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Protejat de D. Nicolae, portarul Haidu blochează balonul.
. Foto: AUREL NEAGU

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE

Steaua mai are doar un punct avans
REZULTATE TEHNICE

Farul—Progresul
Steaua—Universitatea Clu| 
F.C. Argeș—Petrolul
Steagul roșu—Rapid
Dinamo Buc.—A.S.A. Tg. Mureș 

Bacău 
Craiova—-U.T. A.

Jiul—Dinamo 
Universitatea

CLASAMENTUL

1. Steaua
2. F.C. Argeș
3. Dinamo Buc,
4 Petrolul
5 Farul
6. Jiul

U.T.A.
Dinamo Bacău

9. Rapid
„U" Craiova 
..U" Cluj 
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A.S.A. Tg. Mureș
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ETAPA VIITOARE

bătAlia UNDELOR

aSh bani

Luni 27 mai 1968

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII 
GENERALE TRIENALE A CONSILIULUI

INTERNAȚIONAL DE VlNĂTOARE

I
I
I
Șl ACUM

2-0
1—1
1—0
2—1
5—2
2—0
2—0

42—25
39—22
31—25
26—26

CONSTANȚA. — Duminică du- 
pă-amlază, la Mamaia, s-a înche
iat cea de-a. 15-a adunare gene
rală trienală a Consiliului Inter
național de Vînătoare.

In cursul dimineții au continuat 
lucrările unor comisii de speciali
tate ale C.I.C.

In ultima ședință plenară, adu
narea generală a aprobat raportul 
privind situația financiară a 
C.I.C. și rapoartele comisiilor de 
specialitate. Rezoluțiile propuse 
de comisii șl adoptate de adunare 
prevăd, între altele, măsuri pen
tru ocrotirea păsărilor migratoare 
șl a speciilor de vînat pe cale do 
dispariție, unele măsuri organi
zatorice etc.

Apreciind activitatea îndelunga
tă și contribuția adusă la înfiin
țarea Consiliului Internațional 
de Vînătoare, adunarea generală 
a ales pe Nicolae Săulescu, mem-

bru de onoare al C.I.C. șl l-a con
ferit medalia de aur, cea mal 
înaltă distincție a acestui orga
nism internațional cinegetic.

In continuarea ordlnel de zi, s-a 
trecut ta alegerea noilor organe 
de conducere ale Consiliului In
ternațional de Vînătoare. Preșe
dinte al C.I.C. a fost alee dr. Jo
hann G. Van Maasdljk (Olanda), 
iar președinte de onoare contele 
Enrico Marone Cinzano (Italia).

Consiliul de administrație al 
C.I.C., alcătuit din reprezentanții 
tuturor țărilor membre, a ales 
apoi ca vicepreședinți ai Consi
liului pe reprezentanții României. 
R. F. a Germaniei, Elveției, Ita
liei, Ungariei șl Spaniei.

Seara, dr. Johann G. Van Maas
dljk, președintele C.I.C., a oferit 
un dineu în saloanele hotelului 
„Internațional» din Mamaia. (A- 
gerpres).
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IERI AU FOST DESEMNAȚI

NOII CAMPIONI LA LUPTE
I
I

FINALELE!

I
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A
stă-seară vom auzi primul 
sunet de gong din cadrul 
turneului final pentru desem
narea campionilor tării la 
box, ediția 1968. Mult aștep
tatul eveniment, veritabil cap 

de afiș al calendarului intern, reunește 
cam tot ce avem mai valoro» la ora 
de față tn sportul cu mănuși. Interesul 
publicului și al specialiștilor este ampli
ficat de împrejurarea că tradiționala 
competiție se desfășoară sub semnul 
celor cinci cercuri olimpice, din ce în 
ce mai clar conturate la orizont. 
Cine va reprezenta România pe rin
gurile din patria aztecilor ? lată o 
întrebare-cheie, la care urmează să 
ne răspundă, cel puțin parțial, exa
menul pugilistic de pe stadionul Re
publicii.

Sincer vorbind, adică în spiritul 
realității, se pare că „nobila artă" 
bate pasul pe loc, la noi, de cîțiva 
ani, în ciuda faptului că elemente 
de excentie și succese izolate nu ne 
lipsesc. Comportarea foarte onorabilă 
de la Roma, unde Gîju a cucerit al 
doilea titlu continental din istoria 
boxului nostru amator — iar echipa 
s-a clasat, aș zice, surprinzător de 
bine — n-a fost confirmată din pă
cate de evoluțiile ulterioare. Contac
tele susținute, confruntările directe cu 
adversari de elită sînt sporadice, 
insuficiente, ceea ce se resimte adesea 
în mod dureros. Am în vedere mai 
ales recentul turneu din Olanda, în 
care liderul „cocoșilor" europeni a luat 
contact cu podeaua, în meciul decisiv, 
pierzîr.d la puncte în fața unui tînăr 
cu un palmares de loc impresionant... 
Fără a exagera proporțiile acestui 
eșec — sperăm, accidental — cred, 
totuși, că semnificația lui nu trebuie 
ignorată.

Boxerii români și-au cîștigaf în ulti
mele două decenii un frumos prestigiu 
pe arena internațională : NicoTae 
Linca, Mircea Dobrescu, Gheorghe 
Negrea, Vasile Tiță, Gheorghe Fiat, 
Ion Mihalic — s-au impus în repe
tate rînduri printre somitățile boxului 
amator. Să nu uităm, însă, că ascen
siunea fiecăruia a fost favorizată — 
paradoxal, dar adevărat — de exis
tența _ unor . competitori de valoare 
apropiată, rivali de temut, capabili 
să le conteste în permanență întîie- 
tatea — ceea ce, evident, îi obligă 
pe campioni la eforturi perpetue, la 
muncă îndîrjită, susținută, pentru 
menținerea și ameliorarea formei spor
tive. Acest spirit de emulație, această 
rivalitate creatoare, constituiau de 
altfel principala atracție a disputelor 
pentru primaiul categoriei, finalele 
campionatului național de seniori. 
Totodată, cum e și firesc, virtuțile de
monstrate în atari circumstanțe aveau 

pondere hotărîtoare în desemnarea
□ larilor echipei reprezentative.
Mi se pare de prisos să precizez 

sensul unor asemenea evocări, tn 
preajma primului gong al ediției 
1968. Alături de nenumărați iubitori 
ai boxului din țara noastră, nădăj
duiesc că toți participanții se vor 
strădui să demonstreze ceea ce aștep
tăm, cu atîta speranță, și, de ce 
n-am spune-o, cu' atîta... răbdare, de 
la fiecare dintre ei. Iar selecționerilor 
le urăm să aibă de unde alege, cu 
tootă exigența pe care o implică, 
mai ales acum, în preajma „orei 
olimpice", dificila lor misiune i
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țările lor cu alți doi sportivi : 
St. Ștefan (Steaua) și N. Dumi
tru (C.S.M. Galați). Primii au 
intrat Stoiciu și Ștefan. în mi
nutul 1 Ștefan era cu umerii pe 
saltea (! ?) Berceanu avea ne
voie de un rezultat identic in 
partida cu N. Dumitru pentru a 
ieși campion, deoarece acumulase 
pe „traseu" mai puține puncte 
negative decît Stoiciu. Nu era 
însă de loc ușor, deoarece spor
tivul gălățean avusese o compor
tare remarcabilă în toate parti-. 
dele susținute (4 dintre acestea 
cîștigate prin tuș). Berceanu a 
intrat totuși pe saltea decis să 
obțină tușul. Atacînd dezlănțuit, 
el a învins prin tuș în repriza a

întrecerile celei de a 42-a edi- 
“-ții a campionatelor naționale in
dividuale de lupte greco-romane 
(seniori) s-au încheiat ieri la 

prînz.
Lupta pentru întâietate, a fost 

deosebit de aprigă și de un ri
dicat nivel tehnic, sportivii stră- 
duindu-se să se impună în ochii 
selecționerilor, în vederea cam
pionatelor europene din Suedia 
(14—16 iunie).

Iată cîteva însemnări de la în
trecerile desfășurate ieri. La ca
tegoria 52 kg concurau cu șanse 
perfect egale campionul de anul 
trecut, •
tânărul _  ___
Berceanu (Electroputere Craiova). 
Ei se întâlniseră sîmbătă seara și, 
la. capătul unei partide disputate, 
arbitrii consemnaseră un rezultat 
de egalitate. Titlul de campion 
avea să fie decis ieri în confrun-

Gh. Stoiciu (Steaua), șl 
în vîrstă de 19 ani Gh.
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Iista, deci, că penultima și-a 
făcut din plin datoria, anunțînU 
pentru duminică 9 iunie una din
tre cele mal palpitante transmi
sii pentru crainicii reporteri al 
radioului.

Intr-adevăr, tn ziua finalei 
campionatului european de la 

Roma, in campionatul nostru se 
va desfășura o adevărată bătă
lie a undelor. Șl asta, deoarece...

STEAUA are nevoie de victorie 
la Ploiești, pentru a evita sur
priza unei vești rele de la meciul 
Progresul—Argeș...

F. C. ARGEȘ are nevoie de 
victorie la București, așteptând 
un rezultat egal la Ploiești...

STEAGUL ROȘU are nevoie de 
victorie la Tg. 
nu depinde de

PROGRESUL 
victorie, ca de 
pală de aer ar putea fi... sufo
cantă dacă Steagul ctștigă

Tg. Mureș.
A.S.A. TG. MUREȘ are, 

sfîrșit, nevoie de victorie, ca 
apă, dar acest firicel de apa 
poate transforma intr-o necruță
toare apă a Stmbetel, dacă Pro
gresul clștlgă...

Iată, deci, că penultima a pre
dat toate atu-urlle... ultimei.

lattv ai celor 14. Un echilibru 
care e mal curlnd o notă bună 
pentru codași, decît un certifi
cat de valoare pentru cel din 
frunte.

Care să fie explicația T
In primul rina lipsa marilor 

individualități tn atac. In fotba
lul nostru apar mereu noi șl 
noi apărători. Ieri, Pexa, ca șl 
D. Nicolae, și-au ținut la respect 
adversarii direcți cu o uimitoare 
ușurință. Și tot ieri, un half. 
Anca, a trebuit să salveze onoa
rea unul atac doar combinatlv. 
In sfîrșit, atacul liderului 
monstrat cit de mult a 
cindva de arta dirijorală 
Constantin.

Undo slnt atacanțil 1
Istoria fotbalului e plină 

exemple tn . care înaintașii se 
pliază spre liniile dinapoi, o

■ tă cu trecerea ionilor. Astăzi, 
constatăm cu uimire cum halfii 
de meserie sau prin vocație, ca 
de pilda D. Popescu, Tătaru sau 
Mustățea, stnt împinși In atac, 
pentru a masca (și nu a mas
ca) unele goluri.

Ne lipsesc, in continuare, nu
merele mari ale echipei. Numere
le atacului. De la ,7« in sus.

Care să fie secretul fabricării 
lor 7

Ccstin CHIR1AC

a de- 
deping

(Continuare în pag. a 2-a)
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29— 37 24
30— 30 23
28—30 23
31— 37 23
20—30 21
22—30 20
26—41 20
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(9 IUNIE)

Rapid — Universitatea Craiova
A.S.A. Tg. Mureș — Steagul roșu
Dinamo Bacău —Farul 
U.T.A. — Jiul
Petrolul — Steaua
Universitatea Cluj — Dinamo București 
Progresul — F.C. Argeș

Mureș, pentru a 
nimeni...
are nevoie de
aer, dar această

la

in 
fle 
se .
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I 9
flnvingind Cehoslovacia cu 17-31

★
Ce putem observa privind cla

samentul ?
In primul rină, echilibrul re-

Pe lingă cupa atribuită pentru titlul de campion (cat. 52 kg), 
tînărul Gh. Berceanu (Electroputere Craiova) a cucerit și cupa 
decernată de Comitetul Olimpic Român celui mai tehnic lup
tător.

iS-A CLASAT PE LOCUL III
s —g ^IIBIlllBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBili®

I

1967. Finala categoriei cocoș. Directa lui Gîju (stingă) este acuzată de timișoreanul MolnarConcursul atletic de primăvară al seniorilor
FINALELE CAMPIONATELOR DE BOX

De azi, la Snagov

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE CAIAC-CANOE

pe baza carnetului de elev

(Brăila) j R. C,

f

I.
T. Ivan 

Chlvăr

nio Grosso, care va 
împreună cu Rial 
Sykorsky (Polonia),' 
(U.R.S.S.). meciurile 
neul final.

I

VASILE SARUCAN

Metronomul" Liei Manoliu 
și disputa săritorilor în lungime 
pe primul plan al reuniunii de ieri

CITIȚI CRONICA ÎNTRECERILOR IN PAG. a 4-a

Trei zile de întreceri pasionante, spectaculoase 
La start - peste 350 de finaliști din 20 de clu
buri
Dueluri de mare atracție între sportivi de va
loare europeană și mondială
Cine vor fi cîștigătorii celor 18 titluri de cam
pioni ai țării?
luni (de îa ora 16), finalele probelor olimpice ! 
Atscrieri record la K 1-1 000 m (35), K 1-500 
m (28), C 1-1 000 m (28), K 4-1 000 m (26), K 1, 
2-500 m - F - (25) etc.
Marți - probele de viteză 500 m ; miercuri - 
întrecerile de fond 10 000 m

| In „cupa 
j NAȚIUNILOR 

țdupă FRANȚA»
N «
= Citiți cronica meciului de M 
Șrugby de ieri în pag. a 2-a g
& B:..E:: SllllEHWUlIBIUIBIIIIBIIUBIIIlS

ASTĂ-SEARA, gongul inaugural
®. Elevii au intrare gratuita ®. A sosit și arbitrul italian Eugenio Grosso

Astă-seară, la ora 18, va ră
suna prima bătaie de gong a 
turneului final al campionate
lor naționale de box. Cinstea 
de a deschide competiția va 
reveni pugiliștilor de catego
rie semimuscă. Iată, de alt
fel, programul galei inaugu
rale:

Semimuscăi I. Nioa (Cri- 
șul Oradea) — P. Ganea (Dina
mo Buc.); S. Dazăr (Dinamo 
Cluj) — M. Aurel (Steaua); 
M. Lumezeanu (Steaua) — Ii. 
Ștefan (Buzău); I. Mihăilescu 
(I.T.B.) — V. Drăgan (Steaua).

