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UNIVERSITATEA CRAIOVA-NOUL LIDER
In divizia a la fotbal

«ț Scoruri strînse in etapa a Vll-a
• Doar 14 goluri in 7 partide (induzind 

și meciul U. T. A. — „U" Cluj)

• Rapidul invins de tradiție ?

•. Farul și Dinamo București se intorc 

acasă cu cite un punct

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Petrolul—Jiul 1—0 (1—0) 1. Univ. Craiova 7 4 2 1 11— 6 10
Steaua—Politehnica 2—1 (2—0) 2. Dinamo Buc. 7 4 1 2 13— 8 9
Univ. Craiova—Rapid 1—0 (1—0) 3. U.T.A. 7 4 1 2 12— 8 9
A.S. Armata Tg. Mureș—

Farul 0—0 4. Farul 7 4 1 2 9—10 9
Steagul roșu— 5. Rapid 6 3 2 1 8— 3 8

F.C. Argeș 3—2 (1—1) 6. F. C. Argeș 7 3 2 2 17—12 8
Crișul—Dinamo

București 0—0 7. Steagul roșu 7 4 0 3 10—11 8
8. Jiul 7 4 0 3 8—10 8

ETAPA VIITOARE (18 octombrie) 9. „U" Cluj 7 2 3 2 9— 9 7

Politehnica—Steagul roșu
F.C. Argeș—Farul .

10. Steaua 6 3 0 3 19-11 6
11. Dinamo Bacău 6 2 1 3 9— 8 5

„U" Cluj—C.F.R. 12. Petrolul 5 2 1 2 5— 5 5
Dinamo Buc.—Univ. Craiova 13. Crișul 7 2 1 4 9—14 5
Crișul—Dinamo Bacău 14. C.F.R. 6 2 0 4 6—11 4
Rapid—Steaua
U.T.A.—Petrolul 15. A.S. Armato 7 1 1 5 5-17 3
Jiul—A. S. Armata Tg. Mureș 16. Politehnica 7 0 2 5 2— 9 2

SCORURI ITALIENE...

Ștefănescu finalizează spectaculos : 1—0 pentru Steaua !
Foto: V. BAGEAC

Reluare 
modestă 

a campionatului 
de polo

Pe velodromul Dinamo

STEAUA A MAI „SCOS" UN CAMPION
MIRCEA VIRGIL

S-a reluat întrecerea pentru 
titlul de campioană a țării la 
polo. Cu partide de slab nivel 
tehnic și victorii 6contate.
La Cluj, campionii țării' — 

clinamoviștii bucureștenj — au 
făcut un galop de sănătate, 
învingînd cu 11—4 (4—0, 3—1, 
I—0, 3—3) modesta formație 
locală CSM Metalul roșu. Rea
lizatori : Zamfirescu 3, Kro
ner 2, Popa 2, Zahan 2. Ro- 
șianu și Novac de la învingă
tori, Urcan 2, Schuler și Toth 
de la învinși.

In cea de a doua partidă a 
cuplajului, Voința Cluj și-a 
impus superioritatea în fața 
Progresului București : 4—0 
(1—0, 0—0, I—0, 2—0), prin 
punctele înscrise de Fulop, C. 
Rusu, A. Szilaghi și S. Szilaghi.

P. RADVANI - coresp.

în partida Crișul Oradea— 
Rapid București, gazdele nu 
se pot lăuda decît cu... pre
zența fizică în bazin. Atît și 
nimic mai mult. Feroviarii au 
cîștigat comod cu 5—1 (1—0, 
0—o, 2—0, 2—1). Au marcat t 
Băjenaru, Lazăr, Rusu, Miu și 
Medianu pentru oaspeți, res
pectiv Chirilă pentru învinși.

V. SERE - coresp.
I

Cuplajul bucureștean de la 
„Tineretului" a oferit celor 
cfteva zeci de spectatori, ve- 
niț'i să se încălzească la ulti
mele raze ale unui soare tom
natic, întâlniri de un nivel 
modest. I.E.F.S.-ul a cîștigat 
fără emoții cu 4—2 (1—1, 2—0, 
1—I, 0—0) în fața Politehnicii 
Cluj, care se prezintă lamen
tabil. Cel de al doilea meci 
a stârnit nu de puține ori ila
ritate în tribune. Steaua, prin
cipala urmăritoare a lideru
lui, a fost ținută în șah timp 
de două reprize de către for
mația arădană Vagonul. Ex
plicația ? Tinerii poloiști bucu- 
reșteni, selecționați anul acesta 
în echipa națională, au ratat 
ocazii după ocazii ca niște în
cepători, demonstrînd cu pri
sosință că mai au mult de în
vățat. Chemați la ordine de 
antrenorul lor și serios ad
monestați, bucureștenii au reu
șit pînă la urmă, să cîștige cu 
5—1 (1—0 ,0—1, 1—0, 3—0).

Cind pe velodrom au loc 
dispute interesante, tribunele 
sînt cele care... vorbesc. Așa 
cum a fost și ieri, cînd ele 
au avut, în sfîrșit, aspectul 
specific unui campionat. S-a 
desfășurat proba cu adițiu- 
ne de puncte (100 ture). O 
întrecere animată chiar de 
Ia primul tur, duelul aprig 
P. Soare—C. Gonțea anunțînd 

’ un spectacol interesant. Acest 
spectacol in perspectivă a 
fost însă... contramandat. 
După al cincilea sprint (tu
rul 16), folosind un moment 
de oarecare destindere a 
plutonului, G. Jurase, Mir
cea Virgil și P. Dorofan au 
evadat. Doi „steliști" și un... 
intrus, G. Juravle (Olimpia). 
Aceștia s-au înțeles totuși 
foarte bine, împărțindu-și 
locurile la sprinturi (cel mai 
bun fiind, evident, viitorul 
campion, M. Virgil).

Peste 50 de ture cei trei 
„evadați" au rulat nesupărați, 
reușind chiar să prindă plu
tonul. Și asta pentru că di- 
namoviștii — 
mediocră — au 
mentul evadării 
fie decisivă) și, 
pur și simplu,

către cei de la Steaua, care 
au dominat cursa.

Dirzul G. Juravle (Olim-

— em. L —

(Continuare in pag. a 2-a)

într-o formă 
ezitat în mo- 
(care avea să 
apoi, au fost, 
surclasați de

Prima zi de toamnă... Nori co- 
borind- spre reflectoarele stin
se ale stadionului Republi

cii... Vlrtejuri de frunze... Gulere 
ridkate... Chibrituri ascunse in 
căușul palmelor... Jucători tropo
tind de frig pe cimentul crăpat 
al... subteranei...

Prima ri de toamnă a venit cu 
scoruri italiene. Ieri, duminică, 
12 atacuri au înscris 10 goluri. La 
Oradea, apărarea dinamovistâ a 
obținut un zero demn de Maldini 
sau Beckenbauer, dar atacul lui 
Dumitrache continuă o tradiție 
de-a dreptul bizară : nici o vic
torie .afară-, de vreo 500 de » 
Ai doilea 0—0 nu e o surpriză. 
A.S.A. nu mai e de mult o e- 
chipă de prima divizie...

Fără Îndoială, ofensiva pe teren 
propriu e o problemă mereu niax 
delicată. Atit de delicată, incit 
Steaua, care ar fi trebui» să în
vingă ieri cu 5—0. și-a văzut 
punctele amenințate in ultimele 
minute... Am putea, oare, explica 
totul prin lipsa Iui Creiniceanu T 
Poate. Intr-adevăr, Steaua e una 
din echipele care n-a renunțat 
la cursele extremei W. M.-ului. 
așa rum au făcut, vrind-nevnnd. 
alte echipe ale noastre, inclusiv 
Dinamo (prin pierderea lui Pir- 
căiab) și U.T.A. (care nu mai are 
extreme)... Ieri. Steaua. fără 
Creiniceanu și cu un Pantea lip
sit de vigoare, a «izbutit4* per
formanța rarisimă de a nu mar
ca In „formidabilele 20 de minu
te Tătaru*.

Ce va fi miercuri, cind vor veni 
scoțienii ?

Fără îndoială, ieri, în prima zi 
de toamnă. Steaua n-a fost Steaua. 
Și cred că nici n-ar fi putut să 
fie. Fără frumosul -2-* al lui 
Sătmăreanu (acest mare ftindaș 
de margine, care poate înaripa 
o echipă), cu un Dumitriu mult 
prea... rifinat și cu un Voinea 
diminuat realmente de pauza pe 
care și-a impus-o. mânu proprio 
la Petroșani, Steaua n-a mai fost 
mecanismul pe care l-am fi dorit 
verificat ieri, in vederea marelui 
șoc de miercuri.

Să sperăm că acest (numai) 
8—1 cu lanterna roșie de astăzi 
va avea, totuși, un rol electrizant 
in angrenarea psihică a meca
nismului de miercuri. ...Despre 
Rapid nu știu aproape nimic. Am 
incercaț să-mi lipesc urechea de 
tranzistor, dar a fost muții. Se 
pare că iubitorii fotbalului din 
Tg. Jiu au vrut să ne arate și 
ne-au arătat că Universitatea nu 
e doar echipa Craiovei, ci a În
tregii Oltenii.

★
Scoruri italiene.- Scoruri Ita

liene... Intre timp, insă, italienii 
au început să marcheze. Dovadă. 
Rivera, cu ale sale 4 goluri. Din 
păcate noi preluăm atit inova
țiile bune, cit și cele rele cu doi 
sau trei ani intirziere...

loan CHIRILA

Ileana Siceanu (Progresul) pătrunde la semicerc. Fază din jocul 
Progresul—Rapid încheiat cu victoria primei formații.

Foto: B. GABRIEL

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
A TRECUT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Campionatul național de 
handbal feminin, categoria A, 
a continuat ieri cu jocurile eta
pei a V-a. Dintre rezultatele 
înregistrate menționăm vic
toria în deplasare a echipei 
C.S.M. Sibiu și „remiza* ob
ținută de formația I.E.F.S. la 
Odorhei. Iată amănunte:

Universitatea București— 
Confecția 11—9 (5—6). In ciu
da timpului nefavorabil, der- 
byul etapei și al echipelor 
bucureștene a prilejuit o dis
pută dinamică, cu citeva faze 
mult apreciate. Prima parte a 
jocului a aparținut handbalis
telor de la Confecția, care 
au condus în permanență cu 
1 și 2 goluri diferență, fiind

Au luat sfîrșit „naționalele" de tir
• TRĂGĂTORII DE LA STEAUA AU CÎȘTIGAT 25 DE TITLURI DIN 49 • MARIANA
BORCEA (DINAMO) A EGALAT RECORDUL SENIORILOR LA RUSCA CU AER COM- I 

PRIMAT • M. ROSCA — ÎNVINGĂTOR LA PISTOL CALIBRU MARE I

IDuminică s-au Încheiat pe 
poligonul Tunari din Bucu
rești întrecerile campionatelor 
naționale pe 1969. Competiția 
a fost dominată de țintașu 
clubului Steaua, care au cuce
rit majoritatea titlurilor și au 
fost de departe cel mai buni 
la probele de armă liberă și 
standard, seniori și juniori, 
cîștigînd aproape toate titlurile 
pe echipe și la individual. S-au 
remarcat, in mod deosebit, 
dintre steliști P. Șandor (eîș- 
tigător în șase probe) și , ju
niorul I. Codrcanu (primul 
clasat in patru probe). Dina- 
moviști au fost, din nou, pro
tagoniștii probelor de pistol 
viteză, viteză eliminatorie și 
pistol calibru mare. Dintre 
trăgătorii din provincie s-au 
impus cîțiva tineri din Arad, 
Oradea și Brașov.

In-ultima zi a competiției, 
proba centrală a fost cea de 
pistol calibru mare, care, du
pă disputarea manșei de pre
cizie, avea nu mai puțin de 
cinci pretendenți la locul I. 
Partea a doua a concursului, 
manșa de viteză, a constituit 
o triere severă, lăsind totuși in 
lupta pentru primul loc trei 
pistolari, pe M. Roșea, L Trip- 
Șa și I- Gitișcă. Primul dintre 
ei. obținind cea mai bună

cifră la proba de viteză a de
venit campion după o dispută 
foarte interesantă.

Primul campionat al senioa
relor la pușcă cu aer compri
mat — 40 focuri poz. in pi
cioare — a adus și o surpri
ză plăcută. Ciștigătoarea titlu
lui, Mariana Borcea, a obținut 
un rezultat excelent, 379 p, din 
400 posibile, care este egal cu 
noul record al seniorilor, sta
bilit în urmă cu cinci zile de 
către P. Șandor.

Iată rezultatele ultimei ziles 
pistol calibru mare 30—30 
focuri — seniori : 1. M. ROȘ- 
CA (Dinamo) 582 p (preeizie 
2S5 p, viteză 297 p) — campion 
național pe 1969 ; 2. I. Tripșa 
(Dinamo) 580 p, (294 p la vite
ză) ; 3. L. Giușcă (Construc
ții) ; 560 p (292 p viteză) ; 4. 
V. Atanasiu (Steaua) 577 p : 
5. C. Fedorescu (Steaua) 577 
p ; 6. D. Iuga (Dinamo) 575 p. 
Pistol sport — juniori 39+30 f.: 
1. L CORNELTU (Steaua) 559 p 
(Z72— 287) — campion național 
pe 1969 ; 2. N. Ene (Dinamo) 
553 Pi 3. A. Tudorică (Dinamo) 
550 p. Armă sport 3x20 f. ju
niori : 1. GH. PAȘTEA (Dina
mo) 531 p (182-177+172) —
campion național pe 1969 ; 2. 
Magda Borcea (Arhitectura) 
529 p ; 3. L. Varga (U. T.

2.

Arad) 523 p. Pe echipe : 1. 
ARHITECTURA BUCUREȘTI 
1543 p — campioană naționa
lă pe 1969 ; 2. Dinamo 1536 p: 
3. C.F.R. Arad 1478 p. Talere 
aruncate din turn (sheet) 15# 
buc. — juniori : 1. N. VDA-
DOIU (Steaua) 134 t — cam
pion național pe 1969 ; 2. FI. 
Iurcenco (Șc. sp. 1 Buc.) 1341; 
3. R. Mareș (Șc. sp. 1 Buc.) 
119 t. Talere aruncate din șanț 
150 buc. juniori — concurs re
publican : 1. A. Codreanu
(Steaua) 104 t ; 2. P. Stancu 
(Steaua) 100 t ; 3. A. Petrache 
(Școlarul Buc.) 78 t. Pușcă cu 
aer comprimat 40 f. poz. in 
picioare — senioare : 1. MA
RIANA BORCEA (Dinamo) 
379 p — campioană națională 
pe 1969 ; 2. Edda Băia (Arhi
tectura) 374 p (20X10) ; 3. Ma
riana Antonesmi (Arhitectura) 
374 p (19x10). «Junioare (con
curs republican) : 1. Marina
Vaslliu (Dinamo) 355 p ; 2. 
Victoria Savovici (Dinamo) 
338 p ; 3. Anișoara Petrache 
(Olimpia) 338 p.

In încheiere, trebuie să re
marcăm buna organizare a 
competiției, asigurată de co
misiile de specialitate ale Fe
derației române de tir.

T. RABȘAN

I

I

egalate o singură dată (min. 
23: 5—5). La reluare, tot for
mația Confecția este cea care 
are inițiativa. Replica studen
telor este însă mult mai 
promptă : Aurora Leonte con
duce bine jocul, Simona Ar- 
ghir înscrie gol după gol, în 
timp ce portarul Gabi Velicu 
apără excelent. Ca urmare, în 
min. 33 scorul este din nou 
egal: 7—7. Din acest moment 
studentele preiau inițiativa șl 
nu o mai cedează pînă în fina
lul partidei. Din nou (ca în 
toate etapele în care a jucat)

(Continuare in pag. « 2-a)

FEDERAȚIILE ?
n cursul verii, mai mult ca 
oricînd, au fost organizate 
numeroase competiții sportive 
pionierești. La buna lor reu
șită și-a adus contribuția, în 
primul rînd, Consiliul Național 

Organizației Pionierilor. Lucru firesc, 
altfel. Dar competițiile sportive ale 

• cel puțin unele din-

I 
I
I 
I

Ilie Codreanu (ÎS ani), unul dintre cei mai buni trăgători tineri ai clu bului Steaua, ciștigătorul a patru 
titluri de campion național (juniori) la armă liberă fi pușcă cu aer comprimat. Foto : ȘT. CIOTLOȘ

Deși noul an universitar nu corespunde, 
sub raport cronologic, cu debutul in
tr-un nou' an competițional — multe 

dintre echipele studențești aflîndu-se acum 
în plină activitate divizionară — am con
siderat util ca efectuarea unui raid prin 
principalele cluburi sportive universitare să 
se desfășoare tot în jurul lui 1 octombrie, 
dată în întâmpinarea căreia sînt mobilizate 
toate forțele, sînt operate cele din urmă 
retușuri și elaborate proiecte de perspectivă 
privind atît activitatea de performanță la 
sporturile care nu au intrat încă în concurs 
(baschet, volei etc.), cit și activitatea de 
masă a sportivilor universitari.

