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IONCOSMAȘ1DINAMOI—ÎNVINGĂTORI
ÎN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI VOINțA“

Star! în .Cupa Voința'
Foto : V. Bageac

BRAȘOV, 12 (prin tele
fon de la trimisul nostru). 
Cicliștii participanti la cea 
de-a 12-a ediție a „CUPEI 
VOINȚA" au părăsit as
tăzi Capitala pentru a par
curge prima etapă cu sprint 
final la Brașov. Plutonul 
numără 65 de rutieri (49 
din țara noastră și cite 4 
din Austria, Bulgaria, Po
lonia și Ungaria), majori
tatea tineri.

Ploaia ne-a însoțit pînă 
la Ploiești. Pe porțiunea 
care a urmat, organizatorii 
au prevăzut nu mai puțin 
de 6 sprinturi cu premii 
și de cățărare, astfel că 
pînă la Predeal am putut 
nota și altceva decît ste
reotipul „plutonul rulează 
compact", de pînă atunci. 
Așadar, să vorbim despre 
sprinturi. Cele cu premii 
s-au disputat la Ploiești 
(km 55) — învingător
Constantin Ciobanii, Cîm- 
pina (km 93) — Laszlo
Jezerniczki, Sinaia (km 
Î27) — Gheorghe Suciu, și 
Predeal (km 145) — Ion 
Ardeleanu, iar cele de că- 
țărare la Breaza (km 102) 
— Nicolae Ciumeti și 
Posada (km 119) — Emil 
Rusu.

La Podul Vadului carava
na a fost reținută 5 mi
nute de o barieră. Timp 
suficient pentru a-1 întreba 
pe Ion Cosma ce părere 
are despre desfășurarea e- 
fapei. „Se rulează pru
dent" — ne-a răspuns 
el. „Abia facem cunoș
tință".

Coborîrea serpentinelor 
Timișului ne-a dovedit că 
se poate face ceva atunci 
cînd vrei. Un grup de 5 
dinamoviști — Ion Cosma, 
Gabriel Moiceanu, Con
stantin Ciocan, Walter
Ziegler și Gheorghe Suciu 
— a plonjat temerar spre 
Brașov, reușind să intre 
pe palier cu un avans de 
45 sec. în lupta cu plutonul

BAZINUL DE TNOT DE LA 
PALATUL PIONIERILOR IȘI 

DESCHIDE PORȚILE...

Porțile bazinului de înot de 
la Palatul pionierilor se vor 
deschide oficial în ziua <te 
20 iunie, cu ocazja Inaugură
rii primei șsrffî > cursului 
de inipcTS in nâtație. Cursul 
este rezervat eopiilor între 5 
și 14 ani. Relații suplimen
tare la tel. 14.17.58 sau 
14.78.74, zilnic, între orele 
9—13 și 17—20.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAI

•■ORGAN Al UNIUNII UE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

ei au pierdut pînă la so
sire doar 12 sec din a- 
ceastă zestre, beneficiind 
astfel de un sprint final în 
familie și de o dublă vic
torie de club: Ion Cosma 
și Dinamo I devenind li
deri al cursei.

Clasament individual: 1.
Ion Cosma (Dinamo I) 4h 
20:07, 2. Gabriel Moiceanu 
(Dinamo 1), 3. Walter 
Ziegler (Dinamo II), 4. 
Gheorghe Suciu (Dinamo 
II), 5. Constantin Ciocan 
(Dinamo I) — același 
timp; 6. Andras Devai 
(Spartacus) 4h20:4Q; 7. Ște
fan Simion (Olimpia), 8 
Ludovic Zanoni (Dinamo 
II), 9. Nicolae Ciumeti 
(Dinamo I) — împreună cu 
alți peste 50 de alergători, 
același timp.

Pe echipe conduce Di
namo I, urmată de Dinamo 
II, Spartacus Budapesta 
etc.

Marți se desfășoară e- 
tapa a Il-a : Brașov — Sf. 
Gheorghe — Miercurea 
Ciuc — Odorhei (148 
km).

HR1STACHE NAUM

în fine, 11-le feroviar a depășit toate obsta
colele ivite de-a lungul celor 26 de etape si 
și-a văzut împlinit ~visul : cucerirea titlului de 
campioană națională. Ni s-a răpit un subiect 
care tindea să devină tradițional la fiecare 
început de sezon fotbalistic : „Va cuceri Ra
pidul anul acesta titlul de campioană ?* Și,

iată că avem prilejul să-i felicităm din toată inima 
pe noii performeri.

De la stînga la dreapta (în picioare) : Lu- 
pescu, Motroc, Codreanu, Răducanu, C. Danz 
Dinu ; jos : Nâsturescu, Dumitriu, Ion Ionescu, 
Jamaischi, G re avu (căpitanul echipei).

Rînduri la sf ir și tul 
unei edifii de campionat

Excelenta performanță obți
nută duminică dimineața de 
rugbiștii de la Dinamo Bucu
rești face, firesc, obiectul a 
numeroase comentarii, printre 
care pe prim plan se situează 
cele ale specialiștilor prezenți 
ca și ale participanților di- 
recți. Avantajul de 12 puncte 
cu care abordau partida jucă
torii de la S.U. A gen părea 
nerecuperabil. Pe de o parte 
— valoarea, forța de joc a 
campionilor Franței pe anul 
1966, pe de altă parte unele 
scăderi de formă manifestate 
de gazde în ultima vreme. 
Apoi, perspectivele disputării 

0 FOTOGRAFIE CARE S-A EĂSAT 
MOFT TIMP AȘTEPTATĂ

CUPA DE VARĂ,
LA FOTBAL

cunoștea însă (tot simbolic) 
vestita Cale a Griviței: nu
meroși suporteri din vecină
tatea Giuleștiului se scurgeau 
dinspre Podul Grant spre Ga
ra de Nord, făcînd „joncțiu
nea* * cu cei care însoțiseră e- 
chipa la Ploiești și care acum 
erau aduși „acasă*  pe calea 
ferată. Plouați, răgușiți, dar, 
în sfîrșit, fericiți... în fața 
Hotelului Nord, la mica agapă 
a „idolilor*,  a fost — păs- 
trînd, firește, proporțiile — 
aproape la fel ca în acea ne
uitată seară a finalei cam
pionatului mondial, cînd la 
Royal Garden Hotel erau săr
bătoriți băieții lui Ramsey. 
(Și Anglia, țara fotbalului, a 
așteptat zeci de ani acel suc
ces de răsunet). Precum Bull, 

S-a pus punct și ediției
• 49-a a campionatului ca
tegoriei A. Pe lista de onoa
re a primei categorii și-a în
scris numele o nouă forma
ție campioană : RAPID
BUCUREȘTI.

Izbînda fotbaliștilor giu- 
leșteni — după aproape • 
jumătate de secol de încer
cări ! — a fost sărbătorită 
cu un entuziasm fără mar
gini. Cei mai zeloși dintre 
susținători s-au ținut de pro
misiune, parcurgînd ,,per pedes 
apostolorum* distanța Plo
iești—București. Sacrificiu, 
devotament, dar parcă și... 
un mic simbol al suferinței 
îndurate de ei și în această 
ediție. Marșul triumfului il

meeiului pe un teren moale, 
fapt care, se știe, a fost de
cisiv în partida-tur de la 

A gen : masivitatea oaspeților 
constituia un atu de prim 
rang în asemenea condiții. Iar 
despre experiența lor compe- 
tițională, ca și despre faptul 
că cinci din opt înaintași sînt 
apreciați, fără exagerare, prin
tre cei mai buni din Europa, 
nici nu mai amintim decît în 
treacăt... Și totuși, exemplara 
dîrzcnie a XV-lui antrenat de 
D, Ionescu a răsturnat cal
culele hîrtiei și, mai mult 
încă, ne-a oferit satisfacția 
unei victorii frumoase, curate,

Bobby Charlton, Hurst, Hunt 
și Peeters, erau duși pe umeri, 
acum, Dumitriu, Greavu, G. 
Dan și toți ceilalți purtători 
ai tricourilor alb-vișinii.

Nu nc-am propus aici si 
facem o analiză profundă a 
evoluției rapidiștilor în cam
pionatul abia încheiat. Dar o 
încercare de a schița organiza
rea jocului lor ne trimite la 
următoarea formulă : 1—4—
2—4 (în situațiile de atac), 
1—4—4—2 (în momentele de 
apărare). Rolul celor doi că
răuși «are au pendulat pe o 
mare zonă a terenului l-au 
jucat Codreanu și Nâsturescu. 
Amîndoi au depus un volum

G NICOLAESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Ecourile unei 
frumoase victorii

DECLARAȚII DESPRE VICTORIA CARE SITUEAZĂ DEFINI 
TIV „CUPĂ CAMPIONILOR EUROPENI" LA BUCUREȘTI 
PIERRE LACROIX, PIERRE FONDECAVE, ALEXANDRU TEO- 
FILOVICI, NICOLAE PADUREANU, PAUL IORDACHESCU „Duel* 1 aerian intre înaintări. Pază din meciul Dinamo 

București — S. U. Agen (18—0)
Foto: Aurel Neayu

poate anunțătoare a revirimen- 
tvtlui din rugbiul românesc, 
lată, spre mai bună redare 
a atributelor partidei, cîteva 
declarații culese după meci.

Pierre Lacroix, căpitanul e- 
chipei Sporting Union Agen, 
fost căpitan al echipei Fran
ței : „Jos pălăria ! Dinamo a 
fost mult mai bună astăzi... 
O formație eu joc complet, 
un pachet de înaintași sur
prinzător de rezistent, o linie 
de treisferturi care a decis 
concretizarea superiorității. 
Cred eă nici prezența lui

în scopul prelungirii acti
vității In timpul verii, Fe
derația română de fotbal, 
In colaborare cu întreprin
derea Loto-Pronosport și 
comisiile regionale de fot
bal, organizează competiția 
dotată cu „Cupa de vară”.

