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După o victorie

Ion 7 inac a adus — ieri — punctul victoriei
Foto Theo MACARSCHI

dificilă

10000 de bilete vindute in 4 ore! —

r

TENISMANII
ÎN TURUL

Deci, reprezentativa Româ
niei s-a calificat în cel de al 
doilea tur al „Cupei Davis" 
(zona europeană). O victorie 
meritată, obținută însă mult 
mai dificil decît era de aștep
tat. I-au trebuit lui Ion Țiriac 
patru seturi de luptă pentru a 
se detașa în învingător in fața 
lui El Moutaz Sonbol, în me
ciul care s-a dovedit a fi deci
siv pentru întreaga întîlnire. 
In ultimul simplu — atunci cînd 
calificarea românilor era asi
gurată — oaspeții realizau un 
punct spectaculos prin El 
feî, superior, ieri, lui Ilie 
tase.

Partida care a deschis 
gramul de duminică după a- 
miază a opus lui Ion 
pe EI Sonbol. Primul 
nea sufragiile, între el 
versarul său existînd, 
tic. o diferență de valoare. 
Dar. pe teren distanța, previzi
bilă in pronosticuri, avea să 
fie estompată de jocul neaștep
tat de bun al tcnismanului e- 
giptean. Acesta s-a dovedit nu

Sha- 
Năs-

pro-

Țiriac 
intru

și ad- 
teore-

l

ROMANI S-AU CALIFICAT
DOI AL „CUPEI DAVIS"
România-R.A.U. 3-2
numai posesorul unui stil c- 
legant, ci și un jucător deose
bit de tenace, foarte bun în 
apărare. Poate că fostul nos
tru campion a greșit trecînd la 
ofensivă deschisă de la prima 
minge, atacînd adesea cu lo
vituri insuficient pregătite, ce
ea ce a deschis adversarului 
porțile unei replici defensive 
încununate cu succes.

După un start favorabil (3—0 
și 5—1 in primul set). Țiriac 
se vede ajuns din urmă (5—4), 
pasat din ce în ce mai des la 
fileu. Setul ii revine la limită. 
O altă slăbiciune a jucătorului 
nostru, evidentă la începutul 
acestui meci, a fost lovitura 
de serviciu, mult mai puțin 
precisă și puternică decit în 
trecut. Aceasta explică faptul 
că. în setul secund, cind sco
rul se menținuse strîns în pri
mele ghemuri, EI Sonbol reu
șește un break, conducind cu 
3—1 și apoi majorîndu-și a-

menține echipa care a jucat 
în Portugalia, cu una sau două 
modificări (posibile) neesen
țiale.

Selecționata română este 
așteptată să sosească luni la 
ora prinsului pe aeroportul 
din Geneva, de unde ea iși va 
continua drumul cu un auto
car, pe o distanță de 60 km, 
pînă la Lausanne. Fotbaliștii 
români vor locui în camerele 
ultramodernului „Hotel de la 
Paix“, unde vor avea asigu
rate cele mai bune condiții.

LAUSANNE 11 (prin telex). 
Se pare că meteorologii elve
țieni, care au anunțat prog
noza timpului pentru zilele 
următoare, n-au avut dreptate 
pentru că, cel puțin duminică 
la amiază, țara cantoanelor 
ne-a întîmpinat cu un soare 
strălucitor și un cer azuriu 
despre care gazdele spun că 
numai în Italia se pot ve
dea. Rămine însă de văzut 
dacă vremea se va menține 
la fel de frumoasă pină 
miercuri, intrucît vîntul Ălpi- 
lor o poate schimba dintr-un 
moment intr-altul. Tempera
tura este ideală pentru joc, 
chiar și seara, cînd mercurul 
termometrului rămine in ju
rul a 12 grade. Zilele trecute 
a plouat mult la Lausanne, 
dar gazonul stadionului olim
pic, situat pe un deal în a- 
propierea lacului Geneva și 
străjuiți de Alpii înzăpeziți, 
nu a avut de suferit, prezen- 
tîndu-se în condiții excelente.

Tribunele pot găzdui aproxi
mativ 50 000 de spectatori și 
există multe păreri că la ora 
începerii meciului nu va mai 
exista un singur loc liber. 
Simbătă dimineață, cind a 
început vînzarea biletelor, ca
sele respective au fost 
cu asalt și în numai 4 
fost epuizate aproape 
de tichete la tribuna 
rită. Iată un prim 
privitor la marele interes stîr- 
nit de confruntarea fotbalis
tică elvețiano-română. De alt
fel, televiziunea a anunțat că 
va transmite acest joc, fapt 
destul de rar întîlnit in a- 
ceastă țară, unde partidele de 
fotbal au o concurență se
rioasă (de public) în aceste 
transmisiuni pe micul ecran.

Primii intervievați — zia
riștii locali — afirmă că în 
rîndul opiniei publice dom
nește optimism în ceea ce 
privește șansele gazdelor. Toți

se referă desigur la neaștep
tatul succes al „U“-ului elve
țian la Lisabona; dacă le a- 
mintești însă de meciul de 
verificare cu Borussia Moen
chengladbach, ți se va răs
punde că jocul acesta a fost... 
doar o glumă !

Băieții lui Ballabio se află 
cantonați de simbătă dimi
neața la Magglingen, in in
cinta Institutului helvetic de 
educație fizică, și. după cum 
afirmă antrenorul lor. ei nu 
vor mai susține nici un meci 
de verificare pînă miercuri. 
In linii generale, Ballabio va
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Ion OCHSENFELD

ANTRENAMENTUL DE ASEARA AL LOTULUI

Fotbaliștii români vor li primițiLA VARȘOVIA, 
Echipa de baschet 
a Capitalei a cucerit 

„Cupa Păcii
VARȘOVIA, 11 (prin tele

fon) . Avînd o evoluție 
foarte bună, reprezentativa 
feminină de baschet a 
Bucureștiului a cucerit 
primul loc la cea de a 
IV-a ediție a „Cupei Pă
cii*. în partida decisivă, 
bucureștenele au avut drept 
adversară echipa A.S.Z. 
Varșovia, în fața căreia 
au repurtat victoria, după 
un joc dificil, cu scorul de 
71—57 (35—30). Cea mai
bună a fost Ecaterina Savu. 
Au înscris pentru for
mația Capitalei : Diaco-
nescu 4, Georgescu 10, Bițu 
12, Szabados 4, Savu 30, 
Taflan 7, Racoviță 4.

Rezultate : simbătă: 
SISU Copenhaga — A.S.Z. 
55—59, Estonslaniec Tallin 
— Polonia Varșovia 73—63, 
București — Videoton Sze- 
kesfehervar 67—65, Wissen- 
schaft Leipzig — ZNICZ 
Varșovia 73—51; duminică: 
Wiessenschaft — Estonsla
niec 67—63, Videoton — 
Polonia 66—52, SISU — 
ZNICZ 63—59. Clasament 
final : 1. SELECȚIONATA
BUCUREȘTI. 2. A.S.Z. Var
șovia, 3. Wissenschaft, 4. 
.Estonslaniec, 5. Videoton, 
6. Polonia Varșovia, 7. 
SISU, 8. ZNICZ

ca oaspeți de seamă

CHEVALLAZ

primarul
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C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

ne declară

dl. GEORGES

venea în acele momente, cît și de mîpdria pe care o generează 
participarea la o competiție de anvergură.

Impulsionați de nerăbdarea reportericească, ne am strecurat în 
masa sportivilor, dornici să le cunoaștem, în aceste momente 
hipertensive, gîndurile care îi străbat, urmînd ca apoi să le

andr£
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Df ATLETISM PE ECHIPE i
i
i1,76 m la inâlfime

I

A. Barabas (D) 
Dima (M) 15:09,0 ;

Performera zilei: VIRGINIA BONCI

vantajul la 4—1. Neașteptat, 
scorul partidei se egalează » 
1—1 la seturi.

în setul al treilea, 
luptă mai atent, insistă 
care minge. Din nou 
atacurile sale insuficient 
tite sint adesea stopate
versar. După 3—1, un ghem la 
serviciu al lui Țiriac îi revine 
foarte greu, de Ia un handicap, 
de 15—40 și apoi avantaj al e- 
gipteanului la primire. 4—1. 
4—2, 5—2, 5—3 pe servicii... 
Aici. într-un moment impor
tant, Țiriac servește iarăși slab 
și imprecis, face dublă gre
șeală, este condus 40—15 și El 
Sonbol se apropie la un pas 
de egalare : 5—4. Un break 
chiar în final oferă totuși po
sibilitatea lui Țiriac să se dis-

orașului Lausanne

EDIȚIA DE LA TG. MUREȘ A „CROSULUI TINERETULUI

O VICTORIE A SPORTULUI DE MASA
[ TG. MUREȘ, 11 (prin teleîon, de Ia trimisul nostru).

Nu puțini sînt aceia tentați să considere competițiile de masă 
drept niște obligații înscrise în normele de activitate ale unor 
foruri care, volens-nolens, trebuie să le realizeze, indiferent de 
factorul CUM, că totul n-ar fi decît pure formalități, mascate 
dibaci de vîlva și policromia agitației vizuale ce se creează în 
jurul lor.

Indubitabil, negativiștii au avut unele probe pe care și-au clă
dit teoria. Ea ar fi fost însă puternic zdruncinată dacă autorii 
ei ar fi fost ieri martorii marii întreceri sportive de masă de 
la Tg. Mureș, competiție care prin natura organizării și carac
terul intrinsec al concursului, a anulat orice impresie de fatidic, 
creînd-o pe aceea de valoros, autentic și oportun.

A fost — cum aprecia șeful comisiei centrale de organizare, 
tovarășul Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C. — „Cea 
mai reușită competiție pe care a înregistrat-o, în istoria lui, 
cest vitregit capitol care este sportul de masă"

• JUDEȚUL DÎMBOVIȚA PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL PE ECHIPE

Nu șa MUSCELEANU

(Continuare Ir» pag. a 2-a)

PROLOGUL FINALEI

i ARBITRI

In jurul orei 9, grupurile de participant! sosiți de la Sovata, 
cartierul general al crosiștilor, făceau corp comun, alcătuind ma
siva coloană a celor 480 de tineri și tinere care urmau să intre, 
după defilare, în concurs.

Un public masiv pe străzi sau balcoane, căruia i s-a ală
turat o mulțime de turiști, opriți o clipă din marele lor circuit 
duminical, a aclamat îndelung pe temerarii soli ai alergării, 
care treceau graVi, pătrunși atît de responsabilitatea ce le re-

CANDIDAJII LA MEDALIILE EUROPENE
AU EVOLUAT BINE IA HUNEDOARA

Boxerii din echipa repre
zentativă a României, caro se 
pregătesc pentru campionate
le europene, au evoluat sîm- 
bătă seara la Hunedoara în- 
tr-o utilă gală de verificare. 
Reuniunea a fost urmărită de 
un numeros public, avid du- 
'pă box, deoarece, în localita
te, de aproximativ 3—4 ani, 
nu s-au mai organizat întîlniri 
pugilistice. Naționalei i s-a o- 
pus o combinată a cluburilor 
sportive din Hunedoara și 
București. Antrenorii lotului, 
I Popa, C. Dumitrescu, Th. 
Niculescu și L. Popescu, au 
avut posibilitatea să-și vadă 
elevii la lucru în compania u- 
nor sportivi care, totuși, în 
multe cazuri, nu s-au mulțu
mit cu rolul de sparing-parte- 
rieri. Iată rezultatele : cat.
semimuscă : Aurel Mihai (lot) 
b.p. Nicolae Petrescu (Rapid 
București); cat. ușoară : Anto- 
niu Vasile (lot) b.p. Gheorghe 
Bădoi (Dinamo București);

cat. semigrea : Ion Monea (lot) 
b.p. Ion Dicu (Semănătoarea 
București); cat. grea: Ion A- 
lexe (lot) b.p. Ilie Dascălu 
(Dinamo București); cat. mus
că : Constantin Ciucă (lot) în
vinge abandon III Iosif Laszlo 
(Constructorul Hunedoara); 
cat. cocoș: Aurel Dumitrescu 
(lot) b.p. Șerban Coiciu (Con
structorul Hunedoara); cat. 
semiușoară: Calîstrat Cuțov 
(lot) b.p. Gheorghe Popa (Me
talul București); cat. semimij- 
locie : Victor Silberman (lot) 
b.p. Gheorghe Voicu (Meta
lul București); cat. mijlocie- 
ușoară : Ion Covaci (lot) meci 
nul cu Zoltan Laszlo (Con
structorul Hunedoara), decizia 
îl favorizează pe localnic ; cat. 
mijlocie: Horst Stumpf (lot) 
învinge ab. III Ion Leoveanu 
(Constructorul Hunedoara).

Pentru evoluția lor bună, 
boxerii din echipa României 
au fost aplaudați, deseori, 1a 
scenă deschisă. (P. I.)

BUCUREȘTI. Dinamoviștii 
n-au avut probleme în meciu
rile susținute cu echipele clu
bului Metalul și, respectiv, a 
județului Argeș, impunîndu-se 
categoric.

S-au evidențiat prin compor-

tare mărșăluitorii Leonida Ca- 
raiosifoglu și Vasile Ilie, se- 
mifondiștii Gh. Ungureanu și 
Cecilia Berna, alergătorii pes
te garduri Elena Vintilă și 
Dumitru Cosma.

Iată rezultatele : 200 m : C.

Stan (A) 22,3, C. Nichifor (D) 
22,4 ! ; 800 m : Gh. Ungureanu 
(D) 1:50,8, N. Gagiu (A) 1:53,3 ; 
5000 in: 
14:43,4, I.
M. Hatoș (D) 15:11,4 ; M. Po
pescu (A) 15:12,2 ; 400 mg : D. 
Cosma (D) 53,1 ; 10 km marș : 
L. Caraiosif Oglu (D) 45:05,4 (ta 
26,3 s de recordul național), 
V. Ilie (D) 46:18,0 ; lungime: 
V. Jurcă (D) 7,34 ; prăjină : D. 
Pistalu (D) 4,80 ; ciocan : Gh. 
Costache (D) 62,00, V. Ți-
bulschi (D) 61,22 ; FETE : 200 
m: Ec. Nourescu (M) 25,4;

(Continuare in pag o 2-a)

Meciuri internaționale de polo
ORADEA 11 (prin 

telefon) ftitr-un 
meci amical de po
lo desfășurat In lo
calitate formația
Crișul a Întrecut e- 
ehlpa iugoslavă
S.A.K. Kikinda cu 
6—4 (2—1, 2—1, 1—1, 
1—1). Au Înscris : 
Oros 2. Covaci, Sze- 
keli, Harabula și 
Karacsoni pentru 
învingători, respec
tiv Radin 2, Sorgin 
și Rllke pentru În
vinși,

Crlșul va 
forma fia 
Baltika 

iar 
va 
e- 
(I.

Luni, 
Juca cu 
sovietică ----
Leningrad, 
S.A.K. Kikinda 
întîlni, la Cluj, 
cbipa Voința. 
GinȘA-coresp. prin
cipal).

11
E-

Le-

TIMIȘOAKA 
(prin telefon), 
chipa Baltika 
nlngrad a debutat
In turneul pe care 
il întreprinde în ța-

ra noastră, jucînd 
în localitate cu for
mația Industria li
nei. Victoria a re
venit oaspeților cu 
scorul de 8—4 (3—1, 
1—1, 1—1, 3—1). Au 
marcat î Zimor 3, 
Poluhln 3, Sokolov, 
Pokorișev 
oaspeți 
Roth 2,
pentru gazde. 
CREȚU—coresp.).

Elena Vintila 
chipament de 
loare închisă) 
cîștigat cursa
100 m.g. în cadrul 
meciurilor din 

Capitală.

Foto ! A. NEAGU

„CUPA DINAMO" LA CAIAC-CANOE

PRINTRE 320 DE BALIZE MULTICOLORE
Alintate perfect, pe distan

ța a 1000 de metri, 320 de 
baloane 
lizat •— 
— pista 
nautice : 
caiac-canoe.

multicolore au ba- 
sîmbătă și duminică 
unei mari întreceri 
„Cupa Dinamo" la 

Competiția s-a

desfășurat pe culoarele albas
tre ale lacului Snagov, în 
fața a numeroși iubitori de 
sport, în prezența membrilor 
Comitetului federal de spe
cialitate, invitați să asiste la 
aceste pasionante dispute. S-a

mult, pentru fiecare 
de apă, și numai zori-

luptat 
metru 
tele zecimi de secundă au pu
tut despărți avîntatele echi*

V. TOFAN
(Continuare tn pag. a 4 a)

■ ■ ■

ln finiș spre linia 
de sosire...

