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ARGHEZI, CÎND 164...
Stnt cîteva ciudățenii care nu vor modifica părerea generală deapra 

organizare, 
detalii.

Așadar, 
calea spre 
batem cu tălpile pietrele de rîu. mergtnd prin mijlocul drumului ea 
la țară, pentru că splendidul trotuar, făcut cadou de primărie ptigi- 
lismului continental, este interzis accesului pietonilor I Treeera, ad- 
niirlnd lucrarea asfaltată, dar abia pe urmă, ajunși în buza patinoa
rului, aflăm, naivi ce sin tem. că de fapt biletele pentru box »e 
vînd mult mai departe, la stadionul rezervat fotbalului siu, într-un 
retro do un kilometru. în bariera Vergulul : Așa pitesc firește dear 
neprevăzătorii care, aflind că tribunele slot cam goale, și-au închipuit 
cu neprefăcută candoare că vor fi rugați să poftească- Si-apoi tram
vaiele cărora li s-au mutat subit statiile, parcă 
pentru a îndepărta, nu pentru a atrage publicuL

Sînt puțini oameni pe gradene, și mii putini 
In fotolii ! Ar fi ușor să spunem că ne simțim 
între noi, boxeri, antrenori, arbitri, oficiali. ziariști și ergxaJxaxee'. 
(parcă in proporție majoritară fată de plătitor!). Dar tersși. bem! 
nu e sport de interior și bine InrrrW «■ confrate itafin la OB0B-* 
rința de presă : competiția este organizată pentru A-LB-A. saa pen
tru public ? Mal e vreme de dres dte ceva, devadă fapcnJ că • «fa
guri vorbă critică a unul ziarist englez pubheată tn «Sctetete* ao a 
deschis de azi ușile vestiarelor spre boxeri.

Ceva mai greu ne va 11 să-4 eemingen pe <r. load BctetBts 6* 
justețea curiozității noastre privind eontreîal ntifaftaf la bCDHi- 
Ceva mai ușor ne va fi pretaMI să-1 abor<fcm pa aarele ecz*or 
american William Saroyan care de două sen oewează ora’=-e • ăe 
parter, urmlnd In pasiune pugflMIeă lat Beartegarav.

Pentru că sinteza totafi epttelfti de la natară, să «teMâa 
tonul șl să declarăm că ne bucură debutul foarte ban al ■■ațarScttri 
boxerilor români, cărora le prevestim multe medalb j. care or senu 
alături de ei mai mul ți saoțlBfttoef te cane ffl ease, «4 care fpe oâ 
clocotească atmosfera la Floreasea, cei care tot aeeie otat gata oă-p 
dea cămașa pentru un bilet.

Ne-a plăcut spectacolul pugllisfîe de ptnâ arxsu ew varieita 
maniere, In stil. In luptă. N-ar tretaf peste oă *• oarprtodâ 
tendința arbitrilor de a evita knock-out urile, ri te’Tvenmd ea 
știință și intenție, dictind abandonuri. Ne-a pliem te*'zagitarxl C 
slavul Veselinovici) care-șl onorează tevtaoad <flaiaodteaat K. 1 
nen), ținîndu-i coarda La lestre ; frrrinsul (etvețiaMt Hno) care 
recunoaște In același fel bătut. Ne-a plăcut tngeualtaoea. ca 
fair-play-ui scoțianului Scott Barbour, taotatotoc^ de & de 
Glasgow, tatuat tot pe brațe (.electric ft ta catorri) ea de 
fioroase, pină la buchetul dedicat nu vreaaei laMte, ri aoa 
l-am - vorbit lui Ion Popa de extraordinara fl aaaafln 
dublată de avint, a reprezentanților britanici, ml-a rep&cat 
veste de demult, de pe cînd era fl el matriot, dta portal 
unde i-a văzut încăierlndo-se pe niște aoartaari eagteaL 
a cot cuțitul, nici nu dau cu sticla, ei se taptâ adravta ca i 
urmă își curăță de praf hainele sl Ișl dau tu fini le, An opMW 
lui Parcă așa ceva ne-a povestit fi Argfeeai, ctadva^

Vktor BANCHKESCU

dar care dau dreptul la punerea tn discuție a cftorva
de două zile călcăm pe urmele pașilor noștri, jaloa!=d 
patinoar precum Hensel fi Gretchen din poveste. Adică
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Categoria mijlocie mică

PROGRAMUL
Ora 13

re.

funcționar. 
»t pregătit 
obtinut de

GALELOR
Ora 19
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ÎNCĂ DOUĂ SUCCESE ALE TRICOLORILOR
CALÎSTRAT CUTOV SI ION ÂLEXE CALIFICAȚI IN TURUL URMĂTOR5 > •

® Grasso — Yadigar, cel mai frumos meci 
• Vasiușkin, unul dintre favorifi, eliminai 
Categoria muscă

Nouă minute de luptă
cu multe, foarte multe
frumoase, cu schimburi

aprigi, 
acțiuni 
dure a

IN ATENȚIA DV.
LA RADIO Șl LA T.V.

RADIO : 15—15,10 :
transmisii directe. La 
ora 16,00: aspecte de la 
prima reuniune, pe pro
gramul I.

T.V.: de la ora 13— 
15,30 : transmisie direc
tă a primei reuniuni. 
La închiderea emisiu
nii, după telejurnalul 
de noapte, aspecte în
registrate pe telerecor- 
ding. Meciurile vor pu
tea fi vizionate pe pro
gramul I.

BILETELE 
DE INTRARE

Sini trei categorii de 
bilete: parter, tribună 
și peluză. Seria bilete
lor corespunde cu nu
mărul reuniunilor. La 
prima gală, ora 13, sînt 
valabile biletele cu se
ria 5, iar la reuniunea 
de seară (ora 19), cele 
cu seria 6. Bilete s-au 
mai pus în vînzare și la 
casele de la uzinele „23 
August", Vulcan, Semă
nătoarea și Grivița Ro
șie.

ACCESUL 
SPECTATORILOR

Intrarea in patinoarul 
„23 August" pentru po
sesorii de bilete se va 
face numai prin B-dul 
Muncii. La fiecare sec
tor al tribunelor există 
plasatori care vor în
druma pe spectatori 
spre locurile indicate 
pe bilet.

MIJLOACE 
DE TRANSPORT

Cum se ajunge la pa
tinoar ? Tramvaie: 23
ți 24 direct, 15, 26 ți 27 
pină la Bariera Vergu- 
lui. Autobuze : 34 și 79 
pină la Bariera Vergu- 
lui.

2.

JL

Categoria grea

(Conxisicsra tn pcj. a 4-a'

Categoria pană : Tsi- 
rociLS (Grecia)—Tepaske 

I ^SiristisTiscn 
CDa-e—arca) — Tarar 
(Turcia); Kovars (Ceho
slovacia) — Pritchard 
(Tara Galilor): Mihailov 
(Bulgaria)—Mc Garthy 
(Irlanda).

Categoria ușoară: 
Harksa (Ungaria) — A. 
Vas.e (România) • Ga- 
creCti (Tta'ia) — Thys 
(Btipa) i Hakki (Tur
cia) — Sivebaec (Dane
marca).

Categoria mijlocie mi
că : Facchetri (Italia) — 
Baars (Olanda) i Stalka 
(Polonia) — Neunchow 
(RFG) i Weisbradt (El- 
ve"ia) — Egle (Austria) i 
La$to (Iugoslavia) — L 
Sovari (România).

Categoria semigrea:
Ma’.r.erbe (Franța) — 
S’-acnov (Bulgaria); Jen
sen (Danemarca)—Skhor 
(Elveția) i Egg (Austria) 
— Frankham (Anglia).

Categoria pană: Sarar 
(Iugoslavia) — Orban 
(Ungaria) i Laine (Fran
ța) — Prause (R.F.G.) | 
Richardson (Anglia) — 
Below (RDG) | Gh. Puș
caș (România) — Soko
lov (URSS).

Categoria ușoară: Ro» 
sado (Spania) — Frolov 
(URSS): Jakubowschi 
(Polonia) — Aksamit 
(Cehoslovacia) | Zaha- 
ropoulos (Grecia) — 
Schultz (Olanda) | Mc 
Court (Irlanda) — Stoi- 
cev (Bulgaria) i Veseli- 
novici (Iugoslavia) — 
Tiepold (RDG).

Categoria mijlocie mi
că : Parra l 
Janopoulos ■ 
Imrie (Scoția)—Stancev 
(Bulgaria) | Mc Kusker 
(Irlanda) — Tregubov 
(URSS)! Kovacs (Unga
ria)— Saarinen (Finlan
da).

Categoria semigrea: 
I. Monea (România) — 
Wajda (RFG)j Schlegel 
(RDG) — Werstappen 
(Olanda) | Kreps (Polo
nia)—Fachinetti (Italia).
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Scfeira bort JârS alresl $: cb- 
sîruețS de o parte r. de a2ta 
caracterizat pr.tpa repr.zâ a me- 
ctu’ti! tfcatre NovHov (U553.) 
ți Grotb (Danemarca). în re
priza eecursdi. la cn schimb de 
lovituri de aproape boxerul so
vietic i-a deschis lui Grrr-h ar
cada stlr-gâ, eu capuL Antrenorul 
Iul Novikov și-a chemat repede 
elevul la colt pentru a-1 șterge 
de slngele care-l pâtase fruntea, 
temlndu-se de descalificare. In 
loc să-1 descalifice pe Novi
kov. arbitrul francez Bernier a 
•oprit lupta și a dictat abando
nul... pugilistulul danez 1

Novikov b.ab. n Groth.
Spaniolul Suarez, un halterofil 

în miniatură, a căutat nouă 
minute lovitura decisivă. Dar. 
cum nu a găsit-o, a făcut ca en
glezul Needham, care a punctat 
deseori din mișcare, să obțină o 
meritată victorie.

Needham b.p. Suarez
O partidă excepțională (poate 

cea mai bună din cea de a III-a 
reuniune a C.E.)< cu un final 
electrizant au furnizat turcul 
Yadigar și Italianul Grasso. De-a 
lungul celor trei reprize el s-au 
bătut fără nici un menajament. 
Yadigar a fost într-o permanen
tă ofensivă, căutînd să nu-și lase 
adversarul 
foarte bun 
organizeze 
ermetic și 
turi de întîmpinare care nu și-au 
greșit ținta.

Grasso b.p. Yadigar.

să respire, dar Grasso, 
tehnician, a știut să-și 

apărarea, s-a blocat 
a plasat eficace lovi-

Categoria semiușoarâ
O Impresie foarte bună a lăsat 

Vujln (Iugoslavia). Puternic, ex
ploziv în loviturii “ * — ■
multe zile negre cehoslovacului 
Hricisan. Meciul s-a încheiat în 
repriza a doua cînd — chiar de 
la primul sunet de gong — 
Vujln a pornit dezlănțuit, lovind 
cu ambele brațe. Un puternic 
croșeu de stingă la cap l-a expe
diat pe Hricisan pe prelata rin
gului, Apoi o nouă stingă la 
ficat, Hricisan a căzut la podea, 
iar antrenorul său l-a abandonat.

Vujin b.ab. Ii Hricisan.

el i-a făcut

Calîstrat Cuțov a început 
meciul său cu vest-germanul 
Schwede prin cîteva directe 
de stingă, „lovituri de con
trol", cum spunea un spec
tator — mare admirator al 
lui .Cuțache". în rundul II 
românul a vrut să lovească

copul 
tuluî 
dent, , ___
pe diferite planuri, măsurile 
luate prin —!
baze materiale cît mai 

plete și prin aplicarea metodicii 
să asigure instruirea rapidă și 
plexă a copiilor, au devenit un ... 
cotidian tn viața școlarilor și chiar a 
ceșcolarilor. Mai mult chiar, în unele 
țări înotul constituie obiect de pre
dare la lecțiile de educație fizică, pre
văzut chiar cu exgmen la sfîrșitu! unui 
ciclu de tnvățămîht.

Tinînd pasul cu ritmul vioi al aces
tei cerințe de ordin social, mișcarea 
noastră sportivă Se preocupă de mulți 
ani co înotul să devină o deprindere 
de mare utilitate a celor mai tineri. 
Mijlocul ales — centrele de inițiere — 
și-a demonstrat, în anii de existență, 
folosul, prin destăinuirea tainelor înotu
lui către zeci de mii de copii. Numai 
la ștrandul Tineretului, centrul înființat 
în 1957 a produs circa 50000 de înotă
tori, ca să nu mai vorbim și de alte 
centre extrem de populate în sezonul 
estival, mai precis în timpul vacanței 
mari, ca de pildă cele de Ia Palatul 
pionierilor și baza de înot a Școlii 
sportive nr. 2 (fostul strand Obor) în 
Capitală, precum și la Timișoara, Cluj, 
Ploiești, Mediaș, Oradea, Tg. Mureș, 
Lugoj, Arad ș.a.m.d. Pretutindeni, in
structori inimoși, selecționați din rîndul 
celor mai pricepuți antrenori și pro
fesori de educație fizică (Magda Cris- 
tescu, Gh. Marinei, Leo Ungur, Mircea 
Olaru, Q Turcaș, Al. Szatmari în Capi
tală, Peter Lovas la Timișoara, I. Ho- 
ciung la Mediaș, O. lonescu și soții
Mitrofan la Ploiești sînt doar cîteva 
exemple) au slujit și slujesc cu pa
siune unui nobil scop, făcînd ca cei
veniți la centrele de inițiere să pe
treacă clipe plăcute și instructive, iar 
la sfîrșitu! săptămînilor de învățare să 
plece cu dragoste de 
soare, să iubească apa, 
al sănătății și dezvoltării

Depășind scopul inițial 
au fost create, centrele 
încă de la înființarea lor, puternice 
pepiniere ale sportului de performan
tă, nuclee de unde antrenorii secțiilor 
fruntașe au putut selecționa sumedenie 
de talente, mare parte din ele ajunse 
în fruntea îerorhiei înotului românesc, 
recordmani și campioni. Numele lui 
A. Șopfereanu, V. Costa, VI. Moraru, 
Anca Groza, Anca Mihăescu, L. Cop- 
cealău, ca să nu amintim decît de 
unii dintre cei aflați încă în plină

a

apâ, aer și 
acest orieten 
omului, 
pentru care 
au devenit,.

activitate, 
oglindi eficacitatea centrelor.

Astăzi dimineața își deschide porțile 
centrul de la ștrandul Tineretului din 
Capitală, pe bună dreptate considerat 
o adevăratâ oază a celor mici. De 
astăzi, timp de trei săptămîni. pârtiei- 
panții la primul ciclu vor veni zi de 
zi, pentru ca la sfîrșit, cu prilejul tra
diționalului examen «cu public’, sâ 
demonstreze ceea ce au învățat de la 
harnicii lor profesori. Și apoi, toată 
vara, alte sute și sute de copii vor 
veni Ia .Tineretului' și la celelalte ba
zine, sporind permanent numărul îno
tătorilor, în devenire, de performantă 
sau pur și simplu „alfabetizați*.

