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U.T.A. CAMPIOANĂ A TĂRII
LA FOTBAL DUPĂ 15 ANII publicul.

Maigret preia ștafeta.• • •

• Vagonul

• Steagul

Arad și Progresul București au retrogradat în divizia B

roșu Brașov și C.F.R. Cluj promovate în divizia A
...Si are obligații 

mari față de finalul 
acestui 
încărcat

Mister 
care e 
mult mai gustat de
cît toți confrații 
săi într-ale aventu
rii. ne-a oferit ieri 
o mostră de chei 
pc’Jecte.

La un moment 
dat am avut impre- 
sia că Mister F 
obosise. U.T.A. se 
plimba la Cluj... 
Dinamo era condus 
de învinșii... Pro
gresului... Peripe
țiile luptei pentru 
titlu nu mai aveau 
resurse.

Dar Mister F a 
găsit pe neașteptata 
noi complicații.

în primul rind, a 
exploatat la culme 
tăcerea de aur a 
radio-ulul. Și astfel, 
marele suspense a 
Început In minutul 
91, cînd Mister F 
l-a trecut bagheta 
lui Ghițulescu.

...Secundele 
Fată. Fugosul 
mozină, cel 
nervos dintre 
nici, trage de 
Rapid — Jiul

campionat 
de tumult.

Foot-ball, 
un autor

se dl-
Do- 
mal 

cral- 
tlmp. 
3—0...

pe

4—1 pentru 
I Dăr vier- 
reporterulul 
pace. Deș!.

Nu Interesează 
nimeni.

■Molfinl* — Mu- 
reșanu schimbă
tempoul. Anunță 
scurt: steaua — Di
namo Bacău 1—0.

Pulsul ascultăto
rilor crește.

Are cuvîntul A- 
rlstide Buholu. Plo
ieștii... Meci de e- 
șafod ! Buholu a- 
nunță sec, ca nici
odată : 
Petrolul 
mele 
nu-1 dă
după acel 4—1, șl 
înaintea Constanței 
șl Tg. Mureșului, 
nici Egon Ertrin 
Kisch n-ar mal a- 
vea vreo șansă. Ghl- 
țulescu, insă, se joa
că cu Inimile a do.:ă 
orașe șl cu nerăbda
rea platanilor din 
parcul Dr. Stalco- 
vici. Intr-un ttrztu. 
EUsel se decide : 1-0 
pentru Farul. în mi
nutul 85 1

Cerul Întunecat 
bombardează radio
ul. In cinstea Iul 
Mister F, „marele 
maestru al combi
națiilor*.

Ultima legătură : 
Tg. Mureșul l Dan

Volcllâ are Eer. 
Lansează o excla
mație care valorea
ză mai mult deci: 
scoruL Rezultat-sue- 
p.-iză, aid. la Tg- 
Mureș ! Zarurile au 
fost aruncate ! 3—• 
pentru F. C. Argeș!!

Raksl se prăsu- 
șește. Pentru a doua 
oară consecutiv. 
AS.A. scapă pdn 
grația unul terț. A- 
nul trecut — dato
rită M Barba. A-

rit* lui Badea. ȘL 
de fiecare dată. m 
dauna Progresului_

★
Maigret preta șta- 

feta. Stunntn Ozm- 
r.ule Simenon, te 
felicit. Al Kăpat de 
un ccncuretJt ine
gal : Mister Foot
ball. G.-ât-eș-.e-'.e ! 
In august se reia 
formidabilul serial 
FOTBALUL I

Iun CHIRILA

FeHdUH 
echipa

• Publicul sportiv din Craiova a cucerit „Trofeul Petschowschi",

instituit de ziarul „SPORTUL“

I
I
I

MARELE „SUSPENS“
N-A DURAT MULT

f.De?: isctzre-au 
Euraeroși: s-porter 
Arad, cu întrec a 
roii si sonor. U.T A_ a

da-

peL

fCsrtuz-uuz-« ta ;ay. a S-a)

G. MCOLAESCU

rneciil retarSteaua a pierdut ți
Nici revanșă, nici al treilea Joc. 

După un meci mai echilibrat be
cii cel de la Soția, victoria a re
venit, și la București, campioanei 
bulgare, Ț.S.K.A. Septembriisxa 
Zname cu 3—2 (14—ÎS, 15—14, 
9—15, 15—10, 15—10) in țața cam
pioanei noastre, Steaua. Un suc
ces pe deplin meritat, pentru că 
oaspeții au dovedit că sint mai 
buni, că au o formație de valoare. 
Meciul din sala Floreasca ne a 
convins că, chiar dacă s-ar fi 
disputat un al treUea meci, victo
ria finală ar fi revenit, cu sigu
ranță, jucătorilor bulgari.

Ieri, in fața a peste 1 500 de 
spectatori, Steaua a început bine 
jocul retur, dind suporterilor săi 
speranțe într-o victorie. In pri
mul set a condus cu 4—0, 7—2,
9—3, 11—4 și 12—5, grație untti 
blocaj prompt, a unui joc variat, 
cu atacuri bine organizate și gin- 
dit finalizate. Dar, de la acest 
acor cîteva greșeli (atacuri afară 
sau In blocaj, intrări In 
renul advers) au făcut ca, 
așteptat, oaspeții să refacă, 
egaleze la 13 șl să conducă 
14—13. Totuși, Steaua ciștigă

te
ne
ts 
cu 
cu

Duel specific de lupte libere 
pe patrulaterul din Giulești

14—IL Bai 
otae si al 
Cueva atacuri afara 
iul advers n litri» ae 
indirt egalitate ia S. a>a». ei-3* 
romana e caadssâ ca 1*—' 
ca urmare a sa*exăacka*> acari 
iui advers (taătpse ș> forța 
Simov, ZUu;st. Trei 
ntadu-se tndeosete. 1 
escU prea mult cabc3 
mișcarea in teren e 1 
te formează greu și p
tului e inevitabilâ. Obc-seA» e vt- 
zibilă la buenres-.eni » e-, «are» 
„greu- setul al trecea: 1—*, 1—L
2— 1, 2—2, Z—4, 4—4. Unoeaa* • 
desprindere spectaculoasă. pLza 
de speranțe. Steaua atacă și te 
apără bine, oaspeții greșesc ta 
atac și scorul devine IZ—5 pentru 
bucureștenl. Dar, din non un 
„punct mort* cu a Tacuri afară 
(Barta și Cristiani), ea serrtea ta 
fileu (Bana) și oaspeții se apro
pie la 12—8 șl 13—5, dar nu pot 
evita totuși pierderea serului : 
Z—1 pentru Steaua. La 7—Z in 
setul al patrulea, bueureștenii 
lasă impresia că vor ciștigă par
tida cu 3—L Dar, In ioc să ror- 
țeze ritmul ei dau semne de obo
seală, de care profită prompt vo
leibaliștii bulgari. Calmi, bine or
ganizați, mai ales in dublarea 
atacului și la blocaj, el refac te
renul pierdut, ajung la 6—7, ega
lează la 9, apoi la 10, 
a două ratări ale lui 
unei pase greșite, iau 
și termină învingători

Setul 5 a prelungit 
sălii In victoria Stelei, _
gazdele conduc cu 3—0. Dar, după
3— 3, 4—4, Ț.S.K.A. preia condu
cerea cu 6—4 și 6—5. Bueureștenii 
recuperează pînă la 7—8, insă 
Iorga, Porojnicu, Barta și Crețu 
servesc in fileu sau afară Ia sco
rul de 7—8, 7—9, 8—9 și 8—10, 
după care totul e pierdut. Tabela 
indică 8—13, 10—14 și pe un atac 
afară ai lui Cristiani, bulgarii 
ciștigă cu 15—10. Scor la seturi 
3—2 în favoarea echipei bulgare.

Dl. Max Vasterlen (Belgia), pre
ședintele comisiei zonale euro-

Cupa 
_____  ___— ____ maibuni, voleibaliștilor de la Ț.S.K.A.

Au condus bine D. Prielozny șl 
B. Fink (Cehoslovacia).

STEAUA : Rotaru, Barta, Iorga, 
Crețu, Porojnicu, Cristiani — 
Rauch, Binda, Duduciuc.

Ț.S.K.A. : Simov, Zlatanov,
Kralcev, Simeonov, Karov, Tre- nov — lecev.

ca urmare 
Barta șl a conducerea 
cu 15—10. 
speranțele 

I, fiindcă

ședințele comisiei zonale 
pene a F.I.V., Inmînează 
campionilor europeni celor

Constantin ALEXE

Foto i N. AUREL
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Cronicile ultimei etape

a turului diviziei A

de lupte greco-romane

libere

REZULTATE TEHNICE
PETROLUL—POLITEHNICA 4—1

.U- CRAIOVA—D1XAĂ1O BUCUREȘTI i—0 
1—0
1—0
0—2
0—3
3— 0
4— 2

STEAUA—DINAMO BACÂU 
FARUL—PROG RESUL 
.D* CLUJ— U.T A.
AJ&A TG. MUREȘ—F.C. ARGEȘ 
RAP’D—JIUL
VAGONUL—CR1ȘUL

CLASAMENT

za 
ia 

-ori 
»ce»-

(3—0)
(1—0)
(0-0)
(0—0)
(0-2)
(0-1)
(1—0)
(3—0)

1.
2.
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
11
14.
15.
16.

U.TJL
DINAMO BUCUREȘTI 
RAPID 
STEAUA
DINA.MO BACAU 
JIUL
„U* CRAIOVA 
.U* CLUJ 
FARUL 
CRIȘUL 
POLITEHNICA 
F.G ARGEȘ 
PETROLUL 
A SA TG. MURES 
PROGRESUL 
VAGONUL

Dumrtrathe

IAȘI

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

17
15
14
14
13
13
14
13
13
10
12
13
12
12
9

10

4
5
6
5
7
5
3
4
3
8
4
1
3
3
8
3

9
10
10
11
10
12
13
13
14
12
14
16
15
15
13
17

50—27
55—33
41—33
50—38
31—28
35—32
45—47
47—39
35— 43
36— 33
31— 42
38—44
30—41
32— 47
30—39
40-60

38
35
34
33
33
31
31
30
29
28
28
27
27
27
26
23

golgetenil campionatului ® în

■ : a Metalul firgoviște. Metalul Plopeni, Minerul

Chimia Făgăraș, Olimpia Satu Mare,

Jicniți 
de ieri 
țațele din ,.B“ și

Știința Petroșani
în paginile 2—3 cronicile meciurilor 
din divizia A, echipa etapei și rezul- 

„C“.

Clasamentul ..Trofeuiui Petschowschi"
nai clasamentului .Trofeului Petschcw- 

schi*. care arată astfel:
A

1. Craiova
2. Arad
3.
4.

5—6.
5—6.

București
Petroșani 
Cluj 
Constanța 

7. Oradea
Iași
Tg. Mureș 
Ploiești 
Bacău 
Pitești

8 
a 

io.

12.

= 8,85 
= 8,46
= 8,20

8,12 
= 8 
— 8 
= 7,85
= 7,83
= 7,75
= 7,33
= 6,85
= 6,75

F. I. R. A <4

ROMANIA
La capătul partide: susp- 

nute ieri după arrzază. pe sta- 
dionul _23 August*. în com
pania „XV-lui Polonie-., echi
pa de rugby a Românie:, a 
cîștigat „Cupa Xa-unilor- 
F.I.RJL*. Este, încă o dată, un 
prilej pentru a le adresa calde 
felicitări tuturor celor care an 
contribuit la aceste 
(Cehoslovacia — 
9—18; “ * ’
15—14; 
40—11): 
inimoși 
vedem, 
această

în primele minute jocul a 
purtat amprenta studiului, ca 
în meciurile de box, cu men
țiunea că pentru reprezentan
ții noștri era vorba de găsirea 
soluțiilor tehnico-tactice care 
să le permită înscrierea a cît 
mai multe puncte, iar pentru 
oaspeți de limitarea scorului 
(și, la cea mai mică greșeală 
a românilor, de speculare a 
situației). Fapt curios, am
belor formații studiul le-a 
furnizat cele dorite. Pentru 
că, trebuie arătat, deși dife
rența de scor ne este catego
ric favorabilă, ea nu este chiar 
pe măsura așteptărilor (și a 
posibilităților), întrucît sar-

România 
România 
jucători, 

activiști, 
însă, cum 
ultimă victorie.

succese 
România 

Franța 
— Polonia 
antrenori, 

media. Să 
s-a obținut

POLONIA 40-11
n.na defensivă n-< fost K3ă 
.» sir-ă IndepHoit*.