La această competiție 
participă 56 de echipe, îm
părțite în 14 serii. Meciu
rile se vor disputa la datele 
de 25 iunie, 2, 9, 16, 23 și 30 
iulie, sistem turneu simplu 
(fiecare echipă va juca con
tra fiecărei formații din se
ria respectivă). Echipele pot

Mîine 

in sola Dinamo :

ROMANIA—ANGLIA
LA HALTERE
Mîine, co începe

re de la ora 18, 
sala Dinamo din Ca
pitală va găzdui în- 
tîlnirea internațio
nală de haltere din
tre reprezentativele 
României și Angliei.

Echipa României 
este alcătuită din 
(în ordinea catego
riilor) t Z. Fiat, A. 
Toma, D. N icul eseu, 
F. Balaș, M. Cris- 
tea, Gh. Teleman și 
Gh. Mincu (amă
nunte despre echipa 
engleză, în pag. IV).

în fotografie, 
Gh. Mincu, unul din 
component» echipei 
noastre, favorit la 
categoria grea.

Dehez n-ar fi avut vreo in
fluență asupra rezultatului fi
nal. Felicitări !“

Pierre Fondecave, conducă
torul delegației rughiștilor 
agenezi : „Am fost pur și sim
plu surprinși de jocul gaz
delor. Este un eșec fără pre
cedent al puternicei noastre 
înaintări, dar victoria este cert 
meritată. Menționez că arbi
trajul, deși măi larg decît 
în Franța, a fost fără cusur. 
Nc-ar face mare plăcere să

(Continuare în pag. 2 3)

utiliza un număr de 22 de 
jucători.

Printre participantele Ia 
„Cupa de vară“ se află Chi
mia Suceava (seria I), Fla
căra Moreni, Poiana Cim- 
pina (a IlI-a), Oțelul Galați, 
Progresul Brăila (a IV-a), 
Dinamo Victoria București^ 
Metalurgistul București (■ 
Vl-a), A. S. -Cugir, Minerul 
Lupeni, Metalul Hunedoara 
(a VIII-a), C.F.R. Timișoara, 
C.F.R. Arad, C.S.M. Re ața, 
Vagonul Arad (a IX-a), Cri- 
șul Oradea (a X-a), Clujea
na, Industria sîrmei C. Tur- 
zii (a Xl-a).



In reuniunea finală a „zonei" de box 
«te la Galați am fost martorii unor 
ynțîlnîri echilibrate, dintre care unele 
de o bună valoare tehnico-tactică. 
6at. semi-muscă: Marin Luinezeanu 
(Buc.) b.p. Florin Lucaci (Oradea). 
Mai tehnic, bucureșteanul a obținut 
decizia în unanimitate. Cat. muscă: 
Carol Pop (Buc.) b.p. Irinel Pop 
(Reșița). Dinamovistul a cîștigat fie
care repriză, iar în ultima și-a adus 
adversarul în situația de groggy. 
Cat. cocoș : Iulian Lungu (Buc.) b.p. 
Nic. Constantin (Oradea). Cat. pană ! 
Aurel Iliescu (Buc.) b.p. Osman Ke
nan (Constanța). în repriza a treia 
constănțeanul a fost trimis la podea 
pentru opt secunde. Cat. semi-ușoa- 
ră : Constantin Negoescu (Buc.) în
vinge ab. III Gh. Anton (Constanța). 
După primele șase minute situația 
era egală. In ultima, însă, Negoescu 
a atacat dezlănțuit și l-a obligat pe 
Anton să abandoneze.

Cat. ușoară : Tudose Voicu (Buc.) 
b.p. C. Stan (Buc.). Cel mai frumos 
meci al galei. S-au schimbat lovituri 
multe și variate. Elevul antrenorului 
Gh. Preda (Voința) a arătat fru
moase calități care, șlefuite în con
tinuare, vor face din Stan un pugi
list valoros. Tudose Voicu a boxat 
atent, a atacat la momentul oportun 
și datorită forței sale în lovituri a 
obținut pînă la urmă decizia. Cat. 
mijlocie ușoară: C~tin Ghiță (Buc.) 
învinge ab. II C-tin Filipescu (Buc.). 
Cat. mijlocie-mică: Emil Constări’ 
tines cu (Craiova) b.p. Nic. Enciu 
(Buc). S-au schimbat lovituri foarte

zona” ile la Galați
tari. Mult mai tehnic olteanul a cîș
tigat de justețe.

Cat. mijlocie: C-tin Cojocaru (Ora
șul Gh. Gheorghîu-Dej) învinge ab. II 
Gh. Maidan (Cîmpulung Muscel). 
Cat. semi-grea : Ian cu Anghel (Buc.) 
b.p. Vasile Marinescu (Buc.). Cat. 
grea : Troian Circioran (Ciudanovița) 
b.k.o. I Florian Dudea (Cîmpia Tur> 
zii). învingătorul trebuia descalificat 
deoarece a lovit după comanda brek 1 
în general, arbitrajele au fost bune 
remareîndu-se în special: Emil Sava 
(Brașov), Ion Ștefan (Galați) și Da
vid Oprișan (București).

P. IOVAN
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2:35,9

BUNE PERFOR

(200 M SPATE)

ALT ERE

Cupa „Mării Negre“
CONSTANȚA, 12 (prin telefon). — 

Prima ediție a „Cupei Mării Negre*  
la haltere rezervată juniorilor a re
venit echipei bulgare Dobrudjea Tol
buhin. Cu acest prilej, tînărul hal
terofil român T. Apostol (Progresul 
Buc.) a stabilit un nou record repu
blican de juniori (cat. 60 kg.) la pro
cedeul smuls : 92,5 kg. Iată cîștigă- 
torii in ordinea categoriilor : E. Do- 
brev (Dobrudjea Tolbuhin) 217,5 kg; 
T. Apostol (Progresul Buc.) 280 kg ; 
I. Habot (S.N.M. Constanța) 290 kg ; 
Nedealtov (Dobrudjea Tolbuhin) 265 
kg ; N. Dimitrov (Dobrudjea Tolbu
hin) 335 kg ; C. Radu (S.N.M. Cons
tanța) 255 kg. La cat. grea nu au 
fost concurenți.

C. POPA — coresp. principal

Progresul copiilor este o realitate
CÎTEVA REZULTATE LA NIVELUL CELOR 
MANTE (DE COPII) DIN S.U.A.
ANCA ANDREI 1:11,0 (100 M SPATE) Șl 
LA REȘIȚA

Activitatea tinerilor noștri îno
tători este în permanent crescen
do și de la o săptămînă la alta 
sîntem puși în situația (extrem 
de plăcută) de a efectua noi și 
noi modificări în tabelele de re
corduri republicane. Saltul oa
recum lent, dar constant, pe care 
sportivii fruntași l-au făcut în 
ultima vreme vine parcă să ne 
anunțe, la acest început de se
zon, o recoltă destul de frumoa
să. Rezultatele actuale ale înotă
torilor trebuie evident corelate 
cu perioada de pregătire în care 
aceștia se află, cînd accentul o- 
relor de antrenament mai cade 
încă, în multe secții, pe acumu
lări cantitative.

Și la sfîrșitul săptăminit trecute 
am fost martorii unor performan
țe meritorii. In afara celor 13 noi 
recorduri ale țării am notat și 
alte cîteva rezultate de bună va
loare pentru perioada respectivă. 
Cristina Balaban și-a pregătit vi
itoarele probe favorite (100 m și 
200 m spate) cu un 1:05,6 la 100 
m liber și. 2:43,3 la 200 m 
în continuu progres, Vlad 

la 100 m delfin și 
m mixt), Georgeta 

(1:13,6 la 100 m și 
m delfin), M. Rău (1:07,4 
m delfin), Agneta Șterner 
la 200 m delfin), ca si

întrecerile junio-

mixt. 
Belea 
5:17,9

Cer- 
2:47,3

(1:05,7 
la 400 
beanu 
la 200 
la 100 
(2:46.8
Eda Schuller (1:08,2) sau Mara 
Hahami (1:09,3) la 100 m liber

Surpriză in restanțele categoriei A:

Ecourile unei
victorii

FARUL STEAUA 9-8!

frumoase
(L rmare din pag. 1)

din țara dumnea- 
se bucură de un 
binemeritat, mai 
urmare a meciu-

lărgim contactele cu echi
pe românești în general, 
cu Dinamo București în 
special. Trebuie să vă spun 
că la noi, în Franța, for
mațiile 
voas tră 
renume 
ales ca
rilor din ultimii ani. Ideca 
amplificării contactelor rug- 
bistice dintre cluburile 
franceze și românești este 
unanim considerată drept 
bună. Jocul prestat de 
dumneavoastră constituie o 
bună propagandă pentru a- 
cest sport atît de iubit la 
noi...*

Prof. Alexandru Teofilo- 
viei, maestru emerit al 
sportului, antrenor fede 
ral: „Este o victorie a rug
biului de calitate, iar ma
niera de joc a sportivilor 
dinamoviști a avut drept 
consecință rezultatul net 
favorabil. Se poate vorbi, 
pe plan tehnico-tactic, de 
valoarea celor două com- 
Îartimente dinamoviste.
naintarea (remarc pe Țu- 

țuianu în tușe și pe lor 
dăchescu la talonaj) a fur
nizat baloane bune, mai 
ales dacă ținem cont de 
puternicul pachet de înain
tași agenezi, iar liniile 
dinapoi beneficiau de o 
inspirată pereche de mij
locași care 
ficat foarte 
buc ură tor .
CS s-au i

au fructi- 
s bine. Im- 
este faptul 
realizat trei 

tacercări în fața unei c- 
cbipe ca S.U. Agen. Este 
poate prima evoluție a e- 
ehipci Dinamo în care tac
tica a fost perfect aleasă 
ta condițiile tutui meci cu 
miza mare, in funcție de 
oondițiile concrete de joe. 
Dinamoviștii și-au pus de 
data aceasta foarte bine 
ta valoare calitatea princi
pala — viteza.