Tuturor, elevi 
din toată inima 
cît mai plăcute 
vacanță I

stnt suficiente pentru

și instructori, le urâm 
spor la muncă și zile 
în aceastâ frumoasâ

D. STANCULESCU
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DOAR U.T.A. Șl DINAMO BUCUREȘTI SPRINTEAZĂ

Steaua, Farul 
și Politehnica lași 
au stopat pe Rapid, 
Universitatea Cluj
fi Dinamo Bacău

Crișul a scăpat 

de emoții
• Petrolul — victorie

la limită,
prețioasă

• F. C. Argeș
3 pași de divizia B

TEHNICE

(2—0)
(2—0)
(1—0)
(1—0)

REZULTATE ' 
Farul—,U“ Cluj 
Crișul—Jiul 
Steaua—Rapid 
U.T.A.—F.C. Argeș 
Politehnica lași— 

Dinamo Bacău 
Dinamo București

Progresul
Petrolul—Vagonul 1—0 
„U“ Craiova—A.S.A.

Tg. Mureș
ETAPA

(2-1)
VIITOARE 

(8 iunie)

Vagonul—Politehnica Iași 
A.S.A. Tg. Mureș—Progresul 
Dinamo Bacău—U.T.A,
Rapid—Crișul
Jiul—Petrolul
Steaua—Farul
F.C. Argeș—,U“ Craiova 
»U“Cluj—Dloamo Bywești

dar

2—1
3—0
2—0
2—1

IN FINIȘUL

ECHIPA ETAPEI

3—1

(1-1)
(1—0)

Pantea. inteligent lansat de Tătaru II, va finaliza subtil această ocazie, deschizînd scorul tn meciul Steaua — Rapid
Eoțoi V. SAGEAl

î. U.TJĂ. 27 15 4 8 44—26 34
z DINAMO BUCUREȘTI 27 14 4 9 51—31 32
3. DINAMO BACAU 27 12 6 9 30—27 30
4. „U" CLUJ 27 13 3 11 47—35 29
5. RAPID 27 12 5 10 36—32 29
6. „U" CRAIOVA 27 13 3 11 44—42 29
7. STEAUA 27 12 4 11 46-37 28
8. JIUL 27 11 5 11 30—29 27
9. FARUL 27 12 3 12 34—37 27

10. POLITEHNICA IAȘI 27 12 3 12 29—35 27
11. CRIȘUL 27 9 8 10 31—27 26
12. PETROLUL 27 11 3 13 25 33 25
13. A.S.A. TG, MUREȘ 27 11 3 13 30—42 25
14. PROGRESUL 27 8 8 11 27—36 24
15. F. C. ARGEȘ 27 10 1 16 29—44 21
16. VAGONUL 27 8 3 16 34—54 19

BOC

DUM1TRIU

MARTINOVICI . AXENTE
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ULTIMA ETAPĂ

ECHIPELE CAMPIOANE — STEAUA (m) ȘI
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (f) - ÎNVINSE

Au fost desemnați
campionii de juniori

ZIA B
Seria I Seria a Il-a

RM. VÎL-

Echipa
1. Belu,
l

Steaua, < . ' ~
G. Speck, O. Savu, G. 

Gruia, In rîndul de

campioană națională, ediția 1968—1969. tn picioare, de 
Oțelea (căpitanul echipei). I. Popescu, ’ Al. 
jos t D. Cristian, M. Marinescu, C. Gafu, 

Foto :

la stingă la dreapta; 
Dincă, I. lacob, Gh. 
Gh, Goran
TH. MA0ARSSH1

teri s-au încheiat campionatele 
fiaționâle de handbal; in cadrul 
cârbra, așa după cum se contu
rase clar încă Înainte de ultima 
etapă,- victoriile finale au revenit 
echipelor STEAUA (masculin) șl 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(feminin). Este de subliniat fap
tul că ambele echipe au reușit a- 
diâstă performanță șl anul tre
cut,- așa tncît Se poate spune că 
titlurile naționale lâ handbal nu 
Și-au schimbat... domiciliul. In 
ultima etapă. Insă, cele două 
campioane au fost nevoite să în
cline steagul (Steaua pentru pri
ma oară îri acest camplotiât !) tn 
fața unor outsiderl valoroși : Di
namo București și Confecția Bucu
rești. iată amănunte de ' 
tidele ultimei etape s

min. 46 și 11—8, min. 49). Meritoriu 
pentru Dinamo a fost faptul că 
nu a cedat și egalitatea a surve
nit din nou : 11—11 în min. 57. Și,- 
după un șut in bară al lui Gruia, 
în ultimele secunde mingea a re
venit dlnamoviștllor; care, după

echipa lor o victorie pe deplin 
meritată. Principalele realizatoare 
Iile 7; Anghel 6 de la Confecția, 
și Hrivnak 4, Sechell 4 de la Uni
versitatea. A arbttrat cuplul C. 
Căpățlnă—Ene Tralan (Buzău).

i MASCULIN

ia par-

GHEORGHE RANGU
Rapid — Construct anii Timișoa

ra 12—11 (6—6). Partidă anosti. In 
care Jucătoarele ambelor echipe 
au lăsat impresia că au venit si 
Îndeplinească o simplă formali
tate.

Alte rezultate 1 Rulmentul Bra
șov — Progresul 8—9 (2—S) ; Voin
ța Odorhei — Universitatea Bucu
rești 10—8 (4—6) : Liceul 4 Timi
șoara — Textila Buhușl S—II 
(ț-S). I

Peste 120 de participanți 
•-au întrecut timp de două 
zile, în sala gporturilor din 
Constanța. pentru a âștiga 
titlurile de campioni ai țării, 
în aceste întreceri au fost 
doborite 13 recorduri, dintre 
care cele mai valoroase sînt 
cele de îa categoria 52 kg (ju
nior! mici) — Gestică Ciobanu 
(Galați) 213 kg și Iosif Pa- 
lfnkas (Arad) la 75 kg (ju
niori rrtari) cu 375 kg. Iată 
tfștigătorii (primul la fiecare 
categorie este campion la )u- 
jjjWj 
niori 
banu 
rian 
record) ; 56 KG 
joi (Galați) 255 kg;
Covaci (Oradea) 292.5 kg : 60 
KG: Ștefan Armanca (Reși
ța) 265 kg: Tiberiu Apostol 
(București) 317.5 kg : 67.5 KG: 
Iuliu fcrdeli (Oradea) 280 kg: 
Nicolae Iancov (București) 
335 kg; 75 KG : Teodor Șu- 
rubara (Ploiești) 310 kg ; 16- 
sif Palinkaș (Arad) 375 kg;
82.5 KG : Petrișor Tudor
(Bucureștii 360 kg; Atila 
Sigmund (Cluj) 347,5 kg; 90 
KG: Micloș Farkaș (Bucu
rești) 267,5 kg; Ștefan Mate 
(Brașov) 357.5 kg: CAT. 
GREA: Gh. Spînu (Ploiești)
252.5 kg ; Olimpiu Pop (Bucu
rești) 320 kg : SUPER GREA: 
Florin Munteanu 
220 kg; Eustațiu 
(București) 337.5 kg.

La culturism pe 
locuri »-au clasat ’ cat. pînă 
la 1.68 m : Andrei IFimitres
ei (Timișoara): cat. peste 
1,68 m : Iosif Palinkaș (Arad).

C. POrA-coresp. principal

mici, al doilea !a ju- 
rrari): 52 KG : C.
245 kg : Grigdraș 
(Ploieștii 262 5 kg

Ni-colae

Cio- 
Ma- 
(nou 
Pît- 

iuiiu

(Pitești) 
Balaban

primele

FORTUL CONSTANTA 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
1—1 (1—1). Derbiul seriei, 
disputau pe o căldură ce a 
influențat evoluția echipelor, 
nu a corespuns. Singui+le 
faze deosebite au fost acelea 
din care s-au marcat golu
rile. Au înscris: Cojocaru 
(min. 17) pentru Portul, Pes- 
caru (min. 20) pentru Stea
gul roșu. A arbitrat S. Mîn- 
dreș — București (L. Bruck
ner, coresp).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
DVNAREA GIURGIU 1—1 
<0—1). Jucătorii oaspeți au 
avut Inițiativa în prima re
priză, iar după pauză s-au 
apărat supramimerie. Au în
scris : Mustață (min. 13) pen
tru Dunărea. Negur.oru (min. 
48) pentru Ceahlăul A con
dus bine Gh. Vasilescu I — 
București. (C. Nemțeanu, 
coresp)

OȚELUL GALAȚI — FLA- 
CARA MORENI 2—3 (2—1). 
Gălățenii au jucat 
special în repriza 
Oaspeții au luptat 
în partea a dona 
inițiativa Golurile 
marcate de Ioniță 
din 11 m), Cîmpeanu (min. 
11) pentru Oțelul, Harapu 
(min. 38). Drăgan (min. 50 
și 70) pentru Flacăra Foarte 
bun arbitrajul lui M. Bică — 
București (G. Arsenic și V. 
Ștefănescu, coresp.)

ELECTRONICA OBOR — 
PROGRESUL BRÂILA 1—2 
(0—2). Deși Progresul nu a 
arătat subtilități tehnice deo
sebite, maturitatea și mai 
ales Surplusul de forță al ju
cătorilor brăileni, au determi
nat câștigătorul. Au marcat: 
Stoicescu (min. 20), Iancu 
(min. 30) pentru Progresul.

«lab, în 
a doua, 
mult ți 
au avut 
au fost 
(min. 8

Dihahio București —
12—11 (S—5). După două _____
egâld, fruntașele handbalului nos- 
tru masculin au fost la uri pas 
de a încheia riedecis și a treia 
lor confruntare. Cu cîteva secun
de înainte de fluierul final, tabela 
âe marcaj arăta scorul de 11—11 
Și era greu de crezut că diria- 
moviștii vor mai avea tîrrijitii ne
cesar să materializeze avăritajlil 
de a avea mingea. Dar, Samungi 
a forțat inteligent spre semicerc^ 
B-â comis uri fault și... 7 fti î A 
executat Moldovan impecabil și 
astfel Dinamo a obținut victoria 
chiar pe -„linia d£ sosire**; atunci 
eînd nimeni nu mâi spera ca re
zultatul să fie schimbat. Pînă la 
acâsf final pasionant,- miile de 
spectatori prezenți la acest tra
dițional derbi au fost în bună 
măsură dezamăgiți. S-a jucat cris
pat, extrem de închis în apărare; 
cu Un pronunțat accent spre fo
losirea forței. Am remarcat, to
tuși; tendința spre un joc 
mai pozițional în apărare la e- 
chipâ Steăuă; care a rezolvat si
tuațiile dificile la poarta sa prin 
mobilitate; promptitudine șl o 
mai bună organizare. Dinamoviș- 
tli, în schimb, au preferat să 
joace mai în forță; excellnd în 
folosirea blocajelor și ușurînd 
aâtfel mult sarcina portarului 
Penu. Partida a fost mai frumoa
să în primele 15—20 de minute și; 
de asemenea,- în ultima sa parte. 
Pînă în min. 43 conducerea au 
âVut-o tot timpul dinamoviștii; 
care au fost egalați de patru ori 
(2—2; min. 8 ; 5—5, min. 30; 6—6, 
miri. 36 și 7—7,- min. 41). Apoi 
Steaua a revenit puternic șl a 
condus de două ori decisiv (10—7,

Steaua 
partide

cum arătam la început, au reali
zat totuși Victoria. Punctele au 
fost înscrise de : Samungi (4), D. 
Marin (2), Dumitru (2), Licu (2), 
Nica, Moldovan pentru Dlnamo, 
Popescu (3), Marinescu (2), lacob 
(2), Speck, SavU, Gruia, Oțelea 
Bentrii Steaua. Arbitrii brașoveni 

'. Tartler șt A. Albu au comis 
unele greșeli; dar s-ati străduit 
șl au reușit să fie corecțl In a- 
cordareâ deciziilor, (c.a.)

Alte rezultate : Politehnica Ga
lați — Dlnâmo Brașov 
(11—6) ■; Tithișul Lugoj 
versltatea "" 
Rafinăria 
Timișoara 
tatea Cluj 
(12-7).

18—15 
, _____Unl-

București 17—28 (7—14); 
Teleâjen — Politehnica 
15—14 (7—6) ; Unlversl- 
— Dinamo Bacău 24—ÎS

FEMININ

Confecția — Universitatea Timi
șoara 21—13 (10—7). fhtîlnirea, plă- 
r ită prin dinamismul fâzelor. s-a 
desfășurat sub semnul echilibru
lui de forțe doar in primele mi
nute, cînd scorul s-a menținut 
strlns. Din min. 8 inițiativa a fost 
preluată de bucureștence care, mal 
bine orientate tactic șl utillzlnd eu 
succes contraatacul,■ atl depășit a- 
părarea masivă a adversarelor,- ș! 
S-au distanțat : min. 23 9—J. După 
pauză, Insă, Jucătoarele de la 
Confecția au slăbit ritmul; dlnd 
posibilitate studentelor să se a- 
prople la un gol diferență (min. 
30 : 11—10). Căderea .este de scurtă 
durată pentru că,- In continuare; 
cu un plus de concentrare; Iile, 
Anghel; Papa șl Nedelcu vor ma
jora scorul; consemnînd pentru

In concursul Internațional de motocros

DIPLOMELE Nr. 1 ROMÂNILOR
0. STEPHANIST. CHIȚU ȘI

TG. JIU, 1 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). — Dealul 
Tîrgului reprezintă o 
accidentată a județului 
și. totodată, decorul pe 
organele sportive locale 
transformat, 
într-o ideală 
naturală cu 
fectă) pentru 
motocros. Dificultatea traseu
lui, recunoscută în unanimi
tate de alergătorii din Ceho
slovacia, Austria, Ungaria <i 
Irlanda prezenți la fața lo
cului, i-a supus pe partici- 
panții la cea de a doua ediție 
a competiției internaționale, 
dotată cu trofeul „Cupa mu
nicipiului Tg. Jiu", la între
ceri care au cunoscut răstur
nări spectaculoase 
lecție de-a lungul 
minute plus două 
durat fiecare din

zonă 
Gorj 
care 
l-au 
ani,de cîțiva

arenă (tribună 
vizibilitate per- 
concursurile de

și lâ o se
relor 30 de 
ture cît a 
cele patru

TOTI CAMPIONII AU RĂMAS PE POZIȚIE
7

0. Î1NTILĂ (STEAUA) ȘI-A PASTRAT TITLUL DE SABRER ND. 1

desfășurate la clasele
500 cmc.
noianul faptei ar pal-

Cu proba de sabie, desfășu
rată duminică dimineața în sala 
Constructorul, s-au încheiat 
campionatele naționale indivi
duale pe acest an iar o dată cu 
victoria lui Octavian Vintilă. în 
această ultimă probă, consem
năm pe cel de al treilea cam
pion care izbutește să-și men
țină titlul. Sabrerul clubului 
Steaua și-a confirmat din nou 
valoarea deși, pentru a ajunge 
la tricoul cu tricolor, a trebuit 
să susțină și un asalt de baraj 
cu coechipierul său, Hariton 
Bâdescu, pe care l-a întrecut 
nu fără a se întrebuința (5—3).