în primele 10 minute de 
joc nu sint de semnalat decî: 
o rușă extrAi de lungă a tai 
Irimescu (min. 4) și ratarea 
de către același Irimescu • 
unei lovituri de pedeapsă 
din poziție relativ favorabilă 
(min. 8). în al 11-lea, Insă, 
rugbyștii noștri, insistent, 
dirzi, inspirați pe moment, 
reușesc să deschidă scorul 
prin Rășcanu, care a înscris 
o splendidă încercare, prece
dată de o fentă cu schimbare 
de direcție de-a dreptul... neo
zeelandeză. Nica transformă 
impecabil și scorul este 5—0.

Prea timpuriu liniștiți de 
această primă reușită, româ
nii se angrenează, minute in 
șir, în antijocul oaspeților 
care încep să le „viziteze" te
renul. Se comit de ambele 
părți „bîlbîieli1*, se dictează 
de către francezul Durand o 
grămadă în apropiere de cen
trul terenului, echipa română 
este penalizată și, de la mare 
distanță, Roguski înscrie pen
tru Polonia : 5—3 1

Treziți „din pumn*, ca 
boxerii, rugbyștii noștri reac
ționează viguros, iar o acțiune 
a lui Ciobănel eșuează „la un

pas ie fer.rire*. Peste numai 
un minut Insă, e rindul lui 
Sudu să înscrie o încercare 
de toată frumusețea (min. 22), 

drept, 
avan- 

Ro-

dar Mea ratează (ce e 
dia paz-pe cu tocmai 
ta j oasă transformarea i 
mânia conduce cu 8—3.

Trec alte 11 minute, cu do
minare a gazdelor întreruptă 
de o acțiune a polonezilor 
stopară în ultima clipă și ur
mată, in continuare, de o al
tă încercare ca din manual 
(autor : Nica), transformată de

G. RUSSU-SIRIANU 
(Continuare In pag. a 2-a

Impetuosul Răș-

canu nu a putut 
fi oprit fi a
scris !ncă o

fn-

în-
cercare pentru 

chipa României.

e-

Foto: N. DRAGOȘ

AZI, PE TINERETULUI Șl LA FLOREASCA

încep finalele campionatelor școlare
Astăzi, pe stadionul Tineretului din Capi

tală, are loc festivitatea de deschidere a celei 
de a XX-a ediții — jubiliară — a campiona
telor naționale școlare și de juniori. Vor fi 
prezenți cîștigătorii seriilor la jocuri sportive 
(10 echipe de baschet, cîte 12 de volei și 
handbal) și finaliștii Ia atletism și gimnastică 
care au îndeplinit haremurile stabilite de Mi
nisterul Invățămîntului, obținînd calificarea.

După deschiderea oficială, ora 9,30, pe sta
dionul Tineretului încep concursurile de atle* 
tism.

După-amiază, de la ora 16, pe terenurile de 
la Tineretului (volei și handbal) și pe cele de 
la complexul Floreasca (baschet) se dispută 
primele meciuri la jocurile sportive. In sala 
Floreasca, de la aceeași oră. întrecerile de 
gimnastică.

I

acă ne aducem bine aminte, 
este pentru prima odră la noi 
cînd publicului sportiv i se 
decerne un trofeu. Inijiativa 
aparține ziarului nostru și nu 
s-a vrut a fi nici măcar origi

nală cu orice preț, ci a pornit de la 
realitatea că publicul reprezintă una 

î componentele principale ale spec
tacolului fotbalistic, care poate contri
bui substanțial atît la reușita, cît și 
la ratarea lui.

Inițiativa a fost determinată, în bună 
măsură, de nemulțumirea pe care au 

negative

Ireu
din
tacI I

I
I
i
i
I
I
I
I
I
8

I
I
I
I
I
I
I
I 
i

I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
i
i
i
I
I
I
I

prOdus-o unele manifestări negative 
din ultimii ani ale spectatorilor meciu
rilor de fotbal, dar și de dorința ce 
o nutrim de a vedea dispărute defi
nitiv asemenea manifestări din arenele 
noostre.

In pofida acelor izbucniri pătimașe 
din tribune, care ne întristează și care 
aduc serioase prejudicii sportului ro
mânesc, convingerea noastră rămîne 
aceea că spectatorii meciurilor de 
fotbal — majoritatea dintre ei tineri, 
la rîndul lor actuali sau viitori spor
tivi — pot dovedi, în orice împreju
rare, o ținută corespunzătoare. Noi 
continuam să credem în obiectivitatea 
și în generozitatea colectivă a publi
cului de pe stadioane, în afirmarea 
deplină a spiritului său de fair-play. 
Ca unul din. elementele ce compun 
cartea de vizită a orașului respectiv, 
publicul poate și trebuie să se elibe
reze din chingile acelui patriotism 
local atît de dăunător, care nu rare
ori a dat întrecerii sportive accentul 
unei rivalități rău înțelese, a împins-o 
pe o pantă periculoasă.

Indirect, „Trofeul Petschowschi" s-a 
adresat și jucătorilor de fotbal, care 
exercită o influență activă asupra spec
tatorilor și care pot îmbunătăți atmo
sfera din tribune printr-o comportare 
corectă pe teren, lipsită de acte sau 
gesturi incitatoare. De altfel, nu întîm- 
plător am atribuit cupei-challenge ofe
rită 
tului 
care 
cern, 
sale 
ținuta sa exemplară pe gazon și în 
afara lui, respectul ce îl manifesta 
deopotrivă atît față de adversar, cît 
și de spectator.

Desigur, atunci cînd am luat hotărî- 
rea de. a institui „Trofeul Petschowschi" 
— a cărui valoare, constă în simbolul 
ce-l reprezintă — eram, ca și acum, 
conștienți de dificultatea aprecierii 
globale a unui public, ca și de subiec
tivismul oarecum inerent care putea 
interveni în acordarea, de către cro
nicari, a notelor.

Acum, cînd întrecerea s-a încheiat și 
rezultatele definitive au devenit cunos
cute (clasamentul este publicat alătu
rat) putem socoti ca o surpriză absen
ța publicului bucurestean — renumit 
altădată pentru sportivitatea sa — 
din primul plan al disputei (Bucureștiul 
a depășit Petroșanii de-abia după 
jocurile de ieri). Surpriza are însă 
și o parte bună, demonstrînd că 
prin unele orașe de provincie s-a mai 
schimbat mentalitatea și comportarea 
spectatorilor de fotbal. Ne bucură. în
deosebi, succesul publicului craiovean, 
cunoscut, cu ani în urmă, pentru lipsa 
sa de fair-play, public cu care însuși 
ziarul nostru a avut multe dificultăți 
de întîmpinat. Fără îndoială că desfă
șurarea primei ediții a „Trofeului Pet
schowschi'' scoate în evidență și alte 
concluzii, pe care redactorii noștri le 
vor comenta în continuare.

Singurul nostru regret rămîne acela 
legat de indiferența 
blicafii — centrale, 
cale — au tratat 
„Sportul". îndeosebi 
litate, interesată_ cel 
într-o îmbunătățire a 
dioanelor de fotbal, n-a găsit necesar 
să se refere niciodată la acțiunea în
treprinsă de ziar în privința publicului, 
să o sprijine într-un fel oarecare.

Nu ne rămîne decît să_ sperăm _că, 
în campionatul 
schowschi" — a 
este aceea de a __ __ .
gători, dar de fapt unul singur: fair- 
play-ul — va găsi ecoul necesar a>ît 
la cei care acum l-au ignorat, cît și 
la cei care l-ar putea adapta în alte 
ramuri de sport. După cum la fel spe
răm ca acest trofeu să intre definitiv 
în tradiția noastră sportivă.

de ziarul nostru numele regrota- 
jucător arădean. Omagiul, pe 

și în acest fel ținem să i-l adu- 
are în vedere nu numai calitățile 
excepționale de jucător, dar și 

exemplară ps 
lui, respectul ce

cu care alle pu- 
dar mai ales lo- 
inițiativa ziarului 
revista de specia- 

pulin ca și noț 
climatului sta-

viitor, „Trofeul Ret* 
cărui caracteristică 

avea mai mulfi cîști-

C. FIRANESCU
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Sîmbătă și duminică, în mai 
multe localități din țară s-au 
disputat partidele din cadrul 
ultimei etape a turului cam
pionatelor de lupte greco-ro- 
mane și libere pe echipe, di
vizia A. Iată relatări de la a- 
ceste întreceri.

cla
ri e- 
vil- 
>ne-

GRECO-ROMANE

LUGOJENII AU DECEPȚIONAT 
LA BUCUREȘTI

Trei echipe de valori apro
piate (A.S.M.T. Lugoj, Rapid 
și Progresul București) s-au 
întîlnit ieri în frumoasa sală 
din str. Dr. Staiicovici. Se aș
teptau dispute pasionante, în
cheiate cu rezultate strînse. 
Dar presupunerile nu s-au a- 
deverit decît în parte.

In prima confruntare, din
tre Rapid și A.S.M.T. bucu- 
reștenli n-au avut probleme. 
Doar G. Giobotaru (cat. 52 kg), 
I. Ionescu (cat. 57 kg), T. Ig- 
nătescu (cat. 82 kg) și S. Mar
mara (cat 90 kg) au încheiat 
partidele lor cu lugojenii )a 
puncte. Ceilalți rapidiști an 
ciștigat înainte de limită. Ast
fel, scorul fina] a fost net 
favorabil rapidiștilor cu 32—4. 
Ne-a lăsat impresia că lugo
jenii s-au menajat pentru me
ciul cu cei de la Progresul, 
sperînd într-un rezultat fa
vorabil. Dar, după cum vom 
vedea, a fost numai o impre
sie.

A urmat întîlnirea dintre 
echipele bucureștene Rapid și 
Progresul. Giuleștenii, după 
patru partide, conduceau cu 
12—4. Handicapul părea ire
cuperabil de către gazde. To
tuși, după următoarele 5 me
ciuri, scorul devenise strîns» 
15—13. Victoria depindea ded 
de ultima partidă, de la cate
goria grea, dintre V. Dolip- 
schi (Rapid) și M. Martines- 
cu (Progresul). Deși a luptat 
cu mult curaj, fratele euDos- 
cutului nostru internațional 
n-a reușit să smulgă decît un 
6ingur punct rapidistulul fi 
astfel întrecerea celor două 
formații bucureștene s-a în
cheiat în favoarea giuleșteni- 
lor, cu 18—14. Au plăcut evo
luțiile luptătorilor G. Nit». CL 
Ciobotaru, L Ionescu, Al. Con
stantin (Rapid) și M. Butna
rii, Ad. Teodoroiu și N. Sandu 
(Progresul).

Așadar, rapidiștii au obți
nut victorii în ambele parti
de, emițînd pretenții Justifi
cate la unul din locurile frtin-

V
tașe ale clasamentului, 
saipent care va putea fi 
finltivat abia duminica 
toare, după disputarea
ciurilor restante, printre care 
derbiul campionatului i Dina
mo București—Steaua.

Ultima partidă a grupei de 
Ia București a opus formați
ile Progresul și A53LT. Lu
goj. De abia acum ne-am dat 
seama că lugojenii nu s-au 
menajat în confruntarea cu 
rapidiștii. ci pur și simplu 
n-au putut mai mult. Pertr: 
că în partidele cu cei de a 
Progresul au obținut o sin
gură victorie prin 3- Grcsj 
(cat. 52 kg) și un rezultat de

BRAȘOV. — întrecerile au 
corespuns doar parțial. In 
partida Dinamo București — 
Steagul roșu Brașov, au fost 
dictate 4 decizii de descali
ficare pentru pasivitate. Prin
tre cei care au primit astfel 
de decizii au fost și finajiștii 
de la naționale I. Alionescu 
(Dinamo) și I. Vaideș (Stea
gul rașu)I Iată rezultatele în
registrate la acest triunghiu
lar I Dinamo cu Steagul ro
șu ISp—53 și cu Peșcărușul 
Tplcea 33,5—6,5. Steagul roșu 
— Pescărușul 23—17. O men
țiune pentru luptătorii din 
Tuicea, care au opus o dîrză

victorii în ambele partide i 
25—11 cu GSM. Glu) și 
25.5—14.5 eu Dunărea Galați. 
Succesul rapidist este remar
cabil întrucît această formație 
activează de puțin timp în 
prima divizie a țării. Au fost 
aplaudați I. Arapu. V Albu, 
N. Bădulescu și Al. Chireă 
(Rapid) P. Poalelungi și P. 
Enache (Dunărea), I. Szas 
(C.S.M.).

