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Trimisul nostru special, EMANUEL VALERIU, transmite din Cleveland
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A FINALEI „CUPEI DAVIS“

© ///e Năstase a cedat in fața lui Stan Smith, după un meci extraordinar: 6-4, 6-4, 4-6,1-6, 9-11

• S. U. A. — România 5-0, scor final

*:

ECHIPELE GAZDĂ 
ÎNVINGĂTOARE
LA HANDBAL

(amănunte In pag. a 2-a)

în fotografie: Samungi (Dinamo) 
depășește apărarea studenților clu
jeni șt insei ie pe lingă Negovan. 
Fază din jocul Dinamo București — 
Universitatea Cluj.

Foto: N. DRAGOȘ
---------------------------

Așteptam această ultimă zi 
a finalei cu aceeași emoție, 
deși pe tabelul de rezultate 
soarta întilnirii fusese pecet
luită și deținătorii Cupei Davis 
nu mai puteau fi deposedați de 
prețiosul lor trofeu. Așteptam 
însă aceste ultime două parti
de de simplu, fiinâcă ele ne 
puteau aduce totuși o mult co
ntă revanșă, măcar parțială. 
Și iată că Hie Năstase. acest 
zvăpăiat Iliuță al nostru, s-a 
apropiat foarte mult de punc
tul la care aspira. în fața cam
pionului S.U.A., redutabilul te- 
nisman Californian Stan Smith, 
el a ajuns de 4 ori la mecibai. 
dar de fiecare dată ratările 
sale, sau pur și simplu neșan
sa. l-au privat de o victorie 
ce părea deja obținută.

în acest ultim meci al său, 
pe cimentul de la Cleveland, 
jucătorul nostru nr. 1 a evo
luat mult mai aproape de va
loarea sa, a arătat resursele 
de talent și eficacitate de care 
dispune. El s-a concentrat mult 
mai mult in joc, a fost atent 
atit la efectuarea serviciilor 
cit și la retururi, cheia jocu
lui pe terenuri rapide. De da
ta aceasta loviturile sale lif- 
tate din fundul terenului au 
făcut adesea breșă, iar drive- 
loburile aterizind de ‘ fiecare 
dată in spatele lui Smith au 
smuls ovații in tribune. Dar 
aceasta nu s-a dovedit sufi-

cient, mai ales că au existat necesar, fare greși
in jocul lui Năstase și sume- greșeL ș: permite 
denie de greșeli, dintre care se c^taateze la 6
unele in momente decisive. :ate pe tabela seturi

Fiecare dintre adversari și-a Dec.zla urma sa 
ciș’.igat ghemurile La serviciu dec-., numai în setul 
in primul set pină la scorul de . acesta avea să £e 
3—3. cind Năstase depășește Scorul se nxr.ț_ne s 
prin puternice retururi pe a- 
merican și realizează primul 
break al partidei. Die joacă din 
ce in ce mai bine, câștigă cu 
6—L

Imagine aproape identică in 
setul următor, cind același 
ghem 7 furnizează lui Năstase 
distanța necesară victoriei, ob
ținută tot cu 6—4, fără pro
bleme deosebite.

Setul al treilea oferă mo
mente de mare intensitate. A- 
mericanul este cel care reu
șește acum un break la mijlo
cul setului, distanțindu-se la 
5—2. S—ar fi părut că Il:e se 
pregătește să cedeze, dar ia- 
tă-1 coitinuind cu o determi
nare feroce. Servește, reduce 
scorul Ia 5—3, apoi dir.-d excep
ționale vole-uri in terenul lui 
Smith face break la 5-4. Se 
părea că vom asista in pre
lungiri. dar — așa cum a în
cepu» să ne obișnuiască — tî- 
nărul nostru jucător ratează 
copilărește in ghemul următor 
și pierde la 4—6. ‘

Setul patru, o dispariție to
tală a iui Ilie Năstase, care 
nu reușește să mențină ritmul

tișey
ca: 
c_ș

'Continuare in vag. a 4-a)

Trimișii noștri speciali la Atena transmit

EPILOG TRIUMFAL AL „EUROPENELOR

MOMENTUL DECIZIEI
Deci, așa cum spuneam in 

titlul comentariului nostru de 
:eri, marea surpriză nu s-a 
propus. Americanilor nu le-a 
putut fi răpită -Cupa Davis“, 
cupa lor. cea pe care campio
nul tenisului transoceanic de 
acum șapte decenii, a pus-o 
in joc. ca challenge-perpetuu, 
centru a desemna în fiecare 
-n cea mal bună echipă din 
urne. în această disciplină 

sportivă a elegantei și preci
ziei tehnice. Dwight F. Davis 
putea fi mulțumit de această 
ech:pă americană a anului 
1909 care și-a apărat atit de 
bine, cu atita aplicație și clar
viziune, șansele în al 58-lea 
challenge-round, 
este, bineînțeles,

Dell, căpitanul echipei cîști- 
gătoare, omul care a jucat 
cea mai bună carte, in aceas
tă confruntare cu atît de mul
te necunoscute în preziua 
startului.

Dar, așa cum spunea Dell 
în momentul lui 3—0, el n-a 
fost sigur de victorie decît 
după ultimul break al parti
dei de dublu. Atunci, abia, 
erau înlăturate 
lele ce puteau 
echipă care se 
tabilă pe întreg 
turneului de calificare ce o 
adusese în marea finală, ca 
și în primele sale confruntări

toate perico- 
veni de la o 
arăt;, e redu-

parcursul

Mulțumit 
și Donald (Continuare in pag, a 4-a)

AZI, HOPLITII SINT nonToni Y

, Hoplitul Filipides, părăsind 
(Ampul cu leșuri, după bă
tălia de la Marathon, n-a 
avut desigur calea pavată 

! spre Atena și nici gardă mo- 
! torizată, cu atît mai puțin o 
I armată tehnică în suită, cum 
’ s-a întîmplat ieri. Pentru pri
ma oară, în istoria sportului, 
o cursă de maraton a fost în 
întregime televizată, cu spri
jinul atît de competent și de 
experimentat al specialiștilor 
francezi, care nu au ezitat, 
ca în „Turul Franței", să fo
losească și elicopterul pentru 
vederi de ansamblu, în așa 
fel incit corpului de ziariști 
străini — mult prea numeros ț 
pentru un microbuz — nu i-a 
mai rămas altceva de făcut 
decît să se așeze comod în 
fotolii, în fața micilor ecra
ne. Printre chiparoși, măslini 
și tufe de oleandru, pe asfal
tul încins și marcat în alb 
cu var, plutonul s-a menținut 
grupat, parcă anume pentru 
a putea prezenta un omagiu 
comun eroilor lui Miltiade, 
la impresionantul monument 
din pămînt bătut, întocmai 
tumulusurilor celte, la Ma
rathon.

De la Nea Mdkri începînd, 
miile de privitori din micul 
orășel aplaudă călduros pe 
concurentul cu nr. 102, iugo
slavul Nedo Farcici, munci
tor manual din Vela Luka, 
aproape de Split (acum lu- 
crînd provizoriu în Suedia), 
care a luat cursa pe cont 
propriu, firește mult prea de
vreme, deși el figura printre 
favoriți. Singurul care îl ur
mărește cu insistență este 
belgianul Gaston Roelants, 
tntr-un maiou foarte decoltat, 
cu bărbuța umbrită de cas
chetă, cu ceasul la mină, ca 
Nurmi purtînd cronometrul, 
altădată, în timpul cursei.

Apoi, după 15 km, cînd 
f-au reunit într-o avangardă 
de elită, Farcici și Roelants 
au făcut o conversație, desi
gur tactică, precum partene
rii de compartiment într-o 
călătorie lungă, și alergarea 
Continuă neobosit, cu doi 
oameni care taie economicos 
curbele șoselei, mai abitir 
decît șoferii bucureșteni. Dar, 
pe la km 22, belgianul cu nu
mărul 14 a schimbat trenul 
(și trena !), părăsindu-și com
panionul. Trecînd singur prin 
Pikermi, Roelants își găsește 
calea presărată cu flori. Spi
nii vin mult mai tîrziu... La 
punctul de alimentare, lide
rul apucă din fugă un bure
te, e nemulțumit, îl azvîrle, 
apoi i se aduc alți doi bu
reți cu care își umezește 
abundent creștetul, își. spală 
ceafa și fața nădușite, înainte 
de a arunca pe șosea sugati
vele golite de apă.

Așa călătorește singur pe 
picioare proprii cel ce de 
5 ani vînează, fără succes, un 
nou titlu, pe care l-ar fi me
ritat pentru curajul, talentul 
și rezistența sa fizică. Dar, 
îl urmează și îl ajunge, la 
intrarea în Atena, englezul 
Ron Hill (cu nasul lui de 
Țăndărică), nu numai chi
mist, ci și doctor în filozofie 
la Manchester, chiar dacă nu 
vă vine să credeți. Foarte 
proaspăt sub plasa maiouluz 
alb. el îl întrece pe un Roe- 
lants dezolat, și aceasta pe 
bulevardul principal, cu pu
țin înainte de a ajunge la țe-

Iul visat timp de 42 de km.
Un hoplit modern și fără 

zale, numit dr. Ron Hill, a 
intrat pe anticul stadion din 
apropierea templului lui Zeus 
Olimpicul, primind uratele 
atenienilor- și omagiul de băr
băție al celor două vechi sta
tui ce străjuiesc virajele în 
ac de păr, nu înainte insă de 
a sări în aer, ca Eusebio sau 
Dumitrache.

O nouă ceremonie somp
tuoasă de închidere și nu mai 
rămîn de spus decît vorbele 
obișnuite: „Rendez-vous la 
Helsinki in 1971 !“.

Victor BANCIULESCU

Pnn Hill
pe Gaston Roelants, intr-un final

AGENȚIILE3
FRANCE PRESSE : In fața 

unor tribune pline vină la 
refuz — scrie MICHEL HE- 
NAULT, trimisul special al 
agenției franceze de presă — 
jucătorii californieni Smith 
și Lutz. care cunosc bine te
renul asfaltat deoarece joacă 
in permanență pe astfel de 
terenuri, au ciștigat întilni- 
rea de dublu datorită în spe
cial reflexelor rapide și a vi
tezei in execuție a lovituri
lor. Gazdele s-au impus lo
gic în fața unui cuplu care se 
bucură de o frumoasă repu-

- ----- - V.K 
■ multe ori Țiriac și Năstase 

— mai ales în setul prim și

DE PRESA TRANSMIT:
ultim — au arătat clasa lor 
care le-a permis să califice 
echipa României in finala 
..Cupei Davis’ fiind astfel 
reprezentanții primei țări din 
estul Europei care obține o 
performanță atit de înaltă în 
competiția supremă a teni
sului.

REUTER: tn relatările
transmise de la Cleveland, 
este inserată o declarație a 
lui Stan Smith, care spune 
printre altele că ... România
posedă o echipă redutabilă, 
o adevărată formație airJt- 
Căpitanu) .ncn-player" al 
echipei S.U.A., Donald Dell, 
subliniază, Ia rîndul său, că

a utilizat cea mal bună for
mație „pentru a avea maxi
mum de șanse in fața echipei 
Românjei". El acordă cea mai 
mare importanță victoriei tn 
proba de dublu, unde româ
nii erau favoriți logici, de- 
clarînd că Smith și (iute au 
fost aceia care au făcut ca 
Salatiera de argint să rărntnă 
in posesia echipei americane. 
La rîndul său. Bob Lutz a 
declarat că meciul a fost 
greu și că de multe ori tn 
partida de dublu america-?” fti-tv Azuui», Ci 3pUS i.uQlZ, 
față unor jucători care au o 
mare experiență tn „Oupa 
Davis".

dramatic
Ziarul parizian „L’Equipe", 

în avancronica ultimei probe 
a „europenelor” - maratonul 
(de fapt clou-ul acestei a IX-a 
ediții) spunea că soarele dogo
ritor și temperatura ridicată 
vor fi principalii judecători ai 
eforturilor depuse de temera
rii alergători, 
ria in primul 
lui Filipides, 
zulul siniliul 
devenit brun,

Dar, spre bucu- 
rînd a urmașilor 
către ora prin- 
cer al Atticii a 
acoperîndu-se de

nori. In această primă zi de 
toamnă, temperatura a coborît 
iar pe șoseaua care leagă cim- 
pia Marathonului de 
circulația mașinilor (la 
competiții un calvar 
concurenți) a fost total 
Au avut acces doar turismele

Atena 
alte 

pentru 
oprită.

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

„TIMIȘOARA - 700“
TIMIȘOARA, 21 (prin 

telefon). Marile festivi
tăți care au avut loc 
zilele acestea în vechea 
urbe de pe Bega, ce a 
aniversat respectabila 
vîrstă de 700 ani de 
existență, s-au încheiat 
duminică după-amiază 
pe impunătorul stadion 
„1 Mai“. în prezența a 
peste 30 000 de specta
tori.

Competițiile sportive 
organizate la volei, 
handbal, baschet, fotbal, 
popice și orientare tu
ristică, dotate cu „Cupa 
Timișoara 100“ s-au bu
curat de un deosebit 
succes. Duminică seara 
a avut lcc un carnaval 
al tineretului. (P. AR
CAN, coresp. principal)
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DEȘI CU UN JOC MAI PUȚIN. RAPID I
I
I

S-A INSTALAT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI!;
• Universitatea Cluj a pierdut primul său meci 
in acest campionat © A. S. A. întrecută acasă, 
„la potou", de Crișul! • F. C. Argeș a obținut 
încă un punct in deplasare • Politehnica

a marcat „istoricul" său
REZULTATE TEHNICE

gol 1

1 —0
3—1
1—2

DINAMO BUCUREȘTI—PETROLUL
FARUL—U.T.A.
A.S.A.—CRIȘUL 
POLITEHNICA—UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1
JIUL—STEAUA 1-0
„U" CLUJ—STEAGUL ROȘU 1—2
DINAMO BACAU—F. C. ARGEȘ 2—2
RAPID—C.F.R. CLUJ 2—0

ETAPA VIITOARE (28 septembrie)

PETROLUL-—JIUL'
C.F.R.—DINAMO BACAU
STEAUA—POLITEHNICA
UNIVERSITATEA CRAIOVA—RAPID
U.T.A.—UNIVERSITATEA CLUJ
A.S.A.—FARUL
STEAGUL ROȘU—F. C. ARGEȘ
CRIȘUL—DINÂMO BUCUREȘTI

(1-0 
[3—0 
(1-0 
(1-1 
(1-0 (1-21 
(1-2 
(0—0

FEROVIARII
RAPID C.F.R.

Stadionul Republicii ; teren 
bun ; vreme excelentă ; spec
tatori, aproximativ 15 000. Au 
marcat : Dumitru (min. 56) și 
Neagu (min. 77).

RAPID : Rămureanu 9 —
Pop 7, Lupescu 8, Dan 6, Mu- 
șat 6, Dumitru 7, Marin Ste- 
lian 5 (min. 46, Codreanu 7), 
Petreanu 8, Angelescu 7, Nea
gu 7, Ștraț 5 (min. 46, Năs- 
turescu 7).

C.F.R. CLUJ ; Lengyel 9 —

CLUJ 2—0 (0—0)

Dragomir 7, Cojocarii 7, Soos 7, 
Roman 7, Stăncel 6, Bretan 7, 
Schwartz 6, M. Popescu 5, 
Soo 4 (min. 68, Țegean), Pe
trescu 6.

A arbitrat N. Rainea (Bir- 
lad) ****♦. ajutat de V. 
Liga (Galați) ți Gh. Manole 
(Constanța).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve: Rapid
C.F.R. Cluj 0-0.

Rapid a abordat partida 
cu un aer senioral și de aceea 
nu-i venea să creadă că mi
nutele primei reprize se 
scurgeau fără să vină și 
golurile. încercările lui Neagu 
(min. 8, cînd a driblat trei 
adversari dar a ieșit, în cele 
din urmă, cu balonul în ala-

ra terenului, șl min. 10, cînd 
Lengyel l-a plonjat curajos 
la picioare), Dumitru (min. 11 
șut puternic de la 25 m, dar 
Lengyel a boxat spectaculos 
în corner) n-au avut rezultat 
și, într-un asemenea context, 
Ștraț a ținut să demonstreze, 
In min, 18, ci și o minge-gol,

lași

INTRE El
CLASAMENT I

I
1
I
I
I
I

(Continuare in pag. a 3-a)

Neagu, irezistibil, înscrie pentru Rapid 
golul doi

Foto î A. NEAGU

ca cea primită de la Petreanu, 
ia 4 m de poarta goală, 
poate fi trimisă peste bară I 

Simpla enumerare a acestor 
faze ar putea lăsa impresia
că echipa bucureșteană a do
minat totuși, dar, in fond, 
cei care au fost mai mult în 
posesia mingii, care au pasat 
mai mult, au fost feroviarii 
clujeni. Aceștia, însă, n-au 
avut nici un om de prima 
linie, capabil să-și asume o 
pătrundere decisă prin dispo
zitivul defensiv al giulește- 
nilor, deși acesta era înclinat 
spre superficialitate (in spe
cial Dan).