Tînărul ieșean Dan Irimiciue, 
intrat în concurs după o noapte 
de călătorie (student la Politeh
nică, el se află în plină sesiune 
dă examene) a luptat cu destulă 
dirzenie dar nu a putut suplini 
inerentele lacune de pregătire 
și odihnă. Intr-un fel, Dan a 
fost în nota... campionilor, păs- 
trîndu-și locul III de anul tre- 
ciit.

Gh. Culcea, care a acumulat 
în finală tot trei victorii ca și 
Irimiciue, s-a clasat în urma a- 
cestuia avînd un tuș-averaj mai

șlab. Oricum, el a avut o com
portare meritorie și a trecut 
în palmaresul său o victorie a- 
supra campionului. Brașovea
nul Ladislau Rohbni și cel de 
al 4-lea reprezentant ăl Stelei 
în finala probei, 
încheiat tabloul.

A lipsit, însă, 
mai utiui din 
pînă la ultimul asalt din semi
finale, a manifestat o deosebită 
vervă și care ar fi putut can
dida la unul din locurile frun
tașe : C. Nicolae. Dintr-o proas
tă înțelegere a spiritului de co
legialitate, el nu și-a apărat în 
mod corect șansa în asaltul cu 
coechipierul său stelist Gh. A- 
lexe (nici chiar după avertis
mentul primit) și acest fapt a 
dus la eliminarea sa din com
petiție. Plusul de interes pe 
care prezența Iui ar fi adus-o 
finalei ne-a făcut să regretăm

Gh. Alexe, au

din finală toc- 
trăgătorii care

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIAN

TA CU 13 REZULTATE 
EXACTE. CONCURSUL PRO
NOSPORT Nr. 22, ETAPA 
DIN 1 IUNIE 1969 — special

a

înieșirea lui' din concurs dar, 
același timp, nu putem să nu 
aprobăm această decizie, seve
ră dar — indiscutabil — nece
sară.

în încheiere, iată clasamen
tul celor șase finaliști ai pro
bei : 1. O. Vintilă (Steaua) 4 v 
(după baraj) ; 2. H. BădesCu
(Steaua) 4 v (d. b.) : 3. Dan Iri- 
miciuc (Politehnica-Iași) 3 v 
(17-21) ; 4. Gh. Culcea (Steaua) 
3 v (19—20) ; 5. L. Rohoni (Di
namo Brașov) 1 v ; 6. Gh. Alexe 
(Steaua) 0 v.

Sebastian BONIFACIU

manșe 
250 și

râu 
pitante. în ®re motoarosiștii 
păreau adevărați cascadori, 
din multitudinea întîmplări- 
lor neprevăzute care s-au pe
rindat prin fața noastră. S-au 
detașat evoluțiile cîtorva 
Sportivi. în prima manșă, la 
clasa 500 cmc. după ce ceho
slovacul Miroslav Meisner a 
condus trei ture, el a fost de
pășit de românul Ctto Stee- 
hahi. care — după numai 
cîteva ture — a fost talonat 
de coechipierul său Petre 
Faxino. O defecțiune la buiii 
a făcut, însă, ca acesta din 
urmă să piardă două ture. 
Dar în manșa a II-a Faxino 
și-a recucerit locul printre 
favoriți, conducînd de lâ 
start pînă la sfîrșit, totuși 
fără a maî putea reface te
renul pierdut în prima cursă.

Mult mai numeroasă (18 
concurenți). întrecerea moto
cicletelor la clasa 250 cmc ni 
s-a părut mal pasionantă. în 
cele două manșe. Ștefan 
Chițu, Constantin Goran. 
Cristian Dovids, maghiarul 
Laszlo Weinbach; Cicerone 
Coman și tînărul Adam Cris
bai, revelația concursului, se 
angajează pe pante abrupte, 
prin complicate obstacole pe 
care le trec 
dispută dusă 
curajului și 
această 
Ștefan 
noștri 
Banu 
îjifeâfci 
în valoare aptitudinile, pe un 
traseu, care — constituind 
un „prag" dificil de trecut — 
a certificat cum nu se poate 
mai bine nivelul posibilită
ților reale și pregătirea coh- 
curenților din cele 5 țâri par
ticipante.

Clasamente : clasa 250 cmc» 
1. Ștefan Chițu (loc I în 
manșa 1, loc V în manșa a 
2-a), 2. C. .Goran (2+4). 3 
Cr. Dovids (6 + 1), 4 C. Co
man (5+2), 5. L. Weinbach 
(8+3), 6. A. Ionesctl (4+8);

r

în zbor, într-o 
pînă la limitele 
îndemînării. în 
acerbă a 

Dintre
luptă
Chitii, 
reprezentanți.
(250 cmc) și 
(300 cmc) și-au pus

învins 
tinerii 
Mihai 
Petre

clasa 500 cmc: 1. Otto Step 
hani (1+2),
(3+3). * J
4. P.
Cîrian 
(7+4).

3. P. 
Lucaci

(6+5),

2. A.
Paxir.o 
(4+6).

6. P

Crisbai
(5 + 1).
5. M. 
Ștefan

Troian IOANIJESCU

1. Steaua—Rapid
Dinamo București— 
Progresul
Farul—„U" Cluj
Crișul—Jiul 
U.T.A.—F.C. Argeș 
Politehnica Iași— 
Dinamo Bacău

7. Petrolul—Vagonul
8.

2.

3.
4.
5.
6.

9,

10.

11.

12.

13.

„U“ Craiova—A.S.A, 
Tg. Mureș
C.F.R. Pașcani— 
Metalul București 
Gloria Bîrlad—Poli
tehnica Galați 
Metalul Tr. Severin—
C.F.R. Cluj 
industria sîrtmei—
Gaz it.ctân
Metalul Hunedoara—•
G.F.R. Arad

1

1
1
1
1

x
i

1

1

1

1

X

1

FOND DE PREMII : 441.952 
lei, lă care să adaugă cca. 
600.000 lei din fond special 
pentru Pronobox, ale cărui 
rezultate vor fi cunoscute la 
8 iunie 1969.

feri, în etapa a VIILa 
turului diviziei A la polo, 
campioana țării, Dinaitio 
București, a învins pe prin
cipala sa rivală in lupta pen
tru titlu, Steaua, și și-a asi
gurat primul loo la încheie
rea acestei prinde părți a cam
pionatului. în rest,, rezultate 
normale.

ț
DINAMO — STEAUA 2—1 

(1—0, o—o, 0—1, 1—0). Nu
meroșii spectatori prezenți 
la .Tineretului" au plecat 
dezamăgiți de acest meci, 
deși prih modificările aduse 
regulamentului de joc exis
tau speranțe ca, măcar de 
astă dată, derbiul să ofere 
o întrecere plăcută. Nu a 
fost însă așa. Partida a avut 
aspectul unei întreceri de șah 
între jucători de slabă va
loare care așteaptă (și nu 
provoacă) greșeala adversa
rului. într-adevăr, rare au 
fost acțiunile clare, gindiie, 
iar intenția tactică s-a ivit 
vag, pe ici — pe colo. Dinâ- 
moviștii, punîndu-și în va
loare experiența, dar specu- 
lînd șț tinerețea partenerilor

Electronica a redua din han
dicap In min. 87 prin Otă- 
rășanu. N. Stănescu — Bu
zău a condus bine. (D. Graur, 
coresp.)

chimia SUCEAVA — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 
1—1 (1—1). Spectatorii au
fost nemulțumiți de calita
tea jooilui. Gazdele au ata
cat mai mult, dar aii șutat 
imprecis la poartă. ~ 
au fost înscrise de 
(min. 14) pentru 
Ciornoavă (min. 28) 
Politehnica. A arbitrat slab 
N. Rainea — Bîrlad. (R. Mun
teanu, coresp)

METROM BRAȘOV — 
POIANA C1MPINA 1—2 
(0—2). Cîmpinenii s-au apă
rat bine și au contraatacat 
periculos. Metrom • jucat 
dezordonat După paiUZă, 
brașovenii au încercat să 
restabilească egalitatea, dar 
au ratat mult, precum și un 
11 m. In min. 54t Au marcat: 
Matei (min. 5). Iordache (min. 
19) pentru Poiana, Stan 
(min. 80) pentru Metrom. A 
condus bine M. Constantin — 
București. (C. Gruia, coresp. 
principal)

GLORIA BÎRLAD — PO
LITEHNICA GALAȚI 1—0 
(0—0). Gloria a furnizat cel 
mal bun meci din actualul 
campionat. Fundașii Gloriei 
au jucat aproape tot timpul 
pe linia de centru. Gălățenii 
au tras un singur șut pe 
poartă, în min. 55, prin Zo- 
tincă. Unicul gol a fost mar
cat de Codreanu 
Bun arbitrajul lui 
veanu — București, 
coresp)

C.F.R. PAȘCANI — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Feroviarii au obținut 
o victorie dificilă în fața 
unui adversar care a luptați 
mult A marcat Sudu (min. 
49). V. Liga — Galațf â ar
bitrat bine. (C. Enea, coresp.)

CLASAMENT

ea București Gloria Btrlad,
Chimia Suceava — Metrom Bra
șov, Politehnica Galați — Pro
gresul Brăila, Poiana Ctmpina — 
Electronica Obor, Portul Con< 
stanța — Oțelul Galați.

Golurile 
Nicolau 
Chimia..
pentru

(min. 60). 
MJ. Sado- 
(S. Eliado,

1. Steagul roșu
2. Pollteh. Gl,
S. Fortul
4. Flacăra
5. Metalul
6. Ceahlăul
7. Progresul
8. Poiana
9. Chimia

10. Politeh. Buc.
11. Oțelul
12. Dunărea
13. Metrom
14. C.F.R.
15. Gloria
16. Electr, obor

5 44—2Î 38
8 36—21 35
9 51—24 32
9 33—30 32

28 M 7
28 15 S
28 13 6
28 13 6
28 13 5 10 51—30 31
28 12 7 9 34—30 31
28 10 9 9 29—35 29
28 11 7 10 28—35 29
28 10 7 ii 32—30 27
28
28
28
28
28

10 7 11 35—42
9 8 11 31—34

10 4 14 21—35
9 5 14 31—39

10 3 15 30—45
28 9 5
28 « 5

27
28
24
S3
23

14 34—48.23
17 29—48 17
(8 Iunie) 5

Ceahlăul
ZrrAPA VTTTOARB

Metalul București — _______
P. Neamț,- Dunărea Giurgiu — 
C.F.R. Pașcani, Steagul roșu Bra
șov — Flacăra Moreni, Politehnl-

A CĂZUT CORTINA
Dinamo București — campioană, Constructorul București 
și Gloria București — retrogradate în divizia B, Vulcan 
București și C.S.M. Sibiu — promovate în divizia A

Ultimele partide din divizia 
A. din turneul final pentru 
calificarea în divizia A și res
tanțele (cam numeroase...) 
disputate în ultimele zile au 
clarificat complet lucrurile în 
zona superioară a rugbyului 
românesc. Dinamo București, 
în pofida cîtorva contraper- 
formânțe de pe parcurs, a cu
cerit pe deplin meritat titlul 
național pe anul 1968—1969. 
Tot... pe merit (din păcate...) 
au retrogradat și alte două 
formații bucureștene, Con
structorul și Gloria, ale căror 
locuri vor fi ocupate în viito
rul campionat de Vulcan 
București și C.S.M. Sibiu, ve
che, merituoasă și pînă acum 
mereu ghinionistă candidată 
la un loc sub soarele „elitei".

Aceste ultime confruntări 
oficiale din încheiatul sezon 
au reprezentat, așa cum am 
mai arătat, clarificări. Tot
odată, însă, ele au constituit 
confirmări. Astfel, sîmbătă 
după amiază, la Timișoara, 
Universitatea a dispus de Gri- 
vița Roșie, a cărei scădere de 
potențial pare a fi avut drept 
consecință și scăderea disci
plinei. Dacă pentru rezultate
le slabe există explicații și

In derbiul diviziei A, Dinamo-Steaua 2-1
lor, au învins cu 2—1, dar 
puteau la fel de bine să piar
dă, dacă 
în repriza 
cît roata 
început în
a campionilor care ău avut 
spre sfîrșitiil primei reprize 
două situații favorabile,

steliștii nu ratau 
a II-a ocazii mari 
carului. Meciul a 
nota de dominare

tul dramatice. Dinamo a do
minat. a insistat și a reușit 
să marcheze prin Zamfires- 
cu, cu 30 de secunde înain
tea fluierului final. A con
dus cu multă autoritate I. 
Drăgan. (D. Asmarandei)

dcuă situații favorabile, re
zolvate însă splendid de Che- 
ța. Pe a treia nu au maî 
pierdut-o : Novac â șutat îm- 
parabil și 1—0. Următoarele 
5 minute au aparținuți po- 
loiștilor de la Steaua care 
âti ratat exasperant. Lâ fel 
âu făcut și în ai treiieâ 
„sfert" dnd au egalat totuși 
într-o situație penibilă pen
tru portarul dinafnovist: M. 
Popescu a șutat destul de 
anemic, mingea s-a rostogolit 
pur și simplu pe apă și a 
trecut pe sub brațul lui 
Csiszer : 1—1. în continuare, 
Dinamo a înscris, dar arbi
trul L Drăgan a anulat go
lul. deoarece Marica (Steaua) 
comisese o infracțiune, in
trând în teren cu 10 secun
de înaintea scurgerii minu
tului cu care fusese penali
zat. O ciudățenie a regula
mentului (unei echipe i se 
anulează un gol pentru in
fracțiunea comisă de cea
laltă ! ?), dar... ăcesta-i re
gulamentul. în sfîrșit, ultime
le minute au fost de-a drep-

CRIȘUL ORADEA—I.E.F.S. 
8—7 (2—0, 1—3, 5—2, 0—2). 
Un joc agreabil, cu faze 
Spectaculoase, în care local
nicii au mai-cat o ușoară 
superioritate. Au marcat 
Covaci, Harabura, Fecsi, Cbi- 
rilă, Hegyessi (4) pentru 
Crișul. respedtiv Kroner (4), 
Popescu (2) șl Băncii A ar
bitrat foarte 
(Tg. Mureș), 
tesp.)

