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Un rezultat surprinzător:

ROMÂNIA - POLONIA 7-9.
LA FLORETĂ FETE!

România — Polonia, la flo
retă fete : 7—9 I Și n-a lipsit 
mult ca să fie chiar 6—10. 
Cine ar fi putut să creadă ? 
Ocupantele locului III la 
mondiale au fost depășite de 
o echipă care, la Montreal, 
nu reușise să se situeze nici 
între primele zece competi
toare. Iată ce înseamnă să-ți 
ăubapreciezi adversarul. în 
plus, floretistele noastre au 
manifestat o stare de eviden
tă oboseală, nervoasă în
deosebi, care și-a spus cu- 
Vîntul.

Meciul a debutat promiță
tor, cu două victorii româ
nești, care anunțau un scor 
categoric, așa cum ar fi fost 
și firesc : Iencic a întrecut-o

Ana Ene, de r-erecunoscut, 
n-a putut evita tnfrîngerta 
din manșa a IlI-a, la Wan

da Fukala...

pe Cymermann (4—3), iar 
Drîmbă pe Fukala (4—1). Ene 
n-a putut, însă, trece de 
Ballon (1—4) și nici Szabo de 
Pawlas. Scorul — după pri
ma manșă — a fost egal i 
2—2.

Manșa a 2-a a deschis-o 
Iencic, surprinzător, cu o în- 
frîngere Ia Fukala (2—4). 
Apoi, Ene, în asaltul cu Cy- 
mermann, a trebuit să se re 
cunoască din nou învinsă 
(1—4). Handicapul l-a redus 
Drîmbă, printr-o netă victo
rie la Pawlas (4—1). Manșa a 
încheiat-o Szabo cu o victo
rie dificilă la mezina echipei 
poloneze, Ballon (4—3). Deci, 
din nou egalitate ; 4—4.

Se impunea ca acum flore
tistele noastre să forțeze pro
gresiv ritmul, să se impună 
și să se distanțeze. Dar, dim
potrivă, polonezele sînt cele 
care se mobilizează și acțio
nează mai hotărît, astfel că 
Rierd una după alta! Ene, 
Iencic șl Szabo : 3—4 la Fu
kala, 2—4 la Pawlas și 3—4 
la Cymermann! Drîmbă a 
reușit să mai micșoreze din 
handicapul creat, printr-o vic
torie categorică la Ballon 
(4—0). Și, astfel, manșa a 3-a

Tiberiu ST AMA

(Continuare In pag. a 4-a)

Ionel DRlMBĂ

pe locul I
In „Cupa Giovaninl"

(PAO. A 4-a)

FINAL DRAMATIC
ÎN „CUPA PRIMĂVERII": 
GRIVITA ROSIE•* *

ÎNVINSĂ LA TIMISOARA..
A

tn fotografie, fază din sin
gurul meci calm : Steaua
— Progresul 17—6 (Progre
sul în echipament alb).

(Citiți amănunte in pagi
na a II-a).

VASILE TUDOR

POLITEHNICA GALAJI Șl CRIȘUL ORADEA ÎN BARAJ

Foto : A. NEĂGUVoinea înscrie cel de al treilea gol. Fază din meciul Metalul — Politehnica Iași

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
ÎN DIVIZIILE B Șl C

DUNĂREA GIURGIU, ELECTROPUTERE CRAIOVA, MEDICINA CLUJ

Șl OȚELUL GALAȚI AU PROMOVAT lN DIVIZIA B

Korcinoi contra Gheorghiu

Sancționarea
Cea mal Interesantă partidă 

a medului București — Lenin
grad a fost, desigur, întîlnirea 
din primul tur dintre marele 
maestru Viktor Korcinoi, re
centul învingător al Iui Re- 
shevsky f-n sferturile de finală 
ale camj .matului mondial, și 
campionul) nostru, Florin 
Gheorghitj. Iat-o, cu scurte co
mentarii consemnate pe margi
nea unei convorbiri cu învingă
torul.

GAMBITUL DAMEI

Alb : V. Korcinoi
Negru : F. Gheorghiu

l.dl d5 2.c4 cG 3,Cc3 CfS 4.e3 
gG 5.CI3 Ng7 6.Ne2 0—0 7.0—0 
Cbd7 8 Nd2 (Mutarea Dc2 este 
poate mai bună, dar lui Kor
cinoi nu i-a plăcut răspunsul 
8...Dc7) 8,..d:c4 9.N:c4 c5 (Cu 
această manevră negrul a ega
lat) 10.De2 c:d4 ll.e:d4 Cb6 12. 
Nb3 Ng4 13-Tadl e6 (Korcinoi 
este de părere că negrul a a- 
doptat în această fază a parti
dei o linie de joc prea pasivă, 
vizînd numai egalitatea, lăsînd 
albului prea multă libertate de 
acțiune. Era de considerat un 
plan activ pe flancul daniei.

defensivei

jucat desigur Tab8, apă- 
din vreme pionul b7) 18. 
C:f6 19.45 ! e.d5 2O.N;d5 
(Axtum ar fi-fost .mai bine 

21.Nb3 Dc7 22,Cb5 Db6 23.

Sam.)

r. 
i
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Șl, MAI DEPARTE?
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I
ndiscutabil, forța și valoarea 
sportului de performanță sînt, 
în primul rind, dimensionate 
de tinerețea acestuia, de acea 
tinerețe entuziastă, energică, 
clocotitoare, întotdeuna. și în 

oricare domeniu, avîntată cu îndrăz
neală spre piscurile consacrării. Altfel 
nu se poate ; sportul devine un hibrid 
fragil, un produs de laborator cu o 
fugară eficiență. A dovedit-o experien
ța mișcării sportive din atîtea țări ale 
lumii și — după mai vechi confuzii și 
controverse — propria noastră expe
riență. De aceea, desigur, pretutindeni 
— în toate județele — a crescut, impre
sionant, numărul copiilor și juniorilor 
cuprinși într-o activitate competițională 
al cărei volum a fost, în multe locuri, 
aproape înzecit.

Sibiul t— din totdeauna puternic cen
tru sportiv — nu face cituși de puțin 
excepție. Dimpotrivă. Frumoasele baze 
sportive, pe care cu ani în urmă por
neau să străbată anevoiosul drum al 
performanțelor atleți, boxeri, fotbaliști, 
nandbaliști, călăreți ș.a., trăiesc astăzi 
— în ciuda curgerii vremii — adevărata 
lor tinerețe. Sînt aici zeci, chiar sute 
de echipe de copii și juniori. Vin la 
stadion sau la sală în primul ceas al 
dimineții ; în urma lor alții, pînă se lasă 
înserarea peste oraș.

Și, totuși, analiza valorică a echipelor 
de seniori din Sibiu conduce la con
cluzia că există un supărător și de 
neînțeles decalaj între valoarea acesto
ra și cea a juniorilor. Fenomenul nu este 
singular. De aceea, discutînd situația 
creată la Sibiu, se poate vorbi de fapt 
și despre Km. Vîlcea, Buzău, Mediaș, 
Rădăuți, Lugoj, Alba lulia și alte orașe 
în care evidenta preocupare pentru 
dezvoltarea sportului în rîndul tinere
tului nu-și află încă expresia și într-o 
corespunzătoare creștere valorică a 
loturilor și echipelor de seniori.

La Sibiu, există o bază materială 
corespunzătoare („Sigur, ar mai fi ne
voie de cîteva terenuri, dar nu ne putem 
plînge"), numeroase cadre de tehni
cieni (numai pentru jocurile sportive 
aproape 30 de profesori de educație 
fizică, cu specializare în baschet, fot
bal, handbal, volei^ precum și un 
număr de 15 antrenori).

De ce atunci rezultatele și, mai ales, 
perspectivele echipelor de seniori, 
unele retrogradate în ultima vreme în 
diviziile secunde ale campionatelor, 
altele în prezent cu 
în clasament, stîrnesc 
nemulțumire generală ?

Se spune 
tații și el 
mulți tineri 
terminarea 
alte orașe 
stitute de 
nu toți și 
poate fi singura explicație.

Se plătește astăzi, la Sibiu, ca și 
în alte centre ale țării, dezinteresul 
manifestat pentru școlile profesionale 
ai căror absolvenți rămîn, de regulă, 
în oraș, în unitățile de producție și 
care și-ar putea continua — și desă- 
vîrși — pregătirea sportivă în cadrul 
clubului. S-a apropiat, de fapt a și 
venii, scadența efectelor lipsei de curaj 
în promovarea, la timp și permanent, 
a elementelor tinere. Nu sînt grăbite 
îndeajuns unele măsuri organizatorice 
care ar tonifica sportul de performanță 
(de ce două echipe bunicele de volei : 
Voința și Independența și nu una sin
gură, foarte bună ?).

Este poate, acum (după ce lucrurile au 
fost excelent fundamentate în sportul 
copiilor și juniorilor) mai lesne de muncit 
— cu rezultate rapide — în școală, 
deși nu în toate școlile sibiene s-au 
petrecut transformările așteptate Dar, 
nu este destul I Tinerețea sportului 
sibian trebuie să devină, foarte cu- 
rînd, maturitatea acestuia, forța care
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bazat pe a7-a3) 14.Ng5 Dd7 15. 
h3 N:f3 lG.D:f3 Cbd5 lî.Tfel 
Tac8 (Dacă ar fi prevăzut pri
mejdia care-1 amenința, negrul 
ar fi 
rind 
N:f6 
Tbg?
Dc7)
Cd6 Tbd8 24-0:17 ! (O combina
ție elegantă incheie partida) 
24...T:f7 (Sau 24...T:dl 25.T:dl 
T:f7 26.Td7) 25.T.d8 D:d8 2G.
D.b7 Dd7 27.Te7! și negrul a 
cedat. (S.

In turul al doilea al meciu
lui internațional de șah dintre 
echipele Bucureștiului și Le
ningradului, disputat ier; sea
ră, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Gheorghiu-Kor- 
cinoi */2 : ’/s, Furman-Ghițescu 
0—1, Ciocîltea-Osnos 0—1, 
Cerepkov-Soos 1—0, Zeitlin- 
Radovici 0—1, Ghizdavu-Lukin 
0—1, Volpert-Alexandra Ni- 
colau ț/2 : Vî. Teodorescu-Bi- 
șard 0—1, Kristol-Perevozmc 
0—1. Partida Drimer-Vladimi- 
rov s-a întrerupt. Astfel, după 
2 tururi, echipa Leningradului 
conduce cu 9'/2 : 6V2. Astăzi Ia 
ora 10, în sala I.P.G.G. se vor 
disputa cele 4 partide între
rupte din ambele tururi.

$

Min. 91 ! După terminarea meciului Elec- 
troputere — Chimia Făgăraș, jucătorii cra- 
ioveni își poartă antrenorul în triumf. Ei 
au promovat in divizia B, dar un mare 
merit al acestui succes revine antrenorului 
N. OȚELEANU, care la rîndul lui încearcă 
o mare bucurie, el fiind acela care acum, 4 
ani a promovat

Craiova
fi echipa Universitatea 
în divizia A

I I
I

- ÎNVINGĂTOR
ÎN „CUPA

(fără glorie) Foto i V. POPOVIGI (Graiova)

STEAUA"

(Continuare in pag. a 2-a)

Abia 
pus 

ritm

Pe traseul etapei a lll-a Foto : FR BRANDRUP

ÎNTRECERI SPECTACULOASE
ÎN CAMPIONATUL DE CĂLĂRIE

Ediția din acest an a com
petiției cicliste „Cupa Steaua1* 
— excelent organizată — s-a 
încheiat ieri la amiază, o dată 
cu desfășurarea ultimei eta
pe, București — Ploiești — 
București. Din punct de ve
dere al spectacolului sportiv, 
finalul cursei a fost ratat. 
Anostă, cu încercări timide 
de a răsturna ierarhia stabi
lită după două zile de 
concurs, desfășurată într-un 
ritm lent, mai lent chiar de- 
cît cel al etapelor de munte, 
ultima secvență a cursei nu 
ne-a oferit aproape nimic 
demn -de semnalat. Un singur 
lucru trebuie arătat: la km 
77, tînărul și inimosul Vasile 
Selejan s-a detașat, împreună 
cu D. Panaitescu, de plutonul 
cuprins de apatie (blocat). 
In scurtă vreme — 6 km — 
cei doi au luat avans un mi

nut și în acea clipă „tricoul 
galben" era în evident peri
col : în clasamentul general 
pe Selejan îl despărțeau doar 
40 sec de lider. Dar Vasile 
Tudor, cel care avea dato
ria să-și apere poziția de li
der (era vorba de o cursă 
individuală), n-a forțat nici 
un moment. Acela care i-a 
apărat poziția (și prestigiul 
în această cursă) a fost an
trenorul Nicolae Voicu. El a 
venit lîngă Selejan, a discu
tat ceva cu ciclistul dinamo- 
vist și, după aceasta, „spiri- 
dușul" care pînă atunci de
punea toate eforturile pentru 
mărirea distanței a încetat să 
mai pedaleze. Și plutonul n-a 
făcut decît formalitatea de

a-i ajunge fără eforturi, 
apoi dinamoviștii s-au 
pe treabă și printr-un 
rapid au împărțit grupul ma
siv în trei plutoane. Dar, li
derul ne dovedise că n-a fost 
la înălțimea titlului. După ce 
în prima etapă a încercat să-1 
jeneze pe Rusu la sprintul 
final, acum și-a rezolvat si
tuația prin ... corespondență.

Rezultate tehnice :
Clasamentul etapei a IlI-a : 

1. Vasile Selejan (Dinamo) a 
parcurs 114 km în 3 h. 0011 
(m.o. 38.180 km); 2. Vasile 
Tudor . (Dinamo); 3. Al. So-

Hristache NAUM

Amănunte de Ia reuniunea 
de ieri dimineață, din cadrul 
primei etape a campionatului 
republican de călărie —<4n pag. 
a 2-a.

