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Prim-soliștii meciului de pe stadionul Dinamo, Dinu și Ghiță, față in față

CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE PENTATLON MODERN 

CÎSTIGĂTORI - 
M. COSMESCU 

SI STEAUAi

Crosul, ultima probă a campio
natului național și a concursului 
internațional de pentatlon modern 
a avut loc ieri, în comuna Câlu- 
găreni. Traseul, ca de obicei foarte 
dificil, nu a iertat nici de astă 
dată pe concurenți, majoritatea 
dintre ei greșind tactic. Cel care 
a suferit cel mai mult a fost 
Ivan Bănet (C.F.R. Timișoara), el 
forțînd exagerat pe prima parte, 
ca apoi să facă eforturi deosebite 
pentru a termina totuși proba. 
De această situație a profitat M. 
Cosmescu (Steaua), principalul 
adversar în lupta pentru titlu, 
care a refăcut punctele pierdute 
și s-a detașat în cîștigător al 
probei și al campionatului na
țional.

Rezultate : cros — 1. M. Cos
mescu (Steaua) 14:07,8 — 1024 p,
2. F. Mureșanu (C.S.M. Sibiu) 
14:25,2 — 570 p, 3. A. Moraru 
(I.E.F.S.) 14:253 — 970 p. Pe e- 
chipe, victoria a revenit forma
ției Steaua. Clasament general 
individual : 1. M. COSMESCU — 
campion național — 4801 p, 2. I. 
Bănet (C.F.R. Timișoara) 4704 p,
3. A. Moraru (I.E.F.S.) 4035 p,
4. D. Spîrlea (Steaua) 3966 p,

5. C. Zamfir (Steaua) 3933 p, 6. F. 
Mureșanu (C.S.M. Sibiu) 3705 p. 
Pe echipe : 1. STEAUA — cam
pioană națională — 12700 p. 2. 
I.E.F.S. 5014 p, 3. C.F.R. Timișoa
ra 702€ p, 4. C.S.M. Sibiu €332 p.

Proba de cros din cadrul con
cursului bilateral a revenit lui 
K. Osipov (R.S.S. Caz a hă) cu 
13:573 — 1054 p, urmat de Mu- 
hamediarov (R.S.S. Cazahă) 

14:033 — 1030 p și M. Cosmescu 
14 373 — 1024 p.

Clasament general dup* dnd 
probe : individual: 1. M. COS
MESCU (România D 4801 p, 2. I- 
Bănet (România IT) 4704 p, 3. K. 
Osipov (R.S.S. Cazabâ) 4423 p. Pe 
echipe : 1. R.S.S. CAZAHĂ 131« 
p, 2. România I 12502 p, 3. Ro
mânia n 10508.

Gheorghe TOMIUC 
antrenor coordonator

START FĂRĂ SEISME ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

Foto: N. DRAGOȘ

ECHIPA ETAPEI

SĂTMĂREANU POJONI BROȘOVSCHILUPESCU

ANCA DINU

TĂTARUPERONESCU

București

NEAGU
(Rapid)

6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

REZULTATE TEHNICE
F. C. Argeș — Rapid 
Dinamo București — Dinamo Bacău 
Steagul roșu — Jiul
C.F.R. — Steaua 
Univ. Craiova — Farul 
Petrolul — A.S.A.
U.T.A. — Crișul 
Politehnica — „U“ Cluj

CLASAMENT

2—0 
0—2

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

Așadar, campionatul națio
nal de rugby a luat startul 
în Capitală (trei meciuri) și 
in trei orașe de provincie. 
Un start relativ calm, fără 
seisme, cumva asemănător a- 
bordării unui efort fără o 
prealabilă și temeinică încăl
zire. Par necesare incă multe 
ore de antrenament, cu atit 
mai mult cu cit latura teh
nică (subiect asupra căruia 
vom reveni negreșit) e cea 
evident deficitară.

Pentru noua ediție 
pionatului național, 
noastră a considerat 
să lărgească spațiul 
ția acordate sportului cu ba
lonul oval, chiar dacă acest 
lucru va cuprinde și amă
nunte nu prea plăcute. Iar 
printre amănuntele „tehnice" 
noi, sistemul de notare al 
punctelor înscrise și al cali
tății arbitrajului corespunde, 
credem, numeroaselor sugestii 
primite în acest sens : inc. — 
încercare; l. p. — lovitură 
de pedeapsă; d.g. — drop
goal ; tr. — transformare; iar 
pentru arbitri, de la... 0 la 5 
stele !

sufletească (și, uneori, psihi
că) a jucătorilor, ca să nu 
mai vorbim de evidenta insu
ficiență a pregătirilor (cu u- 
nele excepții printre oaspeți), 
în ansamblu, meritele studen
ților din Valea Jiului constau 
de fapt în străduințele (rela
tiv sporadice) de a juca, trei 
dintre cele patru încercări

realizate datorîndu-se tocmai 
unor faze frumos „lucrate" 
(a patra — mai bine spus 
prima — a fost un cadon ®- 
ferit de linia de treisferturi 
a bucureștenilor). încercările 
poartă doar două semnături 
— Bărgăunaș și Roșea, cite

I 
(dontinuare tn pag. a 3-a)

a cam- 
ruhrica 
necesar 

fi aten-

JUDIT DIBAR

CAMPIOANĂ DE
(Dinamo)

TENIS A TĂRII

1. U.T.A.
2. Univ. Craiova
3. „U" Cluj
4—5. F. C. Argeș
4—5. Dinamo București 

Jiul
Rapid
Petrolul 
Dinamo Bacău 
Steaua 
C.F.R.
Steagul roșu 
Farul 
Politehnica 
A.S.A. Tg. Mureș 
Crișul

7— 2
7— 2
4— 1
9— 5
8— 4
5— 6
3— 1
1— o
5— 4
5— 5
4— 5
3— 5
2— 7 
0— 4
1— 5
2— 10

ETAPA VIITOARE
Dinamo Bacău—Politehnica 
Rapid — Steagul roșu 
„U“ Cluj — F. C. Argeș 
Farul — Petrolul

(7 septembrie) :
Steaua—Dinamo
Crișul — C.F.R.
A.S.A. — Univ. Craiova 
Jiul — U.T.A.

UNDE E ADEVĂRUL?
Toți ne întrebăm cine va 

juca alături de Dumi- 
trache, la Belgrad. Și iată că 

bătălia pentru succesiunea 
tricoului cu numărul 8 a pro
dus ieri 
Oblemenco 
Voinea (2). 
nea le-a 
străin.

care mișcarea se învață sau, 
mai bine zis, se copiază, fără 
nici un efort.

ȘAPTE GOLURI; 
(3), Domide (2), 
O precizare : Voi- 
inscris pe teren

Marin Bărbulescu ezita în 
alegerea cuvintelor pen
tru stimularea psihică a echi

pei sale înainte de Pitești. Și 
salvarea a venit chiar din ta
băra Argeșului. Un singur 
cuvînt —- MĂRFARUL ■— a 
declanșat energiile Rapidului, 
care a devenit, pe neaștepta
te, un delfin pus pe joacă.

C înt convins că astăzi 
mulți dintre particUpan- 

ții la Concursul revistei „Ma
gazin" vor indica ordinea tri
plă a campionatului, permu- 
tind trei nume : U.T.A., Ra
pid și „U“. O echipă calculată 
și doi mari Risipitori. Unde-i 
adevărul 1

Ce-i cu POLI? — se în
treabă ieșenii. Vă sfă

tuiesc, dragi prieteni, să nu 
căutați explicații în forma 
craterelor de pe Marte. Ma
rea dramă a echipei dv. e că 
Delcanu și Ștefănescu au in
trat in posesia diplomelor.

Farul navighează într-o 
canoe, cu viteza Niaga
rei. Ce buni erau Tilvescu și 

Costin, odată...

U“
prisos : 
mîndoi 
tehnică
alineatul golurilor.

avea acum un an și 
ceva doi jucători de 
Barbu și 
figurează 
a victoriei

Adam. A- 
in caseta 
de ieri, la

Cineva de la 
greșul mi-a 

că Ozon nu va 
mult de 6 
tuși, Ozon rezistă, cu Sandu, 
cu Naidin, 
Titus 1

luni la

fostul Pro- 
spus odată 
rezista mai
Jiul. Și fo

cu Baicu.. Bine,

Ce frumos a revenit
Steaua la Cluj ! Am vă

zut meciul la tele. La radio, 
Victor Tudor Popa a regizat 
triumful lui Sătmăreanu. Ni
mic de zis. A existat, însă, pe 
teren, un băiat cu o mișcare 
amplă și generoasă, ceva între 
SerfbzO și Constantin. Nu-i 
rostesc numele. Acum 15 ani 
nu împlinise... 5. E vîrsta la

Ieri, s-au încheiat finalele 
campionatelor naționale de 
tenis ediția 1969, excepție fă- 
cînd doar finala de simplu 
bărbați, care se va disputa azi 
după-amiază, începînd de ia 
orele 15,30, pe terenurile Pro
gresul, între V. Marcu (Dina
mo) — care a dispus de Bosch 
— și I. Santel (C.S.U. Con
strucții).

Primul titlu de campion l-a 
cucerit Judit Dibar, care a în
vins în finală pe Agneta Kun. 
Gp foarte mult calm și sigu
ranță, Dibar are inițiativa în 
tot timpul partidei. Ambele 
jucătoare schimbă mingi pu
ternice, vin deseori la fileu. 
Se greșesc multe mingi ușoa
re și Sg salvează altele aproa
pe imposibile. Jocul este plă
cut, neridicîndu-se însă la un

con- 
rata 

decît 
fost

mai mult

Foto : N. AUREL

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 
0—14 (0—3). Foarte rar pre
zent, rugbyul a suferit, mai 
mult ca sigur, din cauza a- 
cestei partide. Toate au 
curat, parcă, pentru a 
jocul: ora
nepotrivită la care a 
programat, slaba participare

nivel prea înalt. Ambele seturi 
sînt ciștigate de Judit Dibar 
la un scor identic : 6—4, 6—4.

Finala de dublu băieți s-a 
disputat între S. Mureșan 
(Progresul) — I. Sântei (C.S.U. 
Constr.) și C. Dumitrescu 
(Steagul roșu) — V. Marcu 
(Dinamo), dind cîștig de cauză 
primilor. Setul întîi se dispu
tă în nota de superioritate a 
cuplului Sântei — Mureșan. 
Al doilea set ne oferă clteva 
schimburi spectaculoase, In 
care excelează V. Marcu. 
Practicînd un joc sobru și fo
losind foarte multe lobur!, 
Santei-Mureșan cîștigă însă și 
acest set, relativ ușor, cu 6—2.

I
Sandi 1ONESCU

(dontinuare in pafl. a 2-a)

Ieri au părăsit gazonul 
Popa și Nunweiller IV. 
Un mare fundaș și un mare 

nedreptățit. Succes, Cornele! 
Succes, Lică !

loan CHIRILA

Start în „Cupa Voința'

VASILE TUDOR (Dinamo) ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI VOINȚAu

RESPONSABILITATEA
! SPECTATORILOR

I
I

I

BRAȘOV, 31 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
„Cujța Voința", cursă inter
națională de tradiție pen
tru sportul nostru cu pe
dale, are anul acesta mul
te trăsături comune cu e- 
diția precedentă. în primul 
rind, traseul etapei de de
but (București — Brașov,

162 km), in al doilea, con
dițiile atmosferice (cani
culă) și — in sfirșit — in 
al treilea, ponderea, chiar 
mai mare decit a unei curse 
contra-timp in 
clasamentului, 
unei diferențe

stabilizarea 
în crearea 

incredibile 
între alergători chiar din 
prima zi a cursei. Obișnui-

tul $i. în aparență, atit de 
lejerul traseu care leagă 
Capitala de Brașov s-a do
vedit un obstacol greu de 
trecut, un examen pe care 
mulți dintre cei 51 de ru
tieri prezenți la startul ma
tinal de duminică l-au pier
dut (fie din imprudență, fie 
din lipsă de valoare și — ca

să găsim o scuză — fie din 
cauza căldurii) la diferențe 
care fac imposibilă remon
tarea handicapului in zilele 
care urmează. Intre primul 
și ultimul sosit distanța în

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

NAȚIONALELE DE JUNIORI LA ÎNOT

SEBASTIAN COSMESCU - 2:06,8 LA 200 m LIBER
PERFORMERUL CELEI DE A ll-A REUNIUNI

Lanțul surprizelor continuă 
în piscina de la Tineretului, 
unde își dispută titlurile de 
campioni ai țării cei mai 
buni juniori din 8 orașe.

Ca și în sezonul trecut, cînd 
a părăsit categoria copiilor, 
Zeno Oprițescu și-a dublat 
succesul de la „sută" cu o 
victorie și în proba de 200 
m craul. De data aceasta, 
însă, clujeanul (2:09,0) și-a 
înscris în palmares și o vic
torie asupra lui Eugen Aimer 
(2:10,0). care nu reușește de 
loc să-și regăsească cadența 
în această perioadă compe- 
tițională. Cîteva minute mai 
tîrziu, recordul țării, care a 
aparținut reșițeanului, avea 
să fie depășit. Confirmînd 
frumosul salt valoric realizat 
în această vară, Sebastian 
Cosmescu s-a impus de_ o 
manieră indiscutabilă în în
trecerea juniorilor mari, în
cheind cele 4 lungimi in 
2:07,0. Iar în primul schimb 
ai ștafetei de 4X200 m, noul 
elev al prof. Gh. Dimeca avea 
să mai smulgă proaspătului 
record încă două zecimi, fiind 
cronometrat ’ în 2:06,8. Cu 
această cifră — în ștafeta de 
4X100 m el a Înotat primul

schimb în 58,2 — Cosmescu 
și-a cucerit pe deplin un loc 
în ștafetele naționale care 
vor concura la Balcaniadă.

încă din prima reuniune, 
Petre Teodorescu a demon
strat o puternică revenire de 
formă. Ieri, el s-a plimbat 
în cursa de 100 m bras, la 
capătul căreia arbitrii i~au 
indicat timpul de 1:11,5. O 
promisiune certă înaintea 
viitoarelor competiții inter
naționale, unde .așteptăm să-1 
vedem înotînd pe brâsistul 
de la Steaua în jurul a 70 de 
secunde, performanță care îi 
este pe deplin accesibilă. 
Notabil este și noul record 
personal al-lui Mihai Movanu 
la 200 m spate, probă pe care 
bucureșteanul a terminat-o 
în 2:24,6. Cu acest timp, el 
și-a depus o serioasă candi
datură pentru un loc în se
lecționata reprezentativă.

Printre cîștigătorii inopinați 
se mai înscriu Gabriela Go- 
nos (68,0), mai rapidă la 100 
m liber decît Anca Andrei și 
Mădălina Măzgăreanu. din 
nou învingătoare netă în fața 
clujencei Zita Erdeli. Timpul

Ad. VASILIU

(Sontlnuara In pag. a 3-a)
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ION CANEA ȘI NELAMA DECUSEARĂ - 
CVADRUPLI CAMPIONI LA SĂRITURI

DORU NEDELCU 
un talent ji o sparanți

Continuind șirul victoriilor (în
ceput, de altfel, cu ani în urmă). 
Ion Ganea și Melania Decuseară 
au cucerit și titlurile de cam
pioni naționali la sărituri de ia 
platformă și, cu acestea, medali
ile de aur ale combinatei de trei 
probe, inclusă pentru prima dată 
în clasamentul competiției supre
me interne. Nici ieri, cei doi 
cvadrupli campioni nu au avut 
adversari, singurele elemente sti
mulative fiind 
punctaje cît mal bune 
zarea dt mai corectă 
culoasă a salturilor.
însă, surpriza revederii 
ghe Banu care, după 
de întrerupere a activității com- 
petiționale. și-a făcut o reintrare 
meritorie. Bravo lui Banu pentru 
acuratețea săriturilor sale, dar 
unde sînt elementele tinere pe 
care le așteptăm de cîțiva ani ’ 
Ca să nu mal vorbim de faptul 
că, poate pentru prima dată în 
istoria campionatelor de sărituri, 
la fete au fost mai multe concu
rente (6) decît la băieți (5) ! In 
sfirșit, ca o remarcă generală, 
apreciem saltul valoric al sporti
vilor din Oradea, centru înființat 
destul de recent, dar cu rezultate 
destul de bune. în special la 
trambulină. Tot pe linia eviden
țierilor, amintim de dlrzenia lui 
Ion Ilieș, de realul talent mani
festat de Doru Nedelcu, precum 
șl de apariția, sperăm nu meteo- 
rică, a unor reprezentanți ai 
I.E.F.S.-ului: Dumitru Popoaie șl

obținerea unor 
prin reali- 
și specta- 
Am avut, 
lui Gheor- 
cîțiva ani

Georg Scherer. De asemenea, a- 
tractive pentru public salturile 
demonstrative executate în co
mun de campionii Ion G'anea și 
Melania Decuseară, precum și 
amuzantul program de sărituri 
comice realizat de fostul cam
pion Aurel Breja. Si, ca de obi
cei (din păcate), încheiem cu 
ceea ce a fost din nou penibil la 
această competiție : arbitrajul, 
(d. st.).

