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DINAMO BUCUREȘTI, NOUL LIDER r
I

• U.T.A. detronată CLASAMENT A.S.A. Tg. Mureș
Ide la șefie și Crișul — la prima
Ivictorie
I

• Doar F.C Argeș La lași se visează I
s-a întors acasa I

punct al campionatului!

încă la... pr'mul gol

de... Lereter

I

Min. 17 : Sălceanu a șutat plasat și Suciu nu va putea să evite deschiderea scorului

REZULTATE TEHNICE
DINAMO BACAU — POLITEHNICA (&—0) 1. DINAMO BUCUREȘTI 4 3 0 1 11—6 6,U“ CLUJ — F. C. ARGEȘ 
FARUL — PETROLUL

1—1 (0— 1)
2—1 (0— 2. U.T.A. 4 3 0 1 7—3 6

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 2—3 (»—2> 3. „U” CLUJ 4 2 2 0 5—2 6
CRIȘUL — C.F.R. 4_1 (3—4) 4. JIUL 4 3 0 1 6—6 6A.S.A. — UNIV. CRAIOVA 
JIUL — U.T.A.

2—4 (l—o»
1—4 (1—4) 5. RAPID 3 2 1 0 5—1 5

6. F.C ARGEȘ 4 2 1 1 ÎO—6 5
ETAPA VIITOARE (simbătă 13 septembrie) 7. UNIV. CRAIOVA 4 2 1 1 7-4 5

8 DINAMO BACAU 4 2 0 2 6—4 4
STEAUA — A.S.A. 9. FARUL 4 2 0 2 2^ 4
F.C. ARGEȘ — JIUL
UT.A. — RAPID 7

10. PETROLUL 2 1 0 1 2
ÎL STEAUA 3 1 0 2 7—8 2

CF.R. — “OlITEHNICA 12. A.S.A. 4 1 0 3 3—5 2
UNIV. CRAIOVA — DINAMO BACĂU 13—14. C.F.R. CLUJ 4 1 0 3 5-9 2
STEAGUL ROȘU — DINAMO BUCUREȘTI 13—14. STEAGUL ROȘU 4 1 0 3 3—7 2
CRIȘUL — FARUL 15. CRIȘUL 4 1 0 3 6—11 2
PETROLUL — „U" CLUJ 16. POLITEHNICA 4 0 1 3 0—5 1

IMPLICAȚIILE
TURISMULUI
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PREMIUL
DE FRUMUSEȚE
Aproape ireal 

meciul de ieri, 
de pe „23 Au

gust".
Un meci mai fru

mos decît Milan- 
Ajax.

Și mai captivant 
decît tot ceea ce 
au jucat Dinamo 
și Steaua timp de 
20 de ani.

De fapt, nici nu 
știu dacă a fost un 
meci adevărat. Aș 
spune, mai curînd, 
că am asistat la 
prezentarea unui 
montaj realizat la 
„Sahia", cu secven
țe din celebrele 
partide cu_ Luton, 
Borussia, 
drid sau 
zionale.

Ce i-a 
fond, derbiului Di
namo — Steaua ? 
Nimic.

Ieri, Suciu și Co
man ne-au readus 
robinsonadele din 
filmul „Cînd Za
mora era rege".

Real Ma-
Interna-

lipsit, în

Ieri, Crăciunes- 
cu a executat acea 
dramatică foarfecă 
în poartă, cu o vi
teza care exclude 
soluția în dilema 
„A fost sau nu 
gol ?"

Ieri, Frățilă și 
Doru. Popescu au 
izbutit performan
ța rarisimă de a 
trage de două ori 
în bară, pe durata 
a... 5 zecimi de se
cundă-

Ieri, Dinu a ju
cat cu o frenezie 
care mă face să 
nu cred că acum 
trei zile a „grăpat“ 
în lung și în ' 
tot terenul 
Giaici.

Ieri. Voinea 
năpustit de o sută, 
de două sute, de 
trei sute de ori 
spre poarta unei 
apărări care lup
ta cu disperare, 
lipsită de marea ei 
contrașansă: Lu-
cescu-Dumitrttche.

3—2,

toți fotoreporterii 
masați la poarta 
lui Suciu au exe
cutat cel mai ra
pid 100 m plat 
din cariera lor, 
spre Coman, a- 
nunțînd astfel 
formidabila ju
mătate de oră a 
Stelei.

Ieri, poate pen
tru prima oară, 
tranzistoare’.e au 
amuțit. pentru
a nu acoperi
Spectacolul.

Ieri, 
la un
dat, s-au 
și uralele, 
loc
care 
treapta 
a Spectacolului 
sportiv.

Și totuși, ieri a 
lipsit ceva. .4 lip
sit, 
zis, 
țită 
a fi 
va 
frumusețe" 
cel mai bun meci 
de fotbal al anu
lui.

In așteptarea 
acestei „reparații", 
să oferim 
25 de 
ai 
primul 
de frumusețe".

în sfirștt. 
moment 

„rupt" 
cedînd 

aplauzelor, 
constituie 

supremă

lat 
lui

sau, mai bine 
s-a făcut sim- 
lipsa ideii de 
instituit cind- 
..Premiul de

pentru

celor 
„posedați" 

Derby-ului, 
„Premiu

In derbiul etapei - marele învingător a fost FOTBALUL
DINAMO STEAUA UN MECI DE ZILE MARI

DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA 3-2 (î-«>

Stadion . ,23 Augu 
tru joc : teren : bui 
Sălceanu (min. 17 și 
tru Dinamo: Creinic 
70* pentru Steaua.

DINAMO
Stoenescu
ceai
Doru Popescu 6), Lucescu 8 (din min.

STEAUA : Suciu 7 — Sătmâreanu 8.
Hălmâgeanu 6, Vigu 7, Ștefânescu 7 
Dumitriu III 7), Negrea 8. Pantea 6. 
Voinea 8, Creiniceanu 7.

A condus Aurel Bentu (București) aju
tat la tușe de D. Isăcescu și I. Hrisafi — ambii din 
București.

Trofeul Petschowschi (pentru public’ : 9.
La tineret-rezerve : Steaua — Dinamo 1—0 (0—0).

. spectatori 39 999 
S3). Dumitrache

Coman *9 — Cheran 8. Crăciunescu 8.
Deleanu 8. Gbergheli 8, Dinu 9. Săl- 

9. Nunweiller VI 7. Dumitrache 8 (din min. 31 
46 Frățilă'ji. 
D. Nicolae 4.
(din min. 57 
Tătaru n 7,

Accidentarea lui Dumitrache <5
I

de valor; a- 
gale în luptă 

dar
,.cu~

pruape fxrivvt 
pentru miza punctelor, 
și a tradiției, mai lasă 
loar" și spectacolului sportiv 
Explicabilă de arăta, rezerva 
inițială a spectatorilor pre- 
zenți la meciul Steaua-Dina- 
mo. Cu toate că erau anunța
te dueluri de zile mari,*evo
luțiile a nu mai puțin de' 7 
dintre tricolorii români de 
Ia Belgrad, reintrările ..grele“ 
ale lui Vigu și Lucescu...

Dar, n a fost așa: Dim po
ri .â. Marea excepție de la 
legea derbx urilor lipsite de 
spectacol ni s-a desfășurat in 
toată frumusețea ei prea pu
țin cunoscută la noi, făcind 
din FOTBAL ÎNTÎIVL ÎN
VINGĂTOR ÎN MECIUL DE 
IERI. Să fim drepți. Altădată, 
atunci cînd a trebuit, conde
iele cronicarilor au zgîriat cu

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

IN „marele premiu carpați- la skeet Șl talere

loan CHIRILA

Beliz Geiman (3

victorii) — record

manul concursului

H. Gampe (15 ani)

-2:15,51a 200 m

delfin

Dynamo (R.D.G.)

ciștigătoare la

polo

în prima repriză a meciu
lui Dinamo — Steaua, ata
cantul central al echipei Di
namo și al reprezentativei 
nationals, Dumitrache. a cla 
cat intr-un sprint după min
ge, iar puțin mai tirziu. la 
o ciocnire în careul forma
ției Steaua, s-a lovit la șold, 
marcind totuși un gol. In- 
teresîndu-ne la pauză, dr. 
Ciortea, medicul dinamoviști- 
lor, ne-a spus că Dumitrache 
are o contuzie la șold, care 
nu este gravă.

Campioana Euro
pei la junioare, 
Evelyne Stolte, a 
fost una din pro
tagonistele . între
cerilor de înot
Foto : A NEAGU

FINAL APLAUDAT IN ÎNTRECERILE
CELEI DE A Xl-a DINAMOVIADE
Iubitorii natației, 

fost 
cina 
spre 
nale 
plaudat din nou pe Lidia Mi
lenina, o specialistă' cu mari 
perspective a tetratlonului 
(2:33,6 — 200 m), sau pe 
Ghiorghi Prokopenko, cu tot 
brasul său atît de controver
sat (2:30,6 — 200 m). Surpri
za reuniunii a constituit-o 
însă tînărul Harald Gampe, 
care a cîștigat de o manieră 
impresionantă cursa de 200 m 
delfin, în 2:15,5!

care 
prezehți și ieri la 
din Ștefan cel 

a urmări întrecerile fi- 
ale Dinamoviadei au a-

TROFEE DE CERB, URS SI CĂPRIOR
VOR RĂSPLĂTI
Amatorii de tir cu ar:na 

de vinătoare vor trăi săp- 
tămina aceasta evenimen
te deosebite. Timp de pa
tru 
joi

• clusiv, 
găzdui două competiții in
ternaționale importante de 
skeet și talere, dotate cu 
„Marele premiu Carpați” 
și „Cupa țărilor dunărene". 
Atit la talere lansate din 
turn (skeet) cit și la cele 
aruncate din șanț se vor

zile, cu începere de 
și pină duminică in- 

poligonul Tunari va

PE LAUREAȚI
trage cite două manșe a 
100 talere fiecare.

Joi și vineri se vor în
trece concurenții de la 
skeet, iar simbătă și du
minică, cei de la

Standurile de tragere de 
la Tunari vor reuni țintași 
din numeroase țări. Și-au 
anunțat de acum partici
parea sportivi, specialiști ai 
genului, din Ungaria, R.D. 
Germană, R.F. a Germa
niei, Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Liban și 
Turcia. Se mai așteaptă și

talere.

alte confirmări. In acest 
limp, reprezentanții Româ
niei la cele două probe își 
desăvi rșese pregătirile, fă- 
cînd antrenamente zilnice.

La skeet ca și la talere, 
organizatorii, federația 
noastră de specialitate, o- 
feră numeroase premii va
loroase. Astfel, cîștigătorii 
vor avea dreptul să vîneze 
cite un cerb (talere) și un 
urs (skeet), iar cei clasați 
pe locurile secunde, cite 
un căprior. Ocupanții locu
rilor trei vor primi dreptul 
de a participa Ia o vînătoare 
in Delta Dunării.

De asemenea, vor mai fi 
atribuite și alte premii, cupe 
și medalii de onoare, dife
rite obiecte etc.

Și in concursul „Cupa ță
rilor dunărene”, cîștigătorii 
ca și concurenții care se vor 
evidenția in mod special vor 
fi distinși cu premii.

au 
pis- 

Mare,

Succes scontat al poloiștilor 
R. D. Germanădin

partidă a selecțio- 
D. Germane, . care a»

Ultima 
natei R. 
jucat în acest turneu sub cu
lorile clubului Dynamo, a

fost o simplă
11—2 (2—0, 4—0, , 1—1, 4—1) 
cu Rudș- Hvezdaați. deci, pri
mul loc cu maximum de 
puncte (10) în fruntea clasa
mentului.

Dinamoviștii bucureștetii 
au mai realizat ieri diminea
ță un succes, 11—3 (3— 
3—1, 2—0, 3—0) cu Gwardia, 
iar în partida de după-amia- 
ză, cu Dozsa, se pot consi
dera învingători morali. Cam
pionii țării au dominat net, 
conducind în permanentă 
(2—0, 3—1, 4—2 și 5—3). Ei 
și-au depășit adversarii la 
toate capitolele, au atacat 
continuu, marcînd 5 goluri) 
din acțiune, în timp ce ad
versarii au înscris numai cu 
om în plus. La situația de 
5—3, însă, arbitrul P. Turm 
(R. D. Germană) a mai dic
tat consecutiv- 3 eliminări i-

formalitate : maginare echipei bucurește- 
ne, ofdrind poloiștilor de la 
Dozsa o victorie pe tavă, la 
care nimeni nu mai spera. 
Oaspeții au fructificat prompt 
situațiile de avantaj numeric, 
întorcînd rezultatul. Scor fi
nal : 6—5 (1—2, 1—2, 2—1, 
2—0) pentru Dozsa.

Un alt rezultat: Dvnamo 
(U.R.S.S.) — Dozsa 2—1 (0—0, 
1—0, 1—1. 0—0) ; CLASA
MENT FINAL : 1. DYNAMO 

2. Dinămo 
(U.R.S.S.) 7 p, 3. Dozsa 6

5 P, 5-

(R.D.G.) 10 p.
P, 
R
6.

4. Dinamo Buc.
Hvezda (Cehoslovacia) 2 p, 
Gwardia (Polonia) 0 p.

REZULTATE TEHNICE
400 m liber (f) : K. BREUER
(R.D.G.) 4:56,7, M. Krause

Ad. VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a) '

LUPTĂTORII ROMANI IN CONCURSUL

INTERNAȚIONAL

s
upă o definiție recunoscută 
de A.sociafio internațională a 

experților științifici în turism
(A.I.E.S.T.) și avînd ca părinte 
pe profesorul de mare re
nume in ocest domeniu, W.

Hunziker, turismul este „un ansamblu 
de relații și de fapte generate de de
plasarea și șederea oamenilor în afara 
domiciliului lor, cu condiția ca această 
deplcsare să nu fie determinată de 
o activitate lucrativă oarecare".

Formulată în limbajul — poate, mai 
arid — al specialiștilor, care caută să 
fie explidfi și conciși în același timp, 
definiția citată ne lasă să întrevedem 
ce complexitate de probleme ridică a- 
ceostâ activitate care, într-un crez pro
fan, s-or limita, pur și simplu, la un 
divertisment în aer liber.

Acel „ansamblu de relații și fapte’ 
amintii de prof. Hunziker sugerează 
o vas’o frescă compozită în care își 
găsesc locul și funcționara de la ghi
șeul caenției de turism ca și recepțio- 
nerul hotelului, formularul voucher-ului 
care-i însoteste pretutindeni pe turiștii 
„organizați* co și cornelul de trecere 
prin vomă al vehiculului pornit pe dru
murile vocontei. Oameni, cu funcții mai 
importante sau mai modeste, docu
ment, mai simple sau moi complicate, 
concretizează relațiile și faptele îmbi
nate în angrenajul care trebuie să 
funcționeze cu precizie de ceasornic, 
neîngoduindu-i-se nici graba, nici ză
bava, cu atît mai puțin sincopa. Aces
tea generează, firesc, nemulțumiri iar 
nemulțumirile știrbesc, neînchipuit de 
ușor, un prestigiu care se făurește atît 
de greu.

Dar, iată că specialiștii în turism 
(și nu ne referim numai la membrii 
Ă.I.E.S.T.) se reunesc, adeseori, cu o 
fervoare ce-i onorează, nu numai pen
tru a studia și înlătura cauzele ne
mulțumirilor, dcr și pentru a descoperi 
căi noi pe care turistul să se poată 
apropia mai mult de zenitul satisfac
țiilor așteptate de la o vilegiatură sau 
de la o simplă excursie de sfîrșit de 
soptămînă.