în fotografii: sus — căpita
nul formației Petrolul Ploiești 
(performera zilei), Dan Mihăi- 
lescu, cu calul Potcovar, tre- 
ctnd unul din cele 12 obstacole 
ale parcursului probei pe e- 
chipe; Jos — o speranță a e- 
chitației noastre, dinamovistul 
Gh. Moiseanu, pe calul Stoc.

Foto i N. AUREII

i

situații precare
— justificat —

— faptul corespunde reali- 
nu poate fi ignorat — că
părăsesc Sibiul, o dată cu 

școlii, pentru a urma — în
— cursurile diferitelor in- 
învățămînt superior. Dar,
— oricum — aceasta nu

să-î dea robustețe și calitate, pu
tința afirmării pe plan național și —
de ce nu ? 
toată munca 
drumului. Și,

— internațional. Altfel, 
se va opri la jumătatea 
ar fi păcat I

Dan GARLEȘTEANU

I 
I 
I
I 
I
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Grivița Roșie învinsă la Timișoara ARBITRII STRĂINI DESPRE CAMPIONATELE DE BOX

TIMIȘOARA, 2 (prin tele
fon). — Peste 2 000 de spec
tatori, prezenți pe stadionul 
„23 August" din localitate, au 
asistat la o victorie de pres
tigiu obținută de tînăra for
mație Universitatea Timișoara 
(antrenor : Mitică Antonescu) 
asupra , echipei campioane, 
Grivița Roșie, în prima man
șă din finala „Cupei Primă
verii".
‘în prima Jumătate a me
ciului studenții au dominat 
copios, dar n-ap reușit să în
scrie din cauza tracului, deși 
breșe în apărarea oaspeților

au. fost destule... Imediat 
după reluare, în min. 42, Ți- 
buleac a transformat o lovi
tură de pedeapsă și Grivița 
Roșie a luat conducerea cu 
3—0. Peste 13 minute Duță a 
egalat în același fel, iar în 
min 74 Stan, prin drop-goal, 
a modificat tabela în favoa
rea timișorenilor : 6—3 ! Sco
rul final a fost stabilit în 
min 78 de același Duță, care 
a transformat de la 40 m o 
lovitură de pedeapsă: Uni
versitatea Timișoara — Gri
vița Roșie București 9—3 
(0—0)1 A arbitrat bine Al. 
Lemneanu-București.
- ..-----....... p. arcan

coresp. princ.
In meci restanță din ca

drul seriei... I s-au întîlnit 
Progresul și Steaua. Steliștii 
au încheiat victorioși între
cerea cu scorul de 17—6

(8—6), la capătul a 80 de mi
nute de joc lipsit de specta
culozitate. Au înscris Durbac 
(5), Ciornei (3), Călărașu (3), 
Ionescu (3), și Ghiță Dan (3) 
pentru Steaua, respectiv Cra- 
ioveanu (6) pentru Progresul. 
A arbitrat bine T. Nasta-. 
București. (D. Dumitrescu- 
coresp.).

Ar fi trebuit să mai aibă 
loc, în București, un meci 
restanță : Dinamo—Construc
torul. Dar presupusele gazde 
au fost făcute ... k.o. fără să 
joace măcar: neacordîndu- 

li-se ... propriul teren (! ?), 
dinamoviștii l-au obligat pe 
arbitrul Sergiu Dragomirescu 
să consemneze forfait și vic
toria formației Constructorul 
cu 3—0. (D. Diaconescu-
coresp.).

„Cupa Steaua"
Izvin a demonstrat primul...

După două zile ploioase, ade
ziunea timpului însorit s-a dove
dit ieri un factor eficient nu nu
mai în confecționarea asistenței 
care, tentată de invitație, a popu
lat din plin incinta hipodromu
lui ploieștean, dar a și permis, 
totodată, înregistrarea a nume- 

anieliorari de recorduri.
.Lățind la o. parte îmbunătăți

rea performanțelor cailor de doi 
ani, care — inerent — concu- 
rțagă tn sensibil progres de la 
o cursă la alta, tolertnd chiar 
saltul brusc de record al „ine
ditei" Făclia, victoria cea mai 
semnificativă o atribuim lui Iz- 
vin.care in premiul Dunărea 
ne-a lăsat impresia că a trecut 
pentru prima oară la o verifi
care serioasă a potențialului pe 
care trebuie să-l înscrie in ve
derea cuceririi Derbyului din a- 
cest an. Stilul victoriei, ca și re
cordul înscris, constituie o bună 
premisă că fiul lui Bahlui poate 
să obțină de pe acum cele mal 
autorizate sufragii pentru primul

loc. O victorie, nu lipsită de oa
recare interes, a cucerit Sfada, 
recomandată îndeosebi de pedl- 
greu, care, continuînd ascensiu
nea, ar putea aduce probei un 
plus de interes. In orice caz pen
tru Derby, tirga invită să fie su
pusă unui program plin de a- 
tenție profesională — in care, 
menționăm, trebuie curmate ori- 

. ce riscuri speculative — iar Pău- 
liș, după accidentul suferit, pro
babil că ua fi treptat readus in 
condiție de Szabo. De reținut stnt 
comportările tui Hindus si Vră

jitor.
Dintre formațiuni, cea a lui 

Oană a tnseris cea mai sensibilă 
ameliorare, cucerind două curse 
ți figurină onorabil in majori
tatea probelor In care a avut 
înscriși concurenți. Dar pentru 
primul loc tn ierarhia antrenori- 
lor formațiunile lui Tr. Marcu 
și Tr. Dinu continuă cursa de 
„deat-heat", cu cite 11 victorii 
fiecare. Rezultate tehnice : 1. Re
zerva (C, lehim) Timoc; 2. Eli
cea (I. Toderaș) Ocarina, Fu- 
leu ; 3. Făgaș (Schiopulescu) Me- 
rișor, Figurat; 4. Făclia (G. Tu
nase) Glod, 5. Sfada (N. Simion), 
Fetru, Iarba ; 6. Amazoana (F. 
Pașcă). Primăvara, Mamina ; 7. 
Izvin (M. Stefănescu) Hindus, 
Mesteacăn; 8. Zaraf (G. solcan) 
Oglinda.

Niddy DUMITRESCU

(Urmare din pag. 1)

fronie (Dinamo); 4. N. Da
vid (Steaua); 5. Ion Cosma II 
(CSM Cluj); 6. C. Ciocan (Di
namo); 7. I. Rădăcină (Petro
lul Ploiești); 8. Fr. (Sera
(Steaua); 9. L. Zanonl (Dina
mo) ; 10. D. Nemțeanu (T. M. 
Brăila) — același timp.

Clasament general final al 
„Cupei Steaua"; 1. VASILE 
TUDOR (DINAMO) 8 h.29:47 ; 
2. Vasile Selejan (Dinamo) 
8 h.30:12 ; 3. Emil Rusu (Di
namo) 8 h.30:17 ; 4. W. Egyed 
(Dez. Brașov) 8 h,30:47 ; 5. 
C. Gonțea (Steaua) 8 h.30:47 ; 
6. Al. Sofronie (Dinamo) 8 h. 
30:57 ; 7, Ion Comsa II (CSM 
Cluj); 8. C. Ciocan (Dinamo); 
9. Fr. Gera (Steaua); 10. L. 
Zanoni (Dinamo) — același 
timp. în cursa rezervată ju
niorilor (40 km), primul loc 
a fost cucerit de P. Dolofan 
(Steaua) cu timpul de 1 h. 
03:38, urmat de colegii săi 
de club N. Gavrilă (la 2 sec) 
și M. Nicolescu (la 3 sec.).

M? SYKORSKI (Polonia) : 
„Mă onorează amabila invi
tație a Federației Române de 
Box, de a participa la cam
pionatele dv. I-am văzut, timp 
de.. 6 săptămînă, pe cei mat
valorași pugiliști români. Pu
terea lor de luptă, combati
vitatea, nu-mi erau necunos
cute. Aceste atu-uri i-au si
tuat deseori pe boxerii din 
țara dv. printre cei mai te
muți pugiliști din Europa. 
Dar, pentru că vreau să vor
besc cu sinceritate, nu pot 

"să' nii-i fac atenți pe antre
norii români în privința de
ficiențelor constatate la capi
tolul „tehnică". Am văzut 
destui boxeri — și nu dintre 
ceF necunoscuți — care po
sedă totuși un bagaj modest 
de cunoștințe tehnice, lovesc 
neregulamentar, din care 
cauză sînt ineficaci. Cred că 
antrenorul Popa, pe care-l 
stimez mult, ar trebui să se 
gindească serios la șlefuirea 
pe care o mai poate opera 
pină Ta J.O. din Mexic. A- 
colo, ca și la Tokio, arbitrii 
vor fi cit se poate de exigenți 
cu sportivii in arsenalul că
rora tehnica nu se va situa 
pe prim plan. Ar fi păcat ca 
frumoasele succese interna
ționale obținute în ultimii 
ani de boxerii români să

giliști care nu așteaptă decît 
șlefuirea pentru a putea stră
luci deplin în concernul 
boxului amator mondial.
Masa, cantitatea de buni 
luptători este aci remarca
bilă. Prevăd că peste un 
an-doi, rezultatul oricărui 
meci al echipei României cu 
oricare altă reprezentativă de 
valoare, fie ea și cea sovie
tică, va deveni incert. Din
tre băieții văzuți aci în 
decurs de cinci gale, mi-au 
plăcut cel mai mult, ca ele

copiii se impun In Întrecerile

strind o tehnică perfectă cîș- 
tigînd de o manieră entuzi
astă titlul continental. La ac
tualele campionate mi-au plă
cut in mod deosebit Cuțov, 
Silberman și Ene. Dintre ju
niori o impresie frumoasă 
mi-au lăsat C. Bumb și mai 
ales Paul Dobrescu, pe care 
îl consider o mare speranță".

Dr. EUGENIO GROSSO, 
medic din Terni și în orele 
libere arbitru internațional 
de box, s-a îndrăgostit de 
România, pe care a vizitat-o 
de cîteva ori. El intenționează 
chiar să solicite unui influent 
prieten din cercurile politice 
italiene detașarea sa intr-un 
post diplomatic la București. 
Ceea ce firește nu denatu
rează observațiile sale privi
toare la boxul românesc: 
„Impresiile mele după această 
săptămînă de regal sportiv 
sînt optime. România posedă 
o generație viguroasă de pu

mente de mare perspectivă, 
Ene și Cuțov".

JOSE RIAL, arbitru spa
niol : „I-am văzut pe valoroșii
boxeri români, anul trecut,
la campionatele europene de 
la Roma. Am avut prilejul 
să le urmăresc evoluția și în
recentele campionate națio
nale, astfel că pot să-mi fac

La primul concurs al anu
lui (în aer liber) rezervat se
niorilor și juniorilor, marile 
satisfacții ni le-au oferit tot... 
copiii, și acest lucru .nu tre
buie să mai surprindă pe ni
meni. ANCA GROZA, la nu
mai 12 ani, se arată a fi cea

SENIORILOR SI»
mai rapidă craulistă (după 
Edda Schuller — 17 ani), iar 
LIVIU COPCEALĂU (14 am) 
întrece cu metri întregi pe 
distanța de 800 m liber, îno
tători cu vechi state de ser
viciu în loturile republicane 
(D. Gheorghe, Gotter). Mai 
mult, ANCA MIHĂESCU (la 
13 ani neîmpliniți) a învins-o 
la 200 m bras pe Gica Ma
nafu, realizînd și un timp ex
celent (2:59,0) — pentru vîrsta 
ei — la numai două secunde 
de recordul țării.

Există însă și o explicație

JUNIORILOR!
Sm. Nuțeanu 3:02,4 ; 400 m 
mixt (f): A. Sterner 6:05,9 ;
100 na liber (b): M. Slavic 
57,7 ; 400 m liber: Gotter
4:47,5, Cosmescu 4:48,6, L. 
Copcealău 4:53,0 ; 200 m bras 
(b): P. Teodorescu 2:40,0, G. 
Săruleanu 2:43,2 ; 200 m spate 
(b): M. Potoceanu 2:29,2 ;
200 m delfin (b): M. Rău 
2:37,4 ; 400 m mixt (b) : Vlad 
Belea 5:10,5 — nou rec. de 
juniori; 800 m liber (b): VI. 
Moraru 9:56,0 ; 100 m bras 
(b): P. Teodorescu 1:13,4;
100 m spate (b): A. Marin

nu-și găsească confirmarea în 
marea confruntare olimpică 
de la Ciudad de Mexico".

G. ZÎBALOV (U.R.S.S.): 
„M-am reîntilnit la Bucu
rești, cu aceiași fideli supor
teri ai boxului. Ei m-au im
presionat in fiecare seară cu 
entuziasmul lor. Boxerii ro
mâni sint deosebit de înzes
trați fizic, dovedind o vita
litate uluitoare. Sînt convins 
că dacă tinerii boxeri vor fi 
orientați către practicarea 
unui stil tn exclusivitate teh
nic, atunci ei vor obține re
zultate remarcabile pe plan 
internațional. La campiona
tele europene de la Roma, 
cocoșul' N. Gîju a confirmat 
pe deplin acest lucru, demon-

Liviu Copcealău în drum 
spre noul record de copii la 

800 m liber
Foto: M. RADULESCU

Rapid și Crișul învingătoare
VAGONUL ARAD — RAPID 

BUCUREȘTI 0—2 (0—0, 0—0, 0—1, 
o—1). Joc de mare luptă, în care 
a cîștigat echipa mai experimen
tată. Au înscris : Rusu (din 4 m) 
șl Chirvăsuță. A condus cu gre
șeli Gh. Baja (Cluj). (ȘT. IACOB- 
coresp.). „„„

POLITEHNICA CLUJ — CRI
ȘUL ORADEA 2—6 (0—0, 1—1,
1—3, 0—2). Folosind cu mult suc
ces acțiunile de contraatac, oră- 
denll au obținut o victorie pe de
plin meritată. Realizatori : Chi- 
rila 2, Muth 2, Hegyesi șl Lengyel 
pentru învingători și Splengold 
2 pentru învinși. A arbitrat co
rect dr. I. Drăgan (Buc.). (P. 
RADVANI-coresp.).

pentru rezultatele slabe. Mulți, 
chiar neașteptat de mulți îno
tători fruntași (cazul dinamo- 
viștîlor care pleacă marți la 
Berlin este chiar regretabil) 
au preferat să nu se prezin
te la acest prim concurs ofi
cial, sau să ia startul în pro
be’ ~ nespecifice. Faptul sur
prinde cu atît mai mult, cu 
cît antrenorii respectivi au 
adoptat această stare de 
espectativă în locul unei ve
rificări, care se impune înain
tea oricărui concurs interna
țional, indiferent de stadiul 
de pregătire a sportivilor. 
Singura excepție — Vlad Be
lea, care prin seriozitatea sa 
(și a antrenorului său, Iosif 
Enăceanu) ne-a demonstrat 
cu acel 5:10,5 la 400 m mixt 
că este pus pe fapte mari în 
acest an

REZULTATE TEHNICE — 
SENIORI și JUNIORI I î 
100 m liber (f); E. Schuller 
67,5 ; 200 m bras (f): Anca 
Mihăescu 2:59,0 — nou record 
fete A; G. Manafu 2:59,1, 
E. Silianu 3:03,3, L. Burlacu 
3:03,7; 200 m spate (f): A. 
Isbășoiu 2:57,3, Eug. Cristescu 
3:00,0 — nou rec. fete C; 
200 m delfin (f): Angela An
ton 2:57,4 — nou rec, fete A ;

AUTOMOBILIȘTII
Doriți un serviciu prompt și competent?