Rezultate. Platformă seniori : 1. 
ION GANEA (Independența Si
biu) 452,20 p — campion națio
nal ; 2. I. Ilieș (Progresul Bucu
rești) 392.90 p ; 3. Gh. Banu (In
dependența) 389,55 p ; 4. D. Po
poaie (I.E.F.S.) 364,95 p ; 5. G.
Scherer (I.E.F.S.) 345,95 p ; 6. D. 
Nedelcu (Școlarul București) 
311,85 p; senioare: 1. MELANIA DE- 
CUSEARA (Progresul București) 
343,05 p — campioană națională ; 
2. Mariana Voinea (Școlarul) 
229,20 p : 3. Fraia Muhlsteffen
(Școala sportivă Sibiu) 227,50 p : 
4. Ildiko Cslky (Crișul 
220,90 p ;
(Școlarul) 
Isăcescu 
combinata
1. ION GANEA 1401,60 p — cam
pion naționăl ; 2. I. Ilieș 1276,75 
p ; 3. D. Popoaie 1197,30 p : 4. 
D. Nedelcu 1068,50 p ; senioare : 
1. MELANIA DECUSEARĂ 1014,35 
p — campioană națională ; 2. Ma
riana Voinea 959,75 p ; 3. Ildiko 
Csiky 839,75 p ; 4. Măriuca Isă- 
cescu 818,25 p ; 5. Doina Săvu
lescu 756,20 p.

1 Oradea) 
Săvulescu 

6. Măriuca 
203,65 p :

5. Doina 
209,65 p ; 
(Progresul) 
celor 3 probe : seniori:

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

u puțin s-a vorbit — și se vor
bește — despre farmecul sta
dionului. Nimeni dintre cei 
ce-l frecventează, sporadic, sau 
constant, nu-l pot ignora, căci 
în fond, el este o componentă 

a spectacolului al cărui teatru este 
stadionul. Cel ce a luat loc în tribună 
sau peluză este cucerit nu numai de 
înfruntarea care are loc pe gazon sau 
pe pistă, dar deseori și de aceea a 
miilor, a zecilor de mii de oameni care 
își încurajează sportivii favoriți, care 
caută prin îndemnurile lor să-i ducă 
la victorie sau să-i scoată dintr-un 
moment de cădere fizică, dar mai 
ales morală. In ceea ce ne privește, 
nu ne putem opri de a nu sublinia in
terdependența care obligatoriu trebuie 
să existe între înfruntarea sportivilor 
și aceea a susținătorilor din tribune.

Este un adevăr bine cunoscut că dacă 
factura întrecerii sportive este de bună 
calitate și reacția publicului va fi plină 
de entuziasm. Că o exprimare civilizată 
și estetică pe gazon va determina o 
reacție similară în masa spectatorilor.

Dar tot atît de adevărat este că fie
căruia dintre cei doi factori care intră 
sub microscopul acestei analize le re
vin în egală măsură responsabilități 
majore în realizarea spectacolului spor
tiv de calitate.

Din păcate, am putut constata și pe 
stadioanele noastre că uneori sportivii 
— actori principali — nu-și pot stăpîni 
nervii, că se dedau la manifestări care 
cadrează prea puțin cu noțiunea de 
fair-play și atunci, prin comportarea 
lor incită publicul — acest public ale 
cărui sentimente sînt împărțite — la 
manifestări condamnabile atît prin 
vocabularul folosit, cît și prin alte ges
turi care, la unii spectatori, frizează 
huliganismul. Urmările unor asemenea 
stări de tensiune se repercutează, în 
fond, negativ asupra facturii spectaco
lului, asupra posibilităților sportive.

Cum, de asemenea, nu rare sînt și 
cazurile în care spirite nepermis exal
tate de sentimentalism și subiectivism, 
care nu trebuie confundat nici măcar 
cu măruntul patriotism local, dau tonul 
unor îndemnuri 
tiv, îi incită pe 
nesportivă.

Dacă uneori 
tivi și cluburile 
analizeze comportarea și să ia măsuri 
eficiente, educative, apreciem că, în e- 
gală măsură, feste cazul să facem apel

străine de spiritul spor- 
sportivi la o comportare

am făcut apel la spor- 
din care fac parte să-și

I
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și la spiritul aufocrilic al spectatorilor. 
Le cerem să ia în considerare respon-

I afirmare 
să gînde

sabilitățile ce le incumbă în procesul de 
) a mișcării sportive românești, 

să gîndească în mod serios că faptul 
de a cumpăra un bilet nu conferă și 

................. _ ’ 'i manifestări 
menite să arunce o pată neagră pe un 
---- ‘‘-jiu pe care cu tojii îl dorim 

at.
1
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dreptul la huliganism, la 
menite să arunce o notă r
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ETAPĂ CALMĂ IN CAMPIONATUL MASCULIN
rul Ștef fiind autorul a patru 
goluri. De la ploieșteni, Mar
tini a înscris 6 puncte. (A. 
Vlășeeanu — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BRAȘOV 8—7 (6— 
3). Prin prisma jocului pres
tat, studenții puteau obține 
o victorie mai concludentă. Ei 
au irosit multe din acțiunile 
pe care le-au avut Oaspeții 
au pus accentul mai mult pe 
apărare, căutlnd pe cit este 
posibil să obțină un rezultat 
cit mai strîns. Studenții au 
avut principalii realizatori în 
Schmidt (3) și Rotaru (3), iar 
dinamoviștii în Bota, care a 
înscris 3 goluri. Au arbitrat 
foarte bine A. Munteanu și A. 
Barabaș, ambii din Reșița. 
(N. Todoran — coresp. prin
cipal).

JOCURI AMICALB

Cristian Gațu, ieri excelent, îl depășește pe Birtolom și înscrie 
spectaculos, in stil personal, sub privirile lui Gruia. Faza din 

Minerul Baia Marejocul Steaua —

Foto i AUREL NEAGU

JUDIT DIBAR (Dinamo) -
DE TENISCAMPIOANA

A ȚARII DIVIZIA B

fiu atacat curajos, înscriind 
citeva goluri aplaudate. Pal- 
ko a marcat 8 goluri. Au 
condus bine arbitrii C. Căpă- 
țînă (Buzău) și D. Tartler 
(Brașov), (GH. RANGU).

La Timișoara au hiat sfîrștt 
întrecerile celei de a treia e- 
diții a „.Cupei Politehnica" la 
handbal masculin. Trofeul 
a revenit handbaliștilor de la 
Politehnica Timișoara, care au 
acumulat 6 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Știința Lovrin, Tehnometal 
Timișoara și Selecționata U- 
rach (R.F. a Germaniei). (I. 
Crețu — coresp. principal).

★
în orașul Bistrița au în

ceput întrecerile de handbal 
feminin dotate cu „Cupa o- 
rașului Bistrița". în prima 
etapă, disputată în nocturnă, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Chimia Orașul 
Victoria — Zorile Bistrița 
13—12 (7—6); Progresul Bucu
rești — Politehnica Galați 
18—11 (9—5). (Toma Ion — 
coresp).

Etapa a Il-a a 
campionatului a 
programat doar 
patru jocuri, par
tida Dinamo 
București — Di
namo Bacău fiind amînată, 
deoarece bucureștenii se află 
într-un turneu în Republica 
Federală a Germaniei. Din 
relatările corespondenților 
noștri, am desprins îndeosebi 
comportarea bună a forma
ției campioane. Steaua, și vic
toria la limită obținută de 
studenții bucureșteni la Plo
iești. Iată amănunte de la în- 
tilnirile desfășurate ieri :

STEAUA — MINERUL 
BAIA MARE feo—15 (15—6). 
Diferența de scor cu care au 
cîștigat bucureștenii ne scu
tește de comentarii. Totuși, 
menționăm două aspecte po
zitive. Handbaliștii de la 
Steaua au prestat un joc va
riat, spectaculos și bine orien
tat tactic la semicercul ad
vers, unde Gațu (în vervă de
osebită), Gruia (a înscris 8 
goluri), Popescu, Oțelea, 
Cristian și Marinescu au în- 
cîntat. Băimărenii, deși în
vinși la scor, nu s-au intimi
dat de faima campionilor și

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — VOINȚA BUCUREȘTI 
17—8 (6—4). După o repriză 
aproximativ egală, gazdele au 
dominat cu autoritate, cîști- 
gînd detașat. Timișorenii au 
obținut, astfel, primele două 
puncte în clasament O men
țiune pentru portarul Demian 
din echipa timișoreană. Cei 
mai activi jucători au fost 
Cîrlan (7 goluri) de la gazde 
și Mureșan (3 goluri), de la 
oaspeți. Au arbitrat cu multe 
scăpări arbitrii I. Telman 
(Bistrița) și P. Radvani (Cluj), 
(Șt. Marton — coresp. princi
pal).

★
Turneul de handbal mas

culin desfășurat la Sibiu, a 
revenit formației Metalul 
Copșa Mică, care a cucerit 
as*fel „Cupa de cristal" ofe
rită de organizatori. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Tractorul Brașov, Textila Cis- 
nădie și Independenta Sibiu. 
(Ilie Ionescu — coresp.).

(Urmare din pag. 1)
Al treilea are an cu totul alt 
aspect. Se Joacă rapid, cu mul
te voleuri. Se menține un per
fect echilibru de forțe. în cele 
din urmă, balanța victoriei se 
înclină în favoarea perechii 
Santei-Mureșan cu 7—5.

Intîlnirea din finala de du
blu fete ne-a oferit o partidă 
interesantă prin evoluția sco
rului. Judit Dibar șl Agneta 
Kun se impun de la primele 
mingi, încercînd să ia Jocul 
pe cont propriu. Ecaterina 
Horșa ripostează, Reușind să 
echilibreze oarecum forțele. 
Julieta Boboc, după un în
ceput slab, își revine treptat, 
însă nu suficient pentru a îm
piedica cuplul J. Dibar — A. 
Kun să-șl adjudece primul set 
cu 6—3. Setul do! ne oferă o 
luptă foarte strînsă, în care 
se schimbă multe mingi a- 
plaudate. Mult maî concentra
te, E. Horșa și J. Boboc reu
șesc să tempereze atacurile de
zordonate ale adversarelor și 
cîștigă greu cu 6—4. în setul 
decisiv, Julieta Boboc dove
dește o bună orientare tactică, 
iar E. Horșa o secundează cu 
succes, reușind să acumuleze 
puncte prețioase. Ia situația 
de 3—3, cuplul Dibar-Kun în
cepe să greșească, permițînd 
adversarelor să cîștige cu 6—3.

în sfîrșit. J. Dibar (Dinamo) 
și C. Dumitrescu (Steagul roșu 
Brașov), sînt noii campioni la 
dublu mixt, reușind să învin
gă, după o luptă dîrză, pere
chea A. Kun — Gh. Boaghe cu 
2—67 7—5, 7—5.

Partidă întreruptă între V.

JVDIT DIBAR

Marcu (Dinamo) și G. Bosch 
(Steagul roșu) s-a continuat ca 
setul al treilea de la scorni 
de 1—4. V. Marcu (care con
ducea cu 2—0 la seturi), ju- 
cînd foarte bine și avînd ini
țiativa, reușește să ia condu
cerea cu 5—4. G. Bosch depu
ne mari eforturi și egalează la 
5—5. în cele din urmă V. Mar
cu cîștigă setul cu 7—5.

Campionatul național cate
goria a IT-a și-a desemnat și 
el campionii pe anul 1969. Re
zultate : M. Rusu — D. Moca* 
nu 6—4, 6—1, 6—1. D. Moca- 
nu, M. Rusu — M. Baia, D. 
Nemeș 6—2, 6—1, 8—6. Mi
haela Nosa, Letiția Gîju — 
Virginia
mîonescu 6—3, 6—2. 
Gîju, I. Stoleru — 
Nosa, Cernăianu 6—2, 
Turneul de consolare, catego
ria I: C. Dumitrescu — V. 
Sotiriu 7—5, 4—6, 7—5. Vale
ria Balaj — Aurelia Cîrnaru 
1—5, 6—2. 6—2.

Ruzici, Mariana Si-
Letiția 

Mihaela 
6—3.

Sebastian Cosmescu - 2:06,8 la 200 m liber
(Urmare din pag. 1)
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RAFINÂRIA TELEAJEN— 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 11—12 (6—7). în a- 
ceastă partidă, gazdele s-au 
întrecut în greșeli, fapt de 
care au profitat bucureștenii, 
reușind să fructifice majori
tatea acțiunilor. Studenții 
s-au comportat bine, în spe
cial în prima repriză, tînă-

tinerei reprezentante a Școlii 
sportive nr. 2, 1:17,6 la 100 m 
spate (are numai 14 ani), este 
promițător. In sfîrșit, merită 
a mai fi subliniată revanșa 
Lilianei Dan (13 ani) — pri
mul titlu național de junioa
re — care a învins-o clar pe

O. Dobre (Șc. Sp. 1) 
4X100 m liber
1 BUCUREȘTI 
mo 4:21,9 ; 200
M.
2:27,5,
2:30,8, 
2:35,7 ;
GROZA
(Din.)

1:20,0 : 
(b): ȘC. SP. 

4:15,2, Dina- 
m spate (b): 
(Șc. Sp. Reș.)HOHOIU

L. Popescu (Petrolul) 
T. Nuțeanu (Din.) 
400 m mixt (f): A. 

(Din.) 5:53,3, L. Radu 
6:01,4, A. Mihăescu

2:11.7 : 4X100 m liber (b) i
STEAUA 3:56,6 — record (în 
primul schimb S.
58,2), C.S.M. Cluj
100 m spate (f): A. 
(Șc. Sp. Reș.) 1:12,8, 
(Poli. Cluj) 
Petre (Ste.) 1:17,8 ;
spate (b) : M. MOVANU (Șc. 
Sp. 2) 2:24,6 r. p. ; 400 m

Cosmescu 
4:09.8 ;

ANDREI 
C. Kokai 

1:14,3 r. p., M.
200 ni

VASILE TUDOR (Dinamo) ÎNVINGĂTOR

IN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI VOINȚA"

(Urmare din pag. I) mărește
timp este de 50 minute ! Prin
tre cei care au căzut Ia acest 
examen se află toți cei 14 a- 
lergători aparținînd formați
ilor din Bulgaria, R. F. a Ger
maniei și Ungaria. în lupta 
pentru ciștigarea celei de a 
14-a ediții a „Cupei Voința” au 
mai rămas practic 15 cicliști, 
ceilalți avind doar un rol de
corativ.

Etapa deschisă festiv la ora 
8,30 în fata sediului A.S. Loto- 
Pronosport din Calea Victoriei 
Si începută (start tehnic) la ora 
9.07 de lingă aeroportul Bă- 
neasa, nu părea, în primii ki
lometri, să aibă un caracter 
decisiv. Citeva hărțuieli, încer
cări de evadare anihilate prompt 
de pluton, iată pe scurt isto
ria primilor 50 de kilometri. La 
Ploiești (km 53) plutonul com
pact își dispută primul sprint 
cu premii ciștigat de un local
nic : Constantin Ciobanu. Km 
39 este cel care marchează în
ceperea reală a ostilităților : 
evadează un grup alcătuit din 
Burlacu, Moiceanu, Sofronie, 
Puterity, Selejan, Gera șl 
Nemțeanu. Eforturile lor sus
ținute de dorința arzătoare de 
izbindă se materializează in-

i,CENTURA DUNĂRII"

LA BOX
Ultima reuniune pugillstică des

fășurată pe arena „Dunărea” din 
Galați (care va găzdui apropiata 
Balcaniadă) a desemnat pe cei 17 
deținători ai „Centurii Dunărea", 
ediția 1969. Se impune să eviden
țiem bagajul tehnic superior al 
unor tineri boxeri din Galați, 
Cluj, Bacău, Iași, precum și orga
nizarea excelentă asigurată de 
C.J.E.F.S. Galați.