(0—1, 1—1, 1—1, 2—0). în- 
tr-o partidă importantă pen
tru evitarea zonei retrogra
dării, Progresul și Vagonul 
au oferit o dispută presăra
tă cu neregularități provo
cate de ambele formații. Deși 
au fost conduși timp de trei 
reprize, bucureșteriii au reu
șit să cîștige datorită exce
lentei evoluții din ultimele 5 
minute. Au înscris: Mun- 
teanu 2, Goian și Pasoi pen
tru învingători, respectiv 
Wăllinger (2) și Leszai. (Flo
rin Sandu, coresp.)

scuze valabile, în schimb pen
tru părăsirea terenului (cu 
cîteva minute înainte de sfîr- 
șitul partidei sus-amintite...) nu 
prea există. La București, Glo
ria a fost întrecută de Agro
nomia Cluj, rezultat scontat 
de altfel, iar Progresul a avut 
nu numai satisfacția de a în
trece în ultimul meci pe 
Rulmentul Bîrlad, dar și de 
a-și vedea răsplătite dărui
rea și sîrguința din ultima 
vreme, cu rămînerea în „A“. 
La Constanța, Farul și 
Steaua au terminat la ega
litate, ca și, la Iași, Poli
tehnica cu Dinamo București

Rezultate: Universitatea Ti
mișoara—Grivita Roșie Bucu
rești 6—3 (3—3), Farul Con
stanța — Steaua București 
11—11 (6—11), Gloria Bucu
rești — Agronomia Cluj 6—10 
(3—10), Progresul București — 
Rulmentul Bîrlad 11—3 (0—3), 
Politehnica Iași — Dinamo 
București 0—0.

(Comentariul a fost redactat 
pe baza relatărilor primite de 
la corespondenții noștri P. Ar
can, E. Petre, A. Păpădie, 
O. Guțu și D. Diaconescu)

bine T. Franci să 
(P. Lorincz, co-

BUCUREȘTIRAPID
VOINȚA CLUJ 10—1 (3—0. 
1—1, 3—0. 3—0). în formă 
de zile mari, rapidiștii au 
surclasat formația, din Cluj 
care nu a reușit siă echili
breze jocul decît în repriza 
secundă. Au marcat i Lazăr 
(6), Rusu (2), Bartolomeu, 
Chirvăsuță pentru Rapid, res
pectiv R. Rusu. A condus 
bine C. MărCulescu (Bucu
rești)

FOLITEHNICA CLUJ — 
C.S.M. METALUL ROȘU 7—5 
(2—2, 0—1, 1—1, 4—1). Cefe 
două echipe au realizat o 
partidă interesantă, plăcută, 
cu faze frumoase. Nesiguran
ța a planat de-a lungul a 
trei reprize și de abia în a 
patra studenții aU reușit să se 
detașeze. Au înscris: Pop, 
Ganiș, Dobaru, Spiengold, 
Daroczi, Giurgiu, Tișe pentru 
Politehnica, respectiv Urcan 
(3), Toth și Karî, (Mircea 
Radu, «oresp.)

★

PROGRESUL BUCUREȘTI
• VAGONUL ARAD 4—3

Astăzi, de la Ora 12, ștran
dul Tineretului găzduiește 
meciul restanță (etapa a 
Vl-a) dintre Rapid și Va-

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — CHIMIA — *
CEA 4—0 (0—0). După o re
priză aproximativ egală, în 
cea de-a doua timișorenii au 
combinat frumos și au depă
șit deseori apărarea 
lor. Golurile au fost 
de Grozăvescu (min. 
bîndă (min. 70) ' și 
(min. 73 și 80). Slab 
jul lui E. Vlaiculescu — 
Ploiești. (I. Stan, coresp.)

e 
olimpia oradea — 

C.S.M. REȘIȚA 1—0 (1—0). 
Joc bun, pe o căldură toridă. 
Ambele echipe au creat faze 
frumoase. Din ocaziile avute, 
localnicii au fructificat una, 
în min. 39, prin Sacaci. A 
arbitrat foarte bine I. Rus —* 
Tg. Mureș (G. Ilie, coresp) 

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.F.R. TIMIȘOARA 
3—1 (1—0). Meciul a plăcut 
mai ales prin fazele de la 
cele două porți, cu toate câ 
nivelul tehnic a fost slab. 
Golurile au fost marcate de 
Florescu (min. 30 din 11 m), 
Lovin (min. 55 și 80), res
pectiv Marcs (min. 73) în 
miri. 77 H. Popescu (Electro
putere) a fost eliminat pen
tru injurii aduse arbitrului 
F. Coloși — Bucureșți. (N, 
Pastramagiu, coresn.'

' ~ CUGIR — M.NETUL’ 
MARE 1—0 (0—0).

au dominat maî

oaspeți- 
înscrise 
48), Do- 
Surdan 
arbitra-

A. S. CUGIR
BAIA
Gazdele 
mult în repriza a doua. Uni
cul gol a fost realizat de 
Smadea, în min. 57, care a 
transformat un penâltl. Ex
celent arbitrajul lui I. Rit
ter — Timișoara. (M. VII- 
ceanu, coresp.)

METAlUL TR. SEVERIN — 
C.F.R. CLUJ 2—1 (2—0). Me- 
talurgiștij aii evoluat exce-‘ 
lent în compania liderului!, 
întrecîndu-1 de o manieră 
mult maț comodă decît ara
tă scorul. în prima repriză, 
clujenii au jucat slab și în 
această parte a meciului. Me
talul a marcat două goluri, 
Autori: Gal (min. 21) și Con
stantin (min. 44). Spre sfîr- 
șitul partidei, feroviarii au 
redus din handicap, priit 
Soos (min. 80). A arbitrat 
foarte bine S. Birăescu — Ti
mișoara. (Gh. 
resp.)

INDUSTRIA 
GAZ METAN 
(1—1). Putinii . ____ ____
fost dezamăgiți de nivelul 
slab al meciului. S-a jucat 
încîlcit, cu pase lă întîmpla- 
re și numeroase ratări. Go
lurile au fost marcate de 
Popa (min. 18 și 87} pentru 
Industria sîrmei, JSîndeac 
(min. 32) și Gartner (min. 53) 
pentru Gaz metan. A con
dus slab N. Mihăilescu — 
București. (L. Donciu și P. 
Tonea, coresp.)

MEDICINA CLUJ — C.S.M. 
SIBIU 1—1 (1—1). Confir- 
mînd forma slabă din acest 
final de campionat, studen
ții n-au reușit să obțină de
cât un rezultat de egalitate. 
Sibienil au deschis scorul 
prin Unguroiu (min. 22), iar 
Damian (min. 39 din 11 m) 
a restabilit egalitatea. Slab 
arbitrajul lui M. Ostaficiuc—< 
Deva. (N. Todoran. coresp.)

METALUL HUNEDOARA' 
— C.F.R. ARAD 1—0 (0—0). 
Joc anost, datorită în special 
oaspeților care ău practicat 
un joc destructiv. Hunedo- 
renii au dominat net în min1.- 
43 jucătorii Pleian (Metalul) 
și Cotarcă (C.F.R.) au fost 
eliminați pentru lovire reci
procă. A marcat Bermozer 
(min. 50, autogol). Corect ar
bitrajul 
șov. (V. 
cipal)

Manafu, co-

SÎRMEI — 
MEDIAȘ 2—2 
spectatori au

lui G. Pop — Bra-
Albu, coresp. prin

CLASAMENT

1. C.F.R. 
C.S.M. 
Olimpia 
Met. Huned. 
C.S.M. Sibiu 
Politehnica 
Electroputere 
” S.

ClUj 
Reșița

ts 7
15 3
13 5

2
2
8

4

c 
io 
io 
12 
12

33
31
30
30
30
30
29
23
28
27
26

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Met. Tr.
9. C.F.R. Arad 28 11 6

10. Gaz riietan 28 10 8
11. A.S. Cugir 23 10 7
12. C.F.R. Tim. 28 9 8
13 Chimia 28 9 7
14. Minerul 28 10 4
15. Medicina 28 6 8
16. Ind. strmel 28 6 8

ETAPA VIITOARE
Chimia Rm. Vîlcea — ____
mișoara, A. S. Cugir — Medicina 
Cluj, C.F.R. Arad — Olimpia Ora
dea, Gaz metan Mediaș — C.S.M, 
Sibiu, C.F.R. Cluj — Ind. sirmel, 
Metalul Hunedoara — Electro
putere Craiova, Minerul Baia 
Mare — C.S.M. Reșița,- Politeh
nica Timișoara — Metalul Tr. Severin.

14
14
11
13
13

11 39—35
10 33—29
11 25—33
11 38—35
12 21—41 25
14 23—24 24
14 35—50 20
14 29—49 20
(8 iunie) t 
C.F.R. Tl-

AUTOMOBILIȘTI!
Refinafi telefonul: 11.91.71, s
Formînd acest număr între orele 7^22, puiet] obline e 

asistentă tehnică imediată în orice i>iuoti8 «fi veți afla 
oriunde. 1
întreprindeHini0bi18' au,odept,na,oareie o'Jfelransporioarele 

LIX

vă stau la dispozifie, cu personal calificai ți mijloace tehnic» 
moderne pentru executarea de depanări ruliere remorcări 
și transporturi de autoturisme avariate.

La cerere, serviciul de asisfenjă tehnică al întreprinderii 
•’•cu,a <*• promptă asisfenjâ la domi

Re|inefi: Serviciul tfa aifricnjă tehnică

„CIGLOP“
Telefon i 11.91 J1

y
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RIVERA
Ce niulte 

făcut f 
ieri 
dispăruseră pur 
din arenă: „U" 
rea favorită a 
final. Suporterii Rapidu
lui nu-fl mai puneau de" 
cit problema punctelor dt 
la Bacău. Dinamo Bacău 
spera să fie, ante bellum. 
beneficiarul indulgenței 
proverbiale a prietenilor 
moldoveni. Și totvl erețtea, 
ca un bulgăre de tăpadă, 
hrănind dorința de senza
țional a iubitorilor fotba
lului, pe care nimic nu-i 
poate convingi că există 
vreo graniță intre realități 
ți himere.

lată-ne, ded fn fața ul
timelor trei mange ale 
meciului U.T.A.—Dinamo.

De partea V.T A.-1Î se 
afla calculul reci al rea
lității. Ceh două puncte 
ale meciului eu Parul i-a' 
fi. după toate aparențele, 
suficiente. De ce f Pent-u 
că inflexibilul mister Cla
sament pretinde dinamoviț- 
tilor să cițtige un mini
mum de trei puneți fn nu
mai două focuri (la Cluj 
fi la Craiova), acum, cind 
In arhiva campionatului 
std scris c4 echipa lut Lte- 
cescu a adunat ptnă 
doar trei puncte pa tere
nurile provtnciet

De cealaltă parte 
Dinamo — te află 
de aventură al tai Dumi- 
trache care a realizai ieri 
un hat-triek superb f

calcule s-au 
înaintea etapei de 
U.T.A. fi Dinamo 

ți simplu 
era... ma- 
sprintului

aftdri

— to
Ao-ul

I. O plutiri lină ea ta 
cabina Apollo (1—1J,

l. Un voleu stil Santana 
(3—1).

3. Un arabtic â la Kreta- 
ler (4—1).

Dragi Dumitruche, «a 
fost foarte frumoase go'.u- 
rile tale. La ol treilea, fim 
convins, t*-® gfndit la for
midabila centrări * tai 
Rivera, tprt capul hd 
Frați fi Somnam, adică 
propriu-zis, la cent-area 
aceea Ja două capete*.

hful/t, mai alea cei M- 
ne-i ți Hfidcd-ațl. rfnt de 
părură, eh tar, că eoiuția ta 
a fost mai î-^e-.uwj te
cii tolup-a Rivera. Poate. 
Nu ftru—

Ștm, Kafl, tm taere «* 
cemitudine. Rice^t na l-ar 
fi lovit h~i p« Vio-el Po
pescu. Rivera na gi-a* fi 
aropog ieri drevtul de a 
toncp.ona, cu de la tine 
putere, an fault al funda- 
Ftuul adve~t arupra amd 
coechipier. De ce 1 Cred rf 
din eongritafa propriei tale 
rupe-ioritan tehniee.

Italia caleisti ca • fort 
muitd t-eme feairwj anat 
duel Rtverp—Cona pentru 
gruțiOe publicului A ets- 
i'gat, fn eele din a*—vi. 
f?:ve*a, co*« a acut H 
mfnd an at* utafor; dem
nitatea

Droga DumitruAa, nfcf 
nu ft‘.i etl de t
acer: atu fn thațs unui ar- 
fia» al paronulvl

Ib concluzie aș vrea să men- 
ticne» că maniera în care a 
abordat Rapidul acest Joc a 
foot greșită. Pînă la 2—0 n-am 
observat că aceas‘.ă echipă doMECI DE VACANTA

•tad Pan‘ea 
minutul 4? ce’ 
goi ta frrcaree

*-i a-»».

fpe-

mama! !n 
ti doilea 

pe: Steaua.

snm-iwi 2-i (i-i) 

de a eocerl titlul de campioa
nă, a pierdut Rapidul ?
După mine, cred că în afară 
de faptul că fermația fero
viară a avut o .duminică 
neagră* a fost și foarte fragi
lă ta apărare, un fel de șvai
țer — dacă-mi permiteți să 
mă exprim așa — arăttod o 
condamnabilă superficialitate, 
ta care internaționalii Rădu- 
cartu și Dan își au partea lot 
de rină. Portarul g’uleștean a 
greșit la al doilea gol. iar Dan 
a excelat prin pase fără adre
să și faulturi 1 Nici atacanții 
nu merită aprecieri pozitive 
pentru că ei au acționat lent, 
au ținut prea mult balonul și 
s-au complicat în combinați, 
sterile, fn loe să fi 
» mph> și direct spre 
adversă.

în coatrast cu 
Stemta s-a prezentat

acțkma*. 
poarta

70 LA SUTĂ CORIDĂ, 30 LA SUTĂ FOTBAL Cras» Bxsrș’i - Pr^r^sl

FABA DREPT
DE APEI...

