu 8, Nunweiller III 3, Dinu 
7, Ștefan 7 — Ghergheli 7, Nun
weiller VI 9 — Grozea 7, Frățilă 5 
(Nuțu, min. 77), O. Popescu 6, Hai
du 7,

U.T.A. : Gomea 9 — Birău 7, 
Bacoș 6, Czako 6, Țirlea 8 — Igna 
7 (Dumitrescu min. 56), Mețcas 7
— Schiopu 7, Jac 6, Axente 6, Chi- 
vu 6.

Arbitrul: T. Gherov (Bulgaria) 
★★★★★

Ultimele 90 de minute oficiale de 
pe stadionul ,,23 August" ne-au fost 
oferite de dinamoviștii bucureșteni 
și textiliștii arădani. Oferite este 
un fel de-a spune, mai exact — ele 
au fost răpite publicului, pentru că 
nici una dintre formații n-a reușit 
măcar acum, la sfîrșit, să desfășoa
re un joc mai acătării. Dacă ar fi 
6ă facem o analiză a acestui meci 
ar însemna să repetăm aceleași și 
aceleași lacune care, de-a lungul 
întregului campionat, au ieșit în e- 
vidență la majoritatea formațiilor 
noastre. Ne pare rău că trebuie să 
ne despărțim de aceste două for
mații (pînă la toamnă) arătîndu-le 
încă o dată că ieri au practicat un 
joc steril care în unele momente 
a dus pînă la exasperare publicul 
din tribune. Dinamoviștii, în spe
cial, cu toată forma bună a porta
rului arădain, trebuiau în mod nor
mal să câștige această partidă la 
cel puțin 4—5 goluri diferență.

SCORUL PUTEA FI M
CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 

Stadionul 1 Mai, teren bun, vînt. 
Spectatori: 15.000. A înscrie Koszka 
(min. 26). Arbitrul P. Badea (Bra
șov) ★★★★

Farul: Uțu 8 — Georgescu 8, 
Tîlvescu 8, Mareș 8, Dumbravă 
7 — Manolache 8, Koszka 9 — Olo- 
gu 5, Zamfir 7, Tufan 8, Kallo 7.

Steaua : Suciu 7 — Sătmăreanu 
7, Jenei 6, D. Nicolae 3 (pentru 
joc brutal), Hălmăgeanu 7 — Ne
grea 5 (din min. 50 Voinea 7), D. 
Popescu 6 — Pantea 5, Constantin 
6, Soo 5, S. Avram 7.

Așteptată cu deosebit interes, 
partida cane urma să stabilească pe 
ocupanta locului IV în actualul 
campionat a corespuns, mai ales 
prin dinamismul ei, prin ritmul 
impus de gazde. Acestea, deși han
dicapate de absența lui Iancu (ac
cidentat în jocul cu Universitatea 
Craiova), au luptat cu multă ar
doare pentru obținerea victoriei. 
Preocuparea constănțenilor pentru 
un joc organizat, cu combinații 
subtile în atac terminate cu șuturi 
pe spațiul porții, cu o apărare fer
mă ajutată în permanență de cei 
doi mijlocași (Koszka și Manolache 
care au funcționat ca două pistoane 
pe tot terenul), au determinat ca 
balanța victoriei să se încline în

După felul cum a început me
ciul, după golul înscris în min. 3 
de către Haidu, se părea că vom 
asista la un... potop de goluri. Dar, 
spre stupefacția suporterilor dina- 
moviști, în teren lucrurile s-a® pe
trecut invers, jucătorii bucureșteni 
s-au întrecut — care mai de care 
— în ratări. Aveam chiar impresia 
că fotbaliștii bucureșteni sînt mul
țumiți cu locul 2 pe care îl ocupă

Dinamo Buc. 1
U. T. A. 1

în clasament, că știau dinainte ce 
se va înt.împla la Ploiești și că nv 
avea rost să forțeze în acest joc. E: 
erau stăpîniți, parcă, și de o oare
care blazare. Personal nu i-am vă
zut luptând din răsputeri ca în alt< 
împrejurări. Frățilă mi s-a păru 
mai comod ca oricînd, el realizînc 
în acest joc „recordul" ocaziiloj 
irosite. Dacă s-ar fi întocmit ut 
clasament al campionatului și îi 
acest sens, înaintașul central dina 
movist ar fi câștigat detașat între 
cerea numai în meciul de ieri. Ii 
general, înaintarea dinamovistă ; 
greșit în ultima fază, aceea a fina 
lizării, pentru că acțiunile de pre 
gătire a atacului au fost de cel 
mai multe ori bine gîndite, îndeo 
sebi cele purtate pe partea lui Nun 
weiller VI, după părerea noastr. 
cel mai bun jucător din teren. Dai 
aricit de spectaculos s-ar desfășur 

final în favoarea lor. Oaspeții a 
abordat jocul crispat Și formul 
echipei — din care pînă în min. £ 
a lipsit Voinea (cunoscut ca u 
bun realizator) — păcat că a juci 
mijlocaș — nu ni s-a părut cea m: 
reușită. Aceasta, cu atît mai mu

Farul J
Steaua c

cu cît dirijorul de altădată ■ 
Constantin — a fost bine păzit c 
Tîlvescu și Mareș, iar Pantea 
Soo au jucat ca niște începătoi 
lăsîndu-1 pe S. Avram să se hă 
țuiască singur cu o apărare de n 
trecut.

încă din primele minute de j< 
gazdele atacă susținut și in min. 
și 10 au ocazii să deschidă scori 
dar D. Nicolae și Jenei salvează 
pe linia porții la șuturile lui M 
nolache și Ologu. Steaua răspun 
prin contraatacuri dar pe rind S< 
Negrea și Constantin încearcă, fă 
rezultat, vigilența lui Uțu. După 
dominare copioasă și o suită 
cernere, pină in min. 25



IMA OARĂ CAMPIOANA! La „zona" de la Constanta: prea puțin bo

MECIUL LUI OBLEMENCO!...

