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O CIUCĂ, DUMITRESCU, CUJOV Șl ALEXE
CAMPIONI DE BOX AI EUROPEI
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Cind am inaugurat, acum opt zile tableta
cotidiană. pe care. cu decenii in urmă.
Tudor Arghezi o impiiatase. desigur eu senti

mentul clar al propriei valori, in istona abia încropită 
a presei românești, am resimțit fiorul unei emoții mul
tiple. confluență sentimentală dar si de responsabili
tate față de un gen înnobilat de geniul cetei evocat și 
al altora care l-au urmat, dar și de opinia publică că
reia i s-au adre-at r-.ndunle noastre.

Circulind intre ringul europenelor și biroul redacției, 
am încercat să surprindem esențialul ori măcar inedi
tul fiecărei noi gale, mereu cu grija de a nu intirzia 
dar și cu acea de a include totodată ți cei mai proas
păt eveniment al fiecărei iile.

Și totuși azi n-am așteptat adevăratul final, deoarece 
credem statornic că ceea cț a putut contura profitai 
actualei ediții a europenelor pugilituce ie produsese 
oină in ajunul finalelor.

Intr-adevăr, indiferent de rezultatele celor 11 m-aciuri. 
care n-au inceput la ora cind aceste rinduri iau drumul 
tipografiei, știm ca a XVlIl-a coafrbntare a celei mai 
bune ..mănuși- ale Europei. <tâ sub imnul unui succes 
incontestabil. Poate că demeuteie eare-1 rom pin se cer 
organizate intr-o online fundamentată pe criterii obiec
tive. printre care cele de organizare și-ar justifica pre
ponderența. Dar. nu mai puțin import mu ne apar și 
cele subiective in a căror eșaieaure locul de frunte 
și-l merită, cu prisosință, reprezentanții cătorilor nous 
tre naționale.

Procentual, boxul românesc a reușit să aducă ta faza 
finală mai mult de jumătate dintre combatanții me
daliilor de aur și argint : 6 sportivi!

Acum gustăm, in sfîrșit. satisfacția (mai succes ple
nar și nu pe aceea a unuia izolat, de excepție; acum 
resimțim acea forță in diversitate, care couleiă mfimt 
mai multe bucurii și variate sennmeme printre care 
cel al siguranței drumului urmat piață aram m m pare 
cel mai reconfortant. De mott bon* oui tiu ist aștepta 
generația sa de aur c*_re să constitue. nu mm» eta
lonul valorii la un moment anume, cî s. exemplul *- 
tracțios. molipsitor pentru noile centrata de pugdr»n- 

prin numele lui X. Kîdan. .V Oșca. M. Gappar. C. Lă- 
zăreanu, L. Popescu. T. VureE I. Ctanac. Gt Stama:* 
Gr. Jelesneac. Gh. I'opescu și alți berari de mare tăiem 
și vigoare trecuți prin amatorismul european Ură pa
nașul meritat și rătăciți (cu foarte rare excepta e 
aspra lume a profesionismului.

Nu puține vor fi comentariile după ștmprrea tamo- 
’ ni lor de la patinoar și este de dorit ca ele să om oco

lească unghiul critic, răminind excli. rv taudal - - w 
incintătoare. Aceasta pentru că. asa ram au o dată a 
demonstrat-o sportul (și viața in generai) pate! de lauri 
ascunde, in dulcea sa legănare, cei mai veamesi vpem- 

' cultivați de grădinarul Automulțumire.
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• SILBERMÂN SI MONEA AU CUCERIT MEDAL IILE DE JLtG NT 
< COVACI A OBTINUT MEDALIA DE BRONZ

of iui Piiicev fin maiou alb), Cuțov plasează o reușită directă de stingă
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• ROMAKIA - PE PRIMUL LOC IN OÂSAMBfTUl

Sub privirile arbitrului Wolf

Categoria semimuscă

Palmaresul
a fost inaugurat

Udella a

al cărei 
a început

(R.D.G.), Ciucă reușește o contră de stingă pe atacul lui Novikov

Trebuia să vină, totuși, 
această ■ clipă, așteptată de 
17 ani — de la olimpiada 
finlandeză, cind Mircea 
Dobrescu ciștiga net in 
fața americanului Brooks, 
viitorul campion al „muș
telor” in ringul celor 5 
cercuri, fără a-i putea con- 
tznge insă pe arbitrii ju
decători să-i consfințească 
performanța pe buletinele 
de punctaj. Nu-mi amintesc 
ca opt mH de oameni să fi 
trăzt cu otita intensitate 
fiecare secundă a unui 
meci, fiecare atac și fie
care -.postă — așa cum au 
făcut-o aseară, in confrun
tarea decisivi pentru titlul 
european al categoriei 51 
kg. Ah, acest fantastic pu- 
blic bucureștean, intempes- 

pasionat, frenetic in

și antipatiile 
capabil de ge- 
incomparabile.

simpatiile 
sale — dar 
nerozități 
de recunoașterea sinceră a
calităților adversarului — 
indiferent de miza întrece
rii ! Dorind din adîncul su
fletului victoria care ne-a 
ocolit aproape două dece
nii, miile de entuziaști pre- 
zenți ieri sub copertina 
alb-galbenă n-au rămas in
sensibili la meritele tenace
lui Novikov, învins la 
mare luptă de tehnica și 
ambiția lui Constantin 
Ciucă. Mărturisim că mi
nutul care a precedat a- 
nunțarea verdictului jii s-a 
părut mai lung, mai teri
bil decit meciul p-opriu- 
zis. Și este lesne de ințeles 
explozia de bucurie a tri
bunelor, in clipa in care

a răsunat numele mult aș
teptat Am văzut, in clipa 
aceea, nenumărate priviri 
împăienjenite de lacrimi, 
am văzut necunoscuți îm- 
brățișîndu-se, ca membrii 
aceleiași familii, am văzut 
chipuri crispate de emoție, 
am auzit Ovații enorme. Și 
i-am văzut, în sfîrșit, ' pe 
cei doi adversari, Ciucă și 
Novikov, aurul și argintul, | 
plîngînd, fiecare, cu 
pe umărul omului 
colț.

Decizia unanimă a 
cătorilor face inutil 
comentariu asupra 1 
tului valoric. Nu pot să nu 
reamintesc; totuși, încă o

capul 
din

, jude- 
orice 

rapor-

Dan DEȘLIU
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Intr-o atmosferă caldă, in 
ciuda timpului friguros, au 
urcat în ring minusculii fina- 
iiști ai categoriei, 
palmares european 
la București.

Italianul Franco

pornit decis la atac, renun- 
țind deliberat la orice studiu. 
Ungurul Gyorgy Gedo n-a 
acceptat insă stilul de bătaie 
pe care se străduia să-l im
pună Udella și a eschivat 
eficace. In continuă depla
sare, stingaciul Gedo a pla
sat directe de dreapta, care 
l-au stopat pe pugilistul ita
lian.' In repriza secundă' 
Udella a forțat apropierea de 
adversar, dar Gedo știe că 
trebuie să facă... pas înapoi, 
directă de dreapta și croșeu

brațul sting, cu care a dat 
toată gama de directe, croșee, 
laterale, în special pe tentati
vele de atac ale adversarului. 
După această repriză aproxi
mativ egală, în care studiul a 
fost prea mult prelungit, No
vikov ia inițiativa luptei, gă
sind un Ciucă dacă nu apa
tic, în orice caz nu prea activ. 
Mai rămînea o singură șansă, 
aceea a ultimelor trei fninute. 
De obicei decisive, totdeauna

I 
{Continuare In pa9. a 4-a)

ECHILIBRU VALORIC ÎN PRIMA H 

A FESTIVALULUI DE TIR DE LA TUNARI
Câștigătorii individualelor: Tripșa, Bahrman, Rotaru,

Milutinovici și Georgeta Șerban
Prima performanță înregis

trată ieri pe poligonul Tunari,, 
în ziua inaugurală a cele)- de 
a XH-a ediții a internaționa
lelor de tir și a HI-a a Bal
caniadei, este numărul record 
al participanților, care depă
șește cifra de 300 (dintre care 
260 de pește hotare), repre- 
zentînd 17 țări (țintasii fran
cezi n-au mai sosit la con
curs). Cu toată avalanșa con- 
curenților și timpul nefavora
bil întrecerilor, organizatorii 
au trecut cu brio cel dinții 
examen, dar faptul nu mai 
constituie o surpriză, avînd în

vedere reputația specialiștilor 
sportului cu arma din țara 
noastră la acest capitol. Este 
drept însă că, în ciuda efor
turilor depuse, ploaia și vîn- 
tul au stînjenit, într-o oare
care măsură, evoluția la li
mita superioară a maeștrilor 
tirului prezenți la start, prin
tre care mulți ași ai preci
ziei și stăpînirii de sine.

în programul de duminică 
au figurat patru probe, care 
au dat loc la dispute deosebit 
de strînse, echilibru competi- 
țional demonshat și de rigu

roasele clasamente. De pildă, 
învingătorul de la armă libe
ră calibru redus culcat 60 f, 
americanul Bahrman, nu a pu
tut fi cunoscut decit la peste 
o oră de la încheieiea trage
rilor. Adversarul său princi
pal, campionul olimpic de la 
3x40 f, Klingner, care înscri
sese tot 596 p, a trecut și el 
prin mari emoții, sperlnd că 
va ocupa locul întîi. Dar ul
tima decadă a fost hotărîtoa- 
re și favorabilă lui Bahrman.

O frumoasă impresie au lă-

(Coiitinuarț In pag. a 3-a)

imp de opt zile interesul 
iubitorilor de sport a fost 
monopolizat de evenimen
tele campionatului euro
pean de box. în prima jumă
tate □ perioadei matineele

și nocturnele s-au succedat destul de 
potolit,- pregătind parcă seratele con
centrate, pline de încordare sportivă, 
care au urmat. Și apoi, ultima gală, în
cununarea fastuoasă a întregii compe
tiții, apoteotică prin proporții, prin fru
musețe.

S-a încheiat campionatul continental 
al pugiliștilor și dacă am fi sentimentali 
ar trebui să spunem că nu ne vine a 
crede, atît de plăcut ne-am obișnuit cu 
drumul zilnic la patinoarul „23 August". 
Prilejul excepțional de a fi găzduit a- 
ceastă întrecere europeană ne obligă 
mai curînd la un succint bilanț de primă 
oră.

S-a stins bateria de becuri de peste 
ring, s-a stins lampionul cilindric alb- 
roșu (care n-a fost totdeauna la înălți
mea celebrității firmei Longines), de 
mîine se strînge sul umbrarul alb-porto- 
caliu care ne-a ferit de sulițele soare
lui și de picăturile unor ploi capricioa
se. La sfîrșit de bal, strînsul maldărelor 
de confetti și al cozilor de serpentine 
ar putea stîrni o ușoară undă de tris
tețe. dacă n-am avea suficiente motive 
de bucurie.

Dincolo de insuccesul de cassă, prici
nuit de o gravă imprudență comercială 
(neiertătoare în industria spectacolului), 
rămîn destule prilejuri de bilanț pozitiv. 
Organizarea campionatului — sub as
pectele ei tdfinice — a fost amplu elo
giată și pînă acum, mai ales de repre
zentanții presei străine, ceea ce sporește 
valoarea laudei. In ansamblu, ni s-au 
oferit, la toate nivelele și în toate faze
le, întreceri de mare atracțiozitate, a- 
tribut amplificat adesea de extravagan
țele tragerii la sorți. Trecerea în revistă 
a tor ce are mai bun pugilismul amator 
european a fost edificatoare pentru un 
anumit stadiu al acestui sport în lume, 
dar mai ales ca element de comparație 
pentru boxul autohton.

Din acest ultim punct de vedere, ex
presia satisfacției noastre este deplină. 
Cele patru centuri de campioni europeni 
care încing brîurile tinerilor români, cele 
șapte medalii cu -care ei au îmbogățit 
panoplia pugilismului nostru, ar fi argu
mente îndestulătoare. Dar o judecată 
lucidă ne îndreptățește să considerăm 
că mulțumirea majoră pe care ne-a 
produs-o acest campionat european 
constă în maniera clară, indubitabilă și 
incontestabilă în care au fost obținute 
victoriile românești. Succesul boxerilor 
noștri nu a fost aproape deloc pus în 
legătură cu desfășurarea campionatului 
la București ; în schimb, n-a lipsit rela
ția normală cu pregătirea lor fizică, 
tehnică, tactică, lată un compliment me
ritat pentru buna școală românească 
de box, care are tradiție tot pe atît pe 
cîl are și viitor I

Aseară s-au împărțit multe premii și 
trofee, centuri și medalii, răsplătind pe I.----- •• cej

co
al-

(Continuare tn tag. a 4-a)

boxerii cei mai buni, cei mai tehnici, 
mai tineri, cei mai talentați. (Doar 
misia de organizare, presupusă a fi 
cătuită din specialiști, a distribuit 
cel puțin nefiresc într-un sport indivi
dual — premii pentru cele mai bune... 
echipe !). Incununînd seria distincțiilor, 
Comisia continentală europeană A.I.B.A. 
a onorat boxul românesc cu un trofeu 
pe care, după cum s-a văzut, l-a bine
meritat.