Ce inseomnă aceasta ? înseamnă, în 
primul rînd, a-i lăsa turistului colturi 
de natură în care imixtiunea omului

| să se fgță simțită cît mai puțin (răs- 
1 pundețeq revenind celor .ce se ocupă 
Ide sistematizarea teritoriului, ingineri

lor. Silvici, arhitecților ■ peisagiști). Tn- 
-seafrHiă, apoi, ca fantezia Sțrhitecților 
să dăruiască locurilor de vacanță con
strucții care să încînte ochiul prin di
versitatea și exuberanța geometriei lor. 
înseamnă ca forurile de cultură să sa
tisfacă setea de frumos a turiștilor, 
curiozitatea lor față de tradițiile de 
un inepuizabil pitoresc ale localnici
lor. Dor mai înseamnă, în. același timp, 
pentru toți cei ce alcătuiesc persona
jele indispensabile ale unui vast capi
tol, intitulat „prestări de servicii" (os
pătar sau portar, mecanic de autoser- 
vice sau ghid) să nu-și drămuiască 
zîmbetul si amabilitatea. De ce ? Pen
tru că turistul este de fapt un client, 
iar un slogan, îndelung verificat, spu
ne : „clientul satisfăcut este cea mai 
bună propagandă".

Implicațiile și corelațiile turismului se 
întind, însă, pe o arie mult mai largă. 
Turismul are nevoie de aportul mai 
multor sectoare din economia unei 
țâri,, de aportul statisticii și al socio
logiei, de cel al psihologiei ca și al re
cent întemeiatei științe a prevederii 
(viitorologia).

Devenit „o activitate umană funda
mentală" — după cum apreciază rezo
luția din anul 1966 adoptată de Adu
narea generală a Biroului internațional 
al turismului social, turismul necesită 
o stabilire atentă a coordonatelor dez
voltării sale pentru a preveni sau, mă
car, atenua eventuale anomalii... Este 
ceea ce I.’ .
Congresul „Timpul

I
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14 MEDALII DE AUR DE LA BUCUREȘTI |

își și propune sâ realizeze 
__ w___I „Timpul liber și turismul" al 
Alianței Internationale a Turismului pe 
care îl găzduiește, începînd de astăzi, 
Capitala noastră.

Sebastian BONIFACIU
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Foto : B. GABRIEh

■
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A. Baiog (stingă) evită atacul la coapse al elvețianului R. Zing, obținind în final victoria

Cea de a VIII-a ediție a 
Concursului internațional 
de lupte (greco-romane 

și libere) al României, găz
duit de sala Dinamo din Ca
pitală, s-a încheiat duminică 
Ia prinz. Sportivii noștri, con- 
curind in compania unor lup
tători valoroși din Iugoslavia, 
Grecia, Ungaria, Bulgaria, 
R. D. Germană, Finlanda, Ce
hoslovacia, Elveția, Italia și 
Polonia au repurtat un re
marcabil succes, cucerind 14 
medalii de aur.

Partidele decisive au avut 
Ioc ieri dimineață, in reuniu
nea finală. Ne vom opri, mai 
întii. Ia întrecerile de 
romane.

Așa cum anticipam, 
Gh. Berceanu, cat. 48

greco-

tînărul
kg, a

continuat șirul victoriilor, de- 
pășindu-1 net la puncte și pe
H. Gali (Ungaria). La urrrîă-
toarea categorie, 52 kg, Gh. 
Stoiciu nu a putut trece de 
experimentatul ~
(Cehoslovacia), 
egalitate. Dar, 
mân îl învinsese pe al treilea 
clasat, I. Alker < (Ungaria) prin 
tuș, astfel că, avînd o poziție 
mai bună, a ocupat primul 
loc. Tot cu rezultate de ega
litate s-au încheiat și parti
dele Z. Koletic (Iugoslavia) —
I. Alionescu (cat. 62 kg), S. 
Popescu-I. Enache (cat. 68 kg) 
și N. Pavel-Gh. Popovici (cat. 
+ 100 kg). Primii, beneficiind 
de avantajul acumulat pe „tra
seu" au intrat in posesia me
daliilor de aur la categoriile lor.

M. Janota (Cehoslovacia) a

M. Zeman 
terminînd la 
luptătorul ro-

fost de departe liderul cate
goriei 74 kg, locul întii reve- 
nindu-i încă de sîmbătă seara 
cînd l-a întrecut la puncte pe 
M. Vlad.

Pasionantă a fost disputa 
pentru supremația la-, cate
goria 82 Ițg. P. Stroe și L. 
Eizic, care se întîlniseră în 
primul tur al competiției și 
terminaseră la egalitate, au 
intrat în finală. împreună cu 
B. Paulieska (Ungaria). Cu un 
dublu salt „de kinogramă" 
Stroe a pus capăt în min. 3 
întîlnirii cu Paulieska. A ur
mat să-și apere șansele tînărul 
Eizic. Meciul lui cu același 
Paulieska, a avut o desfășura
re de-a dreptul dramatică. 
Disperat că nu poate obține 
tușul, ceea ce l-ar fi adus pe 
primul loc, Eizic s-a năpustit

peste adversar, dar a luptat 
dezordonat, nervos, 
numai la puncte, 
era de ajuns...

In numai două 
decis medalia de 
90 kg. Cu un salt fulgerător,
V. Fodorpataki l-a pus cu 
umerii pe saltea pe I. Percsi 
(Ungaria). De notat că tot 
ieri, înaintea acestei partide, 
Percsi îl învinsese prin tuș pe 
campionul balcanic, “ 
vie (Iugoslavia). In 
^Iartinescu (cat. 100 
ce l-a învins pe
W. Orlowschi, n-a 
cultăți în finala cu

ciștigind 
Ceea ce nu
minute s-a 
aur la cat.

D. Nasi- 
sfîrșit, N. 
kg), după 
polonezul 

avut difi- 
Fl. Chîțu,

Costin CHIRiAC

(Continuare in pag. a 4-a)
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DIVIZIA BCRAIOVA
S4H1 •
con-j

POLITEHNICA GALAȚI Șl ELECTROPUTERE"

LIDERI ÎN
SERIA I: Portul - învins la SuceavaDinamovistul 

Nica tn atac (fa
ză din meciul 
Vulcan - Dinamo). 
Foto I B. VASILE

consumată și a doua 
etapă a campionatului națio
nal de rugby. Dacă numele 
echipelor victorioase nu sur
prind, în schimb scorurile 
și, în unele cazuri, factura 
jocului pot da naștere comen
tariilor. Cu excepția simula
crului de meci de la Biriad, 
scorurile au fost relativ mari 
și fapt demn de con
semnat, constituie consecința 
unei certe înviorări de con
cepție, a unei activități ame
liorate a liniilor dinapoi. Une
le din aceste scoruri mai ri
dică, însă, și problema apă
rării: este ea, oare, întotdea
una serioasă, dîrză, tehnică ? 
Rămîne de văzut... Tot no
tabilă este evoluția selecțio- 
nabililor din cuplajul inter- 
bucureștean, a căror vervă 
ne-a produs multă satisfac
ție. Să așteptăm însă toam
na...

VULCAN — DINAMO 
0—27 (0—8). După ce anun
țau fapte -mari, reușind, de 
altfel, timp de 20 de minute 
să țină piept mai mult decît 
onorabil dinamoviștilor, rug- 
byștii de la Vulcan au capo
tat, practic, primind nume
roase puncte, datorită în spe
cial pierderii treptate a lu
cidității tactice. Ce este drept, 
și campionii au arătat poftă 
de joc, formația prezentată 
de ei manifestând justificate 
pretenții la titlu. Ansamblu] 
jocului prestat de învingători, 
departe de a-și datora efi
cacitatea doar slăbiciunii ad
versarilor, a cuprins toate 
elementele rugbyuliii modern. 
O completare de bun augur 
ne-a oferit evoluția lui Niea. 
Punctele au ‘ '
Dragomir (2 
3 tr.. 1. p.),
Cîndea (înc.)
(inc.). A arbitrat P. Niculescu 
★★★

GRI VIȚA ROȘIE — PRO
GRESUL 56—6 (22—6)1 Timpul 

1 strict limitat al după-amieze- 
lor de duminică ne-a împie
dicat să cercetăm dacă nu e 
vorba cumva de recordul 
campionatelor din ultimii 10— 
15 ani. Oricum, departe nu e, 
iar faptul nu ne bucură de 
loc. Da, grivițenii, ți nu nu
mai numele lor „sonore", au 
făcut un adevărat salt valo
ric, anunțîndu și reușita 
novării" formației. Da. 
meroasele încercări, dar 
ales felul în care au 
..construite", au plăcut mult 
în schimb, evoluția adversa
rilor lor a fost penibilă. Am 
avut dorința paradoxală ca și 
■>.........

fost înscrise de 
înc.), Nica (înc.,

Vasilică (inc.), 
și Dragomirescu

-re
nu
nțai 
fost

in rugby, ca in box. să existe 
oprire pentru inferioritatoa 
adversarului... Punctele sînt 
semnate de Oblemenco (d.g.), 
Țibuleac (4 înc., 1. p., 2 tr.), 
Balcan (3 inc.) Simion (5 
tr.), Drăgulescu (2 înc.). Pop, 
(inc.), Atanasiu (înc.) și Sa- 
bău (d.g.) pentru Grivița Ro
șie, respectiv Popescu (2 1. p.) 
pentru Progresul. A arbitrat 
P. Ionescu ★★★★★

G. RUSSU-ȘIRIANU
AGRONOMIA CLUJ — ȘTI

INȚA PETROȘANI 3—9 
(0—0). După un început pro
mițător, clujenii au „căzut" 
în partea a doua a jocului, 
după ce au deschis scorul, 
permițîndu-le oaspeților să 
preia inițiativa și să concre
tizeze ocaziile avute. Punc
tele au fost înscrise de Ba- 
lint (1. p.) pentru Agronomia, 
respectiv Marinescu (1. p.). 
Tacob (d.g.) și Dragoș (înc.) 
pentru Știința. A condus Th. 
Witting ★★★★★ (N. Todo- 
ran-coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
POLITEHNICA IAȘI 0—0. 
Un joc de uzură cu rare faze 
spectaculoase, ambele echipe 
practicînd un rugby obstruc
tionist și lipsit de acțiuni ale 
liniilor de treisferturi. Rezulta
tul redă fidel atît echilibrul 
de forțe, cît și... factura jo
cului, care a abundat în 
greșeli tehnico-tactice. A ar
bitrat M. Ciobanu ★★★★★ 
(E. Solomon-coresp. princ ).

FARUL CONSTANTA — 
C.S.M. SIBIU 19—6 (3—3). Cu 
mai multă gindire tactică în 
momentele decisive, constăn- 
țenii puteau obține o victorie 
încă și mai concludentă. Au 
înscris Constantin (2 înc.), 
Sirbu (înc.), Cristea și Vă- 
tafu/(cîte o 1. p. și o'înc.) 
pentru Farul și Munteanu 
(d.g., 1 p.) pentru oaspeți. A 

^arbitrat D. Zamfir ★★★★ 
(E. Petre-coresp.).

UNIVERSITATEA TIM1 
ȘOARA — STEAUA BUCU 
REȘTI 
dele i 
curaj 
peții 
mai 
rită 
Durbăc din apropierea 
trului terenului. Au î 
Stan (înc., tr.) și Durbac 
d.’g.l A arbitrat V. Cismas 
★ ★★★★ (I. Stan

5—9 (a—
au abordat 

partida, 
au • cîștigat 
mare parte 

punctelor înscrise

INTERES, LA GALATI,
PENTRU BALCANIADA DE BOX

GALAȚI 7 (prin telefon). 
Apropiatele întreceri balcaJ 

nice de la Galați au polarizat 
total atenția iubitorilor spo-- 
tului cu mănuși din localita
te. Dovadă, interesul cu care 
sînt urmăriți boxerii noștri, 
pretutindeni: în pauza an
trenamentelor. la hotel, și 
chiar pe malul Dunării, unde 
ei se relaxează în orele libere, 
la pescuit

Am avut o discuție „Ia o- 
bieet". cu antrenorul Iotului, 
Ion Popa. Zilnic au loc an
trenamente la arena Dunărea, 
unde se va disputa Balcania
da. precum și pe faleza de pe 
malul fluviului. Se lucrează 
intens la aparate și la mă
nuși. Si®bătă seara, repre
zentativa noastră a susținut 
meciuri de verificare, cu spec-

tatori. in compania pugiliști- 
lor gălățeni. Antrenorii lotului 
s-au declarat mulțumiți de 
forma sportivă atinsă de ele
vii lor. ,

În ceea ce privește pronos
ticurile, antrenorul federal 
Ion Popa s-a arătat optimist. 
El ne-a declarat că speră în- 
tr-o comportare bună a ele
vilor săi, și că Balcaniada va 
confirma prestigiul cucerit de 
boxul românesc la campiona
tele continentale de la Bucu
rești. Popa este însă de părere 
că unii dintre boxerii străini 
ce se vor alinia la startul Bal
caniadei. prin faptul că sînt 
mai puțin cunoscuți, pot pro
duce surprize spectaculoase.

T. SIRIOPOL și
GH. ARSENlE-coresp.

PE RINGUL DIN lAMPfRl:

penetrabilă. Oaspeții 
apărat organizat și au 
traatacat periculos. Autorii, 
golurilor! Meder (min. 27) și' 
Pătrașcu (min. 84). A arbi-' 
trat nesatisfăcător E. Pău-’ 
nescu — Ploiești. (L Iancu/ 
coresp. principal).

CHIMIA ,SUCE AVA —POR
TUL CONSTANȚA 2—0 (0—0). 
După o repriză egală, suce
venii au intrat deciși să cîș- 
tige. Profitând de 2 greșelii 
ale constănțenilor, jucătoriil 
au marcat două goluri, prin 
Gălățeanu (min. 77) și Dani-j 
leț (min. 79). Autoritar arbi-J 
trajul lui I. Frăsin — Bacău.; 
(R. Munteanu, coresp.).

CLASAMENTUL
4 4 0 0 9— 2 8
4 3 1 0 13— 6 7 4 
4 3 0 1 9- 3 6] 

3 
3 
2 
2 
2 
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SPORTUL STUDENȚESC
— METALUL BUCUREȘTI 
1—4 (2—0). Sîmbătă, pe sta
dionul Politehnica, studenții 
și metalurgiștii bucureșteni 
și-au împărțit frățește punc
tele. Scorul a fost deschis 
de studenți (Ciornoavă — 
min. 9) care apoi l-au majo
rat la 2—0, prin Cîcu (min. 
42). în repriza secundă, stu
denții au dominat și au mă
rit diferența la 3 goluri (Sîr- 
bu, min. 47 din 11 m). Apoi, 
metalurgiștii au schimbat fi
zionomia jocului și au .mar
cat 4 goluri, prin Pantelimon 
(min 56), Georgescu (min. 
60). Roman (min. 68) și Iancu 
(min. 78). Cu două minute 
înaintea fluierului final, Cicu 
aduce egalarea, din lovitură 
de la 11 m. A arbitrat 
M. Bică — București. 
Dinu).

FLACĂRA MORENI 
POIANA CIMPINA 
(2—0). Joc frumos, cu multe 
faze la poartă, în special în 
repriza a II-a. Golurile au 
fost înscrise de Răduț (min. 
30 și 76), Predan (min. 38 
din 11 m). A condus foarte 
bine R. Stîncan — Bucu
rești. (G. Ilinca, coresp.).

METROM BRASOV — 
GLORIA BÎRLAD 2—2 
(2—1). Bîrlădenii merită punc
tul cu care au plecat de la 
Brașov, pentru insistențele 
depuse în finalul partidei. 
Brașovenii au avut inițiativa 
majoritatea timpului. Au 
marcat: Selimesi (min. 22 
din 11 m). Furnică (min. 44) 
pentru Metrom, 
(min. 40). Chiuș 
pentru Gloria, 
arbitrajul lui 
București. (C. Gruia,' coresp. 
principal).