Cu mult interes a fost ur 
mărită și confruntarea dintre 
luptători) ech'pelor oaspete, 
Durțărea și G S M Mai omoge
nă formația de pe ’naiul Dur 
nării și-a adjudecat victoria 
ia scoți 27,5—12.5.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV Șl C.F.R. CLUJ 
AU PROMOVAT ÎN DIVPIA A,

C.F.R. PAȘCANI, ELECTRONICA OBOR, MEDICINA CLUJ Șl INDUSTRIA
SÎRMEI AU RETROGRADAT

SERIA I

Chimia Suceava

IN DIVIZIA C
SERIA A II-A

Al ConsțanUn (.Rcted Bucwre^:) ti puue Ia mare i.ftculzau pe L Tunei (AS.M.T. Lugoj). 
După d:ea topojeasul va fi fixai eu umerii pe saltea

Otelul Galați—Politehnica București 2—0 
(2—0)

Met rom Brașov — PQrtul Gonștanța 3—2 
(1—1)

Ceahlăul P- Neamț
3—0 (2“—0)

Electronica Obor — Steagul roșu Brașov 
2—1 (1—0)

Flacăra Moreni — Politehnica Galați 2—1 
(1-1)

C.F.R. Pașcani—Poiana Cîmpina 0—1 (0—1) 
Progresul Brăila — Metalul București 0—0 
Gloria Bîrlad — Dunărea

(1—01
Giurgiu 1—0

S.S.M. Reșița — Metalul Hunedoara 2—0 
(1-0)

MetaluJ Tr. Severin — •himia Rm. Vîlcea 
2—1 (2—0)

Medicina •luj—Politehnica Timișoara 4—3 
(i-D

Industria sîrmei — •.F.R. Arad 1—2 (1—0)
Electroputere Braiova—Minerul Baia Mare 

3—0 (2—0)
G.S.M. Sibiu — ®.F.R. «luj
G.F.R. Timișoara—Gaz metan 

(0-0)
Olimpia Oradea—A.S. Wugir

CLASAMENT

Foto i A. NEAGU

1-1 (1-0) 
Mediaș 2—0

3—0 (1-0)

egalitate (T M:eieș — cal 
57 kg). In rest, ei au pier
dut sau au fost toacalif.-ați. 
ImprevEi eu adversarii De 
aitfei, tn îmLr.irea Progresul - 
AS.M.T. au mai puțin ce 
anei meciuri (ded Jumăta
te) au fost cetate eu decari 
de deacai .'iea.-e. X» întrebăm. 
In mod cu tetu) JnstiXcax 
pentru re «u făcut deplasa
rea de la Lugoj ia Bocnreșri 
cei cinci l -iplătcri lugojeni ? 
Asupra arestri aspect. Insă, 
von revent.

rezistent In toate partidele 
susținute.
C GRUIA, coresp. prieripe'.

LIBERE

Arbitrajele prestate de I.
Crisnic și Al. Rusri (Buc.) și 
Gh. Gogu (Buzău) corecte.

MECIURI SPECTACULOASE 
IN GIULEȘT1

AL'KEL PAPADIE-coresp.
ÎN ȚARA

CLASAMENT

1. Steagul roșu 30 17 7 6 48—24 41
2. Politehnica Galați 30 15 5 10 38—25 35
3 Metalul 30 14 6 10 54—32 31
4. Flacăra 30 14 6 10 35—34 34
5. Ceahlăul 30 13 7 10 39—33 33
6. Peiana 30 13 7 10 31—36 33
7. Portul 30 13 6 11 53—31 32
8 Progresul 30 11 10 9 31—36 32
9. Oțelul 30 11 8 11 37—34 30

40, Chimia 30 11 7 12 35—34 29
11. Politehnica Buc. 30 10 8 12 36—45 28
12. Dunărea 30 11 4 15 23—36 26
13. Gloria 30 10 6 14 36—50 26
14. Metrom 30 10 5 15 35—44 25
15. C.F.R. 30 10 3 17 30—48 23
16. Electronica Obor 30 7 5 18 32—51 19

1. a,f.r. aiuj
2. G.S.M. Reșița
3. Olimpia
4. Metalul Hunedoara
5 G.F.R. Arad
6. Politehnica
7. Electroputere
8. G.S.M. Sibiu
9. Metalul Tr. Severin

10. Gaz metan
11. G.F.R. Timișoara
12. A. S. Gugir
13. Minerul
14. Ghimia
15. Medicina
16. Industria sîrmei

ÎN DIVIZIA C,

SERIA I SERIA • IH-a

18
16
14
15
13
12

30
30
30
30
30
30
30 14
30 14
30 14
30
30
30
30
30
30
30

11 
10
11
11
9
7
6

1
3
5
2
6
B
4
3
3
8
9
7
4
5
8
8

87—31 40
46—30 35
46—41 33

13 41—29 32
11
10
12
13
13 41—48
11
11
12
15
13
15 39—56
16 32—57

6
11
11

43—36 32
42—35 32
41—47
47—41

32
31
31
3034—31 

41—36 29 
28—36
24—27
23—44

20
26
26
22
20

ETAPA

i

DUBLA VICTORIE
A HANDBALIȘTILOR

NOȘTRI
Iubitorii handbalului __

Capitală au urmărit cu inte
res dubla lntflnire dintre se
lecționatele masculine ale 
orașelor București și Berlin. 
Cele două formații, în com
ponența cărora au intrat nu
meroși internaționali, au o- 
ferit celor prezenți partide 
de bună calitate, cu multe 
faze spectaculoase. Handba- 
liștii români au reușit să-și 
adjudece victoria în ambele 
meciuri i 17—15 (9—9) și 
13—12 (9—7). De menționat 
este faptul că, exceptînd u- 
nele scurte perioade de e- 
zitare, In care scorul a fost 
favorabil oaspeților, handba- 
liștii noștri au condus In per
manență, avînd în Mircea 
Costache II și Iacob, doi buni 
coordonatori de joc. De la 
oaspeți am remarcat pe 

Gunther Zeitler, un excelent 
realizator.

din

M. BORZEA

/n Capitală

CENTRU 
DE GIMNASTICĂ 

IGIENICĂ
Consiliul municipal pen

tru educație fizică și sport 
București anunță deschide
rea, cu începere de la 46 
iunie 1969, la sala de sport 
din Calea Victoriei nr. 62. 
etajul I, a unui centru de 
gimnastică igienică.

Informații și Înscrieri, 
zilnic Intre orele 8,00— 
11,00 la telefonul 16 25 97.

Ceicirsul iaterutioiai de peitatlon modera

I. BWI (ROMÂSLĂ II) A CIȘTIGAT
PROBA DE IMH

LUGOJ. Multipla campioană 
Steaua a dominat întrecerile 
e n această grupă, fnregia- 
trind victorii la scor t 24—8 
cu Progresul Briile și 24,5— 
155 cu AS..V.T. bugaj. Lo
calnicii au avut satisfacția 
unui succes In partida cu for
mația brăileană i 23—17, Mo
durile fost aprig disputate 
și uneia de bun nivel tehnic. 
S-au remarcat 1. Vangheliei, 
l. ilz'jiozcn fi V. UlmecTu 
(Steaua), 9. Itrcozan ți A. Ri~ 
cji (A.SM.T3, V. Iorga și I. 
Be*y Progres--?.

L LEȘ — ccresp.
BRAȘOV. — Lnpcătre-n de 

Ia Ste^rt: rcre as AamLnat

ra M
— 12J

Tc-Mo-

Progre-

L BOGDAN — rcrtr.

ROMANIA
I

Minobrad Vatra Dornei — 
Textila Buhuși 2—1 (2—1)

Forests Ciurea — Știința 
Bacău &—0

Nicolina Iași — Cimentul 
Bicaz 6—0 (3—0)

Letea Bacău — Foreșta Făl
ticeni 0—0

Textila Botoșani — Penioi- 
lina Iași 3—2 (1—0)

Unirea Negrești — Petro
lul Moinești 0—3 (Unirea — 
retrasă din campionat)

SERIA a n-a

Chimia Oraș Gh. Gheor-

C:u-Dej — Ancora Galați 
-1 (1-0)
Ș.U.T. Galați — Flamura 

roșie Tecuci l—l (0—0)
Delta Tuleea — Unire» Foe- 

«aei 3—0 (1—C)
C-irti* . M/râseșți. — Mfc 

talul Ptepey 0-1 (0-0)
BetraM Berea — Ru-me»- 

tul B’riad 1—0 (O-O)
Gloria Ter_; — Metalul

B'i a 1—I (1—0)
Metalul Buzău — Gloria 

CLFJL Galați 4—1 (1-0)
Etetrollstul Boldești — Șoi

mii Buzău 4—3 (3—1|

Sirena București — Ele»- 
trica Constanța 0—1

Marina Mangalia — Uni
rea Mînăstirea 2—1 (1—1)

Autobuzul Buaurești — Pe
trolul Videle 4—0 (2—0)

Ș. N- Oltenița — I.M.U, 
Medgidia 2—0 (1—0)

Cimentul Medgidia — Ce
luloza Călărași 1—0 (1—0)

Olimpia Giurgiu — Flacăra 
roșie București 1—2 (1—1)

I. T. Constanța — Ideal 
Cernavodă 3—0 (Ideal fiind 
suspendată)

Aurora Urziceni — T.U.G. 
București 0—3 (neprezentare 
Aurora)

Caraiman Bușteni — Pro
gresul Corabia 0—1 (0—1)

I,R.A. Cîmpina — Minerul 
CtmDulung 3—0 (neprezenta- 
re Minerul)

C.I.L. Rm. Vileea — Pra
hova Ploiești 0—3 (C.I.L. re
trasă din campionat)

SERIA a V-a

SERIA a IV-a

Metalul Tîrgovîște — Chi
mia Tr. Măgurele 5—0 (2—0) 
—Comerțul Alfyanriria —------
Mașinj-uneite București 1—0 ,
(1-0)

Progresul Ba'.ș — Unirea 
Drăgâșanj 1—0 (1—0)

Musaeiul Cîmpulung — 
Voința București 0—1 (0—0)

Tehnometal București — 
Carpați Sinaia 2—0 (1—0)

I
Șoimii Timișoara — Pro

gresul Strehaia 2—0 (2—01 — 
meciul s-a jucat la Bocșjt

Victoria Caransebeș — gtj- 
torapid Craiova 2—1 (1—0)

Voința Lugoj — Energetica 
Tr. Severin 1—2 (0—1)

Minerul Anina — Victoria 
Tg. Jiu 5—0 (4—0)

Minerul Bocșa — Furnirul 
Deta 3—-0 (2—0)

Steagul roșu Plenița — Mi
nerul Lupeni 1—0 (0—0)

SERIA a V<-l

POLONIA 40-11

La bazinul de La ștraEdsl 
Tineretului a ccntzuit ieri 
concursul Internațional de pen
tatlon modern. La care parti
cipă selecționata de seniori a 
Franței, precum $1 echipele de 
juniori ale Ungariei, Bulgari
ei ți României. Spre sai-sfan- 
țla iubitorilor natațiel prezenți 
la strand, proba de înot • con
stituit punctul forte al pen- 
tatloniștilor români, grație mai 
ales succesului net înregistrat 
la individual de L Bănet (d o 
echipa secundă a țării noast.-eK 
El a ciștigat cu un rezultat re
marcabil : 
ținut 1060 
asemenea, 
de astăzi 
Romănlri _ ___________
tor in clasamentul pe echipe, 
de reprezentativa Bulgariei. 
Iată rezultatele de tari ți da-

3:46,7 cu care a ob- 
p. E de subliniat, de 
că In urma probei 

selecționata primi a 
s-a apropiat simți-

preto :"**•
ÎNOT, ladliteacl : L Bănet 

(Pomăma H) 3:46.7-10» p, L 
Srije-i vîLP. '-'ngarl) 3ăl,S- 
1«» p. G. W.eaner (Frușa) 
3324-Î0H p. A. Pepateenkov 
Bucuria) 33,l-lb:e p, X. 

VCany (Ungaria) 358,6-964 p; 
pe echipe : Ungaria 2S30 p. 
Franța 7754 p. România I 2744 p.

Djpă patrj probe : tadlvi- 
daal : Z. Villany 3941 p, U 
Pethă (Ungaria) 3878 p, G. 
BorLay (Ungaria) 3826 p, A. 
Pepal&ankov 3730 p, M. Cos- 
meseu (România I) 3524 p, L 
Szigeti 3523 p ; pe echipa : Un
garia 11 645 p, Bulgaria 9 969p. 
România I 9900. România n 
9296 p. Franța 8877 p.

Astăzi, In pădurea Călugl- 
renl, are loc ultima probă a 
concursului, croeuL

Ir iraacu i România — Polonia 
13—3. ta mia- 33.

fatvcdace» prea mare In do- 
■toana teritorială nu a-a eol- 
caz Insă cu coneecinte plăcuta i 
fa min. 33. după o fază drama
tică, etectrizaati. de suspense 
am spine, te prilejuiește oas- 

(foarte prompți în ex- 
pipatazăț oricărei fisuri) în
serarea c=ei îsoercă-i la cen
tru (Hoc_rak transformată 
(Rocuski)i 13—8 1

PinA la pauză scorul se mai 
modifică coar o cată, în min. 
40, cfsd Wussek reușește o în
cercare la colț i România — 
Polonia 16—S.