Iată rezultatele tehnice: (Ju
niori mici), cat. 45 kg A. Barbu 
(Galați) b.p. V. Nlcolaev (Galați); 
48 kg Oatu M. (Bacău) b.p. St. 
Cociuc (Galați) ; 51 kg D. Gorea 
(Reghin) b.p. I. Axente (Tulcea); 
54 kg St. Duminică (Galați) b.p. 
E. Stoica (Brăila); 57 kg I. Hertz 
(Cluj) b. p. R. Auraș (Bacău) ; 
S3,509 kg Șt. Călin (Bacău) b.p. N. 
Feneșan (Cluj); 67 kg M. Lupu 
(Măcin) înv. ab. II M. Botoi (Tul- 
eea) : 71 kg șt. Gaspar (Cluj) înv. 
k.o. II V. Popescu (Tulcea). Ju
niori mari : cat. 48 kg C. Goldie 
Gașl) b.p. Gh. Nicoară (Buzău) ; 
51 kg C. Bodolan (Galați) înv. ab. 
I St. Moroianu (Buzău) : 54 kg 
Gh. Roșea (Galați) b.p. Al. Naghi 
(Cluj); 57 kg St. Sandu (Galați) 
b.p. I. Agapi (Iași); 60 kg Gh. 
Vieru (Galați) b.p. I. Radu (Iași)- 
slngura decizie eronată ; 63,5 kg 
E. Samsen (Galați) k.o. II V. To
ma (Brăila); 67 kg I. Gtrbea (Cluj) 
k.o. I. V. Mitrea (Brăila); 75 kg 
Al. Tîrflă (Galați) ’-.o. III I. Moșu 
(Ploiești); 81 kg p. Preoteasa
(Măcin) k.o. II Șt. Popescu (Tul- 
eea).

tr-un avans care se 
văzind cu ochii.

Șansa de a-i ajunge 
ține, numai unui grup 
alergători, condus de 
Vasile Tudor și Ciumeti. Jonc

țiunea se produce la km 74, 
grupul fruntaș numărînd acum 

18 rutieri.
Sprintul de la Cimpina re

vine lui Nemțeanu, urmat de 
Burlacu și Cernea. înregistrăm 
următorul pluton la 1:10. Pe 
urcușul Posadei, după Ivănes- 
eu, care rămăsese mai înainte, 
încă unul din fruntașii etapei 
- Rusen — cedează. Și, in timp 
ce tinărul rutier, epuizat, mer
gea în zig-zag pe șosea, din 
spate, ca un miracol, apare 
silueta lui Ardeieanu ! Cu 
forțe nebănuite, el se atașează 
grupului fugarilor. Mai înainte 
încă de această senzațională 
revenire, grupul fugarilor, își 
dispută cățărarea de la Posada 
(primul : Șt. Cernea) și sprin
tul cu premii de la Sinaia (cîș
tigat de revelația actualului 
sezon, Vasile Burlacu). Fostul 
pistard nu se mulțumește cu 
simbolica victorie de la poalele 
Peleșului, ci inițiază o nouă ac
țiune. El se desprinde, rulează 
hotărît, fără să-și calculeze 
meschin pierderile de energie, 
îl urmează în tentanta aven
tură Vasile Tudor) Grigore și 
Ciocan.

Burlacu, merituos combatant, 
cîștigă și sprintul de la Pre
deal, iar cvartetul, in corpore, 
se lansează pe serpentinele Ti
mișului mărind mereu mai 
mult distanța care ii separă 
de foștii colegi de evadare.

Prins ca într-un clește între 
cei 3 valoroși 
Burlacu nu le 
tactica din final 
justețe victoria 
cărei erou a fost, 
este cel care a cîștigat și me
ritele lui, ca și ale lui Grigore, 
Moiceanu, Gera și Ciocan, 
sint incontestabile.

CLASAMENT : 1. V. Tudor 
(Dinamo) a parcurs 162 km in 
4h 10:19 (m. o. 38,830 km) ; 2. 
C. Grigore (Din.) ; 3. V. Bur
lacu (Steaua) — același timp ;
4. C. Ciocan (Din.) ia 1 sec. ;
5. G. Moiceanu (Din.) la 53 
sec ; 6. I. Cosma I! (Din.) î 7. 
Fr. Gera (Steaua) ; 8. Șt. Cer
nea (Steaua) ; 9. Th. Futerity 
(Steaua) ; 10. C. Popescu (Vo
ința) — același timp.

Azi se dispută etapa a doua, 
Brașov — Sibiu, 140 km.

apar- 
de 11 
Gri gore,

dinamoviști, 
poate dejuca 
și pierde de 
în etapa al 
Vasile Tudor

I. SIRIOFOL-coresp.

Sebastian Cosmescu încheie cursa de 200 m liber în 2:06,8 — nou record de juniori al țării 
Foto A. NEAGU

Gvongy Sovago, mergînd pen
tru a 4-a oară în acest an sub 
67 de secunde.

Și acum rezultatele tehnice :
JUNIORI MICI — 100 m 

liber (f): L. DAN (Din.) 66,9, 
G. Sovago (C.S.M. Cluj) 68,1, 
A. Groza (Din.) 68,5 r. p ; 
200 m liber (b); Z. OPRIȚES- 
CU (C.S.M. Cluj) 2:09.0 r. p., 
E. Aimer (Șc. Sp. Reș.) 2:10,0, 
A. Spinea (Din.) 2:16,4; 
100 m spate (f) : M. MAZGA- 
REANU (Șc. Sp.2) 1:17,6 r. p., 
Z. Erdeli (C.S.M. Cluj) 1:18,2,

100 m bras (b):
(Ste.) 1:17.9, E.

(Din.) 6:02,9 ; 
O. RESLER 
Manolescu (Șc. Sp. 2) 1:18,2, 
V. Boboc (Rapid) 1:21,8 ; 
4X200 m liber (b): ȘC. SP. 1 
9:30.5. Dinamo 9:48,0, Petrolul 
9:58,8 ;

JUNIORI MARI — 100 m 
liber (f) : G. GONOS (Poli. 
Cluj) 68,0, A. Andrei (Șc. Sp. 
Reș.) 68,1, G. Cerbeanu (C.S.Ș.) 
68,3 ; 200 m liber (b): S. COS
MESCU (Ste.) 2:07,0 — record, 
Fr. Rolic (Șc. Sp. Timiș.) 
2:08,8 r. p., A. Adam (Ste.)

mixt (f) : M. HAHANU (Șc. 
Sp. 2) 6:06,6, G. Gonos (Poli. 
Cluj) 6:15,2, I. Simon (Mure
șul) 6:21,8 ; 100 m bras (b):
P. TEODORESCU (Ste.) 1:11,5, 
I. Vlad (C.S.M. Cluj) 1:15,2, 
Gh. Pop (Rapid) 1:15,6; 
4X200 m liber (b): STEAUA 
8:49,3 — record (în primul 
schimb S. Cosmescu 2:06,8 — 
nou record), C. S. M. Cluj 
9:16,5, Șc. Sp. 2 9:59,9.

întrecerile continuă astăzi, 
de la ora 10 (seriile) și ora 18 
(finalele).

START FĂRĂ SEISME ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

două fiecare, iar transforma
rea este opera lui Marinescu, 
candidat serios la selecționa
re. A arbitrat dr. G. Efti- 
mescu

lint (2 l.p.) pentru 
mia. Arbitru i Șt 
★ ★★.

GRIVIȚA ROȘIE

G. RUSSU-SIRIANU

VULCAN BUCUREȘTI — 
AGRONOMIA CLUJ 11—9 
(6—3). Debutul gazdelor în 
divizia A s-a soldat cu un 
succes, iar factura și — cu 
unele rezerve tehnice — ca
litatea jocului prestat îndrep
tățesc speranțele de rămî- 
nere în „înalta societate" a 
ovalului românesc. Parteneri 
agreabili, sportivi și — tra
dițional — practicanți ai unui 
rugby „curat", clujenii ar fi 
meritat, după aspectul jocu
lui, chiar un rezultat de ega
litate. Ce e drept, însă, unele 
descompletări și, în consecin
ță directă, improvizații le-au 
handicapat potențialul tehni- 
co-tactic. Au înscris Fugigi 
(l.p., tr.), Dumitru (înc.) și 
Popa (înc.) pentru Vulcan, 
respectiv Cordoș (l.p.) și Ba-

MARIA KORODI A ClȘTIGAT

„CUPA CARPAȚI“
BRASOV (prin telețpn). Sala 

Armatei a găzduit un interesant 
turneu internațional de tenis de 
masă, la care au luat parte spor
tivi din Austria, Iugoslavia, Un
garia, R.F. a Germaniei și Româ
nia (de la Rapid și Voința din 
Brașov). Competiția dotată cu 
„Cupa Carpați” se află la cea de 
a șasea ediție. Un succes deose
bit a repurtat brașoveanca Maria 
Korodi. clasată pe primul Ioc, 
după ce a învins In finală pa 
Erjebet Korpa (Iugoslavia).

CLASAMENTE ȘI REZULTA
TE e echipe bărbați ț 1. Sparta- 
kus Budapesta 10 p (cu voința

LA TENIS DE MASĂ
Brașov 5—1, S.T.K. Senta — Iugo
slavia 5—0, P.S.V. Viena 5—0, Zren- 
janin — Iugoslavia 5—0, Universi
tari Hamburg 5—2), 2. Voința 
Brașov 9 p, 3. S.T.K. Senta 8 p, 4. 
Universitari Hamburg 7 p, 5. Zren- 
janin 6 p, 6. P.S.V. Viena 5 p ', 
fete : 1. Statistika Budapesta 8 p, 
2. Rapid Brașov 7 p, 3. S.T.K. 
Senta 6 p, 4. Zrenjanin 5 p, 5. 
P.S.V. Viena 4 p.

SIMPLU FETE, finala : Maria 
Korodi-Erjebet Korpa 1 ; sim
plu băieți, finala : Kuttmaier
(Spartakus Budapesta) _ Vancsu- 
ra (Spartakus Budapesta) 2—o.

I. MANiu-coresp,

Agr on o- 
Cristea

GRIVIȚA ROSIE BUCU
REȘTI — RULMENTUL BÎR- 
LAD 23—3 (9—0). în pofida 
aparențelor (recte scorului...), 
partida n-a fost lipsită de is
toric și nici de momente a- 
gitate. E drept că grivițenii 
au fost indiscutabil net supe
riori, dar asta nu înseamnă 
că n-am văzut un progres 
bîrlădean realmente demn de 
consemnat. în ce-i privește 
pe învingători, tot pachetul 
de înaintași e cel ce consti
tuie compartimentul de bază. 
Treisferturile manifestă Încă 
nesiguranță (uimitoare) în u- 
nele faze decisive, controlul 
balonului fiind, în principal, 
incriminabil. Scorul ar fi pu
tut avea proporții încă și mai 
mari... Se cuvine însă speci
ficat faptul că evoluția gaz
delor o privim (și o tvom 
privi și în viitor) prin pris
ma îndatoririlor pe care le 
au selecționabilii. Bîrlădenii, 
deși învinși fără drept de 
apel, au surprins plăcut prin 
maniera radical schimbată de 
joc. ca și prin promovarea 
a două-trei elemente de mare 
viitor, mai ales dacă ținem 
cont de vîrsta acestora, afla
tă încă în limitele juniora
tului. Autorii punctelor i Iri- 
mescu (d.g.), Balcan (2 inc.), 
Atanasiu (înc.), Onuțu (înc.), 
Simion (d.g.), Mihai (înc.), Sa- 
bău (tr.) pentru bucureșteni. 
respectiv Bucos (d.g,) pentru 
oaspeți. Arbitru I A. Găgeatu

stăpînit mai bine terenul, do- 
minînd și înscriind o încer
care prin Dragomirescu, 
transformată de Nica. După 
pauză „Poli“ insistă mai mult 
și numai neatenția lui Dăscă- 
lescu și Lomășanu fac ca re
zultatul să rămînă neschim
bat. In general, gazdele nu 
au avut un pachet de înain
tași care să poată răspunde 
jocului sigur practicat de oas
peți. A arbitrat V. Cișmaș 
★★★.

D. DIACONESCU, coresp.

FARUL — STEAUA 3—13 
(0—5). Două caracteristici au 
ieșit în evidență în acest 
meci : deplina sportivitate a 
ambelor formații, care a ușu
rat sarcina arbitrului T. Nas- 
ta ★★★★, și diferența de 
concepție tehnică și tactică în 
favoarea militarilor. Au în
scris : Bucur (inc.), Radu Io- 
nescu (inc.), Durbac (2 tr., 
l.p.) pentru Steaua, respectiv 
Ștefan (l.p.) pentru Farul.

PETRE ENACHE, coresp.

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 3-11 
(3—5). în jocul de debut în 
„A“, sibienii au reușit în pri
ma repriză să joace deschis, 
frumos, 
oaspeții. Timișorenii au cîști
gat mai 
rul. Au marcat i Suciu (înc.), 
Popovici (înc.), Peter (tr.) și 
Stan (tr.), respectiv Tămaș 
(l.p.). A arbitrat T. Witting

de la egal la egal cu

greu decît arată sco-

POLITEHNICA IAȘI — 
DINAMO BUCUREȘTII 0—5 
(0—5). Dinamoviștii au venit 
la Iași hotărîți să cîștige. în 
prima parte a jocului, ei au

I HOȚOCAN, coresp.
★

Ieri au părăsit țara, ple- 
cînd Ia cursul anual de per
fecționare de la I.N.S. — Pa
ris, antrenorii rpmâni Al. 
Carnabel, Ren^ Chiriac și Mi
tică Antonescu,

PORTUL CONSTANȚA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

1—0 (0—0)

CONSTANȚA, 31 (prl» te
lefon, de la trimisul eestru). 
Urmărind acel mult dorit 
punct în deplasare, antreno
rul V.. Stănculescu l-a lîpit pe 
mijlocașul Georgescu de Ca- 
raman, unul dintre cei mai 
periculoși adversari. Dar, în 
acest fel, ți-a scos din |oo o 
piesă prețioasă. Cu toate a- 
cestea, bucureștenii au avut 
citeva ocazii, dar Țarălungă 
(min. 8), Matei (min. 13, 34), 
Raksi (min. 24) și R. lenescu 
(min. 32) au dat cn piciorul... 
victoriei. în această perioadă, 
constănțenil, deși au dominat 
teritorial, nu au avut decît 2 
ocazii, prin Humis (min, 14 
și 26).

După pauză, aspectul jocu
lui s-a schimbat oarecum, 
bucureștenii devenind vioara 
întîi. înaintașii, însă, s-au com
plicat în combinații inutile. O 
dată, în min. 51, au reușit să 
înscrie prin Țarălurigă. Arbi
trul M. Marinciu — Ploiești, 
după ce a acordat golul, a 
revenit la semnalizarea tu- 
șierului Gh. Ștefănescu — 
Galați și a dictat ofsaid. De
cizie, după părerea noastră, 
eronată, care a decis în bună 
măsură soarta partidei. După 
aceasta, bucureștenii au de
venit tot mai nervoși. în min. 
72, Bukosi, de la 20 m, a șutat 
slab și... 1—0 pentru Portul. 
Din acest minut, jucătorii de 
la Portul au început să tragă 
de timp, iar elevii lui V. 
Stănculescu au irosit nume
roase ocazii.

Dan VLAD

POLITEHNICA GALAȚI - 
PROGRESUL BRAlLA 2-1 
(1—0). In primele 30 de minu
te, jocul a fost echilibrat. Stu
denții au deschis scorul în min. 
30, prin Bucur. După pauză, 
în min. 49, Pareșcura a adus 
egalarea. în min. 83, la exe
cutarea unei lovituri de colț, 
fundașul Tudorie a înscris 
punctul victoriei. A arbitrat sa
tisfăcător R. Stîncan — Bucu
rești. (S. CONSTANTINESCU, 
coresp. principal).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
SPORTUL STUDENȚESC 2-0 
(0—0). Joc viu disputat și de 
bun nivel tehnic. Portarul 
bucureștenilor, Plopeanu, s-a 
remarcat în mod deosebit. Au 
marcat: Sîrbu (min. 63, auto
gol) și Mangalagiu (min. 75). 
Excelent arbitrajul lui O. 
Turcitu — Galați. (C. NEMȚEA
NU, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU - O- 
ȚELUL GALAȚI 1-1 (1-0). în 
prima repriză, gazdele au do
minat categoric și au avut 4 
bare ! După pauză, insuficien
ta pregătire fizică a jucători-

SERIA A

lor de la Dunărea *l-« epua 
cuvîntul. Au Inecrla i Criitache 
(min. 15) pentru Dunărea, Che- 
hala (min. 63), din poziția de 
ofsaid nesemnalată de tușiarul 
Paraschiv, pentru Oțelul A 
condu» «ațltfăcător L Drăghlci- 
Bucureștl. (TR, BARBALATA, 
coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - 
METROM BRAȘOV t-0 (0-0).' 
Jucătorii pot invoca acuza ca
niculei că au evoluat la un ni
vel mediocru. Metrom, cu o 
formație Întinerită, a opus in 
prima parte o dtrzâ rezistență. 
După pauză, rezistența oaspe
ților e-a topit in numai 2 mi-: 
nute, clnd au primit 2 goluri. 
La primul, in min. 80, brașo
venii nu l-au marcat pe Geor-J 
gescu și acesta, cu capul, a 
Înscris. Același Georgescu a 
ridicat icorul la 2-0, în min. 
62. Excelent arbitrajul Iul Ste- 
lian Matalzer — Craiova. (D. 
GRAUR).