METALUL
— PROGRESUL
3—2 (1—l). Meciul s-a dispu
tat pe stadionul Politehnica 
din Capitală deoarece tere
nul Metalului este suspendat. 
Jocul a fost viu disputat, pre
sărat însă cu multe neregti- 
larități. Din această cauză, 
în min. 69, Cernega (Progre
sul) a fost eliminat. în pri
ma repriză, 
combinat 
cimp și au reușit să deschi
dă scorul 
(min. 26). După șapte minu
te. C. Ionescu (Metalul) a 
raiat un penalty, iar în min. 
36 P at în repriza

bine
(G.

3—0

secundă, Progresul a luat din 
nou conducerea (autor i 
Iancu, min. 67), apoi meta
lurgiștii au dominat-; mai 
mult, au egalat (Pîrvu — 
min. 75) și au înscris golul 
victoriei (min. 80 — M. Ni- 
țescu). Ultimul gol al Me
talului a fost marcat în ur
ma unui fault la portar și 
nesancționat de arbitrul i. 
Dancu — București, (p.v.).

POLITEHNICA GALAȚI— 
DUNĂREA GIURGIU 2—1 
(1—1). Studenții, cu o for
mație improvizată, au evo
luat slab în fața unei echipe 
de valoare modestă, dar 
te ambițioasă. Golurile 
fost înscrise de Stancu 
42 din 11 m), Bretan 
65), respectiv Pană (min. 7). 
A arbitrat satisfăcător Stavru 
Nicolau—Constanța. (T. Si- 
riopol, coresp.).
PROGRESUL BUCUREȘTI— 

OȚELUL GALAȚI 3—0. Me
ciul este omologat cu rezul
tatul de 3—0 în favoarea e- 
chipei Progresul deoarece 
Oțelul este suspendat pe o 
etapă.

ȘTIINȚA BACĂU — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 0—2 
(0—1). Băcăuanii au dovedit 
o insuficientă pregătire fizică 
și au avut o' apărare ușor

foar- 
au 

(min. 
(min. 0 16— 

0 1 11— 
116— 
0 
o

2
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4 0 13
4 0 13

5—12
3-11

s.

Codreanu 
(min. 87) 

Satisfăcător 
Lazăr —

TIRGOVIȘTE 
BRĂILA

I

1. Politehnica
2. Met. Buc.
3. Portul
4. Chim. Suc.
5. Met. Tîrg.
6. Metrom
7. Prog. Buc.
8. FI. Moreni
9. Ceahlăul 

10—11. Gl. Bîrlad 
10—11. Dunărea

12. Știința Bc.
13. Prog. Br.
14. Poiana
15. Sportul 

studențesc
16. Oțelul

ETAPA VIITOARE (14 septem
brie) : Sportul studențesc — Po-' 
litehnica, Dunărea — Metalul Tir-' 
goviște, Progresul Brăila — Poia-, 
na, Flacăra — Metalul Bucureștii 
Portul — Știința, Ceahlăul — Me- 
trom, Gloria — Progresul Bucu-S 
rești, Oțelul _ Chimia. i

SERIA A ll-a: Gazdele au pierdut un singur punct
C.S.M. REȘIȚA — META

LUL HUNEDOARA 3—0 
(1—0). Reșițenii au dominat 
mai mult iar oaspeții, în 
speranța unui rezultat de 
egalitate, s-au apărat supra- 
numeric. Au marcat: Varga 
(min, 23), Nestorovici (min. 
70 din 11 m) și Pușcaș (min. 
85). în min. 80 jucătorul An- 
ghel (Metalul) a fost elimi
nat pentru proteste. A con
dus bine M. Biolan — Tr. 
Severin. (P. Bocșanu, coresp.).

C.S.M. SIBIU — MINERUL 
ANINA 1—0 (0—0). Gazdele 
au prestat un joc de slabă 
factură tehnică. Unicul gol a 
fost marcat de Flichis (min. 
68). Foarte bun arbitrajul lui 
V. Buiculescu — Caracal. (I. 
Ionescu, coresp. principal).

OLIMPIA SATU MARE— 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 
(2—0). înaintașii Olimpiei au 
ratat ocazii clare. Cele două 
goluri au fost realizate de 
Both (min. 26 din 11 m

28). Corect arbitrajul lui 
E. Călbăjos — Cluj (A, Verba, 
coresp.).

C.F.R. ARAD — CHIMIA 
Rm. V1LCEA 2—0 (1—0).'
Partidă de nivel tehnic me-1 
diocru. Jucătorii/ambelor e- 
chipe au vociferat. Au în
scris: Damian (min. 11) și 
Mihoc (min. 65). S. Patcoș— 
Oradea a condus în nota jo
cului. (C. Orosz, coresp.;.

MINERUL BAIA MARE— 
OLIMPIA ORADEA 0—0. .To
cul a fost la discreția mi
nerilor, dar înaintarea lor 
a dovedit o exasperantă ine- r j 
ficacitate. Arbitrul clujean ’ 
A. Pop, de multe ori depar-j 
te de faze, a dictat decizii* 
discutabile (T. Toliătan, co
resp. principal).

C.F.R. TIMIȘOARA — VA
GONUL ARAD 1—0 (1—0). 
Peste 6000 de spectatori au 
venit la partida liderului seriei, t 
Feroviarii au .controlat mail 
mult timp jocul, iar după' 
pauză au luptat pentru men-' 
tinerea rezultatului. Unicul* 
gol a fost marcat de Guțuli,' 
care a transformat un pe-1 
nalty în min. 41. A arbitrat' 
I. Șerbănescu — Craiova.' 

(C. Crețu, coresp.).
ELECTROPUTERE CRAIO

VA — METALUL TR. SEVE
RIN 1—0 (0—0). în repriza 
secundă craiovenii au jucat 
mai bine, au avut 3 bare si 
au marcat punctul victoriei.' 
Autorul golului: Fiorescu 
(min. 73 din 11 m). Bun ar
bitrajul lui S. Mîndreș — 
București (S. Gurgui, coresp. 
principal).

METALURGISTUL CUGIR 
— RIPENSIA TIMIȘOARA 

/2—1 (1—0). Joc viu disputat. 
Autorii golurilor: Dobai 
(min. 18), Smadea (min. 69 
din 11 m), respectiv Dobîndă 
'(min. 54). Corect arbitrajul 
lui A. Crișan — Arad. (M. 
Vîlceanu, coresp.).

CLASAMENTUL
4 3 0
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2
2
2
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2
1
1
1
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are «
l3

au
în

mitrașc 
p:erdut

brâilenii 
mai frumos

ciștigat cla 
doilea ți-a 
abandoneze 
cunde ale

prin Pareșcura

Petre EPUREANU

C.S.M. Sibiu 6-13!
pe favoarea timișore- 

Marton-coresp.).

REZULTATE 
eâ : Șl 
COCOȘ

14—13 
mior. (Șt.

podea. După
ii?’.'

bucureștencelor să 
a „potou* victoria în 
r jucătoare care n-aufața un 

fost cu

TAMPERE (prin telefon). Sim- 
bătă seara. în cocheta sală „Tam- 
melan Palloiluhailissa" din loca
litate, selecționata de tineret a 
României a învins reprezentativa 
similară a Finlandei (în care fi
gurau și o serie de pugiliști ce 
participaseră la europenele de la 
București) cu scorul de 6—4. Re
zultatul putea fi chiar 8—2 in 
favoarea boxerilor noștri, _ dar 
acest lucru nu a fost posibil da- 

ă faptului că in majoritatea 
iurilor au arbitrat și judecat 

ai țării gazdă, față de 
tara noastră. în aceste 
ecri-7le l-au nedreptăți:

S. Mii 
dn (chiar

1 R^OÎ 
boxeri

/

Campionatul feminin a debutat
cu o surpriză: Rapid

Alături de echipele mascu
line din prima categorie (care 
și-au disputat ieri întâlnirile 
etapei a patra), și formațiile 
feminine din cat. A au intrat 
în întreceri. In prima etapă, 
consemnăm rezultatul surpri
ză de la București, unde ra- 
pidistele au fost întrecute de 
handbalistele sibience, recent 
promovate în prima catego
rie. Iată amănunte privind 
desfășurarea partidelor :

pentru oaspete), a co- 
sub aspect spectacu-

FEMININ : RAPID BUCU
REȘTI — C.S.M SIBIU 6—13 
(2—4) Fără jucătoarele Hede- 
șiu și Băicoianu și cu unele 
improvizații în formație, echi
pa gazdă nu a putut obține 
cele două puncte puse în joc. 
La capătul unui joc în care 
handbalistele din Sibiu (re
venite după cîțiva ani în pri
ma categorie) au fost 
ne, ele au obținut o 
meritată chiar și la 
diferență de scor. 
Dinu).

de 7—5 
respuns
Iar, multe goluri fiind aplau
date. Au cîștigat pe merit 
bucureștenceie care au avut 
un final mai bun și. îndeosebi 
un realizator, Simona Arghir, 
(a înscris 8 goluri), care a știut 
să fructifice mai bine ocaziile 
avute de echipa sa. Univers'- 
tatea a fost lipsită de aportul 
Iui Dobirceanu și Furcoi. O 
mențiune pentru jocul bun 
prestat de portarul Soco' de 
la Constructorul. Au condus 
arbitrii ploieșteni I. Purică 5: 
Gh. Cobihci. (Gh. Rangu).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 17—14 
(10—9). Mult schimbați în bi
ne față de joia trecută, cînd 
au și fost întrecuți de colegii 
lor

mai b’i- 
victorie 
această 

(George

la o diferență 
timișoiencele 
îndeosebi în 
Universitatea

MASCULIN: RAFINĂRIA 
TELE AJEN —DINAMO BRA
ȘOV 14—13 (8—7). Ploieștenii 
au obținut prima victorie în 
acest campionat, dar evoluția 
lor in acest joc nu a fost con
cludentă. Un rezul’at de e- 
galitate ar fi fost echitabil. 
De menționat că handbaliștii 
de Ia Rafinăria au ratat 5 
lovituri de la 7 m. (FI. Albu- 
coresp.).

BUCU-universitate: a
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 11—8 (5—5). în
tâlnirea, care a fost echilibra
tă în cea mai mare parte a 
timpului (min. 28 scorul era

UNIVERSTATEA TIMI
ȘOARA — VOINȚA ODOR- 
HEI 15—9 (7—5). Deși au cîș
tigat 
luri. 
mult, 
atac.
cele mai eficace jucătoare Pe 
Neghină (6) și Metzenrath (3). 
iar oaspetele pe Micloș (2). 
(1. Stan-coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI 
— RULMENTUL BRAȘOV 
14—13 (8—5). După cum arată 
și scorul, partida a fost deo
sebit de echilibrată. Numai 
pregătirea fizică mai bună a

DINAMO BACĂU — MI
NERUL BAIA MARE 23—16 
(7—7). După o repriză în care 
oaspeții au avut mai mult 
inițiativa, handbaliștii băcă
uani au jucat mai bine în 
partea a doua a întâlnirii, cîș
tigind pe merit (F. Ene-co- 
resp.).

din Timișoara, studenții 
bucureșteni au jucat de la egal 
la egal cu deținătorii „Cupei 
campionilor europeni". Ba 
mai mult, ei au reușit în pri
ma repriză de multe ori să-i 
pună in dificultate pe steliști, 
conducînd cu cîteva minute 
înainte de venirea pauzei 
chiar cu două goluri diferen
ță. Și dacă Kicsid, binarul e- 
chipei, s-ar fi dovedit mai de
cis în aceste momente poate 
că altul ar fi fost rezultatul 
partidei. După pauză. însă 
Gruia și Gațu au avut cîteva 
sclipiri și în min. 35 Steaua 
conducea cu 14—9.

O imagine surprinsă în spatele por (ii echipei Metalul, cînd 
apărarea supranumerică respinge un atac al slttdentilor. Fa:ă 
din jocul divizionarelor bucureștene, Metalul — Sportul stu
dențesc (4—4) Foto : N, Tokacek-coresp.

ÂUTOMOBILIȘTI !
Reimefi telefonul i 11.91.71.
Formînd acest număr intre orele' 7*—22, puteți ob|ine o 

asistentă tehnică imediată in orice situafie »S v’|i aflo, 
oriunde.

Atelierele mobile, cutodepanaioarele fi autolransportoarele 
întreprinderii

POLITEHNICA TIMISOA
RA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 20—14 (11—6). Ambele 
echipe au practicat un joc 
spectaculos, de bună factură 
tehnică, aplaudat de căfre 
spectatori. Au cîștigat gazde
le, care s-au impus la începu
tul partidei timp de 15 minu
te, cînd au luat un avantaj 
de cîteva goluri și în ultime
le 10 minute de joc, cind au 
forțat victoria. De menționat 
că în min. 48 scorul era de

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 16—11 
(11—5). Dinamoviștii au rea
lizat o primă repriză remar
cabilă care în cele din urmă 
le-a asigurat victoria. Liou și 
Samungi — în deosebită ver
vă de joc — au tras întreaga 
echipă după ei și se părea 
că vom asista la un scor re
cord. După pauză elevii lui 
O. Vlase nu au mai Insistat și 
jucătorii de Ia Voința, profi- 
tînd și de greșelile arbitrilor 
Gh. Popescu (București) și D. 
PUncă (Ploiești), au reușit o 
serie de cinci goluri consecu
tiv (de la 6—15 la lî—15) 
care nu au periclitat însă vic
toria dinamoviștilor.

Carmen Crișan și Gheorghe Teodor 
Sgjfggf; campioni de juniori ai țăriicampioni de juniori ai țării
Șerban Doboși învins

IAȘL 7 (prin telefon). întrece
rile finale ale campionatelor indi
viduale de tenis de masă ale ju
niorilor s-au încheiat duminică. 
Dacă la fete Carmen Crișan s-a 
impus din nou in fața adversare
lor sale, ea cîștigind nu numai 
titlul la simplu fete, ci și pe cele 
de la dublu fete și dublu mixt, 
la băieți s-a înregistrat o mare 
surpriză. Campionul de anul tre
cut,' clujeanul Șerban Doboși a

de Nicolae Stelian

BUCUREHIBoucMAGHERW

CICLOP
sau.. SĂRITURI

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

la cerere, serviciul de asistență tehnică al întreprinderii 
noastre vă 
ciliul dv.

execută lucrări de promptă asistentă la rfomi

Rețineți s Serviciul de asistență tehn’aă

„CICLOP"
îelolon t 11.9171

•S;
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Anul acesta, sezonul com
petițiilor interne de sărituri 
nu a fost prea bogat. Tocmai 
de aceea, ne-am bucurat cînd 
am aflat de inițiativa secției 
de sărituri a clubului sportiv 
Progresul de a organiza, la 
ștrandul Tineretului, un con
curs în cinstea aniversării a 
20 de ani de la înființarea 
clubului. întrecerea, deși a în
trunit un număr mic de spor
tivi, a plăcut, deoarece, mai 
ales la fete, s-a dat o luptă 
echilibrată pentru ocuparea 
unui loc cît mai bun în cla
sament. In absența campioa
nei Melania Decuseară, acci
dentată, protagoniste au fost 
Ecaterina Dumitriu și Măriu- 
ca Isăcescu, care și-au împăr
țit, de altfel, victoriile. La fel

s-a petrecut și la băieți, unde 
Ion Ilieș și Constantin Nedel- 
cu și-au disputat cu îndîrjire 
întâietatea. Singura surpriză 
a fost produsă de cel mai mic 
dintre frații Nedelcu, Vasile. 
cafe l-a depășit la trambulină 
pe Doru. Este drept, în pri
mul rînd din cauza ratării 
unor salturi de către Doru 
Nedelcu. dar faptul nu scade 
din valoarea performanței lui 
Vasile Nedelcu care și el se 
afirmă ca un real talent. In 
rest, vom menționa gradul de 
dificultate și calitatea unor 
sărituri, deși vremea tomna
tică nu a fost tocmai favo
rabilă desfășurării competi
ției, ultima din acest sezon.