Victor BANCIULESCU
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DEZNODAMÎNTUL CAMPIONATULUI

RĂMÎNE ÎNCĂ 0 ENIGMĂ
Mare tristele pentru

lider.

minutul

Dhiamo

in coasta arădenilor

F. C. Argeș și

Progresul se zbat

e

București

CLASAMENT

iniins In

In plasa retrogra

dării

Presiune la poarta Farului, dar 
Ștefănescu intervine prompt

Foto: TH. MACAKSCHI

REZULTATE TEHNICE

DINAMO BACĂU — U.T.A î—0 (0—0)
„U* CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI 0—0
VAGONUL — POLITEHNICA IAȘI 2—0 (0—0)
A.S.A. TG. MURES — PROGRESUL 2—0 (0—0)
RAPID — CRISUL 2—1 (1—0)
JIUL — PETROLUL 3—0 (2—0)
STEAUA — FARUL 2—0 (0—0)
F.C. ARGEȘ — „U" CRAIOVA 2—0 (2—0)

ECHIPA ETAPEI
GORNEA

SĂTMĂREANU NUNWEILLER IV POJONI DELEANU
PETESCU NEDELCU

D. ENE LUPULESCU VOINEA CREINICEANU

ETAPA VIITOARE (11 iunie)

1. U.T.A. 28 15 4 9 44—27 34
2. DINAMO BUCUREȘTI 28 14 5 9 51—31 33
3. DINAMO BACĂU ' 28 13 6 9 31—27 32
4. RAPID 28 13 5 10 38—33 31
5. „U" CLUJ 28 13 4 11 47—35 30
6. STEAUA 28 13 4 11 48—37 30
7. JIUL 28 12 5 11 33—29 29
8. „U" CRAIOVA 28 13 3 12 44—44 29
9. FARUL 28 12 3 13 34—39 27

10. POLITEHNICA IAȘI 28 12 3 13 29—37 27
11. A.S.A. TG. MURES 28 12 3 13 32—42 27
12. CRISUL 28 9 8 11 32—29 26
13. PETROLUL 28 11 3 14 25—36 25
14. PROGRESUL 28 8 8 12 27—38 24
15. F.C. ARGEȘ 28 11 1 16 31—44 23
16. VAGONUL 28 9 3 16 36—54 21

PROGRESUL - „U" CRAIOVA
JIUL — „U" CLUJ
DINAMO BUCUREȘTI — PETROLUL
F.C. ARGEȘ — VAGONUL
DINAMO BACĂU — RAPID
CRIȘ4JL - A.S.A. TG. MURES
POLITEHNICA IAȘI — STEAUA
U.T.A - FARUL
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CONAN DOYIE
Formidabil final de 

campionat. Ca in celebra 
cursă Zatopek-Kuț, de 
pe stadionul Republicii, 
acum 16 ani.

Vă aduceți aminte ? 
Kuț atacase ca pe suta 
de metri, sau, mai bine 
'zis, ca U.T.A. în tur. A- 
vansul părea imposibil de 
recuperat. Ca și punctele 
U.T.A.-ei. ’SASE la nu
măr !

La jumătatea cursei, 
Kuț a redus, însă, fuleul. 
Ca și U.T.A. Pe partea 
opusă, Kuț n-a putut e- 
vita „punctul mort". Ca 
și U.T.A., de altfel, îm
potriva Vagonului.

Au urmat cîteva sprin
turi. Kuț întorcea mereu 
capul, speriat de pașii tot 
mai mari ai lui Zatopek. 
Ca și U.T.A...

Pe ultima turnantă, 
Kuț a continuat să-și 
simtă brațele moi. La 
Iași, Lereter a pierdut, 
tot in turnantă, un punct 
imens, în minutul 89. Și 
astfel, cursa de urmărire 
U.T.A.-Dinamo a iuțit 
inimile tuturor iubitori
lor fotbalului. U.T.A. a 
continuat să piardă te
ren. Acel 2—1 cu Arge
șul la Arad a fost o vic
torie ă la Pirus. Gol
averajul trecea de par
tea lui Dinamo. Iar gol
averajul in final de cam
pionat 
punct.

Ieri, 
atins 
Aradul 
posibile. In min. 35, cînd 
Mustețea își așeza min
gea ta 11 m de Coman, 
U.T.A. își simțea visul 
implinit. Dar a interve
nit BARA, autorul ma
relui suspense al acestui 
campionat. Și totuși, 
timpul continua să curgă 
sub semnul echilibrului: 
0—0 pe ambele fronturi. 
Fotbalul, însă, gelos pe 
Conan Doyle, a vrut să 
ne ofere un final rar. tn 
cîteva minute, Daniel 
Ene a fost invitat să 
preia rolul lui Sherlock 
Holmes, în minutul 90!

...Mai sînt cîțlva metri 
pînă la firul de sosire, 
în celebra cursă Kuț-Za- 
topek, „omul locomo
tivă" a obținut victoria 
cu eițiva pași înainte de 
potou. Fotbalul, însă, 
pare decis să ne ofere 
soluția doar în secunda 
5400 a ultimului meci.

Cine ar fi crezut 
blindul nostru 
nat 
un 
nos

valorează cit un

cursa cea mare a 
cred paroxismul, 
a trăit clipe im-

ci
campio- 

din martie va avea 
final atît de furtu- 

?

loan CHIRILA
P.S. Jos, triunghiul 

Argeșul — Progresul — 
Petrolul, gelos pe „con
trele" din meciul U.T.A.- 
Dinamo, ține să complice 
de asemenea lucrurile. Șl 
asta sub privirile senine 
ale Vagonului, care ride 
iii hohote, ca „ucenicul 
vrăjitor" din poveste...

-

ARĂDENII RĂMiN PRADĂ NESIGURANȚEI
Hotărît lucru, U.T.A., a- 

ceâstă frumoasă echipă 
a fotbalului românesc, 

este blestemată de zei 1 Să 
pierzi un meci în ultimele 30 
de secunde, iată un deznodă- 
mînt dramatic, un deznodă- 
mînt care i-a doborit — la 
propriu — la pămînt pe nefe
riciți! fotbaliști ai Aradului.

Faza dramei s-a consumat 
după regulile nescrise ale... 
destinului. Un șut oarecare al 
lui Volmer a lovit mîna lui 
Pojoni — lovitură liberă de la 
18 m — execută Daniel Ene 
în zid, Gornea (superb în a- 
ceastă partidă) pleacă pe di
recția șutului care întîlnește 
un picior și mingea ricoșează 
în colțul opus t min. 90 1—0 
pentru Dinamo Bacău.

Fotbaliștii arădeni nu pot 
să-și creadă ochilor, cîțiva se 
uită la cer !, iar alții cad ca 
trăzniți la pămînt și 
iarba 1

Gîteva secunde mai 
la ieșirea de pe teren,
rile lor — răvășite de amără
ciune — sînt niște oglinzi pe 
care curg nestăpînite șiruri 
de lacrimi... Jocul a atins li
mita dramatică a omenescu
lui.

Ce a fost pînă în acest mi
nut de grație ? Fotbal-specta
col, fotbal elegant, ambele 
echipe interpretîndu-și cu ta
lent și măiestrie partitura. Di
namo Bacău, formație „grea" 
cu o valoare mult mai mare 
decît i se face reclamă, a 
atacat cu inteligență cea mai 
mare parte a timpului. Faptul 
că n-a marcat pînă în ultime
le clipe ale jocului se dato
rește în egală măsură ripostei 
organizate a adversarului, ne
șansei și întîmplării că a întîl- 
nît în ultimă instanță 
gool-keeper într-o formă 
traordinară.

La rîndul său, U.T.A., 
demnitate și fair-play-ul
recunoscute a jucat 70 minu
te deschis, urmărind rezulta
tul fără a sacrifica spectaco
lul. în prima repriză, mai 
ales, am asistat la faze care 
au... aruncat tribunele în aer ! 
Astfel, în min. 14, Axente 
scapă singur pe poartă, intră 
în careu, nu-și ia răspunderea 
șutului și centrează la Flo
rian Dumitrescu a cărui bom
bă de !a 8^9 metri este res
pinsă de Ghiță. mingea ajun
ge la Domide și acesta șutea- 
ză peste poarta goală! In 
min. 20 o senzațională lovitu
ră de cap — de la 6 m — 
a lui Nedelcu este apărați 
uluitor de Gornea în min. 4.. 
Dinamo Bacău este la._ cîțiva 
centimetri de gol, dar mingea 
ștearsă cu capul de Vătafu 
lovește rădăcina barei late
rale...

mușcă

tîrziu, 
chipu-

un 
ex-

CU 
său

MINUTUL DE AUR
Vagonul —Politehnica lași 2 — 0 (0 — 0)

ARAD. 8 (prin telefon). Stadion Vagonul, timp ploios, rece, vtr.-. : 
teren alunecos, spectatori 100. Au marcat : Stănoaie și Sfirlogea 
(min. 59).

VAGONUL : Gherghel 9 — Mihăllescu 7. Pop 8. Muiroth 8. 
Lenart 7. Sfirlogea 7, Mlhai 6. Stănoaie 7. Amoțchi 6. Dembrov
schi 8 (min. 78 — Schwellllnget), Macâvei 7 (min. 78 — Mertes).

POLITEHNICA : Constantinescu 8 —Gavrtlâ 6. lanul 8. :
7. Delcanu 3, ștefănescu 7, Goliac 6. Incze IV 6, Lupu'.escu S. Cu- 
perman 7, Costăchescu 5 (min. 72 — Dănilă).

A arbitrat Petre Badea ajutat Ia linie de Const.
Calugherovicl și Gavrflă Pop (toți din Brașov).

Trofeul Petschowschi pentru public : 10.

în nota 
gazdelor.
7, am 

ocazii clare 
însă de

na re a 
minutul 
două 
ratate

Dembrovschi. Trep- 
se echilibrează, a-

artida a început 
de dorhi
In 

consemnat 
de goli 
Stănoaie și 
tat meciul
poi inițiativa trece de partea 
ieșenilor. Un șut al lui Cuper- 
mari zguduie bara (min. 21) — 
ratează apoi Incze IV în si
tuații cînd apărarea Vagonului 
se dovedește ușor penetrabilâ. 
Ripostează Vagonul, dar Sfirlo
gea (min. 27) reia seria ratări
lor care vor continua pînă cînd 
fluierul arbitrului vestește sfir- 
șitul primei reprize.

După pauză, continuăm
notăm alte ocazii, alte ratări 
și cîteva infervenții utile ale 
celor doi portari. . Totul pînă 
în min. 59 cînd scorul devine 
fulgerător 2—0 : Dembrovschi ii

să

servește pe Stăncaie, care de 
la 6 m trimite în plasă. Tot 
Dembrovschi îl pune în «ursă 
în același minut pe Sfirlogea. 
Acesta sprintează, lasă în ur
mă apărarea ieșeană și înscrie 
nestingherit.

Tn min. 67, Dembrovschi face 
un slalom spre poarta ieșeană, 
lanul îl oprește prin fault în 
careu și... 11 metri. Execută și 
ratează același Dembrovschi.

Ieșenii cu gîndul la prestigiu 
ripostează, partida devenind 
astfel mult mai animată. Gher- 
ghel, însă, se opune categoric 
tuturor încercărilor Politehni
cii.

REMIZA....DE LUPTA

GH. NICOLAIȚA, coresp.

Tineret rezerve : Vagonul— 
Politehnica Iași 2—1 (2—0).

Dinamo Bacău — U.T. A. 1-0 (0-0)
BACĂU, 8 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion „23 Au- 

gust“, timp rece, teren bun, spectatori aproximativ 10 000. A mar
cat : Ene Daniel (min. 90).

DINAMO BACĂU : Ghiță 9 — Kis 8, NunweUler IV 9, Vellcu 7, 
David 8, Vătafu 8, Nedelcu 9, Ene Daniel 9, Dembrovschi 7, Ru- 
giubei 6 (min. 73 Tr. Popescu), Băiuță 7 (min. 65 Volmer).

U.T.A. : Gornea 10 -L Birău 7, Bacoș 8. Pojoni 9, Czako 3, Pe- 
tescu 9, Lereter 8, Axente 8, Broșovschi 8, Domide 7, Fl. Dumi
trescu 8.

A condus Mitko Clukov (Bulgaria) Șt#**'#- ajutat bine la 
linie de C. Popa (București) și E. Păunescu (Ploiești).

Trofeul Petschowschi (pentru public) 9.

Dinamo București 0-0„U" Cluj
CLUJ, 8 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion Municipal, 

timp frumos, teren bun, în ciuda ploii care a căzut dimineața ; 
spectatori aproximativ 30 000.

UNIVERSITATEA CLUJ : Moldovan 6 — Crețu 8, Pexa 7, So
lomon 8, cîmpeanu 6, Anca 6, Neșu 7, Uifăleanu 5 (min. 52 Co
drea 7), Mustățea 6 (min. 79 Lică), Oprea 5, Bungău 8.

DINAMO BUCUREȘTI : Coman 8 — Popa 8, Boc 8, Dinu 6, Ște
fan 7, Gherghell 6 (min. 63 Sălceanu), Stoenescu 7, Sălceanu 5 
(min. 67 Pircălab), Radu NunweUler 7, Dumitrache 7, Lucescu 8.

As arbitrat Al. Gaidarov (Bulgaria) +++++• la linie Mircea 
Rotaru șl Valentin Buimistruc (ambii din Iași).

Trofeul Petschowschi (pentru public), 6.

V

în a doua parte a meciului, 
tensiunea s-a păstrat maximă 
pînă în ultimele 15—20 minu
te, cînd întreg stadionul — 
inclusiv cele două echipe —<• 
au început să creadă într-un 
draw imposibil de clintit.

Arădenii au început să joa
ce exclusiv ,.cartea" apărării, 
trimițînd.' din ce în ce mai 
rar „iscoade* în terenul ad
vers. Poate au greșit, mulțu- 
mindu-se deliberat cu un 
„nul" al cărui profil se dese
na clar și părea indubitabil.

Dar, a venit minutul 90 și 
speranțele elevilor antrenoru
lui Dumitrescu s-au prăbușit 
ca un castel de cărți... Acesta 
este fotbalul, dramaticul nos
tru fotbal de toate zilele 1

Marius POPESCU

Tineret-rezerve: Dinamo
Bacău—UT. A. 1—1 (0—0).

APARAREA. BAT-O VINA!
Jiul — Petrolul 3-0 (2-0)

PETROȘANI, 8 (prin telefon). Stadion Jiul, teren desfundat, timp 
ploios, spectatori 2 000. Au înscris : Naidin (min. 17 și 57) șl Li
bardi (min, 21).

JIUL : Stan a — Tonca 5 (min. 59 — Georgevicl 7), Georgescu 
7. Stoker 8, Mihai 8. Cotormani 8. Sandu 7, Peronescu 8, Libardi 
7, Achim 6 (min. 70 — Grizea), Naidin 8.

PETROLUL : Vișan 4 — Gruber 4, Bâdin 5. Horea I 5. N. lonescu 
4. Iuhas 4, Dineuțâ 4, Oprișan 4, Dridea I 4, Grozea 5, Moldo- 
veanu 5.