GLORIA BÎRLAD—FLACA* 
RA MORENI «-4 (4-2). BîrlăH 
denii au avut inițiativa. Fla
căra a contraatacat foarte pe
riculos. Au marcat 1 Vasiîliu 
(min. 25, 48), Codreanu (min.' 
33, 40), Domtade (min. 37), 
Turcu (min. 75, autogol), res
pectiv Răduț (min. 15), Dră-: 
gan (min. 45 ți 68 din 11 m), 
Harapu (min. 77). A arbitrat 
satisfăcător C. Buburui — Ba-: 
cău. (E. SOLOMON, coresp.).'

CHIMIA SUCEAVA - META
LUL TÎRGOVIȘTE 1-0 (1-0). 
Chimia a Jnvins pe merit, dar 
după ce a depus eforturi mari 
ca să mențină rezultatul. Me- 
talurglștit au Jucat deschis. U- 
nicul gol a fost marcat de Ca
tan 5, in min. 25. I. Ciolan —' 
Iași a condus satisfăcător. (R.' 
MUNTEANU, coresp.)

POIANA CIMPINA — ȘTI- 
INȚA BACAU 2—1 (0—1). 
Aproape 70 de minute Jocul a/ 
fost de slab nivel tehnic. Spre 
final, localnicii au evoluat 
mal bine. Golurile au fost 
marcate de lordache (min. 76),- 
Chirilă (min. 83 din 11 Tn)^ 
respectiv Mihalache (min. 
44). A condus bine V. Giec — 
Mediaș. (C. Vîrjoghie, coresp.) 

CLASAMENT

Știința — Ceahlăul, Metrom — 
Gloria, Progresul Buc. — Oțelul, 
Chimia — Portul, Sportul studen
țesc —- Metalul Buc., Metalul 
Tîrgoviște — Progresul Brăila, 
Flacăra — Poiana, Politehnica t 
Dunărea.

1. Portul 3 3 0 0 9—10
2. Politeh. 3 3 0 0 7— 1 0
3. Metalul Buo. 3 2 1 0 8- 4 5

4— 6. Metrom 3 2 0 1 4— 2 0
4— 6. Metalul

Tîrgoviște 3 2 0 1 8— 6 4
4— 6. Chimia Sv» 3 2 0 1 4— 2 4

7. Dunărea 3 1113—43
8. Prog. Buc. 3 1 0 2 4— 3 3
9. Știința Bc, 3 1 0 2 3— 3 3

10—11. Prog. Br. 3 10 2 4—63
10—11. Gloria

Bîrlad 3 1 0 2 9—11 2
11. Oțelul 3 0 2 1 5—7 2
13. Fi. Morenl 3 1 0 2 6— 9 3

14—15. Poiana 3 1 0 2 2— 6 2
14—15. Ceahlăul 3 1 0 2 2— 6 2

16. Sportul
studențese 1 0 0 3 1— 9 0

ETAPA VIITOARE; (7 aept.) 1

Il-a
® ELECTROPUTERE VICTORIOASĂ

In deplasare

CHIMIA HM. VÎLCEA — 
ELECTROPUTERE CRAIO
VA 0—1 (0—0). RM. VÎLCEA, 
31 (prin telefon, de ia trimi
sul nostru). După succesiunea 
atacurilor vîlcene la poarta 
oaspeților, victoria Chimiei se 
contura din start. Dar, n-a 
fost așa. Craiovenii au abor
dat cu muit aplomb jocul, 
nu s-au lăsat speriați de de
sele incursiuni ale inaintași- 
lor Chimiei.

în prima repriză, vîlcenii 
au avut o suită de ocazii, 
prin Motrescu (min, 17), Mi- 
hăilescu (min. 20), Ceaușu 
(min. 37), dar le-au irosit. în 
această parte, oaspeții au 
avut doar un contraatac mai 
periculos, prin Morovan.

Repriza secundă este mar
cată de o cădere evidentă a 
formației gazdă, care timp de 
20 de minute nu a legat ni
mic. Oaspeții se mulțumesc și 
ei cu un joc la mijlocul te
renului. în min. 89, s-a pro
dus drama vîlcenilor : craio- 
veanul Cheșnoiu a înscris 
unicul gol al meciului.

Competent și autoritar ar
bitrajul lui Constantin Costi- 
că — București.

fon GIURAN

METALUL TR. SEVERIN
— C S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). 
Dominare autoritară a gazde
lor, în special în finalul par
tidei. Căunei, portarul reși- 
țenilor, a apărat excelent. 
Unicul gol a fost realizat de 
Căprioru (min. 81). I. Chilibar 
(Pitești) a arbitrat excelent. 
(GH. MANAFU, coresp.).

RIPENSIA TIMIȘOARA 
C.F.R. ARAD 2-1 (1-0). Timi
șorenii au avut inițiativa în 
prima parte, iar după pauză
— au căzut. Au marcat : Kun I 
(min. 30 și 90), respectiv Vlad 
(min. 49). Bun arbitrajul lui 
N. Barna - Tîrnăveni. (C. 
CREȚU, coresp.).

OLIMPIA ORADEA-C.F.R. 
TIMIȘOARA 1-1 (1-1). Joc de 
mare luptă. Orădenii, după un 
început mai slab, au dominat 
și meritau să cîștige. Golurile 
au fast realizate de Petrică 
(min. 18) pentru Olimpia, Cio- 
roparu (min. 6) pentru C.F.R. 
A arbitrat bine C. Silaghi — 
Baia Mare. (I. GHIȘA, coresp. 
principal).

MINERUL ANINA - OLIM
PIA SATU MARE 6-2 (3-1). 
Dominare categorică a local
nicilor. Au marcat : Mate (min. 
10), Silaghi (min. 12), T. Mun
teanu (min, 38), Lang (min. 58), 
V. Munteanu (min. 67), Șerban 
(min. 72), respectiv Kineses

(min. 3) și Gero (min. 47). A 
condus foarte bine I. Boroș— 
Timișoara. (GH. CRACIUNEL, 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ - 
MINERUL BAIA MARE 3-S 
(1-0). Joc viu disputat, în care 
localnicii au avut mai mult 
timp inițiativa. Au înscris : 
Barna (min. 15 din 11 m), Dum- 
brean (min. 77) și Sindeac 
(min. 81). A arbitrat bine N. 
Iliescu-Brașov. (Z. RIȘNO- 
VEANU, coresp.).

METALUL HUNEDOARA - 
METALURGISTUL CUGIK 
2—1 (0—1). Gazdele au domi
nat, însă au ratat numeroasa 
ocazii. Oaspeții s-au apărat su- 
pranumeric. Au tnarcat : Mer- 
cea (min. 69), Covaci (min. 70), 
respectiv Niculescu (min. 21). 
Corect arbitrajul lui I. Sana - 
Timișoara. (A. VOICU și I. 
MIRCEA, coresp.).

VAGONUL ARAD-C.S.M. 
SIBIU 1—0 (0—0).

CLASAMENT
1. Vagonul 3 2 1 0 5—1 5
2. Met. Huned. 3 2 1 0 3—1 5
3. Min. Anina 3 2 0 1 8—4 4
4. Gaz metan 3 2 0 1 4-1 4

5— 6. Ripensia 3 2 0 1 4—4 4
5— 6. Electroputere 3 2 0 1 2—2 4
— 8. C.S.M. Sibiu 3 1 1 1 3-2 3

7— 8. C.S.M. Reșița 3 1 1 1 4—3 3
9. C.F.R. Tim.’

10. Olimpia
3 1 1 1 4-4 3

Oradea 3 1 1 1 4—5 3
11—13* Min. B. Mare 3 1 0 2 2—4 2
11—13. Chimia 3 1 0 2 2—4 2
11—13. Met. Tr. Sv. 3 1 0 2 1—3 2

14. Olimpia S. M. 3 1 0 2 6—9 2
15. C.F.R. Arad 3 0 1 2 2—4 1
16. Metalurgistul 3 0 1 2 1-4 1

ETAPA VIITOARE (7 sept.) •
C.F.R. Arad — Chimia, Minerul
B. Mare — Olimpia Oradea, C.S.M. 
Reșița — Metalul Huned. C.F.R. 
Tim. — Vagonul, C.S.M. Sibiu — 
Minerul Anina, Olimpia S. Mare 
— Gaz metan. Metalurgistul Cu- 
gir — Ripensia, Electroputere — 
Metalul Tr. Severin.

A ÎNCEPUT „MABElf 

PREMIU AL OHAȘMI 

LEIPZIG" LA EALERE
LEIPZIG 31. — în competi

ția internațională de talere a- 
runcate din șanț, „Marele pre
miu al orașului Leipzig", unde 
participă 60 de trăgători prin
tre care și patru sportiv} ro
mâni, Ion Dumitrescu, Gheor- 
ghe Florescu, Ștefan Popovici 
și Aurel Ionescu, după prima 
manșă de 75 de talere, pe lo
cul întîi se află Alipov 
(U.R.S.S.) cu 74 t; urmat da 
Knappe (R.D.G.) 73 t și Smel- 
cinski (Polonia) 73 t



Im. vol (bU85) sportul puck 8 3-8

O „PIESĂ SALVATĂ ÎN FINAL
DINAMO BUCUREȘTI -

DINAMO BACAU 3-1 (I—«

Stadion Dlnamo ț tarea bun) 
canicula ) 10 ooo da spectatori. 
Au marcat) Dinu (mln. 1 *1 
mln. 80), David (mln. « — 
autogol), respectiv D. Ene 
(mln. 08),

DINAMO BUCURBȘTH Co~ 
man 8 — Cheran 7, Crftclune»- 
cu 7, Stoenescu 8, Deleanu
8. Gherghell 8. Dinu 10, 841- 
ceanu 8, Frățllă ( (mln. 78
D. Popescu), Dumltrache ă, 
Haldu 5.

DINAMO BACAU | Ghlțâ 0 
- Kiss 8, Nedelcu », Velicu 1, 
David 7, Duțan 8, Vătatu 7, 
Panalt 6 (mln. 35 Comiinescu 
6), D. Ene 6, Dembrovschi 5, 
Băluță 8.

A arbitrat I. Rus (Tg. Mure?) 
■âr-A-A-xfe-dk, ajutat la linie de
E. Bucșe (Sibiu) șl Gh. Ma- 
nole (Constanta).

„Trofeul Petscbowschi* 
(pentru public) : 3.

La tineret-rezerve 1 Dlnamo 
București — Dlnamo Bacău 
2—1 (0—0).
 

Pe o arșiță care ne ticfiefia- 
se pe Jumătate, partida de pe 
stadionul Dlnamo a demarat 
rapid, temperamental, cu o vi
talitate surprinzătoare. Autorii 
sprintului? Dlnamoviștii bucu- 
reștenl, care vor să puncteze 
psihologic din plecare și ob
țin în 7 minute 4 comere, ul
timul încheindu-se cu un volâ 
sec (din 6 m) al lui Dinu —

STEAUA A REÎNCEPUT SĂ STRĂIUCEASCĂ
ȘTEFAN COVACI: „Vreau 

ca echipa să cîștige, mai ales 
că datorăm suporterilor, șl nu 
numai lor, o satisfacție după 
înfringerea de duminica tre
cută.-Mă gîndesc Ia cele două 
puncte, dar în primul rînd Ia 
moralul echipei, serios afec
tat după acel 2—4".

OVIDIU HULEA : „Vreau 
ca echipa să cîștige. C.P.R. 
are nevoie de puncte în toa
te meciurile de acasă. Dar 
nu numai de aceea sper în 
victorie. Jucătorii au căpătat 
o pregătire fizică mai bună 
și toată săptămina s-au an
trenat cu o mare ambiție 
pentru meciul cu Steaua".

Asta era firește înainte de 
meci. Dar, meciurile nu se 
Joacă în cabine... De fapt, do
rința de victorie era justifi
cată, poate doar cu argumen
te diferite și într-o tabără și 
în cealaltă. A cîștigat Steaua, 
pentru că în ansamblu a do
vedit mai multă maturitate în 
organizarea Jocului șl o gin- 
dire tactică superioară celei 
a adversarului. (Jucătorii mi
litari au început "bine partida, 
s-au’ lăsat apoi restul reprizei 
dominați, au atacat extrem de 
prudent, în schimb în cea dfe 
a doua parte a meciului, cînd 
adversarii au început să dea 
evidente semne de oboseală șl 
să greșească regulat în apă
rare, _ și-au impus aproape 
ireproșabil tactica ofensivă, 
reușind ca numai în 15 mi
nute să înscrie 3 goluri, care 
nu mai lăsau dubiu asupra 
învingătorului. Clujenii au 
dorit intr-adevăr să cîștige, 
au jucat bine în repriza în-

OZON ESTE „OXIGENUL" ECHIPEI SALE
STEAGUTj ROȘU — JIUL 

0—1 (0—1)

brașov, 31 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadionul Tineretului ; teren 
bun • timp excelent ; specta
tori — aproximativ 9 000. A În
scris Peronescu în min. 12.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 7 — Ivăncescu 6, Jenei 6j 
Pescaru 7, Penzeș 5, Kadar 5, 
Balint 5, Necula 6, Gane 5 
(min. 46 Tarcu 6), Florescu 5, 
Gyorfi 7.

JIUL : stan 10 — Georgescu 
8, Georgevlci 8, Stoker 8, Mihai
8, Popa Remus 8 (min. 54 
Achim 7), Sandu 8, Peronescu
9, Cotormani 8 (min. 79 Bai- 
cu), Libardi 9, Naidin 8.

A condus P. Sotir (Mediaș) 
ajutat la linie de 

Cornel Nițescu (Sibiu) și A. 
Macovei (Bacău).

„Trofeul Petschowschi- 
(pentru public) : 9.

La tineret-rezerve : Steagul 
roșu — Jiul 1—2 (0—1).

Meciul acesta nu putea să-l 
cîștige decît Jiul, fiindcă e- 
chipa lui Titus Ozon a jucat 
cu o inteligență care onorea
ză pe jucătorii și antrenorul 
ei. Ozon a fost atacant și ca
riera lui de fotbalist i-a con
ferit probabil convingerea că 
rațiunea fotbalului este aceea 
de a juca să înscrii un gol 
mai mult decît adversarul și 
nicidecum aceea de a urmări 
să primești unul mai puțin 
decît el. Pe cînd secunda ati
tudine se naște din spaimă, 
prima izvorăște din încredere 
și orgoliu lucid. Optica lui de 
antrenor se hrănește cu sigu
ranță din acest principiu să
nătos și peren. De aceea, e- 
chipa Jiul, cea la care Ozon 
începe să se impună ca un 
profesionist serios, joacă o- 
nest, deschis, construiește faze 
de o logică simplă (lucrul, de 
altfel, cel mai dificil), sur
prinzătoare pentru calitatea 
individuală submedie a mul
tora dintre jucători. Ieri, Li
bardi, Sandu și Popa Remus 
au făcut din mijlocul tere
nului un domeniu personal. 
Steagul roșu a fost neutrali
zat aici și de aici au pornit 
acele mingi pe care Perones
cu, Cotormani și Naidin le-au

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZUI.TATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR 35 ETAPA DIN

31 AUGUST 1969

I. F.C. Argeș — Rapid 2
II. U.T. Arad — Crișul 1

III. Dinamo București —
Dinamo Bacău 1

IV. Poli. Iași — „U" Cluj 2
V. Petrolul —

A.S.A. Tg. Mureș 1 

bară laterală — rol i 1—0. 
Fotbaliștii bucureștenl tși con
tinuă dezinvolt galopul ți, la 
căpătui anei cascade de ratări 
(Sălceenu de 3 ori, Hafdu, Du- 
mitrache), de a căror vină nu 
este străin portarul băcăuan 
Ghiță — zburător din bară în 
bară , reușesc un al doilea 
gol spectaculos i pătrundere 
Deleanu — centrare clasică 
înapoi — țut-bombă Gher- 
gheli, Ghiță pleacă pe direcția 
mingii, dar este învins de de
vierea nefericită a Iul Davffl 
(mln. 27 i 2—0).

Din acest moment, canicula 
verii, o adevărată „Indian 
summer* ca în poemul lui 
Walt Whitman, Ișl trece „do
minarea* din tribune și pe te
ren. Partida trenează, fotbaliș
tii bucureștenl se menajează 
și „se Joacă" cu mingea, bă
căuanii par de o timiditate 
școlărească, Iar spectatorii sînt 
mai mult urechi decît ochi, 
veștile 6osite pe calea undelor 
de la Pitești sau Brașov cap- 
tîndu-le total interesul.

Și a venit repriza a doua. 
Din victimă neinteresantă, e- 
chlpa băcăuană începe să... 
miște, ea fiind cea care redă 
pulsul partidei. Micro-extre- 
mul Băluță se bate cu o ad
mirabilă energie și reușește

C.F.R. CLUJ — STEAUA 
1-3 (0-0)

CLUJ 31 (prin telefon, de Ie 
trimisul nostru).