68,9 ; 100 m spate (f): A. 
Isbășoiu 1:22,7 ; 100 ni bras 
(f): G. Manafu 1:25,4, E. Si
lianu 1:25,9; 200 m liber (f>: 
E. Schuller 2:33,7 ; 200 ni li
ber (b): M. Slavic 2:08,5; 
100 m delfin (b): VI. Belea 
65,4 ; 100 m delfin (t): A. 
Sterner 1:13,3; 200 m mixt 
(b) : VI. Moraru 2:28,2. P. 
Teodorescu 2:31,4.

JUNIORI II — 100 m li
ber (f): Anca Groza 1:10,5 — 
nou rec. fete B, L. Radu 
1:11,2, C. Cehanzuc 1:11,6; 
400 m liber (f): D. Alexici 
5:54,9 ; 100 m liber (b): Cos
mescu 61,6, D. Gheorghe 62,3, 
V. Plesca 62,6; 200 m bras 
(b): D. Păsărin 3:00,5, Al. 
Bogza 3:01,1 ; 200 m spate (b): 
M. Movanu 2:33,2, Th. Nu
țeanu 2:36,1... E. Tschiltsche 
3:04,2 — nou rec. copii C; 
800 m liber (b): Cosmescu 
10:01,9, L. Copcealău 10:04,6
— nou rec. copii A; 800 m 
liber (f): L. Radu 11:10,8, 
A. Groza 11:20,0 ; 100 m bras 
(b): A. Țîmpu 1:21,9 ; 100 m 
spate (b): Movanu 1:10,3, Gh. 
Lupu 1:13,8, Nuțeanu 1:14,7 ; 
100 m spate (f): Eug. Cristescu 
1:25,6 — nou rec. fete C ; 100 
m bras (f): A. Mihăescu 
1:25,5, L. Burlacu 1:26,0, C, 
Vîjeu 1:26,6 ; 200 m liber (b): 
Cosmescu 2:17,6 ; 200 m mixt 
(f): A. Mihăescu 2:54,4 ; 100 
m delfin (f): G. Cerbeanu 
1:13,3, A. Anton 1117,0 ; 200 m 
mixt (b): L. Copcealău 2:37,0
— nou rec. copii A.

Intrînd de sîmbătă în con
curs, maeștrii sportului au dat, 
după cum era și de așteptat, 
un plus de atractivitate între- 
cerilor din prima etapă a 
campionatului republican de 
călărie. Aceasta și explică fap
tul că, duminică dimineață, tri
bunele bazei hipice din Calea 
Plevnei au fost pline pină la 
refuz. Iubitorii echltației din 
Capitală au plecat pe deplin sa
tisfăcuți, programul reuniunii 
de ieri oferindu-le numeroase 
clipe de adevărat spectacol ec
vestru.

Principalul punct de atrac
ție l-a constituit proba de ob
stacole de categorie semigrea, 
în care concurențil au trebuit 
să efectueze 16 sărituri, unele 
de peste 1,40 m. Marea difi
cultate a traseului a constitui
t-o Insă „rivlers" lungă de 4 m 
și încadrată intre triplă și zid, 
combinație de sărituri pe care

Unitățile „auto-service“ ale întreprinderii CICLOP, 
dotate cu utilaje moderne și 'incattrate cu personal 
bine calificat, vă stau la dispoziție pentru executarea 
oricăror lucrări de reparații și întreținere pentru auto
turismele dv.

— Unitatea „Flat", str. Bujoreni 3—5 (cartierul Drumul 
Taberei), telefon: 31 26 30, special profilată pentru toate 
tipurile de autoturisme Fiat.

— Unitatea „Ciclop", din bd. Magheru nr. 6—8, tele
fon . 11 91 71, cu ateliere 
mărcile in circulație (cu

Profitați de utilajele 
spre a executa lucrări 
circulație:

— echilibra] static și
— control al frinelor, _
— geometria axelor și direcției cu aparatură optică

și mecanică; «• •
— aprinderea și funcționarea instalației electrice și • 

aparatajului de bord, cu Tester-electronic.

specializate pentru toate 
excepția motoarelor in 2 timpi), 
și mijloacele noastre moderne, 
care vă asigură securitatea tn
dinamic al roților j 
pe banc electronic;

MAGAZINUL O.C.L. TEHNOMETAL nr. 56 
din București str.Brezoianu nr. 13 anunță clientela 
sa că lichidează stocurile la următoarele dimen
siuni de anvelope și camere pentru biciclete:

Preț vechi Preț nou

— Anvelope 28X2Xl’/4
— Anvelope 26X2 (pe talon cauciuc)
— Anvelope 24Xl’/s
— Anvelope 24X1
— Anvelope 22X1‘/»
— Camere 24 X l»/s
— Camere 24X1

54
54
50
50
50
24
24

25
25
25
25
25
10
10

dimensiunilede biciclete cu geantă de 
sînt rugați să se aprovizioneze din timp,

Posesorii 
menționate 
magazinul livrînd prin ramburs poștal întregul sortiment 
de anvelope și camere din import pentru biciclete.

o imagine de ansamblu a ni
velului la care a ajuns boxul 
din țara dv. Remarc un pro
gres tehnic față de anul tre
cut, însă, din punct de ve
dere fizic, finaliștii nu au 
satisfăcut. O parte dintre ei 
mi s-au părut obosiți, îndeo
sebi in ultima repriză.

Turneul final a fost intr- 
adevăr greu (fiecare boxer a 
susținut 2—3 meciuri, pină 
să cucerească centura), dar 
la J.O. din Mexic partiei- 
panții vor fi supuși unui ma
raton și mai dificil. Ce vor 
face atunci boxerii care nu 
vor avea resurse fizice ?“

Desene de
NEAGU RADULESCU

Universitatea Timișoara (feminin) și Steaua 
București (masculin) din nou campioane ale țării

Ieri s-a încheiat o nouă 
ediție a campionatelor națio
nale de handbal. UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA (antre
nor Const. Lache) și STEAUA 
BUCUREȘTI (antrenor Olim
piu Nodea) și-au apărat cu 
succes titlurile cucerite anul 
trecut. Lupta pentru întâietate 
fiind încheiată încă înainte 
de ultima etapă, centrul de 
greutate al interesului s-a 
mutat spre dispusa țtentru 
evitarea retrogradării și spire 
întrecerea între echipele din 
divizia B, angajate* în cursa 
pentru promovare. Rezulta
tul ? Au retrogradat din di
vizia A : Textila Cisnădie și 
C.S.M. Reșița (masculin), Po
litehnica Galați și Mureșul 
Tg. Mureș (feminin). In locul 
lor au promovat: Politehnica 
Galați și Timișul Lugoj 
(masculin), Textila Buhuși și 
Voința Odorhei (feminin).

DIVIZIA A, MASCULIN. 
Dinamo Bacău — C.S.M. Re
șița 41—18 (17—6). Cum for
mația locală nu putea pierde 
în nici un caz locul al III-lea 
în clasament, iar oaspeții nu 
mai aveau cum să evite re
trogradarea, meciul a deve
nit interesant numai prin 
cursa solitară a -lui Pap (Di
namo Bacău) pentru titlul de 
golgeter al campionatului. 
Realizînd în acest joc 14 
puncte, el a totalizat 100 de 
goluri și și-a văzut visul îm

plinit. (Ilie Iancu — coresp.). 
Politehnica Timișoara — Di
namo Brașov 20—11 (7—4). 
Partida a plăcut prin ardoa
rea cu care cele două formații 
au luptat pentru victorie. In 
realizarea acestui frumos 
spectacol un merit revine și 
brașovenilor, care au jucat 
bine și corect în apărare. 
(Ion Stan — coresp.). Textila 
Cisnădie — Universitatea 
Cluj 19—24 (9—14), Meciul a 
avut loc la Sibiu, în prezența 
a peste 2 000 de spectatori 
dornici să vadă la lucru pe 
numeroșii handbaliști crescuți 
în acest oraș, în prezent com- 
ponenți ai celor două forma
ții. Clujenii, mai bine pregă
tiți tactic, au reușit să fruc
tifice mai multe din greșelile 
de apărare ale adversarilor. 
(I. Boțocan — coresp.). Rafi
năria Teleajen — Universita
tea București 16—19 (7—11). 
Forma excelentă a bucureș- 
teanului Gațu, ca și slăbiciu
nile în apărare manifestate de 
gazde, au făcut ca Universi
tatea București să cîștige pe 
merit această partidă viu dis
putată. (S. Tănăsescu — eo- 
resp.)

DIVIZIA A, FEMININ. Mu
reșul Tg. Mureș — Progresul 
București 4—5 (3—4)! Der
biul codașelor a stîrnit un 
interes deosebit. Bucureșten- 
cele și-au jucat ultima șansă 
de a rămîne în divizia A. 
Sie au condus tot timpul, dar 
de fiecare dată au fost ega
late. In ultimul minut al me
ciului, Marinescu a înscris go
lul victoriei. Celelalte puncte 
ale acestei întîlniri au fost 
realizate de Bogan (3), Dumi
trescu — Progresul și de

Varo (2), Incze, Buta — Mu
reșul. Ca urmare a acestui 
rezultat, formația din Tg. Mu
reș părăsește divizia A, după 
o prezență neîntreruptă de 
10 ani. (N. Stănescu — co
resp.). Universitatea Bucu
rești — Constructorul Timi~» 
șoara 18—6 (7—4). Confirmînd 
forma bună manifestată în 
ultima perioadă, studentele 
au cîștigat net această parti
dă. Nu este mai puțin ade
vărat că în realizarea acestei 
victorii de proporții o „mină 
de ajutor" le-au dat și ad
versarele lor, care au evoluat 
foarte slab. Liceul nr. 4 Ti
mișoara — Politehnica Ga
lați 9—5 (5—4). Meciul era 
deosebit de important pentru 
ambele echipe, angajate în 
lupta pentru evitarea retro
gradării. Mai bine pregătite 
fizic, elevele s-au impus un 
finalul partidei. Universita
tea Timișoara — Confecția 
București 6—5 (3—2). Cam
pioanele de anul trecut au ob
ținut o victorie meritată, la 
capătul unui joc foarte fru
mos. Spectatorii au plecat 
satisfăcuți, după o partidă in 
care s-au evidențiat ambii 
portari (L. Anca — Universi
tatea și I. Naghi — Confec
ția), precum și A. Nemetz 
(Universitatea). (P. Arcan — 
coresp. principal). Rapid 
București — Rulmentul Bra
șov 16—8 (6—3). Cu o apăra
re atentă și cu acțiuni ofen
sive bine dirijate de Hede- 
șiu, feroviarele au obținut o 
meritată victorie, în ciuda re
plicii dîrze a handbalistelor 
din Brașov. (Gh. Sandu — 
coresp.)

în proba vedetă:
au reușit-o doar trei călăreți. 
De altfel, dintre concurenții 
care au luat startul (au fost 
folosiți 10 cai), doar doi — Os
car Recer (Dinamo), cu Neron 
și Gh. Langa (Steaua), cu Gînd 
— au terminat parcursul fără 
nici o penalizare- Călăreții men
ționați au ocupaț primele două 
locuri în clasament, fiind cro
nometrați cu 1:17,3 și, respectiv, 
1:22,9. Un concurent a fost pe
nalizat cu 12 p, altui cu 8 p, 
iar restul cu 4 p,' rezultate 
mai mult decît mulțumitoare 
pentru acest început de cam
pionat.

La fel de spectaculoasă a 
fost și întrecerea pe echipe, a-

DE

DIN

doar doi concurenți fără penalizări
semănătoare „Cupei națiunilor” 
din concursurile internaționale, 
care s-a sfîrșit cu o surpriză : 
formația Petrolul Ploiești (D. 
Mihăilescu cu Potcovar, A. Ca- 
dar cu. Picup și A. Stoica cu 
Blond — E Petcu cu Sputnic 
a abandonat), pregătită de 
Petre Roșea, a terminat fără 
penalizări, depășind redutabi
lele cvarteturi ale cluburilor 
Dinamo și Steaua clasate, în 
ordine, pe locurile II și III cu 
4 și respectiv 12 p penalizare.