A arbitrat Aurel Bentu fii**, ajuta* bine la tușă de A. 
Rădulescu ți M. Sadoveanu (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.

ploaie persistentă de zeci 
de ore a transformat te
renul într-un amalgam 

de mlaștină și patinoar, fapt 
care a constituit din plecare 
un handicap pentru cele două 
echipe. Cum au înțeles insă 
ele să-l depășească ? Jiul- 
printr-o ofensivă susținută și

TOATA LUMEA MUITIIMIEA
In timp ce patinoarul „23 

August" a devenit în 
aceste zile o cochetă a- 

renă de box, în... compensa
ție, stadionul Giulești, după 
ploaia fără răgaz care s-a a- 
bâtut asupra Bucureștiului, 
s-a transformat intr-un pati
noar. Desigur, față de canti
tatea de ploaie căzută în ul
timele 24 de ore, terenul de 
joc s-a prezentat peste aștep
tări. fără băltoace, fără por
țiuni mocirloase, dar gazonul 
tinted n-a permis un bun con
trol al balonului, jucătorii 
trebuind de multe ori să facă 
eforturi Dentru a-și păstra 
echilibrul.

Rapidul a f-xt echipa care 
a apărut mai puțin deranjată 
de aceste condițiuni speciale 
de joc. Giuleștmii s-au ținut 
mai bine pe picioare, desfă- 
șurind în prima repriză u 
jar dinamic în continuă mi; 
care, derutant pentru paspeț 
Aripile bucul estonilor, î 
special, au acționat cu mare 
dezinvoltură, dezarticulînd a- 
desea sistemul defensiv al 
arădenilor. Și, după minute 
în șir de presiune, cînd apă
rătorii Crișului nu mai știau 
cum să facă față situațiilor 
dificile ce se iveau în fața 
porții lui Catena, Neagu, pus 
în poziție bună de Petreanu, 
a tras pe jos. pe lîngă bară, 
deschizînd scorul : 1—0 (min. 
35). A fost, fără îndoială, re
priza Rapidului, care ar fi 
putut realiza înainte de pau
ză un scor mai consistent. 
Rind pe rînd. Neagu și Ma- 
zurachis au ratat însă. în si
tuații din cele mai favorabile.

Orăder.ii au acționat timid 
în primele 45 de minute și au 
căutat prea mult poziția idea
lă de șut, din careu, folosind 
rar șuturile de la distanță 
(bară! Balogh, min. 25). Se 
părea că ei vor cădea complet 
după ce, în min. 51, Dinu, 
executînd o lovitură liberă de 
la 4* metri, a trimis șutul 
prin zid, în poarta lui Cato- 
na i 2—0. Dar n-a fost așa. 
Orădenii au ieșit la atac și 
Kun II a pătruns în careu, 
șutind pe lîngă 
ieșit din poartă 
intimida : 2—1. în 
ambele echipe au 
țumite de rezultat, așteptînd,' 
parcă, să se reîntoarcă mai 
repede la vestiarele calde și 
primitoare...

• ••

timp 
teren 
circa 
(min.

" RAPID 2 (1)
CRIȘUL 1 (0)

Stadionul Giulești, 
urit cu ploaie măruntă, 
alunecos. Spectatori : 
4 000. Au înscris : Neagu
35). Dinu (min. 51) și Kun n 
(min. 56).

RAPID : Răducanu 6 — Pop 
7. Motroc 7., Lupescu 7, Grea- 
vu-8. Dinu 8, Marin 6, Năstu- 
rescu 8, Neagu 7 (din min. 58 
Angelescu 7), Mazurachis 6, 
Petreanu 8.

CRIȘUL : Catona 8 — Ba
logh 7. Sărac 6, E. Naghl 8, 
Popovid 6, Tomeș 6. Cociș 7, 
Suciu 5 (din min. 72 Petrescu). 
Kun I 6. Ktm II 6. Harșani 7.

A arbitrat Gr. Birsar. (Ga- 
lâ-j) ajutat biofe
la linie de Gh. Manole (Con
stanța) și AL Ene

Trofeul Petschow 
tru public) : 8.

orientată pe extreme, la ju
cătorii plasați pe poziții avan
sate. Petrolul. în schimb, fără 
nici o veleitate de ofensivă a 
optat peț/ru varianta unei 
stricte apărări.

După o mare ratare a lui 
Libardi '(min. 8 a tras peste 
poarta goală), Naidin deschide 
scorul printr-o lovitură cu 
capul, fază la care întreaga 
apărare a Petrolului a fost 
spectatoare- Jiul atacă dezlăn
țuit și după 4 min. majorează 
scorul: Peronescu are un dri
bling prelungit pe extrema 
dreaptă, centrează la semi- 
înălțime, Vișan ratează inter
cepția și Libardi introduce 
mingea în plasă.

în repriza secundă meciul 
are aceeași turnură : atacurile 
Jiului prind mereu pe picior 
greșit apărarea petrolistă și 
doar șansa (a se citi noroiul 
din careul oaspeților !) sal
vează echipa Petrolul de go
luri gata făcute (min. 47, 49 și 
78). Totuși, în min. 57 o minge 
reluată de Naidin poposește 
din nou în poarta lui Vișan, 
după ce bara se opusese la 
un șut violent al lui Sandu, 
expediat de la 35 de metri-

Paul SLAVESCU
redactor la revista FOTBAL

iov®), 
(pen

Meciul începe sub semnul 
unei dispute îndîrjite 
pentru rezultat. Se joa

că prudent de Ambele părți 
(cei doi oameni de gol. Oprea 
și Dumitrache, sînt păziți se
ver de Stoenescu și, respectiv, 
Pexa), și cu apreciabilă doză 
de trac, ceea ce favorizează 
numeroase greșeli tehnice, 
chiar și în zonele de pregă
tire a atacurilor.

Jocul iese din anonimat a- 
bia după un sfert de oră (min. 
16) cînd, — la o lovitură li
beră executată de la aproxi
mativ 25 de metri — Bungău 
scutură bara transversală, 
spre stupefacția lui Coman, 
care nu are timp să schițeze 
vreun gest. Bomba lui Bun
gău este, însă, un simplu foa 
de paie, atît ,U“ cît și adver
sara sa'continuînd să se ex
prime incoerent pe teren, le- 
gînd greu în apropierea ca
reurilor de ,16“. asumîndu-și 
rar curajul de a ataca pe 
spații mai largi, în viteză, cu 
sprijinul coechipierilor din li
niile dinapoi. Inițiativa apar
ține, totuși, studenților, care 
încearcă să spargă pe flancul 
drept dispozitivul de apăra
re dinamovist. La o aseme
nea fază, Uifăleanu Șutează 
puternic, din interiorul care
ului (aproximativ 14 m, la
teral dreapta), balonul atinge 
mîna lui Ștefan (aflat la nu
mai doi metri de adversar, 
fără intenția de a juca min
gea) șî arbitrul bulgar Gai
darov acordă — evident gre
șit — penalty ; execută Mus- 
tețea, cu o fentă care-1 tri
mite pe Coman în stîngă și 
balonul în dreapta... dar în 
bara verticală. în continuare, 
jocul degenerează un timp și 
asistăm la o serie de faulturi 
grosolane, scene de-a dreptul 
penibile, în care Mustețea, 
Dinu, Boc și Uifăleanu plă
tesc niște polițe sub ochii 
arbitrului și ai unui întreg 
stadion.

în min. 40, la un fault (de 
astă dată, de joc) comis de 
Dinu asupra lui Mustețea,

bara îl apără — pentru a 
treia oară în această repriză 
— pe Coman: Bungău exe
cută lovitura liberă, saurt, 
lateral, spre Solomon, care, 
venit din urmă, reia puternia 
în .transversală".

După reluare, aspectul jo
cului se schimbă, devenind mai 
viu, mai cursiv, mai plăcut. 
Impulsionat de Codrea (in
trodus în min. 52 în locul lui 
Uifăleanu) atacul gazdelor ac
ționează acum coerent, în tem
po ridicat, creînd faze cu o ac
centuată doză de periclitate 
pentru buturile dinamoviste 
și oferind lui Boa și lui Popa 
(hotărîți în intervenții, mereu 
bine plasați) posibilitatea de 
a se remaroa. La rîndul lor, 
dinamoviștii răspund cu con
traatacuri rapide. Dumitrache 
se demarcă în continuu, ac
ționează pe un spațiu larg și 
în min. 58 este bine găsit de 
Lucescu care îl servește în 
adîncime; pătruns cu balo
nul în careu, nouarul națio
nalei plasează mingea pe lin
gă portarul ieșit, dar Moldo
van pune un picior — in ex
tremis — rezolvînd astfel di
ficila situație de Ia poarta sa.

Pînă la sfîrșit mai reținem 
următoarele faze, momente de 
tensiune la porțile lui Coman 
și Moldovan : — min. 69 Bun
gău șutează puternia și cu 
efect de la aproximativ 25 m, 
puțin lateral stîngă, dar Co
man salvează miraculos j
— min. 74 Solomon încearcă 
poarta de la distantă, pe jos, 
lîngă bară, însă Coman este 
atent șj reține; — min. 78 
Lucescu scapă pe aripa 
dreaptă dar este placat necru
țător de către Cîmpeanu;
— min. 80 Lucescu debor
dează în viteză pe extrema 
stîngă de astă dată, dar Cre- 
țu îl oprește prin fault;
— min. 82 centrare Crețu dă 
pe aripa dreaptă, mingea îl 
depășește pe Coman, ieșit, 
■dar Și pe Bungău care se pre
gătise să intervină în mod 
decisiv. Pînă la sfîrșit. un 
singur moment important... la 
Bacău, de unde megafoanele 
stadionului anunță deschide
rea scorului de către fotbaliș
tii băcăuani. Astfel, dinamo
viștii bucureșteni se apropie 
de lider la un singur punct, 
prbmițînd pentru ultimele 
două etape un final și mai 
zbuciumat ca pînă acum.

Atac rapidist, respins cu greutate de apărătorii orădenl

Răducanu, 
pentru a-1 
continuare, 
părut mul-

Jack BERARIU

La tineret-rezerve : Rapid— 
Crișul 1—0 (0—0).

In locul prezumtivei în
cleștări infernale, am a- 
sistăt la o dispută lentă, 

nu o dată de-a dreptul plic
tisitoare, în care Progresul 
n-a urmărit — uneori prin
tr-o tragere de timp, vecină 
cu penibilul — decît punctul 
de „aur“, iar gazdele au în
cercat. cel mai adesea zadar
nic, să depășească manifesta 
criză de atac pe care o tra
versează în acest final. Din 
nefericire pentru A.S.A., „șar
jele" singurului lor atacant 
inteligent, Lucaci, nu au gă
sit' mult timp nici un cores
pondent capabil de a le ma
terializa în zona centrală a 
terenului.

A.S.A. Tg. Mureș-Progresul 2-0 (0-0)
TG. MUREȘ, 8 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). — Stadion 

23 August. Timp înnorat, ploios, teren moale; spectatdri 5 000 Au 
marcat Ciutac (min. 69) și Hajnal (min. 74).

A.S.A. : Ungvari 8 — Solloși 7 (din min. 82. Silaghi), Dondoș, 
Toth 7. Hăinal 6. Siko 5 (din min. 57 Czako 6), Ciutac 6 Lucaci 
7, Lungu 4, Răksi 5, Makkai 6.

PROGRESUL : Manta 6 — Viorel Popescu 6. Peteanu 5. Grama 
6. Marinescu 5. Neacșu 6. Beldeanu 6 (din min. 76 Alecu), 'Radu 
Ionescu 6. Șoangher 5 (din mln. 75 Constantinescu), Oaidă 5 Ta- 
rălungă 6. ’

A arbitrat P. Nikola* (Bulgaria) ajutat bine la lime
de I. Oprită (Arad) șl P. Sotir

Trofeul Petschowschi (pentru
(Mediaș), 

public) 7.

VICTORIE CLARA, PE DEPLIN MERITATA
- F. C. ARGEȘ 2 (2) “

J" CRAIOVA 0
PITEȘTI, 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Stadion 
„1 Mâi", teren alunecos, plin 
de apă, timp nefavorabil, a 
plouât permanent, spectatori 
3 000 : au marcat : Radu (min. 
14) $i Jercan (min. 45)

F.C. ARGEȘ ■ Ion Vasije 8
— Ciolan
8, Ivan 
Roșu 7. 
nescu), 
can 3.

UNIVERSI'I A 1 EA CRAIO
VA : Oprea 9 - Niculescu 7. 
Popa 8. Bit lan 7. Velea 7, 
Strimbeanu 7, Boșoteanu 8, 
Martinovici 6. Neagu 6. Obie
menco 7. Cîrcl-onărescu 7.

A art>itiat Gh. Limona 
ajuiai la linie de 

Marin Niiă și C. Dragbteseu 
(toti dm București).

Trofeu’ Pnischowschi (pen
tru pulilic) 9.

6. Barbu 7. Vlad 
II 6, Prepurgel 3, 
Nuțu 7 (min. 77 Jo- 
Radu 8, Dobrin, Jer-

r fi de neiertat cronica
rul care, stînd în tri
bună la adăpost pe o 

ploaie măruntă și rece, nu 
și-ar începe relatarea despre 
acest meci subliniind, înainte 
de orice, meritele fotbaliștilor 
din ambele echipe în realiza
rea unui spectacol de cali
tate.

Nota de angajament direct, 
tendința spre un fotbal ra
pid, cu finalizări, a dat o. 
fără îndoială, F.C. Argeș, as
tăzi O învingătoare merituoa
să Piteștenil, după o scurtă 
ezitare la începutul meciului, 
s-au impus în continuare des
tul de net, dominînd apoi în 
repriza secundă de o manieră 
'■alegorică. Activitatea labo
rioasă a lui Prepurgel, Jer 
can. Vlad sau Barbu a făcut 
Ca în acest joc de ..fotbal pe 
apă" echipa gazdă să se un-

pună mai ușor. în plus, pi- 
teștenii au manifestat astăzi, 
spre deosebire de alte parti
de, anterioare, o neobișnuită 
poftă de șut, finalizînd des 
și de cele mai multe ori peri
culos.