Rezultate : trambulină — 
masculin : 1. C. Nedelcu (Șco-Z‘- ».

■larul) 436,85 p ; 2. I. Ilieș 
(Progresul) 409,25 p; 3. V. Ne
delcu (Școlarul) 344,95 p; 4. 
D. Nedelcu (Școlarul) 336,90 
p; feminin: 1. Mănuca Isâ- 
cescu (Progresul) 317.60 p; 2. 
Ecaterina Dumitriu (Școlarul) 
311,30 p; 3. Mariana Voinea 
(Școlarul) 304,15 p; platformă- 
masculin: 1. I. Ilieș 419 p; 2. 
C. Nedelcu 388,35 p: 3. D. Ne
delcu 262,45 p; 4. V. Nedelcu 
226,15 p; feminin : 1. Dumitrii) 
236,10 p; 2. Isăcescu 208,75 p; 
3. Voinea 196,15 p; combinată- 
masculin : 1. Ilieș 828,25 p; 2. 
C. Nedelcu 825,20 p; 3. D. Ne
delcu 599,35 p; 4. V. Nedelcu

. 571,10 p; feminin: 
triu 547,40 p; 2.
526,35 p; 3. Voinea

1. Dumî-
Isăcescu 

500,30 p.

fost învins, în semifinale, de 
bucureșteanul Nicolae Stelian. De 
altfel, trebuie remarcat succesul 
reprezentanților clubului Politeh
nica din București (pregătiți de 
antrenorul A. Ardeleana) 
Gheorghe Teodor șl Nicolae Ste
lian disputîndu-și finala, primul 
ieșind învingător.

Rezultate tehnice, simplu fete, 
sferturi de finală : Crișan — Con- 
dicaru 2—0, Hariga — Alexan- 
drescu 2—0, Spiridon — Căruceru 
2—0, Tomescu — Coman 2—0, 
semifinale : Crișan — Hariga 2—0, 
Tomescu — Spiridon 2—0, finala: 
Carmen Crișan (C.S.M. Cluj, an
trenor F. Panelh) — Marilena To
mescu (Dinamo Craiova, antrenor 
Virgil Bălan) 2—0 (18, 15). Simplu 
băieți, sferturi de finală : Doboși
— Domnaru 2—o, Stelian — Naf
tali 2—0. Bozga — Sala 2—0. Teo
dor — Bebocică 2—1. semifinale : 
Stelian — Doboși 2—1 ! Teodor — 
Bozga 2—1, finala : Gheorghe Teo
dor (Politehnica București. an
trenor A. Ardeleanu) — Nicolae 
Stelian (Politehnica București) 2-Sd (20, 16).

Dublu fete, finala : Carmen Cri
șan, Monica Hariga (C.-S.M. Cluj, 
Rapid Brașov) — Marilena To
mescu, Nicoleta Spiridon (Dina
mo Craiova, C.S.M. Iași) 2—0 (14, 
13). dublu mixt, semifinale : Cri
șan. Doboși — Tomescu, Stelian 
2—0, Hariga. Bozga — Spiridon, 
Teodor 2—0, finala : Carmen Cri
șan, Șerban Doboși (C.S.M. Cluj)
— Monica Hariga, Gheorghe 
Bozga 2—1; dublu băieți, semi
finale. : stelian. Teodor -1 Firă- 
nescu, Colțescu 2—0, Doboși, 
Bozga — Arjoca. Bobocică 2—0. 
finala : Șerban Doboși, Gheorghe 
Bozga (C.S.M. Cluj) — Nicolae 
Stelian, Gheorghe Teodor 2—1.

D. DIACONESCU 
coțesp. principal

1 3-2
1 7—3
1 5—2
1 4—2
1 5—4
1 3—4
2 8—5
2 4—3
2 5—6
2 8—9
1 4-5
2 4—4
2 2—4
2 3—5
3 1-43 2—6
sept.) :

5
5
5

1. Electroputere
2. c.s.M. Reșița
3. Vagonul
4. C.S.M. Sibiu
5. C.F.R. Tim.
6. Met. Huned.
7. Min. Anina
s. Gaz metan

9—10. Ripensla
9—10. Olimpia S.M.

11. Ollmp. Oradea
12. C.F.R. Arad

13—14. Minerul B.M.
13—14. Metalurgistul

15. Met. Tr. Sev.
16. Chimia

ETAPA VIITOARE
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu, Ri
pensla — Metalul Tr. Severin. 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Baia Mare, Metalul Huned. — Chi
mia, Olimpia Satu Mare — Vago
nul, C.F.R. Arad — C.F.R Tim., 
Minerul Anina — Electroputere, 
Olimpia Oradea — Gaz metan.'

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

(14

1
1
1
1 
î 
o 
o 
o 
o
2
1
1
1 
0 
o

5
5
4
4
4
4
4
3

2

UN INTERESANT

CONCURS MOTO

LA TG MUREȘ
s*a 
la

de alergă-
12 echipe. 

categoria 
(5 ture) —

Sîmbătă și 
duminică 
desfășurat 
Tg. Mureș un 
interesant con
curs de moto-

ciclism, viteză în circuit, în 
cadrul „Cupei orașelor" 
Cursa a avut loc în centrul 
orașului, pe un traseu care 
măsura 2100 m- La start au 
fost prezenți 50 
tori, reprezentând 
Iată cîștigătorii; 
motorete Carpați
Tr. Macarie (Metalul Bucu
rești) 11:25,7; clasa 125 cmc. 
(9 ture) : M. Wetzer (C.S.M. 
Reșița) 16:46,2; 350 cmc. (14 
ture) V. Sabo (Steaua) 25:05,6; 
ataș (7 ture) — Șt- Csorvasi 
— I. Csorvasi (I.R.A. Tg- Mu
reș) 15:44.4 ; 175 cmc. (10 ture) 
—s. Tr. Macarie 19:15,3 ; 250 
cmc. (12 ture) — V. Sabo 
21:45,4; nelimitat (15 ture) — 
V. Sabo 27:49,0- Clasament pe 
echipe :
*4 p, 2. C.S.M. Reșița 29 p, 
3- Metalul București 26 p.

1. I.R.A. Satu Mare

I. PĂUȘ-coresp.



Nr. 658 (6092) pag. a 4-â

ECHIPA ETAPEI

SÂTMĂREANU
COMAN

BARBU FLOREA DELEANU

GHERGHELI DUMITRU
SĂLCEANU NA CHI NEAGU (Rapid) STRAȚ

V

FARUL - BUCURIA VICTORIEI,

PETROLUL - REVIRIMENT DE FOND
FARUL — PETROLUL 2—1 (9—fl)

CONSTANȚA, 7 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion 1 Mai; timp răcoros;

I teren bun; spectatori: circa

Ci TE AJUTĂ Șl ADVERSARUL
JIUL — U.T.A. 1—0 (1—0)

PETROȘANI, 7 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion Jiul; teren moale, 
alunecos; timp Închis; spec
tatori circa 10 000. A Înscris 
Lereter — autogol în min. 37.

JIUL 8 Stan 9 — Georgescu
7, Georgevlcl 8, Stocker 7, Mi
hai 6, Popa 7 . (min. 76 Tonca), 
Sandu 7,'Libărdi 7, Peronescu
8, Cotormani 8, Naldin 6 (min. 
65 Achim 5).

U.T.A. s Gornea 8 — Birău 
7, Bakoș 8, Lereter 7, Bro- 
șovschi 6, Petescu 7, Brin- 
dcscu 7, Sima 6, Axente 7, Do- 
mide 8, Regep i. (min. 70 
Șchiopu 6).

A arbitrat Victor P&dureanu 
(București) Jr-A-A-A-, aju
tat bine la linie de Gh. Li- 
mona (București) și Vasile 
Topan (Cluj).

Trofeul Petschowsclii (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve : Jiul -* 
U.T.A. 0—0.

Jiul a avut nevoie astăzi de 
un ajutor pe cît de neaștep
tat, pe atît de prețios, pentru 
a obține victoria la care spe
rase. Acest ajutor a venit din 
rîndul... adversarilor, Lereter 
fiind jucătorul care l-a „în
vins" pe Gornea după ce 
acesta, în repetate ocazii, reu
șise să-și salveze poarta. Este 
mai mult ca sigur că ulti
mul ar fi oprit și șutul lui 
Sandu, tras fără prea multă 
forță, dar ^.ereter a devi3t 
mingea, trimițînd-o cu boltă 
în colțul opus al porții. Ghi
nion ? Firește. Dar U.T.A. a 
avut și multe momente în 
care șansa a fost de partea 
ei, astfel că, în eiuția acestui 
gol gratuit, arădenii nu pot 
spune că înfrîngerea lor a 
venit chiar din cer.

Jiul a avut mai mult timp 
inițiativa, silindu-i adesea pe 
oaspeți să se rezume la un 
joc defensiv. Cea mai mare 
parte din prima repriză s-a 
desfășurat în aceste condiții, 
U.T.A. acționînd cu multă 
teamă, fără veleități de atac, 
cu evidentă preocupare pen
tru un rezultat de egalitate. 
In afară de două contra
atacuri declanșate pe aripa 
dreaptă, timp de 35 de minute 
U.T.A. a stat „cuminte" în 
jumătatea ei de teren, aștep- 
tînd ratările înaintașilor ad-

verși și sfîrșitul reprizei. Co
tormani, periculos prin desele 
sale înfiltrări în fața porții 
iui Gornea, a fost totuși omul 
care a pierdut cele mai multe 
ocazii. în min. 22 el are o 
frumoasă și prelungită acțiu
ne personală care pare că se 
va încheia victorios, răzbu- 
nînd astfel eșecurile de pînă 
atunci. Dar apărarea arădea
nă, în ultimă instanță, reușeș
te să-1 oprească la limitele 
careului, cu prețul unui fault 
care nu aduce decît obișnui
tele emoții ale unei lovituri 
libere de la 16' m.

Golul survenit în condițiile 
despre care am vorbit la în
ceput, are darul de a chema 
la atac echipa U.T.A-ei ți, 
într-un singur minut Stan tre
buie să intervină de două ori 
pentru a salva echipa. EI res
pinge în corner lovitura de 
cap a lui Domide, care țintea 
colțul de sus al plasei și cî- 
teva secunde mai tîrziu, prin- 
tr-un reflex extraordinar, pa- 
rează voleul lui Axente car* 
părea necruțător.

După pauză Jiul inițiază 
primele atacuri și are o si
tuație rarisimă de a majora 
scorul, dar Libardi, ajuns la 
marginea careului, trage în 
bară ! Asistăm și la o altă 
fază periculoasă : Gornea ra
tează Intercepția și poarta râ- 
mine ^oală. Bakoș insă, înlă
tură golul. Apoi jocul se echi
librează și începe chiar să se 
desfășoare în nota de superio
ritate a U.T.A.-ei care acțio
nează acum cu mai multă a- 
dresă. Un șut prin surprinde
re de la 35 de m al lui Do
mide îl înspăimîntă pe Stan 
care apără, greu, cu piciorul. 
Presiunea oaspeților se accen
tuează în ultimele minute de 
joc, înlesnită și de faptul că 
Jiul joacă acum în 10 oameni, 
Georgescu fiind eliminat de 
pe teren. Dar arădenilor le 
lipsește omul de gol, Domide 
cu toate eforturile de a se 
demarca fiind literalmente 
blocat de cîte 2—3 adversari

In rezumat i joc frumos ș; 
rezultat echitabil.

Jack BERARIU

Primul ztmbet pe fața 
antrenorului Steinbach 

f

A.S.A. TG. MUREȘ —
UNIVERSITATEA CRAIOVA | 

2-0 (1-0
TG. MUREȘ. 7 (Prin ttSefon. I 

de 1* trimisul nostru). Sta
dion a August, timp Înnourat, 
teren bun, spectatori 16 600 ;
Au marcat : Trâznea (min.
48). Ciutae (min. <I>.

A.S.A. TG. MUREȘ : Soliom 
* — s learn 7, Onteș 7, Toth 
7. Czako 8. Siko 7, Ciutae 7. 
Caaiaro 7 (min. TS Hajnal). 
Naghi 84-, Trăznea »+, Lucaci 
(.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 8 — Niculescu 7, Miuca
6, Popa 7, 6. Desetnieu
S, Iran 8, Stefinese-u '. VeJea
7, Oblemenco I. Bllan * (min. Ti Tăceri).

A arbitrat Mircea BJduleseu 
(Oradea) ajutat
bine la tușă de N. Petriceanu | 
(București) si AL Toth (Ora
dea).

Trofeul Pessebowțcbi rpen- 
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : A-S.A. 
Tg- Mureș — Universitatea 
Craiova •—8.

Un zimbet care se lasă aș
teptat de patru etape. Un 
surîs destins ți eu atît mai 
plin de mulțumire pentru 
meșterul „Piter*. cu cît echipa 
sa a obținut nu numai victo
ria. dar și meritate aplauze 
pentru un joc fair, avîntat și bi
ne chibzuit tactic. A fost, ta- 
tr-avăr, o partidă cu remarca
bile momente de fotbal, iar 
la aceasta a contribuit într-o 
foarte bună măsură ți forma
ția craioveană, cu o apărare 
solidă, tenace, ți un pachet 
de înaintași surprinzător de 
mobili și agresivi în fața 
porții.

Mureșenii s-au avîntat de la 
început pe un front larg spre 
poarta lui Oprea. Studenții, 
mai bine clădiți, au respins 
destui de ușor primele tenta
tive, dar eînd gazdele au în
țeles că trebuie să culce min
gea la pămînt și să apese pe 
accelerator, pericolul în ca
reul craiovean a sporit în in
tensitate. Lucaci, Caniaro și 
Trăznea au ratat unul după 
altul, daY craioveanul Bălan a 
provocat cea mai mare ten
siune în min. 21, executind 
extrem de puternic o lovitură 
liberă de ia 35 de metri. So- 
lyom a salvat insă. A urmat 
imediat o combinație Naghi — 
Trăznea — Ciutae, ultimul a 
pătruns in careu, dar șutul 
său a fost anemic. In min. 34, 
Naghi, deosebit de laborios, 
trimite o minge ideală lui 
Trăznea. Oprea zboară prin 
aer și blochează. Golul mure-

șan nu întîrzie însă decît 6 
minute. Siko execută în min. 
40 o lovitură liberă. El evită 
zidul craiovean și pasează la
teral lui Lucaci, infiltrat pe 
dreapta. Acesta centrează 
scurt în careu. Popa ezită și 
mureșanul Trăznea plasează, 
după un salt inspirat, balo
nul, cu capul. în colțul plasei 
lui Oprea.