La reluare, ambele formații 
intră decise să nu cedeze ni
mic. Trec 9 minute eu ratări 
(mai mult de partea români
lor, beneficiari ai unor situa
ții favorabile), ce e drept spec
taculoase. Apoi, însă, dornici 
să-ți concretizeze superiorita
tea românii înscriu, un drop
goal (Irimescu, min. 49) i 
19—8.

După numai 3 minute, tna-

ictgrea românilor își amintește 
că a dominat echipe de cali
bru mult mai mare decît cea 
înfruntată ieri, și Țuțuianu 
(ce pasă splendidă l-a dat De- 
mian !) înscrie o încercare la 
centru, iar Irimescu comple
tează „formalitățile" i 24—8 1 

în min. 56, Baciu îl înlocu
iește pe Stoica, iar un minut 
mai tîrziu Rășcanu, după o 
fulgerătoare schimbare de di
recție, înscrie încă o înoercarei 
Irimescu își face conștiincios 
datoria și.. • 29—8.

în min, 66, Musialczyk este 
înlocuit eu jucătorul-antrenor 
Janus, dar schimbarea nu e 
de bun augur pentru oaspeți i 
cîteva secunde mai tîrziu, Ba
ciu pătrunde în forță și sco
rul devine 32—8.

Nu trec decît două minute 
și Suciu, la capătul unej în
delungi curse de slalom prin
tre polonezi, înscrie o încer
care, prilejulndu-1 lui Irimes- 
cu încă o transformare i 37— 
8, dar Suciu, rănit, est« înlo
cuit de Nicol eseu.

Din nou Rășcanu, în min- 
70, la capătul unei curse splen-

Progresul Sibiu — Aurul 
Brad 3—0 (1—0)

Minerul Gheiar — Tehno- 
frig CJuj 2—0 (1—0)

Știința .Petroșani — Vic
toria Călan 2—0 (2—0)

Aurul Elatna — Arîeșul 
Cîmpia Turzii 2—0 (2—0)

Mureșul Luduș — Mureșul 
Deva 1—1 (0—1)

Metalul Copșa Misa 
A.S.A. Sibiu 4—2 (2—1)

TOTUL A FOST
IN ORDINE!

ClȘTIGÂTORII PREMIILOR SUPLIMENTARE
CONCURSUL SPECIAL PRONOBOXDE LA

p«Dacă n-ar fi fost viatul . 
care toți concurențil au fost 
siliți să-l Înfrunte pe linia o- 
pusă tribunelor, probabil că 
duminică am fi înregistrat un 
număr impresionant de noi re
corduri. Totuțl, ți In condi
țiile amintite, s-au realizat - 
justificat sau nu — destul de

Kandla au efee- 
lăeustei", învățîn- 

se poate trece de 
1:37,8 la 1:32,4 fi 
Făgaș a ciștigat

___ __________ destul de 
multe performanțe Îmbunătă
țite. Ca să respectăm sinceri
tatea, din mănunchiul de im
presii apreciem cel mal mult 
curaju] de opinie el arbitrilor 
de a distanța — foarte just -• 
pe Hîrșovița tn premiul Dum- 
brăvița, cînd, culmea, a con
dus plutonul In permanență I 
Fusesem însă obișnulțl ca a- 
tari sancțiuni să se refere nu
mai la caii care abia se miș
cau în urma loturilor cu cel 
puțin 100 de metri—

încolo, totul a fost în or
dine I Hunter a mers șt el 
neregulat, fără să deranjeze 
insă optica oficialilor ; Nova
tor ne-a demonstrat cum se 
poate trota 1:47,7 la cota de 
14 lei și cum se poate merge 
- In limita unui regulament 
prăfuit I — 1:37,3 ca să se 
poată raporta 2 lei La casă J

Obraznic ți 
tuat „saltul 
du-ne cum 
la 1 :36,2 ți 
134,7; lax 
impresionant, după ce in re
uniunea precedentă fusese dis
tanțat pentru galop prelungit. 
Ne exprimăm regretul însă că 
Nicolae Simion, pe care-1 so
cotim cel mai valoros element 
al tinerei generații de driver!, 
își alege asemenea căi dubi
oase să cîștige. Fidibuz, bine
înțeles, a mers nederanjat pe 
ruta 1:37,8—1:32,8—1:37,7. In 
felul acesta, toată lumea • 
fost mulțumită, mai puțin, bi
neînțeles, noi și publicul I...

Nu știm Insă ce anume ne 
îndeamnă pe toți să poposim 
în fiecare duminică dimineața 
pe hipodromul din Ploiești l...

Rezultate tehnice : 1. Don 
(V. Gheorghe), Distins, Zavera
47.9 ; 2. Kandia (D. Iana), Hun
ter, Răsărit 34,7 ; 3. Ilva Mică 
(Al. Nacu), Oglinda, Reveria
33.9 ; 4. Gînd (N. Gheorghe), 
Husa, Habar 37,3 ; 5. Obraznic 
(N, Sandu), Stolnic, Supeu 32,4: 
6. Silva (Gh. Avram), Jiu, 
Rampa 29,8 ; 7. Făgaș (N. Si
mion). Orator, Foratic 28,4 ; 8. 
Novator (Gh. Tănase), Rovi- 
nari, Bălța 37.3

Niddy DUMITRESCU

DIN 1 IUNIE 1969
Dacia 1100:
— com. Plo-

1 autoturism 
Vava Gheorghe 
piș jud. Maramureș, 2 auto
turisme Skoda 1000 MB < Ră- 
dulescu Ion — tfîmpulung 
Muscel și Moisi •oriolan-Ora- 
dea i

1 autoturism Trabant 601: 
Marin Sonstantin-Pitești i

1 motocicletă Jupiter: Shiru 
Gheorghe-Bacău i

1 motocicletă IJ Planeta: 
Bernica Neculae-București i 1 
scuter Tuia : 
Orașul Gh.
1 scuter 
Dumitru — 
Jud. Sibiu,

Năstasă Ștefan, 
Gheorghiu-De] ; 
Jetka: Lupu

corn. Avrig 
1 motocicletă

Voshod: Dochia Ion-București; 
1 motocicletă M 104: Lovin 
Dragoș-Agnita jud. Sibiu i

7 motorete Carpați cu stela): 
Ștefănescu Dumitru-Brașov, 
Stoia Teodor — corn. Avrig 
jud. Sibiu i Anghel Nicplge- 
Gîmplna, Ghindă Dumitru- 
Timișoara, Răbăceanu St.- 
București, Balog Francișe- 
Gluj i Sireașă Ilie-Brăila l 3 
ceasornice de mină Vimpel: 
Rîclea Onisifor - București: 
Vaida Gheorghe-Satu Mare și 
Burlacu Ștefan-Brăila i 1 mapă 
piele box: Nate 
șov.

Arpad-Bra-

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE 
CONCURSUL PRONOSPORT Nr, 24, ETAPA DIN 15

EXACTE LA 
IUNIE 1969,*

i. ,.u» cluj - u.t. Arad 
II. Petrolul -s Politehnica Iași 

IU Vagonul -r Crlșul
Farul — Progresul _IV.

v. 
vi.

VII. 
VIII.

>1
1
1 

,U“ Craiova — Din. Buc. 1
A.S.A Tg. M - F.C. Argeș 2
Steaua — Dinamo BacSu 1
Ceahlăul - Chimia Suceava 1

(X, &țetrom — Portul 1
x. C S M. Sibiu - C.F.R, Cluj xXI. Ind. sfrmei — C.F R. Arsa 2 

Xil. Metalul Ir. Severin —
Chtmta Rm. Vfteea 1

XIII. Olimpia Or. — A. S Cuglr 1
FOND DE PKEM1I : 810.121 LEI

dide, reușește, înscriind o în
cercare, ultimele puncte ale 
gazdelor 1 40—8.

Oaspeții ne-au dovedit pînă 
în ultima clipă că au orientare 
de moment eficace i o mică 
bîlbîială a apărării noastre Și 
Ostaszewski pecetluiește sco
rul partidei prjntr-o frumoasă 
încercare i 40—11.

La fluierul francezului 
Charles Durand (excelent) 
s-au aliniat formațiilei ROMA
NIA — Dăiciulescu ; Suciu 
(Nicolescu), Wussek, Nica, irr 
mescu j Dragomireșcu i Răș
canu, Demian, Ciobănel i Țu- 
țuianu, Șerban | Stoica (Ba
ciu), Iorgulescu, Dinu i PO
LONIA — Wlodarezyki Lod- 
zinski, Calka, Opieka, Bara
nowski | Jankowski, Musialc
zyk (Janus) | Ostaszewski, Mi- 
rosz, Kopyt | Wiejski, Walc
zak j Frankowski, Roguski, 
Hodura. .

SERIA a VIL«
Bradul Vișeu — Minei^l 

Baia Sprie 1—0 (I—0)
Gloria Bistrița — Dacia 

Oradea 8—1 (4—1)
C.I.L. Sighet — Someșul 

Satu Mare 4—0 (1—0)
Victoria Cărei — Dinamo 

Oradea 2—2 (2—1)
C.I.L. Gherla — Topțtorul 

Baia Mare 3—J (1—1)
Olimpia Satu Mare — Me

talul Sa lori ta 5—0 (3—0)
Constructorul Bala Mare —

Bihoreana Marahita 0—0
Unirea Oradea — Unirea 

Dej 1—1 (0-—0)
SERIA a VIII a

Unirea Cristur — Minerul 
Bălan 2—1 (1—0)

Carpați Brașov — Medici
na Tg. Mureș 2—0 ()—0)

Lemnarul Odothei — Co- 
lorem Codlea 3—0 (0—0)

C.F.R. Sighișoara — Chimi
ca Tînăveni 4—2 (2—1)

Oitu] Sf. Gheorghe — Chi
mia Făgăraș 3—2 (1—0)

Voința Tîrnăvenî — l'rae- 
torul Brașov 2—2 (0—0)

Vitrometan Mediaș — Tor
pedo Zărnești 2—1 (1—0)

Avîntul Reghin — Chimia
Oraș Victoria 1—3 (0—2)

A APARUT nr. 250

Revista ilustrată „SPORT'» 
nr. 250 (11 din 1969) a a- 
părut în 24 de pagini, care 
cuprind fotografii șl repor
taje de la cele mai Im
portante evenimente spor
tive, Spicuim din cuprins :

BOX - Campionatele e- 
uropene de La București 
Comentarii și imagini din 
fiecare zi de întreceri. 11 
pagini dedicate acestui 
grandios eveniment sportiv 
Iș care reprezentanții nof- 
tri au obținut rezultate ex
celente. Și, pentru cititorii 
revistei SPORT, o surpri
ză : cei 11 campioni al eu
ropei le oferă autografe.

FOTBAL - A.S. A. Tg 
Mureș, bolărită să pună ca
păt „mersului pe sîrmă",

•r „De la Rudy Wetzer 
la Pircăiab" - perioada a- 
niloi 1950-195] din [Âves- 
tea echipei noastre națio
nale.

- U.E.FA. - XXII, Re
portaj din Leipzig de ts 
întrecerile fotbaliștilor ju
niori.

CICLISM - Turul Romă- 
nîei. Comentarii Însoțite 
de harta traseului pe care 
ii va urma caravana ci
cliștilor.

ATLETISM. Însemnări 
din tribuna campionatelor 
naționale de primăvară, re
zervate atieților seniori.

BASCHET - „Lalelele 
baschetbaliștilor” - comen
tariu după turneul din O- 
landa.

MAGAZINUL SPORTIV 
și rubrica „TRUP FRUMOS 
ȘI SANAȚOS’’ completei 
ză acest număr bogat ai 
revistei ilustrate SPORT

Rețineți din timp, la tpa 
te centrele de difuzare s 
presei din Capitală șl dur 
țară, revista ilustrată 
SPORT 1



PotbaL „U" tlU) - U.TA 0-2 (0-2)

pag. a 3-a

MARELE „SUSPENS" N-A DURAT MULT

ffCRAIOVENII AU ÎNVINS TRADIȚIA CU 1-0 H

■ ■■

,,U" CRAIOVA DINAMO BUCUREȘTI
~ 1-0 (1-0)

CRAIOVA, U (prin teUfaa, ga La ti*—
Stadion central, urer. C- C- l iț-.u MM Se

spectatori ; a marcat : Neagu (mra. ;r>.
,U" CRAIOVA : Oprea 8 — Nicvucscu L DescZatCB K BMM 

Velea 8, Strimbeanu 9. Ivan t. MtninmrX & lie«c- 1. Oateowe 6. 
Circiumârescu 6 (mln. M Bi.an .

DINAMO : Ceman I — Popa S> Boe B Dta» & țtefaa g. GMMdl 
• (prin. 79 FrAțili), Stoenes.- *, ta.arar.. *. Nta*fer .; ’ Du=u- 
țrache 7, Lucescu I.