Foto: V. BAGE AC

ploaie rea și încăpățînată, cum 
sînt ploile de toamnă, înfrig.u- 
rase pe spectatori și transfor
mase terenul de joc din Bacău 
într-o imensă băltoacă. în 
acest decor cenușiu, cămășile 

albe — cum se purtau pe atunci — scro
bite, ale arbitrilor te invitau, oricît n-ai 
fi vrut, la un zîmbet compătimitor. Cu- 
rînd însă, contrastul avea să dispară. 
Din bocancii jucătorilor, noroiul a ajuns 
pe cămășile albe ale celor trei arbitri, 
schimbînau-le, treptat, culoarea. Iar ceea 
ce n-a putut înfăptui pe deplin întîmpla- 
rea, au făcut suporterii echipei locale, 
împroșeîndu-i cu noroi pe arbitri. Ei 
aveau să se întoarcă la lași, de unde ve
niseră în acea dimineață de duminică, pe 
care puteau s-o petreacă mult ma: agre
abil, purtînd încă în urechi ecoul insulte
lor, iar pe cămășile lor de arbitru un I 
procent, de loc neglijabil, din noroiul l 
de pe terenul din Bacău. Și, desigur, cele 
relatate în rîndurile de față sînt floare 
la ureche pe lingă marile aventuri ale I 
atîtor și atîtor arbitri...

Nu scriem acestea cu scopul de a în
duioșa inimile slabe, de a face dintr-un 
arbitru un înger coborît din cer. De 
multe ori ei nu se ridică la înălțimea 
misiunii lor. Oricum, însă, nu sînt oame
nii cei mai de invidiat din viața spor
tivă. Angrenați, în majoritatea cazurilor 
dintr-o pasiune fără limite, în această 
dificilă activitate, acfionînd ca judecă
tori într-o lume explozivă și pătimașă, 
ei sînt expuși la fiecare pas oprobriului 
public. Uneori, îți pui întrebarea : ce de
mon îi împinge să meargă mai departe 
pe acest drum presărat cu spini ? Și, 
dacă se vorbește de pasiune în sport, 
ar trebui recunoscut că cea care îi în
suflețește pe arbitri nu este cea mai 
mică.

Așa stînd lucrurile, se ridică‘întreba
rea : este echitabilă poziția pe care cei 
interesați — sportivii, antrenorii, condu
cătorii de echipe și, în ultimă instanță, 
federațiile de specialitate — o au față 
de acești înflăcărați voluntari? Și, dacă 
în focul luptei sportive, fiecare comba
tant vede în arbitru un adversar în plus, 
la ora marilor bilanțuri, cînd spiritele 
sînt mai puțin înfierbîntate, trebuie să 
apară altfel de judecăți. în special, din 
partea organelor sportive de conducere. 
Aflîndu-se la Izmir și făcîndu-i o vizită, 
acasă, arbitrului turc Ghiuruz, Vasile Du
mitrescu, cunoscutul referee a fost pro
fund impresionat văzînd cele trei vitri
ne. pline de trofee sportive, ale gazdei. 
Arbitrilor noștri, ce le rămîne la sfîrși- 
tul unei cariere cu foarte puține satis
facții ? Aproape nimic. în cel mai bun 
caz, cîteva tăieturi de ziar, îngălbenite 
de vreme și rupte puțin (ca în cunoscu
tul cîntec al lai Nicușor Kirculescu), 
ce se vor degrada cu totul, într-o zi. 

într-un timp, la fotbal, era desemnat 
„cel mai bun arbitru al anului". A fost 
o inițiativă bună, stimulativă. Ea ar pu
tea fi reluată și extinsă la toate sportu
rile. Și s-ar putea face mai mult decit 
atît, acordîndu-se arbitrilor cupe, plache
te, diplome și alte distincții pe care le 
vor privi, într-o zi, cu emoție, așa cum 
se uită președintele Colegiului central al 
arbitrilor de fotbal,. lancu Ceaureanu, 
azi, cînd zăpada anilor s-a așternut în 
părul său, la cronometrul primit și la 
inscripția ce-i amintește de finala „Cu
pei Unirea", la juniori, din anul 1939... 
Poate că și întreprinderea A. S.

ILoto-Pronosport, care susțipte multe ac
țiuni sportive, ar avea un cuvînt de spus 
în această direcție. II așteptăm.

I 
I

I
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I
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pentru 
respectiv, 
Kugel

Jack BERARIU

[
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DIVIZIA A i Dlnamo—Rulmen

tul 18—5 (6—S). Steant—Știința
Petroșani J—3 (9—fl), Grivița Ro
șie—Agronomia Cluj 24—« (8—6), 
Politehnica Iași—Progresul 6—6 
(3—3), U. Timișoara—Gloria 12—3 
(3—3), Farul—Constructorul 17—3 
(5-3).

IN TURNEUL DE CALIFICARE 
PENTRU 4A” : Vulcan—C.S.M. 

Sibiu 15—0 (6—0), Constr. Sucea
va—Chimia Năvodari 6—8 (3—3). 
Minerul Lupeni a stat.

In sferturile de finală ale cam
pionatului național de juniori: 
Grivița Roșie—C.S.M.S. laș! 43—3 
(24—0), Școala sportivă nr. 2— 
I.R.A. Tecuci 32—3 (14—0), C.F.R. 
Brașov—Rulmentul Btrlad 3—11 

5—5), Clubul sportiv școlar—An
cora Galați 77—0 (40—0).

® Partida dintre Dinamo și 
Rulmentul, desfășurată pe 
„Constructorul", în prezența 
doar a suporterilor... intimi ai 
formațiilor combatante, a o- 
ferit un spectacol plăcut, în- 
tr-un cadru de perfectă spor
tivitate. Inițiativa a fost în 
permanență de partea dina- 
moviștilor, a căror atacuri 
purtate pe linia de treisferturi 
au pus mereu în primejdie 
buturile adverse. Dominați și 
Ia tușe, bîrlădenii au încercat 
— dar, fără prea mult suc
ces — să se impună pe gră
mezi. Lipsa vitezei în execuție 
a constituit o altă carență a 
oaspeților. Punctele au fost 
înscrise de . Dragomirescu 
(două „drop"). Nica („drop"), 
Dragomir și Rășcanu (cîte o 
încercare) pentru gazde 
Ciorici. 
greșeală 
apărării 
o cursă

Și 
încercare. Ia singura 
— dar gravă — a 
dinamoviste, după 
ds 50 de metri. A 

transformat .Țopa. A arbitrat 
excelent Tănase Naște.

® Aparent, lovitură de tea
tru în „Parcul copilului": 
după 20 de minute Agronomia 
Cluj conducea cu 6—0 pe

■ Grivifa Roșit! Oaspeții au
J luat jocul pe cont propriu de
’ la primul fluier al arbitrului

și au fructificat două ocazii 
i clare prin Gordoș II — lovi-
1 tură de pedeapsă ți un
. „drop*. Văzînd că se... îngroa

șă gluma, gazdele au ieșit din 
toropeala în care căzuseră și 

' s-au mutat în terenul advers.
Rezultatul I în următoarele 10 
minute răsturnare de scor — 

1 Irlmescu a redus din handi
cap cu o lovitură de pedeap
să, apoi Pavlovici a marcat o 
încercare transformată 
pecabil de Irlmescu.
8—6 pentru Grivița 
scorul reprizei. După 
gazdele, stăpîne pe situație, au 
continuat să preseze, mărin- 
du-și avantajul, aproape cu 
fiecare acțiune î Irimescu — 
lovitură de pedeapsă (11—6), 
I. Teodoreseu — 
transformată de 
(16—6), Baler —
(19—6). și, din nou Bater — 
încercare transformată de Iri
mescu (24—6). Jocul, în gene
ral, plăcut, s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță fertilă fazelor 
frumoase și onorată de „ba
gheta" unui arbitru — Sergiu 
Dragomirescu — competent și 
prompt.

Ș Un început bun al ste- 
liștilor: fazele de rugby au
tentic i-air obligat pe studen
ții din Petroșani la o apărare 
disperată, punîndu-i în situa
ția de a comite greșeli care, ’ 
sancționate prompt, au 
transformate în puncte 
Durbac — trei lovituri de pe
deapsă, toate în prima 

' priză. Din acest moment.
tît oboseala (care pare să-și 
spună cuvîntul în echipa gaz
dă) cît și unele acțiuni ceva 
mai închegate ale oaspeților

&
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im-
Deci, 

Roșie, 
pauză,

încercare 
Irlmescu 
încercare

fost 
de

re- 
a-

BRAILENII DOMINA

au făcut ca jocul să se echi
libreze, studenții reușind chiar 
un „drop" prin Sabău, redu- 
cînd astfel din handicap. Deși 
jucat în limitele sportivității, 
jocul a suferit totuși prin... 
debitul verbal continuu al ju
cătorilor ambelor echipe. A 
condus bine ing. T. Viting, un 
joc care a satisfăcut în ge
neral exigențele publicului ve
nit pe „Ghencea".

® Vulcan (antrenor, 
Gonstantinescu) și-a asigurat 
în proporție de cel puțin 30 
la sută intrarea în A, învin- 
gînd — totuși — mai greu 
decît arată scorul un „XV“- 
C.S.M. Sibiu — inferior doar 
ca rutină. Rugbyștii bucureș- 
teni avînd în teren doi coor
donatori experimentați, pe 
Preda și pe Fugigi (ultimul, 
doar în prima repriză), au 
pistonat permanent buturile 
adverse, forțînd apărarea si- 
biană la o tactică de repliere, 
deseori sufocantă. In aseme
nea condiții, puțini au fost a- 
ceia care au pus la îndoială 
victoria echipei bucureștene.

9 Și Chimia Suceava, și 
Chimia Năvodari au încercat 
faze de rugby autentic, fără 
însă să le poată continua pînă 
la finalizare. Rezultatul de e- 
galitate este echitabil, reali
zat de Ursu (două ..drop") 
pentru suceveni și Colac (o 
încercare și o lovitură de pe
deapsă). Arbitrul P. Niculescu 
are meritul de a fi lăsat jo
cul deschis.

® La juniori, rezultate scon
tate, în care favoritele s-au 
impus la diferențe categorice. 
Jocurile au reținut atenția 
spectatorilor de pe „Tineretu
lui", mai ales datorită nu
mărului mare de încercări.

șt.

GALAȚI, 11 (prin telefon). In 
prezența unul numeros public, 
duminică dimineața au fost de
semnați cei mal buni luptători 
juniori, (greco-romane), campi
onii naționali pe 1965. Din pă
cate, nici la această ultimă re
uniune a finalelor n-am asistat 
la meciuri de bun nivel tehnic. 
Au fost deficitari la capitolul 
tehnică, In special, juniorii mari. 
Și, după cum ne spuneau unii 
antrenori, care au participat șl 
la edițiile precedente ale fina
lelor, competiția de la Galați a 
fost cu mult mai slabă decît 
finalele din alți ani. Trebuie 
să remarcăm, Insă, o serie de 
juniori mici (15—16 ani), care, 
deși au participat pentru prima 
oară la o finală pe țară, au evo
luat mulțumitor. Unii dintre ei, 
ca de exemplu, I. Dulică, E. 
Mag, șl T. Iile, au dat dovadă 
de reale calități tehnice șl fizice.

CLASAMENTE — JUNIORI 
MICI: cat. 48 kg : 1. I. DULICA 
(C.S.O. Cîmpulung Muscel), 2. 
I. Dulea (Rapid București), 3. 
I. Slabovschl (Crișul Oradea) : 
cat. 52 kg : 1. G. BOSINCEANU 
(Rapid Buc.), 2. Gh. Schifor (I- 
profll Rădăuți), 3. I. Moraru (Me
talul Harahital : cat. 56 kg : 1.
1. MURJA (Olimpia Satu Mare),
2. C. Morar (Vagonul Arad); 3. 
D. Mizileanu (Rapid Buc.) ; 
cat. 69 kg : 1. T. ILIE (C.S.O. 
Cîmpulung), 2. I. Stan (Dinamo

„CUPA ORAȘELOR1
Tradiționala competiție 

pentru Juniori și tineret, „CU
PA ORAȘELOR", a debutat 
și în acest an la Ploiești, 
unde s-a desfășurat prima e- 
tapă, alcătuită din două man
șe i prima s-a consumat sîm- 
bătă 10 mai, pe șoseaua spre 
Tîrgoviște (60 km), îar a doua, 
duminică 11 mai, pe circuit, 
în cvartalul Ploiești-Nord.

Peste 30 de alergători, re- 
prezentînd cele șapte centre 
cicliste participante — Bucu
rești, Brașov, Brăila, Constan
ța, Cluj. Tg. Mureș și Ploiești 
— se află la egalitate de timp 
(2 h 20:26), ce.ea ce anunță o 
dispută interesantă de-a lun
gul celorlalte etape (șase la 
număr, eșalonate pînă la sfîr- 
șitul sezonului). Etapa de de
but a actualei ediții a „Cu
pei orașelor' a fost net domi
nată de cicliștii din Brăila. 
Echipa din orașul dunărean 
e omogenă, vădește maturita
te (deși este vorba de juni
ori). acționează gîndit și se 
află permanent pe primul 
plan al disputei. Formația 
bucureșteană face (cu unele 
mici excepții) cursă de expec
tativă. iar ploieștenii par 
imite (deocamdată). în 
progres și cu acțiuni ceva 
sudate decît anul trecut 
prezentativele . Brașov. 
Mureș și (în bună măsură) 
Cluj. De asemenea, formația 
din Constanța se prezintă la 
un nivel îmbunătățit față de 
cel din edițiile anterioare.

Pe scurt, aceste cîteva con
statări de ansamblu după pri
ma etapă. în privința indivi
dualităților. notăm: Mihai Hri- 
soveii (Brăila) — cîștigătorul 
ambelor manșe — Ion Sele- 
jean (Cluj). Vasile Miu (Bucu
rești), Constantin Iulian (Plo* 
iești). Teodor Dicianu (Bra
șov), Geza Debreceni (Tg. Mu
reș) și Bilal Bilal (Constanța).

Și acum, cîteva constatări 
mai puțin plăcute. O eviden
tă lipsă de pregătire pe cir
cuit, de unde și faptul Că mulți

să-i 
real 
mai 
re- 
Tg.

sportivi se „sufocă" după pri
mele tururi. Numeroși alergă
tori încă foarte cruzi, atît ca 
activitate cît și ca vîrstă (16— 
17 ani), abuzează de călcaturi 
gigantice, total neindicate, 
inadmisibile chiar, care duc 
la o uzură prematură, dăună
toare activității viitoare. La 
capitolul educativ, deja două 
„cazuri" : Petre Foslui (Bra
șov) și Gligor Boca (Cluj) au 
fost eliminați pentru mers ne
regulamentar (au pedalat la 
adăpostul unor autocamioane), 
In ceea ce privește combativi
tatea, o serie de cicliști de cer
tă valoare se pare că-s adepțil 
învechitei mentalități a cursei 

„la cu- 
pentru

învechitei mentalități 
de așteptare (mersul 
tie"), rezervîndu-se 
sprintul final.

Cele semnalate mai 
stituie — desigur — o invita
ție insistentă pentru antrenori 
și pentru conducerile secțiilor 
de a trece cu hotărîre la înlă
turarea unor astfel de defici
ențe.

Clasamente. Individual: 1. 
Hrisoveri (Brăila) 2h 20:26; 2. 
I. Selejean (Cluj), 3- Avram 
Gabriel (Buc.); 4. I. Ajoghin 
(Buc.); 5. St. Ene (Brăila); 6. 
V. Miu (Buc.); 7. M. Băcanu 
(Brăila): 8. Ăl. Zaroschi (Plo
iești); 9. G. Debreceni (Tg. 
Mureș); 10. C. Tănase (Brăila), 
toți același timp. Pe echipe: 
1. Brăila, 7h 01:18, 2. Bucu
rești, 3. Tg. Mureș, 4. Cluj, a- 
celași timp.

sus con-

Cronici redactate de Tibe- 
riu Stama, Emanuel Fântâ- 
neanu, Paul Ciobănel și de 
corespondenții noștri Daniel 
Diaconescu și N. Vizitiu.

★
POLITEHNICA IAȘI — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
6—6 (3—3). Egalitatea nu re
flectă realitatea de pe teren. 
Gazdele au sperat într-o vic
torie facilă, dar... Au marcat: 
Rosenberg și Iftimie -r- încer
cări, pentru Politehnica și, 
respectiv, Oprea și Ceaușu — 
lovituri de picior. (D. DIA
CONESCU — corespondent 
principal).

FARUL CONSTANȚA — 
CONSTRUCTORUL 17—3 (.9— 
3). Constănțenii, în vervă de 
joc, au fost superiori în toate 
compartimentele. Realizatori: 
Beianu (2 încercări). Doiciu 
și Terbdczi (încercări), Vă
tafii (lovitură de pedeapsă și 
o transformare) pentru Farul, 
respectiv Nedelcu 
tură de picior (E. 
coresp.).