Un recital de înalt dresaj a 
fost oferit — în proba de ca
tegorie grea — de valoroșii 
sportivi N. Mihalcea cu Bolero 
(1 055 p), I. Molnar cu Argint

(1 030 p) și D. Velicu cu Șeic 
(959 p), toți aparținînd clubu
lui Steaua. Ei au executat fie
care cite 11 minute de exerciții 
de trap pe loc, mers înapoi, 
piruetă din galop și alte miș
cări care impun nu numai ar
monie între călăreț și cal, ci și 
un deplin echilibru. învingă
torul s-a detașat prin exerciții 
mai bine definite. Prima eta
pă a campionatului se încheie 
astăzi cu un program în care 
figurează obstacole de catego
rie grea și alte probe de mare 
atracție. întrecerile încep la 
orele 8 și 16-

Troian IOANIȚESCU

CE UȘOR PARCURG DISTANȚA

LA CLUJ PIN-LA CONSTANȚA,

ORADEA LA GALAȚI,

MOTORETELE „CARPAȚI“!

viteză 
pe oră;

maximă : 55

viteză de 
pe oră;

eonsumă 
2 litri la

costul transportului a 
două persoane (145 kg) 
inclusiv uzura pieselor 
pe o distanță de 10 km 
este de cca

SE VINDE 
PLATA IN

0,45 lei;

ȘI CU 
RATE.

benzină i
100 km;

regim : 40
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Nr. 201 (5635) sportul Pag. a 3-a

SEKIA I
1. Pollteh. Iași 26 14 4 8 37—24 32
2. Politeh. Gl. 26 12 6 8 43—28 30
3. Electronica

Obor 25 11 8 7 52—38 30
1. Metalul Buc. 26 11 6 9 30—24 28
5. Ceahlăul

P. Neamț 26 13 2 11 30—32 28
6. Portul c-ța 26 12 3 11 32—33 27
7. Pollteh. Buc. 26 10 6 10 35—26 26
8. FI. Morenl 26 10 5 11 30—35 25
9. C.F.R.

Pașcani 26 11 3 12 33—46 25
10. Chimia 8v. 26 9 6 11 27—27 24
11. Metrom Bv. 26 8 8 10 29—33 24
12. Poiana

Ctmpina 26 11 2 13 23—31 24
13. Chimia

Hm. Vîlcea 26 8 6 12 27—36 22
14. Vlct. Roman 26 8 3 15 24—39 19

SERIA A n-A
1. Vagonul 

Arad 26 15 7 4 43—22 37
2. Crișul

Oradea 26 12 7 7 32—2G 31
3. C.F.R. Tim. 23 11 5 10 38—29 27
4. Min. B. M. 26 11 5 10 30—34 27
5. C.F.R. Cluj 26 11 3 12 46—37 25
6. Politeh. Tim. 26 10 5 11 48—43 25
7. C.F.R. I.R.T. 

Arad 26 11 3 12 35—31 25
8. Met. Huned. 26 10 5 11 24—23 25
9. C.S.M. Sibiu 26 9 7 10 31—34 25

10. Ind. s. C. T. 26 9 6 11 31—34 24
11. Olimpia

Oradea 26 11 2 13 27—37 24
12. C.S.M. Reșița 26 9 5 12 33—34 23
13. Gaz metan

Mediaș 26 9 5 12 27—42 23
14. A.S. Cuglr 26 10 3 13 21—40 23

B |
Clasamente 

finale
C

1. Dunărea

SERIA SUD

Giurgiu 26 15 5 6 42—23 35
2. Prog. Brăila 26 15 4 7 47—20 34
3. Met. T-vlște 26 14 5 7 46—23 33
4. Rapid 

Plopeni 26 14 4 8 42—31 32
5. S.N. Oltenița 26 13 6 7 35—30 32
6. Chimia

Tr. Măgurele 26 10 7 9 24—31 27
7. Fi. r. Buc. 26 10 5 11 28—22 25
8. I.M.U. 

Medgidia 26 9 7 10 27—27 259. Electr. C-ța 26 9 5 12 32—38 23
10. T.U.G. Buc. 26 7 9 10 28—34 23
11. Rapid 

C.F. Buc. 26 9 5 12 29—40 23
12. Stuful 

Tulcea 26 10 2 14 23—34 2213. Oltul Sf. Gh. 26 5 7 14 26—40 17
14. Viitorul 

Flenl 26 5 3 18 20—56 13

SERIA VEST

1. Electroputere

2.
Craiova 
Met. Tr. S.

26 16 3 7 45—21 35
6 54—28 3426 14 6

3. Chimia 
Făgăraș 26 13 5 8 49-33 31

4. Min. Anina 26 13 3 10 44—34 29
5. Min. lupeni 26 12 5 9 48—39 29
6. U.M. Tim. 26 11 5 10 42—39 27
7. Vlct. Călan 26 11 5 10 40—42 27
8. Tractr. Bv. 26 10 6 10 41—36 26
9. Mureșul 

Deva 26 10 5 11 52—44 25
10. A.S.A. Sibiu 26 8 8 10 41—39 24
11. Vict. Tg. Jiu 26 8 6 12 28—47 22
12. Progresul

Strehala 26 8 4 14 32—57 20
13. Progresul 

Corabia 26 8 2 16 36—65 18
14. C.F.R.

Caransebeș 26 6 5 15 40—68 17

SERIA NORD

1. Med. Cluj 26 12 7 7 51-43 31
2. Chimica

Tîrnăvenl 26 13 5 8 39—28 31
3. Vlct. Cărei 26 14 3 9 46—41 31
4. Met. Alud 26 14 1 11 44—42 29
5. Soda O. M. 26 12 3 11 36—40 27
6. Med. Tg. M. 26 11 411 50—40 20
Tf Met. C. Mică. 26 9 4 10 36—43 25
8. Unlo S. M. 26 10 412 35—25 24
9. Unirea Dej 26 11 2 13 39—39 24

10. Met. S. Mare 26 10 4 12 31—34 24
11. Faianța

Sighișoara 26 10 4 12 36—45 24
12. Steaua r. • * « *■

Salonta 26 9 5 12 29—37 23
13. Min. B. s. 26 10 3 13 29—61 23
14. Min. Bihor 26 9 4 13 36—39 22

SERIA EST'

1. Oțelul Gl. 26 15 5 6 39—16 35
2. Gl. Bîrlad 26 14 7 5 42—23 35
3. Ancora Gl. 26 13 4 9 41—32 30
4. Forests 26 11 8 7 34—28 30
5. Med. Iași
6. Petrolul

26 11 6 9 38—26 28

Molneștl 26 10 8 8 32—27 23
7.' Șoimii Bz. 26 10 8 8 36—33 28

. 8. Textila
Buhuși 26 10 6 10 36—29 26

9. Gloria
C.F.R. Gl. H5 11 4 10 31—28 26

10. Metalul
Buzău 26 9 8 9 30—25 26

11. Minobrad
V. Dome! 25 11 4 10 28—33 26

12. Unirea
Focșani 26 10 5 11 33—31 25

13. S.U.T. Gl.
14. Metalul

26 6 4 16 28—57 16

Rădăuți 26 0 3 23 6—68 3

67)

an

D. Vișande Mateescu în 
a șutat puternic 
păianjen, șut pe 
portar Constan- 

putut opri. După

METROM BRAȘOV 
ELECTRONICA OBOR 

1—1 (0—0)

înscris Teo- 
A condus 
(Ploiești), 

pe arbitrul 
neprezentat la

ROMAN, 2 (prin telefon). 
Partida a fost de un bun nj- 
■'?! echipei

cu care s-a prezentat la acest 
Joc. S-au remarcat Voinea, Pan- 
telimon, lancu de la Metalul, 
Lupulescu șl Cuperman de la 
Politehnica lași.

A condus foarte bine Zaharla 
Drăghici — Constanța, ajutat la 
tușe de Manole Gheorghe și 
Stavru Nicolae.

Vasile Urziceanu

Bucureșteanul Cuconea (tricou închis) în duel la balon cu un 
apărător din Sf. Gheorghe. (Fază din partida Rapid C.F. 

București — Oltul Sf. Gheorghe 3—0)
Foto : N. Tokacek

SERIA I
POLITEHNICA GALATI — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
6—0 (2—G)

GALAȚI, 2 (prin telefon). 
Localnicii au făcut cel mai 
bun meci din actualul cam
pionat. Jocul cu Ceahlăul a 
fost de un bun nivel tehnic, 
cu numeroase faze spectacu
loase. Meritul revine studen
ților, în special atacanților, 
din rîndurile cărora s-au re
marcat Neagu și Stătescu. 
Oaspeții au jucat bine în 
cîmp, dar s-au dovedit de
ficitari la capitolul eficacită
ții și, în plus, spre sfîrșit au 
cedat fizic.

Golurile au fost înscrise de 
Stancu (min. 16), Neagu (min 
44, 54, 55), Adam (min. 
și Stătescu (min. 77).

Cei mai buni jucători 
fost: Dima, Velea, Lehăduș, 
Neagu și Stătescu (de la Po
litehnica), Iatan, Pătrașcu și 
Negustorii (de la Ceahlăul).

A arbitrat foarte bine V. 
Dumitrescu — București.

Șt. Constantinescu și 
Gh. Arsenic — coresp.

METALUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 3—1 

(2—0)
Lipsa de „miză” a Jocului a 

contribuit la realizarea unei reu
șite dispute fotbalistice, la care 
șl-au dat concursul ambele e- 
chlpe. Formația metalurgistă, 
pregâtltâ de tinărul antrenor 
Paul Popescu, a obținut victoria 
cu 3—4 după un Joc spectaculos, 
„abundent”, cu faze clare de gol 
la amlndouă porțile. Primul g°l 
a fost înscris 
min. 15, care 
de la 20 m la 
care talentatul 
tlnpscu nu l-a . _ ,
5 minute de Joc, Voinea execută 
impecabil o lovitură liberă de la 
18 m, înscriind cel mal specta
culos gol al partidei.

După pauză, inițiativa aparține 
tot Metalului, care controlează 
n-ai bine mijlocul terenului. In 
min. 60, Cuperman 11 lansează 
splendid pe Lupulescu, care, deși 
flancat de fundașul metalurgist 
Bălănescu reduce din handicap. 
Ultimul gol este Înscris de Voi
nea, în min. 83, care fructifică 
o frumoasă centrare a Iul lancu. 
Același Voinea ratează In min. 
90, șutind pe lingă bară numai 
de la cițlva metri. Reproșăm e- 
chipei Politehnica totala relaxare

BRAȘOV, 2 (prin telefon). 
S-a disputat astăzi, la poa
lele Tîmpei, un meci deci
siv, Metrom Brașov — Elec
tronica Obor. A fost un joc 
confuz, cu nenumărate pase 
la adversar și cu stopuri puse 
la. .. 5—6 metri. în prima 
repriză, fiecare echipă are 
cîte o bară. Cele două go
luri au fost înscrise de... 
fundașul Metrpmului, Bălă- 
ianu, pentru Electronica 
(min. 50) și de Pascal (min 
63), pentru Metrom. Bun — 
arbitrajul lui N. Rainea — 
Bîrlad. (OV. I.).
POLITEHNICA BUCUREȘTI

— FLACĂRA MORENI 
4—0 (2—0)

PITEȘTI, 2 (prin telefon). 
Scăpate de orice griji, echi
pele s-au prezentat pe sta
dionul din Pitești hotărîte să 
furnizeze spectatorilor o par
tidă plăcută. Golurile au fost 
realizate de Păiș în minutele 
25 și 37, Halagian (min. 66) și 
D. Ștefan (min. 85).

A arbitrat O. Comșa (Cra
iova).

PORTUL CONSTANȚA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA

2—1 (0—0)
CONSTANȚA, 2 (prin tele

fon). După o primă repriză 
anostă, în cea de-a doua 
constănțenii își. organizează 
mai bine jocul, creîndu-și 
numeroase ocazij de gol, din- , 
tre care Caraman fructifică " 
două, în min. 51 și 70. Pen
tru oaspeți a înscris Mihăi- 
lescu, din 11 m. în min. 62. 
De notat că, la primul gol al 
constănțenilor, marcat dinlr-o 
poziție de ofsaid discutabi-

Din scrisorile sosite la redacție reiese că există o confuzie în 
privința programării' meciului Progresul — F.C. Argeș.

Precizăm că partida va avea Ioc duminică 9 iunie 1968, înce- 
pînd de la orele 17,30, concomitent cu celelalte jocuri din cadrul 
ultimei etape a diviziei A.

lă, arbitrul Ilie Drăghici 
(București) a întrerupt jocul 
timp de 4 minute, la insis
tențele oaspeților. După ce 
s-a consultat cu tușierul Di- 
nulescu a aeordat golul. Ar
bitrajul foarte slab.

E. Petre — coresp
VICTORIA ROMAN — 

CHIMIA SUCEAVA 2—1 
(1—0)

vel tehnic. Jucătorii echipei 
din Roman și-au creat multe 
ocazii de gol, din care au 
concretizat doar două: Nes- 
torovici (min. 16) și Birgăua- 
nu (min. 58). Oaspeții au a- 
vut, în unele momente ale 
partidei, atitudini nesportive, 
care au culminat cu aceea 
din min. 62, cînd Danileț a 
protestat total nesportiv la 
o decizie a arbitrului, fapt 
pentru care a fost eliminat. 
De la Chimia a 
dosiu (min. 73). 
bine M. Mor a ou 
care l-a înlocuit 
de centru 
Joc (?!).

George Groapă — coresp.
C.F.R. PAȘCANI — POIANA 

CÎMPINA 1—0 (0—0)
PAȘCANI, 2 (prin telefon). ___________ __

Cele două formații,' angajate joritatea timpului, 
în lupta pentru evitarea lo
cului 13, au luptat foarte 
mult pentru obținerea unui 
rezultat favorabil. Au ieșit 
învingători feroviarii care, în 
repriza a doua, au atacat mai 
insistent poarta lui Opanschi. 
Gazdele au reușit să cîștige 
cele două puncte, atît de pre
țioase, datorită golului mar
cat de Baicu în min. 68. A 
condus bine Gh. Limona 
(București).

C. Enea — coresp.

SERIA a H-a

orientare, a fost dezaprobată 
de spectatori. Comportarea 
echipei locale a fost de-a 
dreptul penibilă. Clujenii, 
avînd „cale liberă” în zona 
de mijloc, au forțat jocul și 
prin Petrescu (cel mai bun de 
pe teren), Uifăleanu și Bre- 
tah, au creat panică în dis
pozitivul defensiv al gazdelor.