Obiectivul vizitei noastre l-a constituit, pe 
lingă vizionarea bazelor sportive (calitatea, 
capacitatea, întreținerea și numărul lor), în
registrarea acelor măsuri menite să promo
veze sportul universitar pe o altă treaptă, 
calitativ superioară, cit și consemnarea tu-

turor greutăților care stopează, sub o formă 
sau alta, progresul.

ARGUMENTUL, VALORIC 
POATE ÎNVINGE

Raidul bucureștean a avut ca punct de 
plecare Clubul sportiv Construcții. Deși nu
mai la un pas de startul in noul an uni
versitar. atmosfera întâmpinată aici nu poar
tă nimic din aerul festiv și laborios pe care 
l-am simțit, în preajma acestui 1 octom
brie, în celelalte cluburi studențești vizitate. 
Dăinuie ceva apăsător, „de natură vitregită'1' 
— cum se. exprima cineva — atmosferă ge
nerată de acea somație pe care Consiliul 
popular a) .sectorului 6 a făcut-o recent clu
bului Construcții, prin care. îl... invită să 
evacueze terenurile de tenis pe care clubul 
iși desfășoară activitatea, pentru că și-a fă
cut apariția un alt beneficiar — Tricotajul 
roșu — asociație care aduce ca argument

esențial factorul geografic (se află în peri
metrul sectorului 6, unde se găsește și baza 
mult discutată, iu timp ce clubul Construcții 
iși are sediul în, sectorul 3).

Astfel, istoria unui teren viran din str. 
Dr. Staicovitff nr. 44, istorie începută în 
1960, cind fostul club „Știința" a primit 
dreptul să-l utilizeze, tinde să-și încheie un 
capitol, prin sacrificarea făuritorului ei 
principal : clubul Construcții. Iată de ce at
mosfera existentă aici este apăsătoare, iar 
toată activitatea este direcțională spre com
punerea de memorii și solicitări de indul
gențe, probleme de rezolvarea cărora depin
de ființarea pe mai departe a secției de te
nis de cîmp, cea mai importantă și cea mai 
productivă secție a clubului Construcții și 
unica secție de performanță (tenis de cîmp) 
a Centrului universitar București.

Nușa MUȘCELEANU

(Continuare în pag. a 2-a;

al 
de 
cravatelor roșii — < 
tre ele — nu au beneficiat întotdeauna 
și de sprijinul federațiilor de speciali
tate. Cîteva exemple, la care ne vom 
referi în cele ce urmează, vor de
monstra, cit se poate de concludent, 
nepăsarea care s-a instalat solid în 
fotoliile unor federații. Cu cîtva timp 
în urmă s-a desfășurat la Cluj primul 
concurs republican de patinaj pe rotile 
al pionierilor. A fost o acțiune reușită 
din toate punctele de vedere. Deși Fe
derația de patinaj s-a vrut coautoare 
a competiției, alături de C.N.O.P., tre
buie să spunem că activiștilor ei nu le 
revine aproape nici un merit. Ar fi fost 
normal ca în preziua startului — dacă 
nu chiar cu cîteva zile mai înainte — 
un specialist al Federației să fie pre
zent la Cluj. Dar așa ceva nu s-a în- 

pentru a-și de- 
Federația a

Izent la Cluj. Dar aș 
tîmplat. In schimb,

Imonstra „prezența*, Federația 
pediat la Cluj niște plachete

ex- 
care 

să fie acordate cîștigătoriior. 
le cu

urmau < ._ _____
I Niște plachete cam ruginite, di
■ totul alt format decît acela al casetei 
Iîn care ar fi trebuit să fie ambalate. 

Plachetele amintite purtau inscripțiile : 
I.Cupa speranțelor 1966", sau „Campio

natul de patinaj artistic — 1967*. A 
fost necesar, în ultimă instanță, pentru 

I salvarea aparențelor, ca plachetele să 
■ fie supuse pietrelor unui polizor pentru 

a se șterge ultima cifră. Și în loc de 
1966 sau 1967 a apărut 196... După 
cum se vede, polizorul a șters cifra, 
nu însă 
festat-o Federația de specialitate față 
de un 
rilor.

Nu cu mult timp în urmă, Federația 
română de șah s-a lăudat că, în co
laborare cu C.N.O.P., a organizat ta
băra de șah de la Păuleasca, județul 
Argeș. In realitate, federația nici mă
car nu a trimis un reprezentant al său 
în tabără pentru a-i îndruma pe pio
nieri. Dar sîntem convinși că în dările 
de seamă ale Federației figurează cu 
majuscule aportul ei la BUNA ORGA
NIZARE A TABEREI...

Celor două exemple le-am mai pu
tea adăuga și altele (expediția ciclo
turistică „Floarea prieteniei" face parte 
din această categorie) de natură să 
demonstreze că unele federații de spe
cialitate desconsideră activitățile spor
tive pionierești. Cit timp va mai dura 
această stare de lucruri ?

și indiferența pe care a mani-

concurs republican al pionie-

I 
I 
I
I
I

lon GAVRILESCU J
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CHIPA DE OBSTACOLE A ROMÂNIEI
(SENIORI) CAMPIOANĂ BALCANICĂ

O ETAPA A VICTORIILOR IN DEPLASARE ^PobbaL
telefon).SOFIA, n (prin

ntlma zi a campionatelor 
alcanlcc de călărie a progra

mat o probă internațională de 
obstacole, disputată în afara 
-ampionatului (au participat 
8 de concurențî, dintre care 
toi călăreți români), și proba 
>e echipe — gen „Cupa națiu- 
lilor”, pentru campionatul 
lalcanic. S-au înregistrat ur

mătoarele rezultate : proba 
internațională (înălțime maxi
mă 1,30 m) : 1. M. Milutins- 
vici (Iugoslavia) 0 p. p. 84,8 s ; 
2. E. Mirel (Turcia) 0 p. p. 
88,7 s; 3. I. Racev (Bulgaria) 
0 p. p. 93,4 s. Călăreții noștri 
D. Velea și Al. Bozan au ocu
pat locurile 7 
fără a intra 
oficial. Proba pe echipe (înăl
țime maximă , ' —
mânia 27 p — campioană bal
canică ; 2. Bulgaria 37 p ; 3.

Turcia 39 p ; 4. Iugoslavia
108 p. Echipa României a fost 
formată din Cornel Ilin, Du
mitru Velea, Eugen lonescu 
și Alexandru Bozan, cu caii 
Viteaz, Altai, Rival și Pikup. 
Victoria echipei de seniori 
ne-a reabilitat după compor
tarea slabă a juniorilor. Tota- 
Iizînd medaliile cîștigate de 
fiecare țară participantă, tre
buie să ținem seama că Iugo
slavia nu a prezentat concu- 
renți la campionatul de dre
saj și la campionatul „Con
cursul complet”. Dar iată si
tuația pe medalii :

/
Vulcan — Politehnica Iași 

0—6 (0—6). Gazdele au deza 
măgit total, nu atît datorită 
înfrîngerii, cît jocului confuz 
pe care l-au practicat. Pe 
lingă lipsa de orientare tac
tică, am mai putut observa 
și tendințe de remarcare a 
propriei persoane, lucru în 
totală contradicție cu spiritul 
rugbyului (și de altfel, prompt 
sancționat chiar de jocul în 
sine). Oaspeții, deși cu linie 
de treisferturi radical întine
rită, au știut ce au vrut și- 
au vrut bine. Punctele au 
fost înscrise de Gheorghiu 
(2 1. p.). A arbitrat 
Witting ★★★★★.

Grivița Roșie — CJS.M. Si
biu 23—0 (10—0) Grivițenii. 
în căutarea unei formule, au 
cîștigat fără dificultăți în 
fața unor adversari pentru 
care gabaritul redus consti
tuie principalul impediment.

Uni-
&-9 

de

II

Th.

și, respectiv, 10 
în clasamentul

1,40 m) : 1. Ro-

1. Bulgaria
2. România
3. Iugoslavia
4. Turci*

Argint
3
3

1

Bronz
9
1
1
3 •

F.lix ȚOPfSCU

CUPA METALUL- LA BOX A REVENIT ORGANIZATORILOR
în prezența unui public 

numeros, sîmbătă seara pe 
arena Gloria a avut loc reu
niunea finală a „Cupei Me
talul". Organizarea a fost 
excelentă, un rol important 
avîndu-1 și vechiul slujitor 
al ringului românesc, Ale
xandru Petrescu. în cel mai 
frumos meci al galei, vete
ranul boxerilor metalurgiști, 
Gh. Stan (30 ani), a oferit 
un recital de scrimă pugilis- 
tică în compania tînărului 
Nicolae Roșu (Metalul). Sur
priza ne-au oferit-o... arbitrii : 
învingător la puncte Roșu ! 
Decizie total eronată. La se- 
miușoară-juniori. Cornel Ho- 
duț (Olimpia) și Const. Lică 
(Voința), folosind o gamă bo
gată de procedee tehnice, atit 
în atac, cit și în apărare, au 
realizat o partidă de mare 
spectacol, fiind în final răs
plătiți cu numeroase aplau
ze. Terminînd mai proaspăt, 
Hoduț a 
decizia, 
talul) a 
practicat în compania lui M. 
Boteanu (Gr. Roșie) că mai 
aspiră la porțile reprezenta
tivei. învingător detașat la 
puncte — Hodoșan. Celelalte 
rezultate t juniori: Șt. Ilina 
(Olimpia) b.p. V. Boteanu 
(Gr. Roșie) : V. Neagu (Olim
pia) b.p. D. Dorobanțu (Di-

namo); Const. Foia (Gr. Ro
șie) b. ab. 2 I. Grigore (Gr. 
Roșie); seniori: Gh. Cristea 
(Metalul) b.p. N. Petresau 
(Rapid); Gh. Paraschiv 
(Olimpia) b.p. Șt. Constantin 
(Metalul); I. Lungu (Metalul) 
b.p. R. Ivanriu (Metalul); 
Const. Negoescu (Olimpia) 
b.p. Gh. Popa (Metalul); A. 
Bădică (Rapid) b.p. I. Da-

mian (Gr. Roșie); N. Enciu 
(Metalul) b. ab. 2 D. Nicolae 
(Metalul) și T. Nicolae (Me
talul) b.p. V. Marinescu 
(Olimpia). Clasament: 1. Me
talul 15 p ; 2. Olimpia 12 p ;
3. Dinamo 5 p.

DANIEL DIACONESCU 
coresp.

»» STEAUA" A MAI „SCOS" UN CAMPION
(Urmare din pag. 1)

primit pe merit 
Ion Hodoșan (Me- 
arătat prin boxul

pia), singur printre.„ „ste- 
liști“, nu putea face mai 
mult decît să ocupe valoro
sul loc al doilea, urmat de 
juniorul P. Dolofan, această 
revelație a campionatelor 
de... seniori. De altfel, el a 
făcut sîmbătă și o reușită 
tentativă de record pe 4 000 
metri,
5 min. 20 sec 2/10 (vechiul 
record :
Steaua — 5.24:2/10).

în rest, am notat: viguro
sul contraatac. în final, al 
lui Gonțea și Soare și unele 
acțiuni ale lui M. Ioniță (Di
namo) și C. Popescu (Voința 
Buc.).

la juniori, realizînd

FI. Porcărașu

Clasamentul: 1. Mircea
Virgil (Steaua) .campion na
țional pe 1969, 124 p. 1 tur 
avans; 40 km în 57 min 
14 sec — media: 42 km ;
2. G. Juravle (Olimpia), 72 p, 
1 tur av.; 3. P. Dol™n
(Steaua) 43 
C. Gonțea 
tur av.; 5.
20 p, 1 tur 
cu (Voința) 
M. Ioniță (Dinamo) 12 p. 1 
tur av.; 8. Cr Ciocan_ (Din.) 
14 p ; 9.
14 p ; 10. 
ța) 6 p.

Marți, 
pionatul 
urmărire

3. P. Dolofan 
p, 1 tur av.; 4. 

(Steaua) 37 p, 1 
P. Soare (Steaua) 
av.; 6. C. Popes- 
18 p, 1 tur av.; 7.

S. Suditu (Steaua) 
M. Beșleagă (Voin-

la ora 16,30, cam- 
național, proba de 
pe echipe.

Sub auspicii încep studenții sportivi
(Urmare din pag. 1)

vom 
cîțiva 

na-

tențiile lăudabile ale Trico
tajului roșu) desfășurarea pe 
mai departe a activității sale 
de performanță pe terenurile 
care i-au devenit proprii și 
care -au înghițit, de-a -lungul 
anilor muncă și bani.

Despre valoarea muncii ce 
se desfășoară aici nu 
vorbi decît... numind 
performeri — campioni 
ționali și deținători ai unor
poziții fruntașe în campiona
tul intern și competițiile in
ternaționale — cum sînt Ion 
Sântei, Agneta Cun. Gheor- 
ghe Boaghe, Alexandru Șiito, 
Viorel Sotiriu, Mihaela Nosa, 
Bebe Almăjan, iar despre in
teresul manifestat pentru 
promovarea acestei discipline 
— încredințată în 1965 prin 
hotărirea Ministerului învă- 
țămîntului clubului Construc
ții — vorbește centrul de 40 
de copii înființat recent pe 
lingă secția de performanță 
a clubului.

între argumentul valoric 
(clubul Construcții prezen- 
tind eșalonul de mai sus, iar 
Tricotajul roșu cîteva echipe 
de handbal aflate acum în 
perioada de formare) și cel 
geografic (care exclude clu
bul studențesc și acceptă Tri
cotajul) greutate mai mare 
poate avea, totuși, cel de-al 
doilea. Aceasta, judecîndu-se, 
însă, stricto-senso. făcîndu-se 
abstracție de rațiunea înaltă 
care trebuie să opereze.

O înțelegere superioară și 
favorabilă sportului studen
țesc și celui național de per
formanță va putea soluționa 
favorabil problema, 
tind clubului 
(fără să stopeze

CÎND VOM JUCA ACASĂ?

Afirmația tovarășului Con
stantin Mathia, secretarul 
Clubului Universitatea Bucu
rești : „Noi niciodată nu ju
căm acasă" poate părea pa
radoxală. Nedumerirea nu 
durează, însă, decît pînă la 
următoarea sa afirmație: 
„Pentru că Universitatea nu 
are nici o bază proprie pen
tru competiție". Intr-adevăr, 
sportivii acestui club sînt 
permanent în deplasare, pen
tru că terenurile de Ia Di
namo, Progresul sau Tinere
tului, unde se desfășoară me
ciurile divizionare A (mas
culin, feminin) de .' 
— principalul sport < 
formanță al clubului 
baze străine, unde 
studențească nu se 
manifesta ca într-un 
său (gen „U“ Cluj, „Poli" Ti
mișoara sau Universitatea 
Craiova), privind echipa fa
vorită de acel suport moral 
atît de prețios. în această or
dine de idei, a creării unei 
baze studențești pentru com
petiții, interlocutorul nostru 
a readus în discuție necesi
tatea reamenajării și reacti-

handbal 
de per- 
— sînt 
galeria

vizării bazei de la Drept — 
vechiul vad studențesc — fă- 
cîndu-ne totodată cunoscut 
un proiect de deviz, (privind 
această bază), comandat de 
Ministerul învățămintului și 
avînd ca termen de predare 
luna octombrie a.c. Chiar 
fiind vorba de o... perspecti
vă, vestea ne-a surprins 
deosebit de plăcut și nu pu
tem dori decit o urgentă ma
terializare a ideii. Numai în 
rezolvarea ei își va găsi răs
puns și întrebarea vitală a 
Clubului Universitatea: „Cind 
vom juca oare, acasă ?“

Revenind la problemele in
terne ale clubului bucureș- 
tean, trebuie să consemnăm 
o hotărîre a acestuia conform 
căreia, din toamna acestui 
an, se trece la formarea re
zervelor pentru echipele de 
seniori, pepinieră creată prin 
selectarea elementelor dotate 
din rîndul elevilor și prin 
educarea lor sub directa su
praveghere a clubului stu
dențesc. Se va preîntîmpina 
astfel o situație repetată în 
anii trecuți cînd echipele (de 
handbal, scrimă volei, bas
chet, judo, șah), descomple
tate prin absolvirea studiilor 
de către cadrele de bază, nu 
au putut fi reîntregite pen
tru că, elementele promovate 
în facultăți nu au prezentat 
decît categoria a treia de 
clasificare și un redus inte
res pro-sport.

facili-
Construcții 

cu nimic in-

IT IN PRAGUL SEMICENTENARULUI
printre 

clujene:
Satisfacție deplină 

studenții universității 
o dată cu noul an universi
tar, ei vor beneficia 
sfîrșit 1 — de 
din incinta 
„Babe.ș-Bolyai“. 
marelui for de cultură au gă
sit pînă la urmă soluții pen
tru a readuce în actualitate o 
construcție sportivă extrem 
de utilă activității studenților, 
cel puțin 6 luni pe an, din 
octombrie și pînă în martie.