Stadion municipal ) teren 
foarte bun ; timp excelent ; 
spectatori — aproximativ 12.000. 
Au marcat : Tătaru (min. 51), 
Voinea (min. 62 și 76), stincei 
(min. 81).

C.F.R. : Nagel 4 — Drago- 
mir 5, Cojocaru 5, (min. 47 — 
Costea 4), Soos 5, Roman 5, 
Vaslle Alexandru 4, Bretan 
4, Zanca 5, Marian Popescu 8, 
Soo 5 (min. 71 — Stincei 6), 
Petrescu 6.

STEAUA : Suclu 8 — Sât- 
măreanu 10, Dumitru Nicolae 
8 Hălmăgeanu 8, Crlstache 6, 
ștefănescu 8, Negrea 8, Pan- 
tea 7, Tătaru II 8, Voinea 8, 
Crelniceanu 7.

A arbitrat O. Anderco (Satu 
Mare) +++4r> ajutat la li
nie de A. Toth și M. Bădu- 
lescu (Oradea).

„Trofeul Petschowschi" 
(pentru public) t 8.

La tlneret-rezerve t C.FJL 
Cluj — Steaua 4—2 (1—1).

tîi, au luptat mult — meri
toriu chiar atunci cind tri
bunele credeau că echipa s-a 
prăbușit — dar nu și-au vă
zut dorința realizată in pri
mul rînd din cauza slabului 
randament al apărătorilor în 
cea de a doua repriză. în al 
doilea rînd, înfringerea C.F.R. - 
ului se datorește ineficacității 
propriilor atacanți, destul de 
viguroși la mijlocul terenu
lui, însă fără forță de finali
zare în fazele de poartă. Din- 
tr-un film al meciului, destul 
de plăcut, interesant, cu faze 
spectaculoase, cu căderi și 
străluciri, dar în general de 
valoare tehnică medie, rețin 
atenția cîteva secvențe care 

transformat în acțiuni per
pendiculare, derutante, clare 
ca niște figuri de geometrie 
plană. Jiul a deschis scorul 
repede, ca și în meciul cu Di
namo București, și tot ca a- 
tunci oaspeții au evoluat în 
continuare sportiv, senin, re- 
fuzînd soluția cinică a distru
gerii jocului adversarului. Re
petarea aceleiași maniere a- 
testă că ea este consecința 
unei modelări în contact cu 
o concepție. O sinceră apre
ciere pentru simplitatea, tran- 
șanța și plasamentul liniei de 
fundași, ca și pentru toată 
gama de acțiuni și gesturi ex
celente ale portarului Stan.

De Steagul roșu vom spune 
lucruri decepționante, nu pen
tru că a pierdut, tot așa cum 
am fi elogiat pe Jiul chiar 
dacă n-ar fi încheiat partida 
victorios. O linie de apăra
re imediată cu ochiuri mari 
ca o dantelă, niște mijlocași 
care nu știu să vadă și să or
doneze, precum și un atac cu 
manevre stereotipe, fără ex
plozie, care conduce balonul 
pînă se înfundă în degetul 
de mănușă organizat de ad
versari și trage la poartă nu
mai în momentul cînd acesta 
îl blochează, o astfel de echi
pă nu poate ajunge altundeva 
decît în țara tristeții... Golul, 
opera lui Peronescu, a fost 
înscris printr-un șut cu boltă, 
într-un moment de derută 
colectivă a gazdelor. în con
tinuare, ocaziile au alternat. 
Dar pe cînd Jiul le caligrafia 
mai rotund și robust, brașo
venii le realizau cu mintea 
încețoșată. în min. 53, 73 și 76, 
Stan a fost un maistru de ro
binsonade, iar in min. 73 
Georgevici a respins printr-un 
reflex extraordinar mingea 
expediată de Florescu.

Misiunea lui Valentin Stă- 
nescu se anunță extrem de di
ficilă, datorită și modestiei 
valorice a multora dintre ju
cătorii săi. Sperăm ca el să 
o înfrunte cu bărbăție și 
calm.

Romulus BALABAN

VI. Steagul Roșu — Jiul 2
VII. C.F.R. Cluj — Steaua 2

VIII. „U“ Craiova — Farul 1
IX. Portul Constanța

Progresul București 1
X. Poiana Cîmpina —

Știința Bacău I
XI. Olimpia Oradea —

C.F.R. Timișoara x
XII. Chimia Rm. Vîlcea —

Electroputere Cv, 2
XIII. Metalul Tr. Severin —

C.S.M. Reșița 1 
Fond de premii: 337,171 lei.

cîtev* „spargeri" tn dispoziti
vul apărării bucnreștene, i»ide 
Coman Ișl etalează de cîteva 
ori clasa, salvînd mingi-gol. 
In mln. 68, însă, centrarea lui 
Kiss, urmată de o simulare de 
reluare a aceluiași Băluță, II 
aduce pe Coman față în față 
cu Ene Daniel care, de la 4 
metri, pune, cu capul, mingea 
tn păianjen i 2—1.

Abia acum, partida la foc... 
Spectatorii pun mai încet 
tranzistoerele, pentru că Bălu
ță (min. 69)„ Comănescu (min. 
70) și Ene Daniel (min. 75) au 
egalarea în picior, dar, de fie
care dată, reflexele lui Coman 
salvează echipa bucure?teană.

Cînd toți se așteptau ca
„forcing“-ul băcăuan să se
materializeze pe tabela de
marcaj, o „replică" magistrală 
a lui Dinu a semnat deznodă- 
mîntul partidei i o preluare a 
balonului la circa 20 m cu 
dreptul și șut fulgerător cu 
stingul, în colț, sub bară : Ghi
ță, al doilea om al terenului 
(după Dinu), n-a mișcstl 3—1.

Cu acest scor se încheie o 
partidă „simplă" la început, 
palpitantă, colorată de cîteva 
„suspense“-urî dramatice în 
final.

Marius POPESCU '

au schimbat sau puteau mo
difica tabela de marcaj.

Pe rînd, nenumărate ratări. 
Petrescu (min. 1) șut puternic 
peste bară ; Creiniceanu (min. 
3) stopat în ultima clipă de 
Nagel; Tătaru II, reluare pe
riculoasă puțin deasupra por
ții. O fază care a suscitat dis
cuții a fost cea creată în ur
ma unei centrări a lui Pe
trescu, reluată spectaculos de 
Zanca în gol (min. 13). Ar
bitrul Anderco nu acordă, 
însă, punctul, acuzind o cla
ră poziție de ofsaid.

Iată și cum s-au înscris și 
cele 4 puncte ale partidei. 
Min. 51: o greșeală a apără
torilor clujeni și Tătaru II în
scrie cu tot plonjonul spec
taculos al lui Nagel. Min. 62 : 
din nou apărarea clujeană 
este descoperită, Voinea pri
mește o centrare și șutează 
sec i 2—0. Min. 76: Sătmâ- 

reanu îl lansează pe Pantea, 
reprimește balonul de la a- 
cesta, îi deschide prin sur
prindere pe Voinea, care reia 
cu capul în gol i 3—0. Min. 
81 : Stincei, proaspăt Introdus 
în formația clujeană, găsește 
un culoar în apărarea, se 
pare prematur satisfăcută. 
Stelei și reduce scorul prin- 
tr-un șut spectaculos i 3—1.

Dan GARLEȘTEANU

MORALUL RIDICAT AL CAMPIONILOR
U.T.A. — CRIȘUL 2—0 (1—0)

ARAD, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Stadion U.T.A.; timp exce
lent; teren bun; spectatori — 
12 000. A înscris : Domlde
(min. 23 și 83).

U.T.A. : Gornea 7 — Birâu 
6, Bacoș 7, Pojoni 9, Broșov- 
schi 10, Petescu 8, Lereter 7, 
Șchlopu 7 (min. 68 Dumitres
cu), Axente 6, Domide 3, Re
ge p 8 (min. 81 Brindescu).

CRIȘUL : Catona 8 — Ba
logh 7, Sărac 6, Naghi 8, Po
povic! 6, Lucacl 5 (min. 56 
Tomeș), Cociș 7, Suciu 5, Dă- 
r&ban 5 (min. 38 Kun II 6), 
Kassai 7, Harșanl 6.

A arbitrat N. Petriceanu 
ajutat foarte bine 

la linie de N. Mihăllescu șl 
M. Sadoveanu — toți din 
București.

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public): 10.

La tineret-rezerve : U.T.A. 
_ Crișul 2—3 (1-2).

Echipa campioană a vrut cu 
tot dinadinsul să evolueze spec
taculos la primul meci pe pro
priul teren, pregătit cu... haine 
noi pentru debutul în „C.C.E.". 
Desigur ță aceasta a contribuit, 
am spune decisiv, la moralul cu 
care U.T.A. a abordat partida, 
gazdele atacînd dezinvolt, cu 
siguranță, cu plăcerea de a 
construi. Era o mare diferență 
față de modul Crispat cu care

CÎND NU Al 0 CONCEPȚIE DE JOC
Rar ne-a fost dat să vedem 

o echipă — cum a fost cazul 
Politehnicii Iași — care să evo
lueze fără nici o concepție de 
joc. De fapt, este pretențios să 
vorbim de o asemenea concep
ție la o formație fără o pre
gătire fizică adecvată, cu o li
nie de atacanți lentă, obosită, 
fără forță de percuție și cu 
mijlocași fantomă. Duminică, 
Politehnica n-a existat decît 
prin linia de fund, activă pînă 
îa epuizare (o mențiune pen
tru Pal și Stoicescu) și prin
tr-un portar — Constantines- 
cu — care a salvat situații 
din cele mai dificile.

Universitatea a făcut și de 
data aceasta un joc construc
tiv, calm, organizat. în plus, 
a demonștrat 0 bună tehnică 
pe compartimente, omogenita
te și o mare vitalitate.

începutul partidei a aparți
nut Politehnicii. Chiar în min. 
1, Goleac, aflat în spațiul de 
16 m, a încercat să trimită ba
lonul în poarta clujeană. Cu- 
perman l-a imitat în minutul 
următor, fără rezultat însă. 
N-a fost decît un foc de paie, 
fiindcă, în continuare, în te
ren nu s-a văzut decît o echi
pă ! aceea a oaspeților, pre
zentă în ofensivă cu cinci oa
meni, dintre care unul (Adam)

La Pitești, Rapidul aplaudat la scenă deschisă!
Se scurseseră doar 12 mi

nute de Joc, cînd cei 20 000 
de spectatori (număr record 
aici) asistau stupefia-,: la des
chiderea scorului de către 
formația oaspe: balonul cir
culase rapid pe ruta Ange.es- 
cu — Straț — Neagu și ulti
mul. pătruns impetuos in su
prafața de pedeapsă, a șutat 
pe jos (de la aproximativ 14 
metri), lingă bară. în dreapta 
lui Nicuiescu, surprins pe pi
cior greșit. Fusese primul șut 
pe spațiul porții al rapidișt:- 
lor, care pînă atunci trecuse
ră prin cîteva clipe grele, 
cum a fost ș: aceea din mm.
2. cînd Pop l-a deposedat ne
reglementar de balon pe Jer- 
can. bine servit, pe un culoar 
liber, de către S’.eflneseu. In
fracțiunea se petrecuse după 
părerea noastră, cu un metru 
in interiorul careului, dar ar
bitrul a mutat execuția in 
afara careului de 16 m.

Cu acest gel înacra destul 
de— rapid. oaspeții, deron- 
tractați. pun și mai mult ia 
valoare buna organizare a Jo
cului. concepută special pen
tru dificila partidă eu lide

rul : cu trei jucători (Dinu, 
Angelescu, Dumitru — uiu
mul devenea în fazele de a- 
parare umbra iui Dcbr. a 
mijlocul terenului și. In lima 
I, cu „teorii" Straț — Nea- 
gu — Petreanu, care se de
marcă mereu derutant, iar 
cînd intră In posesia mingii 
combină ingenios în viteză. 
Pr Intr-o astfel de acțiune 
cade și golul al doilea: la a- 

au abordat meciul ea Dinamo- 
Bacău și pe linia reprizei a 
II-a din meciul victorios cu 
Steaua, ciștigătoarea „Cupei 
României”.

în fața atacurilor dezlănțuite 
ale arădenilor, care dirijau 
mingea pe un front larg (cu 
predilecție 6pre extremele o- 
fensive, pentru a reveni, apoi, 
pentru concretizare, ia Domide 
și Axente, ce jucau mai retras», 
echipa Crișul s-a grupat su- 
pranumeric in fața propriului 
careu, agățlndu-se, pur și sim
plu. de fiecare balon, de purtă
torul acestuia

Tactica adoptată, viziri e- 
vident un draw, n-a dat re
zultatul scontat datorită jocu
lui în continuă mișcare al ech.- 
pei arădene. Astfel incit gelul 
lui Domide din minutul 29 (Pe
tescu a recuperat un baton la 
mijlocul terenului, l-a pasat 
lateral la Bacoș, acesta l-a 
deschis in adincime pe Bro- 
șovschi, lansat in atac pe ex
tremă, care a centrat înalt la 
Domide, a cărui lovitură im- 
parabilă cu capul a trimis min
gea lingă bara transversală a 
porții lui Catona) a consfințit 
o perioadă de copioasă domi
nare a campionilor. Pînă a- 
tunci, Axente (minutul T), 
Șchiopu (min. 21) și chiar Na- 
ghi (forțat de presiunea ad
versarului) au fast, la rindul 
lor, pe punctul de a deschide 
scorul.

POLITEHNICA IAȘI — .U" 
CLUJ 0—2 (0—1)

IAȘI 31 (prin telefon. Ce la 
trimisul nostru).

Stadionul 23 August ; teren 
bun; timp frumos; spectatori
— circa 6 000. Au marcat : 
Barbu (min. 43) șl Adam 
(min. 86).

POLITEHNICA IAȘI : Con- 
stantinescu 8 — Pal 3, lanul 4 
(mln. 55 — Alecu), Stoicescu 
3, Gavrilă 4, Alecu 4 (min. 55
— Ailoale 5), Goleac 4, Incze 
5, Lupulescu 5, Cuperman 5, 
Moldoveanu 4 (Contardo — 
min. 72).

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan 7 — Crețu 8, Neșu 
8, Solomon 8, Clmpeanu 8, ( 
Anca 3, Oprea 8, Uifâleanu 8, 
Mustețea 8, Adam 3, Barbu 8.

A arbitrat D. Isâcescu 
+++++< ajutat foarte bine 
la linie de Andrei Rădulescu 
șl C. BĂrbulescu — toți din 
București.

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Politeh
nica Iași — Universitatea Cluj 
0—1 (0-0).

vîrf de atac. în plus, Anca ți 
Neșu au servit prompt atacul 
cu mingi precise. Primul gol 
a căzut dintr-o fază destul de 
confuză. La o acțiune a ata- 
canților clujeni, Alecu a co
mis henț în apropierea careu
lui de 16 m. Arbitrul a lăsat

*
F. C. ARGEȘ — RAPID 

1—3 (S-î)
FCTESTL 31 -gria tel -f—. ;

<îe i» neoarQ- Ss»ă»e-
BO1 1 Mii ; IV? rlXsrw; 
terra excvăem : ipec-veri — 
3> 8SS wapacHaiea uOaartvr 
— 13 ase». Aa mareea : Neaga 
jmir.. 13. Ssza» D, Lo-
peseu — astacsi Cala.
Neaga ratta. 78».

F.C. ARGEȘ : Nteilure 5 — 
Pigulea S. Barba S taua. 13 
Orieana 7), Vlad 4. traa □ S> 
Ptep artei 5 (mm. »4 Fer» D, 
SMAanrw 4. Radu s. 5a» «. 
Debria 8. Jereaa S.

RAPID : RAdarana 8 — Pep
7. Lapesm 8. Daa 8. Mesas e. 
Dtaa 7. Demrtra S. AaceSeaea 
*. Șoas i mo. X NAsnue». 
rac. Neaga :». Pmvaax I

A arteau E*J Vla> rates ra 
plen im aMtas la
Baie ee JC Meșve»M< «Cnse- 
«a» u T. Le-»

.Tramj Fn(>■ 
tra goHae : S. >-

ta tiaeret-reserve : F.C Ar
te» - BapM S-2 *-D.

cută eu un șut plasat pe jos, 
in coltul mic : 2—0 !