Cocoș! I. Rungu (Prog. Buc.)
— V. Ivanovici (Dinamo Ba
cău); Gh. Pușcaș (C.S.M. Re
șița) — Șt. Ispas (Rapid); N. 
Gîju (Steaua) — C. Dumitraș- 
cu (Craiova); V. Kiss (Steaua)
— P. Nedelcea (C.S.M. Reșița).

Semiușoară: Gh. Bădoi (Di
namo Buc.) — I. Costin (U.M. 
Timișoara); N. Del cu (Dina
mo Buc.) — Gh. Roșea (I.S.C. 
Turzii); P. Păcuraru (Galați)

M. Goanță (Craiova); G.

Rotaru (Ploiești) — C. Cuțov 
(Dinamo Buc.).

Semimijlocie; V. Silberman 
(Steaua) — Gh. Vlad (Dina
mo Buc.); AI. Popa (Steaua) 
— I. Hodoșan (Metalul Buc.); 
C. Ghiță (Dinamo Buc.) — D. 
Roman (Brăila); N. Streașină 
(Brașov) — A. Majai (Cluj).

I. Sănătescu (Dinamo Craiova) 
— A. Iancu (C-lung Muscel); 
Gh. Birtu (Craiova) — N. Mo
toc (Rapid); N. Dineu (A.S.A. 
Tg. Mureș) — I. Alexe (Dina
mo Buc.).

9 Ne-a vizitat la redacție 
antrenorul metalurgiștilor 
bucureșteni, Ion Stoianovici.

Tn ultima sa ședința, Biroul Federației Române de Box 
a hotârîtcâ la galele turneului final din 27. 28, 29 și 30 
mai, elevH au intrarea libera la sectorul 40 de la peluza I. 
Beneficiază de gratuitate și boxerii neparticipanți la finale. 
Intrarea în stadion se va face pe baza carnetului de elev 
și a legitimației de boxer.

Mijlociei A. Năstao (Steaua) 
— A. Tarpai (C.S.M. Cluj); V. 
Tecuceanu (Rapid) — I. Ol
teana (Dinamo Buc.); H. 
Stumpf (Metalul Bucd 
Petrea (Brașov); 
(Steaua) — Gh. 
(Steaua).

Grea; V. Mariuțan (Dinamo 
Buo.) — A. Carbtw

El ne-a declarat că... „Va In
tra în turneul final cu cinci 
pugiliști bine pregătiți! V. Pro
dan (ușoară), I. Hodoșan (se- 

V. Badea (mijlo- 
H. Stumpf (mij- 
Cîmpeanu (semi- 
mai multe șanse 
un loc fruntaș le

mimijlocie), 
cie ctșoară), 
locie) și P. 
grea). Cele 
de a ocupa 
au Badea și Stumpf*.

• Ne surprinde absența 
fostuluj campion la categoria 
ușoară, constănțeanu Ion Di
nu, oare inițial și-a anunțat 
participareaJa finale. Sîntem 
informați că Dinu a depășit 
cu mult greutatea cerută pen
tru categoria sa. Cum rămîne 
cu declarația făcută nu de 
mult, cum că „se va pregăti in
tens pentru a reintra în pluto
nul boxerilor noștri frun
tași"!?

® Marți seara, tot la ora 
18, vor intra în focul între
cerilor boxerii de categorie 
muscă, pană (seniori și ju
niori), ușoară, mijlocie ușoară, 
semigrea și grea (juniori).

• Sîmbătă a sosit în Capi
tală jși arbitrul italian Euge-

conduce, 
(Spania), 
Zibalov 

din tur
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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE:

RECITAL DE MĂIESTRIE
In concursul pe aparate

ou participarea gimnaștilor 
români. In general, se poate 
aprecia că ea a fost, satisfă
cătoare, cu multe aspecte po
zitive, care vor trebui reți
nute de antrenori și specialiști.

C. MACOVE!
LAUREAȚn INTRE CERII

FEMININ : individual compus :
1. Elena Ceampelea (România) 
74,45 p; 2. Christine Schmidt 
(R.D. Germană) 73,65 p; 3. Roza
lia FIlipescu (România) 73,15 p; 
pe aparate — sărituri : 1. Eiîen 
Werner (R.D. Germană) 18,775 p;
2. Ceampelea 18,650 p; 3—4. Bo- 
humlla Rlmnakova (Cehoslova
cia) și Schmidt 18,425 p; paralele: 
1. Olga Ștefan (România) 18,825 
p; 2. Schmidt 18,500 p; 3—4. Ro- 
dica Apăteanu și Lucia Chiriță 
(România) 18,475 p; bîrnă: 1. 
Ceampelea 13,825 p; 2. Schmidt 
18,725 p; 3. FIlipescu 18,275 p; sol:
1. Schmidt 18,985 p; 2. Ceampelea 
13,850 p; 3. Filipescu 18,800 p.

MASCULIN.: individual com
pus : 1. Klaus Koste (R.D. Ger
mană) 113,20 p; 2. Anton Cadar 
(România) 111,20 p; 3. Gheorghe 
Tohăneanu (România) 110,40 p; 
pe aparate :. . sol : 1. Petre Mi- 
haluc (România) 19,075 p; 2. 
Koste 18,950 p; 3. Tohăneanu 
18,675 p; cal cu minere: 1. Koste 
18,995 p; 2. Peter Weber (R.D. 
Germană) 18,750 p; 3. Cadar 
18,650 p; inele : 1. Koste 18,900 p;
2. Tohăneanu 18,800 p; 3—4. Cadar 
și Ion Zamfir (România) 18,700 p; 
sărituri : 1. Koste 18,725 p; 2—3. 
Gheorghe Păunescu și Tohăneanu 
18,525 p; paralele: 1. Cadar 19,025 
p; 2. Koste 19,000 p; 3. Weber 
18,800 p; bară : 1. KSste 19,203 p;

NOII CAMPIONI

Din totdeauna, concursul pe 
aparate reprezintă partea cea 
mai interesantă a unei între
ceri de gimnastică, iar cam
pionatele noastre internațio
nale n-au făcut decît să în
tărească această regulă. Eli
berați mult de teama de a 
■rată și evoluînd numai cu 
exerciții liber alese, unde 
eîmpul de manifestare a fan
teziei și a varietății în com
binații este aproape nelimi
tat,' gimnaștii se prezintă la 
concursul pe aparate cu tot 
ce poate face mai frumoase, 
mai virtuoase, mai încîntă- 
toare exercițiile de gimnas
tică.

’ Și așa a fost și ieri, în sala 
Floreasca. Păcat că prea pu
țini bucureșteni au venit să 
vadă solul liber ales al Ele
nei Ceampelea. Pe variațiuni 
ale melodiei filmului lui Le- 
-louch „Uq bărbat și o femeie", 
fosta noastră campioană ne-a 
prezentat un exercițiu de Un 
lirism cuceritor, de o mare 
gingășie, executat cu multă 
măiestrie; păcat că prea pu
ține aplauze au răsplătit ex
cepționala evoluție la bîrnă a 
Christinei Schmidt, săriturile 
ample' ale Ellenei Werner 
■(ambele gimnaste din R.D. 
Germană promit extrem de 
mult avînd în vedere vîrsta

lor), sau siguranța și precizia 
cu care Olga Ștefan a cîști- 
gat la paralele, un remarcabil 
succes al sportivei noastre.

Ca să nu mai vorbim de în

2—3. Tohăneanu și Weber 19,025 p.»

(Urmare din pag. 1)
III-a, cucerind astfel mult dis
putatul tricou de campion.

A urmat finala la cat. 57 kg. 
După Ieșirea din cursă a cam
pionului mondial I. Baciu șl a 
ciștlgătorului primului loc la în
trecerile „Săptămînil preolim- 
pice“, I. Alionescu, cele mai mari 
șanse la titlu le avea M. Cristea 
(Steaua). Cu un tur de cap, spor
tivul militar, a și pus capăt 
luptei cu tînărul C. Vîrtosu 
(C.F.R. Timișoara), adjudecîndu-și 
titlul. Finala categoriei 63 kg 
și-au disputat-o campionul din 
1967, S. Popescu (Steaua), șl I. 
Vaideș (Steagul roșu Brașov) 
desemnat după rezultatul de ega
litate cu Gh. Gheorghe (Dinamo 
Buc.). In cazul unui meci egal, 
campion devenea brașoveanul. 
Popescu, însă, a ieșit victorios la 
puncte păstrîndu-și titlul.

La categoria următoare, 70 kg, 
rămăseseră în prim plan două 
întîlniri decisive : I. Gabor 
(Steaua) — A. Toth (Steagul roșu 
Brașov) și I. Enache — I. Bur- 

cea (ambii Dinamo Buc.). O vic
torie a lui Gabor la tuș sau chiar 
la puncte ar fi complicat lucru
rile. Dar meciul s-a terminat egal, 
astfel că Enache, învingător cate
goric asupra colegului său de 
club, a devenit campion național.

Ierarhia la cat. 78 kg fusese 
stabilită sîmbătă : I. Țăranu (Di
namo Buc.) din nou campion. In 
continuare, la cat. 87 kg, patru 
concurenți. După două meciuri 
„tari“ N. Neguț (Steaua) a îm
brăcat tricoul de campion. El l-a 
învins la puncte pe T. Bugariu 
(C.F.R. Timișoara) șl C. Penclu 
(Metalul Buc.).

Pentru a fi cunoscut campio
nul cat. 97 kg a trebuit să se 
apeleze la litera regulamentului. 
Aceasta pentru faptul că Gh. Po
povici (Dinamo Buc.) și Fl. CM- 
țu (Metalul Buc.), singurii pre
tendent!, au încheiat partida lor 
la egalitate. Popovici a fost de
clarat campion, titlu cucerit pen
tru a zecea oară consecutiv. Cel 
mai frumos meci al reuniunii de 
ieri l-au realizat greii N. Marti
nescu (Dinamo Buc.) și C. Bu
șoiu (Electroputere Craiova), in 
final, Martinescu șl-a impus su
perioritatea îmbrăclnd pentru a 
opta oară consecutiv tricoul de 
campion.Despre multe alte aspecte ale a- 
cestor finale vom reveni.

PRIMII CLASAȚI : cat. 52 kg.:
1 GH. BERCEANU (Electropu
tere Craiova), 2. Oh. Șțricni 
(Steaua), 3. M. Dumitru (C.S.M. 
Galați); cat. 57 kg: 1. M. CHI
TEA (Steaua), 2. I. Alionescu (Di
namo BUC.), 3. C. Vîrtoșu (C.F.R. 
Timișoara); cat. 63 kg. S. PO 
PESCU (Steaua), 2. Gh. Gheorghe 
(Dinamo Buc.), 3. I. Vaideș (Stea
gul roșu Brașov); cat. 70 kg: 1. 
I. ENACHE (Dinamo Buc.), 2. 
I. Gabor (Steaua), 3. A. Toth 
(St. r. Br); cat. 78 kg: 1. I. 
ȚARANU (Dinamo Buc.), 2. P. 
Stroe (Steaua), 3. D. Bacalu 
(C.S.M. Galați); cat. 87 kg: 1. N. 
NEGUT (Steaua), 2. C. Penciu 
(Metalul), 3. V. Fodorpatachl (Di
namo Buc.); cat. 97 kg: 1. GH. 
POPOVICI (Dinamo Buc.), 2. FI. 
Chițu (Metalul Buc.), 3. T. Boscenco 
(Flamura roșie Tulcea); cat. + 97 
kg: 1. N. MARTINESCU (Dina
mo BUC.), 2. C. " 
putere Craiova), 
(Steaua).

Pe județe șl 
București 47 p, 
Galați 10,5 p.

Bușoiu (Electro-
3. N. Pavel

municipii: 1.
2. Dolj 13 p, 3.

FINALĂ PE TARĂ A CROSULUI TINERETULUI

Wl PobbdL
cu o etapă Înainte de finals

Politehnica lași și Vagonul Arad 
au promovat în „A“

SERIA I
POLITEHNICA IAȘI — 

VICTORIA ROMAN 5—1 
(1—0). Studenții au fructifi
cat 5 din ocaziile avute: 
C. Popescu (min. 43), Romilă 
(min. 49), Cuperman (min. 61), 
Deleanu (min. 65) și Lupu- 
lescu (min. 89). Unicul gol al 
oaspeților — Nistorovici, în 
min. 68. A arbitrat corect 
Șt. Lazăr — Buc. (D. Diaco- 
nescu, coresp. principal).

CHIMIA SUCEAVA — 
POLITEHNICA BUC. 2—0 
(1—0). Mai incisive, gaz
dele au înscris două goluri 
(Nicolau — min. 25 și Teo- 
dosiu — min. 60). A condus

SERIA A II-a
OLIMPIA ORADEA —

C.F.R. I.R.T. ARAD 3—0 
(2—0). Cu toată miza mare a 
meciului (Olimpia se afla pe 
locul 12 în clasament), ara
bele echipe au practicat un 
joc cursiv, curat, spectaculos. 
Au marcat Iacob (min. 5 din- 
tr-o lovitură liberă de la 
aproximativ 30 de metri), 
Cojocaru (35) și Petrică (54). 
V. Trifu (București) a arbi
trat foarte bine. (I. Ghișa, co
resp. principal).