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — GLORIA 
REȘTI 12—3 (3—3). 
au rezistat doar o repriză. Ău 
înscris : Haralambie (drop), 
Peter (încercare), Popef (2 în
cercări) pentru timișoreni și 
Soare (lovitură de pedeapsă) 
pentru Gloria, (P. ARCAN — 
coresp. principal).

Buc.), 3. F. Szabo (Olimpia Sa- 
tu Mare) ; cat. 65 kg : 1. E. MAG 
(Vagonul Arad) 2. S. Stancu (Me
canizatorul Tulcea), 3. Al. Balint 
(Metalul Harghita) ; cat. 7» kg : 

1. I. ANGHEL (Dinamo Buc.), 2. 
I. Buzdugan (C.S.O. Pitești), 3. 
P. Stelgel (Unirea Ortlșoara) ; 
cat. 75 kg ; I. R. TIMPESCU (Di
namo Bacău), 2. St. Balint (Chi
mistul Baia Mare), 3. Fl. 
cescu (Nlcollna laș!) ; cat. 81 
1. G. DOSPINEANU (Dinamo 
cău) 2. C. Bărbulescu, 3. V. 
ureanu (C.S.M. Cluj) ; cat. 87 
1. FL. MUNTEANU (C.S.O. 
tești), 2. St. Albert (C.S.M. Cluj), 
3. St. Dună (Metalul Harghita). 
JUNIORI MARI — cat. 48 kg :
1. T. HORVATH (A.S.M.T. Lugoj),
2. C. Salop (Energia Constanța).
3. Gh. Nlca (Rapid Buc.) ; cat.
52 kg : 1. R. SABAU (C.S.M.
Cluj), 2. M. Preda (C.S.O. Cîmpu- 
lung). 3. St. Szekely (Mureșul 
Tg. Mureș) : cat. 56 kg : 1. M. 
BOTU.A (C.S.O. Pitești) 2. Al. 
Szabo (Crișul Oradea), 3. I. Păun 
(C.S.O. Cîmpulung) ; cat. 60 kg : 
1. V. NICOLAE (Petrolul Plo
iești), 2. V. Donea (Pescărușul 
Tulcea), 3. I. Panalt (Metalul 
București) : cat. 65 kg : 1, 
VELEA (C.F.R. Timisoara), 
Bratu (I.M.U. Medgidia), 3.
Popa (Dinamo Bacău) ; cat.

v. 
3. i.

din lovi- 
PF.TRE

TIMI- 
BUCU- 

Oaspeții

Lu
ke: 
B»- 
Gă- 
kg: 
PI-

p. 
v. 
A.
70 

kg': !. GH. PADUKAN (Energia 
Constanța), 2. T. Ignătescu (Ra
pid Buc). 3. I. Paină (Crișul O- 
radea) ; cat. 75 kg : 1. E. NE
GREA (Electroputere Craiova), 2. 
M. Gali (Mureșul Tg. Mureș), 3. 
C. Stroe (Dunărea Galați) ; cat. 
81 kg : 1. L. EIZIC (Iprofil Ră
dăuți), 2. I. Bucur (Mecanizato
rul Urziceni). 3. I. Savu (Dinamo 
Buc. : cat. 87 kg : .1. P. ZA- 
HAROv (Pescărușul Tulcea), 2. 
V. Rădulescu (Rapid Buc.), 3. 
I. Aurel 
grea ; 1. R. 
nul Arad), 2.
Buc.), 3. A. 
rea Galați).
NERAL PE JUDEȚE : 1. MUNI
CIPIUL BUCUREȘTI, 2. Argeș.

Bihor.

2.

(Rapid Buc.), 
(Energia Buc) ; cat.

CODREANU (Vago-
Gh. Ni'stor (Dinamo 
Savlovschî (Dunâ-
CLASAMENT GE-

3.

ȘT. constantiNescu 
și T. SIBIOPOL — coresp.

(Urmare din pag. 1)

confruntăm cu... cifrele aride 
(și exacte) ale clasamentelor și 
să vă vedem a cărui inimă a 
bătut mai exact.

Prima intervievată — re
prezentanta județului Argeș, 
NATALIA PlRȘE. Culoarea 
numărului de concurs a di
vulgat categoria de vîrstă (în 
concurs au fost distribuite nu
mere în 6 culori, corespunză
toare celor trei categorii de 
vîrste (băieți și fete). Aparți
nea senioarelor, deci — 1 000 
m.

— Nu e o (distanță neglija
bilă, am apreciat noi. Ca s-o 
parcurgi în minim de timp, 
astfel ca să-ți depășești toate 
adversarele, iți trebuie nu nu
mai curaj, ci și pregătire. Ați 
insistat Ia acest capitol ?

— O pregătire specială n-am 
făcut decît în preajma fina
lei. „1 000 m“ reprezintă însă 
o distanță pe care o alerg a- 
proape zilnic, pentru că ea 
înseamnă drumul de acasă 
(comuna Valea Româneștilor) 
— Ia școală (Cîmpulung Mus
cel). Astăzi aș vrea s-o par
curg însă în eel mai scurt 
timp în care am străbătut-o 
vreodată.

DUPĂ FURTUN-A, SOARE!

Cineva care însoțea o tînă- 
ră minionă, ne-a făcut o spe
cificație l „Ea e cea cu ghi
nionul". I-am zîmbit, ca să nu 
ne creadă „din grupul celor 
ostili" și am rugat-o să po
vestească. Se chema JENICA 
GAVRIL, și este campioana 
județului Brașov la junioare 
mari. O nefericită... omisiune 
(!) a făcut ca ea să nu fie 
chemată (cum indica regula
mentul) la Tg. Mureș. Aflase 
data desfășurării din ziare și 
cum vedea că ziua finalei se 
apropie ți este dată uitării, 
s-a urcat — pe cheltuială pro
prie — în ultimul tren bare 
mai putea s-o aducă în timp 
util, a sosit la Tg. Mureș, re- 
vendjcîndu-și dreptul de par
ticipare. Moment penibil pen
tru delegația Brașovului, care 
s-a disculpat (pueril), lnvocînd 
drept cel mai plauzibil argu
ment faptul că ea, campioana, 
are... trac, fapt pentru care a 
fost preferată a... treia cla
sată la „Județene". S-a făcut 
dreptate de ultim moment și 
Jenica Gavril, campioana 
descoronată peste noapte, a- 
vea să ocupe în finala pe țară, 
printre cele 80 de participan
te, un apreciat loc 7, să ob
țină felicitări pentru hotărî- 
rea și spiritul ei de justețe.

SURSĂ DE TALENTE

Iată însă că microfonul a- 
nuntă prima campioană a fi
nalei : ECATERINA KADAR, 
reprezentanta județului Bihor, 
la „junioare mici". Specialiș
tii comentează. rezultatul, 
2:58,4 la 800 m, reprezentînd 
pentru un cros de masă un 
timp excelent.

ORGANIZATORILOR — 
NOTA 10

Ne depărtăm pe traseul pe 
care îl străbat acum juniorii 
mari și, pînă la aflarea în

vingătorului îi solicităm to
varășului EFREM CHERTEȘ, 
șef adjunct al secției sport 
din Consiliul Central al 
U.G.S.R., părerile asupra orga
nizării finalei.

— Dacă atributul „excep
țional" poate îngloba totul, 
atunci acesta este cuvîntul. 
Mă refer atît la cadrul natural 
ales pentru finală, Ia pregăti
rea celor 6 trasee de concurs, 
la măsurile de popularizare 
care au avut drept urmare a- 
tragerea pe traseu a mii de 
spectatori, cît și la primirea 
făcută concurenților, la con
dițiile excelente care li s-au 
asigurat. Meritul revine în 
principal organelor locale 
(U.T.C., sindicat și de sport) 
care au făcut totul pentru 
reușita acestei competiții.

EPILOGUL FINALEI
La ora 14 toți campionii e- 

diției a doua a Crosului Ti
neretului (competiție patro
nată de Comitetul Central al 
U.T.C., Consiliul Central al 
U.G.S.R. și C.N.E.F.S.) erau 
cunoscuți. Am descoperit prin
tre, ei și pe prima noastră in
terlocutoare din ziua aceea, 
pe Natalia Pîrșe, cîștigătoarea 
titlului la senioare. Satisfac
ția reușitei personale era îm
binată cu bucuria împlinirii 
colective, oentru că _ tot gru
pul plecat din Cîmpulung 
Muscel (5 participanți) să re
prezinte „Argeșul" în finală, 
s-a clasat printre primii 10.

Felicitări lor, felicitări antre
norului (ocazional), prof. Ga
briel Bădescu.

REZULTATE TEHNICE : Feta 
(15—16 ani) 800 m : 1. Ecaterlna 
Kadar (Bihor) 2:58,4, campioană 
națională a Crosului tineretului 
pe anul 1969, 2. Cristina Dragomir 
(Dîmbovița) 3:03,1. 3. lulls Deme
ter (Harghita) 3:03,7, 4. Ionlța 
Gheorghese (Brașov) 3:03,7, 5.
Marla Lalea (Constanța) 3:05,3, 
6. Saveta Băncuț (Botoșani) 1:06,4; 
Băieți, 15—16 ani, 1 500 mi 1. 
Florin Zgondea (Municipiul Bucu
rești) 5:02,4, campion național al 
Crosuluj tineretului pe 1969, 2.
Andrei Kelemen (Mureș) 5:03,a, 3. 
Aurel Coman (Brașov) 5:03,4, 4.
Dan Mușetoiu (Iași) 5:03,5, 5.
loan Mohanu (Sibiu) 5:07,5. 6.
Radu Rindașu (Olt) 5:09,2 ; Fete,
17—19 ani, 1 000 m : 1. Gherghina 
lordache (Municipiul București) 
3:34,5 campioană națională a Cro
sului tineretului pe anul 1969, 2. 
Margareta Naghi (Cluj) 3:41,2, 3. 
Marla Antonluc (Suceava) 3:42,5,
4. Ana Modruț (Mehedinți) 3:44,0,
5. Domnița Bărbăteanu (Prahova)
3:47,0, 6. Valeria Vrna (Vaslui) 
3:48,0 : Băieți, 17—19 ani, 2 000 mi 
1. Florea Grlgore (Dîmbovița) 
5:52,6, campion național al Cro
sului tineretului pe anul 1969, 2. 
Vlorel Făgărău (Cluj) 5:57,2, 3.
Octavian Munteanu (Sibiu) 5:58.1,
4. Alexandru Hada (Alba) 5:58,3,
5. Gheorghe Bădillță (Neamț)
5:59,7, 6. Marlus Constantinescu
(Olt) 6:00,7; Senioare, 1 000 m: 
1. Natalia Pîrșe (Argeș) 3:45,6, 
campioană națională a Crosului 
tineretului pe anul 1969, 2. Geor- 
geta Boanfă (Brașov) 3:48,9, 3.
Pandellca Gavrllă (Municipiul 
București) 3:49,0, 4. Ana BoclU
(Iași) 3:51,4, 5. Elena Mindrllă
(Iași) 3:54.7, 6. Elena Badea (Olt) 
3:55,0; Seniori, 3 000 m: 1. loan 
Szasz (Brașov) 9:12,7, campion 
național al Crosului tineretului pe 
anul 1969, 2. Augustin Kovad (Si
biu) 9:16,5, 3. Petre Irlmeș (Pra
hova) 9:20,7, 4. Bela Torhk (Hu
nedoara) 9:26,1, 5. Ioan Safta (Ar
geș) 9:28,0, 6. Nlcolae Mlcu (Si
biu) 9:29,9.

CLASAMENT FINAL PE JUDE
ȚE : 1. Dîmbovița 230 p, 2. Bra
șov 231 p, 3. Prahova 235 p, 4. 
Argeș 245 p, 5. Sibiu 256 p, 6. 
Olt 277 p.

CONST ALBU, coresp.

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE

NICI RAPID NU A PUTUT CiSTIGA LA BRASOV:
*■j

După etapa de ieri, (a 24-a) 
apele încep să se limpezeas
că la periferia clasamentelor, 
în ambele campionate, în timp 
ce lupta pentru titlu conti
nuă. O constatare neplăcută : 
multe 
lificate 
noștri 
Iată
disputate t

arbitraje au fost ca
de corespondenții 

ca necorespunzătoare, 
relatările partidelor

o

Emil IENCEC

laCei patru protagoniști ai concursului republican disputat teri 
plutonul urmat de Paxino (8), Dovids (1) și Dănescu (6).

Pantelimon. Seiler conduce
Foto : A. NEAGU

FEMININ

MASCULIN

„CUPA METALUL" LA MOTOCROS
A REVENIT LUI E. SEILER

ieri dimineață peDesfășurat 
traseul de la Pantelimon, în 
cadrul unui frumos festival 
cultural-sportiv, concursul re
publican de motocros dotat cu 
„CuDa Metalul" a prilejuit 
curse deosebit de disputate, 
încheiate cu victoria pe deplin 
meritată a lui ERVIN SEILER. 
Cîștigînd toate cele trei man
șe, metalurgistul a probat o 
pregătire tehnică și fizică a- 
vansată, dublată de o fierbin
te dorință ■ de victorie.

Pentru locul al doilea s-a 
dat o luptă dură între Cris
tian Dovids (Metalul), Mihai 
Dănescu (Steaua) și Petre Pa
xino (Steaua). Aceștia, bineîn
țeles împreună cu învingăto
rul, au impus curselor ritmul 
sufocant, căruia doar prea pu
țini i-au putut face față. Do- 
vedindu-se mai constant (lo
curile 24-3+3 în manșe), Cr. 
Dovids a ocupat în final locul 
secund. Dănescu, abandonînd 
in manșa întii. a fost aruncat 
la periferia clasamentului, în 
ciuda locurilor bune (2+2), pe 
care le-a obținut în manșele 
a doua șl a treia. Paxino a co
mis numeroase greșeli în ulti
mele două manșe, ieșind prac
tic din lupta pentru primele

locuri. Credem că nu i-ar stri
ca mai multă atenție în timpul 
curselor și, mai ales, un volum 
sporit de muncă la antrena
mente !

O foarte bună impresie an 
lăsat reprezentanții clubului 
St. roșu Brașov : A. Kriszbay 
(4-|-4-ț-4), care se dovedește 

de la un concurs la altul tot 
mai matur, Tr. Moașa (6+5+5) 
și Fr, Szinte (5-|-7-|-8) clasați 
in această ordine pe locurile 
3-5. Stelistul Paul Filipescu

(locul VI) demonstrează o con
stanță promițătoare în primul 
său an de seniorat.

Cursa juniorilor i-a revenit 
lui T. Băiănoiu (Steaua) urmat 
de C. Totoescu (Steaua), N. 
Ionel (Loc. Pl.), L. Ichim (Loc. 
PI.), Șt. Mihali (Steaua) și 

R. Vasilescu (Metalul).
I. DUMITRESCU

,,CUPA MUNICIPIULUI

LA VITEZĂ
PITEȘTI, 11 (prin telefon). In 

localitate a avut loc „Cupa 
municipiului Pitești" la moto- 
cicUsm - viteză, pe circuit. La 
tntrecere au luat parte spor
tivi de la Steaua, C.S.M. Reși
ța, Rapid Pitești, Energia Cîm- 
pina, Locomotiva Ploiești.

După curse spectaculoase, ur
mărite de numeroși spectatori, 
au ieșit învingători următorii 
sportivi ; clasa 70 cmc : S.

PITEȘTI"

GUnther 
cmc : C.
ța) ; 175
comotiva Ploiești) ; 250 cmc : 
Gheorghe Ion (Steaua) ; 350
cmc: Al. Ionescu (Steaua); ataș: 
Ștefan șl Ion Csorbasy (C.S.M.
Reșița). „Cupa municipiului 

Pitești” a revenit sportivilor 
de la C.S.M. Reșița. (I. U- 
DRESCU—coresp.).

(C.S.M. Reșița) ; 125 
Novac (C.S.M. Reși- 

cmc : FI. Ștefan (Lo-

PROGRESUL BUCURESTI- 
CQNSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 9—7 (4—5). Bucurcș- 
tencele au cîștigat după mul
te emoții. Neconfirmînd for
ma bună arătată în jocul cu 
Confecția, handbalistele de la 
Progresul au fost conduse de 
oaspete o bună parte din timp, 
retișind să se desprindă doar 
în final, avînd din nou în 
Oțelea princpala realizatoa
re (a înscris patru goluri). 
Corect arbitrajul cuplului C. 
Căpățînă (Buzău)—G. Dumi
trescu—Constanța. (G.R.)

TEXTILA BUHUSI—UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
8—9 (4—4). Textilistele nu 
au putut obține cele două 
puncte necesare pentru a mai 
spera să rămînă în prima di
vizie, .Jocul a fost echilibrat, 
bucureștencele conducînd în 
permanență cu un gol dife
rență. Cele mai eficace ju
cătoare : Arghir (7) de la U- 
niversitatea și Munteanu (4) 
de la Textila. A condus slab 
cuplul Senchea—Cobilici — 
Ploiești. (I. Vieru—coresp.)