N-au trecut decît 17 minute 
și un cxadioa întreg este, lite
ralmente. uluit. Sesizat de 
slăbiciunile manifeste în sis
temul defensiv al echipei, 
Tească iși cheamă căpitanul 
(Barbu) pe tușă și fi trimite 
In teren pe Olteanu. Partea 
a doua a reprizei se desfășoa
ră în r.ota de superioritate a 
gazdelor, care atacă dezlăn-

Beaeftt-ni !n actualul sta
diu de o pregârire tzieâ bună, 
avir.d trei jucător! la formă, 
excelentă (Broșovsehi, Domide, 
Pojoni), talOBAp îndeaproape de 
Petescu și Regep. care și-au 
făcut un debut procuțăior. ,in- 
cadrindu-se in jocul tehnic, 
eombinatrv. al campionilor (cu 
un mmus doar la capitolul șu
turi pe poartă- V.T-A. și-a per
mis chiar, in repriza secundă, 
să facă... artă pentru artă. Ju
cătorii din Arad țeseau spec
taculos la ghergheful tehnicii 
indtvtduale, dominau net prin- 
tr-o bună circulație a baloane- 
lor. $i iară în prima repnzâ 
n-am putut nota decît FJtul 
lui Kun n (min. 41), cînd Gor
nea era să scape mingea in 
gol, in această parte a meciu
lui, - de plimbare* a echipei din 
Arad. Crișul a încercat să iasă 
la atac mai des. A făcut-o însă 
simplist, atacanții săi acționind 
izolat și individual, cu mari 
spatii Intre ei. căutînd poziția 
ideală de șut, care nu venea 
datorită jocului bun, la inter
cepție, al fundașilor adverși-

Amîntindu-și. însă, de meciul 
eu Dinamo Bacău. Domide a 
înscris tot In mln. 89. incunu- 
nind cu un șut spectaculos, din 
bară în goi. o acțiune — șnur 
(Brindescu—Lereter) și totoda
tă o evoluție de frumoasă ți
nută a echipei campioane.

Paul SLAVESCU

faza să curgă, Constantinescu 
a ieșit la balon, a avut o ezi
tare și Barbu, decis, a înscris 
pe sub eL în același minut, 
Cîmpeanu s-a remarcat pnn- 
tr-o bară, iar Uifăleanu prin- 
tr-un țut-bombă razant cu 
bara.

La reluare. Politehnica a a- 
tacat ceva mai organizat, dar 
Goleac (min. 47) și Cuperman 
(min. 50) au ratat ocazii bune. 
Ultimul, excelent dribler, s-a 
făcut remarcat (min. 56) prin- 
tr-o f-umoasă acțiune pe cont 
propriu, care s-a terminat, 
insă, în brațele lui Moldovan.

Din a doua jumătate a re
prizei secunde, clujenii au 
executat un puternic pressing, 
eclipsind formația locală. Sînt 
de notat, în această parte a 
jocului, acțiunea lui Pal, care 
a salvat (min. 69) in extremis 
mingea expediată puternic de 
Oprea pe spațiul porții și in
tervenția lui Constantinescu 
(min. 72) care a apărat, după 
un corner, un șut-bombă ex
pediat de Mustețea de la 4 m. 
Scorul fina] l-a stabilit Adam 
(min. 86) cînd, din apropiere, 
a reluat în poartă pe lmgă 
Constantinescu.

4 
Tiberiu STAMA 

țtril dar nu ți cu Luciditatea 
necesară. Deosebit de insistent 
se dovedește a fi Dobrin, care, 
în repetate rtnduri. produce 
ptmucă In careul advers. Do
minarea Argeșu.ui este între
ruptă In două rinduri de con
traatacuri rapide ale oaspeți
lor, Încheiate de Straț (min. 
35) și Neagu (min. 37) cu 
șuturi la poartă.

Repriza secundă debutează 
ex-aompto. anunțind golul 
gazdelor. Două minute după 
re'.uare. tribunele explodea
ză : Piguiea pătrunde adine 
pe dreapta, centrează la se- 
miinăițime, Dobrin și Lupes- 
cu sar la bales ți uiumul, dez- 
•e.hiiibraL deviază balonul 
eu virful bocanculin, pe lingă 
Râdcxann : 1—2 ! Teașcă în
cearcă egalarea. trecindu-1 pe 
Prepurge: pe banca de rezer
vă și ad'jcindu-l pe Roșu la 
atac. în min. 55. Răducanu 
plonjează disperat la picioa
rele Iții Radu. Argețul forțea
ză. Ștefănescu pînă atunci 
șxers, apatic, pune tot mai 
mult umărul Ia joc. In timp 
ce Rapidul cheamă mai des 
In defensivă pe Petreanu, lă- 
sindu-i la „evadare* dear pe 
Neagu și Straț...

In p’.ină dominare piteștea- 
nă. presărată de contraatacu- 
rile-blitz ale giuleștenilor, 
Jovitură de teatru* : abia in
trat in teren, Năsturescu 
„prelucrează* o minge pe

NOUA ECHIPĂ A PETROLULUI 
A DEBUTAT CU 0 VICTORIE
Debutul ploieștenilor In actualul 

eammonat a fost așteptat cu ne
răbdare de către cei ce iubesc 
această formație. Motive sînt des
tule : lipsă de la start din cauze 
obiective, configurația nouă a li
niei de mijloc și a Înaintării. De
sigur. condițiile speciale în care 
ploieștenil au abordat acest nou 
campionat ne fac să le acordăm 
circumstanțe atenuante, cînd ne 
gînrtim ia unele carențe manifes
tate de el. Petrolul, în această 
ncuă alcătuire, promite să joace 
un rol mai Însemnat decît in 
campionatul trecut.

Partida a fost destul de curată. 
A.S.A. a pasat bine, a avut parcă 
o apărare mal bună decît ne-a 
obișnuit. Dar Trăsnea, Canlaro șl 
Nagy.„ asistați de Lungu, au 
uitat că adversarul mal are șl o 
poartă. Cînd p-au adus aminte 
de ea (foarte rar), înaintașii au 
încercat acțiuni și pătrunderi in
dividuale destul de spectaculoase, 
tn min. 13, a scăpat Trăsnea, dar 
lonescu l-a deposedat în interio
rul careului, peste limitele regu
lamentului, Insă arbitrul s-a... 
sfiit să dea vreo sancțiune. Era 
vorba de un pen al ti. Abia tn mln.
41 Nagy a avut o poziție bună de 
șut dar a ezitat.

Petrolul a început timid. în pri
mele M de minute remarcăm 4 
comere periculoase ale lui Gro- 
zea. Apoi- (mln. 21 .șl 24) tot el 
șutează prin fața porții, insă Stă- 
neseu șl Dragomir nu intervin, 
în mln. 25. Stănescu trage ca din 
tun o lovitură liberă, dar Solyom 
apără. în min. 29, Grozea pasea
ză In adincime, Dincuță intră in 
careu ș! cînd vrea să preia este 
trintlt de Dondoș. 11 metri clar. 
Grozea, puțin emoționat, trans
formă totuși spectaculos.

ȘUTUL LUI OBLEMENCO 
A RUPT PLASA LA CRAIOVA!

,U" CRAIOVA — FARUL 4—0 
(3-0)

CRAIOVA. 31 (prin telefon), 
de la trimisul nostru).

Stadion Central; teren bun 
de joc ; timp canicular ; spec
tatori — 25.000. Au marcat : 

i Oblemenco (min. 5, 39, 78) și 
, Bălan (min. 24).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 8 — Niculescu 8, Min- 
că 7, Popa 7, Bitlan 8, Strîm- 
beanu 7 (min. 73 Deselnicu), 
Ivan 7, Martinovici 3. Neagu 
8, Oblemenco 3_|_, Bălan 8 
(min. 84 Tacol).

FARUL: ștefănescu 4 (min. 
46 Stancu 7) — Antonescu 5, 
stoica 5. Mareș 6, Piesa 5, D.

'! Popescu 4 (min. 72 — Tănase), 
Koszka 6, S. Avram 7, Olo- 

: gu 7, Tufan 6, Kallo 7.
A arbitrat ștefan Birăescu 

(Timișoara) ajutat
la linie de I. Ritter (Timi
șoara) și I. Hrisafl (București). 

„Trofeul Petschowschi" 
(pentru public) : 9

La tineret-rezerve : Universi
tatea Craiova — Farul 0—1 
(0-1).

Farul s-a dovedit o pradă ușoa
ră pentru bătăioșil craloveni care 
— paradoxal, nu ? — s-au acomo
dat mal bine cu formidabila ca
niculă de pe teren decît constăn- 
țenil. Universitatea șl-a impus 
repede superioritatea, de la în
ceput practicînd un joc dinamic, 
cu acțiuni bine construite la cen
trul terenului și incursiuni rapi
de, care au destrămat apărarea 
oaspeților, greoaie șl penetrabllă. 
Adăugați la toate acestea apetitul 
de goluri al lui Oblemenco, două 
gafe copilărești ale portarului 
Ștefănescu și veți avea explica
ția acestui scor categoric.

CLIPA 
DESPĂRȚIRII!

Doi din cei mal apre- 
clațl fotbaliști români ai 
ultimului deceniu dinamo- 
viștii C. POPA și L. NUN- 
WEILLER, și-au luat ieri 
rămas bun de Ia colegii 
lor și de la publicul bucu- 
reștean într-o emoționantă 
festivitate organizată de 
clubul Dinamo, în „uver
tura" meciului Dinamo 
București — Dlnamo Ba
cău.

Iată-1 pe cel doi fotba
liști — care în viitor vor 
juca în formația Beșiktas- 
Istanbul — lutndu-șl rămas 
bun de la tov. A. PETRO
ȘANII, vicepreședintele 
clubului Dinamo, care le 
inminează cupe, fanioane, 
plachete, flori- 

dreapta, pasează Ia Intîlnira 
lui Neagu — astăzi un adevă
rat spiriduț al atacului răpi
ți ist — și acesta reia necru
țător în gol.

Este 3—1 și meciul este Ju
cat- Surprinzător, ultimele 
minute ale partidei ti găsesc 
in atac pe rapidiști, — un 
..un-doi* Codreanu — Neagu 
este gata să ridice scorul la 
4—1 — în fața unei echipe 
speriată ea insăși de prezum
tiva povară a primului loo al 
■. asamentului. Finalul găseș
te tribunele aplaudînd pe 
meritata învingătoare...

G. NICOLAESCU 
Ov. IOANIȚOAIA

LOTUL RLPREItNTATIV 
Dl fOTBAL PLEACĂ 
AZI ÎN IUGOSLAVIA
Azi urmează «ă place la 

Belgrad — pe caleo aeru
lui — lotul reprezentativ dt 
fotbal. După cum te știe, 
echipa României va întîlni 
miercuri, la Belgrad, națio
nala Iugoslaviei.

PETROLUL — A.S.A.
TG. MUREȘ 1—e (1—0)

PLOIEȘTI, 31 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadion Petrolul; timp fru
mos, insă foarte cald ; teren 
excelent ; spectatori — aproxi
mativ 13 000. A marcat Grozea 
(min. 29) — din 11 m.

PETROLUL : Vișan 8 — N. 
lonescu 8, Bădin 8, Florea 8, 
Mocanu 8, Dincuță 8, Moraru 7 
(dia min. 70 luhasz 6), Gro
zea 8, Cotigă 6, Stănescu 5, 
Dragomir 5 (din min. 78 Oprl- 
șan).

A.S.A. : Solyom 8 — Șleam 
8, Dondoș 7, Toth 7, Hajnai 
6, Siko 7, Ciutac 7, Lungu 
5, Trăsnea 6, Nagy 5 (din min. 
63 Lucacl 5), Caniaro 7.

A arbitrat Gh. Vasilescu I 
•4r-4r-*- (vezi faza din mln. 13, 
ignorarea legii avantajului șl 
hențurile nepenalizate), ajutat 
bine de A. Bentu și mal puțin 
bine de C. Dinulescu (toți din 
București).

„Trofeul Petschowschi" 
(pentru public) : 3.

La tineret-rezerve : petrolul 
— A.S.A, 2—0 (1—0).

După pauză (mln. 46—65), gaz
dele domină autoritar. Nu în
scriu, fiindcă ratează Cotigă (min. 
49) șl Grozea (mln. 55) sau pen
tru că bombele lui Dincuță (min. 
55 și 65) sînt apărate de Solyom. 
Apoi, A.S.A. echilibrează Jocul; 
pentru ca în final, Petrolul să 
stăpînească terenul.

Constantin ALEXE

Strînsă de Ia începiit în clește 
de către „corsarii" craloveni, 
Farul primește primul gol în mln. 
5 : Strimbeanu pasează în adinci
me la Oblemenco, portarul Ștefă
nescu plonjează la balon, îl prin
de, dar apoi ti scapă șl tunarul 
cralovean șutează cu sete în poar
ta goală. Universitatea continuă 
să șarjeze, șl majorează scorul 
în mln. 24 : Martinovici execută 
un corner, Neagu șl Oblemenco 
lasă să treacă balonul pînă la 
Bălan, care îl trimite cu un șut 
excepțional în plasă. La 2—0, eon- 
stănțenll stat „groggy" și nu pot 
evita nici al treilea gol. O nduă 
centrare a Iul Martinovici spre 
Oblemenco, aflat la ptadă în ca
reu, Antonescu ezită și cralovea- 
nul lovește balonul cu capul, tri- 
mițtndu-1 pe lîngă ștefănescu, 
prins pe picior greșit (min. 39).

La reluare, constănțenlî caută 
drumul spre poarta gazdelor, dar 
el e zăgăzuit de o apărare bună 
șl impenetrabilă. Apoi, atacanții 
craloveni se pun Iarăși pe trea
bă. Bălan ratează tn mln. 51» 
iar Oblemenco prinde un șut pu
ternic. salvat in corner. în min. 
78, Martinovici trimite balonul de 
pe dreapta peste o claie de apă
rători constănțenl șl, din margi
nea careului de 16 m> Oblemenca 
reia din void. Un șut formidabil, 
pe jos, care sparge plasa, amin- 
tindu-1 antrenorului constănțenl- 
lor, Bazil Marian, de zilele -ale de 
glorie. Cu acest șut, Oblemenco» 
excepțional de productiv azi. sem
nează sentința oonstănțenllor, În
vinși fără drept apel.

Georgs MIHALACHE



Jocurile BALCANICE
REPREZENTATIVA FEMININA A ROMANIA PE EOCULI
® La masculin a ciștigat echipa Bulgariei

• Atletele și atleții noștri au cucerit, in

Romeo VILARA
transmite din SOFIA

S-a încheiat cea de a 28-a 
ediție a Jocurilor Balcanice 
de atletism. Întrecerile zilei a 
4-a a concursului de pe sta
dionul Vasil Levski au fost 
caracterizate prin deosebita 
dîrzenie a majorității compe
titorilor, prin vădita lor do
rință de a cuceri un Ioc pe 
podium. In general, duminică 
reprezentanții noștri și-au apă
rat bine șansele. Atlețil au 
reușit să refacă din handicap, 
reocupînd locul secund In cla
samentul general pe echipe, 
iar atletele românce s-au do
vedit superioare, clștigînd și 
de această dată locul 1.

în prima probă a ultimei zile, 
sprinterii iugoslavi Krijan și Ka- 
rasi au fost la înălțime. Ei au 
dominat clar cursa de 200 m, 
nelăsînd nici o speranță adver
sarilor lor. Cel mai afectat de 
înfrîngere a fost campionul bal
canic de anul trecut, Terjiski, 
care n-a ur'âat nici măcar pe 
podium, locul 3 revenindu-i lui 

Zamfirescu. Rezultate : 1.

VALERIA BUF A NU

trou (G) 48,0, 3. Ghergov
48,1, 4. Tobias (R) 48.1, 5. 
kov (B) 48,4, 6. Gasialis (G)

De la al doilea gard al probei 
de 110 mg., Nicolae Perța și-a im
pus superioritatea, obținînd avan
taj cu fiecare din cele opt garduri 
care îi mai rămăseseră. El cîști- 
gă astfel pentru a 3 oară conse
cutiv titlul balcanic. Viorel Suciu, 
cu un start slab, a reușit totuși 
în final să se plaseze al treilea. 
Rezultate : 1. PERȚA (R) 14,1,
2. Lazaridis (G) 14,2, 3. Suciu 
(R) 14.3, 4. Vasillou (G) 14,4, 5. 
Dimitrov (B) 14,4, 6. Sean (I) 
14,5.

Să al nervi din cel mai fin 
oțel suedez și tot te-ar fi îm
bolnăvit desfășurarea unei probe 
cum a fost aruncarea discului la 
bărbați. Cîștigătorul ultimelor 
două ediții ale J.B.A.i Iosif Naghi, 
s-a văzut în situația de a pierde 
concursul. Din prima aruncare, 
bulgarul Todor Artarskl a obținut 
55.28 m, cu care a condus pînă 
aproape de sfîrșit, în timp ce 
Naghi nu reușea decît 50,44—52.30— 
54,54—54.70 — depășit. Dar atletul 
român a izbutit în ultima încer
care, cînd discul său a căzut în 
Imediata apropiere a limitei sec
torului. Rezultate : I. NAGHI 
(R) 55.54, 2. Artarski (B) 55.28,
3. Gredeli (I) 54,22, 4. Tiaras (G)
54,02, 5. Ghiurov (B) 53,42 6
Sevoll (I) 50,46.