Ștraț a plătit ușurința cu care 
a ratat, rămînînd după pa’-ză

Paul SLAVESCU

RAPID 5
F. C. ARGEȘ 6
DINAMO BUCUREȘTI 6
UNIVERSITATEA CRAIOVA 6

6
6
6
6
6
6
5
6
6
4
6
6

FARUL 
JIUL
U.T.A.
„U" CLUJ 
STEAGUL ROȘU 
DINAMO BACAU 
STEAUA 
CRIȘUL
C.F.R. CLUJ
PETROLUL 
POLITEHNICA
A.SA. TG. MUREȘ

3
3
4
3
4
4
3
2
3
2
2
2
2
1 
0
1

2
2
0
2 
0
0
1
3 
0
1
0 
o 
o
1
2
0

0 
1
2
1
2
2
2 
1
3
3
3
4
4
2
4
5

8— 2 
15- 9 
13— 8 
10— 6

9—10
8— 9
9- 7
8— 6
7— 9
9- 8 

17-10
9-14
6—11
4— 5
1- 7
5- 17

8
8
8
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2

ilele trecute, promoția 1959 a 
liceului Sinaia aniversa 10 ani 
de la absolvire. Nici nu bă
nuiam, la început, câ acest 
eveniment avea să-mi prile-

juiască o excelentă lecție de viață, 
îmi amintesc cu cîtâ emoție am pășit 

pragul clasei, ca profesor, cu ani în 
urma, deși nu eram la începutul activi
tății mele. Era însă primul an în care 
activam ca profesor în școala unde 
și eu fusesem cîndva elev. Mai tîrziu, 
aveam să înțeleg cîtâ dreptate avea 
eminentul profesor Virgil Roșală, _ 
scriind : „Binele, ea și frumosul, copiii I 
îl învață mai ales de la dascălii lor. I 
De fiecare dată, lecția de educație fi
zică e un examen, dar nu atît pentru 
elevi, cît pentru tine, profesor. A în
văța pe alții, înseamnă a te explica 
pe tine. Aici, în fața colectivului, omul 
se arată cu toate ale lui, bure și rele".

Așa cum am făcut și noi la timpul 
nostru, la fel obișnuiesc elevii și stu
denții de azi. Dintr-o pornire interioară, 
toți, de la cei mai buni pînâ la cei 
mai slabi, își apreciază, își cîntâresc 
profesorii. Nici unul dintre noi nu 
scapă de „judecata" lor. De obicei, 
ei ne pun alături de cel mai vrednic 
dascăl de care au avut parte în anii 
de școlaritate. Sentința e săpată în 
inima lor.

Mă bucuram descoperind la foștii 
mei elevi o uimitoare tinerețe și ro
bustețe spirituală și mă lăsam purtat 
pe aripile molipsitorului lor optimism. 
Era atît de firesc, deoarece fiecare se 
realizase deplin în societatea noastră 
de-o vîrstă cu ei : tehnicieni, ingineri, 
profesori, cercetători, doctori în științe.

Ca elevi, nici unul nu fusese sportiv 
de performanță și nici unul nu deve
nise mai apoi. Practicaseră exercițiile 
fizice cu plăcere și conștiinciozitate și 
această admirabilă deprindere nu o 
uitaseră nici mai tîrziu, vorbind cu en
tuziasm de clipele petrecute în compa
nia „mișcării*. Educația fizică și spor
tul reușiseră deci să facă casă comu
nă cu matematica, chimia, fizica sau 
româna.

In febra deschiderii noului an școlar, 
această întîlnire avea o valoare sim
bolică, stabilind o punte de legătură 
între generațiile de ieri și cele de 
astăzi, între foștii noștri elevi și elevii 
de azi care, cu trupurile bronzate, ra
diind de sănătate, au așteptat semna
lul de începere a cursurilor, înlîmpi- 
nîndu-ne cu acel „bună ziua* rostit din 
toată inima.

Aproape 5000 de profesori de edu
cație fizică, dintre care nenumărați 
proaspeți absolvenți, au pășit prcgul 
unui nou an de învățămînt, poate cu 
emoții sporite sub imboldul minunatu
lui exemplu oferit de veșnic tinerii 
noștri dascăli V. Roșală, E. Bran, A. fo- 
nescu, V. Tibacu, Lascu și mulți alții, 
nu de mulf atît de frumos răsplătiți.

Avem o misiune nobilă și frumoasă, 
de a plămădi generații viguroase și 
viitori port-drapel ai României socia
liste pe diferite meridiane ale globului.

De acum, la catedră să nu avem 
astîmpăr pină ce nu vom afla bucuria 
de a împărtăși elevilor noștri avînturî, 
de a le oferi tot ce e mai pur în su
fletul nostru, prietenia și 
.crederea și optimismul.

Succes, dragi colegi I

respectul, în-

Ion MATEI
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GRIVIȚA ROȘIE BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 12—6 (6—6).
Tradiția dificultăților pe care 
le întîmpină grivițenii în 
fața studenților din Timișoa
ra pare a se confirma : greu, 
foarte greu au obținut gazde- 

- ie victoria în cuplajul de du
minică... De altfel, cu o de
zinvoltură remarcabilă, oaspe
ții au atacat frumos și efica
ce încă din primele minute 
ale partidei, realizînd 3—0, și 
nu s-au. lăsat impresionați 
nici cînd au fost conduși, ega- 
lînd înainte de pauză. La re
luare, însă, un cert surplus 
de vigoare, bine exploatat (în 
unele perioade și faze) din 
punct de vedere tactic, le-a 
permis bucureștenilor să do
mine și să înscrie. O oarecare 
fragilitate a studenților nu 
este străină de evoluția sco
rului, dar, în orice caz, fac
tura rugbyului prestat de ei 
este mulțumitoare. în ce-i 
privește pe învingători, lipsa 
din formație .a unor autenti
ce personalități (și tocmai ab
sența le conferă și le confir
mă valoarea) se simte serios, 
în ansamblu, meciul a fost 

:plăcut, „aerisit", și singura 
obiecție ar fi aceea vizînd a- 
pariția unor simptome de 
nervozitate care s-au trans
format degrabă în durități, 
îngreuind și sarcina arbitru
lui. Punctele au fost înscrise 
de Țibuleac (înc.. 1. p.), Bal
kan (înc.) și Onuțu (înc.) pen
tru Grivița Roșie, respectiv 
de Suciu (inc.) și Duță (1. p.) 
pentru învinși. A arbitrat R. 
Chiriac

G. RUSSU-ȘIRIANU

Dinamovistul Nica in atac (faza din meciul Dtnamo — Progresul): Foto : V» DRAGAN
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SERIA I: POLITEHNICA GALAȚI A REVENIT

DINAMO — PROGRESUL
36—6 (13—6), Un meci în care 
pofta de joc a înaintării di- 
namoviste a fost evidentă și 
s-a concretizat în dauna în
vinșilor, a căror situație (nu 

' numai în clasament) pare dis
perată. Merită mențiuni su- 

* ----- ----- ■ T»w-»r»lacfMJL Tut 11-
dmamoviste, precum și Nica, 

-iarăși marcatorul principal. 
“■ Punctele sînt semnate de Nica

(2 înc., 2 l.p., tr.), Leonte (2 
tr.), Niculescu (d.g.), Dăiciu- 
leșcu (inc.), Roman (inc.), Țu-

țuianu« (inc.), Istudor (inc.), 
Baciu (inc.) pentru Dinamo și 
de Craioveanu (2 l.p.) pentru 
Progresul. A arbitrat D. Du
mitrescu ★★★ (C. PAUL-co- 
resp).

C.S.M. SIBIU — RULMEN
TUL BÎRLAD 3—9 (0—3). Mai 
bine de 6 000 de spectatori 
erau prezenți la începutul 
meciului; la sfîrșit, nu mai 
rămăseseră nici jumătate... 
Motivul ? Slaba comportare a 
echipei locale, care nu a reu
șit să obțină nici de data 
aceasta victoria, cu toate că 
revirimentul de la începutul 
celei de a doua părți (cînd 
sibienii au egalat) lăsase spe
ranțe. Fusese un simplu foc 
de paie, jocul sibienilor ne- 
schimbîndu-se în bine : a con
tinuat abundența de pase 
greșite, a lipsit total orienta
rea în teren. Oaspeții ați me
ritat victoria pe deplin, be
neficiind de o linie de trei- 
sferturi mai bună și de o îna. 
intare robustă. Au înscris 
Tănase (d.g.) pentru gazde, 
respectiv Bacoș (l.p., d.g.) și 
Rainea (d.g.) pentru bîrlădeni. 
A arbitrat FI. Tudorache 
★★★★ (I- BOȚOCAN-co-
resp.).

POLITEHNICA IAȘI—ȘTI
INȚA PETROȘANI 8—3 
(8—0). Meciul a corespuns aș
teptărilor doar în prima par
te, mai ales din cauza gazde
lor. care au scăzut ritmul de 
date cu eliminări ' oe pe 

Punctele au fost în
de -Dăscălescu.. (înc.), 

Și Țopescu

A

IN NAȚIONALELE DE ÎNOT

METALUL BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—0 
(1—0). Meci slab, ieri, pe te
renul din șoseaua Pantelimon. 
Ambele echipe s-au angrenat 
într-un joc de uzură, cu nu
meroase greșeli.

Fără să strălucească, dim
potrivă, metalurgiștii, supe
riori tehnic adversarilor lor 
din P. Neamț (dintre care o 
bună impresie au lăsat nu
mai Pătrașcu . și fundașul 
Gheorghe — învingător. de 
cele mai multe ori. în dispu
tele aeriene cu Georgescu), 
au cîștigat 'pînă da urmă, spe- 
culind două greșeli de apă
rare ale echipetrCeahlăul. Au 
înscris Iancu (min. 35) și D. 
Emil (min. 83). In min. 58, 
fundașul central metalurgist, 
Apostol, l-a accidentat în 
mod intenționat pe cel mai 
periculos atacant al oaspeți- 

| lor, Pătrașcu, dar arbitrul O. 
Comșa (Craiova) — care a 

I condus slab — n-a considerat 
| necesar să-i dea nici măcar 

un avertisment l
D. GRAUR

SPORTIVII

OE U CONSTRUCTORUL
4H TURNEU IN UNGARIA

de baschet-fete, 
și popice-băieți ale 
bucureștean Con- 
au întreprins un

lor. <- 
date 
teren, 
scrise 
Gheorghiu (tr.) și Țopescu 
(înc.) pentru ieșeni, respectiv 
de Marinescu (l.p.) pentru 
oaspeți. A arbitrat dr. G. Ef- 
timescu **★★★ (Negru LA- 
ZAR-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
AGRONOMIA CLUJ 28—0 
(14—0). Acționînd cu multă 
clarviziune atît pe înaintare, 
cit și pe treisferturi, cohstăn- 
țenii au reușit o victorie con- 
cludență, furnizînd totodată 
un plăcut spectacol rugbystic. 
Punctele sînt „semnate" de 
Caragea (3 inc.), Cristea (2 
înc., tr.), Tomescu (înc)., Ce- 
lea (înc., tr.) și Tăna'se (înc.). 
A arbitrat A. Găgeatu 
★ ★★★★ (E. PETRE-coresp.).

-Răspunzînd unei invitații a 
clubului Epitok din R.P. Un
dară, între 9 și 16 septembrie, 
echipele 
volej-fete 
clubului 
structorul
turneu de cîteva jocuri în 
țara vecină.

Iată cîteva din rezultatele 
sportivilor noștri 1 VOLEI 1 
Constructorul — Institutul de 
educație fizică Budapesta 
3—2, Volan — Constructorul 
3—2. BASCHET 1 Constructo
rul — Epitok Szekâsfehervar 
•63—61 (35—28) ; POPICE 1
Epitok Szekăsfehervar — Con
structorul 3464—3320.

Ervin COSMA.coresp. Steaua — Vulcan B—S.

CLASAMENTUL divi:ZIEI A

1. Dinamo 4 4 0 0 108— 6 12
2. Grivița Roșie 4 3 1 0 99— 23 11
3. Steaua 4 3 1 0 36— 20 11
4. Știința 4 2 1 1 34— 19 9
5. Rulmentul 4 2 1 1 18— 26 9
6. Farul 4 2 d f 58—S0 8
7. Universitatea 4 2 0 2 33— 30 8
8. Politehnica 4 1 1 2 11— 13 7
9. Vulcan 4 1 1 2 20— 53 7

10. Agronomia 4 1 0 3 15— 48 6
11. C.S.M. 4 0 0 4 12— 77 4
12. Progresul 4 0 0 4 12—109 4

In meciul disputat sîm’oătă,

Punctul de atracție al ac
tualei ediții l-a constituit în
trecerea pe distanța de 400 
m a crauliștilor, desfășurată 
sîmbătă seara. Mureșanul 
Naghi a pornit cel mai puter
nic (63,5), iar la mijlocul 
cursei în frunte se afla re- 
șițeanul Aimer. Pe următoa
rele lungimi a intrat în horă 
și Marian Slavic, care cu ele
ganța și vivacitatea-i cunoscu
tă a refăcut metru cu metru, 
și pe ultimele lungimi a 
sprintat de parcă atunci lua
se startul, cîștigînd confor
tabil și cel de-al treilea titlu 
individual. Adăugîndu-și alte 
trei medalii de aur obținute 
în probele de ștafetă, crau- 
listul bucureștean se poate 
considera ca cel mai bun îno
tător al acestor „naționale".

Nu mai puțin interesantă 
ni s-a părut și disputa tetra- 
tloniștilor pe distanța de 200 
m. După parcursul de bras 
aveam impresia că victoria 
nu va mai scăpa lui Petre LIT ILICO, ------ _ _ _
pe care nimeni nu le mai 
bănuia, a venit puternic *din 
urmă, ajungîndu-și adversa
rul chiar la potou. Fotografia 
sosirii l-a indicat cîștigător 
pe sportivul din Tg. Mureș.

Fără o concurență serioa
să, Agneta Șterner a învins 
în ambele probe de delfin, 
cifra realizată la 200 m 
(2:37,1) fiind de bună valoare. 
A imitat-o timișoreanul Va- 
sile Costa în cursele de bras. 
De notat timpul elevului prof. 
P. Lovas în schimbul său din 
ștafeta mixtă a Politehnicii 
Timișoara ; campionul țării a 
parcurs cele două lungimi în 
68,9 sec.

Din întrecerile ultimei Re
uniuni vom sublinia, în pri
mul rînd, cursa de 200 m a 
delfinilor. Carol, mezinul fa
miliei timișorene Rolik, care 
s-a prezentat la această edi
ție în condiții optime,'a luat 
un start rapid cu 30.8 la 50 
m și 65.5 la 100>m. -Neaăbtoiij- 
ța sa avea însă» să-J epst^^n 
final. Albert Covaci, tțai ex
perimentat, a forțat pe cea 
de-a doua „sută“, cîștigînd 
într-ub TimțiU (2"t8.5)••‘afM«o- 
piat. rfe ^fecOrcful^ăriiȘ " iar 
Eugen Aimer (întocmai ca la 
campionatele juniorilor) l-a 
ajuns chiar la sosire. Timpul 
ambilor înotători (2:21.3) con
stituie un nou record de ju
niori miei al țării.

Pasionanta, pe într-eaga di-q' 
tanță a celor 4; lungimi, a

întrecerea de mixt afost și
înotătoarelor. După primii 50 
de metri, conducerea plutonu
lui o avea micuța Anca Gro
za ; în continuare însă, Cris
tina Balaban, specialistă în 
procedeul spate, a revenit și 
avansul acumulat i-a fost su
ficient pentru a cuceri cel 
de-al 5-lea titlu individual 
din această competiție. în 
sfîrșit, în proba micului ma
raton (1500 m liber), D. 
Naghi a mai făcut o tentati
vă asupra recordului țării. 
Elevul lui Iosif Tothpal a 
resimțit însă eforturile de
puse de-a lungul celor 4 zile 
de concurs, înscriindu-se doar 
pe o medie a sutelor de 
74,0—75,0, insuficientă pen
tru a oferi acestui vajnic lup
tător satisfacția unei cifre în 
jurpl celor 18 minute.

. La încheierea probelor — 
un prim bilanț. întrecerile 
moEculine au fost dominate 
8 titluri, față de cele 5 rea
lizate de Mureșul Tg. Mureș 

. și două ale. Politehnicii Ti
mișoara. La fete, clubul Di- 
namo a realizat 9 victorii, 
Steaua trei și C.S.M. Cluj. 
Spre surprinderea generală, 
sportivii din Reșița au plecat 
din Capitală fără o singură 
medalie de aur...