A arbitrat M. Rotaru Oașl) ef-’-a: Sa Z. B_rșe â : .
șl J. Boroș (Timișoara).

Trofeul petschowschi (pentru F*MO • t.

et

« rt» d 
.V CLUJ : : 

«. * «as*,
s tr- ■ uta,

PO0. II

â mbianță de fqcțțm 
politano-olteneeseă 

"*■ debutul acestui <
din „ceasul 3O“.

Sute de mafini din Intre i- 
94 Oltenie au adus un nu-nur 
record de spectatori (»» .o 
sutd tifosi de 13 karatej pe 
„Centralul- din capitala Ba
nilor.

Spre deosebire de :ns_
— palpitînd jurtunos ea a_ 
inimă nebună, nebuni, 

echipele încep jocul «fau 
mgreate emoțional, fiecare 
protagonistă are mo:;.s.e e. 
de crispare: bucwepena 
țoacă teoretic șan a de cuceri
re a titlului, :ar J. r.;. e'.-uewg" 
ipcearcă sd inttr.gd ^comr-.e-

mbianță de factură na-
T fa 
de-bv ecrr.pe. tea- 

n-C -eușit sd

— Bungău, min. M — Domi- 
4e expediate din afara ca
reului mare. Doar voleui lui 
FL Dumitrescu (min. 40) exe- 
cutat din colțul careului mie 
și resp.ns miraculos în cor
ner ce Moldovan scoate acest 
Ln&l de repriză din anonima
tul ia care căzuse.

întreagă repriză a 
lipsita ce goluri a fost 
șiruiie de faze mai

doua, 
o Jn- 
mult 

au mai pupa anoste. Ar mai
rebta spus, poate, doar fap- 
.că un timp după reluare

ca»

tx-

MEDALIE DE BRONZ, IN EXTREMIS
Partida a gâsit greu ao- 

diență la public, abia 
spre șCrșrt. prin ukixue- 

le goluri ale 1.: Neagu, dau> 
rită lipsei ei d« aenxuriorție 
pentru zonele f.erbinț: a e 
clasamentului. Despre sjper.si- 
ritatea Rapidului se pca-e 
vorbi In toate fcensur_e, cit 
despre JiBl, evoluția sa n*e- 
diocră, xnarcatâ oe »u *u. 
greu de calificat, mai a_e* — 
faza de apărare, ne taoșiied .ă 
să-i agățăm pe jâeșx. pe 
toată perioada vacanței, rfie- 
va adjective cu gbaer.et ce 
clopoței. Ma! imporiart deci; 
a referi despre fUnta jcc _. 
ni se pare a sufounia proces— 
rie masivă regenerare a eer. - 
pei bueurețtane. La tatifle 
două ei ape ar.țrerjoru BArt u- 
jescu și Crtatescu au canast 
uu vgl de toibalișu enecu 
marea ți de talens și de nota
bile cunoștințe fotral^-ce. 
Pop și AUpt Marin și Pe_-ea- 
nu sînt nume

RAPID - JIUL 3—0 (1—0)

c —r

tar

CaoT TC 
FUBCS : ÎS. 
I 1-6 •—6>

■ •

public : 8.
1

Sluti - IIUMO IACI» 1-0 (0-0)

:e ratată prea încet de Codreanu ajunge la Neagu, care 
va înscrie primul ’ ’ "

secundul — rapidistul face o 
irsă solitară de aproximativ 

50 de metri (!!!) ajutat de ero
rile de plasament a tuturor 
apărătorilor adverși și mar- 
.neeză : uiumul gol a avut o 
nota de inedit I 'Răducanu a

„UN RECITAL" AL RATĂRILOR!
U ; ierta bun ; timp frumos ; spectatori aproxi-

1 .hi ■ -in-»» : Pa—:ea (mfn. <3).
st-»-A » - Săutareanu 7, D. Nlcolae 6, HMmSgeanu 9.
j u ftnăilă-*** 1 «im nun. « D. Popescu <>. Negrea 7, Pentea i c» rta J* TStaru H 7), Voinea 6, Creiniceanu 8.

A . ? -.. A - G.'. > > — K1S3 6, Nunwei’.'.er IV 7, Vel.cu 7,
t, .*jr. * IKțan 7 (din min. 58 Cernat 6), D. Ene S, Dem- 

t. 3u»:_zet > (din mim 64 BMuță 6), Simlonaș 6.
A tuc-r~» A cxar-dru Atexe (Hm. Vilcea) ajutat la cete

gang mm s. Dragând (Tr. Severin) șl Al. Ena (Craiova).
TriTe— 8>«*cr . «tiu. pentru public : 8.

gol al Rapidului.
Foto: P. TÎNJEALA

degajat, ca un uriaș, peste 
vreo 70 de m. fundașii Jiului 
s-au invitat ca grecii cine să 
respingă și balonul neatins do 
nimeni a fost percutat în poar
tă de către Neagu (o minge 
lovită numai de către Rădu
canu și Neagu s-a transformat 
în gol).

Ramulue BALABĂN

99

Ghiță, atenț fi prompt in mte-renftt, tdc< 
mingea in fa;a lui Voinea. Fată

Baci

MINUTUL FATAL 841...
FARUL 1 (0) 
PROGRESUL 0

CONSTANTA, » (frtn iel«- 
fon, de la trimisul nostru). 
Stadionul .1 Mai-, teren exce
lent. timp fruin<£- spectatori 
lâ 666 ; a marcat Badea (nun. 
M).

FARUL : Ștefănescu 8 —
Pleșa 6, Stoica A Alareș A An- 
tpițescu î, Constantinescu 5 
(min. 55 Etern 6)t Koszka f, 
Sgsu 5 (min. 25 Badea 7), 
Ologu 6. Țufan 7, Kallo 7.

PROGRESUL: Manta 8 — V. 
Popescu 8, Mândoiu i, A. 
Constantinescu 6, Neacșu 6, 
Grama 6, Matei 5, Soangher 5, 
Oaidă 6 (min. 65 Mateiănu 6), 
Beldeanu 5, Țarălungă 7.

A arbitrat Oct. Comșa 
ajutat ia tușă de 

N. Mog’oroașă și C. Savu (toți 
din Craiova).

Trofeul Petschowschi (pen- 
^.tru publie) : a.

de 
nu 
E- 
să

După cum era de aștep
tat. partida dintre Fa
rul și Progresul a tre

zit un interes deosebit. Cg o 
bombă a explodat știrea care 
ar.unța că jocurile-cheie, care 
vizau retrogradarea (acelea 
la Tg. Mureș șj Ploiești), 
se vor transmite la radio, 
vident, nimeni nu dorea
intenteze nimănui vreun pro 
ces de intenție, dar... paza 
bună trece primejdia rea.

Meciul a început eu un a- 
tac vijelios din partea gazde
lor. care sînt pe punctul de 
a înscrie chiar din primul mi
nut, dar șutul lui Sașu ni
merește bara. Progresul ri 
postează, Șoangher îl pun» 
înțr-o poziție excelentă pe 
•Țarălungă și acesta, la rîn- 
dul său, expediază o bombă 
la rădăcina barei. Nbtăm, în 
continuare, o splendidă in 
tervenție a lui Ștefănescu 
(min 16), cînd acesta culege 
chiar din capul lui Oaidă, e 
foarte periculoasă centrare a

lui Țarăiungă. Apoi. Farul 
este din nou pe punctul dea 
deschide scorul (tax. 3- i 
Mănaoiu este depășit de ba
lon, dar Sasu ratează, deși 
în fața lui se afla doar— • 
poartă goală. După acest a) 
doilea eșec, înaintașul eon- 

stănțean (care acuza o întin
dere) este înlocuit de antre 
norul Cosmoc.

După pauză Farul domină, 
dar steril, iar Progresul se 
apără înoereînd, din cînd în 
cînd, contraatacuri lansate 
prin Țarălungă. La poarta 
gazdelor nu se înregistrează 
însă nici o fază periculoasă 
în această perioadă Manta 
se remarcă printr-un reflex 
uimitor, respingînd în corner , 
un șut deosebit de puternic 
al lui Kallo. Apoi este rîn- 
dul Farului să treacă prin 
citeva momente grele, cînd 
echipa rămîne în 10 oamefii, 
prin accidentarea lui Ologu 
(min, 75). Jocul se echilibrea
ză, fără să ofere însă cît de 
puțin spectacol!

Și, cînd se părea că toate 
conturile sînt lichidate, că 
ambele echipe se mulțumesc 
cu un rezultat de egalitate, 
intervine acel 
care spulberă 
precum că în 
fi făcut vreun
un țxmtraatac constănțean, 
Măndoiu comite o nouă gre
șeală, de data aceasta capi
tală. trimițîndu-i balonul lui 
Badea, și acesta înscrie ne
stingherit, de aproape.

La câteva «lipe după fluie
rul final, jucătorul Progresu
lui intră 
au aflat 
vor juca

. ig.r.m guL.
Iz —S3 și 34 jocul 

*-* ma: brusc, pe foa-
dul uaei suxesiuiu de acțiuni 
Ir——.iase t-e bcaireșterjlog și 
astfel am înregistrat primele 
emoții la poarta iui Ghiță. Sco
rul nu s-a deschis, pe de o 
uarte datorita ins®iratelor in- 
terveații ale portarului băcă
uan ȘL pe de altă parte, ratări
lor incredibile ale ataca np lor de 
la Steaua, care — din păcate — 
aveau ta continue acest... festi
val ai risipirii de ocazii și in 
repriza secundă.

Această parte a meciului a 
început mult mai alert ca cea
laltă $1 in min. 43 Creiniceanu 
* făcut o curta lungă pe ex
tremă, încheiată cu o centrare- 
șut, pe care Pantea, plasat ex-

eelent, a reluat-o cu capul In 
plasă : 1-0. După gol, Steau» 
a dominat, insistent minute în
tregi. dar, cum spuneam, Voi. 
nea et comp au oferit celor 
puțini prezenți adevărate „lec
ții" de cum se poate rata in
tr-un meci de campionat. De 
pildă, în min. 68 Țătaru 
Cat singur cu Ghiță a 
blocajul acestuia și a 
mingea lui Voinea, care 
3-4 m a trimiș-o pe 
poarta goală. Steaua a 
nuat să domine și să se dis
treze cu ocaziile pînă în ul
timele 10 minute, cînd Dinamo 
Bacău a revenit în atac și a 
avut o scurtă, însă puternică 
presiune la poarta bucurește- 
nilor. Dar, molipsiți, probabil, 
de la colegii lor de dispută, 
oaspeții au ratat prin D. Ene 
și Dembrovschi două mari o- 
eazii de a egala. Așa îneît, nu 
greșim 
asistat 
bal, ci 
țări 1

II a- 
evitat 
pasat 
de Ia 
lingă 

conti-

dacă spunem că am 
nu la un meci de fot- 
la un „recital" de ra-

Călin ANTONESCU

La tineret—rezerve ; Steaua— 
Dinamo Bacău 2-1 (0-1)

NU trecuseră decît 6 mi
nute de joc cînd —• la 
capătul unul violent a- 

sediu la poarta Iul Constan- 
tinescu 
toarce" 
sec, în 
rect la

Petrolul își simte adversa
rul slab — într-adevăr, ieșenii 
ne vor lăsa minute în șir cu 
impresia că au coborit pe dru
mul Moldovei numai pentru a 
îndeplini o nedorită formali
tate — Și continuă să atace în 
trombă, dirijind majoritatea 
baloanelor spre Dridea, nebă
nuit de amenințător astăzi. Și 
rezultatele — datorate, e drept, 
și nonșalanței cu care Delea
nu și compania iși păzesc bu
turile — nu înurzie. 2—0 în 
min. 26 — la un corner de pe 
stingă, Constantinescu și Stoi- 
cescu se jenează reciproc, iar 
Dridea reia, cu capul, in poar
ta goală — și 3—0 în min. 32, 
cînd același Dridea deviază pe 
lîngă portarul ieșean, stupe
fiat, un șut năpraznic expediat 
de Dincuță din marginea late
rală a careului.

La acest scor de forfait, con
turile sînt încheiate... Petrolul 
stinge motoarele, iar ieșenii, 
scăpați de sub complexul go
lurilor cît mai puține, îndrăz
nesc să treacă linia de centru
■MM ■■■■

— Moldoveanu „îl Ju
pe Gavrili și șutează 
interiorul careului, di» 
vinclu i i—0 I

Meci frumos, goluri multe, victorie meritată

fatal minut 84, 
orice bănuială 

acest meci s-ar 
aranjament. La

plîngînd In cabine: 
că In sezonul viitor 
în divizia B...
Ion OCHSENFELD

La tineret-rezerve: Farul—
Progresul 0—0 (un scor pe 
care l-a visat prima for-

Arădenii — conduși gzi de 
antrenorul echipei de ti
neret <3. Sălinescu, de

oarece antrenorul Dușan a 
fost „obosit" după o noapte 
grea (prima variantă) sau 
„bolnav* (a doua variantă) — 
și-au onorat și de data aceas
ta ultimele evoluții, cîșțigînd 
pe merit în fața orădenilor.