Al patrulea clasat la Mexico, 
grecul Christos Papanicclau. a 
confirmat din plin marea-i clasă, 
trecînd cu manifestă ușurință pes
te ștacheta înălțată la 5,25 m, 
după care a cerut arbitrilor să-i 
pună înălțimea de record mon
dial 5,50. Dar. . . Pvomânii Dinu 
Piștalu și Petre Astafei au trecut 
de la prima încercare la 4,60 șl la 
4.80. La 4,90 Astafei n-a reușit, 
iar lui Piștalu f-au fost necesare 
trei sărituri. în acest timp bul
garul Hlebarov s-a „strecurat11 
pe un loc de frunte, după ce tre
cuse din ultima toate înălțimile. 
Rezultate : 1. PAPANICOLAU
(G) 5,25 — record balcanic, 2.
Piștalu (R) 4.90 3. Hlebarov (B) 
4,90, Astafei (R) 4,80, 5. Velkov (B) 
4,40, 6. Iumer (T) 4,40 — record 
turc.

Săritoarea în înălțime îordarîka 
său 
de 

este

(B) 
Bos- 
48,4.

6.

Cursa de 5 000 m a fost singura 
probă în care cele trei echipe 
din fruntea clasamentului șl-au 
împărțit frățește punctele, obțl- 
nlnd fiecare cite 7. La început au 
condus alergătorii iugoslavi, care 
au impus ritmul ce le convenea. 
In pluton, Jelev alerga liniștit, 
cunoscîndu-și forțele. In ultimul 
tur, el a sprintat sec, s-a distan
țat șl a ciștigat al doilea titlu 
balcanic. Pentru locul secund am 
asistat la o luptă foarte strinsă, 
pierdută de Scheible la finiș. 
Cursa de duminică a fost cea 
mai rapidă din Istoria J.B.A. 1. 
JELEV (B) 13:49,6 — record bal
canic, 2. Gorica (I) 13:53,2, 3.
Scheible (R) 13:53,4, 4. Mustață 
(R) 13:55,0, 5. Zuntar (I) 13:58,4. 
6. Markov (B) 14:25,8.

Obținînd, din a doua săritură, 
16,57 m campionul european de 
la Budapesta, Ghiorghi Stolkovski 
și-a asigurat titlul de campion la 
triplusalt. Reprezentanții Româ
niei au ocupat următoarele locuri 
ale podiumului. Rezultate : 1.

ATLEȚII

„DE

total, 13 medalii de aur

NOȘTRI

AUR“

Blagoeva a ciștigat primul 
titlu balcanic, pe care-1 visa 
atîta vreme. Succesul său ___
pe deplin meritat și reprezintă o 
confirmare a progresului marcat 
în ultimii doi ani. Iugoslava 
Hrepevnik l-a dat o replică dîrză, 
fiind chiar la un pas de a pro
duce marea surpriză. în revenire 
de formă, Virginia Bonei a tre
cut din prima încercare la 1,76.

(B)

Cea de a 
Balcaniadei de atletism 
încununat reprezentativa 
noastră cu 13 medalii de 
aur. Mai jos vă prezentăm 
atletele și atleții care prin 
bogata lor recoltă de me
dalii s-au dovedit adevă- 
rați „atleți de aur“ :

LIA MANOLIU — disc, 
VIORICA VISCOPOLEA- 
NU — lungime, ILEANA 
SILAI — 400 m și 800 m, 
MARIANA GOTH — 100 
m și 200 m, VALERIA 
BUF ANU 100 m g, șta
feta fen«nină 4X100 m 
(ANGELESCU, ENESCU, 
PETRESCU și GOTH), ION 
RĂȚOI — 400 m g, ȘER- 
BAN IOAN — înălțime, 
NICOLAE PERȚA — 110 
m g, LEONIDA CARAIO- 
SIFOGLU — 20 km marș 
și IOSIF NAGHI — disc.

28-a ediție a 
a

KRIJAN U) 21.1, 2. Karasi (I) 
21,1, 3. Zamfirescu (R) 21,3, 4.
Terjiski (B) 21,4, 5. Ganeev <B) 
21 5, 6. Rizon (R) 22,0.

Cu 47,5 s cit obținuse la „Inter
naționale", timișoreanul Tobias se 
anunța ca favorit al cursei de 
400 m. Dar, socoteala de acasă nu 
s-a potrivit cu cea de pe stadio
nul Levskl, campionul nostru ne- 
avtnd nici măcar satisfacția unei 
medalii. Tobias n-a alergat de 
loc rău pe prima parte a cursei, 
dar 
s-a 
țină 
tate

Rezultate : i. BLAGOEVA (B) 
1,79. 2. Hrepevnik (I) 1,79 — re
cord iugoslav, 3. Bond (R) 1,76, 
4. G'ere (I) 1.73, 5. Lazova 
1,70, 6. Doina Munteanu (R) 1,65.

Din nou o cursă remarcabilă a 
Valeriei Bufanu — pe 100 mg. Se 
vede că proba 1 se potrivește ca 
o mănușă. După două starturi 
greșite,, la„ aj țreilea Bufanu ^1 
Sanda Angelescu au pornit ca 
din pușcă, mențlntndu-șl avansul 
pînă la sosire și adueînd astfel 
11 puncte echipei noastre. Re
zultate : 1. BUFANU (R) 13,6 — 
record balcanic, 2. Angelescu (R) 
13,8, 3. Kosniceanska (B) 14,1, 
Koleva (B) 14,1, 5. Pilav (I) 14,1, 
6. Radlovicl (I) 14,6,

(B)

STOIKOVSKI (B) 16,57 — record 
balcanic, 2. Corbu (R) 16,13, 3.
Dumitrescu (R) 15,68, 4. Baraskia- 
dis (G) 15,62, 5. Vladis (G) 15,52, 
6. Patarinski (B) 15,38.

La aruncarea suliței fete, con
form așteptărilor medalia a re
venit iugoslavei Natalia Urban- 
cici. Rezultate: 1. URBANCICI (I) 
54,84 m, 2. Jeleaskova (B) 50,70,
3. Elisabeta Prodan (R) 50,20, 4.
Miraciska (B) 49,38, 5. El. Neacșu 
(R) 47,64, 6. Menuhard (I) 46,34.

La ștafeta 4x100 tji» atletele 
noastre Sanda Angelescu, Viorica 
Enescu, Ioana Petrescu și Ma
riana Goth au reușit să Încheie 
turul de stadion nu numai vic
torioase, dar șl cu o performanță 
care constituie noi recorduri 
— al jocurilor și național. Rezul
tate : 1. ROMANIA 45,8 — record 
balcanic, record românesc, 2. Bul
garia 46,6, 3. Iugoslavia 47,5, 4. 
Grecia 48,6.

Pe de altă parte, ștafeta femi
nină de 4x400 m s-a soldat cu 
succesul așteptat al reprezentati
vei iugoslave. Rezultate : 1. IU
GOSLAVIA 3:41,9 — record bal
canic, record iugoslav, 2. Bulga
ria 3:46,9, 3. România (Zaharia, 
Berna, Gabor, Iacob) 3:48,7 — re
cord românesc.

In fine, ultima probă a Întrece
rilor, ștafeta masculină de 4x400 a 
prilejuit o luptă sportivă de 
toată frumusețea, Incununlnd 
astfel strădaniile sportivilor de-a 
lungul celor patru zile de con
curs. Rezultate : 1. BULGARIA 
3:09,0 — record balcanic, record 
bulgar, 2. Iugoslavia 3:09,6 — re
cord iugoslav, 3. România (Pulu, 
Tit, Tobias, Rățoi) 3:10,7 — record 
românesc, 4. Grecia 3:15,8, 5. 
Turcia 3:24,8.

Șl lată acum clasamentele ge
nerale pe echipe :

FEMININ : 1. ROMANIA 120 Pi

N. PERȚA
2. Bulgaria 111 p, 3. Iugoslavia 
78 p, 4. Grecia 6 p, Turcia 0 p.

MASCULIN : 1. BULGARIA
160 p, z. România 136 p, 3. Iugo
slavia 131 p, 4. Grecia 63 p, 5. 
Turcia 15 p.

Instantaneu de Ia 
lui Năstase, într-o 
mai poate ajunge...

Forest Hills. Iată-l pe faimosul Ken Rosewall, viitorul adversar al 
atitudine puțin comună, aruncînd racheta după o minge pe care n-o 

Telefoto i A.P.-AGERPRES

iNVINGlNDU-L CATEGORIC PE EL SHAFEI

ILIE N AST ASE S-A CALIFICAT
ÎN RINDUL PRIMILOR 16 CLASAȚI

ÎN TURNEUL DE LA FOREST HILLS
NEW YORK, 31 (prin tele

fon). — Din nou Ilie Năstase, 
primul tenisman al Români
ei, s-a situat printre protago
niștii probei de simplu a 
campionatelor internaționale 
„open" ale S.U.A. El a obți
nut cea mai rapidă victorie 
din turul trei, dispunînd de 
campionul egiptean Ismail El 
Shafei cu 6—0, 1—0, scor la 
care acesta din urmă a aban
donat lupta, acuzînd dureri 
în genunchiul drept Năstase 
și-a pus la grea încercare ad
versarul, prin mingile sale 
rapide, dirijate în colțurile 
terenului, ca și prin servicii 
deosebit de puternice. Este 
revanșa jucătorului român, 
pentru înfringerea suferită în 
această primăvară, în fața lui 
El Shafei, cu prilejul meciu
lui din primul tur al „Cupei 
Davis", susținut în compania 
reprezentativei R.A.U. și cîști- 
gat de români cu 3—2.

Prin această ultimă victo
rie, Ilie Năstase se califică in 
rindul primilor 16 jucători ai 
marelui turneu, urmînd să în- 
tîlnească — în optimi 
finală — pe reputatul as 
fesionist australian Ken 
sewall. Acesta a dispus 
vingător de iugoslavul ’ 
cu 6—4, 6—0, 6—2.

In alte meciuri din 
trei: Laver—Fillol 8—6, 
6—3 ; Ralston—Gorman IL
4— 6, 6 - 4, 7—5 ; Santana—
McKinley 6—4, 6—4, 7—9,
6—2 ; Emerson—Bowrey 6—3, 
9—7, 6—2 ; Ashe — Osborne
5— 7, 6 4, 61 4, 6—2. Și două 
rezultat» din turul anterior:

Bengtsoon — Davidson 8—10, 
6—1, 6—3, 6—4 ; Gonzales — 
Ruffels 6—3, 3—6, 6—3, 3—6, 
6 ■■4.

Continuă și întrecerile ce
lorlalte probe. La dublu mas
culin, perechea indiană Lall 
— Mukerjea a eliminat pe 
românii Mărmureanu — Dron 
după prelungiri în primele 
seturi: 11—9, 7—5, 6—4. Alte 
rezultate din primele două 
tururi: Smith, Lutz — Koch, 
Ulrich 6—3, 9—7, 6—2; Ral-

ston, Pasarell — Eoyo Mayo, 
Russell 6—“3, 7—5, 6—3 ; New
combe, Roche — Santana, Gi- 
meno 6—4, 6—4, 6—2; Cox, 
Curtis — Gonzales, Holmberg 
6—3, 6—4, 6—8, 7—5 ; Rose
wall, Stolle — Barthes, Pi- 
lici 6—3, 6—4, 6—2; Kodes, 
Kukal — Goven, Bernasconi 
6—3, 6—4, 3—6, 14—12; Ral
ston, Pasarell—Lall, Mukerjea 
8—6, 14—12, 6—4 ; Smith,
Lutz—Guzman, Olvera 6—4, 
6—3, 6—3.

„CEA MAI CATASTROFALĂ SĂPTĂMlNĂ

A TENISULUI AMERICAN...»

de 
; pro- 
i Ro- 

con- 
Pilici

turul
6—1, 

■9,

NEW YORK 31. — Sub tit
luri ca cel de mai sus, trimișii 
speciali ai ziarelor și agenții
lor de presă, prezenți Ia Forest 
Hills, comentează ultimele re
zultate înregistrate de mem
brii echipei S.U.A., reținuți 
pentru apropiata finală a „Cu
pei Davis". Comentatorul a- 
genției FRANCE PRESSE 
transmite i

„Starea, de spirit a ame
ricanilor, care aveau o în
credere absolută în echipa 
lor, s-a schimbat brusc du
pă revelația adusă de (ju
cătorii români. Ilie Năsta
se, învingător spectacular 
asupra campionului ameri
can Stan Smith, a fost a- 
clamat îndelung de publi
cul, de loc șovin, prezent pe 
terenul central. A fost o 
săptămînă catastrofală

pentru tenisul american, 
dacă mai adăugăm că a- 
cum Clark Graebner este 
în cîrje, Pasarell eliminat, 
iar Arthur Ashe nu s-a a- 
rătat de loc convingător in 
partida sa cu Osborne".

în continuare comentatorul 
de specialitate Michel Renault 
scrie l „VICTORIA LUI NAS- 
TASE ASUPRA MASIVULUI 
CALIFORNIAN, ECHIVA- 
LÎND CU O AVANPREMIE
RA PENTRU ÎNTRECERILE 
DE LA CLEVELAND, A IN
SUFLAT UN SENTIMENT 
DE ÎNCREDERE ÎN TABARA 
ROMANILOR...'

Donald Dell, căpitanul echi
pei americane, afirmă că va 
CONTA TOTUȘI PE ASHE ȘI 
GRAEBNER LA SIMPLU, 
dacă acesta din urmă se va 
putea restabili In timp util.

7HET- 7H£T- TELEX- TELEX-
Au continuat campionatele 

de natație ale R.D. Germane, 
la Berlin. La 200 m bras, 
Klaus Katzur a stabilit un 
nou record național — 2:27,2. 
De asemenea la 100 m spate 
feminin, Barbara Hofmeister 
a fost cronometrată cu 1:09,3. 
Roland Mathâs a terminat 
învingător la 100 m spate cu 
59,3.

m — Caine (A) 28:43,8 ; 800 m 
feminin — Lilian Board (A) 
2:05,5.

1.

4.
în final — pur șl simplu — 
blocat și n-a mai reușit să 

pasul cu fruntașii. Kezul-
: 1. ȘUȘAN (I) 47,8, 2. Dlmi-

CINCI LUPTĂTORI ROMANI

Campioni balcanici, la tineret: I. Gibu, Gh. Berceanu, C, Vîrtosu, N. Mandea și E. Panait

VELIȘTII GRECI-CAMPIONI AUTORITARI9
CONSTANȚA, 31 (prin te

lefon). Ultima regată din ca
drul Balcaniadei de yachting 
pe anul 1969, disputată pe vînt 
slab și în condițiile scurtării 
traseului la clasa F.D., nu a 
mai putut modifica soarta 
locurilor 1 din fiecare clasă, 
în schimb, unele poziții frun
tașe le-au revenit în final al
tor echipaje decît arăta clasa
mentul înaintea ultimului 
start. Veliștii turci au avut o 
comportare bună duminică,

HÂVÂNA: Conduce

Viktor Korcinoi
HAVANA, 31. (Agerpres). - 

După trei runde, in ..Memo
rialul Capablanca”, conduce 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) cu 
2'/» p, urmat de Uhlmann 
(R.D.G.), Donner (Olanda), Gli- 
gorici (Iugoslavia), 
(Bulgaria). O'Kelly 
Suetin (U.R.S.S.) toți eu cite 
2 p. Șahistul român Dolfi Dri- 
mer ocupă locul 11 cu 1 p. In 
runda a 3-a, Drimer a remizat 
cu cubanezul Coho.

Radulov 
(Belgia),

cucerind puncte prețioase, ca 
și bulgarul P. Encev, care, 
cîștigînd regata la Finn, a ob
ținut Jocul TIT. Românii — 
din nou pe locuri modeste i 
Opreanu 5, Nicolcioiu 9, Svo
boda 11, Purcea 17.

La F.D., echipajele grecești, 
cu o orientare tactică greșită, 
au sosit pe ultimele locuri, 
ceea ce a făcut ca ambarcația 
fraților Bonas sa coboare pe 
locul 4 în clasamentul gene
ral. Regata i-a revenit echi
pajului Merzici — Degerli 
(Turcia). în clasamentele ge
nerale finale : FINN — 1. P. 
Kouligas (Grecia) 6 p — cam
pion balcanic ; 2. I. Hagipaulis 
(Grecia) 14 p, 3. P. Encev 
(Bulgaria) 24,4 p: ...7. Oprea
nu 52 p, 8. Nicolcioiu 53.7 p, 
...12. Svoboda 62 p, ...19. Pur
cea 85 p ; FLYING DUT
CHMAN — 1. Kiriakides — 
Pandelis (Grecia) 3 p — cam
pioni balcanici ; 2. Babic — 
Nikolic (Iugoslavia) 20.1 p; 3. 
Merzici — Degerli (Turcia) 21 
p; ...7. Apostol — Nicol eseu
45.7 p, ...9. Culică — Andronic
51.7 p.