Oaspeții, ușor superiori teh
nic. au încercat să iasă cît 
mai onorabil din cleștele do
minării adverse și ău reușit 
acest lucru într-o bună parte 
din timp. Dar treptat, forțele 
lor s-au epuizat și âu cedat 
spre final. Iar dacă scorul nu 
a luat proporții — așa cum 
s-ar fi putut întîmpla foarte 
ușor, aceasta se datorește mai 
ales portarului Oprea și apă
rătorilor Popa. Niculescu și 
Ve’.ea. Vom consemna, de a- 
semenea, că pe fondul domi
nării gazdelor, crai<>venii au 
reușit cîteva contraatacuri 
foarte periculoase, fiind nu o

dată pe punctul de a înscrie 
golul de onoare. Rampa de 
lansare a acestor contraatacuri 
s-a situat de cele mai multe 
ori pe axa Strîmbeariu—Bo- 
șoteanu, mingile plecind în 
direcția lui Obiemenco, care 
are meritul de a fi muncit 
mult și cu folos.

Se poate spune deci, că am 
asistat la un meci foarte fru
mos, in ciuda unor condiții 
atmosferice neprielnice și că 
puținii și adevărații îndră
gostiți de fotbal din Pitești 
care și-au luat inima în dinți 
și au venit la stadion, au ple
cat fără să regrete.

Avînd în față un atac atît 
de debil, bucureștenii — ne
interesați de spectacol — au 
evoluat cu maximă pruden
ță, menținînd în permanență 
la „beton" cinci jucători și 
lăsînd în față, la evadare, 
unul singur : Oaidă, astăzi lip
sit de atu-ul lui decisiv : ex
plozia... între aceste coordo
nate. prima repriză s-a scurs 
cu gîndul la... box, fazele 
demne a fi semnalate fiind 
două : Lungu — șut violent 
(din marginea careului) care 
șterge bara (min. 10) șf Oai
dă — reluare „peste", de la 
8 m, la o centrare a lui Bel- 
deanu (min. 25).

Au fost 45 de 
care alb-albaștfii 
șin — mai calmi 
mai tehnici
mai bine mijlocul terenului, 
au combinat mai eficace, lă
sînd impresia că își vor atin
ge finalmente intențiile..

Dar n-a fost așa 1 tleva 
mai impulsionată prin trimi
terea lui Hajnal la atac, li
nia de șoc a 
„prinde" cinci 
lente în care

un .embouteilage" în careu, 
Ciutac deschide scorul (min. 
69), pentru ca în min. 74, la 
o lovitură liberă de pe dreap
ta, Hajnal să pecetluiască 
rezultatul : 2—0 !

Apoi, totul revine la... nor
mal : pase la adversar, mingi 
fără adresă. Eforturile Pro
gresului, aduc toată echipa în 
atac, dar meciul e jucat...

Ovidiu IOANITOAÎA

La tineret: A.S.A. Tg. Mu
reș — Progresul 2—1 (1—0)

Călin ANTONESCU

’! ir.eret-rezerve : F. C. Ar
geș — Universitatea Craiova 
0—3 (neprezentare).

minute în
’ui Diăgu- 
și, evident, 

au controlat

mpreșenilor 
minute exce- 

pătrunderile 
inspirate ale lui Lucaci sînt 
dublate de greșelile puerile 
ale defensivei oaspeților. La

Gh. NICOLAESCU

Tineret-rezerve: Universi
tatea Cluj — Dinamo Bucu
rești 2—0 (1—0).

GREȘELILE 
DE APĂRARE

SE PLĂTESC ■ tl

Steaua 2 (0)
Farul 0

Stadionul Republicii, teren 
alunecos, timp ploios, specta
tori — circa 3 000.

A înscris Voinea — min. 71 
$i min. 76.

STEAUA : Suciu 9 — Sâtmă- 
reanu 10 (min. 71 Cristache 6), 
D. Nicolae 8 (min. 71 Sătmă- 
reanu), Hâlmăgeanu 9, Vigu 
8, ștefânescu 9, Dumitrii! III 
8, Pantea 8, Tâtâru Ii 8, Voi
nea 8, Creiniceanu 9.

FARUL : Ștefănescu 8 —
Boțea 8, Stoica 6, Kozka 8, An
tonescu 8, Etern 8, (min. 62 
Badea 6), Constantinescu 6, 
Sasu 7, Tufan 8, Ologu 8, 
Kallo 7.

A arbitrat I. Ritter (Timi
șoara) ★★★★★ ajutat la 
linie de G. Blau (Timișoara) 
.Și M. Biolan (Tr. Severin).

Trofeul petschowski (pentru 
public) — 9.

Așa arată o variantă cu 13 
rezultate exacte la Con
cursul Pronosport nr. 23, 

etapa din 8 iunie 1969

I- „U“ Cluj—Dinamo Buc. 
II- F. c. Argeș—„U“ Cv.

III. Jiul—Petrolul 
VI. —
V.

Dinamo Be.—U.T. Arad 
a.s.a. Tg. Mureș — 
Progresul
Vagonul — Polit. Iași 
Steaua— Farul
Poiana—Fler. Obor 
Portul-Oțelul Galați 
Chimia Sv.—Metrom 
Met. Hund.—Electr. 
Min. B. M.—C.S.M.
Reșița

XIII. Ga^ metan— C.S.M.
Sibiu
1 o ml da premii 281

vi.
VIL 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. cv.

x
1
1
1

1 
î
1
1
2
l
1

î

A
minică pe „Republicii" un 
plăcut, cu multe faze ca la 
te, iu special in cîmp.

Tonul jocului deschis, cu 
aerisite, l-au dat gazdele, 
aproape 20 de minute din prima 
repriză au avut ifiițiativa. O a- 
bundență. de acțiuni, dar sterile, 
de ambele părți, din păcate, da
torită fie preferinței pentru dri
bling — pe un teren moale — 
a înaintașilor Stelei, fie combi
națiilor desfășurate Ia nesfirșit 
de fotbaliștii constănțeni.

Din a doua jumătate a primei 
reprize jocul s-a echilibrat a- 
proape integral în cîmp, dar as
pectul steril al • fazelor din fața 
porților — cu foarte puține ex
cepții s-a menținut.

Steaua a fosț mai decisă după 
reluarea ostilităților (în ghilimele 
fie spus, deoarece jocul a decurs 
într-o notă de perfectă sporti
vitate), a forțat mai mult vic
toria pe care in final a și reali
zat-o pe merit. Scăderea poten
țialului sau ezitările fundașilor 
centrali ai echipei oaspe precum 
și intervenția inspirată a antre
norilor St. Covaci și St. Onisie, 
soldată cu trecerea lui Ștefănes
cu în atac, iată cauzele princi
pale ale modificării de scor în 
favoarea formației gazdă. Ștefă
nescu s-a impus în această par
tidă ca un jucător lucid, cu o 
mare forță de pătrundere, care 
a știut totodată să tragă după 
el în special pe Voinea și pe 
Pantea.

în cazul Farului este de men
ționat faptul că echipa a con
tinuat să joace și după 0—2 cu 
aceeași ambiție. Constănțeni! au 
muncit mult pentru un rezultat 
bun, dar, cum am arătat, apă
rarea a cedat in unele momen
te, iar atacul n-a avut coeziu
nea necesară în cele cîteva ac
țiuni bune de fructificat.

Primul gol a căzut (min. 71) 
dlhtr-o acțiune a lui Fantea, pe 
partea stîngă. El a centrat min
gea lui Voinea, situat la apro
ximativ 15 m de poarta iui Ște
fănescu, iar acesta a înscris pi-in- 
tr-un șut năprasnic. După 5 mi
nute, golul al 2-lea : ștefănes
cu a ghicit un unghi hun. a șu
tat in colțul sting a! porții, iar 
Voinea angajat pe f-ă’eetoria 

mingii, a iritrdd îs b dotr/l in 
plasă...

nticipările așadar, s-au a- 
deverit : Steaua și Farul 
au reușit să ofere puți
nilor spectatori veniți du- 

meci 
car-

faze 
care

Tiberiu ST^MA
La rezct.e tineret: Steaua—Fa
rul 8—0 (3—0)
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19 9
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29 19 9 11 39-43 U
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29 19 7 9 39-39 39 
29 15 3 11 44-39 XI
29 15 2 12 41-27 32
29 12 9 9 39-31 32
29 13 5 U 0-41 31
29 14 2 13 49-19 39
29 12 9 11 41-35 39
29 11 4 19 34-29 39
29 B 4 12 »-r 39
3 11 7 11 3-D 29

5 47-22 41
9 37-23 35

10 M-32 53
10 51-29 32
10 33-33 32

14.
15.
14. Eeetr. O*>-r

Steagul roșu 
PcU. G-țl 
Metalul 
Portul 
Flacăra 
Ceahlăul 
Pregres—

Chimia 
Oțelul 
Poli. Buc. 
Dunărea
Gloria 
Mr.itl
c.rj«.

ÎN LUPTĂ

i
9.

19. 
ÎL

STEAGUL ROȘU
» Șl C.F.R. CLUJ- UWIArlOCUlI

ikl nil/l7IA A " PATRUIAMIN DIVIZIA A DE SPAOĂ DE IA CLUJ

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
— FLACĂRA MORENI 3—0 
(1—0). Mii de spectatori au 
aplaudat o dată cu victo
ria în fața Flăcării și 
promovarea echipei favo
rite. Steagul roșu. în di
vizia A. Jocul a fost plăcut, 
deși s-a disputat pe o ploaie 
măruntă și pe un teren alune
cos. Brașovenii au dominat 
autoritar. Autorii golurilor: 
Florescu (min. 38), Ivăncescu 
(min. 67 din 11 m) și Gane 
(min. 85). C. Savu — Craiova 
a condus bine. (C Gruia, co
resp principal)

POLITEHNICA GALAȚI — 
PROGRESUL BRĂILA 
(0—«). Gălățenii au
luat sub orire critică, 
intașii Politehnicii 
tat numeroase ocazi 
peții au contraatac; 
tul de peri

lui comciet 
făcut un 

de energie, 
apărat su- 

I n-au reu- 
a tac urile

dispu- 
amiază. 

timpul partidei a 
Jucătorii s-au in- 

în greșeli, comițind 
și protestind ia

1—2 
evo- 
lna- 

ra- 
Oas- 
de*- 

ilos. Golurile au 
fost marcate de Ciupitu tmin. 
57), Iancu (min. 83) pentru 
Progresul, Murețan (min. 88) 
pentru Politehnica. A arbitrat 
bine I- Hrisafi — București. 
(C. Gălățeanu și S. Constanli- 
nescu. coresp.).

DUNAKEA GIURGIU — 
C.F.K. PAȘCANI 2—O (1—OF 
Datorită tereouli 
desfundat, s-a 
maro consum < 
Feroviarii s-au 
pranumeric. însă 
șit sâ stăvilească 
jucătorilor de la Dunărea. A 
Înscris: Mustață (min. 33 și 
87). A condus bine I- Gneor- 
ghiță — București. (T. Bar bă
laia, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—2 
(1—0). Meciul s-a 
tat simbătă după 
In tot 
plouat, 
trecut 
faulturi 
deciziile arbitrului G. Micu — 
Tg. Jiu. care a refuzat un 11 
m oaspeților. Cele 5 goluri 
s-au marcat în urma unor gre
șeli ale apărătorilor. Autorii 
golurilor : E. Dumitru (min. 7 
și 52), Iancu (min. 84), res
pectiv Pătrașcu (min. 69) și 
Enache (min. 82). Slab arbi
trajul lui G- Micu. (d.v.).

POLITEHNICA BUC t -
R E Ș TI — GLORIA BÎRLĂD 
1—1 (1—0). Rezultatul de
egalitate oglindește fidel 
desfășurarea jocului. In pri
ma parte, studenții au avut 
inițiativa mai mult timp 

reușit să deschidă 
prin Păiș (min. 18)- 

După pauză, I ‘ 
echilibrat jocul, 

‘Unele perioade 
însă Trăznea a 
ziții favorabile, 
produs în min. 
a reluat balonul în 
după executarea unei lovituri 
de colț. A arbitrat bine Ad 
Macovei — Bacău.

POIANA ClMPINA — E- 
LECTRONICA OBOR 2—1 
(1—0). Joc frumos, in care 
gazdele au avut inițiativa. 
Au marcat: Popa (min. 15), 
Păunescu (min. 60, 
respectiv Ivan (min. 
arbitrat foarte bine 
bar — Pitești. (E 
coresp).

PORTUL CONSTANȚA — 
OȚELUL GALAȚI 0—I 0—2). 
Meciul s-a disputat la Medgi
dia. Oțelul a avut o apărare 
fermă și a jucat cu pase pre
cise. acționind bine pe poartă. 
Au înscris : Crăciunoiu (min. 
18) și Ioniță (min. 26- 61 și 
68). Foarte bun arbitrajul lui 
I. Drăghici — București. (R. 
Avram, coresp.).

și au 
scorul

bîrlădenii au 
, apoi au avut 

de dominare, 
ratat din po- 

, Egalărea s-a 
83, cînd Otic 

poartă.

autogol),
65)- A 
I. Chili-

Stroie,

Echilibru valoric în
prima zi a festivalului

de tir de la Tunari
(Urmare din pag. 1)

sat Georgeta Șerban, Melania 
Petrescu și Veronica Stroe, 
situate în fruntea clasamentu
lui în singura probă feminină 
a zilei. Comportări meritorii, 
în aceeași întrecere ca și In 
cea de juniori, au avut spor
tivii iugoslavi, cărora le-au re 
venit trei titluri balcanice.

Spre sfirșitul după-ămiezii 
s-a terminat lunga confrunta
re a pistolarilor de viteză. 
Spectaculoasa dispută a con
semnat un alt succes româ
nesc, datorat maestrului e- 
merit al sportului, Ion Tripșa, 
constant în ambele manșe, la 
un nivel superior.