OȚELUL GALAȚI — POR
TUL CONSTANȚA 4—1 (0—0). 
Portul nu și-a onorat nici un 
moment cartea de vizită. Au 
înscris Bruștiuc (min. 50 și 
81), Adam (min. 55). și Me- 
lenco (min. 74 — autogol), 
pentru Oțelul, respectiv, Me- 
lenco (min. 88 — din 11 m). 
A arbitrat 
Mj hă ii eseu 
SIRIOPOL 
cipaU

ȘTIINȚA

dominată de jucătorii tîrgo- 
vișteni, care au reușit să des
chidă scorul prin Tiron (min. 
9). La reluare, jucătorii din 
Moreni sînt cei care au con
trolat jocul și au reușit să 
egaleze prin Uragan (min. 63). 
A arbitrat bine I. Gheorghiță 
(București). (M- Avanu — co
resp. principal).

DUNĂREA GIURGIU - 
PROGRESUL BRAILA 1—0 
(0—0). Giurgiuvenii au con
trolat cea mai mare parte a 
meciului. A înscris Chiru 
(min. 52 — din 11 m). Arbi
trul K. Ghemingean a condus 
fără greșeală. (Tr. BARBA- 
LATA — coresp.).

POIANA CÎMPINA—GLO
RIA BÎRLAD 4—1 (2—1). Au
torii golurilor; Baboe (min. 
20 — din 11 m și min. 28), 
Chirilă (min. 61) și Matei 
(min. 85), pentru Poiana, res
pectiv Chiuh (min. 2), pen
tru Gloria (E. STROE — 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— CHIMIA SUCEAVA l—0 
(0—0). Formația bucureștea- 
nă a trebuit să depună efor
turi considerabile pentru a 
se desprinde de adversara sa. 
A cîștigat numai cu 1—0, 
printr-un gol marcat în min. 
72 de Țarălungă, la o gre-

șeală a portarului sucevean 
(pînă atunci excelent), care 
a scăpat mingea din brațe.

Deși a jucat destul d? slab, 
Progresul a dominat majori
tatea timpului, avînd destule 
ocazii de a deschide scorul 
mai devreme, prin Țarălungă 
și Beldeanu, în special, ale 
cărui șuturi pe poartă au fost 
apărate spectaculos de către 
Petcu, portarul Chimiei. E- 
chipa din Suceava s-a apă
rat supranumeric, contraata- 
cînd destul de periculos și 
ratînd o bună ocazie de a 
egala scorul, prin Goran, în 
min. 81.

A condus foarte bine I. Chi- 
libar (Pitești). (D.C.).

CLASAMENT

Progresul Brăila — Progresul 
București, Gloria Blrlad — Oțelul 
Galați, Sportul studențesc — 
știința Bacău, Politehnica Galați
— Poiana Cîmplna, Flacăra Mo- 
reni — Ceahlăul Piatra Neamț. 
Metalul Tirgoviște — Metalul 
București, Portul Constanța — 
Dunărea Giurgiu, Chimia Siiceava
— Metrom Brașov.

1. Pol. Gal. • 501 11-6 10
2. Met. Buc. 6 4 11 16-9 9
3. Port. C-ța 6 4 0 2 12-7 3
4. Progr. Buc. 6 3 12 9-4 7
5-6. FI. Moreni 6 3 12 13-11 7
5-6. Met. Tlrgov. 6 3 12 13-11 7
7. Metrom Bv. 6 3 12 7-5 7
8. Dun. Giurgiu 6 3 12 7-7 7
9. Chimia Sv. 6 3 0 3 6-5 6

10. Ceah. P. N. 6 3 0 3 5-8 6
11. Oțel. Gal. 6 2 13 9-12 5
12. Progr. Br. 6 2 0 4 8-10 4
13. Gloria Birlad 6 12 3 13-18 4
14. Poiana Clmp. 6 2 0 4 6-12 4
15i Sp. stud. 6 114 8-13 3
16. știința Bac. 6 10 5 4-9 2

Etapa viitoare (28 sep tembrie) :

Ad. VASILIU

seria a Ii-a: MINERUL BAIA MARE
foarte bine N. 
(București). (T. 
- coresp. Drin-

BACAU — PO
LITEHNICA Galați 1—2 
(1—1). Elevii lui Petrică Ră- 
dulescu au știut să folosească 
foarte bine arma atît de utilă 
a contraatacului, fructificînd 
două ocazii prin Mureșan 
(min. 20 și 61). Pentru local-

LA A DOUA VICTORIE ÎN DEPLASARE
VAGONUL ARAD — RI- 

PENSIA TIMIȘOARA 2—1 
(0—1). Repriza I a fost echi
librată. Ambele echipe au ju
cat lent și destul de confuz, 
abundînd ratările și pasele 
Ia adversar. După pauză, Va
gonul a acționat mai hotărît,

HUNEDOARA l—0

ECHIPELE GAZDĂ ÎNVINGĂTOARE

STEAUA —
TELEAJEN 

Cum era de

■ Etapa a 6-a a campionatu
lui masculin și a 3-a a cam
pionatului feminin au fost ca
racterizate prin jocuri dispu
tate, înregistrîndu-se rezulta
tele scontate. Iată amănunte 
asupra desfășurării întrece
rilor :

MASCULIN : 
RAFINĂRIA 
19—11 (10—3).
așteptat, victoria a revenit 
steliștilor, dar aspectul ce tre
buie îndeosebi evidențiat este 
evoluția fcarte bună a gazde
lor. Bine conduși de Oțelea, 
handbaliștii de la Steaua au 
dat satisfacție atît tehnic cît 
și spectacular. întreaga echipă 
acționînd ca un tot bine în
chegat. Ei au reușit, astfel, 
să ofere multe faze de hand
bal curat, cu finalizări din 
cele mai spectaculoase, cuce
rind multe aplauze. Scorul nu 
a luat proporții datorită apă
rării ferme din repriza se
cundă a jucătorilor ploieșteni. 
Oțelea, Savu și Cristian au 
fost principalii realizatori ai 
victoriei. Au condus, cu scă
pări, arbitrii V. Reissner și 
O. Schuster (Sibiu).

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 13—8 
(6——3). . O i irtidă disputată, 
cu foarte mi e ratări. Dina- 
mo’viștii au cîștigat pe merit, 
dar despre evoluția lor nu a- 
vem superlative. Ei au acțio
nat crispat, fără orizont, ra
tînd mult din poziții favora
bile (au expediat 10 șuturi în 
bară și au ratat două lovi
turi de la 7 m). Bucureștenii 
au părut obosiți, fără poftă 
de joc. Să fie doar efectul 
psihologic al pierderii a 5 
puncte în clasament în numai 
6 etape ? Au condus corect 
V. Cojocaru și M. Mihăilescu 
(Dolj). Gheorghe RANGU.

DINAMO BACAU — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
17—15 (8—10). Jocul a fost 
lipsit de spectacol, fiecare e- 
chipă căutînd cu orice preț 
victoria. Principalii realizatori 
au fost Horobăț (6) de la Di
namo și Ch'ircu (4) de Ia Uni
versitatea. (Ene Florea — 
coresp.).

DINAMO BRAȘOV — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 
20—16 (9—8). Un joc deosebit 
de disputat, uneori prea „dis
putat", arbitrul dictînd 7 eli
minări din joc și 11 lovituri 
de ia 7 metri. Partida a fost 
echilibrată în prima repriză, 
după pauză brașovenii con- 
trolînd în întregime întîlni
rea. Bota (7) pentru Dinamo 
și Cîrlan (6) pentru timișoreni 
au fost autorii celor mai mul
te puncte. Au condus bine 
T. Curelea și P. Țîrcu — 
București. (C. Gruia — coresp. 
principal).

MINERUL BAIA MARE — 
VOINȚA BUCUREȘTI 13—12 
(7—7). Jocul celor două proas
păt promovate în categoria 

. A a avut o desfășura- dra
matică. După 5 min. de joc 
bucureștenii conduceau cu 
6—1, iar în min. 29 scorul era 
de 7—6 pentru gazde! In con
tinuare, inițiativa aparține, 
pe rînd. handbaliștilor de la 
Minerul și Voința. Cu 4 mi
nute înainte de final scorul 
era egal 12—12, Voința avînd 
2 jucători eliminați, fapt de 
care profită gazdele, cîștigînd 
pe merit.

FEMININ: CONFECȚIA — 
PROGRESUL 18—5 (10—2). 
Elevele Ini V. Gogiitan și-au 
ridiculizat pur și simplu ad
versarele, dominînd copios 
întreaga întîlnire. Progresul, 
fără Oțelea, pare mai mult o 
echipă din divizia B. Pune-

tele cele mai multe peptru 
Confecția au fost realizate^ de 
Ilie (8). Constandache (3) Ne- 1 
delcu și Matăche (2), Ău ar
bitrat bine A. Popescu și L 
Mateescu (Oraș Gh. Gb.-Dej). 
(Gh. R.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 5—4 (3—1). 
O partidă de luptă, studentele 
excelind îndeosebi în jocul 
de apărare. Victoria Univer
sității este meritată. Au ar
bitrat cu scăpări D. Helmuth 
și R. Cristofor — Lugoj. (P. 
Arcan — coresp. principal).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI-RULFÎBNTUT. “ 
ȘOV T6—11 4). întîlnirea-
a început în nota de supe
rioritate a oaspetelor care, 
după cinci minute de joc, 
conduceau cu 2—0. Studente
le revin în atac, egalează și 
preiau conducerea, pe care o 
păstrează pînă la sfîrșitul pri
mei reprize. Partea a doua a 
jocului este pasionantă prin 
evoluția scorului, deoarece 
brașcvencele reușesc să ega
leze și chiar să preia condu
cerea. Cu un final mai bun, 
handbalistele bucureștence do - 
mină cu autoritate ultimele 
minute, reușind să se „des
prindă" la cinci goluri dife
rență. O victorie meritată, 
muncită. Cele mai multe 
puncte au înscris Arghlr și 
Schramko (6) pentru Univer
sitatea și Șerb (6). Au arbi
trat N. Andrea și C. Păcu- 
raru, ambii din Craiova, (g.r.).

VOINȚA ODORHEI — 
C.S.M. SIBIU 6-4 (6-1).

Ultimele rezultate tehnice.
400 m liber (f) : Cristina Ba
laban (Dinamo) 5:15,0, 2. Lu
cia Radu (Dinamo) 5:18,9, 3. 
Adriana Pupăzan (Dinamo) 
5:26,5 ; 200 m delfin (m) : 1. 
Albert Covaci (Mureșul) 
2:18,5, 2. E. Aimer (Șc. Sp. 
Reșița) 2:21,3 — rec. juniori 

■v II, 3. Carol Rolik (Șc. Sp. Ti- 
a miș.) 2:21,3 — rec. juniori II;

100 m delfin (f) : 1. Agneta 
Șterner (Steaua) 1:11,3, 2. An- 

i (Dinamo) 1 ^3,
3. Lijiana Dan (Dinamo) 
1:18,9; 200 m bras (m) : 1. 
Vasikț Costa (Polit. Timiș.) 
2:34,8, 2. P. Teodorescu
(Steaua) 2:38,9, 3. Gr. Săru- 
leanu (Steaua) 2:44,3 ; 200 m 
mixt (f) : 1, Cristina Balaban 
(Dinamo) 2:45,0, 2. Anca Mi- 
hăescu (Dinamo) 2:48,6, 3. 
Anca Groza (Dinamo) 2:49,1;

■ 1500 m liber: 1. Dionisie
Naghi (Mureșul) 18:17,3, 2. S. 
Cosmescu (Steaua) 18:36,9, 3. 
Fr. Rolik (Șc. Sp. Timiș.) 
18:38,5; 4x100 m mixt (f) : 1. 
Dinarrio 5:23,5, 2. Șc. Sp. 2 
Buc. 5:37,7.

Fortarul sucevean - Petcu, care ieri a apărat excelent, respinge 
balonul din capul lui Georgescu (Progresul)

ii
■nîeî a înscris Pfelea (min. 29). 
Tot el a mai realizat un gol 
în min. 80, dar arbitrul ieșean 
M. Rotaru •— care a condus 
satisfăcător — l-a anulat pe 
motiv de ofsaid. (Gh. DAL- 
BAN — coresD.).

METROM . BRAȘOV 
.SPORTUL STUDENȚESC 

L—0 (0—0\ Unicul gol al par
tidei a fost fhscris de Nico- 
lăe (min. 83), la o fază în 
care portarul Argeșeanu a 
fost jenat de propriii fundași 
centrali. A arbitrat corect 
Cornel Pop (Hunedoara). (V. 
SECAREANU — coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — 
flaCAra MORENI 1—1 
țl—0); "Brima" repriză a fost

Foto : AUREL NE AGU

—7
Pe velodromul Dinamo

CAMPIONATELE JUNIORILOR 
: S-AU ÎNCHEIAT • ■ B

și încep cele ale seniorilor
o săptămînă 

treceri, unele dintre 
un bun nivel tehnic (și chiar 
tactic, pe alocuri), campiona
tele naționale pentru juniori 
au luat sfîrșit, ieri, pe velo
dromul Dinamo, prin desfă
șurarea celei mai interesante 
dispute : cursa cu adițiune de 
puncte. Atît la juniori mici, 
cît, mai ales, la juniori mari, 
buna pregătire a majorității 
concurenților și ardoarea cu 
care s-au războit „așii de 
mîine" au oferit puținilor 
spectatori prezenți în tribune 
o serie de faze care au răs
plătit oboseala deplasării.

Dozîndu-și judicios efortu
rile și bine condus de pe mar
gine. Vasile Miu (Șc. sp. nr. 
3) a cucerit, după 30 de ture 
(cu 6 sprinturi) titlul de cam
pion, totalizînd 16 puncte. Pe 
locurile următoare, în ordine, 
I. Gavrilă (Steaua), un învins 
merituos. 14 p. și M. Ferfe- 
lea (Steaua) 12 p. La juniori 
mari, brăilenii au d-t, o bună 
parte din cursă, destule emo
ții bucureștenilor. Cicliștii de 
pe malul Dunării și-au irosit 
apoi forțele în acțiuni ’ nein-

de in
ele de

spirate, ce
dent pe _ . .___
Ene, care conducea, la un mo
ment dat, făcînd chiar figură 
de viitor campion. Pe ultima 
parte, „stelistul" N. Gavrilă, 
în spectaculoasă revenire, s-a 
detașat categoric de cel mai 
redutabil 
brăileanul 
du-și, pe 
cu 33 p., 
sprinturi).
realizat 21 p. iar P. Dolofan 
(Steaua) 14 puncte.

în zilele anterioare s-a des
fășurat proba de urmărire pe 
echipe (2.C00 m). La juniori 
mari a cîștigat echipa Steaua, 
urmată de C.S. Brăila și O- 
limpia iar la juniori mici 
victoria a revenit formației 
Steaua I. Pe locurile urmă
toare Șc. sp. nr. 3 și Olimpia, 

începînd de astăzi, în fie
care zi, la ora 16 (afară de 
miercuri) au Ido pe velodro
mul Dinamo campionatele na
ționale pentru seniori. între
cerile încep cu proba de vi
teză.

au defavorizat evi- 
colegul lor Ștefan

adversar al său, 
Ene, adjudecîn- 

merit, campionatul 
după 51 ture (17 

Șt. Ene (Brăila) a

Em. I.

a reușit să-și impună jocul 
și să-și asigure o victorie pe 
deplin meritată. Au înscris : 
Schweilinger (min. 57) și 
Macovei (min. 61) pentru Va
gonul, respectiv Vnici (min. 
29)- A arbitrat foarte bine 
Otto Anderco (Satu Mare). 
(GH. NICOLAIȚA — coresp.).

C.S.M. SIBIU — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (0—0). Me
ciul nu a corespuns decît în 
partea a doua a sa, cînd lo
calnicii au și înscris prin 
Laufceag (min- 67) și Stoices- 
cu (min. 75). A arbitrat satis
făcător N. Barna (Tîrnăveni). 
(GH. TOPIRCEANU — coresp.).

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — MINERUL BAIA 
MARE 0—1 (0—1). Spectatorii 
au fost dezamăgiți de compor
tarea sub orice critică a echi
pei locale- Jucătorii craioveni, 
deși au dominat marea majo
ritate a timpului, nu au putut 
să fructifice nici una din 
numeroasele ocazii avute. 
Singurul gol al întîlnirii a 
fost înscris în min. 23 de 
Bohoni, care a speculat o gra
vă greșeală a apărării adver
se. (M. POPESCU — coresp.).

olimpia Oradea — me-

TALUL
(0—0). Partidă de mare luptă 
în care oaspeții s-au apărat 
excelent timp de 87 de minu
te. Singurul gol al acestui 
meci a fost înscris de Benczilz 
(min- 88). Arbitrul I. Opriță 
(Arad) a avut o misiune difi
cilă, de care s-a achitat însă 
bine. (ILIE GfHȘA— coresp. 
principal).