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA—VOINȚA ODORHEI 
14—7 (6—4). Oaspetele au
dat o replică dîrză studente
lor, depășind însă uneori li
mitele sportivității.

Principalele realizatoare : 
Szekely (6), pentru gazde și 
Micloș (3) pentru oaspete. A 
condus slab cuplul I. Crețu— 
A. Pohl (Petroșani). (I. Stan- 
coresp.).

LICEUL NR. 4 TIMIȘOA
RA—CONFEGȚIA 4—9 (1—4). 
Elevele au reușit de multe ori 
să echilibreze Jocul, însă n-au 
putut face față atacurilor echi
pei bucureștene. Cele mai 
multe puncte au înscris Con- 
standache (3) pentru Confec
ția și Veseliei (2) pentru ti- 
mișorence. (P. Arcan-coresp. 
principal).

RULMENTUL BRAȘOV— 
RAPID BUCUREȘTI 10—10 
(4—4). Derbyul etapei a ofe
rit spectatorilor o partidă plă
cută, încheiată cu un rezul
tat echitabil. Naco (3), Oan- 
cea (3) de la Rulmentul și 
Băicoianu (5) de la Rapid au 
fost principalele realizatoare. 
A condus corect cuplul I. 
Lukaci—P. Radvani — Cluj. 
(C. Gruia-coresp. principal).

DINAMO BUCUREȘTI— 
TIMIȘUL LUGOJ 23—10 (11-
6) . Dinamoviștii au dominat 
cu autoritate, îndeosebi în 
partea a doua a întîlnirii 
cînd inițiativa le-a aparținut 
în totalitate. Arbitrii Erhan— 
Gruescu (Ploiești) — îndeosebi 
primul — au dat decizii în 
compensație, de multe ori con
fuze. Cei mai eficaci jucători 
au fost • Titus Moldovan (6), 
de la Dinamo și Tarco (3) de 
la oaspeți. (GH. RANGU)

POLITEHNICA GALAȚI— 
UNIVERSITATEA CLUJ 14— 
13 (6—4). în urma acestei vic
torii, șansele gălățenilor de a 
mai rămîne în prima divizie 
au sporit. Cele mai multe 
puncte au înscris Pădure (5) 
pentru Politehnica și Oană (7) 
pentru clujeni. De menționat 
atitudinena nesportivă a jucă
torului Roth (Universitatea 
Cluj) care a lovit intenționat 
adversarul. Arbitrajul cuplu
lui M. Ionescu—M. Stoicovici 
(București) inegal: primul 
foarte bine, al doilea slab. 

(T. Siriopol—coresp. principal)
DINAMO BACAU—POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 9—9 
(5—6). Rezultatul neîndrep- 
tățește pe oaspeți, care au 
jucat mai bine decît gazdele. 
Cel mai eficace jucător t Ho- 
robâț (6) de ia Dinamo. (Flo
rin Ene-coresp.)

DINAMO BRAȘOV—RAFD 
NARIA TELEAJEN 15—16 
(7—8). Joc spectaculos, cu 
multe răsturnări de scor, în
cheiat cu victoria meritată a 
oaspeților. Cei mai activi ju
cători Bota (5) de la gazde și 
Rotaru (5) de la oaspeți. Bun 
arbitrajul cuplului P. Radva
ni (Cluj) — M. Telman (Bis
trița (G. Carol-coresp.).

UNIVERSITATEA BUGU- 
REȘTI—STEAUA 16—23 (5-
7) . După cum au evoluat în 
prima repriză, handbaliștii 
de la Universitatea n-au fost 
departe de valoarea învingă
torilor. La reluare, însă, ste- 
Jiștii, cu un plus de maturi
tate în fazele de atac în spe
cial, beneficiind de jocul in
teligent și în același timp 
spectaculos al lui Gațu, au 
știut cînd să depășească mo
mentele critice, asigurîndu-și 
în permanență un minim de 
2—3 goluri avantaj. Pentru 
această victorie, Gruia a în
scris oele mai multe puncte 
(7), iar pentru învinși Schu
man tot 7. A condus cuplul 
M. Petrescu, G. Popescu— 
București.

(Urmare din pag. 1)

800 m : C. Berna (M) 2:14,5, M. 
Lincă (M) 2:15,6 ; 100 mg ; El. 
Vintilă (D) 14,5 ; greutate: El 
Elis (M) 13,38 ; suliță : I. Stan
cu (D) 46,20 ; 4x100 m : Dina
mo 50,4.

PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). 
Deși conduși după prima zi, 
studenții bucureșteni, de la 
C.A.U., s-au impus net dumi
nică și au cîștigat Ia o dife
rență clară de 25 de puncte 
în fața Rapidului. în celălalt 
meci C.A.U. a învins forma
ția județului gazdă cu cel mai 
mare scor din actuala ediție a 
campionatului republican pe 
echipe.

Cea mai bună performanță 
a reuniunii a fost obținută la 
înălțime de Virginia Bonei. Cu 
1,76 m ea se înscrie printre 
cele mai bune rezultate mon
diale ale sezonului 1969. Re
marcabil este și rezultatul în
registrat de Anemarie Vitalios 
în proba de 100 m garduri — 
14,4 s. Din păcate duelul ei 
cu recordmana națională Va
leria Bufanu, așteptat cu le
gitim interes, n-a avut loc. 
feroviara fiind eliminată de la 
start, pentru două plecări gre
șite. Alte remarcări : Sanda 
Ănghelescu la 200 m, Dumitru 
Tit și Mircea Neamț la 800 m, 
Viorica Gabor la 800 m, Ion 
Rățoi la 400 mg. Doina Mun- 
teanu la înălțime (cu 1,67 m 
și-a îndeplinit norma de ma
estru al sportului).

Cercetînd foile de concurs 
reținem numele celor mai 
buni : 200 m : T. Puiu (R) 22,1,
C. Rizon (CAU) 22,1 ; 800 m :
D. Tit (CAU) 1:52,0, M. Neam-
țu (CAU) 1:52,2; 5000 m: O. 
Scheible (R) 15:23,3 ; 10 km
marș : N. Rînceanu (R) 51:56,0; 
400 mg: I. Rățoi (R) 52,7 ; 
lungime : M. Zaharia (R) 7,33 ;

ziarul nostru de ieri, cu 2,08 m. 
In realitate el a sărit 2,01 m.

Fl. ALBU, coresp.
BRAȘOV, 11 (prin telefon). 

Triunghiularul desfășurat în 
localitate a prilejuit cîteva în
treceri spectaculoase și dacă 
pista stadionului Tractorul ar 
fl fost de calitate mai bună 
(ploaia a muiat-o simțitor), 
fără discuție, rezultatele ar fi 
putut atinge valori mal ridi
cate. Disputa a fost dominată 
de meciul Steaua — Cluj, for
mații indiscutabil maî bine 
pregătite decît cea a gazde
lor. Brașovenii au prezentat o 
echipă cu multe .fisuri".

între rezultatele de dumi
nică se detașează cele obținu
te de Iosif Naghi Ia disc, Fl. 
Purghel pe 800 m, Georgeta 
Cîrstea pe 100 mg. Este de 
consemnat reintrarea oficială 
a campioanei țării Ana Sălă- 
gean.

La sfirșitul săptăminii 
au loc în Capitală fina
lele campionatelor repu
blicane universitare. în 
zilele de 24—25 mai este 
programat, tot în Bucu
rești, concursul republi
can de primăvară al se
niorilor.

Rezultatele pe probe: 200
m: Gh. Zamfirescu (S) 22,1, >
A. Darvaș (C) 22,2 : 800 m: - 
Fi. Purghel (C) 1:52,4, 1. Da- 
maschin (S) 1:53,9, H. Mathes 
(B) 1:54,8 — record județean 
de juniori ; 5000 ni: 1. Rus- 
nac (S) 14'34,6. Andreica 
(S) 14:43,6 ; 400 mg : G. Buh- 
nilă (S)' 56,2 ; 10 km marș : I. 
Găsitu (S) 49,41,6 : lungime : 
V. Sărucan (C) 7,38. A. Sa- 
mungi (S) 7,08 ; prăjină : P. 
Astafei (S) 4,40 ; disc: I.

ETAPA A II-A, DIVIZIA A
BUCUREȘTI :

PLOIEȘTI:

BRAȘOV:

Dinamo — Metalul 
Dinamo — Argeș 
Argeș — Metalui 
C.A.U. — Rapid 
C.A.U. — Prahova 
Rapid — Prahova 
Steaua — Cluj 
Steaua — Brașov 
Cluj — Brașov

180-89 (B.127-52 : F.53-37) 
177-122 (119-69 ; 58-53) 
145-118 ( 90-79 ;■ 55-39) 
156-131 ( 89-88 ; 67-43) 
193- 76 (118-41 ; 75-35) 
168- 99 (112-49 ; 56-50) 
150-134 (106-72 ; 44-62) 
173-121 (122-67 ; 51-54) 
166-127 ( 92-85 ; 74-42)

Etapa a IH-a se va desfășura în zilele de 11—12 octombrie.

prăjină : S. Marian (CAU) 4,30; 
ciocan : St. Siscovici (CAU) 
58,42 ; FETE : 200 m : S. An- 
ghelescu (CAU) 25,1 ; 800 m : 
V. Gabor (CAU) 2:13,7 ; greu
tate : V. Cîrstea (P) 13.70 ; su
liță : Ei. Prodan (CAU) 46,14 ; 
4x100 m : CAU 49,1, Rapid 
49,6.

Dintr-o greșeală de transmi
sie, rezultatul lui M. Mitile- 
cis la înălțime a apărut, în

Naghi (S) 56,92, V. Sălăgean 
(B) 50,20, Z. Hegheduș (B) 
50,20 : ciocan : R. Purghel (B) 
51,72; FETE: 200 m: A. Pe
trescu (S) 26,0, I. Silai (C) 
26,2 ; 800 m: A. Iacob (C) 
2:14,6 ; 100 mg : G. Cîrstea (S) 
14,6, I. Crișan (C) 15,0; înăl
țime: D. Radu (S) 1,58;
greutate: A. Sălăgean (B) 
15,57 ; 4x100 m : Steaua 49,1, 
Cluj 49,2.
CAROL GRUIA coresp. princ.

f

AUTOMOBILIȘTI!
Refineji telefonul: 11.91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteți obține o 

asistență tehnică imediată în orice situație vă veți afla 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanafoarele și aufolransporloarele 
întreprinderii

I.I.L.

vă stau la dispoziție, cu personal calificat și mijloace tehnice 
moderne pentru executarea de depanări rutiere, reniorcări 
și transporturi de autoturisme avariate.

la cerere, serviciul de asistență tehnică al Inlreprinderii 
noastre vă execută lucrări de promptă asistență la domi
ciliul dv.

Rețineți: Serviciul de asistență tehnică

„CICLOP*
Telefon : 11.91.71

«
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ETAPĂ

AGITATA

Așadar, etapa a XXV-a a campionatului diviziei B a fost 
foarte agitată. Ambii lideri, Politehnica Galați Și C.F.R. Cluj, 
au suferit eșecuri în fața unor formații cu mai puține pre
tenții. Politehnica, în urma înfringerii suferite la București, 
a fost nevoită să cedeze locul I rivalei sale, Steagul roșu 
Brașov. Un fapt inedit la Constanța : Portul a cîștigat în 
urma unui autogol, menținîndu-se astfel în lupta pentru șe
fia clasamentului. In seria I, scorurile cele mai mari au fost 
consemnate la Galați și Brașov.

In seria a II-a, s-au înregistrat cele mai surprinzătoare re
zultate. Feroviarii clujeni și cei arădani au pierdut pe tere
nurile proprii în fața Metalului Hunedoara și, respectiv, Po
litehnica Timișoara. In sfîrșit, industria sîrmei a obținut o 
victorie dificilă, cedînd „lanterna roșie” Medicinei Cluj. 
A. S. Cugir, formație care ne obișnuise cu jocuri bune pe 
terenul său. a realizat ieri cele două puncte de-abia în ul
timul minut, golul fiind marcat din 11 m.

ÎN DIVIZIA B

LIDERII CELOR DOUĂ SERII

SERIA I

BUTURUGA MICĂ...
Electronica Obor — Politehnica

Galați 2-1 (2-0)

Teren Electronica, timp fru
mos, teren bun, aproximativ 
1 000 spectatori ; au marcat : 
Urmeș (min. 10 și 20) pentru 
Electronica, Adam (min. 57) 
pentru Politehnică.

Electronica Obor : Sabo — 
Păunescu, Petrică, Moraru, 
Șerban, Otărășanu, Nicolae 
(min. 78 Lazăr), Dobrescu, Ur
meș, I. Ștefan (mln. 74 Ivan), 
Enache.

Politehnica : Enache — Pac, 
Costache. Dima, Mureșan, 
Stancu (. . n. 56 Botescu), Pro
fir, Bretan, Adam, Lehăduș, 
Zo'tincă.

A arbitrat foarte bine N. 
Cursaru, ajutat la linte de 
M. Vaslllu și M. Marinciu 
(toți din Ploiești).

Suporterii Electronicii au 
avut, în sfîrșit, o satisfacție : 
echipa lor favorită a întrecut 
pe liderul seriei și detronîn- 
du-1 totodată de pe locul I. 
Bucureștenii au evoluat la un 
nivel bun, în special, în prima 
repriză, cînd înaintașii lor au 
acționat în viteză și au de
pășit de multe ori apărarea 
adversă. In această parte a 
meciului, cei doi mijlocași ai 
Electronicii, Nicolae și Otără
șanu, au alimentat în perma
nență înaintarea șl au destră
mat acțiunile ofensive ale gă- 
lățenilor. Studenții copleșiți, 
probabil, de miza partidei, au 
început meciul timorați și pen
tru a stăvili atacurile gazde- • 
lor au recurs deseori la jocul 
la ofsaid. După pauză, gălă- 
țenii au avut inițiativa în li
nele perioade, au combinat 
destul de frumos, însă tirul 
înaintașilor lor a fost în ma
joritatea cazurilor imprecis.

Bucureștenii au început jo
cul cu cîteva atacuri la poarta 
lui Enache, care s-a remarcat 
în min. 7. cînd a respins in 
corner balonul șutat de Do
brescu. După 3 minute, însă, 
apărarea Politehnicii a fost fă
cută „șah-mat” de o combina
ție între I. Ștefan și Urmeș, 
,' ltimul înscriind impar abil : 
j,-0 pentru Electronica. In 
\«ntinuare. dominarea gazde- 
. ■ s-a accentuat și în min. 
20. Otărășanu a trecut de apă
rarea studenților, a intrat în 
careu, a pasat precis lui Ur
meș și acesta a ridicat scorul 
la 2-0 in favoarea echipei 
sale.

Pină la sfîrșitul reprizei, am
bele formații au avut ocazii de 
a marca, însă Petrică (min. 25) 
și Bretan (min. 27 și 37) au 
ratat.

După pauză, studenții au în
cercat să restabilească egalita
tea pe tabela de marcaj, însă 
eforturile lor n-au fost încu
nunate de succes. Oaspeții au 
reușit doar să reducă din han
dicap, în min. 57, cînd Adam 
a reluat în plasă balonul re
venit din bară, in urma șutului 
răpraznic al lui Zotincă. In 
min. 60, studenții au avut e- 
moții, însă Enache a reușit să 
respingă mingea din picioa
rele lui Dobrescu. Apoi, jocul 
s-a echilibrat, dar linia de 

înaintare bucureșteană a fost 
mai periculoasă. Pină la flu
ierul final, oborenii au creat 
de două ori panică în careul 
Politehnicii, însă Lazăr și Do
brescu au irosit posibilitățile 
de a majora scorul.

P. VINTILA

DOUĂ GREȘELI Șl...
C. F. R. Pașcani — Steagul roșu 

Brașov 0-2 (0—2)
PAȘCANI, 11 (prin telefon). 