Rezultate tehnice : armă li
beră calibru redus culcat 60 f 
(85 de trăgători) : campionatele 
internaționale : 1. Bahrman
(S.U.A.) 596 p (ultima decadă : 
100 p), 2. Klingner (R.F.G.) 
596 p (ultima decadă : 99 p),
3. Bachor (Polonia) 594 p (ul
tima decadă : 100 p), 4. Test- 
•armata (Italia) 594 p (ultima 
decadă : 98 p), 5. ROTARU 
(România) 593 p, 6. Kufi (Un
garia) 592 p. Balcaniada : 1.
ROTARU (România) 593 p. 2. 
Gh:- Vasilescu (România) 591 p, 
3. Dursut (Turcia) 589 p (ulti
ma decadă : 99 p), 4. Sipek 
(Iugoslavia) 589 p (ultima de
cadă : 98 p), 5. CABAN (Ro
mânia) 589 p (ultima decadă: 
97 p). 6. ALLERHAND (Româ
nia) 588 p ; echipe : 1. ROMA
NIA 2361 p, 2. Iugoslavia 2344 p,
3. Turcia 2320 p, 4. Bulgaria 
2288 p. 5. Albania 2283 p. Ar
mă standard culcat 60 f-femei 
(36) : internaționale : 1. GEOR- 
GETA ȘERBAN (România) 
590 p. 2. MELANIA PETRES
CU (România) 589 p, 3. Olga 
Dordevic (Iugoslavia) 589 p,
4. VERONICA STROE (Româ-

CHIMIA SUCEAVA — ME
TRO)! BRAȘOV 3—1 (2—1). 
Nivelul tehnic al jocului a 
fost slab. Oaspeții au fost pe
riculoși pe contraatac- Golu
rile au fost realizat^ de Vă- 
ran (min. 21), Gălățeanu 
(min. 34). Selimeși (min. 74), 
respectiv Ferenț (min. 11). A 
arbitrat bine I- Cîtnpeanu — 
Cluj. (R. Munteanu.

CLASAMENT
2S 17 7 
29 15 S 
29 14 5 
29 13 6 
29 13 « 
29 12 7 
29 11 9

SERIA A ll-a

în actualul

TIMIȘOA-
TR. SEVE- 
In ultimul 
teren pro- 
campionat. 

it o victorie 
fa6l

17

(min. 76 din UF Bun arbitra
jul lui T. Marin-Buc-arețti. 
(T Bara, coresp).

C E R. ARAD — OLIMPIA 
OR ADEA 2—• (1—«F Joc de 
valoare tehnică modesU. Ară
denii au insista: mai mult In 
atac ți au marcat doud g.ăuri, 
prin Levai (min. 26. a-toșoi) 
ți Kukla (min. 69). Bares (O- 
limpfa) a rata: un penalii. A 
condus cu greșeli Z- Szecsev 
— Tg. Mureș. (N. Gbeorghe. 
coresp.).

A. S. CtGIR — MEDICINA 
CLUJ 3—0 (1—0). Gazdele au 
dominat categoric. Cele trei 
goluri au fost înscrise de 
Neaințu. Bur. arbitrajul 1 ui M. 
Vasiliu — Ploiești. (M. Vil- 
ceanu. coresp ).

POLITEHNICĂ 
RA — METALUL 
RIN 3—0 (3—0). 
meci susținut pe 
priu 
studenții au obțin 
clară. Golurile a. 
zale de Ilie (mjn. 17 din 11 m), 
Grozav eseu (min. 19) și Do- 
bindă (min. 39). în min. 74. 
Gal (Metalul) a fost ei — nat 
per.tru lovirea intenționai a 
adversarului fără balon. A 
condus bine A Tudor — Si
biu. (P. Arcan).

CHI.MLA RM. V1LCEA — 
C F R. TIM1ȘOXRA 1—1 
(9—•». Joc viu dsțrctat, re 
toate că terenul a fos:
D6C0&. Ajwoni coiunld 
Popesc-j (min. 61) pentru 
mia. Har.ganu (min. 85) 
tru CFR Bum arbitrar 
P. Vamoș — Tg. Mureș. ID 
Rosiaau. coresp. 1

METALLX HVNEDOAR.1— 
ELECTROPl TERE CRAIOVA 
2—0 (1—•». în repriza întîi a 
plouat torențial. Meta’.urgiș- 
tii au fost mai incisivi in a* 
tac. Craioven:; au încercat să

T

D

589 p, 5. Oskarne Kellnernia)
(Ungaria) 588 p, 6. Desanka 
Petrovici (Iugoslavia) 587 p, 
Balcaniada : 1. GEORGETA
ȘERBAN 590 p. 2. Olga Dor
devic 589 p, 3. Desanka Petro
vici 587 p, 4. Beioja Libi (Al
bania) 585 p, 5 ANA GORETI 
585 p, 6. Brigitta Zdenyak (Iu
goslavia) 585 p, echipe : 1. Iu
goslavia 1761 p, 2. ROMANIA 

' 1757 p, * “■
Bulgaria 
culcat 60 
eaniada : 
goslavia) 
bania) 582 p, 3. MAGDĂ BOR- 
CEA (România) 578 p, 4. La
zio (Iugoslavia) 577 p, 5. Mi- 
lenkovici (Iugoslavia) 574 p, 6. 
Alinta? (Turcia) 574 p, echipe: 
1. Iugoslavia 1739 p. 2. Albania 
1725 p, 3. ROMANIA 1712 p, 
4. Bulgaria 1704 p, 5. Turcia 
1181 p.

Pistol vitiză 60 f : interna
ționale : 1. ION TRIPȘA (Ro
mânia) 596 p (298+298). 2.
Whitacre (S.U.A.) 592 p. 3.
Nacovschi (Cehoslovacia) 591 p, 
4. Gonzales (Spariia) 590 p, 5. 
DAN IUGA (România) 590 p, 
6. Blankendip (S.U.A.) 589 p ; 
Balcaniada: 1. ION TRIPȘA 
(România) 596 p. 2. DAN IU
GA (România) 590 p, 3- MAR
CEL ROȘCA (România) 589 p. 
4. Papagheorghe (Grecia) 588 
p, 5. V. ATANASIU (Româ
nia) 585 p, 6. Țonev (Bulgaria) 
582 p ; echipe : 1. ROMÂNIA 
2 360 p, 2. Grecia 2 323 p, 
3. Bulgaria 2 310 p.

Programul de azi, de la po
ligonul Tunari. începe la ora 
9 cu următoarele probe : armă 
liberă calibru redus 3x40 f 
(77 de înscriși) și pistol vite
ză (duel) 30 f (ultima probă, 
unde sînt înscriși 32 de con
curenți. contează numai în ca
drul internaționalelor).

3. Albania 1733 p. 4. 
1704. Armă standard 
f-juniori (29) : Bal-
1. Milutinovici (Iu-

583 p, 2. Biqir (Al

temporizeze jocul. Au marcat: 
Cergo (min. 43) și Vulpeanu 
(min. 73). Gh. Retezan — 
București a condus bine. (M. 
Ioanid, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). 
Cu toate că terenul a fost des
fundat, jucătorii s-au străduit 
să realizeze un spectacol cît 
mai bun. In min. 47. Bohoni 
a’ pătruns în careu, unde a 
fost faultat și arbitrul A. 
Toth a acordat 11 m. Penal- 
tiul a fost transformat de 
Bohoni. (T. Tohătan, coresp. 
principal).

GAZ METAN MEDIAȘ - 
C.S.M. SIBIU 1-0 (#-0). Joc 
de factură tehnică mediocră. 
Localnicii au dominat catego
ric și au Înscris <in final, in 
min. 83. prin Scheau. A arbi
trat I. Boroș — Timișoara. (Z. 
Rișnoveanu. coresp.) 

CLASAMENT
1. rj-.R. etaj t C.S.M. Bej.
3. Met. Hunetl.
«. Patiiehaiea
3. Olimpia 
C. CX'L Sibiu 
T. C.F^ Arad 
t Gas nsetasî

Trimisul nostru special. VALERIU CHIOSE. transmite

CUPA GIOVANNINI A REVENIT LUI PUTIATIN (U.R.S.S.) -J

De la trimisul nostru special, C. ALEXE:

PENTRU PRIMULINTERES DEOSEBITsport.. 
K- I

VARȘOt _A 1 LAgerpresI

«=-a ses

tre, Ior.ci Drimbă. • cobi 
lupra pentru intuet 

în sferturi d 
Drimbă a evol uat tetr t 
pă puternică (cu Ma«~ 
Karr.uti ți campiOEul s 
Katișev). dar si-a zs*; 
număr de victori: su 
pentru a face următor 
spre finala co 
mul loc in cla 
tei grupe a rs 
rului Karr 
torul stb 
nostru Ori

In semk 
sat o ircpi 
mulînd 4 
zul Marne

u

Lucrările sesiunii C.I.O

a Cccreec 
i. npuc v-a

Echipa României a terminat
pe locul II

(Sabot Ța-Sombor. 
fost cir.;ga-ă de 
oslovacia). u.—-a:

urer.

4:19 ; Ciumetj (11) la 5 30 ;

FELICE GIMONDI

ciștigat al 52-lea Giroa
Ieri s-a încheiat, la Milano, 

cel de-al 52-lea Tur ciclist al 
Italiei. Victoria a revenit ita
lianului Felice Gimondi, ur
mat de compatrioții săi Miche- 
lotto la 3:95, Zilioli la 4:48, 
Schiavon la 7:01. Primul ciclist 
străin, în clasamentul general 
individual, este vest-germanul 
Rudi Altig, la 23:57.

Concursul atletic
de la Riga

8 (Agerpres).MOSCOVA,
La concursul internațional de 
atletism de la Riga, proba de 
800 m a revenit sovieticului 
Sudrftk in 1:51,6. Atleții ro
mâni Damaschin și Tit au 
ocupat locurile 6 (în 1:52,0) și 
respectiv’ 7 (în 1:52,2). In 
cursa de 1 500 m, ciștigată de 
Rubezis (U.R.S.S.) cu 3:49,6, 
românul Nicolae loan s-a cla
sat pe locui 4 cu 3:51,3. Alte 
rezultate : 400 mg — Zageris 
(U.R.S.S.) 52,1 ; înălțime —
Durkop (R.D.G.) 2,08 ; lungi 
me — Boi (Cuba) 7,23 ; pră
jină — Feld (U.R.S.S.) 4,90 ; 
200 m — Liukpetris (U.R.S.S.) 
21,8 ; 200 m femei — Ana
Dundera (U.R.S.S.) 23,9; lun
gime femei — Pocekueva 
(U.R.S.S.) 5,9S m.

CLUJ, 8 (prin telefon). — 
Cu o nouă victorie — a treiă 
— la Franța, spadasinii Un
gariei, campioni olimpici, au 
terminat pe locul I îp patru
laterul de spadă desfășurat în 
localitate. Un 8—6 meritat, 
deși inițial trăgătorii fran
cez au avut inițiativa,'Condu- 
cînd cu 5—2. Scrimerii un
guri, mai deciși ău egalat Ia 
5, apoi s-au distanțat. Reali
zatori : Fenvvesi 3, Kulcsar și
S. Erdos cite 2 Și Schmitt, 
respectiv Jeanne și. Ladegail- 
lere cîte 2. Variile și Reant.

Echipa de spadă a Franței 
a terminat pe locul 2. In ul
timul meci, ea a făcut 11—t 
(o dublă înfringere) cu Ita
lia : Ladegaillere 4, Jeanne 
și Variile cîte 3 și Reant. res
pectiv Placella 2, Breda și 
Francescone. Muzio, al patru
lea spadasin italian, n-a reu
șit să puncteze.

Pe locul 3, echipa Româ
niei. Ea a obținut o victorie 
destul de comodă in fața echi
pei Italiei, cu 11—5. Mironov, 
Al. Istrate și Sepeșiu au fost 
trăgătorii de bază ai echipei 
româr.e, realizatori a cite 3 
victorii. Marinescu a obținut, 
și el, 2 victorii. Pentru ita
lieni — Albanese 3, Francgs- 
cone 2 șt_ nimic Placella 
Breda.

Clasamentul general: I. Un
garia 3 ▼, 2. Franța 2 ▼., 3. 
ROMANIA 1 v-, 4. Italia.

In acest fel echipa țării 
noastre a reușit să repete lo
cul 3 obținut la San Pelle
grino, anul trecut

Paul UADVANY

că atît Drimbă cit 
pâ excelenta com- 
semifînale. nu au 
da obișnuitul lor 

n finală, ambii 
est ultim episod 
ierioară a ciasa- 
ctoria a revenit 
cere a dispus de 
rii din finală, 
a obținut, insă.

fa R.PJ).
Geimană să pa: 
le Orenpice sub de- 
rtî-naie ale țărilor Vor.

Turul Șerbi zi

la 2:44
5. Part

Ț. VasGe 03) ii» ; Sofre- 
pe echipe : 1. Poior..a ; 2. Ro
mânia la 2:13 ; X Cehoslovacia

4. Bulgaria la 14«1 ; 
a BcTgrad Ia 27 39 etc.

ÎNCĂ DOUĂ VICTORII AUSTRALIENE 
LA ROLAND GARROS

PARIS. 8 (prin telefon). — 
Pentru prima oară- pe par
cursul celor două saptămlni 
de tenis la Roland Garros, 
parizienii s-au putut încălzi 
la razele unui soare cu adevă
rat de iunie. Un decor mai fa
vorabil pentru tenis, ceea ce 
s-a resimțit și în factura jo
cului din ultimele intîlniri.

Mai întîi. s-a disputat finala 
feminină, opunind două veri
tabile atlete, australianca 
Margaret Smith Court și en
glezoaica Ann Haydon Jones. 
Forța deosebită a primei, ex
celentă în intercepții din voie, 
avea să decidă soarta meciu
lui. Ann Jones a creat 
„suspense în al doilea set, pe 
care și l-a adjudecat de 
1—4 (!), dar apoi a trebuit să 
se recunoască învinsă : 6—1, 
4—6, 6—3 pentru Margaret 
Court.