A S. CUGIR — GRISUL 
ORADEA 1—0 (1—0). Gaz
dele au dominat în majori
tatea timpului, dar înaintă

învingători; Fița Rafira,Iulian Săvescu, Eva Marcoși și Aurel Scolobiuc

trecerile băieților, în care re
citalul oferit de Klaus Koste 
(prezent în primele 3 locuri 
la toate aparatele), a fost re
confortant nu numai pentru 
spectatori, ci și pentru spe
cialiștii prezenți la concurs; 
înaltă pregătire tehnică, ținu
tă impecabilă, mobilitate ex
celentă, combinații spectacu
loase la aproape toate apara
tele — iată ce a caracterizat 
pe cel mai bun gimnast pre
zent la internaționalele noas
tre.

Pe un spațiu scurt nu se pot 
trage concluzii în legătură

UN MlNZ CU MARI PERSPECTIVE
Reuniunea de ieri, consem- 

nînd consumarea unui sfert 
din perimetrul ‘actualei sta
giuni hipice, a programat ca 
alergare -principală Premiul

* municipiului Ploiești.
Cursa n-a avut prea mult 

istoric, deoarece Vama, re
comandată de valoare, dar nu 
și de performanțe, a cîștigat

* net- Cu această victorie forma
țiunea antrenorului Dinu și 
driverul F. Pașcă a repurtat 
un triplu succes. Dacă ar fi 
fost fructul unei trude con
vingătoare, probabil că i-am 
fi rezervat un spațiu mai 
mare. Și" Niculae Gheorghe a 
repurtat un dublu succes, dar 
ca oameni de curse, ne permi
tem să.nu-l elogiem. Ne obligă 
obiectivitatea despre felul 
cum trebuie conduși caii de 
curse!...

Ignorînd 'salturile brușce de 
valori pe care și le permit 
uneori căii din antrenamentul 
lui Avrafi (exemplificațiile 
sint inutile), vom consemna 

. că în premiul Dîmbovicioara, 
pe care l-a cîștigat Rouă, ar
măsarul fi'ăvaș a parcurs ki
lometrul Mb timpul excelent 
de 1:33,1. Ținînd seamă de 
tot ceea ce se realizează pe

pista de la Ploiești, o aseme
nea performanță are tot- drep
tul să fie subliniată. Deși, 
după originea maternă micul 
armăsar nu se impune ca pe- 
digreu, în cursă el s-a dove
dit un element cu mări per
spective.

într-o grupă de debutanți, 
Simeria a cucerit o victorie 
comodă, lăsîridu-și adversarii 
cu 60 de metri în urmă. Dura 
lex, sed lex... Organizarea 
poate fi calificată ireproșabi
lă, deoarece altfel, am fi a- 
juns la concluzia, o dată cu 
publicul, că alergări neclare 
au ca precedent probe de an
trenament în cursul săptămî- 
nii, ceea ce sub nici o formă 
nu putea fi tolerat.

Rezultate tehnice: I. Fora- 
tic (FI. Pașcă), Golf, II. Nepal 
(Gh. Niculae), Ocarina, Figu
rat, III. Rampa (Gh. Niculae), 
Haricleea, Hindus, IV. Numi- 
da (Gh. Popescu), Aura, V. 
Soia (D. Popa), Idila, Jalba,
VI. Rouă (Fi. Pașcă), Răvaș,
VII. Vama (FI. Pașcă), Mestea
căn, N'ehoiu II, VIII. Simeria 
(V. Ichim), Kandia.

Niddy DUMITRESCU

Cei mai buni croșiști înce
pători din toate județele țării 
s-au reunit duminică dimi
neața în fața Pavilionului 
Expoziției Naționale, . pentru 
a-și disputa titlurile de cam
pioni și a cuceri medaliile o- 
ferite învingătorilor de către

spectaculoasă, cu schimbări 
repetate la conducerea plu
tonului, primul a trecut ele
vul IULIAN SAVESCU din 
Cluj urmat de Dumitru Nico- 
lae (București) și Gh. Turcu 
(Cluj). întrecerea senioarelor 
(pe 1 200 m) a fost și mai

După premierea individua
lă, a fost alcătuit și clasa
mentul pe județe al ediției 
1968 a Crosului tineretului, 
ediție care reînvie o veche și 
apreciată manifestare sporti
vă a tineretului nostru. Pri
mul loc a revenit Municipiu- ri (ac la poarta echipei din Pașcani. Fază din meciul Elec- 

tronica-Obor ----- C.F.R. Pașcani. Foto: V. ONESA

Uniunea Tineretului Comu
nist . inițiatoarea acestei 
frumoase și emulante mani
festări sportive — precum și 
Cupa Federației române de 
atletism.

Ora 9. Cei peste 500 de par
ticipant la Cros se îndreap
tă, în ritmul fanfarei, spre 
tribuna oficială amenajată în 
fața Pavilionului...

Primul „start" răsună, o 
jumătate de oră mai tîrziu, 
și plutonul junioarelor por
nește compact,. apoi se destra
mă pe cărările șerpuitoare ale 
traseului. Inexpertele compe
titoare care au forțat la în
ceput sînt depășite succesiv 
pînă aproape de capătul ce
lor 1 000 m, unde eleva gă- 
lățeană FIȚA RAFIRA se de
tașează în sprintul final, în
cheind cursa învingătoare. 
O urmează Valeria Ban din 
Cluj și reprezentanta județu
lui Argeș, Viorica Ungurea- 
nu, din Cîmpulung-Muscel. 
Felicitări, aplauze, îmbrăți
șări de la cunoscuți, prieteni 
și de Ia ceilalți concurenți.

Peste cîteva minute, junio
rii iau și ei startul în disputa 
pe 2 000 m. După o cursă

Start în proba juniorilor 

palpitantă, învingâtoarea, ele
va, .EVA , MARCOȘI, (cunoscu
ta . campioană a țării la pa
tinaj viteză) din Miercurea 
Ciuc (Harghita), depășind 
numai pe ultimii metri pe li
dera cursei, învățătoarea Ma
ria Pop din Bistrița. în urma 
lor a sosit bucureșteanca Ma
ria Bdbaru. în sfîrsit, suce
veanul AUREL SCOLOBIUC 
produce o mare surpriză în 
întrecerea seniorilor (3 000 m) 
depășind in extremis pe 
timișoreanul Adrian Lucre- 
țiu (locul ÎI) și pe Ion So- 
flău (locul III).

După întreceri, în cadrul 
festivității de premiere, au 
fost acordate primilor 10 cla
sați la fiecare probă diplo
me, iar primilor 3 li s-au în- 
mînat medalii de aur, argint 
și bronz și frumoase cadouri 
din partea organizatorilor: 
U.T.C., U.G.S.R. și F.R.A. 
Cîștigătorii crosului — la fie
care probă — au primit 
„Cupa F. R. Atletism", pre
cum și măgulitoarea invita
ție de a participa la Festiva
lul mondial al tineretului și 
studenților ce se va desfă
șura in vara aceasta la Sofia.

Foto: T. ROIBU
lui București (28 p), urmat 
de județele Suceava (27 p). și 
Cluj (26 p).

Ultimul episod ai marii 
competiții s-a încheiat... Ziua 
dedicată sportului a fost însă 
completată după-amiază de 
numeroase demonstrații la 
diverse discipline sportive, 
iar seara de manifestări ar
tistice și distractive.

A. BREBEANU

I. C. F.-UL A DAT
DIN NOU EMOJII
SUPORTERILOR

Echipa noastră s-a revanșat pentru „egalul

bine V. Liga — Galați. (R. 
Munteanu, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
POLITEHNICA GALAȚI 1—0 
(1—0). Un meci cu faze di
namice, cu multe șuturi pe 
poartă și trei bare „semna
te" de gazde. A înscris Dră- 
gușin . (min. 2). A arbitrat D. 
Isăcescu — Buc. (D. Roșianu, 
coresp).

POIANA CÎM.PINA — 
PORTUL CONSTANȚA 1—0 
(1—0). Partidă de nivel teh
nic mediocru. A înscris Mo- 
roianu, în min. 40. A arbi
trat foarte bine A. Paraschiv
— Buc. (V. Urziceanu).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
METALUL BUC. 3—0 (1—0). 
Fotbaliștii localnici au avut 
o zi bună. E drept, însă, că ei 
au trecut peste o apărare 
slabă. Au înscris : Olteanu 
(min. 37), Zaharia (min. 46, 
din 11 m) și Meder (min. 60). 
A condus foarte bine I. Rusz
— Tg. Mureș. (C. Nemțeanu, 
coresp..).

ELECTRONICA OBOR — 
C.F.R. PAȘCANI 9—2 (2—1)1

După cîteva minute de stu
diu, jucătorii de la C.F.R. reu- 
,șesc...să deschidă scorul in 
min. 8 prin Baicu, după o 
cursă pe centrul terenului. 
Treziți de acest duș rece, 
bucureștenii ies la atac și în 
■min. 9 egalează, la o învălmă
șeală, prin Udroaica. în min. 
44, Udroaica înscrie din nou 
(în urma unei lovituri libere) 
în partea â doua a jocului, 
gazdele pun stăpînire pe joc 
și înscriu de 7 ori prin: Do- 
brescu (min. 62, 72), I. Cons
tantin (min. 51 și 64), I. Ștefan 
(min. 53), Rotaru (min. 78) și 
Dumitru Emil (min. 79). Oas
peții reduc din scor prin 
Baicu (min. 70). A condus, 
inconstant Gavrilă Pop-Bra- 
șov. (Aurel Păpădie, coresp.).

FLACĂRA MORENI — M E- 
TROM BRAȘOV 1—1 (0—1). 
Au marcat: Sima (min. 45), 
pentru Metrom, respectiv Al
bină (min. 82). Excelent arbi
trajul lui Aurel Bentu-Buc. 
(Gh. Ilinca, coresp.).

CLASAMENT

Etapa viitoare : Politehnica
București — Flacăra Moreni, Por
tul Constanța — Chimia Rm. VII- 
cea. Victoria Roman — Chimia 
Suceava, Metalul București — Po
litehnica Iași, Metrom Brașov — 
Electronica Obor, Politehnica Ga
lați — Ceahlăul p. Neamț, C.F.R. 
Pașcani — Poiana Cimpina.

1. Pol. Iași 25 14 4 7 36—21 32
2. Electr. Obor 25 11 7 7 51—37 29
3. Pol. Galați 25 11 6 8 37—28 28
4. Ceah. p. N. 25 13 2 10 30—26 28
5. Met. Buc. 25 10 6 9 27—23 26
6. Flacăra M. 25 10 5 10 30—31 25
7. Portul C-ța 25 11 3 11 30—32 25
8. Pol. Buc. 25 9 6 10 31—26 24
9. Chimia Sv. 25 9 6 10 26—25 24

10. Poiana C. 25 11 2 12 23—30 24
11. Metrom Bv. 25 8 7 10 28—32 23
12. C.F.R. Paș. 25 10 3 12 32—46 23
13. Chimia R. V. 25 8 6 11 26—34 22
14. Vlct. Roman 25 7 3 15 22—38 17

de anul trecut: ROMÂNIA—CEHOSLOVACIA17-3 (5-0)
Teren Republicii, 12 000 

de spectatori, timp frumos, 
vînt ușor; ROMANIA — 
Marinescu ; Ionescu, Wus- 
sek, Dragomirescu, Iri- 
mescu; Țibuleac, Flores- 
cu; Rășcanu, Țuțuianu, 
Ciobănel; Veluda, V. 
Rusu; Stoica, Onuțu, Ba
ciu ; CEHOSLOVACIA: 
— Vrba; Mager, Fiala, 
Vrzal, Miracky; Kourek, 
Sendler ; Krittzner, Kopec, 
Kovrc; Kunst, Brejla; 
Horacek, Kreici, Frydrych; 
arbitru — dr. Hilaire 
Cuny (Franța); au înscris: 
Țibuleac (un drop-goal și 
o transformare), Ionescu, 
Wussek, Veluda (cite o în
cercare), Dragomirescu 
(drop-goal) pentru Româ
nia și Kourek (lovitură de 
pedeapsă) pentru Cehoslo
vacia.

află, evident, pe un drum 
bun.

În ce privește desfășurarea 
meciului, gazdele au mani
festat decizie din primul mi
nut, iar talentatul debutant 
Radu Ionescu (de la Univer
sitatea Timișoara) a „semnat" 
în min. 5 o încercare fru
moasă, pe care Țibuleac a 
transformat-o impecabil din 
cel mai dificil unghi posibil. 
Reacția oaspeților nu s-a lă
sat așteptată, iar „scăderea

de tensiune" din jocul echi
pei noastre n-a făcut decît 
să contribuie la o lungă pe
rioadă de dominare a rug- 
byștilor cehoslovaci. Diferen
ța a constat doar în aceea 
că ei n-au reșit să înscrie. 
Spre sfîrșitul primei părți a 
jocului, gazdele și-au reve
nit, preluînd conducerea osti
lităților, de asemenea, fără 
să înscrie. După pauză, însă, 
jucătorii noștri au înscris, în 
25 de minute, 12 puncte, față

de numai trei ale adversari
lor lor.

Scorul final exprimă o di
ferență de puncte în avanta
jul nostru mai mare decît 
cea realizată, acum 3 săptă- 
mîni, de formația Franței în 
fața aceluiași adversar — a- 
mănunt de reținut Despre 
învățămintele acestui meci — 
cu alt prilej.

O. RUSSU-ȘIRIANU

Fără îndoială, la un ase
menea scor, toți cei ce n-au 
văzut meciul de ieri vor cre
de că sportivii noștri au avut 
de îndeplinit o simplă for
malitate. Dar, n-a fost de Ioc 
așa : „XV"-le reprezentativ 
ai țării a trebuit să se între
buințeze serios pentru a în
trece . un adversar extrem de 
dificil. Oaspeții au . surprins 
prin progresul realizat și se

Ă'

Țț.

ionescu (cu balonul) a debutat cu succes în echipa națională.