îp ciuda condițiilor d§ des
fășurare (ploaie, teren desfun
dat), partida a plăcut prin a- 
curatețea cu care au fost lu
crate și finalizate cinci din 
cele șase goluri înscrise. Păcat 
că în prima repriză au fost 
unele momente în care „plata 
polițelor" între jucători a um
brit aspectul general al parti
dei, însă intarvenția promptă 
și autoritară a arbitrului Ilie 
Drăghici a anihilat aceste ten
dințe.

Citeva momente mai impor
tante șiș partidei. în min. 2 
o centrare a lui Dembrovschi 
îl pune pe Arnoțchi în situa
ția de a înscrie i 1—0. Atacu
rile arădene se succed și, după 
ea Maeavei (min. 8), Sffîrlogea 
(min. 10 și 12) ratează, Dem
brovschi șutează puternic de 
la 20 m și 2—0. Ne aflăm în 
sala. £at« riuiuj orădeni- —.i- j-i —--- - — .

VAGONUL - CRIȘUL 4-2 (3-0)
ARAD, 19 (prin telefon de la trimisul nostru).
Stadion C.F.R., teren greoi, timp ploios, spectatori aproximativ 

200 (din oare 50% orădeni). Au marcat: Arnoțchi (min. 2 și 45), Dem
brovschi (min. 13), Stănoaie (min. 71), pentru Vagonul, respectiv, 
Balogh (min. 53) șl Kun I (rjiin. 88) pentru Crișul.

Vagonul: Gherghel 8 — Mihăllescu 7, Pop 6, MUlroth 6, Lenart 7, 
Mihai 7 (Schweninger din min. 65), Sfirlogea 8, Stănoaie 7, Dem
brovschi 9, Arnoțchl 9, Macavel 7.

Crișul : Baumgartner 5 (Catona min. 46—7) — Balogh 7, Sărac 6, 
Naghl 6, Popovlcl 5, Tomeș 6, Dărăban 6 (min. 65 Kun I), Suclu 6, 
Codș 6, Kun II 7, Petrescu 6.

A arbitrat Iile Drăghici (București) +++++• 14 centru, C. 
Dlnulescu (Buc.) șl V, Trifu (Baia Mare),

Trofeul Petschowschi, pentru "public : 7.

lor să încerce vigilența lui 
Gherghel, care blochează min
gea în picioarele lui Kun II, 
în min. 18. în min. 45 Dem
brovschi — azi prezent pe tot 
terenul — îl deschide pe Ar
noțchi și 3—0. în repriza se
cundă Srișul joacă mai atent 

apărare, domină minute în 
•. în min. 53 Balogh reduce

Tineret-rezerve i Vagonul
Arad — Crișul Oradea 2—3 
(1—2)

în apărare, domină minute în 
șir.
din scor i 3—1. După ce Dem- 
brovschi (min. 58), Suciu (min. 
60 și 62) ratează, arădenii 
transformă în min. 71 o lovi
tură de la 11 m prin Stănoaie, 
la un fault eomis de Sărac 
asupra lui Arnoțchi. în min. 
88 Kun X stabilește scorul fi
nal al meciului: 4—2.

Petre ARCAN

„U" a Încercat să reducă din 
scor atacJnd mult mai decis 
deci» o făcuse în prima repri
ză, cînd a avut dese perioade 
de „non combat1* (evidenta la 
unii dintre jucători). Apoi, 
încet-încet, U.T.A. a echilibrat 
Jocul, a avut o bară i Axente 
țmin. 63), la fel ca și „U" cu 
trei minute înainte la un șut 
&1 lui Mustețea din interiorul 
careului. După aceste emoții 
formația arădeană a așteptat 
ea pa o mană cerească fluie
rul Cpal al arbitrului. Și 
cînd, în sfîrșit, acesta s-a au-< 
ziț l-am văzut pe textiliști — 
după atîta amar da vreme — 
într-adevăr, fericiți. Fericiți 
și într-ati» de epuizați îneît 
au trebuit să primească în
tinși pa gazon gratulațiile nu
meroșilor suporteri care in
vadaseră terenul.

Tineret-rezerve i Universi
tatea Cluj — U.T.A. 3~2 
(1-1).

VICTORIA PORTARULUI!
A.S. A. TG. MUREȘ-F.C. ARGEȘ

0-3 (0-1)
TG. MUREȘ 11 (prin telefon, de la trimisul nostru).
Stadionul „23 August", timp închis (a plouat Înainte de meci), 

teren moale, alunecos, cu apă, spectatori circa i 000. Au înscris S 
Dobrin (min. S și 83) și Nuțu (min. 85).

A S. A. Tg. Mureș : Ungvari 9 — Șleam 6, Dondoș 7, Toth 1, 
Hainal 7, Siko 6 (din min. 71 Czako), Ciume (fără notă pentru ati
tudine nesportivă), Lueaci 7, Mureșan 6, Raksi 8, Silaghi 6 (din min. 
77 Lungu).

F. C. Argeș : Ion Vasile 10 — Ciolan 8, Barbu 9+, Vlad 9+; Ivan 
n 7, Prepurgel 7, N. lonescu 7, Nuțu 8, Radu 7 (din min. 60 Roșu 7), 
Dobrin, Jercgn 7. In min. 71 L Vasile, accidentat, a fost înlocuit cu 
Arieiu 8.

A arbitrat Grigore Btrsan (Galați) ajutat la linie de
C. Bârbulescu șl C. Popa (ambii " ~ —

Trofeul Petschowschi, pentru
din București), 
public : 8.

. -w îtă deznădejde se putea 
■ citi în ochii fotBaliștilor 

din Tg. Mureș și ai spec
tatorilor care îi susțineau, în 
momentele cînd Ion Vasile a- 
păra ca un leu victoria Arge
șului, amenințată pînă în fi
nalul meciului ! Și exact în 
clipa cînd totul era pierdut, o 
dată cu cel de al doilea gol 
al oaspeților, fețele triste ale 
localnicilor s-au înseninat și 
entuziasmul a explodat ca la 
o victorie: pe calea undelor 
venise vestea înfringerii Pro
gresului, ceea ce însemna sal
varea nesperată în aceste mo
mente a A.S.A.-ei.

Nu vă luați după scorul cu 
care s-a încheiat partida F.C. 
Argeș ■— A.S.A. Tg. Mureș

ii
•••

PETROLUL 4 (3) 
POLITEHNICA 1 (0)

PLOIEȘTI, 15 (Prjn telefon 
de la trimisul noștru).

Stadion Petrolul, timp fru- 
moa, vint ușor, teren excelent, 
spectatori aproximativ 15 060. Au marcat : Moldoveanu (min. 
6), Dridea (min. 26 și 32), 
Dincuță (min. 70) pentru Pe
trolul, șl Cuperman (min 72), 
pentru Politehnica Iași.

PETROLUL : Stelian 7 — 
Gruber 8, Bădin 7, Fiorea 7, lonescu 6, Dincuță 7, Iuhasz 
V, Oprișan 8, pridea 8, Grozea 
8, Moldoveanu 8.

POLITEHNICA : Constanti
nescu 6 (min. 35 Cizic 8) —
Gavrilă 5, lanul 6, ’Sloicescu 7. 
Deleanu 5. Ștefănescu 7, Golesc 
6, Ineze IV 7, Lupulescu 6, Cu
perman 7, Costăchescu 5 (min. 62 Ailoate 6).

A arbitrat C. Petrea 
ajutat la linie de 

V. Pădureanu șl V. Toma (toți 
din București). I

Trofeul Petschowschi- (pen
tru publie) : 8.

Pauza nu schimbă nimic din 
atmosferă, ia reluare jocul 
fiind de-a dreptul anost, des- 
fășurîndu-se îndeobște în zona 
mediană a terenului, unde 
greșelile copilărești abundă de 
ambele părți. Cînd jocul era 
considerat definitiv pierdut 
din punctul de vedere al in
teresului — toată lumea trage 
ru urechea la tranzistoare — 
Dincuță transformă în goi, cu 
a „bombă", o lovitură liberă 
de la 30 m care părea absolut 
inocentă.

La 4—0, ieșenii se mai tre
zesc, jocul lor se înviorează 
și în consecință ritmul parti
dei devine tot mai alert. Ia 
min. 72 Cuperman profită de 
o ezitare a defensivei petro
liste și înscrie golul de onoare 
al echipei saie. Apoi totul se 
cufundă în aceeași mediocri
tate...

Grozea pare marcat de obo
seală, eforturile lui Lupules- 
cu sînt, evident, zadarnice...

Pînă la sfîrșit, nu se mai în- 
tîmplă nimic deosebit, într-o 
partidă în carp de altfel totul 
s-a petrecut CONFORM AȘ
TEPTĂRILOR...

Ov. IOANIȚOAIA

La tineret-rezerve Petrolul— 
Politehnica Iași 5—1 (2—1).

dacă vreți să știți ce s-a petre
cut azi pe stadionul din loca
litate. A fost, cum se spune, o 
luptă pe viață și pe moarte, 
cu nenumărate faza electrizau 
te, dramatice, mai ales !a 
poarta Argeșului, supusă în 
repriza a doua unui asediu 
fără sfîrșit și unui bombarda
ment infernal. Dar Ion Vasile, 
într-o zi de aur, a apărat tot 
ceea ce era posibil și... imposi
bil chiar. Victoria Argeșului 
este, de fapt, victoria acestu! 
portar care ne-a oferit azi o 
demonstrație aproape nevero
similă de îndemînare, precizie 
ji inspirație 1

Furtună în primele 4 minute 
in careul piteștenilor. Gazdele 
sînt gata să înscrie chiar în 
primul minut de joc, dar Ion 
Vasile plonjează decis în pi
cioarele lui Mureșan. Alte ac
țiuni fulgerătoare ale fotba
liștilor din Țg. Mureș par sâ 
anunțe deschiderea scorului. 
Dar iată, în min. 5 o lovitură 
de teatru i Dobrin execută, 
fără forță, o lovitură liberă 
de la 20 de m și mingea se 
duce încet, pe lîngă zid, dar 
șl pe lîngă portar care alune
case,, în plasă. Este 1—0 pen
tru F.C. Argeș. Acest succes 
neașteptat a constituit cum 
era și de așteptat un adevărat 
tonus pentru oaspeți.

Raksi deosebit de ambițios, 
repune echipa în atac și în
cheie o acțiune spectaculosS, 
în min. 10, cu un șut puternic, 
pe care Ion Vasile îl respinge 
în corner. Gazdele insistă și 
preiau cu totul inițiativa. 
Pen tiu argeșeni minutul cel 
mai lung fiind probabil al 
25-lea din meci cînd 3 șuturi 
năpraznice au fost respinse în 
ultima fracțiune de secundă 
de Ion Vasile și de omul de 
granit din fața lui, Vlad. Ar
geșul se degajează din aceas
tă încercuire abia în ultimele 
minute ale reprizei cînd Nuțu 
și apoi Radu în contraatac, 
ratează două ocazii rarisime.

Să descriem și repriza a 
doua ? A fost un asalt con
tinuu la poarta lui Ion Vasi
le, azi imposibil de învins 
nici la o lovitură de la 11 m: 
Intr-adevăr, în cel mai greu 
moment al meciului (min. 
75) care putea să aducă pră
bușirea echipei sale el a sal
vat lovitura de pedeapsă exe
cutată de Sico 1

Salvată și de astă dată for
mația piteșteană și-a recăpă
tat suflul și, profitînd de uzu
ra nervoasă a gazdelor, a ma
jorat scorul în ultimele mi
nute sprintînd astfel irezisti
bil spre 
tru care 
suflețire.

dulcea victorie pen- 
luptase cu atîta în-

Jack BERARIU

La tineret-rezerve: A.Ș.A.
Tg. Mureș — F.C. Argeș 1—1 
(0-0).

ECHIPA ETAPEI
1. VASILE

POPA BARBU VLAD VELEA
STRIMBEANU LERETER

PANTEA NEAGU NEAGU DUMITRESCU
(„U‘* Craiova) (Rapid)



FLORETISTELE ROMANCE 

AU DOMINAT NET
PARIS, 15. — Actuala edi 

ție a Trofeului Jeanty s-a 
soldat cu un mare succes al 
floretistelor noastre. Cvarte
tul excelentelor lame din Ro
mânia s-a impus atît în se
mifinalele disputate în cursul 
dimineții cît și în episodul fi
nal. In semifinale, floretiste- 
le noastre s-au clasat astfel : 
grupa 1: 1. Szabo 3 v (7
t.p.); 2. Gulacsy (Ungaria) 3 v 
(10 t.p.); 3. Vicol 2 v (14 t.p.); 
grupa a Il-a: 1. Rejto (Unga
ria 4 v (9 t.p.); 2. Drîmbă 4v 
(14 t.p.); 3. Ardeleanu 3 v (15 
Lp.).