Timp excelent pentru fotbal, 
teren bun de joc, peste 3.000 
spectatori (din care 700 brașo
veni). Iată, pe scurt, cadrul în 
care s-a disputat această par
tidă deosebit de importantă 
pentru ambele echipe. Oaspe
ții au intrat pe teren deciși 
să obțină victoria. Brașovenii 
au plecat cu cele 2 puncte, 
deoarece victoria le-a fost fa
cilitată și de apărarea C.F.R.- 
ului. In min. 4, Balint (Stea
gul roșu), de pe partea stîngă 
a terenului, a executat o lo
vitură liberă în marginea ca
reului de 16 m, portarul Mo- 
canu a sărit la minge, dar nu 
a putut s-o retină și aceasta, 
lovind bara, a ricoșat in plasă, 
în min. 6, Steagul roșu mar
chează al doilea gol prin Ne- 
cula. la o greșeală a fundașu
lui Rozoreii. Stupoare în tri
bune și pe teren, în tabăra 
feroviarilor, la această lovi
tură de teatru. Feroviarii ac
ționează în continuare nervos 
și recurg la durități, care cul
minează cu eliminarea în 
min. 34 a lui Rozorea (C.F.R.) 
care l-a lovit intenționat pe 
Jenei. în repriză secundă, deși 
în 10 oameni, feroviarii acțio
nează mai calm, dar ratează 
o mare ocazie în min. 85, prțn 
Hrițcu, care șutează puternic 
și plasat, însă portarul Ada- 
mache a respins în corner.

Sabo, portarul Electronicii Obor, respinge atacul gălățenilor 
Obor — Politehnica Galați).

(Fază din meciul Electronica 
Foto i ST. CIOTLOȘ

Victoria echipei Steagul roșu 
este meritată, deoarece s-a 
dovedit superioară din punct 
de vedere tehnic și tactic par
tenerei de întrecere.

Bun arbitrajul lui Gheorghe 
Limona — București.

CONSTANTIN ENEA — 
corespondent,

CÎND LIPSEȘTE 
MIZA...

Politehnica București —
Ceahlăul P. Neamț 2-0 (1-0)

Să vă spunem, mai întîi 
cuim s-au marcat golurile : 

IN MIN. 23, la un atac cam 
dezordonat al bucureștenii- 
lor, Păiș a împins — da, 
acesta e termenul — balo
nul spre buturi. Portarul Ar- 
geșeami a fost prins pe picior 
greșit și pus în imposibilita
tea de a interveni la o min
ge anemică, ce se rostogo
lea atît de încet îneît aveai 
timp să-i numeri peticele al
be și negre. Fundașul Ni- 
coară a intervenit, a vrut 
să facă o întoarcere de 90 
de grade, dar stîngăcia e- 
xecuției tehnice l-a împie
dicat să-și realizeze intenția, 
transformîndu-1 într-un au
tor de autogol ■; în' min. 80. 
Ciornoavă a centrat de pe 
stingă, apărarea oaspeților — 
care a lăsat în general o im
presie bună — a ezitat o 
clipă (la fotbal nici nu tre
buie mai mult) și a privit 
cum Duțan, de la 5—6 me
tri, împingea mingea în pla
să cu vîrful ghetei. In rest, 
momente de intensitate, fa
ze dramatice nu prea au e- 
xistat. Poate doar în min. 
39, cînd Pătrașcu, cel mal 
bun om al oaspeților, a 
sprintat putennic, și aflîn- 

du-se singur cu portarul, a 
trimis balonul pe Jîngă a- 
eesta, dar și pe lingă poar
ta goală.

Partida de pe stadionul 
Politehnica a fost destul de 
liniștită. Oaspeții, fără pre
tenții la șefie și fără teama 
de retrogradare, au evitat să 
se angajeze în „faze tari”, 
încercînd^să le arate bucu- 
reștenilor' că maestrul lor, 
P- Steinbach, i-a învătat ceva 
fotbal. Jucătorii de la poa
lele Ceahlăului s-au apărat 
cu calm, au ieșit la atac prin 
pase precise, au „lucrat” bi
ne la mijlocul terenului, au 
realizat execuții care arătau 
predilecții mai mult pentru 
tehnică și mai puțină forță. 
$i nu-i deloc rău. în atac, 
însă, eforturile lui Pătrașcu 
au fost zadarnice, absența 
lui Meder (golgeterul echi
pei) făcîndu-se simtită. Dar 
învingătorul ? E norocos sau 
meritoriu ? Studenții au me
ritat victoria. Au atacat mai 
mult, au fost mai incisivi. 
Și-au creat multe ocazii de 
gol. Dar, le-au dat... cu pi
ciorul cînd nimeni nu mai 
credea. Cîteva exemple : în 
min. 2 Păiș a preluat peste 
poartă din poziție ideală de 
la 8 m ; în min. 9 el recidi
vează ; în min. 33, Duțan 
trage slab din zona punctu
lui de la 11 m ; în min 55 
Savu, după excelente fente 
și driblinguri, trage foarte 
slab ; în min. 81 și 83 Cior 
noavă, singur în fața porții. 
..transformă” ca un autentic 
rugbyst. Pentru aceste „ga
fe”, ca și pentru atacurile 
dezordonate sau pasele gre
șite, spectatorii și-au doie- 
nit „idolii”, ''consolîndii-se 
doar cu victoria lor.

Bun arbitrajul lui I Rt.s- 
Tg. Mureș-

Constantin ALEXE

JOC SLAB
Portul Constanța — 

Flacăra Moreni 1-0 (1-0)
Dacă golul, norocos pentru 

portuari și dezolant pentru oas
peți, înscris de Dumitran în 
propria-i poartă în minutul 7 
Ia o intervenție neinspirată 
care a succedat șutul de la 40 
m al lui Strîmbeanu, nu s-ar 
fi marcat, chiar dacă partida 
ar fi durat încă două zile con- 
stănțenii n-ar fi reușit, poate, 

să înscrie. Elevii lui Hașoti 
au făcut cel mai slab joc în 
campionat în fața propriilor 
suporteri, rămînînd tributari 
In primul rind față de ei în
șiși, de poziția pe care o dețin 
în clasament, dar mai ales 
față de fotbal.

Cu un Tănase individualist, 
cu un Zamfir neinspirat și cu 
Bukoși și Caraman greoi, 
mai ales în fazele de finali
zare, atacul constănțean nu

CONSTANȚA, 11 (prin tele
fon).

Stadion 1 Mal, timp excelent, 
teren bun, spectatori 4 000. A 
marcat Dumitran în min. 7 
(autogol).
PORTUL : Popa — Gheorg- 

hache, Alexe, Dan, Hulă, 
Strîmbeanu (min. 65 Melenco), 
O. cojocaru, Tănase, Zamfir 
(min. 46 Mănescu), Caraman, 
Bukosi.

FLACARA : Stan — Constan
tin, Albină, Dumitran, Frățilă, 
Turcu, Frîncu (mln. 75 Iofciu- 
lescu), Fiiică (mln. 82 Bucur), 
Toma I, Toma II, Harapu.

A condus foarte bine Nic. 
Ralnea (Birlad). ajutat la 
linie de N. Soclanu (Brăila) și 
Cornel Buburuz CBacău).

putea emite pretenții să fruc
tifice nici una din numeroa
sele ocazii avute la poarta lui 
Stan, care a apărat destul de 
bine (nu i se poate reproșa 
nimic la golul lui Dumitran).

Oaspeții, veniți la Constanța 
să „ciupească” un punct, și-au 
organizat jocul, plinind un 
accent deosebit pe apărare, 
dar în același timp (poate 
le-a plăcut briza mării) ei au 
inițiat și cîteva contraatacuri 
periculoase, prin Harapu și 
Filică, lămurite foarte greu 
de apărarea constă nțenilor, în 
ultimă instanță. Punctul ne
vralgic al oaspeților a fost 
Dumitran, care în minutul 28 
a fost la un pas de a ridica 
din nou scorul în avantajul 
gazdelor. Singurele ocazii de 
gol ale fotbaliștilor din Mo
reni au fost irosite în min. 4 
de Filică, care a întirziat să 
intervină la o centrare a lui 
Frîncu, dar mai ales Harapu 
care, printr-un șut sec, în min. 
27 a zguduit bara transver
sală a porții constănțene. In 
majoritatea timpului, jocul 
a fost orientat spre poarta lui 
Stan. Uneori gazdele au ajuns 
cu fundașii laterali în poziții 
foarte propice de a trage la 
poartă, însă jocul încîlcit, lip
sit de fantezie și mai ales de 
promptitudine, al înaintașilor 
și-a spus cuvîntul. în plus, 
schimbările survenite în e- 
chipă n-au avut darul să a- 
ducă ceva nou pentru îmbu
nătățirea jocului. Strîmbeanu, 
care de altfel a fost cel mai 
activ, a fost schimbat neius- 
tificat.

în rest, am asistat la un joc 
foarte bine organizat al apă
rării oaspeților, care a respins 
cu promptitudine numeroa
sele atacuri ale echipei gazde.

CORNEL POPA, 
coresp. principal

ALTE REZULTATE
CHIMIA SUCEAVA — 

POIANA CÎMPINA 0—0. Lo
calnicii au dominat aproape 
tot timpul, dar înaintașii au 
ratat exasperant de mult. 
Oaspeții s-au apărat supra- 
numeric și portarul Opanschi 
a apărat foarte bine. A con
dus bine V. Topan — Gluj. 
(R. Munteanu, coresp.).

DUNÂREA GIURGIU 
PROGRESUL BRAILA 1—0 
(1—0). Deoarece a plouat to
rențial după amiază, terenul 
a fost îmbibat cu apă. Giur- 
giuvenii au făcut cea mai bu
nă partidă din acest campio
nat. Raport de cornere: 15—4 
în favoarea Dunării. Unicul 
gol a fost marcat de Mustață, 
în min. 19. A arbitrat foarte 
bine M. Buzea — București 
(T. Barbăîată, coresp.).

METROM BRAȘOV — ME
TALUL BUCUREȘTI 4—1 
(2—0). Confirmînd ultimele 
evoluții bune, Metromul a 
cîștigat la scor în fața Me
talului. Autorii golurilor: 
Benzeș (min. 6), Damian (min. 
30 și 82), Selimeși (min. 63), 
respectiv Pantelimon (min. 71 
din 11 m). A. Pop — Oradea 
a condus foarte bine. (E. Bog
dan, coresp.).

OȚELUL GALAȚI — GLO
RIA BÎRLAD 4—0 (2—0). Joc 
frumos, de bun nivel tehnic. 
Crăciunoiu (Oțelul) a oferit 
un adevărat recital fotbalis
tic. înscris : Bruștiuc

(min. 29), Ionică (min. 35, 63) 
și Ioniță (min. 55). Satisfăcă
tor arbitrajul lui P. Căpățînă 
— Buzău. (T. Siriopol și S. 
Constantinescu, coresp.).

CLASAMENT
1. Steagul roșu 25 14 6 5 36-18 34
2. Bolit. Galați 25 14 5 6 33-19 33
3. Portul 25 13 5 7 49-19 31
4. Metalul Buc. 25 12 4 9 49-28 28
5. Ceahlăul

P. Neamț 25 11 6 8 30-25 28
6. Chimia

Suceava 25 10 6 9 30-23 26
7. Flacăra

Moreni 25 10 6 9 26-28 26
8. Poiana

Cîmpina 25 9 7 9 23-30 25
9. Polit. Buc. 25 9 6 10 28-36 24

10. Prog. Brăila 25 8 8 9 26-34 24
11. Metrom Bv. 25 9 5 11 30-33 23
12. Oțelul Gl. 25 8 7 10 27-31 23
13. nun. Giurgiu 25 9 3 13 17-32 21
14. Gloria

Birlad 25 7 5 13 32-46 19
15. C.F.R.

Pașcani 25 8 3 14 26-43 19
16. Electronica

Obor 25 6 4 15 26-43 16

ETAPA VIITOARE (18 mai) :
Flacăra Moreni ■- C.F.R . Pașcani,
Gloria Birlad — Portul Constanța,
Oțelul Galați — Chimia Suceava,
Poiana Cîmpina — Politehnica
Galați, Steagul roșu Brașov —
Politehnica București, Progresul
Brăila — Metrom Brașov , Ceahlăul
P. Neamț — :Electronica Obor,
Metalul București — Dunărea
Giurgiu.

SERIA a II-a

liderul Învins
PE TEREN PROPRIU

C. F. R. Cluj — Metalul
Hunedoara 2 — 4 (1 — 0) I

CLUJ, 11 (prin telefon). — 
Surpriză de proporții în ora
șul de pe Someș. Liderul 
autoritar al seriei a 11-a . a 
fost înfrînt pe teren propriu. 
Este primul insucces înre
gistrat de ceferiști în acest se
zon la ei acasă. în min. 
19, ■ Țegean a fost elimi
nat de pe teren. Apoi, după 
ce au condus cu 1—0 și 2—1, 
gazdele au comis grave gre
șeli în apărare, printre care 
autogolul lui Roman (min. 
50). Oaspeții au știut să pro
fite de superioritatea nume
rică, au atacat cu dibăcie, 
reușind în1 repriza secundă să 
întoarcă rezultatul în favoarea 
lor.

Golurile au fost înscrise de 
Soos (min. 4.1, din 11 m) și 
Petru Emil (min. 53) pentru 
C.F.R., respectiv, Roman (min. 
50 autogol), Sile (min. 55), 
Steiner (min. 57) și Csergo 
(min. 83) pentru Metalul.

A condus brigada bucu
reșteană, alcătuită din C. Di- 
nulescu (la centru), V. Toma 
și M. Teodorescu.

TR. BARA—coresp.

DOAR 0 REPRIZĂ!
C.S.M. Sibiu — Olimpia
Oradea 3—1 (0-0)

SIBIU, 11 (prin telefon). 
Pentru că cu o săptămînă în 
urmă sibienii au pierdut un 
punct prețios pe teren pro
priu, duminica aceasta mulți 
din suporteri au preferat o rt 
de odihnă în Dumbravă. £1 
au, desigur, ce regreta, deoa
rece în partida cu Olimpia lo
calnicii au cucerit o victorie 
clară. Aceasta a fost posibilă 
doar în repriza a doua, cînd 
a fost introdus Unguroiu.

Pentru a avea o imagine 
mai exactă asupra jocului în 
ansamblu, este necesar să a- 
mintesc că, în afara ocaziei 
clare din min. 2 cînd Chiran 
a ratat, trăgînd alături numai 
de la 3 m, în rest nu am avut 
ocazia de a consemna fotbal.

ÎNVINȘI
J

De la început orădenii s,-au a- 
părat cu toată echipa și nu w 
de mirare faptul că primul șut 
(și acesta destul de anemic) 
pe spațiul porții siriene, a fost

Stadion Metalul „Sub arini", 
timp excelent, teren foarte 
bun, spectatori aproximativ 
7 000. Au marcat : Chlran 
(mln. 47 șl 62) șl Laufceag 
(min. 72) pentru C.S.M. Sibiu 
și Tacacl III (min. 83) pen
tru Olimpia.

C.S.M. SIBIU : Llebhart — 
Zaharla, David, Rătscher, La
zăr, Laufceag, F11 c h 1 s, 
Schwartz, Chiran, Nistor (mln. 
46 — Ungurolu), Kiss (mln. 65 
— Crețu).

OLIMPIA : Mărculescu — 
Medves, Cojocaru. Tațoș (min. 
76 — Foldvari). Lcvay, Bent- 
zik, lacob, Dodu, Bacoș, Ta
cacl III, Covaci (min. 65 — 
Barna).

A arbitrat bine Mircea Blo- 
lan (Tr. Severin), ajutat la 
linie de Ion Dancu șl Marin 
Constantin (ambii din Bucu
rești).

cel din min. 38 al lui Bacos. 
In rest, jocul s-a desfășurat 
într-un singur sens, spre poar
ta oaspeților.

Orădenii au avut o zvîcnire 
în min. 40, cînd Colaci l-a de
pășit pe Zaharia, a centrat în 
fața porții sibiene. Mingea s-a 
plimbat prin fața porții șl a 
ajuns la Dodu care a ratat. De 
asemenea, este de consemnat 
un henț în careu, în min. 43, 
cînd Țanțoș a pus mîna pe 
minge, dar arbitrul n-a acor
dat. în repriza a doua local
nicii manifestă un reviriment 
prin introducerea lui Ungu- 
roiu în formație. Nu trec de- 
cît 2 minute de la reluare și 
Chiran înscrie cu capul, la o 
impecabilă centrare a lui Un- 
guroiu, care a executat o lo
vitură liberă de la aproxima
tiv 25 m. Gazdele au prins 
curaj și au atacat în perma
nență, avînd în Unguroiu un 
adevărat dispecer. Al doilea 
gol a fost marcat în min. 62, 
la un corner executat de 
Schwartz, același Chiran a re
luat peste un buchet de jucă
tori : 2—0. Atacul sibian se 
dezlănțuie și în min. 72, tot în 
urma unei lovituri de colț, 
Laufceag înscrie cu capul ; 
3—0.

Au urmat cîteva minute de 
relaxare a localnicilor, fapt 
care permite oaspeților să pro
fite și să reducă din handicap, 
prin Tacaci HI în min. 83.