C. F. R. TIMIȘOARA — 
C. S. M- REȘIȚA 0—0. Ratînd 
o lovitură de la 11 m prin 
Hanganu (min. 35), ceferiștii 
au pierdut un prețios punct 
pe teren propriu, A ațjjitrat 
slab Al. Toth (Oradea). (C- 
CREȚU — coresp.)-

METALUL TR. SEVERIN — 
ARAD 3—2 (2—0).Mai Dum in cimp, localnicii 

au realizat o victorie-muncită, 
într-o partidă modestă din. 
punct de vedere tehnic. Au 
înscris i Ghirițescu (min. 9) și 
Diaconu (min- 42 din 11 m, 
și 54) pentru învingători, 
Gzako (min. 47) și Mihoc 
(min- 49) pentru învinși. Ex
celent arbitrajul timișoreanu
lui Iosif Ritter. (GH. MANA- 
FU — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
MINERUL ANINA 0—2 (0—0). 
Oaspeții au jucat cu mare 
ambiție, respingind de fiecare 
dată atacurile haotice ale 
echipei locale- Speculînd. două 
greșeli ale apărătorilor local
nici, jucătorii din Anina au 
obținut o victorie care nu 
poate fi contestată de nimeni. 
Autorii golurilor: Șerban 
(min. 58) și Lang (min. 72). A 
condus foarte bine M. Mora
rii (Ploiești). (Z. RÎȘNOVEA- 
NU — coresp.)-

CHIMIA RM. VILCEA — 
METALURGISTUL CUGIR 
1—3 (1—2). Oaspeții au obți
nut o victorie meritată în 
fața unui „11“ complet 
dezorientat, 
primirea golului 
Au înscris : Țifirel (min. 8), 
pentru gazde, și Savancea 
(min. 11), Cintrilă (min. 32) și 
Moț (min. 61) pentru oaspeți- 
A arbitrat foarte bine V. To- 
pan (Cluj). (D. ROȘIANU — 
coresp.).

11“ 
mai ales după 

egalizator.

CLASAMENT

1. C.S.M. Sibiu 6 3 2 1 7-32. Ollm. Oradea 6 3 2 1 10-7
3. Miner. Anina 6 3 12 11-64. C.S.M. Reș. 6 2 3 1 8-4
5. Met. Huned. 6 3 12 8-6
6. Vagon. Arad 6 3 12 7-5
7. Min. B. M. 6 3 12 4-4
8. Electr, c-va 6 3 12 4-4
9. Rip. Timl. 6 3 0 3 11-8

10. C.F.R. Tim. 6 2 2 5-6
11. Ollm. S. M. 6 3 0 3 10-11
12. C.F.R. Arad 6 2 13 8-7
13. Metal. Cugir 6 2 13 6-7
14. Gaz m. Med. 6 2 0 4 6-10
15. Met. Tr. Sev. 6 2 0 4 4-11
16. Chim. Rm. V. 6 10 5 4-14

(28 septembrie) aEtapa viitoare (ZZ .
Olimpia Satu Mare — Metalul Tr, 
Severin, Minerul Baia Mare — 
C.F.R. Timișoara, C.S.M. sibiu — 
Gaz metan Mediaș, Rlpensia 
Timișoara — Olimpia Oradea, 
Minerul Anină — Chimia Rm» 
Vilcea, Metalurgistul Cugir — 
Electroputere Craiova, C. F. R. 
Arad — Metalul Hunedoara, 
O.s.M. Reșița — Vagonul Arad.

)

AL ÎNCEPĂTORILOR
Sub egida Automobil Clu

bului Român, și în colaborare 
cu Direcția Generală a Mili
ției. Școala de șoferi amatori 
din București organizează, în 
perioada 11—12 octombrie 
a.c., primul Raliu automobi
listic al începătorilor. Traseul 
va fi următorul 1 București— 
Mamaia (prin Giurgeni—Va
dul Oii) și retur (prin Ostrov 
— Călărași). La sosirea în 
București, în ziua de 12 oc
tombrie, va avea loc și o 
probă de îndemînare — prin 
care se urmărește, printre al
tele, departajarea concurenți- 
lor — pe stadionul Metalul 
din Capitală. Raliul este des
chis tuturor posesorilor de 
carnete, avînd maximum 5 
ani vechime în conducerea 
auto și care nu au mai parti-

cipaț Ia vreo competiție auto
mobilistică. Șe primesc in 
concurs orice tipuri de ma
șini. Traseul va însuma 500 
km. Startul festiv se va da 
de la sediul Școlii de șoferi 
amatori (București, b<j. Re
publicii 108), iar startul’ teh
nic de la punctul Moara 
Domnească (la ieșirea înspre 
Constanța).

Cazarea și masa sînt asigu
rate la Mamaia. .

înscrierile se primesc, .la se
diul Școlii de șoferi armaturi 
din Capitală pînă la data de 
27 septembrie a.c.

Gh. FOTESCU 
maistru instructor 

la Școala de șoferi amatori 
București
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Ieri n-am mai urcat la 
masa presei. Am ră
mas în primele rînduri 

ale tribunei, între doi foști 
jucători ai Rapidului : Io
nică Bogdan și Costea.

Jocul a început sub sem
nul unui echilibru neaștep
tat. Neagu a părut sur
prins de faptul că nu i se 
deschid culoarele. Petreanu 
și Ștraț s-au izbit de doi 
fundași hotărîji. Dumitru și 
Marin Stelian s-au uitat 
lung la Marian Popescu, 
impresionați de eleganța 
ex-giuleșteanului. între timp, 
meciul a scăzut. Ionică 
Bogdan a cumpărat semin
țe, probabil pentru a-și în
lesni reflecția : „Pe vremea 
Rapidului meu, tribuna 
n-avea timp de așa ceva". 
Nu l-am contrazis, pentru 
că dreptul la nostalgie este 
imprescriptibil.

Rapid muncea de zor, 
dar fără folos. Ionică Bog
dan acuza lipsa jocului pe 
extreme. Costea era partb 
zanul „noii orientări", care 
mizează pe exuberanța 
trioului spontan Petreanu- 
Neagu-Straț.

A venit pauza. Ionică 
Bogdan a luat o bucată 
de hîrtie și a desenat 
dreptunghiul, terenului de 
fotbal. Apoi a înscris, în 
acest dreptunghi, un oval 
pe care l-a hașurat. Col
țurile terenului au rămas, 
firește, albe. Și Bogdan a 
adăugat : „Din păcate, as
tăzi, jocul pe extreme e tot 
mai mult uitat. Iar „spon
tanii" moderni, cind ajung 
în colțurile astea albe, nu 
mai știu ce să facă".

Tn pauză, patru jucători 
rapidiști au început încăl
zirea pe terenul scăldat în 
soare : Răducanu, Greavu, 
Năsturescu, Codreanu. Ci
neva a observat că toți 
cei patru sînt internaționali.

Au reapărut echipele. 
Rapid — fără Straț și Ma
rin Stelian. Tn drum spre 
centru, Năsturescu și Co
dreanu au intrat în șirul 
foștilor campioni. Ionică 
Bogdan a răsuflat ușurat: 
„Acum nu mai am emoții".

Și jocul a fost reluat. în 
numai cîteva minute, Năs
turescu și Codreanu s-au 
pornit să acopere triun
ghiurile albe de pe drept
unghiul lui Bogdan. Cluje
nii au intrat curînd în de
rută.. Celebrii „cărăuși* ai 
Rapidului 1967 au conti
nuat asalluriie, lărgind în
tregul front al apărării 
oaspeților. Golurile au ve
nit destul de repede, în 
urma a două momente care 
s-au... întins pe. tqaia lă
țimea stadionului „Republi
cii". Apoi, „cărăușii" 
încrucișat în mijlocul 
nului, și-au schimbat 
tarile, au dansat în 
adversarilor, înlr-un 
vînt — au făcut tot 
ce și-au amintit de pe vre
mea lui Niki Dumitriu.

Dar trebuie să pun punct. 
S-ar putea ca Ionică Bog
dan să-mi retragă dreptul 
la nostalgie...

loan CHIRILA

foștilor campioni.

s-qu 
tere- 
pos- 
jurul 

cu- 
ceea

I

FEROVIARII
(Urmare din pag. 1) 

la cabină, împreună cu Marin 
Stelian, în locul celor doi ți
neri jucători intrînd „vulpoii 
Codreanu și Năsturescu. Și 
aceștia doi, fără a excela, 
au început să „fabrice11 cen
trări periculoase în careul 
advers, acolo unde se infil; 
trau tot mai des Neagu și 
Fetreânu, acesta din urmă 
trecut, printr-o bună inspira
ție a antrenorului, vîrf de 
atac. Ofensiva bucureștenilor 
devine mai închegată și în 
min. 56 după o frumoasă 
acțiune PETREANU — NAS- 
TUKEȘCU — NEAGU (acesta 
din urmă t șutind în bara), 
mingea este expediată în 
plasă de către DUMITRU.

Clujenii nu par nici acum 
descurajați și Schwartz, bine 
lansat în ftiin. 61, _ face o 
cursă prelungită pînă în. ca
reul mic, unde este stopat de 
Kămureanu, ieșit curajos la 
blocaj și mingea întîlnește 
bara transversală.

în min. 77 Codreanu pri
mește o minge pe extrema

I 
I

ADAMACHE
IVĂNCESCU NEDELCU OLTEANU (St. roșu) MOCANU I

! RADU
LUCESCU I

J

NUȚU
OBLEMENCO

TĂNASE
PESCARU

Fotbaliștii de la Farul au 
obținut azi o victorie pe care 
o. pot trece, fără teamă, în 
rîndul celor mai bune rezul- 

I

i
demne de subliniat cu ■ cît

i

o pot trece, fără teamă, în 
rîndul celor mai bune rezul
tate din activitatea echipei 
lor.

Meritele jucătorilor de la 
Farul sînt astăzi cu atît mai 
demne de subliniat cu ■ cît 
arădenii n-au abdicat nici o 
clipă în acest joc de la in.- 
tenția de a lupta pentru ub 
rezultat cît mai bun. snerir 

irtlffd" prompt orice clipă ’ de 
relaxare pe care și-au ingă- 
duit-o gazdele. Echipa cam
pioană a apărut și în fața 
spectatorilor constățeni ca un 
mecanism bine pus Ia punct, 
dar — așa cum ne-a lăsat cel 
puțin impresia — un meca
nism prea fin, mai bine zis 
prea fragil pentru șocurile 
frecvente și dure din cam
pionat. în fața impetuoșilor 
constănțeni, fotbaliștii din A- 
rad au fost ca niște școlari 
timizi, care știu bine, lecția, 
clar care „se blochează^1 emo
țional tocmai atunci cind tre
buie să spună profesorului 
rezolvarea problemei. Din a- 

. cest motiv, desele acțiuni ale 
oaspeților (în repriza secun
dă, U.T.A. a avut lungi -pe
rioade de dominare) s-au 
frînt ușor> în marginea șau in 
interiorul careului de 16 m,

tate
lor.

din activitatea echipei

Meritele jucătorilor de la
Farul sînt astăzi cu atît mai

arădenii n-au abdicat nici o
clipă în acest joc de la in
tenția de a lupta pentru un 
rezultat cît mai bun. snpr-n- 

■’"•llrîd prompt oriee* clipă de 
relaxare pe care și-au îngă- 
duit-o gazdele. Echipa cam
pioană a apărut și în fața 
spectatorilor constățeni ca un
mecanism bine pus Ia punct, 
dar — așa cum ne-a lăsat cel
puțin impresia — un meca
nism prea fin,
prea

mai bine zis
fragil pentru șocurile

frecvente și dure din cam
pionat. în fața impetuoșilor 
constănțeni, fotbaliștii din. A- 
rad au fost ca niște școlari 
timizi, care știu bine, lecția, 

.clar care „se blochează" emo
țional tocmai atunci cînd tre
buie să spună profesorului 
rezolvarea problemei. Din a-

. cest motiv, desele acțiuni ale 
oaspeților (în repriza secun
dă, U.T.A. a avut lungi -pe
rioade de dominare) s-an 
frînt ușor. în marginea șau in 
interiorul careului de 16 m,

BETONUL ARGEȘEAN - UN PUNCT LA
Multă vreme liniștea a dom

nit deasupra tribunelor... 
Spectatorii priveau stupefiați 
la ceea ce se întîmpla pe 
dreptunghiul de gazon, urmă-, 
rindu-i pe favoriții lor — 
dinamoviștii — construind 
inutil atac după atac și în- 
cercînd să străpungă beto
nul argeșean, care se dove
dea inexpugnabil.

Egalitatea stabilită .pe ta
bela de marcaj în mini 61, și 
care de altfel a rămas ne
tulburată pînă Ia sfîrșit, n-a 
avut darul să ducă la o or- - 
ganizare tpaj bună, a iacțiu- 
nilor ofen’sîve ’ gazdelor; 
ci, am putea spune dimpo
trivă. Dar, Ia Tirma urmei, 
așa e fotbalul : arș cîștig de 
cauză cel care înscrie...

în aceasjă partidă, argeșe
nii au știut de fiecare dată 
să profite 
adversarilor 
fice puținele 
le-au avut. Formația - piteș- 
teană, ca orice tichipă care 
evoluează în deplasare, și-a 
întărit sistemul’ defensiv, re- 
trăgîndu-1 pb ' Mățăbânu în 
linia fundașilor, plasîndu-1 pe 
Barbu în postura de „libero" 

iar uneori — prin rotație — 
pe Rusu și Roșu. Gh o ase
menea așezare, oașpelii. n-au 
scontat decît pe acținnile de 
contraatac, rare, dar 3‘eosebit 
de periculoase. -Două dintre 
elq, s-au soldat cu goluri și 
asta s-a dovedit a fi de ajuns, 
în restul timpului, piteștenii 
s-au apărat, pe alocuri cu 
disperare, și, bineînțeles, cu 
speranța de a pleca măcar 
cu un punct de la Bacău. 
Erau cît pe-aci să plece cu 
două.

Dinamoviștii. în. replica, au

făcut o mare risipă de ener
gie, au alergat neînchipuit de 
mult, au construit - ăv’alănșe 
de atacuri la poarta lui Ni
culescu, aufștotat au repetiție, 
însă, în finals »u.trebuit să
- ---------------------AW-'

DINAMO BACAU —
BACAU, 2i (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — 
Stadion „23 August" ; te
ren bun ; timp frumos ; 
spectatori — aproximativ 
9 «00. Au marcat : Bălută 
(min. 13) și D. Ene (min. 61), 
pentru Dinamo. Nufu (min. 
9k și Roșu (min. 25) pentru 
F. C. Argeș. r.

DINAMO : Ghiță 6 _ Kisb 
6 (Comănescu, min. 6«), Ne- 
delcu 9, Velicu 8, Dav«» 7, 
Duțan 8-ț-, Vătafii 7, Bălu.% 
7, Dembrovschi 6, D. Ene », 
Comănescu 7 (Ncumaver, 
min., 66).

Și acum, iată un scurt film 
al principalelor faze ale-H-» 
CU’UV. .

In min. 9, Niculescu a re
zolvat cu succes o situație 
critică; balonul a ajuns la

F. C. ARGEȘ 2—2
F. C. ARGEȘ : 

84- — Pigulea 7, 
OUeanu 7, Ivaa U ______
ou «, Nuțu 14, Radu I, Ro
șu 6 (Prepurgel. min. CSI, Do- 
brin 7, Jercan 6.

A arbitrat V. Pădureanu 
(București) *♦***, aju
tat bine la linie de Gr. Blr- 
san (Galați) și C. Popa 
(București).

..Trofeul Pctscbowschj-. 
(pentru public) : 9.

La tineref-rererve : Dinamo 
Bacău — F. C. Argeș 8—8 
(1-8).

(i-n
N ic ui eseu
Barbu 8,

7. Mâtâea-

de greșelile 
și să fruc.ti- 
ocâzii pe care

ÎNTRE El ■ ■■

stingă și fără să ezite șutează 
puternic, dar Lengyel, prin- 
tr-un reflex excepțional, res
pinge balonul în corner. Tot 
CODREANU execută lovitura 
de colț, cu efect, și balonul 
este împins în poartă de 
către NEAGU, după ce, după 
părerea noastră, l-a obstruc- 
tionat pe LENGYEL.

De altfel,, portarul ferovia
rilor clujeni, deși proaspăt 
divizionar A, a făcut la prima 
sa apariție în București o 
partidă curajoasă, salvindu-și 
echipa de ia nenumărate si
tuații critice în această parte 
a jocului, după înscrierea 
celui de al doilea gol.' Astfel, 
el a intervenit cu1 succes la 
un șut-bombă al lui Codrea
nu în min’. 78 și.^l-a. JțilpCăt 
cu promptitudine pe Fetreânu 
în min. 82, cînd acesta pă
trunsese nestingherit în careul 
de 6 m.

într-o partidă surprinzător 
de echilibrată pentru mulți, 
cele două echipe feroviare 
au oferit spectatorilor o re
priză (cea secundă) de ■■ btîn 
nivel spectacular.