După pauză craiovenii în
cearcă egalarea. Ei au mo
mente de intensă presiune, 
dar șuturile lui Oblemenco 
și Srt--'—n-au adresă, 
în min. 53 portarul Sol yom 
scapă cu fața curată dintr-o 
Învălmășeală în careu, cule- 
gind balonul din picioarele 
lui Bălan. în min. 67. acest 
r.eastimpărat Oblemenco îl 
pune în cursă pe Velea, care, 
cu trei adversari în spate, 
irumpe în careul mureșenilor 
și trage milimetric cu bara. 
Gazdele ies din încercuire și 
caută iarăși poarta craiovea- 
nă. Trăznea (min. 69) ți Ciu- 
tac (min. 70) se bîlbîie în ca
reul oaspeților, ultimul avînd 
numai portarul în fa’ă. Iată 
și minutul 73 • arbitrul pe
depsește cu o lovitură indi- » 
rectă „paria men țările" lui 
Deliu. De la 20 m, Naghi șu
tează Intr-un buchet de Ju
cători, Siko trage și el cu 
năduf. Oprea respinge la Ciu- 
t«c și acesta reia cu capul in 
plasă de la 2 mi 2—0. Dar cra- 
iovenii nu depun nici acum 
armele. -—1 Ti ratează
în min. 76 o fantastică oca-
zie, iar Hajnal ÎL.. întrece 
6 minute mai tîrziu după ce 
pătrunde în careu ți zguduie 
bara cu șutul său.

G. MIHALACHE

TEAȘCĂ SALVAT DE FORTUNA.!
Mult au dorit fotbaliștii 

clujeni victoria în meciul cu 
echipa condusă de Teașcă 1 
Ambiția de foști elevi care 
vor să arate ex-profesorului 
lor ce pot, dorința revanșei 
fotbaliștilor care au avut di
ferende cu el (Barbu, Adam, 
Oprea, Solomon etc.\ și fără 
îndoială perspectiva de a tre
ce pe primul loc al clasamen
tului (în ipoteza înfrîngerii 
U.T.A.-ei) au fost tot atîtea 
reactive doping-uri psihice 
pentru un 11 care a atacat 
90 de minute din 90 1

De ce n-a cîștigat totuși 
„U“ ? Din următoarele (cel 
puțin) nouă motive :

1) Pentru că echipei clu
jene i-a lipsit — flagrant — 
scînteia de luciditate cu care 
să detecteze slăbiciunile „re
dutei" piteștene; 2) Pentru 
că formația argeșeană s-a a- 
părat cu o voință spartană, 
jucătorii săi ieșind cu piep
tul, cu fața (cu... inima) în 
întîmpinarea șuturilor furi
bunzilor atacanți clujeni; 3) 
Pentru că... barele au fost de 
trei ori aliatele lui Teașcă1 
4) Pentru că pasa decisivă 
este o lecție încă necunoscu
tă marii majorități a fotba
liștilor de la „U“, care au 
combinat adeseori bine pînă 
,1a ultima pasă — cea mai 
importantă — trimisă defec
tuos celui care urma să șu- 
teze ; 5) Pentru că unii dintre 
jucătorii clujeni au vrut (pro
babil) să rupă plasa lui Ni- 
culescu cu loviturile lor, șu
tind invariabil ca din tun, 
cînd, adeseori, ar fi fost su
ficientă doar o.... flintă și, 
mai ales, un ochi (șuturi or
bești din 3, 4, 5, 6 ml); 6) 
Pențru că Barbu a fost re
gele „spațiului aerian" inăl- 
țindu-se vulturește, de zeci 
de ori — peste piramide de pe
destrași uluiți ; 7) Pentru că

UNIVERSITATEA CLUJ — F. C. ARGEȘ 1—1 (0—1)
CLUJ, 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Stadion Municipal, timp fru

mos, teren bun, spectatori 
22 000. Au marcat : Radu (min.
4) , Adam (min. 47).

„U“ CLUJ : Moldovan 7 — 
Crețu 7 (min. 46 — Uifăleanu
5) , Neșu 7, Solomon 8, Cim- 
peanu % Anca 6, Oprea 6, 
Mustețea 5, Cod rea 6, Adam 7, 
Barbu 7.

F. C. ARGEȘ : Ni cu! eseu 8 
— Pigulea 7, Barbu 9, Vlad 7,

Ivan II 7, Olteanu 7, Ștefă- 
nescu 7, Radu 8, Prepurgei 6, 
Do b rin 5, Jercan 5 (min. 62 — 
Ionescu 5).

Radu a fost eliminat in min. 
88 pentru atitudine nesportivi.

A arbitrat Gh. Popovici 
(București) + + ajutat 
de M. Rotaru (Iași) și O. 
Comșa (Craiova).

Trofeu! Petschowschi (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve: WU“ Cluj 
— F.C. Argeș 2—0 (1—0).

AZI, MECI INTERNATIONAL
IN Dr. STAICOVICI

Astăzi, pe terenul Progresul, 
lncepînd de la orele 16,30, se 
va desfășura partida interna
țională de fotbal dintre for
mațiile Progresul București și 
Young Africans (Tanzania).

12*00; au înscris: Kallo (min. 1 
46), Stânescu (min. 51), Tufan 
(min. 70).

FARUL: Șteianescn 8 — 
Antonescu 6, Stoica 7, Măreț 
7, Pleșa 7, D. Popescu 7 (min. 
67 Ologu), Koszka 8, S. Avram 
7 (min. 62 Tlnase), Sasu 8, 
Tufan 5, Kallo 7.

PETROLUL : Vișan 8 — N. 
Ionescu 8, Bid in 8, FI o rea *, 
Mocanu 8. Din cu ti 8, Moraru 
7. Grozea », Cotiși 6 (min. 80 I 
Juhasz), Stânescu 9, Opri van 
7.

A arbitrat V. Liga (Galați) i 
ajutat la linie de 

Gh. Btrsan (Galati) ?1 T. Leea 
(Brăila).

Trofeul Petscbowscbi (pen
tru public) : 8.

Tineretjrezerre : Farul —
Petrolul t—i (Ț—i).

De vreo trei ani tot auzeam 
că la Petrolul se încearcă 
relansarea unei echipe, dar nu 
vedeam conturîndu-se această 
promisiune. Credem însă că 
este momentul să anunțăm că 
promisiunea respectivă începe 
să fie onorată. După modul 
cum a jucat la Constanța o 
partidă grea, cu un adversar 
obligat să scoată maximum 
de profit din fiecare meci 
programat acasă, devine evi
dent câ ploieștenii slut din 
nou o formație viguroasă, stă 
pînă pe un crez tactic, puter
nică prin asamblarea corectă 
a calităților unor tineri și în
zestrați jucători, precum și 
prin sudura lor morală. Am 
văzut 11 fotbaliști care alear
gă continuu incercînd să facă 
în fiecare clipă ceva util pen
tru echipa lor. Am văzut un 
dispozitiv defensiv acționînd 
ca un mecanism de precizie 
(ce păcat de cele două greșeli, 
naive, întimplate în mijlocul 
unor faze banale, cînd Moca
nu și Grozea n-au degajat !a 
momentul oportun), din care 
fi exceptăm doar pe Oprișan 
și pe Cotigă. Am văzut jucă
tori cu randament excelent ta 
atac și apărare (Grozea. Din- 
cuță, Stânescu), precum și 
tendința spre ofensivă a în
tregii echipe, tendință mani
festată prin acțiuni declanșa
te fulgerător, dezvoltate va-
riat, cu viteză, curaj și chiar 
viclenie. Am mai văzut, de

asemenea, un portar de cea 
mai bună rasă (Vișan) și un 
înaintaș cu tehnică rafinată, 
cu ochi de coordonator și șut 
năpraznic ca o lovitură a sor
ții (Stânescu).

Aceste atribute au fost 
pregnante și merită să le sub
liniem deși Petrolul a fost 
înfrîntă — aprecierile adre
sate unei echipe pentru că, 
credem noi, nu trebuie rostite 
întotdeauna îngenunchind în 
fața rezultatului.

Farul a cîștigat partida cu 
mijloace corecte — deci me
ritat. avînd și unele momen
te de dezlănțuire coerentă, 
dar în ansamblu a fost inferi
oară jocului adversarului.

Tn fotbal însă, sîntem obiș- 
nuiți ca jocul șanselor să nu 
urmeze de multe ori prea 
strict indicatorii valorici. Am
bele formații au atacat în e- 
gală măsură, ofensiva constăn- 
țeană avînd însă un substrat 
mai mult* psihologic pe cînd 
cea a oaspeților clarviziune 
tactică.

Bazil Marian are un lot de 
o modestie alarmantă din care 
se străduiește să scoată o e- 
chipă capabilă să acumuleze 
puncte. Experiența lui ne de
termină să credem că va 
reuși acest singur lucru, după 
cum ne îndoim că va izbuti 
să creeze și echipa pe care 
publicul constănțean o așteap
tă de atîta timp.

Gazdele au deschis scorul 
prin Kallo (reluînd din voie 
o impecabilă centrare a Iui 
Sorin Avram). Ploieștenii au 
egalat printr-un șut de o rară 
violență, expediat de Stă- 
nescu, după o combinație C- 
prișan — Cotigă.

Rezultatul a fost stabilit 
de Tufan care, cu un balon 
primit de la Kallo, a rămas 
singur cu portarul Vișan în- 
tr-un moment de anchiloză a 
apărării ploieștene. Dincolo 
de aceste goluri, ambele for
mații au mai avut, slavă 
domnului, numeroase ocazii... 

Qt privește arbitrajul, pen
tru un debutant, gălățeanul 
V. Liga s-a dovedit atent, 
discret și corect.

Romulus BALASAN

IN SFIRȘIT, PRIMELE PUNCTE!

arbitrul Popovici a rezistat cu 
cinste presiunii unei minore 
părți a publicului care a ce
rut de două ori penalty (o 
dată în repriza întîi și o 
dată în repriza a doua) la 
faze la care elementul inten
țional — de lovire a mingii 
cu mîna — n-a existat; 8) 
Pentru că echipa lhi Fane 
Cîrjan a avut ieri un imens 
ghinion; 9) Pentru că team- 
ul lui Teașcă a avut. în 
schimb, noroc cu carul, For
tuna salvîndu-i pe piteșteni 
din situații disperate, i

Puneți în ecuație acești 
nouă termeiji și veți avea ex
plicația draw-ului de la Cluj.

Poate vă întrebați care a 
fost filmul partidei ? Cu ex
cepția fazei din min. 4, cînd 
Radu țîșnește pe lingă Solo- 

( mon și înscrie într-o tăcere 
de catedrală, jocul a avut, în

general, aspectul unei miuțe, 
la o poartă. Cea a piteșteni- 
lor. Din zeci de șuturi (al 
căror inventar nu-1 facem 
pentru că am ocupa spațiul 
a trei cronici) consemnăm 
barele clujenilor (min. 8 > 
Crețu — din lovitură liberă 
de la 25 m ; min. 38 i Muste- 
țea — șut din întoarcere de 
la 3 m ; min. 58 s Adam — 
lovitură de cap) și golul lui 
Adam (min. 47), născut din 
legendara aruncare de Ia 
margine a lui Cîmpeanu... 
Ocazii de gol ? Peste 20, din
tre care 6—7 din acelea care 
ridică tribunele în aer!

Aceasta este istoria „nulu
lui", în care punctul obținut 
de F.C. Argeș echivalează 
(prin șansă) cu un punct 
cîștigat la loz în plic...

Marius POPESCU

Spectatorii orădeni au văzut 
aici 10 goluri cinci în partida 
cădeți lor și restul în cea a 
divizionarilor A. Să recunoaș
tem că este o porție consis
tentă care mai potolește cum
va apetitul fidelilor Crișului, 

cam înfometați de puncte și 
goluri la acest început de 
campionat

Au fost deci, multe goluri, 
a fost o victorie categorică a 
Crișului care le-a adus și pri
mele două puncte, dar a fost, 
din păcate, destul de puțin 
fotbal autentic.

De ce? în primul rînd pen
tru că din duelul greșelilor 
celor două apărări a căzut re
pede, răpusă în primele 20 de 
minute, cea a oaspeților. Cn 
„concursul" unei linii de fun
dași pentru care plasamentul 
și jocul la intercepție mai pre
zintă unele secrete, cu un por
tar gîtuit de emoțiile debutu
lui în prima categorie, fero
viarii clujeni s-au văzut con
duși cu 3—0! Astfel, după ce 
Harșani. Suciu și Kun TI trag 
din careul mic în „zidul" fe
roviar, Kassai reușește să in
troducă mingea în plasă (min. 
7): 1—0. Șapte minute mai 
tîrziu, Suciu îl deschide pe 
același Kassai care pătrunde 
în careu flancat de Cojocaru, 
Lenghel iese neinspirat din 
poartă, atacantul orădean în
scriind plasat: 2—0.

în min. 17, Harșani pătrun
de impetuos pe extremă pînă 
aproape de linia de corner, 
centrează înapoi la Kassai ca
re luftează, dar mingea ajun
ge la Cociș, care șutează în
cet, balonul strecurîndu-se în

CRIȘUL —
ORADEA, 7 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Sta
dion Crișul; teren bun; vreme 
admirabilă; spectatori 6 000. 
Au marcat: Kassai (min. 7 și 
14), Cociș (min. 17), Suciu 
(min. 77) și Sooș (min. 52).

C.F.R. CLUJ 4—1 (3—0)
mir 5, Soos 6, Cojocaru 5, Ro
man 4, AI. Vasile 6 (min. 75 
stincel), Bretan 5, Schwartz 
5, M. Popescu 6, Soo 6 (min. 
31\Zanca 5), Petrescu 6.

A arbitrat Pop Gavrilă (Bra-

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 36 ETAPA 
DIN 7 SEPTEMBRIE 1969

I. steaua—Dinamo Buc. 2
II. Rapid—Steagul roșu anulat

III. Farul—Petrolul 1
IV. „U“ Cluj—F.C. Argeș x
V. Crișul—C.F.R. Cluj 1

VI. A.S.A. Tg. M._„U“ CV. 1 
VII. Jiul—U.T. Arad 1

VIII. Din. Bacău—Politehnica 1
IX. Chimia Suc.—Portul C-ța 1 
X. Met. Tirg.—Prog. Brăila 1

XI. Min. B.M.—Olimpia Oradea x 
XII. C.F.R. Tim.—Vagonul 1

XIII. Metal urg. Cugir—Ripensia 1
Fond de premii : 305 247 lei.
Meciul II disputîndu-se Înaintea 

închiderii concursului a fost anu
lat, particlpanțil primind prono
stic exact conform noilor preve
deri ale regulamentului.

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPKES
DIN 7 SEPTEMBRIE 1969

FAZA I :

Extragerea I : 38 10 45 7 21 23 12
Extragerea a Ii-a : 14 42 34 6 40

38 23 » < n-Extragerea a III-a : 6 42 5 1 2-o
39 11

FAZA A II-A :

Extragerea a IV-a : 40 16 19 6 
28 2 31Extragerea a V-a : 39 5 7 18 33 
19 9

Fond de premii : 1 408 588 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

va începe : în Capitala de la 16 
septembrie pînă la 22 betombrie 
a.c., în provincie de la 19 septem
brie pînă la 22 octombrie a.c. 
inclusiv.

CRIȘUL s Katona 7 — Ba
logh 7, Sărac 6, Naghi 6, Po
povici 7, Coci* 7 (min. 41 Dă- 
răbao 6), Lucaci 6, Kun II 6, 
Suciu 8, Kassai S, Harșani 8 
(min. 67 Arnoțchi).

C.Iâ. : Lenghel 6 — Drago-

șov) ajutat la tușă
de Petre Badea (Brașov) șl 
Ioan Rusu (Tg. Mureș).

Troteul Petschowschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Crișul 
Oradea — C.F.R. Cluj 5—0 
(1-0).

plasă, pentru că Lenghel plon
jase tardiv i 3—0.