Finala a scos în evidență 
forma bună a Ilenei Drîmbă 
care nu a pierdut decît asal
tul cu Maria Vicol (2—4). A- 
ceasta a terminat pe locul III,

între ele intercalîndu-se Olga 
Szabo. Iată, de altfel, clasa
mentul final: 1. Ileana Drîm
bă 4 v (9 t.p.); 2. Olga Szabo 
3 v (13 t.p.); 3. Maria Vicol 
3 v (14 t.p.); 4. Ildiko Rejtc 
(Ungaria) 2 v (16 t.p.); 5.
Suzana Ardeleanu 2 v (17 
t.p.); 6. Maria Gulacsy (Un
garia) 1 v (17 t.p.).

EISENACH : 5 ROMANI
TN FINALA

EISENACH 15 (prin telefon). 
Concursul internațional de sabie 
desfășurat în localitate a reve
nit lui Olcinski (R.D.G.), cu 13 v. 
In turneul final — cu 16 trăgă
tori — s-au calificat 5 sabreri 
români ; Irimiciuc — locul 2 cu 
12 v. — 35 t.p., Vintilă-locul 3 
cu 12 v. — 43 t.p., Bădescu — 
locul 6, Nicolae — locul 10 și 
Androne — locul 13.

ILEANA SILAI (2:05,4) 
ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
în concursul atletic interna
țional Nepszava, cursa de 800 
m femei a fost cîștigată de 
reprezentanta României, Ilea
na Silai. Ea a realizat timpul 
de 2:05,4 — cea mai bună 
performanță românească a 
anului și totodată a treia din 
lume. Pină Ia această dată au 
realizat cifre superioare cam
pioana olimpică Madeline 
Mannings (S.U.A.) — 2:04,7 și 
recordmana mondială Vera 
Nikolici (Iugoslavia) — 2:05,0.

La aruncarea ciocanului s-a 
înregistrat o mare surpriză : 
deși cu un rezultat bun 
(70,68 tn), campionul olimpic 
și recordmanul mondial Gyu- 
la Szivotzki s-a clasat abia 
pe locul al treilea ! Proba a 
fost câștigată de sovieticul 
Romuald Klim, care a obți
nut o aruncare de 72,84 m.

ILIE NASTASE ION ȚIRIAQ

REGATA STOCKHOLM LA CAIAC-CANOE

A

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI IN 4 PROBE
STOCKHOLM, 15 (prin tele

fon). — Timp de două zile, 
întrecerile din cadrul regatei 
internaționale de caiac-canoe 
au dominat viața sportivă a 
orașului. Interesul deosebit 
pentru această competiție își 
află desigur explicația și în 
valoroasa prezență a multor 
caiaciști și canoiști cu renu
me mondial. Intr-adevăr, la 
startul celor 10 probe ale re
gatei s-au aliniat puternicele 
echipe ale țării gazdă, pre
cum și din Danemarca, An
glia, Finlanda, pOMANIA, 
U.R.S.S., Ungaria, R.F. a Ger
maniei.. în această companie 
redutabilă, reprezentanții noș
tri au avut o evoluție exce
lentă cîștigînd patru locuri I.

Sîmbătă s-au desfășurat în-

LA LJUBLJANA

trecerile de viteză încheiate 
cu următoarele rezultate :

K 2—lOpO m : 1. Saporenko 
—Moruzov (U.R.S.S.) 3:30,5; 2. 
Vernescu — Sciotnic (ROMA
NIA) 3:32,0 ; 3. Pocora — Si- 
miocenco (ROMANIA) 3:32,6.

K 1—1000 m : 1. Sapo
renko 3:50.2: 2. Andersson
(.Suedia) 3:51,5 ; 3. Kostenko 
(U.R.S.S.) 3:52,0 ; ...6. Coșniță 
(ROMANIA) 3:54,7.

O 1—1000 m: 1. Fedulov 
(U.R.S.S.) 4:21,0 ; 2. Macaren- 
co (ROMANIA) 4:23,0; 3. Bu
telchin (ROMANIA) 4:24,7.

C 2—10C0 m : Covaliov — 
Patzaichin (ROMANIA) 3:52,2; 
2. Manea — Calabiciov (RO
MÂNIA) 3:55.0 ; 3. Dribas — 
Kaleaghin (U.R.S.S.)

K 1—500 m (F): 
marie 
2:03,5 ;
(R.F.G.) 2:05,9 ; 3. Ilcnka Ma
zes (Ungaria) 2:06,6 ; 4. Va
lentina Serghei (ROMÂNIA) 
2.06,1.

Svvensson
2. Renate

3:58,0.
1. Inge- 
(Suedia) 
Breuer

FL. GHEORGHIU

A OBȚINUT 0 NOUĂ

Duminică, pe o vreme 
foarte favorabilă, competiția a 
continuat cu probele de fond. 
Rezultatele tehnice :

K 2—7000 m : 1. Vernescu
— Sciotnic 22:10,0 ; 2. Gusse
— Fischer (R.F.G.) 22:12,0 ; 3. 
Pocora — Simlocenco 22:15,0 ; 
4. Saporenko — Moruzov 
22:29,0.

C 1—7000 m: 1. I. Maca- 
renco 27:15,0 ; 2. Fedulov
27:42,0 ; 3. Butelchin 28:27,0.

C 2—7000 m : 1. Covaliov— 
Patzaichin 24:47,0 ; 2. Calabi- 
ciov — Manea 25:03.0; 3. Dri- 
bas — Kaleaghin 25:28,0.

K 1—5000 (F): 1. Ingema- 
rie Swensson 21:47,0; 2. Eva 
Șist (Suedia) 22:14,0; 3. S. Stal- 
berg (Suedia) 22:20,0 ; 4. Ma
zes 22:31,0; 5. Val. Serghei
22:40,0.

K 1—10 000 m : (fără timp) 
1. Kostenko; 2. Tarev
(U.R.S.S.); 3. Andersson ; 4.
Coșniță ; 5. *ifansen (Dane
marca).

REMIZĂ

iugoslavul 
urmat de 
7 p- Byr- 
Gheorghiu

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
După 11 runde, in turneul in
ternațional de șah de la Lju
bljana conduce 
Pianinei cu 7*/2 p, 
Gligorici și Puc 
ne 6>/s p, Florin
6 p, (1). în runda a 11-a Gli
gorici l-a învins pe Puc, iar 
Pianinei a remizat cu Parma. 
Rezultatul de egalitate a fost 
consemnat și în partida Da- 
mianovici—Gheorghiu, după 
numai 50 de minute de joc.

Victorie și record

pentru Ickx — Oliver

în cursa de la Le Mans

PARIS, 15. — Cea de a 37-a 
ediție a întrecerii automobi
listice „24 ore la Le Mans" s-a 
încheiat cu succesul piloților 
Jacky Ickx și Jack Oliver, 
care au parcurs, pe o mașină 
Ford G.T. 40, în decurs de 
24 de ore 4 998 km (medie 
orară : 208,500 km). Rezultatul 
lor constituie un nou record 
al probei, .cel vechi' fiind de 
4 452 km, realizat de Bianchi- 
Rodriguez.

Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. H. Hass-G. Larousse 
(Porsche) ; 3. Hobbs-M. Hail
wood (Ford G.T. 40).

De remarcat că echipajul El- 
ford-Atwood, unul din favo- 
riții probei, care conducea 
după 12 ore de întrecere, a 
abandonat în urma unor de
fecțiuni tehnice.

Un superb balet aerian e- 
xecutat de englezul 
(dr.) și brazilianul 
Dias (st.) In meciul 
zilele trecute, pe
Maracana din Rio de Janeiro.

Newton
Djalma 

disputat, 
stadionul

POLITEHNICA GALATI 
A CUCERIT „CUPA DUNĂRII" 

LA BASCHET
GALAȚI, 15 (prin telefon). 

Desfășurat timp de trei zile 
pe frumosul teren al Casei de 
cultură a studenților din loca
litate, turneul internațional de 
baschet masculin dotat cu tro
feul „Cupa Dunării" s-a bu
curat de un real succes, atit 
datorită disputelor pasionante, 
cît și valorii tehnice ridicate 
a meciurilor.

întrecerea a luat sfîrșit eu

S-A RIDICAT SUSPENDAREA
LUI EDDY MERCKX

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
— întrunit la Bruxelles, Co
mitetul director al Federației 
internaționale de ciclism pro
fesionist a hotărît să ridice 
suspendarea aplicată rutieru
lui belgian Eddy Merckx. Ca 
urmare a protestului Ligii 
velocipediste belgiene, cazul 
Merckx a fost reexaminat, iar 
hotărîrea luată la Bruxelles îi 
va permite sportivului belgian 
să participe la Turul Franței, 
al cărui start se va da la 28 
iunie.

succesul formației divizionare 
Politehnica Galați care a cu
cerit victoria în toate partidele 
susținute. Astfel, gazdele au 
învins cu 67—59 pe Spolen 
Lodz, 84—74 pe I.C.H.F. Bucu
rești și cu 86—51 pe M.E.D.O. 
Sz. Hodmeszovasarhely. Cei 
mai buni baschetbaliști din 
echipa gălățeană au fost Mo- 
raru, Samson și Debreczi.

Celelate rezultate < Spolen t 
81—79 cu I.C.H.F., 55—48 cu 
M.ED.O. Sz. ; I.C.H.F,: 71—60 
cu M.E.D.O. Sz.

Clasament final I 1. POLI
TEHNICA, 2. Spolen, 3. 
I.C.H.F., 4. M.E.D.O. Sz.

T. SIRIOPOL — coresp.

VICTORIE CONFORTABILĂ LA VALENCIA
PENTRU TENISMANII ROMÂNI: 4-1

Trimisul nostru special RADU VOIA transmite:

Intr-o după-amiază valen- 
ciană, cu soare torid, au luat 
sfîrșit întrecerile tenismanilor 
români și spanioli, competi
tori în semifinalele zonei eu
ropene a „Cupei Davis*. Re
zultatul general era cunoscut 
— România calificîndu-se după 
numai două zile de joc — ast
fel că ultimele meciuri nu a- 
veau darul decît să completeze 
cu detaliile finale tabelul de 
scor (4—1). Cu această distanță 
confortabilă de puncta ro-

mânii pășesc pentru prima 
dată pragul finalelor europene 
în competiția supremă a te
nisului

PENTRU A TREIA OARA 
ȚIRIAC PĂRĂSEȘTE 

VICTORIOS TERENUL

să„Lvz" Arilla nu a reușit 
înscrie punctul de onoare ori- 
cît o doreau fervenții săi ad
miratori din Valencia. Era și 
foarte greu în fața unui Ion

Trimisul nostru special ROMEO VILARA transmite:

ATENa, 15 {prin telefon t 
Poziția stadionului Karaiska- 
kis, amplasamentul său față 
de mare face ca pe pistă să 
adie in permanență o briză. 
Uneori insă, aceasta se trans
formă in vini destul de pu
ternic, inccmodind pe atleți. 
diminuindu-le mult valoarea 
eforturilor. Așa s-a întâmplat 
sîmbătă, tind spre exemplu 
la proba de 110 cj. azemo- 
metrul a Înregistrat un vâr.t 
din față de 3.63 m,sec! A- 
ceasta explică In bună măsu
ră și rezultatul slab (15,2) al 
lui Dan IUdîoșanu, care pro
babil i-a nedumeri» pe iubi
torii atletismului din țară. 
Ziua a doua a Întrecerilor a- 
teniene a adus, ia capitolul la 
care m-am referit In rânduri
le anterioare, nu o ameliora
re, d, din centră, O Înrăută
țire. Viteza vântului a atins 
uneori pesta 4 nxsec, fapt 
care a adue prejudicii vizi
bile alergăxxijor de viteză.

Una din primele probe în
cheiate duminică a fost cea 
de kiplusalt, ia care a luat 
parte și românul Vasile Du
mitrescu. Pe primul loc s-a 
clasat In med surprinzător 
grecul Vlassis, cu 16,15 m.Pe

11

locul doi a fost campionul 
european Gheorghi Stoikovski 
.Bulgaria), care sărind 16,06 
m l-a întrecut pe Dumitrescu 
cu numai un centimetru (!),. 
repetmd „figura" pe care i-o 
făcuse ca o săptămină In ur
mă, la Sofia. In schimb V. 
Dumitrescu a dovedit o cons
tanță impresionantă a săritu
rilor, realizlnd următoarea 
aerie 1 15,39 — 16,05—16,05 — 
16,04 — 16,05 — D. De trei 
ori a aterizat exact in același 
loc! Păcat că la întocmirea 
clasamentului nu se ține cont 
și de media încercărilor...