ILIE IONESCU — 
soresp. principal

VICTORIE DIFICILĂ
Industria sîrmei - Electroputere 

Craiova 2 — 1 (2-0)
CÎMPIA TURZ1I, 11 (prin 

telefon). Gazdele au obținut 
foarte greu cele două puncte. 
Oaspeții au jucat lejer, creînd 
■numeroase situații periculoase 
la poarta Industriei sîrmei. 
In prima parte, localnicii au 
dominat autoritar și au mar
cat două goluri. în min. 14, 
Traier a centrat și Popa a 
reluat în plasă ; 1—0 pentru 
Industria sîrmei. După 3 mi
nute, situația sa repetat: 
Traier — centrare și Popa — 
gol : 2—0. In repriza a doua, 
oaspeții au inițiat acțiuni mai 
bine organizate și, în min. 
70, Popescu (Electroputere) a 
redus din handicap. A arbi
trat bine O. Calugherovici — 
Brașov.

L. DONCIU și P. TONEA 
coresp.

3 GOLURI 
IN REPRIZA A 2-a 

Gaz Metan Mediaș —
C.S.M. Reșița 3-0 (0-0)
MEDIAȘ, 11 (prin telefon). 

Gaz metan a realizat astăzi 
cel mai bun joc din actualul 
campionat. După obișnuita 
tatonare de la începutul jo
cului gazdele se dezlănțuie în 
atac, dar datorită mizei par
tidei, ca și apărării ferme a 
reșițenilor, nu reușesc să des
chidă scorul în prima parte. 
In această repriză am remar
cat ocaziile clare de a se în
scrie prin Barna (min. 4), 
Dumbreanu (min. 12), precum 
și contraatacurile oaspeților 
care s-au dovedit a fR destul 
de periculoase. Pauza a fost 
un bun sfătuitor al medîeșe- 
nilor, care au practicat un 
fotbal curat, cu deschideri pe 
extreme. Asistăm la o repriză 
de un foarte bun nivel tehnic- 
La aceasta a contribuit și fap
tul că reșițenii, sperînd să 
obțină un punct, s-au retras 
in apărare, permițind gazde
lor să domine cu autoritate și 
să supună poarta C.S.M.-ului 
apărată cu succes de Căunei, 
la o adevărată presiune. Go
lurile gazdelor au fost reali
zate de Gărtner (min. 52), în 
urma unui șut puternic din 
interiorul careului, Dumbrea
nu (min. 76), dintr-o excelen
tă lovitură de cap, la o cen
trare de pe stingă a lui Barna 
și de către fundașul Petrică 
(în min. 87) — dintr-o lovitu
ră de colț- în general a fost 
un joc plăcut, care a mulțu
mit pe cei 2 000 de spectatori. 
La aceasta a contribuit și ar
bitrajul excelent prestat de 
brigada bucureșteană condu
să la centru de Aurel Bentu, 
ajutat la linie de G. Micloș 
și R. Stâncan.

Z. KÎȘNOVEANU 
și V.- POPOVICI-coresp.

DOMINARE NETĂ
A FEROVIARILOR

C. F. R. Timisoara — Medicina 
Cluj 4-1 (2-0)

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon). Pe un timp excelent, la 
stadionul C.F.R. au venit peste 
3.000 spectatori pentru a ur
mări evoluția echipei favo
rite. De data aceasta, jocul 
bun practicat de gazde a sa
tisfăcut exigenta suporterilor 
lor. Cei care au avut inițiativa 
în permanentă au fost fero
viarii și, dacă erau mai atenți 
în atac, ei puteau cîștiga 
la o diferență de scor mult 
mai mare. în general, a fost 
un joc specific de campionat, 
de un nivel tehnic bun, a- 
ceasta datorită gazdelor care 
au jucat simplu, cu acțiuni 
pe aripi, terminate "în majo
ritatea lor cu șuturi la poarta 
clujeană. Oaspeții au arătat 
de la început că vor să se 
apere. Punctele înscrise de 
timișoreni au fost rezultatul 
unor acțiuni frumoase, pur
tate în viteză, ele fiind fina
lizate de Fodor (min. 19 și 
66) și Seceleanu (min. 40 și 
85). Unicul punct al clujeni
lor a fost înscris în ultimul 
minut de joc de către Ba»c.

A arbitrat corect O. An- 
derco — Satu Mare. 
ȘTEFAN MARTON, coresp.

ALTE REZULTATE
C.F.R. ARAD — POLITEH

NICA TIMIȘOARA 1—3 (1—1). 
Arădenii au jucat fără cîțiva 
titulari. Politehnica a domi
nat mai mult, cîștigînd pe 
merit. Autorii golurilor i Do- 
bîndă (min. 31 șl 60), Iile 
(min. 62) pentru Politehnica, 
Horja (min. 41 din 11 m) pen
tru C.F.R. A arbitrat slab 
P. Sotir — Mediaș. (G. Nico- 
lăiță, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
METALUL TR. SEVERIN 1—0 
(1—0). Joc de slabă factură 
tehnică. Minerii, prin Redes, 
Bandi și Bohoni, au ratat nu
meroase ocazii. Oaspeții au 
încercat să obțină un „nul“, 
însă n-au reușit. Unicul gol 
a fost realizat de Bohoni, în 
min. 22. A condus bine G. 
Blau — Timișoara. (L. Chira, 
coresp).

A. S. CUGIR — CHIMIA 
RM. V1LCEA 1—0 (0—0).
Echipele au luptat mult pen
tru victorie. In min. 90. Nea- 
goe (Chimia) a făcut henț în 
careu și Smadea a transfor
mat penaltiul. Jucătorul. Con- 
stantinescu (Chimia) a fost 
eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului D. Isăcescii — Bucu
rești, care a condus bine. 
(M. Vîlceanu, coresp.).

CLASAMENT.
1. C.F.R. Cluj 25 14 7 4 48-25 35
2. C.S.M. Reșița 25 13 3 9 39-27 29
3. Olimpia

Oradea 25 12 4 9 41-37 28
4. C.S.M. Sibiu 25 13 1 11 42-36 27
5. C.F.R. Arad 25 11 5 9 39-33 27
6. Met. Hund. 29 12 2 11 34-24 26
7. Politehnica

Timișoara 25 9 8 8 27-25 26
8. Electroputere

Craiova 25 11 4 10 30-39 26
9. Metalul

Tr. Severin 25 11 3 11 36-40 25
10. C.F.R. Tim. 25 8 8 9 33-28 24
11. Gaz metan 25 9 6 10 27-26 24
12. A. S. Cugir 25 9 6 10 24-32 24
13. Minerul

Baia Mare 25 9 4 12 20-22 22
14. Chimia

Rm. Vilcea 25 7 7 11 18-36 21
15. Ind. sîrmei 25 6 7 12 25-39 19
16. Med. Cluj 25 5 7 13 32-46 17

ETAPA VIITOARE (18 măi) l 
Chimia Rm. Vilcea — C.S.M. Si
biu, C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj, 
Minerul Bala Mare — C.F.R. Ti
mișoara, Olimpia Oradea — Gaz 
metan Mediaș, Metalul Tr. Seve
rin — A. S. Cugir, Medicina Cluj 
— C.F.R. Arad, Politehnica Timi
șoara — Electroputere Craiova, 
Metalul Hunedoara — Ind. sîrmei.

MTHM1M 01ASURA
Al IOIIIIIII

Proiectat initial a se desfă
șura cu porțile închise, antre
namentul de aseară al lotului 
national a devenit în cele din 
urmă public. Aproximativ 
7000 de iubitori ai fotbalului 
s-au deplasat la stadionul Re
publicii pentru a vedea la 
lucru pe selecționabili înain
tea plecării acestora în El
veția.

Prin comparație cu jocul de 
antrenament susținut joi la 
Brașov, cel de aseară ni s-a 
părut mult mai reușit. Nu 
pentru că. partenerul lotului 
(formația de tineret a Progre
sului) ar fi fost de astă dată 
mai valoros sau ar fi dat o 
replică mai viguroasă decît 
aceea a divizionarilor B de la 
Metrom Brașov, ci din moti
vul că aseară selecționabilii 
nu s-au mai menajat, așa cum 
au procedat joi. Ei au făcut 
oarecum abstracție de replica 
modestă a tinerilor lor adver
sari, întrebuințîndu-se foarte 
serios. Am remarcat cu plăce
re buna lor dispoziție de joc, 
prospețimea cu care au evo
luat (efect evident al zilelor 
petrecute la Poiana Brașov) 
și, ceea ce este poate mai im
portant, pofta lor de gol. A- 
seară, lotul a dat un adevărat 
recital de goluri — victoria 
revenindu-i cu 8—1 (5—0) — 
dar situațiile favorabile de 
marcare au fost cu mult mai 
numeroase. Autorii golurilor ; 
Dumitrache (min. 3 și 6), Lu
cescu (min. 10, 45 și 75 — ul

U.T.A. -
ALEMANNIA AACHEN

1-1) (0-0)
ARAD, 11 (prin telefon). 

Nici în cea de a doua con
fruntare din cadrul turneului 
din țara noastră echipa vest- 
germană Alemannia Aachen 
n-a reușit să obțină victoria. 
U.T.A., într-o vizibilă reve
nire de formă, s-a dovedit din 
nou imbatabilă, oferind celor 
prezenți pe stadionul din A- 
rad un spectacol fotbalistic de 
bună calitate, aplaudat la sce
nă deschisă, în care au abun
dat fazele frumoase, execuții
le de înaltă tehnicitate. An
grenajul textilist a funcționat 
ca un aparat bine sincronizat, 
cu o singură excepției a lip
sit omul de gol. Deși atacul a 
legat bine jocul, construind o 
suită întreagă de acțiuni pe
riculoase, nu a reușit să fruc
tifice nimic, Schiopu, Moț și 
Florin • Dumitrescu ratind 
din toate colțurile și unghiu
rile posibile. Nu e mai puțin 
adevărat că și portarul echi
pei oaspete, Prokop, a prins 
o formă de zile mari, salvînd 
aproape și imposibilul. In con
secință. autorul golului texti
list a fost mijlocașul Lereter. 
Dar să redăm faza din care 
S-a înscris unicul gol al par
tidei. în min. 53 Moț sesizea
ză poziția bună a lui Lereter, 
rămas nepăzit, trimite o pasă 
ideală și „veteranul” echipei 
textiliste reia puternic din 
vote, înscriind un gol de toată 
frumusețea. Echipa oaspete, 
din care a lipsit românul Ion 
lonescu, a făcut eforturi vă
dite pentru a se ridica la ni
velul jocului practicat de ad
versarul ei. Dacă acest lucru 
nu i-a reușit în întregime, ex
plicația constă in faptul că 
jocul echipei Alemannia se 
bazează mai mult pe valori 
individuale decît pe jocul co
lectiv. Oaspeții au jucat bine 
în cîmp și s-au apărat orga
nizat. Singurii care au încer
cat poarta lui Gornea cu șu
turi mai periculoase a fost 
Claessens și Sell. Arbitrul Io
sif Ritter (Timișoara), a con
dus bine următoarele formații i

U.T.A. I Gornea — Birău, 
Bacoș, Pojoni, Czako, Axente, 
Petescu, Lereter, Șchiopii, Moți 
Florin Dumitrescu (min. 56 — 
Dembrovschi).

ALEMANNIA i Prokop — 
Walter, Hoffman, Nievelstein, 
Pavelek, Sell, Beckmann, 
Klosterman, Teubruk, Claes
sens. Gronen.

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

JOCURI AMICALE
FARUL — PETROLUL 

3—0 (1—0)
CONSTANȚA, 11 (prin tele

fon). Meciul dintre cele d®uă 
divizionare A s-a disputat 
sîmbătă în localitate și a luat 
sfîrșit cu scorul de 3—0 (1—0) 
în favoarea formației gazdă. 
Pentru învingători au înscris 
Iancu (min. 32), Sasu (min. 50) 
și Velicu (min. 65 — autogol).

L. Bruckner, coresp.

JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2—0 (1—0)

PETROȘANI, 11 (prin tele
fon). Jiul a avut inițiativa mai 
mult și a cîștigat această par
tidă amicală cu 2—0 (1—l);, 
prin punctele marcate de Li- 
bardi (min. 27) și Sandu (min. 
59).

Slaicu Băloi, coresp.

PRONOSPORT
așa ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR.

19, ETAPA DIN 11 MAI 1969

I. Bologna—Palermo 2-0 1
II. Cagliari—Sampdoria 0-0 X
III. Juventus—Fiorentina 0-2 2
IV. Pisa—Lanerossi 2-2 x

V. Roma—Atalanta 4-1 1
VI. Varese—Torino 1-0 1

VII. Verona—Internazlonale 2-3 2
VIII. Dun. Giur.—Prog. Br. 1-0 1

IX. Metrom—Met. Bue. 4-1 1
X. Oțelul Galați—Gl. Biri, 4-0 1

XL A.S. Cugir—C. Rm. Vil. 1-0 1
XII. C.S.M. Sib—Olim. Or. 3-1 1

XIII. Ind. Sîr.-Electroput. Cv. 2-1 1 
Fond de premil : 361.849 lei

timul din penalti, ITufan (min. 
26 și 84) și NunweiUer (min. 
55). Pentru Progresul a în
scris Goia (min. 77).

In cele 90 de minute de joc, 
au fost rulați toți componența 
lotului — inclusiv Creinicea- 
nu, chemat în urma indispo
nibilității lui Năsturescu — 
formația de bază fiind însă a- 
ceea din prima repriză: Ră- 
ducanu (din min. 46 Ghiță) — 
Sătmăreanu (din min. 61 Lu
pescul, Boc, Dan (din min. 46 
Hălmăgeanu), Deleanu, Dinu 
(din min. 46 Anca), Radu Nun
weiller, Dembrovschi. (din 
min. 46 Lucescu), Tufan, Du
mitrache (din min. 61 Domi- 
de), Lucescu (din. min. 46 
Creiniceanu). Ghiță a apărat 
in primele 45 de minute in 
poarta echipei adverse, același 
lucru făcindu-l în repriza se
cundă, pentru 15 minute, Ră- 
ducanu.

La sfîrșitul jocului de asea
ră, antrenorii lotului ne-au de
clarat că nu sint încă complet 
edificați pentru a da formă 
definitivă echipei naționale in 
vederea meciului de miercuri.

In cursul dimineții de astăzi 
(la ora 9,30), lotul va pleca cu 
un avion special în Elveția. 
Vor face deplasarea toți cei 
17 jucători care au evoluat a- 
seară. Ion lonescu a devenit 
indisponibil și nu va putea ju
ca la Lausanne.

C. FIRANESCU



în maratonul de pe Bega

JONIODII SI-AU ÎMPĂRJir TULURILE
TIMIȘOARA, 11 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). A 
treia și ultima zi a campio
natului național de canotaj 
fond a oferit o utilă trecere 
în revistă a potențialului de 
concurs pe care îl dețin ski- 
fiștii noștri juniori la început 
de sezon. Spre deosebire de 
celelalte reuniuni, duminică 
surprizele au lipsit, toate echi
pajele protagoniste trecînd li
nia de sosire — la fel de asal
tată de spectatori — cu 
avantaje substanțiale. Atrac- 
tivitatea întrecerii sportive 
ne-a dat-o, în schimb, bătălia 
pentru locurile următoare, în 
care s-au angajat numeroase 
echipe, recordul deținîndu-1 
proba masculină de 4 + 1 rame, 
cu 11 ambarcațiuni la start. 
O altă caracteristică a compe
tiției a constituit-o superio
ritatea secțiilor bucureștene de 
specialitate, care au cucerit 5 
titluri din 7 (cu pondere deo
sebită la junioare), celelalte 
două revenind Timișoarei și 
Aradului. In fine, apreciem, 
ca cea mai concludentă, evolu
ția echipajului masculin de 
4 + 1 rame de la Dinamo (loc
4 la Criteriul olimpic de la 
Jajce), ajuns la capătul celor
5 km ai pistei cu aproape 1 
minut și jumătate înaintea 
principalilor urmăritori.

Rezultate principale : . ju
nioare (3 km) skif simplu: 
1. Elena Todirașcu (Rapid) 
17:16,8 (antrenor P. Milinco-

PRINTRE 320 DE BALIZE MULTICOLORE...
(Urrriare din pag. 1)

paje ce fulgerau spre linia de 
sosire.

Au fost două zile de apri
ge întreceri, la care au parti
cipat peste 200 de tineri și 
tinere din 14 cluburi. Cu în
găduința dv. o scurtă paran
teză : de obicei cînd ajungem 
aici, la numărul cluburilor a- 
dăugăm — automat — 
„bucureștene". De data aceas
ta, spre lauda organizatorilor, 
consemnăm participarea și a 
7 secții nautice din provincie: 
Dunărea Galați, Voința Arad, 
Șc. sp: Timișoara, Construc
torul Hunedoara, Ancora Ga
lați, Constructorul Timișoara, 
Olimpia Reșița. Numeric, pu
tem spune, „forțele" pe lac 
au fost egale: 7 cluburi din 
Capitală și tot atîtea din țară. 
Valoric, însă, balanța perfor
manței a înclinat (așa cum 
era de așteptat) în favoarea 
puternicelor cluburi bucureș
tene Dinamo și Steaua. A- 
ceasta din urmă fiind lipsită, 
în respectiva întrecere, de a- 
portul unor valoroși caiaciști 
și canoiști prezenți la star
tul unui concurs din Ungaria.