Autorii golurilor: Cociș, 
min. 5 (după o execuție teh
nică excelentă), N. Alexandru, 
min. 82 din 11 m, pentru oră- 
deni, respectiv Fetru Emil, 
min. 17 și Țegean, min. 79. 
Arbitrajul lui Iosif Ritter (Ti
mișoara) — 
neatent, cu 
ține seamă 
tușierilor, • 
Ilie Ghișa — coresp. principal

în nota joeului: 
greșeli, fără a 

de semnalizările

pa timișoreană. Ciorogaru, o 
tînără speranță a feroviarilor, 
ă înscris un gol spectaculos 
în min. 69. Cîteva secunde 
mai tîrziu Covaci a mărit a- 
vantajul (3—1), concretizînd 
o pasă de la Ciorogaru. Re
zultatul final a fost pecetluit 
în min. 83, de către Sălceanu. 
Arbitrajul lui Cornel Nițescu 
(Sibiu) — excelent.

C. Crețu — coresp.
C.S.M. REȘIȚA — C.S.M. 

SIBIU 2—2 (0—1)
REȘIȚA, 2 (prin telefon). 

Gazdele aii dominat majori
tatea timpului, dar au acțio
nat nervos — probabil dato
rită situației din clasarțient. 
Astfel, localnicii au ratat nu
meroase ocazii dintre care 
cele din min. 4 — prin Pă- 
trașcu și min. 9 — prin Kaska 
țșut, în bară) au fost cele 
mai favorabile. Oaspeții, pro- 
fitînd de cîteva greșeli de 
apărare ale adversarilor, au 
reușit — prin două contra
atacuri — să înscrie în min. 
17 și 46 prin Schwartz.

în cea de-a doua parte a 
jocului, reșițenii iati cu asalt 
poarta sibienilor., în min. 82, 
C.S.M. Reșița reduce din han
dicap prin Varga, Iar șase 
minute mai tîrziu survine 
egalarea, în urma golului în
scris de Arnoțschi. A con
dus bine Gheorghe Popovici 
(București).

lancu Plăvițu — coresp.
MINERUL BAIA MARE — 

A.S. CUGIR 2—1 (0—1)
BAIA MARE, 2 (prin tele

fon). Oaspeții au dat mare 
importanță Jocului, dorind să 
evite ultimul loc în clasa
ment. Meciul a fost spectacu
los. cu multe faze de poartă.

Aii marcat: Remus Lazăr, 
minutul 3, din ofsaid — pen
tru oaspeți, și Snacovschi, 
minutele 48 și 60 — două go
luri foarte frumoase, pentru 
Minerul.

A arbitrat foarte slab 
I. Boroș (Timișoara).
T. Tohătan — coresp. principal 
INDUSTRIA SÎRMEI C, TUR- 
ZII — POLITEHNICA TI

MIȘOARA 2—0 (1-^0)
CÎMPIA TURZII, 2 (prin 

telefon). 3 000 de spectatori 
au asistat la lin meci de bu
nă factură tehnică, cîștigat 
pe merit de formația gazdă. 
Fotbaliștii din Cîmpia Turzii 
au dominat copios și dacă 
n-ar fi fost deficitari la ca
pitolul finalizare, ar fi putut 
realiza un scor mult mai 
categoric.

Repriza I a avut o desfă
șurare lentă, cu acțiuni de 
tatonare de ambele părți. în 
minutul 16, la o acțiune în 
care s-au angajat Husar și 
Popa, ultimul a tras puternio 
la poartă, pe jos, și a 
scris. Scorul final l-a 
bilit Sardi în minutul 
pus în bună poziție de 
el a înscris imparabil. A ar
bitrat foarte bine, Ov. Calu- 
gherovici-Brașov.

Petru Țonea — coresp.

METALUL HUNEDOARA — 
VAGONUL ARAD 2—0 (1—0)

HUNEDOARA, 2 (prin te
lefon). Peste 10 000 de spec
tatori au aplaudat pe fotba
liștii hunedoreni pentru victo
rie și. calitatea jocului pres
tat. Metalul a confirmat încă 
o dată ca este 'de neînvins 
pej teren propriu, provocînd 
echipei Vagonul unica sa în- 
frîngere din returul acestui 
campionat.

Gazdele aii dominat în ma- 
, înscriind 

cele două goluri în min. 34 
și 47 prin... stoperul central 
Szekely.

A condus corect Vasile Gri- 
gorescu (Craiova).

Voicu Albu —' coresp. 
C.F.R. I.R.T. ARAD — GAZ 
METAN

ARAD, 
După o- 
încheiată 
rădenii .....__

’rităteă în' rdpri2ă ‘ secundă, 
cînd domină categoric. în 
această parte a jocului ei 
și-au creat numeroase ocazii 
clare de a înscrie, dintre care 
cinci au și fost fructificate 
prin Vlad (min. 57), Gyen- 
ge .(min. 62 și 70), 
(min. 86) și Kezti (min. 
autogol). Pentru oaspeți 
înscris Petrică (min. 64).

De remarcat că în min. 
Jucătorul arădean Gyenge 
fost eliminat de pe 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului.

A arbitrat bine Nicolae 
Petriceanu' — București.

Ștefan Iacob — coresp. 
principal

C.F.R. TIMIȘOARA — 
OLIMPIA ORADEA 

4—1 (1—0)
TIMIȘOARA 2 (prin tele

fon). Joc frumos, desfășurat 
în deplină Sportivitate, echi
librat în prima repriză. Sco
rul a fost deschis de Samson 
(min. 8), care a reluat cu ca
pul o lovitură de colț. După 
pauză, Olimpia a egalat prin 
Petrică (min. 48), ■ a dominat 
în continuare, dar nu a reu
șit să se descurce în fața a- 
părării hotărîte a gazdelor. 
Introducerea lui Covaci, în 
locul lui lancu (min. 65), a 
produs un reviriment în echi

CRIȘUL ORADEA — C.F.R. 
CLUJ 2—2 (1—1)

ORADEA, 2 (prin telefon), 
de fotbal 
frumoase 
au o că-
Evoluția . 

vlagă

După 15 minute 
plăcut, cu acțiuni 
pe poartă, orădenii 
dere inexplicabilă, 
lor confuză, fără Și

Dunărea Giurgiu, Electroputere Craiova, Medicina Cluj
și Ofelul Galafi au promovat in divizia

SERIA NORD
CLUJ MI-MEDICINA

NERUL BIHOR 2—1 (1—0). 
Mediciniștii au jucat o car
te mare. Pentru a promova 
în divizia B, ei aveau neapă- 

■ rat nevoie de o victorie. Me
ciul a fost deosebit de palpi
tant și cu toată dominarea 
prestată, golul întîrzia. Au 
trebuit nu mai puțin de 44 
de minute pentru ca apăra
rea oaspeților să fie străpun
să. Primul gol a fost opera 
lui Mircea Damian (în min. 
44). In repriza a doua, cluje
nii au jucat mai relaxat, au 
dominat în continuare, dar 
înaintașii Nichiti și Damian 
au ratat bune ocazii de gol. 
Abia în min. 78 tabela de 
marcaj a suferit o nouă 
schimbare. Și de data aceasta 
în favoarea localnicilor, care 
au înscris prin Nichiti. La
2— 0, se părea că meciul este 
jucat. Spre surprinderea ge
nerală, bihorenil reduc din 
scor prin G. Damian, in min 
82, și continuă să pericliteze 
prin acțiuni bine închegate 
poarta localnicilor. Ultimele 
rninute ale partidei au fost 
dramatice. Pînă la fluierul fi
nal al arbitrului O. Anderco 
— Satu Mare, care a condus 
foarte bine, nu se mai înscrie 
însă nici un gol. La ora cînd 
transmit aceste rînduri, nu 
cunoaștem rezultatul obținut 
de Chimica Tîrnăvenl, forma
ție cu care clujenii sînt în 
luptă directă pentru titlu. Vă 
imaginați emoția pe care o 
au fotbaliștii și slmpatizanții 
Medicinei Cluj. (N. Todoran, 
coresp.).

N. R. In urma primirii tu
turor rezultatelor și a întoc
mirii clasamentului, Medicina 
Cluj a cîștigat seria Nord a 
diviziei C, datorită unui gola
veraj superior. Deci și drep
tul de a juca în viitorul se
zon în divizia B.

METALUL AIUD — ME
TALUL SATU MARE 2—0 
(1—0). A marcat: 
(min. 38 și 52). 
coresp.).

VICTORIA 
STEAUA ROȘIE
3— 0 (1—0) Golurile au fost 
realizate de Podleșni (min. 
39), Pogner (min. 62) șl Hau
ler (min. 85). Autoritar, arbi
trajul lui T. Cruceanu — Arad. 
<T. Silaghi, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — 
SODA OCNA MUREȘ 3—1 
(1—1). Au înscris: Mureșan 
(min. 11, 65), G. Pop (min. 
71), respectiv Suciu (min. 25). 
A condus L. Bodea — Bra-

șov, (A. Domută, coresp,).
UNIO SATU MARE — 

FAIANȚA SIGHIȘOARA 8—0 
(5—0). Au marcat: Borota 
(min. 15. 53. 55). Bocor (min. 
21» 27, 32 — din 11 m. 77) 
și Dobi (min. 23). A arbitrat 
corect S. Mureșan — Turda. 
<A. Verba coresp.).

METALUL COPȘA MICA — 
MEDICINA TG. MUREȘ 
(3—0). Medicina s-a prezen
tat cu 20 de minute după ora 
oficială de începere a meciu
lui. (M. Faliciu, coresp.).

UNIREA DEJ — CHIMICA- 
TIRNÂVENI 3—3 (0—1). Go
lurile au fost înscrise de 
Mardan (min. 46, 64 — din 
ii m, 80) pentru Unirea) 
Vegh (min. 35), Fazecaș (min. 
48), Secheli (min. 73) pentru 
Chimica. Bun, arbitrajul lui 
N. Lazăr— Petroșeni. (A. Con
trai. coresp.).

SERIA SUD

Sandrea
(A. Crișan,

CĂREI — 
SALONTA

RAPID C.F. BUCUREȘTI — 
OLTUL SF. GHEORGHE 3—0 
(0—0). După pauză, oaspeții au 
cedat fizic. Golurile au fost 
marcate de Cuconea (min. 50), 
Voicu (min. 57) și Dinu (min. 
72 din 11 m). A arbitrat foarte 
bine S. Mărgtoeanu — Cîm- 
pina. (N. Tokâcek, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — VI
ITORUL FIENI 4—0 (2—0).
Gazdele au dominat, reușind 
să-și Întreacă adversarul la 
scor. Au înscris : Bârfea (min. 
32), Lungu (min. 45, 55) șl Co
jocarii (min. 72). Corect — ar
bitrajul lui G. Vasilescu — 
București. (N. Grigorescu, ®o- 
resp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
PROGRESUL 
(1—1). Autorii golurilor: Ne- 
delcuță (min. 25), Roatămoale 
(min. 52) pentru Chimia, lancu 
(min. 32) pentru Progresul. în 
min, 82 jucătorul lancu (Pro 
greșul a fost eliminat pentru 
bruscarea arbitrului A. Pîrvu
— București, care a condus 
foarte bine. (D. Gruia, coresp.).

S. N. OLTENIȚA — ELEC
TRICA CONSTANTA 2—0 
(0—0). Au marcat: Nițu (min 
84) și Eftimescu (min. 87). A 
arbitrat slab C. Ghemingean — 
București. (M. Voicu, coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — RAPID 
PLOPENI 1—2 (0—1). Au în
scris : Oțelea (min. 74) pentru 
I.M.U., Spiridon (min. 22), 
Gristea (min. 72) pentru Rapid. 
A condus slab Tudor Cornel
— Călărași. (R. Avram, co
resp.).

BRĂILA

METALUL TlRGOVIȘTE — 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
2—0 (2—0). Metalurgiștii 
govișteni au repurtat o 
moașă victorie, întrecînd 
.pielării” din București, după 
un meci în care i-au dominat 
net. Partida a tinut trează aten
ția publicului chiar din primul 
minut, cînd Chirilă a deschis 
scorul în urma unei frumoase 
combinații, ce a făcut șah-mat 
apărarea oaspeților. Eforturile 
de a egala depuse de bucu- 
reșteni au rămas fără rezultat, 
majoritatea acțiunilor lor o- 
fensive fiind stăvilite de apă
rătorii formației locale. în 
min. 30 același Chirită a ridi
cat scorul la 2—0 și se părea 
că vor urma alte goluri. Dar, 
n-a fost așa, din cauza impre 
ciziei înaintașilor metalurgiști. 
Nici ‘ 
nu a 
căzii 
notă 
oaspe, care a luptat din răspu
teri pentru ca bagajul de go
luri să fie cît mai ușor, la îna
poierea acasă.

Partida s-a bucurat de un ar
bitraj corespunzător prestat de 
E. Sterescu — Curtea de Ar
geș. (M. Avanu, coresp. prin
cipal),

T.U.G. BUCUREȘTI — STU
FUL TUL CEA 2—0 (1—0). Do
rind să termine actualul cam
pionat cu o victorie, echipa 
T.U.G. și-a supus adversarul 
unul adevărat tir de artilerie 
chiar din primul minut. Dar, 
imprecizia șl pripeala atacanți- 
lor în fazele de finalizare au 
făcut ca scorul final să fie de 
numai 2—0. Totuși, jucătorii de 
la Stuful au opus o dîrză re
zistență, fiind periculoși pe 
contraatac. Apărarea masivă a 
bucureștenilor, din care s-au 
evidențiat fundașul Burlacu șl 
portarul Preda, a 
cu succes toate 
versatului.