După acest scor confortabil, 
Jucătorii orădeni au lăsat 
motorul la relenti, o dată cu 
scurgerea reprizei jocul lor 
devenind tot mai individua
list, mai Incîlcit C.F.R. în
cearcă să frîneze pe panta in
succesului ce se profila cate
goric, dar propria încărcătură 
— mișcare greoaie și haotică 
în teren, lipsă de decizie ta 
apărare și de șut în atac — 
constituie principala piedică. 
Din acest echilibru precar re
zultă o bună perioadă a me
ciului anostă, din care am re
marcat doar ratarea lui Zanca 
din min. 37, cînd singur cu 
Katona a tras slab, dîndu-i a- 
cestuia posibilitatea să res
pingă, și golul de onoare al 
clujenilor, înscris în min. 52 de 
Sooș care a reluat cu capul în 
poartă balonul trimis de M. 
Popescu din lovitura liberă

executată de la 18 metri, la
teral.

Ultimele 20 de minute re
vin la linia de plutire, semna
lul dîndu-1 Balogh și Arnoț- 
ehi, care au șutat pe rînd în 
min. 68, dar Lenghel a respins 

in extremis. In min 77 s-a 
pecetluit scorul final, Suciu 
trîmițînd sec balonul prin
tr-un void spectaculos din 6 
metri în poarta Iui Lenghel 
fructificînd astfel centrarea lui 
Kassai. Min. 85 și 87 puteau 
rotunji cifra golurilor, dar 
Zanca a trimis mingea cu ca
pul în Katona de la numai 3 
metri, iar centrarea excelentă 
a lui Suciu n-a găsit omul de
cis să împingă balonul în 
poartă, pe llngg apărarea u- 
luită a feroviarilor. Aceste ni-, 
time faze au parafat, de alt
fel, în final, slăbiciunile echi
pei oaspete care au facilitat 
victoria categorică și indiscu
tabilă a Crișului.

I 
Paul SLAVESCU

D1NAK0-STEAUA
(Urmare din pag, 1J 

furie fQile albe de manuscris 
transcriind critici severe. A- 
cum, într-un moment al bu
curiei lucide n-ar avea niciun 
rost să căutăm înadins nod 
în paDură. Nu pentru oă n-am 
găsit; nu pentru că me
ciul n-a avut scăderile lui, 
perioade de monotonie, ceva 
din atmosfera „amicalelor"... 
Evident, însă, mult mai mari 
au fost ieri, meritele jucăto
rilor care au realizat una din 
cele mai bune partide din 
ultimii ani (chiar foarte mulți) 
pe stadioanele din țara noas
tră.

Felicitări, deci echipelor 
STEAUA și DINĂMO, ai că
ror jucători au dovedit „tri
bunelor" nu numai talent și 
valoare ci și acea incendiară 
pasiune pentru fotbal, o mare 
putere de luptă și dăruire, un 
respect profund, onorant, față 
de suporteri și față de toți 
amatorii de sport. A fost un. 
meci asemănător celor pe care 
pînă acum le priveam stupe- 
fiați. pe ecranele televizoare
lor care transmiteau sau re- 
transmiteau de pe Wembley, 
Maracana...

Rezultatul tehnic a fost fa
vorabil echipei DINAMO t 
victorie, meritată, la limită î 
Cum s-a ajuns la acel 3—2, 
nesigur pînă în ultima se
cundă 7

MIN 1—151 Atacă Steaua 
prin Pantea și Creiniceanu. 
Primul contraatac dinamovist- 
Lucescu. pentru reglarea tiru
lui. Urmează min. 7 în care 
poarta iui Suciu este bom
bardată succesiv de Dumitra- 
che, Lucescu și Sălceanu. E 
rîndul lui Creiniceanu să în
cerce deschiderea scorului, dar 
Deleanu și, în ultimă instan
ță Coman îl stopează. în 
min. 13. Dumitru Nicolae este 
cît pe-aici să-l scape pe Du- 
mitrache 1

Nu se anunță însă „meciul 
mare"...

MIN 16—30 t Două goluri 
care cad fulgerător, pe răs
punderea directă a fundașilor 
centrali. Min 17 t Voinea exe
cută o lovitură de la 16 m, 
Coman reține, trimite lung în 
față spre Stoenescu, acesta îi 
trimite în adincime lui Săl- 
ceatiu, care pătrunde prin 
culoarul nepermis de larg din
tre D. Nicolae și Ilălmăgeanu 
și înscrie spectaculos.

MIN 21, la o fază de atac, 
Voinea a sesizat poziția avan
sată a lui Coman și a aruncat 
mingea peste el, în poartă. 
Crăciunescu a degajat și jocul 
a continuat. De la masa pre
sei am văzut mingea depă
șind linia porții — DECI GOL 
— dar arbitrul de tușă I. 
Hrisafi, greșit plasat, n-a sem
nalizat nimic și — la rîndul 
lui — arbitrul de centru Au
rel Bentu n-a considerat . o- 
portun să intervină. MIN. 271 
după o serie de atacuri care 
anunțau că golul 2 plutește 
pe aproape, Dumitrache reia 
cu capul — la o lovitură de 
colț — în plasa porții lui 
Suciu.

Cu un handicap de două 
goluri, cu evidentă fragilitate, 
unebri derută în jocul funda
șilor centrali. Steaua pare să 
se prăbușească.

MIN. 31—45 1 Dumitrache, 
accidentat în alergare este în
locuit cu masivul Doru Po
pescu și atacul dinamovist 
pierde din forța sa de șoc. 
Steaua trimite în față pe Voi
nea și Tătaru II să aștepte 
excelentele centrări ale lui 
Sătmăreanu. dar...
> Jocul scade în ritm, dar con
tinuă să fie frumos.

MIN. 46 -60 : încă două 
goluri — de data aceasta în
tr-un singur minut! Tțicrnai 
cînd din formația lui Dihamo 
dispăruse și Lucescu MIN. 
52 : Sălceanu reia puternic la 
o lovitură liberă acordată pen
tru un fault comis de Du
mitru Nicolae. Mingea lovește 
bara și' deviază in plasă : 
3—0. Nici nu se schimbă bine 
tabela de marcaj și Creini
ceanu face o cursă personală 
la capătul căreia șutează sec i 
3—1.

MIN. 61—75 t Golul lui 
Creiniceanu schimbă total as
pectul jocului. Steaua rede
vine Steaua. Sînt minutele în 
care, de altfel pînă la sfîrșitul 
meciului, tribunele vor aplau
da fără întrerupere jocul ce
lor două echipe.

Atacă, dezlănțuiți, jucătorii 
de la Steaua și în min. 70, la 
o centrare a lui Voinea, Tă
taru II introduce mingea în 
plasă sub privirile uimite ale 
lui Crăciunescu. marele ab
sent al fazei.

Fotografii nu mai știu la 
care poartă să zăbovească. Ni
meni nu mai ascultă tranzis- 
4*(NO I p1

yiN’ 76—90 1 Acțiuni ful
gerătoare, șuturi pe poaită, 
bare — tot ce poate avea mai 
frumos fotbalul.

Meciul ia sfîrșit în această 
atmosferă de fotbal universi
tar. Cînd or fi trecut 90 de 
minute ?

DOUĂ PUNCTE PENTRU BĂCĂUANI SI... DOAR ĂTiî
5

Dacă i-am fi întrebat pe 
spectatorii băcăuani ce meci 
mai slab ca acesta au mai vă
zut vreodată, credem că le-ar 
fi fost foarte greu să găsească 
un altul. Politehnica Iași a 
dovedit că trece printr-o a- 
cută criză de formă (sub toate 
aspectele — fizic, tehnic, tac
tici și că nu este o întîm- 
plare că după patru etape n-a 
reușit să înscrie măcar un gol. 
în maniera în care joacă (este 
un fel de a spune) nici nu 
putea să evite acest record 
nedorit. Surpriza acestei par
tide a constituit-o însă faptul 
că Dinamo — formație recu
noscută cîndva pentru impe
tuozitatea și forța cu care ac
ționa în jocurile de acasă, la 
care se adăuga eficacitatea — 
i-a ținut isonul partenerului. 
Așa se explică calitatea total 
nesatisfăcătoare a acestei par
tide. Politehnica, cu două vîr- 
furi în atac, a arătat că nu 
și-a propus să cîștige, ci să 
scoată, dacă va avea șansă, 
un egal. Pînă în minutul 34 
(cînd Contardo a executat de 
la 30 de metri o lovitură li
beră) ieșenii n-au tras decît

un șut pe poartă, — Cuper- 
man în min. 9. S-au zbătut 
Stoicescu și Constantinescu 
(ultimul pînă la greșeala co- 
jnisă) să apere onoarea for
mației. Ceilalți au alergat în 
van, au pasat aiurea, au tri
mis baloane la întîmplare și 
au tîas cît au putut de timp.

Dinamoviștii au avut supe
rioritate teritorială — grație 
și așezării în teren a adver
sarilor — dar în prima repri
ză nici ei n-au făcut mare 
lucru. Dembrovschi, autorul 
golului de la Belgrad, nu s-a 
văzut decît de două, trei ori, 
Băluță trăgea întotdeauna pe 
lingă minge, iar debutantul 
Neumaier a demonstrat o fru
moasă fentă și că centrează 
binișor. Totul a rămas la... 
piciorul lui Ene. Dar Ene, al
tădată golgeterul băcăuanilor, 
n-a fost în zi de șut.

Cîteva acțiuni ale localnici
lor i în min. 5, Duțan a șutat 
din unghi ; în min. 8 Ene a 
centrat foarte bine, dar Bălu
ță și Neumaier au sărit gre
șit ; în min. 18, David, venit 
în atac, șutează puternic, însă

DINAMO BACAU — POLITEHNICA IAȘI 1—0 (0—0)
BACĂU, 7 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Stadion 
23 August, timp frumos, teren 
eu multe denivelări, specta
tori 8 000. A marcat Vătafu tn 
min. <0.

DINAMO BACAU : Ghi(ă 8 
— Kiș 5, Nedelcu 5, Velicu 5, 
David 5, Duțan 6, Vătatu 5, 
Ene 7, Dembrovschi 5, Băluță 
4, Neumaier 5 (min. 7t Ru- 
giubei 5).

POLITEHNICA IAȘI ! Con
stantinescu 5 (pentru greșeala 
de la gol) — Pal 5, Alecu 5,

Stoicescu 7, Gavrilă 5, Romilă 
4 (min. 80 Ailoaiei), Contardo 
4, Marița 4, Goleac 5, Cuper
man 4. Simionaș 4.

A arbitrat C. Dinulescu 
„neajutat" cum tre

buie de M. Sadoveanu (ambii 
din București) și Z. Drăghicî 
(Constanța).
Trofeul Petschowschi (pen

tru public) : 7.
La tineret-rezerve : Dinamo 

Bacău — Politehnica 4—0 
(2-0).

imprecis : in min. 23. Neu
maier preia frumos cu dreptul 
și cu stîngul din void, trage, 
de puțin peste bară. în min. 
44 oaspeții se hotărăsc să dea 
o replică în atac și Cuperman 
șutează la capătul celei mai 
frumoase faze realizată de ei. 
După pauză nimic nu s-a 
schimbat în concepția celor 
două formații. Au dominat lo
calnicii, le-a lipsit însă un 
„cap limpede" care să încer
ce să construiască ceva mai 
consistent. Mingea era prelua
tă de atacanți, condusă mult 
și apărătorii adverși degajau

cu ușurință în corner (de 15 
ori in acest joc).

în repriza a doua se remar
că Ghiță prin intervenții ex
celente la șuturile lui Cuper
man (min. 47 și 57) și Marica 
(min. 62 și 85). Golul meciului 
a fost înscris în min. 70 gra
ție unei greșeli a lui Constan
tinescu De pe partea stingă 
David execută înalt o lovitură 
liberă, Constantinescu iese 
greșit si Vătafu trimite cu 
capul în poarta goală

Cam atît despre o partidă 
de slab nivel tehnic.

Constantin ALEXE



ÎN PREAJMA CELEI DE A Vil a BALCANIADE DE BOX
CORESPONDENTE SPECIALE PENTRU sportul

Ne mai despart puține zile pînă la startul celei de a Vil-a 
ediții a Balcaniadei de box. De azi după amiază încep să so
sească oaspeții noștri, boxerii bulgari, iugoslavi și turci. Pen
tru a afla amănunte asupra loturilor reprezentative, care vor 
lupta alături de boxerii României pentru titlurile balcanice, 
ne-am adresat corespondenților ziarului nostru, în capitalele 
țărilor ce-și trimit emisarii în întrecerile care încep Joi pe 
ringul de la Galați.

BULGARII VOR FI REDUTABILI...

SPERANȚE PENTRU PODIUMUL PREMIAȚILOR

ANKARA
Cei zece boxeri care vor re

prezenta Turcia la întrecerile 
balcanice pornesc spre Galați 
cu multe speranțe. Ei au ma
rea dorință de a apăra cu 
succes bunul renume al pu- 
gilismului turc, chiar dacă 
jumătate din echipă este for
mată din boxeri care debu
tează în întrecerile de peste 
hotare. Este vorba de Huseyin 
Seker -(categoria 48 kg), Erim 
Denizer (cat. 51 kg), Ayhan 
Kodak (cat. 54 kg.), Hamdi 
Aygit (cat. 60 kg) și Akdogan 
Kazandoger (cat. 71 kg), toți 
tineri pugiliști care compen
sează lipsa de experiență in
ternațională printr-un real ta
lent și puternică dorință de 
afirmare.

în special, aș dori să atrag 
atenția spectatorilor români 
asupra semi-greului Kazando
ger, pe care-1 văd capabil de 
o bună performanță la aceas
tă Balcaniadă. El, împreună 
cu consacrații Seyfi Talar 
(cat. 57 kg) și Celal Sandal 
(cat. 67 kg), formează un trio 
redutabil, de care se leagă 
cele mai Justificate speranțe 
ale noastre în medaliile de 
campioni.

în fine, Hamdi Yigit (cat. 60 
kg), Hakki Yozen (cat. 63,5 kg)

și greul Gulati Ozbey, care 
fac parte din grupa celor cu 
mai vechi state de serviciu 
în echipă, sînt și ei capabili 
de a urca pe podiumul pre
mialilor.

Iată, deci, foarte succint 
creionată, cartea de vizită a 
echipei Turciei, care urmează 
să sosească luni (n.r. azi) în 
capitala română, în drum spre 
orașul-gazdă al Balcaniadei.

Ergun EMEK

O ECHIPA

TORE ATLETICĂ
SUEDIA FINLANDA
La Stockholm a început în- 

tîlnirea internațională de atle
tism dintre selecționatele Sue
diei și Finlandei. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate 
în prima zi de concurs t 
MASCULIN: înălțime —
Lundmark (Suedia) 2,09 m; 
1 500 m — Vasala (Finlanda) 
3:47,1; 110/ m garduri — Fors- 
sander (Suedia) 14,4; FEMI
NIN : 800 tn — An ne Marie 
Nenzell (Suedia) 2:07,4; 200 
m — Karin Lundgren (Sue
dia) 24,0; lungime — Sipaa 
Niiranen (Finlanda) 6,06 m.

Selecționata Iugoslaviei care 
va participa la Balcaniada de 
box se prezintă foarte mult 
întinerită și, de aceea, nu poa
te emite pretenții prea mari, 
în echipă nu vor apare Mir- 
kovici, Vuin, Veselinovici, 
Parlov, Laiko și Nedelkovici, 
participanți la recentele C.E. 
de la București., Echipa ce 
pleacă spre Galați este pre
gătită de selecționerii iugo
slavi în vederea campionate
lor: europene din ’71 și Olim
piadei de la Miinchen, din ’72 
Numele acestor tineri boxer: 
nu sînt cunoscute în afara 
granițelor Iugoslaviei, dar ta
lentul lor promite că vor fi 
demni urmași ai celor mai 
buni campioni iugoslavi.