Meciurile cu multe suspen- 
se-uri au devenit parcă o 
specialitate pentru „7“-le po- 
loiștilor de la I.C.F., și a- 
proape că nu trece o dumi
nică fără ca echipa pregătită 
de prof. V. Agarici să nu-și 
țină suporterii cu sufletul la 
gură pînă în ultima secundă.

Așa s-a întîmplat și ieri di
mineață, la „Tineretului", cînd 
studenții au întîlnit formația 
arădană Vagonul. De la bun 
început trebuie spus că bucu- 
reștenii au pornit din start 
cu un imens handicap, prin 
lipsa portarului titular Sorin 
Scurel, înlocuitorul său (Ște- 
ffinescu) manifestînd multă 
nesiguranță. După ce au con
dus cu 1—0 și 3—1, icefiștif 
s-au văzut destul de repede 
egalați (Lesal cu un șurub din 
unghi dificil și Kugel cu un 
șut de la 10 metri!), și chiar 
conduși cu 4—3 la încheierea 
celei de a 3-a reprize.

In ultimul sfert, însă, I. 
Popescu a restabilit echili
brul, transformînd o lovitură 
de la 4 metri, Lazăr și Șchiika 
au concretizat două combi
nații frumoase în fața porții 
lui A. Zabu (o revelație), în 
timp ce arădanii nu au mai 
înscris decît un singur gol. 
Scor final 6—5 (0—0, 2—1,
1—3, 3—1) pentru formația
I.C.F.-ului, care-și mai adaugă 
astfel două prețioase puncte 
la activ. Cele 11 goluri au 
fost realizate de: I. Popescu 
3, Alexandrescu, lazăr și 
Șchiika de la învingători, res
pectiv, Kugel 3 și Lesai 2 de 
la învinși.

rea a ratat numeroase ocazii 
de gol. Unicul punct a fost 
înscris în min. 6 de către 
I. Gheorghe. Orădenii au 
avut o bară în min. 23. Foar
te bun arbitrajul lui I. Dră- 
ghici din București. (M. Vîl- 
eeanu, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOri£ 
RA — MINERUL BAIA MĂ
RE 2—2 (0—0). După o re
priză de slabă calitate, jocul 
s-a înviorat în cea de-a doua. 
Spectatorii au asistat la faze 
dinamice și goluri frumoase. 
Sub aspectul jocului colectiv 
și ca organizare, oaspeții au 
fost superiori timișorenilor. 
Rezultatul este echitabil. Go
lurile au fost înscrise de 
Surdan (min. 57), Dima (90) 
— pentru Politehnica, respec
tiv Ful op (78 — dintr-un șut 
bombă de la peste 30 ni) și 
Miculaș (87). (Șt. Marton, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — META
LUL HUNEDOARA 1—0 
(0—0). Joc epuizant, în care 
sibienii au cîștigat pe merit. 
Golul a fost realizat de Lauf- 
ceag — min. 57. O. Comșa 
(Craiova) a arbitrat corect. 
(Gh. Topîrceanu, coresp.).

VAGONUL ARAD — IN
DUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 
ZII 4—1 (4—0). Joc la dis
creția gazdelor. .în repriz 
secundă, Vagonul n-a mai4’» 
insistat. Au înscris : Dem- 
brovschi (min. 4 și 35), Chivu 
(5), Dvorjac (12) pentru ară- 
dani. A redus din scor Chio- 
ran (min. 67) din 11 m. 
(Gh. Nicolăită, coresp.).

C.F.R. CLUJ — C.S.M. RE
ȘIȚA 5—1 (5—1). Realizatorii 
golurilor : P. Emil (min. 5, 17 
și 36), Bretan (7), Petrescu 
(26) pentru ceferiști, iar Ar- 
noțchi (32) pentru reșițeni. 
(N. Todoran, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 
(1—0). Partidă de slab nivel 
tehnic. A înscris Giintner, 
în min. 28. (Z. Kișnoveanu, 
coresp.).

CLASAMENT

talul Hunedoara — Vagonul Arad, 
C.F.R. Timișoara ~ Olimpia Ora
dea, Minerul Baia Mare — A. S. 
Cugir, C.S.M Reșița — C.S.M. Si
biu, C.F.R. I.R.T. Arad — Gaz 
metan Mediaș, Crișul Oradea — 
C.F.R. Cluj, Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii — Politehnica Timi
șoara.

1. Vagonul
Arad 25 15 7 3 43—20 37

2. Crișul Or. 25 12 6 7 30—24 30
3» Pol. Tim. 25 10 5 10 48—41 25
4. C.F.R. Tim. 25 10 5 10 24—28 25
5. Min. B. Mare 25 10 5 10 28—33 25
6. C.F.R. Cluj 25 11 2 12 44—35 24
7. C.S.M. Sibiu 25 9 6 10 29—32 24
8. Olimpia Or. 25 11 2 12 26—33 24
9. C.F.R. I.R.T. 

Arad 25 10 3 12 30—30 23
10. Met. Huned. 25 9 5 11 22—23 23
11. Gaz m. Med. 25 9 5 11 26—37 23
12. A. S. Cugir 25 10 3 12 20—38 23
13. C.'S.M. R-ța 25 9 4 12 31—32 22
14. Ind. s. C. T. 25 8 6 11 29—34 22

Etapa viitoare (ultima) : Me-

DIVIZIA C
SERIA EST

Foresta Fălticeni — Gloria 
C.F.R. Gala(i 0—0

Medicina Iași — Textila 
Buhuși 1—1 (1—1)

Ancora Galați — Șoimii Bu
zău 3—3 (2—1)

Metalul Buzău — S.U.T. Ga
lați 4—0 (3—0)

Metalul Rădăuți — Unirea 
Focșani 0—3 (Metalul — re
trasă din campionat)

Oțelul Galați — Gloria Bîr- 
lad 2—0 (2—0)

Minobrad V. Dornei — Pe
trolul Moinești 2—1 (2—1)

SERIA SUD
Progresul Brăila — I.M.U. 

Medgidia 2—0 (1—0)
Electrica Constanța—T.U.G. 

București 5—1 (2—1)
Oltul Sf. Gheorghe — Me

talul Tîrgoviște 1—1 (1—1)
Rapid Plopeni — Rapid C.F. 

București 3—1 (2—0)
Stuful Tulcea — S.N. Ol

tenița 1—2 (1—1)
Flacăra roșie București — 

Dunărea Giurgiu 0—4 (0—2)
Viitorul Fieni — Chimia 

Tr. Măgurele 3—2 (2—0)

SERIA VEST
Metalul Tr. Severin—C.F.R. 

Caransebeș 5—0 (4—0)
U.M. Timișoara — Victoria 

Tg. Jiu 1—0 (0—0)
Chimia Făgăraș — Progre

sul Corabia 6—0 (1—0)
A.S.A. Sibiu — Minerul 

Lupeni 0—0
Mureșul Deva — Tractorul 

Brașov 2—1 (1—1)
Minerul Anina — Progresul 

Strehaia 4—1 (3—1)
Victoria Călan — Electro

putere Craiova 2—1 (1—0)

SERIA NORD

Steaua roșie Salonta — Mi
nerul Raia Sprie 1—0 (0— 0)

Meta’ul Satu Mare — Me
tal»! Copșa Mică 2—3 (2—1)

Chimica Tîrriăveni — Victo
ria Cărei 4—2 (2—1)

Soda Ocna Mureș — l mio 
Satu Mare 1—0 (1—0)
Minerul Bihor — Metalul 

Aiud 3—1 (2—1)
Medicina Tg. Mureș — 

Unirea Dej 3—1 (1—0)
Faianța Sighișoara — Me

dicina Cluj 1—2 (1—0)



Doar o repriză de fotbal

I

STEAUA,— ,„U“ CLUJ 
1—1 a—0)

Stadionul Republiciij timp 
frumos ; teren foarte bun ; 
spectatori 15 OM. An marcat: 
Voinea (min. 37) șl Anca 
(min. 78).

Steaua : Haidu 8 — Sătmă- 
reanu t. Dumitru Nicolae 8, 
Hălmăgeanu 7, Rotaru 5, Ne
grea 7, Jenei 6, Sorin Avram 
8, Dumitru Popescu 5, Voinea 
8, Tătaru H 5 (min. 64 Pantea 
6).

„U“ Cluj : Rlngheanu 6 — 
Codrea 6, Pexa 8, Neșu 7, 
Crețu 6, Anca 10, Angelescu 
6, Mustățea 7, Oprea 5 (min. 
68 Lică. 8), Adam 6, Coman 7.

A arbitrat Zahana Drăghlcl 
ajutat la tușe de N. 

Negoița șl M. Gheorghe — toți 
din Constanța.

Spre surprinderea tuturor, 
această s partidă cu miză pen
tru ambele combatante a Iîn- 
cezit aproape o jumătate de 
ceas — perioadă în care osti
litățile s-au desfășurat mai 
mult între cele două careuri, 
în așa-zisa zonă moartă, unde 
cele două echipe se grupase
ră cu tot efectivul.

Și dacă totuși, în cele 30 de 
minute de care vorbim, o e- 
chipă a avut de partea ei un 
plus de superioritate (terito
rială) aceasta a fost „U“, 
ceva maî mobilă și mai coe
rentă în joc decît adversarul 
său. Folosit ca mijlocaș și a- 
coperind, neobosit, o zonă 
mai mare, Anca a impulsio
nat mereu atacul, servindu-și 

■ coechipierii din linia întîi cu 
numeroase baloane. La o ase
menea acțiune (Anca - Mustă- 
țea, min. 27), aripa dreaptă 
a clujenilor a executat un 
șut-centrare, Haidu, ieșit la 
intercepție, a scăpat balonul 
din mînă, dar tot el a reve
nit oportun, plonjînd la pi
cioarele lui Oprea.

în tot acest timp, Steaua 
s-a lăsat ușor dominată, cău- 
tînd — fără reușită •— anti
dotul la „linia clujeană". Și 
cu opt minute înainte de 
pauză l-a găsit. Vrînd parcă 
să-i demonstreze lui Tică 
Popescu (jucător coordonator, 
care a anulat toate posibili
tățile de lansare ale aripei de 
pe partea sa) cum se „ser
vește" în adîncime, Sorin 
Avram a trimis balonul (pe 
culoarul dintre Neșu și Cre- 
țu) lui Voinea, care, aflat în

poziție bună, a șutat pe jos, 
înscriind în colțul lung. La 
1—0, Steaua și-a revenit, a- 
vînd inițiativa în scurta pe
rioadă pînă la sfîrșitul re
prizei.

Partea a doua a jocului a 
fost mult mai gustată de pu
blic. Vreo 15 minute, steliștil 
au „legat" mai ușor, s-au do
vedit mai incisivi, atacînd pe 
ambele flancuri. în min. 59, 
Jenei (bine „văzut" de Voi
nea) a fost pus în poziție fa
vorabilă de șut, dar tehnica... 
domoală i-a jucat festa mij
locașului militar, care a scă
pat balonul de 
tecție.

Un singur minut 
(60) „U“ a avut 
mult mai clară: < 
infiltrat ca un spiriduș în ca
reul advers, a centrat în fata 
porții lui Haidu pînă la Mus
tățea care, singur-singurel, 
de la 7—8 m, a vrut să „rupă" 
plasa ; numai că mingea tri
misă ca din pușcă a trecut 
peste _ bară. Scăpată cu fața 
curată, Steaua a ripostat cu 
atacuri pe aripa stîngă : So
rin Avram (trecut pe această 
parte) a cîștigat duelurile cu 
Crețu și, în min. 68, a fost 
„agățat" în careu de Anca : 
11 m I Arbitrul Zaharia Dră- 
ghici a fluierat infracțiunea, 
dar a inventat o „indirectă", 
deși nu fusese nici pe depar
te vorba de vreo obstrucție. 
Două minute după aceea 
(min. 70), arbitrul a refuzat 
un penalti și oaspeților : Lică 
(inspirat introdus în forma
ție în locul lui Oprea) a tri
mis lateral lui Mustățea, care 
a șutat năpraznic de la apro
ximativ 25 m; în traiectoria 
sa spre poartă, balonul a 
fost oprit de mîna lui Negrea. 
Arbitrul a apreciat că jucă
torul militar n-a intenționat 
să joace balonul cu. mîna și 
a lăsat jocul să... curgă. Ă 
fost al doilea penalti trecut 
cu vederea, ceea ce ne-a de
terminat să-i scădem două 
stele. Să mai notăm, pînă la 
sfîrșitul partidei, ocazia rata
tă de Voinea, în min. 76 
(după un ,,un-doi“ cu Tică 
Popescu a plasat alături de 
poarta părăsită de Ringhea- 
nu) și golul egalizator: Lică 
a pasat mingea lateral spre 
Anca, care, venit din urmă, 
a șutat puternic la „păian
jen" : 1—1, scor cu care me
ciul avea să ia sfîrșit.

G. NICOLAESCU

sub pro-

i mai tîrziu 
: o ocazie 
Coman s-a

IVĂNCESCU

PÎRCĂLAB

ECHIPA SĂPTĂMlNII
ADAMACHE

BARBU STOCKER
ANCA DOBRIN

LIBARDI DUMITRACHE

Raksi execu- 
lovitură libe- 
dificultate de

arbitrul Al,

Dumitrache, atacantul-acrobat, pătrunzător și fin tehnician
Foto: T. ROIBU

La Pitești au intrat in funcfiune
calculatoarele electronice

RUSU

SFÎRLOGEA'

Dinamo București- 
echipa „en vogue“

DINAMO BUCUREȘTI — 
A.S.A. TG. MUREȘ 5—2 (3—0)

Stadion Dinamo ; timp fru
mos ; teren excelent; spec
tatori — aproximativ 5 000. 
Au marcat : Dumitrache din 
11 m (min. 26), Pîrcălab (min. 
36 și 68), Naghi (min. 43), Hai
du (min. 46), iar pentru oas
peți : Popa (autogol min. 48) 
șl Chiru (min. 70).