PROGRESUL JOACA AZI
CU CAMPIOANA LIBANULUI

Echipa Homenetmen — 
campioană a Libanului — 
joacă azi cu Progresul, pe 
terenul din str. Dr. Staico- 
vici, cu începere de la ora

16,15. Turneul echipei liba
neze va continua miercuri, 
cu un joc în compania e- 
chipei F. C. Argeș, la Pi-' 
tești.

se mulțumească cu acest scor 
de egalitate. Pentru că ac
țiunile lor ofensive — nume
roase cum arătam — n-au 

. avut claritate.
centrărilor 
fost înalte, 
Barbu și 
maeștri ai 
pins totul.

Majoritatea 
de pe extreme au 
în careu, iar acolo 
MJ.ț^oajiy, ambii 
detentei, au res-

Nuțu, acesta a trecut cu ușu
rință de Kiss, a pătruns in 
careu, a șutat sec și_ 1—0 
pentru F. C. Argeș.

Tn minutele 11 și 12, 
ncre la poarta oaspeților. Du
pă un minut. D. Ene a recu
perat de pe linia de fund un 
balon ce părea iremediabil

cor-

FARUL — U.T.A. 3—1 (3—0)
CONSTANȚA, 21 (prin tele

fon de Ia trimisul nostru). 
Stadionul 1 Mai ; teren bun ; 
timp excelent-; spectatori — Au marcat gorin 
vram (min. 2), Tufan 
32 șl 35) și Florian 
trescu (min. 81).

FARUL : Ștefânescu 
Antonescu 7, Stoica 8, 
8, Pleșa e, TSrrase 8-j-, Koszka - —— ------. . _ .

8. Sasu (min.
25 Ologu 7), Kallo 8.

20.000. A- 
(min. 

Dumi-

8 —
Mareș

Sorin

U.T.A. 5 Gornea 7 — Btrău 
7, Bakoș S, Pojoni 5, Broșov- 
sebi 6, Axente 8, Petescu 7. 
Brindescu 7, Șchiopu 6 (mln. 
58 Florian Dumitrescu 7), Do- 
mide 8, Moț 8.

A arbitrat ,Gh, Popovlcl 
(București) ajutat
la linie de N. Cursaru și M. 
Vasiliu (ambii din Ploiești).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public)-ș. Jt" -' „ * J

La tineret-rezerve’: Farul
— U.T.A. 1—1 (1—1).

tribunelor 
antrenori- 
Reinhard. 
furtunos.

oferind doar emoții 
și... dureri de cap 
lor Dumitrescu și

Jocul a început
așa cum avea să rămînă pînă
la sfîrșit, și chiar în min. 2 
Kallo l-a deschis în adînci
me pe Sasu. Acesta a lăsat 
mingea să treacă, Tufan a 
șutat, Bacoș a contrat și ba- 
lonpl a ricoșat la Scrin A- 
yram, care a deschis scorul, 
din apropiere. Replica oaspe
ților s-a făcut imediat sim
țită, prin acțiuni bine coor
donare, la mijlocul terenului, 
dar finalizate cu „încetinito
rul". Pe fondul unor acțiuni 
bine lucrate de arădeni, Sasu

■ a primit ia min. 12 cadou un 
bălan (greșeală, de plasament 
Pojoni) în mijlocul careului

și a șutat sub bară, iar Ba- 
coș a lămurit situația. U.T.A. 
a atacat în continuare, Axen
te și Moț au ratat și, in-min. 
32, Kallo a executat excelent, 
o lovitură liberă. Koszka a 
recentrat cu capul și Tufan, 
după ce a ratat prima inter
venție, n-a mai greșit a doua 
oară, trimițîud. de ,1a ’ cîțiva 
metri, mingea in plasa porții 
lui Gornea. După trei .minute, 
apărarea oaspeților (destul de 
nesigură in această partidă)

a oferit „pe tavă” al treilea 
gol al gazdelor i Pojonî a 
luftat și Tufan, rămas singur 
cu Gornea, a șutat necruță
tor i 3—0.

Repriza secundă, cu toate 
că începea cu o diferență de 
scor apăsătoare pentru oas
peți, a fost la fel de dinami
că și echilibrată ca și prima. 
Timp de 10 minute, constăn- 
țenii au făcut o adevărată 
demonstrație de fotbal, după 
care, Insă, trădați de rezerva 
de pregătire fizică, au cedat 
treptat. In timp ce arădenii 
au continuat să atace tot mai 
insistent, reușind doan un 
singur gol (min. 61) — deși 
poate ar fi meritat mai mult 
— cînd Florian Dumitrescu a 
reluat cu capul din apropiere.

Finalul meciului a găsit 
ambele echipe marcate de 
efort, dar luptînd în conti
nuare pentru goluri sau pen
tru frumusețea fotbalului...

Călin ANTONESCU

BACAU
minare a. diaamoviștilor. are 
loc un contraatac piteștean. 
Dcbrin momesie întreaga a-Dcbrin momesre întreaga a- 
pârare adversă, apoi pasează 
.la întilnire“ iui Roșu, care 
înscrie nestingherit: 2—1
pentru F. C. Argeș.

în repriza secundă, bă
căuani: au dominat copios, au 
obținut corner după corner 
și apoi egalarea. Ea s-a pro
dus in min. 61. cind Comă- 
nescu. a executat o lovitură 
de colț. Niculescu nu a pu
tut reține balonul și D. Ene, 
atent, l-a introdus in plasă. 
Zece minute mai tirziu. Co- 
măr.escu a făcut o cursă spec. 
tacujMsă pe extremă, a cen- 
trat, Băluță a reluat cu ca
pul, dar Niculescu a reținut 
printr-un plonjon curajos.

—Și astfel au trecut minu
tele. dinamoviștii au încercat 
să forțeze victoria, dar apă
rătorii piteșteni au respins 
totul, menținind cu strășnicie 
scorul de pe tabela de mar- xarf—*--------—■--------

INFRINGEREA CLUJENILOR POARTA
SEMNĂTURĂ LUI AOAMACHE

în urmă cu o săptămînă. 
Steagul roșu întorcea în mi
nutul 89 rezultatul meciului 
cu Dinamo București. Și iată 
că acum brașovenii sînt auto
rii unei noi isprăvi. 20.000 de 
clujeni care au venit în această 
după-amiază săT aplaude

,. toria echipei lor favorite au 
fost matorii uneia dintre cele 
mai mari surprize din actua
lul campionat. Steagul roșu 
a aruncat în luptă energii pe 
care, drept să spunem, nu ie 
bănuiam și a plecat de la 
Cluj cu două puncte cit roa
ta carului. A fost un meci 
de mare luptă, de' o tenșiune 
extraordinară. O intieagă for
mație (mai puțin, *bineințeles, 
portarul Mol'.lbvanJ a asaftat1 
mai bine de 60 de minute 
buturile partenerului de joc, 
dar nu l-a putut infringe. 
Acest Adamache, care atunci 
cînd vrea poate fi un portar 
mare, s-a dovedit aproape de 
netrecut. S-a luptat pînă la 
epuizare, a scos mingi ce pă
reau imposibile, a.-reținut 

-cind toată lumea vedea balb- 
^nul în plasă, respingea de 

4—5 ori consecutiv...-oirt-urile 
Iui Cîmpeanu. O singură dată 
Adamache a foșț învins. t. jn 
mia. 39, cind se pare, că .a.și 
alunecat la șutul ' lui Bungău, 
de'la cca. 17 metri prin sur
prindere, a primit gol.^în rest, 
Adamache a fost formidabil. 
Eforturilor Iui li- s-au adău
gat cele ale apărătorilor și 
ale acestor doi mijlocași cu

|

i

UNIVERSITATEA CLUJ
CI.UJ, 21 (prin telefon). 

Stadionul Municipal ; teren
tenn ; timp frumos ; spec
tatori — aproximativ 20 S8u. 
Au marcat : Florescu (min.
13). Gyorffi (min. »), Bungau
(min. 39).

UNIVERSITATEA CLUJ: 
Moldovan 7 — Codrea 6, Fesa 
7. Solomon 8, Cîmpeanu 8, 
Anca 4 (min. 3* N'eșu O. O- 
prea Barbu 8 (min. 81 Cu
man). Mustețea 7, Adam 5, 
Bungău 4.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 18 t Ivincescu 7, Jenei

(1-2)— STE.4GUL ROȘU 1—2
— 8, Olt^anu 8, Penzeș 7. Kadar 

8. Balint 6. Necula 6 (min. b‘4 
Ga ne). Pesearu 8,
7, Gyerfi 8 (stegarilor cite un 
punct pentru marea lor dă
ruire, lecție de luptă spor
tivă).

A arbitrat C. Bârbulescu 
ajutat la linie de 

C. Dinuleseu și Gh. Vasilescu 
I — toți din București.

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 6.

La tineret-rezerve : Univer
sitatea Cluj — Steagul roșu 
8—2 (•—!).

Florcseu

I — CRIȘUL 
(1-0)

_____ (prin 
Stadion A.S.A., 

bun, i 
8 000.
(min. 

Și

MUREȘ 
— Șleam 5,

JIUL — STEAUA 1-8 (1-8)

PETROȘANI, 21 (prin tele- î 
fon de la trimisul nostru), i 
Stadion Jiul ; teren bun ; î 
timF excelent : spectatori — 
8 ’bOTcat Libird? (min.
It). — J

JIUL : Stan 9 — Tonca 7, 
Georțevici 3. Stocker 7, Mi
hai 7, Remus Popa 3, -Sandu 
8, Peronescu 7, Cotormani 6, 
Libardi 5 (min. 61 Achim 7),4 

* Naidin 7.
STEAUA: Suciu *8. Cris

tache 5, Dumitru Nicolae 6, 
Hâlmâgeanu 7. Vigu 7, Du
mitriu UI 6. Negrea 6, Pan- 
tea 7, Tâtaru 7, Ștefânescu 
8, Manca 6 (min. 5< Iordă- 
nescu 5).

A arbitrat Alexandru Alexe 
(Rm. Vilcea) aju
tat bine Ia linie de N. Mogo- 
roașt* (Craiova) și slab de i 

Ion Rus (Tg. Mureș) care a 
efectuat numeroase semna- 
lizâri eronate.

„Trofeul Petschowschi" | 
(pentru public) : 9.

La tineret-rezerve : Jiul — 
Steaua 2—3 (1—1).

aglomerat, ajunge la Sandu și 
acesta trage cu sete. Mingea 
trece ca o nălucă prin toată 
apărarea Stelei și ajunge la 
Libardi, care îi prelungește 
drumul în plasă. Deci, 1—0 
în min. 10.

Jiul forțează mărirea scoru-
1 ii (Sandu și Cotormani ra- 

. tind în min. 21 și 24), dar 
bacureștenli potolesc furtuna 
și trec la contra-măsuri. Con
traatacurile lor se desfășoară 
in valuri rapide și periculoa
se. O pasă în adîncime a Iui 
Dumitriu III (min. 30) îl vi
zează pe Ștefânescu. Acesta 
pătrunde în careul minerilor, 
trece de trei adversari, dar 
nu și de Stan, care îi plon
jează la picioare. Apărarea 
Jiului va mai avea ocazii să 
intre în alertă. „Un-doi“-urile 
Tâtaru—Ștefânescu, în spe. 
cial. provoacă de regulă pa
nică. în două minute (40 și 
41), incisivul Ștefânescu ra
tează egalarea.

La reluare, minerii caută 
să și sporească zestrea de go
luri. O ocazie unică 11 se ofe
ră după numai 5 minute... 
Sandu este faultat de Crista- 
che în careu și, de pe tușă, 
antrenorul Titus Ozon își 
fr.e.qsă., dnertuc —
Suciu, care respinge în cor
ner!..

Steaua cedează tot 
mult terenul. De fapt, soarta 
bătăliei a fost decisă de mult 
la mijlocul terenului, unde 
neobosiții Sandu și Remus 
Popa și-au depășit în dirze- 
nie și volum de muncă omo
logii . din echipa bucureștea- 
nă, Dumitriu III și Negrea. _ 

Trimiterea în teren a lui i 
Achim dă și mai multă luci
ditate și calm echipei locale, 
care ratează însă prin Sandu, 
Peronescu și Naidin (respec
tiv minutele 65, 72 și 73). Cu 
un ultim efort, bucureștenii 
forțează egalarea. Ștefânescu 
îl pune la grea încercare pe

Steaua nu-și făcea prea 
mari iluzii pentru partida de 
la Petroșani. Practic, ea se 
putea considera pe jumătate 
infrintă încă de la vestiare, 
unde lăsase trei titulari i Săt
măreanu și Creiniceanu, din. 
cauza loviturilor primite^ÎȚ 
„marcați" de acest handicap, 
steliștii, n,u ,s,-au despurajat.

Dar iată cum s au petrecut 
lucrurile în teren. Minerii a- 
tacă de la început în trombă, 
solicitînd insistent apărarea 
bucureșteană. în min. 8. Pe
ronescu pornește ca din pușcă 
pe partea dreaptă și centrea
ză, Suciu respinge la Naidin, 
care îl driblează pe Cristache 
și șutează pe lîngă poartă. 
Mijlocașii Jiului împing me
reu jocul înainte și „betonul" 
bucureșteăn este perforat ime
diat. Libardi își croiește 
drum spre poartă și, fiind 
faultat, expeht^ tot el lovi- st^n (min. 76), iar Negrea dă 

de egalâre cu un minut îna
inte de sfîrșitul partidei.

George MIHALACHE

in

mai

tura. Mingea-se izbește de urf- ' Cu ’pitlidrul, ijneî bune ocazii 
apărător militar și iese în 
corner. Execută Peronescu.
Balonul zboară pește .gareul

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 
rezultate exacte la concursul 
Pronosport nr. 38 din ii 

septembrie 1969
I. Farul-JJ.T.A. . ___

III. Pol,jași-„U“ Craiova
IV. „U“ Cluj-Steagul roșu

V. A.S.A. Tg. M.-Crișul
VI. Din. Bacău-F.C. Ar.

VII. Jiul-Steaua
VIII. Bologna-Lazlo

IX. Napoli-Fiorentina 
x. palermo-lnterna tonale
XI. Verona-Juventus

XII. Torino-Sampdoria
XIII. Milan-Bari

FOND DE PREMII : 
lei.

Meciul II. Dlsputîndu-se îna
intea Închiderii concursului, 
meciul II. a fost anulat, partl- 
cipanțll primind pronostic 
exact conform noilor preve
deri ale regulamentului.
Plata premiilor de la acest 

I concurs se va face astfel : 
in Capitală de la 26 septem- 

| .brie pină la 5 noiembrie in
clusiv : in provincie de la 29 I 

i septembrie pînă la 5 noiem- 
I brie 1969 inclusiv. 

De la I.E.A.B.S

I. Farul-U.T.A. 1
II. Din. Buc.-Petrolul anulat

2
£
1
1
2
2
1
1
1

328.972

Biletele pentru Jocul 
internațional de fotbal Ro
mânia — Portugalia, din 
cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fot
bal, care va avea loc in 
ziua de 12 octombrie 1969 
pe stadionul „23 August", 
se \găsesc de vînzare la 
noua casă de bilete din 
Pasajul Eforia, din B-dul 
Gh. Gheorghiu-Dej, la casa 
de bilete a stadionului „23 
August" din B-dul Muncii 
și Agenția de bilete din 
str. Smirdan 13. , ,

A.S.A. TG. MUREȘ 
QRADEA 1—2

TG. MUREȘ, 21 
fon).
rece, teren foarte 
tatori aproximativ 
marcat : Ciutac 
Kun II (min. 51) 
(min. 89).

A.S.A. TG. ______ .
lyom 6 — Șleam 8, Balaș, 5, 
Toții 5 (mln. 56 Dendoș 5), 
Czako 6, Sico 4, Ciutac 4,
Lucaci 5, Caniaro 6 (min. 66
Trăznea), Naghi 5, Hajnal 6.

CRIȘUL : Bologan 7 —
Balogh 6, Sărac 6, E. Naghi 7, 
Popovici 6, Cociș 6, Sătmărea
nu 6, Kun II 6 (mln. 75 Ar- 
no(chi), Suciu 8, Cefan 7, Ca
sai 5 (min. 77 Harșani). _

A arbitrat Dumitru Isăcescu 
ajutat la tușă de Hie 

Drăghici și D. Ghe(u — toți 
din București.

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : A.S.A. 
— Crișul 0—0.

Sico 4,

I!

ii
ii

ii ‘iubitorii

tele- 
timp 
spec- 

Au 
37), 

Ce fan

So-

Așa eum au primit-o. în tftr 
ren, cu aplauze și încurajări, 

.11 fotbalului din Tg. 
Mureș au uitat, ori ș-atl făptlt 

i că uită, acel de loc onorabil 
1-10 cu Steaua, din etapa

un fizic mic. dar cu inimi 
mari — Pesearu și Kadar. Ar 
maf fi de remarcat că stegarii 
au învățat o lecție bine, aceea 
a-contraatacurilor. Au ieșit 
din. presiune, l-au lansat pe 
Gydrfi, care de nenumărate 
ori „s-a plimbat- pe lingă 
Pexa și Solomon. In min. 12. 
Kadar se infiltrează in careu, 
intră printre Solomon' șî 
Pexa, șutează pe sub Moldo
van, iar Florescu împinge 
mingea în plasă. A| dojleiț 
fol ăl brașovenilor este tot. 