Este de remarcat, de a- 
tomenea, moralul cu care 

abordat aceasta partidă 
Mgîndu-se concluzia ca 
(puterea de luptă îți dă 
posibilitatea de a folosi in
tegral potențialul t-1—ie, 
tactic și fizic”.

Cred că numai oboseala, 
psihică în special, dato
rată sezonului competițio- 
nal neîntrerupt, septem
brie—iunie, a făcut ca 
S.U. Agen să nu arate mai 
mult din frumusețea rug
biului pe care-1 practică de 
obicei".

Prof. Nicolae Pădureanu, 
antrenor emerit: „Nu cre
deam că Dinamo va do
vedi asemenea resurse mo
rale. Pregătirea foarte bu
nă a echipei s-a dovedit 
însă o realitate și sub a- 
cest aspect. O remarcă spe
cială pentru disciplina tac
tică manifestată în teren, 
respectată cu perseverență, 
cu merite speciale pentru 
lordăchescu și Leonte. Este 
izvorul ritmului ridicat de 
joc, prezent permanent, în 
care s-au încadrat toți ju
cătorii. Unele evidențieri 
sub acest aspect.’ Țuțuia- 
nu, Zlâtoianu, Dragomir, 
Giugiuc, Nica, Coravu și 
plăcut surprinzătorul Eue. 
în încheiere, ca fost ta
loner, , o remarcă specială 
pentru talonajul reușit de 
lordăchescu chiar în con
dițiile în care grămada di- 
namovistă, inferioară prin 
accidentările suferite de 
unii jucători și chiar ini
țial prin superioritatea 
francezilor, era împinsă. E 
un
bi, 
pe 
cu
Africa de Sud, performanța 
își mărește enorm valoa
rea. Aș vrea să-i văd așa 
în continuare pe dinamo- 
viști...*

Paul lordăchescu, maes
tru emerit al sportului, 
căpitanul echipei Dinamo 
București: „Sîntem extrem 
de fericiți. E munca noas
tră de ani de zile, con
cepția care ne-a adus pînă 
acum mai puține bucurii 
decît... necazuri pe plan 
sportiv. Am reușit, și în 
acest moment fericit adu
cem mulțumiri în primul 
rînd celor care ne-au sus
ținut de pe margine...*

lucru rar văzut In rug- 
iar ciad îl ai în fală 

Malbet, taloner în lotul 
care Franța pleacă în

FC

Duminică au avut loc în Capitală și în țară o 
serie de meciuri restanță din campionatul categoriei 
A la rugbi.

Cel mai interesant meci s-a desfășurat la Constan
ța, unde Farul a jucat cu Steaua. După o partidă 
epuizantă, echipa constănțeană a reușit să termine 
în avantaj, la limită, cu 9—8 (0—0). Rugbiștii de 
la Farul au meritat victoria, fiind superiori mai ales 
în grămadă. Au înscris Marin Pompiliu (o încercare) 
și Celea (două lovituri de pedeapsă) pentru Farul, .. ----- ... ■ * “de

D.

și Gelea (doua lovituri de pedeapsa) p< 
respectiv Băltăreții (o încercare transformată 
Penciu) și Mateescu (droap). A arbitrat corect 
Dumitrescu — București.

E. Petre, corespondent

La Petroșeni, echipa locală 
valorifice avantajul terenului, 
Grivița Roșie. Scor: 5

Știința n-a putut să 
pierzînd partida cu 

•11 (5—11). Tehnica supe
rioară a oaspeților a fost hotărîtoare pentru obține
rea victoriei. Realizatori : Dreșa (o încercare tran
sformată de Iliescu) pentru gazde, Irimescu (două 
încercări și o transformare) și Țîbuleac (o încercare) 
pentru oaspeți. A condus bine FI. Tudorache — 
București.

T. Cornea, corespondent

în mare vervă de joc rugbiștii de la Rulmentul 
Bîrlad au terminat victorioși, la scor, meciul cu 
Gloria București: 25—6 (16—0). A fost un meci cu 
multe faze frumoase, desfășurate îndeosebi de liniile 
de treisferturi. Victoria rugbiștilor bîrlădeni este 
meritată, chiar și la acest scor de proporții. Au în
scris : Manea (două încercări), Roșea (o încercare și 
o lovitură de picior căzută), Brăiescu (trei încercări), 
Florescu și Duță (cîte o transformare), respectiv Po
pescu (o lovitură de pedeapsă) și Crăciunescu (o în
cercare). Deși a avut de condus un meci ușor, totuși 
arbitrul CI. Horovitz 
greșeli, printre care și 
cări realizate de Țopa 
de joc.

— București a făcut multe 
aceea a anulării unei încer- 
(Rulmentul) în ultimul minut

E. Solomon, corespondent

tn Capitală, Progresul a primit replica formației 
Politehnica Iași. Meciul a stat tot timpul sub sem
nul echilibrului valoric și se părea că se va încheia 
cu un echitabil rezultat de egalitate. Dar, în ultimele 
secunde Progresul a reușit să concretizeze și să cîș- 
tige partida cu 3—0 !

★

Lidera seriei I a campionatului categoriei B la 
rugbi, Universitatea Timișoara, a susținut un turneu 
de două meciuri în Iugoslavia.

în primul meci, rugbiștii timișoreni au jucat cu 
Nada Split, campioana țării, în fața căreia au pier
dut cu 18—9. în al doilea meci Universitatea Timi
șoara a obținut victoria cu 21—8, adversară fiindu-i 
formația Dynamo Pancevo (locul secund în campio
natul iugoslav).

• „
P. Arcan, coresp. principal

După meciul susținut duminică în „Cupa campio
nilor europeni”, în compania formației Dinamo Bucu
rești, rugbiștii de la S. U. Agen s-au deplasat la 
Constanța. Aici sportivii francezi vor întîlni, în 
cursul acestei după-amiezi, echipa locală Farul, una 
din formațiile fruntașe ale rugbiului nostru. Meciul 
are un caracter amical. Dat fiind forma bună in 
care se află rugbiștii de la Farul, învingători — du
minică — asupra XV-lui Steaua, int"’»»»! pentru 
acest meci este cu totul deosebit.

s-au detașat în 
rilor.

Cele mai mari 
le-au oferit rezultatele copiilor, 
printre care unele de o valoare 
deosebită. ANCA GROZA (11 ani) 
— antrenor Magda Negrea cu 
5:39,2 la 400 m liber, ANCA 
POP (10 ani) — antrenor I. Enă- 
ceanu cu 1:27,5 Ia 100 m spate și 
1:27,2 la 100 m delfin sau ANCA 
MIHÂESCU (12 ani) — antrenor 
Cr, Vlăduță cu 1:30,1 au realizat 
„cronometre" la nivelul celor mai 
bune performante înregistrate de 
copiii de aceeași vîrstă din S.U.A. 
Merită a mai fi sublimați și tim
pii realizați de Liliana Bnrlacu 
(1:26,3 și 3:10,4 la 100 tn și 200 m 
bras). T. Nuțeanu (34,8 și 1:19,2) 
și' Gh. Lupu (34,9 și 1:21,5) la 
100 m și 200 m spate, A. Covaci 
31,6 la 50 m liber, T.
1:14,7 — 100 m liber și 1:20,8 — 
100 m delfin, Angela Anton 
1:23,6 — 100 m delfin, A. Timpu 
(1:29,0) și G. Popovici (1:29,4) la 
100 m bras, E. Hempel (3:00,3) și 
A. Manolescu (3:00,8) la 200 m 
bras sau Ad. Spinea (5:08,2), Al. 
Preda (5:09,0) și V. Pleșca 
(5:09,8) la 400 m liber.

Și de la Reșița, corespondentul 
nostru A. Rudeann ne-a transmis 
cîteva rezultate demne de a fi 
luate în considerație : ANCA AN
DREI 1:11,0 la 100 m și 2:35,9 la 
200 m spate — noi recorduri de 
junioare (bazin de 25 m),’ E. AL- 
MER 1:08,1 la 100 m delfin — 
nou record de copii, H. Scbier 
57,1 —- 100 m liber, Dorina Me
zinei 2:49,7 — 200 m mixt și 
2:46,3 — 200 m spate, Monica 
Horvat 2:50,4 — 200 m mixt, 
M. Hohoiu 1:08,0 — 100 m spate 
și Z. Giurasa 1:04,0 — 100 m 
spate.

satisfactii însă ni

(Urmare din pag. I)

Nicolae

de muncă impresionant (mai mulți 
ani în șir) din care cauză unele scă
deri de randament în jumătatea a 
doua a întrecerii apar firești, 
îndeosebi la Codreanu, un jucător 
mai firav și lipsit de forță, calitate 
fizică de bază. Mai putem remarca 
că linia de fundași a Rapidului a 
acționat pe principiul „acoperirii", 
că feroviarii au avut în formație 
un coordonator de clasă, în persoana 
lui Dumilriu, Cum spuneam, în rîn- 
durile de față nu urmărim o analiză 
detaliată. Este totuși de presupus că 
— în scopul unei bune reprezentări 
a fotbalului românesc în „Cupa cam
pionilor europeni" — antrenorii Fa- 
lentin Stănescu și Victor Stănculescu 
vor aduce oarecari retușuri ideii de 
joc, venind, 
potrivit cu 
echipei și,

poate, cu ceva nou, mai 
posibilitățile actuale ale 
mai ales, cu cerințele.