Așadar, pe lingă bazele 
sportive în aer liber, studen
ții de la „U“ Cluj vor fi în 
măsură să practice atletismul, 
gimnastica, diferite ramuri 
sportive de echipă, în condi
ții de continuitate, indiferent 
de vitregia, de capriciile vre
mii. Pe ploaie sau pe zăpadă, 
activitatea sportivă a celor 
peste 6 000 de studenți din 
milenara Napoca se va des
fășura nestingherită. Un „foar
te bine!“ pentru toți factorii 
care au contribuit la această 
realizare.

Ce se va întîmpla chiar în 
primele săptămîni din octom
brie ? Studenții clujeni — nu 
numai cei de la Universitate 
— vor fi prezenți la startul 
competițiilor consacrate îm
plinirii a 50 de ani de la în
ființarea acestui important 
lăcaș de cultură. întrecerile 
vor debuta la nivelul grupe
lor, vor continua cu cele pe 
ani de studii și pe facultăți, 
într-o etapă finală se vor în- 
tilni reprezentanții Universi
tății 
tute 
din 
nat 
ceri 
căror start se contează pe o 
participare a mii de tineri și 
tinere, cu predilecție studenți 
din anul I.

în
sala de sport 

stadionului 
Gospodarii

cu cei ai celorlalte insti- 
de învățămînt superior 

localitate. Este de imagi- 
ampioarea acestor între- 
sportive de masă, la al

„Cupa Semicentenarului", 
cum este intitulată competiția 
la care ne-am referit mai sus, 
nu este însă singuYa formă 
de activitate sportivă de masă 
a studenților de la universi
tatea clujeană. Catedra de e- 
ducație fizică (responsabil, 
prof. Sorin Pașcu) s-a îngri
jit din vreme de alcătuirea 
unui calendar competițional 
care cuprinde în principal în
trecerile din cadrul campio
natelor universitare, ediția 
1969/1970.

Pe cît de salutară se pre
zintă situația bazei materiale 
la „U“, pe atît de dificilă este 
ea, în schimb, la Institutul 
politehnic. Conferențiarul uni
versitar loan Moina, care a 
avut amabilitatea să ne in
vite la una din ședințele co
lectivului catedrei de educație 
fizică, al cărei responsabil 
este, și-a manifestat amără
ciunea pentru greutățile de 
care studenții acestui institut 
se vor izbi si în ^cest an. 
Lipsește o a doua sală de 
sport (prima este afectată în 
principal activității clubului 
Politehnica), se duce... dorul 
unor terenuri pentru jocuri 
sportive. Totul se rezumă ia 
închirieri, la acțiuni a căror 
planificare trebuie să țină 
seama de interesele 
ale proprietarilor 
sportive.

La fel de precară 
dotarea cu materia! sportiv a 
institutului. Aparatura exis
tentă este intr-o bună măsură 
degradată (ca urmare a fo
losirii 
simte 
pentru 
De fiecare dată cînd sînt 
licitate.
ele sînt amputate sau. pur și 
simplu, dispar din situații!? 
Probleme aparent minore, dar

care dau mult de lucru co
lectivului catedrei de specia
litate.

în asemenea „condiții", nu 
știm cam cit din calendarul 
competițional de masă alcă
tuit de catedră va putea fi 
realizat: competiții rezervate 
anilor I, campionatele univer
sitare, cupe festive, întreceri 
tradiționale interinstitute. 
Poate că sprijinul organelor 
sportive locale ar trebui să a- 
pară mai concret, mai puțin 
în ședințe și în dările de sea
mă și mai mult în fapte. Stu
denții de la Institutul politeh
nic, mari amatori de sport, îl 
așteaptă I

★

altora, 
bazelor

este și

ei peste limită) se 
nevoia unor saltele 
gimnastică îndeosebi, 

so- 
cu forme scriptice,

La Oradea, treburile merg 
bine. Institutul pedagogic (în 
cadrul căruia funcționează și 
o facultate de educație fizică) 
este beneficiarul unei baze 
materiale excelente, rod al în
țelegerii conducerii acestui in
stitut, al vredniciei cadrelor 
didactice, al pasiunii studen
ților și al sprijinului DI
RECT, OPERATIV, primit 
din partea edililor orașului de 
pe Criș. Un adevărat stadion, 
cu pistă de atletism și sec
toare de sărituri și aruncări, 
va sta la dispoziția studenți
lor din toți anii, reprezentind 
o invitație ispititoare la acti
vități în aer liber. Nu există 
nici un motiv să credem că 
la Oradea „Cupa anilor I“, 
primele etape ale campiona
telor universitare, precum și 
celelalte întreceri. între geo
grafi și lingviști, între mate
maticieni și fizicieni, nu vor 

chiar din pri- 
noului an uni-

prinde viață 
mole zile ale 
versitar...

Titus BRADEJEANU

Jocul a fost insă plăcut, am
bele formații avînd merite în 
„aerisirea" acțiunilor, desigur 
in specia] Grivița Roșie care 
a căutat permanent și exclu
siv (poate chiar că a exagerat 
în această privință...) reali
zarea de încercări. Au înscris 
Sabău (3 inc.). Țibulcac (3 tr.) 
Pop (inc.). Drăgulescu (inc.) și 
Simion (tr.). A arbitrat C 
Cristăchescu ★★★★★■

Rulmentul Birlad — 
versitatea Timișoara 
(6—3). Un joc deschis,
foarte bună calitate tehnică, 
presărat cu faze de o rară 
frumusețe, o partidă cum nu 
s-a văzut de mulți ani la Bîr- 
lad. Meritele le revin în ega
lă măsură ambelor echipe, ale 
căror linii de treisferturi au 
ridicat, deseori, tribunele în 
picioare prin jocul lor deru
tant Victoria timișorenilor 
este deplin meritată, mai ales 
datorită finalului mai bun pe 
care l-au avut Au înscris Mo- 
trescu (înc.) și Buc»s (1. p.) 
pentru gazde, respectiv Duță 
(2 1. p.) și Popeț (inc.) pentru 
oaspeți. A arbitrat V. Cișmaș

E. Solomon — coresp. princ.
Agronomia Cluj — Dinamo 

București 9—19 (6—8). Un
meci în care superioritatea 
tehnico-tactică a bucureșteni- 
lor a fost evidentă, în tușă la 
talonaj și, mai ales, pe linia 
de treisferturi. Este însă me
ritorie și ambiția manifestă a 
clujenilor. Au înscris Nica 
(d. g„ înc., 1. p., 2 tr.), Dra- 
gomir (mc.) și Dragomirescu 
(d. g.) pentru invingători, res
pectiv Balint (2 1. p.) și Ianu- 
sevici (d. g.) pentru clujeni. 
A arbitrat P. lonescu ★★★ 

M. Radu — coresp.
Știința Petroșani — Steaua 

București 9—14 (3—11). Tra
diția jocurilor frumoase dintre 
cele două formații s-a respec
tat, iar oaspeților le revine 
meritul principal. Ei au con
trolat permanent partida, 
bine coordonați de Ciobănel 
(cel mai bun de pe teren) ți 
au avut o eficacitate remar 
cabilă prin loviturile de pi
cior ale lui Durbac. Studenții, 
cu o formație mai mult im-

provizată au avut defecțiuni 
in linia de treisferturi și, in 
plus, au ratat transformarea 
a 4 lovituri de pedeapsă. Au 
înscris Braga (2 inc.), Durbac 
(1. p.. tr.) și Giugiuc (d. g.) 
pentru Steaua, respectiv Roș 
ca (inc.) și Crețulescu (2 1. p.). 
A arbitrat 
★ ★★★★

T. Cornea — coresp
Progresul București — Fa

rul Constanța 3—12 (0—3).
Din nou. echipa^ bueureștea- 
nă. eterogenă, încropită am 
putea spune, a părăsit terenul 
învinsă ți a mai făcut, proba
bil. un pas spre „B". Nici 
oaspeții n-au strălucit in acest 
meri, precizia în loviturile de 
picior fiind, de fapt, singurul 
element determinant al vic
toriei lor. In general, înain
tașii au dus greul, acțiunile 
ambelor linii de treisferturi 
constituind un real pericol 
mai mult pentru... propriile 
buturi. în plus, s-au ratat 
multe lovituri de pedeapsă de 
ambele părți. Au înscris R. 
Marian (inc. de penalizare) 
pentru Progresul, respectiv 
Sîrbu (inc.), Celea (1. p., înc.) 
și Tomescu (d. g.) pentru Fa- 

Lemnea-

P. D'Ecclesis

rul. A arbitrat AI. 
nu ★★★•

G. Bucur — coresp.

★
în divizia B, seria 

gramat încă din prima eta 
pă un meci poate decisiv 
pentru configurația finală a 
clasamentului. Constructorul 

Fostele divizio- 
oferit o dispută 

în ritm viu deși 
tehnice ale am- 
de treisferturi 

deseori. Victoria

I a pro

— Gloria, 
nare A au 
pasionantă, 
defecțiunile 
belor linii 
s-au vădit
le-a revenit cu 6—0 (0—0) 
rugbyștilor de la Constructo
rul. prin punctele înscrise 
de Meiu (1. p., d.g.). A arbi
trat T. Nasta ★★★★ (Flo
rin Sandu-coresp).

Alte rezultate înregistrate 
în divizia B: Combinata Ar
hitectura — I.E.F5. 6—6:
Rapid—Aeronautica 36—0 ; 
Agronomia Iași — Cimentul 
Medgidia 3—11; Unirea Tri
color Brăila — Constructo
rul Suceava 3—X

UNIVflISITATIA 1IMIȘ0ARĂ
(Urmare din pag. 1)

Simona Arghir a fost princi
pala realizatoare. înscriind 7 
puncte. Pentru Confecția, cele 
maî multe puncte a înscris 
Iile (4). Au condus corect V. 
Cojocaru și I. Mihăilescu 
(Dolj). (GHEORGHE RANGU).

Progresul-Rapid 17—9 (6—4). 
Prima repriză a fost echilibra
tă. după pauză insă tinerele 
feroviare âu slăbit ritmul Se 
joc, cedlnd la o diferență de 
8 puncte. învingătoarele au a- 
vut In Bogan pe cea mai e- 
ficace jucătoare (a înscris 5 
goluri). Au condus foarte bine 
P. Cîrligeanu și Șt. Dinescu 
(București). (G. D.)

Constructorul Timișoara— 
C.S.M. Sibiu 4—5 (2—3). Timi- 
șorencele au părut obosite și 
ineficace (din cele patru goluri, 
trei au fost înscrise din lovi
tură de la 7 m!). Victoria si- 
biencelor este meritată. Franz 
(2) pentru gazde, Rezoaie si 
Dragoș (2) pentru oaspe au 
fost principalele realizatoare. 
(C. CREȚU - coresp.).

Universitatea Timișoara — 
Rulmentul Brașov 13-11 (9-5). 
Partida, de bun nivel tehnic 
și spectacular, a revenit timi- 
șorencelor. nu însă fără emo-

DIVIZIA B1

Scria I:
Metalul București, învingătoare 

în deplasare, a preluat conducerea

ții. In min. 46, scorul era egali 
1)—10. Cu un plus de concen
trare. handbalistele de la Uni
versitatea reușesc să se des
prindă și să cîștige pe merit. 
Au înscris cele mai multe 
puncte Metzenradt (4). Rivneac 
(3) pentru Universitatea și 
Naco (5) pentru Rulmentul. 
Au arbitrat: Lucaci—Arde- 
leanu (Cluj). (ION ENE-co- 
respondent).

Voirtța Odorhei — I E.FS. 
7—7 (4—4). Joc disputat. în
cheiat cu un rezultat echita
bil, deși echipa locală a ratat 
două lovituri de la 7 m. Cele 
mai eficace jucătoare: Midoț. 
Teglaș (3) de la Voința și 
Mamiaca (2) de la I.E.FS. A 
condus cu scăpări I. Crețu 
(Petroșani). Celălalt arbitru, 
Gh. Crîsnic, nu s-a prezentat 
(A. PIALOGA-coresp.).

După disputarea a 5 etape, 
clasamentul campionatului fe- 
menin de handbal, categoria 
A, are următoarea configura
ție:
1. Univ. Timișoara
2. Univ. București 
“ Confecția

I.E.F.S.
C.S2VI. Sibiu 
Rulmentul Bv 
Voința Odorhei 
Progresul 
Constr. Timiș.
Rapid

SPORTUL STUDENȚESC 
— ȘTIINȚA BACAU 3—1 
(1—0). După cum »-a desfă
șurat jocul pînă spre sfîrși- 
tul primei reprize, se părea 
că partida se va termina cu 
un scor alb. Dar, în penulti
mul minut, Ciornoavă a pro
fitat de un luft al lui Boian
giu, a șutat, balonul l-a lovit 
pe Ghica, din care a ricoșat 
in poartă : 1—0 pentru Spor
tul studențesc. După pauză, 
băcăuanii au încercat să re
stabilească egalitatea și au 
reușit aceasta în min. 55, cti 
largul concurs al portarului 
Argeșeanu. care a scăpat ba
lonul în plasă la un șut slab 
al lui Mărgășoiu. N-au tre
cut decît 10 minute și porta
rul Științei, Mîniosu, îl imită 
pe colegul său bucureștean, 
la un șut al lui Duțan i 2—1 
pentru Sportul studențesc. 
Ultimul gol al bucureștenilor 
a fost realizat de Păiș cu 
capul, în min. 77, la o cen
trare a lui Vasilache. Foarte 
bun arbitrajul lui N. Mogo- 
roașe — Craiova, (p. v.).

GLORIA BIRLAD — OȚE
LUL GALAȚI 2—0 (0—0).
Joc frumos, de un bun nivel 
tehnic. Ambele echipă dar 
în special gazdele, au creat 
multe faze la poartă. Golu
rile au fost marcate de Mus
tață (min. 50) și Codreanu 
(min. 64). V. Popa — Iași a 
arbitrat foarte bine. (Eliade 
Solomon, coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — 
DUNĂREA GIURGIU 3—1 
(1—1). Evoluția echipei oaspe 
s-a apropiat de nivelul unei 
formații de campionat jude
țean. Din păcate, și portua
rii au practicat un joc încîl- 
cit, plin de greșeli tehnice, 
în concluzie, o partidă anos
tă, urmărită cu indiferență 
de cei 2000 de spectatori. Au 
înscris: Caraman (min. 3), 
Strîmbeanu (min. 68), Cojo
caru (min. 83). respectiv Cris- 
tache (min. 20). A condus 

I foarte bine M. Niță — Bucu
rești. (L. Bruckner, cores.)

PROGRESUL BRAILA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
0—2 (0—1). Bucureștenii au 
fost superiori. Brăilenii au 
încercat prin acțiuni indi
viduale să depășească apă
rarea adversă. Golurile au 
fost realizate de Șoangher 
(min. 15) și Țarălungă (min. 
48). A arbitrat bine G. Ma
nele — Constanța. (N. Cos- 
tin. coresp. principal).

POLITEHNICA GALAȚI — 
POIANA CIMPINA 0—0. 
Studenții au evoluat slab, 
decepționind pe cei 8000 de 
spectatori. Gălățenii au jucat

fără o orientare tactică adec
vată unei apărări supraaglo
merate ca a echipei Poiana. 
In plus, studenții an comis 
multe greșeli elementare. Co
rect arbitrajul lui I. Dră- 
ghici — București. (T. Sirio- 
pol, coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — ME
TROM BRAȘOV 1—0 (0—0). 
Joc plăcut, dinamic, cu faze 
la ambele porți. Sucevenii au 
avut, totuși, mai mult timp 
inițiativa. Unicul gol a fost 
înscris de Borcău, în min. 
57. Corect și autoritar arbi
trajul lui A. Macovei — 
Bacău. (C. 
principal).

flacără 
ceahlăul 
(0—0). Deși au jucat cu mult 
sub valoarea obișnuită, local
nicii au reușit să cî.știge. Jo
cul a fost deschis, ambele e- t 
chipe au creat multe acțiuni 
ofensive. Gazdele au stabilit 
rezultatul partidei în trei mi
nute, cînd au profitat ție 
greșelile portarului Diaconu. 
Autorii golurilor i Dănilă 
(min. 65) și Drăgan (min. 68). 
Slab arbitrajul lui C. Dinu- 
lescu — București. (G. Ilinca, 
coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE— 
METALUL BUCUREȘTI 1—3 
(1—2). După ce localnicii au 
deschis scorul (min. 8 Buza- 
tu), jocul a devenit dur. 
Bucureștenil au egalat în 
min. 34, prin Panteli- 
mon. în min. 42 Georges
cu aduce pe bucureșteni în 
avantaj, iar în min. 50 Pan- 
telimon a stabilit scorul fi
nal i 3—1 pentru Metalul 
București. Corect arbitrajul 

Pitești, 
princi-

Alexa, poresp.