’rodul unui contraatac, țp coin., 
■ =23, Kadar trimite în adînCi-

me, Gyorfi trece în viteză pe 
lingă Solomon și, de la 10 
metri. înscrie cu un șut -sec. 
Așa s-a scris istoria acestei 
partide. Pentru că după aceea, 
după golul lui Bungău și, 

. mai ales după pauză,' Uni
versitatea a dominat cum rar 

-am puțeă vedea, dar n-a mai 
putut să egaleze. De ce ? Pen-

tm W a~ aglbîrierat jocul pe 
centru, că a ridicat la
ucsfirșu baloane far careu, 
pentru că Bungău, Mustețea, 
Barbu sau Adam au închis 
ochii și au irosit ocazii peste 
ocazii. Ne-ar fi greu să le 
redăm pe toate. Să amintim 
doar dramaticele minute din 
finalul partidei. în min. 84 
Adamache plonjează la pi
cioarele 101 Mustețea-. ;Iri- min. 

-.-38 -trimite iir cOrher-bomba" 
-vJift QpreJLÎB miff. M91nge- 
. nuuchjșazâ. daîșutni Iul Solo

mon. Dar goi nu a fost. Dim
potrivă, Florescu (min. 65) și 
Gyorfi țmin. 83) au avut oca
zii mai dare. Acesta e pe 

. scurt .filmul partidei care a- 
duce Universității prima în- 
fringere în campionat și mai 
ales pe terenul propriu. A 

-'avut azi neșansa să întîineas- 
că tin portar "în zl mare.

Constantin ALEXE

Primul gol H lost suficient 
si neutru prima victorie...

trecută. Sufletul lor de supor
teri aștepta, pe bună dreptate, 
ca în meciul cu Crișul, AS.A. 
să reușească să șteargă prin- 
tr-o victorie impresia nefavo
rabilă, pornind și de la ade
vărul că ea avea la înde- 
mînă avantajul terenului^ și, 

-în.jjlus, pe acela de a întîlni 
o echipă destul de fixară* 
atunci cind joacă în depla
sare. A.S.A. nu a realizat 
victoria, nu a reușit nici mă
car un scor egal și acest fapt 

nu se datorează decît incapa
cității sale de a închega ceva 
hotărîtor în fața porții debu
tantului Bologan. Intențiile ei 
de a ataca au fost înăbușite, 
în primul rînd, de propria 
imprecizie în joc, pornind de 
la fundași și terminînd cu 
aripile. Dar m^i cu seamă la 
mijlocul terenului, Șico și 
Ciutac au fost un fel de... ră
tăciți într-o pădure necunos-

pută lor,- alergînd anapoda, ca 
doi panrienl cuprinși de panică 
în fața unui incendiu. Orăde- 
nii, ale căror speranțe nu de
pășeau bariera unui egal, 
s-au betonat cu mijlocașul

Sătmăreanu (și el debutant) 
pe linia de fund și cu Kun II 
în mijloc, așteptînd soarta. A 
rezultat un meci de luptă sur
dă, cu obstrucții și întreru
peri nenumărate, cu momente 
de zăpăceală generală, în care 
fotbalul dispărea total, înghițit 
de niște grămezi bicolore, 
clădite - din trupuri de fot
baliști de .divizia A... Așas-au 
marcat golurile: în min. 37, 
Ciutac șutează fără multă 
convingere, din afara careului, 
și mingea se duce pe sub 
Bologan, care a plonjat tar
div: 1-0; în min. 51, Kun II 
execută o lovitură de la 18 m 
pe lîngă zid și, din bara la
terală, balonul a ricoșat în 
plasă : 1-1 ; în min. 89, Cefan 
primește o minge aruncată 
la disperare, îl păcălește pe 
greoiul Balaș și șutează pu
ternic pe lîngă Solyom : 2-1 I 
Acestea au fost golurile. Mai 
puteau fi și altele, dacă în 
două situații arbitrul ar ti 
sancționat faulturile petrecute 
în careu i o dată în min. 23 
— asupra <ui Cociș —- și a 
doua oară în min. 85 — asu
pra localnicului Naghi.

Ea sfîrșitul jocului, A.S.A. 
părăsea terenul alungată — 
binemeritat. — de apostrofă
rile aceluiași public care, cu 
90 de minute în urmă, o în- 
tîmpinase — nemeritat — cu 
sărut de dragoste.

Nicolae SOARE

După patru-minute de joc, 
Politehnica Iași a reușit să 
înscrie primul gol in acest 
campionaț. „Minunea" s-a în- 
tîmplat in -min.; 4 al partidei 
cu Urțiversitțțtea jC'-Gfaieya, 
cînd Liipulescit" 
pasă de. la Simionaș, ' a scă
pat de fundașii centrali ai 
craiovenilor și a înscris, ne- 
stinjenit, de la di-.. Acestei 
satisfacții nu avea ,sâ-i .urme
ze, însă, și cea de-a „doița, 
a primei victorii, partida în- 
cheindu-sp la egalitate, «u -tpt 
asediul prelungit pe cifre fot
baliștii ieșerți. ■ Irs.ff' 
în repriza secundă, la poarta 
lui Oprea. _

Oaspeții au meritat, totuși, 
punctul cu care s-au întors 
acasă. După prima reprizăJ 
în care au avut inițiativa și; 
au combinat frumos în cîmp, 
craiovenii s-au apărat orga
nizat în ultimele 45 de minu
te, cînd Politehnica nu i-a 
dat răgaz să respire. Poate 
că repriza primă lp-ar fi a- 
dus un avantaj justificat pe 
tabela de marcaj-,--'dacă pro 
blema șuțuji#„-n ar fi...l.ășiită 
se pare, la Craiova, doar pe j‘ 
seama lui Oblemenco, foarte 
activ și insistent astăzi, dar 
marcat cu strășnicie de Ștoi-' 
cescu (și nu numai de el).

Gazdele au jucat, în prima 
parte a meciului, fără7 ori
zont, iar atunci cînd s-.au sim
țit depășite au recurs,, de 
multe ori, la obstrucții, pu- 
nîndu-1 pe conducătorul jo
cului în situația de agent de 
circulație care... fluieră tot 
timpul pe pietonii recalci
tranți ce trec peste stop. După 
pauză, însă, Politehnica ne-a 
oferit un fotbal mult mai bun. 
Am asistat la un joc colectiv, 
la o desfășurare de forțe pe 
tot terenul, Ia o suită de a- 
tacuri periculoase. Ieșenii 
și-au concentrat prea mult 
jocul în mijlocul terenului și 
mai ales, au folosit centrări 
înalte, la care cei mai dez
avantajați erau propriii înă- 
intași (mai puțin Lupulescu), ' 
în vreme ce Mincă și Oprea, 
cu înălțimea lor apreciabilă, 
se simțeau în largul lor în 
lupta aeriană pentru balon.

j:

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 1—1 

(1-1)

IAȘI, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Stadion 
,^3 August" ; teren bun ; 
timp ideal de Joc ; spectatori 
— aproximativ 7 000. Au in
serts : Lupulescu (min. 4), res
pectiv Dascu (min. 20).

POLITEHNICA IAȘI : Con- 
.st^ptinescu. 7 — Pal 6, Alecu
5 (min. 40 lanul 8). Stoicescu 
8, "Gavrilă 6, RptnilA 7, An- 
drioaie 7, Marica 6, Lupulescu 

-8,. Cuperman 7, Simionaș 5
(min. 75 Goliac 6).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 9 — Niculescu 8, Mined
6 (min. 50 Velea 7), Popa 8, 
Bîtlan 7, Slrimbeanu 7, Ivan 
6, Martinovici 7, Dașcu 7, O- 
blemeneo 8, Bălan 6 (min. 70 
Deliu 7).

A arbitrat N. Petriceanu 
(București) ★ aju
tat bine la linie de Petre Ba
dea (Brașov) și Tudorel Leca 
(Brăila).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

La tincret-rezerve : Poli
tehnica Iași — Universitatea 
Craiova 2—2 (1—1).

n-a 
fost 

o a- 
rea- 
con-

Partida a debutat cu o 
..greșeală de apărare a oaspe
ților, care i-a deschis lui 

.. Lupulescu drumul spre poar
tă adversă. Dar faza 
putut fi fructificată. A 
vorba, totuși, numai de 
minare a golului ieșean, 
lizat după 3 minute, în
tlițiile de care am vorbit la 
început. Golul n-a avut, însă, 
efectul scontat, n-a chemat la 
joc echipa locală. Dimpotrivă, 
Universitatea este aceea care 
controlează jocul și, în min. 
20, la un corner, Dașcu aduce 
egalarea, înscriind punctul cu 
capul. în continuare, echipa 

. craioveană are superioritatea 
în joc. combină frumos, dar 
nu reușește să-și creeze si
tuații de gol.

După pauză, — așa cum ați 
putut vedea la televizor — 
fotbaliștii ieșeni au dominat 
categoric, punînd la grea în
cercare apărarea oaspeților și 
mareînd un reviriment care, 
sperăm, se va accentua în 
jocurile uimitoare. Oricum, 
repriza a doua a dat o rază 
de speranță suporterilor ie
șeni...

Jack BERARIU



ÎN MECI REVANȘĂ

ROMÂNIA

7-4 LA BOX
Selecționata de tineret 

Ungariei a opus o rezistență 
extrem de dîrză în meciul 
revanșă, disputat ieri dimi
neață la Buzău. De data a- 
ceasta, oaspeții au reușit sâ 
obțină 4 decizii de învingă
tori. Scorul final a fost însă, 
din nou, favorabil reprezen
tativei țării noastre cu 7—4.

Kisnemet l-a învins din nou 
pe Șt. Boboc, un boxer de alt
fel talentat. Credem, însă, că 
pugilistul român ar putea e- 
volua mai aproape de posibi
litățile sale la categoria se- 
mimuscă. Constănțeanul M. 
Dumitrașcu a impresionat 
prin serii de lovituri prelun
gite la corp, obligîndu-I pe 
Csotonyi să abandoneze în 
primul rund. N. Păpălău a în
cheiat, în 
de luptă, 
căruia i-a 
bil croșeu 
bie. Boxerul maghiar s-a ridi
cat greu de la podea și a 
fost abandonat imediat de an
trenorul său. La sfîrșitul pri
mei reprize, Gh. Peteanu a 
plasat o lovitură cu mănușa 
deschisă, punîndu-1 pe Ko
vacs k.d. Infracțiunea a fost 
vizibilă, astfel că arbitrul ma
ghiar Sarkodi l-a descalifi
cat. De remarcat că pînă a- 
tunci Peteanu fusese net su
perior. Czimadia a recepțio
nat nenumărate directe de 
stînga la cap și plex, dar n-a 
căzut niciodată, dovedind o 
rezistență impresionantă. în
vingătorul său, I. Gyotfi, a 
făcut un meci de mare spec
tacol, cbținînd decizia la 
puncte. Spre sfîrșitul rundu
lui II, 1. llie și Siklosi s-au 
ciocnit involuntar cap în cap, 
din această situație boxerul 
maghiar alegîndu-se cu ar
cada deschisă, fer românul 
cu capul spart. Pînă atunci, 
avantajul era de p'artea lui 
llie. Meciul a fost oprit de 
directorul de luptă, iar jude
cătorii au consemnat pe bu
letine victoria lui Siklosi, a- 
preciind-eă accidentul s-a da
torai unei acțiuni neregula- 
meritate. Celelalte rezultate 
tehnice: A. Moraru înv. ab. 
II Gall; D Moraru b.p. Karl; 
M. Florea înv. ab. II Nagy; 
D. Zelinca înv. ab. I Haniș; 
Sallai a cîștigat prin neprezen- 
tarea lui D. Giugea (acciden
tat în meciul de la Brăila).

UNGARIA

De la marile competiții 
internaționale, 

trimișii noștri speciali relatează

CĂLĂREȚII AU LUAT STARTUL
LA CAMPIONATELE BALCANICE

DOUĂ NOI RECORDURI MONDIALE LÂ HALTERE
• Halterofilii sovietici au dominat intrecerile din prima zi

primele 3 minute 
meciul cu Teglaș, 
plasat un formida- 
de stingă în bâr-

SOFIA, 21 (prin telefon).
Pe frumoasa bază hipică,’do
minată de piscurile semețe 
ale Vitoșei, cei mai buni că
lăreți din Bulgaria, Turcia. 
Iugoslavia și România, cu un 
număr de 96 de cai. au în
ceput întrecerile de călărie 
la probele de obstacole, die- 
saj și concursul complet, 
pentru cucerirea titlului de 
campioni balcanici. România. 
Turcia ți Bulgaria participă 
cu echipe^ complete la cele 
trei discipline. în timp ce 
Iugoslavia concurează numai 
la obstacole, seniori și. ju
niori. Bulgaria prezintă călă
reți la toate probele. în pri
ma zi s-a disputat proba de 
obstacole (ziua I) pentru ju
niori și seniori. Iată rezul
tatele i juniori (înălțime ma
ximă 1,20 m — 49 C007U-

rențij! ? Vlattav—țțugp-»
slavia)«O p.p^ P. Iankev 
(Bulgaria) 0 p.p., 3. M. Va- 
siliev (Bulgaria) 0 p.p. _5. 
Irina Ciocmata 0 p.p„ ...14. I. 
Munteanu 8 p.p.. ...17. Gio- 
conda Pînzaru 16'/, P-P-. 18. 
Marian Simion 17 p.p.; se
niori (înălțime 1,30 m — 33 
concurenți) 1 1. I. Murat (Tur
cia) 0 p.p.. 2. N. Tihomirov 
(Bulgaria)__0 p.p.. 3, E. Mirela 
(Turcia) 0 p.p., 4. Eugen Io- 
nescu pe calul Rival 3 pp. 
în cea de-a doua zi a Bal
caniadei se va disputa proba 
a două de obstacole pentru 
juniori și seniori, al cărui 
rezultat adiționat cu cel obți
nut in prima probă va de
semna pe campionii" balca
nici de obstacole la indivi
dual. .

• Zoro Fi at două medalii de argint la europene

R. CALARAȘANU

Felix TOPESCU

VARȘOVIA, 21 (prin tele
fon). — Cel de-al 23-lea 
campionat mondial și cel 
de-al 28-lea campionat euro
pean la haltere au început 
sub cele mai bune auspicii : 
participare numeroasă la ca
tegoria muscă, două recorduri 
mondiale și alte recorduri 
naționale.

La categoria muscă pe po
diumul de concurs se alinia
ză 16 din cei mai mici con
curenți ai campionatului. Spor
tivul român Ion Hortopan 
are de înfruntat adversari 
redutabili. Din prima încer
care el reușește la împins 90 
kg, dar ratează apoi 95,97 kg 
clasîndu-se, la acest proce
deu, al 12-lea. Se acordă me
daliile mondiale și europene

Jaop Zoetemelk și echipa Olandei au cîștigat
cel de-al IX-lea „Tour de l’Avenir"

primilor trei la „împins” : 1 
Vladimir Krișișin (U.R.S.S.) 
112.5 kg, 2. Szabo Holczreiter 
(Ungaria) 110 kg. 3. Zygmund 
Smalcerz (Polonia) 105 kg. La 
a patra încercare sportivul 
sovietic Krișișin reușește 113 
kg, doborîhd primul record al 
campionatelor. La procedeul 
smuls. Ion Hortopan (Româ
nia) ridică 85 kg, clasîndu-se 
al 14-lea. Pe primele locuri 
la ..smuls" (mondiale) :

Smetânin (U.R.S.S.) 102,5 
2 Szoltysek (Polonia) 100 kg, 
3. Sukohinda (Siam) 97,5 
Iar la ..europene”, locul 3 este 
ocupat de Krișișin 97.5 kg. 
Dar, să urmărim evoluția lui 
Hortopan la „aruncat”. Ridi
că intii 105 kg. apoi 110 kg. 
stabilind un nou record ai 
țării, cu totalul de 285 kg, o- 
cupînd loctil 13 la „mondiale” 
si 7 la „europene". Este, fără 
îndoială, o performanță mo
destă pe plan mondial, dar 
să nu uităm că reprezentan
tul țării noastre, spre deose
bire de ceilalți concurenți, a

1.
kg.

kg.

fost o... muscă curată. De ce 
afirmăm acest lucru ? în timp 
ce marea majoritate a celor
lalți concurenți au slăbit 4—8 
ke (ba chiar mai mult). Ion 
Hortopan a slăbit doar 2 kg. 
Să fim bine înțeleși : noua 
categorie muscă nu s-a creat 
pentru foștii „cocoși” care, 
pentru a concura, trebuie să 
slăbească multe kilograme, 
ci pentru sportivi cu greu
tate mică, care în mod obiș
nuit nu depășesc 52—54 kg.

lată medaliile mondiale 
și europene decernate 
„aruncat” : 1. Smetânin 
kg. 2. Szoltysek 130 
3. Krișișin 127 kg. Și 
cum clasamentul final al 
tegoriei (mondial și euro
pean),: 1. V. Krișișin (U.R.S.S) 
337,5 kg — record mondial. 2. 
V. Smetânin (U.R.S.S.) 337,5
kg, 3. W. Szoltysek (Polonia) 
335 kg. 4. Z. Smalcerz (Polo
nia) 320 kg, 5. S. Holczreiter 
(Ungaria) 320 kg, 6. R. Nagy 
(Ungaria) 312,5 kg.