Presiune 
pTMUlut, 
Mindru 
balonul

4-1(1-1)
ie bară veditră al foCtxalu- 
M — ca meci f- cere recv- 
-x«evte> peter.te tehnice ale 

mevisttior «4 se înfrunte 
bineeurriwcuta votată a 
Mtfte dt* ttr dr. 9-a!- 
ti. îa stare ine-a deve- 

:-o de atitea ori) să se 
Jn partidele 

«—^-4 nu
ne-am așteptat a cele &mă 
p—teecr «te să evolueze ca 

cat trter.vet (tate- 
me cate te animă 
- d n păcate — 

Fraă de joc .bărbătești’) 
mărturisim, nu ne-am 

ea în numele cc- 
jar două puncte fair-play-ul 
să fre artmeat. fătă ttiti o 
je*A la coș. Respectind ero- 
nOtaRte partidei, vom spune 
că Proeresul a fost echipa 
care a dat tonul, iar Dinamo 
na s-e lăsat prea mult invi- 

răsțrrrzind în același 
eî nesportiv: piedică la 
n. ttepd la talpă, brus-, 

care la br-rseare etc. Mimtie 
fa Hr, .poUteie* s-au plătit 

o regularitate de oeascr- 
fări ta arbitrul Fîrvu 

se îndure (de rpeetatorij 
să elimine pe vreunul dintre 
,ră_" (în primul rînd pe 
Neasșu. «are iert ti-â triplat 
ay. r\a de faulturi). Cavalerul 
fițrierutaf a fost astfel coau
tor ta degenerarea acestei 
nartide. în «re fotbalul a 
fret încetul cu încetul înlo

cuit cu O coridă drarnatică.
Care a fost— filmul acestui 

spectacol mixt? La înrețct a 
fost fotbal Dir.îmcF'VȘtii ți-au 
ihstnt talentul prin frumoa
se devieri de bale-, printr-o 
estet<ă oreulație de minge, 
în vreme ce Progrev;!. foarte
I ucidă in arest debut de X>c. a 
urmărit— gelul, fiecare din 
contraatacurile sale vizlnd in- 
ctatv preria apărată de Co
ma- S’ golul a căzut fruct 
ai unei frumoase pătrunderi a 
lui Țarii ungă și al neater.țtei 
apăritcrf.or dinamovTțtt Ra
du lonescu. beneficiarul cen
trării înapoi a lui Țară! r-.șă. 
a marcat în poarta g-re’â Mîft.
II il—ta pentru Progres-, „ 
^Supărată*, echipa d.ramo- 
visiă s început să ia jocul in 
serios, țarjind din ce in ce 
scai :-s stent butul apărat 
de Mindru. în min. 31 se pro- 
d -ce erai are*. Dumiuache re- 
luind plasat cu capul o cen
trare a iui Sălceana. fază la, 
care Mindru a fost spectator. 
D.n acest moment. Progresul 
îr.repe să uite să jcaoe fotbal— 
Repriza a doua debutează sub 
semnul ciocnirilor anu-fotbaL 
Jucătorii Progresului evoluea
ză în maniera anticipată de 
scriitorul Eugen Barbu (în 
„informația Bucuneștiului"). ca 
niște adevârațl „desperados", 
iar dinamoviștii nu rămin 
datori la nici o „atenție". Min. 
60 = momentul psihologic al 
jjartidei ! La o fază extrem de 
confuză, Luceseu rtiâ în gol 
un balon care străbate o pă
dure de picioare ! Tușierul 
Dâncu se află cu steagul în 
sus (Semnatarul acestor rîn-

III

jSIȘUL - JIUL 3-0 (2-0) I LIDERUL S-A JUCAT CU OCAZIILE

rește victoria. Dar, după ce a 
fost crr-d usă cu acest scor, fe
roviarii b-jcurețteni au reve
nit în atac, au creat cîteva 
ocazii, tasă era prea tîrziu. 
Acest i-jcru dovedește că tn- 
vinșii de azi au, desigur, po- 
sibirtăti ntai mari.

Ca 
țară 
fost i
-ce

i nivel general, te noi fn 
un asemenea joc ar fi 

apreciat drept un meci 
vacanță", tind echipele 
mai dau randamentul

«cot: tot
Honsgert UNDEKAAV 

redactor ta SXD. Dusseldorf 
preset pe naOtoael J3 A«r*st*. 
de U azectia de sport S.IJJ. dtn 
eabtxte de iubitor al fotbalului. 

err»f e M, t-am «er« cu pM- 
iWw. adăcgtud ia aceste citers
Bai paste H contestat faptul că

V. Popescu S. Măndelu 8, 
Gnxu •. «tamesrw «- Neue- 
șa 4. BeOOeanu 8. R. IanescU 
8 n Matei), Aleea S
(au. f* MMetafra), OaMă 7. 
TarUunță S.

A arbitra* AL Plrvu ++■ 
de G. Draguteseu si I.

Dnneu (to;; din București).
TrefeiR PetscBcwseb: (pen

tru pubhd : 4.

I FARUL 
| A STOPAT 
iJIPEJCLUJ
| FARUL - U. CLUJ 2-1 (2-0)

i
i
i
i
I
I
I
!
I
I

I
I
I
I
I
I

cen- 
de 

(eu- 
șir.

duri fi vede pe Radu Nun- 
vreiîTer primul om în fața lui 
Mindru) dar arbitrul de 
tru acordă goL Jucătorii 
Ia Progresul protestează 
femistlc spus) minute în
dar Al. Pîrvu este implaca
bil. 2—1 Corida continuă, 
dinamoviștii coboară, în sfîr
șit. din panoplie arma tehni
cii și _se joacă* cu adversarii 
lor orbiți de furie Pînă la 
sfîrșitul jocului, Dumitrache 
mai înscrie două goluri (min. 
82 $i 90), pr’mul cu un voleu 
cu stingul care-1 execută din 
6 m pe Mîndru. al doilea după 
un joc de-a „șoarecele și pisi
ca* cu întreaga apărare ad- 
versă, portarul Progresului 
fiind de două ori driblat îna
intea semnării sentinței...

Marius POPESCU

La tineret-rezerve i Dinamd 
— Progresul 5—1 (2—0).

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

CONSTANTA< 1 (prin tele
fon). Stadion 1 Mal, teren 
bun, timp răcoros, spectatori 
15 mo. Au marcat: Tufan 
(min. 12), Ologu (min. 45), 
respectiv Mustățea (min. 48).

FARUL : Ștefănescu 7 —
Pleța 7, Stoica 6, Koszka 10, 
Dumbravă 4 (pentru faulturi 
repetate), Antonescu 7, Con- 
stantinescu 7, Sasu 7 (min. 
72 — Boțea), Tutan 7, Ologu 9, 
Kallo 8.

„U* CLUJ : Moldovan 8 — 
Crețu 6. Pexa 6, Solomon 7, 
Clmpeanu 6, Anca 5, Neșu ’<■ 
Uifăleanu 6, Mustățea 8, O- 
prea 4 (min. 72 — Codrea 7), 
Bungău 5 (min. 58 — Lică 6)’.

A arbitrat V. Pădureanu 
ajutat Ia linie de 

C. Petrea șl C. Manusaride 
(toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 8.

Prima repriză a început cu 
atacuri furtunoase ale gazde
lor și chiar în min. 3 Pleșa, 
venit în atac, îl face pe Mol
dovan să se... remarce. După 
o suită de acțiuni, bine purta
te de Kallo și Ologu, ultimul 
e faultat (min. 9) în apropie
rea careului. In min. 12, Tufan 
încearcă vigilența lui Moldo
van, de la circa 20 de m, și 
balonul, în traiectoria căruia 
intervine și Sasu, îl păcălește 
pe portar care e 
scoată din plasă i 
nii Se trezesc la 
în min. 15, Crețu 
primul șut spre poarta con- 
stănțenilor. Localnicii domină 
autoritar, acțiunile lor se suc
ced cu repeziciune spre poarta 
oaspeților și în min. 33 Kallo 
ratează o ocazie rarisimă de a 
majora scorul, trăgînd de la 
3 m peste poartă după ce îl 
driblase pe Moldovan. In min. 
45. Ologu primește o pasă ex
celentă de la Sasu, trage des
tul de anemic, dar mingea 
după ce lovește bara poposește 
din nou în poartă i 2—0.

După pauză clujenii încep 
să deschidă jocul și ca urma
re în min. 48 Mustățea. după 
un un-doi cu Oprea driblează 
tot ce-i iese în cale, inclusiv pe 
Ștefănescu și înscrie reducînd 
din handicap. în min. 52, 
Dumbravă venit în atac este 
faultat, arbitrul lasă avantaj, 
dar spre mirarea spectatorilor 
Dumbravă se ridică și-l lo
vește pe ®rețu fără balon a- 
flat în imediata apropiere a 
fazei. Așa cum era regulamen
tar (dar de ce nu fac toți ar
bitrii). Dumbravă este elimi
nat din joc.

CoUNel popa
coresp. principal

nevoit să-1
1—0. Gluje- 
realitate și, 

expediază

ORADEA; I (prin telefon). 
Stadionul Crișul, 7 OM de rpee- 
tatori, timp frumos, teren bun. 
Au marcat : Sueia (mln. M 
din 11 m), Run n (mln. ST), 
și Georgevicj (min. »». auto
gol).

CRIȘUL : Catona I — Balogh 
7, Sărac 7, E. Nagy 8, Po. 
povici 7, Tomeș 8, Cori» 8, SB- 
ciu 9. Kun I 6, Hun n 6, Har- 
șani 4 (min. 60 Petrescu Q.

JIUL : Stan 5 — Georgescu 
6, Georgevici 5, Stocker t, Mi
hai 6, Grizea 7, Sandu 8 (min. 
71 Baicu), Peronescu 9 (min 
46 Naidin 8), Cotormanj 8, LL- 
bardi 7, Achlm 7.

A condus C. Birbulescu 
(București) -fr-fr-fr-fr, bine a- 
jutat la tușă de către E. Bue- 
șe (Sibiu) și N. Barna (Tîrnâ- 
Venl).

Trofeul Petschowschi (pm- 
tru public) : 8.

început destul de 
care componenții 
echipe au greșit

După un 
nervos, în 
celor două 
destul de mult, atît prin pa-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

UDULUI UV X.4U4U, uvzu a
sele date la adversar cît și I 
prin acroșajele nesigure, trep- I 
tat jocul devine mai cursiv, _ 
mai spectaculos. Fazele 
tac cresc la 
Achim trage r _ __ __ ____
(min. 12), iar Suciu trimite I 
balonul din apropiere în bra- | 
țele portarului echipei din 
Petroșani. Linia de atac oră- 
deană creează 0 nouă ocazie 
de gol în min. 15, cînd după 
o combinație frumoasă, șutul 
lui Suciu trece de puțin pe 
lîngă poarta goală. In min. 
24 Kun I este faultat în ca
reu. iar penaltyul, acordat pe 
drept. 
Suciu.
Mihai îl faultează și mai gro
solan pe Suciu, tot în careul 
de pedeapsă, dar arbitrul 
lasă jocul să continue. In min. 
33, Achim, dintr-o poziție 
clară de ofsaid (semnalizată 
Insistent de tușierul Barna), 
ajunge în fața porții, dar este 
stopat, în ultimă instanță, de 
fundașul central E. Nagy. în 
min. 37 Kun II înscrie spec- 

cel de al doilea gol, 
portarul oaspe, care 
defectuos. în min. 59 
fost faultat lă apro- 
17 m de linia porții.

de a- I 
porți : Iambele 

pe lingă bară

este transformat de 
Peste cîteva minute

I
I
I
I
I
I

taculos 
pe sub 
plonjase 
Suciu a 
ximătiv
Tot el execută, balonul ajun
ge în fața porții unde se află 
un buchet de jucători. La în
vălmășeală mingea a ricoșat 
în plasă din genunchiul lui 
Georgevich Cu cihci minute 
înainte de sfîrșitul meciului 
Naidin își creează o situație 
clară de gol, dar ratează din 
apropiere.

i
I
I
I
I
I

I. GHISA-coresp. principal

Rezerve-tineret! Crișul 
Aiul 6—0 (4—0).

I

De necrerrt dbe oeart; a 
putut retâ V.T-A- în prf®e> 
43 ce mtntrte de țoc ■ La un 
moment dat am taeetst să 
mai notăm sitaațiiie oe goi 
ale arădeni-or. știind că spa
țiul nu ne va peren te. ort- 
ctsn. să ie ccnsemrtim pe 
toate. Lereter avea s$ des
chidă. in min. 6. ser. a ma
rilor ra’ări. trăgînd pe lingă 
poartă de la 3 tn. Două nu
mite mai tîrziu. o lovituri 
cu capul a lui Peteora. ex
trem de puternică, trece cu 
puțin peste poartă. Apoi. în 
mia. 14. Axente — pătruns 
în careu — greșește cu o 
.idee* ținta. Aceste ratări și 
multe altele, creează o stare 
vizibilă de nervozitate în rin-

tr» IT.l-F.C. WKȘ
2-1 (1-0)

nă- 
asu- 
difi-

durile *-acâ‘5orf.<T locali, 
își perd b<i3K> r. se 
p_r«a. par »: atatphL 
p~a adveraorjl ti pus in 
collate, atari nd ru dispera
re. car fără hieidita». mai 
mult pe centru, un-de Le-e
ter spare de «îteva ori ta ro
lul imului care vrea să 
treacă prin rid* Senzația de 
neputință, de teamă chiar, se 
accentuează la arădeni, o da
tă cu primele contraatacuri 
ale ArgeșuluL La unul din
tre ele. Gornea nu a fost

departe de a scăpa în gol 
mingea șutată -de Kraus.

Dar. cum e la fotbal, după 
ee Brosovachi. Lereter (de nu 
știm ti te ori) și Axente în
cheie «u șuturi imprecise ac
țiunile echipei, o fază ano
nimă aduce ceea ce n-au* pu
tut rea! za a’itea atacuri ce 
păreau decisive. în min. 34, 
Lereter trimite o minge 
înainte lui Axente. Ariciu 
iese fără rost din poartă și 
atacantul arădean ridică ba
lonul peste eh Vlad încear
că să mai oprească mingea, 
dar nu face altceva decît... 
să o plaseze mai bine în 
poartă.

în repriza a doua asistăm 
la un joa de temporizare din

ARAD 1 (prin telefon de 1* 
trimisul nostru).

Stadionul U T.A. Teren bon, 
.timp idea: de îoc. Spectatori — 
aproximativ 11 ISO. AU în
scris Axțnie (min. 38'. Dumi
trescu (min. 49) 5! Radu (min. 
m.

U.T.A.: Gornea 5 — Biriu 7, 
Bacoș 5. Pojonl 7, Broșovscbi
6, Axente 8. Petescu 6. Lereter
7. Șchiopa 6 (din min. tt. Ato- 
diresei 6), Domide I, Dumi
trescu 7.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 3 —
Iran I 5 (Qin min. 55, înnescu 
8). Pâciulete 6, Vlad 7, ' 
7,'Mățâoanu 8, Roșu 6, 
Prepurgel 6, Dobrin, 
(din fflln. 12, Radu 7).

A arbitrat Grigore 
(Galați) aîutat bi
ne la linie de Cornel Nițescu 
(Sibiu) 51 
rești).

Trofeul
tru public

Ivan II 
NuțU 6,

Kraus

Bifsan

D. Isăeescu (Bucu-

Petschowschi pen- 
8.