Scorul a fost 
Cosma (min. 15) Ia o învălmă
șeală. în urma unei lovituri de 
colț. In repriza a doua gazdele 
înscriu din nou în min. 84, prin 
Toma C-tin. Compe*ent șl auto
ritar — arbitrajul lui Gh. Ște- 
fănescu (Galați). (P. Aurel-co- 
resp.).

tîr- 
fru- 

pe

în repriza a doua scorul 
putut fi majorat, deși o- 

au fost nenumărate. O 
hună anărărti echipei

rezolvat însă 
atacurile ad-

deschis de

SERIA VEST
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

— CHIMIA FĂGĂRAȘ 2—0 
(0—0). Peste 10 000 spectatori, 
au aplaudat ieri victoria echi
pei lor favorite asupra chimiș- 
tilor din Făgăraș, victorie ce 
le dă dreptul de a activa în 
viitorul sezon fotbalistic la dl-

MEDIAȘ 5—1 (0—0)
2 (prin telefon), 

repriză echilibrată, 
eu un scor alb, a- 

își impun . superio-

Kukla
89 
a

80 
a 

teren

qaz- 
vlc- 

cu 
cu 

Stă-

vizia B. In prima repriză, am
bele echipe au ratat numeroase 
ocazii. Abia după pauză, 
dele aveau să-și adjudece 
toria, o victorie dorită 

. multă ardoare. Ei domină 
autoritate și în min. 63
nescu trimite o pasă în adîn- 
cime spre poarta lui Nanu. 
Acesta se încurcă cu propriul 
lui fundaș, Dumitrescu, și... 
spre stupefacția celor doi, min
gea intră în poartă. Același 
Stănescu, în min. 68. șutează 
puternic de la 25 m șl înscrie 
la păianjen, pecetluind 
soarta partidei. Meciul 
foarte bine condus de 
Bentu (București).

Pentru succesul repurtat de 
echipa locală, acum, la sfîrși- 
tul campionatului, merită a fi 
evidențiată munca neobosită 
depusă în tot cursul anului de 
cunoscutul antrenor N. Oțelea- 
nu care, ajutat de Clement Ior- 
dănescu, a reușit 6ă promoveze 
o nonă echipă craioveanâ m- 
tr-o divizie superioară. (St. 
Gurgui, coresp. principal).

TRACTORUL BRAȘOV — 
METALUL TR. SEVERIN 0—1 
(0—0). Joc deosebit de frumos, 
cîștigat de severineni, care tn 

‘ ' A
A 

condus foarte bine C. Petrea 
— București. (C. Gruia, coresp. 
principal).

C.F.R. CARANSEBEȘ — MU
REȘUL DEVA 8—0 (1—0). Au 
înscris : Drăgulete (min. 18, 50, 
89), Novacovlci (min. 65), Teo- 
dorescu (min. 67), Bălan (min. 
70, 71) și Boldiș (min 85). A 
arbitrat bine A. Alexa — Rm. 
Vîlcea. (M. Mutașcu, coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — 
U.M. TIMIȘOARA 1—1 (1—0). 
Au marcat: Bîrzacu (min. 35) 
pentru Progresul, Laurențiu 
(min. 70) pentru U.M.T. (C. 
Bărboi, coresp.).

VICTORIA TG. JIU — A.S.A. 
SIBIU 2—1 (0—1). Jucătorii »- 
chipei Victoria au încheiat se
zonul fotbalistic oficial printr-o 
victorie, întrecînd pe A.S.A. 
Sibiu, o veche rivală. Au mar
cat : Bimbea min. 38, Firoiu șl 
Cufoianu min. 78 și 88. A ar 
bitrat bine G Sotir — Bucu
rești. (N. Chivulescu, coresp.).

MINERUL LUPENI — MINE
RUL ANINA 5—0 (4—0). Mi
nerii din Lupeni au încheiat 
campionatul eu o victorie ca
tegorică, în dauna colegilor lor 
din Anina. Au marcat: Co- 
troapă (2), Farkaș, Pal și Poe- 
naru. La buna desfășurare a 
jocului a contribuit și arbitra
jul foarte bun al lui Dumitru 
Feher — Craiova. (Ion Ctortea, 
coresp.)

PROGRESUL CORABIA — 
VICTORIA CALAN 3—0 (3—0).

astfel 
a fost 

Aurel

final au fost mai hotărîți. 
marcat; Diaconu (min. 85)

au
in

Jucătorii de la Progresul 
obținut o victorie de aur 
lupta pentru evitarea ultimului 
loc în clasament, Localnicii au 
început foarte bine meciul șl, 
după 15 minute, tabela de 
marcaj arăta scorul de 3—0. 
Toate cele trei goluri au tost 
marcate de Agape, în min. 3, 
11 și 15, ~ ■ ■
condusă 
mitrii — 
coresp.).

SERIA EST

Partida a fost bine 
de arbitrul Gh. Du- 
București. (C. Filip,

ȘOIMII BUZĂU — OȚELUL 
GALAȚI 0—0. Gălățenii reali- 
zînd în deplasare un scor egal, 
s-au calificat în divizia B. A 
arbitrat foarte bine N. Mihăi- 
lescu-București. (M. Dumitru, 
coresp.)

TEXTILA BUHUȘI _ AN
CORA GALAȚI 3—0 (0—0). Au 
marcat : Ovezea (min. 72), Ne
meș (min. 79), Secheli (min. 
87). A condus corect N. Pru
sac — Dorohoi. (I. Vieru, co
resp.)

PETROLUL MOINEȘTI — 
MEDICINA IAȘI 
Unicul gol 
Dumitrică 
transformat 
bitrăjul lui 
(I. Panaite,

unirea’
TALUL BUZĂU 1—1 (0—1). Au 
marcat : Pîrvuț (min. 30) pen
tru Metalul, Koroși (min. 52) 
pentru Unirea. D. Antohi — 
Bacău a condus bine. (V. Ma- 
nolîu, coresp.)

S.U.T. GALAȚI — FORES- 
TA FĂLTICENI 2—3 (0-1)
Joc de slabă factură tehnică 
cîștigat pe merit de oaspeți 
Golurile au fost înscrise de Nae 
(min. 38), Lontcovschi (min. 75. 
84), respectiv Ciobotaru (min. 
78) și Furtună (min. 89). A ar
bitrat M. 
rești. (V.

Meciul 
LĂȚI — 
DORNEI 
rece nu i 
echipelor 
renul Portul Roșu, unde fusese 
programat jocul. Iată explica
ția dată de tov. S. Bataragă, 
secretarul clubului Politehni
ca. proprietarul terenului : 
„Asociația GLria nu a făcut 
formele de închiriere a tere
nului și, ca atare, nu putem 
permite accesul. Mai ales că a 
și plouat”. (T. Siriopol, coresp.)

GLORIA BÎRLAD — META
LUL RĂDĂUȚI 3—0. Echipa 
Metalui este retrasă din cam
pionat.

1—0 (1—0). 
a fost realizat de 
(min. 43), care a 
un penalti. Bun ar- 
G. Rusu — Galați, 
coresp.)
FOCȘANI — ME-

. Haimovici — Bucu- 
Ștefăneseu, coresp.) 
GLORIA C.F.R. GA- 
MINOBRAD VATRA 

nu s-a disputat deoa- 
a fost permis accesul 
și al arbitrilor pe te-

FOTBALULUI...

în- 
sta- 
84 >. 
șut,

Le-a fost dat ochilor noștri, uimiți, să urmărească 
miercuri seara pe micul ecran un spectacol magnific. 
Formula „spectacol de sunet și lumină* ni se pare 
sugestivă, dar incompletă, față de ceea ce am privit.

Față de ceea ce se oferea ochilor, rațiunii și inimii. 
Pentru că a fost un spectacol de sunet și lumină 
pentru inimă...

Apoteotic, miercuri, pe Wembley, n-a fost jocul, deși 
a avut toate .atributele unei culmi. Psihoza partidei, 
psihoza tribunelor, iată ce a fost de-a dreptul galva- 
nizant, emoția copleșitoare a spectatorilor emoționin- 
du-ne. Trăirea la cea mai înaltă tensiune a tribunelor, 
da, ea a fost fără îndoială o apoteoză I

Gros-plgnurile oferite nouă de teleobiectiv aveau un 
desen de o sinceritate exprimată atit de omenesc incit 
iți simțeai furnicăturile inimii.

Citeai o bucurie fără margini, o bucurie imensa, o 
bucurie la puterea 110 000, comprimată 
de televizor, un tablou atit de VIU, 
atit de superb OMENESC...

Și a mai fost CÎNTAREA tribunelor.
Un sensibil cintăreț, Tom Jones, a 

pentru echipa sa, Manchester United. Și 
oameni au cîntat cu vocea și cu inima.

Am văzut fețe, ochi, exprimind atita fericire cum 
poate doar vestea că ai doi băieți gemeni sau ca ai 
cîștigat 1 milion de lire la loterie poate să-ți comunice...

Acești oarrțeni se entuziasmau pentru fotbal.
Pentru acest minunat joc. cînd blestemat, etnd bătut 

cu pietre, cînd' înnegrit de cerneala intransigentă a 
judecătorilor eu condeiul.

Ce putea fi mai tonic, mai încurajator, dectt specta
colul acestor oameni clntînd bucuria fot'.aiului, cîntînd 
victoria lui ?

L-au văzut milioane de ochi; Acest joc, care — așa 
cum remarca laureatul premiului Nobel, Albert Camus, 
— ii ÎNNOBILEAZĂ pe oameni, trăiește, va trăi, învinge 
șt va învinge mereu!

Spectacolul de miercuri
O probă decisivă!
110000 de oameni 'e 

fotbalului.
..Și cîntau...

în micul 
atit

sens

a fost o probă.

W,'

de
tablou 
CALD,

„imn"un
110 000 tie

entuziasmau pentru victoria

Mariut POPESCU



'MJ........... De Io trimisul nostru special, ROMEO TIEARA:PE TEME SPORTIVE NORVEGIENE
cu di. thor hernes, secretarul general 

al Conlcderafiel norvegiene de sport

Florăresele din piața 
Youngstorget, mai amabile 
decît cele de prin alte părți, 
ne-au fost ghid în găsirea a- 
dresei. Era chiar într-unul 
din cele patru colțuri ale i- 
mensului covor multicolor de 
flori, fructe și legume, aduse 
la Oslo tocmai din țările su
dului. Fiindcă, deși un soare 
seînteietor de mai, lumina 
acoperișurile roșii ale Capita
lei, spuneai mai curînd că 
este o zi frumoasă de început 
de iarnă.

Căutam clădirea Confede
rației norvegiene de sport 
(Norges Idrettsforbund) și era, 
într-adevăr, greu s-o deose
bești de cele ale băncilor, 
magazinelor și birourilor de 
tot felul, care împînzesc cen
trul orașului. Fără lift, pe o 
scară de lemn strălucind de 
curățenie, am urcat la eta
jul III, la ușa secretarului 
general, dl. Thor Hernes. Nu 
era, de fapt, o primă cunoș
tință, ci o revedere. Știam 
că vom avea în față un vechi 
prieten de pe terenurile de 
fotbal, Hernes fiind una și 
aceeași persoană cu tenacele 
mijlocaș stingă al naționalei 
Norvegiei, învinsă de repre
zentativa noastră cu 2—0, în 
iunie 1956, pe stadionul „23 
August".

A fost și prima temă a con
vorbirii pentru care eram aș
teptați :

— Da, stnt 12 ani de a- 
tunci... Păstrez o amintire 
foarte plăcută de la acea 
scurtă vizită la București, 
deși a trebuit să pără
sim terenul Învinși — ne 
spune dl. Thor Hernes, 
în vastul său birou de 
lucru, tapisat cu volume 
și bibliorafturi. A fost una 
din ultimele mele selecțio
nări tn echipa națională, la 
care aveam să revin apoi ca 
director tehnic. Din condu
cerea federației norvegiene 
de fotbal, am făcut de curînd 
acest pas, spre funcția de se
cretar general al Confedera
ției norvegiene de sport.

— Ne puteți face o des
criere a cadrului și activi
tății acestei organizații 7

— Este, in primul rînd, cea 
mai importantă organizație 
de tineret din țară — preci
zează interlocutorul nostru. 
In Norvegia există numeroa
se grupări șt organizații de 
tineret, aproximativ 50, care 
au și preocupări sportive. 
Dar cele profilate exclusiv 
pe sport, reunite în Confe
derația noastră, dețin locul 
de frunte. In ele activează, 
în total, aproape 500.000 de 
oameni de toate vîrstele, ceea 
ce pentru o țară cu o popu
lație de circa 4 milioane re
prezintă un procentaj frumos.

Mișcarea sportivă, vorbind 
de cea organizată, și-a sărbă
torit nu de mult centenarul, 
In Norvegia. Ea datează din 
anul 1861, cînd a fost creată 
„Confederația centrală pen
tru răspîndirea exercițiilor 
fizice și mînuirea armelor". 
Ea avea, cum arată și denu
mirea, un caracter militar, 
care, însă a dispărut, cu 
timpul, făcind loc preo
cupărilor sportive pure. 
Din anii de după pri
mul război mondial, miș
carea sportivă a început să 
depindă direct de Storting, 
parlamentul norvegian. In 
1946, forul nostru sportiv și-a 
primit denumirea și forma de 
organizare existente.