La Varșovia a fost consti-

la 
130 
kg.
a- 

ca-

tuită Liga europeană de hal
tere, în birou fiind ales ’șl 
Lazăr Baroga. Funcția de pre
ședinte al ligii a fost încre
dințată lui Ianusz Przedpelsky 
(Polonia), iar cea de secretar 
general lui Helmut Adtzrod 
(R. D. Germană). în cadrul 
comunicărilor științifice me- 
todiștii români E. Mayer și 
prof. I. Cernea au făcut o in
teresantă și apreciată expu
nere, „Măsurători biometrice 
în procesul de pregătire a 
halterofililor".

Duminică seară tîrziu s-au 
încheiat întrecerile din ca
drul categoriei cocoș ale cam
pionatelor mondiale și cam
pionatelor europene de. halte
re. Reprezentantul țării noas
tre Z. Fiat a obținut un re
marcabil succes, clasîndu-se 
pe locul doi la campionatele 
europene și pe locul 4 la 
campionatele mondiale, rea- 
lizînd o performanță de 330 
kg. El a mai cîștigat o me
dalie de argint la „aruncat" 
unde a ocupat locul secund la 
„europene".

Vom reveni cu amănunte 
în ziarul de mîine. I

Ion OCHSENFELD

CLERMONT-FERRAND 21 
(prin telefon). — Pe circuitul 
de la Charade, din Clermont- 
Ferrand, renumit în lumea 
sportului, cu motor, s-a în
cheiat astă-seară cel de-al 
9-lea Tour de 1’Avenir, com
petiție ciclistă internațională 
de lung metraj, care a reu
nit la start rutieri de elită 
din 13_ țări, constituiți în 15 
formații. La fapâtul'celor a- 
proape 2 000 km parcurși în 
10 zile, specialiștii sînt una
nimi în a recunoaște că a fost 
nu numai cea mai dificilă 
dintre edițiile Turului Fran
ței pentru amatori, ci și una 
dintre cele mai dure din is
toria sportului cu pedale. Vic
toria campionului olimpic 
Joop Zoetemelk (Olanda), în

FINALA „CUPEI DAVIS”
două mecibaluri ! Ratate... 
7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9—9. llie 
nu se poate desprinde nici in 
acest al 18-lea ghem, în care 
alte două mecibaluri (după 
egalitate) ii stau la dispoziție, 
dar Ie pierde și pe acestea. 
Asistăm la schimburi de mingi 
excepționale în ghemul urmă
tor, în care campionul ame
rican face pasul decisiv spre 
victorie : 10-9 pentru Smith. 
Iar apoi, cu serviciul, el de
finitivează un rezultat care se 
conturase : 11-9.

A fost un meci extraordinar 
și am încheia cronica spunînd

aproapc • "î"r-
In ultima secvență a întîl- 

nirii tenîsmaniior _ S.U.A. și 
României s-au întrecut Ion Ti
riac și Arthur Ashe. Ora tir
aje la care transmitem aceste 
rinduri nu ne permite să vă o- 
ferim deciț rezultatul final al 
acestei partide disputată cu 
aceeași ardoare, care a carac
terizat toate cele de pînă a- 
cum. La epuizarea timpului de 
joc Ashe conducea cu 6-3, 
8—6. 3-6, 4-0. Jocul nu va 
mai fi reluat, echipa română 
urmind să plece în adastă 
noapte la Washington.

MOMENTUL DECIZIEI
(Urmare din pag. 1) 

decisive, chiar cele pierdute, 
învinși fiecare în parte în 
prima zi, Năstase și Tiriac 
puteau renaște în această 
probă de dublu, atît de te
mută de gazde. O victorie a 
românilor, în ziua a doua, 
nici n-ar fi fost o surpriză 
aci, era un revers scuzabil. 
De atîtea ori, în marile com
petiții ale sportului alb, a- 
cest cuplu românesc făcuse 
vid în jurul său. Aceasta nu 
s-a întâmplat însă la Cleve
land. unde toate parcă ve
neau să întregească un succes 
deplin al gazdelor.

Al treilea punct, cel decisiv, 
a fost obținut de americani 
în stil remarcabil, bineînțe
les cu prețul unor eforturi 
mari și sub imperiul emoții
lor prelungite, mai ales pe 
distanța ultimului long-set. 
Iar dacă ar fi să 
distincții speciale 
lor, vom spune 
Lutz, tenismanul 
de aruncător de ciocan, a fost 
omul victoriei. El a bombar
dat terenul nostru cu sme- 
ciuri și volâ-uri necruțătoare, 
a fost excelent la serviciu, 
n-a fost învins fn duelurile 
directe, decît de trei ori în 
cursul întregului meci.

Iată, de altfel, cum ar ară
ta un clasament al celor 4 ju
cători, care s-au înfruntat în 
această extraordinară probă 
de dublu 1 1. Lutz, 2. Țlriao 
3. Smith, 4. Năstase. Din a- 
cest tabel, rezultă și diferența 
de scor, cea prin care victo
ria americanilor se justifică 
plenar. Și poate explicația sa 
capitală stă în faptul că llie 
Năstase, de care ne-am legat 
atîtea speranțe, n-a fost de 
Ioc în mină. EJ a repetat gre
șelile din prima zi, folosind 
cu exagerare lifturile sale, pe 
care rafalele de vînt le du
ceau mereu îu afara liniilor 
albe. Năstase, dar și Tiriac, 
au fost apoi deficitari la ser
viciu, în tot timpul partidei, 
puțind să numărăm doar trei 
ași, la echipa noastră. în 
timp ce la adversari punctele 
din serviciu au fost nume
roase.

La fel de adevărat este că 
echipa noastră nu a fost o- 
rientată de pe margine spre 
un joc lucid, în dependență 
de oamenii din față. Smith, 
în zi slabă, evident marcat 
de eforturile depuse în me
ciul cu Țiriac, a fost menajat 
de români, care l-au jucat 
mai mult pe Lutz. omul în 
formă. S-a abuzat de lovituri 
înalte, deși acesta nu s-a a- 
rătat incomoda» de ele, iar 
Smith a ajuns să se obișnu
iască, pe parcursul jocului.

acordăm 
cîștigători- 
că Robert 
cu carură

Au lipsit mingile tăiate, cro
surile „sub fileu”, acolo unde 
Lutz. ineoni. dat de gabaritul' 
său. destui de |em jn depla
sări de la fundul terenului, 
ar fi ajuns mai greu. Dacă la 
aceasta adaugăm și o inega
litate de comportare între 
primul și ultimul set. de o 
parte, și cel de al doilea (care 
a durat doar 15 minute, cu 
întreruperi pu tqf) «înțelegem 
de ce cupiqL, american a 
putut să se impună definitiv. 
Și, ca element hotărîtcr, descu
rajarea provenită din han
dicapul de două puncte, exis
tent după prima zi. a frînat 
deopotrivă pe cei doi jucători.

Concluziile primei zile se 
confirmă și fn urmâtr.area. a- 
nume că valoarea jucătorilor 
noștri- le-ar fi dat dreptul la 
un rezultat strîns. dacă ei ar 
fi fost capabili de acel plus 
de personalitate și aplomb, 
de eficacitate și regularitate 
în joc. care Ie-a lipsit Dar. 
așa cum spuneam mai sus, 
în primele două zile de Joc, 
parcă totul a fost Ia Cleve
land, îndreptat către o vio- 
torie a deținătorilor Salatie- 
rei.

'aosbco’jcass; try'.zsw 
acest maratori-E^--bicicletei, 
devine prin aceasta ^șL.„mai 
strălucitoare. Olandezii .. an 
cîștigat locul 1 și în clasa
mentul pe echipe, obținînd 
astfel tot ce se- poate 
într-o întrecere ciclistă 
etape. -•

Ultima zi de concurs a 
gramat duminică două etape 
de o dificultate fără prece
dent cicliștii fiind obligați să 
parcurgă 140,5 km pe un tra
seu ’de munte cu dauă vîrfuri 
de câțărare de categoria I și 
unul de categoria III (Riom 
— Clermont-Ferrand) și 80,5 
km pe un circuit vălurit (10 
ture pe autodromul Charade). 
Circulă aici o butadă care re
flectă un adevăr profund. Se 
spune că pentru a fi calvar, 
ar mai fi trebuit ca organi
zatorii să programeze noaptea 
o etapă, in care alergătorii 
să tîrască după ei niște bo
lovani.., ; y-;’;

Dimineața, la ora 8, 91 de 
cicliști rămași în cursă au 
•ka-o—ia 

tat cu un urcuș de 10- km 
(diferența de nivel. 383 m). 
O seamă de alergători, .prin
tre care Schaer, Soucek, Kacz
marek, Stec, Czechowșki, Moi- 
ceanu, Ciumeti, Puterity, Van 
Den Burg și alții, nu rezistă 
ritmului impus de fruntea 
plutonului și rămîn. Mexica
nul Alcantara deschide seria 
acțiunilor ofensive, dar el este 
ajuns de cîțiva alergători, a- 
pol prins de pluton. Nu stă 
mult pe gînduri și realizează 
o nouă evadare în compania 
lui Den Hertog. Atacurile în
tețesc ritmul și din pluton 
rămîn alte grupuri de rutieri, 
în rindul cărora notăm : Sil- 
lonis, Belmonte, .Cernea, Ma- 
giera, Burki, Schaer, Botherel, 
Rouxei, Rollinson, Sofronie, 
Benjamins. Le Bourvellec. în 
plutonul fruntaș, Tudor Va
sile face față onorabil. Cobo
rârea spre Clermont-Ferrand 
îi găsește pe alergători vlă- 
guiți. Unii dintre ei nu se 
mai pot înscrie în viraje și 
cad, terminihdfeJtsa în auto- 
ambulanță (Remar. Puterity), 

abandonează (Dixneuf, 
lie). iMu^ți, ;cwlisti pre- 

(să mențjn^. un.’ritm ța

visa 
pe

pro-

alții

feta.să mențjnă. ufi.’ritm fa 
niverul puterilor ior - și vor 
să iasă la Clermont-Ferrand 
după închiderea controlului 
otar (Hvasti,; Soucek, Moicea- 
nu, ^Schaer). .; .

După amiază 81 de cicliști 
(din cei 120 plecați din Le 
Mans), s-au aliniat la star
tul probei pe circuit de la 
Charade. Lungă de «,030 km, 
pista cuprinde două urcușuri, 
primul cu diferența de ni
vel de 180 m, cel de-al doi
lea de 130 m. Primele șase 
ture au fost parcurse într-un 
ritm mai liniștit, apoi au fost 
efectuate acțiuni care au frag
mentat plutonul. Realizînd o 
evadare îndrăzneață, elveția
nul Fuchs a reușit să-și a- 
proprle victoria. El a fost ur-

iști pre- 
.’ritm fa

de 
de

• mat de cîțiva alergători
- asemenea detașați și apoi 

trei plutoane.
Clasamentul etapei Riom 

Clermont-Ferrand, 140,5 km : 
1. Bilsland (Anglia) 
(medie orară 35,720 
Zoetemelk (Olanda) 
lași timp. 3. Zubero 
3h56:31, 4. Lașa

3h56:06 
km), 2. 
— ace- 
(Spania) 
(Spania) 

3h57:30. 5. G. Petterson (Sue
dia), 6. Lapedie (Franța), 7. 
Duchemin (Franța Vest) ace
lași timp... 35. T. Vasile 
4h03:45, 49. St. Cernea 4hll :59, 
51. Al. Sofronie — același 
timp, 76. N. Ciumeti 4h29:55.

Clasamentul etapei pe cir
cuit, 80.5 km : 1. Fuchs (El
veția) 2 h 20:17 (medie orară 
34 430 ’ ’ — -—
(Mexic) 2h 20:58, 

schmidt (Elveția) 2 h 21:16, 
4. Mortensen (Danemarca) — 
același timp, 5. S. Petterson 
(Suedia) 2h 21:31, 6. Blawd- 
zin (Polonia) 2 h 21:44, 7. 
Kaczmarek (Polonia) 2 h 21:49, 
8. Hansen (Danemarca) 2 h 
Kegamey Tr-i vețm
timp... 27. T. Vasile 2 h 22,36, 
64. AI. Sofronie 2 h 24:01, 
72. St. Cernea 2 h 27:26, 75. 
M. Ciumeti 2 h 32:46.

Clasamentul „_____ __
al celei de a IX-a ediții al Tour 
de L’Avenir : ___ ÎL 1“
landa) 46h 47:18, 2. Zubero (Spa
nia) 46h 52:19, 3. G. Petterson 
(Suedia) 46h 53:58, 4. Lașa (Spa
nia) 46h 54:07, 5. Duchemin (Fran
ța Vest) 46h 55:20, 6. Van de 
Wiele (Belgia) 46h 55:38, 7. Mor
tensen (Danemarca) 46h 56:46, 8. 
Bilsland (Anglia) 46h 51:17, 9.
Gubschmld (Elveția) 46h 58:10, 10. 
Den Hertog (Olanda) 46h 59:16... 
30. V. Tudor 47h 11:31,... 44. Al. 
Sofronie 47h 19:16,... 65. Șt. Cer
nea 47h 39:07,... 75. N. Ciumeti 
47h 53:13, Au terminat cursa 79 
de alergători. Media orară ge
nerală a cursei 40.539 km, media 
orară a primului clasat 40,409 km. 
Clasament general pe echipe : 1. 
Olanda 141h 10:41. 2. Franța 141h 
26:52, 3. Belgia 141h 28:33, 4. An
glia I4ih 37:28, 5. Scandinavia
14lh 39:41, 6. Elveția 14111 40:40, 
7. Franța Vest 141h 45:00, 8. Spa
nia 141 h 45:49, 9. Franța Centru 
14ih 48:30. 10. Cehoslovacia 141h 
52:53. 11. Polonia 142h 14:10, 12. 
Mexic 142h 32:14. 13. România
142h 36:49. Echtpețe Suediei șl Iu
goslaviei n-au mai contat în cla
sament deoarece au rămas in 
cite doi alergători.

km), 2. Alcantara
3. Hub-

general individual

1. Zoetemelk (O-

Hrisfache NAUM

medalii de argint• Petre Coman și Atila Balogh 
Petre Cernău — medalie de bronz

• Pe națiuni România a ocupat locul III
SOFIA, 21 (prin telefon). — 

Peste 20 000 de spectatori au a- 
slstat la întrecerile ultimelor două 
reuniuni ale campionatelor euro
pene de lupte libere. Și nu au 
avut ce regreta. Sportivii care 
au evoluat în finalul competiției 
continentale le-au oferit dispute 
aprige, pasionante șl deosebit de 
spectaculoase. Concurenți! so
vietici și bulgari au dominat a- 
ceastă ediție a «europenelor- cu- 
cerind cele mai multe medalii. 
Reprezentanții noștri, prezenți la 
9 din cele 10 categorii, s-au com
portat foarte bine, aducînd Ro
mânia pe locul ni în clasamentul 
pe națiuni. P. Coman (cat. 62 kg). 
A. BalOgh (Cât. 90 kg) șl P- 
Cernau (cat, 52 kg) au reușit să 
tre acel lupta-iofr-câfrtr’istf SUSfi* 
nut .bătăliile- decisive pentru 
cucerirea medaliilor.