★
Ce se poate spune, tot în puține 

cuvinte, despre urmăritorii lideru
lui? In pofida finișului puternic, 
dinamoviștii bucureșteni n-au reușit, 
în final, decît să refacă din handi
cap. Motivul eșecului ? Lipsa orică
rei stabilități în formula atacului, 
precum și o oarecare rigiditate în în
deplinirea concepției de joc : „beton*  
fluid, cu contraatac ca act reflex. 
Abia în ultimele evoluții echipa a 
încercat executarea mai elastică, mai 
creatoare a „partiturii". Și nu în- 
tîmplător, în fața acțiunilor mai 
variate, bazate pe mai multă imagi
nație în liniile mijlocașilor și înain
tașilor, adversarii dinanioviștilor din 
ultimele etape s-au găsit în fața

Campionii la motocros
desemnați!...n-an fost încă

Duminică, la Brașov, s-a desfășu
rat ultima etapă a campionatului re
publican de motocros. Etapa nu și-a 
atins în întregime scopul, deși am 
asistat la lupte dîrze între prin
cipalii pretendenți Ia primele 
locuri în clasament și cu fi- 
naluri de manșe de-a dreptul dra
matice, deoarece ea s-a caracterizat 
printr-o slabă organizare și pentru că 
s-a amînat cu 48 de ore decernarea 
titlurilor de campioni pe anul 1967 
datorită unei contestații (după păre
rea noastră nejustificată) care a fă
cut doar să încurce lucrurile.

Organizarea a lăsat de dorit din 
mai multe puncte de vedere și mai 
ales în ceea ce privește asigurarea 
ordinei pe traseu. Numeroși specta
tori au traversat traseul în timpul 
curselor, stînjenind în mod evident 
desfășurarea întrecerilor. Ba mai 
mult, cîteva elemente certate cu dis
ciplina au aruncat cu pietre și bul
gări de pămînt în alergătorii oaspeți 
care au „îndrăznit*  să-i întreacă pe 
sportivii brașoveni, pretendenți și ei 
la primul loc. Aceste manifestări hu-

Deși atacat insistent de Otto Ștefani (11), tinărul 
Petre Paxirio (6) — noul campion

cmc — a reușit sâ-și menjină

Foto :

liganice puteau provoca accidente cu 
urmări dintre cele mai grave pentru 
sportivi. în această privință federa
ția trebuie să ia măsuri foarte grab
nice care să ducă ia stirpirea pe 
viitor a unor asemenea acte cu totul 
reprobabile.

Arătam mai sus că, deși campio
natul s-a încheiat, totuși tricourile 
de campioni n-au fost îmbrăcate de 
cei in drept. Să explicăm.

Așa cum arătam sîmbătă, înaintea 
ultimei etape, la fiecare clasă erau 
cîte doi candidați cu șanse mari la 
victorie: PAXINO și DOV1DS la 250 
cmc, PUIU și SEILER la 500 cnie, 
I1USZAR și SZINTE la 300 cmc.

La 2 clase (250 și 300 cmc) n-au 
existat probleme, deoarece învingă
torii ultimei etape — PAXINO și 
11USZAR și-au confirmat pozițiile de 
lideri ai clasamentului general. La 
clasa 500 cmc brașoveanul Ovidiu 
Puiu a cîștigat etapa cu un avans 
de 9,1 sec., înaintea lui Ervin Seiler, 
insuficient însă pentru a-și apropia 
titlul deoarece lui Seiler i-a mai 
rămas tre“ de 41,7 sec. acu

mulată in etapele 
anterioare. La înche
ierea etapei O. Puiu 
a contestat valabi
litatea clasamentului 
întocmit, iar juriul 
a hotărit să a- 
mîne decernarea ti 
durilor de campioni 
pînă la judecarea 
contestației. Iată a- 
cum, clasamentele 
ultimei etape: 250 
cmc: 1. P. PAXINO
(Steaua) 8 p., 2. 
Cr. Dovids (Meta
lul) 6 p, 3. O. Ște
fani (St. r. Brașov) 
4 p; 500 cmc: O. 
PUIU (St. r. Bra
șov) 8 p, 2. E. Sei
ler (Metalul) 6 p, 3. 
E. Keresteș (Stea
ua) 4 p ; 300 cmc : 
E. HUSZAR (Stea
ua) 8 p, 2. Al. Pa- 
liev (Poiana) 6 p, 
3. Fr. Szinte (St. r. 
Brașov) 4 p.

I. DUMITRESCU
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primul loc.
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BAL
iții de campionat
ezolvat. garnituri (Steaua, Steagul roșu, Pe- 
ră pen- trolul) alcătuite din nume ceva mai 
diție a sonore...
Craiova O satisfacție în plus pentru Robert 
'are în Cosmoc : înaintașul său central, Oble- 

deviză menco, a încheiat pe primul loc în 
3 primă clasamentul golgeterilor, justificînd 
pere și și prin aceasta introducerea sa în 
Robert lotul lărgit pentru meciul cu repre- 
au cu- zentativa Italiei. Calitățile cu care

l cu e- este înzestrat tinărul jucător craio- 
superi- vean îl anunță capabil de noi pro-

ja unor grese...

•ui campionatului 1966-1967
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neaștep- 
Univer- 
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IN CATEGORIA B
• Suițpriza etapei : Siderurgistul învins pe teren propriu ! 
O Oțelul Galați (seria I) și Unirea Dej (seria a li-a), 

virtuale retrogradate • Dinamo Bacău, ca și promovată !

SERIA I

Adam 
.S.M.S.), 
), Gane 
11), Ma- 
>.gresul), 
l (Univ. 
i.), Soo 
istantin 
, Chivu 
an (Di-
1 roșu), 
, Lupu
lui), V.

(Jiul), 
tehnica 
.), Ne- 
Politeh-
2 pen., 
urești).

roșu), 
ormani 
teaua), 
(Farul)

Lere-
1., Ilie

ică
Ști
este 

i for- 
<arls- 
ndes- 
itului 
oaspe 
itr-un 
ostru 
itește 
adrul 
eciul 
mpa- 

dis- 
.23 
ora

Stelian (Dinamo Pitești), Oprea 
(Univ. Cluj) ;

2 GOLURI : Ene II (Dinamo Bucu
rești) — i pen., Ivan (Univ. Craiova), 
Dobrin (Dinamo Pitești), Circiumă- 
rescu (Univ. Craiova), D. Popescu 
(Steaua), Eftimic (Dinamo Pitești), Mi- 
hăllescu II (Univ. Craiova). Mihăilă 
(Politehnica Tim.), I. Popescu (Dina
mo Pitești), Crăciun (Jiul), — 1 pen., 
Jamaischi (Rapid), Deleanu (C.S.M.S.) 
— 1 pen., Muslățea (Univ. Cluj), A- 
lecu (Steagul roșu), Ivăncescu (Stea
gul roșu) — 1 pen., Mot (U.T.A.), 
ștefănescu (C.S.M.S.), C. Radu (Di
namo Pitești), Codreanu (Rapid), Vor- 
nicu (C.S.M.S.), Kraus (Rapid), Pes- 
caru (Steagul roșu), Dragomir (Pe
trolul), Szabo (Univ. Cluj), Șoan- 
gher (Progresul), Stăncscu (Univ. 
Craiova), Jac (U.T.A.), Axente 
(U.T.A.), Creiniceanu (Steaua), Pe- 
trovlci (Politehnica Tim.), Șchiopu (U.T.A.) ;

1 GOL : Ghergheli (Dinamo Buc.), 
Mafteufă (Progresul). Marica (Dina
mo Buc.), Ciucu (Progresul), Plugaru 
(Univ. Craiova), V. Popescu (Progre
sul), Niță (Univ. Craiova), Neacsu 
(Progresul). Pieșa (Farul), Țlrcovnlcu 
(Dinamo Pitești), Pantea (Steaua), 
David (Dinamo Pitești), Dincuță (Pe
trolul), C. ionescu (Dinamo Pitești), 
Mocanu (Petrolul), Domide (U.T.A.), 
Stocker (Jiul), Igna (U.T.A.). Mal- 
schi (C.S.M.S.), Grizea (Politehnica 
Tim), Hunii (C.S.M.S.), Dinu (Ra
pid), Sătmăreanu (Steaua), ionița III 
(Steagul roșu). Dumitrache (Dinamo 
Buc.), Deliu (Univ. Craiova), Peteanu 
(Progresul), Neagu (Rapid), Mețcaș 
(U.T.A.), Deseinicu (Univ. Craiova). 
Lupescu (Rapid). Bîtlan (Univ. Cra
iova), Matei (Progresul) — 1 pen., 
E. Petru (Univ. Cluj), Prepurgel (Di
nam-' Pitești). Marcu (Univ. Cluj), 
Negrea (Steaua), Sandu (Jiul), Sely- 
mesi (Steagul roșu), Muresan (Poli
tehnica Tim.), Oprișan (Petrolul), 
Naghi (Steagul roșu). Moldoveanu 
(Petrolul), Koszka (Farul) ;

AUTOGOLURI : Mihăilescu (Univ. 
Craiova) pentru Dinamo Buc., Pe- 
tescu (Steaua) pentru Dinamo Buc. ; 
Gref (Farul) pentru Progresul ; Na
ghi și Campo (Steagul roșu) ambii 
pentru Univ. Craiova ; Dan (Rapid) 
pentru Univ. Cluj ; Ivăncescu (Stea
gul roșu) pentru Farul.