MORENI —
P. NEAMȚ 2—0

lui I. Chilibar — 
(Mișu Avanu, coresp. 
pal).

CLASAMENTUL

1. Metalul Buc. .7511 19—10 11
2. Politehnica 7 5 11 11— 6 11
3. Portul 7 5 0 2 15— 8 10
4. Progresul Buc. 7 4 12 11— 4 9
5. Flacăra Moreni 7 4 12 15—11 9
6. Chimia Sv. 7403 7—5 8
7. Metrom 7 3 1 3 7— 6 7
8. Metalul Tlrj. 7 3 13 14—14 7
9. Dun. Giurgiu 7 3 1 3 8—10 7

10. Gloria 7 2 2 3 15—18 6
11. Ceahlăul 7 3 0 4 5—10 6
12. Sportul stud. 7 2 14 11—14 5
13. Oțelul 7 2 1 4 9—14 5
14. Poiana 7 2 1 4 6—12 5
15. Progr. Brăila 7 2 0 5 8—12 4
16. Știința Bacău 7 1 0 6 5—12 2

ETAPA VIITOARE (5 oc-
tombrie)! Metrom — Metalul 
Tirgoviște, Poiana — Chimia, 
Gloria — Portul, Progresul 
București — Sportul studen
țesc, Ceahlăul — Progresul 
Brăila, Oțelul — Politehnica, 
Metalul București — Dunărea, 
Știința — Flacăra.

Scria , a Il-a:

0 singură victorie a oaspeților:
3.
<•
5.
C.
7.
8.
9. 

1*.

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

5
5
5
5
5
5
5

5 11
5 10
5 10

0 54—40 9
9
7
6 
S
4
3
3

4 40—46 2
4 44—62 2

• 55—44 
1 63—49
1 37—30
2 38-37
3 64—67
3 42—50
3 50—62

Din jurul semicercului
O 

tății 
din 
țiunî dictate de 
disciplină a F.R.H. Astfel, în 
ultima ședință a comisiei sus- 
amintite au fost luate urmă
toarele măsuri:

• Pentru neprezentare la 
activitatea loturilor reprezen
tative, la care au fost convo- 
cați de F.R.H., următorii spor
tivi se suspendă pe timp de 
patru etape din competițiile o- 
ficiale (primele 4 etape din 
campionatele 1969/1970): Ma
ria Bartha (Lie. Bolyai Tg. 
Mureș), Maria Szasz (Mureșul 
Tg. Mureș — fostă la 
Tg. Mureș), Antoaneta 
(S.S. 1 Buc.), Valentin 
cală (Lie. 1 Medgidia), 
Ghergher (Independența Si
biu — fost la S.S.E. Sibiu), 
Stelian Răduțoiu (Universita
tea Craiova), Radu Voinea (U- 
niversitatea București — fost 
la Metalul Sighișoara).

• Analizîndu-se desfășura
rea jocurilor din turneul final 
al școlilor profesionale de la 
Sibiu, s-a hotărît suspendarea 
de la orice activitate compe- 
tițională, pînă la lămurirea 
cazului petrecut, a jucătorului 
DIETER ROTH, de la Univer
sitatea Cluj, pentru atitudine 
nesportivă.

• Se suspendă pe timp de 
1 lună, cu începere de la 8 
septembrie 1969, jucătoarea

dată cu începerea activi- 
handbalistice au apărut, 
păcate, și primele sanc- 

comisia de

S.S.E. 
Strat 

Petri- 
Petre

ELENA GHEORGHE (Rapid 
București), pentru atitudine 
nesportivă și insultarea arbi
trului de joc (la meciul femi
nin categ. A Rapid București 
— C.S.M. Sibiu).

• Se sancționează cu aver
tisment delegatul echipei Di
namo București, STAN ISTU- 
DOR, pentru atitudine nespor
tivă față de arbitrii jocului (la 
partida masculină categ. A Di
namo Brașov—Dinamo Bucu
rești).

După cum se poate observa, 
pe lista celor sancționați sînt 
foarte mulți tineri, care se a- 
flau abia la începutul carierei 
sportive. Faptul este cu atit 
mai regretabil și trebuie să 
dea serios de gindit celor ce 
se ocupă de acești sportivi. 
Tinerii respectivi trebuie să 
înțeleagă că gloria sportivă 
nu se poate cuceri decît prin 
muncă și disciplină. Ne sur
prinde, însă, că pe această 
listă — de loc onorabilă — 
apare și un delegat al unei e- 
chipe ale cărui atribuții nu 
sînt în nici un caz acelea de 
a protesta Ia deciziile arbitru
lui...

★

în urma omologării jocu
rilor campionatului republi
can categ. A 1968/1969, s-a a- 
cordat categoria I de clasifi
care, cu data de 19 august 
1969, unui număr de 116 spor
tivi și sportive.

V ați cumpărat» un autoturism. ? înainte de a porni la drum, 
incheiați o asigurare la ADAS.

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.K. TIMIȘOARA 0—0. De 
mult timp n-am mai asistat 
la un meci în care minerii 
să domine atit de copios, 
însă fără a putea străpunge 
apărarea adversă. Edificator 
în acest sens este și raportul 
de cornere (18—1) în favoa
rea localnicilor. De aseme
nea, de remarcat faptul că 
feroviarii au pus prea mult 
accentul pe apărare. 
66, Bohoni (Minerul) 
un penalty, trimițînd 
în bară! A arbitrat 
Rus — Tg. Mureș. (T. Tohă- 
tan, coresp. principal).

METALURGISTUL CUGIR 
— ELECTROPUTERE CRA
IOVA 1—0 (1—0). Joc de fac
tură tehnică modestă. Meta- 
lurgiștii au dominat mai 
mult și au ratat numeroase 
ocazii. Unicul gol a fost în
scris de Dobai, în min. 18. 
Jucătorul Drăgan (Electropu
tere) a fost eliminat pentru 
faulturi repetate. Bun arbi
trajul lui E. Bucșe — Sibiu. 
(M. Vîlceanu, coresp.).

MINERUL ANINA — CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—1 
(0—1). La o acțiune a oaspe
ților, în min. 7, lonescu a 
șutat de la 25 de m, porta
rul Beker (Minerul) 
balonul în poartă 
pentru Chimia. în 
re, jucătorii de la 
s-au apărat și au 
mențină acest scor 
min. 70. în acest minut, Ră- 
hădeanu a restabilit egalita
tea. Apoi, gazdele au forțat 
și au mai marcat două go
luri. Autori • Zăvălas (min. 
79) și Mathe (min. 83). M. 
Biol an — Tr. Severin a con
dus excelent. (G. Crăciunei, 
coresp.).

RIPENSIA TIMIȘOARA — 
OLIMPIA ORADEA 3—1 
(0—1). în prima repriză, jo
cul a fost anost. După pau
ză, în urma introducerii lui 
Surdan, timișorenii au evo
luat bine. Orădenii au jucat 
în general bine, însă în fi
nal au căzut. Au marcat: 
Surdan (min. 70 și 80), Do- 
bîndă (min. 81), respectiv Ba- 
coș (min. 13). A arbitrat S. 
Drăgulici — Tr. Severin. (S. 
Marton, coresp.).

C.S.M. SIBIU
TAN MEDIAȘ 1—0 (1—0).
Peste 9000 de spectatori au 
asistat doar la o singură re
priză. întîia, de fotbal spec
tacular. în cea de a doua 
parte, au abundat pasele la 
adversar, precum și jocul dur 
practicat de oaspeți, care au 
și protestat deseori la deci
ziile arbitrului M. Roman — 
Brașov, care a condus satis
făcător. Unicul gol a fost 
realizat de Chiran (min. 18). 
(Gh. Topîrceanu. poresp.).

la Reșița3 J

ARAD — METALUL"
2—0

In min. 
a ratat 
balonul 
bine I.

a scăpat 
și... 1—0 
continua- 

Chimia 
reușit să 
pînă în

GAZ ME-

CF.R.
HUNEDOARA 2—0 (1—0).
Cu toată opoziția dîrzâ a hu- 
nedorenilor, feroviarii au do
minat în cea mai mare parte 
a timpului. Au fost comise 
multe faulturi, majoritatea 
intenționat, inițiatori fiind 
jucătorii de la Metalul, dar 
cărora gazdele le-au răspuns 
cu promptitudine. Arbitrul 
G. Fărcașu — Satu Mare s-a 
dovedit foarte indulgent cu 
ieșirile nesportive ale unor 
jucători din ambele forma
ții. Au înscris i Gyenge (min. 
17 din 11 m) și Vlad (min. 
82). (Gh. Nicolăiță, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
METALUL TR. SEVERIN 
4—1 (2—1). Joo viu disputat, 
în care oaspeții au dominat 
mai mult. Scorul a fost des
chis de oaspeți, în min. 5, 
prin Firea. în continuare, 
gazdele domină, egalează 
(min. 21, Kineses), apoi iau 
conducerea jn urma autogo
lului lui 
26). După 
torii de la 
marcat 2 
Both (min. 77 din 11 m)"și 
Gero (min. ""ț ’
Cruceanu — Arad. (Z. Covaci, 
coresp.)

C.S.M. REȘIȚA — VAGO
NUL ARAD 0—1 (0—0). Deși 
au dominat 85 de minute, 
șițenii au părăsit terenul 
vinși, deoarece atacanții 
s-au jucat cu ocaziile, 
min. 85, Merdeș a înscris 
Iul victoriei, profitînd de o 
ezitare a apărării locale. Ar
bitrul A. Pop — Oradea a 
condus sub orice critică, 
tribuind la crearea unei 
siuni în tribune, care a 
minat cu pătrunderea 
blicului^ în teren, la sfîrșitul 
meciului. (P. Bocșanu, co— 
resp.)

Constantin
pauză,

Olimpia au mai
goluri. Autori 1

(min. 
jucă-

85). A arbitrat T.

CLASAMENTUL
2 1
1 2
1 2
0 3
0 3
2 2
2 2
1 3
3 2
1 3

7 3 13
7 3 13
7 2 3 2
7 2 0 5
7 2 0 5
7 10 6

1. C.S.M. Sibiu
2. Minerul Anina
3. Vagonul Arad
4. Ripensia
5. Olimpia S. M.
6. Olimpia Oradea
7. Minerul B. M.
8. C.F.R. Arad
9. C.S.M. Reșița

10. Met. Hunedoara
11. Metalurgistul
12. Electroputere
13. C.F.R. Timiș.
"■ Gaz metan 

Metalul Tr. Sev. 
Chimia Km. V.

7 4 
7 4
7 4
7 4
7 4
7 3
7 3
7 3 
7 2
7 3

14.
15.
16.

re- 
în- 
lor 
In 

go-

con- 
ten- 
cul- 
pu-

10
9
9
8
8
s
8
7
7
7
7
7
7
4
4
•1

ETAPA VIITOARE 
tombrie)• C ‘ 
Oradea, Minerul .........
C.S.M. Reșița, C.F.R. Arad — 
Vagonul, Metalul Hunedoara 
— C.S.M. Sibiu, Ripensia — 
C.F.R. Timișoara, Metalul Tr. 
Severin—Minerul Baia Mare, 
Metalurgistul Cugir—Olimpia 
Satu Mare, Gaz metan — E- 
lectroputere.

(5 oc-
Chimia — Olimpia 

--.1 Anina —
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De la marile competiții

i internaționale,
1 triffiișii noștri speciali relatează:

’ CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

Intr-un final dramatic:
Și totuși, întrecu fi

Cehoslovacia 70-72
cu două puncte...

Campionatele mondiale și europene de halteră

IAN TALTS - CAMPION MONDIAL 
LA CATEGORIA GREA (

• OFICIALII AU INFLUENȚAT DIRECT REZULTATUL FINAL
• TARĂU ELIMINAT LA 4 GREȘELI PERSONALE !

NAPOLI 28 (prin telefon). 
Sîmbătă seara, în ultimul 
meci al reuniunii inaugurale 
a celei de a XVI-a ediții a 
campionatului european de 
baschet masculin, reprezen
tativa țării noastre a fost la 
un. pas de a obține o mare 
victorie, care, dacă ar fi fost 
realizată ar fi dat sportivi
lor români posibilitatea să 
se gîndească chiar la clasa
rea pe locul secund în gru
pa A. într-adevăr, în parti
da cu selecționata Cehoslova
ciei, medaliată cu argint la 
ediția precedentă, și alcătui
tă din tot ce are mai va
loros la această oră basche
tul cehoslovac (n-au lipsit 
nici jucătorii care evoluează 
în alte țări), formația Româ
niei a făcut un joc remar
cabil, a avut inițiativa și a 
condus în majoritatea timpu
lui, dar pentru a 5-a oară în 
ultimele trei luni a pierdut 
la limită : 70—72. după ce la 
pauză conducea eu 37—29.

Cum a decurs partida? La 
început, lupta a fost extrem 
de echilibrată. Scorul a fost 
deschis de Tarău (două arun
cări libere), dar Zidek a ega
lat imediat. în continuare : 
6—6 (min. 3). 12—12 (min. 
6). 16—16 (min. 8) și 22—22 
(min. 14). în acest timp, în 
formația noastră nu am în
registrat decit o singură 
schimbare. Nosievici luind 
locul lui Diaconescu, în vre
me ce antrenorul cehoslovac 
a modificat des ,.5*-ul său, 
ajungînd în cele din urmă la 
o soluție cuprinzind pe cei 
mai experimentați 
(Pistelak, Konvicka. 
Novicki și Mifka). 
tativa 
Nosievici, 
Tarău în 
treptat — 
țional de 
să se distanțeze : 27—22 (min. 
15), 31—24 (min. 16) și 37— 
29 la pauză.

După reluare — din nou 
modificări în tabăra adversă; 
sînt introduși jucători cu ta
lie mai mică, dar mult mai 
rapizi (Konopasek. Ruzicka, 
Zednicek). Și totuși, diferența 
rămîne neschimbată : 4î—37 
în min. 25. Aici, a intervenit 
însă o perioadă de inexp’.ica- 
bîlă ineficacitate a baschet- 
balistilor români. Concret, 
de la 46—37, scorul ajunge 
48—45 (min. 28) și 48—56 
(min. 32). Deci. în 7 minute. 
Cehoslovacia 
puncte, iar 
două !

A fost 
de ordin psihic (cauzată și 
de unele 
joase dictate de arbitrul turc 
Topuzoglu) și nicidecum de 
ordin fizic, deoarece în con
tinuare am fost martorii unei 
miraculoase reveniri care ar 
fi dat dreptul sportivilor noș
tri să încheie partida cu o 
victorie pe deplin meritată.