DINAMO BUCUREȘTI : Dat- 
cu 7 — Popa 7, Boc 7, Dinu 7, 
Ștefan 7, Ghergheli 8, Stoe- 
nescu 7, Pîrcălab 8, Naghi 8 
(min. 75 Sălceanu 7), Duml- 
trache 9, Haidu 8.

A.S.A. : Bai 6 (min. 75 So- 
lyom 6) — Sleam 5, Toth 6, 
Sîrbu 5, Chiru 6, Dodu 5 (min. 
59 Lucacl 7), Ciutac 6, Lungu 
7, Mureșan 6, Siko 6, Raksl 8.

A arbitrat Al. Alexe (Rm. 
Vîlcea) ajutat de V.
Grigorescu și N. Mogoroașe.

Echipele au demarat greu și 
în primele 20 de minute 
aveam o senzație de echili
bru. Oaspeții, aglomerați la 
mijlocul terenului, se strîn- 
geau corect în fața porții lui 
Bai și lansau cu destulă luci
ditate pe Mureșan (periculos 
în min. 5 și 7) sau pe Lungu. 
Abia în min. 21 dinamoviștii 
realizează prima acțiune tăioa
să, prin combinația Dumitra- 
che—Haidu, care avea să se re
pete. la fel de bine sincro
nizată, trei minute mai tîr
ziu. Intre timp, 
tase cu finețe o 
ră, respinsă cu 
către Datcu.

în min. 26,
Alexa încarcă atmosfera me
ciului cu o decizie eronată, 
sanoționînd cu o lovitură de 
lâ 11 metri un atac de depo
sedare asupra lui Pîrcălab (în 
faza precedentă, Dumitrache 
fusese într-adevăr faultat în 
careu). Scorul este deschis 
(Dumitrache) și, în continua
re, echipele intră în alertă, 
devenind mai productive. A- 
tacantul-acrobat (Dumitrache) 
realizează cîteva faze rafinate, 
trăgînd violent, în min. 29, 
și executînd un șut precis 
din piruetă, puțin mai tîrziu.

Progresul a rezistat F.

numai 45 de minute
FARUL — PROGRESUL 

2—0 (0—0)

CONSTANȚA, 26 (Prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
Stadion 1 Mal. Timp răcoros, 
cu vînt. Teren bun. Specta
tori aproximativ 12 000. 
marcat Iancu (in min. 51 
73).

Farul :
Tllvescu 
logu 5), 
5, -

A 
?>

— Pleșa 
min. 26 

7, Dumbravă 
Antonescu 8,
6, Iancu 7,

s, 
o-

Uțu 7 
8 (din 

Koszka
Manolache 6, 

Sasu 7, Zamfir 
Kallo 6.

Progresul: Matache 6 (din 
min. 73 Mindru) — V. Popes
cu 7, Măndoiu 6, Peteanu 4, 
Ad. constantinescu 7, Neacșu 
5, Georgescu 6. Oaidă 6, Șoan- 
gher 6 (din min. 57 Radu Io
nescu 6), Mateianu 4, Matei 6.

A arbitrat Petre Sotir — 
Mediaș ajutat la tușe
de Mihai Ispas_ (Mediaș) și 
Tudorel Lecca (Brăila).

Cornel Drăgu- 
Progresului nu 
de invidiat. El

Indiscutabil, 
șin, antrenorul 
are o situație 
nu trebuie să se preocupe nu
mai de replica adversarilor, 
dar poate avea surprize chiar 
din partea propriilor jucători. 
Astfel, în acesit meci, Petea
nu a creat de cîteva ori pa
nică în propriul careu (min. 
5, 16, 44), imitat o dată și de 
Matei (min. 9). La Constanța 
nu se poate spune că echipa 
Progresul a jucat rău, dar 
pînă la sfîrșit a părăsit te
renul învinsă. într-adevăr, 
partida cu Farul a dat loc 
la o luptă acerbă cu perioade 
de dominare de ambele părți. 
Au învins însă fotbaliștii lo
calnici, mai insistenți prin 
acțiuni personale.

Prima ocazie clară de a în
scrie au avut-o gazdele în 
min. 20. Manolache a pasat 
lui Iancu, care a șutat de la 
8 m pe lîngă poartă, în timp 
ce apărătorii bucureștenl se 
invitau pe rînd să intervină. 
Peste 6 minute, după o cioc
nire cu Oaidă, Tîlvescu pără
sește definitiv terenul. în 
min. 35 este rîndul oaspeți
lor să pericliteze poarta Fa
rului. Mateianu execută, cu 
efect, o lovitură liberă din 
marginea careului de 16 m, 
Uțu scapă mingea, dar Șoan- 
gber. care era aproape, nu 
sesizează și portarul constăn- 
țean prinde din nou balonul.

Scorul este deschis în min. 
51, cînd apărarea Progresului, 
parcă țintuită pe loc, permite 
lui Iancu să țîșnească și să 
înscrie : 1—0 pentru Farul. 
După 14 minute bucureștenii 
sînt 
Uțu 
gea, 
dar 
pită 
șut
Urmează o fază frumoasă de 
luptă sportivă în care îancu 
se duelează cu V. Popescu, 
pasează Iui Kallo, acesta pre
lungește lui Sasu, dar extrema 
dreaptă constănțeană . trage 
imprecis. Din nou Mateianu 
are o ocazie favorabilă, dar Uțu 
respinge balonul cu pumnul. 
Min. 73 aduce cel de al doi
lea punct pentru Farul. Din- 
tr-o poziție clară de ofsaid, 
Iancu marchează. Arbitrul de 
centru Petre Sotir, deși aflat 
în imediata apropiere a fa
zei, nu observă, însă, la fel 
ca și colegul lui de la linie, 
Mihai Ispas.

pe punctul de a egala, 
degajează defectuos min- 
ea ajunge la Mateianu, 

acesta, surprins, se preci- 
și nu reușește decît un 

anemic pe lîngă poartă.

C. ARGEȘ — PETROJLUL 
1-0 (1-0)

PITEȘTI, 26 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru). Stadion 
„1 Mal" ; timp frutaos ;■ teren 
bun ; spectatori — aproximativ 
15.000. A marcat: Kraus (min. 
11).

F. C. ARGEȘ : Coman 8 —
Ionlță 7, Barbu 9, Olteanu 7, 
Ivan 7, Prepurgei 6, Dobrin 9, 
Nuțu 7, Kraus 8, Țurcan 6 
(din min. 63 Jercan 7), Radu 7.

PETROLUL: M. Ionescu 8 
— Pali 7. Alexiu 7, N. Ionescu 
8, Florea 6, Mocanu 6, Iuhasz 
7, Constantinescu 8, Grozea 7, 
Dridea I 6, Roman 5 (din min. 
46 Oprișan 7).

A arbitrat Andrei Râdules- 
cu bine secondat
la tușe de 
cu și ion 
București.

Gheorghe Vasiles- 
Dancu, toți din

C. COMARNISCHI

La Pitești, înainte de parti
dă m-am adresat antrenorului 
Ilie Oană cu următoarea între
bare : prin unele cercuri sînt 
microbiști care, evocînd prie
tenia dv. de suferință cu Ște
fan Covaci, se tem să nu asis
tăm la un eventual aliș-veriș 
în acest final de campionat, 
cînd Petrolul este din nou hă
răzit să „decidă" pe campioni. 
Cum înțelegeți să răspundeți 
unor astfel de supoziții ?

„Vom da răspuns in jocu
rile cu F.C. Argeș și Steaua — 
a contracarat reputatul antre
nor petrolist. Am recomandat

băieților să joace cu toată se
riozitatea, tocmai pentru a 
spulbera astfel de zvonuri, De 
altfel, dacă pentru azi nu pre
văd decît cel midt un meci 
■egal,- pentru dumiiiica viitoare 
pronosticul meu eSte 1 sau, în 
cel mai rău caz, X. Adevăra
tul spirit sportiv — și, dacă 
vreți, o prietenie la fel de ve
che, dar și la fel de ■ onestă pe 
care o port colegului Bălănes- 
cu — ne obligă să ne respec
tăm și să respectăm publicul".

Jocul avea să demonstreze 
apoi, mai cu seamă în repriza 
secundă, că într-adevăr ploieș- 
tenii își jucau, cu seriozitate 
și dîrzenie șansa.

în primele 45 de minute, 
spectatorii se cam plictisesc, 
deoarece, în afară de cîteva 
anemice șuturi trimise peste 
bară, pe lîngă bară sau culese 
de portari (Alexiu min. 1, 
Radu min. 6 și 30, Kraus min. 
8 și 16, Grozea min. 9, Pre- 
nurgel min. 40 și Țurcan min. 
44) nu se mai întîmplă mare 
lucru. Totuși, în acest inter
val se înscrie unicul gol al 
nartidei, cel care avea să pună 
în funcțiune calculatoarele e- 
lectronice din Pitești : min. 11, 
una din excelentele mingi 
toarse și trimise în fată 
Dobrin găsește în coltul 
reuluî mic doi petroliști si
pitestean ; Florea, însă, așteap
tă să intervină Mihai Ionescu, 
acesta așteantă să intervină 
Florea și... Kraus profită, în-

în
de 

ca- 
un

scriind cu o îndrăzneață lovi
tură de cap.

Paradoxal, meciul a fost 
plăcut, spectaculos și înfier- 
bîntat tocmai în repriza în 
care nu s-a realizat nici un 
gol. După pauză, petroliștii o- 
feră două surprize: pe Nae 
Ionescu vîrf de atac și un joc 
în viteză, modern, cu pericu
loase șuturi pe poartă : Juhasz 
în min. 50 și 67, Oprișan în 
min. 68, Constantinescu (un 
tînăr inimos, care ne aduce 
aminte de cum arăta și cum 
juca Dragomir la 19 ani), în 
min. 78. De ce n-au egalat, 
totuși, petroliștii ? Pentru că 
au întîlnit replica unei apărări 
foarte sigure și (mai impor
tant !) deoarece gazdele, splen
did conduse de Dobrin, au 
contraatacat deosebit de peri
culos — ceea ce i-a împiedi
cat pe mijlocașii lui Oană să 
se avînte prea mult înainte. 
La drept vorbind, cu toate că 
jocul a fost mai echilibrat în 
repriza secundă, argeșenii au 
fost mai aproape de gol încă 
de 3—4 ori. Portarul Ionescu 
a apărat însă magistral, răs- 
cumpărîndu-șî din plin ezita
rea din min. 11.

Dar despre portarul lones- 
cu. despre jocul în forță și 
arbitrajul modern, despre Do- 
brin, Alexiu și Constantinescu, 
despre ultimele cinci minute 
de adevărat infern al partidei 
— promitem cîteva reveniri în 
numărul de mîine al ziarului.

C. RAZ VAN

Victorie clară a Jiului

JIUL — DINAMO BACAU 
2—0 (1—0)

PETROȘENI, 26 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Sta
dion Jiul ; teren bun ; timp 
răcoros, vînt ; spectatori — a- 
proximatlv 5 000. A marcat: 
Libardi (min. 39 șl 05).

JIUL : Zamfir 7 — Talpal 8, 
Georgevlci 7, Stocker 8, Mihai 
8, Octavian Popescu 7, Sandu 
8, Peronescu 8, Goleac 7 (din 
min. <0 — Aehlm 8), Libardi 9, 
Naidin 6.

DINAMO BACAU : Ghiță 0 
— Kis 7, Nunweiller IV 8, Vă- 
tafu 7, Naumcef 6, Duțan 7, 
Vellcu 6, Ene Daniel 6, Dem- 
brovochi I, Camănescu 7, Ene 
H I (min. tf — Munteanu 5).

A arbitrat N. Mlhllleicu 
★★★★• ^nUlt Ia tușă de C. 
Ghemlngean șl Niță Marin 
(toți din București).

strategia
Fideli

Capa F. B. F.
Farul—Progresul 1—2
Steagul roșu—Rapid 

(1—0)
Universitatea Craiova —

U.T.A. 1—1 (0—1)
Dinamo București — A.S.A.

Tg. Mureș 4—0 (1—0)
Jiul — Dinamo Bacău 2—0

(0-0)

(1-1)
1—0

prfn poziția celor 
echipe fn clasament, 
Jiul — Dinamo Bacău 
lipsit de vreo miză,

Deși, 
două 
meciul 
părea
ceea ce ne făcea să sperăm 
într-un joc ferit de goana 
după puncte, specifică fina
lului de campionat, cele două 
formații au abordat partida 
cu o deosebită seriozitate. 
Gazdele, complexate de ulti
mele trei înfrîngeri consecu
tive, aveau să se răzbune pe 
băcăuani, veniți în Valea 
Jiului să piardă cit mai ono
rabil sau, eventual, să repete 
draw-ul de la Ploiești. Și 
ostilitățile au decurs, cu ex
cepția ultimului sfert de oră,

în conformitate cu 
stabilită în cabine, 
preceptului „victorie cu orice 
preț", băieții lui Coidum s-au 
năpustit într-un atac furi
bund, dar confuz, uitînd că 
au în față cel mai „calculat" 
team al stagiunii, care strîn- 
sese 24 de puncte din 24 de 
meciuri. în fața acestui „ase
diu", Nicușor a dictat strîn- 
gerea rîndurilor, aducîndu-i 
înapoi la Vătafu și 
cu, care au închis 
acces spre poarta 
de Nunweiller IV, 
du-1 pe Dembrovschi foarte 
activ, șl Ene Daniel izolați 
în atac.