— Care sînt caracteris
ticile sale 7

— Confederația norvegiană 
de sport este o organizație 
voluntară, a cărei structură 
este divizată în două. Există 
31 uniuni districtuale, ur
nind împărțirea administra
tivă a țării, precum și 35 fo

Alergătorii cehoslovaci au cîștigat 
motocrosul de la Brașov

BRAȘOV, 2 (prin telefon).
Pe traseul din Valea Răcă- 
dăului, pasionații alergărilor 
motocicliste pe teren variat 
au venit în număr impresio
nant — peste 40 000 — pen
tru a urmări concursul inter
național programat aici. In 
cursa mașinilor de 250 cmc 
am admirat măiestria foarte 
tînărului concurent cehoslovac 
Jiri Churovy (16 ani abia îm
pliniți). în manșa I, el s-a 
clasat pe locul II, în urma lui 
Cristian Dovids, care a con
dus autoritar din start pînă 
la finiș. Pentru locul III s-au 
„bătut" maghiarul Pal Voros, 
Aurel Ionescu. Mihai Dă- 
pescu, Ștefan Chițu și Mi
roslav Stoch (R.S.C.). După ce 
Chițu și Stoch s-au încurcat 
reciproc la plecare și s-au 
răsturnat, ei au reluat cursa 
în. coada plutonului, au refă
cut extraordinar, reușind în 
final să treacă linia de so
sire în ordinea: 3. Chițu,
4. Voros. 5. Dănescu, 6. Stoch. 
In „manșa secundă, „Churovy 
a atacat impetuos, și în turul 
IV s-a instalat la conducerea 
plutonului. In urma lui, Chițu 
și Dovids fac eforturi pentru 
a nu fi depășiți de Stoch, reu
șesc acest lucru, dar numai 
pînă la ultimul tur, cînd 
sportivul cehoslovac trece de 
ei-și - se clasează pe locul se- 
gund. (îp manșă) înaintea lui 
Chițu, Dovids. Coman și 
Szâăz. Clasament final: 1. J. 
Churovy (R;S.C.). 2. Cr. Do

ruri de specialitate, federa
țiile pe ramuri de sport. Baza 
o formează cluburile, in total 
4—5.000, actualmente. Tre
buie să precizez că la noi 
cluburile au un număr foarte 
variabil de membri, putînd cu
prinde și 50—100 persoane, 
după cum altele trec de mie. 
tn Norvegia nu avem profe
sioniști, se practică numai

INTERVIUL NOSTRU

sportul amator — precizea
ză dl. Hernes.

— Din punct de vedere 
financiar, cum este profi
lată organizația 7

— Bugetul Confederației 
noastre este asigurat în pro
porție de 90 la sută prin con
tribuția întreprinderii de pa
riuri sportive (Toto-tipps), 
restul provenind de la gu
vern. Construcțiile sportive 
sînt In sarcinile municipali
tăților, care le și adminis
trează, uneori cu coparticipa
rea marilor cluburi. Este ca
zul stadionului „Ulleval", cel 
mai mare din Oslo, cu tri
bune pentru 40.000 spectatori, 
care aparține orașului și — 
în cotă parte — clubului Lyn.

După această inițiere în 
cadrul general al sportului 
norvegian, abordăm o temă 
care ne interesează în mod 
special i

— Am dori să știm, ce 
loc ocupă educația fizică 
în școlile din țara dv. 7 .

— Un loc pe care noi cău
tăm să-l lărgim continuu, 
pentru a-l aduce la nivelul 
cerințelor moderne — afirmă 
dl. Hernes. Vă va surprinde 
poate, ținînd cont de tradi
țiile renumite ale sportului 
norvegian, dar programa șco
lilor elementare de la noi 
prevede lecții de educație fi
zică doar de la clasa a IlI-a 
în sus. E drept, ponderea 
sportului crește pe măsura 
avansării pe scara celor 9 
clase elementare, urmate de 
cele 3 gimnaziale. Iar la uni
versitate, lucrurile se schim
bă. Studenții au stadioanele 
și bazinele lor, cluburi puter
nice și echipe în campiona
tele țării. Este ceea ce vom 
încerca să facem și in gim
nazii, acum, formînd o fede
rație a sportului școlar, pen
tru început.

— Mișcarea olimpică, în 
Norvegia, cum este inte
grată activităților sporti
ve 7

— Pînă în 1965, legăturile 
noastre cu olimpismul erau 
asigurate direct prin Confe
derație. De atunci, însă avem 
un Comitet olimpic național 
sub președinția d-lui T. Jahre, 
fostul președinte al federației 
norvegiene de fotbal.

După cum știți, desigur, 
prezența sportivilor norve
gieni s-a făcut cu deosebire 
remarcată la Olimpiadele 
albe, unde deținem un ade
vărat record, prin cele 106 
medalii cucerite, dintre care 
36 de aur, ceea ce n-a~ reușit 
pînă acum nici o altă țară. 
Cînd e vorba, însă, de spor
turile de vară, Norvegia nu 
poate aspira la locuri frunta
șe. Pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice din Mexic, noi nu 
contăm, practic, pe nici o me
dalie. Vom participa cu o de
legație de aproximativ 50—70 
sportivi. Pregătirile selecțio- 
nabililor se fac în cadrul clu
burilor, cu un plan trasat în 
linii generale de o comisie 
tehnică avînd în frunte pe 

vids, 3. St. Chițu, 4. M. Stoch 
(R.S.C.), 5. C. Coman, 6. M. 
Dănescu, 7. P. Voros (Unga
ria), 8. I. Szasz, 9. C. Goran, 
10. A. Pozmik (Ungaria).

La 500 cmc, Otto Stephani 
a luat conducerea din start, 
dar ri-a rezistat decît patru 
ture presiunii lui Pavel Hora 
(R.S.C.), care s-a instalat în 
fruntea plutonului. Cei doi, 
între care s-a intercalat 
Puiu, s-au distanțat de grosul 
plutonului, unde își disputau 
întîietatea Anton Kleele 
(R.F.G.), Gh. Ion, Petre Paxi- 
no și Ervin Seiler. în manșa 
a H-a, Hora a pornit vijelios, 
urmat de Paxino, Puiu, Sei
ler, Ion, Stephani și Wein- 
bach (Ungaria). După două 
ture, Puiu s-a apropiat de 
Hora, iar după alte două li 
s-a alăturat și Stephani. Cu 
toate eforturile, cei doi ro
mâni nu reușesc să-l depă
șească pe alergătorul ceho
slovac. Clasament final: 
1. P. Hora (R.S.C.), 2. O. Puiu, 
3. O. Stephani, 4—5. P. Paxi
no și E. Seiler, 6. Gh. Ion, 
7. A. Kleele (R.F.G.), 8. L. 
Weinbach (Ungaria), 9. B. 
Bruj (R.S.C.), 10. FI. Ștefan.

In încheiere, o subliniere 
mai puțin plăcută. Și cu pri
lejul acestei competiții unii 
spectatori brașoveni s-au ară
tat nedisciplinați. Deosebi1 de 
imprudenți, ei au travel sat 
.traseul în timpul curselor pu
tînd da naștere la accidente.

Ion DUMITRESCU 

antrenorul S. Johnson, fost 
atlet de performanță. Și încă 
o precizare, nu vom face an
trenamente la altitudine... Ne 
consolăm cu gîndul că nici 
medicii nu s-au pus de acord 
asupra eficienței unor aseme
nea antrenamente.

Ce șanse avem, totuși, la 
Ciudad de Mexico ? Cum am 
spus, prea puține. Contăm to

tuși pe cîțiva atleți buni, în 
frunte cu fondistul Knut 
Kvalheim și săritoarea în 
lungime Berit Bartelesen. 
Dar sînt departe anii cînd 
Sverre Strandli deținea re
cordul mondial la ciocan... Ca 
și acei în care trăgătorii și 
canotorii norvegieni erau Radu VOIA

Poloiștii noștri juniori 
au evoluat in Spania

Intr-un meci internațio
nal de polo juniori desfă
șurat la Barcelona, echipa 
națională a României, al
cătuită din Slavei și Hu
ber — portari, A. Muntea- 
nu, Pascu, Rizea, D. Po
pescu, Mustață și Frîncu, 
a cedat la limită — 1—2 
(1—0, 0—0 0—1, 0—1) — 
formației Spaniei. Pentru 
gazde au înscris Rubio 
și Cardeliach (din 4 m), 
iar pentru români — D. 
Popescu (din acțiune). A 
condus W. Goose (Olanda).

Aceeași selecționată ro
mână, întărită cu Cheta 
(jucător de cîmp), Rusu și 
B. Mihăilescu, a învins la 
Madrid reprezentativa Ca- 
talaniei cu scorul de 10—5 
(1—1, 3—2, 2—0, 4—2) prin 
golurile marcate de Po
pescu 2, Cheta 1, Frîncu 3, 
Rizea 2 și Mihăilescu 2. în 
sfîrșit, în cadrul acestui 
turneu, tinerii poloiști 
români au susținut și trei 
partide amicale (de antre
nament) cu prima repre
zentativă a Spaniei, care 
se pregătește pentru tur
neul preolimpic de la Mi
lano. Sportivii noștri au 
cîștigat toate cele trei me
ciuri cu 10—5, 6—4 și 6—5. 
Cei mai buni jucători ai 
selecționatei în acest tur
neu au fost Slăvei, Huber, 
Frîncu, D. Popescu și B. 
Mihăilescu.

ȚIRIAC L-A
în turneul internațional de 

tenis de la Roland Garros, 
Ion Țiriac a repurtat o pre
țioasă victorie în fața iugo
slavului Franulovici, pe care 
l-a învins în 3 seturi : 6—4, 
6—3, 6—2.

IN CADRUL campionatelor de 
atletism ale Angliei de sud, 
care se desfășoară la Chiswick, 
Ann Wilson a realizat Ia sări
tura în lungime 6,31 m. Mary 
Green a cîștigat proba de 440 
yarzi în 55,2. Anne Smith, re
cordmana mondială a milei, a 
ocupat locul doi cu 56,5.

■
ATLETUL american de culoa
re Bob Beamon a realizat cea 
mai bună performanță mondia
lă a anului !a săritura în lun
gime. In concursul de la San 
Diego, el a realizat rezultatul 
de 8.17 m. Sylvester a arun
cat discul la 62.66 m. iar Evans 
a parcurs 140 yarzi in 45.8- Pro
ba de 2 mile s-a încheiat cu 
victoria lui Young, cronometrat 
în 8;22,0 (record S.U.A.). Sea- 

concurenți redutabili pentru 
elita mondială. Doar la yach
ting, prin participarea prin
țului moștenitor Harald, la 
clasa 5,5 m, putem face fi
gură onorabilă. Sîntem, de 
fapt, Intr-un moment de scă
dere, în sporturile de vară, 
pe care vom încerca să-l de
pășim.

Interviul nostru se apropia 
de sfîrșit. Dl. Thor Hernes, 
cu amabilitate extremă, voia 
să schimbe rolurile, punînd 
la rîndul său întrebări, pa 
teme legate de sportul în Ro
mânia. La epuizarea acestora, 
d-sa făcea o remarcă deose
bit de concludentă :

— Am dori să îmbogățim 
pe viitor relațiile prietenești 
care ne leagă cu sportivii Ro
mâniei. Cunoaștem pe atleți, 
pe fotbaliști, acum am avut 
ocazia să admirăm clasa te- 
nismanilor români, învingă
tori asupra noastră în meciul 
pentru „Cupa Davis". Aștep
tăm contacte rodnice și cu 
renumiții dv. canoiști și ca- 
iaciști, luptători, handbaliști 
și scrimeri, despre care auzim 
atîtea lucruri bune.

Ne-am despărțit de secre
tarul general al Confederației 
norvegiene de sport, în ter
menii cei mai cordiali.

După infringerile suferite de echipele de fotbal 
ale U. R. S. S. și Angliei

Cu câteva zile înaintea înce
perii turneului final al cam
pionatului european de fotbal-; 
două dintre semifinaliste au su
ferit înfrîngeri. Echipa U.R.S.S. 
a pierdut în fața Cehoslovaciei, 
în preliminariile olimpice, iar 
cea a Angliei a fost învinsă ln- 
tr-un med amical, disputat la 
Hanovra, de R. F. a Germa
niei.

Fără îndoială că surpriza cea 
mal mare * furnizat-o tînăra 
selecționată olimpică a Ceho
slovaciei, care a întrecut pri
ma formație a U.R-S.S., din 
care n-au lipsit cei mai va
loroși jucători, în frunte cu 
Șesternev, Cislenko, Malafeev,

România - Polonia 7-9, la floretă fete!
(Urmare din pag. 1) 

s-a încheiat cu scorul de 7—5 
pentru floretistele poloneze...

Ne-am pus toate speranțele 
în ultima manșă. Un succes 
pe toată linia al fetelor noas
tre ar fi schimbat rezultatul. 
N-a fost însă așa. S-a repe-

VARJU-19,56 m. la greutate
In cadrul unui concurs des

fășurat la Budapesta, atletul 
maghiar Vilmos Varju a 
aruncat greutatea la 13,56 m 
(cea mai bună performanță 
europeană a anului), cu 6 cm 
mai puțin decit recordul con
tinentului, pe care-l deține.

ELIMINAT PE FRANULOVICI
în sferturile de finală, Ți

riac va întîlni pe , australianul 
Rod Laver.

Alte rezultate la simplu 
bărbați : Iovanovici (Iugosla
via) — Battrick (Anglia) 6—1, 
6—4, 6—3 ; Gonzales (S.U.A.)

gren a cîștigat prăjina cu 5,03 
m. Randy Matson s-a clasat 
pe primul loo la aruncarea 
greutății cu 20,91 m.

■
IN TURNEUL internațional de 
tenis care are Ioc în Berlinul 
occidental, Martin Riessen 
(S.U.A.) l-a învins cu 7—5,t 6—3, 
6—3 pe Bill Bowrey (Australia).

ECHIPA de fotbal a Angliei, 
care va intilni miercuri la Flo
rența în semifinalele campio
natului european echipa Iugo
slaviei, va fi întărită eu funda
șul stingă Ray Wilson de la 
Everton. Acesta a jucat și în 
campionatul mondial, insă in 
ultimul timp a fost accidentat 
In prezent, el este complet re
stabilit.

H
IN CADRUL turneului pre
olimpic de baschet (masculin) 
de la Sofia R F. a Germaniei

„Marele premîtt 
al Italiei4* cucerit 
de luptătorii români

GENOVA, ■ (prin telefon). 
Aseară, e-au înohefa* întreb 
cerile ' competiției Interna
ționale de lupte libere (e- 
chipe de tineret) „Marele 
premiu al Italiei". Au parti
cipat reprezentativele Iugo
slaviei, Elveției, României 
șl Italiei. La această ediție 
(a Il-a), antrenorul Ion Cris- 
nic a deplasat următorul 
„8": cat. 52 kg D. TTNDE- 
CHE, cat. 57 kg C. IONES- 
CU, cat. 63 kg GH. CIUN- 
TU, cat. 70 kg V. BOLT AȘ, 
cat. 78 kg I. DUMITRU, cat. 
87 kg N. BURGAZA, cat. 97 
kg C. PENCIU, cat. +97 kg 
I. LASZLO. Tinerii luptă
tori români s-au comportat 
remarcabil, reușind să Învingă 
echipa Iugoslaviei cu 13—3, 
pe aceea a Italiei cu 11—5 
și a Elveției cu 9—7 cuce
rind astfel „Marele premiu 
al Italiei". D. Tindeche, I. 
Dumitru, C. Penciu și I. 
Laszlo au cîștigat toate me
ciurile susținute.