Conduși la un moment dat 
cu 10 puncte (52—62 în min. 
32), baschetbaliștii noștri, im
pulsionați de impetuozitatea 
iui Diaconescu, au aplicat cu 
rigurozitate, dar mai ales 
eficacitate, un presing strîns 
pe tot terenul, ajungi nd să 
refacă punct după punct. Din 
păcate, însă, uneie greșeli 
flagrante ale aceluiași Topu- 
zoglu (și curios lucru, mereu 
în defavoarea noastră), adău
gate celor ale cronometrori- 
lor și scorerului (Tarău a 
fost pus în situația de a pă
răsi terenul, avind doar 4 
greșeli personale!) au încli
nat balanța într-un final dra
matic de partea 
cehoslovac. De 
(min. 35), 62—67 
64—68 (min. 38) 
68—68 (min. 39, 
lat Diaconescu)
(min. 40, cînd a egalat No
vac). La această situație — 
mai erau exact 35 de secun
de de joc — echipa cehoslova
că a păstrat mingea, iar Zi- 
dek a înscris coșul victoriei, 
cînd mai rămăseseră doar 
trei secunde pînă la sfîrșit 
Cu toate protestele delegației 
noastre — acțiunea jucători
lor cehoslovaci durase 32 de 
secunde — arbitrii au con
semnat scorul de 72—70 in 
favoarea baschetbaliștilor ce
hoslovaci.

cu 
(lu

au 
forma-

CEHOSLOVACIA : No-

jucători 
Zidek, 

Reprezen- 
cu Albu, 
Npvac și 
a început

României.
Iecheli, 
teren 

printr-un joc pozi- 
mere eficacitate —

a realizat 19 
România doar

mai mult o cădere

decizii dezavanta-

team-ului 
la 58—64 

(min. 37) și 
am ajuns la 
cind a ega- 

și 70—70

Topuzoglu (Turcia), 
mari greșeli și Brumen 
goslavia), foarte timid, 
condus următoarele 
ții •’
wicki 2, Zidek 21, Konopasek 
6, Bobrotvski 8, Konvicka 1, 
Baioch 2, Mifka 8, Zednicek 
9, Ruzicka 15, Pistelak. Am- 
mer, Blazek; ROMANIA: 
Ruhring 4. Nosievici 10, le- 
cheli 19. Czmor 2, Diacones
cu 8, Novac 10, Tarău 17, 
Albu, Dimancea, Cernea, Dra- 
gomirescu. Dikai. Procenta
jele echipei noastre : 14—10 
la aruncări libere și 63—30 
la aruncări din acțiune.

Alte rezultate: Polonia — 
Israel 92—78 (44—40) în gru
pa A; Iugoslavia — Grecia 
78—62 (39—30), U.RBS. — 
Ungaria 95—63 (44—34). Bul
garia — Suedia 87—70 
(45—35) în grupa B.

★

Duminică seara, la ora în
chiderii ediției, a luat sfîr
șit meciul dintre echipele 
Italiei și României, Au în
vins gazdele cu scorul de 
74—62 (38—10). Alte rezultate! 
Cehoslovacia — Israel 98—8? 
(46—36) si Bulgaria — Unga
ria 66—65 (31—29). Citiți alte 
amănunte în numărul nostru 
de miine.

O. STĂNCULESCU

BUDAPESTA, 28 (prin tele
fon). întrecerea de caiac-ca- 
noe dintre reprezentativele de 
juniori ale orașelor Budapesta 
și București a continuat du
minică dimineața, pe Dunăre, 
în prezența a numeroși spec
tatori și a... unui soare pa
lid de toamnă. Startul 
la ora 9,30 în proba 
(b) 1000 m. încă de 
care, ti nărui Dumitru 
cu controlează cursa, ripos
tează energic la contraatacu
rile pe care caiaciștii ma
ghiari le inițiază și, cu un fi
niș sdendid. trece primul li
nia de sosire. El este urmat 
de colegul său I. Dragulschi. 
O evoluție frumoasă va avea 
și juniorul Vasile Simion '* 
disputa pentru întîietate. 
canoe simplu 1000 m. El 
urmărit atent cursa pină 
dreptul balizelor care mar
chează 500 m, apoi a ridicat 
treptat strocul, trecînd de pe 
poziția a III-a in fruntea plu
tonului. Va termina învingă
tor, cucerind cel de-al doilea 
Ioc I.

Neîndoielnic, tinerii noștri 
sportivi vor să demonstreze 
că și 
caiacul 
este la 
fel. la 
gistrată de data aceasta de 
către echipajul caiacului de 
4 fete. După o cursă specta
culoasă, epuizantă, cele care 
urcă acum pe podiumul în

s-a dat 
de KI 
la ple- 
Petres-

m 
la
a 

în

la „capitolul juniori* 
și canoea românească 

înălțime. Asistăm, ast- 
o nouă victorie înre-

MARIA GHIGOVA (Bulgaria) Șl GALINA ȘUGUROVA (U.R.S.S.)
CAMPIOANE MONDIALE LA GIMNASTICĂ MODERNĂ

Echipa de volei (juniori) a României 
calificată în turneul final

• FORMAȚIA DE JUNIOARE -IN TURNEUL DE CONSOLARE

RIGA 28 (prin telefon) Du
minică au continuat partidele 
din cadrul celui de-al doilea 
Campionat european de ju
niori Ia volei. Echipa femi
nină a României a întîlnit 
puternica garnitură sovietică, 
în timp ce aceea de băieți 
abia intra-în focul luptei, a- 
vînd ca adversară formația 
Iugoslaviei. Deși ordinea jocu
rilor a fost inversă, vom în
cepe totuși cu meciul Româ
nia—Iugoslavia. Partida a în
ceput în nota de dominare a 
echipei române care, funcțio
nează ca un ceasornic. Ridi
cătorii Oros și Cristian Ion 
servesc precis pe atacanți, 
care trag necruțător, destră- 
mînd apărarea adversarilor. 
Aceștia încearcă în zadar prin 
Mladen Lilici să facă față și, 
astfel, setul e cîștigat de ro
mâni la 11. Practicînd în con- 
tirîuare un joc variat, cu sub
tile combinații la fileu, care 
surprinde deseori nepregătită 
apărarea adversă, echipa ro
mână se detașează în al doi
lea set, conaucînd la un mo
ment dat cu 8—1. Urmează 
din nou o perioadă de rela
xare, datorată după părerea 
noastră desconsiderării adver
sarilor, ceea ce permite iugo
slavilor să acumuleze cinci 
puncte consecutive. Bine diri
jați de pe margine și cu Dra- 
goș Popescu introdus în te
ren, voleibaliștii noștri își ad
judecă și setul al doilea, la 
6. Cel de-al treilea, care avea 
să fie și ultimul, începe sub 
auspicii mai puțin favorabile 
pentru voleibaliștii români. Ei 
se văd conduși cu 6—1, însă 
reușesc să recupereze tere
nul pierdut și să cîștige pînă 
ia urmă la 8. în ansamblu, 
echipa noastră s-a comportat 
bine, a jucat în viteză, com- 
binativ, cu multă fantezie în 
atac și' atenție în apărare. 
IPrin urmare, 3—0 (11, 6, 8) 
pentru echipa de juniori a 
României și calificarea în tur
neul final (locurile 1—6) de 
la Tallin. După meci, steagul 
românesc a fost înălțat pe cel 
mai înalt catarg și imnul de

vingătorilor sînt Maria Lo- 
ghin, Ioana Calenic, Maria 
Nichiforov și Agțaia Răutu. 
Un scurt „intermezzo** (în ur
mătoarea probă ne clasăm pe 
locul II prin Dragulschi—Pa
vel la caiac 2—1000 m) și din 
nou victorioși. Este vorba de 
locul I ocupat de tinerii Ivan 
Nichitor—George Simionov în 
cursa de C2—1000 m.

Ultima întrecere a compe
tiției reunește la start echi
pajele de K 4 (băieți). După 
o plecare promițătoare, spor
tivii noștri conduc In prima 
parte a cursei, dar juniorii 
maghiari forțează, cîștigind 
proba cu un finiș mai bun. 
Așadar, in cea de a doua zi 
a întrecerilor scorul 
vorabil sportivilor
4—2. Pe ansamblul reuniunii 
insă, ei sint ' întrecuți cu... 
două puncte : 71—69 pentru
reprezentativa orașului Buda
pesta.

Revanșa acestei frumoase și 
tradiționale întreceri intre se
lecționatele caiaciș’.ilor și ca- 
noiștilor juniori ale celor 
două orașe va avea loc în a- 
nul viitor, pe iacul 
Rezultate tainice: 
IM* m : 1. Dumitru 
(Buc.) 4.64,6; 2. Ion
schi (Buc.) 4:06.0, 3. J. 
(Bp) 4:07,6;
Vasile Simion (Buc.)

este fa- 
români:

Snagov. 
K1 Cb) 

Petrescu
Dragul- 

Deme
C 1—1000 m: 1. 

4:33.4, 
2. F. Remes (Bp) 4:34,0; K 4 
(I) 580 m : 1. București (Lo- 
g:.m — Calenic — Nichiforov 
— Răutu) 1:48.4. 2. Budapesta 
1:48,8: K2 (b) 1080 m: 1. Bu
dapesta (Szabo—Volgyi) 3:38,0, 
2 București (Dragulschi—Pa
wl: 3:402; C2 — 1000 m: 1. 
B-cerești (Nichitor—Simio-
ncv 4 3.2; 2. București II 
B. iev—Vorobiov) 4:04,5, 3. 
Budapesta (R. Frey—L. Frey)

K 2 (b) 1900 m: 1. Bu- 
3:16.4. 2. București 

- Pavel — Bar- 
Nîcfaitor) 3A7,4.

• ÎNTÎLNIREA TALTS - BEDNARSKI S-A ÎNCHEIAT LA „MASA 
VERDE" • CEI DOI PROTAGONIȘTI AU DOBORÎT CÎTE UN

RECORD MONDIALI
VARȘOVIA 28 (prin telefon). 

Cei doi mari recordmani ai lumii 
la categoria grea (pînă la 110 kg), 
lan Talts (U.R.S.S.) și Robert 
Bednarski (S.U.A.), s-au în
cleștat intr-o luptă teribilă pen
tru titlul mondial, entuzias- 
mind pur și simplu asistența 
record din 6ala Torwar. Păcat, 
insă, că din cauza unor grave 
greșeli comise de juriul com
petiției și de către antrenorul 
american, disputa dintre cei 
doi mari super-campioni nu 
S-a încheiat pe podium, ci la 
„mafia verde". Ian Talts este 
noul campion la categoria grea, 
urmat de Robert Bednarski, cu 
toate că ambii au terminat la 
egalitate (547,5 kg). Dar spor
tivul sovietic, mai ușor cu 7 
kg decit adversarul său, a pri
mit medalia de aur.

Să vedem însă despre ce 
greșeli este vorba, comise de 
juriu și antrenori! După cum 
se știe, conform noului regu
lament, in decurs de trei mi
nute de la anunțul crainicului, 
sportivul trebuie să se prezinte 
la bară. La 207,5 kg, Bednarski 
(la a treia încercare la aruncat) 
a fost chemat Ia bară. Au tre
cut 2 minute 40 secunde și 
Bednarski, din neatenția sa și 
a antrenorului său, nu 6e pre
zintă la bară, cerînd, în schimb 
ridicarea halterei la 212,5 kg. 
Regulamentul interzice acest 
procedeu și, ca urmare, dele
gația sovietică a introdus o 
contestație. Firește, Bednarski, 
care era acum la cea de a treia 
Încercare, a pierdut mișcarea 
prin scurgerea timpului regu
lamentar. Pentru moment, nici 
juri'11 și nici antrenorul ameri
can nu au sesizat această gre
șeală și iată că întrecerea con
tinuă. Bara, care cîntărește
212.5 kg, este ridicată întii de 
Talts (nou record mondial) și 
apoi de Bednarski, care cu a- 
ceastă încercare a totalizat la 
cele trei probe cu 7,5 kg mal 
mult decit adversarul său. A- 
bia acum, după aceste încer
cări, se judecă contestația ! 
După discuții de aproape trei 
ore. juriul hotărăște să anu
leze mișcarea lui Bednarski la
212.5 kg, titlul de campion 
mondial revenind astfel lui 
Talts.

Si acum, iată filmul luptei 
dintre cei doi sportivi. La 
impms, Talts începe la 180 kg

și reușește. îl urmează Bed
narski la 182 kg - reușește. în 
următoarele încercări ambii ra
tează la 187,5 kg. Clasamentul 
mondial : 1. Bednarski 182,5 kg. 
2. Talts 180 kg, 3. Rekustadt 
175 kg. Al treilea european, 
bulgarul Kraicev 172,5 kg - 
record mondial de juniori. La 
smuls, Talts ridică 147,5 kg. 
Bednarski intră la 150 kg și ri
dică. Bara cîntărește apoi 155 
kg și, în continuare, 160 kg. 
Cine ridică această din urmă 
greutate va fi nou recordman 
mondial. Numai Bednarski 
reușește. Clasamentul mondial: 
1. Bednarski — 160 kg, 2. Talts 
155 kg, 3. Kangasnieni 155 kg. 
Al treilea european este fran
cezul Fouleiter 150 kg. Deci; 
Bednarski are un avantaj da 
7,5 kg înaintea celei de-a treia 
mișcări — aruncat. Primul in4 
tră Bednarski ’ la 200 kg. Ur-» 
mează Talts. Ambii reușesc!, 
Talts renunță să intre la 20i 
kg, greutate pe care Bednarski 
o trece la a doua în< 
Bednarski cere apoi 
rea barei la 207,5 I _ 
mează greșeala de 
beam mai 
minute de 
irului sînt 
antrenorul 
ca bara să 
kg. Concursul continuă,

i.
la 205 

sdnarskj 
țcercareț 

poi îngreunai 
kg șl aid ur4 
de care vor4 

Înainte. Cele tref 
la chemarea 
pe terminate, 

echipei S.U.A, 
se ridice Ia

arbiJ 
cînd 
cere 
212,5 
deși 

Bednarski nu mai avea drept; 
la o nouă încercare. Talts in-j 
tră primul, reușește, șl record 
mondial. încearcă și Bednarski.’ 
încercarea sa este reușită -J 
dar ea va fi anulată, după 
cum am mai spus. Clasament 
mondial : 1. Talts 212,5 kg, 2, 
Bednarski 205 kg, 3. Kangas-ț 
nieni 190 kg (al treilea euro-ț 
pean Wojcik (Polonia) 190 kg< 
Iată clasamentul mondial fi
nal Ia categoria grea: 1. Ian 
Talts (U.R.S.S.) 547,5 kg, 2. R.‘ 
Bednarski (S.U.A.) 547,5 kg, 3.’ 
J. Kangasnieni (Finlanda) 507,5 
kg, 4. G. Deal (S.U.A.) 5QJg 
kg, 5. R. Wojcik (Polonia) &-."l 
kg, 6. E. Rekustadt (Norvegia) 
500 kg. Clasamentul europnâ' 
final: 1. Ian Talts 547,5 kg,«. 
J. Kangasnieni 507,5 kg, 3. Woj
cik 500 kg, 4. Rekustadt 500 kg, 
5. J. Fouleiter (Franța) 497,5 kg, 6. ' ** - - - - -
495 kg 
niori).

_1

ofer

irat cu 
lta. ex<

Vasils TOFAN

A. Karaicev (Bulgaria) 
(record mondial de ju-

nfc.
5 seri

muriă 
bulgari

ei clasâ. 
triumfat

stat al României a răsunat 
în sala Daugava.

Dintre jucătorii români, cel 
mai bine s-a comportat Lau- 
rențiu Dumănoiu, atît m atac 
cît și în apărare. Ridicătorii 
Cristian Ion și Cornel Oros 
au evoluat, de asemenea, bine, 
iar trăgătorii Cătălin și Co- 
doi anunță frumoase perspec
tive. Au jucat echipele: RO
MANIA — Cătălin. Codoi (D. 
Popescu), Oros, Dumănoiu. 
Paraschivescu și Cristian Ion; 
IUGOSLAVIA — Gostoncik. 
Guslov (Sirotanovici). Vrzici, 
Lilici, Galeciev (Buiovici), 
Brovici,

Fetele, care au susținut par
tida cu U.R.S..S, după cum 
spuneam, înaintea meciului 
băieților, au pierdut în 55 de 
minute, după consumarea a 
trei seturi, ratind calificarea 
în turneul final. Echipa a ju
cat din nou slab, în special 
în primele două seturi, cînd 
n-a realizat nici o acțiune mai 
acătării.

Abia, în setul III, echipa ro
mână a evoluat mai aproape 
de valoarea ei reală. Ca ur
mare, în teren s-a instalat 
un permanent echilibru: 5—5, 
6—6, 8—8, 10—10, 12—12, 
13—13, dar lipsa de concen
trare în fined, cînd au fost 
irosite două atacuri, a dus la 
pierderea setului și la victo
ria sovieticelor cu 3—0 (7, 9, 
13).

Iată formațiile: U.R5.S.:
Batutite (Rostova). Andronova, 
(Alexandrova), Bespalova (Kli- 
kova), Saritkova. Letșenko, 
Bergen; ROMANIA : R. Popa 
(Meseșan), Zaharescu (Garan
ția), Baga, Popescu (Iambric), 
Moroianu, Pandrea.

Echipa noastră feminină 
mai are de jucat mîine (n.r. 
azi) cu formația Italiei, însă, 
indiferent de rezultat, ea va 
participa la turneul de con
solare (locurile 7—12), progra
mat la Tallin.