METALURGISTUL BUCUREȘTI
— DINAMO BACAU 1—0 (0—0). 
Joc de bună calitate, cu multe faze 
frumoase la ambele porți — iată 
caracteristicile principale ale me
ciului disputat duminică dimineață 
pe terenul Gloria. Cu toate că 
punctele partidei... tentau foarte 
mult pe ambele formații, „miza" 
n-a influențat totuși calitatea 
jocului. Metalurgiștii au ciștigat 
pe merit, reușind astfel să se men
țină in categoria B.

In. prima repriză, bucureștenii 
au avut perioade mai îndelungate 
de dominare, insă Georgescu (min. 
25 și 38) n-a putut înșela vigilența 
lui Ghiță. La cealaltă poartă, Dem- 
brovschi și Rugiubei au ratat, in 
min. 31, una dintre cele mai favo
rabile ocazii de a deschide scorul. 
După pauză, am asistat la acțiuni 
ofensive bine concepute atit de 
înaintașii metalurgiști, cit și de cei 
de la Dinamo Bacău. Din nou, în 
min. 60, băcăuanii au prilejul să ia 
avantaj, însă Comănescu, de la 
6 m, a trimis balonul pe lingă poar
tă. După 8 minute, s-a executat o 
lovitură de colț la poarta apărată 
de Ghiță. Niculescu II a trimis ba
lonul in careu și Georgescu, cu ca
pul, l-a prelungit in plasă: 1—0 
pentru Metalurgistul. Pînă la sfir- 
șitul partidei jocul a fost echilibrat. 
Arbitrul N, CURSARU-Ploiești a 
condus bine următoarele formații: 
METALURGISTUL : Niculescu I — 
Marin, Tudor, Cojocaru, Viciu — 
Dobre (min. 67 — Mateescu), Chiru
— Iancu, Volnea, Georgescu, Nicu
lescu II; DINAMO : Ghiță — Kis, 
Panait, Vătafu, Zaharia — Nedelcu, 
Cernut (min. 70 — Băluță) — Co
mănescu. Dembrcvschi, Rugiubei, 
Rednic. (P. V.).

SIDERURGISTUL GALAȚI
FLACARA MORENI 2—3 (0—1). 
Echipa gazdă a suferit primul eșec 
pe teren propriu, pierzînd astfel ul
tima șansă de a se confrunta, de la 
egal la egal, cu liderul seriei, in 
ultima etapă. Gazdele au jucat con
fuz. Puținele faze create de gălă- 
țeni in careul advers au fost anihi
late de apărarea oaspe. S-au „re
marcat” la Siderurgistul o slabă 
pregătire fizică și greșeli elemen
tare in apărare. Acestea au decis 
soarta meciului. Flacăra a luptat 
cu multă hotărîre pentru fiecare 
minge, și-a organizat mai bine jo
cul in cimp, a inițiat contraatacuri 
soldate cu goluri. Au înscris : Stă- 
tescu (min. 51, 89) pentru Siderur
gistul, Cîmpeanu (min. 7, 70) și Bai- 
cu (min. 75) pentru Flacăra. A ar
bitrat corect GH. DULEA-Bucu- 
rești (S. Constantinescu — coresp. 
principal).
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XII: Novara—Genoa; XIII : Modena- 
Catanzaro.

© Plata ■premiilor la tragerea auto
turismelor LOTO din 6 iunie 1967 

în Capitală . începînd de marți 20 
iunie 1967 prin casieriile proprii 
LOTO-PRONOSPORT și aproximativ 
de vineri 23 iunie 1967 prin mandat 
poștal.

în țară : începînd aproximativ de 
joi 22 iunie 1967. prin casele raio
nale C.E.C. și aproximativ de sîm- 
bătă 24 iunie 1967 prin mandat poș
tal.

Se reamintește că de regulă se a- 
chită prin mandat poștaj premiile 
participanților din mediul rural, 
spitale, sanatorii, unități militare 
precum și ale acelora care au jucat 
în altă regiune.

>or- Premiile se pot ridica de la ca- 
sînt sieriile Loto-Pronosport și de la 

Casele raionale C.E.C. pînă la data 
'su- de 22 iulie 1967.
mie

PREMIILE CONCURSULUI 
rial PRONOEXPRES NR. 23
IV: DIN 7 IUNIE 1967
itra

s" Extragerea I
;a—
‘rP Categoria a II-a : 1 variantă a 
Ș?® 36.471 lei și 3,5 a 11.471 lei; ca
ia ; tegoria a 111-a: 36,5 a 1.523 lei;

au avut în permanență o atitudine 
nesportivă față de arbitri. De alt
fel, in min. 79, Sirbu (Politehnica) 
a fost eliminat pentru că a adus in
jurii arbitrului. Rezultatul meciu
lui este echitabil. Trebuie spus, 
insă, că Ceahlăul a jucat mult mai 
slab decit in partida cu Siderurgis
tul. A arbitrat Teodor Leca-Brăila 
(C. Nemțeanu-coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — OȚELUL 
GALAȚI 7—1 (3—1). Ultimul joc al 
sucevenilor pe teren propriu a 
coincis cu o victorie concludentă, 
datorată bunei comportări a tuturor 
compartimentelor și, îndeosebi, for
mei excelente a înaintașilor. Punc
tele au fost realizate de Roșu (min. 
7, 12, 14 și 50), Gheghe (min, 57), 
Teodosiu (min. 74) și Anton (min. 
83) pentru Chimia, respectiv Radu 
(min. 37 — dintr-o lovitură liberă). 
A arbitrat bine D. MACOVEI-Iași. 
(C. Alexa coresp. principal).

PAȘCANI — METROM 
1—1 (0—1). Jocul a fost 
nivel tehnic. Oaspeții

C.F.R.
BRAȘOV 
de slab 
au controlat mijlocul terenului Și
s-au dovedit, in general, mai activi. 
Ei au reușit să deschidă scorul, 
chiar in primul minut, prin Sely- 
mesi. Feroviarii nu au jucat la va
loarea lor, lăsind impresia că sini

lovituri libere executate excelent 
de Soos și Stanciu tn repriza se
cundă. în general, trebuie spus că 
jocul (desfășurat într-o perfectă 
notă de sportivitate) a oferit nume
roase faze palpitante, urmărite cu 
interes de cei aproximativ 12 000 
de spectatori. Meciul a fost con
dus foarte bine de Al. Pîrvu-Bucu- 
rești. (I. Păuș-coresp. principal).

MINERUL BAIA MARE—C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). Timișo
renii au dat o replică dîrză gaz
delor. Deși s-a disputat pe un te
ren desfundat, meciul s-a desfășu
rat într-un tempo susținut și a 
fost spectaculos, satisfăcînd pe 
spectatori. Xn această partidă cel 
mai mare randament l-au dat Pîn- 
zaru și Silaghi (de la Minerul) și 
Panici (de la C.F.R.). Jocul a fost 
echilibrat, ambele formații avînd 
perioade egale de dominare. Băi- 
mărenii, avind un finiș mai bun 
și insistind mai mult în ultima 
parte a meciului, au reușit să-și 
adjudece victoria în min. 73, cînd 
Pînzaru a reluat mingea cu capul, 
la un corner executat de Sasu. 
în această perioadă un alt jucă
tor al oaspeților, portarul Tatar, 
a lăsat o deosebită impresie, prin 
intervențiile sale curajoase. A ar
bitrat excelent Gh. Popovici-Bucu- 
rești. (T. 
pal).

au dominat tot timpul. înaintarea 
locală a combinat frumos, con
struind multe faze periculoase la 
poarta orădenilor. Cîteva ratări au 
împiedicat insă realizarea unui 
scor mai mare. Jucătorii Crișului, 
care în prima repriză s-au apărat 
ceva mai organizat, nu au pus in 
pericol decit rareori poarta local
nicilor. Aceștia din urmă au avut 
o singură ocazie mai clară de a 
înscrie, ratată însă în min. 30 de 
Harșani. Au înscris Matei (min. 
44) și Staudt (min. 70). A arbitrat 
slab Z. Szecsei-Tg. Mureș. (Z, 
Rîșnoveanu-coresp.).

Tohătan-coresp. princi-

UNIREA
1-1 (0-1).

DEJ—C.S.M.
Un joc de nivel

SIBIU 
tehnic

C.S.M. REȘIȚA—A.S. CUGIR 
3—1 (0—1). După o repriză slabă, 
gazdele și-au revenit și, dominînd 
categoric, au marcat de trei ori 
prin Arnoțchi (min. 47, 53) și Varga 
(min. 64), obținînd o victorie meri
tată. Oaspeții s-au apărat supra- 
numeric cea mai mare parte a 
timpului. Ei au obținut unicul 
punct, la un contraatac, în min. 
37, prin A. Lazăr. A condus bine 
A. Ene-Craiova. (I. Plăvițu-coresp. 
principal).

MINERUL LUPENI—VAGONUL 
ARAD 3—2 (2—1). O întrecere viu 
disputată, cu multe faze frumoase. 
Localnicii și-au mulțumit publicul 
printr-un joc de calitate. Mai in- 
sistenți în fazele de finalizare, 
(raport de cornere 11—1. pentru 
Minerul) ei au obținut o binemeri
tată victorie. O notă bună pentru 
apărarea bine organizată și con
traatacurile periculoase ale arăda- 
nilor. Au înscris : Șoplereanu 
(min. 23), Cărare (min. 27) și Co- 
troază (min. 55) pentru Minerul, 
Dombrovschi (min. 12) și Dvorjac 
(min. 52) pentru Vagonul. A ar
bitrat corect C. Bărbulescu-Bucu- 
rești. (1. Cotescu-coresp.).