Foto : A. Neagu

cui terenului și chiar 
minute ți-ai obligat 

icorde 20 de cornere 
șuturile propriilor 

esc de trei ori bara, 
nu pot scuza ero- 
tele decisive. Și di- 
omis ieri enorm de 

i fața porții lui Gor-

nesiguranța liniei de 
te, arădanii au jucat 
rat supranumeric și 
îtraatac ori de cite 
1 mijlocul terenului 
■na a meciului ei au 
•t ul de forțe de pe 

>+:«tt prin Axente o
e a egala, încă în

vte a meciului Fră- 
bară (min. 77), apoi 
înlocuit imediat pe 

t de două ori singur 
i a, 84 și 87), nereu- 
majoreze scorul. în 
nul minut de joc a- 
■itură de teatru ! In 
iuni desfășurate în 
Dateu, pe toată lă- 
, balonul ajunge la 
utează extraordinar, 
i de pe tabela de

De fapt, meciul Progresul — Uni
versitatea Craiova n-a fost impor
tant decît pentru Oblemenco I De 
ce ? Pentru că tinărul atacant al 
universitarilor, după ce nu s-a pu
tut face util feroviarilor bucureș- 
teni, trebuia să dovedească frumo
sul salt de valoare făcut de cină se 
află la Craiova, care i-a adus de 
altfel selectionarea in lotul lărgit 
pentru meciul cu Italia. Și nu nu
mai atit : aflat în clasamentul gol- 
geterilor cu numai un punct in 
urma lui FI. Voinea, .el trebuia să 
arate că ținta spre care se îndrep
ta, coroana de golgeter, îi este ac
cesibilă. Reușita atacantului craio- 
vean a fost dublă: nu numai că 
jocul său a fost remarcabil, dar a 
reușit in ceasul al... 26-lea să-i lase 
in urmă și pe FI. Voinea și pe Ion 
Ionescu ! Și iată cum titlul de gol
geter ia pentru prima dată drumul 
plaiurilor oltenești.

Jocul în sine poate primi doar 
calificativul „mulțumitor". E foarte 
adevărat, au existat și momente de 
nota 10, după cum — și acestea au 
precumpănit — altele nu puteau 
primi pe aceea de trecere. Mai ales 
că e vorba de ... categoria A.

Cei care au inițiativa de la înce
put sînt craiovenii. Chiar in min. 2 
Oblemenco arată că are ceva de 
spus în acest meci : scăpat de sub 
supravegherea lui Măndoiu și Pe- 
teanu, șutează puternic de la 16 m, 
mingea se lovește de Mataehe și a- 
junge la Ad. Popescu, dar șutul a- 
cestuia trece pe lingă poartă. In 
minutul următor e riadul lui Ad. 
Popescu să scape. Peteanu îl ajun
ge din urmă, îl „cosește", dar se 
împiedică și cade. Arbitrul constăn- 
țean Zaharia Drăghici pare o clipă 
descumpănit, nu știe ce sancțiune

să dea și o alege pe cea mai proas
tă : lovitură liberă împotriva... Uni
versității I Imediat, la următorul 
atac al craiovenilor, în compensa
ție, le face acestora cadou o lovitu
ră liberă : Stănescu insă, execută 
peste bară.

Atacurile craiovenilor sînt mai 
legate, au un fir călăuzitor și, îna
inte de a ținti poarta lui Mataehe,

Progresist 2
Universitatea Cv. 2

scopul tuturor jucătorilor din echi
pa de la Jii este ca balonul să a- 
jungă la OBLEMENCO. El nu stă 
Pe ginduri și șutează, șutează, din 
aproape in aproape : în min. 6 — 
peste, in min. 8 — pe lingă, in min. 
11 — îl silește pe Mataehe să tri
mită in corner, iar în min. 13 nu 
mai greșește ținta : 1—0 pentru V- 
niversitatea. Ad. Constantinescu și 
Peteanu priviseră împietriți, parcă, 
cum se ducea Oblemenco pe lingă 
ei, spre gol I Se pare că acest 1—0 
i-a mulțumit pe craioveni pentru 
că s-au retras intr-o defensivă în- 
dirjită. Ca dovadă, cine trage cu 
capul la poartă in min. 20 ? Pe
teanu ! Lovitura lui e un semnal și 
Progresul, care pină atunci dusese 
o existență latentă, se trezește și 
arată virtuți nebănuite. Direcția șu
turilor se schimbă : numai spre
poarta lui Papuc. Autori: Al. Con
stantinescu (min. 23), Neacșu (min. 
24), Oaidă (min. 25, 26 și 27). In 
min. 28 Ion Popescu e deposedat in 
ultima clipă de Deselnicu. In plină 
dominare a bucureștenilor, Ad. Po-

pescu lansează un contraatac (min. 
33) care eșuează, dar imediat min
gea ajunge la Stănescu, pasă la 
OBLEMENCO, fundașii Progresu
lui sînt din nou prinși pe picior 
greșit și tinărul golgeter, făcînd o 
piruetă, trimite cu călciiul în plasă: 
2—0. Avem insă impresia că ata
cantul craiovean s-a aflat în ofsaid. 
Ca și cum nimic nu s-ar fi intim- 
plat, Progresul continuă ofensiva 
dar de-abia în min. 45, ȚARALUN- 
GA reduce scorul fructificind o 
pasă a lui Matei: 2—1.

In repriza secundă sînt momente 
de lîncezeală totală, punctate de o 
bară a lui Sfirlogea (min. 49), de 
golul egalizator al lui ȚARALUN- 
GA (min. 57), de o bară a lui Stai- 
cu (min. 70) și de numeroasele 
acțiuni purtate de veșnic tinărul și 
neobositul Oaidă. Acalmie și în fi
nal, cînd tăcuse pină și faimoasa 
galerie olteană...

Pe scurt, un rezultat echitabil 
(Progresul a dominat mai mult, dar 
Universitatea a fost mai periculoa
să) care a avut ca urmare un nume 
nou pe tabela golgeterilor : OBLE
MENCO ! A arbitrat Z. Drăghici- 
Constanța '‘frfrfc

PROGRESUL : Mataehe 7 — 
Georgescu 7, Măndoiu 8, Peteanu 6, 
Ad. Constantinescu 6 — Neacșu 5 
(min. 65 Staicu 7), Al. Constanti
nescu 8 — Oaidă 8, Matei 6, I. Po
pescu 7, Țarălungă 8.

UNIVERSITATEA: Papuc -8 — 
Mihăilescu 6, Deselnicu 6, M. Mar
cel 7, Mincă 6 (min. 57 Bîtlan) — 
Strîmbeanu 7, Bitlan 7 (min. 57 M. 
Popescu 6) — Ad. Popescu 6, Stă
nescu 7, Oblemenco 9, Sfirlogea 7.

MIRCEA TUDORAN

După două reuniuni de factură 
modestă, era de așteptat ca măcar 
finala „zonei" de la Constanța, dis
putată sîmbătă seara în Sala spor
turilor, să satisfacă exigențele nu
meroșilor iubitori ai boxului din lo
calitate. Dar, cei 22 de finaliști au 
uitat că sint datori spectatorilor și, 
în majoritatea cazurilor, s-au anga
jat intr-o luptă confuză, în care 
obstrucțiile au abundat. De altfel, 
arbitrii Rișat, Stanciu, Piroiu și 
Mihăilescu au dictat multe aver
tismente.