La Tallin : Bulgaria—Ceho
slovacia (f) 3—0 (4, 12, 7).

merrieie reale ale Măriei Gh:- 
gova. să amintim, totuși, că 
cel mai bun exercițiu cu 
cerul a fost prezentat astăzi 
de o altă concurentă bulgară. 
Neșka Robeva. Pe un fond 
muzical alcătuit din melodii 
populare românești, ea a exe
cutat într-un ritm extraordi
nar. un exercițiu plin de miș
cări grele și de aruncări înalte, 
aplaudate aproape în perma
nență in timpul execuției. Ea 
a trebuit să se mulțumească 
cu medalia de argint. Pe locul 
3 s-a clasat gimnasta sovietică 
Liubov Sereda. La această 
probă Victoria Vilcu și Iulia 
Zabaria au avut execuții mul
țumitoare. mișcările lor au 
fost sigure, combinațiile valo
roase Și dificile. Ambele ®u 
fost notate de juriu cu 9,05. 
Un incident amuzant s-a pe
trecut în timpul exercițiului 
Mihaelei Nicolăescu. Ea a 
început bine, a lucrat jumă
tate din exercițiu la nivelul 
colegelor sale de echipă, dar 
la o aruncare înaltă a scăpat 
cercul, acesta rupîndu-se în 
contactul cu covorul. în apla
uzele sălii, Mihaela a continuat 
să lucreze, înfruntînd onorabil 
toate greutățile ce au decurs 
din mînuirea unui cerc rupt.
Nota ei : 8,45.

Neimpresioeată cevoc 
r.ea djn sală, Galina 

lucrat elegant, sigur, cu 
amplitudine maximă întregul 
exercițiu, obținind 9.40. Era 
dar că ea nu mai putea fi în
trecută de nici una din co
legele sale. La 15 ani. Galina 
Șugurova obține astfel un 
mare succes: medalia de aur 
și titlul de campioană a lumii. 
Pe Ipcul al doilea, două con
curente : Maria Ghigova și 
Liubov Sereda, far pe locul 
trei două gimnaste cehoslova
ce : Hana Sitnianska și Jana 
Venasckova. Cîteva cuvinte 
despre concurentele românce: 
Victoria Vilcu a avut cea mai 
bună execuție din trio-ul nos
tru: sărituri înalte, eleganță 
și siguranță în mișcări. Dar, 
o mică... deraiere a mingii de 
la traseul fixat de regulament 
a făcut ca nota ei să fie de 
8,75. Totuși cu aceasta ea a 
ocupat locul 8 în lume. Iulia 
Zaharia 
păcate 
timpul 
aplauda 
vei), 
a primit 8,50.

Luni, în ultima zi a campio
natelor mondiale, exercițiul 
liber fără obiect și exercițiul 
cu coardă.

a obținut 8,60 (din 
ea a fost jenată în 
execuției de sala ce 

încă succesul Ghigo- 
iar Mihaela Nicolăescu

Constantin MACOVEI

VICTORIE BELGIANA IN PARIS-TOURS
PARIS, 28 (Agerpres). — 

Cea de a 63-a ediție a cursei 
cicliste Paris—Tours, una din 
probele clasice ale sezonului 
internațional rutier, a revenit 
in acest an belgianului Her
man Van Springel. care a par
curs distanța de 286 km în 6 h 
38:43. Alți trei cicliști belgieni 
s-au clasat pe locurile urmă
toare, cronometrați în 6 h 
39:11 — Jossemans, Verbroek 
și Claes. Principalul favorit, 
Guido Reybroek, s-a clasat al 
32-lea.

Cursa rezervată amatorilor, 
desfășurată pe 238 km, a fost 
cîștigată de alergătorul scoțian

William Bisland în 5h 44:55, 
urmat de francezii Besnard și 
Quillon.

Emanuel FANTANEANU

Ashe învins I
NEW YORK, 28 (Agerpres). 

în sferturile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis de la Los Angeles, cu
noscutul jucător american 
Arthur Ashe a pierdut în trei 
seturi în fața lui Jim Osbor
ne i 8—6, 5—7, 3—6. Pancho 
Gonzales l-a învins cu 6—2,
9— 7 pe Stan Smith, iar Cliff 
Richey a dispus cu 8—6, 6—8, 
6—4 de brazilianul Thomas 
Koch.

In turneul feminin (sfer
turi de finală), Nancy Richey 
a învins-o cu 6—2, 6—4 pe 
Fracoise Durr, Ann Haydon- 
Jones a întrecut-o cu 6—2,
10— 8 pe Winnie Shaw, iar 
Billie Jean King a cîștigat cu 
6—0, 7—5 la Gail Chanfreau.

Ion OCHSENFELD

Cu o săritură acrobatică Derek Johnson, mijlocașul lui Ipswich Town, îi „suflă* balonul 
unui atacant de la Burnley, în etapa de sîmbătă a campionatului englez.

Telefoto : A. P. - AGERPRES

FOTBAL
Faptul cel mal notabil al eta

pelor a doua și a treia din cam
pionatul Italian ii constituie ta- 
frîngerea echipei A. C. Milan de 
către proaspăt promovata Lazio, 
prin golul înscris de Chinaglia, 
fotbalist provenit din divizia a 
IlI-a... Milanezii, rareori văzuți 
ta asemenea grad lipsiți de vo
ință și de vlagă, acuză căldura

HEIDE ROSENDAHL
MONDIAL EA

REZULTATE DIN MECIUL

LEVERKUSEN, 28, — Cu
noscuta atletă vest-germană 
Heide Rcsendahl a stabilit un 
nou record mondial la pen
tatlon cu 5 155 p. Vechiul re
cord era de 5 089 p. și aparți
nea atletei austriece Lisei 
Prokop. Iată rezultatele înre
gistrate de Rosendahl: 100 
m g 13,7, greutate — 13,95 m; 
înălțime — 1,64 m; lungime 
— 6,33 m; 200 m — 23,9.

HAMBURG, 28. — în întîl- 
nirea internațională de atle
tism dintre selecționatele R.F.

Turneul internațional de hochei 
pe gheață de Ia Helsinki a fost 
cîștigat de formația I. F. Helsinki, 
care în finală a întrecut cu scorul 
de 4—3 (1—1, 1—1, 2—1) echipa 
suedeză I. F. Brynaes. într-un 
alt meci, formația Ilves Tampere 
a dispus cu 5—4 (0—2, 4—2, 1—0) 
de Jokerit Helsinki.

tur-Au luat sfîrșit întrecerile 
neului de tenis de la Opatija. In 
ultima finală — cea a probei de 
dublu bărbați — perechea vest- 
germană '
a învins 
iugoslav

Fassbander — Pohmann 
cu 6—4, 6—4, 6—4 cuplul 
Ivancici — Stolcer.

La Groningen s-a desfășurat în- 
tllnirea internațională de gimnas
tică Olanda — R. F. a Germaniei.

RECORD
PENTATLON

ATLETIC R.F.G. - ANGLIA

a Germaniei și Angliei, după 
prima zi, gazdele conduc cu 
51—44 la masculin, iar scorul 
este favorabil oaspetelor la 
feminin : 34—28. Cîteva rezul
tate ; MASCULIN: 100 m — 
Wucherer (R.F.G.) 10,7; 400 m
— Jenkins (A) 47,4 ; 10 000 m
— Wright (A) 29:14,0 ; lungi
me — Latzel (R.F.G.) 7,59 m; 
greutate — Birlenbach (R.F.G.) 
19,81 m; FEMININ: 400 m— 
Frese (R.F.G.) 55,2 ; 100 m g
— Hayward (A) 14,4 ; 100 m
— Stock (R.F.G.) 12,0.

TELEX TELEX
Victoria a revenit sportivelor vest- 
germane cu scorul de 181,Zo
ne,75. La individual, pe primul 
loc s-a clasat Loewenberg (R.F.G.) 
cu 37,15 p.

Atletul finlandez Esa Aalander 
a realizat performanta de 80,44 m. 
la aruncarea suliței, fiind al cin
cilea atlet finlandez care depă
șește 80 m ta această probă. In 
concursul de la Helsinki Aalandei 
s-a clasat pe locul secund, vic
toria revenind lui' Pauli Nevala 
cu 83,74 m.

MERIDIANE
șl meciul din „C.C.E." (cu for
mația din Luxemburg). In schimb, 
continuă marșul triumfal al Flo
rentinei, de multă vreme neînvin
să, precum și evoluția de mare 
regularitate a lui ■„Inter", care a 
dispus cu 2—0 de coriacele ,,11" 
Torino. Oarecum surprinzător și 
rezultatul de egalitate pe care 
Bologna l-a Impus lui Juventus, 
mai ales dacă ținem seama de 
ocazia avută, cu puține minute 
înainte de fluierul final, de a în
scrie și de a obține chiar-victoria.

Rezultate tehnice: etapa a doua: 
Bologna — Lazio 1—o (a înscris 
Savoldi), A. C. Milan — Bari 1—0 
(Combin), Palermo — Interna
ționale 1—2 (Causio, respectiv 
Bertini din 11 m și Facchetti), 
Verona — Juventus 1—0 (Traspe- 
dlnl)» Florentina — Sampdoria 
1—0 (Maraschi), Roma — Bres
cia 1—0 (autogol Bottt), Ca
gliari — Lanerossl Vicenza 2—1 
(Riva și Domenghlni, respectiv Fac- 
chln); etapa a treia: Bari — Napoli 
0—0, Brescia — Cagliari 0—2 (Do
menghlni și Riva); Florentina — 
Sampdoria 1—0 (Eposlto), Interna
ționale — Torino 2—0 (Bertini din 
11 m și Landini), Juventus — Bo
logna 1—1 (Vieri, respectiv Scala), 
Lazio — Milan 1—0 (Chinaglia), 
Palermo — Lanerossl 1—3 (Giu- 
bertoni, respectiv Biaslolo 2 și 
Vitali), Verona — Roma 2—0 
(Bui 2).

BAVAREZII CIȘTIGA LA 
SCOR

Bayern Miinchen continuă 
să conducă în campionatul de 
fotbal al R. F. a Germaniei, 
totalizînd 9 puncte. Pe locu
rile următoare se află Rot- 
weiss Oberhausen cu același 
număr de puncte și S. V. Ham
burger cu 8 puncte. Cîteva 
din cele mai importante re
zultate : Alemannia Aachen— 
Hanovra 1—1; Eintracht Bra
unschweig — Bayern Miln- 
chen 0—4 ; Werden Bremen—.. 
Shalke 0—1 ; Rotweiss Essen 
V.F.B. Stuttgart 3—3; Miin- 
chen 1860 — Hamburger S.V. 
0—2.

Cesare TRENTINI

In campionatul unional de hochei 
pe gheață, Avtomobilist Sverd
lovsk, a pierdut cu 6—8 la Spar
tak Moscova, iar SKA Leningrad 
a învins pe teren propriu cu 
scorul de 2—1 pe Dinamo Mos
cova.■
In cadrul turneului de baschet 
de la1 Poznan, formația locală 
„Varta" a învins cu 80—75 pe Ze- 
leznlciar Karlovaț. AnteriOî, bas
chetbaliștii iugoslavi obținuseră 
două victorii : 78—72 cu Leh Poz
nan și 74—62 cu Viktoria Jaroczin.

EVERTON IN FRUNTE*
In campionatul de fotbal nț 

Angliei continuă să conducă 
Everton cu 21 p. Pe locurile 
următoare se află Liverpool 
— 19 p. și Derby County -■ 
18 p. Rezultate din etapa de 
sîmbătă: Ghelsea — Arsenal
3— 0 ; Everton — Southampton
4— 2 ; Manchester United — 
West Ham 5—2 ; Newcastle— 
Wolverhampton 1—1; West 
Bromwich — Liverpool 2—2 ; 
Stoke — Manchester City 
2—0 ; Sheffield — Derby 
1—0 ; Ipswich — Burcley 1—0.

VICTORIE ÎN DEPLASARE 
A LUI RANGERS

Automobilistul austriac Harald 
Ertl a cîștigat concursul inter
național desfășurat la Zandvoort 
(Olanda). El a acoperit 62,900 km 
în 27:04,1 (medie orară 139,42 km).

în campionatul de fotbal ul 
Scoției, Glasgow Rangers, îi 
cîștigat cu 2—1, în deplasare 
meciul susținut în compania 
echipei Patrick Thistle. Kil
marnock a dispus cu 2—0 de 
St. Mirren, iar Hibernians 
a cîștigat cu 2—0 în fața for
mației Hearts.

• în preliminariile C. M., la 
Tel Aviv i Israel — Noua Ze- 
elandă 4—0 (0—0).
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DERBYUL - DE VALOAREA UNUI MECI OARECARE
Ctt zgomot pentru această 

partidă, cîlă vîlvă! Turisme 
și microbuze, trenuri ce se 
formau la Craiova sîmbătă 
la ora 2 noaptea au adus pe 
„lungul drum al Gorjului" mii 
de șuporteri din Cetatea Bă
niei, din localitățile Doljului 
și G-orjului. Micul orășel, cu 
sau fără voie, s-a lăsat domi
nat de larma oltenilor, fără 
de astîmpăr, care pe la ora 
5 dimineața se întorceau cu 
sutele de la primul contact 
cu stadionul. Se aștepta un 
meci mare, nu numai prin 
iprisma locurilor ocupate de 
{Universitatea Craiova și Rapid 
tn clasament, dar și a tradiției 
jtuptei sportive dintre cele 
două formații. • Se aștepta o 
partidă dîrză, un meci bogat 
în faze de fotbal autentic. Dar 
speranțele s-au confirmat doar 
pe jumătate. Cine să fie de 
vină ? Terenul, cara în ciuda 
eforturilor amabilelor gazde, 
este departe de a face . față 
unui joc de divizia A (tare pe 
centru, cu porțiuni denivelate), 
sau vîntul, care a bătut tot 
timpul de tăria ce face neomo- 
logabile recordurile în atle
tism 7 Nu, categoric nu! De 
vină sînt cele două formații, 
mai puțin Universitatea și 
mai mult Rapidul. Repriza 
secundă a fost destul de slabă, 
echipele evoluînd ca 
final de sezon.

Partida a debutat cu 
buiturl de petarde, cu 
de tălăngi, cu „Haide U" și o

într-uii

2-3 bu-
zgomot

pag. a 3-a

UNIVERSITATEA CRAIOVA — RAPID 1—0 (1-0).
TG. JIU, 28 (prin'telefon, de la trimisul nostru). Stadion Munl- 

cerințcle unui joc de 
A marcat Dașcu in

cipal; timp frumos, însă cu vînt : terenul sub 
divizia A ; spectatori — aproximativ 15 000. 
min. 11.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Oprea 7 — _________
(min. S8 Deselnicu), Popa 8, Bitlan 7, Strîmbeanu 8, Ivan 8, Marti- 
novici 4, Dașcu 5, Oblemenco 5, Bălan 8.

RAPID : Răducanu 8 — Pop 7, Lupeseu 8, Dan 7, Greavu 8, An
gelescu 6 (din min. 46 M. Stelian) Dumitru 7 (min. 60 Codreanu), 
Năsturescu 4, Petreanu 5, Neagu 5, Codreanu 7 (min. 60 ștraț “

Arbitrul Zaharia Drăghici ajutat la linie de N.
și R. Cocoi (toți din Constanța).

Nu se acordă notă pentru public, deoarece jocul a avut
nu participă la „Trofeul Petschowschi**.
Universitatea Craiova — Rapid 0—1 (0—1).

tr-un oraș neutru, care
La tineret-rezerve :

lovitură de cap a lui 
care în secunda 80 a 
mingea pe lîngă bară, 
un minut, l-a imitat 
Dar Petreanu ripostează :

Niculescu 7, Mincă 6

Si
sta vru

lor ln-

A DOUA
FLORIANA

VICTORIE A BĂCĂUANILOR
F. C

te-VALFTTA 28 fprin 
de la trimisul nostru

DINAMO BACAU 0-1 (0-0)

Dașcu, 
trimis 
După 

Bălan.
a 

sprintat și, din interiorul ca
reului, a șutat în spatele por
ții (deși ar fi trebuit să cen
treze). Apoi, Răducanu a 
blocat la picioarele lui Dașcu 
și la fel a făcut în min. 9, cînd 
Năsturescu l-a lansat pericu
los pe... Oblemenco. Craiovenii 
au alergat mai mult în această 
perioadă. Ajutați de 
se stabilesc în terenul 
tenerului și, mai repede decît 
se aștepta, deschid scorul. 
Min. 11 : o centrare oarecare, 
Bălan oprește balonul și în 
fracțiunea următoare pasează

rr.in. 47, „cap" al lui L-jpes- 
pe lingă poartă ; în min. 
și 57 Mincă și Strîmbeanu, 
perioada de ezitări ale apă-

vînt, 
par-

„înainte" intervin 
Rapidistui 

și, în disperare de 
ține pe craiovean și 

la pămint.
nu este

un 11 m' foarte clar.