I
La tineret-rezerve i Farul 

„U“ Sluj 0—1 (0-1).

i Oblemenco!
I Universitatea Craiova - 
| A.S.A. Tg. Mureș 3-1 (2-1)

partea formației gazdă, după 
ce. în min. 49, Dumitrescu 
majorase scorul. înscriind 
printră mîiniie lui Ariciu. 
Inițiativa trece acum de par
tea oaspeților, dar în minu
tele ce urmează, cu rare ex
cepții. jocul nu mai âre nerv, 
o echipă știind că riîi mai 
poate 
laltă 
seama 
tiga.

Totuși, «u trei minute

pierde (U.T.A) și cea- 
(F Q Argeș) dîndu-și 
că nu maj poate cîș-

înainte de fluierul final, F.C. 
Argeș reușește să marcheze 
golul la care îi dădea drep
tul superioritatea teritorială 
din această parte a meciului.

Echipa locală a realizat 
astfel cele două puncte „pla
nificate". Dar numai sub a- 
cest aspect și-a mulțumit 
suporterii...

Jack BERARIU
La tineret-rezerve : U.T.A.— 

F.C. Argeș 2—0 (1—0).

I
I
I
I
I
I

O judecată pripită ar putea 
decide că rezultatul de la Iași 
a fost trucat prin înțelegerea 
celor două echipe, așa cum 
se mai întîmplă deseori prin 
campionatele noastre. Nici 
vorbă de așa ceva. A fost o 
partidă de un remarcabil di
namism, realizată de jucători 
dispuși să se consume gene
ros. Cu ani în urmă, un meci 
între două echipe cu existen
ță asigurată, era aproape ma
tematic o mostră de dezinte
res și plictiseală colectivă. 
Dar optica s-a schimbat și 
modificarea ei treptată, ajun-

PolitehnîcalașI-DInamoBacău
0-0

să acum în faza evidenței, 
se datorește unui climat mai 
speculativ, generat de sfînta 
lege a cointeresării jucăto
rilor.

Cu excepția primului sfert 
de oră, cînd și oaspeții atacau 
alternativ cu gazdele, în rest, 
ieșenii au dezlănțuit o conti
nuă și acerbă ofensivă. Enu
merarea acțiunilor sau a mo
mentelor favorabile la poarta

Iui Ghiță ar fi prea lungă șl 
plictisitoare. Ne vom opri nu
mai la cîteva î Costăchescu 
(min. 16,19,41, 44 — tind a tras 
în bară), Ștefănescu (min. 28), 
Cuperman (min. 63), Deleanu 
(minutul 68) și Lupulescu 
(min. 64, 75, 88). Dinamo Ba
cău a fost obligată să se a- 
pere, dar a făcut acest lucru 
excelent, dispunîndu-se într-o 
rețea mobilă, bine organizată 
și rezistînd în jurul lui Lică 
Nunweiller, Vătafu și Velicu. 
Din cînd în cînd, atunci cînd 
presiunea ajungea epuizantă, 
fundașii și mijlocașii oaspeți 
au știut să se degajeze, trimi-

LAȘI, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion .23 
August*, teren denivelat șl 
tare Ca o pistă de aeroport, 
timp frumos, spectatori — a- 
proxlmattv 9 00#.

POLITEHNICA IAȘI t Con- 
stantlneseu 8 — Gavrllâ 8, la
nul 8, Stofcescu 7. Deleanu 8. 
Ștefănescu 8, Goliat 7, Incze 
IV 9, Lupulescu 8, Cuperman 
7, Costăchescu 8.

DINAMO BAC AU : Ghiță 1#

— Kiss 8, Nunweiller IV 9, 
Velicu 9, David 8, Vătafu 1 
(min. 46 Volmer 7), Nedelcu 
8, Ene Daniel 7, Dembrovschi 
7, Rugiubei 6 (min. 76 Traian 
Popescu), Băluță 7.

A arbitrat Gh. 
'a-4--ă-+ă-. ajutat la 
Ilie Drăghici șl Gh.
(toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 0.

Llmona 
tuse de 

Motoc

I
<I
I
I

13 LOVITURI DE COLT SI... UN SINGUR GOL!»

țind cu precizie pase lungi la 
vîrfurile solitare, care păstrau 
balonul pentru cîteva clipe 
de reculegere. In finalul parti
dei. portarul Ghiță a plonjat, 
a boxat și a degajat ca un 
diavol, ajungînd aproape să-și 
demoralizeze adversarul. Dacă 
Politehnica și Dinamo Bacău 
au jucat bine (una atacînd, 
cealaltă apărîndu-se). la expli
cația rezultatului de egalitate 
trebuie să mai adăugăm șansa, 
prezentă ieri în careul oaspe
ților, ca un al cincilea fundaș.

A fost ultimul meci pe care 
ieșenii l-au mai jucat în a- 
cest campionat pe terenul din 
Copou. De mîine, spațiul de 
joc va intra în reparații gene
rale și ieșenii vor solicita ca 
meciul cu Steaua să fie pro
gramat la Pașcani. Iată pentru 
ce pînă la toamnă Copoul va 
rămîne un parc potrivit numai 
pentru recreare și idile.

Romulus BALABAN

I
I
I
I

t
Tineret-rezerve : Politehnica 

Iași-Dinamo Bacău 1—O (O—0).
I
I

(prin telefon, 
nostru), Sta- 

Petrolul, teren alunecos, 
ploios, spectatori 
A înscris Iuhasz

80 de minute fotbaliștii 
echipei gazdă au exercitat un 
presing sufocant asupra Va
gonului, dar n-au 
decît un gol, de fapt 
lui Iuhasz. în min. 39 
cașul petrolist a șutat 
nic prin surprindere 
aproximativ 30 de 
Gherghel, care a apărat în ge
neral excelent, a încercat Să 
prindă un balon acoperit cu 
mîzgă dar n-a făcut altceva 
decât să ricoșeze balonul în 
poartă.

Ocazii de a tnarca ău existat 
pentru Petrolul și înainte și 
după marcarea golului care

PETROLUL - VAGONUL
marcat 
creația 
mijlo- 
puter- 
de la 
metri.

1-0 (1-0)

CRAIOVA, 1 (prin telefori). 
Stadion Central, teren foarte 
bun. timp excelent spectatori 
16.000. Au marcat : Mureșan 
(min, 13), Bacoș (min. 20 —
autogol), Oblemenco (min. 25 
— din 11 m, șl min. 58).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 7 — Niculescu 6 (min. 
87 Deliu), Deselnicu 9, Bîtlan 5 
(din min. 24 Popa), Popa 8 
(min. 24 — Velea 7), Strîmbca- 
nu 7, Ivan 8, Martinovici 10, 
Neagu 8, Oblemenco 9, Clrciu- 
mărescu 7.

A.S.A. TG. MUREȘ : Ungvarl 
8 — Szdllosi 5, Bacoș 4, Don- 
doș 6. Hajnal 4, Siko 5, (min. 
58 — Czako 5), Ciutac 8, Lun- 
gu 5, Mureșan 4, Chiru 6, Ma- 
kai 6 (min. 70 — Silaghl 5).

A arbitrat O. Anderco (Satu 
Mare). ajutat la
tușă de Gh. Fărcașu (Satu 
Mare) șj M. Bădulescu (Ora
dea).
Trofeul Petschowschi (pentru 
public) t 10.

Jocul a început furtunos! 
craiovenii s-au năpustit spre 
poarta mureșenilor, mingile 
căutîndu-1 pe Oblemenco. în 
nlin. 13, Lungu centrează 
înalt. Mureșan interceptează 
și șutează cu efect din mar
ginea careului de 16 m în 
colțul sting al porții: Oprea 
face primul contact cu min
gea „scoțînd-o“ din plasă. 
Este 1—0 pentru oaspeți și 
craiovenii „trag" acuin să 
egaleze.

Ceea ce nu reușesc ei, le- 
oferă oaspeții : în min. 20, 
la o centrare a lui Martino
vici, Bacoș înscrie în propria 
poartă. Deci 1 1—1.

Studenții sînt mereu în 
ofensivă și. în min. 25. îa o 
lovitură liberă de la 20 de ' 
metri executată de Oblemen
co. mingea este respinsă înalt 
în careu, dintr-un buchet de 
jucători Dondoș o joacă cu 
mina s 11 m clar a execută 
Oblemenco. care înscrie ihi- 
parabil. Pînă la oauză, în a- 
fară de o dominare insistentă 
a gazdelor mai reținem sutu
rile puternice expediate de 
Martinovici și Strîrnbeanu, 
din afara careului de 16 m, 
în afara cadrului porții. La 
reluare, presiunea craioveni- 
lor continuă. Oaspeții rezistă 
pînă în min. 58 cînd, la o 
cursă excelentă a lui Marti
novici. ieri cel mai bun de pe 
teren, acesta centrează, Oble- 
menco vine din urmă ca un 
bolid și înscrie, imparabil, cu 
capul.

iVAGONUL : Gherghel 9 — 
Blihâilescu 8, Pop 7, MUlroth 
8, Lenart 7, Sfîrlogea 6 (min. 
65 Dvorjac 6), Mihai 7, Stă- 
noaie 6, Amotchi 7, Dem- 
brovschj 8, Schweillinger 8.

A arbitrat Octavian Comșa 
(Craiova) ★ **-4r*. aju
tat la linie de C. Savu și N. 
Mogoroașe.

Trofeul Petschowschi (pen
tru public), 10.

PLOIEȘTI, 1 
de la trimisul 
dlbn ‘
timp 
7 000.
39).

PETROLUL ! Vișan 8 
56 Stelian 8) — Gruber
Decu 7, Fierea 9, N. lonescu 
9. Dincuță 8, Iuhasz 8, Florea 
II 1 (min. 56 Oprișan 7), Drl- 
dea I 8, Grozea 6, Moldovea- 
nu 8.

circ» 
(min. I(mm.

9,
Cris 0 traiectorie foarte ciuda
tă lăsînd impresia că balonul 
s-a oprit în plasă. Decepție 
însă. N-a fost decît o iluzie 
optică, mingea lovind într-a- 
devăr plasa, dar după ce de
pășise bara transversală. Pre
singul petroliștilor în prima 
repriză este demonstrat și de 
raportul de cornere i 7—0. 
După pauză cei care demarea
ză puternic sînt tot jucătorii 
formației gazdă. Același Gro
zea se face remarcat printr-o 
nouă ocazie ratată. In nain. 59 
el a primit o centrare de la 
Moldoveanu și deși se afla 
doar ia 3 m de poartă trimite

I
I

înadus victoria. Astfel, 
min. 25 Grozea lansat de Din
cuță a ajuns cu balonul la 
punctul de 11 m. N-a avut 
însă curajul să șuteze la poar
tă ci i-a pasat lui Florea II. 
Mai repede la balon a fost 
portarul Gherghel care a ex
pediat mingea în teren, lămu
rind situația. In min. 35 tribu
nele se aflau în picioare i un 
șut al lui Moldoveanu a des-

i-a

Cu capul pe lingă bara din 
dreapta. în min. 73 o nouă o- 
cazie pentru Petrolul. Mingea 
s-a plimbat prin fața porții 
arădene urmărită de Grozea 
dar Gherghel a fost, mai iute 
de picior și a intervenit sal
vator. Su 10 minute înainte 
de sfîrșit, la o lovitură liberă 
indirectă de la 18 m, Dincuță

îi pasează lui Gruber, care 
deși aflat doar cu portarul în 
față trage alături. Alte 6 lo
vituri de colț, deci în total 13 
față de una a oaspeților, au 
rămas nefructificate...

Tiberiu STAMA
La tineret-rezerve i Petrolul 

• Vagonul 4—2 (3—2).

I
I
I
I

Ștefan GURGUI 
coresp. principal 

I Tineret-rezerve > Universi
tatea Craiova — A.S.A, Tg. 
Mureș 7—0 (5—0).



(Urmare din pag. 1) 
întrecut în lovituri fără claritate. 
Victor a dominat mai mult dar 
a avut în față un om da o re
zistență rar întUnltă. Kolgbauer 
n-a căzut, însă în finalul medu
lui, obosit,- a contrat cu lovituri 
dezordonate și a fost avertizat 
de arbitrul finlandez Samplla.

Victor b.p. Kolgbauer.

In drumul afiu spre partea 
superioară a clasamentului, 
greul Ion Alexe l-a depășit pe 
valorosul Lubbers într-un 
meci care a ținut încordată a- 
tenția publicului spectator 
pînă la ultimul sunet de 
gong. Olandezul a început în- 
tîlnirea decis și a plasat două- 
trei lovituri clare. Alexe, 
după ce a văzut cum stau lu
crurile, l-a întîmpinat cu cîte
va contre de stingă, care i-au 
mai temperat zelul lui Lub

GALA MECIURILOR ÎNCHEIATE 
ÎNAINTE DE LIMITĂ
C.CIUCĂ — CEA MAI APLAUDATĂ EVOLUȚIE3

Categoria muscă
Redutabilul Artur Olech (Polo

nia), fost campion olimpic la 
Tokio, unul dintre favorițil cate
goriei, a găsit în irlandezul 
Gilligan un adversar puternic, 
foarte dur, care l-a și dominat 
o bună parte a meciului. Intll-

EDWARD TRACEY (Irlanda)

nirea a fost echilibrată și de
cizia acordată la limită (3—2).

Olech b.p. Gilligan.
într-un meci confuz, plin de 

țineri Șl atacuri periculoase cu 
capul, bulgarul Mllev a primit 
decizia de învingător tn fața 
francezului Kaloufl.

Mii ev b.p. Kaloufl.

însemnări 
de ia masa presei

Sportul nu cunoaște fron
tiere. Reprezentanți ai 24 na
țiuni și-au dat întîlnire la 
București pe cei 25 de metri 
pătrați ai ringului.

De două zile gongul sună 
și pumnii duri au început să 
vorbească. Adevărații ama
tori ai sportului, oameni voi
nici. vor avea sesiune de exa
mene pînă la 8 iunie. La 
sfîrșitul acestui grandios ren- 
dez-vous, mîini care nu cu
nosc mila vor avea ocazia de 
a se strînge una pe alta, în 
spiritul adevăratului fair- 
play. Este legea sportului și 
influența ei va dura totdea
una în inimile sportivilor.

Românii au șanse de a a- 
plauda, grație acestui mare 
turneu, care în paranteză 
spus este impecabil organi
zat, pe reprezentanții sportu
lui european. In acest con
text, ei reprezintă o singură 
inimă care bate alături de 
aceea a reprezentanților săi.

Boxul românesc are un loc 
bine determinat în mișcarea 
pugilistică mondială, iar Eu
ropa îl cunoaște și apreciază 
elogios. Nu trebuie uitat că în 
1967, la Roma, Nicolae Gîju
— în cadrul categoriei cocoș
— a făcut să răsune Imnul 
de Stat al României atunci 
cînd a cîștigat medalia de 
aur.