Totuși, dintre cele 11 partide 
(primul meci s-a disputat la cate
goria muscă) au fost cîteva care au 
plăcut, pugiliștii respectivi stră- 
duindu-se să arate cite ceva din 
frumusețea acestui sport. Este vor
ba despre meciurile Davidescu —

Gale, Șt. Constantin — Nos< 
zuliuc — Deicu, Siiberman 
șinescu.

REZULTATE TEHNICE : i 
videscu (Buc.) b.p. P. Gale 
șoara) ; Șt. Constantin (Buc 
I. Nosec (Ciudanovița) ; Șt. 1 
(Timișoara) b. ab. 3 I. Otvoș (C 
zu) ; A. Simion (Buc.) b.p. E 
ban (Cîmpina) ; C. Buzuliuc ( 
va) b.p. N. Deicu (Buc.) ; V. ! 
man (Buc.) b. k.o. 3 I. Viș 
(C-lung Muscel) ; A. Maiai 
b.p. C. Niculescu (Buc.) ; H. S 
(Buc.) b.p. I. Deșliu (Buzău 
Mariuțan (Buc.) b. ab. 1 Al. 
(Oradea) ; V. Trandafir (Bu 
ab. 2 F. Maier (Timișoara) ; Al 
hor (Bacău) b.p. P. Bursuc <

R. CALARAȘA

Steaua a realizat scorul etapei la Clu 
12-2 cu Voința

0 VICTORIE MERITATĂ A STUDENȚILOR CLUJENI

ce la Ploiești Rapi- 
iitlul de campioană, 
nano și U.T.A. pă- 

plictisite. Ca și 
altfel...

IISTIAN MANTU

PITEȘTI, 11 (prin telefon). Te
ren bun. 8 000 de spectatori. Au 
marcat : Ilie Stelian (min. 48), Na- 
ghi (min. 68) pentru Dinarno Pi
tești ; Ivansuc (min. 14, 87), Adam 
(min. 34), Oprea (min. 51) pentru 
Universitatea Cluj.

DINAMO PITEȘTI : Coman 5 
(min. 46 Urziceanu 6) — I. Popescu 
5, Barbu 7, Ilie Stelian 6, Vulpeanu 
5 — Tîrcovnicu 6, Prepurgel 4 
(min. 46 Pop 7) — Radu 7, Do- 
brin 6, Naghi 6, David 6.

UNIVERSITATEA CLUJ : Mol- 
doveanu 7 — Szoke 7, Pexa 8, An
ca 8, Costin 6 — Petru Emil 7, 
Oprea 7 — Mustățea 7, Ivansuc 9, 
Adam 7 (min. 75 S. Brelan), Co
man 7.

Arbitrul Gh. Limona — Bucu
rești ★★★★

Speranțele spectatorilor piteșteni 
într-o comportare mai bună a for
mației favorite s-au spulberat în 
ultimul act al campionatului. Di-

namo Pitești a evoluat în această 
partidă slab, cedînd cu ușurință cele 
două puncte necesare pentru o po
ziție mai bună în clasament. Cau
ze ? Sînt mai multe. In jocul cu

Dinamo Pitești 2 
Universitatea Cluj 4 

studenții clujeni, fotbaliștii piteșteni 
au apărut pe teren obosiți, lipsiți 
de voință și de orientare tactică, 
înaintașii nu au șutat la poartă, au 
controlat slab mijlocul terenului, 
iar apărarea imediată s-a descurcat 
cu greutate în fața contraatacurilor 
clujene. In sfîrșit, Naghi a pus 
„capac" soartei meciului ratînd un 
penalti în min. 77 cînd scorul era 
3—2 pentru studenți. Egalarea în 
acel moment ar fi schimbat poate 
rezultatul final.

Pentru jocul pe care l-au prestat 
pe terenul din Pitești, oaspeții au 
fost deseori aplaudați la scenă des
chisă. Punctul forte al echipei stu
dențești a fost apărarea bine orga
nizată, care s-a regTupat la timp, 
iar înaintașii, avînd în Ivansuc un 
jucător într-o formă de „zile mari", 
au creat numeroase faze de fotbal 
spectaculos, terminate de cele mai 
multe ori cu șuturi puternice. In 
plus, clujenii au dovedit pe teren 
mai multă vioiciune, au fost mai 
buni la intercepții, datorită unei 
mai bune pregătiri fizice. Pentru 
jocul lor — toate felicitările.

In încheierea acestor rînduri tre
buie spus că antrenorii și jucătorii 
piteșteni au datoria să tragă se
rioase concluzii după jocul slab 
prestat, urmate de o serie de mă
suri care să aducă îmbunătățiri 
substanțiale în viitorul sezon.

AL. MOMETE-coresp. principal

RE
■area Farului), dez- 
iroduoe în min. 26 : 
e pe stingă un cor- 
Koszka — aflat în 
18 metri — acesta 

te un șut bombă în 
orții, făcînd inutilă 
luciu. încurajate de 
esc în continuare o 
itorială, dar majo- 
i scapă lui Tufan, 
Kallo, care irosesc 

. în min. 35, Stea- 
;ă egalare cînd, de 
> și Constantin ra- 
în această repriză 
— în min. 43 — o 
itată de Zamfir.
■tindă, jocul conti- 
ritm susținut dar 

, Manolache (min. 
. 73), Tufan (mm.

65), Pantea (min. 
bune de a înscrie, 
e umbrit de jocul 
ară în acest cam- 
). Nicolae care, vă- 
în permanență de 
în min. 82 și 84. 

ie cu victoria me- 
i limită — a gaz-

A-coresp. principal

IERI, ÎN CATEGORIA B
SERIA I

Ceahlăul P. Neamț—Politehnica 
București 1—1 (0—1)

Chimia Suceava—Oțelul Galați 
7—1 (3—1)

Siderurgistul Galați—Flacăra
Moreni 2—3 (0—1)1

C.F.R. Pașcani—Metrom Bra
șov 1—1 (0—1)

Metalurgistul Buc. — Dinamo 
Bacău 1—0 (0—0)

Progresul Brăila—Dinamo Vic
toria București 2—0 (1—0).

Meciul Poiana Cîmpina—Oltul 
Rm. Vîlcea se va juca la 14 iu
nie.

SERIA A II-A

Unirea Dej—C.S.M. Sibiu 1—1 
(0—1)

Gaz metan Mediaș—Crișul G- 
radea 2—0 (1—0)

G.S.M. Reșița—A.S.Cugir 8—1 
(0-1)

Minerul Lupeni—Vagonul Arad 
3—2 (2—1)

Minerul Baia Mare — C.F.R. 
Timișoara 1—0 (0—0)

A.S.A. Tg. Mureș—Clujeana 
2—0 (1—0)

C.F.R. Arad—Ind. sîrmei C.
Turzii 1—0 (1—0).