Alte rezultate: înălțime — 
Elliott (Franța) 2,12 ; 400 m — 
Gayoso (Spania) 46,9; greu
tate— Lemonis (Grecia) 17,40 ; 
disc — Artarski (Bulgaria) 
52,54 ; 100 m (f) — Gleskova 
(Cehoslovacia) 11,7.

200 m — Kruger (R.F.G.) 
21,6 ; 800 m — Plachy (Ceho
slovacia) 1:48,1 ; 3000 m ob
stacole — Salgado (Spania) 
8:54,6 ; 200 m (f) — Gleskova 
25,1 ; 400 m (f) — Zlateva 
(Bulgaria) 55,6. După victoria 
de la disc, campioana olim
pică Lia Manoliu a concurat 
și la greutate, clasîndu-se pe 
primul loc cu 14,16 m.

Țiriac în mare formă, decis 
să nu lase nimic adversarilor 
săi

Primul set a decurs în nota 
de netă superioritate a româ
nului, mereu sigur pe servicii 
și stăpîn pe toate mijloacele 
defensive care stopau atacu
rile la fileu ale lui Arilla, une
ori desfășurate într-o viteză 
uluitoare. Surprins în repetate 
rînduri de passingurile lui Ți
riac, jucătorul spaniol începe 
să-și piardă încrederea și a 
fost suficient un. break Ia 2—2 
pentru ca apoi el să cedeze 
toate ghemurile la rînd.

în setul al doilea, brusc, 
Ion Țiriac începe să dea sem
ne de oboseală și adversarul 
său prinde, din nou, curaj. 
Arilla servește foarte bine și 
apoi un ghem luat contraser- 
viciului îl aduce la 4—2. De 
aci, a fost un singur pas pînă 
la cîștigarea setului, așa că 
scorul partidei se egalează.

Țiriac joacă mult mai atent 
în setul III. Deși pierde ser
viciul la 1—2 face și el ime
diat break (2—2) ca apoi să 
se distanțeze la 4—2. După o 
serie de schimburi de mingi 
spectaculoase, el cîștigă con
fortabil acest set. Ultimul set 
are o evoluție cu totul deo
sebită de cele precedente. 
Fiecare jucător își cîștigă ser
viciul acționînd decisiv la fi-

leu. Se ajunge astfel la 5—'4 cu 
Arilla la serviciu^ Aici, foarte 
concentrat și dîrz, Țiriac în
cepe să dea retururi puternica 
ajungînd la 15—40. Egalează 
Arilla printr-un efort extra
ordinar care mai salvează apoi 
un al treilea meci-bal. La al 
patrulea, însă, la un excelent 
passing-cross al românului, 
Arilla rămîne spectator. Scor 
final: 6—3, 3—6, 6—2, 6—4 
pentru Țiriac.

ORANTES REDUCE SCORUL

Inlocuindu-1 pe titularul ab
sent (Ilie Năstase a suferit o 
întindere musculară în epui
zantul meci de dublu din a- 
jun), Petre Mărmureanu nu a 
reușit — cu toate eforturile 
sale — să țină piept unui Ma
nuel Orantes dezlănțuit. La 
loviturile 
spaniolul 
atît 
însă

sale în forță, 
a răspuns tot 

de puternic adăugind 
un plus de regula

ritate. Noul „Manolo* al te
nisului spaniol s-a distanțat 
cu relativă ușurință în toate 
cele trei manșe ale partidei 
deși n-au lipsit intermediile 
de joc echilibrat pe parcursul 
multora dintre ghemuri. Sco- 
rul partidei i 6—1, 6—1, 6—1J» 
pentru Orantes.

Tenismenii români și-at 
luat — așa dar — o categori
că revanșe pentru înfrîngerea 
suferită acum doi ani la Bucu
rești și au cucerit cu brio 
lauri de învingători într-o în
trecere urmărită cu interes de 
întreaga lume sportivă.

Trimisul nostru special, CONSTANTIN COMARNISCHI, transmite}

A

In prima zi a europenelor de skeet,
trăgătorul sovietic Petrov a realizat

cifra maximă: 100 t
Sencovici și Florescu au doborit cite 96 talere

V

FOTBAL PE
FOTBALIȘTII BULGARI IN MARE FORMA I

SOFIA, 15 (prin telex). — 
Echipa Bulgariei a repurtat 
duminică, pe stadionul „Vasil 
Levski", în fața a 50 000 da 
spectatori, o victorie nespera
tă ca proporții, întrecînd re
prezentativa Poloniei cu ca
tegoricul scor de 4—1 (2—1). 
Succesul fotbaliștilor bulgari 
este urmarea superiorității 
manifestate de ei la toate ca
pitolele.

Fotbaliștii polonezi au de
ziluzionat. Ei au mizat pe o 
apărare întărită și pe contra
atacuri, care numai de puține 
ori au periclitat poarta lui 
Simeonov.

Golurile au fost marcate de 
Bonev (min. 24) în urma unei 
acțiuni personale în care a 
driblat mai mulți adversari. 
Dermendjiev (min. 25), Penev 
(min. 72) și Asparuhov (min. 
88). Punctul oaspeților a fost 
înscris de Deyna (min. 28) 
Arbitrii Birotski, Katona și 
Kamaras, toți din Ungaria, au 

■ condus următoarele formații i
BULGARIA: Simeonov — 

Pesev, Ivkov, Jecev, Gagane- 
lov — Penev, Kolev — Der
mendjiev, Bonev, Asparuhov, 
Koțev.

POLONIA: Kostka — Pieoh- 
niczek, Oslizlo, Szadkovski, 
Anczok, Winkler, Szoltisik. 
Deyna, Wilczek (din min. 74 
Marks), Lubanski, Blaut.

Toma HRISTOV

ECHIPA UNGARIEI, 
TNVINSA LA COPENHAGA I

COPENHAGA, 15. — Peste 
30 000 de spectatori au urmă
rit întîlnirea care a opus 
reprezentativa Danemarcei se
lecționatei Ungariei în ca
drul preliminariilor campio
natului mondial Ei au avut 
satisfacția de 
capătul celor 
o victorie a 
obținută după 
echilibrat dar 
le au condus. ... . . ,
tabela de marcaj. într-ade-

a aplauda, la 
90 de minute, 
.ll“-lui danez 
un joc foarte 
în care gazde- 
tot timpul, pe

GLOB
văr, scorul a fost deschis de 
Sorensen în minutul 3 pentru 
ca maghiarul Bene se ega
leze în min. 6. Danezii au 
preluat din nou conducerea 
în min. 35 prin Lefevre dar, 
patru minute mai tîrziu, Far- 
kaș restabilea egalitatea.-

Golul victoriei daneze a
fost înscris în min. 63 de
Matsen.

Partjda a avut și un epi
log neplăcut: cunoscutul ata
cant maghiar Albert a tre
buit să fie internat în spital 
pentru o eventuală operație 
la tendon.

EVENTUL LUI BAYERN 
MUKHEN

FRANKFURT PE MAIN, 15. 
La Frankfurt s-a disputat fi
nala «Cupei R. F. a Germa
niei". Echipa Bayem Miin- 
chen a învins cu scorul de 
2—1 
Schalke 04. De remarcat că 
Bayem Miinchen a cîștigat în 
acest an și campionatul vest- 
gernian.

(2—1), echipa F. C.

IN CUPA DAVIS

ECHIPILE U.n.S.S. SI ANG1IEI
ZONALE

OLANDEZA GOMMERS — 
RECORD MONDIAL PE O MILĂ

LEICESTER 15 (Agerpres).
— Cu prilejul Unui concurs 
internațional de atletism des
fășurat la Leicester, olandeza 
Maria Gommers a corectat

cea mai bună performanță 
mondială în proba de o milă, 
realizind 4:36,8. Vechiul re
cord era de 4:36,6 și aparți
nea englezoaicei Ann Smith.

La Moscova, în semifinalele 
zonei europene (grupa B) a 
Cupei Davis, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut categoric 
echipa Italiei cu 5—0. In ul
timele meciuri, Metreveli a 
dispus de Pietrangeli cu 6—2, 
6—2, 6—2, iar Lejus l-a învins 
pe Castigliano cu 4—6, 3—6, 
6—4, 7—5, 6—2.

La Birmingham, după o în- 
' tîlnire foarte echilibrată, echi

pa Angliei a reușit să se ca
lifice în finala celeilalte grupe 
din zona europeană în dauna 
selecționatei R.F. a Germa
niei. In meciul decisiv Cox 
(Anglia) a dispus de W. Bun
gert (R.F.G.) cu 6—3, 2—6, 
8—10, 7—5, 6—2.

In meciul următor, Anglia 
va întîlni echipa Republicii 
Sud-Africane.

Tiparul L P. MInfuima|la", str. Uiezuianu or, ?,3—25, tiucutețU z

VERSAILLES, 15 (prin te
lefon). După mai bine da 10 
ore de întreceri neîntrerupte, 
programul primei zile a celei 
de a XVIII-a ediții a C.E. de 
skeet a fost în sfîrșit epuizat.

La individual senior^ trăgă
torul sovietic Petrov, a reali
zat performanța zilei, obți- 
nînd cifra maximă i 100 t. El 
este urmat de juniorul fran
cez Penot cu 99 t. Apoi, pe 
locurile 3—7 i Korolkiewicz, 
Gavlikovski (Polonia), Beneș 
(U.R.S.S.), Samuelsson (Sue
dia), Eschstruth (R.F.G.) cu 
cîte 98 t, locurile 8—12: Meyer, 
Hohenthal, Wirnhier (R.F.G.), 
Bonnett (Marea Britanie), A- 
valos (Spania) cu cîte 97 t, 
iar pe locurile 13—211 Sen
covici, Florescu (România), 
Seneov, Serov, Bulba (U.R.S.S.),

Danek, Rogowski (Polonia), 
Garaguani, Dominici (Italia) 
cu cîte 96 t

Sencovici și Florescu au a- 
vut un început foarte bun, dar 
ei au mai slăbit spre sfîrșit. 
Iată cifrele înregistrate de 
concurenții români i Sencovici 
96 t, Florescu 96 t, Pintilie 90 
t, Danciu 87 t.

în clasamentul pe echipe 
conduce reprezentativa Uniu
nii Sovietice cu 391 t urmată 
de Polonia (388 t), Franța (386 
t), R.F.G. (385 t), Italia (375 t), 
Belgia (374 t), Danemarca (373 
t), România și Marea Britanie 
(369 t), Cehoslovacia (368 t), 
Bulgaria (364 t), Grecia (356 t).

In proba feminină pe primul 
loc se află Laura Fantauzi 
(Italia) cu 94 t, iar la juniori 
francezul Penot cu 99 1

TELEX-TELEX-TELEXTELEX-
în cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Praga, spor
tivul cehoslovac Baudis a cîș- 
tigat proba de săritură în 
înălțime cu performanta de 
2,16 m■
Concursul internațional de 
pentatlon modern de la San 
Antonie (Texas) s-a încheiat 
cu victoria americanului Char
les Richard, care a totalizat 
4 900 p, urmat de Richard A- 
leshire (S.U.A.) — 4 715 p, 
Mario Medda (Italia) — 4 709 
p și campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico, suedezul 
Bjoern Ferm — 4 700 p. Pe 
echipei S.U.A. — 14 328 p, 
Elveția — 13 398 p, Italia — 
13 396 p.

sportivul elvețian Philippe 
Clerc a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de 200 
m plat cu timpul de 20,6 sec.

La Lens, înotătorul Roger Phi
lippe a stabilit un nou record 
al Franței în proba de 100 m 
bras cu timpul de 1 :08,8. Ve
chiul record (1:10,0) îi apar
ținea lui Georges Kiehl.

Turul ciclist al Elveției a 
continuat cu desfășurarea eta
pei a 3-a, pe ruta Biningen- 
Soleure (64 km). A cîștigat bel
gianul Godefroot în 1 h 35 :01. 
In clasamentul general indi
vidual conduce italianul Por- 
talupi, urmat la 25 sec de Go
defroot.

în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Noua Zeelandă, 
selecționata de rugby a Țării 
Galilor a jucat la Wellington 
cu reprezentativa țării gazdă, 
„AII Blacks". Victoria le-a re
venit gazdelor cu scorul de 
33—12 (14—6).

■
Cu prilejul unui concurs atle
tic care a avut loc la Zurich,

Turneul internațional de tenis 
de la Nottingham a fost cîști
gat de australianul John Coo
per, care a dispus în finală 
cu 6—2, 6—2, 6—2 de compa
triotul său Geoff Masters. La 
feminin, a terminat învingă
toare Christine Janes (Anglia). 
Ea a învins-o cu 6—4, 6—2 pe 
compatrioata sa Nell Truman.

<0368

)