C.F.R ARAD—IND. SIRMEI C. 
TURZIL 1—0 (1—0). ~ 
ritată, ca urmare a 
faze de gol pe care 
înaintașii feroviari.
a fost realizat în min. 43 de Beș- 
cuca. Oaspeții au avut o singură 
ocazie de a înscrie, în ultimul mi
nut de joc, cind Radulescu — de 
la aproximativ 12 m — a șutat pe 
lingă poarta goală. A condus bine 
N. Barna-Tirnăveni. (Șt. 
coresp. principal).

Victorie me- 
numeroaselor 

și le-au creat 
Unicul punct

lacob-

Niculescu I retine cu siguranță 
lurgistul București

balonul. (Fază din meciul Meta-
— Dinamo Bacău)

Foto i N. Aurel

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 1—1 (0—1). 
Oaspeții au atacat de la început și 
in min. 15 au înscris prin Vasi- 
lescu Dar in continuare ei au des
fășurat un joc static, de tempori
zare. In schimb, Ceahlăul și-a or
ganizat din ce in ce mai bine jocul 
și la capătul unei suite de ratări a 
obținut egalarea, in min, 82, prin 
Meder. De menționat că studenții

obosiți. Ei au egalat în min. 65, 
prin Brîndușescu. A condus bine 
V. PADUREANU-București. (C. . 
Enea — coresp.).

PROGRESUL BRAILA — DINA
MO VICTORIA BUC. 2—0 (1—0). 
Ambele echipe au jucat fără elan. 
Au înscris : Magheru (autogol, min. 
43) și Cazan (min. 47). Foarte bun, 
arbitrajul prestat de FL. DUMI- 
TRIU-Craiova. (D. Cristache — co
respondent).

scăzut. Doar în ultimele 15 minute 
echipele și-au adus aminte să 
joace și... fotbal. Autorii golurilor: 
Comșa (min. 14) pentru C.S.M. și 
Bandi (min. 77, din 11 m) pentru 
Unirea. In min. 86, Duca (Unirea) 
a fost eliminat pentru lovirea in
tenționată a adversarului. Arbitrul 
Mircea Bădulescu-Oradea a con
dus foarte slab. (A. Contrai-io- 
resp.).

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. M. 25 15 6 4 40—13 36
2. Min. B. Mare 25 16 3 6 37—21 35
3. C.F.R. Tim. 25 13 4 8 43—28 30
4. C.S.M. Reșița 25 14 2 9 46—35 30
5. Vagonul Arad 25 13 3 9 54—25 29
6. A.S. Cugir 25 11 4 10 41—42 26
7. Gaz m. Mediaș 25 9 5 11 34—40 23
8. Crișul 25 10 2 13 36—30 22
9. Clujeana 25 8 6 11 26—35 22

10. C.S.M. Sibiu 25 9 3 13 32—38 21
11. Ind. s. C. T. 25 8 5 12 28—34 21
12. Min. Lupeni 25 8 5 12 27—49-21
13. C.F.R. Arad 25 8 4 13 25—34 20
14. Unirea Dej 25 4 6 15 24—69 14

C.S.M. 
sîrmei 
Mare,

, Clujeana

Cuglr — 
Arad, C.F.R. Timișoara — 

Tg. Mureș, Crlșul Oradea — 
Minerul Lupeni, 1 
C.S.M. Reșița, Ind. 
zii — Minerul Baia 
Arad — Unirea Dej, 
metan Mediaș.

Sibiu — 
C. Tur- 
Vagonul

Gaz

ULTIMA ETAPA : A.S. 
C.F.R. Arad. C.F.R. 
A.S.A.

continuă...
categoria a lV-a : 225,5 a 316 lei; 
categoria a V-a: 827,5 a 86 lei; 
categoria a Vl-a : 3.338,5 a 29 lei.

Report categoria I : 22.650 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit 

unei variante de categoria a II-a 
va fi tras la sorti, miercuri 14 
iunie a.c.

Extragerea a II-a

Categoria 1: 2 variante a
15.124 lei; categoria a II-a: 8,5 
a 3.855 iei; categoria a III-a:
31,5 a 1.120 lei; categoria a
IV-a : 166 a 273 Iei ; categoria 
a V-a : 562,5 a 80 lei; categoria 
a Vl-a : 2.305,0 a 27 lei.

Plata premiilor la concursul 
Pronoexpres nr. 23 începe în Ca
pitală de vineri 16 iunie a.c., iar 
în tară de aproximativ luni 19 
iunie a.c. și se face timp de 45 
de zile de la data concursului.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.

CLASAMENT

1. Din. Bacău 25 14 6 5 43—18 34
2. Sider. Galați 25 13 6 6 38—22 32
3. Chim. Suceava 25 11 7 7 31—21 29
4. Politeh. Buc. 25 11 5 9 38—33 27
5. Flacăra Moreni 25 12 2 11 27—35 26
6. Din. Vict. Buc. 25 8 9 8 33—28 25
7. Ceahlăul P. N. 25 9 7 9 34—39 25
8. C.F.R. Pașcani 25 8 8 9 33—37 24
9. Metalurg. Buc. 25 9 5 11 31—32 23

10. Metrom. Bv. 25 6 10 9 33—29 22
11. Poiana Cîmpina 24 10 2 12 27—26 22
12. Prog. Brăila 25 8 6 11 28—33 22
13. Oltul Rm. V. 24 8 6 10 24—40 22
14. Oțelul Galați 25 4 7 14 14—41 15

Metrom Brașov 
Politehnica Buc. 
Dinamo Victoria

ULTIMA ETAPA :
— Progresul Brăila,
— Poiana Cimpina, ______
Buc. — C.F.R. Pașcani, Oțelul Galați
— Metalurgistul Buc., Dinamo Ba
cău — Siderurgistul Galați, Flacăra 
Moreni — Chimia Suceava, Oltul Rm. 
Vîlcea — Ceahlăul P. Neamț.

GAZ METAN MEDIAȘ—CRIȘUL 
ORADEA 2—0 (1—0). Partida a 
fost la discreția medieșenilor, care

LA I
Nunweiller III: nota 8

Nunweiller ni, căpitanul echipei
Dinamo București, a primit din par
tea cronicarului nostru la meciul
Dinamo — U.T.A., nota 8. Dintr-o 
greșeală, în ziarul de ieri, el a apă
rut notat cu 3. Facem cuvenita rec
tificare.

F. R.F.(!) partida a fost condusă de o 
brigadă locală avînd la centru pe
G. Comănescu.

C. VÎRJOGHIE-coresp.

S-a încheiat campionatul

regiunii Oltenia

Dinamo București — în Iran
SERIA A II-A

A.S.A. TG. MUREȘ—CLUJEANA 
2—0 (1—0). Gazdele au avut tot 
timpul inițiativa, punînd în repe
tate rinduri în pericol poarta apă
rată de Botiș. Dar, ca și în ulti
mele evoluții, și de data aceasta 
s-au putut observa la fotbaliștii 
mureșeni nesiguranță in acțiunile 
ofensive, prea multă grabă în si
tuațiile de 
încrederea 
Lucaci — 
care timp 
evoluat pe
tetul ofensiv al A.S.A, a dovedit 
reale posibilități. Din păcate, el 
s-a pripit în situații cînd, cu mai 
mult calm, ar fi putut fructifica.

Replica clujenilor a fost deose
bit de viguroasă și numai barele 
au putut opri înscrierea a două

Subliniem 
tînărului

finalizare, 
acordată 

un veritabil talent — 
de 60 de minute cit a 
aripa dreaptă în cvar-

în cursul dimineții de azi urmează 
să plece spre Teheran echipa de 
fotbal Dinamo București. Sportivii 
români vor întreprinde, pînă la 25 
iunie, un turneu de patru jocuri în 
Iran. Vor face deplasarea Datcu, 
Popa, O. Popescu, Haidu, Pîrcălab, 
Daniel Ene, Nunweiller IV, Dumitra
che, Nuțu etc.

Cîștigătoarele celor două serii ale 
campionatului regiunii Oltenia, Pro
gresul Goicea Mică șl Minerul Mo- 
tru, și-au disputat — în trei me
ciuri — titlul de campioană. De fie
care dată partidele s-au terminat la 
egalitate : o—o la Motru, 1—1 la Goi
cea Mică și 0—0, pe teren neutru, 
la Craiova. Titlul a revenit echipei 
din Motru, ca fiind mal tînărâ decît 
eea din Goicea Mică. Arbitru! I. 
Dobrin — Craiova a condus foarte 
slab al treilea meci, influențînd 
chiar rezultatul.

Poiana Cimpina — Schwaben

Augsburg 3-0 (2-0)

Duminică, spectatorii din Cîmpina au 
asistat la un meci de un bun nivel 
tehnic, spectaculos. Cei 22 de jucă
tori au fost răsplătiți în repetate rin
duri cu aplauze. Poiana a desfășurat 
un joc combinativ, în viteză, cel mai 
periculos atacant fiind Matei. De alt
fel, el este autorul a două goluri, cel 
de-al treilea fiind realizat de Tică. 
Oaspeții au avut ocazia de a marca 
în min. 70, dar șutul lui Schmidt a 
întîlnit bara.

în lipsa arbitrilor programați de

ȘTEFAN GURGUI-coresp.