Gazdele nu sesizează însă 
„meleul” intenționat de bă
căuani șl aruncă toate baloa
nele spre careu, încercînd să 
„spargă" pe centru, acolo 
unde zidul băcăuan respinge 
totul. Șase cornere, trei lovi
turi de la 16 metri și cîteva 
ocazii de gol, dintre care cea 
mai mare o notăm în min. 
20, cînd Ghiță respinge prin
tr-o paradă senzațională un 
șut din apropiere al lui Go- 
leac, -J- iată bilanțul gazde
lor pînă în min. 39, minut 
în care Libardi îi subtilizează 
un balon lui Lică Nunweil
ler și-l face „mat" pe Ghiță 
cu un șut pe jos, la colț: 
1—0.

în repriza a doua, jocul se 
echilibrează și cele două e- 
chîpe au pe rînd ocazia de a 
modifica ' scorul, dar Naidin, 
aflat la 3 metri de poartă 
„șterge" cu capul mingea cen
trată de Mihai (min. 59), iar

Ene Daniel, din plonjon, reia 
direct în portarul Zamfir 
(min. 73), de la cîțiva metri. 
Finalul partidei este și mai 
atractiv. După ce, în min. 83, 
Peronescu trimite mingea 
peste bară la un vote splen
did, același Libardî, profitînd 
de „aerisirea" oaspeților ieșiți 
la egalare, îl „execută" pe 
Ghiță cu un șut de la 25 me- 

e
Comănes- 
calea de 
protejată 
și lăsîn-

tri, la păianjen. Și meciul 
Jucat.

Ovidiu IOANIȚOAIA

D. NICOLAE
DIN NOU

ÎN LOTUL A
Luînd în discuție propune

rea comisiei de selecție cu 
privire la reintroducerea în 
Iotul echipei reprezentative A 
a Jucătorului Dumitru Nico- 
Iae, care în comportarea sa 
din ultimele etape ale campio
natului a dat dovadă de o a- 
titudine disciplinată, precum 
și de o formă sportivă cores
punzătoare cerințelor, Biroul 
Federației române de fotbal 
a aprobat reîncadrarea aces
tuia în lotul reprezentativ de 
fotbal.

Tot el, împreună cu Pîrcălab’ 
și Naghi, vor fi autorii unei 
alte faze amenințătoare (bară, 
corner) în min. 32. Ea poarta 
cealaltă, Datcu se opune cu 
siguranță șutului expediat de 
Siko, apoi Mureșan trage și 
el periculos, în timp ce arbi
trul Alexa lasă nesancționat 
faultul comis în careu asupra 
lui Lungu. Majorarea scorului 
începe în minutul 36, cînd 
Pîrcălab înscrie după o com
binație perfectă cu Naghi,. iar 
ultimul va realiza al treilea 
gol, printr-o lovitură de cap 
din centrarea milimetrică a 
lui Haidu.. Au fost momente 
decisive, cînd potențialul me
canismului dinamovist deve
nise evident, pe fondul aproa
pe mediocru al apărării oas
peților, compusă din jucători 
greoi, rudimentari ca intuiție, 
plasament și calitate tehnică.

Friabilul zid defensiv 
mureșenilor 
în min. 46, 
Naghi și 
ind învins

al 
nou 
lui 
fi-

se surpă din 
sub asaltul

Haidu, Bai 
pentru a patra 

oară de echipa dinamovistă.
Proporția scorului sleiește 
treptat ambele echipe. Dina
moviștii vor juca, de acum 
înainte, doar cu intermitențe 
(al 5-lea gol a fost frumos 
construit și realizat de către 
Pîrcălab). Demoralizată, A.S A. 
își va arăta chipul ej modest, 
pe care splendidul șut expe
diat în gol de către Chiru, de 
la aproximativ 35 de metri, 
nu va fi suficient să-l mas
cheze.

Credem că Dinamo este cea 
mai puternică echipă în mo
mentul de față, dar prezintă 
căderi în superficialitate, ne
cunoscute marilor echipe, dem
ne de acest titlu la scara fot
balului internațional. în 
schimb, A.S.A. pare să fie, 
într-adevăr, „a 14-a“ echipă 
din divizia națională. Nemeri
tată, scoaterea din joc a lui 
Naghi.

R. BALABAN

BRAȘOVENII CONTINUA
„MARȘUL SPERANȚELOR"

STEAGUL ROȘU — RAPID
2—1 (2—0)

BRAȘOV, 26 (prin 
de la trimisul nostru).

Stadion Tineretului ; 
frumos ; teren bun ; 
tori — aproximativ 7 000. 
marcat : Ardeleanu (min. 
Ivăncescu (min. 24 din 11 
și Ionescu (min. 58).

Steagul roșu : Adamache

telefon
timp 

specta-
All
10), 
m)

Steagul roșu : Adamache 9 — 
Ivăncescu 9, Jenei 8, Alecu 8, 
Rusu 8, Gane 6, Pescaru 8, 
Nicolae 5 (din min. 60 Flores- 
cu 5), Necula 7, Ardeleanu 7, 
Gyorfi 8.

Rapid : Răducanu 7 — ștefan 
6, Motroc 7, Lupescu 8, Greavu 
8, Pop 6, Jamaischl 7, Năstu
rescu 8, Dumitriu II 7 (din 
min. 82 Neagu), I. Ionescu 6, 
Codreanu 5.

A arbitrat N. Cursaru — 
Ploiești ajutat la
tușă de Vasile Topan — Cluj 
și Petre Căpățînă — Buzău.

Arbitrul Alexandru Toth — 
Oradea, programat inițial pen
tru acest Joc, a devenit in
disponibil.

Steagul roșu — ajutat în 
bună măsură și de... Farul 
Constanța — a mai făcut un 
pas important în tentativa de 
evitare a locurilor care duc 
la baraj. A învins astăzi pe 
Rapid, după un meci plăcut, 
viu disputat, în care s-a chel
tuit foarte multă energie.

CRAIOVENII ȘI-AU APĂRAT
CU STRĂȘNICIE ULTIMA ȘANSĂ!

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— U.T.A. 2—0 (1—0)

CRAIOVA, 26 (prin telefon). 
Stadionul Central; timp fru
mos ; teren bun ; 20 OOO de 
spectatori. Au marcat Marian 
Popescu (min. 36) șl Sfîrlogea 
(min. 77).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Plică 8 (min. S3 — Ga- 
boraș) — Deselnicu S, Mlncă 
7, Bîtlan 8, Deliu 7, M. Popes
cu 8 (min. 01 — Strimbeanu 8), 
Ivan 9, Niță 7, Martlnovlcl 8, 
Cîrciumărescu 8, Sfîrlogea 0.

U.T.A. î Gornea * — Blrftu 
0, Baco; 6, Pojonl 7, Țîrlea 7, 
Mețcas t, Lereter 7, Șchiopu 
0, Petescu 0, Moț 8 (min. SI — 
Domide 5), Axente «. A arbi
trat NICOLAE PETRICEANU 

ajutat de C. PR- 
TREA șl C. MANUȘARIDE, 
toți din București.

Speranțele craiovenîlor, le
gate de echipa lor, au sufe
rit de-a lungul acestui cam
pionat mutații succesive, par- 
curgînd întreaga gamă — de 
la titlu la baraj. Azi, în me
ciul cu U.T.A., cota încrede
rii în echipa favorită a atins 
la unii valoarea maximă (cre
ditul ultimei încercări!), iar 
la alții pesimismul negării. 
In cele din urmă, au avut 
cîștig de cauză optimiștii... 
Fotbaliștii din localitate au 
abordat partida cu multă de
cizie, atacurile lor, purtate în 
viteză, pe un plan larg, pu- 
nînd la grea încercare apă
rarea arădeană imediată, 
Gornea trebuind să blocheze 
deseori în picioarele jucăto

rilor craioveni (min. 5, 6
și 9).

în min. 15, Cîrciumărescu 
execută un corner pînă la 
Niță, care pasează direct lui 
Sfîrlogea. Un șut din void și 
mingea boxată de Gornea în- 
tîlnește bara și lese afară I 
Sfîrlogea, retras alături de o 
linie mediană inepuizabilă 
(Ivan —- M. Popescu și apoi 
Strfmbeanu), impulsionează 
mereu atacul universitar, fapt 
care a decis, în ultimă in
stanță, 
U.T.A. 
scorul, 
gur în 
șuteze, 
aflat în ofsaid. Minutul ur
mător aduce deschiderea sco
rului. Cîrciumărescu, infiltrat 
printre fundașii centrali ară
deni, pasează înapoi la Ma
rian Popescu, care trage din 
fuleu la colț. Gornea, mascat, 
privește și... 1—0. In min. 77, 
Sfîrlogea ia o acțiune pe cont 
propriu și șutează surprinză
tor de la 18 m î 2—0. Urmea
ză, evident, „minutele craio- 
vene" pentru recompensarea 
galeriei mult încercate în a- 
cest retur și meciul ia sfîr- 
șit cu un rezultat pe deplin 
echitabil.

Universitatea Craiova și-a 
jucat ultima șansă cu multă 
decizie, practicînd un. fotbal 
dinamic, la care arădenii au 
răspuns cu arsenalul lor teh
nic recunoscut.

rezultatul. In min. 35, 
e pe cale să deschidă 
dar Moț, pătruns sin- 
careul mic, în Ioc să 
pasează lui Șchiopu,

Paul SLAVESCU
redactor la revista „FOTBAL"

Ca în toate partidele desfă
șurate în ultimul timp, la 
Brașov, localnicii au început 
meciul într-un ritm susținut 
Ca niște sfîrleze, Necula, 
Gyorfi și Ardeleanu au cîști- 
gat duelurile cu apărătorii ad- 
verși și au atacat periculos 
buturile porții Iui Răducanu. 
Ei au fost sprijiniți în per
manență de către Pescaru, 
care s-a infiltrat deseori chiar 
în eșalonul din față. în min. 
10, Gyorfi a pătruns pe ex
tremă, a centrat pe jos și 
Necula a șutat în Greavu. 
Mingea, respinsă, a ajuns la 
Ardeleanu, care de la 6—7 m 
a șutat cu sete și a deschis 
scorul mai repede decît s-ar 
fi așteptat spectatorii. Presiu
nea gazdelor sporește, dar 
scorul nu e majorat fiindcă 
se ratează (în min. 22 Arde
leanu a trimis mingea în 
bară, după ce-1 driblase pe 
Răducanu). Golul următor a 
survenit datorită unei gafe a 
lui Răducanu. In min. 34, Pes
caru a făcut o cursă lungă, 
a depășit întreaga apărare ad
versă și a intrat în careu, în 
stingă lateral. Răducanu a ie
șit din poartă și l-a faultat 
clar, astfel că arbitrul a a- 
cordat fără ezitare 11 m. Lo
vitura a fost transformată de 
Ivăncescu.

în această parte a, meciului, 
riposta bucureștenilor e mai 
slăbuță. Ionescu joacă șters, 
ca să nu mai vorbim de Co
drean u. astfel că eforturile 
(și centrările excelente) ale 
lui Năsturescu se pierd în 
van. Și totuși, Rapidul putea 
marca. In min. 45 Năsturescu 
a făcut o cursă frumoasă și 
a șutat de Ia 5 m. Adamache 
a respins, Dumitriu II a re
luat de la 3 m, dar printr-un 
reflex extraordinar Adamache 
a boxat din nou. N-au trecut 
'decît cîteva secunde șl por
tarul brașovean s-a remarcat 
din nou, respingînd o minge 
periculoasă, „pusă” eu capul 
de Năsturescu lîngă bara din 
stînga.

După pauză — mai bine 
zis din min. 60 — brașovenii 
dau semne de oboseală. în 
special înaintarea, care nu 
mai aleargă și care nu maî 
păstrează mingea. Inițiativa 
trece de partea oaspeților. La 
un contraatac, după două pa
se cu Năsturescu, Ionescu în
scrie jos, la colț. Apărarea 
brașoveană depune eforturi 
pentru a respinge atacurile 
periculoase ale rapidiștilor. 
Jenei și Alecu degajează pu
ternic pentru a-și crea mo
mente de odihnă. E doar 2—1 
pentru Steagul roșu și Ra
pidul domină. Scorul nu e 
modificat pentru că Ada
mache are cîteva intervenții 
salutare. Gazdele — ca și în 
partida cu Jiul — termină 
foarte greu meciul. Trag 
chiar de timp, aruncă min
gea în tribună. Și astfel, 
brașovenii au obținut o nouă 
victorie dătătoare de speran
țe. Acum gîndurile lor se în
dreaptă către Tg. Mureș. Ce 
va fi ?

Constantin ALEXE



FOTBAL

sfîrșit cu 
Ajax din 
a totalizat

Floretiștil români-campioni mondiali 
învinși ia București: 6-10 cu Polonia

PE GLOB

AfiTurf Țiu (in dreapta) — cel mai eficace flore tist român în meciul cu Japonia. Iată-l, in 
asaltul cu Tabuki...

După o ușoară Încălzire 
efectuată în compania repre
zentativei secunde a Româ
niei (13—3), olimpicii noștri 
s-au aflat față în față 
„4“-ul Japoniei.

Inițial, floretiștil niponi 
tihniseră echipa olimpică 
Poloniei, în fața căreia 
daseră la un scor care nu o- 
glindește fidel raportul de 
forțe : 6—-10.

Meciul România—Japonia, 
primul în țara noastră, a fost 
urmărit cu un mare interes 
de un numeros public. La în
ceput este de semnalat o 
ușoară inițiativă a floretiști- 
lor români. Drîmbă trece de 
Wakasugi (dar nu după pu
ține eforturi), reușind o vic
torie cu 5—4, iar Țiu dispune 
cu ușurință de Tsuruta, cu 
5—1. Conducem, deci, cu 2-—0.

în asaltul tal treilea, însă, 
Mureșan comite unele inexac
tități în atac și pierde la Ta
buki cu 5—2. Apoi, Falb, în 
asaltul cu Fukuda, greșește a- 
tacînd cu regularitate în pas 
fandare, astfel că japonezul 
își, adjudecă victoria, cu 5—3.