Hurțilava, BanișevskL Scorul 
(3—0) constituie o mare surpri
ză, deși în urmă cu câteva zile 
fotbaliștii cehoslovad evolua
seră la Un bun nivel tn jocul 
de la Moscova, unde au pier
dut la mare luptă cu 3—2. In 
meciul revanșă selecționata ce
hoslovacă și-a confirmat valoa
rea și forma sportivă, anunțln- 
du-se drept una dintre candi
datele la titlul olimpic.

Deși amicală, întîlnirea de Ia 
Hanovra a suscitat un interes 
deosebit, justificat prin locu
rile pe care Anglia și R. F. a 
Germaniei le-au ocupat la ul
timul campionat mondial. După 
cum comentează agențiile de 

tat — aproximativ — situația 
din manșa precedentă : Ene 
și Iencic n-au reușit să-și do
vedească superioritatea (pe 
care incontestabil că o au) în 
fața adversarelor lor, Pawlas 
și Ballon : 3—4 și, respectiv, 
2—4. Și, astfel, polonezele, 
totalizînd 9 victorii, au avut 
victoria de partea lor. Nu măi 
era decît o chestiune de scor. 
Era necesar un efort ceva 
mai susținut pentru a se mic
șora dimensiunile înfrîngerli. 
Măcar atît. Acest lucru s-a 
întîmplat: Szabo (care a în
trecut-o pe Fukala, cu 4—1) 
și Drîmbă (învingătoare la 
Cymermann, cu 4—3). Scor 
final 9—7 pentru Polonia...

— Gulyas (Ungaria) 6—4, 
6—4, 6—2 ; Gimeno (Spania)
— Ruffels (Australia) 6—4, 
6—4, 6—3 ; Emerson (Austra
lia) — Cliff Richey (S.U.A.) 
0—6, 6—3, 8—6, 11—9.

a învins cu scorul de 77—65 
(37—27) echipa Angliei. Fin
landa a întrecut cu 77—67 
(40—24) echipa Olandei, Iugo
slavia a învins cu 85—65 
(44—30) echipa Greciei, iar Po
lonia a întrecut cu 85—79 
(48—40) echipa Cehoslovaciei.

AUTOMOBILISTUL vest-ger- 
man Gunter Wallrabenstein, la 
volanul unei mașini „Porsche 
911”, a cîștigat al 12-lea raliu 
internațional al Austriei pentru 
trofeul „Semperit". La concurs 
au participat 114 echipaje.

■
TURUL ciclist al Angliei a 
continuat cu desfășurarea eta
pei a 7-a pe ruta : Landuno — 
Stoke (175 km). Vietnria a re
venit englezului Barras. crono
metrat in 4h 18:38. In clasa

Singurul atlet român învingător 
lu Sofia — Șerban Ciochină

SOFIA, 1 (prin telefon).— 
O zi splendidă pentru atle
tism, cu timp puțin răco
ros, cu vfnt ușor lateral, dar 
cu cerul însorit. O vreme 
bună pentru întreceri, pen
tru performanțe. Și ele nu 
s-au lăsat așteptate. Dovadă 
sînt cele cîteva recorduri na
ționale, ca și noile recorduri 
ale competiției, obținute la 
aproape jumătate din probele 
programate, ca și atîtea alte 
rezultate de valoare. Dacă 
pentru mulți dintre competi
torii acestei a 14-a ediții, 
concursul organizat de ziarul 
„Narodna mladej" a însem
nat prilej de mai mari sau 
mai mici bucurii, pentru atle- 
ții români însă...

Pînă aproape de încheierea 
întrecerilor ei nu reușiseră să 
termine victorioși nici mă
car una din probele Ia care 
au luat parte, deși țsă fim 
sinceri, cîțiva erau îndreptă
țiți să emită o astfel de pre
tenție. Dar, spre sfîrșit, eu 
ultima sa săritură, Șerban 
Ciochină a obținut victoria la 
triplu. Dacă n-am avut decît 
o astfel de bucurie, apoi — 
cu prea puține excepții — nu 
am avut nici măcar satisfac
ția unor cifre care să însemne 
ceva pe plan internațional. 
Căci, doar cu 16,42 m ai lui 
Ciochină, cu cele 10,7 s — 
nou record — ale Valeriei 
Bufanu și cu cei 6,44 m de la 
lungime ai Vioricăi Viscopo- 
leanu, oricum, bilanțul parti
cipării atleților noștri apare 
în ansamblul lui ca necon
vingător.

Și acum rezultatele zilei 
a doua i BĂRBAȚI i 200 m : 
Romanovski (Pol.) 20,7, Erb- 
stoser (R.D.G.) 20,8 — nou 
record, Mihalfy (Ungaria) 20,8, 
Ivanov (U.R.S.S.) 20,8, Ka- 
rasi (Iug.) 21,0 — nou record. 
In serii, B. Iliescu 21,B șl Al.

Iată echipa Estudiantes (Argentina), ctțtigătoarea „Cupei 
campionilor Americll de Sud" care urmează să tnttlnească 
în finala „Cupei intercontinentale" pe Manchester (United, 
tn rîndul de sus: Flores (portar de rezervă), Pachawe, Po- 
lettl (portar titular), Maldernat, Aguirre, Suarez, Madero. 
tn rtndul de jos t Ribaudo, Bilardo, Conlgllaro, Echechopar 

și Ramon

presă, partida s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic și a fost pre
sărată cu faze de mare spec
tacol fotbalistic. Englezii au 
prezentat o echipă bună, dar 
lipsa Iui Bobby Charlton ȘÎ 
Stiles a fost resimțită. In pri
ma repriză jocul a fost echili
brat, spre deosebire de cea de 
a doua, cînd gazdele, cu un 
Beckenbauer și Overath în 
mare vervă, au asaltat poarta 
excelent apărată de Banks. 
După aspectul jocului, victoria 
repurtată de R. F. a Germa
niei cu 1—0 este meditată, dar 
și englezii au confirmat, în 
mare măsură, ultimele lor evo
luții.

Arbitrul van Ravens (Olan
da) a condus următoarele for
mații :

R.F.G.: Wolter — Vogts, 
Lorenz. L. Muller, Fichtel, We
ber, B. Dorfel, Beckenbauer, 
Lohr, u--erath, Volkert. AN
GLIA : Banks ►- Newton. 
Knowles, Hunter, Labone, 
Bobby Moore, Ball, Bell, Sum- 
merbee, Hurst, Thompson.

Nici o schimbare 
în turul Italici
Turul ciclist al Italiei a 

continuat cu desfășurarea e- 
tapei a 13-a pe rută Cortina 
d’Ampezzo — Vittorio Vene
to, 165 km. Pe primul loc s-a 
clasat italianul Farisato în 
4h 34:33.

în clasamentul general in
dividual, pe primul loc se află 
Eddy Merckx. El este urmat 
la 3:43,0 deAdorni, la 5:09,0 
de Danceli. Felice Gimondi 
este clasat pe locul 6 la 9:37,0 
de lider.

Azi, are loc etapa a 14-a 
(Vittorio Veneto — Marina 
Romea) care măsoară 194 
km.

mentul general individual con
tinuă să conducă suedezul G. 
Patersson cu 30 h 57:28, urmat 
de sovieticul Sokolov eu 

31 h 03:45.
■

CAMPIONATUL european de 
yahting la clasa 5,50 m, oare 
se desfășoară Ia Ncuchaiel, a 
fost cîștigat de Louis Noverraz 
(Elveția) cu 16,8 puncte, urmat 
de Alexandrov (U-R.S.S.) și 
Aisher (Anglia).

■
CU PRILEJUL unul concurs 
de atletism desfășurat la Phi
ladelphia, Dave Patrick a par
curs o milă in 3:56,8. O altă 
performanță de valoare a fost 
realizată de Hali, care a cîști
gat proba de 120 yarzi garduri 
in 13,5. Larry James a fost cro
nometrat în proba de 440 yarzi 
cu 45,5.

■
PREGĂTINDU-SE pentru se
mifinalele campionatului Eu
ropei, echipa de fotbal • Iu

Munteanu 22,1| 1500 mi
Hansen (Dan.) 8:40,2, Kalcev 
(Bul.) 8:47,2, Jokio (Iug.) 
3:47,4 ...6. R. Rusu (ROM.) 
3:49,81 10 000 m: Roelants 
(Belgia) 29:48,0, Jelev (Bul.) 
30:14,8 | 4X500 mi Suba
3:10,2, Bulgaria 3:13,7, Ro
mânia (Ungureanu, Rusu, 
Deac, Rățoi) 3:14,2 | 400 mg: 
Weinstand (Pol.) 50,9, Ko- 
zelski (U.R.S.S.) 51,0, Rățoi 
(ROM.) 51,7, Seraevski (Pol.) 
51,9 j triplu: Ciochină (ROM.) 
16,42, Ivanov (Ung.) 16,26, 
Dâhne (R.D.G.) 16,09 j înălți
me : Iordanov (Bul.) 2,04 j 
greutate: Ivancic (Iug.) 17,43; 
suliță: Mena (Guba) 74,80,
Popescu (ROM.) 72,08, Dicev 
(Bul.) 67,72 î ciocan: Zsi- 
votzki (Ung.) 68,96, Eovasz 
(Ung.) 68,08, Samuels (Gu
ba) 68,08 i 20 km marș : Go- 
lubnicii (U.R.S.S.) lh 31:35,0, 
Pathus (R.D.G.) lh 31:52,6 j 
FEMEI i 200 m: Tiedtke 
(R.D.G.) 24,0, Heinich (R.D.G.)
24.2, Ziegler (R.D.G.) 24,3)
800 m: Zimina (U.R.S.S.) 
2:07,2, Broder (Suedia) 2:08,6 
— nou record, Kazi (Ung.) 
2:09,8; 80 mg: Balzer (R.D.G.) 
10,7, Novak (Pol.) 10,8, Bufa
nu (ROM.) 10,9. în serii, No
vak 10,7, Bufanu 10,7 — nou 
record, Jurukova (Bul.) 10,71 
lungime: Kirszenstein (Pol.) 
6,57, Viscopoleanu (ROM.) 
6,44, Sarna (Pol.) 6,27, Kis- 
pal (Ung.) 6,03 ; greutate: 
Bognar (Ung.) 17,08, Hris- 
tova (Bul.) 16,78, Sălăgean 
(ROM.) 15,68, Giorbova (Bul.) 
15,68 î suliță: Jeleaskova 
(Bul.) 53,08 — nou record, 
Peneș (ROM.) 51,26 (prima 
aruncare, cînd sulița nu s-a 
înfipt, măsura aproape 60 
ml), Rudas (Ung.) 51,20, Stân
cii (ROM.) 48,10 | 4x100 m
(H.G.) i Guba 45,1, Ungaria
45.2.

Un frumos succes romanesc

Ionel Drimbă-
locul I

In „Cupa Giovanini"
BOLOGNA, 2 (prin telefon). 

Floretlstul român ionel Drlm- 
t>4 a realizat astăzi, un suc
ces de prestigiu, clastndu-se 
pe primul loc In tradiționalul 
concurs Internațional de flo
retă dotat cu iCupa Giova
nini". In finala probei, Drtm- 
bj a obținut 5 victorii : 5—i 
la sisikln șl Granlerl, 5—3 la 
parulskl, 5—2 la skrudllk șl 
5—0 la Wojda... In continuare, 
clasamentul arată astfel : 2.
Sîsikin (U.R.S.S.) 3 v., 3. Pa
rulskl (Pol.) 2 v. — 13 t.p. 4. 
Skrudllk (Pol.) 2 v. — 19 t.p.,
5. Wojda (Pol.) 2 V. — 22 t.p.,
6. Granieri (Italia) 1 v.

Ceilalți concurenți români 
s-au clasat pe locurile 11 
(Iuliu Falb), 18 (Mihai ȚIU) șl 
28 (Ștefan Haukler).

De remarcat că printre în
vinșii lui Ionel Drîmbă — în 
eliminările directe — au fost 
cunoscuțil floretiștl sovietici 
Putiatin, campion mondial la 
Montreal (2—1), șl Sveșnikov, 
campionul mondial din 1966 de 
la Moscova (2—1).

Campionatul mondial 
feminin de handbal 

aminat!
Federația de specialitate din 

Uniunea Sovietică a comunicat 
forului internațional și tuturor 
țărilor înscrise la cea de a 
IV-a ediție a campionatului 
mondial feminin de handbal că. 
din motive de ordin tehnic, în
trecerea a fost amînată pentru 
perioada 13—20 decembrie. 
După cum se știe, inițial, a- 
ceastă competiție urma să aibă 
loc în mai multe orașe din 
U-R.S.S. în a doua jumătate 
a lunii noiembrie.

goslaviei, aflată la Florența, 
a jucat un meci amical cu 
modesta formație Catolica 
Virtus, pe care a învins-o cu 
14—0

■
La BRISBANE, în cadrul cam
pionatului mondial de rugby 
în XIII, echipa Australiei a în
vins cu scorul de 31—12 (7—T) 
echipa Noii Zeelande. In cadrul 
aceleiași competiții, la Auck
land. Franța a învins cu 7—2 
(0—2) echipa Angliei.

■
NUMEROȘI spectatori au ur
mărit la Ankara meciul inter
național de box dintre echipele 
de amatori ale Turciei și Bul
gariei. Pugiliștii turci au ob
ținut victoria cu scorul de 6—5. 
S-au disputat intîlnir] la 11 
categorii.