Pronosport
Concursul nr. 23 din 11 iunie 1967

I. Petrolul Ploiești—Rapid X
II. Dinamo Buc.—U.T.Arad X

III. Politehnica Tim.—Jiul 2
IV. C.S.M.S. Iași—St. roșu X
V. Din Pitești—Univ. Cluj 2

VI. Farul Constanța—Steaua 1 
VII. Proq. Buc.—Univ. Crv. X 

VIII. C.F.R. Pașc.—Metrom Bv. X
IX. P. Cîmpina—Olt.R.Vîl.

ANULAT
X. Progr. Br.—Din. Victoria 1

XI. Gaz. met Med.—Crișul Or. 1
XII. Min. Lupeni—Vag. Arad 1 

XIII. Min. B. M.—C.F.R. Tim. 1
Fond de piemii 330 210 lei.

I.C.F. — INDUSTRIA LINII 
TIMIȘOARA 5—1 (0-0, 2-0, 2-1, 1-0). 
Studenții bucureșteni au cîștigat 
fără dificultate. Jocul lor însă nu 
ne-a mai convins ca în alte rînduri, 
icefiștii corr.ițînd greșeala de a se 
angrena într-o serie de acțiuni len
te, care au convenit de minune 
oaspeților, veniți la București doar 
pentru a pierde la un scor cit mai 
mic ! .. Ca și în partidele anterioa
re, echipa din Timișoara a practi
cat un joc foarte slab care a 
dezamăgit.

VOINȚA CLUJ — STEAUA 
BUCUREȘTI 2—12 (1-3, 0-3, 1-2, 
0-4). Victorie netă a oaspeților în-

13 noi recorduri
ale înotătorilor 

bucureșteni
ANCA GROZA (11 ani) - 
5:39,2 LA 400 m. LIBER !
Prima etapă din cadrul campio

natului republican de înot (etapa 
orășenească) a reunit timp de 4 
zile la Ștrandul Tineretului pe 
cei mai buni sportivi din Capi
tală. Deși se află în plină peri
oadă pregătitoare, înotătorii bucu
reșteni au concurat cu succes 
realizînd 13 noi recorduri repu
blicane și alte multe rezultate 
de bună valoare. Iată pe noii 
recordmani și performanțele lor i

A. STERNER (Steaua) 2:46,8— 
nou rec. de junioare mari și G. 
CERBEANU (C.S.Ș.) 2:47,3 — nou 
rec. de junioare mici la 200 m 
delfin; VL. BELEA (Șc. sp. 2) 
5:17,9 — nou rec. de juniori mari 
la 400 m mixt; D. GHEORGHE 
(C.S.Ș.) 2:16,3 — nou rec. de ju
niori mici la 200 m liber; ANCA 
GROZA (Dinamo) 5:39,2 la 400 m 
liber(!) și 3:00,4 la 200 m mixt 
— noi recorduri de fetițe categ. 
B; ANCA POP (Șc. sp. 2) 1:19,9 
la 100 m liber și 1:27,2 la 100 
m spate — noi recorduri de fe
tițe categ. C; T. NUȚEANU (Di
namo) 34,8 la 50 m spate și 1:19,2 
la 100 m. spate — noi recorduri 
de băieți categ. B; L. COPCEA- 
LĂU (Dinamo) 2:51,2 la 200 m 
delfin — nou rec. de băieți catea. 
A; T. NICOLAE 1:20,8 la 100 m 
delfin — nou rec. de băieți ca
teg. B ; ștafeta de 4x200 m liber 
a Șc. sportive nr. 2 (V. PETCU, 
C. CEHANZUC, C. URSU, E. PO
PESCU) 10:44,5 — nou rec. de 
senioare.

tr-o partidă în care gazdele a' 
tat exasperant de mult pi 
care și 3 aruncări de la 4 metr 
înscris : Szabo 3, Firoiu 3, 
neac 2, M. Popescu 2, Kari 2, 
tru Steaua și A. Szilagy și I 
pentru Voința.

POLITEHNICA CLUJ — R7 
BUCUREȘTI 3—7 (1-0, 1-4, 0-1, 
Mai deciși în fața porții, ferot 
au obținut o victorie meritată, 
marcat : Rizea 3, Bă jenam 3, C 
văsuță pentru Rapid și Daroc 
pentru Politehnica (P. Rad van 
coresp.).

I.C. ARAD — MUREȘUL 
MUREȘ 7—3 (1-0, 1-1, 3-0, 
Derbiul codașelor a revenit ect 
din Arad, aflată la prima vict 
în campionat. Cele 10 goluri au 
realizate de : Capotescu 2, Un 
Kincs, Kontor și Kugel de la l 
de, respectiv Szarvadi 3 de la ' 
peți. (Gh. Nicolăiță — coresp.).

REZULTATE DIN CATEGORIA C
SERIA EST

FI. roșie Tecuci—Metalul Bu
zău 1—0 (1—0)

Foresta Fălticeni—Gloria Bîrlad 
1—1 (0—0)

Rapid Mizil—Ancora Galați
2—1 (2—0)

Victoria Roman—Metalul Ră
dăuți 0—0

Gloria C.F.R. Galați—Petrolul 
Moinești 2—1 (0—0)

Locomotiva Iași—Textila Bu- 
huși 0—1 (0—1)

Minobrad V. Dornei—Unirea
Focșani 4—1 (3—0).

SERIA SUD

Portul Constanța—S. N. Olte
nița 5—0 (2—0)

Oltul St. Gheorghe — I.M.U. 
Medgidia 2—1 (0—6)

Stuful Tulcea—C.F.R. Roșiori 
7—0 (3—0)

Dunărea Giurgiu — Electrica 
Constanța 3—0 (2—0)

Electrica Fieni—Rapid C. F. 
București 2—2 (1—1)

El. roșie București—Muscelul 
Cimpulung 4—0 (1—0)

Metalul Tîrgoviște—Progresul
Corabia 9—1 (3—0).

SERIA VEST

Tractorul Brașov — Mureșul 
Deva 2—0 (1—0)

Electroputere Craiova—A.S.A.
Sibiu 4—1 (4—0)

Progresul Strehaia—Victoria Că- 
lan 1—0 (0—0)

Minerul Anina—Aurul Zlatna 
4—0 (2—0)

C.F.R. Caransebeș—Victoria Tg. 
Jiu 1—0 (1—0)

Metalul Hunedoara—Autorapid 
Craiova 4—0 (2—0)

Metalul Tr. Severin—Chimia
Făgăraș 4—2 (2—1).