în manșa a H-a, Țiu, foarte 
activ ca de obicei, preia con
ducerea printr-o spectacu
loasă victorie la Wakasugi, cu 
5—3. Dar, Drîmbă nu insistă 
șuficient pe acțiunile sale spe
cifice de atac și pierde la 
Tabuki, cu 5—2. Este 3—3 și 
trecem prin momente destul 
de dificile, deoarece nici Falb 
în, asaltul care urmează; cu 
Tsuruta, nu reușește să rein
tre în ritm și cedează la li

mită (4—5), după ce condu
sese lejer cu 3—1 și 4—2. în 
această situație, asaltul Mu
reșan—Fukuda se anunța deo
sebit de important. Mureșan 
a cîștigat, însă, cu 5—2. 
Prin urmare și manșa a Il-a 
se încheie la egalitate, 4—4.

Cuvîntul de ordine al an
trenorului emerit Vasile Che- 
laru a fost ca băieții noștri 
să forțeze ritmul, să preia ini
țiativa cu mai multă hotărîre. 
Țiu are ocazia de a aplica in
tegral acest sfat: în asaltul eu 
Tabuki, mezinul naționalei 
este permanent peste adversar 
pe care îl depășește cu pro- 
pria-i armă, o viteză de reac
ție de-a dreptul sufocantă! 
Victorie cu 5—2 și din nou 
luăm conducerea. La fel se 
întîmplă și cu Falb care îl 
depășește pe Wakasugi (5—4). 
Conducem cu 6—4, dar emo
țiile nu ne ocolesc. Fiindcă 
în următoarele două asalturi, 
nici Drîmbă (1—5 cu Fukuda) 
și nici Mureșan (4—5 cu Tsu
ruta) nu reușesc să-și impună 
tactica. Așadar, 6—6 la capă
tul manșei a III-a.

cu
în- 

a 
ce-

Este rfwM M Falb afi in
tre pe planșă și tenacele nos
tru trăgător realizează o vic
torie categorică la Tabuki, cu 
5—1. în continuare, Țiu ține 
să încheie meciul cu victorii 
pe toată linia. Tentativă reu
șită : 5—4 cu Fukuda. Mure
șan, dezlănțuit, majorează a- 
vantajul echipei noastre prin- 
tr-un 5—2 în fața lui Waka- 
sugi iar Drîmbă, reamintin- 
du-ni-1 .pe cîștigătorul „Cupei 
Adrien Romei", se dovedește 
mai activ decît Tsuruta (5—3). 
Și astfel echipa României ob
ține o frumoasă victorie cu 
10—6.

Un scurt intermezzo, me
ciul Polonia—România B

Foto: PAUL ROMOȘAN 
(11—6) și apoi al doilea hop 
pentru olimpicii noștri, par
tida cu echipa Poloniei,

Din păcate, cel de-al doilea 
hop, nesperat d« dificil, n-a 
mai putut fi trecut de către 
floredștii noștri. Echipa Ro
mâniei, limitată la serviciile 
lui Țiu și Mureșan, nu a pu
tut obține decît 6 victorii, 
față de cele 10 ale polonezilor. 
Neînvinsă, formația lui Pa- 
rulski și Franke a cîștigat în 
acest fel triunghiularul. Pe 
locul 2 — România A, iar pe 
locul 3 — Japonia (în ultimul 
meci al concursului: 13—3 cu 
România B).

CEHOSLOVACIA — U.R.S.S.
IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

Meciul retur dintre echipe
le U.R.S.S, și Cehoslovaciei, 
contînd pentru preliminariile 
turneului olimpic de fotbal, 
se va disputa la 1 iunie la 
Ostrava. După cum se știe, 
prima întîlnire, desfășurată 
la Moscova, a revenit fot
baliștilor sovietici cu scorul 
de 3—2.
DOI JUCĂTORI SCHIMBAȚI — 
TN CAMPIONATUL MONDIAL

Vicepreședintele F.I.F.A., 
H.. Cavan, aflat la Glasgow, 
unde se ține un curs inter
național de arbitri, a anun
țat că la viitorul 
mondial de fotbal 
misă înlocuirea a 
tori i portarul, în 
ment al partidei, 
jucător în prima repriză.

WEST BROMWICH,
IN AFRICA...

în continuarea turneului

ce-1 întreprinde în Africa, 
echipa engleză West Brom
wich Albion a terminat la 
egalitate (1—1) cu selecționa
ta Tanzaniei. Golul engle
zilor a fost marcat de Jeff 
Astle, același care a înscris 
punctul cu care Albion a 
cîștigat Cupa Angliei.

...Și ARSENAL IN JAPONIA
La Fukuoka (Japonia) for

mația londoneză Arsenal a 
întîlnit reprezentativa Japo
niei, pe care a învins-o cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin
golul înscris de David Sim
mons.

Tiberiu STĂMA

VOLEIBALIȘTII
DINAMOVIȘTI

SUS JIN Al 3-LEA MECI

ora 14, volei- 
la Dinamo

Astăzi, la 
baliștii de 
București pleacă în Belgia, 
pentru a susține, în ora
șul La Louvierre, meciul 
decisiv cu Spartak Brno 
din finaia „Cupei campio
nilor europeni". Lotul di- 
namovist cuprinde pe Der- 
zei, Corbeanu, Schreiber, 
Tîrlici, Smerecinschi, Gan- 
•ciu, Cozonici, Papugiu, 
Stoian, Duțică și Marian 
Viorel. Partida, care va 
avea loc la 30 mai, va fi 
condusă de arbitrii belgi
eni Robert Demarsin și 
Franțois Peters.

în caz de egalitate după 
cele două partide ale finalei 
intercontinentale nu va avea 
loc un meci de baraj, ci va 
decide golaverajul.

AJAX-AMSTERDAM,
CAMPIOANĂ A OLANDEI
Campionatul de fotbal al 

Olandei a luat 
victoria echipei 
Amsterdam, care 
în cele 34 de meciuri susți
nute 58 de puncte. O secon
dează de aproape Feijenoord, 
în timp ce următorul grup

se află la o distanță de pes
te 10 puncte.

TURNEU FINAL TN CUPA 
ITALIEI

Pentru prima oară, Cupa 
Italiei se va încheia cu un 
turneu la care vor participa 
cele patru echipe rămase în 
competiție: Bologna, Inter, 
Milan și Torino.

Turneul final se va des
fășura între 13 șl 30 iunie 
sistem tur-retur. în prima 
„micro-etapă“ se vor întîlni 
Inter cu Bologna și Torino 
cu Milan.

campionat 
va fi per- 
doi jucă- 
orice mo
și un alt

FINALA INTERCONTINENTALA
Finala Intercontinentală se 

va disputa anul acesta între 
campioana Amerlcii de Sud, 
Estudiantes La Plata, și cîș- 
tlgătoarea C.C.E., a cărei fi
nală va opune formațiile 
Manchester United șl Benfica 
Lisabona.

f^tfdex-radi O'telefon-^
■helat la Leipzig un concur» Internațional da 
participat trăgători din R.D. Germană, Româ-

OLGA ORBAN-SZABO
COMO, 26 (prin telefon). —■ 

Turneul internațional desfă
șurat în localitate și dotat 
eu „Floreta de argint" a fost 
cîștigat de scrimera sovietică 
Novikova. In turneul final, 
ea a realizat un număr de 
5 victorii. Pe locul 2 s-a cla
sat Olga Orban-Szabo cu 4 
victorii, iar pe locul 3 Ildiko 
Bobis (Ungaria) cu 2 victo
rii, la fel ca și Antonella 
Ragno, prima dintre flore- 
tistele Italiei. Ileana Drîmbă

PE LOCUL Z IA COMO 
a încheiat turneul pe locul 
5 (2 v. — 17 t.p.) înaintea 
sovieticei Samușenko, cam- 
piona mondială din 1966, care 
n-a realizat nici o victorie.

Celelalte reprezentante al® 
țării noastre au ocupat locu
rile 7 și 8 (Ana Ene și, res
pectiv, Ecaterina Iencic) și 
12 (Marina Stanca).

Clasamentul pe națiuni:
1. U.R.S.S., 2. România, 3. Un
garia.

> 5 '
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Moment spectaculos din finala „Cupei Austriei" la fotbal, în 

care Rapid Viena a dispus de A.K. Graz cu 2—1. In fotografiei 
Bjerregard (Rapid) în luptă cu apărarea echipei din Graz.

Steaua (masculin) și Universitatea Timișoara (feminin)
virtuale campioane naționale la handbal

DIVIZIA A, MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
13—11 ~ ~
și-au impus 
către finalul partidei, obți- 
nînd o victorie meritată, dar 
muncită. Jocul a abundat în 
neregularități (74 de faulturi, 
din care 11 soldate cu lovi
turi de la 7 m!), ratări din 
poziții clare, multe pase gre
șite și eliminări. Studenții au 
jucat bine în atac, dar în a- 
părare agresivitatea lor exce
sivă a frînat cursivitatea în
tîlnirii. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de : Licu (9) 
pentru Dinamo și Gunesch 
(6) pentru Politehnica. A ar
bitrat bine un joc dificil 
Vlad Cojocaru-Craiova. (Gh. 
Rangu). DINAMO BRAȘOV— 
TEXTILA C1SNADIE 25—21 
(12—5). Brașovenii și-au asi
gurat victoria încă din prima 
repriză, menținînd avantajul 
și în repriza secundă, cu 
toată revenirea oaspeților. 
(T. Marin — coresp.). C.S.M. 
REȘIȚA — STEAUA BUCU
REȘTI 17—24 (7—11). Joc
de factură tehnică bună, 
oaspeții luptînd cu multă ar
doare pentru victorie. 
Plăvitu — coresp). 1 
VERSITATEA 
RAFINĂRIA 
23—14 (10—9). 
disputat, în 
s-au impus doar în repriza 
secundă, cînd au finalizat 
mai mult din acțiuni de pe 
semicerc. Corect arbitrajul 
iui Adalbert Hristof 
goj. (P. Radvani — coresp.).

UNIVERSITATEA
KEȘTI — DINAMO BACĂU 
15—17 (9—8). Cu un finiș mai 
bun, cu portarul Negovan, 
din nou, în formă foarte 
bună, băcăuanii au cîștigat 
această întîlnire care a plă
cut prin dinamismul fazelor 
și evoluția scorului. Studen
ții, cu un plus de atenție în 
atac, puteau obține un rezul
tat de egalitate care ar fi fost 
echitabil. (G. R.).

(7-7). Dinamoviștii 
superioritatea

(I. 
UNI- 

CLUJ — 
TELEAJEN 

Un joc viu 
care studenții

Lu-

BUCU-

DIVIZIA A, FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI— 

LICEUL 4 TIMIȘOARA 7—4 
(5—2). Bucureștencele, după 
ce au condus la un moment 
dat cu 4—0, au slăbit ritmul, 
fiind obligate în repriza se
cundă să se întrebuințeze se
rios pentru a-și adjudeca vic
toria. Jocul nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic și spectacu
lar ...........
pe comițînd multe greșeli. 
Au ‘ ‘ ■ ■-
Ilie (2), Papa, Iordan și Ne- 
delcu pentru Confecția și 
Mezentrah (3) și Gavrilov (1) 
pentru timișorence. Compe
tent arbitrajul lui Gh. Crîs- 

Petroșeni. (G. R.î.

satisfăcător, ambele echi-

înscris: Zamfirache (2),

RULMENTUL BRAȘOV — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 
14—11 (7—5). Brașovencele 
au atacat mai insistent, au 
fructificat multe din ocaziile 
create și au obținut o vic
torie meritată. Handbalistele 
din Tg. Mureș au jucat ulti
ma carte* de a măi rămîne în 
prima divizie, dar... au pier
dut. Foarte bun arbitrajul lui 
P. Tîrcu — București. (C. 
Gruia — coresp. principal). 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 9—5 (5—3). Der
biul etapei și totodată al 
campionatului a dat cîștig de 
cauză formației timișorene, 
care este astfel virtuală cam
pioană națională. Intîlnirea a

Costache II (Dinamo) înscrie din plonjon. Fază din meciul 
Dinamo București — Politehnica Timișoara.

Foto: N. AUREL

fost viu disputată, rezultatul 
final fiind hotărît în ultimele 
minute de joc. Bv.cureșten- 
cele au luptat cu multă dîr- 
zenie, justificînd poziția se
cundă pe care o ocupă în 
clasament. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de 
Secheli (5) pentru Universi
tatea Timișoara și Arghir (3) 
pentru Universitatea Bucu
rești. A arbitrat corect loan 
Balint — Tg. Mureș. (Ion 
Stan — coresp.). CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA — RA
PID BUCUREȘTI 9—13 (5—7). 
Joc echilibrat în prima re
priză. După pauză, rapidistele 
s-au distanțat datorită, în 
special, fructificării multor 
contraatacuri. Principalele 
realizatoare de la Rapid : He- 
deșiu (5) și Băicoianu (4). 
(C. Cretu — coresp.). PRO
GRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALATI 
10—6 (5—4). Joc de uzură, 
în care ambele echipe s-au 
întrecut în a comite cît mai 
multe faulturi. Scorul s-a 
menținut strîns pînă aproape 
de final, cînd bucureștencele 
au punctat decisiv și și-au ad
judecat o prețioasă victorie. 
Principalele realizatoare : Ma
rinescu — 4 (Progresul) și M. 
Oțelea — 3 (Politehnica).
Bun arbitrajul lui D. Purică- 
Ploiești. (M. Borzea - coresp.).