La ora actuală românii au 

bers. în rundul II românul a 
lovit precis, atunci cînd a tre
buit, nu a riscat nimic și a 
acumulat avantaj. Intre timp 
arbitrul Wolf (R.D.G.) i-a a- 
tras atenția de patru-cinci ori 
lui Lubbers pentru atacuri cu 
capul și țineri repetate. în re
priza a III-a, Alexe, cu o con
tră de stingă, l-a zdruncinat 
pe olandez. Lubbers și-a îm
brățișat imediat adversarul șl 
arbitrul în loc să-I numere, a 
dictat continuarea luptei. In 
ultimele două minute româ
nul a punctat decis cu directe 
de dreapta, l-a pus în dificul
tate pe olandez și a obținut 
victoria, acordată de juriu în 
unanimitate.

L Alexe b.p. Lubbers.

tn prima repriză forțele celor 
doi combatanți, cehoslovacul

Ca un argint viu s-a mișcat 
Ciucă pe ring în partida cu 
scoțianul Mc Hugh. Disputa a 
prilejuit schimburi extrem de 
rapide și spectaculoase, meri
tul principal avîndu-1 boxerul 
nostru. Ciucă a dominat auto
ritar, aproape tot timpul me
ciului, plasînd numeroase 
serii. Să nu se creadă însă că 
adversarul său a fost o pradă 
ușoară. Mc Hugh a trimis lo
vituri d° întîmpinare, făcind 
tot posibilul să-și tempereze 
adversarul. Contraofensiva sa 
nu s-a soldat cu succes deoa
rece, așa cum remarcam, Giu- 
că s-a mișcat cu multă vioi
ciune, iar atunci cînd scoția
nul a forțat lupta corp la 
corp, el s-a blocat prompt. In 
ultimul rund, reprezentantul 
nostru și-a întețit atacurile 
obligîndu-și adversarul să se 
retragă în colțul ringului. Re- 
cepționînd o serie de lovituri 
fulgerătoare la cap, Mc Hugh 
s-a clătinat și a lăsat impre
sia că vrea să abandoneze 
lupta. Sesizînd situația, arbi
trul austriac Tuschar l-a nu
mărat în picioare. In ultimele 
secunde, scoțianul a fost din 
nou numărat.

Ciucă b. p. Mc Hugh.
O Impresia excelentă a lăsat 

«nărui pugilist Warnke (R.D.G.) 

prilejul să cunoască ne
mijlocit boxul european gra
tie acestui grandios turneu.

Cu francheță deplină tre
buie să-i felicităm ne organi
zatori. Datorită lor, pentru 
noi totul a fost pregătit și ne 
stă la dispoziție. De aseme
nea, Instalațiile destinate 
boxerilor sînt minunate, adi
că moderne. tipice oricărui 
„sat olimpic1*, cu locuri ex
celente pentru antrenament 
și vaste saloane de odihnă. 
Patinoarul „23 August**, ame
najat special pentru box, a 
devenit o vastă arenă inter
națională în care și-au dat 
întîlnire sportivi minunați.

Chiar din prima zi mi-am 
putut da seama că toți boxe
rii primesc din partea gaz
delor recunoașterea merite
lor. în spiritul celei mai de
pline echități sportive. Sper 
că boxerii noștri vor primi 
aprecieri în conformitate cu 
meritele ce le vor etala în 
ring.

Orhan VEDAT SEVINCLI 
director al ziarului 

„Son Havadis“-lstanbul 

Cemerys și suedezul Mathlsson, 
au fost aproximativ egale, aspec
tul înttlnlril fiind acela al unul... 
amical. Din repriza secundă Insă 
Cemerys șl-a impus treptat su
perioritatea, măclnînd rezistența 
adversarului său care a fost ne
voit să recurgă la tot mal dese 
clinciuri. Mathlsson a fost de 
două ori tn situație de K.D.

Cemerys b.p. Mathlsson.
Matlneul de duminică a fost 

încheiat cu un meci de foarte 
bun nivel tehnic, purtat Intr-un 
ritm alert Incit aveai Impresia 
că pe ring se aflau -cocoși" șl 
nu -grei”. Este vorba de duelul 
dintre Hussing (RFG) și Vasiuș- 
kin (URSS). Boxerul vest-german 
a produs cea mal mare surpriză 
a galei. Foarte calm șl lucid, el 
a plasat cu maximă precizie 
multe croșee de dreapta. Vasluș- 
kln a atacat deseori, Insă ofen
siva sa n-a fost finalizată așa 
cum era de așteptat. Decizia 
acordată lui Hussing — pe merit 
— scoate din cursă pe unul 
dintre favorlțll categorie! grea.

Hussing b.p. Vasiușkln 

tn medul eu Kobli (Austria) In 
fața căruia s-a impus sub toate 
aspectele.

Warnke b.p. Kobli.

Categoria semiușoară
Feher, campionul Ungariei, a 

reușit mai bine de o repriză să 
riposteze energic în disputa cu 
sovieticul Lomakin. Dar, în re
priza a doua, Feher a trebuit să 
coboare din ring, deoarece medi
cul l-a interzis să continue lupta 
(i se deschisese arcada stingă).

Lomakin b.ab. n Feher.
Scoțianul Harrison l-a învins 

într-un minut pe Zach (Austria). 
O rafală puternică la față l-a 
adus pe acesta din urmă în si
tuația de groggy. Sesizînd situa
ția dificilă în care se găsea elevul 
său, antrenorul lui Zach a arun
cat prosopul.

Harrison b.ab. I Zach.
Pilicev (Bulgaria) b. descalifi

care rep. II Doorenbosch (Olan
da).

Deși tinerețea suedezului Svens
son pornea favorită, totuși expe
riența lui Dunkel (R.D.G.) a 
triumfat. Numărat în repriza a 
H-a, Svensson rămîne doar cu 
satisfacția participării la euro
pene.

Dunkel b.p. Svensson.
Elanul finlandezului R. Meronen 

n-a fost suficient pentru a-i con
vinge pe judecători să-i acorde 
victoria în meciul cu polonezul 
Petek. Campionul european și-a 
valorificat nu numai puternicele 
sale lovituri, ci șl cunoștințele 
tehnice net superioare.

Petek b.p. R. Meronen

Categoria mijlocie
Englezului Warrington nu l-au 

fost necesare nld două minute 
pentru a încheia ostilitățile cu 
danezul Nielsen.

Warrington b. ab. I Nielsen.

Boxer cu alonjă, atent șl foarte 
' economicos In acțiuni, polonezul 

Gortat a oprit mereu șl la timp, 
cu directe de stingă și dreapta, 
atacurile Iul Kuran (Turcia). Abil 
In deplasări, polonezul nu a ac
ceptat nici un moment lupta de 
aproape. Kuran, un j»chet de 
mușchi încordați, pe gardă inver
să. a reușit de cîteva ori să-și a- 
tingă adversarul, dar nu îndea
juns pentru a putea micșora di
ferența de cel puțin ♦ puncte pe 
care și-a asigurat-o, timp de trei 
reprize Gortat.

Gortat b.p. Kuran.
La ultimul sunet al gongului, 

spectatorii l-au aplaudat cu căl
dură pe Parlov (Iugoslavia), pen
tru boxul său combativ șl spec
taculos. în primele două rundurl, 
disputa sa cu vest-germanul Jar- 
mer a fost echilibrată, dar tn ul
timul, pugllistul Iugoslav a punc
tat foarte decis, plimbîndu-1 pe 
Jarmer prin corzi.

Parlov b.p. Jarmer.

Categoria grea
In disputa cu danezul Schunck; 

polonezul Denderys a avut pînă 
In cele din urmă o misiune mal 
ușoară decît se anticipase. Cu 
lovituri de dreapta foarte puter
nice, el l-a zdruncinat serios, tn 
cîteva rînduri, pe danez care a 
fost numărat în prima repriză.
Situația s-a repetat și tn rundul 
II, încheiat înainte de limită, tn 
urma intervenției (socotim pripi
tă) a arbtrulul de ring Ganev.

Denderys b. ab. II Schunck.
Fără să fie un boxer de mare 

clasă, campionul Turciei — Ozbey 
— a reușit să culeagă aplauzele 
asistenței pentru comportarea sa. 
Cu elemente simple, dar execu
tate corect și precis, el l-a tem

perat pe englezul Harris, care — 
Intrat în panică — a primit și un 
avertisment In repriza a H-a. 
După citeva secunde, stlngaciul 
turc a intrat decis tn atac, a lo
vit năpraznic, iar Harris n-a gă
sit altă scăpare decît !ntr-o scă
dere de nivel prelungită, forțîn- 
du-1 astfel pe arbitrul cehoslovac 
Pospech să oprească lupta, dlc- 
ttnd descalificarea.

Ozbey b.desc. rep. n Harris.

Med anost, presărat cu obstruc
ții de ambele părți, care l-au o- 
bligat pe arbitrul maghiar Scher-
mer să intervină deseori. Mal ac
tiv tn ultimele trei minute de 
luptă. Liemant (R.D.G.) l-a elimi
nat pe elvețianul R. Meier.

Liemant b.p. R. Meier.

Prin eschive șl deplasări 
prompte, sportivul bulgar Fandov 
a Izbutit să evite cele mal multe 
din „ciocanele* greului iugoslav 
Nedelkovlcl. Spre sfîrșitul meciu
lui, pe măsura epuizării fizice, 
Nedelkovlcl a recurs la numeroa
se țineri pentru care a șl primit 
un avertisment.

Pandov b.p. NedelkovtcL

Cronici redactate de R- 
VILARA. R. CALARASANU, 
GH. ILIUTA și R. IOVAN, 

Caricaturi de
Neflgu RADULEACU 

Fo'oqrafii de
Aurel NEAGU

Solicitat de redacția 
„Sportului", azi am încercat 
să fiu și eu gazetar. Vă 
mărturisesc sincer, îmi do
ream de mult așa ceva. 
Mai ales în perioada cînd, 
încă, boxam. Nu o singură 
dată mi-am spus : „Nu știa 
cum văd ziariștii meciurile 
de box, că scriu numai... 
invers". Abia astăzi, cind, 
după gală, m-am aflat in 
fața colii albe, mi-am dat 
seama că nu-i o treabă toc
mai simplă să scrii tot ce 
ai văzut și mai ales ce ai 
simțit. Sînt sigur că n-am 
să mai accept nici o dată 
rolul de... cronicar.

In primul rînd, nu poți 
asista ca lumea la meciuri. 
Trebuie să judeci, să dră- 
muiești fiecare acțiune a 
celor din ring, fără să lași 
inima să-ți bată, ba mai

Cehoslovacul Hejdue (stin
gă) pregătind . directa de 
dreapta, cu care-l va zdrun
cina pe scoțianul Barbour.

A fost și gala a treia...
Nu știu pentru cine eu ve

nit, sub pălăria alb-orange a 
patinoarului, iubitorii „nobilei 
arte", ieri, la ora prînzului, 
cînd toropeala de afară îți re
comanda dacă nu îmbrățișarea 
răcoroasă a ștrandului măcar 
liniștea unei camere cu tele... 
Poate că nu știu, dar undeva 
mă simt vinovat în această ne
gare, fiind gata să recunosc 
justețea cuvintelor pe care lec
torul universitar Nicolae Popa 
mi le spunea, înaintea primu
lui gong al prînzului dumini
cal : „Cum, domnule, de ce-am 
ajuns cu zece minute înainte?! 
Am venit pentru Cuțov sau 
pentru Alexe. Eu mai mult pen
tru Cuțov, alții mai mult pen
tru Alexe™ Dar la urma ur
mei...*

$1 tot dlscutind. ne surprinde 
microfonul Iul I. Argăseală: 
„In limitele categoriei...". Pe 
nesimțite, s-a scurs primul 
med, apoi al doilea... De fapt, 
au trebuit să treacă cîteva mi

DIN COLȚUL TRIBUNEI
mult, chiar ctnd te luptă 
ai tăi, trebuie ti le vezi și 
greșelile ți, după toate 
citea. si le mai pui ți pe 
hîrtie. Nu știu ce fire tre
buie să ai pentru a putea 
si faci toate astea. Eu merg 
la box pentru că l-am iu
bit ți. fiecare știe, nu poți 
iubi decît cu inima. Acum 
sint un simplu spectator ți . 
mă încing aproape ca pe 
vremuri în ring.

Treaba cu gazetăria de 
azi mi-a stricat toată ziua. 
Cînd să mă încing, să mi 
supăr, să strig, așa cum 
făceau fericiții din tribune, 
îmi aminteam că trebuie să 
observ tot, să drămuiesc, 
să... fiu ziarist. Așa am a- 
juns să urmăresc astăzi 
toți stîngacii care au 
boxat. Încercam să fac , 
o comparație între ei ți 
mine. Pe vremea cînd 
boxam dobîndisem o încre
dere nemaipomenită în 
posibilitățile mele, tocmai 
pentru faptul că aveam, pe 
lingă alte calități, o gardă 
deosebită de a celor mulți: 
o „gardă inversă" — cum. o 
numim noi. Dreapta înain
te, la întîmpinare, și apoi 
o stingă zdravănă, care pu
nea adversarul la respect. 
Și ținta acestei torpile tre

PRESSINGUL IN BOX!
In 1953, Ia Varșovia; eînd 

priveam extaziat la evo
luția formidabilului Enghi- 
barian, a extraordinarului 
Wells san a redutabilului 
Soțlkas, am exclamat fără 
să vreau : „Iată boxul vii
torului, adevăratul box mo
dern !** Intr-adevăr, tșl fă
cea intrarea triumfală un 
curent Înnoitor In ' arena ce
lor trei rlnduri de corzi, 
O continuă mișcare, dar 
strici economică, pornită din 
necesitatea de a asigura o 
permanentă distanță față de 
adversar, de la care să se 
poată observa toiul, dar și 
să se acționeze prompt O 
necontenită împletire a ata
cului cu apărarea și mai ales 
a apărării cu contraatacul. 
Un procedeu nou, care la 
Jocuri sportive a fost denu
mit „pressing".

Șl Înainte se fntilnea a- 
ceastă manieră de luptă, dar 
mult mai Izolat și poate și 
altfel executată. Astăzi însă 
am găsit-o la marea majori
tate a celor mai iscusiți și 
mai eficace dintre maeștrii 
ringului. Spre deosebire de 
„pressingul” lui Linca, înso
țit ca mijloc de apărare de 
milimetricele eschive prin 
retragere, cu teribilele con
traatacuri peste umărul ad
vers, cei mai mulți dintre 
partlcipanțil „europenelor" 
de azi preferă deplasările 
scurte, foarte scurte, dar 
continui, din care aruncă lo
vituri de întîmpinare sail de 
oprire.