SERIA NORD

Faianța Sighișoara—Steaua ro
șie Salonta 3—1 (1—0)

Medicina Cluj—Minerul Baia
Sprie nedisputat

Olimpia Oradea—Recolta Că
rei 4—1 (1—0)

Sătmăreana — Chimica Tirnă- 
veni 1—0 (0—0)

Minerul Bihor—Arieșul Turda 
2—0 (2—0)

Voința Reghin — Soda Ocna 
Mureș 1—4 (0—2)

Metalul Aiud—Metalul Copșa 
Mică 2—2 (2—1).

AGENDA 
COMPETIȚIONALA 

(Săptămîna 12-18 iunie)

ACTIVITATE INTERNĂ

ATLETISM : 15—18. VI
Finalele campionatelor repu 
blicane școlare, la Tg. Mu 
reș.

LUPTE : 17—18. VI. Etap
in cadrul campionatului re 
publican, cat. B.

MOTOCICLISM: 18. VI. E 
tapa a Il-a a campionatulu 
republican de viteză pe cir 
cuit, la Tg. Mureș.

POLO: 18.VI. Meciuri îi
cadrul campionatului republi 
can.

RUGBI: 18.VI. Meciuri îi 
cadrul campionatului repu 
blican.

FOTBAL: 18.VI. Ultima e 
tapă în campionatul cat. F. 
și C.

ACTIVITATE 
INTERNAȚIONALĂ

ATLETISM: 17—18.VI. Con
curs internațional la Buda
pesta ; 18.VI. Concurs inter
național la Saragosa (Spa
nia).

CĂLĂRIE: 17—18.VI. Par
ticipare la CHIO în Polonia 
(probe de, obstacole).

CANOTAJ: 16—18. VI. Re
gata Griinau (R. D. Germa
nă).

CAIAC-CANOE : 17—18.VI.
Regata Praga.

CICLISM : 12—18. VI. Com
petiția de fond „Cupa Voin
ța" ; 14—18. VI. Participarea 
lotului de juniori la con
cursuri în R.D.G. și a lotu
lui republican de pistă în 
U.R.S.S.

HALTERE : 14.VI. Intîlni-
rea internațională România- 
Anglia, în sala Dinamo din 
București ; 17—18.VI. Prima
Balcaniadă de haltere, la 
Jambol (Bulgaria).

BASCHET : 14—17.VI. Tur
neul echipei poloneze Legia 
în Capitală.

TENIS : 12—18.VI. Partici
pare la campionatele inter
naționale ale Ungariei.



Invingind pe S. U. Agen cu 18-0 (3-0), 
Dinamo a cucerit Cupa campionilor europeni

(Urmare din pag. 1)

vor reintra... tot pe rind. E greu 
de imaginat cum, în 13 și în 14 
oameni, gazdele au reușit să do
mine în continuare, de parcă ar 
fi avut... un om în plus ! !

După pauză, rugbiștii noștri 
atacă și mai vehement, splendoa
rea jocului practicat de ei stîr- 
nind, ca și în prima parte a par
tidei, aplauze Ia scenă deschisă. 
Iar spectatorii au, în min. 42, 
la rîndul tor. marea satisfacție 
de a aplauda primele roade ale 
rugbiului curat practicat de 
gazde: Coravu înscrie o admi
rabilă încercare la colț, iar Nica 
— în zi .mare" — transformă: 
8—0 !

Dinamoviștii încep să între
vadă nesperata victorie la un 
scor de peste 12 puncte dife
rență, prin care să-și adjudece 
trofeul. Jocul se îmbunătățește 
de ambele părți (mai exact, încep 
și francezii să joace puțin... 
rugbi), fazele de mare spectacol 
și de înalt dramatism abundă 
(Dinamo are la activ în această 
perioadă o „bară" care încinge 
la maximum tribunele), iar în 
min. 50 „cade", ca un trăznet, 
o încercare a lui Dragomir, pe 
care Giugiuc o transformă: 
13—0 !!!

Lupta devine acerbă, dar, pa
radoxal, mai puțin dură. Pentru 
oaspeți singura soluție rămînea 
să .dea drumul" mingii. Dar di
namoviștii se dovedesc de ne
trecut : Iordăchescu (intercalat de 
citeva ori în linia de treisfer- 
turi!) și Rășcanu (omniprezent, 
în pofida accidentului suferit) 
curmă cu fermitate două faze 
care puteau răsturna rezultatul. 
Oaspeții își pierd moralul vă- 
zînd cu ochii, iar în min. 78 o a 
doua Încercare a Iui Dragomir, 
transformată de Nica, consfințește 
o certă și totală superioritaie: 
18—0!

Entuziasmul celor de față, pe 
care am vrea să avem puterea 
de a vi-1 transmite, nu este justi-

• Intr-o întîlnire amicală de 
rugbi, desfășurată la Leipzig, echi
pa Rapid București a dispus de Lo
komotive Leipzig cu 6—3.

FOTBAL PE GLOB
U.R.S.S. — AUSTRIA 4—3

Teri la Moscova, în cadrul 
grupei a Iil-a din campionatul 
european, echipa U.R.S.S. a în- 
tîlnit pe cea a Austriei. După 
o partidă interesantă, victoria 
a revenit la limită formației so
vietice cu 4—3 (3—1). Golurile 
învingătorilor au fost înscrise 
de Malafeev, Bîșeveț, Cislenko 
și Strelțov. Ultimul a marcat 
golul victoriei în min. 80, cînd 
scorul era egal. In această gru
pă, U.R.S.S. are 2 p. și este ur
mată de Austria, Finlanda și 
Grecia cu cite 1 p.

LA STOCKHOLM, BULGARIA- 
SUEDIA 2—0!

în grupa a Il-a a campiona
tului european, la Stockholm, 
s-a disputat meciul dintre echi
pele Suediei și Bulgariei. Ju- 
cînd foarte bine, fotbaliștii bul
gari au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0). Conduce Bul
garia cu 4 p. (din 2 jocuri), 
urmată de Suedia 3 p. (3 j), 
Portugalia 3 p. (3 j) și Norve
gia 2 p. (2 j).

ÎNTÎLNIRI AMICALE

• In turneul internațional de 
la Montreal, pentru cupa „Ex- 
po-67*, selecționata olimpică a 
U.R.S.S. a învins cu 2—1 (1—1) 
echipa austriacă First Vienna, 
într-un alt mec', selecționata 
de tineret a Angliei a dispus 
cu 2—1 (0—1) de First Vienna.

• Nice (Franța) — Mantova 
(Italia) 4—1 (1—0).

• Echipa Manchester United 
a susținut la Melbourne o în
tîlnire cu selecționata statului 
Victoria. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1.