Cum s-a desfășurat con
cursul ? Competitorii s-au în
trecut mai întîi în serii, apoi 
în finale. Cei mai în formă 
în acest început de sezon fi
ind Vernescu, Sciotnic, Pat- 
zaichin și Covaliov — victo
rioși în toate cursele. la care 
au luat parte. Uneori cu mai 
mult de o lungime de barcă. 
O mențiune specială pentru 
sportivii gălățeni, a căror com
portare a fost unanim apre
ciată- Cuvinte de laudă se cu
vin și sportivilor juniori,

LIA MANOLIU-56,46 m 
LA FORMIA

MILANO, 11 (prin telefon de 
la redacția ziarului „La 
Gazzetta dello Sport"). — La 
Formia s-a disputat un mare 
concurs internațional de atle
tism, la care au participat 
sportivi valoroși din 12 țări. 
Un frumos succes a obținut 
Lia Manoliu, care a cîștigat 
proba de aruncare a discului 
cu un rezultat de 56,46 m, bine 
cotat pe plan internațional 
la această oră. Vicecampioa- 
na olimpică a aruncării suli
ței, Mihaela Peneș, a ocupat 
de asemenea primul loc în 
proba sa, însă cu un rezultat 
modest : 49,63 m. O bună
performanță a realizat triplu- 
saltistul Carol Corbu, care 
participînd de astă dată la 
lungime a repurtat victoria 
cu 7,42 m.

Din restul probelor mențio- 

TENISMANII ROMÂNI S-AU CALIFICAT 
DOI AL „CUPEI DAVIS

viei), 2. Daciana Maximenco 
(Din.) 17:50,2, 3. Constanța Ta- 
bușca (Voința Tim.) 19:28,0 ; 
4-f-l R 1. Metalul Buc. (Ma- 
rioara Constantin, Mariana 
Măcriș, Emilia Ionel, Emilia 
Gheorghe + Ștefania Borisov)
— antrenor I. Grigoriță —
15:05,7, 2. Sa. sp. 1 Buc.
15:45,9, 3. C.F.R. Tim. 16:52,2; 
4-f-l V — 1. Rapid Buc. (Mi
haela Popescu, Mihaela Mir- 
cescu, Doina Bîrsan, Co
rina Dume + Maria Gogu) 
15:23,6, 2. Șc. sp. Tim. 16:38,2, 

3.Sc. sp. 1 Buc. 16:42,4 ; ju
niori (5 km) S-j-1 — 1. Sc. 
sp. 1 Buc. (St. Bornovoschi, 
F. .Otrok, Cr. Teodorescu, N. 
Stroe, L. Anghel, F. Crăila, Cr. 
Mihalache, I. Gălescu + L. 
Olteanu) 21:16,8, — antrenori 
Gh. Riffelt, I. Coman ; 2. Sc. 
sp. Tim. 21:19,5 ; 4-j-l R 1. Di
namo Buc. (C. Dănilă, I. Va- 
sile, A. Rehae, C. Iliescu + 
L. Lavrenschi — antrenor Vio
rica Udrescu — 21:43,9 ; 2. 
Șc. sp. Tim. 23:09,4, 3. CNU 
23:11,3 ; 2 Visle — 1. C.F.R. 
Tim. (Gh. Cucean, Gh. Co
vaci) — antr. Iancu Vasiu —
— 23:17,6, 2 CNU (L. Purce- 
leanu. M. Fășie) 23:59,6. 3. 
Voința Arad 24:05,42; simplu 
1. E. Budurușan (Sc. sp. Arad)
— antr. M. Fodorean — 
25:22.18, 2. F. Kirsch (Voința 
Arad) 26:38,0, 3. I. Ecsedy 
(Voința Tim.) 26:59,3.

N. MARDAN

„sarea și piperul" în aceste 
spectaculoase întreceri. Prin 
neegalata lor ambiție, prin 
entuziasmul cu care și-au 
măsurat —' sportiv — forțele.

Rezultate (finala de sîmbâ- 
tă. primele locuri): SENIORI 
(500 m) K. 1 — D. Ivanov 
(Dinamo) 1:53,9; Cl — I, 
Macarenco (Dinamo) 2:06,3; 
K 2 — A. Vernescu, A. Sciot
nic (Dinamo) 1:43,1 ; C 2 — 
I- Patzaichin, S. Covaliov 
(Dinamo) 1:54,1 ; K 4 (1000 m)
— Dinamo (Sciotnic, Vernes
cu, Iacob, Roșea) 3:13,9; SE
NIOARE (500 m) K 1 — Va
lentina Serghei (Steaua) 
2:11.9 ; JUNIORI (500 m) C 1
— V. Iacob (Dinamo) 2:10,9 ; 
K 2 — I. Dragulschi, E. Pavel 
(Steaua) 1:45,8; JUNIOARE 
(500 m) K 1 — Maria Lovin 
(Dinamo) 2:19,5 ; K 4 — Di
namo (LOvin, Galenic. Răutu, 
Drăghici) 1:51,1,

Finala de duminică (pri
mele locuri) : SENIORI (1000 
m) K 1 — C. Coșniță (Steaua) 
3:52,4; K 2 — A. Vernescu, 
A. Sciotnic (Dinamo) 3:29,8: 
CI — I- Patzaichin (Dinamo) 
4:13,2; C 2 — S. Covaliov, 
I. Patzaichin (Dinamo) 3:52,6; 
SENIOARE (500 m) K 2 - 
Valentina Serghei, Hilde La
uer (Steaua) 2:00,0 ; JUNIORI 
(500 m) K. 1 — I. Dragulschi 
(Steaua) 1:53,6; C 2 — L. Ni- 
chitov, I. Simionov (Steaua) 
1:54,2; K 4 — Dinamo (Ne
meș, Tănase, Tudor, Tudose) 
1:34.9; JUNIOARE K 2 (500 
m) — Steaua (P. Maftei, N. 
Timofte) 2:04.7-

Clasamentul general: 1. Di
namo 449 p, 2. Steaua 299 p, 
3. C.S.S. 33 p.

năm surpriza înregistrată la 
110 m garduri, unde record
manul Europei, italianul Eddy 
Ottoz a fost întrecut de com
patriotul său, Sergio Liani ; 
ambii au fost cronometrați în 
14,0 s. Alte rezultate : BĂR
BAȚI — 100 m: Z. Nowosz 
(Polonia) 10,6 ; 400 mg: R. 
Frinolli (Italia) 50,7 ; 3000 ,m 
obstacole: Rivi (Italia) 8:41,4 

■— rec. național; înălțime : E. 
Azzaro (Italia) 2,15 — rec. 
național; prăjină : R. Dionisi 
(Italia) 5,20 — rec. național; 
FEMEI — 100 m: Irena
Szewinska (Polonia) 11,6; 

‘400 m: Rosemary Stirling 
(Anglia) 54,5 ; lufigime : Irena 
Szewinska 6,48, Miroslava 
Sarna (Polonia) 6,33 ; 100 m 
garduri: Meta Antenen (Elve
ția) 13,6, Tereza Sukniewicz 
.(Polonia) 14,0.

Trimisul nostru special, G. RUSSU-SIRIANU, transmite prin telex:

EȘEC In meciul-test 
CU ECHIPA BELGIEI

FOTBALIȘTII ROMÂNI VOR LI PRIMIȚI 
CA OASPEȚI DE SEAMA

— Baschetbali ști i 

la Bruxelles

BRUXELLES, 11 (prin telex, 
de Ia trimisul nostru special). 
Sîmbătă, seara tîrziu, în noua 
sală Palais des sports inaugu
rată cu această ocazie, selec
ționata masculină de baschet 
a Belgiei a dispus cu 70—59 
(26—31) de cea a României. 
Dacă pentru gazde inaugura
rea s-a dovedit de bun augur, 
întrucît au reușit, după multă 
vreme, să învingă naționala 
noastră, în schimb pentru ju
cătorii români situația nu se 
arată de loc roză. într-adevăr, 
cu toate că a fost vorba de 
un test-meci, în care însăși a- 
propierea competiției cerea în 
primul rînd verificarea pre
gătirii. scorul final este pro
fund nemultumitor. în fond, 
s-ar putea spune, a contat mai 
mult rularea jucătorilor și 
încercarea a diferite variante 
tactice, și abia apoi victoria 
asupra unor adversari de forte 
apropiate. Ar fi o scuză de 
mică valabilitate, iar taschet- 
baliștii noștri, antrenorul 
Alexandru Popescu și chiar 
dr. Teodor Minescu o știu 
prea bine.

Iată, în esență, despre ce a 
fost vorba sîmbătă seara. In 
primele minute de joc, ro
mânii au acționat cu destulă 
exactitate, cu luciditate tac
tică și numai slaba precizie 
a aruncărilor la coș a făcut 
ca un avans serios și propor
țional cu dominarea din teren 
să nu figureze în zestrea e- 
chipei noastre. Se părea că 
,.7“-le României se va distan
ța. Dar... timp de 8 minute 
românii n-au înscris nici un 
punct, în vreme ce belgienii, 
stimulați și de o bună pre
cizie în aruncări au luat un 
avans serios. Nu se poate ex
plica totul numai prin călă
toria obositoare, prin puținele 
ore de odihnă dinaintea me
ciului. Jucători ca Diaco- 
nescu, Novac și alții nu aveau 
dreptul, teoretic cel puțin, de 
a rata exasperant, de a da 
pase pur și simplu dezorgani
zatoare Si așa mai departe. 
Dar. totuși, așa s-au petrecut 
lucrurile. în ansamblu, numai 
Tarău, Popa și Albu pot fi 
apreciați cu calificativul sa-

■MMI legica
FIORENTINA ESTE VIRTU

ALĂ CAMPIOANĂ A 
ITALIEI

învingînd pe Juventus, la 
Torino, cu 2—0 echipa Fioren
tina este virtuală campioană 
a Italiei. (Alte amănunte des
pre campionatul italian — in 
Harul nostru de miine).

★
învingînd echipa Scoției cu 

scorul de 4—1 (2—1), reprezen
tativa Angliei a terminat ne
învinsă, pe primul loc, în 
campionatu.' interbritanic de 
l'otbal.

★
DuDă 29 de etape. în cam

pionatul francez de fotbal 
conduce echipa St. Etienne eu 
48 de puncte, urmată de Bor
deaux — 45 de puncte. Re
zultate tehnice : Nantes-Bor- 
deaux — 1—2 ; Ajaccio — 
Rennes 2—2 ; Valenciennes — 
Nimes 0—0; Marseilles — 
Strasbourg 0—0 ; St. Etienne 
— Bastia 7—2 ; Sochaux — 
Red Star 3—3.

★
Asociația britanică de fotbal, 

întrunită recent la Londra, a 
respins o propunere a Fede-

români invinși 

cu 70 — 59 -

tisfăcător, coate chiar bine 
pentru Popa. Să sperăm ca 
puținele zile rămase pînă la 
debutul la turneul de la Ha
arlem să constituie ocazie de 
meditație, de severă autocri
tică sufletească și de recupe
rare a capacității de concen
trare care au fost absente 
sîmbătă. Mai sînt, fără îndoia
lă. amănunte care ar putea fi 
relatate și care figurează de 
obicei în cronici. Singurul 
care merită a fi menționat 
este acela că. în fata unei a- 
părări în zonă și a unor ad
versari înalți. românii nu se 
descurcă de loc. Au înscris: 
Albu 12, Nosievici 10, Jekely 
4, Czmor 2, Novac 8. Diaco- 
nescu 5, Tarău 10, Popa 8 
pentru România, respectiv 
Sterckendries 8, Aerts 4. Hil- 
len 12, Van Herzele 8, Miche
let 6, Van Oeckelan 2, Van 
Keersschaever 16. Debelder 
10, Scholliers 4. Au arbitrat 
Haciaturian (Franța) și Leek- 
water (Olanda).

JOHN CARLOS, 9,1
PE 100 YARZI

NEW YORK, 11 (Ager- 
pres). — Cu prilejul u- 
nui concurs atletic dis
putat la Fresno (Califor
nia), sprinterul american 

de culoare John Carlos a 
, egalat recordul mondial în 
proba de 100 yarzi, reali- 
zînd timpul de 9,1 s. An- 

■ terior, acest rezultat fu
sese înregistrat de alți 
trei atleți : Jim Hines
(S.U.A.), Charlie Greene 
(S.U.A.) și Harry Jerome

■ (Canada).

Record mondial 
la pentatlon—4995 p
La Leverkusen, în R. F. a 

Germaniei, atleta vest-ger- 
mană Heide KosendahI a rea
lizat un nou record mondial 
în proba de pentatlon cu 4995 
p. Este vorba de pentatlonul 
în care a fost introdusă cursa 
de 100 mg în locul celei de 
80 mg. Vom reveni cu amă
nunte.

— Dacă sînteți Bucureștii, a- 
flați, vă rog, că nu vă pot sa
tisface nici un fel de solicitare 
pentru bilete la meciul de fotbal 
de la 14 mai. Stadionul nostru 
n-are decit 50 000 de locuri și s-au 
înregistrat pînă acum cereri pen
tru 70 000 de bilete. Grupuri com
pacte de elvețieni care locuiesc 
în Franța, Italia, R. F. a Ger
maniei și Austria și-au trimis 
mandatari încă de acum două 
săptămîni să li se cumpere bi
lete, și organizatorii, la care am 
intervenit și noi, Primăria, s-au 
aflat în delicata situație a unul 
refuz categoric.

Deosebit, din diferitele centre 
cantonale ale Elveției, au fost 
programate excursii pentru 
miercuri, la Lausanne, cu tre
nuri speciale și autocare, astfel 
că va fi o afluență care va lua 
orașul nostru de-a dreptul cu 
asalt.

în tot orașul nu se vorbește 
decit despre acest eveniment șl 
cu cit ne apropiem de acea 
„miercure de aur“ sîntem tot mai 
sustrași preocupărilor noastre 
curente — administrăm doar un 
oraș cu intensitate internațională 
— și eu nu sînt decit primarul, un 
om cu resurse de rezistentă limi
tată unei asemenea tensiuni...

— ...dar noi nu vă solicităm 
bilete. Vrem să vă rugăm să ne 
dați unele relații tocmai despre 
climatul, despre interesul din 
preajma acestui eveniment din 
orașul dv.

— Ei, atunci, putem continua și 
vă mulțumesc chiar că m-ați de
conectat dintr-o situație dificilă, 
îngrijorătoare — ne-a răspuns 
domnul GEORGES ANDRE CHE- 
VALLAZ, consilier național, pri
marul municipal din Lausanne, 
sau în titulatura locală „Le syn
dic de Lausanne", după cum 
consfințește nomenclatura păs
trată din vremea lui Wilhelm 
Tell.

Este bine să cunoașteți că, si
tuat la 100 km sud-vest de 
Berna, capitala țării noastre, dis
tanță care se parcurge cu auto
carul într-o oră și jumătate, Lau
sanne este, după Ziirich, Bâle, 
Geneva și Berna, cel de-al cin
cilea oraș al Elveției. In mod 
constant, Lausanne numără 136 000 
locuitori, cifră ce se triplează a- 
nual prin continuul aflux de tu
riști. Este reședința Comitetului 
Olimpic Internațional, în al că
rui sediu funcționează și primul 
muzeu olimpic din lume.

Lausanne are o puternică bază 
sportivă nautică și un stadion — 
Stade Olympique — reconstruit și 
mărit în anul 1948, pe baze mo
derne, cu o capacitate de 50 000 
locuri, după cum are și o echipă 
redutabilă in prima ligă de fot
bal a Elveției ,care poartă nu
mele orașului : F. C. Lausanne. 
In anul 1954, Lausanne a găzduit, 
pe același stadion, meciuri din 
campionatul mondial de fotbal. 
Programarea la Lausanne a me
ciului cu echipa României nu e 
întîmplătoare. Ea răsplătește și 
astfel entuziasmul cald al publi
cului local și modul cum acesta 
știe să-și susțină echipa favorită, 

virtuți de care se va dovedi demn, 
desigur, și In meciul de miercuri.

E un meci dificil, chiar foarte 
greu pentru fotbaliștii dumnea
voastră, — ne spune părintele 
locuitorilor din Lausanne — după 
cum e extrem de greu șl pentru 
fotbaliștii noștri, acum, cînd Ia 
Lausanne se joacă o carte mare
— pentru noi, ca și pentru dum
neavoastră.

— Ne vorbiți ca elvețian. ca 
primar al orașului-gazdă, sau ca 
suporter al echipei dumneavoas
tră?