Finala de dublu masculin 
— complet „australiană"1 — a 
oferit o surpriză. Primii fa- 
voriți, Rod Laver și Roy 
Emersbn, au cedat mai tine
rilor John Newcombe și Tony

un

la

/

„REGATA SOFIA" LA CAIAC-CANOE

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
IN TOATE

SOFIA, 8 (prin telefon). La 
regata internațională de caiac- 
canoe, desfășurată duminică pe 
lacul Pancerevo. cu participa
rea sportivilor bulgari, români 
și iugoslavi, echipa ROMÂNIEI 
a avut o comportare strălucită 
cîștigind toate cele 13 probe 
ale competiției. Iată lista în
vingătorilor : K 1—1000 m : D. 
Ivanov 4:21.6 ; C 1-1000 m : Gh. 
Sidorov 4:25.6 : K 1-500 m (F): 
Serghei Valentina 2:20,2 ; K

PE POTECILE ALUNECOASE
Secvență din cavalcada motoci

CU ECHILIBRUL
Remarcat pentru duritatea 

lui, traseul complexului Me
talul de Ia Pantelimon a fost 
mult îmbunătățit în vederea 
concursului internațional de 
motocros, desfășurat dumi
nică in organizarea clubului 
Steaua, adăugîndu-i-se noi 
zone accidentate- In plus, 
ploaia care a căzut din abun
dență atît înainte de start, cit 
și in timpul curselor, a mă
rit cu aproape 50 la sută gra
dul de dificultate a parcursu
lui. astfel că alergătorii din 
U.RJSS., Austria. Ungaria, Ce
hoslovacia, Irlanda și Româ
nia au semnat certificatul 
participanți cu întregul 
arsenal tehnic și fizic.

Concurenții au luptat 
burnița rece, cu pantele 
rupte, cu noroiul și băltoa
cele. cu motoarele care din 
cauza apei se puteau stinge 
din moment îrr moment. Ma
joritatea alergătorilor au tre
cut cu bine toate aceste impe
dimente. pentru că in per
soana lor se împletesc, ca 
intr-o cunună, calități deose
bite : spontaneitatea și chib
zuință- abilitatea in echili
bristică. înclinația îndărătnică 
de a supune obstacole, de a 
„îmblinzi* traseuL De aici și 
acea mare atracție a publicu
lui pentru concursul de dumi
nici cind aproape 6 000 de 
spectatori au suportat timpul 
ploios- asistind la cele două 
probe din program. Disputa 
dintre cei 31 de alergători, 
care au luat startul la clasele 
250 și 500 cmc, a fost dusă 
pină la extrem, făcind pe 
spectatori să se bucure sau să 
tresalte de emoție. In această 
aprigă întrecere, concurenții 
sovietici A. Mandricenko și 
A. Kliavinsh — merituoși în
vingători — au fost excepțio- 

decît o victorie la Romanov 
(L'.RSS.) cu 5—3 și a pierdut 
la limită asalturile cu Noel; 
pe care l-a condus cu 4—1 și 
la Koziejowski, pe care 1 a 
condus cu 4—2. Clasamentul 
finalei se prezintă astfel : 1. 
Putiatin (U.R.S.S.) 5 v ; 2. Ro
manov (U.R.S.S-) 3 v ; 3. Ko
ziejowski (Polonia) 3 v; 4. Ka- 
muti (Ungaria) 2 v:5. Drimbă 
1 v ; 6- Noel (Franța) 1 v.

In cursul zilei de azi, flo- 
retiștii noștri vor pleca la Ve
rona, unde marți va începe 
concursul patrulater .Cupa 
Gaudini* la care mai partici
pă echipele Franței, Italiei și 
Ungariei.

JOC DIN FINALA
SOFIA. 8 (prin telefon)- 

Are. la Sofia, apropiata fi
nală a Cupei campionilor eu
ropeni — jocul tur — dintre 
T-S.K.A- și STEAUA este a- 
preciată ca unul dintre re- 
n amabilele evenimente spor
tive ce au loc în Bulga- 
■ a in această perioadă, deși 
ia sfirșitul săptăminii Aspa- 
ruhov și colegii din naționala 
bulgară de fotbal întilnesc 
echipa Poloniei în prelimina
riile C.M.

Roche- deosebit de tenaci în 
finalul partidei. Laver, cu 
..stingile" sale teribile, părea 
să s’ăpinească jocul la înce
put și chiar la egalarea sco
rului la seturi, semnele de 
întrebare nu apăruseră- A 
urmat setul cinci, început cu 
2—0 pentru Laver — Emer
son. Apoi, un ,-break1* al ad
versarilor egalează (2—2). Din 
nou conduc primii cu două 
puncte distanță (2—4). dar 
aci urmează formidabila se
rie a învingătorilor, care nu 
mai pierd nici un ghem. 
Newcombe — Roche ciștigă 
cu 4—6, 6—1. 3—6, 6—4, 6—4.

La ora acestei transmisii- 
pe terenul central au ieșit pe
rechile Jean Claude Barclay
— Franțoise Durr (Franța) și 
Margaret Smith Court (Aus.)
— Marty Riesser (S.U.A.), 
competitoare în finala de 
dublu mixt, care este progra
mată în nocturnă. Roland 
Garros 1969 parcurge ulti
mele sale secvențe.

Paul CERNESCU

PROBELE
2—1000 m : Rujan—Iacob 3:52.7; 
C 2—1000 m : P. Maxim-A. Si- 
mionov 4:14,5 ; K 2—500 m : 
Rujan—Botez 1:40,0 ; K 2—500 m 
(F) : Serghei Valentina-Hilde, 
Lauer 2:04.0; K 1-500 m: E. 
Botez 1:52.3 : K 4-1000 m : Ru- 
jan-Iacob-Ivanov—Roșea 3:26.0; 
K 2-10 000 m : Rujan-Iacob 
40:47.2 : K 1-10000 m : D. Iva
nov 44:09,1 : C 2-10 000 m : Ma- 
xim-Simionov 41:53.2 ; C 1— 
10 000 m: S. Maxim 47:36,7.

cletelor de la clasa 250 cmc 

nali. Reprezentanții noștri C. 
Goran, P. Paxino- O. Ștefani, 
C. Dovids. Șt. Chițu și Șt. Flo
rian au luptat din răsputeri 
pentru a nu pierde nici un 
metru de pămînt în confrun
tarea cu motocicliștii ceho
slovaci, maghiari și austrieci, 
pentru celelalte locuri.

CLASAMENTE : 250 cmc :
1. A. Mandricenko (U.R.S.S.)

cu 2,14 m (nou recordnațional)
SOFIA, 8 (prin telefon). Pe 

stadionul Vasil Levski s-a în
cheiat duminică triunghiula
rul de atletism dintre echipe
le. Bulgariei, R.D. Germane și 
României. Net superiori, spor- 

' tivii din R.D.G. au dominat 
întrecerile, repurtînd victorii 
la mari diferențe de scor t 
148—71 cu România șT145—76 
cu Bulgaria la bărbați, 83—44 
cu România și 83—44 cu Bul
garia la femei. In întîlnirile 
directe, formațiile țării gazdă 
au îrjfecut reprezentativele

C.C.E. LA VOLEI
Interesul e cu atît mai mare 

cu cit voleibaliștii bulgari se 
află la a doua tentativă de 
cucerire a C.C.E. Prima dată, 
această performanță a reali
zat-o Minior Pernik. Dar 
atunci (in 1965), după trei 
jocuri, formația bulgară a tre
buit să plece steagul în fața 
uilei echipe românești în mare 
formă- Rapid.

Simbătă seară, după o că
lătorie de o oră cu un avion 
TL-18, la aeroportul din Sofia 
campionii români au fost în- 
tîmpinați de oficialități spor
tive, de conducători ai clubu
lui Ț.S.K.A. și de gazetari 
sportivi. Ziarul de sport din 
capitala Bulgariei prezintă în 
numărul său de duminică pe 
jucătorii români, cunoscuți, 
de altfel, aici, după evoluția 
lor de anul trecut.

Duminică dimineața spor
tivii noștri au vizitat orașul, 
iar după-amiază au făcut un 
antrenament de două ore în 
sala Slivnița. Este posibil ca 
jocul de marți să se desfă
șoare în moderna sală Univer
siada- dar decizia se va lua 
luni dimineața. Meciul va fi 
condus dă doi arbitri din R-D- 
Germană — Lange și Schnei
der.

HLEX- ftlEX- TH1X~ THJEX
Jim Ryun a stabilit, la Los An

geles, cea mai bună performanță 
mondială a sezonului în proba de 
1 milă, cu timpul 3:55,9. In ace
lași concurs, Neil Steinhauer a a- 
ruhcat greutatea la 20,62 m.■

Turneul internațional de șah de 
la Luhacoviee (Cehoslovacia) s-a 
încheiat cu victoria marelui ma
estru sovietic V. Korcihoi, 111/2 
puncte din 15 posibile. Pe locul 
doi — Keres (U.R.S.S.) — 10 1/2 p, 
iar pe locul trei — Hort (Ceho
slovacia) — 10 p. Șahlstul român 
D. Drimer s-a situat pe locul 5 
cu 8 1/2 p.

Olandezul Fedor den Hertog a 
cîștigar detașat Turul ciclist al 
Angliei, disputat în 15 etape, pe 
un traseu în lungime de 2 400 km. 
Ultima etapă (Leeds — Blackpool) 
a revehit englezului Brian Jolly, 
cronometrat pe distanța de 193 km 
în 5 h 05:34.

In runda a 6-a a turneului fe
minin de șah de la Balatonszeplak, 
Llisabeta Puhhrdniade a cîștigat 
la Mihailova, Râriniku a învins-o 
pe Jianu și Stadler pe Larigos. 
Ivânka a remizat cu Karakas. 
Conduce maestra sovietică Ran- 
riiku — 5 1/2 p, urmată de Tvân- 
ka (Ungaria) — 4 1/2 p

La Santiago de Chile a nceput 
meciul dr tenis Chile — Brazilia, 
contînd pentru „Cupa Davis“ (se- 

loc 1 în prima manșă, loc 3 
în manșa a doua- 2. C. Goran 
2 + 2, 3. C. Dovids 4+1, 4. St. 
Chițu 3+5, 5. J. Hromulak 
(Cehoslovacia) 0+4; 500 cmc: 
1- A. Kliavinsh (U.R.S.S.) 
1+1, 2. P. Paxino 3+2, 3. O. 
Ștefani 2+4; 4. Șt. Florian 
4+3, 5. D. Gerold (Austria) 
5+0.

Tr. IOANIȚESCU

române cu 65—62 la femei și 
115,5—102,5 la bărbați.

Dintre atleții români s-a e- 
vidențiat în mod deosebit Șer- 
ban Ioan, care a trecut din 
prima încercare ștacheta înăl
țată la 2,00 — 2,05 — 2,10 m, 
reușind apoi, tot din prima 
și la 2,14 m — nou record al 
României.

Rezultate din ziua a doua >. 
BARBAȚI — 200 m : Burde 
(RDG) 21,6, ... 4. Zamfirescu
22.1, ... 6. Jurcă 22,4 ; 800 m:
Schulze (RDG) 1:49,4, 2. Un- 
gureanu 1:50,3, ... 4. Purghel 
1:51,1; 5000 m: Jelev (B) 
14:24,0, ... 5. Barabaș 14:35,0, 
6. Rusnac 14:47,0 ; 400 mg :
Stecher (RDG) 52,5, Rățoi 
52,5, ... 4. Cos mu 53,2 ; 4 x 400 
m : R.D. Germană 3:11,6, Bul
garia 313,9, România 3:16,4 • 
înălțime: Șerban loan 2.14, 
... 3. Dosa 2,05 ; lungime : Vo
gel (RDG) 7,63, Sărucan 7,56, 
Zaharia 7,50 ; suliță: Biering 
(RDG) 70,12, ... 5. Corbu 45,53, 
6. loan 34,48 ; FEMEI — 200 
m: Vogt (RDG) 24,4, Goth 
25,0, Anghelescu 25,6 ; 1500
m : tloffmeister '(RDG) 4:32,4, 
... 4. Gabdr 4:34.6, 5. Lincă
4:36,8 ; 100 mg : Balzer (RDG)
14.2, ... 5. Cîrstea 15,0. 6. An
ghelescu 15,0 ; lungime: 
Hauer (RDG) 6,34, ... 4. Vinti- 
lă 6,05, ... 6. Al. Popescu 5,83 j 
suliță : Luttge (RDG) 52,70, ... 
5. Prodan 45,98, 6. Stanca
45,84

De menționat că timpul ne
favorabil de concurs s-a men
ținut și în ziua a doua, căzînd 
în permanență o ploaie mă
runtă, însoțită de vînt și frig, 
în aceste condiții, campioana 
olimpică Viorica Viscopolea- 
nu nu a mai putut participa 
la săritura în lungime, iar la 
proba similară, a băieților să
ritorii români au fost inco
modați mai mult de tartanul 
alunecos, întrucît nu sînt o- 
bișnuiți cu astfel de piste. Alt 
punct slab al echipelor româ
ne l-a constituit absența mul
tor titulari, fapt care a deter
minat înscrierea simbolică de 
concurenți la unele probe, 
numai pentru a aduce cîteva 
puncte; astfel, la suliță au 
aruncat săritorul în înălțime 
Șerban loan și triplusaltistul 
Carol Corbu ! Indiferent însă 
de motivele 
portarea de 
iilor români 
țări.

de mai sus, corn- 
ansamblu a atle- 
a fost sub aștep-

Toma HRISTOV

mifinala zonei americane) După 
prima zi, gazdele conduc cu sco
rul de 1—0. Jaime Filliol l-a în
vins cu 3—6, 3—6. 6-4, 8—6, 10—8 
Pe Edson Mandarinei.
■

In turneul de polo de la Pfor
zheim ' —' — •
R. F.
6—5 echipa Cehoslovaciei, 
goslavla a dispus cu 5—3 
mația Spaniei.

(R. F. G.), selecționata 
a Getmaniei- a Învins cu 

iar iu
de for-

de hal- 
sovietic

Cu prilejul coimirsului 
tere dc la Lwov, sportivul 
Nikolai Mironenko a stabilit un 
nou record unional la categoria 
semigrea, stilul împins, cu per
formanța de ’187,500 kg.

internațional 
luat sfîrșit cu 
englez Chris

de la 
victo- 
Wade,

Maratonul 
Stockholm a 
ria atletului 
care a parcurs distanța de 42,195 
km în 2h 17:42.
a

In turneul internațional de bas
chet feminin, la Avellino (Italia), 
selecționata U.R.S.S. a învins cu 
68—41 echipa poloneză Wisla Cra
covia, iar reprezentativa ~ 
riei a dispus cu 59-55 de 
Piaga.
■
In preliminariile C.M. de 
grupa a II-a. Irlanda — Ungaria 
1—2 (0 1). Pentru învingători a 
înscris Dunay 11 și Banc.