Arbitrul 
însă de

DRAW ECHITABIL

Iui Dașcu care, profitînd de 
ezitarea apărării adverse, tri
mite de la 8 m pe lingă Rădu
canu : 1-0. Oltenii devin prim- 
soliști pînă la pauză. în min. 
15, la o pasă
Lupeseu și Dașcu. 
alunecă 
cauză, îl 
îl culcă 
Drăghici 
acord cu
Universitatea se impune prin 
Jocul lui Popa, prin Ivan și 
Strîmbeanu, foarte muncitori 
și buni constructori, 
față nu se finalizează 
de multe ori repetate, 
ză, șutind tare și sus, 
menco și Bălan.

în partea cealaltă a 
lui, două lucruri sînt 
ținut. în min. 25,
adeptul jocului dur, cu o tal
pă, îl trimite pe Angelescu, 
pentru 6 minute, pe tușă, iar 
rapidistui, resimțindu-se, nu. 
mai intră după pauză. în min. 
38, un contraatac Codreanu-

Dar în 
acțiuni 
Ratea- 
Oble-

terenn- 
de re- 

Niculescu,

Co- 
Este
cea
De 

for-

CRIȘUL — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—0

ORADEA, 23 (prin telefon; 
de la trimisul nostru). Stadion 
Crișul ; timp frumos, dar cu 
vînt ; teren excelent; specta
tori — pește 13 000.

CRIȘUL : Baumgartner 8 — 
Balogh 7, Sărac 8, E. Naghi 7, 
Popovici 7, Cociș 8 (din min. 
67 Dărăban 6), Sătmăreanu 8, 
Casai 6, r 
Harșani 6 
fan 8).

DINAMO
man 8 — „____  ,
Stoenescu 8, Deleanu 6, Gher
gheli 7, Dinu 8, 
Radu Nunweiller 8, 
trache 7, Lucescu 7.

A arbitrat Emil Vlalculescu 
(Ploiești) +++++, ajutat 
la linie de A. Alexe (Rm. Vîl- 
ipea) și vasile Topan (Cluj).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 8.
i La tineret-rezerve : Crișul — 

•Dinamo București 1—0 (1—0).

Suciu 8, Kun II 7, 
(din mtn. 46 Ce-

BUCUREȘTI : Co- 
Ștefan 7, Plrvu 6,

Sălceanu 6,
Dumi-

Aici, la Oradea, partida a 
debutat conform așteptări
lor : echipa gazdă, aureolată 
de surprinzătoarea victorie 
culeasă cu o săptămînă în 
urmă la Tg. Mureș, t -a nă
pustit la atac — pe un fun
dal sonor infernal — obli- 
gîndu-i pe * dinamoviști isă- și 
strîngă rîndurile... Pe gazon, 
intehțiile respective s-au 
materializatși afirmația 
arc-pT^operire pentru întrea- 
gL-^Aimă repriză — deopo- 

acea „concentrare" 
a zburdalnicului Dinu între 
Pîrvu și Stoenescu, cu indi
cații certe de dezagregare a 
atacurilor orădene inițiate 
de inspiratul Cociș și... iro
site îndeobște de Kun II și 
Harșani, prșCum și printr-o 
evidentă dpminare teritorială 
a gazdelor, cu Sătmăreanu 
avansați „spartă" ici-colo de 
îndrăznețe contraatacuri ex
plozive ale dinamoviștilor.

Și cUmi, pe de o parte, Co- 
' 'man este de-a dreptul im
batabil la mingile aeriene, 
iar Stoenescu „iese" cu vi
clenie la intercepții, iar, pe 
de alta, fundașii Crișului se 
dublează cu măiestrie, ridi- 
cînd 4—5 obstacole în fața 
unui atacant ce încearcă să 
pătrundă nesprijinit — cazul 
coechipierilor lui Dumitra
che —, asistăm la o primă 
repriză lipsită de veritabile 
ocazii de gol.

în atmosfera unui joc de

uzură viu disputat, purtat 
îndeobște între cele două ca
reuri mari, cu abuz de pase 
laterale, notăm și cele două 
ratări ale primelor 45 de 
minute : în min. 17, Popovici 
trimite balonul la portar, 
Sălceanu insistă, „fură" ba
lonul din brațele lui Baum
gartner, pasează lui Luces- 
cu, acesta șutează de la 3 
metri și Sărac respinge de 
pe linia porții; min. 27 : 
„evadat" pe dreapta, Suciu 
centrează, Ghergheli și Kun 
II sar la balon, dinamovis- 
tul nu acroșează mingea și 
atacantul orădean. rămas 
singur la 12 metrj de poartă, 
privește faza cu o răbdare 
benedictină. repriza luind 
sfîrșit cu avantaj de partea 
Crișului: 6—4 la... lovituri 
de colț.

După pauză, meciul are în 
primul sfert de oră aceeași 
alură: Crișul atacă, iar Di
namo — parcă cu gindul la 
un meci nul — caută să „în
ghețe" jocul la mijlocul te
renului, păstrîndu-se pentru 
final...

Partida devine mai ner
voasă, mai fragmentată. în 
min. 55, tribunele sînt în pi
cioare : Ștefan și Coman se 
ciocnesc, Suciu iese dintre ei 
cu balonul, execută un șut- 
centrare spre poarta goală, 
dar Stoenescu, venit ca un 
bolid, respinge în afara te
renului... Din acest moment, 
bucureștenii vor urca tot mai 
des în atac, impunîndu-și jo
cul. Lucescu și Dumitrache, 
deși nepericuloși pentru 
Baumgartner, „cutreieră" te
renul, dezorientînd defensiva 
gazdelor, iar Dinu devine 
mai incisiv, în vreme ce li
nia de mijloc a gazdelor 
pare tot mai obosită.

Ultimele minute sînt de-a 
dreptul dramatice. Crișul gă
sește resurse nebănuite pen
tru ofensivă, dirijindu-și ata
cul mai ales pe partea stin
gă a oaspeților, acolo unde 
aclimatizarea lui Deleanu se 
lasă cam mult așteptată ; Su
ciu trece în fuleu pe dreapta, 
aruncă mingea spre Kun II, 
aflat singur Ia 6 m de poar
tă, dar Coman se înalță și 
respinge in extremis (min. 
80).

Năsturescu îl pune pe ultimul 
tn poziție excelentă. dar pre
luarea cu latul face ca mingea 
să treacă pe îlr.gi poartă.

După pauză, vîntul este 
aliatul Rapidului. Bucureștenii 
îi primesc ajutorai și domină 
teritorial. Dar nimeni nu 
construiește o fază mai clară, 
pentru că omul cu acest roi. 
Dumitru, calcă pe. un smoc, 
face entorsă șl părăsește te
renul. Faze deosebite reținem : 
In 
cu 
55 
fn
rării studenților, rezolvă situa
ții dificile, trimițînd în cor
ner ; în min. 60: Ivan se gră
bește și șutează imprecis de la 
16 m. Rapidul revine în atac, 
dar șuturile lui Stelian și 
dreanu nu găsesc poarta, 
perioada de lincezeală, 
mai slabă din acest joc. 
neînțeles, cînd trebuia să
teze egalarea, Rapidul mani
festă lipsă de hotărîre. Bucu
reștenii Joacă’ mult avansați, 
dar Ștraț, Năsturescu și Nea- 
gu (toți trei în zi slabă) nu pot 
înscrie, în schimb Bălan (min. 
75) îl ’ driblează și pe Rădu
canu, dar mai face o preluare 
și Dan trimite în corner.

în min. 82, același Bălan 
sprintează și șutează puternic 
peste bară. Din min. 85 Lupes- 
cu trece în centrul 
și Dan îl urmează, 
zadar. Nimic nu se 
E liniște ca la „masa
aflată la doi pași de stadion.

atacului 
dar în 

petrece, 
tăcerii",

LA 
lefon, 
special). Departe de a consti
tui o simplă formalitate, așa 
cum o prevedeam în țară par
tida retur Floriana F. C.—Di
namo Bacău a fost echilibrată 
spre surpriza — plăcută — a 
insularilor și — neplăcută — 
a noastră. Deși au evoluat, 
pentru prima oară, pe un te- 
tern fără gazon, cu pămînt 
tare ca cimentul, aceas’ă cir
cumstanță obiectivă (dezavan- 
tajantă pentru dinamoviști și 
favorabilă gazdelor) nu-i scu
tește pe fotbaliștii băcăuani 
de critica noastră întemeiată 
pe un criteriu de neatacat i 
superioara lor experiență 
(și valoare) fotbalistică trebuia 
să-și spună mai clar cuvîntul. 
Este adevărat, fotbaliștii mal
tezi au luptat pentru victorie 
cu un curaj și o dăruire dem
ne de istoricii cavaleri de a- 
cum cîteva secole; este, insă, 
tot atit de adevărat că dina- 
moviștii, avînd calificarea asi
gurată de la Bacău, au hiat 
jocul ca pe o ...joacă, dar toc
mai acest fel de tratare era 
să-i coste, la un moment dat, 
victoria. Or, în fotbal, ca și în 
orice domeniu de activitate, 
autorespectul este un princi
piu de bază.

Aducindu-și aminte la pauză 
că a fi soli ai fotbalului ro
mânesc incumbă titularilor a- 
numite obligații — pe lîngă 
faptul că este o onoare —. 
jucătorii băcăuani au arătat 
în continuare o bună parte 
din ceea ce știu. De altfel,

repriza a doua avea să-i mul
țumească — pe plan specta
cular — pe spectatorii maltezi 
(din stadionul Empire, ca și 
din terasele și de pe acoperi
șurile caselor vecine) reușind 
să le smulgă entuziaste aplau
ze pentru fiecare fază fru
mos construită. Am apreciat 
cu atît mai mult exuberanța 
voioasă, copilărească aproape, 
declanșată de fotbalul practi
cat în această parte a meciului 
de jucătorii români, cu cit, a- 
cum cîteva zile, o furtună 
cumplită, care a durat 72 de 
ore. a dezlănțuit Mediterana, 
apele ei ureînd pur și simplu 
pînă în casele oamenilor, din
tre care multe au fost pus
tiite. încercați crunt de con
diția lor de existență, acești 
oameni și-au regăsit, la meci, 
zîmbetul. Este, poate, cel mai 
valoros rezultat al efortului 
fotbaliștilor români în această 
parte a Jocului.

Dintr-un film al meciului, 
dominat pe ansamblu de că
tre dinamoviști, voi cita doar 
cîteva secvențe: min. 50 — 
Ene ratează din interiorul ca
reului; min. 51 — Ghiță apără, 
succesiv, două șuturi expe
diate de la 5—6 metri de 
poartă; min. 53 — o nouă ra
tare a Iu; Ene, după ce a dri
blat și pe portarul Borg; mm. 
82 — acelașiineerig^dui 
apropiere, cu capul, unicul gol 
al partidei, răscumpărîndu-și 
ratările trecute.

Aceasta este a doua pagini 
a calificării echipei băcăuane 
in turul doi al „Cupei euro
pene a tîrgurilor". Fără în
doială, Dinamo Bacău intră 
de-abia acum în focul adevă
rat al acestei competiții conti
nentale.

Formațiile i

FLORTANA F. C. ! A. Borg 
— Galea, Faruggia, Camilleri, 
Dșbono, Micallef, S. Borg, 
Vassallo, Arpa, Xuereb, Caru
ana.

DINAMO BACAU: Ghiță 
— Kiss, Nedelcu, Velicu. Da
vid, Duțan, Vătafu, Comă- 
nescu (min. 82 Panait), Ene, 
Dembrovschi. Băluță (min. 68 
Neumayer).

A arbitrat fără greșeală 
Fabio Monti (Italia).

Marius POPESCU

FOTBAL Șl TENIS
PE „MICUL ECRAN

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

Că mc- 
progra- 
octom- 
stadio- 

vor 
tele-

în eventualitatea 
ciurile de fotbal 
mate miercuri 1 
brie, în cuplaj pe
nul „23 August", nu 
necesita prelungiri, 
spectatorii vor viziona un 
program de mare atracti
vi tate :

17,15—17,45: Ultima par
te -a filmului finalei „Cu
pei Davis".

1G,3O : Steaua — Glasgow 
Rangers (repriza a Il-a);

NICULESCU

HĂLM ĂGEANUGFORGEVICI

PESCARU KOSZKA

GROZEA

Constantin ALEXE

ECHIPA ETAPEI

14,00: Rapid — Vitoria 
Setubal (repriza a Ii-a);

14,45: „România în fi
nala Cupei Davis" — re
zumatul filmat al întîlnirii 
de la Cleveland (partea I),

15,30: Steaua — Glas
gow Rangers (repriza I);

10,15: Continuarea rezu
matului filmat primit de 
Ia Cleveland;

TĂTARU II CU PERMAN GYORFI

2—1 (2-0)
timp — vint puternic,
ȘtefSnescu (min. 18),

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI
Stadionul „Republicii" ; teren — excelent ; 

tn rafale s' spectatori —■ 20 000. Au marcat : 
Dumitriu III (min. 36),' Cuperman (min. 83).

STEAUA : Suciu 6 — Cristache 7, Sătmăreanu 8, Hălmăgeanu 
9, Vigu 8, Dumitriu III 6, Negrea 7, Pantea 5, ștefăncscu 6 (din min. 
46 Tătaru TI 9),.Voinea 8, Tătaru II (min. 46 Manea 6).

POLITEHNICA IAȘI : Constantinescu 8 — Pal 6, lanul 8, Stoi- 
cescu 7, Romilă 5 (din min. 81 Sofian 6), Contardo 8, Andrioaiei 6, 
tneze IV 5 (din min. 72 Marica 6), Ailoalci 6, Cuperman 8. Simionaș 7.

A arbitrat Grigore Bîrsan ajutat la linie de V. Liga și
O. Turcitu (toți din Galați).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 9
La tineret-rezerve : Steaua — Politehnica Iași 0—1 (0—1).

Joc „spectacol"
Dacă, ieri, Steaua și-a propus 

DOAR să ciștige partida cu 
studenții ieșeni și, prin aceas
ta, să obțină cele două puncte 
— echipa poate fi mulțumită: 
și-a dominat (copios în unele 
perioade) adversarul, a mar
cat mal mult, a avut nume
roase alte ocazii de a înscrie 
și victoria repurtată este pe 
deplin meritată. Dacă, însă. 
Steaua a dorit MAI MULT, și 
anume să-și verifice exigent 
potențialul real pentru apro
piata revanșă cu Rangers. 
atunci, credem, satisfacția ju
cătorilor și antrenorilor ar

U

foarte bun joc de apărare, în 
care se remarcă lanul și por
tarul Constantinescu. In 
schimb, în atac, numai Cuper- 
man și’ uneori — ineficient — 
îneze IV încearcă 
(poate dacă juca 
lescu !...).

La reluare, cum
Steaua practică cu 
joc, mult mai cursiv, rapid, 
cu o incisivitate remarcabilă, 
obligînd apărarea Politehnicei 
la eforturi disperate pentru a

cite ceva 
și Lupu-

spuneam, 
totul alt

dar numai o jumătate de oră! III

ÎNVINGĂTORUL Șl ÎNVINSUL
LÂ FEL DE ONORABILI

Și de data aceasta, elevii 
antrenorului’ Petre Steinbach 
au părăsit terenul însoțiți de 
fluierăturile propriilor lor 
suporteri. Nu știm dacă aces
ta este cel mai potrivit mij
loc de a-și manifesta nemul
țumirea față de comportarea 
favoriților lor, dar putem 
spune — cu mîna pe inimă 
— că fotbaliștii din Tg. Mu
reș nu pot realiza, în mo
mentul de față, mai mult. 
E drept că ei se zbat, in
sistă la orice minge, însă în 
fotbal ultimul cuvînt și-1 
spune valoarea tehnico-tac
tică a jucătorilor. Și, din 
acest punct de vedere, cu 
actualul lot, considerăm că 
nimeni la Tg. Mureș n-ar 
putea obține alte rezultate, 

'-y. Echipa a evoluat fără orizont 
pe tot parcursul partidei, 
fiind lipsită de un coordona
tor de joc și de omul de gol. 
In plus, mai „beneficiază" 
de o apărare „schweitzer".