— De astă dată vă răspund ca 
primar-gazdă. Ii așteptăm pe ti
nerii români cu interes, mai ri
les că acum un an, In cadrul 
Tirgului internațional de mostre, 
desfășurat la Lausanne, pavilio
nul României s-a bucurat de jus
tificate aprecieri, și românii În
șiși au făcut să se vorbească cu 
simpatie, prețuire șl respect des
pre capacitatea lor, despre mo
dul cum s-au prezentat.

— Detaliul pe care ni l-ați o- 
ferit la începutul convorbirii noas
tre despre „goana după bilete 
pentru meci" ne scutește să vă 
mai întrebăm asupra interesului 
pentru acest eveniment. NI 1-ațl 
făcut cunoscut în cea mai reală 
formă.

— Dar vă pot adăuga că maga
zia municipală a rechizitelor a 
trebuit să facă față și cererilor 
suplimentare de drapele cu tri
colorul românesc de stat, pentru 
a fi arborate in ziua meciului, 
iar fanfara municipală, — înjghe
bare muzicală cu veche tradiție 
in lumea breslelor orașului Lau
sanne. de mai bine de un secol
— repetă de zor, de două săp
tămîni, Imnul de stat ai Româ
niei, pentru a ti cintat in ziua 
meciului.

In librării au fost solicitate, de 
public, albume și tipărituri cu

România pe locul II în turneul 
de polo de In Mngdebnrg

MAGDEBURG 11 (prin 
telefon). Cel mai important 
meci din ultima zi a turneu
lui internațional de polo a 
opus echipele Italiei și R.D. 
Germane. Poloiștii italieni 
au condus cu 1—0 și 2—1 în 
prima repriză, pentru ca în 
eele din urmă să piardă par
tida la o diferență de 4 go
luri.

Confirmînd forma foarte 
bună, jucătorii din R. D 
Germană au dominat clar 
în reprizele următoare, ob- 
țmînd victoria la scorul de 
7—3 (2—2, 2—0, 3—0, 0—1) 
și primul loc în clasamentul 
turneului. Au marcat: Schul
ler 3, Zein 2, Herzog și Rund 
de la învingători. Ghibellini, 
Catalani și De Magistris de 
la învinși.

în deschidere, selecționata 
României a întrecut forma
ția orașului Magdeburg (în 
irealitate o selecționată se
cundă a R. D. Germane) cu 
scorul de 6—2 (2—0, 1—0. 
I2>—0, 1—2)( (Pentru echipa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ț

SUCCESELE CĂLĂREȚILOR ROMÂNĂ 
LA NOVI SAD

NOVI SAD 11 (prin telefon). 
La tradiționalul concurs in
ternațional de călărie de la 
Novi Sad, călăreții români au 
avut o frumoasă comportare, 
numărîndu-se printre prota-

Benvenuti își pune 
titlul în joc

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Boxerul italian Nino Ben- 
venuti, campion mondial la 
categoria mijlocie, a declarat, 
imediat după sosirea sa la 
New York, că își va pune 
titlul în joc contra învingăto
rului dintre Emile Griffith și 
Stan Hayward. Întîlnirea celor 
doi americani va avea loc la 
12 mai. în vreme ce Benvenuti 
se află în S.U.A. pentru a 
pregăti meciul său de la 26 
mai, cînd își va face debutul 
la categoria semigrea, împotri
va nigerianului Dick Tiger. 

imagini și date despre România.'
— Dar, trecînd la meciul pro- 

priu-zls, cel de pe gazonul sta
dionului, ce ne-ați putea spune ?

— Noi înțelegem sâ facem din
tr-o luptă sportivă un mijloc de 
reciprocă cunoaștere și, desigur, 
de prețuire mutuală, să folosim 
imprejurarea pentru a ne strînge 
din nou miinile, tot mai viguros, 
dar cu căldură, intr-o prietenie 
pe deasupra căreia drapelele 
noastre de stat flutură cu auto
ritate.

Ca primar, ca amfitrion, ca pă
rinte al orașului Lausanne, vă 
asigur că băieții dumneavoastră 
vor fi primiți astfel după cum 
se cuvine unor oaspeți de seamă, 
de zile mari, căci venirea lor a 
creat cu adevărat zile mari la 
Lausanne.

Cheia, acea cheie poleită a por
ții către Mexic, e la Lausanne 
și să știți că e păstrată cu grijă, 
bute vegheată. Păzită cu toată 
însuflețirea de care sînt capabili 
tinerii elvețieni, astfel cum nu
mai fotbaliștii pot stimi pasiuni.

...Și mai ales că ta tribune alți 
50 000 de elvețieni nu se vor re
ține să afirme că gîndesc și simt 
deopotrivă cu cei de pe gazon... 
Așadar, pe miercuri, la Lausanne 
— a încheiat domnul Georges 
Andre Chevallaz, revărsîndu-și 
bunăvoința și optimismul fn- 
tr-un rîs zgomotos.

Mă rog, dar numai domnul 
Georges Andră Chevallaz are 
dreptul să fie voios și optimist ? 
Maj sint șl băieții noștri, șl îm
preună cu el toată suflarea fot
balului românesc, care-șl dorește, 
așteaptă șl are dreptul la momente 
de voioșie și optimism, la satisfac
ții și mîndrii cucerite în luptă 
sportivă.

V. FIROIU

țării noastre au înscris, pe 
rînd. Popa (de două ori). 
Zahan, Firoiu, Zamfirescu și 
din nou Popa, iar pentru e- 
chipa germană Kluge și 
Thiel. A condus N. Prostia- 
kov (U.R.S.S.)

Clasament final ; 1- R. D. 
GERMANA 4 p, 2. România 
2 p, 3. Italia 0 p.

TIM JOHNSTON ÎNVINGĂTOR 
LA KARL MARX-STADT

BERLIN, 11 (Agerpres). — 
Maratonul tradițional care se 
desfășoară în fiecare an la 
Karl Marx-Stadt a revenit la 
actuala ediție atletului englez 
Timothy Johnston, cronome
trat pe clasica distanță de 
42,195 km cu timpul de 2h 
15:31,2. Pe locul 2 s-a clasat 
iugoslavul Nedo Farcici — 
2h 16:50,2 Concurentul român 
Nicolae Mustață a ocupat lo
cul 10, cu timpul de 2h 22:38,4.

goniștii probelor disputate în 
prima zi. Iată rezultatele în
registrate : proba de deschide
re (47 concurenți) : 1. M. Mi- 
lutinovici (Iugoslavia) cu Mi- 
lok — 0 puncte — 55 sec., 2. 
C. Vlad (România) cu Hima
laia — 0 puncte — 58,5 sec., 
3. I. Vlasovici (Iugoslavia) cu 
Polaris — 0 puncte — 60 sec. 
Ceilalți călăreți români au ocu
pat, în ordine, locurile 6—12 ■ 
A. Stoica cu Blond, C. Ilin cu 
Pikup, A. lonescu cu Gînd, C. 
Vlad cu Spirt, A. Stoica cu 
Pikup și O. Recer cu Vifor și 
Neron.

în proba de durată (45 de 
concurenți) sportivii români 
s-au clasat pe primele trei 
locuri : C. Vlad cu Spirt — 42 
puncte — 94 sec; 2. A. Stoica 
cu Pikup — 36 puncte — 94 
Sec ; 3. C. Ilin cu Viteaz — 34 
puncte — 92 sec,... 5. A. lo
nescu cu Graur — 32 puncte 
— 93,5 sec. întrecerile conti
nuă.

(Urmare din pag. II
tanțeze fără să mai intre in 
prelungiri.

După pauză. Tiriac pare cu 
totul reîmprospătat. Deși pier
de primul ghem la serviciu, el 
reintră in posesia inițiativei 
tn celelalte și acumulează punct 
după punct prin frumoase 
mingi de atac, dar șl folosind 
mai bine resursele sale tactice. 
1—1, 2—1, 4—1. .. EI Sonbol mai 
încearcă o revenire, dar Tiriac 
continuă să-I țină la distanță 
și victoria sa se conturează cu 
certitudine : 4—2, 5—2, 5—3, 6—3.

Așa s-a calificat echipa ro
mână, prin victoria în penul
timul meci de simplu : Tiriac 
- El Sonbol 6-4, 3-6, 6-4, 6-3. 
Aproape trei ore de joc au fost 
necesare desemnării Învingă
torului.

Au intrat apoi pe teren cam
pionii celor două țări, Uie 
Năstase și Ismail El Shafei, 
Intr-un joo care nu mai putea 
influența soarta fntilnirii. Deși 
miza ultimului meci de simplu 
scăzuse considerabil, șansele 
aveau să fie disputate cu ar
doare de cei doi jucători, dor
nici să inscrie in palmares o 
prețioasă victorie personală. 
Cîștigător a fost campionul 
arab, dar ne permitem anumite 
rezerve asupra rezultatului său 
și în special. In ce privește pro
porțiile scorului. S-a jucat 
parcă, puțin prea grăbit, sub 
amenințarea întreruperii la ve
nirea serii, a fost din nou prea 
multă mișcare In tribune, de- 
ranjind vizibil pe cei doi ju
cători. Oricum, El Shafei s-a 

dovedit din nou un tenisman 
excepțional dotat, o rachetă 
redutabilă pentru oricine. Ser
viciile sale puternice, returu
rile de backhand cu două mii- 
ni, viteza de execuție și depla
sările rapide in teren certifică 
valoarea incontestabilă a aces
tui campion de 21 de ani.

Ilie Năstase pu s-a acomodat 
cu jocul în forță al adversaru
lui său. El a efectuat greu re
tururile de serviciu, a fost sur
prins de atacurile fulgerătoare 
la fileu ale egipteanului, a 
reușit rareori (pe un teren de
teriorat) finețile tehnice cu care 
ar fi putut (ine, poate, piept 
bombelor lui El Shafei.

Scurtă istorie a meciului. Un 
break chiar la începutul pri
mului set permite lui EI Shafei 
să ia avans : 2—1, 3—1. Apoi, 
un alt ghem cîștigat contra 
serviciului și scorni devine 5— 
2. El Shafei ișl adjudecă setul 
mult mal ușor decit s-ar fi 
putut aștepta.

Urmează mingi frumoase dar 
șl altele controversate. Din a- 
ceastă cauză, jocul suferă și 
setul doi este des întrerupt de 
intervențiile inoportune ale pu
blicului ca și de nervozitatea 
excesivă a lui El Shafei. Prin
tre opriri și discuții inutile, 
scorul avansează în favoarea 
lui Ilie Năstase care egalează 
situația Ia seturi : 1—1.

Setul trei este cel mal strins. 
Cei doi adversari se mențin a- 
proape pe tabela de scor pină 
la 3—4, cînd Năstase își pierde 
serviciul. A fost momentul 
cheie al partidei. După cele 
trei seturi consumate, ar fi 

trebuit să urmeze pauza re
gulamentară de zece minute, 
dar ora limită de încheiere a 
jocurilor (ora 19) se apropie și
— de ce oare ? — se ia hotă- 
rirea ca partida să fie conti
nuată imediat. De acest fapt 
profită prompt El Shafei care 
sprintează cu siguranță spre 
victorie. Scor final : El Shafei
— Ilie Năstase 6-2, 1-6, 6-3, 
6—1. Iar pe tabloul întîlnirii 
echipa României rămîne în
vingătoare cu 3—2 în fața for
mației Republicii Arabe Unite.

In momentul cînd încheiem 
cronica, se cunoaște și adver
sara reprezentativei noastre 
din turul următor. De la Li
sabona ne vine vestea că echi
pa Izraelului a obținut califi
carea în meciul cu Portugalia, 
conducind cu 3—0. Astfel, pes
te două s&ptămînl, probabil la 
București, România va intilni 
Izraelul în turul doi al com
petiției.

ULTIMELE REZULTATE 
DIN „CUPA DAVIS*

In grupa B a zonei europene, 
în care evoluează echipa Româ
niei s-au înregistrat pînă acum 
rezultatele : Iugoslavia — Franța
2— 1 (Franulovlcl l-a învins pe 
Beust, iar la dublu Franulovicl, 
Spear — Beust, Contet 6—2, 6—2, 
6—4) ; U.R.S.S. — Grecia 3—0 ; 
Canada — Olanda 2—1 ; Austria — 
Norvegia 3—0.

Tenismanii cehoslovaciei au 
încheiat victorioși cu 3—2 meciul 
de la Copenhaga, in grupa A, cu 
Danemarca (în joc decisiv ; Kodes
— J. Ulrich 6—2, 6—2, 6—4). Alte 
rezultate : Monaco — Bulgaria
3— 1 ; Polonia — Ungaria 2—1 ; 
Irlanda — Luxemburg 3—0; R.F.G.
— Noua Zeelandă 3—0. 

rației din Irlanda de nord 
prin care se cerea abolirea 
deosebirii dintre fotbaliștii 
amatori și profesioniști. Aso
ciația irlandeză propunea ca 
pe viitor fotbaliștii să fie cu
prinși într-o singură categorie, 
aceea de „jucători". Purtăto
rul de cuvînt al Asociației bri
tanice a precizat, în același 
timp, că se așteaptă raportul 
Comisiei de anchetă asupra 
statutului de amatori al fot
baliștilor din Anglia.

★
La Dar es Salaam, Selecțio

nata Tanzaniei a întrecut for
mația britanică Cardiff City 
cu 3—0,

Voleibaliștii de la TSKA Sofia 
în finala CCE

SOFIA 11 (prin telefon), 
în semifinalele C.C.E. la vo
lei masculin, partida T.S.K.A. 
Sofia — S.K. Leipzig s-a des
fășurat, tur-retur, în capitala 
Bulgariei. în ambele meciuri 
voleibaliștii bulgari au obți
nut victoria cu 3—1, calificîn- 
du-se în finala competiției, în 
care urmează să întîlnească 
pe învingătoarea dintre Steaua 
București și Spartalc Brno.

TELEX-TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX-TELEX
In turneul internațional 

masculin de volei de la Bel
grad, selecționata Bulgariei a 
învins echipa Franței cu scorul 
de 3—1 (15—11, 15—12, 12—15, 
15—11).

Etapa a 17-a a turului ci
clist al Spaniei, disputată pe 
ruta San Sebastian — Vitoria 
(129 km) a revenit la sprint 
concurentului spaniol San 
Miguel, cronometrat cu tim
pul de 3h 09’55”. în clasamen
tul general individual conti
nuă să conducă francezul Ro
ger Pingeon

Francezul Dominique Va
lera a cîștigat titlul de cam
pion european la karate, în
vingînd în finală pe compa
triotul său Gilbert Gurss. Pe 
locul 3 s-a clasat iugoslavul 
Ailija Jorga. Campionatele se 
desfășoară la Crystal Palace 
din Londra
■

Titlul de campioană a Bul
gariei la baschet feminin a 
revenit în acest an forma
ției Akademik Sofia.

Criteriul ciclist interna- 
țional* disputat la Poitiers a 
fost cîștigat de belgianul Eddy 
Merckx, cronometrat pe dis
tanța de 110 km cu timpul 
de 2h 44'. în urma lui au 
sosit Campaner și Rudi Altig.

TRAGEREA LA SORTI
ÎN „CUPA EUROPEI" LA ATLETISM

La Viena a avut Ioc trage- 
rea La sorți a grupelor pentru 
„Gupa Europei" la atletiam, 
ediția 1970. Selecționata mas
culină a României face parte 
din grupa preliminară îm
preună cu echipele Olandei, 
Spaniei, Greciei și Turciei.

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Dallas (Texas), 
sportivul american Wilhelm a 
cîștigat proba de aruncarea 
greutății cu performanța de 
19,66 m. Săritura în lungime 
a revenit lui Anderson cu 
7,99 m ,iar aruncarea discului 
lui Powell cu 59,44 m.

într-un meci internațional 
de rugby disputat pe stadionul 
Fallon din Woluwe Saint 
Lambert, echipa Italiei a în
vins cu 30—0 (15—0) selecțio
nata Belgiei.

în cadrul unui concurs care 
a avut loc la Lawrence, cam
pionul olimpic Al Oerter s-a 
clasat pe primul loc în proba 
de aruncarea discului, cu re
zultatul de 57,80 m. La sări
tura în înălțime, primul loc 
a fost ocupat de Abugattas 
(Golumbia) cu 2,14 m.

Tradiționalul cros al ziaru
lui „Pravda", desfășurat la 
Moscova, a fost cîștigat anul 
acesta de Leonid Mikitenko, 
cronometrat pe distanța de 
8 000 m cu timpul de 23:15,0. 
La feminin, pe distanța de 
2 000 m, pe primul loc s-a 
clasat Ludmila Braghina cu 
timpul de 6:2146.

liparul 1. 1*. „Infoima|la-, sir. Biezoianu ar 23—25, Uucuteșli 40368