Bu .'ga
spar ta

fotbal,



(Urmare din pag. 1)

influențînd pe arbitri. Intr-a
devăr, parcă și-ar fi revenit, 
sau s^ar fi hotăirît în sfîrșit 
să arate tot ce poate cînd își 
consumă energia, vigoarea și 
spiritul agresiv, Ciucă trece la 
atac furibund, plasează cu 
eficacitate un-doi-uri, urmă
rind un Novikov căruia nu-i 
mai rămîne decît să fugă, să 
caute clinciurl, pentru că for
țele l-au părăsit. Abia acum 
se vede de ce și-a păstrat pu
terile Ciucă pentru ultimele 
trei minute. Acum el este de
bordant și obține ceea ce și-a 
dorit de atîția ani de zile: 
un titlu în apropierea căruia 
a fost de atîtea ori. Arbitrii 
s-au declarat unanimi (5—0).

CIUCA (România) b.p. NO
VIKOV (U.R.S.S.).

Pe locurile 3—4 : OLECH 
(Polonia) și GRASSO (Italia).

Categoria cocoș

TITLUL A RĂMAS
BUCUREȘTI

prima repriză se consumă 
multă energie. Pilicev este cel 
ce pornește la atac, silindu-1 
pe Cuțov să nu folosească 
decît eschivele, care nu-1 fe
resc însă de unele lovituri.

Abia în repriza a doua Cu
țov înțelege că inițiativa tre
buie să-i aparțină- Printr-un 
reviriment tactic normal, el 
atacă în rundul II furibund, 
măcinînd forțele adversarului 
pînă la epuizare. Pilicev slă
bește vădit sub avalanșa lo
viturilor dure ale boxerului 
român și spre sfîrșitul repri
zei pune genunchiul jos. fiind 
numărat pînă la opt. încrîn- 
cenarea extraordinară face 
meciul ceva mai confuz în 
ultimele trși minute, cînd Pi
licev extrem de rezistent, deși 
încasează o serie de pumni, 
găsește totuși resurse să ră- 
mînă în picioare, ba chiar să 
riposteze. Dar Cuțov, dezlăn
țuit, apelează la arma sa de
cisivă — upercutul — cu care 
îl zdruncină pe adversar- Su
perficiala rană la arcadă nu 
l-a putut împiedica pe român 
să încheie meciul în forță, 
dovedindu-și superioritatea în 
fața unui adversar 
binemeritat.

CUȚOV (România) 
LICEV (Bulgaria). 
5—0.

Pe locurile 3—4 : LOMAKIN 
(U.R.S.S.) și PETEK (Polo
nia).

Categoria semimijlocie

Cu lecția •
bine învățată

care a

Exact acum 39 de ani, în- 
tr-o seară de neuitat pe arena 
Romcomit poposea în Româ
nia primul titlul european: 
autorul marii victorii asupra 
francezului Kid Oliva nu era 
altul decît actualul antrenor 
al lui Aurel Dumitrescu, Lu
cian Popescu. Ieri, elevul 
maestrului Lucian a încruci
șat mănușile cu francezul 
Aldo Cosentino. Se întîlneau 
doi tineri campioni naționali 
pe anul 1969, ambii animați — 
cum e normal — de o mare 
dorință de victorie. Disputa 
celor doi cocoși a fost acer
bă, spectaculoasă, arbitrul po
lonez Brzezanski fiind un sim
plu spectator.

Boxerul francez a debutat 
furtunos, încercînd să impună 
lupta de la mică distanță. Dar 
Dumitrescu n-a acceptat tac
tica adversarului și a punctat 
din defensivă cu directe pre
cise la cap. Cosentino și-a 
continuat ofensiva în rundul 
II, însă Dumitrescu l-a pri
mit excelent cu stînga la fi
gură, fiecare lovitură țintind 
cu precizie. Pugilistul francez 
atacă însă uneori cu capul 
aplecat înainte, din care cau
ză tirul său este lipsit de pre
cizie și consistență. în schimb, 
boxerul nostru dovedește o 
gîndire tactică surprinzător 
matură, este mai calm și 
aceste condiții prestează 
box mai curat, mai tehnic, 
cîștigă o mare victorie și 
dată cu ea titlul de campion 
european. într-un fel, fostul 
campion al continentului, Ni- 
colae Gîju, prezent și el în 
tribune, este mulțumit: cen
tura cocoșilor a 
București.

DUMITRESCU 
b.p. COSENTINO 
Decizia : 4—1.

Pe locurile 3—4 : PINER 
(Anglia) și DOWLING (Ir
landa).

rămas la

(România) 
(Franța).

Categoria pană

Așa să fi fost?
aproape un minut de 
in care s-au mimat

După 
studiu, 
loviturile, Scyfi Tatar (Tur
cia) a luat meciul pe cont 
propriu și restul timpului a 
atacat continuu cu directe și 
upercuturi largi, de stînga și 
de drepta, cărora Laszlo Or
ban le-a făcut cu greu față. 
Spre sfîrșitul primei reprize. 
Orban a fost prins în colțul 
ringului și, în urma unei ploi 
de pumni, a fost adus la un 
pas de groggy.

în ultimele dc.uă reprize, se 
schimbă multe lovituri care 
își ating, majoritatea, ținta. 
Fiecare boxer urmărește doar 
figura adversarului, de parcă 
altă parte a corpului i-ar fi 
fost interzisă. Tatar este în- 
tr-o continuă ofensivă, mereu 
peste adversar, dar uită de 
cele mai elementare reguli 
ale prudenței, nu se apără 
deloc și primește multe lo- 
viturfc-

Spre surprinderea generală, 
victoria a fost acordată lui 
Orban cu 4—1 1

b.p. PI-
Decizie:

Categoria ușoară

VICTOR SILBERMAN 
(România) a întîlnit în GUN
TER MEIER (R.F.G.) un ad
versar mult mai puternic de
cît acesta lăsase să se între
vadă în precedentele saleîn- 
tîlniri. Blocat ermetic și a- 
tent Ia apărare, pentru a 
evita năpraznicele lovituijale 
campionului român, Meier 
și-a impus stilul de luptă ca- 
re-i convenea cel mai bine, 
pistonînd cu dreapta (el este 
stîngaci) și angajînd imediat 
disputa corp la corp, pentru 
a-1 împiedica pe Siiberman 
să acționeze așa cum îi este 
felul. In ultimele trei mi
nute, conștient că numai for- 
țînd ritmul poate obține de
cizia, Siiberman a trecut la 
atac, dar la un schimb vio
lent de contre este lovit la 
bărbie, îngenunchiază Și este 
numărat pină la opt. El teia 
ofensiva, dar pugilistul vest- 
german știe bine lecția.

MEIER (RF/G.) b.p. SIL
BERMAN (România) Deci
zie : 4—1.

Pe locurile 3—4 : MUSA- 
LIMOV (U.R.S.S.) și KIRIA- 
KOV (Bulgaria).

Categoria mijlocie mică

VICTORIE

trînd uneori cu drepte sigure 
la cap. Din repriza a Il-a, 
însă, pe ring n-a mai fost 
decît un singur boxer : Tara
senkov. O ploaie de lovituri 
s-au abătut asupra lui Parlov, 
care bate într-o retragere dis
perată- Parlov nu se mai 
apără, iar în ultima repriză 
este k.d. în picioare. Forțele 
îl părăsesc total pe pugilistul 
iugoslav, care nu mai 
vlagă nici în brațe, nici 
picioare. Parlov e static, 
apleacă deseori cu < 
înainte și e făcut atent de ar
bitrul olandez Krom.

TARASENKOV (U.R.S.S.) 
b.p. PARLOV (Iugoslavia). 
Decizie :y5—0.

Pe locurile 3—4: GHEOR
GHIEV (Bulgaria) și VIRTA- 
NEN (Finlanda).

Categoria semigrea

Un meci extraordinar

CAM

FROLOV
UN FIN TEHNICIAN

! la 
și-a

Campionul european de 
Roma, Valeri Frolov, ! 
păstrat titlul, învingîndu-1 
fără drept de apel pe bulga
rul Peter Stoicev. Boxerul so-

INDISCUTABILĂ
Cu lucrul său exclusiv din 

apropiere — deși nu-i lipsește 
alonja — și cu preferință 
pentru corp la corp, Bruno 
Facchetti (Italia) nu putea 
egala sau contracara mișcă
rile elegante și loviturile cla-

Aurel Dumitrescu pe treapta cea mai înaltă a podiumului de 
onoare, alături de învinșii săi Cosentino Și Pinner

are 
în 
se 

capul

GYORGY GEDO (UN
GARIA)

AURțELj "DUMITRESCU 
(ROMANIA)

CONSTANTIN CIUCA 
(ROMANIA)

ORBAN (Ungaria) b.p. TA
TAR (Turcia).

Pe locurile 3—4: RICHARD
SON (Anglia) și MIHAILOV 
(Bulgaria).

Categoria semiușoară

vietic s-a dovedit un fin teh
nician, demonstrînd o gamă 
largă de lovituri, ceea ce ne-a 
impresionat în mod deosebit 
(pentru că o vedem atît de 
rar), în lupta corp la corp, 
într-adevăr, Frolov s-a dove
dit un maestru în lovituri de 
la mică distanță. Intenția sa 
de a practica scrima s-a lo
vit, însă, de obstrucțiile re
petate ale lui Stoicev care, de 
altfel, a și fost avertizat de 
arbitrul galez Gittins, in ulti
mul rund. Campionul Bulga
riei a plasat cîteva rafale 
scurte la față. în repriza pri
mă, reușind să-1 țină pe Fro
lov la distanță. în următoa
rea, însă, pugilistul sovietic 
stopează atacurile bulgarului 
cu un—doi-uri precise la fi
gură, urmate de fulgerătoare 
scăderi de nivel și serii pre
cise la plex. Stoicev își pier
de busola și începe să țină, 
să acționeze mult cu capul 
înainte, iar la sfîrșitul repri
zei secunde recepționează și 
o puternică dreaptă la 
care-1 zdruncină serios.
acest moment, Frolov nu 
poate fi oprit în drumul
spre titlul de campion conti
nental El obține decizia cu 
5—0.

re, în linie, ale lui Valeri 
Tregubov care a controlat în 
acest fel meciul, dovedindu-se 
un boxer de clasă. Lipsa de 
experiență a făcut, astfel, din 
tinărul italian o victimă si
gură în această finală, în 
care simpla sa prezență era 
deja o performanță (realizată, 
din păcate, în dauna lui Co
vaci).

Tregubov a dominat atît de 
copios lupta, încît n-a avut 
nevoie decit de continue di
recte de dreapta, cu care a 
punctat suficient petru a con
vinge pe arbitri. Numărat în 
picioare la mijlocul ultimei 
reprize. Facchetti a trebuit să 
se încline, mai ales că gongul 
final l-a găsit aproape groggy.

TREGUBOV (U.R.S.S.) b.p. 
FACCHETTI (Italia). ‘ 
5—0.

Pe locurile 3—4 : 
(Scoția) și COVACI 
nia).

Decizie

IMR1E
(Româ-

Pînă la epuizare
Bine clădiți, cei doi adver

sari fac o bună impresie de 
la început, lăsînd să se în
trevadă un meci aprig și fru
mos. într-adevăr, încă din

coltul
o

cap 
Din 
mai 
său

Categoria mijlocie

Dinamitele 
lui Tarasenkov

FROLOV (U.R.S.S.) 
STOICEV (Bulgaria).

Pe locurile 3—4 :
PRETTI (Italia) și 
BOWSKI (Polonia).

b.p.

CA- 
JAKU-

Pugilistul sovietic a evo
luat magistral în compania 
iugoslavului Mate Parlov, de 
trei ori campion al țării sale. 
Tarasenkov a început meciul 
în forță, plasînd directe clare 
la figură. Dar nici Parlov n-a 
rămas prea mult dator, con-

lanșă de boxeri români în fi
nalele ..europenelor".

Nu este vorba aici de avan
tajul terenului, așa cum foarte 
mulți ar fi tentați să explice 
recordul de medalii cucerite 
de noi la această ediție a 
campionatelor Europei. Altfel 
se explică evidentul progres 
al boxului nostru.

întorși de la Jocurile Olim
pice din Mexic cu o medalie 
de argint și una de bronz,

tribunei
Nu vreau să discutăm acum 

despre medalii și medaliați 
Ziarele își vor face din plin 
datoria. Vreau numai să răs
pund, foarte pe scurt, unuia 
dintre vecinii mei din tribună 
care mă întreba, surprins, 
cum se explică această ava-

‘boxerii români și-au început 
pregătirile pentru o nouă 
competiție internațională de 
mare importanță : „europe- 
nele“. De data aceasta, însă, 
alcătuirea lotului și modul 
lui de pregătire s-a făcut mult 
mai bine, mult mai judicios.

Tiparul I. P. „Informația", sir Biezvianu nr. 23 - 25. HucurejU

Sîntem la capătul acestui 
maraton pugilistic în care am 
urmărit zeci de partide inte
resante, aprige, dar parcă nici 
una n-a fost ca cea de asea
ră, dintre fruntașii mondiali 
ai categoriei, sovieticul Dan 
Pozniak și românul Ion Mo- 
nea. care, pe drept cuvînt, 
poate primi calificativul de 
extraordinară.

Nici nu s-au stins bine ecou
rile primului gong, și cei doi 
pugiliști s-au năpustit unul 
asupra celuilalt, făcînd să 
curgă loviturile. Ritmul lup
tei este cel de la categoriile 
mici, sufocant de rapid. Mo- 
nea a uitat ca are în față pe 
campionul olimpic și de două 
ori cîștigător al centurii con
tinentale și a evoluat așa cum 
nu l-am 
lunga sa 
tonat pe

văzut niciodată în 
carieră. El l-a pis- 

.___ . KV. Pozniak cu stingi
puternice care l-au stînjenit 
vădit, obligîndu-1 să recurgă 
la tactica cea mai potrivită 
momentului, adică clinciuri 
prelungite, împingeri și lup
tă de uzură, evitînd, pe cît i-a 
fost posibil, lupta de la semi- 
distanță și distanță.