Dar să relatez mal întîl citeva 
amănunte de Ia ‘prima reuniune, 
programată azi (n.r. Iert diminea
ță). După eliminarea Iul Vanghe
liei (cat. 48 kg), care pierduse 
sîmbătă seara prin tuș meciul 
cu bulgarul Nikolov, a urmat P. 
Cernău (cat. 52 kg). El a cedat, 
cum era șl de așteptat, în fața 
campionului european Baev (Bul
garia) și apoi la sovieticul Nas- 
rulaev. La cat. 57 kg, N. Du
mitru a beneficiat în turul IV 
de pauză, iar în următorul l-a 
intjlnlt pe valorosul luptător so
vietic Maltan și a pierdut la tuș 
In mtn. 3. !n continuare a In
trat pe saltea P. Coman, avindu-1 
adversar pe Jirman (R. D. Ger
mană). In această partidă Coman 
a fost adesea aplaudat pentru 
reușitele sale procedee tehnice 
care, în final, i-au adus o victo
rie categorică la puncte (13—0)/: 
Spre regretul nostru însă, 
man hu a mai concurat la

Co-
_ ________ _ a-

eeeași valoare și In meciul cu 
Sevink (Turcia). In disputa cu 
luptătorul turc (campion euro
pean în 1967 și medaliat cu ar
gint la mondialele din 1966), Co
man a aplicat o tactică greșită, 

co-
poa- 
Dar 

timp 
cînd

așteptînd ca adversarul să 
mită greșeli pe care să le 
tă, eventual, fructifica. 
Sevink a fost foarte atent 
de douj qpgrtze șl în u 
pe tabela de punctaj 
tate. ar forțat 1 victoria

ultima. 
era egali- 

-i printnc

intrare rapidă la picioarele lui 
Coman acumulînd două puncte, 
suficiente pentru a fi declarat 
învingător. Fr. Ambruș (cat. 74 
kg) nu a putut rtL treacă de 
Gușov (U.R.S.S.) Wpierzînd la 
puncte Bl ieșind din competiție. 
Sportivul nostru de la cat. 82 kg, 
V. lorga, a susținut în reuniu
nea de dimineață 3 meciuri. Pe 
englezul Gristetd I-a fixat cu 
umerii pe saltea in minutul 5, 
a terminat la egalitate cu Bajko 
(Ungaria) șl a pierdut la puncte 
în fața sovieticului Sahmuradov. 
La cat-90 kg A. Balogh a ciș- 
tigat prin tuș partida cu Boot 
(Anglia) și. a făcut egal cu Ma- 
roty (Ungaria) lntrînd în finală. 
In sfîrșit, E. Panait (cat. +100 
kg), cu tot curajul său, s-a în- 
fața renumitului '‘spo’r?fv~1bulgal£ 
Oșmai) Duralișv, Panait însă, 
debutant la o astfel de întrecere, 
a ocupat un merituos loc IV.

In reuniunea finală de dumi
nică seara, P. Coman (62 kg) l-a 
întUnlt pe E. Todorov (Bulgaria). 
După o repriză de tatonare 
sportivul bulgar a reușit să-l 
ducă pe. Coman Ia parter ltrînd 
uh avantaj de' 2 puncte. La înce
putul rundului doi, Coman a ata
cat cu O piedică la piciorul ad
versarului, dar a apreciat greșit 
distanța .cosind” în goi șl, dez- 
echiiibrindu-se, a căzut cu fața 
pe saltea. Teodorov l-a urmărit 
fixîndu-l. Victoria a revenit ast
fel la puncte lui Todorov.

Finala categoriei 90 kg s-a dis
putat între A. Balogh-G. Strakov 
(U.R.S.S.). In primul minut Stra- 
kov a obtinut un punct, iar in 
tfrtria unul tur de cap, l-a dus 
tn parter pe Balogh, mărindu-și 
astfel avantajul la 4 puncte. După 
prima pauză Balogh s-a acci
dentat Ia genunchiul stîng fiind 
oprit de medic să continue lupta .

Iată cîteva rezultate de la reu
niunile ultimei zile : cat. 48 kg 
Dimltriev (U.R.S.S.) b.p. Nikolov 
(Bulgaria), Mobius (R. D. Ger
mană) b.p. Trandafiridis (Grecia); 
cat. 53 kg : Baev (Bulgaria) b.p. 
Olan (Turda), Olan b.p. Godi- 
neau (Franța) ; cat. 57 kg : Pa- 
trikov (Bulgaria) b.p. Esencell 
(Turda) șl Malian (U.R.S.S.) ; 
cat. 62 kg : Sevink (Turcia) b.p. 
Tot (Cehoslovacia), Todorov 
(Bulgaria) pp. Ceșiak (Polonia);

cat. 68 kg : Kokașvlli (U.R.S.S.) 
b.t. Sallevskl (Iugoslavia) ■ Vil- 
cev (Bulgaria) b.t. Lusak (Polo
nia) : cat. 74 kg s Urbanovics 
(Ungaria) egal Seger (R. F. a 
Germaniei), Gușov (U.R.S.S.) 
b.t. Hartman (Austria) t cat. 82 
kg : iliev (Bulgaria) b.p. Sok- 
meister (R. D. Germană), Bajko 
(Ungaria) egal Iliev ț cat. 90 kg s 
Dering (R. D. Germană) egal 
Delcev (Bulgaria), Strahov 
(U.R.S.S.) b.p. Andersson (Sue
dia) : cat. 100 kg : Guliatkin
(U.R.S.S.) b.t. Germar (R. D. 
Germană), Todorov (Bulgaria) 
b.p. Germar ; cat. +100 kg : Lo
midze (U.R.S.S.) b.p. Durallev 
(Bulgaria).

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
Cat. 48 kg. 1. A. DIMITRIEV

o, » c ț , 2 o. Nikolov (Bul
garia) 3. I. serer (Turcia) ■ 
...6. I. Vangheliei (România); cat. 
52 kg. 1. B. BAEV (Bulgaria), 2. 
A. Nasrulaev (U.R.S.S.), 3, P. 
CERNAU (România) ; cat. S7 kg: 
1. I. PAVRIKOV (Bulgaria). 2.
p. Mailan (U.R.S.S.), 3. M. Esen-
celi (Turcia), 4. N. Dumitru (Ro
mânia) : cat. 62 kg : 1. E. TODO
ROV (Bulgaria), 2. P. COMAN 
(România), 3. T. Abdulbekov 
(U.R.S.S.) ; cat. 68 kg : E. VIL- 
CEV (Bulgaria), 2. N. Kokașvlli 
(U.R.S.S.). 3. I. Engel (Cehoslova
cia) : cat. 74 kg : 1. A. GUȘOV 
(U R.S.S.), 2. W. Nletsche (R. D. 
Germană), 3. A. Seger (R. F. a 
Germaniei) ; cat. 82 kg • 1. I.
SAHMURADOV (U.R.S.S.), 2. K, 
Bajko (Ungaria) 3. I. Iliev (Bul
garia). 4. V. lorga (România) :

ks : !• G- STRAKOV (U.R.S.S.). 2. A. BALOGH (Roma
nia), 3. R. Andersson (Suedia) •

100 kg : 1. V. GOLUTKIN 
(U.R.S.S.), 2. V. Todorov (Bulga
ria), 3. P. Germar (R. D. Ger
mană). 4. A. Maindt (România): 
cat- +’00 bS5 1- ?• LOMIDZE
(U.R.S.S.), 2. O. Durallev (Bulga
ria), 3. I. Topuz (Turcia), 4. e. 
Panait (România).
tt Pe națiuni s i;U.R.S.S. 55 p, 2. Bulgaria 46,S p, 
3.^România 26,5 p.

Tome RABȘAN

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

oficialilor. Citeva zeci de mii 
de spectatori, înșiruiți de-a 
lungul traseului, i-au aclamat 
călduros pe acești atleți... 
fără splină, iar în micile lo
calități Nea Makri, Aghios, 
Andreas, Mati, Pikermi, străbă
tute de traseu, locuitorii au 
ieșit din case, cu mic, cu mare. 
Alergătorii n-au avut însă timp 
de asemenea manifestații de 
simpatie și, strîngînd din dinți, 
s-au avîntat cu îndîrjire pe 
panglica de asfalt a șoselei,

„CUPA MONDIALA" LA VOLEI

DEȘI PE LOCUL 2, JAPONIA
ESTE CEA MAI BUNĂ DIN LUME !

BERLIN, 2 b (prin telefon). 
Așadar, competiția voleiba- 
listică a anului, „Cupa Mon
dială", s-a încheiat cu vic
toria echipei R. D. Germane, 
uua dintre cele mai puter
nice în lume la ora actuală. 
Ultimul meci al turneului fi
nal de la Berlin, Japonia — 
R. D. Germană, s-a termi
nat cu victoria primei echi
pe, cu scorul de 3—1 (4, 13, 
—6, 6). Din nou niponii au 
fost excepționali, cîștigînd 
clar în fața gazdelor, care 
păreau imbatabile. Dacă arbi
trajul cuplului Behan (Ceho- 
slovacia)-Szalay (Ungaria) ar 
fi fost mai puțin părtinitor, 
japonezii ar fi cîștigat și mai 
clar și-și puteau adjudeca 
trofeul I Cele două formații 
au oferit un recital cum rar 
se poate vedea. Viteza acțiu
nilor. forța atacurilor, acro
bațiile la fileu, fazele pre
lungite (setul II a durat, 
de pildă, aproape o oră 1), 
pregătirea fizică psihică ad-

mirabiîâ a ambelor echipe, 
iată ce a făcut din acest 
meci un spectacol sportiv 
greu de uitat pentru toți cei 
prezenți sîmbătă seara în 
Sportfornm.

Dar . înfrîngerea suferită 
în meciul cu Brazilia i-a pri
vat pe japonezi de un succes 
pe care l-ar fi meritat cu 
prisosința. Oricum, deși cla
sata pe tecul lî, echipa ja
poneză a arătat că este în 
prezent «ea mai bună. Ea a 
terminat turneul final de Ia 
BerliH cu victorii categorice 
(3—• eau 3—1) cu toate cele
lalte formații de elita. Echi
pa R. D. Germane are meri
tul unei comportări constan
te. determinată de seriozi
tatea cu care jucătorii se pre
gătesc, se dăruie jocului, 
tratînd pe fiecare dintre ad
versari cu maximum de cir

cumspecție. Tată clasamentul 
final al celei de a H a ediții 
a „Cupei Mondiale" I

1.

2.

3.

R. D. Germană

Japonia

U.R.S.S.
4. Bulgaria
5. Cehoslovacia
6. Brazilia

5 3 2 
5 2 3

5 1 4
514

cîștigat deRomânia a
manieră categorică turneul de 
consolare, fără a pierde mă
car un set. Iată clasamentul 
final al 
Schwerin :
1. România
3. Cuba
4. R.F.G.
5. R. D. G.
6. Tunisia

turneului

5 5 0
5 3 2
5 2 3

(tin.) 5 14
5 0 5

de la

io 
«
7
S
5

Aurelian BREBEANU

căutînd drumul cel mai scurt 
Pînă la „Tumboe” (km. 5), gru
pul alergătorilor s-a menținut 
compact avîndu-1 în față pe 
francezul Wagnon. La reîn
toarcere, pe șoseaua principală 
conduce irlandezul Molloy, dar 
- după 7 km — în frunte se 
instalează un grup de 6 aler
gători, din care fac parte Far- 
cici, Roelants, Simon, Aksay, 
Aktas, Adocks. Puțin mai tîr- 
ziu, iugoslavul Farcici încearcă 
o evadare (care îi reușește) și 
obține un avans de peste 100 
de metri. Confrații iugoslavi 
jubilează, sînt numai ochi și 
urechi, iar Radomir Jeremici, 
de Ia „Sport Beograd”, ne spu
ne confidențial că pentru vic
toria sa de la Balcaniadă Nedo 
Farcici s-a pregătit la munte, 
parcurgînd zilnic cite un ma
raton.

Gaston Roelants, cîștigătorul 
concursului preolimpic din 1967 
din Mexic, sesizează tentativa, 
face eforturi și se rupe de 
grupul său. La km 17, el îl a- 
j’unge pe Farcici, aleargă îm
preună 3 km, apoi se debara
sează de iugoslav (la km 20 : 
lh 18:10,0) șl se distanțează 
vertiginos. A fost unul din mo
mentele hotărîtoare ale cursei, 
Farcici, care a avut un punct 
mort, nemaiputînd să-și revi
nă pînă Ia încheierea întrecerii. 
Roelants, călduros aplaudat, 
aleargă ușor și-și asigură un 
avantaj substanțial. La punc
tele de alimentare, el solicită 
bureți îmbibați cu apă și, mai 
tîrziu, îl vedem întorcînd capul 
să-și urmărească adversarul 
rămas în urmă. Să fie acesta 
un semn de slăbiciune ? Apro- 
piîndu-se sfîrșitul cursei, en
glezii Hill și Alder, favorițl ai 
probei, părăsesc espectativa și 
încep să forțeze ritmul alergă
rii, micșorînd distanța față de 
lider. Mai sînt doi kilometri 
pînă Ia sosire. Roelants întoar-

ce mereu capul, să vadă care 
este situația, dar evident că 
Hill se prezintă ca aspect mult 
mai bine. Vicleanul alergător 
englez se apropie pe nesimțite 
de maratonistul belgian, as- 
cunzîndu-se pur și simplu ta 
spatele mașinilor însoțitoare 
- spre a nu fi zărit de Roe
lants și 6pre a-î produce a- 
cesțuia un puternic șoc psiho
logic. Cu cîteva sute de me
tri înaintea sosirii, Hill apare, 
Roelants este stupefiat și con
curentul britanic se grăbește 
către linia de sosire, pe care 
o va trece printr-o săritură cu 
brațul ridicat, aducînd țării 
sale a 6-a medalie de aur. RE
ZULTATE MARATON : 1. RON 
HILL (Marea Britanie) 2.16:47,0, 
2. Gaston Roelants (Belgia) 
2.17:22,2, 3. June» Alder (Ma
rea Britanie) 2.19:05,8, 4. Jtir- 
gen Busch (R.D.G.) 2.19:34,4, 5. 
Ismail Aksay (Turcia) 2.22:16,8, 
6. Benes Simon (Ungaria) 
2.22:58,8, 7. Michael Wojcik 
(Polonia) 2.23:36,6, 8. Tur! Vol
kov (U.R.S.S.) 2.24:09,6, 9.
Maurice Peiren (Belgia) 
2.24:10,6, 10. Anatoli Skripnik 
(U.R.S.S.) 2.25:14,8.

în cadrul festivității de în
chidere, comisia de organizare 
a oferit cupe celor mai meri
tuoși atleți ai campionatelor: 
Lillian Board, Anatoli Bondar- 
ciuk și Wolfgang Nordwig.

în zilele următoare, pe zidu
rile stadionului Karaiskakis se 
vor pune plăci de marmură cu 
numele și performanțele atle- 
ților care aici, la Atena, au în
registrat acum noi recorduri 
ale lumii.

AUSTRIA -
R. F. A GEEL',1 ANIEI 

1-1 (1-1)
VIENA, 21 (prin telefon).

Circa 25 000 de spectatori, 
prezenți pe stadionul din Pra
ter, au asistat la o întîlnire 
încheiată cu un rezultat echi
tabil, întrucît ambele echipe 
»u avut perioade egale de 
dominare. Prima parte a în- 
tîlnirii a aparținut oaspeților, 
care au dominat insistent, cu 
toate că primii care au marcat 
au fost austriecii, prin 
Birkner (min. 7), pentru ca 
apoi, în min. 16 Miiller să 
egaleze dintr-o greșeală de 
apărare a Iui Schmidradner. 
După pauză, _ primele 20 de 
minute aparțin gazdelor, care 
au făcut o înlocuire inspirată, 
introducîndu-1 în echipă pe 
Geyer, care manevrează Ia 
mijlocul terenului cu multă 
abilitate și îi lansează bine 
pe înaintași. Echipa oaspe 
răspunde foarte rar, cu 
atacuri individuale purtate de 
Muller, Uwe Seeler și Held 
care, însă, fac greșeala de a 
juca individual. Gazdele 
ratează ocazii clare prin 
Red], Paritz și Ettmayr. Ar
bitrajul italianului Lo Bello 
— excelent.

AUSTRIA t Fuchslichler — 
Gebhardt, Strumberger. 
Schmidradner, Hoff, Flogel 
(min. 46 Geyer), Pumm, Et
tmayr, Pirkner, Paritz. RedI.

R. F. a GERMANIEI : Wol
ter — Vogts, Schultz, Weber 
(min. 62 Fichtel), Hottges, 
Bekenbauer, Overath, Dorfel 
(min. 77 Libuda), Muller, Uwe 
Seeler, Held.

D. DIACONESCU

OLIMPIADA FEMININĂ DE ȘAH

U.R.S.S. - LIDERĂ AUTORITARĂ

Tipcrul 1JP, „Informația", str. Brezolanu nr, 23—25. Hucuretti

„POST FESTUM"...
De abia reîntors In patrie 

de la campionatele europene 
de atletism, suedezul Richard 
Bruch a doborît recordul con
tinental la aruncarea discu-

lui, fntr-un concurs disputat 
la Malmd. cu o performanță 
de 68,06 m Vechiul record îi 
aparținea cehoslova ului Da- 
nek cu 66,50 m.

După 11 runde, tn clasamen
tul Olimpiadei feminine de șah 
pe echipe de la Lublin (Polo, 
nia) conduce u R.S.S. cu 19 p. 
urmată de Cehoslovacia — 16 p., 
Ungara — i5'/> p, Iugoslavia, 
Bulgaria — 13*/» p. R.D. Germa
nă — 12 p. România — 11 (2). 
Polonia — li p. Olanda — 10 p. 
Anglia — 91/» p etc. In runda a 
U-a, România a Intilnit echipa

R. F. a Germaniei. Ambele par
tide s-au întrerupt.

In partida Întreruptă din run
da a 10-a, Ellsabeta Pollhronla- 
de a pierdut la campioana mon
dială Nona Gaprindașvill. astfel 
că scorul final tn 
U.R.S.S. România este 
'/■puncte In favoarea 
sovietice.
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