• La Sofia, T.S.K.A. Cerveno 
Zname-Kaiserslautern (R.F.G.) 
i—o.

ficat doar de scor și de cucerirea 
trofeului. Este prima evoluție la 
valoarea maximă a individuali
tăților din echipa Dinamo, este 
o victorie obținută prin rugbi 
curat, de clasă, în egală măsură 
spectaculos și eficace. Este, dacă 
vreți, saltul calitativ datorat acu
mulării cantitative de joc deschis 
în ani de-a rîndul. Este însă, 
după părerea noastră, în primul 
rînd o victorie a dinamoviștilor 
asupra lor înșiși, asupra tracului 
deseori inexplicabil care i-a pri
vat de rezultate mari. Eviden
țiind în bloc întreaga echipă, 
impresia de monolit pe care ne-a 
dat-o, exprimăm cel mai bine 
meritele lor.

Oaspeții au dezamăgit mult în 
prima parte a jocului, în care 
n-au arătat decît preocupare 
pentru... adversar ca persoană 
fizică. Totuși, tehnica de mare 
clasă a jucătorilor din Agen s-a 
putut vedea mereu, loviturile de 
picior și pasele fiind primele e- 
lemente de amintit. Iar dacă, 
în pofida arsenalului tehnic și 
fizic de care dispuneau, nu și-au 
putut impune tactica și nici men
ține un scor calificator, acesta 
este meritul dinamoviștilor, care 
au dispus de mult mai numeroase 
baloane din grămezile ordonate 
și tușe.

Nu ne rămîne, pentru moment, 
decît să-i felicităm pe dinamoviști 
pentru performanță și pentru 
felul în care au realizat-o !

Cinci noi recorduri
in concursul internațional de atletism

(Urmare din pag. 1)

1,95 ; suliță : W. Socol (Steaua) 
70,18, Perello (Cuba) 69,10, Mena 
(Cuba) 69,00, Dicev (Bulg.) 68,56 ; 
disc : Naghi (Steaua) 58,28 — re
cord republican de seniori, Ghiurov 
(Bulg.) 52,52, Moreno (Cuba) 51,72, 
Canizares (Cuba) 51,72; FEMEI : 
100 m : Frisch (RFG) 11,8, Rost 
(RFG) 11,9, Smerdova (Ceh.) 12,0, 
Trabert (RFG) 12,1, Seiferova (Ceh.) 
12,1, I. Petrescu (Rapid) 12,2; 
800 m : Silai (CSM Cluj) 2:07,5, Ba
ciu (Șc. sp. UCFS Roman) 2:08,1 — 
record republican de junioare, Ga
bor (Rapid) 2:09,9, Stancu (Steaua) 
2:11,0, Iacob (Progresul) 2:13,4 ; 
disc : Ronfeld (RDG) 51.12, Manoliu 
(Metalul) 48,30, Aguero (Cuba) 47,16; 
4 x 100 m (probă de selecție) : 
1. R.F. a Germaniei (Rost, Trabert, 
Frisch, Stock) 45,5, Cehoslovacia 
(Smerdova, Kucmanova, Putnova, 
Seifertova) 46,2, România-junioare 
(A. Petrescu, Goth, Anghelescu, 
Tatar) 47,6, România-senioare 48,1, 
Cuba 48,6.

în ziua a doua a concursului se
cretarii diferitelor comisii au notat

BRUXELLES : TIRIAC SI NASTASE 
- ÎNVINȘI LA SIMPLU SI ÎNVIN

GĂTORI LA DUBLU

BRUXELLES, 11 (prin telefon). 
Duminică s-au încheiat întrece
rile din cadrul turneului interna
țional de tenis, desfășurat în ca
pitala Belgiei. Prezenți în ambele 
semifinale ale probei de simplu, 
jucătorii români n-au avut totuși 
acces la finală, fiind surprinzător 
eliminați. Ilie Năstase a pierdut 
la belgianul De Gronckel, în as
censiune de formă, la scor net: 
1—6, 2—6. Mult mai echilibrată 
a lost semifinala dintre Ion Ti
riac și campionul grec N. Kalo- 
gheropoulos. Ultimul a cîștigat, 
după răsturnări neașteptate de 
scor : 10—8. 0—6, 9—7. In finală: 
Kalogheropoulos — De Gronckel 
1—6, 0—6, 6—4, 9—7.

Tenismanii români s-au arătat 
în schimb, imbatabili la dublu. 
Tiriac și Năstase au ocupat pri
mul loc în această probă, dispu- 
nînd în semilinală de belgienii 
Drossart, De Gronckel cu 6—4, 
4—6 6—4 și în finală de Buding 
(R.F.G.), Hombergen (Belgia) cu 
4—6 6—3, 6—2, 6—2.

,• în finalele celor două grupe 
ale zonei europene a „Cupei Da
vis' se vor întîlni : Spania— 
U.R.S.S și Brazilia—Republica Sud 
Africană. în meciul de la East-

Regata Stockholm la caiac-canoe
STOCKHOLM, 11 (prin tele

fon). Tradiționalele întreceri ale 
regatei internaționale — prima 
din acest sezon — au reunit la 
startul celor opt probe de vite
ză și fond caiaoiști și canoiști 
din Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, Fin
landa, Danemarca, Norvegia Ro
mânia și Suedia. Participarea 
deosebit de valoroasă a multor 
echipaje consacrate pe plan in
ternațional anunța întreceri e- 
chilibrate și performanțe ridi
cate. Din păcate, competiția 
s-a desfășurat pe un timp cu 
totul nefavorabil — vînt, fur
tună și ploaie torențială — ast
fel că unele rezultate nu reflec
tă diferențele reale de valoare, 
în ciuda acestor condiții, spor
tivii români au reușit să cuce
rească două victorii, în compa
nia unor adversari redutabili. 
La caiac-dublu 500 m, Vernes- 
cu-Sciotnic au ocupat primul 
loc cu 1:39,6, întrecînd la mare 
luptă echipajul Kaarbe-Hein- 
roth din R. D. Germană (1:39,8.) 
Pe locul III — Matveev-Zemlia- 
cov (U.R.S.S.) 1:40,2. Cel de al 
doilea succes românesc a fost 
realizat de I. Macarencu în pro
ba de canoe-simplu fond, dis
putată duminică. Concurînd ex
celent, reprezentantul nostru a 
învins o serie de mari specia
liști ai probei : 1. Macarencu
(ROMÂNIA) 46:43 ; 2. Zamotin 
(U.R.S.S.) 47:44 ; 3. Eschert
(R. D. Germană) 48:57.