Față de felul în care s-a 
desfășurat disputa apreciem 
că înfrângerea lui Monea este 
nemeritată.

POZNIAK (U.R.S.S.) 'b.p. 
MONEA România). Decizia a 
fost acordată astfel: McClurck 
(Anglia) 59—58 ; Wolf (R.D.G.) 
59—60 ; Bernier (Franța) 
57—60 ; Gittins (Țara Galilor) 
59—58 ; Izzi (Scoția) 60—59.

Pe locurile 3—4 : JENSEN 
(Danemarca) si SCHLEGEL 
(R.D.G.).

Categoria grea

Biruința tinereții
Două luni dfipă ultima lor 

întîlnire (la Sibiu), Alexe a 
trebuit să înfrunte din nou 
înălțimea gigant a bulgarului 
Kiril Pandov. Cu toate cele 93 
de kilograme ale sale, campio
nul român părea micuț pe 
lingă adversarul său (cu 13 kg. 
mai greu). Timp de două re
prize, în cursul unor schim
buri de pumni destul de anoste, 
Alexe a lăsat o impresie mai 
bună.. punctînd mai mult. Abia 
in repriza a III-a s-a întețit 
ritmul loviturilor și Alexe, în 
aceste condiții, și-a putut va
lorifica suplețea și viteza de 
reacție. El încheie meciul în- 
sîngerat la arcada stingă, des
tul de marcat de oboseală, fără 
să fi convins în mod deosebit, 
în fața unui adversar care pă
rea o stîncă, apatică, fără ini
țiativă. Astfel, decizia (5—0) 
revine românului.

ALEXE (România) b.p. 
PANDOV (Bulgaria).

Pe locurile 3—4 : BUSSING 
(R.F.G.) și DENDERYS (Po
lonia).

Pentru prima dată- după 
mulți ani, federația noastră a 
apelat la un mare număr de 
specialiști, antrenori, tehni
cieni, ziariști, pe care i-a che
mat să-și spună cuvîntul în 
privința metodelor de lucru 
cu viitoarea noastră reprezen
tativă, cea pe care ați urmă
rit-o în aceste zile pe ringul 
europenelor. Așa se face că la 
alcătuirea lotului și-au spus 
părerea și Cristian Panaitescu 
de la Cîmpulung Muscel și 
Petre Pop de la Reșița și Ni- 
colae Buză de la Constanța 
și Constantin Nour din Bucu
rești și Gheorghe Bobinaru de 
la Brăila și mulți alții din Ca
pitală și din țară. Tot părerea 
colectivă a decis și în privin
ța sistemului de lucru cu 
sportivii. S-a revenit la me
toda întrebuințată încă dina
intea Jocurilor Olimpice de 
la Helsinki și Melbourne- 
adică la încredințarea echipei 
naționale mai multor antre
nori. Fiecare dintre ei, răs- 
punzînd de un număr mai mic 
de boxeri, avea posibilitatea

Cronici redactate de :
Romeo ViLARA 
Victor BANCIULESCU 
Romeo CALĂRAȘANU

Fotografii de :

V a s i I e BAGEAC, 
Theo MACARSCHI

/

LASLO ORBAN (UN
GARIA)

Maghiarul îi succedă 
de ieri polonezului Petek 
in fruntea pugiliștilor de 
categorie pană de pe con
tinent. •El a întrecut — 
în fazele preliminare — 
pe Sarar (Iugoslavia), 
Laine (Franța) și Richard
son

La al 41-lea meci at 
carierei, el a obținut cea 
mai prețioasă din cele 
39 de victorii, cîștigind 
titlul continental și ară- 
tînd frumoase calități 
care îl anunță un pugi
list cu mari perspective.

Plin de voința de a în
vinge, dublată de o bună 
experiență, boxînd din 
mers cu un stil agresiv 
avantajos, Constantin 
Ciucă și-a realizat visul. 
El a cucerit titlul euro
pean după ce i-a între
cut pe McHugh (Scoția), 
Warnke (R.D.G.) Olech 
(Polonia) Novikov
(U.R.S.S.)

La două luni după 
cîștigarea titlului națio
nal, elevul lui Lucian 
Popescu a obținut ma
rea consacrare europea
nă. DUMITRESCU a tri
umfat în finala de a- 
seară după 
nașe pe 
(Iugoslavia), 
(Suedia) și 
alia).

ce ii elimi- 
Ibrahimovlci 

Fredrikson 
Pinner (An-

GUNTER MEIER (R.F.G.)CALISTRAT CUȚOV 
(ROMANIA)

VALERI FROLOV
(U.R.S.S.)

Puncheur extrem de 
dur, rezistent, eschivînd 
cu succes, luptă scrîșnind 
din dinți, beneficiar al 
tuturor atributelor tinere
ții. Cuțov a trecut cu 
succes prin „barajul" 
Schwede (R.F.G.), Vujin 
(Iugoslavia), Lomakin 
(U.R.S.S.), Pilicev (Bul
garia)

Cu victoria de aseară, 
inginerul VALERI FRO
LOV a cucerit al doilea 
titlu european. Boxerul 
sovietic s-a calificat în 
finala categoriei ușoară 
după ce i-a învins pe 
Rosado (Spania), Silve- 
baek (Danemarca) 
Capretti (Italia).

Boxerul vest-german 
își va adăuga acum în 
vitrina sa de trofee spor
tive medalia, centura și 
diploma de campion eu
ropean al semimijlociilor, 
alături de medalia de 
bi'onz acordată în 1968 pe 
ringul arenei 
xico.(Anglia).

VALERI TREGUBOV
(U.R.S.S.)

VLADIMIR TARASEN
KOV (U.R.S.S.)

DAN POZNIAK
(U.R.S.S.)

ION ALEXE (ROMANIA)

Puternic, preferind po
zițiile clasice uzind mai 
des de directa de dreap
tă care e aproape perfec
tă, boxerul sovietic și-a 
croit drum în finală eli- 
minindu-i pe Dahn (RDG), 
McCusker (Irlanda) și 
Kovacs (Ungaria).

Noul campion euro
pean al categoriei mij
locie deține un palma
res remarcabil: 160 me
ciuri (136 de victorii). A 
ocupat locul II în cam
pionatele'unionale. A ciș- 
tiggt titlul continental 
după ce i-a învins pe 
Jhonneux (Belgia), Hej- 
duk (Cehoslovacia) și 
Gheorghiev (Bulgaria)

Un adevărat vulpoi al 
ringului a adoptat tac
tica de luptă cea mai po
trivită în memorabila sa 
partidă cu Monea. In 
meciurile preliminarii el 
i-a întrecut pe Osster 
(Suedia) și Jensen (Da
nemarca).

Blajin, cu o carură 
excelentă pentru gabari
tul său, atent in acțiuni, 
prudent pînă și in ofen
sivă, are toate șansele să 
devină un campion ve
ritabil. Pentru a ajunge 
în finală, el i-a învins 
pe Luberss (Olanda), Vic
tor (Franța) și Bussing 
(R.F.G.).

I

CLIPE MULT AȘTEPTATE
(Urmare din pa,g. 1)

dată, că victoria culorilor 
noastre răsplătește eforturile, 
speranțele, elanurile a cel pu
țin trei generații de boxeri 
români, ale căror lacrimi de 
amărăciune trebuiau să facă 
loc, in fine, unui surîs recon
fortant chiar dacă — și a- 
cesta — printre lacrimi.

șit, mentorul în arta ringului, 
pe acest maestru al maeștrilor 
care este Lucian Popescu. Nu 
știm ce mai putea șopti 
atunci, sub povara laurilor 
continentali, cel mai tînăr 
der al acestei competiții, 
schimb — același public, 
cit de vulcanic, pe atît 
prompt, de exact în
scandâ fără oprire numele lui 
Lucian Popescu, maestru care 
a reușit să forjeze intr-un an 
și jumătate — dintr-un înce
pător talentat — pe campio
nul european Aurel Dumi-

li-
în 
pe 
de

reacții

★
La un sfert de oră după 

„momentul Ciucă", un alt 
„tricolor" iși îmbrățișa, cople-

a.
trescu. Și astfel, ceea ce n) se 
părea un vis prea frumos 
pentru a fi adevărat devine 
realitate incontestabilă: după 
Nicolae Gîju (Roma 1967), tî- 
năra speranță a boxului ro
mânesc aduce a doua centură 
consecutivă culorilor noastre 
la categoria lui Lucian, a lui 
Tomiță, a lui O șea!

Și asta — merită să ne re
amintim — tot într-o seară 
de iunie — 39 de ani după 
victoria lui Lucian Popescu 
asupra lui Kid Oliva.

LASZLO KERI, redactor la 
revista „Sportvezeto" din Bu
dapesta : „Nivelul tehnic al a- 
cestor campionate a fost accep
tabil. Spun acest lucru, făcind 
o medie a valorilor. Unele țări 
au prezentat echipe excelent 
pregătite in timp ce altele au 
venit cu boxeri tineri, talentâți, 
dar insuficient de experimen
tați. Românii mi-au lăsat o 
impresie excelentă și pot afir
ma că au aliniat cea mai com
pletă, omogenă și puternică 
formație, evidențiindu-se in 
special printr-o foarte bună 
pregătire fizică. Pentru mine, 
polonezii au furnizat cea mai 
mare surpriză a campionatelor 
prin absența lor din finale, 
fapt unic in istoria campiona
telor continentale. Am stat de

vorbă cu ziariștii polonezi, care 
mi-au spus că in urma aces
tui duș rece va începe o mun
că nouă privind organizarea 
pugilismului din țara lor. Ar
bitrajele n-au fost întotdeauna 
la înălțime în prima fază a în
trecerilor, dar în etapele avan
sate ele au fost ireproșabile/*

CLAUS MITTELZWEI, re

și la activitatea operativă și e- 
ficientă a biroului de presă, 
care a avut aici o muncă di
ficilă, dar care a fost dusă la 
bun sfîrșit. Au fost unele de
cizii greșite, dar mă rog, in 
care disciplină sportivă nu se 
fac erori. După mine, cei mai 
buni boxeri ai campionatelor 
au fost românii și sovieticii. .

Au cuvintul

să lucreze mai bine cu fie
care sportiv în parte.

Evoluția boxerilor români, 
încheiată atît de strălucit 
astăzi, nu este numai rezulta
tul muncii antrenorilor pe 
care spectatorii i-au văzut în 
colțul ringului de la Patinoa- 
rul 23 August, ci și a majori
tății antrenorilor din țară. 

’.Sînt convins că dacă federa
ția noastră de specialitate va 
continua această orientare în 
problema alcătuirii loturilor 
și a pregătirii sportivilor, re
zultatele boxerilor români vor 
fi în continuare foarte bune, 
așa cum au fost la această 
ediție a campionatelor euro
pene. Să nu uităm că pînă la 
Jocurile Olimpice de la Mun- 
chen va mai avea loc un cam
pionat european, unde avem 
datoria să confirmăm succesul 
realizat la București. Cu spor 
tivii și antrenorii pe care îi 
avem sînt convins că acest 
lucru este posibil.

Ghcorghe FIAT
maestru emerit al sportului

oaspeții
dactor al agenției „D.P.A." Ha- 
novra (R.F.G.) „Organizarea 
acestor campionate a fost bu
nă. referindu-mă la desfășu
rarea întrecerilor, la grija or- 

. ganizatorilor pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de an
trenament tuturor loturilor, cit

Eșecul polonezilor și in oare
care măsură al italienilor iși 
are explicația și in faptul că 
după J.O. din Mexic ei și-au 
schimbat în mod radical echi
pa, aducind in ring boxeri ti
neri, pe care vor să-i pregă-

tească probabil pentru Olim
piada de la Munchen".

TADEUSZ OLSZANSKI - 
redactor la ziarul „Sztandar 
Mlodych” — Varșovia. „Pină în 
semifinale, campionatele au 
fost influențate de unele de
cizii eronate care au dezavan
tajat pe boxerii noștri. Dar nu 
acesta a fost singurul motiv 
al absenței boxerilor polonezi 
din finale. Noi am venit la 
București cu o garnitură sla
bă. Numeroși titulari au rămas 
acasă din diferite motive : exa
mene, accidentați, ieșiri din 
formă (Kulej. Dragan. Rutkow
ski). Un al doilea motiv ii con
stituie slaba pregătire fizică a 
boxerilor noștri. In fine, vreau 
să spun că acest „cutremur" 
înregistrat pentru noi Ia Bucu
rești va determina o cotitură 
în boxul polonez și mulți vor 
înțelege că în boxul modern 
condiția fizică și forța sînt ca
lități primordiale.

Românii s-au prezentat ex
celent la aceste campionate, 
din lotul lor detașîndu-se în
deosebi Ciucă, Cuțov și Dumi
trescu. Aceștia, ca și alții, au 
impresionat prin forță, pre
gătire fizică — adică acele ca
lități, care după cum spuneam 
mai sus, le-au lipsit boxerilor 
polonezi**.

)

La sfîrșitul celei d£-a XVIII-a ediții a campionatelor europene 
cial) pe medalii arată

I '
astfel:

de box, clasamentul (neofi-

l —

1. ROMÂNIA
2.
3.
4.
5.
6.
9

U.R.S.S.
Ungaria

Aur
4
4
2

R. F. a Germaniei 1 
0 
0
0 
o 
o

Bulgaria 
Italia 
Franța 
Iugoslavia 
Turcia

La această ediție

Argint
2
1
0
0
3
2
1
1
1

a C.E. de box au

Bronz 
-1

2
0
1
3
2
0
0
0
luat

10.
11.

12—17.

Polonia
Anglia
Danemarca 
Finlanda
R. D. Germană 
Irlanda
Scoția
Spania

Aur Argint Bronz
5
2
1
1
1
1
1
1

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

parte 180 de sportivi din 25 de țari.
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