Iată componența echipei iu
goslave : cat. muscă — Milo- 
savlevici; cocoș — Bahtiare- 
vici; pană — Jivkovici; semi- 
ușoară — Gazepov ; ușoară — 
Boțici; semimijlocie — Ivan- 
kovici; mijlocie mică — Bo- 
iovici; mijlocie — Sirkovski ; 
semigrea — Stoianovici și grea 
— Vukușici.

Am discutat cu unul dintre 
selecționerii echipei, Bruno 
Hrastinski, asupra șanselor 
noastre și el ne-a declarat: 
„încă la campionatele euro
pene de la București ne-am 
înțeles ca la Jocurile Balca
nice să nu participe acei bo
xeri care au apărut pe rin
gul de la București. Deși este 
logic să luptăm pentru ocupa-

După europenele de la 
București, iată că cei mai 
buni boxeri bulgari vor evolua 
din nou în fața iubitorilor 
sportului cu mănuși din Ro
mânia. între 11—14 septembrie 
ei vor fi prezenți la cea de a 
Vil-a ediție a Balcaniadei de 
box ce se va disputa la Ga
lați.

La apropiatele întreceri pu- 
giliștii bulgari vor urca în ring 
după o pregătire temeinică, 
întrucît în orașul de pe Du
năre ei vor trbbui să confir-

ÎNTINERITĂ
rea celor mai bune locuri, 
aceasta nu constituie princi
palul nostru obiectiv. Este un 
prilej ideal să verificăm pe 
cine putem conta pentru ma
rile concursuri ce ne stau în 
față, alături de boxeri verifi
cați cum sînt Vuin, Parlov. 
Veselir.ovici".

După cum se vede din de
clarația lui Hrastinski, iugo
slavii sînt foarte circumspecți 
cînd este vorba de perspec
tiva ocupării locurilor frun
tașe. De aceea, ne-a interesat 
ce gîndește despre aceasta și 
unul dintre componenții tine
rei selecționate. Nedelkolvan- 
kovici: „Știu că nu va fi ușor 
la Galați. Dar dacă n-aș cre
de în posibilitățile proprii nici 
n-aș pleca la Balcaniadă. 
Sper să cuceresc unul 
primele trei locuri".

Unul dintre membrii echi
pei este și consacratul Bahtia- 
revici, care însă nu a fost pre
zent pe ringul europenelor 
din București. El ne-a spus : 
„Nu-mi plac pronosticurile, 
mai ales că nici nu cunosc 
bine viitorii adversari. Dacă 
voi cuceri una dintre medalii 
voi fi mulțumit".

Alți selecționați din echipa 
Iugoslaviei privesc cu opti
mism participarea lor la Bal
caniada de box. Toți știu că 
Jocurile Balcanice constituie 
o mare șansă, atrăgînd aten
ția asupra lor. Eventual ele 
pot duce la selecția în națio
nala de box a Iugoslaviei 
pentru Jocurile Olimpice de 
la Miinchen.

din

Momcilo DABICI

LUPTĂTORII ROMÂNI: 14 MEDALII DE AUR
9 4

(Urmare din pag. î)
cîștigînd fără prea mari efor
turi, la puncte.

Iată și. cîteva însemnări de 
Ic finalele de lupte libere.

Cu toate că se aflau in cursa 
pentru medaliile de aur, spor
tivii români nu erau socotiți, 
decit cu rare excepții, favo- 
riți și totuși, desfășurarea 
partidelor a adus reprezentanți
lor noștri nu mai puțin de 
7 medalii de aur din 9 
se aflau puse în joc.

Grecul Triandafilidis 
impus superioritatea la 
48 kg, învingîndu-și toți 
versarii la puncte sau 
tuș. Au urmat trei 
torii românești. P. Cernău 
(cat. 52 kg) l-a întrecut la 
puncte pe G. Bognannî (Ita
lia), P. Coman (cat. 62 kg) 
a obținut victoria prin tuș 
în min. 2 Ia J. Rusznyak (Un
garia), iar L. Ambruș (cad.

cite
și-a 
cat.
ad- 

prin 
vic-

74 kg) l-a învins la 
pe bulgarul S. Ristov. 
mitru (cat. 57 kg) se 
egalitate pînă în ultimul mi
nut în partida cu I*. Kirkov 
(Bulgaria), dar neatent i-a 
permis acestuia să intre de 
două ori la picioare și a pier
dut la puncte. După acciden
tarea lui P. Poalelungi, favorit 
la cat. 68 kg, tinărul V. Albu 
a luptat excepțional obținind 
victorii categorice în fața lui 
N. Karipidis (Grecia) și S. 
Seferi (Iugoslavia), ceea ce i-a 
adus locul întîi. La ultimele 
categorii, V. Iorga (82 kg), 
A. Balog (90 kg) și A. Maind 
(100 kg) au susținut cu suc
ces dificilele partide ale fi
nalelor îmbogățind zestrea me
daliilor de aur a echipei Ro
mâniei.

în încheiere ne simțim 
datori să elogiem calitatea deo
sebită a arbitrajelor (calificate, 
imparțiale, oneste) prestate de

puncte 
N. Du- 
afla la

cei doi delegați ai F.IJjA„ 
G. Desmazes (Franța) și A 
Merdogan (Turcia) cit și de 

saltea 
Ciura 

Kinnunen (Finlan-

impresia bună, lăsată cu 
luni în urmă, la Bucu-

me 
trei 
rești. Perioada care a urmat 
după europenele din România 
a fost folosită pentru antrena
mente intense în vederea fi
nalelor celei de a 3-a Sparta- 
chiade republicane, ele con- 
tînd și pentru campionatul 
țării pe anul 1969. După în
cheierea Spartachiadei bo
xerii selecționați în lot s-au 
bucurat de o scurtă perioadă 
de odihnă activă, după 
și-au reluat pregătirile șub 
conducerea antrenorilor 
dor Andreev și Stoian Ațev, 
care au desemnat echipa ce 
va fi aliniată la Galați. Pen
tru a asigura o cit mai tună 
pregătire pugiliștilor, federa
ția bulgară a deplasat lotul 
său în UJLSS. unde s-au fă
cut antrenamente comune cu 
boxerii sovietici. De acolo ei 
vor pleca direct la Galați. Ia
tă componenții echipei în or
dinea categoriilor: Krastiu 
Gadjev. Ștefan Panaiotov, Di- 
mităr Milev, Ivan Mihailov, 
Emanuil Dimitrov (la catego
ria ușoară nu a fost stabilit 
încă reprezentantul). Ivan Ki- 
riakov, Simeon 
Naiden Stancev, 
meonov și Kiril

Cu privire la 
confruntări de Ia Galați am 
cerut părerea antrenorului 
federal Mile Tomov, care ne-a 
spus : „Cu unele excepții (Gh. 
Stankov și P. Stoieev) noi a- 
liniem cea mai bună forma
ție. Dorim ca cel puțin să păs
trăm locul secund cucerit cu 
trei ani în urmă la Belgrad. 
Sperăm ca boxerii noștri să 
aducă în (ară cîteva titluri de 
campioni. Va fi o sarcină difi
cilă, dar forma lor bună jus
tifică optimismul nostru*.

care

To-

Gheorghiev, 
Metodi Si- 

Pandov
apropiatele

Toma HWSTOV

■

FINAL APLAUDAT
(Urmare din pag. 1)

(R.D.G.) 5:00,0, B. 
(U.R.S.S.) 5:01,3,
(Ungaria) 5:05,7,.. 
(România) 5:17,1, 
păzan (România) 
m delfin 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.)
(R.D.G.) 2:18,9, C. Aii (Ung.) 
2:20,3,... 8. L. Copcealău (Ro
mânia) 2:33,7 ; 100 m delfin 
(f) i ZS. TOTH (Ung.) 70,7, 
R. Krause (R.D.G.) 71,3 Zs. 
Gerban (Ung.) 72,1, E. Kon
dakova (U.R.S.S.) 73,8,... 6. 
N. Ștefănescu (România) 79,0; 
200 m bras (b) ■ G. PROKO
PENKO (U.R.S.S.) 2:30,6, I.
Podoprigora (U.R.S.S.) 2:32,7, 
T. Szabo (Ung.) 2:37,5 R. 
Hradetzki (R.D.G.) 2:37,5,... 
7. E. Hempel (România) 2:47,8; 
200 m mixt (f): L. MILENINA 
(U.R.S.S.) 2:33,6, E. Stolte
(R.D.G.) 2:35,8, N. Petrova

(b):
2:15,5,

2:16,0,

Lilienthal
M. Torzs 

. 7. L. Radu
8. A. Pu- 
5:26,2 ; 200 

H. GAMPE
V. Greciko

J. Prohl

(U.R.S.S.) 2:38,4, V. Valent
(Ung.) 2:39,8 ; 1 500 m liber : 
1. BELIZ-GEIMAN (U.R.S.S.) 
17:22,0, L. Unger (R.D.G.) 
17:40,8, K. R. Mann (R.D.G.) 
17:58,5, I. Sliuzar (U.R.S.S.) 
18:20,6, G. Moraru (România) 
18:38,0 ; 4X100 m mixt (f) : 
U.R.S.S, 4:49.9, R.D.G. 4:51,4, 
Ungaria 4:54,0, România 5:10,8, 
CLASAMENT FINAL: 1.
DINAMO (U.R.S.S.) 280 p, 2. 
Dynamo (R.D.G.) 208 p, 3. 
Dozsa 141 p, 4. Dinamo Buc. 
47 p, 5. R. Hvezda 
Spartak-Lewski 20 
Gwardia 14 p.

36 p, 6.
7.p.

MURI!

0 medalie de argint și una de bronz pentru 
sportivele României la europenele de canotaj
Titlurile au revenit schifisteîor din U.R.S.S. (3) și R.D. Germană (2)

Emanuel FANTANEANU
transmite din KLAGENFURT

Pe un timp admirabil pen
tru concurs s-au desfășurat 
astăzi (n.r. — ieri), ultimele 
întreceri din cadrul campio
natelor europene de canotaj 
feminin, care aveau să sta
bilească ierarhia continenta
lă a anului.

Prima probă — 4^1 
rame — a adus la start echi
paje din 6 țări. La ora 9 (ora 
locală), s-a dat semnalul de 
pornire. După un start greșit 
al echipajului nostru, sporti
vele se angajează în lupta 
pentru cucerirea medaliilor 
de campioane. încă de la în
ceput canotoarele noastre se 
numără printre fruntașe, 
aflîndu-se pe poziția a treia la 
500 m. Dar, ele cedează în 
final cii numai cîteva sutimi 
de secundă în fața celor din 
R.F. a Germaniei, ocupînd 
locul al IV-lea, după U.R.S.S., 
R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei. Iată clasamentul fi
nal i 1. U.R.S.S. (Nina Bis- 
trova, Nina Burakova, Nina 
Abramova, Nadejda Nikolae
va și V. Blogovescenska) 
campioană europeană 3:33,25, 
2. RJD. Germană 3:37.68. 3.
R.F. a Germaniei 3:39,46, 4. 
România 3:39,94, 5. Cehoslo
vacia 3:46,95, 6. Ungaria
3:49,07.

A urmat proba de simplu. 
Favoritele, Anita Kuhlke 
(R.D. Germană), Renate Sika 
(Austria), Genia Shidagite 
(U.R.S5.) și Camu Renăe 
(Franța), s-au angajat într-o 
cursă deosebit de puternică, 
în cadrul căreia sovietica Ge
nia Shidagite și-a depășit net 
adversarele, aducînd cea de a 
doua medalie pentru repre
zentativa U.R.S.S. Elisabeta

Lazăr n-a reușit în această 
valoroasă companie decît lo
cul 6, loc merituos, dacă ți
nem seama că, de 4 ani, la 
această probă nu am avut 
concurentă în finală.

Iată clasamentul i pentru 
locurile 1—61 1. U.R.S.S. (Ge
nia Shidagite — campioană 
europeană) 3:53,01, 2. R.D.
Germană 3:57,16, 3. Austria 
3:56,27, 4. R.F. a Germaniei 
3:57,70, 5. Franța 3:58,61, 6. 
România 4:05,58’ pentru locu
rile 7—111 7. Anglia 4:05,61, 
8. Ungaria 4:08,77, 9. Belgia 
4:09,99, .10. S.U.A. 4:10,89, 
11. Iugoslavia 4:11,04.

Sportivele românce, 
pioane anul trecut-la 
de 4 vîsle, n-au 
să-și păstreze titlul cucerit la 
Berlin. Echipajul nostru a 
făcut totuși o cursă frumoasă, 
conducînd în 
pînă la ultima 
a fost ajuns și 
cel sovietic.

Iată clasamentul 1 1. U.R.S.S. 
(Sofia Grukova, Tatiana Go- 
molko, Alexandra Boharova, 
Nadejda Nikolaeva Tamara 
Gron — campioană europea
nă), 3:24,22, 2. România (Ioa
na Tudoran, Mitana Botez, 
Doina Bărdaș, Ileana Ne
meth, Ștefania Borisov) 

3:24,62, 3. R. D. Germană 
3:25,64, 4. Cehoslovacia 3:30,62, 
5. Bulgaria 3:31,95, 6. Ungaria 
3:32,07.

în finala probei de dublu 
au luat startul concurente din 
6 țări. Reprezentantele R. D. 
Germane, campioane europe
ne în 1968 la Berlin, au reu
șit și de data aceasta să cîști- 
ge într-o manieră spectacu
loasă, depășind cu mai mult

cam- 
proba 
reușit

permanență 
baliză, cînd 
întrecut de

*

HăJGlhn lume

de două secunde pe reprezen
tantele Cehoslovaciei, clasata 
pe lacul II. Canotoarele 
noastre Maria Hublea și Ga
roafa Cantemir au Încheiat 
cursa în poziția a șasea. Cla
samentul final al probei i 1. 
R. D. Germană (Gisela Jae
ger, Rita Schmidt, campioană 
europeană) 3:35,87, 
slovacia 3:37,81, 3. 
3:39,05, 4. Bulgaria 
Olanda 3143,25, 
3:50,70.

Ultima probă 
8^1. A fost a 
culoasă în care 
impus reprezentantele R. D. 
Germane. Concurentele noas
tre au reușit să se mențină 
pe o poziție fruntașă toată 
cursa, terminînd în final pe 
locul al III-lea și aducînd 
României o medalie de bronz. 
Iată clasamentul final al pro
bei i 1. R. D. Germană (Mari
ta Bernd, Hanna Mitter, 
Ursula Pankraths, Gabriele 
Klem, Renate Schlenzig, Ro-; 
zemarie Lorenz, Renato Boes- 
ler, Barbara Behrend Gu
drun Apelt — campioană eu
ropeană) 3:11,92, 2. U.R.S.S. 
3:13,12, 3. România (Ecaterina 
Trancioveanu, Tudor Stana, 
Elena Necula, Elena Drago- 
mir, Viorica Crețu, Marioara 
Sîngiorzan, Viorica Lincaru, 
Doina Bălașa 4- Elena Giur- 
că) 3:14,83, 4. Olanda 3:16,62, 
5. Ungaria 3:16,98, 6. Ceho
slovacia 3i28,27.

în urma acestor rezultate 
reprezentantele României au 
ocupat locul 3 pe națiuni, 
după U.R.S.S. șî R. D. Ger
mană.

6.