CORNEL POPA, 
coresp. princ.

In intilnirea internațională de 
atletism Anglia—Franța, la 
Londra, săritura în lungime 
a revenit francezului Pani cu 
7,91 m, iar aruncarea cioca
nului englezului Payne — 66,74 
m. Nalliet (F) a ciștigat cursa 
de 400 m plat cu 46,0. Alte 
rezultate i 100 m — Bour- 
beillon (F) 10,4; 400 m garduri 
— Sherwood (A) 50,3; 10 000

3. Gru-
Costin CHIRIAC

transmite din ISTANBUL
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TORUL AERIAN EUROPEAN
• Participantii sosesc astăzi, pe aerodromul

Clinceni ® Piloții români concurează
aparate Wilga și Meta-Sokolpe

Simbătă, de pe aeroportul din 
Arad, au decolat cele două echi
paje românești care vor lua parte 
la TURUL AERIAN EUROPEAN 
— ediția 1969. Piloții sportivi ro- 
mâni concurează în această mare 
competiție pe aparate Wilga (Con
stantin Manolache — Constantin 
Goșman) și Meta-Sokol (Ștefan 
Calotă — Gheorghe Zavate). în
trecerea, la care participă 150 de 
piloți din diferite țări europene, 
este patrdnată de Federația Aero
nautică Internațională și organi
zată de către Aeroclubul austriac. 
Conform regulamentului, sportivii 
au avut (înainte de a se prezenta 
la startul oficial) de efectuat 
două probe. Prima, DE REGULA
RITATE — sosirea la Graz — Aus
tria la oră fixă (15,24 G.M.T. pen
tru echipajul condus de Constan
tin Manolache și 15,26 G.M.T. pen
tru avionui pilotat de Ștefan Ca
lotă). A două probă : ATERIZARE 
LA PUNCT FIX pe aerodromul 
din Graz.

Ieri, după festivitatea de des
chidere a acestui adevărat cam
pionat european de turism aerian, 
sportivii au decolat în prima eta
pă a turului : Graz—No vi Sad. Din 
Iugoslavia, ei urmează să zboare 
astăzi către țara noastră (intrarea 
pe la Porțile de Fier) urmînd a 
ateriza pentru alimentarea apara
telor pe aerodromul Clinceni, 
UNDE SÎNT AȘTEPTAȚI SĂ SO
SEASCĂ, ÎNCEPIND DE LA ORA

de11,30. De aici, cele 62 ap-trate 
diferite tipuri, participante la Tu
rul aerian european, se vor în
drepta spre Constanța și, în ace
eași zi, vor ateriza pe aeroportul 
Tuzla, între orele 17,30—19.

Iată, în continuare, programul 
celei de a ,rI-a ediții a Turului 
aerian european : 2—4 SEPTEM
BRIE : verificarea aparatelor, 
excursii în Deltă ; 5. SEPTEM
BRIE : ora 8,30—10,30, decolarea 
de pe aeroportul Tuzla ; ora 
10,30—14,30 escală pe aerodromul 
Clinceni (alimentarea aparatelor) ; 
ora 14,30—16,30, escală la Sibiu ; 
6 SEPTEMBRIE : verificarea avi
oanelor, excursie la Păltiniș. 7 
SEPTEMBRIE : ora 8,30—10, deco
lare din Sibiu ; ora 10,30—14 escală 
la Arad (alimentarea aparatelor), 
apoi decolare spre Zagreb (punct 
final al competiției).

Reamintim că piloții români 
participă pentru întîia oară la o 
asemenea competiție aviatică de 
anvergură. Cu toate acestea, spor
tivii noștri ne-au mărturisit, la 
plecare, că vor face totul pentru 
a înălța și mai sus prestigiul ari
pilor românești. Ii vom aștepta 
astăzi, pe Clinceni, cu speranțe 
îndreptățite — cele două echipaje 
fiind conduse de așii aviației 
noastre sportive, maeștrii emeriți 
ai sportului Constantin Manolache 

Ștefan Calotă.

5.

V. Tf.

Atletul italian Salvattore Gen
tile și-a făcut reintrarea la 
Viareggio. El a ciștigat proba 
de triplusalt cu rezultatul de 
15,82 m.

pe 
de
cu 
Pe

echipe din cadrul 
la Ostende s-a în- 

victoria echipei 
locurile următoare

Proba
CHIO
cheiat
R.F.G.
s-au clasat formațiile Angliei, 
Belgiei, Franței și Irlandei.

Două meciuri de hochei pe 
gheață desfășurate în Uniu
nea Sovietică i Canada — 
U.R.S.S. 6—5 (2—2, 3—3, 1—0); 
Lokomotiv Sverdlovsk—Djur- 
gaarden 8—3 (3—0, 1—1, 4—2).

ISTANBUL, 31 (prin tele
fon). După patru zile de în
treceri aprige, pasionante, ur
mărite de mii de spectatori, 
duminică seara a luat sfîrșit 
la Palatul sporturilor 
calitate ediția 1969 a 
niadei de lupte pentru 
Cinci dintre sportivii 
au repurtat un succes 
cabil, cucerind medalii 
auri ION GIBU, GHEOR- 
GHE BERCEANU, CORNEL 
VÎRTOSU, NICOLAE MAN
DEA 
Alți 
țării 
dalii
România ocupă locui II la 
greco-romane și III la libere.

Iată cîteva amănunte de la 
reuniunea finală. La categoria 
cea mai ușoară, 48 kg, 
s-a întilnit, in meci 
cu Sari (Turcia). în 
confruntare luptătorul 
avut primul inițiativa, 
cînd în min. 2 cu un 
de două puncte. Gibu, prin- 
tr-o acțiune fulgerătoare, a e- 
galat situația de pe tabelele 
de punctaj ale arbitrilor și a 
preluat conducerea, reușind 
cîștige, pe merit, la puncte 
cucerind, totodată, medalia 
aur.

Au urmat întrecerile de 
cat. 52 kg. Finaliști : românul 
Berceanu, bulgarul Lazarov și 
turcul Tabur. Campionul lumii, 
Gh. Berceanu, l-a întilnit mai 
întii pe Lazarov (campion mon
dial pe 1969 la juniori), pe care 

la puncte, 
partidă, cu 
a dominat 
incit nu i-a 
său nici o

din lo- 
Balca- 
tineret 
români 
remar- 

de

și ENACHE PANAIT. 
patru reprezentanți ai 
noastre au cucerit me
de argint. Pe națiuni,

I. Gibu 
decisiv, 
această 
turc a 
condu- 

avantaj

să 
Și 

de
la

l-a învins comod, 
în cea de a doua 
Tabur, Berceanu 
lupta de așa natură 
lăsat adversarului 
speranță în reușita vreunui 
procedeu tehnic. în mod fi
resc, arbitrii l-au declarat în
vingător in unanimitate pe Gh. 
Berceanu. La cat. 62 kg, C. 
Vîrtosu și-a măsurat forțele în 
finală cu Arsan (Turcia). în 
primul minut, reprezentantul 
nostru 
ficilă, 
și dus 
retras 
trivă, 
mult 
la ultima lovitură de gong un 
avantaj substanțial : 12-6 p.

N. Mandea (cat. 100 kg) nu 
avea nevoie de victorie pen
tru a urca pe prima treaptă 
a podiumului de premiere și,

a fost într-o situație di- 
fiind contrat la un salt 
în parter. Vîrtosu nu s-a 
în defensivă, ci, dimpo- 
a atacat continuu, cu 

succes, acumulînd pînă'

iu-astfel, în meciul final, cu 
goslavul Nasevic, a acționat 
prudent, dar în același timp 
activ, obținînd decizia de e- 
galitate. Singurul component 
al echipei române de libere 
care a devenit campion bal
canic a fost Panait Enache 
(cat. +100 kg), care în urma 
punctelor acumulate pînă sîm- 
bătă seara nu mai avea ne
voie să lupte. Medalia lui de 
aur depindea de rezultatul 
dintre turcul Ozdemir și bul
garul Nikolov. întrucît Ozde
mir n-a reușit să-1 învingă 
în finală 
înainte cu 
trecut de 
nostru s-a 
categoria respectivă.

Rezultatele înregistrate 
ceilalți sportiyi români 
reuniunea finală: greco-ro
mane, cat. 68 kg — P. Husa- 
ru p.desc. Topociki (I); +100 
kg — V. Dolipschi descalifi
cat împreună cu Grubanov 
(B) ; libere, cat. 48 kg — I. 
Arapu p.p. Hristov (B); cat 
52 kg — P loniță p.tuș Dur- 
muș (T); cat 57 kg — FI. 
Moț egal Dimitrov (B) și egal 
Karaman (T) ; cat. 62 kg — 
C. Moldovan p.p. Akdag (T); 
cat. 68 kg — E. Cristian p.p. 
Gulakti (T) ; 74. kg — I. Du
mitru p.tuș Gurmanov (B) și 
p.p. Uzun (T) ; cat. 90 kg — 
Șt. Enache b.p. Spiridopoulos 
(G): cat. 100 kg — Șt. Gyor
gy p.p. Guklu (T).

pe Nikolov (care 
o seară a fost în- 
Panait) sportivul 
clasat primul

CLASAMENTE

în

de 
în

GRECO ROMANE i 48 kg l 
1. I. GIBU (R), 2. Sari (T), 3. 
Patianilis (G) ; 52 kg : 1. GH. 
BERCEANU (R), 2. Frigik (I), 
3. Tabur (T) ; 57 kg i 1. LA
ZAROV (B), 2. Gukor (T) 3. 
Vukov (I) ; 62 kg : 1. C. VÎR
TOSU (R),
Arslan (T) ; 68 kg : 1. KISIR- 
LY (T), 2. Ciufudov (B). 3.
Mihailov (I) ; 74 kg : 1. BAL- 
CIKANLY (T). 2. Kolev (B). 
3. Bem (I): 82 kg: 1. AYDE- 
NIZ (T), 2. L. Eizic (R). 3. A- 
tanasov (B);90 kg: 1. MILEV 
(I), 2. Ivanov (B), 3. Bozman 
(T); 100 kg : 1. N. MANDEA 
(R), 2. Cengiz (T), 3. Nasevik 
(I) ; +100 kg i 1. TOMOV (B),

2. Popov (B) 3.

2. V. Dnlipschi (R), 
banov (I).

LIBERE — 48 kg :
TOV (B), 2. I. Arapu (R), 3. 
Darlev (I); 52 kg! 1. DUR- 
MUS (T), 2. Hasanov (B), 3. 
Zamianidis (G);
KARAMAN (T),
(R) 3. Dimitrov (B); 62 
1. ĂKDAG (T), 2. Popov
3. C. Moldovan (R); 68
1. GULAKTI (T), 2. Mihailev 
(I), 3 E. Cristian (R) ; 74 kg : 
1. UZUN (T), _ "
(B), 3. I. Dumitru 
1. BULBUL (T), 
(B), 3. V. Mihăilă 
1. TURAN (T), 2.
3. Șt. Enache (R) ; 100 kg : 1. 
STOIANOV (B), 2. Guklu (T), 
3. St. Gyorgy (R) ; +100 kg : 
1. E. PANAIT (R), 2. Nikolov 
(B), 3. Ozdemir (T).

1. HRIS-

57 kg t 1.
2. FI. Moț 

kg : 
(B), 
kg :

2. Kuzmanov
(R); 82 kg :
2. Markov

(R) ; 90 kg:
Baicev (B),

CLASAMENT PE NAȚIUNI

GRECO-ROMANE : 1. TUR
CIA 38 p, 2. România 35 p, 
3. Bulgaria 35 p, 4. Iugoslavia 
27 p, 5. Grecia 11 p. LIBERE: 
1. TURCIA 43 p 2. Bulgaria 
41 p, 3. România 33 p 4. Gre
cia 15 p, 5. Iugoslavia 10 p.

FOTBAL-MERIDIANE
EVERTON 
LEEDS

INVINGE PE DOI LIDERI IN CAM
PIONATUL R.F.G.

Rezultate din 
campionatului

etapa a 7-a 
englez : Burn-a

ley — Manchester City 1—1 ; 
Chelsea — Crystal Palace 1-1 ; 
Coventry — T 
1—0 ; Everton — 
Manchester United 
land 3—1 ; Newcastle 
nal 3—1 ; Nottingham 
Ham 1-0 ; Sheffield 
day — Liverpool 1—1 ;
Southampton 2—1 ; Tottenham
— Ipswich 3—2 ; Derby County
— West Bromwich 2—0.

în clasament: 
Liverpool 12 p.

W olverhampton
— Leeds 3—2 ;

Sunder- 
— Arse-
— West 
Wednes- 
Stoke —

Everton 13 p,

F.C. SAO 
VINSA

PAULO IN-

turneului in-în semifinalele 
temațional de la Casablanca, 
F.C. Barcelona a învins cu 2—0 
(0—0) formația braziliană F.C. 
Sao Paulo. în finala competi
ției, F.C. Barcelona va întîlni 

pe Bayern Munchen.

Etapa a 3-a a campionatului 
vest-german : F. C. K61n - 
M.S.V. Duisburg 6-2 ; V.F.B. 
Stuttgart-Mtinchen 1860 3-1 ; 
Rot Weiss Oberhausen — 
Borussia Dortmund 2—1 ; Ham
burger S.V.—Eintracht Braun
schweig 3—3 ; Schalke 04—F. C. 
Kaiserslautern 4—2 ; Hertha — 
Alemannia Aachen 2—1 ; Bo
russia Moenchengladbach — 
Rot Weiss Essen 2—1 ; 
novra — Werder Bremen 
Conduce Hanovra și 
Weiss Oberhausen cu cite

Ha- 
3-2.
Rot 

5 p.
ECHIPA ISRAELULUI 
ÎN TURNEU

într-un meci amical, la G8- 
teborg, echipa suedeză Gote- 
borgsalliansen a terminat egal 
(1—1) cu selecționata Israelu
lui.

MITICI INTRANSIGENT:
„GIAICI NU VA JUCA MIERCURI!"

• Mare interes pentru jocul cu România
• Echipa probabilă a Iugoslaviei

Vineri 
disciplină 
slave de 
GIAICI - 
naționale 
PE DOUA etape de cam
pionat, PENTRU INCIDEN
TELE DIN MECIUL CU VAR- 
DAR SKOPLJE.

Vestea a întunecat ca un 
nor frumosul cer albastru al 
acestor zile, în care publicul 
belgrădean așteaptă cu nerăb
dare partida cu partenerii 
noștri tradiționali : fotbaliștii 
români.

Cel mai afectat pare Giaici 
însuși, care nu și-a ascuns a- 
mărăciunea față de acest for
fait nedorit. în zilele urmă
toare deciziei, s-au făcut de
mersuri intense pentru redu
cerea pedepsei Ia o singură

seara, comisia de 
a Federației iugo- 
fotbal a hotărît: 

căpitanul echipei 
— SE SUSPENDĂ DACA PE-

etapă (n.r. ieri 31 august), dar 
intransigentul Mitici a anun
țat că GIAICI NU VA FIGU
RA IN ECHIPA IUGOSLA
VIEI, CHIAR
DEAPSA VA FI ÎNJUMĂ
TĂȚITĂ. De 
mare sportiv, care a fost Rai- 
ko Mitici, a declarat textual • 
„îmi este imposibil să-mi calc 
principiile".

In fața acestei situații, se 
pare că formația pentru mult 
așteptata nocturnă cu echipa 
României va avea următoarea 
alcătuire : CIURKOVICI — 
JORICI, GRACIANIN — 
PAVLOVICI, 
HOLCER - 
BELIN, BIEKOVICI, ACIMO- 
VICI, MUIKICI (Spasovski).

(N.R. se remarcă forța 
trioului Paunovici — Pavlovici

altfel acest

PAUNOVICI, 
PETKOVICI,

— Holcer, care a ținut în șah, 
cu o adevărată virtuozitate, 
anul trecut, la Florența, cele
brul atac al lui Alf Ramsey, 
avînd o mare contribuție Ia 
victoria echipei iugoslave).

Jucătorii iugoslavi știu — e 
suficient să cercetăm palma
resul româno—iugoslav — că 
echipa României a constituit 
întotdeauna un adversar difi
cil. indiferent dacă a tost vor
ba de generația lui Mariano- 
vici, Arsenievici, Glaser. Vu- 
kas sau Belin.

Sîntem, deci, în așteptarea 
unui meci în care tradiția a- 
nunță un spectacol de înalt 
nivel.

V. NEDELKOVICI
Belgrad, 30 august