Cu adevărate ovații spon
tane au răsplătit spectatorii 
(care șl-au dovedit Încă o

nute bune pînă cînd atmosfera 
patinoarului a căpătat tempe
ratura de... dincolo de coperti
nă : italianul Grasso, un boxer 
cu furnici în mănuși, l-a depă
șit pe turcul Yadigar, care la 
ultimele europene, în „cetatea 
eternă”, urcase pe treapa a 
treia a podiumului. A fost un 
meci cu asemenea lovituri In
cit - zicea cineva — pumnii 
pugiliștilor ar fi putut să spar
gă pînă și un zid. La un sfert 
de oră după anunțarea deciziei, 
stăm de vorbă cu reprezentan
tul țării lui Ataturk, cu boxerul 
Yadigar, greu de recunoscut, 
căd în viața de toate zilele 
poartă... uriași ochelari de ve
dere ! Ne confiază, nu fără re
grete : „Am fost învins la ca
pitolul vitalitate ! Deși îmi pare 
tare rău că am părăsit compe
tiția am, însă, o compensație : 
o să pot vizita în liniște fru
mosul București. Ce să-i faci, 
așa e tn box, o dată pierzi, 
altă dată cîștigi..." 

buia si fie, de cele mai 
multe ori, ficatul. Azi, din 
cinci rtîngaci cîți au luptat 
în prima reuniune, nici 
unul nu știa să tragi stin
gă dintr-o bucată, puternic, 
la corp. Nici copilul acela 
al englezilor, Needham, de 
la „muscă" care este foarte 
talentat, nici irlandezul Tra
cey la „semiușoară”, nici ce
hoslovacul Hejduk, la „mij
locie*, nici mijlociul finlan
dez Virtanen și, ceea ce 
m-a scos din fire, nici greul 
nostru Ion Alexe. Toți țin 
stingă parcă o au legată cu 
o funie de gît. Îmi venea 
să urlu, să se audă în tot 
patinoarul: „Măi fraților ! 
Stingă este arma voastră 
cea mai puternică, în fața 
căreia puțini pot rămîne în 
pidoare. Numai puneți-o 
la treabă, hotărît și cu pu
tere. Nfte loviturile de 
stingă mi-au adus titlul 
olimpic. Și dacă nu mă cre
deți, întrebați-1 pe irlande
zul Fred Tiedt, diavolul cu 
care m-am bătut în finala 
de la Melbourne !-*

Nicolae LINCA 
campion olimpic 

la Melbourne 

dată competența și mai alee 
dorința de frumos) evoluțiile 
Iul Dumitrescu, Tregubov, 
Sokolov, Frederikson, Bo- 
zek sau Sllberman, ale Iul 
Veselinovio ea șl a merituo
sului său învins K. Mero
nen. Lista s-ar cere comple
tată cu alțl și alți comba
tanți. Ea rămine deschisă 
pentru alte nume noi pe 
care Ie va Impune actuala 
ediție.

Sint convins că nn greșesc 
cînd așez actualele ,,europe
ne* printre evenimentele is
torice ale ascensiunii boxu
lui modern. Ele constituie a- 
firmarea deplină a unui cu
rent care caracterizează șl mal 
mult Întrecerea de box ca o 
dispută a inteligenței, per
spicacității, atenției și reac
ției, a curajului, dar mal ales 
a hotărîril lucide în a găsi 
căi și procedee sigure și pre
cise. Această malnleră de a 
căuta mereu cu acțiuni și 
lovituri de tatonare sau o- 
prire, executate din apropie
re și totuși de la distanță, 
de a opri și mai ales de a 
contracara orice încercare 
adversă, de a provoca per
manent adversarul, dar gata 
orlcînd să-1 întâmpini cu lo
vituri scurte dar extrem de 
dure, transformă lupta într-o 
încordare maximă, de o In
tensitate acaparatoare. Ne 
amintește această manieră 
de luptă de iluștrii Lucian 
Popescu, Toma Aurel, Gh. 
Axioti, M. Fulea, Ion Popa, 
ca șl de Laslo Papp sau Va
leri Popencenko.

Eusfajîu MĂRGĂRIT

Și s-a mai consumat un med™ 
în fine, după victoria lui Zvoneo 
Vujin - care, între altele fie 
spus, a avut o serioasă galerie, 
dirijată de confratele Toma 
Hladnl de la „Sport Beograd" 
— a intrat în ring Calistrat Cu
țov. Cum îl știți, mlădios, slă
buț (oare nu pierde prea mult 
băiatul ăsta pentru a face ca
tegoria ?), cu pumni explozivi; 
românul s-a detașat net de ad
versar. Pe un fundal sonor care 
făcea imposibilă orice transmi
sie telefonică, masa presei no
tează cea de a dncea victorie 
românească consecutivă... în
vingătorul coboară timid, fără . 
emfază, treptele careului nr A 
gic... Instinctiv, privirea ni 
îndreaptă spre rîndurile 
față ale parterului, acolo und v 
primul antrenor al lui Cuțov, 
brăileanul Gh. Bobinaru urmă
rea, cu inima strînsă, bătălia 
din ring. 11 privim : zîmbește 
frumos, cu toți dinții, cel care 
l-a descoperit pe învingătorul 
de astăzi, predîndu-i abecedarul 
pugilistic intr-o sală pe vremea 
aceea amenajată într-un garaj...

Așadar. Cuțov a învins! Toa
tă lumea lși permite drept re
compensă un respiro. La bufet; 
cineva comentează cu îngrijo
rare : „Ei, de l-am vedea și pe 
Alexe cu mina sus..." Vreo trei- 
patru ascultători înclină din cap 
a aprobare, fără să adauge ni
mic... Văzîndu-i. ne aleargă gîn- 
dul la afirmația făcută cîndva 
de un poet, Bigiaretti dacă nu 
ne-nșelăm, afirmație care căuta 
să recunoască în dragostea pen
tru box un viciu de imagina
ție... A fost rîndul nostru să 
avem temeri : și poeții au une
ori dreptul să se înșele...

La 15,26 a apărut în ring Ion 
Alexe. Furtuna de urale ridică . 
parcă copertina cu cîțiva cen-®^' 
timetri. Din păcate, insă, o dată 
cu scurgerea minutelor entu-*4^r 
ziasmul tribunelor scade : pugi- 
listul nostru așteaptă prea mult; 
mizează exclusiv pe greșeala 
adversarului. „Atacă, măi băia
tule, du-te pe el !“ — se aude 
vocea strangulată a antrenorului 
Titi Dumitrescu. Dar ringul e 
parcă prea departe și cuvintele 
nu răzbat pînă la Ion Alexe...* 
S-a terminat. Se așteaptă verdic
tul. „Parcă totuși a punctat mai 
mult” — speră cineva. Momente 
de tensiune și... Alexe cu mina 
sus ! Numărăm victoriile : sînt 
șase 1 Ce să mai comentăm...’ 

Cineva se scoală și-și ia la 
revedere. 11 întreb de ce pleacă 
și-mi zîmbește parcă stânjenit.’ 
Apoi ridică din umeri: „A fost 
și gala a treia...*’

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

CANOTORII ROMANI PRINTRE FRUNTAȘII 
„REGATEI RINULUI SUPERIOR"

Schifiști din cinci țări (El
veția, România, Austria, Iu
goslavia și R.F. a Germaniei) 
au luat startul, în „Regata 
Rinului superior**, care se află 
la a 82-a ediție. Pe pista de 
apă de la Mannheim (ceva 
mai scurtă decît clasica dis
tantă de 2 000 m), canotorii 
români s-au evidențiat din 
nou, cucerind un loc I în 
proba de 4 fără cîrmaci, cu 
timpul de 6:22,4. Ei au între
cut confortabil echipaje din 
Mainz (6:26,6), Ziirich (6:31,9), 
De asemenea, comportări me
ritorii au avut Șt. Tudor — 
Gh. Gherman (7:01,3), la nu
mai 2 zecimi de secundă de 
învingători — Hitzbleck și 
Weinreich, din Emden (7:01,1). 
La dublu vîsle, sportivii ro
mâni au obținut un nou loc 
secund prin O. Pavelescu — 

C. Ciocoi (6:39,2). care au ter
minat în apropierea câștigă
torilor, elvețienii Burgin — 
Osswald. In fine, P. Cichi și 
Er. Papp s-au clasat pe locul 
IV, în cursa de 2 fără cîrmaci 
cîștigată de echipajul din 
Worms. Nass — Holm.

ÎN TURUL ITALIEI 
ACELAȘI LIDER: MERCKX

ROMA 1 (Agerpres). — 
După 'o zi de repaus. Turul 
ciclist al Itaiiei a fost reluat 
cu etapa a 16-a. Parma — 
Savona (228 km). Victoria a 
revenit italianului K Ballini 
în 6h 35:48 (medie 35,472 
km). In clasament continuă 
să conducă Eddy Merckx, ur
mat de Felice Gimondi — la 
1:42.

KLIM: 73,36 m 
la aruncarea ciocanului
MOSCOVA I (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs de 
atletism, care a avut loc la 
Minsk, sportivul sovietic E- 
duard Klim, medaliat cu ar
gint la J.O. din Mexic, a rea
lizat cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului în proba 
de aruncarea ciocanului: 
73,36 m.

In cadrul unul concurs at
letic desfășurat la Moscova, 
Bondarciuk a cîștigat proba 
de aruncarea ciocanului cu 
70,90 m.

DIN NOU PRIMAVARA ATLETICA PENTRU VALERI BRUMEL! Iată-l pe recordmanul lumii 
la săritura in înălțime, alături de antrenorul Cistiakov, în cursul antrenamentelor care l-ar 

putea readuce în concurs

Năstase și Țiriac au 
în proba de

Campionatele internaționale 
de tenis ale Franței au ajuns 
în stadial optimilor de finală 
în probele de simplu. Mascu
lin : Franulcvici (Iugoslavia) 
— Emerson (Aus.) 1—6. 6—3, 
6—0, 6—--2 ; Stolle (Aus.) — 
Ashe (S.U.A.) 6—1, 6—4, 6—2; 
Rosewall (Aus.) — Gulyas 
(Ung.) 6—1, 6—2, 6—1 ; Okker 
(Dan.) — Richey (S.U A.) 9—7, 
6—3, 6—3. f eminin : Marga
ret Court (Aus.) — Pat Walk- 
den (R.S.A.) 6—4, 6—0; Nancy

La Roland Garros 

debutat cu succes 
dublu-mixt

Richey (S.U.A.) — Eva Lund
quist (Suedia) 6—3, 6—0 ; 
Kerry Melville (Aus.) — Ma
ria Guzman (Chile) 6—1, 6—3.

In primul tur al probei de du
blu-mixt : Ann Jones (Ang.), 
I. Țiriac (România) — Mc 
Donald (N.Z.), Young (Aus.) 
forfait; Kerry Melville (Aus ), 
I. Năstase (România) — Crou- 
chon, Gorella (Fr.) 6—3, 6—-3; 
Franțoise Dilrr. J. C. Barclay 
(Fr.) — Judit Dibar, S. Dron 
(România) 6—1. 6—0.

Concursul ziarului Narodna Mladei

ELENA VINTILĂ 6,17 m LA LUNGIME
SOFIA, lfprin telefon). — Pe 

pista de tartan a stadionului Va
sil Levski au luat sfîrșit, la lu
mina reflectoarelor, întrecerile 
celei de-a XV-a ediții a concursu
lui internațional de atletism al 
ziarului Narodna Mladej. în ulti
ma zi. Elena Vlntilă (6,17 m — 
cel mai bun rezultat românesc al 
anului) și junioara Alina Popescu 
(6,04 m) au ocupat locurile 2 și 
respectiv 3 la lungime, în urma 
multiplei campioane balcanice 
Diana Iorgova, care cu 6,28 m 
marchează o accentuată revenire 
de formă. La triplu, Carol Cor- 
bu a sărit, ca și în urmă cu o 
săptămînă la București, 16,19 m, 
clasindu-se al treilea, iar Vasile 
Dumitrescu (15,75 m) a ocupat 
poziția a 8-a. Proba a fost domi
nată de săritorii din R.D. Ger
mană : Jorg Drehmel 16,64 și
Klaus Neumann 16,23. La prăjină 
— probă cîștigată de Joachim Bar 
(R.D.G.) cu 5,10 m — Cristian 
Ivan a ieșit din concurs, dobo- 
rînd toate cele trei încercări de 
la 4,40 m » Petre Astafei nu a

- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-
Cu prilejul meciului de 

pentatlon desfășurat la Hei
delberg. între echipele R.F. a 
Germaniei și U.R.S.S., atleta 
vest-germană Heidi Rosen- 
dahl a stabilit un nou record 
mondial : 5 023 puncte (100 m 
garduri: 13,6; greutate: 13.26 
m ; înălțime : 1,65 m ; lun
gime : 6,21 m; 200 m plat: 
24,8).

După 8 etape, în turul ciclist al 
Angliei conduce olandezul Den 
Hartog, urmat de compatriotul 
său Oosterhof la 5:50. 

putut participa, întrucît s-a acci
dentat Ia unul din ultimele an
trenamente, ca și campioana Ro
mâniei la înălțime, Virginia Bonei. 
In proba acesteia, austriaca Ilona 
Gusenbauer a realizat 1,84 m — 
nou reeord al țării sale și tot
odată cea mai bună performanță 
mondială a sezonului.

Rezultate : BARB ATI - 200 m: 
Bombach (R.D.G.) 20,8 ; 1500 m : 
Fromrn (R.D.G.) 3:44,8, Diessner
(R.D.G.) 3:45,4 ; 400 mg : Gavri- 
lenko (U.R.S.S.) 51,9 ; 3000 m ob
stacole : Jelev (Bulgaria) 8:39,0, 
Herman (R.D.G.) 8:42,6 ; disc • 
Bruch (Suedia) 59,66 ; 4x400 m : 
Cuba 3:13,5 ; FEMEI — 800 m : 
Kleinau (R.D.G.) 2:07,1 ; 100 mg : 
Koleva (Bulgaria) 14,2; înălțime: 
Gusenbauer 1,84. Faithova (Ceho
slovacia) 1,82, Blagoeva (Bulg.) 

5ielinska (Pol.) 1,76, Rechner 
(Elvețta) 1,73 ; disc : Stugner
(Ung.) 53.98. Cupele ziarului Na
rodna Mladej au fost oferite no
nei Gusenbauer și lui J. Bjjr.

Toma HRISTOV

In preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, la Goteborg : 
^tedia — Norvegia 4—2 (3—1).

Jocurile atletice „Memorialul 
Kennedy", desfășurate la Berke
ley (California), au atras peste 
15 000 de spectatori. Iată citeva 
rezultate : suliță : Kinnunen (Fin
landa) 86.23 m ; 1 milă : Labenz 
3:58,4 ; 5 000 m : Martinez (Me
xic) 13:51,8 ; prăjină : Railsback 
5,20 m ; 440 yarzi : Evans 45:8 ; 
disc : Sylvester 63,56 m.
H

Campionatul masculin de bas
chet al U.R.S.S. s-a Încheiat cu 
victoria formației Ț.s.K.A. Mos
cova. Pe locul secund s-a clasat 
echipa ’Dinamo Tbilisi.
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