Alte rezultate: C 1—500 m: 
1. Firsov (U.R.S.S.) 2:05,4 ; 2.
Zamotin (U.R.S.S.) 2:05,5; 3.

următoarele rezultate : BĂRBAȚI : 
200 m : Montes (Cuba) 21,4, Zam- 
firescu (Steaua) 21,5, Diaz (Cuba)
21.6, Poels (Belgia) 21,8, Veruk 
(Ceh.) 22,0 ; 800 m : Penkava (Ceh.) 
1:50,9, Knorschild (RDG) 1:51,4, 
Ene (Steaua) 1:51,6, Damaschin 
(Steaua) 1:51,8, Ivanov (Bulg.) 1:51,9, 
Peter (Ceh.) 1:52,2; 400 mg : Jur- 
că (Dinamo) 52,0, Mihăiescu (Ra
pid) 52,4, Cosma (Bacău) 54,4, 
Schneider (Polit. Timiș.) 54,4; 
triplu: Ciochină (Metalul) 16,06, 
Dumitrescu (Dinamo) 15,86, Hernan
dez (Cuba) 15,59, Răuț (Rapid) 15,41; 
prăjină : Astafei (Steaua) 4,75, Ci- 
chovski (Ceh.) 4,55, Piștalu (Dina
mo) 4,45, Ivan (Rapid) 4,45 ; ciocan: 
Samuels (Cuba) 65,28, Costache (Di
namo) 61,42, Țibulschi (Dinamo) 
60,20, Siscovici (Dinamo) 57,92 ; 
4 x 100 m : România (Iliescu, Hu- 
gel, Jurcă, Clobanu) 41,6, Cuba 
(Montez, Diaz, Hernandez, Mena) 
41,8, România II 42,7 ; FEMEI : 
200 m : Stock (RFG) 24,3, Seifer
tova (Ceh.) 24,5, I. Petrescu (Rapid)
24.6, Putnova (Ceh.) 24,7, Smerdo
va (Ceh.) 24.8, Penton (Cuba) 25,1 ; 
400 m : Penton (Cuba) 55,9 — nou 

ULTIMELE ȘTIRI DE PESTE
bourne, tenismanii spanioli și-au 
asigurat calificarea conducînd cu 
3—1 în fața echipei Angliei, după 
două victorii consecutive : San
tana, Arilla—Sangster, Wilson 
7—5, 12—10, 6—4; Santana—Tay
lor 6—4, 6—3, 7—5. Brazilienii 
au eliminat Italia, iar sud-afri- 
canii s-au calificat în dauna fran
cezilor, la Paris.

CEHOSLOVAC1A-ANGLIA 5-2, 
LA HALTERE

PRAGA. 11 Iprin lelexj. — 
Sîmbătă s-a desfășurat in capi
tala Cehoslovaciei întîlnirea de 
haltere dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Angliei. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 5—2. în vederea intîlnirii Ro
mânia—Anglia, care va avea loc 
miercuri seara la București, hal
terofilii englezi sosesc marți 
după-amiază pe aeroportul Bă- 
neasa. (Alte amănunte despre a- 
ceastă întîlnire In ziarul de 
marți).

SURPRIZE ÎN C. M. 
DE BASCHET

în turneul final al campionatu
lui mondial masculin de baschet, 
de la Montevideo, s-a înregis
trat o surpriză : selecționata Uru- 
quayului a învins cu scorul de 
58—57 (28—29) echipa Iugosla-

Eschert (R. D. Germană) 
2:05,7. . .6. I. Macarencu (Româ
nia) 2:10,5 ; C 2—500 m : 1.
U.R.S.S. (Dribas - Kaleachin) 
1:52,7 ; 2. România (I. Suhov-P. 
Serghei) 1:54,0; 3. Suedia 1:54,5; 
K 1—500 ni: 1. Schaporenco
(U.R.S.S.) 1:52,9 ; 2. Peterson
(Suedia) 1:54,6; 3. Szolossi (Un
garia) 1:54,8 ; 4. A. Sciotnic 
(România) 1:55,1. în probele de 
fond (9 400 m), disputate pe fur
tună, mai mult de jumătate 
dintre concurenți s-au răsturnat. 
Rezultate : K 2: Ungaria (Szo- 
lâssi-Fabian) 36:56 ; C 2 — Un
garia (Cserka-Peter) 42:58; K 1 
— Uvedill (R. D. Germană) 
40:13.

Canotoarele noastre s-au comportat
meritoriu si la „Regata Praga“

PRAGA, 11 (prin telefon). Sîmbătă 
șl duminică după-amiază s-au des
fășurat pe Vltava finalele celor două 
concursuri separate din cadrul „Re
gatei Praga". La competiție au luat 
parte vîslașe șl ramere din R.D. Ger
mană, România, Polonia, Olanda, 
Austria și Cehoslovacia. Echipajele 
românești au avut în general com
portări meritorii în aceste concursuri 
care întruneau schifiste renumite de 
pe continent. Un remarcabil succes 
a repurtat, din nou,, echipajul român 
de schit 4+1 vîsle (Ioana Tudoran, 
Mitana Fiorea, Maria Hubtea, Ileana 
Nemeth + Ștefania Borisov), care atît 
sîmbătă eît și duminică, în finale 
foarte disputate, a învins prima e- 
chipă a R. D. Germane — actuală 
campioană europeană. De asemenea, 
o evoluție bună au avut-o și com
ponentele schifului nostru de 8 + 1,

record național, Bădcscu (Rapid) 
56,5 — nou record republican de 
junioare, Maxova (Ceh.) 57,4, Ec. 
Vitalios (Tractorul Tg. Secuiesc) 
57,8, Baciu (Șc. sp. UCFS Roman) 
58,3, Grigorescu (Rapid) 58,6 ;
80 mg : Seifertova (Ceh.) 11,2, Bu- 
fanu (Metalul) 11,3, Suică-Enescu 
(ICF) 11,4, Zabrsova (Ceh.) 11,4, 
Fomencova (Ceh.) 11,5, Koleva 
(Bulg.) 11,6 ; lungime ; Viscopo- 
leanu (Steaua) 6,47, Kilnzel (RFG) 
6,19, Vintilă (Dinamo) 6,10, Kucma
nova (Ceh.) 6,09, Martinez (Cuba) 
6,04, Zafirova (Bulg.) 5,90; înălți
me : Melzer (RDG) 1,71, Balaș 
(Steaua) 1,68, Hrepevnik (Iug.) 1,68, 
Graef (RDG) 1,68, Blagoeva (Bulg.) 
1,64, C. Popescu (Lie. 35 Buc.) 1,64, 
Bonei (Rapid) 1,64 ; greutate (pro
bă de selecție) : Hristova (Bulg.) 
16,40 (a mai avut o aruncare de 
16,37 m), Ciorbova (Bulg.) 16,40 
(16,35), Fuchs (RFG) 16,05, Sălăgean 
(Tract. Brașov) 15,64, Friedrich 
(RDG) 15,42, Lukova (Bulg.) 15,35 ; 
suliță (probă de selecție) : Peneș 
(Dinamo) 53,78, Fuchs (RDG) 52,56, 
Ciurea (Dinamo) 51,64, Miracinska 
(Bulg.) 48,68, Stancu (Dinamo) 47,70.