Pentru copiii care vor

să învețe fotbal

sportivă Flacăra roșie 
pe terenul Tim- 
Dudești se va

Asociația _ _____
București anunță că 
puri Noi din calea 
deschide, cu începere de la Î4 iunie 
a.c., un centru de pregătire și per
fecționare la fotbal pentru copiii 
născuți în anii 1951—1955. Programul 
începe zilnic, de la ora 9, Copiii vor 
avea asupra lor, pentru început, te- 
niși, maieu și chiloți de sport.



Pe pistele de atletism i'Corespondențe speciale pentru SPORTUL POPULAR
& La Sacramento (S.U.A.), atic- g

tul american Ed. Burke a realizat 
69,00 m (cea mai bună performanță 
mondială a anului) la aruncarea 
ciocanului. în același concurs : 
220 y — Tommie Smith 20,1 ; disc — 
Danek (Ceh.) 64,77 m; înălțime — 
Johnson 2.15 m ; 3 000 m obst. —% 
Roelants (Belgia) 8:45,4 ; 100 y — 
Turner 9,4.

® în concursul de la San Diego 
(S.U.A.) în care Bob Seagren a rea
lizat 5.36 m la prăjină, a mai fost 
înregistrat un record mondial. Șta
feta 4 x 110 ya Universității din Ca
lifornia de sud a reușit 39.0 (y.r. 
39,6). Ron Clarke a obținut în proba 
de 2 mile 8:25.2 (al treilea rezultat 
mondial al tuturor timpurilor). Alte 
rezultate: greutate —-■ Matson
20,69 in ; lungime — Boston 7,78 m.

@ Rezultate înregistrate la Albu
querque (S.U.A.) : 880 y — Jim
Ryun 1:47,2 (cel mai bun rezultat 
mondial al sezonu lui) ; suliță — 
McNabb 81,17 m; înălțime — Caru
thers 2.14 m ; triplusalt — Baxter 
15,95 m.

@ La Karl Marx-Stadt : U.R.S.S.— 
R.D. Germană 174—Jt»6. La masculin 
au cîștigat oaspeții cu 118—11b p, 
iar la feminin gazdele cu 61—56 p. 
Cîteva rezultate: masculin: 100 m — 
F.ger.s (R.D.G.) 10,4 ; înălțime —
Gavrilov (U.R.S.S.) 2.13 in; ștafeta 
4 x 100 ra (R.D.G.) 39,4; disc — 
Thorith (R.DG.) 60,44 ni; 400 m — 
Saveiuk (U.R.S.S.) 46,7; 10000 m 
- lisase (R.D.G.) 28:42,2; femi-

100 m — Ucid (R.D.G.) 11,6; 
80 nig __ Hoefer (R.D.G.) 10,9; 
c rentate — Cijova (U.R.S.S.) 
18.34 m. r

® Titlul de campion al 
decatlon a fost cucerit de 
m.5 cu 7 880 F.

Cont urs internațional
(Italia) : 200 m — Figuerola (Cuba) 
21.1 ; ’ - - - 
2,05 ;
17,14 
(U.K S.S.) 
Poirier (Fr.) 51,8 
riez (l’r.) J4.0; 100 m 
10,2: 1 500 m — Arese (Ii) 3:55,2; 
suliță — Nemeth (Ung) 81.58 m.

S.U.A. la 
Bill Tom-

la Sienna

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

in drum spre București

Înălțime — 
greutate -— 
m ; 5 000

14:03.2

Azzaro (Italia)
Sorrenti (It.) 

m — Kozlov 
; 400 mg —
110 mg — Du-

— Figuerola

I
I
I
I

Balcaniada de haltere
a fost aminată

I

acerbă de-a 
etape, prin 

„în seric" la 
in sfirșit — 

prin

Programată inițial la sfîrșitul 
tămînii la Sofia, Balcaniada La 
tere a fost aminată la o dată 
se va fixa ulterior. în zilele de 17 
și 18 iunie va avea loc la Sofia 
o consfătuire a reprezentanților fe
derațiilor de haltere din țările bal
canice. care vor discuta cîteva pro
bleme legate de prima Balcaniadă 
de haltere.

Săț>- 
hal-
care

I
I
I
I

în drum spre București, echipa de 
haltere a Angliei a făcut un popas 
la Praga. unde a întîlnit sîmbătă 
reprezentativa Cehoslovaciei. Scorul 
întrecerii vă este cunoscut: 5—2, în 
favoarea gazdelor. Dar, din capul 
locului, trebuie să spun că scorul 
putea fi eu mult mai strîns sau chiar 
favorabil englezilor, dacă doi din 
component ii echipei oaspe nu ar fi 
ieșit din concurs din cauza ratării 
a trei încercări) și dacă în echipa 
engleză ar fi lost prezent cunoscutul 
halterofil de culoare Louis Martin.

Dintre rezultatele mai bune men
ționez cele realizate de cehoslovacul 
Zdrajila, care a făcut o tentativă 
(nereușită, din păcate) pentru dobo- 
rîrea recordului mondial Ia smuls, și 
de englezii McKenzie și K. W. 
Chung, singurii învingători din echi
pa lor. Iată, de altfel, rezultatele 
tehnice, care pot interesa pe iubi
torii sportului din România în preaj
ma evoluției halterofililor englezi la 
București cat. 56 kg : McKenzie 
(Anglia) 312.5 kg (102,5—87.5— 
122,5) ; Kuzelik (Cehoslovacia) 
307,5 kg (97,5—90—120); cat. 60 
kg: K. W. Chung (A) 322,5 kg .... . (C) 

cat. 
kg:

(A): 
3 ori

(100—97,5—125) ; Lanik
312.5 kg (100—92,5—320);
67.5 kg: Henkel (C) 357,5 
(120—107,5—130) ; G. Allen 
195 kg (105—90 — a ratat de 
la 120); cat. 75 kg: Kolarik (C)
402.5 kg (122.5—120—160); L. Le-
vine (A) 367,5 kg (122,5—105— 
140); cat. 82,5 kg: Zdrajila 442,5 
kg (145—125—172,5) ; M. Pearman 
(A) 407,5 kg (130—117,5—160); 
cat. 90 kg: V. Orszag (C) 427,5kg 
(140—125—162,5) ; P Faielough 
(A) 245 kg (130-115—0); cat.
grea: Lexa (C) 460 kg (167,5— 
117,5—175) ; T. Purdue (A) 430 kg 
(147,5—125—157,5).

JAN SOKOL

ano
„Revenirea" 

lui Felice Gimondi
Această a 50-a ediție a „Turului 

Italiei", încheiată duminică la

John Pennel (cu spatele) a realizat un nou re
cord al lumii cu 5,34 m. Primul care l-a felicitat 
a fost mai tînărul său prieten Bob Seagren. De 

data aceasta rolurile s-au inversat I

Seagren (S.U.A.) 
Pennel (S.U.A.) 
Hansen (S.U.A.) 
Nordwig (R.D.G.)
Kirk (S.U.A.) 
Wilson, (S.U.A.) 
D’Eneau&se (Franța) 
Railsback (S.U.A.) 
Phillips (S.U.A.) 
Papanikolau (Grecia)

Milano, pare să inscrie o pagină 
cu totul inedită in istoria ciclis
mului. Prin frămintările dinainte 
de start, prin lupta 
lungul celor 22 de 
schimbările de lider 
apropierea finișului,
să nu încercăm a uita... 
anularea acelei etape Udine-Tre 
Cime di Lavaredo, caz fără prece
dent in lunga cronologie a tradi
ționalei competiții rutiere.

Dar să dăm cuvintul cifrelor, 
derulind in viteză filmul ultimelor 
evenimente din „Giro". După des
calificarea Iui Gimondi din poziția 
de lider, la Tre Cime, a urmat o 
nouă etapă de munte, in inima 
Alpilor, cu sosirea la Trento. Aci, 
tricoul roz al fruntașului cursei a

trebuit să fiu pedepsit tocmai eru, 
din pricină că alți concurenți s-au 
lăsat împinși la deal de prea fer- 
venții lor admiratori !“ Excelentul 
rutier italian revine acum în pri
mul eșalon al vedetelor ciclismu
lui, ștergind impresia unui sezon 
mai slab, cel de anul trecut, după 
ce in 1965 iși făcuse un debut 
strălucit în rîndul profesioniștilor, 
cu acea memorabilă victorie in 
„Turul Franței".

Nu putem incheia acest scurt 
comentariu fără a pune o întrebare 
care agită acum pe toți pasionații 
ciclismului : ce face Anquetil ? 
Oare, după înfrîngerea din „Giro”, 
marele campion francez iși va 
menține hotărirea de a se retrage 
definitiv, fără a mai lua startul

mane (Haake, Brurkhăndler). In 
proba de 4 -ț-1, echipajul favorit 
este cel al R.D. Germane, campion 
mondial, dar lipsa dtorva titulari 
face ca lupta pentru tntiietate să fie 
totuși deschisă, cu șanse apreciabile 
și pentru echipajele reprexentind clu
burile Vorwârts Rostock și Spartak 
Moscova. In sfirșit, la 8 +1, pe 
lingă echipajul tării gazdă, a-au mai 
anunțat și sportivi din Polonia, Ceho
slovacia, România, U.R.S.S., Bulga
ria și Cuba. Pară îndoială că tn lup
ta pentru primele locuri un cuvint 
greu de spus vor avea și canotorii 
români, care vor participa la toate 
probele concursului.