2. Ceho-
U.RBB. 

3:42,96, 5. 
România

zileia 
cursă specta- 
din nou s-au

CODANA DIN TBILISI
Are trăsăturile perfecte, f cioplite parcă in piatră, ale unei verta- 

bile gruzlnce șl este cuminte ca o școlăriță. Concursul pentru ea s-a încheiat. A cîștigat probele 
de spate, la fel de dezinvoltă ca și cînd. își piaptănă superbul păr 
castaniu, șl acum privește, puțin 
absentă, la celelalte întreceri din bazin.Ne povestește, oarecum jenată, 
de modul cu totul întîmplător în 
care a ajuns în această lume a 
notației. Avea 10 ani și era firavă, plăpîndă, cînd părinții ei, medici, s-au decis s-o dea pe 
mina unui antrenor de înot. A învățat destul de repede. Poseda 
un talent ieșit din comun și o 
plutire pe apă fără asemuire. Au fost necesare zeci și zeci de ru
găminți pentru ca să rămînă în grupa de copii a clubului Dina
mo, și să se antreneze mai intens. Iubea nespus de mult muzica și îi venea greu să se des
partă, măcar “ ~ ~~
pianina care subjugase.

A ascultat mai mari și 
dîndu-și însă terminat școala elementară 
muzică, ajungînd în același timp și o veritabilă performeră a continentului.

Aceasta este Tina Lekveișvlll, campioana Uniunii Sovietice. La 15 ani, 1.69 m și 54 kg, ea posedă 
o tehnică a înotului pe spate cum 
rar ne-a fost dat să vedem și are 
toate șansele să devină curînd recordmană a Europei. O mai 
despart doar trei zecimi de cele 67,9 secunde ale lui Kiki Caron...

2—3 ore pe zi, ie pur șt simplu o
de sfaturile celor a perseverat, netră- 
marea pasiune. A de

POLO-ul NU VA
Zoltan Dombtâr este _ 

celebru în mica familie a jucă
torilor de polo ; a reprezentat 
culorile naționalei ungare de 175 
de ori și a participat la 4 ediții 
ale J.O., ultima oară în 1968, în 
Mexic. La 37 de ani el rămîne 
sufletul echipei Dozsa, căreia i-a 
fost credincios aproape un sfert 
de veac.

Profitînd de prezența sa în Ca
pitală, am căutat să aflăm pă
rerea unui specialist asupra vi
itorului acestui sport, în contex
tul amplelor discuții iscate în ul
tima vreme, în care multe voci 
pledau pentru scoaterea sa din 
rîndurile disciplinelor olimpice.

— Credeți că noile modificări 
ale regulamentului vor salva 
acest joc ?

— Eu continui să rămîn opti
mist și să am încredere în fru
musețea polo-ului. Mai ales cînd 
el este practicat după toate regu
lile artei. Atîta vreme cît viteza și 
tehnica individuală ale jucătorilor 
erau determinante, polo-ul avea 
multă spectaculozitate. In ulti
mii 15 ani, mai precis după Olim
piada de la Melbourne, foarte 
multe echipe au căutat să supli
nească deficiențele de ordin 
tehnic prin abordarea unor sis
teme tactice, bazate pe un așa- 
numit joc mai bărbătesc.
\ — Polo-ul nu a fost niciodată 
un joc de domnișoare...

— Bineînțeles, dar în 
vreme partidele dintre 
formații s*-au transformat _  . _
ritabile bătălii subacvatice.

— Cum se explică acest lucru ?
— Regulamentul, deosebit de 

larg, a dat posibilitatea la zeci 
și zeci de interpretări. Nu a exis
tat niciodată o unitate de vederi 
în arbitraj și, astfel, s-a ajuns 
cu repeziciune la adevărate de
naturări ale sensului întregului 
joc.

— Sperați că noile schimbări 
'Vor aduce îmbunătățiri esențiale 
în latura spectaculară ?

— Fără îndoială. Va fi din nou 
un joc al celor care înoată mai 
repede și mînuiesc cu abilitate 
mingea. Polo-ul nu va muri !

un nume

ultima 
marile 
în ve-
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conducătorii luptei pe 
E. Arkudas (Grecia), La 
(Italia). J.
da), D. Pirvulescu, Gh. Mar
ton, St Simionescu, Gh. Hie 
(România).

CLASAMENTELE FINALE 
GRECO-ROMANE

Cat. 48 kg : 1. GH. BER- 
CEANU (România), 2. H. Gali 
(Ungaria). 3. S. Ventas (Gre
cia) ; cat. 52 kg : 1. GH. STOI- 
CIU (România), 2. M. Zeman 
(Cehoslovacia), 3. 
(Ungaria) ; cat. 57 kg: 
ZAPREMOV (Bulgaria), 
Ionescu (România), 3. D. Vu- 
kov (Iugoslavia) ; cat. 62 kg : 
1. P. LAZOV (Bulgaria), 2. I. A- 
lionescu (România), 3. Z. Ko- 
letic (Iugoslavia) ; cat 68 kg : 
1. S. POPESCU (România), 2. 
I. Enache (România), 3. P. 
Husaru (România) ; cat 74 kg:
1. M. JANOTA (Cehoslovacia),
2. M. Vlad (România), X A
B8hm (Cehoslovacia) ; cat. 82 
kg : 1. P. STROE (România), 
2. L. Eizic (România), 3. B. 
Paulieska (Ungaria) ; cat 90 
kg : 1. V. FODORPATAKI
(România), 2. I. Percsi (Unga
ria), 3. D. Nasivik (Iugosla
via), cat. 100 kg : 1. N. MAR- 
TINESCU (România), 2. 
Chițu (România), 3. W. 
lowschi (Polonia) ; cat. -i 
kg : 1. N. PAVEL (România),
2. Gh. Popovici (România),
3. V. Dolipschi (România).

LIBERE
Cat 48 kg : 1. P. TRLANDA- 

FILIDIS (Grecia), 
bius (R.D.G.). 3. 
(Bulgaria) ; cat. 52 kg : 1. 
CERNĂU (România), 2. 
Bognannî (Italia), 1 D. 
cea (Iugoslavia) ; cat.
1. L. KIRKOV (Bulgaria), 2. 
N. Dumitru (România), 3 FI. 
Moț (România) ; cat. 62 kg : 
1. P. COMAN (România), 2. 
I. Rusznyak (Ungaria), 3. R. 
Pfortsch (R.D.G.) ; cat. 68 kg : 
1. V. ALBU (România), 2. M. 
Djemil (Bulgaria), 3. S. Seferi 
(Iugoslavia) ; cat 74 kg : 1. 
L. AMBRUȘ (România), 2. 
S. Ristov (iugoslavia), 3. T. 
Pancă (România) ; cat. 82 kg : 
1. V. IORGA (România), 2. 
D. Tefic (Iugoslavia), 3. V. 
Tigănaș (România) : cat 90 kg: 
1. A. BALOG (România), 2. 
R. Zing (Elveția), 3. Șt. Ena
che (România) ; cat. 100 kg : 
1. A. MAIND (România), 2. 
G. Bachmann (R.D.G.), 3. 
Engel (Cehoslovacia).

I. Alker
1. A.
2. C.

Fi. 
Or-
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2. J. MO
IL Mincev
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G.

Bor-
57 kg :

K.

In acest sfirșit de sâptămlnă, In mal multe orașe din Europa, viitorii protagoniști ai campionate
lor continentale de la Atena au luat parte la concursuri, echivalind cu o „repetiție generală”. Iată 
an aspect al Întrecerilor desfășurate pe pista de tartan a stadionului „Friedrich Ludwig Jahn“ din Berlin. 
Raimund Bethge (dreapta) — finișind în 13,6 — va întrece pe Frank Siebeck (centru), în cursa celor 
mai buni hurdleri din R.D. Germană. Foto : ADN—Zentralbild

La Konzerthaus, au conti
nuat lucrările Congresului 
F.I.S.A. S-a hotărît separarea 
comisiei de canotaj feminin 
de cea de Juniori. De aseme- 
nea, s-a luat) măsura de a ss 
interzice folosirea de substan
țe chimice pentru avantaja
rea alunecării bărcilor. S-a 
stabilit ca fiecare pistă să fie 
balizată distinct pînă la 100 
m, distanță tn care se pot re
chema echipele în caz de start 
greșit. S-a mai stabilit ca, ® 
dată cu introducerea noului 
cod de curse, să între în ca
tegoria de piste omologate de 
F.I.S.A. numai cele cu 6 cu
loare. A fost ridicat numărul 
de arbitri judecători de la 3 
la 5. Federațiile din R.P.D. 
Coreeană și din Birmania au 
fost afiliate la F.I.S.A., nu
mărul țărilor afiliate fiind în 
prezent de 49. Congresul a 
hotărît ca întrecerile criteriu
lui de juniori să aibă loc In 
luna august 1970 tn Grecia.
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FOTBAL MERIDIANE

• Turneul internațional de 
la San Sebastian a fost cîști
gat la golaveraj de echipa Di
namo Zagreb. în ultimul meci 
al turneului, Real Sociedad 
(care pierduse cu 0—2 Ia Di
namo) a învins cu 2—1 pe 
Atletico Bilbao.

• După 8 etape, în campio
natul englez conduce Liver
pool cu 14 p urmată de Ever
ton 13 p și Derby Country 
12 p. Rezultate : Liverpool — 
Coventry 2—1; Derby — E- 
verton 2—1; Arsenal — Shef
field Wednesday 0—0; Sunder
land — West Bromwich 2—2; 
Manchester City — Chelsea 
0—0; Wolverhampton — Not
tingham 3—3; Leeds — Man
chester United 2—2.

W. Godefroot cîștigă

„Bordeaux Par is“
Cursa ciclistă Bordeaux —•, 

Paris (579 km), una din pro
bele clasice ale sezonului in
ternațional rutier, a fost cîști- 
gată în acest an de belgianul 
Walter Godefroot în 14h 37:17 
(medie orară : 39,137 km). Pe 
locul doi, distanțat la 12’08, 
a sosit olandezul Jan Janssen, 
urmat de Michel Perrin 
(Franța) și G. Van Koningsloo 
(Belgia). Cehoslovacul Jiri 
Dahler s-a clasat al 8-lea in 
15h 30’33.

JACKIE STEWART A
MONZA, 7. — Automobi

listul scoțian Jackie Stewart 
a cîștigat titlul de campion 
mondial al anului 1969, cla- 
sîndu-se pe primul loc în 
„Marele Premiu al Italiei", 
desfășurat pe circuitul de ia 
Monza. La volanul unui Ma- 
tra-Ford, el a parcurs 391 km

IN SEMIFINALA, IA FOREST HILLS

LAVER IL CONDUCE PE ASHE
NEW YORK, 7. — Prima 

semifinală, din cadrul turneu
lui de simplu 
campionatelor 
de tenis ale 
favoritului nr.
Rod Laver, pe cîștigătorul de 
anul trecut, negrul american. 
Arthur Ashe. Partida s-a în
trerupt din cauza ploii în mo
mentul cînd scorul este favo
rabil lui Laver : 8—6, 6—3,
12—12. în cealaltă semifinală 
se întîlnesc australienii John 
Newcombe și Tony Roche.

masculin al 
internaționale 

S.U.A., a opus 
1, australianul

Primul a dispus greu de Fred 
Stolle (7—9, 3—6, 6—1, 6—4, 
13—11). iar al doilea s-a ca
lificat în fata lui Earl Bu- 
cholz (6—1, 9—7, 5—7, 6—0).

• Un rezultat de la dublu mas
culin : Laver, Emerson — Mo 
Manus, Osborne 6—3, 6—1, 
6—4.

• în campionatul scoțian 
Glasgow Rangers a învins cu 
2—0 pe St. Mirren, în timp 
ce Celtic a fost învinsă cu 
2—1 de Dunfermline.

• în vederea meciului pe 
care îl va susține la Belfast 
(cu echipa Irlandei de Nord) 
în preliminariile C.M., echipa 
U.R.S.S. a deplasat un lot de 
20 de jucători, printre care 
Rudakov, Șesternev, Hurțila- 
va, Logofet, Serebrianikov, 
Husainov, Puzaci și Hmel- 
nițki.

i

Taylor (7:47,6
mai rapid ca

pe 3000 m)
Ron Clarke

RĂMAS IN FRUNTE
în Ih 39:11,2 obținînd o me- 
die-record de 236,523 km (ve
chea performanță aparținea 
lui Denis Hulme cu 234,022 
km). Pe locurile următoare 
s-au clasat austriacul Jochen 
Rindt (Lotus-Ford) și france
zul J. P. Beltoise (Matra).

LONDRA, 7 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la „Crystal Pa
lace" din Londra, sportivul 
englez Dick Taylor a stabilit 
cea mai i bună performanță 
mondială a sezonului în proba 
de 3 000 m plat cu timpul de 
7:47,6. Taylor a întrecut cu 6 
zecimi de secundă performan
ța deținută de australianul 
Ron Clarke. în proba de 1000

m, John 
nometrat 
(nou record englez), iar David 
Hemery, campion olimpic în 
proba de 400 m garduri, a 
cîștigat proba de 110 m gar
duri în 13,7.

Boulter a fost cro- 
cu timpul de 2:18,2

„ALL—STARS"

TURUL AERIAN EUROPEAN
DIN NOU ÎNVINSĂ

ȘT. CALOTA Șl
SIBIU 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Duminică la 
ora 10.45 avionul comandant 
al Turului aerian european a 
decolat de pe pista aeroportu
lui Turnișor din localitate, 
îndreptîndu-se spre Arad. A 
poi, din minut în minut și-au 
luat zborul cele 62 de apa
rate participante la acest ra
liu aviatic. Măiestria decolă
rii, evoluția în șir indian, 
deasupra aeroportului, au în- 
cîntat privirile sutelor de si- 
bieni veniți în această splen
didă dimineață să petreacă

C. MANOLACHE CONSIDERAȚI PRINTRE CEI
spre Arad pe cei mai buni 
piloți sportivi de pe continen
tul nostru.

Distanța Sibiu — Arad a 
fost o cursă contra cronome
tru. ’Sportivii — cu avioanele 
lor de performanță — au par
curs această rută foarte ra
pid. aterizînd la Arad pentru 
a trece la punctul de control 
al Comisiei internaționale de 
arbitraj F.A.I. și a-și alimenta 
aparatele. De aici, cei peste 
150 de aviatori au decolat 
imediat spre Zagreb, într-o 
probă „de aterizare la punct 
fix". Aceasta va fi ultima e-

tapă a celui de al VI-lea Tur 
aerian european, competiție de 
anvergură găzduită și organi
zată — în mare parte — de 
forul nostru de specialitate.

Despre felul cum s-au des
fășurat etapele, despre evolu
ția sportivilor am solicitat — 
înainte de a decola din Sibiu 
— părerea dr. KARL IOSEF 
GAISBACHER, președinte de 
onoare al Federației Aeronau
tice Internaționale : „Nicăieri 
nu ne-am simțit așa de bine 
ea în țara dv. Profit de aceas
tă ocazie spre a felicita Fede
rația aeronautică română

MAI BUNI PILOȚI
pentru felul cum a organizat 
această parte a raliului avia
tic. M-au impresionat deosebit 
evoluțiile piloților români 
Ștefan Calotă și Constantin 
Manolache care, după părerea 
mea, au fost animatorii curse
lor, unii dintre cei mai buni 
piloți din cîți am cunoscut. 
Nutresc speranța că și în vi
itor vom organiza asemenea 
mari competiții 
propie sportivii 
rile, să ridice 
aviatice".

VARȘOVIA, 7. — Continu- 
îndu-și turneul în Polonia, e- 
chipa masculină americană de 
baschet „AII Stars" a jucat la 
Varșovia, în prezența a 6 000 
de spectatori, cu o selecțio
nată poloneză. Au învins 
sportivii polonezi cu scorul de 
73—72 (47—33).

VOLEI

menite să a- 
din toate ță- 
performanțele

V. TOFAN

Japonia - Cehoslovacia 3-2
VIENA, 7. — In prima zi 

a turneului internațional mas
culin de volei de la Vieija, 
echipa Japoniei a învins cu 
scorul de 3—2 (13—15, 7—15, 
15—9, 15—10, 15—7) selecțio
nata Cehoslovaciei.
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