„METRONOMUL" LIEI MANOLIU Șl DISPUTA SĂRITORILOR

Ieri »-a Încheiat 
tir, la care au l-------- ---------- -------------.
nia și Cehoslovacia. La proba de pistol viteză cunoscutul pis
tolar cehoslovac Wadislav Falta a obținut un rezultat exce
lent, 595 p din 600 posibile. Pe locurile următoare »-au cla
sat Pinnik (R.D.G.) și Hurth (Cehoslovacia), ambii cu 593 p. 
Trăgătorul român Al. Ghered s-a clasai pe locul 10 cu 584 P>

ALTE REZULTATE: pistol preciziei 1. Artelt (R.D.G.) 
566 p (!), 2. Volmar (R.D.G.) 558 p_ 11. M. Teodor (România) 
536 p... 16. Al. Ghered 518 p.

Armă calibru redus 3 x 40 f : 1. Wunderlich (R.D.G.)
1152 p, 2. Navratin (Cehoslovacia) 1148 p... 12. P. Șandor (Ro
mânia) 1136 p... 24. D. Becea (România) 1092 p ; 60 f. poz. 
culcat: 1. Pojer (Cehoslovacia) 591 p, 2. Lipoldt (R.D.G.) 591 p,
3. Houdek (Cehoslovacia) 591 p... 16. P. Șandor 583 p.

FETE — armă standard 60 f. poz. culcat: Gerda Vob 
(R.D.G.) 587 p, 2. Marga Nabel (R.D.G.) 580 p, 3. Mariana An
tonescu (România) 580 p... 7. Iuliana Daroczi (România) 
580 p, 8. Aritina Bițică (România) 574 p... 10. Margareta Ena- 
che (România) 568 p, 11. Mariana Borcea (România) 568 p. 
3 x 20 f : 1. Nabel 567 p, 2. Vob 563 p, 3. Antonescu 561 p,
4. Bitică 558 p... 8. Enache 548 p, 9. Borcea 541 p, 10. Daroczi 
535 p.
ÎN TURNEUL de șah de la 
Tbilisi, după 11 runde, condu
ce IJana Alexandria (U.R.S.S.) 
cu 8 p. Urmează Tatiana Za- 
tulovskaia l'/s p și Ellsabeta 
Polihroniade (România) 7 p.

ATLEȚTI FRUNTAȘI din 
U.R.S.S. au evoluat într-un 
concurs la Leselidze. Rezulta
te: 100 m: V. Sapeia 10,2; su
liță : 
mg.: V.
UeR.S.S.
Savciuk 
nafin 5,01 m.

I. Lusis 83,48 m; 110 
Balîhin 13,7 (rec. 
egalat); 200 m : B. 

20,8 ; prăjină : I. Ha-

A VII-a ETAPA1 a Turului ci
clist al Italiei, disputată pe 
distanța San Remo—Alessan
dria (223 km), a fost cîștigată 
de Antonio Momene (Spania) 
în 5h 53:07, urmat de Gross- 
kost (Franța). Dancelli păs-

trează 
urmat 
Zilioli 
4:09.

tricoul galben, fiind 
de Merckx
la 2:00 și

la 1:55, de 
Motta la

a cîștigatGRAHAM HILL
Marele Premiu al Monaco- 
ului, formula I, pe o mașină 
„Lotus", 
orară de

realizînd o medie 
125,238 km.

CU ALBELE înJUCIND
partida a 10-a, marele maes
tru danez Larsen l-a învins 
pe marele maestru Portisch 
(Ungaria) și a cîștigat cu 
5>/2 — 4V2 calificarea în se
mifinalele campionatului mon
dial. K
TURUL CICLIST al Angliei a 
început cu o etapă contra- 
cronometru de... 3,500 ion. A 
învins G. Petersson (Suedia)

NOI RECORDURI MONDIALE LA ARUNCAREA DISCULUI
SILVESTER: 66,54 M Șl CHRISTINE SPIELBERG: 61,64 M.

I h hm ij

Atleta Christine Spielberg (R.D.G.) a realizat ieri un nou re
cord mondial la aruncarea discului: 61,64 m. T’_ .'.toi ____ 2
aparținea atletei vest-germane 
61,26 m.

Vechiul record
Liesel Westermann și era de

★
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Modesto (Cali
fornia), atletul Jay Silvester

*

(S.U.A.) a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea 
discului, cu 66,54 m

Trimisul nostru special la Oslo, RADU VOIA, transmite

ȘI-AU IMPUS SUPERIORITATEA: 5-0!

Mai animată șl în orice caz 
mai interesantă decît prima zi 
de concurs, reuniunea de du
minică a atleților seniori a 
strălucit prin cîteva rezultate 
prestigioase. Ne vom referi, în 
primul rînd, la cel înregistrat 
la disc de Lia Manoliu. Reve
nită din Italia abia sîmbătă 
seara, ea a pierdut „star
tul" în întrecerea feminină și 
a cerut aprobarea directoru
lui de concurs să evolueze to
tuși în compania băieților. 
Performanța de 56,16 m, cea 
mai bună a ei din acest se
zon, se înscrie pe un loc frun
taș în ierarhia mondială a a- 
nului olimpic. Cu totul remar
cabilă a fost și constanța a- 
runcărilor Liei: 55,74 m, 55,98 
m, 56,16 m, 55,46 
depășit.

O luptă foarte 
în vizor recordul 
lej uit proba de 
lungime. Ca rezultate (Săru- 
can—7,72 m, la 2 cm de re
cord, Mureșanu—7,65 m și Za- 
haria—7,64 m) și implicit ea 
medie a primilor șase, lungi
mea a însemnat cea mai reu-

m, 55,80 m,

dîrză, avînd 
țării, a pri- 
săritură în

șită dispută din istoria atle
tismului nostru. Bune și pline 
de promisiuni și rezultatele 
primelor trei clasate (Silai, 
Berna șl Gabor) la 800 m, re
velația cursei fiind tînăra a- 
lergătoare bucureșteană Ceci
lia Berna.

Cupele oferite de Comitetul 
Olimpic Român au fost atri
buite Liei Manoliu și Olimpiei 
Cataramă (disc), ZoîtanVamoș 
(3000 m obst.), Mihaelei Peneș 
(suliță) și lui Nicolae Mustață 
(pentru maratonul de la Karl 
Marx-Stadt).

Rezultatele de ieri : BĂR- 
BAȚI : 200 m: B. Iliescu
(Metalul) 21,2, Al. Munteanu 
(CAU) 22,2, D. Grama (U 
Cluj) 22,3, N. Perța (Steaua) 
22,3 ; 800 m : Gh. Ungureanu 
(Din.) 1:51,4, I. Damaschin 
(Steaua) 1:52,1, M. Neamțu 
(CAU) 1:52,6; 10 000 m: A. Bara- 
baș (Din.) 29:59,2,1. Cioca (Met. 
Cugir) 30:01,0, N. Siminolu 
(Rapid) 31:19,6; 400 mg: V. 
Jurcă (Din.) 53,4, V. Mihă- 
iescu (Rapid) 54,2, I. Burcă 
(CAU) 54,8 ; lungime : V. Să- 
rucan (CSM Cluj) 7,72, V. Mu-

reșanu (Steaua) 7,65, M. Zaha- 
ria (Rapid) 7,64, D. Bădini 
(Steaua) 7,38, M. Simionescu 
(Din.) 7,22, C. Agapie (CAU) 
7,12 ; disc: I. Naghi (Steaua) 
55,36, V. Sălăgean (St. roșu 
Brașov) 51,16, Z. Hegheduș 
(Din.) 49,32 ; ciocan : Gh. Cos- 
tache (Din.) 63,76, V. Țibul- 
schi (Din.) 63,16, St. Șiscovici 
(St. roșu Br.) 59,30, Fr. Schnei
der (CSO Mediaș) 57,18, D. 
Gheorghiu (Rapid) 57,16; de
catlon : S. Hodoș (CAU) 7 18-1 
p, M. Muha (CSO Iași) ; 30 
km: T. Voicu (Steaua)
1.44:55,0, P. Lazăr (Farul 
C-ța) 1.44:55,0, I. Vișan (Din.) 
1,48:34,0, I. Reinhaltz (UT 
Arad) 1.49:25,0, I. Tănase 
(Progresul) 1.49:47,0 ; 20 km 
mars: Hans Reiman (RDG) 
1.31:00,0, Peter Frenkel (RDG) 
1.31:04,0, L. Caraiosifoglu (Di
namo) 1.32:01,4, Smaga (URSS) 
1.32:59,4, ~ '
1.35:07,6, 
1.35:29,2, 
1.35:46,2, 
1.35:59,6,
1.36:13,2 ; FEMEI : 200 m :
Mariana Goth (Metalul) 24,7, 
Ioana Petrescu (Rapid) 25,0,

Solodov (URSS) 
I. Vasile (Din.)

M. Perșinaru (PTT)
N. Rînceanu (Rapid) 

N. Maxim (Din.)
FEMEI : 200

Ecati. Vitalios (Steaua) 26,3, 
Viorica Recu (OSS Buc.) 26,4 ; 
800 m: Ileana Sila! (CSM 
Cluj) 2:07,2, Cecilia Berna 
(Metalul) 2:08,3, Viorica Ga
bor (CAU) 2:09,7, Niculina 
Onică (Constr.) 2:14,7, Elisab. 
Bucur (Constr.) 2:15,9, Ana 
Pavel (Petrolul PI.) 2:16,0; 
80 mg : Valeria Bufanu (Me
talul) 11,3, Anamaria Vitalios 
(CAU) 11,5, Viorica Enescu 
(CAU) 11,6, Viorica Dinu 
(Lie. 2 C-lung) 11,6; înăl
țime : Virginia Bonei (Rapid) 
1,63, Cornelia Popescu (Lie. 
35 Buc.) 1,60, Dumitra Radu 
(Steaua) 1,60 ; greutate : Ana 
Sălăgean (Tractorul Br.) 16,17, 
Elena Elic (Metalul) 14,64, 
Anca Gurău; (Prog.) 14,34, Vio
rica Brad (Prog.) 13,20; su
liță : Mihaela Peneș (Dinamo) 
53,84, Ioana Stancu (Dinamo) 
50,76, Elisăbeta Prodan (CAU) 
48,78 ; pentatlon: Rodica Ta- 
rălungă (Șc. Sp. Roman) 4197 
p, Anamaria Vitalios (CAU) 
4118 p, Crista Nicolaus (St. 
roșu Brașov) 3999 p, Olga Da
mian (St. roșu Br.) 3978 p.

Romeo VILARA

OSLO, 26 (prin telefon). 
Barometru, totdeauna precis, 
presa apărută la sfîrșit de 
săptămînă, aci ia Oslo, a con
semnat cu fidelitate impor
tanța evenimentului sportiv 
ai cărui protagoniști au fost 
tenismanii români și cei nor
vegieni. Ziarul „Morgenbla- 
det" remarca, în cronica de 
sîmbătă a meciului, că Ro
mânia posedă una din cele 
mai bune reprezentative 
tenis din lume, deosebit 
redutabilă pe terenurile 
zgură. „Ion Țiriac și 
Năstase sint jucători de Înal
tă clasă — scrie ziarul — al 
căror tenis este o adevărată 
probă de măiestrie". Iar 
„Aftenposten", alt ziar nor
vegian de mare tiraj, carac
teriza astfel pe cei doi echi
pieri : „Năstase joacă intre- 
prid, cu eleganță și cu multă 
inspirație. El imprimă parti
dei un tempo formidabil. La 
Țiriac impresionează forța 
loviturilor, dar și felul cum 
Ie dirijează tactic, cu schim
bări de direcție derutante. 
Am admirat la amîndoi un 
tenis excelent". Ecouri care 
certifică valoarea tenisului 
românesc, al cărui prestigiu 
peste hotare este în continuă 
creștere.

Timp de trei zile, la poarta 
terenurilor de tenis de la 
Bestum, cartier de vile co
chete la marginea capita
lei norvegiene, autoturismele 
spectatorilor au făcut coadă. 
Camerele de luat vederi ale 
televiziunii și microfoanele 
radioreporterilor au fost și 
ele prezente. Plasarea meciu
lui de „Cupa Davls" în afara

orașului n-a constituit un 
impediment pentru iubitorii 
de sport din Oslo, obișnuiți 
cu pelerinajele de iarnă pe 
vîrful muntelui Holmenkol- 
len, de unde își ia zborul 
Bjorn Wirkola la marea tram
bulină sau cu drumul spre

sportului alb, în care Româ
nia figurează acum printre 
cele opt țări europene ce-și 
vor disputa dreptul de a in
tra în finalele inter-zone 
pentru „Cupa Davis".

★

Tiparul 1 L P. informația*, «r. Breiolarsu fâ™S&

ION ȚIRIAO

stadionul Bislet, ale cărui 
piste de gheață se preschim
bă în cele de zgură, după a-: 
notimp.

A fost o prezență remar
cată a tenisului românesc în 
îndepărtata țară a fiorduri
lor, cu vechi și glorioase tra
diții sportive. Ea rămîne con
semnată și în fișa rezultate
lor competiției supreme a

Duminică, scorul final al 
întîlnirii Norvegia — Româ
nia a urcat la nivelul ma
xim : 5—0 în favoarea sporti
vilor noștri. Mai întîi, Ilie 
Năstase în fața lui Erik Elvik 
(6—2, 6—3, 6—1), apoi Ion 
Țiriac în meciul său cu Frid- 
jof Prydz (6—2, 6—4, 6—3)
au mai adus fiecare cîte un 
punct echipei române, după 
evoluții foarte aplaudate. 
Reprezentativa de tenis a 
României pleacă victorioasă 
de la Oslo.

R.F. A GERMANIEI

ROMANIA

3-3 LA POLO

La 
șurat 
tre reprezentativele de polo 
ale R. F. a Germaniei și Ro
mâniei. Partida s-a încheiat 
cu un scor egal: 3—3 (1—1, 
0—0, 1—1, 1—1). Au marcat: 
Szabo 2 (ambele din 4 m) și 
Mărculescu pentru echipa ro
mână, respectiv, Schumann, 
Nagy șl Noack (toate din 
4 m) pentru formația vest- 
germană.

Iudwigsburg s-a desfă- 
un prim joc amical în-
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