JURGEN KAPSCH

lată-1 pe Felice Gimondi conduc!nd plutonul

fost îmbrăcat de Jacques Anque
til. Asul francez părea foarte a- 
proape de realizarea țelului mult 
dorit, acela de a-și incheia cari
era cu o ultimă victorie în „Giro". 
Dar etapa următoare (Trento-Ti- 
rano) a produs o nouă lovitură de 
teatru. Pe primul loc a urcat din 
nou Felice Gimondi și francezul 
a rămas distanțat la mai mult de 
3 minute. In sfirșit, ultima etapă 
și sosirea la Milano nu fac decit 
să consfințească rezultatul : 
mondi termină 
in clasamentul 
mamion Ia 3:36, 
Adorni la 4:33, 
5:17, Motta la 6:21.

Pentru Felice Gimondi acest 
pilog încununat de succes este 
un aci de dreptate. „Arr.' urcat 
picioarele mele pînă la Tre 
Cime..." declara învingătorul ma
rii curse „...și nu știu de ce a

in „Turul Franței" ? Greu de cre
zut că un sportiv obișnuit să cu
leagă victorii se va resemna să 
plece învins din arenă...

GIANNI CARLINO

Regata Griinau ’67

Echipa U. R. S.
campioană a lumii

la baschet masculin

Gi- 
invingător ,urmat 
general de Bal- 
Anquetil la 3:45, 

Perez Frances la

Și
cu

5,36 m - al 34-lea record
mondial la prăjină

Agențiile internaționale de presă au transmis din 
San Diego (California) știrea despre noul record 
mondial la săritura cu prăjina realizat de america
nul Bob Seagren. El a trecut peste ștacheta înăl
țată la 5,36 m, lăsînd în urmă cu 2 cm recordul lui 
John Pennel. Acesta este al 04-lea record mondial 
al acestei probe de mare spectacol.

Dintre acestea, 19 au fost realizate cu prăjini din 
bambus sau din metal, restul fiind obținute cu pră
jini din fibre supraelastice. Primul record ai lumii 
a fost înregistrat de americanul Wright în 1912 
(4,02 m) iar ultimul din „era metalului" de cățre 
Donald Bragg, campionul olimpic de la Roma, în 
1960 (4,80 m). Seria performanțelor record cu „su
praelastice*  a fost inaugurată de George Davies 
în 1961 (4,83 m). L-au succedat la întîietatea mon
dială : J. Uelses (SUA) 4,89 m — 1962, D. Tork 
(SUA) 4,93 m — 1962, P. Nikula (Finlanda) 4,94 m 
— 1962, J. Pennel (SUA) 4,97 — 1963, B. Stern
berg (SUA) 5,00 m, 5,05 m și 5,08 m — 1963, J.
Pennel 5.10 m și 5,13 m — 1963, F. Hansen (SUA)
5,20 m. 5,23 m și 5,28 m — 1964, B. Seagren (SUA)
5,32 m — 1966, J. Pennel 5,34 m — 1966, B. ~ 
gren 5,36 m — 1967.

Bob Seagren este un atlet tînăr, de origine 
deză, in vîrstă de 20 de ani. El măsoară 1,85 
cîntărește 80 kg. Seagren este foarte bun prieten 
cu John Pennel (27 de ani; 1,78 m și 75 kg) ei 
cuind în aceeași cameră la colegiul Glendale 
California.

La ora actuală lista celor mai buni săritori ai
se prezintă astfel:

Regala de canotaj Griinau a intrat 
de mulți ani in tradiția competițiilor 
de mare anvergură. Această întrecere, 
care angrenează an de an pe cei mai 
buni vîslași de pe continent, consti
tuie un „mic campionat european**.

Ediția din acest an (17—18 iunie) 
reunește pe pistele de apă 39 de echi
paje din 10 țâri. Iai probele feminine, 
de pildă, vor fi prezente toate cam
pioanele continentului: la simplu 
participă primele trei clasate la C.E. 
de la Amsterdam : Galina Konstanti- 
nova (U.R.S.S.), Alena Kvasilova- 
Postlova (R.S. Cehoslovacă) și Anita 
Kuhlke (R.D.G.). O participare va
loroasă este anunțată și la întrece
rile de 4 + l rame și vîsle! La 

, 8 -j- 1, echipajul R.D. Germane, de
ținător al titlului de campion euro
pean, deși cu o componență nouă, se 
anunță favorit.

Dîrze vor fi și întrecerile mascu
line. La „doi fără cîrmaciu pe lista 
celor înscriși se află campionii mon
diali Peter Kremtz, Roland Goehler 
(R.D.G.) și Losert, Ebert (Austria), 
clasați pe locul H la „mondiale". 
Iai 2 -p /, participarea lui Viaceslav 
Ivanov (U .R.S.S.), multiplu cam

pion mondial și olimpic la simplu 
schif, este așteptată cu mult inte
res. El îl va avea ca partener pe 
tînărul Zass, iar ca... adversari — 
echipajul cehoslovac Kratky, llelle- 
brandt precum și cel al R.D. Ger-

A V-a ediție a campionatului mon
dial de baschet masculin s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei U.R.S.S., 
care își înscrie astfel numele ală
turi de precedentele cîșligătoare ale 
competiției : Argentina în 1950,
S.U.A. în 1954, Brazilia în 1959 și 
1963. întrecerile din ultimele zile 
au fost caracterizate de o serie (le 
surprize care au produs multe în- 
curcături în lupta pentru primul loc. 
Cea mai mare a fost, desigur, vic
toria echipei Uruguay asupra Iugo
slaviei.

Așadar, titlul suprem va poposi 
la Moscova. S-a ajuns la această 
situație, puțin previzibilă, în ultima 
etață, în primul rînd prin victoria 
directă a U.R.S.S. asupra Iugosla
viei, dar și ca urmare a înfringerii 
suferite de S.U.A. în fata Braziliei.

în partida U.R.S.S. — Iugoslavia 
baschetbaiiștii sovietici au condus 
de la ,,cap la cap“ printr-o domi
nare netă la ambele panouri. Bine 
păzit, Koraci nu a înscris decît 6 
puncte. Daneu a dus tot greul dar, 
în eiuda celor 21 de puncte înscrise, 
nu a putut salva formația iugoslavă 
de o înfrîngere care a privat-o de 
cucerirea mult rîvnitului titlu. Scor 
final : 71—59 (33—26) pentru 
U.R.S.S.

învinsă 
a pierdut 
(care i-ar 
rie), 
liate. 
S.U.A. : 
tima 
toarele rezultate 
74—66 (39 
72—62 (31—26).

Cucerind titlul suprem, reprezenta
tiva U.R.S.S. și-a văzut împlinit 
țelul pentru care luptă de mai mulți 
ani și de care s-a apropiat treptat 
(în 1959 s-a clasat pe locul VI, iar 
în 1963 pe locul 111). Actuala cam
pioană mondială a prezentat un Iot 
valoros, cu o medie de înălțime im
presionantă : 1,96 m. 
component! ai lotului 
de peste 2 m.
Iată șl clasamentul

de Brazilia, echipa S.U.A. 
nu numai medaliile de aur 
fi revenit în caz de victo- 

ci și unu] din locurile meda- 
Scorul partidei Brazilia- 
80-- 71 (40—29). în penul- 

zi au fost înregistrate irrină- 
Brazii ia—-Argentina 

>0), Polonia—Uruguay

7 din cei 11 
au o înălțime

final :
1. U.R.S.S. 6 5 1 449—368 ii
2. Iugoslavia 6 4 2 451—4:12 10
3. Brazilia 6 4 2 465—432 10
4. S.U.A. 6 4 2 457—391 10
5. Polonia 6 2 4 422—469 8
6. Argentina 6 1 5 399—479 7
7. Uruguay 6 1 5 347—419 7

J. L, SARTO

PE SCURT

Sea-

sue- 
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1964 
1966 
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1967 
1967

MOSCOVA. în runda a 15-a a 
turneului internațional de șah, 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Gligorici. In clasament conduce 
Stein cu 9 (1) p. Florin Gheorghiu 
are 7 p.

LVOV. — S-a încheiat tur
neul șahistelor junioare. Victoria 
a revenit sovieticelor Tatiana Le- 
monikov și Olga Rubțova cu 
cite 10 puncte (din 11 partide). 
Concurenta română Pia Brinzeu 
a totalizat 4'/2 puncte, ocupînd 
locul 9 în clasament.

VIENA. Turul ciclist al Austri
ei a fost cîștigat de olandezul 
Wagtmans. El a fost urmat de iu
goslavul Valencici și Hertzog.

PARIS. Competiția de automo
bilism „Cursa de 24 ore" de la 
Le Mans a fost cîștigată de ame
ricanii Gurney și Foyt pe o mașină 
„Ford“. Ei au parcurs distanța de 
5232,900 km, realizînd o medie o- 
rară de 218,030 km.

LONDRA. Turul ciclist al An
gliei a revenit englezului West.

MUNCHEN. La haltere : R. F. 
a Germaniei—Polonia 2—5. învin
gătorii în ordinea categoriilor: 
Smalcerz (P) 305 kg ; Pforc (P) 
355 kg ; Zielinski (P) 400 kg ; Ba- 
zanowskj (P) 420 kg ; Ozimek (P) 
465 kg ; Miiller (R.F.G.) 430 kg ; 
Mang (R.F.G.) 485 kg.

CIUDAD DE MEXICO. Selec
ționata \ Mexicului—Sheffield Wed
nesday 5—0 (3—0) la fotbal.

MONTREAL. In finala turneului 
de fotbal „Expo-67“ : selecționata 
de tineret a Angliei—Borussia 
Dortmund 3—2 (1—1).

BRUXELLES. — Finala probei 
de simplu a turneului internațio
nal de tenis de la Bruxelles a 
revenit lui N. Kalogheropoulos 
(Grecia), care l-a învins pe C. De 
Gronckel (Belgia) cu 3—2 (1—64 
0—6, 6—4, 6—4, 9—7).
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