în meciul de azi (n.n. — 
Ieri) cu Farul, fotbaliștii lo
calnici au atacat o bună par
te din timp fără să-și creeze 
însă nici o ocazie clară de 
gol. Și dacă constănțenij n-ar 
fi rămas încorsetați în tac
tica fixată la cabine, cu si
guranță că ei ar fi obținut 
două puncte și nu unul sin
gur. la Tg. Mureș. Mai bine 
de treisferturi din timp, jo
cul s-a desfășurat în zona 
neutră de la mijlocul tere- 

. * nului. Singurele faze care au 
mai încălzit tribunele (dar 

„ care le-au dat și mari emo
ții) au fost cele construite de 
atacanții de la Farul. In pri
ma repriză, n-am putut nota 
decît două acțiuni care ar fi 
putut fi concretizate. Prima 
în min. 35, cînd Tufan a 
interceptat o minge scăpată 
copilărește de Soliom, dar a 
șutat paralel cu poa,rta. Cea 
de-a două în min. 38, ratată 
cu multă seninătate de Ciu- 
tac,

A. S. ARMATA TG. MUREȘ — FARUL 0—0
TG. MUREȘ, 28 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion „23 

August" ; timp însorit, dar și tint ; teren foarte bun ; spectatori — 
circa 8 000.

A. S .ARMATA : Soliom 6 — Șlcam 6. Dondoș 5, Toth 5, Czako 4, 
Slko 5 (miu. 74 Makai), Ciutac 7, Lucaci 7 (min. 66 Naghi 5), Caniaro 
S, Trăznea 5, Hajnal 5.

FARUL: șteranescu 7 — Antonescu 7, stoica 7, Mareș 8. Pleșa 7, 
Tănase 7, Koszka 9, Sasu 6 (min. 73 Ologu), Badea 7, Tufan 7, So
rin Avram 6.

A arbitrat Andrei Rădulescu -4r ■ă"4r'6r4r- ajutat 
Vasile șl Simion Mindreș (toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pentru publlc) : 8.
La tineret-rezerve : Armata

S—0 (0—0).

la linie de Toma

Tg. Mureș — Farul Constanța

Nici la reluare 
avut alt aspect, 
încîlcit, cu pase 
și, bineînțeles.

partida n-a 
Același joe 
„telefonate" 
interceptate 

de adversari, aceleași atacuri 
haotice ale gazdelor și 
leași intervenții sigure 
apărătorilor constănțeni.

în ultimul sfert de 
gazdele, epuizate fizic și 
du-și seama că orice încer
care de a sparge „betonul" 
lui Bazil Marian e sortită 
eșecului, au depus armele. 
Constănțenii, însă, nici în 
această situație n-au renun
țat la tactica lor. Au con
tinuat să plimbe lateral min
gea, să-i enerveze pe mure
șeni, folosindu-se și de dife
rite tertipuri și, într-un cu- 
vînt, le-au oferit pe tavă ad
versarilor lor... un punct.

Cea mai mare ocazie a 
meciului a pierdut-o Ologu, 
cu două minute înainte de 
fluierul final, cînd, scăpat 
singur pe contraatac, a in
trat în careu și, de la 7 m, 
a șutat puternic în Soliom !

Tot ce mai putem spune 
despre acest meci este că Fa
rul s-a prezentat cu o echi
pă matură, cu o apărare 
inexpugnabilă, în care Kosz
ka, pe post 
trai (Mareș 
„măturător"), 
zilele lui de 
departe cel mai bun de 
teren. „Mina" ’ ”
rian începe 
echipa constănțeană și spe-

răm ca aceasta să nu fie 
decît un început.

Dan VLAD

trebui să fie doar parțială. 
Pentru că — a fost evident — 
Steaua a jucat la valoarea ei 
și la nivelul așteptărilor nu
mai circa 30 de minute din 
repriza secundă, cind mecanis
mul ofensiv a funcționat a- 
proape ireproșabil (pînă la... 
finalizare), în ciuda faptului 
că echipa n-a mai înscris nici 
un gol ! Important este — gin- 
dindu-ne desigur la meciul de 
miercuri — că atacanții Stelei, 
deseori și mijlocașii, au ajuns, 
rapid și repetat, în careul 
oaspeților unde, este adevărat. 
Voinea — mai ales —, dar și 
Tătaru II. Manea si Negrea 
au ratat succesiv.

Prima parte a jocului a 
marcat superioritatea bucureș- 
tenilor, prin cele două goluri 
înscrise de Ștefăncscu, după 
o combinație „spectacol" din
tre Voinea și Tătaru II (mtn. 
18), și Dumitriu III (min. 37), 
care a surprins apărarea ie
șeană, poate și pentru faptul 
că fundașii Politehnicei erau 
convinși că Dumitriu se afla 
în ofsaid. Arbitrul Bîrsan nu 
revine. însă, asupra deciziei și, 
în schimb ,treî minute mai 
tîrziu. anulează punctul înscris 
de Voinea. sancționînd „pozi
ția de ofsaid" a acestuia, deși 
înaintașul Stelei primise min
gea de la adversar. D-ale ar
bitrajului...

Replica ieșenilor este în a- 
eeastă parte a meciului un

evita majorarea scorului. Așa 
da! — referindu-ne la Steaua 
— ; așa se poate juca și se 
poate ciștiga in fața lui Ran
gers Glasgow.

Ritmul ofensiv scade, însă, 
și oaspeții trec la contraatac, 
la început timid și apoi, dupâ 
golul înscris în min. 83 de 
Cuperman pe... sub Suciu (tot 
ca la Glasgow) ! ?, cu multă 
îndrăzneală, forțînd chiar ega
larea. Dar, deși meciul cunoaș
te un final „Poli", apărarea 
Stelei, cu Sătmăreanu și Hăl- 
măgeanu, în primul rînd, la 
post acționînd calm, risipește 
speranțele unei echipe care, 
poate, Ia începutul meciului 
nu se gîndise decît la cele mai 
bune soluții pentru a nu primi 
sacul de goluri pe care au fost 
obligați să-l poarte nu demult 
jucătorii din Tg. Mureș.

Atenție, dar, la revanșa de 
miercuri! Suciu — inegal ; 
fundașii — buni, mijlocașii — 
evoluție satisfăcătoare (poate 
se cere mai multă luciditate în 
jocul lui Dumitriu); atacul— 
Voinea și Tătaru II în formă 
bună, Pantea — ieri o prezen
ță extrem de modestă. Și, se 
pare, că nici Creiniceanu nu 
va putea fi folosit. Dar, chiar 
așa, Steaua a jucat ieri o Ju
mătate de oră ca o echipă 
mare. Este ceea ee i se cere 
și miercuri — însă 90 de mi
nute 1

Dan GARLEȘTEANU

S-au înfruntat două echipe 
bine reglate și fiecare dintre 
ele se poate considera mulțu
mită de evoluția sa. Rezulta
tul este consecința confrun
tării dintre forța de atac a 
ploieștenilor și excelenta ca
pacitate defensivă a oaspeți
lor. Ozon, cel care își perse
cuta pe teren adversarii, cu 
fentele lui de mim al fotba
lului, a izbutit, paradoxal 
dacă vreți, să-și învețe jucă
torii cum se organizează o a- 
părare neiertătoare. Jiul se 
opune foarte bine ofensivei 
gazdelor în orice partidă dis
putată în deplasare. începe 
această operațiune de la mij
locul terenului, unde Cotor
mani, Remus Popa și Sandu 
curăță prin plasament și vi
goare jumătate din infiltră- 

și o defi- 
careu prin- 
exact, prin

rile adverse, 
nitivează în 
tr-un marcaj
Intervenții fulgerătoare, prin 
deposedări executate cu sînge 
rece. A devenit foarte greu să 
înscri Jiului un gol, e o rea
litate probată și ieri la Plo
iești, unde Petrolul a jucat 
bine, forțînd toate porțile ima
ginare care barau drumul 
spre poarta lui Stan. Petrolul 
are, mai ales pe teren pro
priu, o forță de atac compusă 
din viteza și ingeniozitatea 
înaintașilor. Ea se datorește 
„exploziilor" lui Oprișan, răz
vrătitului Cotigă, care se plim
bă prin careul advers ca un 
leu în cușcă, șutului lui Stă
nescu (poate cel mai puternic 
din țară) și inteligenței tac
tice a lui Grozea, care scli
pește uneori ca un briliant 
printrâ bijuterii de gablonz. 
în mecanismul ploieștenilor, 
un rol din ce în ce mai în
semnat începe să-l aibă Mo- 
raru, mijlocaș de protecție 
omniprezent și susținător al 
majorității focarelor de atac.

ace- 
ale

oră, 
dîn-

de fundaș cen- 
avînd rol 
a jucat ca 

glorie, fiind

de 
în 
de 
pe 

lui Bazil Ma
să se vadă la

Pe o pancartă, la tribuna 
a doua, un spectator șugubăț 
(sau poate un... vizionar !) 
scrisese: Betonul lui Teașcă 
nu va rezista la Brașov!“ 
O bună bucată de vreme, mai 
precis în primele 45 de mi
nute, antrenorul lui F.C. Ar
geș a zîmbit cu superioritate, 
aruneîndu-și privirea pe pa
noul cu pricina : „Betonul" 
său părea să aibă cea mai 
bună compoziție, atacurile lo
calnicilor sfărîmîndu-se de 
zidul din fața porții lui Ni- 
culesou. Și iată că, la sfîrșitul 
unei reprize desfășurate mai 
mult în jumătatea de teren a 
oaspeților, tabela de marcaj 
a arătat, în aceste condiții, un 
scor egal : 1—1.

Fotbaliștii din Brașov au 
luat avantaj, în urma unei 
curse a lui Gyorfi, încheiată 
cu o centrare fructificată de 
Pescaru.

Dar F. C. Argeș a obținut 
repede egalarea. datorită lui 
Dobrin, care și-a făcut loc 
printre apărătorii adverși. dîn- 
du-i apoi lui Nuțu o pasă 
ideaiă. Șut și gol,. înlesnit 
oarecum și de piciorul lui 
Ivăncescu, care a s himbat 
direcția mingii. F. Argeș 
profită de deruta din rîndu-

rile gazdelor, pentru a-și orga, 
niza și mai bine apărarea. In 
ultimă instanță, Niculescu În
depărtează pericolul prin in
tervenții sigure și inspirate. 
El nu se lasă „bătut“ nici de

de la început, aproape fie
care acțiune.

Este greu, însă, să te aperi 
la infinit, să fii mereu încolțit 
și să scapi de fiecare dată din 
strinsoare. Jucătorii piteșteni

UN MINUT INFERNAL
STEAGUL ROȘU — F. C. ARGEȘ 3—2 (1—1)

brașov, 28 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul Ti
neretului ; timp Închis, rece ; teren foarte bun ; spectatori — cirea 
20 000. Au Înscris Pescaru (min. 8 și 49), GySrfi (min. 49) șl, res
pectiv, Nuțu (min. 12 și 87 — din 11 m).

Steagul roșu : Adamache 8 — Ivăncescu 6, Jenei 8, Olteanu 8, 
Penzeș 6, Pescaru 9, Kadar 6, Necula 7, Florescu 7, Balint 8, Gyorfi 8.

F. C. Argeș : Nieulescu 9-1----- Pigulea 7, Barbu 8. Vlad 7, Ivan
II 8, Olteanu 7, Roșu 7, Radu 6, Nuțu 7, Dobrin 7 (din min. 57 Cir- 
ciumărescu 6), Jercan 5 (min. 57 Prepurgel 7).

A arbitrat Iosif Ritter ajutat bine la linie de Șt.
Birăescu și G. Blau (toți din Timișoara).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — F. C. Argeș 3—1 (1—1).

șutul - trăsnet al lui Pescaru, 
din min.
distruge 
linia de 
operează 
apoi, ajutîndu-și coechipierii 
sa facă față presiunii exerci
tate de brașoveni. Aceștia a- 
tacă mereu dar fără aplomb, 
lăsîndu-se repede deposed iți 
de minge și trebuind să reia

27, care părea că va 
plasa. Dislocați din 
atac. Roșu și Jercan 
adesea în liniile dn-

aveau Să cedeze în repriza a 
do-ua. nemaiputînd rezista. în 
primul rînd din punct de ve
dere nervos, asalturilor repe
tate a’e gazdelor. O dată, de 
două ori, de trei ori, apărătorii 
au respins atacurile localnici
lor. dezlănțuite imedial dună 
începerea reprizei a doua d ir 
inevitabilul avea să s° pro
ducă : după ce șutul lui Kadar

a fost respins, Pescaru n-a 
mai putut fi împiedicat să în
scrie. La 2—1, Steagul atacă 
furibund și-n același minut 
Gyorfi demarează de la mij
locul terenului, este faultat în 
careu, dar beneficiind de avan
tajul lăsat de arbitru, majo
rează scorul, pecetluind în fapt 
victoria echipei sale.

Au urmat 20 de minute în 
care brașovenii s-au întrecut 
pe sine, acționînd cu dezin
voltură și realizînd faze spec
taculoase, prin precizia și rit
mul în care erau desfășurate. 
In această perioadă. Steagul 
roșu și-a mulțumit pe deplin 
suporterii. Dar visul acesta de 
măreție a fost scurt totuși. 
Echipa locală și-a pierdut apoi 
suflul, F. C. Argeș reușind nu 
numai să echilibreze jocul, 
dar să preia chiar inițiativa, 
în unele momente. Așa se ex
plică și hențul în careu comis 
de Olteanu, derutat de această 
revenire a oaspeților.

A fost un meci de luptă 
cișțigat pe drept de echipa care 
s-a menținut cei mai mult 
in atac.

O remarcă finală : Iosif R't- 
ter a condus această partidă 
ca un emerit dirijor.

Jack BERARII)

PETROLUL — JIUL 1—0 (1-0)

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
Petrolul ; teren bun ; timp 
răcoros ; spectatori — aproxi
mativ io 000. A marcat Grozea 
(min. 34, din 11 m.).

PETROLUL : Vișan 8 — N. 
Ionescu 8, Bădin 8, Fiorea 8, 
Mocanu 8, Dincuță 7, Moraeu 
9, Grozea 9-f-, stănescu 8, Co
tigă 8, Oprișan 8.

JIUL : Stan 8 — Tonca 6, 
Georgevicl s, stockcr 8, Mlhai 
8. Popa Remus 8 (min. 75 
Marinescu), Sandu 8, Perones
cu 5. Cotormani 8, Ion Con
stantin 8, Naidin 6.

A arbitrat N. Mihăilescu 
•E-ir+★•A-, ajutat la linie de 
Gh.. Retezan și M. Sadoveanu 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 9

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

Petrolul

Iată o succesiune 
mente deosebite : în 
Grozea a tras prea încet, de 
la cîțiva metri, pe lîngă poar
tă ; după patru minute, N. 
Ionescu a expediat un șut in 
bară de la aproximativ 3 me
tri ; în min. 25, superbă com
binație Oprișan — Grozea — 
Stănescu, terminată cu un șut 
imprecis; în minutul 34, Din- 
cuță îl lansează pe Grozea, 
dar acesta este faultat la mar
ginea careului; arbitrul N. 
Mihăilescu a acordat lovitură 
de la 11 m, fiindcă infracțiu
nea se petrecuse la o jumă
tate de metru în interiorul 
spațiului de pedeapsă. Tot 
Grozea. a transformat în gol: 
1—0. In min. 48, Oprișan 
sparge zidul din fața 6a și 
centrează impecabil, dar zona 
din fața porții lui Stan era 
pustie; în min. 52, Ion Con
stantin și Cotoșmani trec prin 
pase de apărătorii ploieșteni, 
dar ultimul va rata trăgînd 
alături; în min. 53; Peronescu 
a centrat, iar Cotormani, în 
disputa cu Vișan, a reluat în
cet și imprecis.

Pînă la sfîrșit, lupta a con
tinuat cu încrîncenare. Jiul 
rămînînd primejdios, Petrolul 
dominînd totuși partida. Adver
sarii s-au înfruntat cu vehe
mență pînă Ia fluierul final. 
Semnalăm debutul în divizia 
A al lui Ion Constantin, un 
înaintaș remarcabil, amestec 
de forță, viclenie și perseve
rență.

de mo- 
min. 6,

Romulus BALABAN

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul Prono
sport nr. 3B, etapa din 28 septem

brie 1969
I. Crișul — Dinamo Buc. X 

II. Petrolul — Jiul 1
III. A.S.A. Tg. Mureș — Farul x
IV. Steagul roșu — F. C. Argeș 1
V. C.S.M. Reșița — Vagonul 2 

VI. Bari — Napoli x
vil. Brescia — Cagliari 2

VIII. Fiorentina — Sampdoria 1 
IX. Internazionale — Torino 1
X. Juventus — Bologna X

XI. Lazio — Milan 1
XII. Palermo — Lanerossl 2 

XIII. Verona — Roma 1
FOND DE PREMII : 350.166 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel : in Capitală, de 
la 2 octombrie pînâ la 12 noiem
brie a c. Inclusiv ; In Provincie, 
de la 6 octombrie pînă la 12 no
iembrie a.c. inclusiv.