HOTARE
viei, una din principalele preten
dente la titlu.

în cel de-al doilea joc S.U.A. 
au întrecut cu scorul de 91—61 
(41—39) Polonia.

IN TURNEELE DE ȘAH...
Cu o rundă înainte de terminarea 

turneului feminin de la Kiev, con
tinuă sa conducă Nona Gaprindașvili 
eu lO'/r p. urmată de Alexandra Ni- 
colau și Andreeva cu cîte 9 p.

In turneul de la Moscova. Florin 
Gheorghiu a pierdut partida Întrerup
tă cu Smîslov și a remizat cu Filip, 
avînd acum 6‘/s p. Conduce Stein cu 
«'/. (1) p.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

A fost alcătuit lotul 
de fotbal al Italiei

BOLOGNA.. 11 (prin telefon, de la corespondentul nostru). — 
Astă-seară Ferruccio Valcareqoi s-a stabilit asupra lotului de jucători 
din care va fi alcătuită echipa Italiei pentru meciul cu România, 
de la 25 iunie FI a comunicat la U.E.F.A. 21 de jucători și nu 22 
cum prevede requlamentul. în speranța că locul rămas vacant să 
poată fi (eventual) completat cu numele lui Sandrino Mazzola. Iată, 
de altfel, numele celor 21 de jucători Pascutti și Bislqarelli (Bolog- 
oa), Albertosi, Bertini Brizl și De Sisti (Fiorentina) Facchetti, Guar- 
neri, Landini și Picchi (Internazionalel Anzolin. Bercellino, Castano. 
Gori, Menichelli și Zigoni (Juventus), Zoff (Mantova) lodatti. Rivera 
și Rosato (Milan), Juliano (Napoli).

CESARE TRENTINI

Astăzi, la amiază:

Start în cursa ciclistă 
„Cupa Voința"

Astăzi se dă startul în cea de a 
XH-a ediție a competiției cicliste 
internaționale „Cupa Voința". în
trecerea măsoară 1 020 km și pro
gramează 8 etape. Startul festiv 
în prima etapă se va da la ora 
12,30 din fata sediului UCECOM 
(calea Plevnei 46), urmînd ca star
tul tehnia să se dea la ora 13,30 
din fața aeroportului Băneasa. Ci
cliștii vor avea de parcurs în pri
ma zi 170 km pe ruta București — 
Ploiești — Brașov.

care duminică au ocupat locul II, în
trecînd net, printre alte echipaje și 
pe cel al Olandei — medaliat cu 
bronz la „europenele” de la Amster
dam. In rest, celelalte probe (în afara 
simplurilor care au revenit austriecei 
Sica) au fost cîștigate de schifistele 
din R. D. Germană. Iată, de altfel, 
rezultatele : 4+1 rame (s) : 1. R.D.G.
I 3:21,7, 2. R.D.G. II 3:24,3, 3. Româ
nia I 3:25.2 ; 4. România II 3:27,4, 5. 
Cehoslovacia I 3:30.6, 6. Cehoslovacia
II 3:32,3 : (d) : 1. R.D.G. I 3:15.4, 2.
R.D.G. II 3:13.6, 3. România n 3:24,2, 
4. Cehoslovacia I 3:25.3, 5. Cehoslova
cia II 3:29.9 ; dublu (s) : 1. R.D.C. I, 
2. R.D.G. II la 2 sec. 1/10, 3. ceho
slovacia la 4 sec. 1/10, 4. România la 
4 sec. 6'10, 5. Polonia la 8 sec. 1/10 : 
(d) ; 1. R.D.G. I 3:22,2, 2. R.D.G. II 
3:25,0, 3. România 3:29.2, 4. Cehoslo
vacia I 3:32.8, 5. Polonia 3:34,2, 6. Ce
hoslovacia II 3:38,3 ; 4+1 vîsle (s) : 1. 
ROMANIA 3:11,0, 2. R.D.G. 3:13.1, 3. 
Cehoslovacia I 3:18,7, 4. Cehoslovacia 
II 3:26,3, ; (d) : 1. ROMANIA 3:08,9, 2. 
R.D.G. 3:10.2. 3. Cehoslovacia I 3:16.3; 
8+1 (s) : 1. R.D.G. 2:58,8, 2. Cehoslo
vacia i 3:10,8. 3. Olanda 3:11,8, 4. Ro
mânia (garnitura II) 3:12,5, 5. Ceho
slovacia II ; (d) : 1. R.D.G. 2:55,0, 2. 
România 2:59,9, 3. Olanda 3:07,6, 4.
Cehoslovacia 3:07,8.

GH. GIURCĂNEANU 
antrenor federal

Schifiștii români-
3 locuri I la „Regata 

Mannheim"
MANNHEIM, 11 (prin telefon). In 

localitate au avut loc sîmbătă și du
minică întrecerile de canotaj acade
mic masculin ale „Regatei Mann
heim". La această competiție, care 
se află la a 80-a ediție, au luat star
tul 387 de echipaje din R. F. a Ger
maniei, România, Elveția și Austria, 
reprezentînd peste 100 de cluburi nau
tice, In această valoroasă companie, 
schifiștii români au repurtat cîteva 
frumoase succese. Astfel, sîmbătă, 
în proba de schif 4 fără cîrmacî echi
pajul nostru format din E. Tușa, L. 
Covaci, Gh. Drilea și Fr. Pap a ieșit 
învingător cu 5:40.3, la capătul celor 
1 900 de m ai pistei de aici, înaintea 
echipajelor din Hamburg (5:41,4), 
Mainz (5:44.9), Bremen (5:45,8) etc. în 
cursa următoare echipajul român de 
4+1 (P. Cichi, D. Coca, i. Husarenco, 
E. Stratan 4- Gh. Gheorghiu) a obți
nut și el victoria (cu 5:55.2) în fața 
unor puternice echipe din R.F.G. 
Un alt remarcabil succes a fost rea
lizat duminică la dublu unde A. A- 
posteanu și O. Pavelescu au trecut 
primii linia de sosire (6:08,5). Pe lo
curile următoare, echipaje din R.F.G., 
creditate cu 6:12,9 ; 6:20,0 etc. Cano
torii noștri au sosit pe locurile II la 
dublu (după campionii mondiali 
Buergin, Studach), 2 f.c., 24-1. 8+1 
(sîmbătă) și la 4+1, simplu, 2 f.c. (cu 
6:28,9, față de 6:28,5 — R.F.G.), 8+1 
(duminică).

A. BĂLAN 
secretar federal
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